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Streszczenie
W  pracy przedstawiono rolę badań elektrofizjologicznych (tj. neurografii i elektromiografii) w diagnostyce uszko
dzeń nerwów obwodowych. Omówiono szczegółowo kryteria neurofizjologiczne pozwalające rozpoznać odcinko
wą demielinizację w zespołach cieśni, a także uszkodzenie aksonalne, odnerwienie i reinerwację, które pozwalają 
ocenić stopień zaawansowania zmian, będąc przy tym źródłem wskazówek terapeutycznych. Ponadto w sposób 
zwięzły i przejrzysty zaprezentowano podstawowe dane anatomiczne poszczególnych nerwów kończyny górnej 
i dolnej oraz ich zakres unerwienia ruchowego i czuciowego, zwracając uwagę na najczęstsze wrodzone anomalie 
unerwienia. Oprócz tego w pracy omówiono szczegółowo zestaw badań elektrofizjologicznych (z uwzględnie
niem technik porównawczych w niektórych przypadkach), które należy wykonać przy podejrzeniu każdego 
zespołu cieśni kończyny górnej i dolnej, a także przy podejrzeniu zespołu otworu górnego klatki piersiowej (tho
racic outlet syndrome). Bardzo dokładnie przedstawiono również interpretację uzyskanych wyników badań prze
wodnictwa nerwowego oraz badania EMG, potwierdzających rozpoznanie poszczególnych zespołów cieśni. 
W  pracy poświęcono dużo uwagi elektrofizjologicznej diagnostyce różnicowej, zarówno jeżeli chodzi o lokaliza
cję miejsca ucisku nerwu, jak i wykluczenie innych jednostek chorobowych o podobnych objawach klinicznych, 
w tym zwłaszcza radikulopatii i pleksopatii.

SŁ ow A  K L u czow E : neuropatia z uwięźnięcia, neurografia, elektromiografia, zespół cieśni nadgarstka, 
zespoły cieśni kończyny górnej, zespoły cieśni kończyny dolnej, zespół górnego otworu klatki piersiowej

Summary
The paper describes in detail electrophysiological studies (i.e. neurography and EMG) necessary to establish 
diagnosis in entrapment mononeuropathies. Neurophysiological criteria of diagnosing segmental demyeliniza- 
tion in entrapment neuropathies as well as axonal injury, denervation and reinnervation, allowing assessment of 
the degree of damage and therefore useful in choosing appropriate management were presented. Furthermore, 
concise anatomical knowledge on the peripheral nerves of the upper and lower limbs was reviewed pointing out 
distribution of motor and sensory innervation and the most frequently encountered nerve anomalies. Moreover, 
this paper gives a list of electroneurophysiological tests (taking into consideration the comparative techniques 
applied in certain cases) mandatory in establishing diagnosis in each of entrapment neuropathies of the upper 
and lower limb as well as in the thoracic outlet syndrome. Consequently, a detailed account of interpretation of 
both neurography and EMG results was given along with necessary criteria for diagnosis of each of the entrap
ment neuropathies. Differential diagnosis was carefully considered both in terms of localizing the compression 
and ruling out other entities such as radiculopathy or plexopathy.

Ke y  w oR D S: entrapment mononeuropathies, nerve conduction study, electromyography, carpal tunnel 
syndrome, entrapment neuropathies of the upper limb, entrapment neuropathies of the lower limb, thorac
ic outlet syndrome
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SYMPOZJUM -  ZESPOŁY CIEŚNI

Badania elektrofizjologiczne odgrywają kluczową 
rolę w diagnostyce uszkodzeń nerwów obw o
dowych. Pozwalają one rozpoznać uszkodzenie, 

ustalić jego umiejscowienie i rodzaj (aksonalne czy de- 
mielinizacyjne), a także rozległość i stopień nasilenia 
zmian oraz ich dynamikę, umożliwiając określenie proce
su chorobowego jako ostry, podostry lub przewlekły" Λ  
Kryterium elektrofizjologicznym zmiany funkcji nerwu 
jest ocena szybkości przewodzenia, ocena latencji koń
cowej, amplitudy i kształtu odpowiedzi wywołanej14'.
W zespołach cicśni badania te stanow ią „zloty stan 
d a r d b o w i e m  nie tylko potwierdzają rozpoznanie, 
ale także są podstawą diagnostyki różnicowej i źródłem 
wskazówek terapeutycznych12·7’. Zmiany przewodnictwa 
nerwowego mogą pojawić się już kilka dni po wystąpie
niu objawów klinicznych i są zazwyczaj proporcjonalne 
do ich nasilenia oraz do czasu trwania ucisku'*’.
W zespołach cieśni największe znaczenie diagnostycz
ne ma ncurografia (badanie czynności nerwów obwo
dowych). która pozwala wykryć odcinkową demieliniza- 
cję na podstawie:
• zwolnienia szybkości przewodzenia czuciowego i/lub 

zwolnienia szybkości przewodzenia ruchowego dy- 
stalnie do miejsca ucisku1"

• wydłużenia latencji końcowej1'"";
• stwierdzenia bloku przewodzenia w miejscu ucisku, 

manifestującego się obniżeniem (o min. 50%) am 
plitudy i powierzchni złożonego potencjału mięśnio
wego (compound muscle action potential. CM AP), 
wywołanego z proksymalncgo miejsca stymulacji 
w porównaniu z potencjałem rejestrowanym przy 
stymulacji nerwu w punkcie dystalnym"012·1”;

• stwierdzenia patologicznej chronodyspersji CMAP 
(tj. obniżenia amplitudy i zmiany kształtu potencjału 
wraz z wydłużeniem jego czasu trwania). Zjawisko 
to jest spowodowane desynchronizacją przewodze
nia wywołaną nierównomiernym zwolnieniem szyb
kości przewodzenia w poszczególnych włóknach ner- 
w'owych ze względu na różny stopień uszkodzenia 
ich osłonki mielinowej'4 "'.

W mato zaawansowanych zespołach cieśni najbardziej 
czułym wskaźnikiem ucisku jest badanie szybkości prze
wodzenia czuciowego na krótkich, 1-2 cm odcinkach 
(tzw. inching technique), gdyż w początkowym etapie 
choroby uszkodzenie może obejmować jedynie włók
na czuciowe nerwu1514'5'. Najbardziej wiarygodnym 
objawem jest jednak stwierdzenie wydłużenia latencji 
końcowej bądź zwolnienia szybkości przewodzenia ru
chowego"'". W długo trwającym zespole cieśni oprócz 
zwolnienia szybkości przewodzenia można zaobserwo
wać również obniżenie am plitudy złożonego poten
cjału mięśniowego CM A P i/łub czuciowego SNAP 
(sensory nerve action potential), co świadczy o zajęciu 
aksonu, a więc uszkodzeniu demielinizacyjno-aksonal- 
nym i tym samym wskazuje na znaczny stopień za
aw ansow ania m ononcuropatii14·15·171.

Elektromiografia (EM C) badająca czynność bioelek
tryczną mięśni ma znaczenie diagnostyczne tylko w ze
społach cieśni o miernym lub znacznym stopniu za
awansowania. Stwierdza się wówczas najczęściej objawy' 
przewlekłej reinerwacji pod postacią zmian potencjałów 
jednostki ruchowej (podwyższenie amplitudy, wydłu
żenie czasu trwania, zwiększenie odsetka potencjałów 
wielofazowych) i podwyższenia amplitudy zapisu wy
siłkowego. Rzadziej m ożna stwierdzić cechy ostrego 
odnerwicnia (dodatnie fale ostre i fibrylacje w' zapisie 
spoczynkowym, zubożenie zapisu wysiłkowego) wraz 
z rcinerwacją141-’’. Ponadto li MG odgrywa ważną rolę 
w określeniu miejsca ucisku nerwu w zespołach cieśni 
(np. różnicowanie zespołu nerwu międzykostnego przed
niego i zespołu mięśnia nawrotnego obłego) oraz w dia
gnostyce różnicowej (na przykład odróżnienie radiku- 
lopatii od m ononeuropatii)"*1'".
W dalszej części pracy pominięto objawy kliniczne ze
społów cicśni, koncentrując się na diagnostyce elek- 
trofizjologiczncj.

