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ElektrofyziologickElektrofyziologickéé vyvyššetetřřeneníí u u 
kokořřenových syndromenových syndromůů: EMG: EMG

SenzitivnSenzitivníí neurogramneurogram obvykle normobvykle normáálnlníí (m(můžůže být abnorme být abnormáálnlníí v v 
ppřříípadpaděě postipostižženeníí senzitivnsenzitivníího ganglia ho ganglia –– zejmzejmééna u na u foraminforamináálnlníí
herniehernie))

JehlovJehlováá EMG: znEMG: znáámky mky axonaxonáálnlníí neuropatie v pneuropatie v přřííslusluššnnéém m myotomumyotomu
(v p(v přříípadpaděě postipostižženeníí ppřřednedníího motorickho motorickéého koho kořřene charakteru ene charakteru 
axonopatieaxonopatie))

Limitace: Limitace: 
v akutnv akutníím stm stáádiu chybdiu chybíí abnormabnormáálnlníí spontspontáánnnníí aktivita (jako 1. se aktivita (jako 1. se 

objevobjevíí v PV a proximv PV a proximáálnlníích svalech!)ch svalech!)
mmůžůže být negativne být negativníí i v pi v přříípadpaděě parparéézy, pokud je podmzy, pokud je podmíínněěna na 

fokfokáálnlníím m demyelinizademyelinizaččnníímm blokemblokem
po ppo přředchozedchozíí operaci operaci denervacedenervace v PV svalechv PV svalech
obtobtíížžnnáá konfirmace postikonfirmace postižženeníí kokořřene na terene na teréénu nu polyneuropatiepolyneuropatie



ElektrofyziologickElektrofyziologickéé vyvyššetetřřeneníí u u 
kokořřenových syndromenových syndromůů: EMG: EMG

U klinicky manifestnU klinicky manifestníí radikulopatie mradikulopatie máá EMG omezený význam! EMG omezený význam! 
NegativnNegativníí EMG nevyluEMG nevyluččuje postiuje postižženeníí kokořřene!ene!
PPřříínosnnosnéé::

v v difdif. dg. oproti . dg. oproti pseudoradikulpseudoradikuláárnrníímumu syndromusyndromu
v pv přříípadpaděě suspsusp. superpozice . superpozice čči simulacei simulace
v pv přříípadpaděě nutnosti lokalizace postinutnosti lokalizace postižženenéého koho kořřene (zejmene (zejmééna na 

ppřřed operaced operacíí!)!)
v v difdif.dg. oproti .dg. oproti plexopatiiplexopatii čči i mononeuropatiimononeuropatii



EMG u EMG u radikulopatiradikulopatiíí

PseudoradikulPseudoradikuláárnrníí syndromsyndrom ((„„referredreferred painpain““): ): 
rameno (C5), kyrameno (C5), kyččel (L4), SI skloubenel (L4), SI skloubeníí (S1), (S1), 
intervertebrintervertebráálnlníí skloubenskloubeníí, , transverzokosttransverzokostáálnlníí
skloubenskloubeníí, onemocn, onemocněěnníí vnitvnitřřnníích orgch orgáánnůů: : 
negativnnegativníí EMG nEMG náález svlez svěěddččíí spspíšíše pro e pro 
pseudoradikulpseudoradikuláárnrníí syndrom, ale nevylusyndrom, ale nevyluččuje uje 
postipostižženeníí kokořřene (totene (totééžž platplatíí pro simulaci)pro simulaci)



EMG u EMG u radikulopatiradikulopatiíí

Lokalizace postiLokalizace postižženenéého koho kořřene:ene:

NNáález abnormit v jehlovlez abnormit v jehlovéé EMG ve svalech EMG ve svalech 
ppřřííslusluššnnéého ho myotomumyotomu (v(vččetnetněě PV svalPV svalůů). ). 
KondukKondukččnníí studie nepstudie nepřříínosnnosnéé..



