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1. Přehled cílů postgraduální práce 
 
 
 
 
1.1.   Získání mikroanatomických znalostí oblastí důležitých pro operativu intrinsických 
mozkových nádorů 
1.2.   Retrospektivní vyhodnocení radikality resekce nízkostupňového gliomu jako 
prognostického znaku 
1.3.   Vyhodnocení tolerance a výsledků awake operací, vyhodnocení významu použití 
elektrické kortikální stimulace, určení bezpečné vzdálenosti kortikální resekce k motorickým 
a řečovým oblastem a vyhodnocení přínosu této metodiky pro radikalitu resekce 
1.4.   Zavedení metodiky extraoperativního mapování řečových funkcí pomocí kortikálního 
gridu na našem klinickém pracovišti 
1.5.   Určení specificity a senzitivity funkční magnetické rezonance vzhledem k elektrické 
kortikální stimulaci pro primární motorickou oblast 
1.6.   Optimatizace paradigmatu pro vyšetření verbální fMRI, hodnocení hemisferální 
laterality řeči, interperetace výsledků verbální fMRI 
1.7.   Zavedení MRI traktografie (DTI) do armamentaria vyšetřovacích metod 
neuroonkologických pacientů na našem klinickém pracovišti, její impementace do 
neuronavigace, určení přínosu 
1.8.   Volumetrické vyhodnocení radikality resekce insulárních gliomů a bezpečné operování 
těchto pro radikální/subtotální odstranění náročných lézí 
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2. Vlastní práce 
 
2.1. Anatomie mozkového kortexu a mozkových cév vybraných oblastí mozku 
 
Důkladná znalost anatomie je nutnou podmínkou dobrých výsledků operací mozkových 
tumoů ve funkčně kritických oblastech. V prvním roce studia jsem pod vedením prof. MUDr. 
P. Petrovického, DrSc. (Anatomický ústav 1.LF UK) v neuroanatomické laboratoři provedl 
pečlivou mikroanatomickou preparaci dvou pro neurochirurga stěžejních anatomických 
oblastí mozkového kortexu. Tuto preparaci jsme neprováděli pro morfometrické účely, 
výsledky presentujeme formou disekčních fotografií.  
 
 
2.1.1. Centrální oblast 
 
 

             
 
 
 
              Obr. 2.1.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prcg g. precentralis 
pocg g. postcentralis 
SFG g. frontalis superior 
MFG g. frontalis medius 
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2.1.2. Insulární oblast 
 
         

   
 
 
 
Obr. 2.1.2.1.  
 
asg g. insulae brevis anterior 1 přední periinsulární sulkus 
msg g. insulae brevis medius 2a dolní periinsulární sulkus horizontální část 
psg g. insulae brevis posterior 2b dolní periinsulární sulkus vertikální část  
alg g. insulae longus anterior 3 horní periinsulární sulkus  
plg g. insulae longus posterior 4 centrální insulární sulkus 
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Obr. 2.1.2.2.  Větvení a. cerebri media (ACM 2-4) 
 
                     

                
 
Obr. 2.1.2.3.   Laterální lentikulostriatální perforátory (LLP) a ACM 1-2 
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Obr. 2.1.2.4. Průřez insulou s odhalením průběhu LLP (označeny šipkami) 
 

 
 
Obr. 2.1.2.5. Mikroskopický detail vypreparovanách LLP  
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Pro operativu insulárních gliomů je znalost a schopnost preparace insulárního a operkulárního 
větvení areteria cerebri media zcela nezbytná (obr. 2.1.2.2.), manipulace s cévami nesmí 
poškodit laterální lentikulostriatální perforátory odstupující z M1 a eventuálně i  počátku M2 
úseku a. cerebri media (obr. 2.1.2.3.). Ještě náročnější je tyto perforátory neporanit během 
jejich průběhu uvnitř či na mediální hranici nádoru, kde již jsou velice obtížně 
identifikovatelné. (obr. 2.1.2.4.-5.). 
 
 
2.2. Výsledky léčby mozkových gliomů – nízkostupňové gliomy WHO II. 
 
Snaha o radiograficky radikální resekci difúzního nízkostupňového gliomu může být i přes 
použití nejmodernějších technik spojena se vznikem pooperačního neurologického deficitu. 
V počátku naší práce jsem tedy pokládal za důležité vyhodnotit v našem retrospektivním 
souboru pacientů neurochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
(MNUL), operovaných tehdejšími primáři E. Urbánkovou a doc. Vl. Benešem, DrSc. a 
následně prim. M. Samešem, CSc., radikalitu resekce jako prognostický faktor délky přežití 
pacientů s touto diagnózou. Také v současné zahraniční neurochirurgické literatuře panuje 
v tomto ohledu značná nejistota, většina posledních prací však radikalitu resekce podporuje.   
                   
Souhrn 
Naše studie hodnotí retrospektivně 37 pacientů s diagnózu gliomu WHO II. grade 
odoperovaných na neurochirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice v  Ústí nad Labem 
v letech 1990-1999. Na základě vlastních zkušeností i přehledu literatury se snažíme 
diskutovat hlavní kontroverzní otázky léčby tohoto onemocnění. Za vstupní prognostické 
faktory příznivě ovlivňující dobu přežití považujeme mladší věk pacienta, epilepsii jako jediný 
presentující příznak (> 5ti leté přežití 81%, 27% dediferenciace – oproti 52% a 41% u 
ostatních zvažovaných příznaků), absenci gemistocytárního subtypu a kortikální lokalizaci 
tumoru.  Průměrná doba přežití byla v našem souboru ovlivněna radikalitou resekce – tato 
byla hodnocena na podkladě MRI či CT provedeného do 3 dnů po operaci.  V  případě 
radikální resekce dosahovalo pěti respektive osmiletého přežití 100% respektive 67% 
pacientů, oproti 65% respektive 23% v případě resekce parciální a 33% respektive 17% u 
bioptovaných pacientů.  Závěrem vyslovujeme přesvědčení o nutnosti exaktní volumetrické 
kvantifikace stupně radikality resekce pro další prospektivně koncipované studie. 
 
Úvod  
 
Péče o pacienta s  gliomem WHO grade II. nás staví před celou řadu kontroverzních otázek.  
1. Lze daného pacienta zařadit na základě vstupních faktorů – věku, presentujících symptomů, 
délky jejich trvání, histologického subtypu, lokalizace a rozsahu tumoru – do určité 
prognostické podskupiny?  
2. Je resekce tumoru se zaměřením na její radikalitu pro daného pacienta přínosná? 
3. Je výhodnější u daného pacienta neurochirurgicky intervenovat ihned či až v případě 
klinické či grafické progrese tumoru? 
4. Je zde indikována radioterapie? A pokud ano; kdy ji zařadíme do léčebného protokolu? 
 
Vzhledem k  našemu dosavadnímu přesvědčení o benefitu radikality resekce i u pacientů 
s diagnózou astrocytomu WHO grade II, ve kterém nejsme osamoceni, pociťujeme nutnost 
retrospektivně vyhodnotit také náš dosavadní soubor. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že 
absolutní prioritou pro nás není doba, ale zejména kvalita dalšího přežití; a tomuto faktu 
v současné době podřizujeme způsob operování všech intrinsických tumorů. Z metod 
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ulehčujících splnění tohoto cíle nyní využíváme funkční MRI (fMRI) a peroperační kortikální 
stimulaci (1), v případě nutnosti lokalizace řečových center s využitím vědomé fáze operace 
(tzv. „awake surgery“). Z  tohoto pohledu můžeme v rámci našeho pracoviště na presentovaný 
soubor pacientů pohlížet jako na „historický“ - operovaný v klasické celkové anestezii bez 
možnosti kortikální stimulace.  

 
 
 
Materiál a metodika  
 
Od roku 1990 do konce června 1999 bylo na neurochirugickém oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem odoperováno 51 pacientů pod diagnózou nízkostupňového 
gliomu. Pro tuto analýzu jsme selektovali 37 pacientů s prokázaným gliomem II. grade dle 
WHO; vyloučeni byli 3 pacienti s pilocytárním astrocytomem I. grade; 4 pacienti s gliomem 
přecházejícím ve vyšší grade (II-III). Sedm pacientů bylo vyřazeno z důvodu 
nejednoznačného určení grade (včetně 1 pacientky  reoperované pod diagnózou 
meningosarkomu) či vzhledem k nemožnosti získání informace o jejich současném stavu.  
 
Tento soubor pacientů sdružuje snaha o maximální možnou, ale přitom bezpečnou resekci 
tumoru. Tomu to faktu je podřízeno provádění časné pooperační grafické kontroly do 72 
hodin (CT, MRI). Radikalitu operace dělíme na biopsii – provedenou z  kraniotomie či 
stereotakticky, parciální resekci – v případě detekovatelného residua při pooperačním 
grafickém vyšetření a radikální resekci. V případě chirurgicky dosažitelného residua byla u 
části pacientů zvažována a také provedena časná reoperace. Všichni „spolupracující“ pacienti 
byli graficky i klinicky dispenzárně sledováni, v případě progrese onemocnění byla 
zvažována pozdní reoperace (2), opět se snahou o radikalitu. Radioterapie byla reservována 
v naprosté většině případů až pro maligní dediferenciaci tumoru. 
Hodnotíme zejména vliv radikality resekce na celkovou dobu přežití a dobu do progrese 
onemocnění (respektive dobu do reoperace). Sledován je i vliv dalších prognostických znaků: 
věku, lokalizace tumoru, klinické manifestace a histologického podtypu tumoru. Průměrná 
doba sledování pacientů je 84 měsíců (7 let), přičemž iniciálním časovým údajem je datum 
operace a konečným časovým údajem datum úmrtí, respektive datum 31.8.2002 u žijících 
pacientů.  
Perioperační mortalita není zahrnuta do celkových výsledků procentuálního přežití a 
průměrné doby přežití.  
Průměrná (mean) doba přežití je počítána i s ohledem na dosud žijící pacienty. Dále je 
uváděna střední (median) doba přežití, tj. doba kdy ještě přežívá polovina pacientů. Tyto 
hodnoty jsou doplněny o standardní chybu (SE) a  95% konfidenční interval (95%CI). 
Význam jednotlivých stupňů radikality resekce je srovnáván metodou Log Rank testu. Trendy 
závislosti doby přežití na stupni radikality jsou znázorněny Kaplan-Meierovými grafy 
s vyznačením příslušných mediánů. K výpočtům byl použit statistický software SPSS verze 
10.0. 
 
Výsledky 
 
Náš soubor tvoří 20 žen a 17 mužů (1,18 : 1). Průměrný věk pacientů v našem souboru je 36 
let,  v rozmezí od 6 do 70 let. Stoupající věk pacienta v době diagnózy  je v našem souboru 
prognosticky nepříznivým faktorem. 
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V 15ti případech se tumor vyskytoval na straně pravé, v 21ti na straně levé a v jednom 
případě oboustranně. 
Ve 22 případech se jednalo o „konvexitární“ kortiko-subkortikální tumor, z toho v 10 
případech lokalizovaný ve dvou sousedních lalocích (nejčastěji temporooccipitálně a 
temporoparietálně) - ve 4 případech zasahující do frontálního laloku (12,5%), ve 13 případech 
parietálně (41%), v 11ti temporálně (34%) a ve 4 occipitálně (12,5%). Zbylých 15 gliomů  
činilo 11 operculo-insulárních tumorů (v 1 případě s transgresí do basálních ganglií); ve 2 
případech tumor zasahoval do oblasti hypothalamu, v 1 případě infiltroval corpus callosum a 
v dalším byl lokalizován mesiotemporálně (hippocampus).  Tumory infiltrující hluboké 
struktury (corpus callosum, basální ganglia) byly spojeny s kratší dobou přežití –  41 měsíců 
(3,4 roku); zatímco mezi insulární a  „konvexitární“ lokalizací nebyl v průměrné době přežití 
při minimálně 5ti letém sledování signifikantní rozdíl (71 měsíců (5,9 roku) respektive 76 
měsíců (6,3 roku)). 
Presentujícími příznaky byly v 15ti případech (37%) generalizované (12 pacientů) i fokální 
epileptické záchvaty (3 pacienti), přitom epilepsie jako jediný symptom se vyskytovala u 11ti 
pacientů. Dalšími příznaky byla hemidysestezie (respektive parestezie obličeje) – 3 pacienti 
(7,3%); cefalea – 12 pacientů (29,3%); psychická porucha – 8 pacientů (19,5%) či 
neurotopický deficit – 3 pacienti (7,3%).  Za příznivý trend pokládáme změnu ve spektru 
presentujících příznaků v posledních 5ti letech – zatímco zastoupení epileptických záchvatů 
zůstává v obou obdobích stacionární ; iritační příznaky (hemidysestezie, parestezie) navedly 
na diagnózu gliomu II. grade pouze v posledním pětiletí, zatímco neurotopický deficit se 
v tomto období iniciálně již neobjevuje.   
U 11 pacientů s epilepsií jako jediným symptomem činí 5ti leté přežití 81% a průměrná doba 
přežití při možnosti jeho minimálně 5ti letého sledování u všech pacientů 82 měsíců (6,8 
roku); u 3 (27%) dochází v dalším průběhu onemocnění k dediferenciaci. U 17 pacientů 
s přítomností i ostatních sledovaných symptomů 5ti leté přežití činí 52%, průměrná doba 
přežití 65 měsíců (5,4 roku); u 7 (41%) dochází k dediferenciaci (graf 2.2.1.).  

  Graf 2.2.1 
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Graf 1: Epilepsie jako jediný příznak (11 pacientů)
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Nejčastějším histologickým subtypem byl fibrilární astrocytom, tento se vyskytoval u 21 
pacientů, pilocytární složka v převládajícím fibrilárním astrocytomu byla přítomna u 3 
pacientů, gemistocyty byly zachyceny u 6 pacientů, a u 1 pacienta histopatolog astrocytom 
hodnotil jako protoplasmatický. U 6 pacientů se jednalo o oligodendrogliom či 
oligoastrocytom II. grade. 
Ve případě progrese u fibrilárního astrocytomu (24 pacientů – včetně smíšeného typu 
s pilocytární složkou) došlo k dediferenciaci v 6 případech (25%), prognosticky nejméně 
příznivou variantou byla přítomnost gemistocytární složky, zde k dedifereniaci v průběhu 
onemocnění došlo u 3 pacientů (50%). Naopak příznivá byla přítomnost oligodendrogliové 
složky, k dediferenciaci došlo pouze u 1(17%). 
 
 

 

 

Radikalita operace 
 
Biopsie byla provedena 7 pacientům, k peroperační komplikaci (krvácení) došlo u 1 pacienta 
(14%), který představuje mortalitu bioptovaných pacientů. Neurologický stav zůstal beze 
změny u 6 pacientů (86%). Další vývoj onemocnění si vyžádal pozdní reoperaci u 2 pacientů 
(33%); u obou z nich došlo v této fázi onemocnění k dediferenciaci tumoru (100%); průměrná 
doba do reoperace byla 14 měsíců (1,2 roku). Více než 5ti letého přežití dosáhlo 33% 
pacientů. Průměrná doba přežití je 55 měsíců  (4,57 roku), SE 1,30, 95%CI /2,02;7,12/; 
medián přežití 2,33 roku, SE 1,28, 95%CI /0,00;4,83/. 
Parciální resekce byla provedena 24 pacientům, k perioperačním komplikacím došlo u 3 
pacientů (12,5%), 2 v tomto období zemřeli (8%). Ke zlepšení neurologického stavu po 
operaci došlo u 15 pacientů (63%); stav zůstal neměnný u 5 (21%), ke zhoršení došlo ve 2 
případech (8%), bezprostřední efekt operace nelze hodnotit u 2 pacientů. Pozdní reoperace 
byla provedena u 12 pacientů (50%); u 58% z nich došlo v tomto období k dediferenciaci; 
průměrná doba do reoperace trvala 43 měsíců (3,6 roku). Více než 5ti letého přežití dosáhlo 
65% pacientů. Průměrná doba přežití je  85,9 měsíce  (7,16 roku), SE 0,88, 95%CI 
/5,42;8,89/; medián přežití 6,33 roku, SE 1,00, 95% CI /4,38;8,29/. 
Radikální resekce bylo dosaženo u 6 pacientů, při nulové perioperační morbiditě a mortalitě. 
Neurologický stav se zlepšil u 5ti pacientů (83%), u 1 pacienta nelze bezprostřední efekt 
operace spolehlivě hodnotit. Další průběh onemocnění si v této skupině vyžádal pozdní 
reoperaci u 2 pacientů (33%); u 1 z nich došlo k dediferenciaci (50%); průměrná doba do 
reoperace trvala 97 měsíců (8 let).Více než 5ti letého přežití dosáhli všichni pacienti (100%); 
průměrná doba přežití je 112,2 měsíce (9,35 roku), SE 0,70, 95%CI /7,98;10,73/. Medián 
přežití zde nelze  určit, protože celou dobu sledování přežívá více než 50% pacientů. 
Kaplan-Meyerovy grafy znázorňují trendy přežití a mediány (graf 2.2.2.) a graf 2.2.3. 
zobrazuje srovnání průměrných dob do reoperace i průměrných dob přežití v těchto 3 
skupinách pacientů. 
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Diskuze  
 
Z přehledu literatury vyplívá zjevná  nejistota ohledně managementu gliomů grade II., která je 
dána absencí prospektivní randomisované studie. Současný stupeň poznání je tedy založen na 
sérii retrospektivních studií (3), tyto jsou zatíženy významnými selekčními bias, což jejich 
autoři shodně přiznávají. Operační indikace, její načasování a kvantita resekce závisí do velké 
míry na zvyklosti daného pracoviště. Tímto faktem je zatížen i náš soubor, nicméně přesto si 
dovolujeme na základě vlastních výsledků i níže uvedených studií oddiskutovat jednotlivé 
otázky položené úvodem. 
Jediným obecně akceptovaným faktem je nutnost určení definitivní histologické diagnózy. 
Ačkoli grafický obraz astrocytomu grade II. vykazuje určité specifity, absence 
postkontrastního enhancemetu nevylučuje přítomnost již dediferencovaného gliomu grade III. 
či IV., pro který je benefit radikální resekce obecně znám. Naopak radikální resekce 
pilocytárního astrocytomu, dysembryoblastického neuroektodermového tumoru, 
gangliogliomu, xanto – astrocytomu (obecně gliomy I. grade) je pro většinu pacientů 
kurativní. 
Většina studií hodnotí věk jako příznivý prognostický faktor (3,4,5,6), naše výsledky se 
s tímto faktem shodují. 
Dalším významným faktorem je hodnocení histologického subtypu tumoru. Za příznivou je 
pokládána přítomnost oligodendrogliové složky (3), naopak pacienti s gemistocytárním 
tumorem mají podstatně horší prognózu (7,8). Naopak Westergrad v multivarietní analýze 
neprokazuje prognosticky nepříznivý vliv gemistocytární složky, dle něj je vyšší podíl 
gemistocytárních elementů přirozeným jevem ve prognosticky nepříznivém vyšším věku (9). 
Naše výsledky s tímto závěrem nekorelují, průměrný věk pacientů s gemistocytárními tumory 
byl o pouhý jeden rok vyšší než celkový průměr souboru, a přesto byl tento histologický 
subtyp spojen s 50% dediferenciací v maligní typ.    

V některých studiích, včetně té naší, byla přítomnost epilepsie, jakožto jediného 
presentujícího příznaku spojena s delší dobou přežití (10). Také van Veelen poukazuje na 
velkou interindividuální variabilitu chování, skupina trpící pouze epileptickými záchvaty 
vykazovala 5ti leté přežití v 63%, oproti 27% přežití pacientů trpících i jinými 
neurologickými obtížemi. Ohledně načasování operace je tento autor konzervativní – část 
pacientů trpících pouze epilepsií byla observována a následně operována až při známkách 
grafické či klinické progrese, naopak druhá část byla operována ihned; bez statisticky 
významného rozdílu v době přežití těchto 2 skupin (6).     
Naopak ostatní autoři doporučují operaci neodkládat (11,12). Včasnost operace je 
odůvodněna několika argumenty; jsou to risiko potenciální dediferenciace, lineární růst 
tumoru – přičemž velikost nádoru je nepříznivým prognostickým znakem pro celkovou dobu 
přežití i perioperační neurologickou morbiditu; možnost infiltrace eloquentních oblastí i 
narůstající věk pacienta. 
V našem souboru byla radikalita výkonu příznivým prognostickým znakem (Kaplan-
Meyerovy křivky). Pokud sledujeme skupinu radikálně operovaných pacientů s uvážením i 
ostatních faktorů, nutno doznat ,že je zatížena určitými bias. Radiograficky radikální resekce 
se podařilo dosáhnout pouze u malé skupiny pacientů (16%).  Z nich u 4 (67%) se tumor 
projevoval pouze epilepsií, která je obecným prognosticky příznivým faktorem. 
Gemistocytární složka nebyla v této skupině při histopatologickém vyšetření zastižena. 
Většina tumorů byla lokalizována kortikálně (83%), o insulo-operculární tumor se jednalo 
pouze v 1 případě (17%) – oproti 30% v celém souboru. Naopak věk zde nehrál roli – 
průměrný věk radikálně operovaných pacientů byl 36 let – shodně s průměrným věkem celého 
souboru. Při párovém srovnávání (Log Rank test) doby přežití po radikální resekci oproti 
biopsii byl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl (p=0,0460). Při srovnání radikální a parciální 
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resekce byl rozdíl velmi těsně nesignifikantní (p=0,0552, tzn.>0,05), což je dáno disproporcí 
počtu pacientů v obou skupinách. Při srovnání parciální resekce a biopsie byl rozdíl 
nesignifikantní (p=0,4). 
Positivní přínos radikality resekce je nosným tématem celé řady prací. (4,7,11,13,14)  Berger 
zdůrazňuje logickou nutnost volumetrické kvantifikace radikality resekce, tato nesmí být 
hodnocena pouze podle náhledu operatéra. V jeho souboru v případě 100% resekce nedošlo u 
žádného pacienta v průběhu 54 měsíční střední doby sledování k rekurenci. V případě  
residuálního tumoru menšího 10cm3 došlo k rekurenci v 14,8%, přičemž doba do progrese 
trvala 50 měsíců; v případě residua většího než 10cm3 již docházelo k rekurenci v 46,2%        
a doba do progrese byla signifikantně kratší - 30 měsíců. Stejně tak v případě residua většího  
10 cm3 docházelo k častější dediferenciaci (46% oproti 3,7%). Velikost tumoru v době 
diagnózy bez ohledu na radikalitu resekce byla nepříznivým prognostickým faktorem (11). 
V souboru 72 pacientů Nicolata je radikalita resekce v mulivarietní analýze nejpodstatnějším 
prognostickým faktorem (5).  Signifikantní rozdíl mezi radikální a parciální resekcí popisuje i 
Peraud; 4 leté přežití v případě radikálního výkonu bylo v 96%, pravděpodobnost rekurence 
26%; oproti 64% a  80% v případě resekce parciální. V této práci je navíc vyjádřena myšlenka 
hodnocení radikality resekce na podkladě residuální T2 hyperintensity, která dle autorky 
vyjadřuje přítomnost periferních isolovaných nádorových buněk (7). Mc Cormack považuje 
za příznivé prognostické znaky nízký věk, absenci kontrastního enhancementu tumoru a 
Karnofsky Performance Score; ačkoli jeho studie v multivarietní analýze neprokázala 
statistický význam radikality resekce, autor tuto vzhledem k minimální perioperační morbiditě 
a mortalitě preferuje (15). Tento názor podporují i naše výsledky, v našem souboru nebyly 
radikální operace a časné reoperace se snahou o zvýšení radikality zatíženy perioperačními 
komplikacemi.   
Význam radioterapie pro léčbu nízkostupňových gliomů byl po dlouhou dobu obestřen 
nejistotou, většina autorů jí na základě vlastních výsledků – ovšem získaných retrospektivně, 
podstatný význam nepřikládá. (4,13) V našem souboru byla radioterapie vyhrazena ve většině 
případů  pro případ pozdní dediferenciace tumoru, proto se zde k jejímu primárnímu významu 
nemůžeme validně vyjádřit. Zásadní přínos pro řešení této otázky měly studie EORTC 22844 
a 22845 (16,17). Tyto prospektivní studie neprokázaly benefit radioterapie na celkovou dobu 
přežití; druhá z jmenovaných studií prokázala malý, nicméně statisticky významný benefit 
radioterapie na dobu do progrese onemocnění. Tento je ovšem devalvován mírným zhoršením 
subjektivní kvality života. Celkově současnou úlohu radioterapie při léčbě nízkostupňových 
gliomů hodnotí skepticky, nicméně poukazují na nutnou budoucí stratifikaci jednotlivých 
subkategorií (například oligodendrogliální tumory se ztrátou heterozygozity 1p a 19q), pro 
které kombinovaný radio-chemoterapeutický přístup může být přínosný. 
 
 
 
Závěr  
 
1.   Gliomy WHO II. grade vykazují velkou interindividuální variabilitu chování – nicméně 
nižší věk, epilepsie jako jediný presentující příznak, nepřítomnost gemistocytární složky, 
kortikální lokalizace a malý rozsah tumoru v době diagnózy – jsou příznivými 
prognostickými znaky. 
 
2.    Radikalita resekce je dle současného stupně poznání obecně akceptovaným prognosticky 
příznivým faktorem.  Pro hodnocení radikality resekce je v současné době nezbytná exaktní 
volumetrická kvantifikace jejího stupně. 
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3.    Bezpečnou radikalitu resekce selektovaných případů ulehčují moderní diagnostické i 
intraoperativní metody zahrnující fMRI, neuronavigaci a kortikální stimulaci s možností 
využití vědomé fáze operace. S jejich využitím se jeví v těchto případech aktivní přístup 
s časnou indikací operace jako racionální, samozřejmě s nutností prospektivního 
vyhodnocení.       
 