NERW POŚRODKOWY (NERVUS MEDIANUS)

Dane anatom iczne"’"0’: nerw pośrodkowy powstaje 
z pęczka przyśrodkowego (C8. Th 1) i pęczka bocznego 
(C5, C6, C7) splotu ramiennego. Nerw pośrodkowy 
unerwia ruchowO następujące mięśnie:
• mięsień nawrotny obły;
• mięsień zginać/ promieniowy nadgarstka;
• mięsień dłoniowy' długi;
• mięsień zginacz palców powierzchowny;
• mięsień zginacz głęboki palców' (tylko część promie

niową do palca 2. i 3.);
• mięsień zginacz kciuka długi;
• mięsień nawrotny czw'oroboczny;
• mięsień odwodziciel kciuka krótki;
• mięsień zginacz kciuka krótki (głowa powierzchowna);
• mięsień przeciwstawiasz kciuka:
• 1. i 2. mięsień glistowaty.
Tak więc nerw pośrodkowy unerwia całą grupę przednią 
mięśni przedramienia, z wyjątkiem mięśnia zginacza 
łokciowego nadgarstka i dwu głów łokciowych mięśnia 
zginacza głębokiego palców, wszystkie mięśnie kłębu 
kciuka, z wyjątkiem przywodziciela kciuka i głowy głę
bokiej mięśnia zginacza kciuka krótkiego oraz 1. i 2. mię
sień glistowaty. Nerw ten nie unerwia żadnych mięśni 
w obrębie ramienia. Zakres unerwienia czuciowego obej
muje skórę kłębu kciuka oraz powierzchni dłoniowej 
3,5 palca po stronie promieniowej, a także skórę grzbie
towej powierzchni palca 2., 3. i połowę 4. dyslalnie od 
stawów międzypaliczkowych dalszych" "21".
Zespoły cieśni nerwu pośrodkowego to:
• zespół cicśni nadgarstka;
• zespól mięśnia nawrotnego obłego;
• zespól nerwu międzykostnego przedniego;
• zespół więzadla Struthersa. 247
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ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA 
(CARPAL TUNNEL SYNDROME, CIS)

Jest to najczęstsza neuropatia z ucisku stwierdzana u lu- 
dzi'5612·171. Nerw pośrodkowy jest uciśnięty w kanale nad
garstka pod troczkicm zginaczy"21'”.
Podstawowy zakres badania neurofizjologicznego obej
muje'12":
• przewodnictwo we włóknach ruchowych nerwu po- 

środkowego wraz z falą F -  ocena latencji końcowej 
do mięśnia odwodziciela kciuka krótkiego (APB) 
i szybkości przewodzenia na odcinku nadgarstek 
-  łokieć oraz latencji minimalnej fali F;

• przewodnictwo we włóknach czuciowych nerwu po- 
środkowego- ocena szybkości przewodzenia na od
cinku nadgarstek -  2. palec (lub inny palec unerwio
ny przez tenże nerw);

• przewodnictwo ruchowe i czuciowe w innym nerwie 
symptomatycznej kończyny (np. w nerwic łokciowym 
z oceną latencji końcowej do mięśnia odwodziciela 
palca małego -  ADM i oceną szybkości przewodze
nia ruchowego na przedramieniu oraz w łokciu, jak 
również oceną minimalnej latencji fali F oraz szyb
kości przewodzenia czuciowego na odcinku nadgar
stek -  5. palec) w celu wykluczenia procesu uogól
nionego. np. polineuropatii.

Rozpoznanie CTS potwierdzają"12·21’:
1. zwolnienie szybkości przewodzenia czuciowego na 

odcinku  n ad g ars tek  2. palec;
2. wydłużenie latencji końcowej do APB
(1. lub 2. stwierdza się przynajmniej u 85% chorych z kli
nicznymi objawami CTS);
3. szybkość przewodzenia ruchowego na przedramie

niu i ramieniu -  w normie;
4. minimalna latencja fali F z reguły prawidłowa, choć 

może być nieco wydłużona;
5. obniżenie amplitudy CMAP i/lub SNAP w zaawan

sowanych CTS. gdy zajęty jest akson (ale zawsze 
/  punktem 1. i/lub 2., a nigdy jako jedyna nieprawi
dłowość w badaniu ncurograficznym);

6. prawidłowe przewodnictwo ruchowe i czuciowe 
w nerwie łokciowym.

Uwagi;
1. Jakkolwiek badanie przewodnictwa czuciowego jest 

bardzo czule, gdyż najwcześniejsze zmiany mogą do
tyczyć włókien czuciowych151' ”1, to jednak bardziej 
wiarygodne jest wydłużenie latencji końcowej" ’ 
Zwyczajowo najczęściej ocenia się szybkość przc- 
wodzenia czuciowego na odcinku nadgarstek -  2. 
palec, jednak niektóre doniesienia podają, iż najbar
dziej czułym wskaźnikiem w CTS jest ocena prze
wodzenia na odcinku nadgarstek -  1. palec1”1.

2. Warto pamiętać, że u ok. 15-30% ludzi może istnieć 
połączenie włókien ruchowych nerwu pośrodkowego 
z nerwem łokciowym na przedramieniu -  tzw. ana- 
stomoza M artina-Grubera"7 23 25’. W badaniu prze

wodnictwa manifestuje się najczęściej niższą ampli
tudą CMAP przy stymulacji nerwu pośrodkowego 
na poziomie nadgarstka od am plitudy potencjału 
uzyskanego z poziomu łokcia bądź niezwykle dużą 
szybkością przewodzenia ruchowego w nerwie po
środkowym na przedramieniu.

3. U ok. 17-19% chorych z klinicznymi objawami CTS 
przewodnictwo ruchowe i czuciowe w nerwic po- 
środkowym, badane metodą klasyczną (patrz pod
stawowy' zakres badania), jest niczaburzone. W ta
kim przypadku powinno się zastosow ać bardziej 
czule metody badania"2·1''·221, oparte na technikach po
równawczych. Są to:

• metoda krótkich segmentów' (tzw. inching technique)
-  ocena różnicy latencji czuciowych podczas seryj
nego drażnienia nerwu pośrodkowego co I cm; jest 
to najbardziej czuły wskaźnik ucisku15 7·l,i·2<’■27,;

• badanie przewodnictwa ruchowego na wysokości 
nadgarstka m etodą krótkich segmentów'57·1'";

• porównanie latencji końcowej w nerwie pośrodko- 
wym na odcinku nadgarstek -  2. mięsień glistowaty 
i w nerwie łokciowym na odcinku nadgarstek -  2. mię
sień międzykostny128 31’
(tę metodę badania, której czułość w diagnostyce CTS 
wynosi ponad 95%(7JI), wykorzystuje się też u cho
rych z bardzo zaawansowanym CTS, gity nie można 
zarejestrować nawet śladowego CMAP i SNAP'2* ”’);

• porównanie latencji końcowych w nerwie pośrodko
wym (z APB) i w nerwic łokciowym (z ADM)1·1'1;

• ocena różnicy minimalnej latencji fali F w nerw'ie 
pośrodkowym i nerwie łokciowym171;

• ocena różnicy szybkości przewodzenia czuciowego 
w nerwie pośrodkowym i nerwie łokciowym na od
cinku nadgarstek -  4. palec'36’;

• ocena latencji potencjału mieszanego nerwu (NAP) 
pośrodkowego i łokciowego na tych samych ośmio- 
centymetrowych segmentach na odcinku nadgarstek
-  dłoń: metoda ta jest uznawana za „złoty standard" 
w diagnostyce CTS'72'·'71.