EMG u EMG u radikulopatiradikulopatiíí

DifDif. dg. oproti . dg. oproti plexopatiiplexopatii::
NeuralgickNeuralgickáá amyotrofie brachiamyotrofie brachiáálnlníího ho plexuplexu: napodobuje : napodobuje 
zejmzejmééna C5na C5

ALE: postiALE: postižženeníí je je šširiršíší, krom, kroměě m.m.deltoideusdeltoideus mmůžůže být e být 
postipostižžen i en i supraspinaussupraspinaus, , infraspinatusinfraspinatus, , serratusserratus
lateralislateralis, , pronatorpronator teresteres, , musculocutaneusmusculocutaneus, , 
n.n.interosseusinterosseus anterioranterior
ThoracicThoracic OutletOutlet Syndrome Syndrome –– TOS: napodobuje postiTOS: napodobuje postižženeníí
C6C6

ALE: je motorickALE: je motorickáá abnormita v abnormita v medianovýchmedianových svalech svalech 
thenaruthenaru a sna sníížženeníí SNAP n.SNAP n.ulnarisulnaris k V.prstuk V.prstu
ProximProximáálnlníí diabetickdiabetickáá amyotrofie: napodobuje zejmamyotrofie: napodobuje zejmééna na 
postipostižženeníí L4L4

ALE: motorickALE: motorickéé postipostižženeníí i ve svalech L2i ve svalech L2--3 (3 (iliopsoasiliopsoas), ), 
abnormita SNAP n.abnormita SNAP n.saphenussaphenus



EMG u EMG u radikulopatiradikulopatiíí

DifDif. dg. oproti . dg. oproti mononeuropatimononeuropatiíímm::
→→ oobecnbecněě pro pro mononeuropatiimononeuropatii svsvěěddččíí abnormabnormáálnlníí senzitivnsenzitivníí
neurogramneurogram, p, přříípadnpadněě i pri průůkaz fokkaz fokáálnlníí demyelinizademyelinizaččnníí lléézeze
motorickmotorickéé

n.n.axillarisaxillaris (C5): u ko(C5): u kořřenovenovéé lléézeze kromkroměě m.delt. postim.delt. postižžen i en i 
levatorlevator scapulaescapulae, , rhomboideirhomboidei
n.n.medianusmedianus (C6): u (C6): u kokořřrenovrenovéé lléézeze kromkroměě medianovýchmedianových
svalsvalůů postipostižžen i biceps en i biceps brachiibrachii, , brachioradialisbrachioradialis
n.n.radialisradialis (C7): u ko(C7): u kořřenovenovéé lléézeze kromkroměě radialisovýchradialisových
svalsvalůů (v(vččetnetněě triceps triceps brachiibrachii) posti) postižžen i en i flexorflexor carpicarpi
radialisradialis, , 
n.n.ulnarisulnaris (C8): u ko(C8): u kořřenovenovéé lléézeze kromkroměě ulnarisovýchulnarisových svalsvalůů
postipostižženy i eny i medianovmedianovéé svaly svaly thenaruthenaru, extensor , extensor indicisindicis
propriusproprius, , flexorflexor pollicispollicis longuslongus



EMG u EMG u radikulopatiradikulopatiíí

DifDif. dg. oproti . dg. oproti mononeuropatimononeuropatiíímm::
→→ oobecnbecněě pro pro mononeuropatiimononeuropatii svsvěěddččíí abnormabnormáálnlníí senzitivnsenzitivníí
neurogramneurogram, p, přříípadnpadněě i pri průůkaz fokkaz fokáálnlníí demyelinizademyelinizaččnníí lléézeze
motorickmotorickéé

