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Cíle disertační práce 

 

Technika „end-to-side" anastomózy představuje v současné době alternativní způsob řešení 

některých složitých situací, se kterými se setkáváme při rekonstrukčních operacích periferních 

nervů. Jedná se zejména o nedostatek vhodných motorických zdrojů využitelných 

k rekonstrukci postižených nervů. Širšímu využití „end-to-side“ anastomózy v klinické praxi 

brání nedostatek experimentálních dat, které by vysvětlovaly některé skutečnosti spojené 

s touto technikou. 

 

Cílem našeho experimentu bylo zodpovězení některých otázek spojených s „end-to-side“ 

technikou. Jedná se například o rozdílnou schopnost motorických a sensitivních axonů tvořit 

kolaterály. Otázkou je i míra poškození dárcovského nervu při tvorbě perineuriálního okna. 

Průkaz schopnosti tvorby kolaterál z motorických axonů je důležitý pro využití „end-to-side“ 

techniky při rekonstrukci traumaticky postižených motorických nervů.  

 

Vzhledem k dobrým výsledkům, kterých bylo dosaženo v experimentu, jsme chtěli využít 

„end-to-side“ techniku i v klinické praxi. Cílem klinické práce bylo srovnání úspěšnosti 

jednotlivých neurotizačních technik při léčbě pacientů s parézou brachiálního plexu. 

Srovnávali jsme „end-to-side“ techniku s technikou „end-to-end“ při neurotizačních 

operacích. Chtěli jsme prokázat vhodnost použití „end-to-side“ techniky v klinické praxi a 

zároveň určit, které nervy používané při „end-to-end“ neurotizaci poskytují lepší výsledky a 

které jsou spojeny s horším konečným výsledkem při funkční reinervaci postižených nervů. 

Dle dosažených výsledků jsme chtěli navrhnout vhodné schéma, které by bylo možné použít 

při léčbě poranění brachiálního plexu. 



 

Úvod 

 

Traumatické postižení periferních nervů představuje důležitou a zajímavou oblast 

současného klinického a experimentálního zájmu. Přes velké množství experimentálních dat 

získaných v posledních letech intenzivního výzkumu v této problematice zůstává traumatické 

postižení periferních nervů stále složitým chirurgickým problémem. Tento typ postižení 

periferních nervů zanechává často trvalé a závažné omezení v životě pacientů spojené se 

ztrátou funkce postiženého periferního nervu. Je-li poraněný periferní nerv ošetřen včas a 

správně lze těmto následkům v určité míře předejít. V současné praxi to znamená využití 

všech dostupných metod chirurgie periferních nervů. Jedná se především o mikrochirurgickou 

operační techniku s dodržením některých základních zásad, bez kterých nelze dosáhnout 

dobré funkční reinervace. Jedná se zejména o suturu s vyloučením napětí (Terzis a spol. 1975, 

Sunderland 1978, Millesi 1984).  

V některých anatomických lokalizacích je i dnes obtížné při dodržení výše uvedených 

skutečností dosáhnout dobrých funkčních výsledků spojených s obnovou hybnosti a taktilního 

čití v oblasti inervované porušeným periferním nervem. To platí především pro úrazy spojené 

s postižením brachiálního plexu, které patří mezi nejsložitější a nejzávažnější leze periferních 

nervů vůbec. Z celkového počtu nervových poranění jsou zastoupeny ve velkých sestavách 

třemi až sedmi procenty (Zvěřina a Stejskal 1979). Midha uvádí ve své sestavě 1,2% 

nemocných postižených parézou brachiálního plexu z celkového počtu polytraumatizovaných 

pacientů s převahou mladistvých a motonehod (Midha 1997). Z tohoto pohledu jsou 

traumatická poranění brachiálního plexu poměrně častým postižením. 