Jeżeli test inching lub przynajmniej 2 inne spośród ww. 
testów porównawczych dają wyniki nieprawidłowa, to 
istnieje duże prawdopodobieństwo CTS o  niewielkim 
stopniu zaawansowania'27’.
Badanie elektromiograficzne (EMG) w CTS:
U ok. 80% chorych wynik badania FM G z mięśni kłębu 
kciuka jest prawidłowy. Tylko u chorych z zaawansowa
nymi zmianami (zaniki mięśniowe w mięśniach kłębu 
kciuka) m ożna stwierdzić objawy czynnego odnerwie- 
nia w APB (dodatnie fale wolne i fibrylacje w zapisie 
spoczynkowym oraz zubożenie zapisu wysiłkowego) 
i/lub przewlekłej reincrwacji pod postacią zmian poten
cjałów jednostki ruchowej -  PJR (tj. podwyższona am 
plituda, wydłużenie czasu trwania, polifazowość)"". 
CTS różnicujemy z*l2 l31*l9>:
1. zespołem mięśnia nawrotnego obłego;
2. zespołem nerwu międzykostnego przedniego;
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3. zespo łem  w ięzadła  S lru lh c rsa
(zespoły z punktów 1.-3. omówione będą w dalszej 
części pracy);

4. radikulopatią C8-Th 1 -  zmiany neurogenne stwierdza 
się wówczas również w mięśniach ręki unerwionych 
przez nerw łokciowy i mięśniach przykręgosłupowych 
z ww. poziomu oraz nic stwierdza się zaburzeń czu
cia w badaniu przewodnictwa;

5. uszkodzeniem pnia dolnego splotu ramiennego (plex- 
oputhy) -  zmiany neurogenne stwierdza się wówczas 
również w mięśniach ręki unerwionych przez nerw 
łokciowy, ale brak jest ich w mięśniach przykrę- 
goslupowych (mięsień wielodzielny grzbietu) z ww. 
poziomu. Obecne są zaburzenia przewodnictwa czu
ciowego w nerwie łokciowym i skórnym przyśrod
kowym przedramienia.

Uwagi:
W radikulopatiach stwierdza się zazwyczaj zmiany neu
rogenne z mięśni przykręgosłupowych z danego pozio
mu i nie stwierdza się zaburzeń czucia w badaniu prze
wodnictwa nerwowego (bo uszkodzenie znajduje się 
proksymalnie od zwoju rdzeniowego), mimo klinicz
nych objawów niedoczulicy120381.
W pleksopatiach (uszkodzeniach splotów) nigdy nie 
stwierdza się zmian w mięśniach przykręgosłupowych, 
bo sploty są utworzone przez gałęzie przednie nerwów 
rdzeniowych, podczas gdy mięśnie przykręgosłupowe są 
unerwione przez gałęzie tylne nerwów rdzeniowych'2"·''8’.

ZESPÓŁ MIĘŚNIA 
NAWROTNEGO OBŁEGO 

(PRONATOR TERES SYNDROME)

Nerw pośrodkowy uciśnięty jest między dwiema głowa
mi mięśnia nawrotnego obłego w bliższej części przed
ramienia lub przez włóknisty pierścień bądź tuk łą
czący mięsień nawrotny obty z mięśniem zginaczem 
powierzchownym palców1l6·191.
Podstawowy zakres badania newograficznego laki jak 
w CTS.
Rozpoznanie zespołu mięśnia nawrotnego obłego po
twierdzają"2·17191:
• zwolnienie szybkości przewodzenia ruchowego na 

przedramieniu lub blok przewodzenia na wysokości 
łokcia:

• prawidłowa latencja końcowa do ΛΡΒ;
• prawidłowa szybkość przewodzenia czuciowego na 

odcinku nadgarstek -  któryś z palców unerwionych 
przez nerw pośrodkowy;

• konieczne jest wykonanie dodatkowo badania EMO, 
w którym stwierdza się objawy ostrego lub przewle
kłego odnerwienia w: ΛΡΒ, mięśniu zginaczu po
wierzchownym palców, promieniowej części mięśnia 
zginacza głębokiego palców. Badanie EMG najczę
ściej nie wykazuje zmian patologicznych w mięśniu 
nawrotnym obłym*l2l9).

Diagnostyka różnicowa"91:
1. CTS -  objawy odnerwienia w EMG tylko w mię

śniach kłębu kciuka (np. ΛΡΒ);
2. zespół więzadła Struthcrsa -  w zespole tym EMG 

przeważnie wykazuje zmiany neurogenne również 
w mięśniu nawrotnym obłym:

3. zespól nerwu międzykostnego przedniego -  patrz 
dalej.

ZESPÓŁ NERWU MIĘDZYKOSTNEGO 
PRZEDNIEGO (ANTERIOR 

INTEROSSEOUS SYNDROME, AIS; 
KELOH-NEVTN SYNDROME)

Nerw międzykostny przedni, gałąź ruchowa nerwu po- 
środkowego. jest uciśnięty na przedramieniu przez pa
sma tkanki łącznej, znajdujące się między głowami mię
śnia zginacza powierzchownego palców a mięśniem 
nawrotnym obłym, lub przez występujące tu czasem 
dodatkowe mięśnie"2·*'""1.
Podstawowy zakres badania newograficznego taki jak 
w CTS.
Rozpoznanie AIS potwierdzają"2,19·''21:
• prawidłowa latencja końcowa do APB;
• prawidłowa szybkość przewodzenia ruchowego na 

przedramieniu;
• prawidłowa szybkość przewodzenia czuciowego;
• ewentualna wydłużona latencja końcowa do mięśnia 

nawrotnego czworobocznego;
• konieczne jest wykonanie badania EMG, w którym 

stwierdza się o b ja w  odnerwienia w mięśniach uner
wionych przez nerw międzykostny przedni, tzn. mię
śniu nawrotnym czworobocznym (pronator quadra
nts), zginaczu kciuka długim (flexorpollicis longus) 
i mięśniu zginaczu głębokim palców (flexordigitorum 
profundus), ale tylko głowy do palca 2. i 3. Badanie 
EMG nie wykazuje zmian patologicznych w innych 
mięśniach unerwionych przez nerw pośrodkowy.

Uwagi:
1. zespól Parsonage'a-Turnera (brachialgia amyotro- 

phica) może manifestować się jako zespół nerwu 
m iędzykos t nego przed n i ego"9·431.

2. Ok. 50Vc anastomoz Martina-Grubera przebiega dro
gą nerwu międzykostnego przedniego -  u takich cho
rych z AIS odnerwienie w EMG będzie widoczne 
również w mięśniach dłoni zaopatrywanych przez 
nerw łokciowy (ADM, EDI, przywodziciel kciuka)09·441.

ZESPÓŁ WIĘZADŁA STRUTHERSA 
(LIGAMENT OF STRUTHERS SYNDROME)

Nerw pośrodkowy jest uciśnięty pod więzadlem Struther- 
sa (uwaga: nie mylić z arkadami Struthersa), które łączy 
nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej z wyrostkiem 
nadklykciowyni znajdującym się na przednio-przyśrod- 
kowej powierzchni w części dalszej kości ramiennej.

ZESPOŁY CIEŚNI
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Wyrostek ten występuje tylko u 0.3-2.7% populacji'45“*7ł 
i wówczas nerw pośrodkowy wraz z tętnicą ramiennąjest 
zepchnięty przyśrodkowo i musi przebiegać pod więza- 
dtem Siruthersa. W tej okolicy nerw może być również 
uciśnięty przez pogrubiale ścięgno mięśnia dwugłowe
go ramienia"”.
Podstawowy zakres badania neurograficznego taki jak 
w CTS.
Rozpoznanie zespołu więzadła Struthersa potwier-
dzają(isi9):
• zwolnienie szybkości przewodzenia ruchowego na 

odcinku ramię -  łokieć lub blok przewodzenia na 
wysokości ramienia:

• prawidłowa latencja końcowa do APB;
• prawidłowa szybkość przewodzenia czuciowego na 

odcinku nadgarstek -  któryś z palców unerwionych 
przez nerw' pośrodkowy;

• EMG: objawy ostrego lub przewlekłego odnerwienia 
w: APB, mięśniu zginaczu powierzchownym palców, 
promieniowej części mięśnia zginacza głębokiego 
palców i mięśniu nawrotnym obłym.

Uwagi:
1. Warto zauważyć, żc objawy odnerwienia i/lub re- 

incrwacji w mięśniu odwodzicielu kciuka krótkim 
stwierdza się w' zaawansowanym CTS, zespole mię
śnia nawrotnego obłego i zespole więzadla Struther
sa, ale nigdy nie w AIS.

2. Z reguły wyraźne obniżenie amplitudy CMAP z APB 
przy prawidłowej lub nieznacznie wydłużonej latencji 
końcowej sugeruje obecność proksymalnej neuropa- 
tii nerwu pośrodkowego lub uszkodzenia aksonów 
na wyższym poziomie, dlatego należy przeprowa
dzić diagnostykę różnicową z jamistością rdzenia, 
SLA oraz uszkodzeniem pnia dolnego i pęczka przy
środkowego splotu ramiei'mego"·'·"".

