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Funkce intraoperačního 
neurofyziologického monitorování
(IONM)

monitoring  
maping

Romstock J et al.Localisation of the Sensorimotor Cortex During Surgery for Brain Tumours: Feasibility 
and Wave Form Patterns of Somatosensory Evoked Potentials. Journal of Neurology, Neurosurgery and 
Psychiatry; 2002.



Cíle IONM

zabránit pooperačnímu 
neurologickému deficitu
dokumentovat neurologickou lézi



Požadavky na IONM – 5 „S“

specificity
sensitivity
simplicity

speed
safety

Parikh SN. A Third-Degree Burn Caused By a Neurogenic Motor-Evoked Potential 
Monitoring Electrode During Spine Surgery. Spine; 2003.



Evokované potenciály 
(EP) monitorující
somatosenzorické dráhy

somatosenzorické EP 
(somatosensory evoked 
potentials, SEP)

spinální somatosenzorické EP  
(spinal somatosensory evoked 
potentials, SSEP)

míšní EP 
(spinal cord evoked potentials, 
SCEP)

SEP

SCEP

SSEP






Motorické evokované potenciály (MEP)

kortikomuskulární MEP

kortikospinální MEP
D-vlna

spinomuskulární MEP



MEP (TES, tc)



MEP (DCS)

Stimulus train
intenzita: max. 20-25 mA



Spinální elektroda pro míšní stimulaci/snímání potenciálů



Jehlové elektrody pro transkraniální stimulaci motorického kortexu
Povrchové elektrody pro snímání muskulárního MEP / periferní nervovou 

stimulaci






anestézie

krevní ztráty

pokles TK
hypotermie

poruchy zemnění

elektrokoagulace

elektrický šum



Anestetika

Primární působení na synapsích (↓ synaptické
transmise) > > > axonální vedení. 
Většina působí hyperpolarizaci (zvýšení prahu 
dráždivosti).
Inhalační (N20, desfluran, sevofluran, isofluran, 
enfluran, halotan, metoxyfluran, xenon)
Nitrožilní

barbituráty: thiopental, pentobarbital;
ketamin, etomidat, propofol, midazolam, 
flunitrazepam



Efekt anestetik  na SEP 

c) Isoflurane

Peterson at al., 1986



Efekt anestetik na 
motorické evokované
potenciályVětšina anestetik signifikantně ovlivňuje 

myogenní signály při tcMEP
Propofolmá dávkově závislý supresivní efekt na  
amplitudu MEP
Opiody vykazují jen mírnou depresi amplitudy a 
vzestup latence MEP
Ketamin a etomidat zvětšují myogenní odpověď
Myorelaxancia působí na NS ploténce a způsobují
snížení amplitudy, resp. vymizení MEP při 
vyšších dávkách.

MacDonald DB. et al. Monitoring Scoliosis Surgery with Combined Multiple Pulse Transcranial Electric Motor 
and Cortical Somatosensory-Evoked Potentials from the Lower and Upper Extremities.  Spine 2003.



Schéma anestézie

FFááze anestezieze anestezie AnestetikumAnestetikum

úúvodvod bolus sufentanilu, bolus sufentanilu, 
propofolu a myorelaxancia propofolu a myorelaxancia 
(rocuronium nebo (rocuronium nebo 
cisatracurium) cisatracurium) 

vedenvedeníí TIVA = propofol + opioid TIVA = propofol + opioid 
(remifentanil, sufentanil)(remifentanil, sufentanil)

vyvedenvyvedeníí z anestezie z anestezie 
(probuzen(probuzeníí))

propofol, sevofluran, Npropofol, sevofluran, N22O, O, 
opioidopioid



Interpretace změn EP

bez klinické relevance:
z technických příčin (artefakty)
ze systémových příčin (bolus anestetika, 
hypotenze MAP < 60 mmHg)

s možnou klinickou relevancí (možný 
pooperační neurologický deficit)



Užití IONM

Monitorování míšních funkcí
Korekční operace (idiopatická skolióza, kyfóza, ?NM skolióza)
Operace míšních nádorů
Vaskulární operace – operace aneurysmatu torakoabdominální aorty

Monitorace funkce HNN
Operace mozkových nádorů
Detekce cerebrální ischemie při vaskulárních operacích

Operace intrakraniálních aneurysmat
Karotická endarterektomie



Riziko poškození míchy:
Korekční manévry (komprese, distrakce…)
Instrumentace



Souhlasně pozitivní peroperační monitorace evokovaných potenciálů. Vymizení MEP 
z LDK, MEP z PDK stabilní, pooperačně rychle regredující monoparéza a hypestézie LDK.