Počet pacientů s parézou brachiálního plexu postupně narůstá. Tento trend souvisí 

s úrazovým dějem a zlepšováním akutní anesteziologické péče. Náš soubor pacientů potvrzuje 

výše uvedené skutečnosti. Typickým pacientem, který je postižen parézou brachiálního plexu 

je mladý muž zraněný při nehodě na motocyklu. V posledních letech došlo k výraznému 

rozvoji dopravy, který je spojen s nárůstem nehod na silnicích. Stále více lidí se navíc věnuje 

rizikovým aktivitám a i přes zlepšení bezpečnostních opatření dochází ke zvyšování počtu a 

závažnosti úrazů. V souvislosti se zlepšením akutní anesteziologické péče přežívá více 

pacientů, kteří utrpěli těžké polytrauma spojené s parézou brachiálního plexu. Zároveň je více 

pacientů indikováno k rekonstrukčním výkonům. Dříve byl často doporučován konzervativní 



postup (Merle d´Aubigné a Deburge 1967, Seddon 1972). S rozvojem mikrochirurgické 

operační techniky a zavedením některých zásad, které jsou uplatňovány v chirurgii periferních 

nervů, se počty indikovaných pacientů k rekonstrukčním výkonům zvýšily.  V současné době 

zastáváme aktivní přístup a snažíme se včas indikovat k operaci všechny pacienty, u kterých 

nedochází ke zlepšování klinického a elektrofyziologického nálezu.  

I přes výrazný pokrok v léčbě tohoto typu poranění nejsou v některých případech výsledky 

zcela uspokojivé a nadále představují velkou výzvu pro hledání nových způsobů léčby. Jedná 

se zejména o situace spojené s absencí motorických vláken v proximálním pahýlu příslušného 

nervu nebo fascikulu. Tento stav znemožňuje přímou rekonstrukci původní anatomické a 

funkční dráhy nervových vláken. Tato situace nastává při těžkém poškození vlastního 

proximálního pahýlu nebo při vytržení předních míšních kořenů, které představuje 

nejzávažnější typ poranění brachiálního plexu.  

Základní technikou rekonstrukce nervové dráhy při tomto typu postižení se stala 

neurotizace. Při neurotizaci využíváme jiných periferních nervů jako zdroje motorických 

vláken pro traumaticky postižené nervy, které chceme rekonstruovat. Jako první provedl tento 

typ výkonu v roce 1963 Seddon když použil jako zdroje motorických vláken jeden n. 

intercostalis pro obnovu funkce n. musculocutaneus (Seddon 1963). V současné době 

využíváme různých periferních nervů jako zdrojů motorických vláken. Někteří autoři preferují 

regionální nervy (intraplexální), které odstupují přímo z  brachialiního plexu (Narakas a Hentz 

1988, Samardzic a spol. 1992, Samardzic a spol. 2000). Na druhé straně jsou autoři, kteří 

využívají okolní nervy (extraplexální), i když jsou k dispozici regionální nervy použitelné 

k neurotizaci. Uvádějí srovnatelné výsledky s použitím okolních nervů jakých je dosahováno 

při využití regionálních nervů (Nagano 1998, Samii a spol. 2003, Samii a spol. 1997). Dobré 

výsledky publikovali někteří autoři s využitím tzv. „Oberlinovy techniky“, při které je 

zdrojem motorických vláken část n. ulnaris. Konkrétně se jedná o fascikl n. ulnaris, který 

inervuje m. flexor carpi ulnaris (Oberlin a spol. 1994, Teboul a spol. 2004). 

 

Experimentální část 

 

V klinické praxi není použití výše uvedených neurotizačních technik vždy možné. Tato 

situace nastává při rozsáhlém poranění s nedostatkem dostatečného množství kvalitních 

motorických vláken. Hledání alternativních způsobů řešení těchto situací otevřelo otázku 



laterální anastomózy, která byla poprvé zmiňována v roce 1903 (Ballance a spol. 1903). 

V praxi se tehdy tento způsob obnovy funkce postižených nervů pro nedostatek dostatečného 

množství teoretických informací neuplatnil. Koncem minulého století se laterální anastomóza 

dostává znovu do popředí zájmu (Lundborg a spol. 1994, Viterbo a spol. 1994a, Viterbo a 

spol. 1994b). Tyto práce potvrdily schopnost tvorby kolaterál z axonů. Právě tvorba kolaterál 

a jejich vrůstání do postiženého nervu je základem reinervace spojené s „end-to-side“ 

anastomózou.  

