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Σκοπός: Η αξιολόγηση της χρήσης 
των προκλητών δυναμικών στη χει-
ρουργική της Σ.Σ. 

Μέθοδος: Αναφορά στα γενικά χα-
ρακτηριστικά των σωματοαισθητικών 
(SSEP) και των κινητικών (MEP) προ-
κλητών δυναμικών, αναδρομή στη 
διεθνή βιβλιογραφία και αξιολόγησή 
τους με βάση την εμπειρία μας στη 
νευροπαρακολούθηση. 

Συμπεράσματα: Αν και η κάθε μέ-
θοδος έχει τη δική της χρησιμότητα, ο 
συνδυασμός τους διασφαλίζει το βέλ-
τιστο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Κατά τη διεγχειρητική νευροπαρακο-
λούθηση, η χρήση αυτόματων ή προ-
κλητών ηλεκτρικών σημάτων που πα-
ράγονται από νευρικούς ιστούς ή από 
τις αντίστοιχες προς αυτούς μυϊκές ομά-
δες μπορεί να βοηθήσουν στην ανί-
χνευση σε πρώιμα στάδια της ενό-
χλησης ή του επικείμενου τραυμα-
τισμού ενός νεύρου. Με τον τρόπο 
αυτό, προσφέρεται η δυνατότητα να 
επέμβει ο χειρουργός και να αποτρέ-
ψει μόνιμο τραυματισμό. Στις επεμβά-
σεις της σπονδυλικής στήλης, πέρα 
από τη χρήση του απλού ηλεκτρομυ-
ογραφήματος, αξιόλογη θέση στη δι-
ασφάλιση της ακεραιότητας των νευ-
ρικών δομών κατέχουν τα προκλητά 
δυναμικά. Συγκεκριμένα, τα κινητικά 
(ΜΕΡ) και τα σωματοαισθητικά (SSEP) 
προκλητά δυναμικά συμβάλλουν τα 
μέγιστα στη διαφύλαξη μετεγχειρητι-
κά τόσο της κίνησης, όσο και της αι-
σθητικότητας του ασθενούς. 

Κινητικά προκλητά δυναμικά
Τα κινητικά προκλητά δυναμικά απο-

τελούν κυματομορφές που καταγρά-
φονται μετά από τη διέγερση των κι-
νητικών οδών του κεντρικού νευρι-
κού συστήματος. Τα διακρανιακά κι-
νητικά προκλητά δυναμικά αφορούν 
στη διέγερση του εγκεφάλου διαμέ-
σου του κρανίου και τα «νευρογε-
νή» κινητικά προκλητά δυναμικά αφο-
ρούν στην απευθείας διέγερση (εντός 
του χειρουργικού πεδίου) του νωτι-
αίου μυελού. Οι καταγραφές και στις 
δύο περιπτώσεις γίνονται από τις μυ-
ϊκές ομάδες που νευρώνονται από τις 
αντίστοιχες ρίζες.

Για τη διενέργεια των ΜΕΡ είναι απα-
ραίτητο να λαμβάνονται ορισμένες 

προφυλάξεις. Η ακινητοποίηση της 
γλώσσας ενδείκνυται για την αποφυγή 
ατυχημάτων. Απαγορεύεται η χρήση 
μυοχαλαρωτικών φαρμάκων, ενώ θα 
πρέπει να ελέγχεται συνεχώς το είδος 
της χορηγούμενης αναισθησίας.

Τα ΜΕΡ αντενδείκνυνται σε ασθενείς 
με ιστορικό επιληψίας ή εγκεφαλικού 
τραύματος και σε όσους φέρουν εμ-
φυτευμένες συσκευές (βηματοδότες, 
πλάκες στο κρανίο). Τα διακρανιακά 
κινητικά προκλητά δυναμικά χρησι-
μοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για τη 
διέγερση του εγκεφάλου. Είναι ευ-
αίσθητος παράγοντας εκτίμησης της 
ισχαιμίας και της συμπίεσης του νωτι-
αίου μυελού. Το κριτήριο για το χα-
ρακτηρισμό των διεγχειρητικών μετα-
βολών ως σημαντικών που χρησιμο-
ποιείται συνήθως είναι η παράμετρος 
«όλα ή τίποτε». Κατά την έναρξη της 
επέμβασης, λαμβάνονται οι αρχικές-
πρότυπες καταγραφές και καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χειρουργείου ελέγχεται 
εάν αυτές παραμένουν ίδιες.