NERW ŁOKCIOWY (NERVUS ULNARIS)

Dane anatomiczne"''-’01: nerw łokciowy jest przedłuże
niem pęczka przyśrodkowego (C8. T h l) splotu ramicn- 
nego. U nerwia ruchowo następujące mięśnie:
• zginacz łokciowy nadgarstka:
• zginacz głęboki palców' (głowy do palca 4. i 5.);
• mięśnie klębika: odw'odziciel, przeciwstawiasz i zgi

nacz palca małego;
• mięśnie kłębu kciuka: przywodziciel kciuka i głowę 

głęboką zginacza kciuka krótkiego;
• mięsień dłoniowy krótki;
• 3. i 4. mięsień glistowaty;
• wszystkie mięśnie międzykostne;
• nie unerwia żadnych mięśni ramienia.
Unerwienie czuciowe obejmuje: po stronic dłoniowej 
skórę kłębika oraz małego palca i 1/2 palca obrączko
wego od strony łokciowej, po stronie grzbietowej -  skó
rę 2 i 1/2 palca, licząc od palca małego, oraz łokciową 
część powierzchni ręki.

Możliwe miejsca ucisku nerwu łokciowego i związane 
z nimi zespoły cieśni to:
• ucisk na ramieniu;
• ucisk na poziomie łokcia -  zespół row'ka nerwu łokcio

wego (tardy ulnar palsy', retrtKondylar groove syndrome) 
i zespół kanału łokcia (cubital tunnel syndrome);

• ucisk na poziomie nadgarstka -  zespół kanału Guy- 
ona (Guyon 's canal syndrome).

Uwagi:
Spośród przypadków zespołów cieśni na poziomie łok
cia 60-70% to przypadki zespołu rowka nerwu łokcio
wego, 20-30% -  przypadki zespołu kanału łokcia i ok. 10% 
-  przypadki obydwu zespołów jednocześnie"31. Zróżni
cowanie clektrofizjologiczne obu tych neuropatii jest bar
dzo ważne, bowiem w każdej z nich wskazany jest inny 
rodzaj zabiegu chirurgicznego1̂ 1.

ZESPÓŁ ROWKA 
NERWU ŁOKCIOWEGO 

(TARDY ULNAR PALSY)

Nerw łokciowy uciśnięty jest w bruździe nerwu łokciowe
go na nadkłykciu przyśrodkowym kości ramiennej przez 
tkankę łączną, zamykającą ten kanał, przez przerosłą 
głowę przyśrodkową mięśnia trójgłowego ramienia lub 
jego ścięgno bądź. przez dodatkowy mięsień nadkłykcio- 
wo-lokciowy (występuje u 10-30% populacji)14'". 
Podstawowy zakres badania neurofizjologicznego obej- 
m uje,nMm:
• przewodnictwo we włóknach ruchowych wraz z falą 

F  w nerwie łokciowym -  ocena latencji końcowej do 
mięśnia odwodziciela palca małego (ADM) oraz 
szybkości przewodzenia na przedramieniu, przez ło
kieć i na ramieniu;

• przewodnictwo we włóknach czuciowych nerwu łok
ciowego -  ocena szybkości przewodzenia na odcin
ku nadgarstek -  5. palee;

• badanie m etodą krótkich segmentów (1-2 cm od
cinki) przewodzenia ruchowego przez łokieć (tzw. 
inching technique);

• przewodnictwo ruchowe i czuciowe w innym nerwie 
symptomatycznej kończyny (np. w nerwie pośrod
kowym z occną: latencji końcowej do APB. szybko
ści przewodzenia ruchowego na przedramieniu, mi
nimalnej latencji fali F oraz szybkości przewodzenia 
czuciowego na odcinku nadgarstek -  2. palec) w ce
lu wykluczenia polineuropatii.

Zakres zalecanego badania elektrofizjologicznego jest 
taki sam, niezależnie od podejrzewanego miejsca uszko
dzenia nerwu łokciowego.
Uwagi:
• Badanie przewodzenia w nerwic łokciowym musi być 

przeprowadzane w' ustalonej pozycji stawu łokciowe
go (pozycja kończyny wpływa na wynik badania), 
a jego wynik porównany z normami uzyskanymi 
w ten sam sposób0"".
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• Przewodnictwo przez łokieć określa się na odcinku 
6-8 cm'5".

• Czułość metody inching wynosi 8()-95%'50-5-’. 
Rozpoznanie zespołu rowka nerwu łokciowego potwier-
dząją(,Ł1W3):
• zwolnienie szybkości przewodzenia ruchowego przez 

łokieć o min. 10 m/s;
• blok przewodzenia i/lub nagle wydłużenie latencji 

w teście inching;
• zwolnienie szybkości przewodzenia czuciowego;
• prawidłowa łatencja końcowa z ADM;
• EM G: objawy odnerwienia i/lub reinerwacji z mię

śni ktębika (np. ADM) i 1. mięśnia międzykostnego 
grzbietowego (FDD.

Zapis ncurogenny z mięśnia zginacza łokciowego nad
garstka i mięśnia zginacza głębokiego palców (głowa 
powierzchowna) lokalizuje uszkodzenie nerwu w łok
ciu. ale u wielu chorych z miernie zaawansowanymi 
zm ianam i wynik badania EM G z tych mięśni może 
być prawidłowy1·

ZESPÓŁ KANAŁU ŁOKCIA 
(CUBITAL TUNNEL SYNDROME)

Kanał łokciowy' rozciąga się wzdłuż mięśnia zginacza 
łokciowego nadgarstka. Jego wejście znajduje się pod 
lukiem ramienno-łokciowym, łączącym oba przyczepy 
mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka z nadkłykcicm 
przyśrodkowym kośei ramiennej i wyrostkiem łokciowym 
kości łokciowej"61, ok. 1-2 cm poniżej nadktykcia przy
środkowego kości ramiennej, a wyjście ok. 3-4 cm po
niżej, tj. w miejscu, gdzie nerw łokciowy opuszcza mię
sień zginacz łokciowy nadgarstka i gdzie znajduje się 
potencjalne miejsce cieśni<J<’-4>.
Podstawowy zakres badania nenmgraficzjiego-  jw. oraz test 
inching technique na poziomie wyjścia z kanatn łokcia'1'". 
Rozpoznanie zespołu kanału łokcia potwierdzają02·16’50’:
• blok przewodzenia na przedramieniu;
• prawidłowe przewodzenie ruchowe przez rowek ner

wu łokciowego:
• zwolnienie szybkości przewodzenia czuciowego, mo

że być też zmniejszona amplituda odpowiedzi SNAP:
• prawidłowa łatencja końcowa z ADM;
• EMG: objawy odnerwienia i/lub reinerwacji z mię

śni klębika (np. ADM) i 1. mięśnia międzykostnego 
grzbietowego (FDI).

ZESPÓŁ KANAŁU GUYONA 
(GUYON’S CANAL SYNDROME)

Nerw łokciowy jest uciśnięty na poziomic nadgarstka, 
w tzw. kanale Guyona. Jest to przestrzeń ograniczona 
od góry' przez ligainentuin pisohamatum  (więzadło roz
pięte między kością grochowatą i haczykowatą), powięź 
dłoniową i mięsień dłoniowy krótki, od dołu przez tro- 
czek zginaczy, od boku przez kość haczykowatą i przy

środkowo przez kość grochowatą11'”. W kanale tym prze
biega nerw łokciowy i tętnica łokciowa"9461.
Shea i McClain'55’ podzielili zespól kanału Guyona na 
3 typy:
• typ 1: ucisk nerwu łokciowego w proksymalnęj części 

kanału;
• typ II: ucisk nerwu tokciowego wzdłuż gałęzi głębo

kiej, dystalnie od gałęzi do ADM (czasem nazywa
ny porażeniem kolarzy -  cyclists’palsy)

• typ III: ucisk nerwu łokciowego w  dystalnej części 
kanału lub tuż po wyjściu z niego.