Podmínky pro vznik kolaterál mohou nastat po porušení rovnováhy faktorů, které inhibují 

a stimulují růst axonů podél intaktního nervového vlákna. Inhibiční vlivy jsou tvořeny 

mechanickou a molekulární barierou myelinového obalu a endoneuriální extracelulární matrix 

(David a spol. 1995, Schafer a spol. 1996). Stimulační vlivy představují reaktivní 

Schwannovy buňky, které jsou schopny syntetizovat molekuly stimulující růst axonů (Son a 

Thompson 1995, Matsumoto a spol. 1999). U některých neurotrofických faktorů např. CNTF 

bylo zjištěno, že podporují nejen přežívání motoneuronů v některých experimentálních 

modelech, ale především výrazně zvyšují tvorbu kolaterál (Sahenk a spol. 1994). Podobný 

efekt při stimulaci tvorby kolaterál byl zaznamenán u NGF, u kterého je podpora tvorby 

kolaterál ještě výraznější než stimulace přímé reinervace z proximálních pahýlů (Diamond a 

spol. 1992,  Isaacson  a spol. 1992) 

Pro „end-to-side“ anastomózu je tedy charakteristická spojitost s tzv. kolaterální reinervací. 

Vytvořené kolaterály jsou při tomto způsobu reinervace nuceny překonat určitou bariéru 

tvořenou bazální laminou na povrchu každého vlákna a dalšími komponentami endoneuria. 

Další bariéru představuje perineurium, které je tvořeno lamelárně organizovanými plochými 

buňkami jenž jsou odděleny vrstvami kolagenní pojivové tkáně. Perineurium se podílí na 

aktivním transportu různých substancí a současně tvoří důležitou strukturální složku hemato-

nervové bariéry. Za vývoje tvoří perineurium rovněž bariéru pro rostoucí axony (Haninec a 

Dubový 1992). Tento efekt se pravděpodobně uplatňuje i v dospělosti. Z těchto důvodů 

vytváříme při laterální sutuře na obvodu nervu perineuriální okno. Horší výsledky, které uvádí 

například Bertely a spol. (1996) při aplikaci „end-to-side“ anastomózy mohou být spojeny 

právě s technikou bez tvorby perineuriálního okna. Z těchto důvodů provádíme jak 

v experimentu tak v klinické praxi vždy před vlastní suturou incizi v perineuriu. 

Přes morfologické důkazy kolaterální reinervace zůstává řada otázek spojených s „end-to-

side“ anastomózou i nadále nezodpovězena. Jedná se například o rozdílnou schopnost 

motorických a sensitivních axonů tvořit kolaterály (Tarasidis a spol. 1997, Tarasidis a spol. 



1998, Tham a Morison 1998,  Matsumoto a spol. 1999). Dále ovlivnění tvorby kolaterál 

různými neurotrofiny. Je diskutována i míra poškození dárcovského nervu při tvorbě 

perineuriálního okna a vhodnosti jeho přípravy při laterální sutuře (Viterbo a spol. 1992). 

Snaha objasnit některé z těchto skutečností nás vedla k vytvoření modelu „end-to-side“ 

anastomózy, který by byl vhodný ke kvantitativnímu hodnocení tvorby kolaterál 

z motorických a sensitivních axonů. 

V experimentu jsme použili námi již dříve navržený model „end-to-side“ anastomózy 

přerušeného n. musculocutaneus s intaktním n. ulnaris. K experimentálním zákrokům bylo 

použito 18 dospělých laboratorních potkanů linie Wistar o váze kolem 250 g. Byly vytvořeny 

dvě skupiny zvířat. Experimentální skupina s počtem 12 potkanů a kontrolní skupina, ve které 

bylo 6 potkanů. Po uvedení do anestézie byly vypreparovány n. ulnaris a n. musculocutaneus 

na pravé straně. N. musculocutaneus byl protnut a jeho distální pahýl našit „end-to-side“ 

technikou po přípravě perineuriálního okna na n. ulnaris, kde byl fixován stehem 10/0 

(Ethicon) za perineurium. Rána byla uzavřena stehy o síle 5/0.  