n.n.femoralisfemoralis (L4): u ko(L4): u kořřenovenovéé lléézeze kromkroměě kvadricepsukvadricepsu
postipostižžen i m.en i m.tibialistibialis anterioranterior, mm., mm.multifidimultifidi L4 L4 
n.n.peroneusperoneus (L5): u ko(L5): u kořřenovenovéé lléézeze kromkroměě peroneperoneáálnlnííchch
svalsvalůů postipostižžen i m.tensor en i m.tensor fascfasc. . lataelatae, , gluteusgluteus mediusmedius, , 
minimusminimus, , tibialistibialis posteriorposterior, , multifidimultifidi L5, L5, 
n.n.tibialistibialis (S1): u ko(S1): u kořřenovenovéé lléézeze kromkroměě tibialisovýchtibialisových svalsvalůů
postipostižžen i en i gluteusgluteus maximusmaximus, , caputcaput brevebreve bicipitisbicipitis femorisfemoris



SEP a MEP u SEP a MEP u radikulopatiradikulopatiíí

Nejsou prakticky pNejsou prakticky přříínosnnosnéé!!



ElektrofyziologickElektrofyziologickéé metody u metody u spondylogennspondylogenníí
cervikcervikáálnlníí myelomyelo((radikuloradikulo))patiepatie

DvorakDvorak etet alal (Eur (Eur SpineSpine J 2003)J 2003) doporudoporuččuje elektrofyziologickuje elektrofyziologickéé
vyvyššetetřřeneníí (EMG, SEP a MEP) jako vhodný n(EMG, SEP a MEP) jako vhodný náástroj pro stroj pro 
vyvyššetetřřeneníí spondylogennspondylogenníí cervikcervikáálnlníí myelopatie (SCM), a to myelopatie (SCM), a to 
konkrkonkréétntněě: : 

K potvrzenK potvrzeníí diagndiagnóózy, zy, 

K urK urččeneníí úúrovnrovněě funkfunkččnněě relevantnrelevantníí mmíšíšnníí komprese,komprese,

K predikci efektu chirurgickK predikci efektu chirurgickéé dekomprese, dekomprese, 

K monitorovK monitorováánníí progrese choroby progrese choroby čči efektu li efektu lééččbyby



DiagnostickDiagnostickáá validitavalidita

SensitivitaSensitivita::

–– SEP: 41SEP: 41--100 %100 %

–– MEP: 43MEP: 43--100 %100 %
ALE:ALE:

Byly pouByly použžity rity růůznznéé zlatzlatéé standardystandardy ppřři definici SCM v i definici SCM v 
rrůůzných studizných studiíích: ch: 

–– KlinickKlinickéé ppřřííznaky myelopatie znaky myelopatie 

–– ZnZnáámky spondylmky spondylóózy nebo cervikzy nebo cervikáálnlníí stenstenóózy na zy na 
zobrazovaczobrazovacíích nch náálezech lezech 

–– Komprese mKomprese mííchy nebo parenchymovchy nebo parenchymovéé zmzměěny ny 
dokumentovandokumentovanéé zobrazovaczobrazovacíími metodamimi metodami



DiagnostickDiagnostickáá validitavalidita

Naše výsledky: Bednarik et al., Spine 1999

Klinicky symptomatickKlinicky symptomatickáá SCM s korespondujSCM s korespondujííccíím nm náálezem lezem 
mmíšíšnníí komprese na MRkomprese na MR

Sensitivity Mild to 
moderate
SCM 
(mJOA>12

Severe SCM 
(mJOA<12)

SEP 63% 91%

MEP 63% 91%

SEP+MEP 91% 100%



DiagnostickDiagnostickáá validitavalidita

EP abnormality nejsouEP abnormality nejsou specifickspecifickéé pro kteroukoli nemoc pro kteroukoli nemoc čči i 
typ ltyp léézeze

VVěěttššina studiina studiíí zabývajzabývajííccíích se diferenciacch se diferenciacíí mezi SCM a mezi SCM a 
nněěkterými chorobami, kterkterými chorobami, kteréé SCM napodobujSCM napodobujíí (ALS, RS)  (ALS, RS)  
nebyla zaslepena a tedy neodpovnebyla zaslepena a tedy neodpovííddáá vysokým vysokým 
metodologickým standardmetodologickým standardůům (tm (třříída Ida I--III podle souIII podle souččasnasnéé
definice uvedendefinice uvedenéé v EFNS v EFNS GuidanceGuidance -- 2004). 2004). 



