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Motorická inervaceMotorická inervace



Kořenová inervace DK 

• L 1, 2, 3Flexe v kyčli

• L 2, 3, 4Extenze kolene

• L 4,5Dorzální flexe nohy

• S1, 2Plantární flexe nohy

• L5, S1, S2Flexe kolene

• L5, S1, S2Extenze v kyčli

Kořenová inervace DK - funkce

L 1, 2, 3

L 2, 3, 4

L5, S1, S2

L5, S1, S2



Kožní inervace DKKožní inervace DK



Metody



Na co se můžeme zeptat?

Na špatně položenou otázku nelze dát správnou 
odpověď !!!

EMG zpravidla nevyřeší klinické pochyby…

Na co se můžeme zeptat?

Na špatně položenou otázku nelze dát správnou 
odpověď !!!

EMG zpravidla nevyřeší klinické pochyby…



Potvrzení 
diagnózy



Senzitivita a specificita jednotlivých metod

Metoda Senzitivita

Potvrzení kořenové léze nabývá na významu především v
klinického nebo zobrazovacího nálezu, což je u 

Metoda Senzitivita

F vlna 4- 50%

SEP 20- 72%

Jehlová EMG* 29- 92%

H reflex m. soleus 33-100%

* U jehlové EMG se tyto parametry liší podle toho, zda jsou vyšetřovány paravertebrální  či končetinové svaly nebo obojí

Senzitivita a specificita jednotlivých metod

Specificita

nabývá na významu především v případě sporného 
klinického nebo zobrazovacího nálezu, což je u vertebrogenních poruch častá situace. 

Specificita

62- 96%

67- 100%

37- 100%

91- 100%

* U jehlové EMG se tyto parametry liší podle toho, zda jsou vyšetřovány paravertebrální  či končetinové svaly nebo obojí



Potvrzení 
kořenové 

• Je-li postižen pouze zadní kořen

– Jehlová EMG je normální

– SNAP je zpravidla normálníkořenové 
léze

– H reflex se vyšetřuje jen u kořene 
S1

– SEP je málo senzitivní

li postižen pouze zadní kořen

Jehlová EMG je normální

SNAP je zpravidla normální

H reflex se vyšetřuje jen u kořene 
S1

SEP je málo senzitivní



Lokalizace



Lokalizace

• Limity 

– Senzitivita a specificita

– Nekonstantní kořenový 
průběh
myotomů

– Přirozená 
reprezentace

Limity 

Senzitivita a specificita

Nekonstantní kořenový 
průběh jednotlivých 
myotomů a dermatomů

• Až v 30% případů• Až v 30% případů

Přirozená plurisegmentální
reprezentace

• Nutnost vyšetřovat více 
svalů





SEP +MEP

SEP- senzitivní nerv

L4 n. saphenus

L5 n. peroneus

S1 n. suralis

senzitivní nerv MEP- cílový sval

saphenus QF

peroneus spfc MTA

suralis AH



PROGNÓZAPROGNÓZA TÍŽE



Potvrzení stádia léze a 

• Klíčovou roli v

• V akutní fázi je ale jehlová EMG normální

• Spontánní aktivita 

– PV svaly 7 dnů 

– Distální svaly 5– Distální svaly 5

• S postupem času dochází k
aktivity (atrofie denervovaných svalových vláken) a známkám 
reinervace
motorických jednotek a nárůstu 

• Zřetelná axonopatie
prognostický ukazatel, ale systematicky nebyl tento aspekt 
studován 

Potvrzení stádia léze a 
prognóza

Klíčovou roli v potvrzení stádia choroby hraje jehlová EMG

V akutní fázi je ale jehlová EMG normální

Spontánní aktivita 

PV svaly 7 dnů 

Distální svaly 5-6 týdnů Distální svaly 5-6 týdnů 

postupem času dochází k poklesu amplitudy spontánní 
aktivity (atrofie denervovaných svalových vláken) a známkám 
reinervace, tedy vzestup amplitudy a šíře potenciálů 
motorických jednotek a nárůstu polyfazií

axonopatie je považována za nepříznivý 
prognostický ukazatel, ale systematicky nebyl tento aspekt 



Polyfazie

•

•

•

Polyfazie a velké MUP

Až 30% MUP může být 
polyfazických i za normálních 
okolností

Izolovaný nález polyfazických
potenciálů je třeba hodnotit s potenciálů je třeba hodnotit s 
velkou opatrností