Kvantitativní vyhodnocení tvorby kolaterál bylo provedeno pomocí retrográdně 

transportovaných molekul označených fluoroforem. Jako nejvhodnější se ukázalo použití 

jedné retrográdně transportované molekuly označené různými fluorofory (Fluoro-Ruby a 

Fluoro-Emerald) aplikované do čerstvě přerušeného n. ulnaris a n. musculocutaneus  

s odstupem 3 měsíců od provedení „end-to-side“ anastomózy. Po usmrcení zvířat byly 

zhotoveny kryostatové řezy o síle 40 mikrometrů vedené paralelně s podélnou osou spinálních 

míšních segmentů nebo přes spinální ganglia. V míše a spinálních gangliích byly po 

zhotovení řezů pozorovány ve fluorescenčním mikroskopu neurony označené červenou, 

zelenou a žluto-oranžovou fluorescencí. 

Největší množství neuronů bylo označeno červenou fluorescencí, která odpovídala 

nahromadění retrográdně transportovaného Fluoro-Ruby. Takto označené neurony mají axony 

pouze v n. ulnaris a odpovídají tedy jeho neuronálnímu poolu. Zelenou fluorescencí byly 

označeny neurony, jejichž axony se nacházely pouze v n. musculocutaneus. Neurony 

vykazující zelenou fluorescenci souvisí s axony, které byly poškozeny při přípravě 

perineuriálního okna a které regenerovaly pouze do pahýlu n. musculocutaneus. Posledním 

typem fluorescence byl různý odstín oranžové barvy, který vznikl sumací červené a zelené 

fluorescence. Tento typ fluorescence byl dosažen, pokud mateřský axon nacházející se v n. 

ulnaris vydal kolaterálu do n. musculocutaneus. Rozdíly v odstínech směsných neuronů 



naznačují rozdílnou schopnost mateřského axonu a jeho kolaterály transportovat značené 

molekuly. 

V poměrném zastoupení motorických a sensitivních neuronů vykazujících zelenou 

fluorescenci nebyl prokázán statisticky významný rozdíl. To naznačuje, že v případě našeho 

modelu dochází se stejnou pravděpodobností k poškození sensitivních a motorických axonů 

v průběhu manipulace s n. ulnaris. Ve srovnání s intaktním n. ulnaris došlo po manipulaci 

s tímto nervem u experimentální skupiny potkanů k nevýznamnému snížení jeho celkového 

množství motoneuronů a sensitivních neuronů, které bylo statisticky nesignifikantní. 

S použitím našeho experimentálního modelu „end-to-side“ anastomózy jsme prokázali 

tvorbu axonálních kolaterál jak z intaktních sensitivních, tak motorických axonů (Kubek a 

spol. 2004). Množství neuronů obarvených směsnou fluorescencí, které představují axony 

jenž vyslali kolaterálu, bylo bez aplikace neurotrofických látek hodně nízké. Srovnáme-li 

poměr směsných neuronů k celkovému počtu neuronů daného typu, nebyly mezi těmito 

hodnotami pro motorické a senzorické neurony zjištěny statisticky významné rozdíly. Na 

základě našich výsledků můžeme konstatovat, že v našem modelu „end-to-side“ anastomózy 

(n. ulnaris – n. musculocutaneus) není rozdíl mezi motorickými a aferentními  axony v jejich 

kapacitě pro tvorbu kolaterál. 

Experimentální model „end-to-side“ anastomózy (n. ulnaris – n. musculocutaneus) 

umožňuje funkční vyhodnocení reinervace n. musculocutaneus pomocí behaviorálního 

(grooming) testu, který popsali Bertelli a Mira (1993). Při srovnání počtu neuronů, které 

vykazovaly směsnou fluorescenci s hodnotami behaviorálního testu, je patrná statisticky 

významná korelace. Hodnoty behaviorálního testu přímo korelují s množstvím neuronů, které 

vydaly kolaterálu. Funkční výsledek představovaný behaviorálním testem je tedy přímo 

závislý na množství neuronů vykazujících směsnou fluorescenci. 

 

Klinická část 

 

Vzhledem k dobrým výsledkům „end-to-side“ anastomózy v experimentu jsme tuto 

techniku využili za určitých přesně definovaných podmínek rovněž v klinické praxi. Cílem 

bylo srovnat výsledky dosažené s využitím „end-to-end“ neurotizačních technik s využitím 

různých zdrojů motorických vláken s „end-to-side“ technikou. 



