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Εισαγωγικά Στοιχεία  
Έλεγχος της πυραµιδικής οδού µε το Διακρανιακό Μαγνητικό 
Ερεθισµό: ερεθίζουµε τον κινητικό φλοιό και µελετάµε τις ιδιότητες 
των Μυϊκών Προκλητών Δυναµικών που καταγράφουµε από 
ετερόπλευρους Μυς 



Δελτοειδής: Α5 

Δικέφαλος βραχιόνιος: Α5–Α6 

Κοινός εκτείνων τους 
δακτύλους: Α7 Απαγωγός του 

µικρού 
δακτύλου: Α8-Θ1 

Τραπεζοειδής: 
Παραπληρωµατικό 

Εισαγωγικά στοιχεία 



Χρόνος Κεντρικής Αγωγής (CCT) =  
 (Λανθάνων χρόνος Μυϊκού προκλητού δυναµικού κατά τον ερεθισµό 
του φλοιού) –  

 (Λανθάνων χρόνος Μυϊκού προκλητού δυναµικού κατά τον ερεθισµό 
των αυχενικών ριζών) 

Η’ 

Εισαγωγικά Στοιχεία 

Χρόνος Κεντρικής Αγωγής (CCT) =  
 (Λανθάνων χρόνος Μυϊκού προκλητού δυναµικού κατά τον ερεθισµό 
του φλοιού) –  

 (Λανθάνων χρόνος F κύµατος + Λανθάνων χρόνος CMAP - 1) / 2 



Προσδιορισµός του επιπέδου βλάβης του αυχενικού 
νωτιαίου µυελού 

Εισαγωγικά Στοιχεία 

Επίπεδο 
βλάβης 

Τραπεζοειδής Δελτοειδής Δικέφαλος 
Βραχιόνιος 

Κοινός 
εκτείνων 
δακτύλους 

Απαγωγός 
του Μικρού 
δακτύλου 

Α3-4 κ.φ.     

Α4-5 κ.φ. κ.φ.    
Α5-6 κ.φ. κ.φ. κ.φ.   

Α6-7 κ.φ. κ.φ. κ.φ. κ.φ.  

Α7-8 Χρόνος κεντρικής αγωγής φυσιολογικός έως τον Απαγωγό του Μικρού 
δακτύλου, παρατεταµένος στα κάτω άκρα 

* Το επίπεδο βλάβης προσδιορίζεται κατά ένα µυελοτόµιο υψηλότερα αυτού όπου εντόπίζεται 
παράταση του χρόνου κεντρικής αγωγής 



Εισαγωγικά Στοιχεία 
Μυϊκά προκλητά δυναµικά από το δικέφαλο 
βραχιόνιο σε ασθενή µε κήλη Α5-6. Ο Χρόνος 
Κεντρικής Αγωγής είναι φυσιολογικός - 4msec 
(Φυσιολογικές τιµές <7.6msec) 

Μυϊκά προκλητά δυναµικά από τον απαγωγό 
του µικρού δακτύλου στον ίδιο ασθενή. Ο 
Χρόνος Κεντρικής Αγωγής είναι παρατεταµένος 
-16msec (Φυσιολογικές τιµές <7.7msec) 



Δοµή Παρουσίασης 

•  Εισαγωγικά στοιχεία 
•  Περί της κλινικής σηµασίας της Μεθόδου 
•  Λεπτοµέρειες εφαρµογής 
•  Κλινικές παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα 



Περί της κλινικής σηµασίας της 
Μεθόδου 

•  Ασθενής 65 ετών µε κήλες σε τρία επίπεδα Α3-4, 
Α4-5, Α5-6 που ασκούν πίεση επί του νωτιαίου 
µυελού 

•  Ενδοµυελικό σήµα στο επίπεδο Α3-4 
•  TMS: Φυσιολογική αγωγή έως και το Α5, παράταση 
κάτωθεν του Α5 

•  Αφαίρεση των µεσοσπονδυλίων δίσκων Α4-5, Α5-6 
και σπονδυλοδεσία Α5-Α6. Διατήρηση του Α3-4 

•  Κλινική και Ηλεκτροφυσιολογική βελτίωση του 
ασθενούς 



Περί της κλινικής σηµασίας της 
Μεθόδου 

•  Ασθενής 60 ετών µε κήλες σε τρία επίπεδα Α3-4, 
Α4-5, Α5-6 που ασκούν πίεση επί του νωτιαίου 
µυελού 

•  Χωρίς Ενδοµυελικό σήµα 
•  TMS: Φυσιολογική αγωγή έως και το Α5, παράταση 
κάτωθεν του Α5 

•  Αφαίρεση των µεσοσπονδυλίων δίσκων Α3-4, Α4-5 
και σπονδυλοδεσία Α4-Α5. Διατήρηση του Α5-6 

•  Καµµία βελτίωση του ασθενούς. Δεν προσήλθε για 
επανεξέταση 



Περί της κλινικής σηµασίας της 
Μεθόδου 

•  Ασθενής 72 ετών µε χαλαρή (;) τετραπάρεση 
•  Χωρίς σαφή σηµεία πυραµιδικής βλάβης 
•  Σακχαροδιαβητικός. Παραπέµπεται για 
ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο (ΑΤΑ-ΚΤΑ-ΗΜΓ) 