Rozpoznanie zespołu kanału Guyona potwierdzają153: 
Typ I
• zwolnienie szybkości przewodzenia czuciowego na 

odcinku nadgarstek -  5. palec;
• niezmienione przewodnictwo czuciowe w gałęzi 

grzbietowej;
• EMG: objawy odnerwienia wc wszystkich mięśniach 

ręki unerwionych przez nerw łokciowy.
Typ II
• prawidłowe przewodnictwo czuciowe:
• prawidłowa łatencja końcowa z ADM;
• wydłużenie latencji końcowej do FDI. czasem ze 

zmniejszeniem am plitudy odpowiedzi;
• EMG: objawy odnerwienia we wszystkich mięśniach 

ręki unerwionych przez nerw łokciowy z wyjątkiem 
ADM.

Typ III
• zwolnienie szybkości przewodzenia czuciowego na 

odcinku nadgarstek -  5. palec;
• niezmienione przewodnictwo czuciowe w gałęzi 

grzbietowej:
• EMG: wynik prawidłowy we wszystkich mięśniach 

unerwionych przez nerw łokciowy.

UCISK NERWU ŁOKCIOWEGO 
NA RAMIENIU

Nerw łokciowy jest uciśnięty na tym poziomie przez 
przegrodę międzymięśniową przyśrodkową lub przez 
tzw. arkadę Struthcrsa (nie mylić z więzadłem Struthcr- 
sa). która znajduje się 3-6 cm proksymalnie od nadklyk- 
cia przyśrodkowego kości ramiennej. między przegrodą 
międzymięśniową przyśrodkową a g!ow'ą przyśrodko
wą mięśnia trójgłowego ramienia -  arkada ta występu
je u ok. 1-3% populacji"'’·56·57'.
Podstawowy zakres badania -  jw.
Rozpoznanie ucisku nerwu łokciowego na poziomie ra
mienia potwierdzają"6·50·56·5”:
• zwolnienie szybkości przewodzenia ruchowego na 

ramieniu;
• blok przewodzenia na ramieniu;
• prawidłowa łatencja końcowa z ADM;
• prawidłowa szybkość przewodzenia ruchowego na 

przedramieniu;
• prawidłowa szybkość przewodzenia czuciowego: 251
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• EMG: cechy odnerwienia i reincrwacji w mięśniu 
zginaczu łokciowym nadgarstka i mięśniu zginaczu 
głębokim palców -  nie pozwalają one jednak zróż
nicować ucisku na ramieniu z uciskiem na pozio
mie łokcia'5”.

Diagnostyka różnicowa neuropatii nerwu łokciowego08*:
1. ucisk nerwu łokciowego na poziomie łokcia, a ucisk 

w kanale Guyona -  w tym ostatnim przypadku za
wsze prawidłowe jest przewodnictwo czuciowe w ga
łęzi grzbietowej, ponieważ odchodzi ona od nerwu 
łokciowego w dolnej części przedram ienia, a więc 
proksymalnie od kanału Guyona;

2. uszkodzenie pęczka przyśrodkowego splotu ramien- 
ncgo -  oprócz zwolnienia szybkości przewodzenia 
czuciowego (również w gałęzi grzbietowej) w nerwie 
łokciowym także zaburzone przewodnictwo w nerwie 
skórnym przyśrodkowym przedramienia; w EMG ob
jawy' odnerwienia we wszystkich mięśniach zaopatry
wanych przez nerw łokciowy, ale także w APB;

3. uszkodzenie pnia dolnego splotu raniiennego -  tak 
jak w punkcie 2. oraz dodatkowo objawy odnerwie
nia w in. extensor indicispmprius (EIP):

4. uszkodzenie korzenia C8 -  bez zaburzeń przewod
nictwa czuciowego; w EMG objawy odnerwienia we 
wszystkich mięśniach zaopatrywanych przez nerw 
łokciowy, a także w APB, EIP i w mięśniach przy- 
kręgowych z poziomu C8.

NERW PROMIENIOWY 
(NERVUS RADIALIS)

Dane anatomiczne"*®: nerw promieniowy jest najwięk
szą gałęzią końcową pęczka tylnego (C5, C6, C7, C8) 
splotu ramiennego. Unerwia ruchowo wszystkie pro
stowniki stawu łokciowego, nadgarstka i palców, czyli:
• mięsień trójglowy ramienia;
• mięsień kruczo-ramicnny;
• mięsień prostownik nadgarstka promieniowy długi;
• mięsień łokciowy;
• mięsień prostownik nadgarstka promieniowy krótki;
• mięsień odwracacz;
• mięsień prostownik nadgarstka łokciowy;
• mięsień prostownik palców wspólny;
• mięsień prostownik palca małego;
• mięsień odwodzicie! kciuka długi;
• mięsień prostownik kciuka długi;
• mięsień kciuka krótki;
• mięsień prostownik wskaziciela.
Czuciowo unerwia tylną powierzchnię ramienia i przed
ramienia oraz grzbietową powierzchnię 2 i 1/2 palca, li
cząc od kciuka, i część promieniową grzbietu ręki. 
Zespoły cieśni nerwu promieniowego:
• ucisk na ramieniu -  porażenie sobotniej nocy;
• ucisk na przedramieniu -  zespól nerwu międzykost

nego tylnego;
• ucisk w okolicy nadgarstka -  zespół Wartenberga.

PORAŻENIE SOBOTNIEJ NOCY 
(SATURDAY NIGHT PALSY; 

HONEYMOONER’S PALSY/"5859

Nerw promieniowy może być uciśnięty w bruździe ner
wu promieniowego (spiral groove) na kości ramiennej 
przez przegrodę międzymięśniową boczną, zwłóknialą 
głowę boczną mięśnia trójgłowego (np. po iniekcji, ja 
ko następstw o urazów  sportowych) lub dodatkowy 
mięsień podlopatkowy. Często analogiczne objawy da
je złamanie kości ramiennej w 1/3 środkowej długości 
(tzw. złamanie Holsteina i Lewisa) lub na granicy 1/3 
środkowej i dystalncj.
Podstawowy zakres badania newograficznego obejinu-

.IV ).

• przewodnictwo we włóknach ruchowych w nerwie 
promieniowym -  ocena latcncji końcowej do mię
śnia prostownika wskaziciela oraz szybkości prze
wodzenia na przedramieniu i ramieniu;

• przewodnictwo we włóknach czuciowych nerwu pro
mieniowego -  ocena szybkości przewodzenia na po
ziomie nadgarstka;

• przewodnictwo ruchowe i czuciowe w innym nerwie 
symptomatycznej kończyny w celu wykluczenia po- 
lineuropatii.

Rozpoznanie porażenia sobotniej nocy potwierdza-
ją ( l2 , l6 ,1 9 ) .

• blok przewodzenia ruchowego na ramieniu;
• zwolnienie szybkości przewodzenia ruchowego na 

ramieniu:
• obniżenie amplitudy CMAP lub SNAP albo nawet 

brak odpowiedzi;
• EMG: objawy odnerwienia we wszystkich mięśniach 

unerwianych przez nerw promieniowy z wyjątkiem 
mięśnia trójgłowego (co odróżnia ten zespół cieśni 
od porażenia nerwu na poziomie dołu pachowego 
na skutek używania kul -  wtedy obserwuje się odner- 
wicnic również w mięśniu trój głowy m ramienia).

ZESPÓŁ NERWU MIĘDZYKOSTNEGO 
TYLNEGO (POSTERIOR INTEROSSEOUS 

SYNDROME, PIS; 
SUPINATOR SYNDROME/'™ '9™ 6"

Nerw międzykostny tylny, gałąź ruchowa nerwu promie
niowego, może być uciśnięty na przedramieniu podczas 
przebiegu między głowami mięśnia odwracacza przez 
pasm o ścięgniste nazywane arkadą Frohse'a (obecna 
u 30%  populacji), przez pasma włókniste leżące na gło
wie kości promieniowej, przez odgałęzienia tętnicy pro
mieniowej (tzw. smycz Henry’ego) oraz przez mięsień 
prostownik promieniowy nadgarstka krótki. 
Podstawowy zakres badania newograficznego -  jw. 
Rozpoznanie PIS potwierdzają02 w:
• przewodnictwo czuciowe prawidłowe;
• blok przewodzenia na przedramieniu;
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• zwolnienie szybkości przewodzenia ruchowego na 
przedramieniu;

• EMG: objawy odnerwienia i/lub reinerwacji we wszyst
kich mięśniach unerwionych przez nerw promieniowy 
poniżej mięśnia odwracacza. Mięsień trójgiowy ra
mienia, mięsień łokciowy, mięsień ramicnno-promic- 
niowy, prostownik promieniowy nadgarstka i mięsień 
odwracacz nie wykazują objawów odnerwienia.