Typ operačního výkonu byl zvolen po podrobné diagnostice a následné předoperační 

rozvaze. Byly dodrženy všechny zásady, které byly postupně v chirurgii periferních nervů 

zavedeny do praxe při hledání ideálního postupu spojeného s dosažením nejlepších konečných 

funkčních výsledků. Při operacích technikou „end-to-side“ jsme vybrali nejvhodnější místo 

laterální anastomózy po selektivní stimulaci jednotlivých fascikulů po obvodu dárce se 

stanovením amplitudy M odpovědi v předem zvoleném svalu inervovaném dárcovským 

nervem. V oblasti periferního nervu s největší amplitudou M odpovědi jsme po provedení 

perineuriálního okna provedli mikrochirurgicky laterální suturu. Po operaci byl vyžadován 

klidový režim operované končetiny v závěsu na šátku po dobu tří týdnů. Stehy jsme odstranili 

7. pooperační den a intenzivní každodenní rehabilitace byla doporučena všem pacientům 

s odstupem 3 týdnů od operačního výkonu. 

Neurotizace technikou „end-to-side“ byla provedena celkem u 23 pacientů. Z tohoto počtu 

mělo 14 pacientů dostatečně dlouhý follow-up. Ve skupině s dostatečně dlouhým follow-up 

bylo celkem 9 pacientů úspěšných. Úspěšnost tedy činila  64%. Známky elektrofyziologické 

reinervace byly zaznamenány u 12 pacientů (86%). Průměrná doba nástupu reinervace byla 

10,3 (SD±4,8) měsíce a nástupu funkce 15,8 (SD±11,3) měsíce. Jako dárce motorických 

vláken u „end-to-side“ operací jsme použili n. ulnaris, n. medianus, n. radialis a v jednom 

případě rovněž kořeny C5,6 a Th1. Příjemcem motorických vláken byl ve skupině pacientů 

s dostatečně dlouhým follow-up ve všech případech n. axillaris. 

Neurotizace technikou „end-to-end“ byla provedena celkem v 86 případech. 

Neurotizováno bylo 179 nervů, primárních nebo sekundárních fasciklů. Z celkového počtu 

106 neurotizovaných nervů s dostatečně dlouhým follow-up bylo úspěšných 60 (56%). 

Elektrofyziologické známky reinervace byly přítomny u 88 nervů (90%). Průměrná doba 

nástupu reinervace byla 10,8 (SD±6,2) měsíců a nástupu funkce 21,4 (SD±15,1) měsíce. 

Nejčastěji neurotizovanými nervy byly n. axillaris a n. musculocutaneus. Dobrých funkčních 

výsledků bylo dosaženou v případě n. axillaris v 51,1%. N. musculocutaneus byl úspěšně 

neurotizován v 64,8% případů. Výrazně horších výsledků bylo dosaženo u skupiny pacientů 

při neurotizaci postiženého n. ulnaris. Dobrého funkčního výsledku bylo dosaženo jen ve 20% 

neurotizací. 

Při srovnání zdrojů motorických vláken z regionálních a okolních nervů jsou statisticky 

významné rozdíly ve skupině pacientů po neurotizaci n. musculocutaneus. Při použití 

regionálních nervů bylo dosaženo dobrých výsledků v 94%. Pokud byl použit jako dárce 

motorických vláken okolní nerv, úspěšnost byla 50%. Výsledky byly statisticky významné 



p=0,002. Při neurotizaci n. axillaris bylo dosaženo rovněž lepších výsledků při použití 

regionálních nervů (68,4%) než při použití okolních nervů (47,4%). Výsledky však nebyly 

statisticky významné. Podle těchto výsledků je tedy využití nn. intercostales, n. phrenicus, r. 

ventralis C4 i r. externus n. XI jako zdroje motorických vláken při „end-to-end“ 

neurotizačních operacích spojeno s horšími výsledky narozdíl od nn. pectorales, n. 

thoracodorsalis a n. thoracicus longus, které jsou lepším zdrojem motorických vláken při 

neurotizačních operacích. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při použití nn. pectorales 

(91%). Na druhé straně nejhorší výsledky byly zaznamenány při použití nn. intercostales 

(44%).  