Τα διακρανιακά κινητικά προκλη-
τά δυναμικά φαίνεται να είναι αρκετά 
ακριβή σε σχέση με το μέρος του σώ-
ματος που επηρεάζεται από την επέμ-
βαση. Διεγχειρητική εξάλειψη της μυ-
ϊκής απάντησης καταδεικνύει κάποιου 
βαθμού μετεγχειρητική απώλεια του 
εκούσιου κινητικού ελέγχου, με ειδι-
κότητα της τάξης του 90% και ευαι-
σθησία της τάξης του 100%. Επί πα-
ραδείγματι, απώλεια της μυϊκής απά-
ντησης στα κινητικά προκλητά δυνα-
μικά σε ένα από τα κάτω άκρα κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης σημαίνει ότι ο 
ασθενής μετεγχειρητικά θα χάσει την 
ικανότητα να κινεί το άκρο αυτό11.

Η διατήρηση της αρχικής μυϊκής απά-
ντησης μετά το πέρας της επέμβασης 
δεν αποτελεί μέσο πρόγνωσης για τη 
μετεγχειρητική βελτίωση της κινητι-
κής λειτουργίας του ασθενούς. Άξιο 
λόγου, όμως, αποτελεί ότι στο σύ-
νολο 200 περίπου επεμβάσεων στις 
οποίες συμμετείχαμε, σε ορισμένους 
ασθενείς με μειωμένες αρχικά μυϊκές 
απαντήσεις, οι οποίες μετά το πέρας 
της επέμβασης αυξήθηκαν, υπήρξε 
βελτίωση της κινητικής τους λειτουρ-
γίας. Το γεγονός αυτό δεν προσδίδει 
προγνωστική αξία στα ΜΕΡ, αλλά σί-
γουρα αποτελεί αντικείμενο για πιθα-
νή μελλοντική έρευνα .

Σωματοαισθητικά προκλητά 
δυναμικά

Τα σωματοαισθητικά προκλητά δυ-
ναμικά είναι μικρής έντασης ηλεκτρι-
κά κύματα που παράγονται στον εγκέ-
φαλο και τη σπονδυλική στήλη, όταν 
γίνεται η μετάδοση και η επεξεργασία 
του σήματος που παράγεται από δι-
έγερση αισθητηρίων οργάνων. Η μέ-
θοδος διέγερσης που χρησιμοποιεί-
ται ευρέως είναι η επαναλαμβανόμενη 
διέγερση με μικρής έντασης ηλεκτρι-
κά ερεθίσματα στα περιφερικά νεύρα 
(στα άνω ή στα κάτω άκρα).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την 
επεξεργασία των σημάτων χρειάζονται 
πολλαπλές μετρήσεις που απαιτούν 
χρόνο, ενώ δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως μέθοδος παρακολούθη-
σης σε ασθενείς με περιφερική νευρο-
πάθεια. Τα σωματοαισθητικά προκλη-
τά δυναμικά χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση της ακεραιότητας του αι-
σθητικού τμήματος της νευρικής οδού. 
Αποτελούν ευαίσθητο δείκτη για την 
ανεύρεση ή την πρόβλεψη βλάβης 
στην αισθητική οδό και τις παρακεί-
μενες δομές, ειδικά σε βλάβες του 
νωτιαίου μυελού. Είναι πλέον η χρυ-
σή μέθοδος παρακολούθησης για τις 
επεμβάσεις αποκατάστασης της σκο-
λίωσης, χρησιμοποιούνται πάντα σε 
επεμβάσεις της αυχενικής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης και ενδείκνυνται 
για κάθε επέμβαση της οσφυϊκής μοί-
ρας, όπου ο χειρουργός απαιτεί επι-
πρόσθετες πληροφορίες για την ακε-
ραιότητα της οπίσθιας μοίρας του κε-
ντρικού νευρικού συστήματος.