 4.  Dle výsledků prospektivních randomisovaných studií není radioterapie u diferencovaného 
gliomu grade I. a II. (s vyjímkou oligodendrogliální řady) indikována.  
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Tento soubor jsme byli schopni dále prospektivně sledovat do roku 2006 a jeho další vývoj 
potvrzuje naše výše uvedené závěry stran významu radikality resekce u nízkostupňového 
gliomu WHO grade II, což presentují Kaplan-Mayerovy grafy.  
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2.3. Awake operace mozkového nádoru 
 
V dalším průběhu mého postgraduálního studia jsme společně s primářem 
Neurochirurgického oddělení MNUL M. Samešem, CSc. a anesteziologem M. Červenkou 
zavedli operaci mozkového nádoru s vědomou fází (asleep-awake-asleep) do armamentaria 
neuroonkologické procedury. Prakticky jsme se s touto metodou seznámili během stáže 
v londýnské Atkinson Morleys Hospital u profesora H. Marshe v lednu roku 2002. První 
operaci jsme na našem oddělení provedli v březnu 2002 u 18ti leté pacientky s DNET 
v operkulu dominantní hemisféry. Zde hodnotíme výsledky a zejména toleranci této metody, 
v druhé části na základě naší zkušenosti diskutujeme její některé nevýhody a limitace. Jedná 
se o dle našich znalostí momentálně jediný publikovaný kompaktní soubor awake operací 
v České Republice.     
   
 
2.3.1 Výsledky a tolerance „awake“ resekcí mozkových nádorů - vlastní soubor                                                             
 
Souhrn 
 
Resekce mozkového nádoru v blízkosti eloquentního kortexu s sebou nese potenciální riziko 
pooperačního neurologického deficitu. Současný trend je tedy napřen směrem k možnostem 
funkčního mapování. „Zlatým“ standardem funkčního mapování je kortikální elektrická 
stimulace, v případě mapování řeči s nutnou vědomou fází operace (awake surgery). V článku 
hodnotíme výsledky našeho vlastního souboru 17 pacientů. Další rychle se rozvíjející funkci 
lokalizující metodou je funkční magnetická resonance (fMRI) využívající BOLD efekt. 
V diskusi přehledně zpracováváme vývoj a současný stav těchto dvou metod.  
 
Úvod  
 
Radikalita resekce intrinsického mozkového nádoru je jedním z  akceptovaných  prognosticky 
příznivých faktorů. Vzhledem k  nevyléčitelnosti naprosté většiny těchto nádorů je zásadním 
neuroonkologickým cílem prodloužení individuálně i sociálně kvalitní doby přežití pacienta.    
Lokalizace a zachování funkčně významné mozkové kůry při resekci nádoru, je nutnou 
podmínkou minimalizující riziko vzniku neurologického deficitu. Jednou z rozšířených 
metod, které tuto podmínku umožňují, je kortikální elektrická stimulace s využitím fáze 
operace, při níž je pacient vyveden z narkózy (awake surgery). Kromě objektivních výsledků 
a komplikací považujeme pro celkové hodnocení této metody za nezastupitelné i subjektivní 
hodnocení průběhu operace samotným pacientem. V diskusi chceme přehledně popsat 
historický vývoj a  současnou techniku této metody a její integraci s předoperační lokalizací 
funkce pomocí funkční magnetické resonance (fMRI).  
      
Soubor pacientů, anestézie a  operační technika  
 
V období 2 let (březen 2002 - březen 2004) bylo na neurochirurgickém oddělení Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem provedeno 17 „awake“ operací mozkových nádorů.  
Zastoupení žen a mužů v souboru je 11:5, u jedné pacientky byla provedena reoperace pro 
recidivu, věkové rozmezí je od 13 do 65 let (průměr 40 let). 
Histologické zastoupení jednotlivých nádorů vyjadřuje tabulka 2.3.1. U devíti pacientů byl 
nádor lokalizován parietálně či fronto-parietálně, u sedmi v  levém frontálním operkulu a u 
jedné pacientky v levém temporálním laloku. U tří pacientů již tumor infiltroval basální 
ganglia respektive corpus callosum a již primárně byla zamýšlena parciální resekce. U čtyř 
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pacientů byl inciálním příznakem epileptický záchvat, u tří bolest hlavy, u čtyř pacientů byla 
již vstupně přítomna hemipareza, u tří tato byla kombinována s expresivní fatickou poruchou, 
u dvou byla isolovaná expresivní fatická porucha a u jednoho pacienta dominovala porucha 
paměti.  
 
Osmi pacientům byla před operací provedena fMRI na přístroji Siemens Symphony 1.5T 
(R.J., J.V.). 
 
Značné úsilí věnujeme psychologické přípravě na vědomou část operace. 
Anestezii typu „asleep-awake-asleep“ (1) ve všech případech zajišťoval jediný anesteziolog 
(M.Č.). Anestézie je realizována pouze ultrakrátce působícími intravenózními anestetiky, 
námi byly používány propofol a remifentanil, při zajištění dýchacích cest orotracheální 
kanylou či laryngeální maskou. U prvních šesti pacientů nebyla hlava fixována 
Mayfieldovým fixatérem, při dalších jedenácti operacích ji již standardně fixujeme.  
Operační rána a místa upnutí hlavy jsou důkladně infiltrovány anestetickou směsí (0,25% 
bupivacain a epinephrin; 1: 200 000). Pokud lze v rozsahu kraniotomie předpokládat 
motorickou kůru provádíme kortikální stimulaci ještě před probuzením pacienta. Poté je 
kontinuální infůze anestetik zastavena, pacient extubován, během 5-10 minut se probouzí 
k plnému vědomí. Kortikální stimulace je prováděna Ojemannovým bipolárním stimulátorem 
(Radionics, Burlington, USA): frekvence 60Hz, doba trvání impulzu 0,2ms a stimulačním 
proudem v rozsahu 2-8mA. Mapování motorických funkcí je možné provádět i v celkové 
anestezii s vyloučením svalových relaxancií – nevýhodou je nutnost použití stimulačního 
proudu vyšší amplitudy (2). Pro intraoperativní lokalizaci řečových funkcí je již vědomá fáze 
zcela nezbytná. Elektrická kortikální stimulace v případě mapování senzitivně-motorických 
oblastí vyvolá kontrakce daných svalových skupin či senzitivní vjemy příslušné oblasti; 
v případě mapování řečových oblastí dochází k přechodné poruše pojmenování předmětů při 
Bostonském testu. Dalšími fenomény, které mohou být zaznamenány je vznik řečové 
nejistoty, parafrázií, vokalizace a neologismů. Může dojít i k úplné zástavě řeči (speech 
arrest) (3). U posledních pacientů lokalizujeme intraoperativně nádor i funkční oblasti pomocí 
neuronavigačního systému Treon (Medtronic,USA). Resekční fáze operace je dle tolerance 
pacientem a rozhodnutí operatéra provedena při trvání vědomé fáze operace či je tento opět 
uveden do celkové anestezie. Uzávěr kraniotomie je již standardně prováděn v celkové 
anestezii. 
     
Radikalita resekce byla hodnocena kontrastní MRI, provedenou do 72 hod po operaci (M.D). 

Dotazník hodnotící subjektivní toleranci byl pacienty vyplňován 2. až 4. den po operaci. 
Pacient zpětně hodnotil: 

1. bolest 1-5 (žádná bolest - nesnesitelná bolest) 

2. nepohodlí (ano-ne) 
3. dobu nutnou ke spolupráci 1-3  
(bez obtíží snesitelná - dlouhá,ale snesitelná - velice obtížně snesitelná) 
4. psychický stres 1-4  
(žádný - mírný zpočátku operace - mírný po celou dobu operace - výrazný)  
5. vlastní komentář 
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Výsledky 

Doba vědomé fáze                                                                                                                    
Awake fáze operace trvala v rozmezí mezi 15 minutami a 2hod50min (průměr 1hod30min)  

Výsledky kortikální stimulace                                                                                                     
U čtyř pacientů nebyla prováděna, z toho u tří jsme neměli kortikální stimulátor k dispozici, u 
jednoho byla přítomna těžká expresivní fatická porucha. U čtyř pacientů byl výsledek 
stimulace negativní (u 3 pro řečové oblasti, u 1 pro suplementární motorickou oblast). U 
devíti pacientů byl výsledek kortikální stimulace positivní (u 7 pro primární motorickou 
oblast, u 1 pro primární senzitivně-motorickou oblast a u 1 pro řečové oblasti).U 4 pacientů 
došlo během stimulace k parciálnímu epileptickému záchvatu, který rychle odezněl po 
aplikaci ledového fysiologického roztoku na mozkový kortex. 

Hodnocení radikality operací (graf 2.3.1.)                                                                                       
U deseti pacientů bylo dosaženo radiograficky radikální resekce, u tří byla resekce hodnocena 
jako subtotální (>90%), u tří jako parciální a u jednoho byla provedena pouze biopsie. 

 
Hodnocení neurologického stavu po operaci (graf 2.3.2.) 

Bezprostředně po operaci                                                                                                                  
U 10 pacientů se neurologický stav bezprostředně po operaci zlepšil nebo zůstal stejný. U 
sedmi pacientů došlo během operace ke zhoršení neurologického stavu. U pěti z nich se tento 
postupně upravil a  výsledný stav byl ve srovnání se situací před operací lepší. 

Dlouhodobě                                                                                                                          
Z dlouhodobého pohledu jednoho měsíce po awake operaci lze říci, že ve 15 případech (82%) 
došlo ke zlepšení neurologického stavu. Je zde započteno výsledné zlepšení neurologického 
stavu také u jedné z pacientek netolerujících vědomou fázi operace, tato byla odoperována ve 
2. době v klasické celkové anestezii, při awake fázi byl provedena pouze biopsie a kortikální 
mapování. Stupeň kompenzace epilepsie byl uspokojivý u všech pacientů (Engel 1-2). U 
jedné pacientky s radikálně inoperabilní recidivou zůstal stav neměnný (7%) a u jednoho 
pacienta zůstal neurologický stav zhoršen (7%) hemiplegií z poškození vnitřní capsuly.   

Tolerance                                                                                                                                   
Z našeho pohledu byla tolerance výkonu hodnocena jako velice dobrá, umožňující provést 
operaci v zamýšleném rozsahu v 15 případech (88%). Ve dvou případech byl tento typ 
anestezie nevhodný (12%), s nutností verze na klasickou celkovou anestezii. Jedna pacientka 
spadá do obou skupin, v případě primární operace vědomou fázi tolerovala velmi dobře, 
v případě operace recidivy po jednom roce bylo nutné operaci provést v celkové 
anestezii.Subjektivní toleranci hodnotíme po 16 operacích, u jednoho pacienta s těžkým 
pooperačním deficitem subjektivní toleranci nehodnotíme. 

 
Bolest a nepohodlí 
13 pacientů (81%) nepociťovalo žádnou bolest.  Tři pacienti (19%) udávají bolestivý pocit 
v průběhu operace, dva z nich ji hodnotí jako mírnou stupněm 2. Stejně bylo vnímáno 
nepohodlí dané vynucenou polohou na operačním stole. 
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Doba nutná ke spolupráci (graf 2.3.3.) 

Pro 11 pacientů (69%) byla doba nutná ke spolupráci bez obtíží snesitelná; pro 4 (25%) 
dlouhá, ale snesitelná a pro jednoho (6%) nesnesitelná.  

Stres (graf 2.3.4.) 

5 pacientů (31%) neguje jakýkoli stres v průběhu operace, 7 (44%) jej hodnotí jako mírný 
zpočátku, 2 (13%) jako mírný po celou dobu vědomé fáze operace a ony dvě pacientky (13%) 
netolerující awake operaci udávají výraznou míru psychické zátěže.  

Vlastní komentář pacientů                                                                                                               
6 pacientů (38%) hodnotí positivně možnost spolupráce během operace, 8 pacientů (50%) 
možnost připomínkovat průběh operace nevyužilo a dvě pacientky (13%) se vyjadřují 
k průběhu operace negativně.  

 

Diskuse  

 
Nejvýznamnějším průkopníkem této operační techniky byl bezesporu W. Penfield. 
Presentoval první diagramy motorického a senzitivního homunkula, položil základy mapování 
řečového kortexu a rozvinul techniku bipolární elektrické stimulace (4). O výzkum 
uspořádání řečových oblastí se zasloužil G.A. Ojemann, který modifikoval klasický Brockův-
Wernickeho model. V jedné z jeho studií, kde hodnotí výsledky korové lokalizace řečových 
oblastí u 117 pacinetů, prokázal velkou interindividuální variabilitu; funkční oblasti tvoří 
mozaiky, v nichž je funkční kortex u daného jedince prostorově velice přesně definován (1-2 
cm2). Řečová centra mohou nacházet variabilně  v celém rozsahu dominantního 
perisylvijského kortexu, vysoká pravděpodobnost výskytu u daného jedince je pouze 
v dorzální části dolního frontálního gyru (5).  
Zajímavou otázkou zůstává organizace řečových oblastí u bilingvistických osob. První popis 
disociace čtení v různých jazycích byl pravděpodobně uveden Johannem Gesnerem roku 1770 
(6). Současné studie užívající různé techniky (fMRI, PET, magnetickou a elektrickou 
stimulaci) nedocházejí k jednoznačným výsledkům, nicméně ve většině případů udávají 
přítomnost různých kortikálních lokalizací pro různou řeč. Faktory ovlivňujícími tuto 
organizaci mohou být a, věk získání znalosti daného jazyka b, stupeň jeho znalosti c, stupeň 
lateralizace řeči d, paradigma využité pro stimulaci (pojmenování, tvorba slov, čtení, 
poslech). 

Různá řečová centra u pacientů ovládajících různé jazyky byla zaznamenána Ojemannem a 
Whitakerem, s upozorněním na fakt většího plošného zastoupení pro jazyk s menším stupněm 
znalosti (7). Tato hypotéza byla potvrzena fMRI studií Yetkina (8), který popisuje větší počet 
kortikálních funkčních oblastí pro řeč, kterou pacient mluví s menší plynností. V práci Rouxe 
jsou popsána společná, ale i rozdílná centra pro obě řeči při použití různých paradigmat 
(pojmenování, čtení, počítání). Popisuje také vznik přechodného řečově specifického deficitu 
pro angličtinu, při zachování plynulé francouzštiny (9). 

V našem souboru jsme danou eloquentní oblast lokalizovali pomocí elektrické kortikální 
stimulace v 69%. Předpokládaný primární motorický kortex jsme lokalizovali ve 100%, 
řečové oblasti ve 25%, SMA se nám pomocí kortikální stimulace nepodařila lokalizovat. Za 
nevýhodu považujeme vyšší riziko vzniku intraoperativního epileptického záchvatu (4/13, 
31%); nicméně tento byl ve všech případech fokální, rychle odezněl a neměl vliv na další 
průběh operace. Riziko této komplikace snižuje postupné zvyšování stimulačního proudu od 
2mA k horní hranici, kterou určí současný monitoring kortikálního elektroencefalogramu. 
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Výsledky elektrické kortikální stimulace a fMRI srovnává řada prací, většinou zatížená „bias“ 
malé nehomogenní skupiny pacientů. V práci Yetkina byla stanovena 100% korelace 
s přesností na 2cm a 87% s přesností na 1cm (10). Fandino srovnává tyto dvě metody u 11 
pacientů s tumory v blízkosti primárního motorického kortexu, potvrzuje vysokou (82%), 
nicméně ne 100% shodnost výsledků. fMRI zde přispěla k porozumění kompenzatorním 
reorganizačním mechanismům mozkových funkcí. Ty mohou zahrnovat kontralaterální 
přesun premotorické oblasti (MII) či dokonce primárního senzitivně-motorického kortexu 
(SM1) ipsilaterálně s vyšetřovanou končetinou (11). Další práce hodnotí senzitivitu a 
specificitu fMRI pro fatické funkce u pacientů s AVM, stanovuje je pro 
expresivní fatické funkce jako 100% a 66,7% a pro percepční fatické funkce jako 96,2% a 
69,8% (12).  
Kromě určení SM1 a řečových oblastí je fMRI je důležitým nástrojem k lokalizaci 
suplementární motorické oblasti (SMA).  Této odpovídá Brodmanova  area 6 v dorzální 
oblasti horního frontálního gyru. SMA je v dominantní hemisféře aktivována  řečovým 
paradigmatem, motorická paradigmata ji aktivují nejčastěji ipsilaterálně se SM1. Nelsonova 
práce hodnotí riziko vzniku syndromu suplementární motorické oblasti (reverzibilní 
kontralaterální těžká hemipareza eventuálně s fatickou poruchou v případě dominantní 
hemisféry) při resekcích tumorů v této oblasti, v závislosti na vzdálenosti kortikální resekce 
od SMA. Dočasný neurologický deficit vznikl se 100% pravděpodobností v případě 
vzdálenosti kortikální resekce menší než 0,5 cm (13). 

fMRI představuje další důležitý nástroj předoperačního mapování mozkových funkcí, 
výhodou oproti elektrické peroperační stimulaci představuje neinvazivita a vyšetření 
neomezené na rozsah kraniotomie. Naopak výhodou kortikální stimulace je topograficky 
komplexnější určení motorických oblastí, které není omezené na isolované paradigma pohybu 
akrem končetiny. Další předností je subkortikální mapování drah (14,15,16), tuto limitaci by 
měla odstranit difůzně vážená MR traktografie (17). 

 Výhodu lokalizace primární motorické kůry spatřujeme zejména u expanzí, uložených 
v dorzálním aspektu horního frontálního gyru a dále při nutnosti přístupu precentrálním či 
centrálním sulkem u subkortikálně uložených lézí, kdy retrakci směřujeme neeloquentním 
směrem. Řečové oblasti je vhodné lokalizovat při operacích infiltrativních tumorů uložených 
perisylvijsky a v oblasti dolního frontálního gyru. Zajímavým problémem je určení bezpečné 
hranice kortikální resekce k eloquentní oblasti. Studie Haglunda hodnotí pooperační stav ve 
vztahu ke vzdálenosti k řečovému  kortexu. Pouze 36% pacientů, u nichž byla tato vzdálenost 
větší jednoho centimetru, mělo bezprostředně po operaci fatickou poruchu, a u všech z nich 
do 2 týdnů odezněl; u pacientů, u nichž byla tato vzdálenost mezi 0.7 a 1 cm pouze 9% 
pacientů bezprostředním neurologickým deficitem netrpělo, nicméně u všech se upravil do 1 
měsíce po operaci; a konečně u  pacientů s hranicí resekce menší než 0.7 cm již u 43% 
pacientů vznikla trvalá fatická porucha (18). Z naší zkušenosti lze bezpečně provést kortikální 
resekci až k úrovni precentrálního gyru, pokud je tento ohraničen intaktní piální hranicí. 
V případě proximální resekce k řečovým oblastem hranici 0.7 cm dodržujeme. Nutnost 
subkortikální stimulace vyjadřuje trvalý deficit u jednoho pacienta v našem souboru, u 
kterého nebyla subkortikální stimulace z technických důvodů prováděna. (19).      
Další změnu pohledu na původní předpoklad bezpečnosti resekce tumoru v jeho hranici 
přinesl průkaz možné infiltrace ještě funkčního kortexu (20,21). Postupná infiltrace funkčních 
oblastí může však být dočasně kompenzována. Duffau pozoroval jednak bezprostřední 
pooperační zdvojení kortikálních eloquentních oblastí vznikající bezprostředně po resekci 
tumoru - akutní plasticita mozku umožněná demaskováním původně tumorem suprimovaných 
funkčních oblastí (22). Tento jev je podmíněn existencí mnohočetných kortikálních 
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representativních míst, a to i pro motorické funkce, kontrastující s teorií původního unicitního 
Penfieldova homunkula. Dlouhodobá plasticita mozku byla pozorována stejnými autory při 
reoperacích původně parciálně resekovaných funkční oblasti infiltrujících, nízkostupňových 
gliomů. Při pozdní reoperaci při progresi nádoru u neurologicky intaktních pacientů byl 
pozorován přesun eloquentních oblastí již mimo tumorem infiltrovaný kortex, což umožnilo 
již radikální resekci. Mechanismus tohoto přesunu může být vysvětlen jednak opět 
demaskováním již preexistujících eloquentních oblastí, ale i de novo synaptogením 
potenciálem mozkové tkáně (23).       

Přínos přístupu pro radikalitu resekce spatřujeme u operací infiltrativních gliových tumorů, 
lokalizovaných precentrálně i v dominantní operkulární oblasti. V průběhu 15 operací byli 
operatéři (M.S.,R.B.) plně spokojeni s dosaženým rozsahem resekce, z toho u šesti pacientů 
bylo díky možnosti sledování neurologického stavu dosaženo vyšší radikality, než by 
pravděpodobně umožnila operace v klasické celkové anestezii. Naopak u 2 pacientů jsme 
vzhledem ke špatné toleranci pacienta operační výkon ukončili před dosažením plánovaného 
rozsahu resekce.  

U nízkostupňových gliomů bylo v naší předchozí práci dosaženo radiograficky radikální 
resekce pouze u 16% pacientů (24). Pokud do srovnání zahrneme pouze tumory grade II. a III. 
s intraoperativně obtížně diferencovatelnou hranicí,  nyní jsme dosáhli radikální resekce ve 
33%, subtotální resekce ve 22%, parciální resekce ve 33% a biposii jsme provedli u jedné 
pacientky (11%). Nutno podotknout, že ve výše uvedené skupině pacientů jsou zahrnuti tři 
s pozdní recidivou a dediferenciací tumoru.   

Agresivní operační přístup aplikuje Meyerova práce (65 pacientů), ve které je funkční 
mapování kombinováno se snahou o resekci eloquentně lokalizovaných gliomů včetně MRI 
T2 hyperintenzity. Resekce tumoru byla zastavena až při prvním náznaku neurologické 
instability. U 52% pacientů bylo možno dosáhnout více než 90% redukce T2 hyperintenzity 
na časném pooperačním MRI. Ačkoli u 74% pacientů  vznikl po operaci neurologický deficit, 
v 94% došlo během 3 měsíců k jeho úpravě (Modified Rankin Scale 0-2) (25). 
V našem souboru jsme se setkali se zhoršením neurologického stavu během resekce u 41% 
pacientů, u ohraničených lézí jsme byli ochotni tento akceptovat a pokračovat v resekci, 
naopak u infitrativních tumorů jsme resekci ukončili. V 71% došlo nejpozději do jednoho 
měsíce ke zlepšení neurologického stavu a celkový výsledek byl uspokojivý.   
 
Kromě prací napřených směrem k využití mapování mozkové kůry jakožto  výzkumného 
nástroje k porozumění mozkovým funkcím, jiní autoři posuzují tuto metodiku jako rutinně 
využitelnou alternativu operování mozkových nádorů. Příkladem může být Bernsteinův 
soubor hodnotící 200 pacientů operovaných „awake“ a to i v případech tumorů uložených v 
„neeloquentních“ oblastech. Vykazuje nízkou perioperační mortalitu (1%) i nízké zastoupení 
komplikací (16,5%), včetně pooperačního neurologického zhoršení (13%). Trvalý deficit 
přetrval pouze u 4,5% pacientů, přičemž u žádného pacienta před operací neurologicky 
intaktního trvalý deficit nevzniknul. Průměrná doba pobytu na operačním sále trvala 3,25 
hodiny. V době ukončení sedmileté studie již na jednotku intenzivní péče po operaci mířilo 
pouze 5% pacientů a průměrná doba hospitalizace se zkrátila z původních 4 dní na 24hodin. 
Autor hodnotí awake resekci jako ideální příklad výborně tolerovaného, minimálně 
invazivního – ekonomicky přínosného přístupu, omezujícího komplikace klasické celkové 
anestezie (26). 

Náš soubor vykazuje uspokojivou toleranci této metody u 88% pacientů. Doba po kterou je 
spolupráce pacienta optimální trvá v průměru 1,5 hodiny. Faktory, které celkovou toleranci 
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awake resekce neovlivňují, jsou rigidní fixace hlavy; preexistující, zejména motorický deficit 
a zpětný popis mírné bolesti.  

Vzhledem k tomu, že u obou pacientek, u kterých byl pro nás „awake přístup“ zklamáním, byl 
před operací významný deficit udržované pozornosti a kapacity paměti (recall test), hodláme 
v do budoucna zařadit do předoperačního algoritmu neuropsychologické vyšetření. 
Jednoznačnou limitací jsou vstupní respirační obtíže u pacientů s chronickou bronchitidou či 
CHOPN.  
 

Závěr  
 
Eloquentní oblasti mozku nemohou být lokalizovány pouze na podkladě anatomických 
kritérií. Funkční mapování umožňuje předvídat riziko vzniku neurologického pooperačního 
deficitu. Cílem je dosažení maximální možné, ale přitom bezpečné radikality. 
Elektrická kortikální stimulace s využitím vědomé fáze operace (awake surgery) představuje 
současný „zlatý standard“ funkčního mapování při resekcích mozkových tumorů 
v eloquentních oblastech. U většiny pacientů je tolerance této metody výborná. Awake 
resekce mozkových nádorů lze však provádět pouze se zkušeným anesteziologem, schopným 
řešit potenciální komplikace, které zahrnují zejména intraoperativní epileptický záchvat a 
nutnost reintubace za nestandardních podmínek.  
Rychle se rozvíjející neinvazivní funkční vyšetřovací metody jako fMRI jsou v současné době 
s elektrickou kortikální stimulací srovnávány a vykazují vysokou pravděpodobnost shodných 
výsledků. 
 
Racionální postup při operacích nádorů v blízkosti eloquentních oblastí mozku integruje obě 
metody a zahrnuje: 
1.   lokalizaci funkčních oblastí před operací pomocí fMRI. 
2. následné neuronavigací cílené peroperační mapování motorických respektive řečových 
funkcí pomocí elektrické kortikální stimulace s možnou či nutnou vědomou fází operace.  
3. subkortikální elektrickou stimulaci při resekční  fázi operace s kontinuálním monitoringem 
neurologického stavu u selektovaných pacientů. 
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Tab.  2.3.1. Výsledky histologického vyšetření (n=17) 

Typ nádoru  Počet 
DNET 1 
Low grade glioma 3 
Anaplastický astrocytom 5 
Glioblastoma multiforme 4 
Metastáza 3 

 
 
 
Graf  2.3.1. Radikalita „awake“ operací (n=17) 
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Graf  2.3.2. Neurologický stav po operaci (n=17) 
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Graf  2.3.3. Subjektivní hodnocení doby operace (n=16) 
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Graf  2.3.4. Psychická zátěž operace (n=16) 
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Obr. 2.3.1. fMRI zachycující SM1 naléhající těsně na dorzální okraj expanze 
Obr. 2.3.2.  Peroperační situace zachycující stav po radikální resekci tumoru (body 1-4 
positivní výsledky kortikální stimulace vyvolávající kontrakce svalových skupin levé horní 
končetiny) 

 
 
    Obr. 2.3.1.                                          Obr. 2.3.2. 
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Obr. 2.3.3. Peroperační fotografie awake fáze operace (13ti letá pacientka)   
 
 
 
V průběhu pokračování souboru awake resekcí jsme do roku 2009 provedli celkem 25 
operací. Tolerance ze strany pacientů u všech výkonů odpovídala publikovanému souboru. U 
žádného z těchto pacientů nemusela být awake fáze operace předčasně ukončena.   
 