Srovnání úspěšnosti „end-to-side“ techniky s úspěšností jednotlivých dárců motorických 

vláken při neurotizačních operacích s využitím techniky „end-to-end“ při rekonstrukci n. 

axillaris potvrdilo dobré výsledky této metody. Celková úspěšnost „end-to-side“ techniky 

činila u pacientů s dostatečně dlouhým follow-up 64,3%. Tento výsledek je sice horší než 

celkové výsledky dosažené při použití regionálních nervů při „end-to-end“ neurotizačních 

operacích (68,4%), ale na druhou stranu poskytuje lepší konečné výsledky než ty, které byly 

dosaženy při použití okolních nervů (47,4%) při rekonstrukci n. axillaris. Tyto výsledky však 

nejsou statisticky významné (Haninec a spol. 2006) 

Výsledky, které jsme získali z experimentu ukazují, že množství kolaterál, které vrůstají do 

nervu příjemce není příliš velké. Na reinervaci příjemce se podílí i část axonů, které jsou 

poškozeny při tvorbě perineuriálního okna. Toto množství je nevýznamné z hlediska 

funkčního poškození nervu dárce jak bylo uvedeno v experimentální části, ale ve spojení s 

vytvořenými kolaterálami hraje důležitou roli při reinervaci poškozených nervů. "End-to-

side" anastomóza tak má určité společné charakteristiky s "Oberlinovou technikou", která je 

zvláštním typem neurotizace popsané v úvodu. Jejich srovnání je vzhledem k rozdílným 

příjemcům motorických vláken problematické. V našem případě "end-to-side" anastomózy 

byl rekonstruovaným nervem n. axillaris narozdíl od "Oberlinovy techniky" kde byl 

příjemcem motorických vláken n. musculocutaneus. 

 

Závěr 

 

Základní technikou v chirurgii periferních nervů zůstává mikrochirurgická sutura 

přerušeného nervu s vyloučením napětí a to buď přímá, nebo s využitím nervových štěpů. 



V současné době využíváme především autologních štěpů připravených z kožních 

sensitivních nervů, zejména n. suralis. Tato technika, pokud je provedena správně, 

poskytuje nejlepší konečné výsledky. V některých situacích nelze tuto metodu k obnovení 

funkce postižených nervů využít a je nutné zvolit jiný způsob rekonstrukce periferního nervu.  

„End-to-side“ anastomóza je jedním z možných řešení této situace. Tato technika má ve 

srovnání s klasickou neurotizací „end-to-end“ některé výhody. Při „end-to-side“ anastomóze 

odpadá nutnost obětovat funkci dárcovského nervu. Podstatou „end-to-side“ techniky není 

vrůstání axonálních kuželů z distálního pahýlu přerušeného dárce do nervu příjemce, ale 

tvorba kolaterál z intaktního nervu v místě Ranviérova zářezu. Zdrojem faktorů, které 

stimulují tvorbu kolaterál, je pahýl postiženého nervu. Významnou roli v tomto procesu hrají 

Schwanovy buňky, které produkují celou řadu stimulačních faktorů (Son a Thompson 1995, 

Matsumoto a spol. 1999). Na základě dobrých výsledků, kterých bylo dosaženo 

v experimentu i v klinické praxi, lze „end-to-side“ techniku za určitých jasně definovaných 

podmínek doporučit jako vhodnou metodu k rekonstrukci postižených nervů zvláště za situací 

spojených s nedostatkem dostatečného počtu motorických vláken. 

 

Summary 

 

Traumatic injury of peripheral nerves represents an important area of present-day clinical 

and experimental interest. Despite a large quantity of experimental data acquired in an intense 

research of this topic carried out in recent years, traumatic affection of peripheral nerves 

continues to be a complex surgical problem. Injury of peripheral nerves often results in a 

permanent and serious impairment in the patients’ lives connected with the loss of the 

affected peripheral nerve function. If an injured nerve is given a timely and correct treatment, 

these consequences can be prevented to a certain extent. In the current practice this implies 

the use of all available methods of peripheral nerves surgery, primarily microsurgical 

operation technique while observing some of the basic principles essential for a good 

functional reinervation. This mainly applies to tension-free suture. 

In some anatomic locations and despite observing the above-mentioned facts, it is still 

difficult to reach good functional results. This primarily applies to brachial plexus injury 

which is one of the most complicated and serious of all lesions of peripheral nerves. Out of 



the total number of nerve injuries they are represented in large sets by three to seven percent. 