•  Διαπιστώνεται αισθητικοκινητική πολυνευροπάθεια 
αξονικού τύπου 

•  Είναι αυτή η αιτία της τετραπάρεσης; 



•  TMS: Δεν καταγράφονται µυϊκά προκλητά 
δυναµικά από τον απαγωγό του µικρού δακτύλου 

•  Είναι ζήτηµα: 
–  τεχνικής 
–  ατροφίας ή άλλης φλοιώδους βλάβης 
– Πραγµατικής βλάβης του αυχενικού νωτιαίου µυελού; 

Περί της κλινικής σηµασίας της 
Μεθόδου 



•  Φυσιολογικά µυϊκά προκλητά δυναµικά από το 
δικέφαλο βραχιόνιο 

•  MRI: Μεγάλη κήλη Α5-6 που ασκεί πιεστικά 
φαινόµενα και µε ενδοµυελικό σήµα από το επίπεδο 
Α6 και κάτω 

Περί της κλινικής σηµασίας της 
Μεθόδου 



Περί της κλινικής σηµασίας της 
Μεθόδου 
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Λεπτοµέρειες Εφαρµογής 

•  Αξιολογούµε: 
– Την παρουσία ή µη Μυϊκών Προκλητών Δυναµικών 
– Το χρόνο κεντρικής αγωγής 
– Το ύψος των δυναµικών 

•  Συγκρίνουµε τις δύο πλευρές 



Φυσιολογικές τιµές χρόνου κεντρικής αγωγής1 

Λεπτοµέρειες Εφαρµογής 

1 Hallett M, Chokroverty S. Magnetic Stimulation in Clinical Neurophysiology. 2nd edition, 
2005 

Μυς Χρόνος κεντρικής αγωγής (ms) 

Τραπεζοειδής < 3.7 

Δελτοειδής < 4.8 

Δικέφαλος βραχιόνιος  < 7.6 

Απαγωγός του µικρού δακτύλου < 7.7 

Πρόσθιος κνηµιαίος < 17.1 
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Κλινικές παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα 

•  Νευρολογική & Νευροχειρουργική κλινική ΓΝΑ 
«Γ. Γεννηµατάς» 

•  Έως τώρα 20 ασθενείς µε αυχενική µυελοπάθεια 
•  Προεγχειρητικός έλεγχος επιπέδου βλάβης µε TMS 

MRI 
•  Χειρουργική αντιµετώπιση 
•  Μετεγχειρητικός έλεγχος µετά δίµηνο 



Κλινικές παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα 

•  7 ασθενείς (35%) µε τρεις ευµεγέθεις κήλες στην MRI 
–  Σε τρεις περιπτώσεις (15%) αναντιστοιχία TMS-MRI ευρηµάτων 
–  Στις δύο επιτυχής περιορισµός της έκτασης του χειρουργείου 

•  1 ασθενής µε βλάβη Α7-8 και σπαστική παραπάρεση.  
–  Επιβεβαιώθηκε η παράταση του χρόνου κεντρικής αγωγής 
κάτωθεν του Θ1 

•  17 ασθενείς (85%) µε συµφωνία TMS-MRI ευρηµάτων 
•  Σε 19 ασθενείς (95%) µετεγχειρητική: 

–  Αύξηση των χρόνων κεντρικής αγωγής 
–  Αύξηση του ύψους των Μυϊκών Προκλητών Δυναµικών 



Κλινικές παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα 

•  1 ασθενής µε αυχενική µυελοπάθεια, που 
εντοπίσθηκε στα πλαίσια ελέγχου χαλαρής 
τετραπάρεσης 

•  27 ασθενείς που παρεπέµφθησαν για έλεγχο 
πιθανής αυχενικής µυελοπάθειας και στους οποίους 
δεν υπήρχαν παθολογικά ευρήµατα στο 
διακρανιακό µαγνητικό ερεθισµό 



Κλινικές παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα 

•  Ασθενής µε αδυναµία έκτασης αριστερής άκρας 
χειρός 

•  MRI ΑΜΣΣ εντός 24ώρου από την έναρξη των 
συµπτωµάτων αρνητική 

•  TMS: σηµαντική οµόπλευρη µείωση του ύψους 
των µυϊκών προκλητών δυναµικών οµόπλευρα, από 
το επίπεδο A7. Φυσιολογικοί χρόνοι κεντρικής 
αγωγής 

•  MRI ΑΜΣΣ µετά 72 ώρες: εγκαρσία µυελίτις Α7 



Ο προσδιορισµός του επιπέδου της βλάβη του 
αυχενικού νωτιαίου µυελού στα πλαίσια αυχενικής 

µυελοπάθειας παρέχει πληροφορίες 
συµπληρωµατικές της MRI και µπορεί να βοηθήσει 
το σχεδιασµό της αντιµετώπισης του ασθενούς 

Κλινικές παρατηρήσεις - Συµπεράσµατα 
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