Η αξιολόγηση των SSEP γίνεται με 
τον κλασικό κανόνα 10/50. Τα απο-
δεκτά κριτήρια για μεταβολές των κυ-
ματομορφών που αναφέρονται στο 
χειρουργό (όταν αυτές δεν οφείλο-
νται στη χορηγούμενη αναισθησία ή 
σε άλλους παράγοντες εκτός χειρουρ-
γικού πεδίου) και καταδεικνύουν νευ-
ρολογική δυσλειτουργία είναι η καθυ-
στέρηση του χρόνου αγωγής του ερε-
θίσματος κατά 10% και η πτώση της 
έντασής του κατά 50%. Η καταγραφή 
μιας πτώσης της έντασης των φλοιïκών 
κυματομορφών κατά 50% (σε σχέ-
ση με την αρχική εικόνα) προϋποθέ-
τει μείωση της έντασης του ερεθίσμα-
τος που άγεται από την οπίσθια μοίρα 

του νωτιαίου μυελού κατά 80% (Eisen 
et al. 1982). Η δε πτώση της έντασης 
των υποφλοιïκών κυματομορφών κα-
τά 60% συνοδεύεται από δεκαπλάσιο 
κίνδυνο ανάπτυξης μετεγχειρητικής νευ-
ρολογικής σημειολογίας.

Συμπεράσματα
Ανάλογα με τα είδη των επεμβάσε-

ων της σπονδυλικής στήλης, μπορού-
με να εφαρμόσουμε στην πράξη τόσο 
τα κινητικά όσο και τα σωματοαισθητι-
κά προκλητά δυναμικά ή συνδυασμό 
των δύο. Τα ΜΕΡ κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης προσφέρουν άμεσα απο-
τελέσματα χωρίς να είναι απαραίτητο 
να ληφθούν συνεχόμενες μετρήσεις, 
σε αντίθεση με τα SSEP, των οποίων 
οι κυματομορφές απαιτούν πολλα-
πλές μετρήσεις. Ελέγχεται απευθεί-
ας η κινητική οδός από το φλοιό ως 
τα άκρα. Μπορούν να εφαρμοστούν 
σε ασθενείς στους οποίους δε δύνα-
ται να χρησιμοποιηθούν σωματοαι-
σθητικά προκλητά δυναμικά, ενώ ει-
κάζεται ότι αποτελούν πιο ευαίσθη-
τη μέθοδο ανίχνευσης της ισχαιμίας 
από ό,τι τα σωματοαισθητικά προ-
κλητά δυναμικά.

Τα πλεονεκτήματα με τη χρήση των 
SSEP είναι ότι υπάρχουν επαρκώς κα-
θορισμένα κριτήρια για την αναφο-
ρά προβλήματος (χρυσός κανόνας 
10/50). Η επιρροή που μπορεί να 
έχει το είδος της χορηγούμενης αναι-
σθησίας είναι επαρκώς τεκμηριωμέ-
νη (πτητικά αναισθητικά, μυοχάλαση, 
propofol). Διακρίνονται από υψηλή ευ-
αισθησία (ψευδώς αρνητικά αποτελέ-
σματα <0,063%, Nuwer et al. 1995), 
ενώ παρουσιάζουν υψηλή ειδικότητα 
στην πρόβλεψη δυσμενούς μετεγχει-
ρητικής κατάστασης (99,93%, Nuwer 
et al. 1995). Η εφαρμογή των SSEP σε 
επεμβάσεις που περιλαμβάνουν χειρι-
σμούς Σ.Σ. (σκολίωση, κυφοπλαστι-
κή, κ.ά.) διαθέτει τουλάχιστον 30ετή 
ιστορία με χρησιμότητα τόσο αναγνω-
ρισμένη όσο και τεκμηριωμένη. Για 
δεκαετίες αποτελούσε τη μοναδική 
μέθοδο διεγχειρητικού ελέγχου της 
λειτουργικής ακεραιότητας της Σ.Σ. Η 
έλευση των ΜΕΡ στη νευροπαρακο-
λούθηση διεύρυνε το πεδίο και τις με-
θόδους με τις οποίες διαφυλάσσεται 
το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Αν και 
μετρούν λιγότερα χρόνια εφαρμογής 

απ’ ό,τι τα SSEP, η καθημερινή χρή-
ση τους κέρδισε γρήγορα έδαφος κα-
θιστώντας τα, πλέον, απαραίτητα ερ-
γαλεία στις επεμβάσεις Σ.Σ.