In his set, Midha reports 1.2% of patients affected by the brachial plexus paresis among 

polytraumatized patients, preponderantly teenagers and victims of road accidents. From this 

point of view, traumatic injuries of the brachial plexus constitute a relatively frequent 

affection. 

Despite a noticeable progress in the treatment of this type of injury, results in some cases 

are not completely satisfactory, and continue to be a big challenge in the search of new 

treatment methods. This mainly applies to situations connected with the absence of motor 

fibers in the proximal stump of the nerve or fascicle. Direct reconstruction of the original 

anatomic and functional tract is impossible. This situation arises in case of a severe 

impairment of the proximal stump itself or the avulsion of the spinal roots which constitutes 

the most serious type of the brachial plexus injury. 

Neurotization became the basic technique of the nerve reconstruction in this type of injury. 

In neurotization we use less important adjacent motor nerves for functional restoration of 

severed ones. The first to perform this type of surgery was Seddon in 1963 when he used an 

intercostal nerve as a source of motor fibers for restoring the function of a musculocutaneous 

nerve. We currently use different peripheral nerves as sources of motor fibers. Some authors 

advocated the use of “regional” (intraplexal) nerves arising from plexus brachialis in cases 

with incomplete avulsion of cervical roots. On the other hand, many authors still use common 

extraplexal donors even in cases when intraplexal donors are available, because their results 

of nerve transfer using extraplexal nerves are at least as good as those obtained with 

intraplexal donors. Impressive results have been recently reported transferring a redundant 

fascicle of the ulnar nerve innervating the flexor carpi ulnaris (FCU) to the musculocutaneous 

nerve (Oberlin procedure). The main advantage of this procedure is that the nerve transfer is 

performed in close proximity to the target muscle and faster reinnervation of recipient muscle 

is expected. 

Nevertheless, the use of neurotization techniques is not always possible, mainly when 

insufficient sources of motor nerve fibres are available from intact motor nerves. Therefore, 

alternative methods are developed including a lateral anastomosis mentioned for the first time  

by Ballance (1903). The clinical application of this approach was not popular at the time, 

owing to a lack of sufficient theoretical information. Therefore, end-to-side neurorrhaphy was 

revied by Lundborg at al. and Viterbo at al. (1994) in experiments that confirmed an ability of 

axons to send off collateral sprouts into denervated nerve stumps. 



Despite morphological evidence of collateral reinnervation, a number of questions related 

to “end-to-side” anastomosis remain unanswered. It is, for instance, the different capacity of 

motor and sensory axons to form collateral sprouts. The same applies to influencing the 

formation of collateral sprouts with different neurotrophins. Another object of discussion is 

the extent of the donor nerve injury in the formation of a perineurial window, and the 

suitability of its preparation in lateral suture. Our effort to explain some these facts led us to 

the establishment of a model of end-to-side anastomosis that would be suitable for a 

quantitative evaluation of the formation of collateral sprouts from motor and sensory axons. 

In our experiment we used our model of end-to-side anastomosis of a transected 

musculocutaneous nerve (MCN) with an intact ulnar nerve (UN). Morphological evidence of 

collateral sprouts sent by intact sensory and motor axons of the UN was obtained by means of 

retrograde labeling of neurons using one type of molecule (dextran) conjugated with two 

different fluorophores. This approach based on one type of molecule is suitable for 

quantitative morphological evaluation of collateral sprouting. 

Three types of labeled neurons were observed in the right ventral horn of spinal cord 

segments (C6-Th1) and corresponding right DRG in the rats 3 months after end-to-side 

neurorrhaphy of the MCN stump to the intact UN. The largest number of spinal cord 

motoneurons and DRG neurons was labeled by red fluorescence corresponding with 

accumulation of retrogradely transported Fluoro-Ruby. These neurons are related with donor 

sensory and motor axons present in the UN. The green fluorescence indicated neurons in 

which the axons were damaged during surgery and regenerated only into the MCN distal 

stump. The last type of fluorescence observed in the neurons was a shade of dirty yellow color 

resulting from a mixture of red and green color of fluorescence. The dirty yellow fluorescence 

indicated the neurons for which the donor axons were present in the UN and sent off collateral 

sprouts into the distal stump of MCN. 

