PŘÍNOS A LIMITACE EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ
U ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE
Vlčková E
Neurologická klinika LF MU a FN Brno

EVOKOVANÝ POTECIÁL (EP)
BIOELEKTRICKÝ PROJEV ZPRACOVÁNÍ A ODPOVĚDI NERVOVÉHO SYSTÉMU NA
ZEVNÍ, OBVYKLE SENZORICKÝ STIMULUS
= SENZORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY (SEP, ev. CHEPs, LEPs) (mimo to VEP, BAEP)
především jde o odpověď mozku, ev. dalších oddílů PNS a CNS - míchy, kořenů,
periferních nervů

NEBO ODPOVĚD NA STIMULACI MOZKOVÉ KŮRY ELEKTRICKÝMI ČI
MAGNETICKÝMI STIMULY, REGISTROVANÁ ZE SVALU
= MOTORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY

TECHNICKÝ PRINCIP EP
EP snímané ze skalpu (či míchy) jsou velikosti 0,1 – 20 µV
→ mnohonásobně nižší než EEG a artefakty na skalpu (bioelektrické (EMG, EKG) či fyzikální.
Extrakci EP umožní zprůměrnění („AVERAGING“): potlačí náhodou aktivitu (EEG), zvýrazní EP
Zprůměrnění různého počtu odpovědí (SEP stovky, CHEPs, LEPs – desítky).
EP se objevuje vždy v konstantní době od repetitivního stimulu („TIME-LOCKED“) (ostatní el.
aktivita je bez čas. vztahu k podnětu)
Stimulační paradigma je voleno tak, aby nebyla vysoká intra- a interindividuální
variabilita odpovědí, která komplikuje nastavení norem

KLINICKÝ VÝZNAM EP
OBJEKTIVIZACE A ZPŘESNĚNÍ klinického nálezu (zejm. pokud je neurčitý)
Zjištění SUBKLINICKÝCH LÉZÍ
ZPŘESNĚNÍ LOKALIZACE léze (i v případě, kdy to klinický nález neumožňuje).
informace je KVANTITATIVNÍ (posouzení míry postižení, longitudinální sledování)
MONITORACE FUNKČNÍHO STAVU DANÉHO SYSTÉMU
v delším časovém odstupu (=hodnocení aktivity nemoci a odezvy na léčbu)
nebo krátkodobě, = PEROPERAČNÍ MONITORACE (hrozí-li hrozí postižení určité struktury, jejíž funkci nelze
vzhledem k nutnosti anestézie jiným způsobem sledovat) u operací míchy a páteře, operací n.VII a VIII…)

Odlišení AXONÁLNÍ A DEMYELINIZAČNÍ LÉZE = informace o charakteru patol. procesu (i když
abnormality EP jsou etiologicky nespecifické)

PREDIKCE budoucího vývoje léze, vč. výstupu ev. operační intervence (a její INDIKACE)?

PROČ VYŠETŘOVAT VÍCE MODALIT EP?
REFLEKTUJÍ RŮZNÉ OBLASTI MÍCHY (→ různá senzitivita vůči kompresi různých částí míchy)

MODALITY EP PŘÍNOSNÉ U
VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ
MODALITY RUTINNĚ VYUŽÍVANÉ V KLINICKÉ PRAXI (Nardone et al. 2016)
SOMATOSENZORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY (SEP) – zadní provazce + zadní rohy míšní
MOTORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY (MEP) – pyramidová dráha (postranní prov.)
DOSUD SPÍŠE EXPERIMENTÁLNÍ MODALITY
(i když u vertebr. onemocnění prokazatelně přínosné) (Jutzeler et al. 2017)
EP VYVOLANÉ KONTAKTNÍM TEPLEM (CHEPs)
LASEREM- EVOKOVANÉ POTENCIÁLY (LEPs)
Jutzeler CR, Ulrich A, Huber B, Rosner J, Kramer JLK, Curt A. Improved Diagnosis of Cervical
Myelopathy with Contact Heat Evoked Potentials. J Neurotrauma 2017;34(12):2045-2053.
Nardone R, Höller Y, Brigo F, Frey VN, Lochner P, Leis S, Golaszewski S, Trinka E. The contribution
neurophysiology in the diagnosis and management of CSM: a review. Spinal Cord 2016;54(10):756-766.