 
 
2.3.2. Limitace awake operací mozkových nádorů 
Ačkoli tolerance výkonu s vědomou fází je u většiny pacientů velice dobrá a výhody 
respektive nutnost funkčního mapování při operacích elokventně uložených mozkových 
nádorů nezpochybnitelné, určité limitace a nevýhody tento způsob operování má. Na základě 
naší zkušenosti do nich můžeme zahrnout: 
1. při extubaci pacienta a v časné awake fázi před dosažením optimální spolupráce dochází 
v některých případech k dočasnému zvýšení nitrolebního tlaku, který může způsobit zevní 
herniaci mozkové tkáně a znepřehlednit operační pole 
2. tento způsob anestezie je absolutně kontraindikován u pacientů s respiračními obtížemi 
3. dále je omezen na pacienty zcela si uvědomující nutnost tohoto typu anestezie a operačního 
výkonu vyžadujícího peroperační mapování a neurologický monitoring 
4. mírnou nevýhodou je možnost vzniku epileptického záchvatu, ať již fokálního či 
sekundárně generalizovaného, během elektrické kortikální stimulace, který sice odezní 
poměrně rychle po aplikaci ledového Ringerova roztoku a u poučeného pacienta operaci 
celkově nekomplikuje, avšak k přechodnému zvýšení nitrolebního tlaku taktéž dochází 
5. doba uspokojivé spolupráce během awake fáze je individuální, je však omezena na zhruba 
90minut, poté pacient začíná být unavený, což limituje delší výkony, například operativu 
insulárních gliomů 
6. rozhodnutí operatéra stran hranice resekce musí být bezprostřední 
7. při opětovném uvádění pacienta do celkové anestezie (zavádění laryngální masky) opět 
dochází k přechodnému zvýšení nitrolebního tlaku 
8. zajištění dýchacích cest je někdy obtížné vzhledem k rotaci hlavy, ve výjimečných 
případech je nutná změna polohy hlavy s uvolněním Mayfieldova fixatéru 
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2.4. Elektrická kortikální stimulace 
 
Elektrická kortikální stimulace je zlatým standardem funkčního mapování korových funkcí. 
Během řešení úkolů grantu jsme s ní získali dostatečnou zkušenost a domníváme se, že je pro 
operativu elokventně uložených intrinsických nádorů mozku zcela základní. 
 
2.4.1. Lokalizace funkčních oblastí pomocí elektrické kortikální stimulace (Ojemannova 
technika) při operacích nádorů mozku 
 
Souhrn 
Hodnotíme výsledky operací mozkových nádorů v eloquentních oblastech, u kterých bylo 
úspěšně prováděno mapování kortikálních funkcí pomocí Ojemannovy techniky bipolární 
stimulace. V diskuzi popisujeme vývoj metody a alternativní techniky, zaměřujeme se na 
bezpečnostní limity operací v kritických oblastech mozkové kůry. (Dedikovaný článek 
obsahuje diskuzi validity neinvazivní metody funkčního mapování – funkční magnetické 
rezonance. Tato je z dizertační práce z důvodu vzniku zdvojení informace vyjmuta.)   
 
Úvod 
 
Hodnotíme retrospektivně vlastní čtyřletou zkušenost s lokalizací funkčních oblastí mozkové 
kůry pomocí elektrické kortikální stimulace (ECS) při operacích nádorů mozku. Operujeme 
s vědomím, že funkční oblasti mozkové kůry nelze peroperačně lokalizovat podle viditelných 
anatomických znaků a zachování těchto oblastí pokládáme za nutnou podmínku dobrého 
neurologického výsledku operace. Na druhou stranu, vzhledem k vyššímu riziku vyvolání 
epileptického záchvatu, nás zajímá bezpečnost použití kortikálního stimulátoru. Radikalita 
resekce mozkových nádorů je pokládána za příznivý prognostický faktor pro další přežití 
pacienta. Resekce v blízkosti vysoce eloquentní kůry je však spojena s vyšším rizikem 
neurologické morbidity. Cílem naší práce je hodnocení vlivu této techniky kortikálního 
mapování na radikalitu resekce a neurologický stav pacienta po operaci. Hodnotíme také 
význam použití a validitu funkční magnetické rezonance.  
 
Soubor pacientů a metodika 
 
Od května 2002 do května 2006 jsme pomocí kortikální stimulace při operacích nádorů 
mozku byli schopní lokalizovat funkční mozkovou kůru u 26 pacientů, během 29 operací, ve 
3 případech byla operace opakovaná pro recidivu. Jednalo se o 15 mužů a 11 žen. Průměrný 
věk byl 49 let, v rozmezí od 13 do 67 let. V levé mozkové hemisféře bylo lokalizováno dvacet 
nádorů, v pravé jich bylo devět. Výsledky histologického vyšetření nádorů zobrazuje tabulka 
2.4.1.  

 
 
 
 

 
Vstupní neurologické příznaky představovala ve 3 případech (10%) fatická porucha, 
jedenkráte byla přítomna hemihypestezie (3%), u jednoho pacienta cefalea (3%), v pěti 

Oligodendrogliom WHO II    2 Glioblastom 9 
Fibrilární astrocytom 3 Metastáza 10 
Anaplastický astrocytom 4 Meningeom 1 
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případech byl jediným příznakem fokální či sekundárně generalizovaný epileptický záchvat 
(17%), v 6 případech monopareza horní či dolní končetiny (21%) a ve 14 hemipareza (48%). 
U 11 pacientů (38%) byl epileptický záchvat prvním příznakem. Všichni pacienti byli před 
operací vyšetření pomocí kontrastní MRI.   
Stimulační fázi operace jsme u 10 pacientů prováděli při vědomé fázi operace (awake 
surgery), u 19 pacientů v celkové anestezii s vyloučením svalové relaxace. Navigační přístroj 
jsme pro lokalizaci kraniotomie i určení kortikální hranice tumoru použili při 18 operacích. 
Funkční magnetická resonance byla před operací provedena 17 pacientům. Cíleně jsme 
stimulovali pomocí navigované fúze funkční MRI s anatomickými snímky během 13 operací. 
U všech pacientů jsme po registraci metodou Point Merge a Surface Merge (RE<0.9) dosáhli 
možné chyby okolo 1.5 mm (stereonavigační systém Treon, Medtronic, Lousiville, CO, 
USA) 
Kortikální stimulace byla při všech operacích prováděna Ojemannovým stimulátorem 
(Radionics, Burlington, USA). Jedná se o bipolární stimulátor s 5mm rozchodem elekrod, 
který generuje bifázický pravoúhlý impulz o frekvenci 60Hz, době trvání impulsu 0,2ms a 
stimulační proud je postupně zvyšován od 2mA do získání motorické odpovědi. Maximální 
námi použitý stimulační proud byl 10mA. Elektrická kortikální stimulace v případě mapování 
senzitivně-motorických oblastí vyvolá kontrakce daných svalových skupin či senzitivní vjemy 
příslušné oblasti. Motorickou odpověď jsme sledovali buď přímo visuálně, ve dvou případech 
byla verifikována EMG monitoračním přístrojem s jehlovými elektrodami zanořenými do 
svalstva thenaru a hypothenaru.  
V případě mapování řečových oblastí dochází k přechodné poruše pojmenování předmětů při 
Bostonském testu (naming test). Dalšími fenomény, které mohou být zaznamenány je vznik 
řečové nejistoty, parafrázií, vokalizace a neologismů. Může dojít i k úplné zástavě řeči 
(speech arrest).  
FMRI vyšetření u vybraných pacientů bylo prováděno na 1.5T přístroji Siemens Symphony 
(Siemens, Erlangen, Německo) za použití gradient echo-planární sekvence (TR = 6 s, TE = 
54ms, FA = 90°, 64 dynamických objemů členěných do 28 axiálních 4-mm silných řezů). Pro 
morfologické zobrazení byly použity konvenční T2 vážené (4-mm řezy) a T1 vážené (1.6-mm 
řezy) sekvence. Primární senzitivně-motorická oblast (SM1) byla při fMRI aktivována 
rytmickým střídáním dotyku palce postupně s ostatními prsty horní končetiny. Pacienti, kteří 
nebyli schopni tento pohyb provést z důvodu parézy, prováděli jen repetitivní otevírání a 
zavírání prstů ruky. Data byla analyzována v blokovém uspořádání (4 aktivní a 4 klidové fáze 
úlohy) pomocí programu SPM 99. Výsledky fMRI byly prahovány na hladině  významnosti 
P<0.001 bez korekce a P<0.05 s FWE korekcí (Family Wise Error).  
Radikalita resekcí byla v případě mozkových gliomů hodnocena kontrastní MRI eventuálně 
doplněnou subtrakcí kontrastního a nekontrastního vyšetření. MRI byla prováděna do 72 
hodin po operaci. V případě nízkostupňového difůzního gliomu jsme radikalitu operace 
hodnotili v T2 vážení. U pacientů s metastázou jsme radikalitu resekce hodnotili pomocí 
kontrastní CT provedené taktéž do 72 hodin po operaci.   
Zhoršení neurologického stavu je v našem souboru je definováno jako relativní zhoršení ve 
smyslu 1 a více stupňů BMRC pěti- stupňové škály.      
 
Výsledky 
 
Výsledky elektrické kortikální stimulace (ECS) 
U 27 pacientů (93%) jsme pomocí ECS vybavili motorickou odpověď na akru horní 
končetiny. U jednoho pacienta (3%) jsme vyvolali pouze flexi v lokti. Ve dvou případech 
(7%) jsme kromě motorické oblasti pro ruku také lokalizovali primární motorickou oblast pro 
akrum dolní končetiny.  
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U jediného pacienta (3%)s nízkostuňovým gliomem v dominantní operkulární oblasti jsme při 
mapování řečových funkcí vyvolali jednoznačnou poruchu pojmenování předmětů i vznik 
nejistoty během odpovědí. U dalšího se spíše jednalo o poruchu řeči danou vyvoláním 
kontrakcí jazyka a mimického svalstva, v anatomicky odpovídající lokalizaci jsme získali 
motorickou odpověď na horní končetině. Řečové funkce byly krom motorických testovány 
celkově u tří pacientů, u jednoho s negativním výsledkem. U šesti pacientů (21%) vznikl 
během ECS epileptický záchvat, který rychle odezněl po lokální aplikaci ledového Ringerova 
roztoku.             
Přístup k tumoru respektive jeho resekce zasahovala bezprostředně (0-0.5cm) k eloquentní 
oblasti u 15 pacientů. U 7 pacientů tumor precentrální gyrus částečně či zcela infiltroval, 
během resekce jsme se vždy vyvarovali atakování oblastí s positivní odpovědí na stimulaci. U 
7 pacientů jsme mezi tumorem a elokventní oblastí zaznamenali „bezpečnou zónu“ (1-2cm) 
intaktní mozkové tkáně.     
 
Výsledky stran neurologického stavu 
Po operaci došlo ke zhoršení ve smyslu hemiparezy u 7 pacientů a u jednoho ke zhoršení 
řečových funkcí (24%), trvající déle než 24 hodin. Toto zhoršení bylo však pouze u 2 pacientů 
(7%) trvalé. Zajímavá je závislost neurologického deficitu na vzdálenosti tumoru od 
elokventní oblasti.  U 7 pacientů s odstupem tumoru od funkční kůry jsme nezaznamenali 
žádný případ dočasného zhoršení (0%), u 15 pacientů s bezprostředním naléháním tumoru či  
těsným přístupem k funkční kůře následovalo ve třech případech přechodné zhoršení 
neurologického stavu (20%), které se vždy upravilo. Avšak u 7 pacientů s infiltrací funkční 

Obr. 2.4.1.1. 
Komplexní přístup k resekci nízkostupňového 
oligodendrogliomu v centrální oblasti (T2WMRI 
navigace, ECS, fMRI) – radikální T2W resekce 
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kůry jsme v 5 případech zaznamenali zhoršení stavu (71%). To bylo u dvou pacientů (29%) 
bohužel trvalé, u jednoho z nich však již před operací byla přítomna těžká pareza horní 
končetiny, neupravivší se po aplikaci kortikosteroidů (graf 2.4.1.) V obou případech bylo toto 
zhoršení dáno prokrvácením precentrálního gyru při nekompletní resekci tumoru. 
 
Graf 2.4.1.   
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Výsledky stran radikality 
Radikalitu resekcí hodnotí tabulky 2.4.2. a 2.4.3.   
                 
Radikální resekce (RR)   17 (59%) 
Parciální resekce (PR)    10 (34%) 
Biopsie (B) 2 (7%) 

                  
   
                   
 

 
 
 
Diskuze 
 
Vývoj a technika ECS 
O mapování senzitivně-motorického kortexu v lokální anestezii, se snahou o minimalizaci 
stimulačního proudu, entuziasticky referoval Harvey Cushing roku 1909 (3). Tuto metodu 
dále v první třetině 20. století rozvinul Otfried Foerster působící ve Vratislavi, původem 
neurolog. Dalším průkopníkem této operační techniky a Foersterovým žákem byl Wilder 
Penfield. Presentoval první diagramy motorického a senzitivního homunkula, položil základy 
mapování řečového kortexu a rozvinul techniku bipolární elektrické stimulace (10). O 
výzkum uspořádání řečových oblastí se zasloužil G.A. Ojemann, který modifikoval klasický 
Brockův-Wernickeho model. V jedné z jeho studií, kde hodnotí výsledky korové lokalizace 
řečových oblastí u 117 pacinetů, prokázal velkou interindividuální variabilitu. Řečová centra 

1-2cm                                            7 4 RR (57%) 
0cm bez infiltrace                 15 12 RR (80%) 
0cm s infiltrací                       7 2 RR (29%) 
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mohou nacházet variabilně v celém rozsahu dominantního perisylvijského kortexu, vysoká 
pravděpodobnost výskytu u daného jedince je pouze v dorzální části dolního frontálního gyru 
(9). Mapování řečových oblastí je nutné provádět při vědomí (awake surgery). Alternativně se 
lze této vyhnout, použitím stimulačního gridu při 2 dobé operaci, využívané jinak především 
v epileptochirurgii. Tuto metodu publikoval, s přesvědčivými výsledky, Kral z bonnského 
pracoviště, jako hlavní výhodu spatřuje v opakovaném testování řečových funkcí a v možnosti 
pečlivého naplánování hranice resekce (8). Nevýhodu budou zřejmě rizika spojená s 
dvoudobou operací a menší přesnost vyšetření při 1cm vzdálenosti jednotlivých elektrod 
gridu.  
Kromě „nízkofrekvenční“ 50-60Hz Ojemannovy techniky publikoval Taniguchi alternativní 
metodu vysokofrekvenční monopolární motorické stimulace,  registrované pomocí EMG a 
využívající frekvence 300-500Hz, s trváním pulzu 200-400s a stimulační intenzitou 6-20mA 
(11).  Samozřejmě i tato metoda bere v potaz bezpečnostní limity galvanického poškození 
mozkové tkáně, pokud proudová densita nepřesahuje 40 µC/fázi/cm2, mozek lze stimulovat 
kontinuálně po dobu 48 hodin (1). Výhodou je možnost snímání EMG i při mírné relaxaci, a 
zřejmě nižší epileptogenicita; jsou však popsány EMG odpovědi vybavené z frontální části 
postcentrálního gyru. Obecnou riskantnost resekcí lézí uložených v centrální motorické 
oblasti dokazuje 20% riziko zhoršení neurologického stavu publiované dedikovaným 
pracovištěm při použití výše uvedené techniky kombinované s monitorací MEP (2).  

 

Bezpečnost:  vzdálenost ECS-Tumor 

Zajímavým problémem je určení bezpečné hranice kortikální resekce k eloquentní oblasti. Z 
naší zkušenosti lze bezpečně provést kortikální resekci až k úrovni precentrálního gyru, pokud 
je tento ohraničen intaktní piální hranicí. Resekci části precentrálního gyru infiltrovaného 
tumorem u pacienta s minimálním neurologickým deficitem, byť s dodržením „bezpečné - 5 
či 10mm“ vzdálenosti od míst positivní stimulační odpovědi, považujeme za velice rizikovou. 
„Bezpečnou vzdálenost“ ve vztahu ke vzdálenosti resekcí od řečového  kortexu hodnotí 
Haglund. Pouze 36% pacientů, u nichž byla tato vzdálenost větší 1cm, mělo bezprostředně po 
operaci fatickou poruchu, která u všech z nich do 2 týdnů odezněla, u pacientů, u nichž byla 
tato vzdálenost mezi 0.7 a 1cm pouze 9% pacientů bezprostředním neurologickým deficitem 
netrpělo, nicméně u všech se upravil do 1 měsíce po operaci; a konečně u  pacientů s hranicí 
resekce menší než 0.7cm již u 43% pacientů vznikla trvalá fatická porucha (6). Samotné 
kortikální mapování funkce je dle většiny autorů nepostačující (4,5). Nutnost subkortikální 
stimulace vyjadřuje také Keles hodnotící soubor 294 pacientů s gliomy v blízkosti motorické 
oblasti. U 149 (51%) bylo možno identifikovat motorickou dráhu subkortikálně. Pokud je 
stimulační odpověď během resekce positivní, je nutné resekci v daném směru okamžitě 
zastavit. I tak bylo riziko trvalého neurologického deficitu v případě identifikace 
subkortikálních drah vyšší (7.4%) než v opačném případě 2.1%) (7). 

 
Závěr  
Elektrická kortikální stimulace Ojemannovou technikou vykazuje vysokou senzitivitu při 
lokalizaci a poskytuje nám výbornou anatomickou představu o motorickém kortexu, 
specificky pro jednotlivé svalové skupiny. Výhodou je také možnost monitorace odpovědi 
během resekčního výkonu. Její nevýhodou je vyvolání fokálního epileptického záchvatu u 1/5 
pacientů, který však při operaci v celkové anestezii její průběh výrazně nekomplikuje. Další 
nevýhodou je limitace kraniotomií a anestezií, při mapování řečových funkcí je nutná vědomá 
fáze operace („awake surgery“) či dvoudobá operace s extraoperativním mapováním za 
použití stimulačního gridu.  
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Obr 2.4.2. Příklady výsledků ECS při operacích v bezprostřední blízkosti motorické kůry – 
možnost retrakce neeloquentním směrem a radikální resekce dosahující precentrálního gyru. 

 

 

Literatura  

1. Agnew WF, McCreery DB. Considerations of safety in the use of extracranial stimulation 
for motor evoked potentials. Neurosurgery 1987; 20: 143-147.  

2. Cedzich C, Taniguchi M, Schafer S, Schramm J. Somateosensory Evoked Potential Phase 
Reversal and Direct Motor Cortex Stimulation during Surgery in and around the Central 
Region. Neurosurgery 1996; 38: 962-970.  

3. Cushing H. A note upon the faradic stimulation of the postcentral gyrus in conscious 
patients. Brain 1909; 15: 437-42. 

4. Duffau H, Capelle L, Sichez N, Denvil D, Lopes M, Sichez JP, et al. Intraoperative 
mapping of the subcortical language pathways using direct stimulations. Brain 2002; 125: 
199-214. 

5. Galanda M, Babicová A, Patráš F, Šulaj J, Béreš A. Peroperáčná elektrická stimulácia při 
operáciach v centrálných oblastiách mozku a v mieche. Čes a slov Neurol Neurochir 2001; 
64/97: 338-43. 

6. Haglund MM, Berger MS, Shamseldin M, Lettich E, Ojemann GA. Cortical localization of 
temporal lobe language sites in patients with gliomas. Neurosurgery 1994; 34: 567-76. 

7.  Keles GE, Lundin DA, Lamborn KR, Chang EF, Ojemann G, Berger MS. Intraoperative 
subcortical stimulation mapping for hemispheric perirolandic gliomas located within or 
adjacent to the descending motor pathways: evaluation of morbidity and assessment of 
functional outcome in 294 patients. J Neurosurg 2004; 100: 369-75. 

8. Kral T, Kurthen M, Schramm J, Urbach H, Meyer B. Stimulation mapping via implanted 
grid electrodes prior to surgery for gliomas in highly eloquent cortex. Neurosurgery 2006; 
58(1 Suppl):ONS36-43. 

9. Ojemann G, Ojemann J, Lettich E, Berger M. Cortical language localization in left, 
dominant hemisphere. J Neurosurg 1989; 71: 316-26. 



 36 

10. Penfield W. Speech and brain-mechanisms. Princeton, NJ: Princeton University Press; 
1959. 

11. Taniguchi M, Cedzich C, Schramm J: Modification of cortical stimulation for motor 
evoked potentials under general anesthesia. Technical Description. Neurosurgery 1993; 32: 
219-226. 

 
 
 
2.4.2. Extraoperativní mapování 
 
Pokud bereme v úvahu výhody znalosti kortikální funkční organizace v průběhu operace 
mozkového tumoru a na druhé straně nevýhody awake operace, jak byly sumarizovány 
v příslušné kapitole, alternativní možnost nabízí extraoperativní mapování pomocí 
stimulačního gridu. Tato metodika přináší nevýhodu dvoudobé operace, tedy prodloužení 
operační doby a vyšší riziko infekčních komplikací. Velkou výhodou je naopak možnost 
pečlivějšího mapování vyšších mozkových funkcí, reproducibilita vyšetření a možnost delší 
úvahy ohledně naplánování hranice kortikální resekce. Odpadá taktéž riziko herinace 
mozkové tkáně při stimulací vyvolaném epileptickém záchvatu či probouzení pacienta. Nyní 
jsme na tuto alternativu připraveni, absolvovali jsme týdenní stáž v centru v Bonnu, kde tato 
technika byla zavedena do neuroonkologické praxe. Disponujeme stimulačními gridy s 32 
(obr. 2.4.2.1.) i 64 elektrodami a přepínačem kortikálního stimulátoru (obr.2.4.2.2).     
 
 
 
 

 
Obr. 2.4.2.1. 
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.  
  Obr. 2.4.2.2. 
 
 
 
2.4.2.1.   Extraoperativní mapování pomocí kortikálního gridu před resekcí difúzního 
oligodendrogliomu v řečově dominantní hemisféře  – alternativa „awake kraniotomie“ 
 
Souhrn  
Na příkladu kazuistiky pacientky s difúzním oligodenrogliomem WHO II presentujeme 
metodiku extraoperativního mapování pomocí dočasně implantovaného kortikálního gridu 
jako alternativu „awake“ operace. Upozorňujeme na technické aspekty tohoto způsobu 
mapování kortikálních funkcí a v diskuzi obě metodiky srovnáváme.  
 
Úvod 
Při operacích intrinsických tumorů ve vysoce eloquentních oblastech představuje awake 
kraniotomie a intraoperativní elektrická kortikální stimulace „zlatý standard“ mapování 
kortikálních funkcí. Tato technika však klade vysoké požadavky na schopnosti 
neuroanesteziologa  a vyžaduje kooperativního pacienta. Pro část pacientů je tedy její použití 
nevhodné. V této kazuistice uvádíme možnost alternativní metodiky – extraoperativní 
mapování pomocí kortikálního gridu při dvoudobé operaci.   
 
Materiál a metodika 
45letá pacientka přijatá na naši kliniku po parciálním epileptickém záchvatu s příznaky 
smíšené afázie a Jacksonských pravostranných křečí, byla po symptomatické léčbě vstupního 
stavu vyšetřena pomocí MR (magnetická rezonance) s nálezem hyperintenzního difúzního 
procesu v T2 váženém obraze, postihujícího levou mozkovou hemisféru v perisylvijské 
oblasti. Bylo vysloveno podezření na difúzní gliom WHO grade II či III.  Předoperačně jsme 
provedli testování řečových funkcí mezinárodně osvědčenou metodou pomocí Bostonského 
diagnostického testu afázií (BDAE – Boston diagnostic aphasia examination). Doplnili jsme 
funkční zobrazení řečových oblastí pomocí BOLD (blood oxygenation level dependent) fMRI 
s paradigmatem verbální fluence. Při tomto vyšetření se zobrazily clustery aktivity v  
operkulární oblasti gyrus frontalis inferior, části inzulární kůry a v gyrus frontalis medius 
postižené hemisféry, v souladu s klinickým průběhem jsme předpokládali řečovou dominanci 
levé hemisféry. Nedošlo však k BOLD aktivaci v temporoparietálních  řečových oblastech, 
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tedy výsledek fMRI nemohl být využit pro intraoperativní rozvahu. DTI (diffusion tensor 
imaging) prokázala T2 infiltraci fasciculus arcuatus, který však byl zřejmě v korelaci 
s důkladným vyšetřením fatických funkcí funkčně intaktní. Pacientce byla nabídnuta operace 
s „awake“ fází. Vzhledem k anxióznímu habitu pacientky a jejím obavám z možné intolerance 
jsme po jejím podepsání informovaného souhlasu zvolili dvoudobou operaci s mapováním 
řečových funkcí v mezidobí. Navigovaně byla provedena kraniotomie zasahující nad celou 
kortikální projekci tumoru, s fotografickou dokumentací kortikální anatomie před a po 
implantaci 64 svodového (8 x 8) gridu s rozestupy jednotlivých elektrod 1cm (Integra, 
Plainsboro, NJ, USA).  Poloha gridu byla po operaci ověřena CT vyšetřením. Polohu 
jednotlivých elektrod jsme na podkladě kortikální anatomie interpolovali do pracovního listu. 
Následující den jsme za pečlivého klinického monitorování pacientky na jednotce intenzivní 
péče provedli mapování korových funkcí postupným napojením jednotlivých svodů gridu přes 
interface na Ojemannův kortikální stimulátor (Radionics, Burlington, USA), při použití 
standardních parametrů stimulačního proudu (4-5mA, 60Hz, délka trvání pravoúhlého pulzu 
0.2ms, doba stimulace do 5-10  sekund).  
 