DiagnostickDiagnostickáá validitavalidita

ElektrofyziologickElektrofyziologickéé metody jsou nmetody jsou něěkdy kdy „„ppřříílilišš citlivcitlivé“é“: jsou : jsou 
schopny zachytit dysfunkci mschopny zachytit dysfunkci mííchy u urchy u urččititéého procenta  ho procenta  
kklinicky linicky asymptomatickýchasymptomatických patientpatientůů se se spondylotickouspondylotickou
kompreskompresíí krkrččnníí mmííchy: chy: „„PresymptomatickPresymptomatickáá““
((„„asymptomatickasymptomatickáá““ nebo nebo „„subklinicksubklinickáá““) myelopatie) myelopatie



DiagnostickDiagnostickáá validitavalidita

Naše výsledky: Bednarik et al. Eur. Spine J 1998

30 pacient30 pacientůů s s asymptomatickouasymptomatickou spondylogennspondylogenníí kompreskompresíí C C 
mmííchy dokumentovanou MR: SEP + MEP ukchy dokumentovanou MR: SEP + MEP ukáázaly abnormitu u  zaly abnormitu u  
50% z nich: tato abnormalita m50% z nich: tato abnormalita měěla urla urččitou prognostickou itou prognostickou 
hodnotuhodnotu



Predikce spontPredikce spontáánnnníího prho průůbběěhuhu

NaNašše výsledky: Bednarik e výsledky: Bednarik etet alal. . SpineSpine 20042004

Ve skupině 66 patientů s presymptomatickou kompresivní
myelopatií:

Došlo k progresi do stádia klinicky manifestní myelopatie s 
frekvencí 5%/rok

Abnormální SEP spolu s EMG známkami léze předních 
rohů míšních a přítomností symptomatické cervikální
radikulopatie byly jedinými proměnnými asociovanými s 
rozvojem klinicky symptomatické SCM (u abnormality MEP 
byla asociace blízko statistické významnosti).



Predikce spontPredikce spontáánnnníího prho průůbběěhuhu

1.1. KlKlinicinickyky asymptomaticasymptomatickkáá spondylospondylo--genngenníí komprese krkomprese krččnníí
mmííchy chy je obecnje obecněě benignbenigníí: do st: do stáádia symptomatickdia symptomatickéé
myelopatiemyelopatie progredujeprogreduje 8 % nemocných b8 % nemocných běěhem 12 mhem 12 měěssííccůů a a 
¼¼ nemocných bnemocných běěhem 4 let.hem 4 let.

2.2. VýznamnVýznamnáá ččáást pst přříípadpadůů MR komprese krMR komprese krččnníí mmííchy zchy zůůststáávváá
klinicky klinicky asymptomatickasymptomatickáá po dobu minimpo dobu minimáálnlněě nněěkolika letkolika let

3.3. Detekce Detekce subklinicksubklinickéé mmíšíšnníí lléézeze pomocpomocíí SEP a MEP spolu s SEP a MEP spolu s 
nněěkterými dalkterými dalšíšími mi prediktoryprediktory (p(přříítomnost symptomaticktomnost symptomatickéé
krkrččnníí radikulopatieradikulopatie, MRI , MRI hyperintenzitahyperintenzita) mohou ) mohou predikovatpredikovat
ččasnou progresi s pasnou progresi s přřesnostesnostíí kolem 80 %kolem 80 %

4.4. SubklinickSubklinickáá spondylogennspondylogenníí komprese C mkomprese C mííchy zchy zůůststáávváá
jednou z mjednou z máála klinicky pla klinicky přříínosných indikacnosných indikacíí vyvyššetetřřeneníí SEP a SEP a 
MEP.MEP.