Spondylotic
of

SOMATOSENZORICKÉ EP
Podráždění senzitivních receptorů či senzitivních vláken
→ SÉRIE POTENCIÁLŮ v aferentní somatosenzitivní dráze
→ generovány OD PERIFERNÍHO NERVU AŽ PO KORTEX
VYVOLANÉ ELEKTRICKÝMI STIMULY (snadno reprodukovatelné a kvantifikovatelné)
KorelujÍ s lézí silně myelinizovaných, zejména proprioceptivních vláken a systému
zadně provazcového-lemniskálního – CSCT (central sensory conduction time)
Neodráží tractus spino-thalamicus (postranní a přední provazce)!!!
Nejčastěji: SEP N.MEDIANUS: stimulace v zápěstí
SEP N. TIBIALIS: stimulace za vnitřním kotníkem

SEP N. TIBIALIS

Prodloužení CSCT
nebo chybění
kortikálních
odpovědí

SEP N. MEDIANUS U SCM

SEP U SCM
Nejčastější abnormitou:
CHYBĚNÍ NEBO REDUKCE
AMPLITUDY N13 (často při
normálních kortikálních
odpovědích
odpovídá lézi cervikální šedé
hmoty zadních rohů míšních
Funkce zadních provazců
OK
pravděpodobně odráží
snížení cévní zásobení C
míchy při kompresi a. spinalis
anterior

MEP - MOTORICKÉ
EVOKOVANÉ
POTENCIÁLY
STIMULACE MAGNETICKÁ : kořenová + transkraniální
(fokusace na motorický kortex)
cirkulární stimulační cívka (pulzní magnetické pole,
2.0 Tesla- indukce el. proudu v kortexu)
HKK – snímání z m. abductor digiti minimi (ADM)
DKK – snímání z m. abductor hallucis (AH) nebo TA
Detekce subklinických lézí PYRAMIDOVÉ DRÁHY
(chybění odpovědi nebo prolongace CMCT – central
motor conduction time)

VÝZNAM ELEKTROFYZIOLOGICKÝCH METOD
V DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU SCM
(Nadrone et al. 2016)
Review PubMed + Embasse 1979-2015, celkem 58 článků (z toho 4 Bednarik + Kadanka!!!)
SEP + MEP doplňuje klinické a zobrazovací vyšetření v HODNOCENÍ ÚROVNĚ A ZÁVAŽNOSTI
postižení C páteře
SEP - Segmentální dysfunkci C míchy odráží ABNORMITY SPINÁLNÍ VLNY N13
Postižení zadních provazců odráží ŠPATNÁ VÝBAVNOST NEBO PROLONGACE LATENCE
KORTIKÁLNÍCH ODPOVĚDÍ + ABNORMITY VLNY P14
Změna CSCT a kortikálních odpovědí = pouze nepřímá známka dysfunkce zadních provazců
CSCT zahrnuje i vedení lemniscus medialis v kmeni a thalamokortikálními drahami a
abnormita tak může odrážet poruchy v rostrálnějších segmentech SS drah
Nardone R, Höller Y, Brigo F, Frey VN, Lochner P, Leis S, Golaszewski S, Trinka E. The contribution of neurophysiology in the diagnosis and
management of CSM: a review. Spinal Cord (Nature) 2016;54(10):756-766.

VÝZNAM ELEKTROFYZIOLOGICKÝCH METOD
V DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU SCM
(Nadrone et al. 2016)
Senzitivita SEP u myelopatií:
42-100% SEP z DKK
24-59% SEP n. medianus (častěji abnormity N13 než CSCT, i lépe korelují s radiologií)
57-74% SEP n. ulnaris (dtto)
Obecně v provedených studiích MÁLO ČASTÝ PRŮKAZ ABNORMIT zejména na HKK U
PACIENTŮ BEZ KLINICKÉHO SENZITIVNÍHO DEFICITU
U C míšních lézí lze hodnotit i tzv. dermatomální SEP k posouzení funkce jednotlivých
kořenů – klinické zkušenosti menší
pravděpodobně odhalí abnormitu u části pacientů s normálními standardními SEP
Nardone R, Höller Y, Brigo F, Frey VN, Lochner P, Leis S, Golaszewski S, Trinka E. The contribution of neurophysiology in the diagnosis and
management of CSM: a review. Spinal Cord (Nature) 2016;54(10):756-766.

VÝZNAM ELEKTROFYZIOLOGICKÝCH METOD
V DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU SCM
(Nadrone et al. 2016)
MEP - Hodnocení CENTRÁLNÍCH MOTORICKÝCH DRAH
Prolongace CMCT odráží segmentální demyelinizaci pyram.drah v důsledku jejich komprese
Abnormity u většiny pacientů s klinicky manifestní myelopatií
i u části pacientů se subklinickým postižením
Obvyklá abnormita = prolongace CMCT (zřejmě v důsledku segmentální demyelinizace
komprimovaných centrálních motorických drah, případně změny míšního prokrvení při kompresi
a. spinalis anterior) – NESPECIFICKÁ… (i u mnoha jiných onemocnění – CMCT opět odráží vedení
v celém centrálním úseku motorické dráhy)
Standardně k m. ADM (HK) a m. AH (DK)
Lze vyšetřit k RŮZNÝM SVALŮM (reflektujícím odlišnou spinální úroveň např. biceps C5-6, nebo
dokonce trapezius)- pro lepší zpřesnění topizace (Di Lazzaro et al. 1992)