Výsledky  
Celá oblast byla stimulována nejprve během vytváření číselných řad od 1 do 50. Při stimulaci 
mezi elektrodami 40-41, 41-49, 33-41 jsme pozorovali zástavu řeči („speech arrest“).  
Následoval test pojmenování obrázků, při tomto vyšetření byly opět použity materiály 
z BDAE.. Během stimulace mezi elektrodami 19-20, 20-21, 21-29, 20-28, 12-20, 20-29 jsme 
pozorovali poruchu pojmenování známých obrázků při zachování iniciace věty („To je….“). 
V kortikálních oblastech, ve kterých jsme při stimulaci detekovali poruchy řeči, jsme se 
věnovali i testování sémantických funkcí – vytváření vět na známé předměty prezentované 
jako obrázky. Mezi svody 13-14 jsme pozorovali selektivní poruchu vytvoření smysluplné 
věty na daný obrázek při neporušeném zachování jeho pojmenování. Při stimulaci mezi svody 
59-60 jsme pozorovali záškuby pravostranného mimického svalstva, tedy oblast odpovídala 
laterální části precentrálního gyru.  Testování trvalo 90 minut a během stimulace jsme 
nezaznamenali epileptický záchvat. Výsledky stimulací jsme barevně odlišili na CT 
laterogramu zavedeného gridu (obr. 2.4.2.1) a v pracovním listu, kde jsme vypracovali plán 
předpokládané bezpečné resekce v terénu tumoru jistě infiltrujícího i funkční oblasti (obr. 
2.4.2.2). Operaci jsme v klasické celkové anestezii provedli následující den, při určení 
hloubky resekce jsme respektovali výsledky DTI traktografie fasciculus arcuatus 
implementovanou do T2 váženého anatomického scanu pomocí neuronavigačního přístroje 
Treon (Medtronic, Lousiville, CO, USA) (obr. 2.4.2.3). Pacientka je bezprostředně po operaci 
bez fatické poruchy a lateralizace, vertikalizována        druhý pooperační den, steskem bylo 
mírné vertigo, které odeznělo během týdenní hospitalizace. Kontrolní MRI zaznamenalo 
nekomplikovanou očekávaně parciální resekci, v T1 váženém obraze jsme resekci hodnotili 
jako radikální ohledně nehomogenity hypointenzního signálu. Histologické vyšetření 
prokázalo oligodendrogliom WHO II., Ki67 8%. Před a s týdenním odstupem po resekci bylo 
provedeno specializované logopedické vyšetření fatických funkcí, které se skládá z hodnocení 
spontánní řeči, porozumění mluvené řeči, opakování, pojmenování, čtení a psaní. 
Při pooperačním vyšetření došlo k zlepšení ve všech kategoriích, kromě mírného zhoršení 
psaní, které nebylo extraoperativně testováno (tab. 2.4.2.1. – z důvodů rozsahu textu přiložena 
pouze tato část logopedického vyšetření).         
 
Diskuze 
Dobrá tolerance operace s vědomou fází je dobře dokumentována, ovšem i velké série 
pacientů udávají určité procento pacientů nevhodných pro tuto metodiku. Například M. 
Bernstein, který entuziasticky referuje o awake resekci jako o optimálním příkladu 
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ekonomické a miniinvazivní metody, vyloučil z  awake operace 105 pacientů ze 305 
zvažovaných [1]. Za vylučující kritéria považuje neschopnost komunikace kvůli afázii, 
jazykové bariéře, dále mentální retardaci, emoční nestabilitu, zmatenost a okcipitální lézi. 
Whittle [2] na základě dotazníku vyplňovaném pacienty po awake operaci udává, že bolest 
během procedury pociťovalo 20% a úzkost 29% pacientů. Naše skromná série [3], 
publikovaná v témže roce, vykazuje podobné výsledky. Navzdory výborné toleranci většinou 
pacientů bylo nutné pro úspěšné dokončení resekční fáze operace změnit anestezii na 
klasickou celkovou u 10% pacientů. Za nevhodné pro awake operaci považujeme také 
pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí a obtížnými anatomickými poměry pro 
eventuální reintubaci.  Při awake kraniotomii jsou vzhledem k omezené době možné 
spolupráce většinou přijímána Ojemannova kritéria řečové eloquence, kdy dané místo je 
s identickým výsledkem 2 ze 3 stimulací považováno za eloquentní či non-eloquentní [4]. 
Časová náročnost ještě více vyzní při testování multilinguálních pacientů [5]. Výhodou 
extraoperativního mapování pomocí gridu je možnost vícečetného zopakování vyšetření 
v oblastech se sporným výsledkem. Obtížnost a komplexita testů mohou být při prakticky 
neomezené době extraoperativního mapování v rozsahu i několika hodin taktéž vyšší. Kral, 
který publikoval pilotní soubor 16 pacientů, navrhuje v oblastech s komplexní řečovou funkcí 
základní testování pomocí tvorby slovních řad (například číselných), pojmenovávání 
předmětů a tvorby vět, eventuálně rozšířené o fonologickou analýzu, lexikální posuzování a 
sémantiku, počítání, čtení, psaní a Token test, hodnotící především impresivní složku řeči [6]. 
Velice užitečná až nezbytná je účast erudovaného logopeda, který je schopen taktéž detailně 
posoudit rozdíl předoperačního a pooperačního stav [7].  
Ovšem nelze opominout i nevýhody. Jedná se o dvoudobou operaci potencionálně zatíženou 
vyšším rizikem infekčních komplikací, progresí edému či krvácením do tumoru (zejména 
v případě WHO stupně III či IV), rizikem subdurálního krvácení. Bonnské pracoviště 
popisuje incidenci těchto komplikací u jednoho pacienta (6.26%), samozřejmě s nutností 
urgentního řešení v případě symptomatické progrese peritumorálního edému [6]. Další 
nevýhodou je prodloužení doby hospitalizace o 2 dny a v našich podmínkách jistě i poměrně 
vysoká cena 32 či 64 svodového gridu. Avšak významnějším argumentem preferujícím awake 
kraniotomii oproti operaci v celkové anestezii je nemožnost subkortikální stimulace a 
monitorace funkce základních svazků asociačních drah bílé hmoty podílejících se na řeči – 
fasciculus arcuatus, fasciculus fronto-ocipitalis inferior, jejichž zachování považuje Duffau za 
důležitější než zachování vlastní eloquentní kůry [8,9]. Jisté je i horší prostorové rozlišení, při 
1cm vzdálenosti jednotlivých stimulačních svodů, oproti 5mm rozestupu elektrod při klasické 
Ojemannově stimulaci. Problémem může být i možnost posunu gridu, proto je nutné  
vyhotovení pracovního listu využívajícího detailní fotografii exponované mozkové kůry se 
zaznamenáním skutečné polohy jednotlivých svodů. Operatér se musí seznámit s danou 
kortikální anatomií a překontrolovat polohu gridu před jeho vynětím a započetím resekce 
(Bernhard Meyer, Bonn, 2006 – osobní komunikace).   
 

Závěr 

Hranice kortikální resekce, zejména nízkostupňového gliomu, uloženého v eloquentní oblasti 
by měla být jistě limitována výsledky funkčního mapování pomocí kortikální stimulace. 
Extraoperativní mapování pomocí kortikálního gridu se zdá být užitečnou alternativou pro 
pacienty, kteří nejsou vhodnými kandidáty operace s vědomou fází, která je současným 
„zlatým standardem“. Hlavní nevýhodou etraoperativního mapování je nemožnost 
subkortikální stimulace, která je pouze částečně kompenzovatelná zohledněním výsledků DTI 
aplikovaných do neuronavigace. Velkou výhodou je naopak možná komplexita a časový 
komfort vyšetření.  
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Tab. 2.4.2.1. Část zprávy z logopedického vyšetření fatických funkcí – viz text 
kategorie výkon OP-4D OP+5D NORMA 

6.1. Opis písmen, slabik, slov 15 15 15 
6.2. Opis pseudoslov 5 5 5 
6.3. Diktát písmen 5 5 5 
6.4. Diktát slov 7 6 10 

6.5. Diktát pseudoslov 6 3 10 

6.6. Písemné pojmenovávání 18 16 20 

6.  Psaní 

6.7. Písemný popis obrázků  20 20 20 

 

 

Obr. 2.4.2.1. CT laterogram po zavedení 64 svodového gridu: světle modrá – zástava řeči, 
zelená – porucha pojmenování, hnědá – porucha tvorby vět, červená – záškuby mimického 
svalstva, tmavě modrá – rozsah parciální resekce 
 

 

Obr. 2.4.2.2. Fotografie odhaleného kortexu se zaznamenáním polohy jednotlivých svodů: 
tmavě modrá – rozsah parciální resekce; černá – kortikální hranice tumoru dle navigace 
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Obr. 2.4.2.3. Hloubka resekce s respektováním fasciculus arcuatus (DTI) 
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2.5. Funkční magnetická resonance (fMRI) 
 
2.5.1. Metodika fMRI  

Před operací bylo pacientům provedeno fMRI vyšetření zaměřené na detekci signálu BOLD 
(Blood oxygenation level dependent) při provádění jednoduché motorické úlohy. Jednalo se o 
repetitivní pohyb prstů horní končetiny (periodické střídání dotyku palce postupně s ostatními 
prsty téže končetiny), která obvykle vede k rozsáhlé aktivaci kontralaterámí primární 
senzorimotorické kůry, premotorické kůry, doplňkové motorické kůry (SMA), ipsilaterálních 
motorických oblastí a ipsilaterálního mozečku. Úloha probíhala v blokovém uspořádání, při 
kterém se periodicky střídala aktivní a klidová fáze. Během aktivní fáze pacient pohyboval 
prsty po dobu 48 sekund. Během stejně dlouhé klidové fáze, ruka spočívala volně na 
podložce. Během úlohy, která trvala necelých 6,5 minuty se každá fáze vyskytla čtyřikrát.  

fMRI vyšetření bylo provedeno na 1,5 T přístroji magnetické rezonance Siemens Symphony 
pomocí gradient echo T2* vážené echo-planární sekvence s parametry (TE=56 ms, TR= 6s, 
FA=90st) v počtu 28 axiálních, 4 mm silných řezů. Během úlohy bylo pořízeno 64 
dynamických skenů (8 dynamických skenů vždy pro každou fázi).  Pro morfologické 
zobrazení mozku bylo použito konvenční gradient echo T2 vážené sekvence (4mm řezy) a T1 
vážené sekvence MP-RAGE (1,6 mm řezy).  

Zpracování dat bylo provedeno pomocí programu SPM2 (Wellcome Department of cognitive 
Neurology, London, UK). Spočívalo v korekci pohybových artefaktů, korekci časové disperze 
jednotlivých řezů a prostorovém vyhlazení 10 mm gausovským filtrem. Vzhledem k tomu, že 
fMRI bylo použito pro účely stereonavigace, byla data ponechána v nativním prostoru. Pro 
statistickou analýzu fMRI jednotlivých pacientů byla použita komparace hemodynamické 
funkce (vypočtené z hemodynamického průběhu tzv. „krabicové“ funkce popisující 
periodické střídání aktivní a pasivní fáze úlohy) s reálným BOLD signálem v každém voxelu. 
Míra podobnosti obou křivek byla testována parametrickou t-statistikou pomocí obecného 
lineárního modelu. Signifikantní voxely byly prahovány na hladině P<0.001 bez korekce na 
mnohočetná pozorování nebo na hladině P<0.05 s korekcí na Family wise error. Výsledné 
mapy byly promítnuty na pozadí morfologického zobrazení T1 a T2 váženého mozku. 
Fúzované fMRI a T1 zobrazení bylo následně načteno do steronavigačního systému. 

 

2.5.2 Princip funkční magnetické rezonance 

fMRI je nejčastěji založena na detekci tzv. BOLD efektu (Blood Oxygenation Level 
Dependent). V klasickém vyšetřovacím schématu fMRI se periodicky střídají dva stavy: fáze 
aktivní s fází klidovou. V případě motorické úlohy pacient během aktivní fáze provádí 
jednoduchý periodický pohyb končetinou. Následuje stejně dlouho trvající období bez 
pohybu, při kterém končetina volně spočívá na podložce. Zobrazení vychází ze statistického 
srovnání MR signálu pořízeného během obou fázích úlohy. BOLD efekt je přitom založen na 
rozdílných magnetických vlastnostech hemoglobinu. Zatímco oxyhemoglobin má tzv. 
diamagnetické vlastnosti, které intenzitu okolního magnetického pole neovlivňují, 
deoxyhemoglobin má vlastnosti paramagnetické, podobně jako diagnostické magnetické 
kontrastní látky. Důsledkem jejich přítomnosti je vznik lokálních nehomogenit magnetického 
pole. V místech, kde se deoxyhemoglobin nachází, se pole tak stává silnější než v jeho okolí. 
Vlastním principem detekce MR signálu je registrace radiofrekvenčního signálu vodních 
protonů excitovaných iniciálním radiofrekvenčním pulsem. Za podmínek ideálního 
homogenního magnetického pole všechny excitované protony rezonují se stejnou fází a 
vydávají signál do té doby, než dojde k jejich postupné fázové desynchronizaci, označované 
jako transverzální relaxace (T2). Jsou-li ve hře lokální nehomogenity magnetického pole, 
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dojde v jejich místech k výrazné interferenci s rezonujícími vodními protony. Ty začnou 
ztrácet fázovou synchronii s okolními excitovanými protony výrazně rychleji, takže se 
v těchto místech bude MR signál rychleji vytrácet. Míru transverzální relaxace s přihlédnutím 
právě k lokálním nehomogenitám magnetického pole určuje tzv. parametr T2*. Stačí pak 
zjistit, došlo-li během vizuální stimulace k lokální změně MR signálu, způsobené lokální 
zvýšením nehomogenit magnetického pole v důsledku změny lokální koncentrace 
deoxyhemoglobinu. Logicky, při zvýšené neuronální aktivitě by se v daném místě šedé hmoty 
měla zvýšit lokální koncentrace deoxyhemoglobinu a tím snížit lokální intenzita MR signálu. 
To je však pozorováno výjimečně, bezprostředně po zahájení stimulace v místech kapilárních 
partiích venul, a to výhradně při vyšetření v silném 3-4 T magnetickém poli. Za podmínek 
standardního 1,5 T přístroje dochází k jevu zcela opačnému, v místech neuronální aktivity 
dochází k lokálnímu zvýšení MR signálu. Lokálně se sice zvýší utilizace kyslíku za současné 
vyšší produkce deoxyhemoglobinu, ale zároveň dojde k výraznému zvýšení regionálního 
krevního průtoku a objemu, čímž se zvýší i lokální vymývání deoxyhemoglobinu. Vzhledem 
k tomu, že regionální krevní průtok a objem stoupne daleko více než lokální produkce 
deoxyhemoglobinu, jeho lokální koncentrace ve venulách ve skutečnosti poklesne. Tím se 
paradoxně zvýší lokální obsah oxyhemoglobinu i jeho podíl vůči deoxyhemoglobinu. 
Výsledkem je snížení výskytu lokálních nehomogenit a zvýšení intenzity MR signálu. 
Zvýšení intenzity signálu v místě neuronální aktivace se pohybuje v rozmezí 1-3%, přestože 
lokální zvýšení krevního průtoku a objemu se pohybuje mezi 10-30%. Vyšší odstup signálu 
od šumu lze získat jen na 3-4 T přístrojích, kde lze vyvolat 10% i vyšší změnu MR signálu. 

Jakým mechanismem během zvýšené neuronální činnosti k lokální vazodilataci dochází, však 
není doposud přesně známo. Hemodynamické zpoždění 1-2 s mezi okamžikem stimulace a 
počátkem lokální vazodilatace je také do jisté míry limitujícím faktorem maximálního 
časového rozlišení fMRI. K registraci fMRI se nejčastěji používá metodiky Echo Planar 
Imaging (EPI), která na rozdíl od protokolů používaných při běžném morfologickém MR 
vyšetření umožní dekódovat signál z celého řezu již po jediném excitačním radiofrekvenčním 
pulsu (single-shot EPI). Výhodou EPI je její rychlost, protože celý objem mozku může být 
registrován během krátkého intervalu, např. během 3 s (14 řezů 6 mm silných; při rozlišení 
128x128 se provede 1 řez za 214 ms). Z jediného echa, tzn. signálu, který vznikne v důsledku 
excitace jedním radiofrekvenčním pulsem, lze získat prostorovou informaci tím, že po dobu 
registrace echa se současně aplikuje rychlé proměnné magnetické pole gradientními cívkami 
(gradient-echo EPI) nebo tzv. refokusační pulsy cívkou radiofrekvenční (spin-echo EPI). Tím 
se echo rozčlení na konečný počet vzorků, z nichž každý v sobě nese fázově kódovanou 
informaci o signálu z každého místa daného řezu. Vyšší odstup signálu od šumu a rozšíření 
vyšetřovaného objemu mozku lze získat metodou multi-shot/multi-slice EPI, kdy je použito 
více excitačních pulsů, a při které se signál dekóduje z několika řezů. Vzhledem k tomu, že 
očekávaná změna intenzity MR signálu je nízká a objeví se až se zpožděním, není výhodné 
zobrazení výsledku fMRI na základě jednoduché subtrakce dvou objemů MR dat, pořízených 
za stavu bez a za stimulace. V rámci jednoho vyšetření je nutné postupně (např. každé 3s) 
snímat několik desítek takových (tzv. dynamických) objemů MR dat, během kterého se (např. 
každých 20s) postupně prostřídá několik fází stimulačních a klidových. Vyšetření fMRI tak 
trvá až několik minut. Za tuto dobu se nasnímá deseti až stonásobně více dat než během 
standardního vyšetření MR. Hlava pacienta musí být při vlastní registraci v naprostém klidu, 
v opačném případě mohou pohybové artefakty výsledek fMRI značně zkreslit, protože každý 
voxel nebude obsahovat v čase identický objem mozku. Pacient proto musí ležet na 
vyšetřovacím lůžku maximálně pohodlně. K upevnění hlavy je používáno různých způsobů: 
od pevné fixace ve vakuovém polštáři, tvořící rigidní odlitek kolem hlavy pacienta, po 
dentální fixaci s pevným nákusem, až po relativně pružnou fixaci suchými zipy. Ta je 
používána stále častěji, protože nepůsobí takový stres, od pacienta však předpokládá vyšší 
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míru spolupráce. U déle trvajících funkčních studiích se nezřídka používá premedikace 
běžnými analgetiky. Nové počítačové postupy umožňují navíc dodatečně pohybové artefakty 
matematicky odstranit kompenzačním otočením celého dynamického objemu tak, aby jeho 
orientace odpovídala postavení hlavy pacienta na počátku vyšetření.  

fMRI se potýká s různými zdroji rušení. Vedle pohybových artefaktů z volního či 
mimovolního pohybu hlavy mohou kvalitu fMRI obrazu výrazně ovlivnit artefakty vznikající 
v souvislosti s arteriální pulzací nebo dýchacími pohyby. Tyto artefakty naštěstí nejsou 
frekvenčně vázané na časový průběh stimulační úlohy, a jsou v důsledku přiměřeně velkého 
počtu a délky jednotlivých fází stimulace dostatečně potlačeny. Problémem zůstávají 
periodické změny MR signálu v přívodných a zejména odvodných cévách většího kalibru, 
které drénují krev z aktivovaných oblastí šedé hmoty a jejichž signál je signálu aktivované 
šedé hmoty velmi podobný. Mozek v místech se zvýšenou neuronální aktivitou v důsledku 
vyšší perfúze navíc rytmicky zvětšuje svůj objem s následným vznikem artefaktů podél okrajů 
s liquorovým kompartmentem. Dalším zdrojem rušení jsou náhodné periodické fluktuace MR 
signálu vznikající v prostoru mimo hlavu subjektu, nebo artefakty z mechanického pohybu 
očních bulbů. Nejjednodušším způsobem suprese většiny zmíněných artefaktů je omezit 
selektivní zobrazení pouze na takové statisticky signifikantní oblasti, ve kterých se dynamická 
fluktuace MR signálu pohybuje v rozmezí 1-3%.  

Pro vizualizaci výsledku fMRI se používá řady parametrických (např. obecný lineární model)  
i neparametrických testů. Dynamické objemy se roztřídí do dvou kategorií podle toho, zda 
byly pořízeny za klidového stavu nebo během stimulace. Metoda korelační analýzy je 
založena na porovnávání dynamického průběhu MR signálu v daném voxelu s dynamickým 
průběhem úlohy, s vhodnou matematickou funkcí. Příslušnou statistickou metodou se přitom 
testuje každý voxel celého MR objemu dat, včetně voxelů, které mozkovou tkáň neobsahují, 
tzn. i voxelů, které se nacházejí mimo vlastní prostor mozku a hlavy pacienta. Výsledkem je 
takový počet T hodnot, F hodnot nebo korelačních koeficientů (r), který odpovídá celkovému 
počtu voxelů v daném dynamickém objemu MR dat. Pro výsledné zobrazení jsou použity 
voxely pouze s těmi T, F nebo r koeficienty, jejichž hodnota přesahuje příslušnou kritickou 
mez. Tyto voxely jsou převedeny do barevné škály a zobrazeny na pozadí běžného 
morfologického T1 či T2 váženého zobrazení mozku. Typem barevné škály je možné 
současně odlišit oblasti, které se během úlohy aktivují nebo inhibují. 
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Obr. 2.5.1. Výsledek motorické fMRI pro pravou horní končetinu u 30ti letého pacienta 
s difůzním nízkostupňovým gliomem, předpokládající odstup jednoho gyru od primární 
motorické oblasti 
 
 
 

Obr. 2.5.2. Odlišení oblastí, které se během testu verbální fluence aktivují (červená) a inhibují 
(modrá) 
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2.6. Srovnání výsledků fMRI a elektrické kortikální stimulace 
 
Srovnání těchto dvou základních metod funkci lokalizujících metod bylo hlavním cílem této 
práce. Vzhledem k topickému rozložení mozkových nádorů je nutnost lokalizace primární 
motorické oblasti je zdaleka nejčastější nutností. Spolu s doc. R. Jechem, PhD. (Neurologická 
klinika 1.LF UK a VFN) a primářem prof. J. Vymazalem, DrSc. (Radiodiagnostické oddělení, 
Nemocnice Na Homolce) se nám se podařilo funkční magnetickou resonanci a elektrickou 
kortikální stimulaci primární motorické kůry porovnat celkově u 14 pacientů. Jedná se o 
jedinou doposud publikovanou práci na dané téma v České Republice. Dále v příloze uvádíme 
překlad článku publikovaného v Acta Neurochir (Wien) (Published online 05 May 2009, DOI 
10.1007/s00701-009-0368-4) rozšířeného na soubor 18 pacientů  Metodika kortikální 
stimulace a srovnávání obou metod byla přímo konzultována s dr. F-E. Rouxem z Toulouse, 
jedním z předních evropských odborníků v této problematice.    
 
  
 
2.6.1. Spolehlivost lokalizace primární motorické oblasti pomocí fMRI  
 
Souhrn 
Funkční magnetická rezonance je neinvazivní metodou, mapující korové funkce.  V letech 
2003-2005 jsme porovnali výsledky fMRI a elektrické kortikální stimulace primární motorické 
oblasti u 14 pacientů. Primární senzori-motorická oblast byla při fMRI aktivována rytmickým 
střídáním dotyku palce postupně s ostatními prsty horní končetiny. Výsledky fMRI byly 
prahovány na hladině významnosti P<0.001 bez korekce a P<0.05 s FWE korekcí. U 8 
pacientů (57%) jsme prokázali shodu výsledků obou funkci lokalizujících metod. U 3 pacientů 
(21,5%) byla shoda částečná s nálezem jednoho místa s positivní motorickou odpovědí 
vybavenou z kortexu mimo oblast BOLD signálu. U 3 pacientů (21,5%) se nálezy obou metod 
však neshodovaly vůbec. Senzitivita fMRI pro lokalizaci primární motorické kůry mozku byla 
63%. Z retrospektivního hodnocení morfologických MR obrazů vyplynulo, pozorovaný 
nesoulad nálezů byl pravděpodobně způsoben lokálním potlačením BOLD signálu vyvolaným 
kolaterálním edémem a/nebo infiltrativním růstem nádoru.  
 
Úvod 
 
Funkční magnetická rezonance (fMRI) je neinvazivní metodou lokalizující korové funkce. 
Využívá  BOLD (Blood Oxygenation Level Dependent) efekt, založený na detekci lokálních 
změn oxy/deoxyhemoglobinu, ke kterým v mozku dochází v důsledku neuronální činnosti. 
Implementace tohoto grafického zobrazení do neuronavigačního systému by proto mohla 
zvýšit bezpečnost resekcí tumorů v blízkosti eloquentních oblastí. V naší studii jsme se 
zaměřili na testování spolehlivosti této metody při určení primární motorické oblasti pro 
akrum horní končetiny. Výsledky fMRI jsme srovnávali s jiným způsobem lokalizace 
korových funkcí, elektrickou kortikální stimulací (ECS).    
 