NaNašše výsledky: e výsledky: BednarikBednarik etet alal. Eur . Eur SpineSpine J J 
2007 2007 –– v recenznv recenzníím m řříízenzeníí



DiagnostickDiagnostickáá validitavalidita

ZZáávvěěry: ry: 

PouPoužžititíí EP k EP k potvrzenpotvrzeníí diagndiagnóózyzy SCM u klinicky dobSCM u klinicky dobřře e 
definovaných pdefinovaných přříípadpadůů s korelujs korelujííccíími zobrazovacmi zobrazovacíími nmi náálezy lezy 
a k a k diferenciacidiferenciaci oproti poproti přřííbuzným klinickým stavbuzným klinickým stavůům mm máá
omezený význam.omezený význam.

Detekce mDetekce míšíšnníí dysfunkce u klinicky dysfunkce u klinicky asymptomatickasymptomatickéé
spondylogennspondylogenníí kompresekomprese mmůžůže být e být ppřříínosnnosnéé pro pro 
prognprognóózu.zu.



UrUrččeneníí úúrovnrovněě funkfunkččnněě relevantnrelevantníí mmíšíšnníí kompresekomprese

ÚÚroveroveňň spondylotickspondylotickéé komprese na komprese na 
zobrazovaczobrazovacíích nch náálezech nekoreluje vlezech nekoreluje vžždy s dy s 
klinickou klinickou symptomatikousymptomatikou

StrukturStrukturáálnlníí zmzměěny jsou ny jsou ččasto asto vvííceetceetáážžovovéé a lze a lze 
je nalje naléézt i u klinicky zt i u klinicky asymptomatickýchasymptomatických jedincjedincůů

C4-5

C6-7

C4-5

C5-6



UrUrččeneníí úúrovnrovněě funkfunkččnněě relevantnrelevantníí mmíšíšnníí kompresekomprese

SEP jsou schopny odliSEP jsou schopny odliššit postiit postižženeníí zadnzadníích ch 
rohrohůů (amplituda N13) a zadn(amplituda N13) a zadníích provazcch provazcůů

MEP a SEP jsou schopny urMEP a SEP jsou schopny urččit it úúroveroveňň
postipostižženeníí pomocpomocíí „„segmentsegmentáálnlnííchch SEPSEP““ čči i 
registracregistracíí motorickmotorickéé odpovodpověědi ze svaldi ze svalůů
rrůůzných zných myotommyotomůů



UrUrččeneníí úúrovnrovněě funkfunkččnněě relevantnrelevantníí mmíšíšnníí kompresekomprese

Existuje Existuje řřada sdada sděělenleníí o pouo použžititíí jak standardnjak standardníích MEP a SEP ch MEP a SEP 
((DiLazzaroDiLazzaro 1992, 1992, ChangChang 1992, 1992, JaskolskiJaskolski 1989, 1989, TavyTavy 19941994) ) 
a taka takéé „„spinal spinal cordcord evokedevoked potentialspotentials““ (SCEP) ((SCEP) (Baba 1993, Baba 1993, 
1996, 1996, OkumaOkuma, , SatomiSatomi, , TaniTani 1999, 2000, 2002 1999, 2000, 2002 FujimotoFujimoto
2001, 2001, UetaUeta) p) přři uri urččeneníí funkfunkččnněě relevantnrelevantníí úúrovnrovněě postipostižženeníí, , 
zejmzejmééna u pacientna u pacientůů s s vvííceetceetáážžovouovou kompreskompresíí. . 

Je tJe třřeba prokeba prokáázat, kterzat, kteréé metody a parametry jsou metody a parametry jsou 
validnvalidněějjšíší, a zda výb, a zda výběěr r úúrovnrovněě dekomprese zalodekomprese založžený na ený na 
ttěěchto metodchto metodáách zlepch zlepšíší výsledek chirurgickvýsledek chirurgickéé dekomprese.dekomprese.