Diagnostyka różnicowa obejmuje08’:
• zespół Parsonagea-Tumcra (brachialgia amyotrophica)

-  charakterystyczny przebieg kliniczny, cechy neuropa- 
tii aksonalnej z zapisem neurogennym z mięśni obrę
czy barkowej i ramienia, unerwionych przez korzenie 
górnej części splotu ramiennego (C5, C6), ale także ze 
zmianami w mięśniach niewykazujących objawów kli
nicznych; może występować nieznaczne wydłużenie 
latencji z punktu Erba do najbardziej zajętych mięśni:

• łokieć tenisisty (epicondylitis lateralis) -  brak zmian 
w ncurografii i EMG;

• radial tunnel syndrome, odm ianę łokcia tenisisty
-  miejsce ucisku jak w PIS, ale nie stwierdza się 
zm ian w m ięśniach162';

• radikulopatię szyjną C7 -  odnerwienie w mięśniu 
trójgłowym ramienia, mięśniu prostowniku promie
niowym nadgarstka oraz w mięśniach przykręgowych 
z tegoż poziomu, czcgo nic obserwuje się w PIS;

• uszkodzenie pęczka tylnego splotu ramiennego (wte
dy odnerwienie oprócz mięśni unerwionych przez 
nerw promieniowy również w mięśniu naramiennym 
unerwionym przez nerw pachowy).

ZESPÓŁ WARTENBERGA 
(WARTENBERG SYNDROME; 

CHEIRALGIA PARAESTHETICA)"2'9̂

Gałąź czuciowa nerwu promieniowego jest uciśnięta na 
wysokości 1/3 dalszej przedramienia, ok. 8 cm proksymal- 
nic od wyrostka rylcowatego kości promieniowej, między 
ścięgnami mięśnia ramienno-promieniowego i mięśnia 
zginacza promieniowego nadgarstka długiego, które są 
połączone włóknistą tkanką łączną. Podobne objawy 
może dać ciasny pasek od zegarka lub kajdanki (stąd 
nazwa „porażenie aresztantów” -  handcuff neuropathy). 
Rozpoznanie zespołu Wartenberga potwierdzają:
• zaburzone przewodnictwo czuciowe i prawidłowe 

przcwOdniclw'0  ruchowe w nerwie promieniowym 
bez zmian w EMG.

ZESPÓŁ OTWORU GÓRNEGO 
KLATKI PIERSIOWE! 

CTHORACIC OUTLET SYNDROME, TOS)

W otworze tym może być uciśnięty splot ramienny, głów
nie jego pień dolny (C8, Th 1) i naczynia podobojczykowe. 
Dane anatom iczne"”"1”: otwór górny klatki piersiowej 
ograniczony jest od góry pr/.cz obojczyk i 1 żebro, od

SYMPOZJUM

przodu przez mięsień pochyły przedni, a od tyłu przez 
mięsień pochyły środkowy. W jego obrębie istnieją 3 p o 
tencjalne miejsca cieśni'65’:
• przestrzeń między I żebrem i obojczykiem;
• szczelina mięśni pochyłych (jej zwężenie może być 

spowodowane przerostem mięśni pochyłych lub ist
nieniem żebra szyjnego -  C7, które połączone jest 
pasmem tkanki łącznej z obojczykiem);

• przestrzeń pod mięśniem piersiowym mniejszym (ze
spól Wrighta -  hyperabduction syndrome).

Ze względu na rodzaj prezentowanych objawów klinicz
nych wyróżnia się TOS naczyniowy i neurogenny. Ba
dania elektrofizjologiczne mają znaczenie diagnostyczne 
tylko w neurogennym TOS, któiy występuje z częstością 
I przypadek/1 min populacji165’.
Zakres badania neurograficzjiegomM>:
• przewodnictwo ruchowe i czuciowe oraz fala F w ner

wic pośrodkowy m;
• przewodnictwo ruchowe i czuciowe oraz fala F  w ner

wie łokciowym;
• przewodnictwo w nerw'ie skórnym przyśrodkowym 

przedramienia.
Rozpoznanie TOS potwierdzają*65·67’:
• nerw pośrodkowy: znaczne obniżenie amplitudy od

powiedzi CMAP z APB wraz z nieznacznie zwolnio
nym lub prawidłowym przewodzeniem ruchowym, 
niewielkie obniżenie amplitudy SNAP z prawidłowym 
przewodzeniem czuciowym, nieznaczne wydłużenie 
latencji minimalnej fali F wraz z jej chronodyspersją:

• nerw łokciowy: bardzo znaczne obniżenie amplitudy 
SNAP i zwolnienie szybkości przewodzenia czucio
wego (bo uszkodzenie zlokalizowane jest dystalnie 
od zwoju rdzeniowego), prawidłowe przewodzenie 
ruchowe z prawidłową lub nieznacznie obniżoną am
plitudą CMAP z ADM oraz brak fali F;

• nerw skórny przyśrodkowy przedramienia: bardzo 
znaczne obniżenie amplitudy SNAP lub całkowity 
brak odpowiedzi;

• EMG: przewlekle zmiany neurogenne w drobnych 
mięśniach ręki unerwionych przez nerw pośrodko
wy i nerw łokciowy (EDB, ADM, FDD.

Diagnostyka różnicowa TOS obejmuje*65·67’:
• radikulopatię C8/Th I;
• uszkodzenie obwodowe nerwu pośrodkowego i/lub 

nerwu łokciowego;
• stwardnienie zanikowe boczne (SLA) -  w wiciu mię

śniach na wielu poziomach ostre uszkodzenie neuro
genne z objawami odnerwienia (fibiylacje i fascykula- 
cje w' zapisie spoczynkowym, ubogi zapis wysiłkowy) 
i reinerwacji; przewodnictwo nerwowe prawidłowe.

NERW NADŁOPATKOWY 
(NERVUS SUPRASCAPULARIS)

Dane anatomiczne'19""·59’: nerw nadłopatkowy pochodzi 
z pnia górnego (C5, C6) splotu ramiennego. Unerwia 2 5 3

ZESPOŁY CIEŚNI
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ruchowo mięśnie: nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy, 
a czuciowo stawy barkowo-obojczykowy i ramienny. 
Możliwe miejsca ucisku to159·68·69’:
1. wcięcie łopatki, pod więzadlem poprzecznym górnym 

łopatki -  60% przypadków;
2. wcięcie grzebieniowo-panewkowe, pod więzadlem 

poprzecznym dolnym łopatki, gdzie nerw przechodzi 
z dołu nadgrzebieniowego do podgrzebicniowcgo.

Badanie elektrofizjologiczne jest uznane za „złoty stan
dard” w diagnostyce zespołów cieśni nerwu nadlopat- 
kowego, bowiem nawet we wczesnym okresie wykazuje 
zmiany i wskazuje miejsce ucisku168 70'711.
Zakres badania neurograficznego0-611·70711:
• bada się oddzielnie przewodnictwo w gałęzi ner

wu nadlopatkowego do mięśnia nadgrzebieniowe
go i w gałęzi do mięśnia podgrzebieniowego. 

Rozpoznanie ucisku nerwu nadlopatkowego potwier- 
dzają"2·70:
1. wydłużenie latencji i zmniejszenie amplitudy CMAP 

w obu gałęziach lub tylko w gałęzi do mięśnia pod
grzebieniowego;

2. EMG: objawy czynnego odnerwienia w mięśniu nad- 
i/lub podgrzebieniowym bez zmian w innych mię
śniach unerwionych z zakresu C5 i C6.