Soubor pacientů a metodika 
 
Během let 2004-2005 jsme porovnali výsledky fMRI a ECS pro primární motorickou oblast 
ruky u 14  pacientů. Jednalo se o 4 ženy a 10 mužů, ve věku od 13 do 67 let (průměrný věk 46 
let). U sedmi pacientů byl vstupně přítomen motorický deficit akra horní končetiny, u 3 byla 
motorická porucha spojena s fokálními epileptickými záchvaty, u 3 se jednalo o izolované 
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fokální epileptické záchvaty a u jednoho byla přítomna periodická cefalea. Věk a pohlaví 
pacientů, histologická diagnóza a vstupní neurologické obtíže jsou shrnuty v tabulce č. 1. U 2 
pacientů byl nádor relativně malý (do 10cm 3), u 10 byl hodnocen jako středně velký (10-
30cm 3), u 2 pacientů objem tumoru převyšoval 30cm3.  
FMRI vyšetření bylo provedeno na 1.5T přístroji Siemens Symphony (Siemens, Erlangen, 
Německo) za použití gradient echo-planární sekvence (TR = 6 s, TE = 54ms, FA = 90°, 64 
dynamických objemů členěných do 28 axiálních 4-mm silných řezů). Pro morfologické 
zobrazení byly použity konvenční T2 vážené (4-mm řezy) a T1 vážené (1.6-mm řezy) 
sekvence. Primární senzori-motorická oblast (SM1) byla při fMRI aktivována rytmickým 
střídáním dotyku palce postupně s ostatními prsty horní končetiny. Pacienti, kteří nebyli 
schopni tento pohyb provést z důvodu parézy, prováděli jen repetitivní otevírání a zavírání 
prstů ruky. Data byla analyzována v blokovém uspořádání (4 aktivní a 4 klidové fáze úlohy) 
pomocí programu SPM 99. Výsledky fMRI byly prahovány na hladině  významnosti P<0.001 
bez korekce a P<0.05 s FWE korekcí (Family Wise Error). Výsledné fMRI bylo následně 
fúzováno s T1 zobrazením s vysokým stupněm rozlišení, které bylo následně reexportováno 
zpět do formátu DICOM. Tím bylo umožněno zobrazení výsledků fMRI ve stereonavigačním 
systému Treon (Medtronic, Lousiville, CO, USA) v podobě hyprintenzních clusterů ve třech 
na sobě kolmých rovinách, na pozadí konvenčního T1 obrazu.  
Kortikální stimulace byla prováděna Ojemannovým stimulátorem (Radionics, Burlington, 
USA). Jedná se o bipolární stimulátor s 5mm rozchodem elekrod. Frekvence stimulačního 
proudu je 60Hz, doba trvání impulzu 0,2ms a stimulační proud byl postupně zvyšován od 
2mA do získání motorické odpovědi. Maximální námi použitý stimulační proud byl 10mA. U 
5 pacientů byla kortikální stimulace prováděna při vědomé fázi operace, v poslední době 
provádíme tyto operace v celkové anestezii s vyloučením svalové relaxace, motorická 
odpověď na kortikální stimulaci je jednak hodnocena přímo vizuálně, popřípadě verifikována 
EMG monitoračním přístrojem s jehlovými elektrodami zanořenými do svalstva thenaru a 
hypothenaru.  
U 2 pacientů jsme pro topografické srovnání nepoužili neuronavigační systém, v obou 
případech je však toto hodnocení s pomocí viditelných anatomických znaků natolik 
přesvědčivé, že dle našeho názoru není nutné tyto dva pacienty ze souboru vyjímat. U dalších 
12 pacientů jsou výsledky fMRI a ECS porovnávány s využitím navigačního systému. Místa 
s positivní motorickou odpovědí byla označena sterilními značkami a zaměřena navigačním 
přístrojem ještě před započetím resekce tumoru (obr 2.6.1.1.). U všech pacientů jsme po 
registraci metodou Point Merge a Surface Merge (RE<0.9) dosáhli přesnosti na hranici 
použité optické technologie,  reálná možná chyba se blížila 1.5 mm. 
Citlivost fMRI pro lokalizaci SM1, premotorické kůry a SMA jsme zpětně hodnotili analýzou 
nenavigovaných map při obou hladinách statistické významnosti. 
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Obr. 2.6.1.1. Implementovaná funkční data (bílé clustery znamenají SM1) do navigační MRI. 
Příklad shody fMRI s elektrickou kortikální stimulací: 

hvězdička označuje místo positivní elektrické kortikální stimulace (primární motorická oblast 
pro ruku), TU označuje centrum nádoru (difůzní oligodendrogliom WHO 2), provedena byla 
radiograficky T2W MRI radikální resekce, bez dlouhodobého neurologického deficitu   

 

Výsledky 
 
1. Výsledky operací nesouvisející přímo s primárním záměrem sdělení hodnotí tabulka. 
  
Tab. 2.6.1. 
 Věk/pohlaví Diagnóza Neurologický 

stav 
Před operací 

Neurologický 
stav 

1M po operaci 

Radikalita 
resekce 

14. 32/muž Oligodendrogliom gr. II epilepsie zlepšen radikální 
 13. 28/muž Anaplastický astrocytom epi-hemipareza zhoršen parciální 
12. 51/muž Metastáza hemipareza zlepšen radikální 
11. 50/muž Glioblastom epi-hemipareza  zlepšen subtotální 
10. 60/muž Cystická metastáza hemipareza zlepšen parciální 
9. 50/muž Meningeom cefalea zlepšen radikální 
8. 50/žena Metastáza hemipareza zlepšena radikální 
7. 67/žena Metastáza epilepsie zlepšena radikální 
6. 67/muž Metastáza hemipareza zlepšen radikální 
5. 38/muž Metastáza epi-hemipareza stejný radikální  
4. 62/muž Glioblastom hemipareza stejný radikální  
3. 47/muž Metastáza hemipareza zlepšen radikální  
2. 13/žena Oligodendrogliom gr. II epilepsie zlepšena radikální  
1. 36/žena Anaplastický astrocytom  hemipareza stejná parciální 
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Neurologická morbidita našeho dosavadního souboru činí 7%. Je dána prokrvácením 
precentrálního gyru, infiltrovaného tumorem, po provedení parciální resekce anaplastického 
astrocytomu s následným vznikem těžké parézy horní končetiny, po 2 měsících však došlo 
k významnému zlepšení (Rankin 2).      
 
2. Výsledky fMRI 
BOLD signál jsme na straně tumoru získali u 13 pacientů (93%) a jeho část jsme při 
preoperativním rozhodování považovali za primární motorickou oblast pro danou ruku u 
všech těchto pacientů. U jedné pacientky (7%) byl přesunut kontralaterálně do nepostižené 
hemisféry. U 3 pacientů (21%) byly výsledky fMRI negativně ovlivněny pohybovými 
artefakty, přičemž u 2 (14%) se je dodatečnou korekcí nepodařilo potlačit.   
U 4 pacientů jsme výsledky fMRI jsme exportovali do neuronavigačního přístroje při hladině 
statistického hodnocení P<0.05 s FWE korekcí, zde byl  průměrný objem BOLD aktivace 
považované za SM1 9cm3 (v rozmezí 6-11cm3), u 7 pacientů při P<0.001, zde byl průměrný 
objem aktivace SM1 10cm3 (v rozmezí 2-22cm3). Vzdálenost BOLD aktivace považované za 
SM1 od tumoru byla při předoperačním plánování automaticky měřená pomocí 
neuronavigačního přístroje. U pacientů s ipsilaterální aktivací  (12/13) se pohybovala  rozmezí 
od 0 do 25mm.   
 
3. Výsledky elektrické kortikální stimulace (ECS) 
Jako optimální se osvědčila anestezie isofluranem v kombinaci se sufentanilem. Primární 
motorická oblast pro horní končetinu byla pomocí ECS lokalizována u všech pacientů. 
U 8 pacientů (57%) jsme pomocí ECS vybavili motorickou odpověď na akru horní končetiny 
ze dvou kortikálních míst od sebe alespoň 5mm vzdálených. U 6 pacientů (43%) jsme 
motorickou odpověď pozorovali při stimulaci pouze jednoho kortikálního místa (u jednoho 
pacienta přitom pouze flexi v lokti). V jednom případě jsme lokalizovali primární motorickou 
oblast pro akrum dolní končetiny. U pěti pacientů vznikl během ECS fokální epileptický 
záchvat, který rychle odezněl po lokální aplikaci ledového Ringerova roztoku.             
Přístup k tumoru respektive jeho resekce zasahovala bezprostředně k eloquentní oblasti u 11 
pacientů, u dvou pacientů byl okraj tumoru od motorické oblasti vzdálen 1cm (č. 9,12) a u 
dalšího (č. 11)  0.5cm, u tohoto pacienta jsme však získali positivní stimulační odpověd při 
subkortikální stimulaci.     
 
4.  Srovnání výsledků fMRI a ECS 
U 8 pacientů (57%) jsme prokázali shodu obou metod. Tato shoda byla pozorována u tří  
pacientů hodnocených při konzervativním prahování na hladině P<0.05 s korekcí. Shodu 
s fMRI jsme pozorovali také v případě lokalizace primární motorické oblasti pro dolní 
končetinu (č. 13).  U 3 pacientů (21,5%) ( 2x P<0.001 bez korekce, 1x  P<0.05 s korekcí ) 
byla shoda jen částečná s nálezem jednoho místa s positivní motorickou odpovědí vybavenou 
z kortexu mimo oblast BOLD signálu. Senzitivita fMRI pro lokalizaci mozkové kůry 
s motorickou funkcí, detekovatelnou kortikální stimulací, byla 63%.(senzitivita = fMRI / ECS 
* 1/100). fMRI – počet kortikálních míst odpovídajících fMRI aktivaci, ECS – celkový počet 
kortikálních míst s positivní motorickou odpovědí na stimulaci.  FMRI správně zacílila 
elektrickou kortikální stimulaci u 79% pacientů.  
U 3 pacientů (21,5%) (P<0.001 bez korekce)  se nálezy obou metod však neshodovaly vůbec.  
Vzhledem k tomu, že falešně negativní výsledky fMRI mohly vést k chybnému určení 
eloquentních oblastí, musíme jim věnovat následující odstavce.  
U 36 leté pacientky (č. 1) s anaplastickým astrocytomem pravé hemisféry daným sekundární 
malignizací původně nízkostupňového gliomu s infiltrací centrální oblasti BOLD aktivace v 
postižené hemisféře i při nekorigovaném prahování (P<0.001) téměř zcela chyběla. Naopak i 
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při FWE korigovaném zobrazení (P<0.05) došlo k  aktivaci SM1 ipsilaterálně s vyšetřovanou 
levou horní končetinou ,což ve výsledném fMRI obraze vedlo k paradoxní 
„pseudodominanci“ kontralaterální SM1. Při resekci tumoru jsme však pomocí ECS zřetelně 
identifikovali 2 oblasti motorické kůry pro akrum levé horní končetiny v dorzální oblasti 
kraniotomie. V této oblasti již byla gyrová struktura mozkové kůry výrazně setřelá, lze tedy 
v souladu s postresekční MRI předpokládat infiltraci ještě funkční mozkové kůry. Lze se 
domnívat, že pozorovaný nesoulad fMRI a ECS nálezů byl způsoben úplným lokálním 
potlačením BOLD signálu celé SM1, vyvolaným infiltrativním růstem nádoru. 
U 67 letého pacienta  (č. 6) s parietálně uloženou metastázou s výrazným kolaterálním 
edémem jsme dle fMRI (P<0.05) předpokládali primární motorickou oblast s odstupem 
jednoho gyru (18mm) dozálně od tumoru. Překvapením však byla motorická odpověď na akru 
při ECS vyvolaná stimulací mozkové kůry bezprostředně za nádorem. Zřejmě zde došlo při 
výrazném kolaterálním edému k aktivaci pouze senzorické a úplnému potlačení motorické 
porce SM1 a to i při prahování bez korekce P<0.001.  
Obdobný závěr činíme u posledního z trojice, u 50 letého pacienta (č. 11) s glioblastomem, 
zde jsme dle fMRI (P<0.001) předpokládali primární motorickou oblast 25mm před tumorem 
(obr 2.6.1.2.). Ve skutečnosti  byla pouze 5mm ventrálně, u tohoto pacienta jsme vzhledem 
k positivní subkortikální odpovědi dosáhli pouze parciální radikality resekce. Při výrazném 
edému zde zřejmě v fMRI obraze došlo k úplnému potlačení SM1 a BOLD aktivace 
zahrnovala pouze premotorickou kůru.    
   

 
 
Obr. 2.6.1.2. 
Příklad odlišného výsledku fMRI a ECS, sterilní marker označuje mozkový kortex s positivní 
stimulační odpovědí, hvězdička navigovaný cluster předpokládané SM1 
 
5. Výsledky fMRI po korelaci s ECS 
Po srovnání BOLD positivního signálu s výsledky ECS byla SM1 zobrazena při prahování 
P<0.001 v 79% a při P<0.05 v 64%. U všech pacientů, u kterých byl získán dostatečný rozsah 
BOLD signálu při restriktivním prahování P<0.05, byla pozorována shoda s ECS. Citlivost 
fMRI pro SM1 a ostatní  předpokládané motorické oblasti (SMA, premotorická kůra) 
ipsilaterálně a kontralaterálně k tumoru při obou prahováních zobrazuje graf 2.6.1.1. 
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Graf 2.6.1.1. 
 

 
 
SM1 TU         primární senzitivně motorická kůra na straně tumoru 
SMA TU        suplementární motorická kůra na straně tumoru 
PMK TU        premotorická kůra na straně tumoru 
SM1 kl           primární senzitivně motorická kůra kontralaterálně k tumoru 
PMK kl          premotorická kůra kontralaterálně k tumoru 
 
 
 
Diskuze 
 
Spolehlivostí fMRI se zabývá řada zahraničních prací, část z nich se však omezuje na 
nepočetné soubory pacientů  (1), nebo nekoreluje výsledky pomocí neuronavigace (2, 3).      
Největší soubor korelující výsledky fMRI pro motorické oblasti implementované do 
neuronavigačního systému s elektrickou kortikální stimulací prezentoval Roux (4). U 32 
pacientů operovaných pro mozkový nádor či při zavádění kortikální stimulace pro chronickou 
bolest popisuje dobrou korelaci obou metod v 87%. Hlavní příčinu nepřesnosti spatřuje 
v nedostatečné korekci přesunu BOLD aktivačních map do anatomických MRI snímků. 
Poukazuje na fakt, že BOLD aktivaci je nutné považovat za relativní veličinu, závislou na síle 
a frekvenci použitého motorického paradigmatu. Rozsah a tvar aktivovaných oblastí 
ovlivňoval i typ paradigmatu; při komplexním pohybu, kterým je repetitivní střídavý dotyk 
jednotlivých prstů docházelo ke kombinované aktivaci i ostatních oblastí zapojených do 
pohybu - premotorické oblasti a SMA. Hlavní proměnnou byl  práh statistického hodnocení, 
na kterém závisí tvar a objem aktivované oblasti. Bohužel pro optimální shodu s ECS je tento 
faktor individuální a předoperačně nepredikovatelný. V našem souboru je zřejmý menší 
rozptyl objemu BOLD aktivace při více restriktivním korigovaném prahování P<0.05. U 
všech těchto pacientů (4 ze 14) panovala dobrá shoda s výsledkem ECS. Pokud je dosažené 
korigované vyšetření objemově dostatečné pro lokalizaci předpokládané SM1, je 
pravděpodobnost validity vyšší než v případě, kdy jsme nuceni použít nekorigované vyšetření. 
Určitý problém ve shodě s ostatními pracemi (5) spatřujeme při možném přetrvávání 
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pohybových artefaktů i přes jejich korekci, ty v našem souboru přetrvávaly u 2 pacientů 
(14%). Pro jejich prevenci je důležitá motivace pacienta a nácvik paradigmatu před samotným 
sběrem dat při MRI vyšetření. U obou pacientů jsme však pozorovali shodu s výsledkem 
ECS. Roux (4) doporučuje vyšetření, u kterých je exkurze hlavy > 5mm nekorigovat a 
vyloučit z klinického použití. Haberg (5) popisuje vysoké zastoupení neúspěšné BOLD 
akvizice (53%) u pacientů, u kterých byla provedena předchozí kraniotomie. Tento názor 
nemůžeme jednoznačně podpořit. U pacientky č. 1 se domníváme, že BOLD signál 
ipsilaterálně s tumorem téměř zcela chyběl na základě infiltrace precentrálního gyru. U 
pacienta č.13, s kraniotomií provedenou před 2 lety z důvodu otevřené biopsie, došlo 
k dostatečné BOLD aktivaci při obou stupňích prahování.     

Zajímavou otázku představuje snaha o vyjádření rizika pooperačního neurologického deficitu 
na základě fMRI. Krishan (6) hodnotí vzdálenost mezi positivní BOLD aktivací a tumorem 
jako faktor ovlivňující riziko neurologického deficitu. Signifikantními prediktory 
neurologické deteriorace (16.7% v celém souboru) byla vzdálenost mezi aktivovanou funkční 
oblastí a tumorem a také nekompletní resekce. V jeho celkovém souboru 54 pacientů došlo k 
neurologickému zhoršení u 35% případů ve skupině pacientů, kde tato vzdálenost byla menší 
či rovna 5mm (20 pacientů). Práce konzervativnějšího Haberga (5) hodnotí na souboru 25 
pacientů 2cm vzdálenost tumor–aktivace jako zcela bezpečnou. V některých zahraničních 
pracích je snaha o bezpečnost podpořena zobrazením drah pomocí difúzně vážené MRI 
traktografie. (7) Z naší zkušenosti považujeme nyní snahu o resekci části precentrálního gyru 
infiltrovaného tumorem, byť s dodržením „bezpečné - 5 či 10mm“ vzdálenosti od míst 
positivní stimulační odpovědi, za vysoce rizikovou a raději ji nedoporučujeme.      
Při hodnocení rizika operace pomocí fMRI je nutné mít na paměti možné příčiny falešně 
negativní BOLD akvizice bezprostředně v okolí tumoru. Dle některých prací je tato dána 
redukcí vaskulární odpovědi v blízkosti tumoru dané edémem či přímou infiltrací ještě 
funkčního kortexu, tento pokles Holodny (8) hodnotí jako přímo úměrný stupni 
neurologického deficitu. S tímto tvrzením můžeme souhlasit. V našem souboru u 2 pacientů 
ze 3, u kterých fMRI podala falešně negativní výsledky (67%), byla přítomna v době 
provedení fMRI středně těžká monopareza neupravivší se po podání kortikosteroidů. Na 
zajímavý princip možného vzniku falešně negativních výsledků upozorňuje Murata (9). Při 
aktivaci kůry v bezprostřední blízkosti tumoru může v některých případech docházet k lokální 
ischemii a tím k paradoxnímu nárůstu deoxyhemoglobinu, který statistický software 
nevyhodnotí jako BOLD aktivaci.  
Široké téma, které bylo otevřeno na základě fMRI studií je plasticita mozkových funkcí (10), 
některé práce ji pokládají za důležitý fenomén, popisovány jsou dokonce kazuistiky 
ipsilaterální reorganizace primárního motorického kortexu (2). Před přeceněním fMRI 
kontralaterální hemisférické kortikální reorganizace při předoperační rozvaze varuje Ulmer 
(11). V jeho práci, při testování motorických, řečových a zrakových funkcí pozoroval ve 27% 
redukovaný BOLD signál v okolí nádoru nahrazený homotopní kontralaterální aktivací. Ve 
30.4% (u 7 ze 23 pacientů) však jiné funkci lokalizující metody či klinický vývoj pacientů 
tuto doměnku vyvrátily. Podobný závěr činíme i my u naší pacientky č. 1, u které jsme zprvu 
vyslovili na podkladě fMRI doměnku kontralaterální reorganizace, kterou peroperační ECS 
vyvrátila.  
 
Závěr 
  
Funkční magnetická rezonance byla v našem souboru spolehlivá u 79% pacientů operovaných 
pro nádor v centrální motorické oblasti. Postavení fMRI pro lokalizaci primární motorické 
oblasti tedy spočívá v posouzení možnosti radikality operace a v předpovězení rizika 
neurologického deficitu. Výsledek fMRI poslouží také k optimalizaci trajektorie operačního 
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přístupu k nádoru. Kromě anatomických znaků precentrálního gyru hodnotitelných 
magnetickou rezonancí (10) může být fMRI využívána k indikaci použití elektrické kortikální 
stimulace. Obecně se doporučuje použít ECS při operaci intrinsického nádoru při 
předpokládané vzdálenosti eloquentní kůry od tumoru menší než 10mm. Je vhodné stimulovat 
cíleně, po implementaci fukčních dat do neuronavigačního systému s možností jejich fůze 
s anatomickými T1 či T2 řezy. 
V našem souboru ECS vykazuje vysokou senzitivitu a poskytuje nám výbornou prostorovou 
představu o motorickém kortexu. Její nevýhodou bylo vyvolání fokálního epileptického 
záchvatu u 36% pacientů, který však při operaci v celkové anestezii její průběh výrazně 
nekomplikuje.  
Ve 21,5% jsme však pozorovali falešnou negativitu fMRI. Pozorovaný nesoulad byl 
pravděpodobně způsoben lokálním potlačením BOLD signálu kolaterálním edémem a/nebo 
infiltrativním růstem nádoru, nelze však vyloučit i možnost vzestupu deoxyhemoglobinu 
neinterperetovaný jako aktivace dané oblasti.  
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V dalším průběhu data fMRI implementovaná do neuronavigace porovnali u dalších 4 
pacientů, celý soubor tedy čítá celkem 18 pacientů. Výsledky této práce jsou uvedeny 
v souhrném závěru.  
 
2.6.2. Hodnocení zobrazení řečových oblastí 
 
Pro lokalizaci motorických řečových oblastí byl použit test verbální fluence, popřípadě tzv. 
sedmičkový test, kdy pacient průběžně odčítá číslo 7 od čísla 100. Pacient přitom nevyslovuje 
slova nahlas, ani nezapojuje svaly tváře a úst. Hovoří pouze „sám k sobě“ tzv. mentální řečí. 
Tento test byl proveden u 9 pacientů s tumory v levé mozkové hemisféře. U všech bylo 
dosaženo signifikantních výsledků na hladině P<0.001 bez korekce na mnohočetná srovnání. 
Positivní BOLD efekt jsme zaznamenali u 6 pacientů (67%) pouze v levé hemisféře, u 3 
pacientů (33%) jsme pozorovali aktivaci bihemisferální. U těchto 3 pacientů lze usuzovat na 
zapojení obou hemisfér do tvorby řeči. Izolovanou aktivaci pravé hemisféry jsme 
nazaznamenali u žádného pacienta. Positivní výsledek ECS pro řečové oblasti však jsme 
získali pouze u 2 pacientů. Validní srovnání fMRI řečových oblastí a ECS tedy nemohlo být 
provedeno. Hlavní význam fMRI testující verbální funkce spočívá v určení hemisferální 
laterality motorických řečových center a tedy k vyjádření rizika operace.  
     

       
 
 Obr. 2.6.2.1. Příklady výsledků BOLD aktivací při testu verbální fluence (P<0.001) u 
pacientů s tumory frontoparietální oblasti levé hemisféry:  
 
Vlevo BOLD aktivace operkulární části pouze levé hemisféry 
Vpravo BOLD aktivace bihemisferálně 
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2.7. Zobrazení mozkových drah pomocí MR traktografie (DTI) 
 
Funkční magnetická rezonance zobrazí samozřejmě pouze kortikální distribuci elokventních 
oblastí, pro představu operatéra a vyjádření rizika výkonu je nezbytné i předoperační určení 
polohy drah pomocí DTI, toto zobrazení se naučil provádět na velice kvalitní úrovni během 
svého pobytu na Neurochirurgické klinice v německém Erlangenu MUDr. A. Zolal z našeho 
týmu, který ji jako první v ČR impementoval do neuronavigačního přístroje. Následující 
kapitola popisuje naši společnou práci. 
 
Použití DTI traktografie v neuronavigaci při operacích mozkových nádorů – 2 
kazuistiky 
 
Souhrn 
 Cílem tohoto sdělení je popsat postup použitý při zobrazení nervových drah v bílé hmotě 
mozkové pomocí DTI (Diffusion Tensor Imaging – zobrazování difuzních tenzorů), použití 
těchto dat v navigaci a dokumentovat klinický význam této metody. Tato práce obsahuje popis 
dvou případů pacientů se supratentoriálně lokalizovaným nádorovým procesem, u kterých 
byly intraoperačně použity výsledky traktografie. K vlastnímu trasování a importu do 
navigace byla použita v literatuře popsaná metoda za použití programů Volume One a dTV. 
Výsledné obrazy drah byly voxelizovány a spojeny s difuzně neváženými datovými sadami (b 
= 0 s/mm2), ty pak byly importovány do navigace a registrovány s anatomickými snímky.  
V obou případech byly obrazy klinicky relevantních drah pomocí popsaného postupu úspěšně 
rekonstruovány a jejich obrazy byly importovány do neuronavigačního systému.  Pomocí 
tohoto systému pak bylo možno určit optimální operační přístup i rozsah resekce vzhledem 
k průběhu drah v blízkosti resekované léze. Výsledky DTI traktografie mohou být pomocí 
námi popsané metody spolehlivě integrovány do neuronavigačního systému. Použití 
traktografie představuje přínos pro určení operačního přístupu i rozsahu resekce. 
 
Úvod 
DTI (Diffusion Tensor Imaging – zobrazování pomocí difuzních tensorů) představuje 
relativně novou metodu zobrazení anatomických vztahů uvnitř bílé hmoty mozkové.  Tato 
zobrazovací metoda, poprvé popsaná Basserem v roce 1994 [1], využívá efektu anizotropie 
difuze v bílé hmotě – difuze je omezena membránami nervových vláken, je tedy silnější ve 
směru, kterým nervová vlákna probíhají. Při měření difuze pomocí MR (magnetická 
rezonance) je její směrovost v jednotlivých voxelech matematicky popsána pomocí difuzních 
tenzorů, které určují hodnoty difuze v základních prostorových směrech. Lokalizaci 
nervových drah lze pomocí DTI určit již ze zobrazení využívajících např. barevné kódování 
směrů difuze v jednotlivých voxelech (viz obr. 2.7.1.). Trasovací programy pak používají 
různé přístupy k rekonstrukci obrazů svazků nervových vláken, nejběžněji tzv. „line 
propagation“ algoritmus, kdy je v počátečním VOI/ROI (volume/region of interest) vytvořen 
určitý počet počátečních bodů („seed points“), ze kterých algoritmus po směru nejsilnější 
difuze propaguje rekonstruovaná vlákna. Různé modifikace tohoto základního přístupu pak 
berou v úvahu i předchozí směr propagovaných vláken („tensor deflection“ algoritmy) [2] 
nebo dynamicky mění délku kroku při trasování [3]. Jiný přístup pak představují algoritmy 
založené na teorii grafů, které lze použít k rekonstrukci dráhy mezi dvěma předem určenými 
body. Ty po vytvoření grafu v oblasti hledání dráhy přiřadí hranám grafu váhy na základě 
změřených difuzních charakteristik a poté mezi danými body vyhledávají nejlepší spojení [4]. 
Z klinického hlediska je nejzajímavější použití DTI pro zobrazení a lokalizaci drah v bílé 
hmotě v blízkosti expanzivně se chovajících lézí [5], které může být využito jak při 
předoperačním plánování, tak v intraoperační neuronavigaci [6; 7]. V literatuře byly 
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opakovaně popsány výsledky implementace DTI traktografie kortikospinální dráhy [8; 9], 
fasciculus arcuatus jako anatomického korelátu drah spojujících řečová kortikální centra [10], 
i zrakové dráhy [11; 12]. Tyto studie potvrzují jak dobrou korelaci drah zobrazených pomocí 
DTI s výsledky získanými elektrofyziologicky, tak klinický přínos této metody. 
Cílem této práce je popsat postup použitý při zobrazení nervových drah v bílé hmotě mozkové 
pomocí DTI, použití těchto dat v navigaci a dokumentovat klinický význam této metody 
pomocí popisu dvou případů s expanzemi v oblasti pyramidové dráhy a optické radiace. 
 