Αν και οι δυο αυτές μέθοδοι νευρο-
παρακολούθησης δεν ελέγχουν τις ίδι-
ες λειτουργίες της Σ.Σ., εντούτοις πολ-
λές φορές επιλέγονται τα μεν ή τα δε 
προκλητά δυναμικά για συγκεκριμέ-
νους λόγους. Όπως έχει ήδη αναφερ-
θεί, τα SSEP ελέγχουν την αισθητική 
μοίρα του νωτιαίου μυελού και εμμέ-
σως και την κινητική μοίρα, εντούτοις ο 
πρωταρχικός στόχος κάθε χειρουργού 
που ασχολείται με τη Σ.Σ. είναι να δια-
σφαλίσει τη βέλτιστη κινητική λειτουρ-
γία του ασθενούς. Εδώ έγκειται και η 
διαφορά στην εφαρμογή των δυο αυ-
τών μεθόδων νευροπαρακολούθησης. 
Αναφορικά με αυτό θα πρέπει να ση-
μειωθεί ότι, όταν εξαφανιστούν οι κυ-
ματομορφές των SSEP, έχει επέλθει πέ-
ρα από την απώλεια της αισθητικότη-
τας στις περισσότερες περιπτώσεις και 
απώλεια της κίνησης. Αντίθετα, με τη 
διενέργεια ΜΕΡ ελέγχεται διεξοδικά 
και αρκετές φορές κατά τη διάρκεια 
της επέμβασης, η πρόσθια μοίρα του 
νωτιαίου μυελού, εξαλείφοντας με αυ-
τό τον τρόπο τον κίνδυνο μετεγχειρη-
τικής απώλειας της κίνησης.

Πέρα από τον άμεσο τραυματισμό 
της κινητικής μοίρας ενός νωτιαίου νεύ-
ρου, τα ΜΕΡ χρησιμεύουν και ως δεί-
κτης της αιμάτωσης της πρόσθιας μοί-
ρας του νωτιαίου μυελού σαν σύνολο. 
Οι αισθητικές οδοί που ελέγχονται με 
τα SSEP καταλαμβάνουν την οπίσθια 
και τις πλάγιες μοίρες του νωτιαίου μυ-
ελού, ενώ οι κινητικές οδοί καταλαμβά-
νουν την πρόσθια μοίρα. Έτσι, η δρά-
ση της ισχαιμίας και άλλων προσβο-
λών της πρόσθιας μοίρας του νωτιαίου 
μυελού δεν προκαλούν άμεσες μετα-
βολές των κυματομορφών των SSEP. 
Στις περιπτώσεις, λοιπόν, εκείνες στις 
οποίες χρησιμοποιούνται μόνο SSEP 
για τον έλεγχο της σπονδυλικής στή-
λης, υπάρχει περίπτωση να παραβλα-
φθεί η κίνηση και να μην υπάρξει κα-
μία ένδειξη αλλαγής των κυματομορ-
φών των SSEP. Αντίθετα, η εφαρμογή 
των ΜΕΡ προλαμβάνει την απώλεια 
της κινητικής λειτουργίας.

Χωρίς να υπάρχει μέτρο σύγκρισης 
για τις δυο αυτές μεθόδους, σαν τε-
λικό συμπέρασμα θα θέλαμε να εφι-
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στήσουμε την προσοχή των χειρουρ-
γών στην αποκλειστική χρήση SSEP 
για τη διεγχειρητική νευροπαρακο-
λούθηση. Αν και είναι αρκετά χρή-
σιμη ως μέθοδος αξιολόγησης, δεν 
μπορεί να διασφαλίσει σε ποσοστό 
100% το τελικό καλό μετεγχειρητικό 
αποτέλεσμα. Η κίνηση του ασθενούς, 
που αποτελεί και τον πρωταρχικό στό-
χο κάθε χειρουργού, διαφυλάσσεται 
μόνο με την ταυτόχρονη χρήση των 
ΜΕΡ. Εν κατακλείδι, η εφαρμογή και 
των δυο αυτών μεθόδων συμβάλλει 
τα μέγιστα στην επιτυχία κάθε επέμ-
βασης της Σ.Σ.
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