Uwagi:
Gdy stwierdza się zmiany przewodzenia w obu gałęziach 
nerwu oraz odnerwienie zarówno w mięśniu nad-, jak 
i podgrzebieniowym. to miejsce ucisku nerwu nadłopat- 
kowego znajduje się we wcięciu łopatkowym, natomiast 
gdy zmiany dotyczą tylko mięśnia podgrzebieniowego, lo 
miejscem ucisku jest wcięcie grzebieniowo-panewkowe. 
Diagnostyka różnicowa'15·19’:
1. zespólParsonagea-Tumera(brachialgiaamyotmpliica)\
2. uszkodzenie pnia górnego splotu ramiennego -  ni

ska amplituda lub brak odpowiedzi czuciowej z gałę
zi powierzchownej nerwu promieniowego, skórne
go bocznego przedramienia i nerwu pośrodkowego 
(z kciuka lub 2. palca) oraz niska am plituda lub 
brak CM AP z i i i . biceps bracliii, m. deltoideus i i i i . 

brachioradialis:
3. radikulopatia C5, C6 -  obecne są objawy odnerwie

nia także w innych mięśniach zaopatrywanych z po
ziom u C5 i C6 oraz w mięśniach przykręgowych; 
przewodnictwo czuciowe niezaburzone.

NERW MIĘŚNIOWO-SKÓRNY 
(NERVUS MUSCULOCUTANEUS)

Dane anatomiczne"011: nerw powstaje z pęczka boczne
go (C5. C6) splotu ramiennego. Unerwia ruchowo na
stępujące mięśnie: kruczo-ramienny. dwugłowy ramie
nia i ramienny. Czuciowe unerwienie obejmuje skórę 
bocznej części przedramienia.
Miejsce ucisku znajduje się w miejscu, gdzie nerw pod
czas swego przebiegu przebija mięsień kruczo-ramicn- 

2 5 4  ny (i i i . coracobrachialis) ,,2).

SYMPOZJUM

Zakres badania neurograficznego"2·"":
1. przewodnictwo ruchowe do mięśnia dwugłowego ra

mienia z oceną latencji końcowej i amplitudy CMAP;
2. przewodnictwo czuciowe w nerwie bocznym skórnym 

przedramienia.
Rozpoznanie potwierdzają™:
• obniżona amplituda odpowiedzi ruchowej (CMAP) 

lub jej brak;
• obniżona amplituda odpowiedzi czuciowej (SNAP) 

lub jej brak;
• EM G: objawy odnerwienia i/łub reinerwacji we 

wszystkich mięśniach unerwionych przez nerw mię- 
śniowo-skómy (mm. biceps bracliii. brachialis, coraco
brachial is).

Diagnostyka różnicowa"9·72’:
1. zespół Parsonage'a-Turncra (brachialgia amyotro- 

phica)\
2. radikulopatia C5 i C6 -  są wtedy zajęte również in

ne mięśnie unerwione z poziomu C5 i C6 oraz mię
śnie przykręgowe.

NERW PACHOWY 
(NERVUS AXILLARIS)

Dane anatomiczne"9·201: nerw pochodzi z pęczka tylnego 
(C5. C6) splotu ramiennego. Unerwia ruchowo mię
sień naramienny i mięsień obły mniejszy, zaś czuciowo 
zaopatruje skórę na grzbictowo-bocznej powierzchni ra
mienia, nad mięśniem naramiennym.
Miejsce ucisku znajduje się na jego przebiegu wewnątrz 
przestrzeni ograniczonej przez: mięsień obły większy, 
głowę długą mięśnia trójglowego ramienia i chirurgicz
ną szyjkę kości ramiennej (w przestrzeni tej przebiega 
też tętnica okalająca ramię tylna)"246’.
Rozpoznanie potwierdza112·19’:
• obniżona amplituda CMAP z mięśnia naramienne- 

go, czasem z wydłużeniem latencji końcowej;
• EMG: objaw}' odnerwienia i/lub reinerwacji w mię

śniu naramiennym i mięśniu obłym mniejszym.
Diagnostyka różnicowa"2·19’:
• radikulopatia C5, C6 -  są wtedy zajęte również in

ne mięśnie z tego poziomu;
• zespól Parsonage’a-Turncra (brachialgia amyotro- 

phica).

NERW STRZAŁKOWY WSPÓLNY 
(NERVUS PERONEUS COMMUNIS)

Dane anatomiczne"''-1”: n ew  pochodzi z części krzyżo
wej splotu lędźwiowo-krzyżowego (L4. L5. SI. S2),jest 
gałęzią nerwu kulszowego. Od nerwu strzałkowego 
wspólnego odchodzą: nerw strzałkowy głęboki, nerw 
strzałkowy powierzchowny, nerw skórny boczny łydki 
i nerw łydkowy łączący.
Nerw strzałkowy głęboki unerwia ruchowo następujące 
mięśnie:

ZESPOŁY CIEŚNI

AKTUALN NELJROI. ?006. 6 (4). p. 246-258



SYMPOZJUM -  ZESPOŁY CIESNI

• piszczelowy przedni (TA);
• prostownik palców długi (EDL);
• prostownik palucha długi (EH L);
• strzałkowy trzeci (peronem tertius);
• prostownik palców krótki (EDB);
• I i II mięsień międzykostny grzbietowy.
Czuciowe unerwienie obejmuje skórę w przestrzeni mię
dzy paluchem a 2. palcem.
Nerw strzałkowy powierzchowny unerwia ruchowo mię
śnie strzałkowe (długi -  PL i krótki -  PB) oraz czucio- 
wo skórę: przyśrodkowej i bocznej powierzchni goleni 
w 1/4 dolnej, grzbiet stopy oraz palców II i III, przy
środkowy brzeg stopy i palucha oraz zwrócone do sie
bie powierzchnie palca III, IV i V 
Miejsca ucisku nerwu strzałkowego znajdują się: 
ł . na wysokości głowy strzałki:
2. na wysokości kostki.

UCISK NA WYSOKOŚCI 
GŁOWY STRZAŁKI 

(PERONEAL MONONEUROPATHY 
AT THE KNEĘ- 

PORAŻENIE ZBIERACZY TRUSKAWEK)

Nerw uciśnięty jest na wysokości głowy strzałki (najczę
ściej tylko gałąź głęboka, rzadziej cały nerw strzałkowy 
wspólny, sporadycznie zaś gałąź powierzchowna)173”). 
Potencjalne miejsce ucisku znajduje się też między ścię
gnem mięśnia dwugłowego uda a głową boczną mięśnia 
brzuchatego łydki lub między głowami mięśnia strzał
kowego długiego'7374'.
Uwaga:
U ok. 25% ludzi istnieje nerw strzałkowy głęboki dodatko
wy’-  jest to gałąź od nerwu strzałkowego powierzchow
nego, która unerwia boczną część EDB, co manifestu
je się w badaniu neurograficznym wyższą am plitudą 
CMAP przy drażnieniu nerwu strzałkowego poniżej gło
wy strzałki w porównaniu z odpowiedzią z dystalnego 
punktu stymulacji"7'.
Zakres badania neurografieznego'L'm:
• badanie przewodzenia ruchowego w nerwic strzałko

wym głębokim (rejestracja odpowiedzi z EDB, sty
mulacja nerwu w trzech punktach);

• badanie przewodzenia czuciowego w nerwie strzał
kowym powierzchownym;

• badanie nerwu piszczelowego w celu wykluczenia 
polineuropatii lub subklinicznych zmian w nerwic 
kulszowym;

• może być konieczne badanie nerwu strzałkowego 
z rejestracją odpowiedzi z TA (dla wykluczenia uner
wienia przez nerw strzałkowy dodatkowy');

• może być konieczne EM G jakościowe i ilościowe 
z EDB, TA i/lub PL.

Rozpoznanie potwierdzają112’17·19·7®:
• obniżenie amplitudy CMAP (co najmniej o 25%) lub 

blok przewodzenia powyżej głowy strzałki;

• zwolnienie szybkości przewodzenia ruchowego (min. 
10 m/s) na odcinku przez głowę strzałki;

• EMG: objawy odnerwienia i/lub reinerwacji w na
stępujących mięśniach: EDB, TA, PL.