 

 
Obr.2.7.1.: Postup při trasování pyramidové dráhy u pacientky 1; barevné kódování směru: 
červená – laterolaterální, modrá – kraniokaudální, zelená – ventrodorzální; A – počáteční VOI 
vytvořeno v oblasti zadního raménka capsula interna (šipka), vzhledem ke křížení drah 
rekonstruoval trasovací algoritmus i části fasciculus arcuatus, corpus callosum a druhostranné 
pyramidové dráhy; B – určení cílových VOI/ROI (šipky) – zůstanou zobrazeny pouze ta 
vlákna, která těmito VOI/ROI procházejí; C – vylučující kulové VOI – vlákna, která 
procházejí takto označeným prostorem nebudou zobrazena – zde objemné vylučující VOI 
umístěné v protilehlé hemisféře při rekonstrukci pravého kortikospinálního traktu; D – 
barevná FA mapa – barva určuje převažující směr difuze v daném voxelu, intenzita určuje 
hodnotu FA – poměr směrovosti difuze, zde je patrný vliv perifokálního edému na směrovost 
difuze v levé hemisféře (šipka); E- část vláken probíhajících v laterolaterálním směru při 
rekonstukci levostranného tractus corticospinalis – důsledek křížení anatomických drah 
 
 
Materiál a metodika 
Představujeme dva případy intraoperačního použití DTI traktografie v navigačním systému 
Treon (Medtronic, USA).  Předoperačně bylo u obou pacientů provedeno MR vyšetření v DTI 
sekvenci (single-shot, echo planární sekvence, matice 128x128, FOV 279 mm, TE: 96 ms TR: 
10100 ms, tloušťka řezu 2,2 mm, šířka pásma pixelu 1500 Hz/Px, počet zprůměrování 5, b 
hodnoty 0 a 1000 s/mm2, 6 prostorových směrů měření difuze, doba trvání skenu 6 minut 4 
sekundy), s použitím 1,5T skeneru Magnetom Symphony (Siemens, Německo). Pro trasování 
drah a jejich převedení do navigačního systému Medtronic Treon byl použit v literatuře 
popsaný postup [10] za použití aplikací Volume One a dTV, využívající pro trasování drah 
line propagation algoritmus [13].  Pro spolehlivé trasování drah v co největším rozsahu 
odpovídajícím známé anatomii jsme použili multi-VOI metodiku popsanou Nimskym a kol. 
[14] (viz obr. 2.7.1.). Při ní je na začátku trasování určeno první počáteční VOI  v co 
největším anatomicky relevantním rozsahu. Výsledky trasování jsou pak vizuálně 
vyhodnoceny, je určena ta část vláken, která reprezentuje hledanou anatomickou strukturu a 
zbylá vlákna jsou metodou ponechání nebo vyloučení pomocí VOI odstraněna. Mez frakční 
anizotropie (FA) pro ukončení trasování byla vzhledem k přítomnosti perifokálního edému 
nastavena na 0.12, možnost ukončení trasování při překročení určitého úhlu nebyla použita. 
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Výsledky trasování byly porovnány s barevnými FA mapami, aby bylo vyloučeno chybné 
trasování např. z důvodu chybného anatomického určení počátečních, konečných nebo 
vylučujících VOI.  Rekonstrukce drah pak byly voxelizovány, a importovány do navigačního 
systému, kde byly úspěšně registrovány s anatomickými navigačními obrazovými sadami. 
Během operace pak byla možná volba náhledu jak na anatomickou obrazovou sadu, tak na 
sadu s výsledky traktografie. 
 
 

 
 
Obr. 2.7.2.: barevné kódování směru viz obr. 1. horní řada – pacientka 1: A – srovnání 
rekonstruovaných drah s barevnou FA mapou; B, C – pohled na rekonstruované tr. 
corticospinales, 3D pohled zpředu zleva, D – pohled na levý tr. corticospinalis, 3D pohled 
zezadu zleva, patrný prostup kortikospinálního traktu perifokálním edémem i mírná dislokace; 
dolní řada – pacient 2; E – barevná FA mapa, axiální řez, patrná laterální dislokace optické 
radiace vlevo; F – 3D zobrazení rekonstruované pyramidové a zrakové dráhy na straně léze; 
G, H – porovnání rekonstrukcí optické radiace na obou stranách, na straně tumoru zřetelné 
odtlačení kraniolaterálním směrem 
 
Výsledky 
Pacientka č.1, věk 46 let, se dvěma metastázami bronchogenního karcinomu vlevo parietálně 
a vpravo frontálně. Klinicky se prezentovala pravostrannou hemiparézou, výraznější na horní 
končetině. Pomocí traktografie byly bilaterálně identifikovány kortikospinální dráhy 
v průběhu od kůry po kmen, levostranný kortikospinální trakt se nacházel na okraji 
perifokálního edému obklopujícího parietální metastázu, nicméně v bezpečné vzdálenosti od 
ní, proti pravostrannému byl dislokován mírně ventrálně (viz obr. 2.7.2.). Výsledky 
traktografie byly importovány do navigačního systému a provedena radikální resekce 
metastáz. Postoperačně došlo ke zlepšení klinického stavu, pacientka byla při překladu 7 
pooperační den již jen s frustní pravostrannou hemiparézou. 
Pacient č.2, věk 72 let, s WHO gr. IV glioblastomem vlevo temporookcipitálně s výrazným 
perifokálním edémem. Klinicky byla patrná mírná expresivní fatická porucha, na 
předoperačním perimetru jen ojedinělé skotomy v temporálním horním kvadrantu na pravém 
oku, odpovídající postižení Meyerovy kličky probíhající hluboko v levém temporálním 
laloku. Pomocí traktografie byly identifikovány zrakové dráhy od corpus geniculatum laterale 
k primární zrakové kůře bilaterálně, dále pak pyramidová dráha vlevo. Laterokraniální 
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dislokace levé zrakové dráhy byla patrná jak na barevných FA mapách, tak na výsledcích 
trasování. Meyerova klička na levé straně se zdála odtlačená tumorem od zbytku dráhy, 
nicméně perifokální edém znemožnil její přesné zobrazení (viz obr. 2.7.2.). Výsledky byly 
importovány do navigačního systému, předoperačně a intraoperačně byl určen přístup 
k tumoru tak, aby nedošlo k poškození velké části zrakové dráhy (viz obr. 2.7.3.). 
V pooperačním průběhu byl pacient klinicky bez výpadu zorného pole, kontrolní vyšetření 
perimetrem týden po operaci odhalilo jen mírné zhoršení ve smyslu výskytu ojedinělých 
skotomů v horním temporálním kvadrantu na pravém oku a v horním nazálním kvadrantu na 
levém oku, odpovídající mírné lézi Meyerovy kličky vlevo (viz obr. 2.7.4.).  
 
 
 

 
 
Obr. 2.7.3.: navigace a pooperační DTI 
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Obr.2.7.4.: Srovnání předoperačního a pooperačního vyšetření pomocí perimetru: horní řada: 
předoperační stav (OL vlevo, OP vpravo), dolní řada: pooperační stav (OL vlevo, OP vpravo) 
 
 
 
Diskuse 
Oba zde zmíněné případy ilustrují možnosti klinického využití DTI traktografie. První námi 
prezentovaný případ je ilustrativní zejména z hlediska diagnostického – předoperační 
poměrně těžká klinická paréza mohla být na základě výsledků traktografie posuzována jako 
důsledek edému v motorické korové oblasti a kortikospinální dráhy, po operaci bylo tedy 
možné očekávat výrazné zlepšení, ke kterému také došlo. V případě, že by se jednalo o 
neuroepiteliální tumor v této lokalizaci, bylo by možné na podkladě DTI traktografie určit 
bezpečný rozsah resekce tak, aby byla v daném případě maximální možná, ale zároveň 
neohrozila elokventní dráhu a nesnížila tak výrazně pooperační kvalitu života pacienta. Druhý 
případ demonstruje výhodnost použití DTI traktografie u pacienta, u nějž lze předpokládat 
odtlačení dráhy směrem k povrchu mozku, tedy směrem možné cesty resekce – trajektorie 
byla v tomto případě určena právě na podkladě výsledků traktografie. V našem případě došlo 
jen k lehké lézi v oblasti Meyerovy kličky – tj. té části zrakové dráhy, která se na DTI 
rekonstrukcích ukazovala jako částečně roztlačená tumorem směrem k tentoriu. Tuto pouze 
lehkou pooperační lézi bylo tedy možno předpokládat a přistoupit k resekci beze strachu o 
možné funkční následky a snížení kvality života pacienta.   
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Je potřeba zdůraznit, že jde o metodu matematické rekonstrukce průběhu nervových vláken na 
základě dat o fyzikálních vlastnostech mozkové tkáně. Rekonstruované obrazy nervových 
drah tedy nejsou daty odrážejícími funkci nervových vláken, ale spíše odrazem anatomických 
poměrů v bílé hmotě mozkové. Výsledky traktografie je tedy nutné korelovat s anatomickými 
znalostmi o průběhu drah v bílé hmotě, a za rekonstruovanou dráhu považovat pouze tu část 
rekonstruovaných vláken, která jim odpovídá.  Při interpretaci je rovněž nutno počítat 
s nepříznivými faktory ovlivňujícími možnosti traktografie – jak blízkost šedé hmoty, tak 
edém mozkové tkáně narušují anizotropii difuze v daném voxelu a znesnadňují trasování. 
Parametry trasovacího algoritmu mohou přesnost traktografie rovněž ovlivnit [15].  
Dalšími faktory ovlivňující přesnost a spolehlivost traktografie je vlastní rozlišení 
zobrazovací metody, import vytvořených rekonstrukcí do navigačního systému a tzv. „brain 
shift“ efekt. DTI dosahuje v zahraničních studiích i v námi popisované metodice rozlišení 
zhruba 2 mm v každém prostorovém směru. V praxi to znamená, že rozdíly ve velikosti 
rekonstruovaných drah, které se pohybují do 2 mm lze považovat jen za artefakty ovlivněné 
typem rekonstrukčního algoritmu a jeho nastavením. I tuto vlastnost metody je nutné mít 
v patrnosti při posuzování výsledků DTI traktografie. Při importu do navigačního systému při 
námi použitém postupu je nutné dbát na správnou registraci difuzně nevážených datových sad 
(b = 0 s/mm2, viz výše) obsahujících voxelizované obrazy rekonstrukcí k anatomickým 
datovým sadám použitým ve vlastní navigaci. Pokud nedojde k registraci správně, výsledné 
obrazy drah jsou proti anatomickým sadám i proti reálnímu stavu posunuty. Brain shift efekt 
je jevem vyskytujícím se při použití navigace v průběhu resekcí v neurologických strukturách 
– v průběhu operace dojde k posunu mozkové tkáně a v navigaci zobrazovaná data tím 
ztrácejí na platnosti. Pokud není k dispozici zařízení umožňující intraoperační zobrazení 
aktuálního stavu mozkové tkáně, novou registraci a update navigace, je nutné počítat 
s posunem zobrazených funkčních struktur proti reálnému stavu. Provedení vlastní 
rekonstrukce kvalifikovaným odborníkem a kritické posouzení výsledků je tedy při použití 
této metody nutností. 
Přes nedostatky metody je zřetelný klinický přínos jak u výše zmiňovaných studií, tak u námi 
prezentovaných případů. Zejména u neuroepiteliálních tumorů v lokalizacích, u kterých není 
jasný směr odtlačení elokventní dráhy probíhající v jejich blízkosti, dokáže tato metoda určit 
lokalizaci nervové dráhy a umožní tak optimální naplánování operačního přístupu i rozsahu 
resekce. 

Největší přínos DTI traktografie v kombinaci s výsledky funkčních zobrazovacích metod 
(fMRI, MEG, PET) je možné spatřovat v léčbě low grade gliomů (LGG). Indikace resekce 
těchto infiltrativních tumorů charakteristických pomalou progresí a vysokým rizikem 
anaplastické transformace je stále předmětem debat, zejména pokud se léze nachází 
v blízkosti elokventních oblastí. Případný trvalý neurologický deficit způsobený resekcí vede 
k výraznému snížení kvality života pacienta. Předoperační mapování a intraoperační 
zobrazení kortikálních a subkortikálních elokventních struktur umožní resekci tumoru 
s výrazným snížením rizika postoperačního neurologického deficitu a povede tak k rozšíření 
indikací k operační léčbě těchto lézí.  

Perspektivně je u DTI traktografie možné očekávat ustanovení standardního postupu 
(nastavení parametrů trasovacího algoritmu, standardní anatomické lokalizace startovních a 
cílových VOI) pro zobrazení jednotlivých nervových drah, kdy bude na základě 
anatomických, histologických a elektrofyziologických studií ustanovena přesnost traktografie, 
její spolehlivost pro jednotlivé dráhy a za vlivu různých faktorů na vlastnosti tkáně 
(perifokální edém, postoperační změny) a rutinní užívání při operacích v blízkosti 
elokventních struktur bílé hmoty. 
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2.8. Peroperační monitorace MEP pomocí TCES  
 
ECS i fMRI jsou schopny lokalizovat kortikální funkce, při hluboké resekci vyvstává nutnost 
testování integrity pyramidové dráhy. Omezeně lze tuto v oblasti corona  radiata mapovat 
pomocí subkortikální stimulace, nicméně za spolehlivější metodu považujeme monitorování 
motorických evokovaných potenciálů (MEP) za použití transkraniální elektrické stimulace 
(TCES). Tuto elektrofyziologickou metodu zajišťující vysokou míru spolehlivosti – v závěru 
práce bude uvedeno její využití u podskupiny pacientů s insulárním gliomem - zavedli do 
praxe Neurochirurgické kliniky UJEP a MNUL kolegové MUDr.  J. Ceé a T. Radovnický.     
 
Souhrn 
Soubor zahrnuje 23 pacientů, u kterých byla provedena peroperační monitorace MEP za 
použití TCES.  V 15 případech se jednalo o operaci tumoru mozku, v 6 případech  tumoru 
míchy a ve 2 případech  prolapsu ploténky v oblasti hrudní páteře. V 19 případech byla 
použita celková  anestesie s kombinací inhalačního anestetika   a syntetického opioidu. Ve 4 
případech pak byla podána  kontinuální intravenozní anestezie (TIVA) s kombinací propofolu 
a syntetického opioidu. U 3 pacientů, u kterých byla použita inhalační anestetika,  došlo  buď 
k významnému snížení amplitudy nebo k úplnému vymizení všech motorických odpovědí., 
nejspíše v souvislosti s koncentrací isofluranu nad 0,6%. U pacientů s TIVA byla odpověď ve 
všech případech dobře hodnotitelná. Na základě těchto výsledků  preferujeme u monitorace 
MEP užití TIVA. Z 19 hodnocených odpovědí nastala alterace MEP při kritické fázi výkonu 
v 7 případech : U 4 pacientů  došlo k signifikantnímu  (i přechodnému) snížení amplitudy  pod 
50%; u 3 pacientů odpovědi vymizely. U  těchto 3 pacientů bylo po operaci zjištěno korelující 
zhoršení hybných funkcí středně těžkého či těžkého stupně. U 4  pacientů s poklesem 
amplitudy pod 50% hodnoty oproti počátku výkonu došlo k deficitu buď velmi lehkému, který 
se rychle upravil, nebo se stav motorických funkcí nezměnil.   
 
Úvod 
 
I přes rozvoj nových mikrochirurgických a navigačních technik je přechodný či trvalý 
motorický deficit stále častou komplikací výkonů probíhajících v blízkosti motorické dráhy, a 
to zejména v onkoneurochirurgii (23 – 44%) (1,2). Izolovaná monitorace SSEP nemůže podat 
přímou informaci o integritě motorické dráhy, navíc je nutné zprůměrnění většího počtu počtu 
odpovědí, což vyšetření prodlužuje a nedovoluje rychlou reakci při hrozícím poškození 
monitorovaných struktur. S rozvojem nových typů elektrických stimulátorů, schopných 
generovat ultrakrátké pulsy v rychlých sekvencích, je možné stimulovat motorický kortex při 
intaktní kalvě a registrovat validní odpovědi během celého operačního výkonu. Neurochirurg 
je při změně odpovědi bezprostředně informován o hrozícím poškození motorické dráhy a 
může rychle změnit operační strategii. Monitorace motorických evokovaných potenciálů 
(MEP) při použití transkraniální elektrické stimulace (TCES) se tak stává standardní součástí 
armamentária  neurochirurgických výkonů probíhajících v blízkosti motorické dráhy (3) a je 
alternativou k „awake operacím“ (4). 
Vyšetření existuje v několika variantách, zejména registrace evokované odpovědi. Je možné 
registrovat již míšní odpověď elektrodou zavedenou v  epidurálním prostoru. Další možností 
je sledovat evokovaný akční potenciál při jeho šíření periferním nervem (CNAP) a konečně 
svalový akční potenciál (CMAP). Tato technika je popisována nejčastěji (5) a užíváme ji i na 
našem pracovišti. V našem pilotním souboru jsme se zaměřili hlavně na technické aspekty 
problematiky a použití vhodné anestesie.  
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Materiál a metodika 
 
V období od června 2004 do října 2005 byla provedena na neurochirurgickém oddělení v Ústí 
n.L. monitorace MEP za použití TCES u 23 pacientů; 11 mužů a 12 žen. Věkový průměr 
pacientů byl 43 let, nejmladším 2 pacientům byly 3 roky, nejstaršímu 70 let. V 8 případech 
jednalo o operaci v supratentoriální oblasti mozku v blízkosti capsula interna, u 7 pacientů to 
byl výkon v oblasti mozkového kmene a lební baze. Dalších 8 monitorací bylo provedeno u 
spinálních operací.  Důvodem většiny výkonů  - 21 pacientů (91,3 %)  -  byl zjištěný tumor 
některé z těchto oblastí, u 2 pacientů (8,7%) byla monitorace prováděna při exstirpaci výhřezu 
hrudní ploténky. Shrnutí diagnóz podává tabulka 1. Vyšetření je prováděno na přístroji 
Medelec Synergy s monitorovacím modulem Guardian (Oxford Inst., Old Woking, UK). Jako 
stimulační elektrody jsou používány buď jednorázové lepící povrchové elektrody TECA 
(Oxford Inst., Old Woking, UK) nebo monopolární jehlové elektrody Medelec (Oxford Inst., 
Old Woking, UK). Jako registrační užíváme jednorázové jehlové monopolární elektrody 
Medelec stejného typu jako stimulační.  Čtveřice stimulačních elektrod je umístěna 
standardně pro DKK v pozici C1/2 a pro HKK v pozici C3/4 podle systému „10-20“ (6). 
Stimulátor dovoluje měnit polaritu elektrod a stimulovaná hemisféra se nachází vždy pod 
stimulační anodou. Registrační elektrody jsou umísťovány subkutánně k malým svalům 
s velkým počtem motorických jednotek -  aktivní elektroda zvyklým způsobem nad svalové 
bříško, referenční elektroda do inaktivní oblasti (okolí úponu, či šlachy). U výkonu v oblasti 
mozku či mozkového kmene jsou monitorovány oboustranně v mm. abductores digiti minimi 
a mm. abductores hallucis; v případě spinálních operací je odpověď registrována v mm. 
tibiales anterior a v mm. abductores hallucis. V jednom případě byl monitorován také m. 
orbicularis oris na předpokládané straně výkonu (jinak je n.VII přímo stimulován 
samostatným přístrojem) (7).  Jako stimulátor je používán v externím zapojení Digitimer D 
185 (Digitimer Ltd., Wolwyn Garden City, UK).  Standardním stimulačním paradigmatem je 
série 3 pravoúhlých pulzů o trvání 50 µs a intervalem mezi následujícími pulzy 
(interstimulační interval, ISI) 2 ms. Hodnota stimulačního napětí se pohybuje od 400 do 900 
V, v závislosti na excitabilitě kortexu. Jsou používánny 2 anesteziologické režimy:  Celková 
anestezie s inhalačním anestetikem (isofluran či sevofluran) s kontinuálním podáváním 
opioidu (sufentanil, remifentanil) nebo totální intravenozní anestezie (TIVA)  -  kombinace 
propofol + sufentanil, či remifentanil. Volba anetesie nemá žádná kriteria a je v kompetenci 
anesteziologa.  Během výkonu je vyloučeno podávání myorelaxancií, s výjimkou úvodní 
intubace, není používán ani oxid dusný.  Monitorace je prováděna při úvodu po odeznění 
myorelaxace ke kalibraci křivek, pravidelně v kritických fázích výkonu při manipulaci 
v rizikové oblasti a kdykoliv na žádost neurochirurga. Při více jak 50% poklesu amplitudy je 
nález nejprve konfrontován se situací v operačním poli.  Je-li pravděpodobná souvislost, 
monitorace je prováděna v pravidelných intervalech ke sledování dynamiky. V tomto případě 
se zvyšuje intenzita stimulace podle potřeby až na 1000 V, zvyšuje se počet pulzů a 
prodlužuje interstimulační interval, aby byla vyloučena změna excitability motorické dráhy, 
např. při poklesu krevního tlaku či změně anesteziologického režimu. Pacient je neurologicky 
vyšetřován standardně v den přijetí, po výkonu a každý následující den v rámci vizit. 
 
 
Výsledky 
 
Výbavné a spolehlivě reprodukovatelné odpovědi bylo dosaženo v 19 z 23 případů (82,6 %).  
Odpověď nebyla hodnocena v 1 případě kvůli technické závadě, ve 3 případech byl 
pravděpodobným důvodem selhání vliv inhalačních anestetik – došlo k výraznému poklesu 
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amplitudy či k vymizení všech křivek, ještě před potenciálním ohrožením motorické dráhy 
během operace. Jediným vysvětlením byla zvýšená výdechová koncentrace isofluranu nad 
0,6%. Od další monitorace bylo v těchto případech upuštěno. Celková anestezie s inhalačním 
anestetikem (isofluran nebo sevofluran) v kombinaci se syntetickým opioidem (sufentanil či 
remifentanil) byla použita celkem u 19 pacientů.  U 4 pacientů s TIVA byla odpověď 
vybavena vždy (graf 1). U 19 hodnotitelných peroperačních záznamů byla odpověď 
alterována v 7 případech (36,8 %) -  U 4 pacientů (21 %) došlo k signifikantnímu (i 
přechodnému) snížení amplitudy pod 50%; k úplnému vymizení odpovědi došlo u 3 pacientů 
(15,7 %). K alteraci odpovědi docházelo nejčastěji při manipulaci s mozkovým kmenem či 
míchou při exstirpaci tumoru nebo po přímém mechanickém traumatu, vzácněji při bipolární 
koagulaci v blízkosti motorické dráhy. Chirurg při reprodukovatelném poklesu odpovědi 
reagoval buď přechodným přerušením manipulace s nervovými strukturami, nebo dle svého 
uvážení ukončoval resekci tumoru v dané oblasti. Nový pooperační deficit či zhoršení stavu 
hybných funkcí (hodnoceno první den po operaci) bylo přítomno u 5 pacientů. U 2 pacientů 
bylo toto postižení velmi lehké a upravilo se do druhého dne. Jednalo se o pacienty, kde byl 
zachycen pokles amplitudy MEP  50% a více z původní hodnoty na počátku výkonu. U 3 
pacientů, kde došlo během monitorace MEP k trvalému vymizení odpovědí, se po operaci 
objevila středně těžká, či těžká hemiparesa, která odezněla do několika týdnů, u  dětské 
pacientky se těžký deficit hybnosti upravil do 6 měsíců. U 2 pacientů, kde došlo během 
monitorace k více jak 50% či nižšímu poklesu amplitudy (ale odpověď byla stále výbavná), 
nebylo zaznamenáno po výkonu zhoršení stavu motorických funkcí. Lze se jen dohadovat, 
zda se tak stalo změnou taktiky výkonu (ukončení resekce).  V ostatních případech koreloval 
normální nález MEP během celého výkonu s normálním neurologickým nálezem po operaci. 
Nálezy shrnuje tabulka 2. Latence a amplitudy odpovědí (měření na počátku monitorace před 
započetím výkonu) jsou zachyceny v tabulce 3, vzhledem k malému souboru nejsou zatím 
podrobněji hodnoceny. Během monitorace nedošlo k žádným vedlejším efektům stimulace 
(pokousání jazyka, popálení v místě stimulace, epileptický záchvat).  
 
Následující kazuistika demonstruje změnu odpovědi  MEP během operace, korelující se 
lehkým zhoršením motorického deficitu po výkonu (obrázek 1): 
Pacient RV, žena, 37 let:  Zvolna progredující paraparéza dolních končetin, více vpravo.  Na 
MRI zjištěn intramedulární tumor v oblasti C7-C8 (histologicky hemangioblastom).  Již před 
zahájením výkonu klinicky korelující prodloužení latencí pro m. tibialis anterior (TA)  a m. 
abductor hallucis (AH) vpravo a lehké snížení amplitudy pro m. abductor  hallucis vpravo. 
Během výkonu při exstirpaci tumoru a manipulaci s míchou dochází k významnému snížení 
amplitudy pro m.  tibialis anterior, více jak 50% původní hodnoty, odpovědi jsou ale stále 
výbavné. Manipulace s míchou je přerušena a exstirpace tumoru v kritickém místě ukončena. 
Během dalšího průběhu se amplituda odpovědi TA vpravo lehce zvyšuje, její  mezistranová 
asymetrie přetrvává do konce výkonu. Po operaci pacientka s velmi lehkým zhoršení akrální 
paresy PDK, která se upravuje během několika dnů, v dalším období se klinický nález 
upravuje zcela.  
 