VÝZNAM ELEKTROFYZIOLOGICKÝCH METOD V
DIAGNOSTICE A MANAGEMENTU SCM
(Nadrone et al. 2016)
EP V PRE – A POOPERAČNÍM OPERAČNÍM TESTOVÁNÍ
Vyšetření v preoperačním období může být užitečné pro PREDIKCE OUTCOME pacientů po ev.
operačním řešení + monitorace funkčního stavu pacientů
Několik studií (vč. Bednařík et al. 1999) prokazují, že izolovaná abnormita spinální vlny N13.
svědčící pro segmentální postižení C míchy, je prediktorem pozitivního outcome po operační
dekompresi
Po chirurgické dekompresi C míchy bylo prokázáno signifikantní zlepšení MEP (De Mattei
1993) a také u pacientů po dekompresi kaudálnějších segmentů míchy, v některých studiích
ale pouze u pacientů s lehkou myelopatií
Podobě se po dekompresi zlepšují i parametry SEP, a to zejména u těžších myelopatií
(Bednařík et al. 1999)

EP PŘI POSTIŽENÍ DALŠÍCH SEGMENTŮ
MÍCHY (Th,L)
V případě HRUDNÍCH MYELOPATIÍ je situace podobná jako u SCM, pouze není
k dispozici analogie vlny N13 (hodnocení zadních rohů míšních).
Opět SEP (CSCT) = zadní provazce
+ MEP (CMCT) = kortiko-spinální trakt
V BEDERNÍM SEGMENTU:
lze využít dermatomální SEP, které odráží postižení jednotlivých kořenů
ale jasná superiorita EMG – většinou EP nevyužívány.

VYŠETŘENÍ FUNKCE
SPINOTHALAMICKÝCH TRAKTŮ
PAIN-RELATED EVOKOVANÉ POTENCIÁLY, vyvolané:
1. LASEREM (LEPs) – nejspolehlivější neurofyziologická metoda hodnocení funkce
nociceptivních drah (Aδ) (Grade A).
Senzitivita záleží na definici abnormity (chybění odpovědi x změny jejích parametrů)

2. KONTAKTNÍM TEPLEM (CHEPs) – také Aδ, asi dtto, ale málo validních studií
3. Povrchovou KONTAKTNÍ ELEKTRODOU, umožňující preferenční aktivaci povrchových
nervových zakončení (tedy tenkých vláken) – dtto
náročné na přístrojové vybavení - v ČR dostupné jen CHEPs jako experimentální
metoda ve FN Brno

CHEPS – VYŠETŘENÍ
Stimulátor generující intenzivní teplé
podněty (rychle se měnící teplota
(70°C/s) a to z 35 na 50 nebo z z 42
na 52 st. C.
Snímač (EMG přístroj)
Termosonda
Elektrody na vertexu (Cz dle
systému 10-20)
Habituace odpovědí
Nutná koncentrace vyšetřovaného
na podnět

CHEPS:
HODNOCENÍ ODPOVĚDÍ
Odpověď se skládá zejména z komplexu
negativní vlny N2 a pozitivní vlny P2

Hodnocena bývá:
výbavnost odpovědí
jejich latence a amplituda
Opět odráží funkci celé spinothalamické dráhy –
není topicky specifický pro spinální segment

CHEPS U PACIENTŮ S SCM
Recentně publikovaná studie spinálního centra Balgrist v Curychu (Jutzeler et al. 2017)
81 pacientů s klinicky a radiologicky potvrzenou kompresí C míchy
U všech provedeny segmentální CHEPs a dermatomální SEP
CHEPs byly nejsenzitivnějším parametrem, resflektujícím segmentální dysfunkci - 95 %
abnormit oproti dSEP – jen 24 %.
Abnormita prokazatelná i v radiologicky normálně vypadajících segmentech míchy
Při longitudinálním sledování bylo prokázáno paralelní zhoršení CHEPs a klinického stavu
Autoři proto doporučují doplnění CHEPs do diagnostického algoritmu SCM

Jutzeler CR, Ulrich A, Huber B, Rosner J, Kramer JLK, Curt A. Improved Diagnosis of Cervical
Spondylotic Myelopathy with Contact Heat Evoked Potentials. J Neurotrauma 2017;34(12):2045-2053.

EP SOUHRN
Přínosná metodika k verifikaci funkce míchy
Reflektují pouze funkci určitých drah – vhodné kombinovat více modalit
Užitečné v monitoraci klinického stavu
Lze je využít i pro predikci outcome po operaci
Nejsou topicky specifické pro spinální segment - neodliší léze jiné etiologie

DĚKUJI ZA POZORNOST

Kadanka Z Jr, Adamova B, Kerkovsky M, Kadanka Z, Dusek L, Jurova
B, Vlckova E, Bednarik J. Predictors
of symptomatic myelopathy in degenerative cervical spinal cord
compression. Brain Behav 2017;7(9):e00797.