Opadnięcie stopy (niemożność zgięcia grzbietowego) 
może być objawem porażenia nerwoi strzałkowego wspól
nego, nerwu kulszowego lub radikulopatii L5 (rzadziej 
L4), dlatego konieczna jest diagnostyka różnicowa w ba
daniu EMG119’:
A. mononeuropatia nerwu strzałkowego wspólnego: ob

jawy odnerwienia i/lub reinerwacji w następujących 
mięśniach: EDB. TA. PL;

B. uszkodzenie nerwu kulszowego: objawy odnerwic- 
nia i/lub reinerwacji w głowie krótkiej mięśnia dwu
głowego uda (dodatkowo oprócz wymienionych 
w punkcie A) oraz zazwyczaj również w mięśniach 
unerwionych przez, nerw piszczelowy;

C. radikulopatia L5: objaw)' odnerwienia i/iub reiner
wacji w następujących mięśniach: tibialis posterior, 
flexor digitorwn longus, EDB, tensor fasciae latae, 
gluteus minimus, gluteus medius, mięśnie przykręgo- 
słupowe z poziomu L5;

D. uszkodzenie splotu lędźwiowo-krzyżowego: objawy 
odnerwienia i/lub reinerwacji w mięśniach wymienio
nych w punkcie B oraz dodatkowo w' ni. quadriceps, 
m. sartorius, m. gluteus medius et maximus.

PRZEDNI ZESPÓŁ CIEŚNI STĘPU 
(ANTERIOR TARSAL TUNNEL SYNDROME)

Spowodowany jest uciskiem nerwu strzałkowego głębo
kiego na wysokości kostki, pod troczkiem dolnym pro
stowników i może powOdować zanik EDB02·19’. 
Rozpoznanie potwierdzają stwierdzenie w badaniu ncu- 
rograficznym wydłużenia latencji końcowej do EDB przy 
stymulacji proksvmalncj od troczka oraz objawy odner
wienia w EDB11119’.

NERW PISZCZELOWY (NERVUS TIBIALIS)

Dane anatomiczne"9·2'": nerw pochodzi z części krzyżo
wej splotu lędźwiowo-krzyżowego (L4. L5, S I ,  S2, S3), 
jest gałęzią nerwu kulszowego.
Ruchowo unerwia następujące mięśnie:
• w obrębie goleni: brzuchaty łydki, podkolanowy, 

płaszczkowy, piszczelowy tylny, zginacz palców długi;
• w obrębie stopy: odwodziciel palucha (AHL), zgi

nacz palców krótki, zginacz palucha krótki, zgi
nacz palców dodatkowy, odwodziciel palca małego 
(ADM), zginacz palca małego, przywodzicie! palu
cha oraz mięśnie międzykostne i glistowate.

Unerwienie czuciowe obejmuje skórę tylnej części pod
udzia, pięty i podeszwy stopy z jej boczną krawędzią. 
Typowe miejsca ucisku:
1. kanał stępu (zespół cieśni stępu);
2. kanał śródstopia (metatarsalgia M ortona). 255
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ZESPÓŁ CIEŚNI STĘPU 
(TARSAL TUNNEL SYNDROME)

Nerw uciśnięty jest w kanale stępu, który tworzą kości stę- 
pu (piętowa, skokowa i kostka przyśrodkowa kości pisz
czelowej) i troczekzginaczy (jego dwie blaszki tworzą wię- 
zadlo promieniste stępu -  ligamentum laciniatum)a,2Ai·™. 
Badanie neurograficme obejmuje"·'9':
• przewodnictwo ruchowe w nerwie piszczelowym (re

jestracja odpowiedzi z AHL i ADM);
• przewodnictwo czuciowe w nerwie podeszwowym 

przyśrodkowym i nerwie podeszwowym bocznym 
(konieczne porównanie uzyskanych wartości z przc- 
ciwstronnym nerwem piszczelowym);

• badanie innego nerwu symptomatycznej kończyny 
(np. strzałkowego wspólnego) w celu wykluczenia 
uszkodzenia nerwu kulszowego bądź polincuropatii.

Rozpoznanie zespołu cieśni stępu potwierdzają'76·771:
• wydłużenie latencji końcowej do AHL i/lub ADM 

(u 20-30% chorych);
• brak SNAP z nerwu podeszwowego przyśrodkowe

go i/lub nerwu podeszwowego bocznego;
• zwolnienie szybkości przewodzenia czuciowego 

w nerwach podeszwowych -  jest to jednak mniej 
pewne, bo szybkość przewodzenia może zależeć od 
temperatury skóry stopy, dlatego konieczne jest po
równanie z drugą stopą.

Zmiany w badaniu neurograficznym występują u 90-100% 
chorych z zespoleni cieśni stępu"3·19·70·™.

NERW KULSZOWY 
(NERVUSISCHIADICUS SEU SCIATICUS)

Dane anatomiczne110201: nerw' kulszowy pochodzi z krzy
żowej części splotu lędźwiowo-krzyżowego (1.4, L5, SI, 
S2, S3). Jest największym nerwem człowieka. Unerwia 
ruchowo mięśnie: półścięgnisty, półbloniasty, dwugło
wy uda. a częściowo przywodziciel wielki.
Potencjalne miejsce ucisku znajduje się przy wyjściu 
nerwu z miednicy mniejszej, pod mięśniem gruszkowa- 
tym w otworze kulszowym większym'591.
W ocenie ucisku nerwu kulszowego największe znacze
nie ma badanie EMG -  stwierdza się wówczas objawy 
odnerwienia i/lub reinerwacji w mięśniach unerwionych 
przez nerw kulszowy (patrz wyżej, ale najczęściej ocenia 
się mięsień dwugłowy uda), nerw strzałkowy i nerw pisz
czelowy'. Trzeba jednak pamiętać, żc w zespole mięśnia 
gruszkowatego badania elektrofizjologiczne mogą da
wać wynik prawidłowy"7’.

NERW UDOWY 
(NERVUS FEMORALIS)

Dane anatomiczne"9®’: nerw udowy pochodzi z lędźwio
wej części (L2, L3, L4) splotu lędźwiowo-krzyżowego. 

2 5 6  Unerwia ruch°wo następujące mięśnie: biodrowy, lędź

SYMPOZJUM

wiowy większy, grzebieniowy, czworogłowy uda i kra
wiecki. CzuciowO unerwia skórę przednio-przyśrodko- 
wej powierzchni uda oraz przez swoją gałąź końcową 
-  nerw udowo-goleniowy (/?. saphemiś), także skórę oko
licy przyśrodkowej i przedniej kolana oraz goleni wraz 
z kostką przyśrodkową.
Nic opisano samoistnego zespołu cicśni włókien rucho
wych nerwu udowego, choć mogą one być uciśniętc przez 
krwiaki, ropnie lub guzy w przestrzeni pozaotrzewnowej, 
krwiaki w mięśniu biodrowo-lędźwiowym czy po uchwy
ceniu szwem w czasie operacji chirurgicznych, na to 
miast znany jest zespół cieśni nerwu udowo-goleniowe- 
go, czuciowej gałęzi końcowej, nerwu udowego.

ZESPÓŁ CIEŚNI 
NERWU UDOWO-GOLENIOWEGO

Nerw uciśnięty jest w miejscu, gdzie wyłania się z przed
niej ściany kanału Huntera (ok. 10 cm powyżej kolana), 
lub pomiędzy ścięgnem mięśnia krawieckiego a kłyk
ciem przyśrodkowym kości udowej"216-9·781. Gałąź pod- 
rzepkowa (od nerwu udowo-golcniowego) może być 
uciśnięta w miejscu, gdzie przebija ona ścięgno mięśnia 
krawieckiego (gonalgia paraesthetica)'™'.
Zakres badania neurograficznego obejmuje ocenę szyb
kości przewodzenia w nerwie udowo-goleniowym (me
todą drażnienia antydromowego lub ortodromowego). 
Rozpoznanie potwierdza'12’:
♦ zwolnienie szybkości przewodzenia czuciowego lub 

brak potencjału SNAP.

NERW SKÓRNY BOCZNY UDA 
(NERVUS CUTANEUS FEMORIS LATERALIS)

Jest nerwem czuciowym, pochodzi ze splotu lędźwiowe
go (L2, L3). Unerwia czuciowo skórę przednio-bocznej 
powierzchni górnej części uda"21.

MERALGIA PARAESTHETICA 
(BERNHARDT-ROm SYNDROME)

Nerw uciśnięty jest między włóknami więzadła pachwino
wego, w pobliżu przyczepu do kolca biodrowego przed
niego górnego"6·46'591.
Rozpoznanie potwierdza'80’:
• zwolnienie szybkości przewodzenia czuciowego 

w miejscu ucisku.
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