The neurons labeled by green fluorescence regenerated their axons directly into the MCN 

stump indicating an injury of a small amount of UN axons during preparation of the 

perineurial window. No significant differences in the proportion of green fluorescence-labeled 

sensory and motor neurons suggested a similar impairment of their axons during surgical 

manipulation with the UN. Moreover, no significant changes in the amount of UN neurons 

were found when the rats operated with end-to-side neurorrhaphy were compared with the 

control ones. This indicated that end-to-side neurorrhaphy did not significantly affect the total 

number of neurons, the axons of which are related to the UN. 



Our experimental model of end-to-side anastomosis of the MCN stump with the UN 

confirmed the growth of collateral sprouts from bouth intact sensory and motor axons. In the 

present study, the amount of double-labeled primary sensory neurons and spinal motoneurons, 

the axons of which sent off collateral sprouts, was very low in the rats without exogenous 

stimulation of axonal sprouting. On the other hand, their proportion to total amount of all 

retrogradely labeled DRG neurons or spinal motoneurons was very similar indicating their 

comparable capacity for creation of collateral sprouts. 

In view of good results of end-to-side anastomosis in our experiment, we used this 

technique under certain, exactly defined conditions also in clinical practice. Our goal was to 

compare the results reached in the use of end-to-end neurotization techniques using different 

sources of motor fibers with the end-to-side technique. 

Neurotization with the end-to-side technique was performed in a total of 23 patients. 

Fourteen end-to-side neurotization procedures were performed in 14 patients with a follow-up 

period longer than 2 years and functional recovery was achieved in 9 of them (64.3%). The 

axillary nerve was the recipient of motor fibers in all of the patients. Signs of reinnervation 

proved by an EMG evaluation were found in 12 patients (86%). An average period for the 

onset of reinervation was 10.3 months (SD±4.8) and for the onset of functional recovery 15.8 

(SD±11.3). Successful reinervation of the axillary nerve after end-to-side anastomosis 

(64.3%) was better than that for extraplexal donors (47.4%) and worse than that for 

intraplexal donors (68.4%). The differences, however, were not statistically significant. This 

comparison of the success rate of the end-to-side technique with the success rate of the 

various donors of motor fibers in neurotization operation with the use of the end-to-end 

technique in the reconstruction of the axillar nerve confirmed good results of this method. 

The results we reached in our experiment show that the quantity of collateral sprouts 

growing into the donor nerve is not very large. Part of axons impaired in the formation of the 

perineurial window is involved in the donor reinnervation as well. This quantity is 

insignificant in terms of the functional impairment of the donor nerve, as mentioned in the 

experimental section, but together with the formed collateral sprouts it plays an important role 

in the reinnervation of impaired nerves. Thus, end-to-side anastomosis has certain common 

characteristics with the “Oberlin’s procedure”, a special type of neurotization described in the 

introduction. In view of the different recipients of motor nerves, their comparison is 

problematic. In our case of end-to-side anastomosis, the reconstructed nerve was the axillar 



nerve, unlike the “Oberlin’s procedure” where the recipient of motor fibers was the 

musculocutaneous nerve. 

The basic technique in the surgery of peripheral nerves continues to be tension-free 

microsurgical suture of the transected nerve, either direct or with the use of nerve grafts. At 

present we primarily use autolog grafts prepared from cutaneous sensory nerves, namely the 

sural nerve. This technique, if correctly performed, yields the best final results. In some 

situations this method cannot be used for the recovery of the function of affected nerves, and 

it is necessary to choose a different technique of the peripheral nerve reconstruction.  

End-to-side anastomosis is one of the possible solutions to this situation. This technique 

has several advantages over the classical “end-to-end” neurotization. While performing end-

to-side anastomosis there is no need to sacrifice the donor nerve function. The basis of the 

“end-to-side” technique is not the growth of axonal cones from the distal stump of the 

transected donor in the recipient nerve, but the formation of collateral sprouts from an intact 

nerve at the node of Ranvier. The source of factors stimulating the formation of collateral 

sprouts is the stump of the affected nerve. An important role in this process is played by 

Schwann cells producing a series of stimulation factors. On the basis of good results reached 

both in our experiment and in clinical practice, this technique can be recommended under 

clearly defined conditions as a suitable method for reconstructing affected nerves, especially 

in situations connected with the lack of a sufficient number of motor fibers. 
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