RozliRozliššeneníí mezi postimezi postižženeníím mm mííchy a kochy a kořřeneene

SegmentSegmentáálnlníí SEP (nSEP (níízkzkáá validita!)validita!)
CMCT CMCT za pouza použžititíí nejkratnejkratšíší latence Flatence F--vlnyvlny (CMCT(CMCT--F) F) ((DvorakDvorak
1992, 1992, HerdmannHerdmann 1992)1992)
JehlovJehlováá EMG (koEMG (kořřen en –– postipostižženeníí jednoho jednoho myotomumyotomu, v, věěttššinou inou 
C6 nebo C7 jednostrannC6 nebo C7 jednostranněě, p, přřednedníí rohy rohy –– vvííce ce myotommyotomůů, , 
oboustrannoboustranněě, v, věěttššinou C8 nebo T1)inou C8 nebo T1)

NenNeníí k dispozici jedink dispozici jedináá metodologicky validnmetodologicky validníí studie studie 
potvrzujpotvrzujííccíí spolehlivost tspolehlivost těěchto metod!!!chto metod!!!



Predikce pooperaPredikce pooperaččnníího výsledkuho výsledku

TTatoato ototáázka byla zka byla řřeeššena v nena v něěkolika studikolika studiííchch

UrUrččititáá prediktivnprediktivníí hodnota byla nalezena u nhodnota byla nalezena u něěkterých kterých 
elektrofyziologických parametrelektrofyziologických parametrůů: : 

–– PoPooperaoperaččnníí výsledek byl výsledek byl predikovpredikováánn abnormitou abnormitou 
segmentsegmentáálnlníí vlnyvlny N13 N13 ((RestucciaRestuccia 1994, Bednarik 1994, Bednarik 
19991999), ), mezivrcholovmezivrcholovéé latencelatence N9N9--N20 N20 ((LyuLyu 20042004), ), 
CMCTCMCT ((Tanaka 1999Tanaka 1999), ), ččasnou asnou úúpravou pravou SCEPSCEP intraintra-- a a 
popooperaoperaččnněě ((Baba 1996Baba 1996))

DalDalšíší autoautořři neproki neprokáázali predikzali predikččnníí hodnotu hodnocených hodnotu hodnocených 
elektrofyziologických parametrelektrofyziologických parametrůů ((Bouchard 1996, Bouchard 1996, JaskolskiJaskolski
19901990))



Predikce pooperaPredikce pooperaččnníího výsledkuho výsledku

NaNašše výsledky: Bednarik e výsledky: Bednarik etet alal. . SpineSpine 19991999

V podskupině nemocných s izolovanou abnormitou míšní
vlny N13 jsme zjistili příznivý pooperační průběh.



MonitoraceMonitorace spontspontáánnnníího prho průůbběěhu a efektu lhu a efektu lééččbyby

Abnormalita jak SEP tak MEP korelovala s tAbnormalita jak SEP tak MEP korelovala s tíížžíí komprese komprese 
mmííchy a klinickchy a klinickéé symptomatikysymptomatiky

Tyto metody byly proto zvaTyto metody byly proto zvažžovováány jako nny jako náástroj stroj monitoracemonitorace
spontspontáánnnníího prho průůbběěhu choroby a zejmhu choroby a zejmééna efektu terapie.na efektu terapie.



MonitoraceMonitorace spontspontáánnnníího prho průůbběěhu a efektu lhu a efektu lééččbyby

Bylo referováno zlepšení některých elektrofyziologických 
parametrů korelující s klinickým zlepšením po léčbě:

CMCT (CMCT (DeMateiDeMatei 19931993))

CSCT (CSCT (KotaniKotani 19921992))

Spinal Spinal cordcord MCV (MCV (ChangChang 1996, 19991996, 1999))

IshidaIshida diferencoval ndiferencoval něěkolik vzorckolik vzorcůů úúpravy SEP po chirurgickpravy SEP po chirurgickéé
llééččbběě a a ččasnasnáá úúprava SEP korelovala s pprava SEP korelovala s přřííznivým pooperaznivým pooperaččnníím m 
prprůůbběěhem hem 