 
Diskuze  
 
Elektrická stimulace motorického kortexu při intaktní kalvě  byla  poprvé popsána Mertonem 
a Mortonem v roce 1980, za použití stimulátoru schopného generovat elektrický puls o 
vysokém napětí a nízké výstupní impedanci (high voltage/low output stimulátor; HVLP) (8). 
Nízká intenzita anodální stimulace  vyvolává  pouze  motorickou odpověď příslušné 
kontralaterální končetiny, při vzrůstající intenzitě se objevuje  odpověď  poloviny těla a 
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později celého těla - elektrický impulz více penetruje do hlubších mozkových struktur a 
aktivuje i kmenové oblasti (6,10). 
Totální intravenozní anestezie (TIVA)  - kombinace propofolu a opioidu vykazuje nejvyšší 
spolehlivost a je považována za „zlatý standard“ při monitoraci MEP (13). V našem souboru 
byla u 4 pacientů s TIVA odpověď výbavná a reprodukovatelná v 100%. Nejčastěji jsou 
v současné době v neurochirurgické operativě užívaná halogenovaná inhalační anestestika. 
Jejich užití ve vyšších koncentracích ale může výrazně alterovat, či zcela znemožnit vybavení 
motorické odpovědi a to depresí jak korové, tak míšní synaptické transmise (13, 14). Inhibiční 
efekt na míšní úrovni postihuje preferenčně motorickou dráhu oproti ostatním (13). Tento 
efekt je závislý na dávce, k vymizení motorické odpovědi dochází spolehlivě ve 
výdechových  koncentracích isofluranu nad 1,2 % a k různě vyjádřenému poklesu amplitudy a 
prodloužení latence v koncentracích 0,6-0,9% (13, 15). Je-li dodržována koncentrace 
isofluranu do 0,6%, v kombinaci se syntetickým opioidem (sufentanil, remifentanil) je možné 
MEP během výkonu monitorovat, jak dokladují pozorování, naše i jiných autorů (16, 17). 
V našem souboru ve 3 případech (15,7%) došlo k výraznému snížení či vymizení odpovědí již 
při koncentraci isofluranu 0,6 – 0,8%, proto užití TIVA preferujeme. Užití oxidu dusného 
(rajského plynu) je při monitoraci MEP možné v kombinaci se syntetickými opioidy. 
Kombinace i s nízkou koncentrací isofluranu vede k výrazné alteraci či nevýbavnosti 
motorické odpovědi (13).  
Při hodnocení motorické odpovědi je třeba přihlédnout ke všem faktorům. Jako signifikantní 
pro následný motorický deficit hodnotí někteří autoři trvalé snížení amplitudy již o 50 % 
(1,18), o 80% (19) a jiní kompletní vymizení odpovědi (6). V našem souboru byl zaznamenán 
motorický deficit při 50% a nižším snížení amplitudy, byl přechodného charakteru a rychle se 
upravil. Výraznější hybné postižení po operaci přetrvávalo tehdy, když došlo během výkonu 
k úplnému vymizení odpovědi. Pokud jsou MEP stabilní a dobře vybavitelné během celé 
operace, dávají chirurgovi jistotu i v kritických fázích výkonu a umožňují mu maximalizovat 
radikalitu, v tom vidíme hlavní přínos této metody (obrázek 2). V případě poklesu či vymizení 
odpovědi predikují pravděpodobný postoperační motorický deficit, náš malý soubor ale 
nedovoluje činit konkrétnější závěry. V případě alterace odpovědi je pak na uvážení 
operatéra, zda pokračovat ve výkonu se snahou o větší radikalitu, ale s vyšším rizikem 
motorické léze, či výkon ukončit.  U prvních pacientů byla současně prováděna také souběžná 
monitorace SEP z dolních končetin, později jsme od ní upustili. Důvodem byly časté falešně 
pozitivní nálezy naše i z literárních zkušeností (20) a dále stoupající časová náročnost při 
přípravě monitorace. V současné době monitorujeme současně SEP (z dolních končetin) 
pouze výběrově u míšních tumorů a je jednoznačně indikováno tam, kde je třeba užít 
myorelaxace. Monitorace MEP je prováděna pouze na požádání neurochirurga, nikoliv 
kontinuálně během celého výkonu.   
Komplikací transkraniální motorické stimulace může být pokousání jazyka, zcela výjimečně 
může dojít až k fraktuře mandibuly. Tomu předcházíme zajištěním ústní dutiny T-tubusem. 
Dalším problémem může být pohyb pacienta v operačním poli, zejména v případě spinální 
operativy. Naše zkušenosti jsou v tomto směru velmi dobré, důležitá je jasná domluva 
elektrofyziologa a neurochirurga o probíhající stimulaci a užití co nejmenší nadprahové 
intenzity stimulace.  Na některých pracovištích je proto také používána kontrolovaná částečná 
svalová blokáda (21). Přibývá však tím další faktor možné variability odpovědi a obecně není 
doporučována (6, 22), u nás jí také neužíváme. Epileptické záchvaty jsou při transkraniální 
stimulaci za výše uvedených stimulačních parametrů raritní a je popsáno pouze 5 případů u 
rizikových pacientů (epileptici, pacienti po cévních mozkových příhodách, úrazech či 
operacích mozku) v metaanalýze 15 000 monitorovaných operací (23). Tuto komplikaci je 
třeba přesto mít u predisponovaných pacientů na mysli a v případě vzniku nejasného 
konvulzního stavu stimulaci přerušit. Obdobným důvodem by bylo podezření na akutní 
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kardiální příhodu.  Popálení v místě stimulace je v literatuře raritní a ostatní teoretické 
možnosti (poškození mozku, kindling) nebyly popsány a nepředpokládají se (23). 
Kontraindikací tak zůstává pouze funkční kardiostimulátor či jiný elektrický implantát, ostatní 
důvody lze vyřešit zvýšenou opatrností během stimulace a jejím včasným přerušením. Benefit 
vyplývající pro pacienta z monitorace MEP je vždy vyšší než vzácné riziko komplikace (23). 
 
Závěr 
 
Bezpečnost a jednotná metodologie činí z monitorace motorických evokovaných odpovědí 
standardní součást elektrofyziologického armamentária u neurochirurgických výkonů 
v blízkosti motorické dráhy. Totální intravenozní anestesie (TIVA)  - kombinace propofolu a 
syntetického opioidu je zde nejvhodnějším anesteziologickým režimem. Za určitých 
podmínek je možné používat také celkovou anestezii s nízkými dávkami inhalačních anestetik 
v kombinaci s kontinuálním podáváním opioidů. Využití monitorace MEP dovoluje 
neurochirurgovi rychle reagovat na potenciální ohrožení motorické dráhy a je alternativou 
k testu probuzení.  
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2.9. Přínos neuronavigace a funkčního mapování pro pacienty s difúzním LGG 
 
Difůzní nízkostupňové gliomy, vzhledem k jejich časté blízkosti k eloquentním oblastem, 
neohraničenosti a malé morfologické odlišnosti od normálního mozku, představují 
podskupinu mozkových nádorů u nichž je přínos lokalizace kortikální hranice a bezpečného 
limitu resekce nejzřetelnější. Oproti historické skupině 39 LGG operovaných během let 1990-
1999, ve které perioperační morbidita a mortalita dosáhla 10%, jsme v recentním souboru 
pacientů odoperovaných od roku 2002 závažné komplikace nezaznamenali. V původním 
souboru byla radikalita hodnocena dle operačního protokolu náhledem neurochirurga, CT a 
později i MRI, nyní radikalitu hodnotíme striktně MRI v T2 vážení. V původním souboru 
bylo radikální resekce dosaženo pouze v 13% operací, subtotální a parciální resekce v 62%, 
otevřená biopsie byla provedena u 21% pacientů. Hlavní význam neuronavigace, fMRI, DTI a 
kortiko-subkortikální stimulace spatřujeme při operacích hemisferálních nízkostupňových 
gliomů (obr. 2.9.1.-4.), u kterých se nám podařilo dosáhnout 31% T2W téměř radikálních (≥ 
95%) či radikálních resekcí (ilustrativní případy 2.9.5.-7.), a to i v eloquentních oblastech. 
Naopak jsme vzhledem k vyšší bezpečnosti operací upustili od biopsií kortikálních a 
insulárních LGG.  
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Obr. 2.9.1 vyhodnocení rizika operace kortikálního LGG FP s bezpečným odstupem od 
pyramidové dráhy dle DTI a fMRI (stav před a po operaci v T1 sagitálních řezech 
kombinovaných se zobrazením dráhy) 
 

 
 
Obr. 2.9.2. Kombinace DTI pyramidové dráhy a fasciculus arcuatus 
 
 
 

 
 
Obr. 2.9.3. Pooperační MRI T1W obraz po operaci eloquentně uloženého LGG s resekcí 
infiltrovaného corpus callosum (mladá pacientka se navrátila k původnímu zaměstnání účetní) 
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Obr. 2.9.4. Implementovaná DTI pyramidové dráhy k T2W pooperačnímu snímku stejné 
pacientky dokumentující její subkortikální proximitu k postreskční dutině   
 
 

  

Obr. 2.9.5. Postresekční dutina T2W (axiální) a T1W s k.l. (sagitální) dokladující maximální 
bezpečnou radikalitu resekce - 39letá pacientka po resekci fibrilárního astrocytomu WHO 
grade II. 
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Obr. 2.9.6. 45letá pacientka po resekci fibrilárního oligodendrogliomu WHO grade II 
s nepříznivou gemistocytární komponentou. 

  

Obr. 2.9.7. 32letý pacient po resekci oligodendrogliomu WHO II.  

 

 
2.10. Gliomy insuly 
 
Značná část difůzních nízkostupňových gliomů se nachází v insulárním laloku, tato lokalizace 
je z komplexních anatomických a funkčních důvodů velice náročná na operativu a představuje 
jednu z výzev intrinsické neuroonkologické problematiky. Pokládám za logické vyústění mé 
postgraduální práce snahu o zvládnutí smysluplné a bezpečné operace jako léčebné 
alternativy, kterou těmto, většinou mladým, pacientům, můžeme na našem pracovišti 
nabídnout.      
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2.10. 1. Resekce gliomů insuly - volumetrické hodnocení radikality 
 

Souhrn 

Hlavním cílem práce bylo zdokumentovat operabilitu insulárních gliomů a exaktně vyhodnotit 
dosaženou radikalitu resekcí.   
Prospektivně vedený soubor tvoří 8 pacientů s insulárním gliomem odoperovaných v období 
18 měsíců, což umožnilo nabytí určité zkušenosti. Radikalita resekce byla hodnocena 2 
metodami, jednoduchou: aproximací ke tvaru rotačního elipsoidu a náročnější: volumetrie 
pomocí semiautomatické segmentace.     
V našem souboru jsme nezaznamenali trvalou neurologickou morbiditu, při dosažení 
průměrné 84% (56-100%) redukce objemu nádoru, v podskupině 7 objemných a pro resekci 
náročných gliomů WHO grade II a III 82% (56-94%). Volumetrie pomocí semiautomatické 
segmentace vykazovala minimální odchylku mezi jednotlivými měřeními a měla zejména při 
hodnocení residua tumoru nezastupitelnou roli.  
Léčebný postup u pacienta s nízkostupňovým insulárním gliomem není jednoznačný, hlavní 
rozhodnutí leží samozřejmě na samotném pacientovi. Naše doporučení však preferuje aktivní 
a maximálně radikální přístup, zejména pro riziko rychlé progrese nediagnostikovaného 
anaplastického astrocytomu. Zásadní význam pro bezpečnost operace má intraoperativní 
monitorace motorických evokovaných potenciálů a pečlivá mikrochirurgická preparace 
větvení arteria cerebri media včetně znalosti posice laterálních lentikulostriatálních 
perforátorů. 
 
Úvod:  
Setkání neurochirurga s pacientem s diagnózou insulárního gliomu, nutně vyvolává otázku 
optimálního léčebného postupu a směřování doporučení, od kterého se pacient odráží při 
vlastním rozhodnutí. Vzhledem k obtížnosti chirurgického řešení a nedostatku evidence 
týkající se radikality resekce nízkostupňových gliomů obecně, je častým postupem observace 
pacienta. Naše pracoviště preferuje aktivní přístup, jsme si ovšem vědomi rizik spojených 
s operací nádoru v této lokalizaci. Rizika jsou dána potenciální elokvencí přilehlého kortexu, 
nutností preparace větvení arteria cerebri media (ACM) v úseku od M1/2  po M4 a možností 
poranění laterálních lentikulostriatálních perforátorů (LLP) při resekci mediální části nádoru. 
Za základní předpoklad považujeme mikrochirurgický přístup se širokou disekcí Sylvijské 
rýhy, devaskularizací tumoru koagulací a přerušením insulárních větévek z M2. Neméně 
důležitá je monitorace integrity pyramidové dráhy pomocí motorických evokovaných 
potenciálů (MEP). Zde chceme na prospektivně vedeném souboru volumetricky hodnotit 
dosaženou radikalitu resekcí a popsat naše výsledky a komplikace, které tyto výkony 
provázely.   
 
Materiál a metodika:  
Vlastním operacím předcházela anatomická kadaverozní studie insulárního laloku na 4 
hemisférách, zaměřená na gyrifikaci a cévní zásobení této oblasti (obr.2.10.1A,B,C). 
Následně jsme od října 2007 do března 2009 odoperovali 8 gliomů uložených v insule, data 
pacientů byla prospektivně shromažďována. Jedná se o 5 mužů a 3 ženy, ve věku od 25 do 61 
let (průměr 39 let). U 5 pacientů byl nádor lokalizován vpravo, u 3 vlevo. Podle Yasargilovy 
klasifikace jsme přiřadili 2 nádory k typu 3A, tedy pouze v insulárním laloku; 2 k typu 3B, 
s infiltrací frontálního či temporálního operkula; 2 k typu 5A, s postižením frontobazálních 
struktur či neokortikální části T laloku a 2 k typu 5B, tedy obdobně, ale s infiltrací 
meziotemporálních struktur. Společným jmenovatelem vstupních klinických obtíží byla 
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epilepsie, u 3 pacientů ve formě parciálních záchvatů, u dalších 5 sekundárně 
generalizovaných. U 4 pacientů se jednalo o low grade gliom WHO grade II, u 3 o 
anaplastický astrocytom a u 1 o multiformní glioblastom (GBM). Všichni pacienti byli 
pečlivě informováni o potenciálních rizicích spojených s operací a podepsali informovaný 
souhlas. Před operací jsme provedli hodnocení vztahu insulárního gliomu k laterálním 
lentikulostriatálním cévám dle Moshela [1], pro hodnocení byla na rozdíl od předlohové 
práce, která využívala DSA, použita neinvazivní magnetická rezonance (MRI) 
(obr.2.10.2A,B).  Operace byla provedena v celkové anestézii, za monitorace MEP pomocí 
přístroje Medelec Synergy (Oxford Instruments, Oxford, Velká Británie) s transkraniální 
stimulací u 6 pacientů, u 2 pacientů nebyly MEP z technických důvodů prováděny, náhradním 
řešením  byla  přímá subkortikální stimulace za použití Ojemannova stimulátoru (Integra, 
Plainsboro, USA). Operace byla započata mikrodisekcí Sylvijské rýhy v celé její délce, 
s průnikem k insulární části nádoru. V případě nádorů Yasargilova typu 5 jsme pokračovali 
temporální či rozšířenou meziotemporální resekcí tumoru, obdobně v případě postižení 
nedominantního frontálního operkula jsme po preparaci frontálních M4 větví toto resekovali. 
Následně jsme pečlivě ozřejmili insulární (M2), operkulární (M3) větve a bifurkaci ACM. 
Pokračovali jsme koagulací a transcizí drobných insulárních perforátorů zásobujících tumor, 
s následnou resekcí tumoru průnikem mezi jednotlivými arteriálními větvemi. V distální části 
insuly jsme se snažili již perforující větve šetřit, vzhledem k potenciálnímu riziku léze 
dlouhých insulárních perforátorů. Důležitým momentem bylo dosažení stavu, kdy se větvení 
ACM distálně od M1/2 již nacházelo ve volném prostoru (obr.2.10.3A). Pokud byly 
infiltrovány frontobazální oblasti, po ozřejmení komplexu arteria cerebri anterior a optických 
struktur jsme resekovali tímto směrem. Konečně jsme pokračovali resekcí mediální insulární 
porce nádoru, při všech operacích jsme se stran hloubi resekce řídili neuronavigací Treon 
Plus, (Medtronic, Minneapolis, USA), samozřejmě s vědomím potenciální nepřesnosti 
(obr.2.10.4A,B,C). Obecně jsme volili konzervativní přístup, kdy jsme nepřekročili hloubkou 
resekce úroveň prvního LLP odstupujícího z M1 (obr.2.10.3B) Mikroskopická fáze operace, 
eventuálně jejich součet v případě dvoudobé operace, trvala průměrně téměř 8 hodin, 
v rozmezí od 2 do 10 hodin. Relativně krátce trvala operace malého GBM, v případě 
nízkostupňového gliomu či anaplastického astrocytomu trvala nejkratší mikroskopická fáze 
operace 6 hodin.  
Všem pacientům byla provedena časná grafická kontrola pomocí MRI do 72 hodin po 
operaci, další MRI včetně navigačních sekvencí byla provedena za 3 měsíce po operaci. 
Kromě klinického výsledku operací, pokládáme za klíčový výstup práce také výpočet objemu 
resekce, respektive rezidua nádoru dvěma volumetrickými metodami. V případě nádorů WHO 
II a III jsme za definitivní grafická data hodnotící radikalitu operací pokládali MRI v T2 
vážení provedenou po 3 měsících od operace. V jednom zde prezentovaném případě operace 
inzulárního GBM byla radikalita posuzována na základě časné pooperační MRI. Pro 
jednoduchou a rychlou předběžnou analýzu jsme zvolili metodu výpočtu objemu elipsoidu 
(V= 4/3 Π a b c, kdy za a,b,c jsou dosazeny poloměry základních rozměrů tumoru, zjištěné 
přímým měřením pomocí software MagicWeb (Siemens, Erlangen, Německo). Měření byla 
prováděna 2 vyšetřujícími, neurochirurgem a radiologem, a výsledné hodnoty jsou 
aritmetickým průměrem obou měření. Jako metodu přesnějšího výpočtu jsme použili 
objemovou analýzu prahové konturace doplněné manuální korekcí pre- i postoperativních 
navigačních dat (volumetrie pomocí semiautomatické segmentace). Pro stanovení objemu 
tumoru byl použit software StealthDTI (Medtronic, Minneapolis, USA), pro analýzu byly 
použity sagitální T2 vážené obrazy s vysokým rozlišením vhodné pro použití v módu 
multiplanar reconstruction (MPR). Pro náběr těchto obrazů byl použit stroj Symphony 1.5T 
(Siemens, Erlangen, Německo) v módu turbo spin echo s parametry TR: 2500, TE: 355, 
matrix 0.5x0.5x2 mm. Segmentace byla provedena semiautomaticky pomocí startovního bodu 
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a prahování intenzity rozsahu výběru s manuální korekcí rozsahu v oblastech styku rezidua 
tumoru s postresekční dutinou a komorovým systémem (obr.2.10.5). Měření prováděli stejní 
dva lékaři, vždy třikrát (v axiální, koronární a sagitální rovině) jako výsledný objem byl brán 
údaj získaný jako průměr těchto šesti hodnot.  
  

 
 
Obr 2.10.1. A. Pohled na gyrifikaci levé insuly po odstranění frontálního, parietálního a 
temporálního operkula; asg, amg, psg – gyrus insulae brevis anterior, medius et posterior; alg, 
plg – gyrus insulae longus anterior et posterior; 1– sulcus periinsularis anterior,2 –sulcus 
periinsularis inferior a, pars horizontalis b, pars verticalis; 3 – sulcus periinsularis superior; 4 
– sulcus centralis insulae B. Insulární, operkulární a kortikální větve ACM vpravo C. Odstup 
laterálních lentikulostriatálních perforátorů z M1 
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Obr. 2.10.2 vstupní T2 vážená MRI pacientky N.4  A. Laterální lentikulostriatální perforátory 
odtlačeny na mediální okraj nádoru (laterální varianta) B. Odstup LLP z M1 (A.,B. – pozice 
LLP označena šipkou) 
 

 
 
Obr. 2.10.3. A. Ozřejmení základních anatomických struktur během resekce insulárního 
gliomu Yasargilova typu 5B; B. Odstup LLP vypreparovaný během resekce insulárního 
gliomu (šipka) 
F – frontální lalok; MCA – větvení arteria cerebri media; CN II – nervus opticus; ACI –  
arteria cerebri interna; komora – temporální roh postranní komory (mesiotemporální struktury 
a temporální lalok resekovány) 
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Obr. 2.10.4 A. T2W MRI 52 leté pacientky (N.2) s insulárním AA (Yasargil 3A) před 
operací; B.  T1W intraoperativní navigace zobrazující dosažení mediálního okraje nádoru; C. 
T2W MRI stejné pacientky 18 měsíců po operaci a dokončené adjuvantní chemoradioterapii 
(na časné MRI po operaci 94% radikalita resekce) 
 
 
 
 

 
 
Obr.2.10.5. Volumetrie pomocí semiautomatické segmentace – manuální ohraničení oproti 
objemu mozkové komory (pacientka N.5 – pooperační snímek obr. 2.10.7A.) 
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Výsledky: 
 
Výsledky a soubor pacientů shrnuje tabulka 2.10.1. 
 
Tabulka 1.10.1: Přehled souboru pacientů a shrnutí výsledků léčby. 
 

N. věk strana Yasargil histologie počet 
dob 

Vpreop Vpostop % 
resekc

e 

monitorace komplikace 

1. 25 sin 3B AA 2 83,93  
SD± 1,34 

12,84 
SD± 0,31 85% 

SCS - 

2. 52 sin 3A AA 1 49,89 
SD± 0,59 

3,27 
SD± 0,45 94% 

MEP - 

3. 36 dx 5B AA 2 82,72 
SD± 2,63 

15,67 
SD± 2,06 81% 

MEP - 

4. 25 dx 3B II 2 65,90 
SD± 1,62 

12,41 
SD± 1,04 82% 

MEP - 

5. 29 dx 5A II 1 72,57 
SD± 1,58 

5,99 
SD± 0,10 92% 

MEP depo 

6. 30 dx 5A II 1 54,05 
SD± 0,42 

9,52 
SD± 0,23 83% 

MEP EDH 

7. 61 dx 5B II 1 142,10 
SD± 3,55 

62,19 
SD± 2,08 56% 

MEP depo, sepse 

8. 53 sin 3A GBM 1 3,83 
SD± 0,05 0,00 100% 

SCS - 

 
 
Vpreop - předoperační objem tumoru; Vpostop - pooperační objem rezidua (objemy uvedené v 
této tabulce jsou výsledky semiautomatické prahované segmentace v cm3); AA – anaplastický 
astrocytom; II – low grade gliom WHO grade II ; GBM – glioblastom; EDH – epidurální 
hematom; depo – likvorová podkožní kolekce; MEP – motorické evokované potenciály; SCS 
– subkortikální elektrická stimulace, SD – směrodatná odchylka 
 
 

 

 
Klinický stav a komplikace: U 5 pacientů jsme resekci provedli v jedné operační době, u 3 
jsme se rozhodli po diskuzi s pacientem a seznámením jej s výsledkem časné MRI kontroly 
pro rozšíření resekce v druhé době. Pouze u jedné pacientky došlo v časném pooperačním 
období k přechodnému zhoršení fatických funkcí a k lehké poruše hybnosti končetin (BMRC 
4/5), její stav se během týdenní hospitalizace upravil. V případě nejstaršího pacienta, 
dlouhodobě dispenzarizovaného na jiném pracovišti, který 3 týdny před operací prodělal 
epileptický status a v době operace byla přítomna monoparéza horní končetiny, došlo k její 
úpravě, v jeho případě však nedošlo ke zlepšení již před operací alterovaných mnestických a 
kognitivních funkcí. Karnofsky Performance Scale (KPS) skóre 3 měsíce po operaci dosahuje 
60, tedy vyžaduje občasnou pomoc manželky. Ostatní pacienti jsou zcela soběstační (KPS 90-
100) a 4 z nich se vrátili k původnímu zaměstnání. Všichni dále berou antiepileptika, po 
operaci došlo u všech pacientů k poklesu frekvence či úplnému vymizení epileptických 
záchvatů, doposud krátká doba sledování však neumožňuje zařazení do skupiny dle Engelovy 
klasifikace.  
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Pokud budeme ovšem přísně popisovat výskyt všech komplikací, musíme přiznat 37.5%. 
Jedná se však o komplikace, nemající trvalý vliv na neurologický stav pacientů a kvalitu 
jejich života. V jednom případě jsme museli provést revizi pro akutní EDH v oblasti 
kraniotomie u pacienta, jehož časné pooperační období bylo komplikováno výrazným 
neklidem ještě před extubací. U dalších 2 pacientů jsme museli neoperačně řešit likvorové 
depo, u jednoho z nich komplikované meningitidou a následným septickým stavem, s nutností 
nasazení intravenózní antibiotické léčby.   
 
Motorické evokované potenciály (MEP): MEP byly během všech monitorovaných operací 
výbavné pro HK i DK. U jedné pacientky jsme zaznamenali > 50% pokles amplitudy MEP 
pro HK i DK při přímé manipulaci s M1 a odstupujícími perforátory, stav se normalizoval po 
lokální aplikaci papaverinu. U zbylých 5 pacientů během 6 operací byla vždy zaznamenána 
nestabilita MEP během resekční fáze pod úrovní větví M2. Během 3 operací došlo 
k izolovanému poklesu amplitudy MEP pro DK maximálně na 60%, MEP pro HK zůstal 
intaktní. Identicky obráceně během dalších 3 operací došlo k nejvýše 60% poklesu amplitudy 
pro HK za zachování startovní amplitudy pro DK. U 3 pacientů byl tento pokles reverzibilní 
ještě během peroperační fáze. U 2 pacientů, u kterých nebyly prováděny MEP, jsme 
nezaznamenali pozitivní stimulační odpověď při subkortikální stimulaci proudem do 8mA. 
 
Hodnocení vztahu laterálních lentikulostriatálních perforátorů (LLP) a nádoru: U 6 
pacientů jsme hodnotili pozici nádoru mozku k LLP jako laterální, cévy byly na mediálním 
okraji nádoru a byly nádorem pouze odtlačeny (obr. 2.10.2A,B). U 2 pacientů (N.5,7) nádor 
infiltroval i oblasti mediálně od LLP, perforátory tedy gliomem probíhaly. Ani u jednoho 
z pacientů, u kterých nádor infiltroval oblast mediálně od LLP, jsme však nezaznamenali 
zhoršení neurologického stavu po operaci. 
 