– Riziko falešně pozitivních 
výsledků

Časový sled

– PV svaly ≥ 4T

– Distální svaly ≥ 6-7T



Vyšetření 
paraspinálních

svalů
Limitace 

• Fi a POV 
pro kořenovou lézi

• U inkompletní léze může 
spontánní aktivita v PV svalech 
chybět

• Vyšetření není snadné

– Špatná relaxace
Limitace 

a 
omyly

– Špatná relaxace

– Lokalizace jehly

• Vyšetření je nekonkluzívní u 
nemocných po operaci

– Postižení 
chirurgickým přístupem

a POV nejsou patognomické 
pro kořenovou lézi

U inkompletní léze může 
spontánní aktivita v PV svalech 
chybět

Vyšetření není snadné

Špatná relaxaceŠpatná relaxace

Lokalizace jehly

Vyšetření je nekonkluzívní u 
nemocných po operaci

Postižení rami posteriores
chirurgickým přístupem



<1T 1-6 T

SNAP N N

CMAP- A N ↓

MCV N N/↓

H reflex ↑/0 ↑/0

F vlna ↑/0 ↑/0F vlna

SEP-

MEP

↑/0/A-

↓

↑/0/A-↓

Fi/POV - --++ (>300 µV)

MUP ↓nábor ↓nábor, +-

polyfazie

↓nábor+reinervace

6T- 3M >3M

N N

↓ ↓

N/↓ N/↓

↑/0 ↑/0

↑/0 ↑/0

↑/0/A-↓ ↑/0/A-↓

++ + (<100-200 µV)

↓nábor+reinervace ↓nábor+reinervace



Diferenciální 
diagnostika

Diferenciální 
diagnostika



Diferenciální 
diagnostika

• Elektrodiagnostické
sobě nemají žádnou schopnost 
etiologické diagnostiky

– nejsou schopny rozlišit kompresní 
a nekompresní (např. zánětlivou) 
radikulární

• Dobrou vypovídací schopnost mají 
naopak při diferenciální diagnostice 

– fokálních kompresních syndromů– fokálních kompresních syndromů

–
• Obtížné je naopak rozlišení 

polyradikulárních
polyneuropatie

Elektrodiagnostické metody samy o 
sobě nemají žádnou schopnost 
etiologické diagnostiky

nejsou schopny rozlišit kompresní 
a nekompresní (např. zánětlivou) 
radikulární lézi 

Dobrou vypovídací schopnost mají 
naopak při diferenciální diagnostice 

fokálních kompresních syndromůfokálních kompresních syndromů

• např. radikulopatie L5 vs. 
peroneální paréza v oblasti 
hlavičky

plexopatie

Obtížné je naopak rozlišení 
polyradikulárních lézí a 
polyneuropatie



Peroneální 

Rozdělení 

• Axonální

– 60%

• Demyelinizační typ

– 25%

• Smíšený typ

• Izolovaná léze hluboké větve

Kondukční studie

CMAP k MTA, EDB, PL

Nevýhody  kondukční studie n. 

EDBPeroneální 
paréza vs. L5

EDB

• n.peroneus

• velmi častá atrofie EDB ve vyšším věku

• riziko falešné stimulace n. 
plantárních svalů

• Vyšetřujeme k MTA i PL

SNAP n. peroneus

Jehlová EMG

MTA, PL, EDB

m. tibialis

Rozdělení peroneálních paréz podle Wilbourna

Axonální typ

60%

Demyelinizační typ

25%

Smíšený typ

Izolovaná léze hluboké větve

Kondukční studie

CMAP k MTA, EDB, PL

Nevýhody  kondukční studie n. peroneus k cílovému  svalu  

n.peroneus profundus accesorius (20- 25%)

velmi častá atrofie EDB ve vyšším věku

riziko falešné stimulace n. tibialis se snímáním aktivity z 
plantárních svalů

Vyšetřujeme k MTA i PL

peroneus spfc

Jehlová EMG

MTA, PL, EDB

posterior, BF caput breve, m. tensor fasciae latae



Blok v čase

Demyelinizační léze

Axonální léze

Dny

Blok v čase













Plexopatie vs. 
radikulopatie

SNAP

• N. saphenus

– Špatně výbavné i u zdravých lidí

Paraspinální

• Viz obecná omezení

• + radikuloplexopatie

NCS

• PL: Pouze n. 
radikulopatie • PL: Pouze n. 

Jehlová EMG

• 2 svaly inervované 2 nervy

• Různé kořeny

saphenus, n. cutaneus femoris lateralis

Špatně výbavné i u zdravých lidí

Paraspinální svaly

Viz obecná omezení

radikuloplexopatie…

PL: Pouze n. femoralisPL: Pouze n. femoralis

Jehlová EMG

valy inervované 2 nervy

Různé kořeny



EMG abnorm Per prof Per com

MTA + +
EHL + +
PL +
MTP

FDL

BF krátká

Tensor

Gluteus med

Paraspinal

Kondukční abn

SNAP per spfc +
SNAP suralis

Blok + +

ischiadicus LS plexus L5

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+ +

+

+ +

+ +



Děkuji za 
pozornostpozornost