DalDalšíší autoautořři zjistili, i zjistili, žže SEP a MEP abnormality u SCM jsou e SEP a MEP abnormality u SCM jsou 
pompoměěrnrněě perzistentnperzistentníí po chirurgickpo chirurgickéé dekompresi (dekompresi (HeiskariHeiskari
1986, 1986, MaertensMaertens 1998, 1998, andand YannikasYannikas ……))



MonitoraceMonitorace efektu lefektu lééččbyby

NaNašše výsledky: Bednarik e výsledky: Bednarik etet alal. . SpineSpine 19991999

Změny SEP a MEP pozorované pooperačně během 2-leté
periody byly paralelní vůči změnám klinického stavu ve 
skupině léčené chirurgicky i konzervativně. 

Změny u individuálních pacientů však vykazovaly nízkou 
korelaci.



MonitoraceMonitorace spontspontáánnnníího prho průůbběěhu a efektu lhu a efektu lééččbyby

ZZáávvěěry:ry:

Dosavadní studie nepřínášejí přesvědčivý průkaz o tom, že by 
monitorace spontánního průběhu a efektu terapie pomocí SEP 
a MEP byla přínosná u jednotlivých nemocných, zatímco 
použití těchto metod k objektivizaci skupinových změn 
(trendů) může být užitečné.



SouSouččasnasnéé doporudoporuččeneníí

DvorakDvorak etet alal (Eur (Eur SpineSpine J 2003)J 2003) doporudoporuččuje elektrofyziologickuje elektrofyziologickéé
vyvyššetetřřeneníí (EMG, SEP a MEP) jako vhodný n(EMG, SEP a MEP) jako vhodný náástroj pro stroj pro 
vyvyššetetřřeneníí spondylogennspondylogenníí cervikcervikáálnlníí myelopatie (SCM), a to myelopatie (SCM), a to 
konkrkonkréétntněě: : 

K potvrzenK potvrzeníí diagndiagnóózy? zy? 

K urK urččeneníí úúrovnrovněě funkfunkččnněě relevantnrelevantníí mmíšíšnníí komprese?komprese?

K predikci efektu chirurgickK predikci efektu chirurgickéé dekomprese? dekomprese? 

K monitorovK monitorováánníí progrese choroby progrese choroby čči efektu li efektu lééččby?by?



SouSouččasnasnáá doporudoporuččeneníí

SerranoSerrano--CastroCastro (2001) doporu(2001) doporuččuje, uje, žže kombinace SEP e kombinace SEP 
n.n.tibialistibialis a MEP ma MEP můžůže být ue být užžiteiteččnnéé

pro detekci nemocných v pro detekci nemocných v presymptomatickpresymptomatickéémm ststáádiu SCM, adiu SCM, a

pro diferenciaci mezi pro diferenciaci mezi lléézzíí mmííchy a kochy a kořřenenůů (?) (?) 



UUžžititíí EMG u SCMEMG u SCM

UUžžiteiteččnost EP a zejmnost EP a zejmééna EMG u SCM je zejmna EMG u SCM je zejmééna v diferenciaci na v diferenciaci 
asociovaných asociovaných mononeuropatimononeuropatiíí (radikulopati(radikulopatiíí a zejma zejmééna na 
kompresivnkompresivníích ch mononeuropatimononeuropatiíí))

NaNašše výsledky: Bednarik e výsledky: Bednarik etet alal. J Neurol 1999. J Neurol 1999
EleElektrofyziologickktrofyziologickéé znznáámky lmky lééze n.ze n.medianusmedianus v zv zááppěěststíí byly byly 
nalezeny u 33,3 % nalezeny u 33,3 % myelopatickýchmyelopatických nemocných ve srovnnemocných ve srovnáánníí s s 
11% 11% prevalencprevalencíí u kontrolnu kontrolníí skupiny skupiny 
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