Souhlasně pozitivní peroperační monitorace evokovaných potenciálů. Vymizení
SEP z LDK a PDK, částečné obnovení SEP z PDK na konci operace, pooperačně
rychle regredující monoparéza a hypestézie LDK.



IONM ‐ míšní tumory

Quinones-Hinojosa A. Spinal Cord Mapping as a Adjunct for Resection of Intramedullary Tumors: Surgical 
Technique with Case Illustrations; Neurosurgery 2002.

Rozsah exstirpace tumoru
STOP resekce při poklesu amplitudy D-vlny  k 50% výchozích 

hodnot

Vedení myelotomie



Operace torakoabdominální aorty

riziko míšní
ischemie:

zasvorkování
aorty (cross 
clamping)
neúspěšná
reimplantace 
segmentálních 
arterií
cytotoxické
postižení z 
hypotenze 
reperfúzní
poškození
(„delayed 
reperfusion 
injury“)

Weingang E et al. Thoracoabdominal Aorta Aneurysm repair: Interplay of Spinal Cord 
Protecting Modalities. Eur J Vasc Endovasc Surg;2005.



Laterální
subokcipitáln

í
infraflokulár

ní přístup
1. n. VII 

(root exit 
zone)

2. AICA
3. n. VIII

4. flocculus
5. plexus 

choroideus
6. n. IX 
7. n. X

8. n. XI

 



Monitorování hlavových 
nervů

Neurografie (tj. kondukční studie)
CMAP
NAP

MEP
BAEP
Elektromyografie



bipolární stimulátor:
Elektrická stimulace: 
trvání 0.05 – 0.1 ms, 
intenzita max. 1- 5 mA

Neurografie



Faciální CMAP

m. nasalis m. orbicularis oculi

m. orbicularis oris m. mentalis



BAEP

• stimulační intenzita 65-85 dB, 
• rate 10.1 Hz
• zprůměrněno 400 přeběhů

Drenáž CSF a expozice n. VIII

Resekce malého neurinomu akustiku;
cerebelární retraktor

Resekce neurinomu akustiku;
Kauterizace povrchových cév tumoru

Harper CM, Intraoperative Cranial Nerve Monitoring, Muscle and Nerve, 2004



Peroperační
elektromyografie

Harper CM, Intraoperative Cranial Nerve Monitoring. Muscle and Nerve; 2004.

Neurotonické výboje („neurotonic discharges“) vysokofrekvenční intermitentní
nebo kontinuální výboje MUPs snímané ze svalu; odpověď na mechanické či  
metabolické stimuly

m. orbicularis oculi

m. masseter

m. orbicularis oris



Indikace

StStřřednedníí jjááma ma 
lebnlebníí

n. III, n. IV, n. III, n. IV, 
n. VIn. VI

CMAPCMAP
kontinukontinuáálnlníí EMGEMG

meningeom, meningeom, 
karcinom, karcinom, 
lymfom, tumory lymfom, tumory 
hypofýzyhypofýzy

ZadnZadníí jjááma ma 
lebnlebníí

n. V, n. VII, n. V, n. VII, 
n. VIII, n. n. VIII, n. 
IX, n. X, n. IX, n. X, n. 
XI, n. XIIXI, n. XII

CMAPCMAP
(tc) MEP (tc) MEP 
BAEPBAEP
KontinuKontinuáálnlníí EMG EMG 
((„„neurotonic neurotonic 
dischargesdischarges““))

tumory MM koutu, tumory MM koutu, 
facifaciáálnlníí
hemispasmus, hemispasmus, 
(MVD),(MVD),
trigemintrigemináálnlníí
neuralgie (MVD, neuralgie (MVD, 
rhizotomie)rhizotomie)

m. obliqus sup.

m. rectus lat.

m. rectus med.

Harper CM, Intraoperative Cranial Nerve Monitoring, Muscle and Nerve; 2004.



IONM u mozkových nádorů

mapping (sulcus centralis, eloquentní area)

monitorace (bezpečný rozsah resekce)

Neuloh G. Motor Evoked Potential with Supratentorial Surgery. Neurosurgery; 2004.

Neuloh G. Motor Evoked Potential with Supratentorial Surgery. Neurosurgery; 2004.



N20



Chiappa KH, Evoked Potentials in Clinical Medicine, 1987

Děkuji za pozornost !
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