Volumetrie: 
a, výpočet daný aproximací k objemu rotačního elipsoidu V= 

4
/3 Π a b c: Průměrný objem 

nádoru před operací byl 67 cm3. V rozmezí 6 - 134 cm3 vybočoval pacient s GBM o objemu 
malé enhancující léze 6 cm3. Ostatní gliomy WHO grade II a III zaujímaly průměrný objem 
75 cm3, v rozmezí od 44 do 134 cm3. Pooperační průměrný objem reziduálního nádoru v T2 
vážení pro gliomy WHO II a III byl 9 cm3, v rozmezí od 0 do 31 cm3. Při výpočtu pomocí této 
volumetrické metody jsme u insulárních gliomů WHO grade II a III dosáhli průměrně 90% 
redukce původního objemu nádoru. U pacienta s GBM jsme operaci v T1 kontrastním vážení 
hodnotili jako radikální.  
 
b, výpočet daný počítačovou volumetrií pomocí semiautomatické segmentace: Průměrný 
objem nádoru před operací byl 69 cm3. V rozmezí 4-142 cm3 opět vybočoval pacient s GBM o 
objemu enhancující léze 4 cm3. Při použití této volumetrické metody zaujímaly gliomy WHO 
grade II a III průměrný objem 79 cm3, v rozmezí od 50 do 142 cm3. Pooperační průměrný 
objem reziduálního nádoru v T2 vážení pro gliomy WHO II a III byl 17 cm3, v rozmezí od 3 
do 62 cm3. Při výpočtu pomocí této volumetrické metody jsme u insulárních gliomů WHO 
grade II a III dosáhli průměrně 82% redukce původního objemu nádoru. U pacienta s GBM 
jsme operaci v T1 kontrastním vážení opět hodnotili jako radikální.  
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Obr.2.10.6 A, B. T2W axiální scan 30 letého pacienta s gliomem WHO grade II v pravé 
insule typu Yasargil 5A; C. Pooperační T2W snímek stejného pacienta (N.6 – tedy 83% 
resekce, residuum 17% ve frontobazální části a oblasti M1, příklad prezentace 
„nejpěknějšího“ snímku daného pacienta – výškou řezu v úrovni insuly odpovídající 
obr.2.10.6A., pokud by nebyla provedena volumetrie, nález může být chybně prezentován 
jako obraz radikální resekce); D. T2W snímek zobrazující reziduum frontobazálně 
 
 
Diskuze: 
Nelze jinak než na prvním místě vyzdvihnout pionýrskou sérii 80 insulárních a fronto-insulo-
temporálních tumorů prezentovanou Yasargilem roku 1992 v rámci analýzy nádorů celé 
limbické a paralimbické oblasti [2], od které se odráží většina následujících prací. Jejím 
shrnujícím jmenovatelem je absolutně precizní mikrochirurgie podložená detailní znalostí 
anatomie příslušné oblasti. Již lehce abstraktnější je popis výborných výsledků operací, u 71 
pacientů (89%) autor popisuje funkční stav po operaci jako „dobrý“, dle uvedené definice 
odpovídající úplné nezávislosti na pomoci ostatních osob.  U 9 pacientů (11%) udává autor 
jistý stupeň závislosti na okolí, daný hemiparézou; při pečlivé analýze tohoto článku 
shledáváme, že těchto 11% „kazí“ celý soubor 177 pacientů. U všech 97 pacientů 
s meziotemporálními nádory nepostihujícími insulu byl totiž výsledek operací výborný. Ani 
v insulární skupině však nedošlo k úmrtí či výraznému zhoršení následkem operace. 
Pooperační snímky prezentované formou výběru některých jednotlivých případů dokládají 



 79 

neoddiskutovatelné umění autora [3]. Chronologicky následuje práce Zentnera et al. z roku 
1996 [4] shrnující výsledky operací 30 pacientů, zaměřující se již na kvantifikaci radikality 
resekcí. U 21 (70%) pacientů byli operatéři schopni dosáhnout >80% redukce původní 
velkosti nádoru. Ke zhoršení neurologického stavu časně po operaci došlo v 57% případů (17 
pacientů); byl hodnocen jednak vznik fokálního neurologického deficitu a jednak propad 
KPS, celková časná morbidita byla navýšena o další 2 pacienty s chirurgickými komplikacemi 
(hemoragie do postresekční dutiny, depo), autoři poctivě přiznávají vysokých 63% 
komplikací. S odstupem 8,5 měsíce po operaci však došlo u naprosté většiny k úpravě 
symptomů, trvalá neurologická morbidita je vyčíslena přijatelnými 10%. Lang et al. roku 
2001 [5] precizně popisují mikrochirurgické aspekty úspěšného operování insulárních gliomů 
se zaměřením se na anatomii odstupu LLP, dlouhou disekci a širokou preparaci insuly až do 
oblasti horního a dolního periinsulárního sulku. Z 22 pacientů bylo dosaženo >90% resekce 
původního objemu nádoru u 10 (45%), u 6 (27%) pacientů 75-90% resekce a u dalších 6 
pacientů (27%) < 75%. Neurologický deficit časně po operaci vznikl u 8 pacientů (36%), 
avšak při hodnocení stavu za 3 měsíce tento omezoval provádění běžných denních aktivit, 
obdobně jako u předchozích autorů, pouze u 2 z nich, tedy u 9% pacientů.  Recentně se 
aspektu mikrochirurgie a předoperační verifikace pozice LLP věnují Moshel et al. [1]. Za 
zásadní předpoklad možnosti radikální resekce pokládají laterální pozici nádoru od průběhu 
LLP. Tato příznivá situace (laterální varianta nádoru) nastávala v jejich souboru 38 pacientů v 
66% (u 25 pacientů), v této skupině byl navíc v 80% (20 pacientů) nádor na T2 vážených 
MRI směrem k bazálním gangliím ohraničen. Naopak v 34% (u 13 pacientů) LLP nádorem 
prostupovaly, navíc tento typ nádoru (mediální varianta) vykazoval ve vyšším procentu 
případů – v 85% (11 pacientů) difúzní růst. Radikalita resekce zásadně závisela na typu 
nádoru, v případě laterální varianty s LLP odtlačenými na mediální okraj nádoru dosáhli 90% 
a vyšší resekce v 84% případů, oproti 54% v případě druhé varianty. Ke vzniku či zhoršení 
existující hemiparézy po operaci došlo u 5 pacientů (13%), ve všech případech se jednalo o 
mediální variantu nádoru. V našem malém souboru pacientů jsme zastihli příznivou situaci na 
předoperačních T2 vážených MRI u 6 pacientů, zatímco u 2 pacientů byla oblast mediálně od 
LLP nádorem infiltrována. Tento fakt neměl vliv na pooperační neurologický deficit, ale spíše 
na radikalitu operace, a to hlavně u pacienta N.7, kde část nádoru mediálně od LLP tvořila 
značnou část celého jeho objemu.   
A konečně, Simon et al. publikující taktéž roku 2008 [6] úctyhodný soubor 94 pacientů 
operovaných během 101 operací, preferuje k této diagnóze aktivní mikroneurochirurgický 
přístup, vylučující pouze operace starších pacientů s multiformním glioblastomem. Více než 
90% objemu resekce dosáhli u 42% pacientů, u 51% se tento pohyboval mezi 70-90%. Jeden 
rok po operaci bylo 76% pacientů, z těch, kteří primárně trpěli epilepsií, zcela bez záchvatů či 
tyto byly pouze zcela izolované. Nový neurologický deficit po operaci – hemiparéza či 
dysfázie vznikl v 20% (19 pacientů), autoři však hodnotí také příznivý trend související 
s narůstajícími zkušenostmi, kdy v posledních 5 letech (2000-2005) došlo k perioperačním 
neurologickým komplikacím pouze u 9% pacientů (5 z 55). Autoři taktéž poctivě hodnotí 
KPS skóre, kdy 3 měsíce po operaci dosahovalo 68% pacientů KPS 80-100 (před operací bylo 
v této KPS skupině 82% pacientů), 25% pacientů KPS 60-70 (před operací bylo v této KPS 
skupině 13% pacientů). Po vyloučení 3 pacientů, kteří zemřeli v perioperačním 30 denním 
období, 7% pacientů dosahovalo 3 měsíce po operaci KPS < 60. Autoři tedy přiznávají 
signifikantní riziko operace; konstatují však, že toto nepřesahuje obecné riziko udávané 13 až 
26% při operacích neselektovaných mozkových nádorů. Poukazují také na významná rizika 
spojená s alternativní léčbou pomocí intersticiální radiochirurgie [7] – způsobující 18% 
komplikací do 1 roku, s nutností operace pro progresivní radionekrózu u 7% pacientů. 
Důležitá je také selekce pacientů, například 91% pacientů mladších 40 let, bez vstupního 
neurologického deficitu, s gliomem WHO I-III, mělo 3 měsíční KPS 80-100, naopak 
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skličující byly výsledky resekcí multiformního glioblastomu, s výsledným KPS menším či 
rovným 70 v 65% operací. Simon et al. [6] staví bezpečnost resekce na elektrofysiologické 
monitoraci MEP, které se detailně věnují Neuloh et al. [8] ze stejného pracoviště. Odlišný 
přístup k operační technice, spočívající v transoperkulárním přístupu u naprosté většiny 
pacientů, i k monitoraci, založené na přímé kortikální a subkortikální stimulaci a awake 
resekcích v dominantní hemisféře, preferuje Duffau [9,10]. V letos publikovaném souboru 
čítajícím 51 pacientů (9), dosahuje totálních či subtotálních (reziduum ≤ 10cm3) resekcí 
v 77% případů. Zhoršení časně po operaci zaznamenal u 30 pacientů (59%), u 28 z nich došlo 
k návratu ke vstupnímu stavu či se tento zlepšil, trvalá celková morbidita představuje pouhá 
4%.     
V předchozím výčtu prací věnujících se operacím insulárních gliomů, jsme uniformně shrnuli 
výsledky týkající pooperační morbidity a radikality resekce. Pokud tyto výsledky zobecníme, 
můžeme konstatovat dosažitelnost resekce ≥ 70% objemu tumoru u 2/3 pacientů při trvalé 
morbiditě do 10%.  V našem souboru dominuje přechodná chirurgická morbidita daná 
vysokým zastoupením likvorového depa po operaci, které si ani v jednom případě nevyžádalo 
operační revizi. Výsledek potenciálně ohrožující komplikací byla nutnost revize pro akutní 
EDH u jednoho pacienta. Naštěstí jsme nezaznamenali trvalý neurologický deficit ani 
významný propad KPS po operaci.  
I přes obdiv k výtečným pracím zahraničních autorů, prosazujících radikalitu resekce jako 
jeden z primárních cílů operace, nutno podotknout, že pouze Lang et al. [4] hodnotí radikalitu 
resekcí volumetrickou analýzou podobně jako náš soubor. Domníváme se, že počítačová 
volumetrie pomůže objektivně a poctivě vyhodnotit výsledek operace (obr.2.10.6A,B,C). Je 
poměrně náročná na čas hodnotitele a je pro zaneprázdněné neurochirurgy obtížně plošně 
aplikovatelná. My jsme ji srovnali s metodou výpočtu objemu pomocí aproximovaného 
elipsoidu, která je časově méně náročná. Výsledky této jednoduší metody jsou však bohužel 
validní pouze pro určení objemu nádoru před operací. V pooperačním hodnocení tato metoda 
zcela selhává nadhodnocením radikality resekce a to z pochopitelného důvodu nepravidelnosti 
tvaru rezidua.  
Dle exaktní počítačové volumetrické metody jsme pro gliomy WHO II a III dosáhli průměrné 
82% radikality resekce. Za nejobtížnější a nejvíce stresující považujeme resekci mediální části 
tumoru směrem k LLP (obr.2.10.7A) a resekci posteriorní části insuly (obr.2.10.7B), kterou 
mohou prostupovat dlouhé insulární perforátory odstupující z distálních větví M2. Aktivní 
přístup k resekci insulárního gliomu preferujeme zejména kvůli neodlišitelnosti 
nízkostupňového gliomu WHO II od anaplastického astrocytomu pomocí MRI. V našem 
souboru jsme byli překvapeni častým zastoupením anaplastického astrocytomu či WHO grade 
II gliomu s vysokým (7%) proliferačním indexem Ki-67; 71% pacientů (5 ze 7), kterým byla 
v rámci předoperačního pohovoru nabídnuta možnost vyčkávací strategie, patřilo právě do 
této skupiny. Dalším jednoznačným kladem je vymizení epileptických záchvatů či alespoň 
zmírnění jejich frekvence, které všichni pacienti našeho souboru subjektivně hodnotí jako 
příjemné zlepšení kvality svého života.   
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Obr. 2.10.7 A. Postresekční dutina u 29 leté pacientky (N.5) s s gliomem WHO grade II 
(Yasargil 5A) – dosaženo 92% resekce; šipkou je označeno drobné reziduum jímž probíhají 
LLP (předoperační MRI viz obr.2.10.5) B. Reziduum nádoru v posteriorní části insuly u 25 
leté pacientky (N.4) s s gliomem WHO grade II (Yasargil 3B) – dosaženo 82% resekce 
(předoperační MRI viz obr.2.10.2A,B) 
 
 
Závěr:  
Na základě vlastních zkušeností i zahraničních článků zastáváme názor, že pacientovi se 
symptomatickým insulárním gliomem bychom měli doporučit operaci se snahou o 
významnou redukci objemu nádoru. Samozřejmě, tento názor není dogmatický a bere v potaz 
pacientův věk a celkový stav. Konzervativní sledování však s sebou nese riziko pozdní 
diagnózy anaplastického astrocytomu, naopak pacientovi s gliomem WHO grade II nepřináší 
provedení pouhé biopsie žádný užitek. Definitivní rozhodnutí následně leží na pacientovi plně 
informovaném o výsledcích daného pracoviště a potenciálních komplikacích. Neurochirurg 
musí použít pečlivou mikrochirurgickou techniku a vyhradit si na výkon dostatečný čas. 
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Navigace mu poskytne základní představu o vývoji operace, zcela zásadní je však výkon 
monitorovat a hloubku resekce řídit dle vývoje MEP. 
V našem souboru jsme dosáhli průměrné 84% (56-100%) redukce objemu nádoru, v 
podskupině objemných a pro resekci náročných gliomů WHO grade II a III 82% (56-94%). 
Exaktní hodnocení objemu rezidua insulárního gliomu pomocí počítačové volumetrie – zatím 
v našem písemnictví nepublikované, je výhodné pro další sledování; ať již progrese, či naopak 
k posouzení efektu následných léčebných modalit.  
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3.  Celkový závěr 
 
 
Léčba intrinsických mozkových nádorů je jednou z největších výzev neurochirurgie a 
neuroonkologie, obzvláště v současné době, kdy je prognóza pacienta, navzdory komplexní 
léčbě, stále dána především biologickým chováním samotného gliového nádoru.  
 Úkolem neurochirurga je odběr vzorku nádoru na histologické a onkocytogenetické vyšetření 
a maximální možná radikalita resekce. Tento úkol získává na obtížnosti v případě eloquentní 
lokalizace tumoru. Velice náročná na znalosti mikroanatomie, precizní preparaci mozkových 
cév včetně drobných perforátorů je operativa insulárních gliomů. Mé postgraduální studium 
jistě přineslo zkvalitnění operativy mozkových gliomů na našem pracovišti. Domnívám se 
taktéž, že naše přednášková a publikační činnost vyvolala jistou vlnu renezance zájmu o tuto 
problematiku – zejména o „awake“ resekce mozkových nádorů a fMRI navigovanou 
neurochirurgii na celorepublikové úrovni. 
 
Konkrétní výsledky naší práce lze shrnout do několika bodů (níže podrobněji 
rozvedených)  
 
a, Srovnání výsledků motorické fMRI a elektrické kortikální stimulace. Tato práce představovala 
hlavním cíl postgraduálního studia a byla v českém odborném periodiku publikována historicky 
poprvé, následující konečný závěr vychází z naší publikace v Acta Neurochirurgica (Wien).  
b, Mapování řečových oblastí pomocí fMRI  
c, Obecné zásady operování eloquentně lokalizovaných mozkových nádorů (zkušenosti 
získané na základě vlastního souboru) 
d, Resekce insulárních nízkostupňových gliomů 
  
 
Ad a,  
1, Funkční magnetická rezonance byla v našem souboru spolehlivá u 83 % pacientů 
operovaných pro nádor v centrální motorické oblasti (15/18). Vzdálenosti mezi fMRI 
aktivovanými clustery a cílem ECS se nacházely v rozmezí 5mm (hranice spolehlivosti 
neuronavigačního přístroje) u 20 z 26 našich měření. Menší rozptyl objemu BOLD aktivace je 
patrný při více restriktivním korigovaném prahování P<0.05c. U všech takto konzervativně 
prahovaných vyšetření panovala shoda s výsledkem ECS. Pokud je dosažené korigované 
vyšetření objemově dostatečné pro lokalizaci předpokládané SM1, je pravděpodobnost 
validity vyšší než v případě, kdy jsme nuceni použít nekorigované vyšetření. 
 
2, Senzitivita fMRI pro lokalizaci mozkové kůry s motorickou funkcí, detekovatelnou 
kortikální stimulací, byla 71%. 
 
3, U 3 pacientů (17%) jsme pozorovali falešnou negativitu fMRI. Pozorovaný nesoulad byl 
pravděpodobně způsoben lokálním potlačením BOLD signálu kolaterálním edémem a/nebo 
infiltrativním růstem nádoru.  
 
Výsledky naší studie vedou k obezřetnosti při použití výsledků fMRI pro intraoperativní 

navigaci.  fMRI musí být kombinovaná s ECS dokonce i pro mapování motorických funkcí. 

ECS tedy zůstává nejspolehlivější metodou kortikálního mapování. Postavení fMRI pro 

lokalizaci primární motorické oblasti spočívá v posouzení možnosti radikality operace, 

v předpovězení rizika neurologického deficitu po operaci a přesném zacílení ECS. 
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Ad b,    
Dle našeho názoru hlavní význam fMRI testující verbální funkce spočívá v určení 

hemisferální laterality řeči, kde poměrně spolehlivě lokalizuje řečové oblasti frontálního 

operkula; avšak zejména posteriorní perisylvijské řečové oblasti jsou spolehlivěji 

lokalizovatelné pomocí elektrické kortikální stimulace. K jejich grafickému určení před 

operací může přispět také směřování arkuatního fascikulu zobrazeného pomocí DTI.  
 
Ad c,  
1, Radikalita resekce je i v případě nízkostupňového gliomu akceptovatelným prognosticky 
příznivým faktorem. Pro hodnocení radikality resekce je v současné době nezbytná exaktní 
volumetrická kvantifikace jejího stupně. V našem souboru při párovém srovnávání (Log Rank 
test) doby přežití po radikální resekci oproti biopsii byl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl 
(p=0,0460).  
2, Znalost anatomie mozkových sulků a gyrů i cévního řečistě je při operativě intrinsických 
mozkových nádorů a to zejména v meziotemporání a insulární oblasti velice důležitá.  
3, Samotná znalost anatomie však není postačující, v případech suspekce na eloquentní 
lokalizaci tumoru (zejména v oblasti motorické a řečové) musí následovat rozvaha o poloze 
funkční oblasti vzhledem k tumoru, případně o její potenciální infiltraci.  
4, Tuto rozvahu výrazným způsobem posunuje vpřed výsledek funkční magnetické 
rezonance, domníváme se, že její provedení by mělo předcházet každé operaci eloquentně 
lokalizovaného difůzního nízkostupňového gliomu. Kromě řečových center a primární 
motorické oblasti (SM1), je důležité vyhodnotit i polohu SMA a FEF (frontal eye field). 
5, Funkční data (fMRI) je výhodné implemetovat do anatomického neuronavigačního 
zobrazení s možností další fúze (T1 kontrastní MRI vyšetření, T2 MRI, PET). 
6, V některých případech se nelze spolehnout pouze na data funkční magnetické rezonance a 
to zejména v případě kontralaterální hemisferální BOLD aktivace, která může mylně 
podsouvat úvahu o kompenzatorní plasticitě mozku.  
7, Elektrická kortikální stimulace (ECS) je zlatým standardem mapování mozkových funkcí a 
měla by být rutinně používána. S výhodou lze stimulovat cíleně s využitím navigační fMRI.   
ECS vykazuje vysokou specificitu a umožňuje velice dobré anatomické odlišení vysoce 
funkčního a „nefukčního“ kortexu. Její riziko spočívá ve vzniku intraoperativního fokálního 
či sekundárně generalizovaného epileptického záchvatu.  
U operace v celkové anestezii, tedy při mapování motorických funkcí, je však tato komplikace 
snadno zvládnutelná a nemá dopad na klinický výsledek operace. Při mapování řečových 
funkcí je nutné stimulační fázi provádět při vědomí pacienta (awake surgery); tato metoda je 
pacientem velice dobře tolerována, vyžaduje však zkušeného neuroanesteziologa, schopného 
řešit potenciální komplikace často spojené s epileptickým záchvatem. Výhodnou alternativu 
představuje dvoudobá operace s extraoperativním mapováním pomocí stimulačního gridu.  
8, V případě subkortikální eloquence – nejčastěji v případě insulárních gliomů je nutná 
peroperační monitorace motorických evokovaných potenciálů (MEP). 
9, Obdobně jako fMRI lokalizuje kortikální funkce, MRI traktografie (DTI) je účelná pro 
zobrazení mozkových drah, výsledek tohoto vyšetření lze také vložit do neuronavigačního 
přístroje a během operace zohlednit její výsledek. 
 
 
Ad d,  
Specifickou však relativně častou lokalitou výskytu nízkostupňového gliomu je insula.  
Léčebný postup zde není jednoznačný, hlavní rozhodnutí leží samozřejmě na samotném 
pacientovi. Naše doporučení však preferuje aktivní a maximálně radikální přístup, 
nespokojující se s biopsií. Zásadní význam pro bezpečnost operace má intraoperativní 
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monitorace motorických evokovaných potenciálů a pečlivá mikrochirurgická preparace 
větvení arteria cerebri media včetně znalosti pozice laterálních lentikulostriatálních 
perforátorů. V našem souboru jsme dosáhli průměrné 84% (56-100%) redukce objemu 
nádoru, v podskupině objemných a pro resekci náročných gliomů WHO grade II a III 82% 
(56-94%). 
Hodnocení objemu reziduálního nádoru pomocí počítačové volumetrie, je vhodné pro další 
sledování, ať již progrese, či naopak k posouzení efektu následných léčebných modalit. Jedná 
se o metodiku, která by pro pacienty s perspektivou dlouhodobého přežití, tedy s diagnózou 
gliomu WHO II a III, měla být dostupná.   
 
 
4. Final summary 
 
The treatement of intristic brain tumours is one of the most challenging areas of neurosurgery 
and neuooncology, especially now, when the prognosis of the given patient is still defined, in 
spite of complex treatement, mainly by the biological behavior of his or her glial tumour.  
The objective of the neurosurgeon is to obtain a specimen of the tumour for histological and 
oncocytogenetic assessment and to perform a maximally radical resection. This objective 
gains difficulty in the case of eloquent location of the tumour. Surgery of the insular gliomas 
represents the highest level of difficulty in terms of microanatomy knowledge and precision of 
the brain vessels dissection, including the tiny perforators. My postgraduate study surely 
caused an improvement in the quality of glioma surgery in our department. I am also 
convinced, that our publication activities also evoked certain interest renaissance wave for 
this topic  – espetially for „awake“ brain tumour surgery and fMRI navigated neurosurgery 
in our country as general. 
 
Actual results of our work can be summarized in several points (specified bellow in more detail)  

 
a, Comparison of the results of motor fMRI and electric cortical stimulation. This study 
constituted the main aim of the postgradual study and was published historically for the first time in a 
Czech scientific journal the following final summary draws inspiration from our paper published in the 
journal Acta Neurochirurgica (Wien).  
b, Mapping of the speech areas by means of fMRI  
c, General principles of surgery of eloquently localized brain tumours (own experience) 
d, Surgery of the insular low grade gliomas  
 
 
 
A. 
1, In our study, functional magnetic resonance was reliable in 83% of patients operated on a 
tumor in the central motor area (15/18). The distances between the fMRI activated cluster and 
the ECS targets were within the range of 5mm (error inherent for target-localizing accuracy of 
neuronavigation system) in 20/26 of our measurements. The spread of the BOLD activation 
volume is significantly lower during more restrictive corrected thresholding P<0.05c. In all 
patients with this fMRI threshold, the concordance with the ECS result was absolute. If the 
volume of the gained corrected fMRI is sufficient for the localization of the presumed SM1, 
the probability of its validity is higher than in cases, where the non-corrected assessment has 
to be used.  
 
2, Sensitivity of the fMRI for location of the brain cortex with motor function, detected by the 
cortical stimulation, was 71%. 
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3, In 3 patients (17%) the results of the fMRI were false negative. The observed discrepancy 
was probably caused by the local supression of BOLD signal by collateral edema and/or 
infiltrative growth of the tumor.   
 
The results of our study lead us to urge caution when using the results of fMRI in 

intraoperative navigation. We believe, that fMRI should be combined with ECS even during 

motor functions mapping. ECS remains to be the most reliable method of cortical mapping. 

The role of fMRI for primary motor area localization consequently consists in assessment 

of the possibility of radical resection, in postsurgical neurological deficit risk prediction 

and in precise targeting of the ECS. 

 
B. 
According to our opinion, the main purpose of fMRI for speech functions testing lies in the 

determination of hemispheral laterality, where it relatively reliably localizes speech areas of 

the frontal operculum; however, especially the posterior perisylvian speech areas are more 

reliably localized by the means of electrical cortical mapping. The orientation of the 

arcuate fascicle (as depicted by DTI) can also contribute to the graphical determination of 

their position.  
 
C. 
1, Also in the case of low grade glioma, the radicality of resection is an acceptable 
prognostically favourable factor. Nowadays, an exact volumetric quantification is necessary 
to evaluate the effect of the radicality of resection. In our series, after pair comparison (Log 
Rank test) of the radical resection versus biopsy survival, a statistically significant difference 
(p=0,0460) was ascertained.  
2, The knowledge of sulcal and gyral anatomy and also of the pertinent vasculature is of 
crucial importance during the surgery of intrinsic brain tumours, espetially in mesiotemporal 
and insular area..  
3, However, the knowledge of the anatomy itself is not sufficient. In cases, where the eloquent 
location of the tumour is suspected, (especially in motor and speech areas), a careful 
assessment of the position of the functional area and its spatial relationship to the tumor 
should ensue, including the evaluation of a possible tumor infiltration of the functional area.  
4, This assessment is meningfully advanced by the result of functional magnetic resonance, 
we consider the use of the fMRI necessary before the surgery of every eloquently localized 
diffuse low grade glioma. Apart from the speech areas and the primary motor area (SM1), the 
evaluation of the position of SMA and FEF (frontal eye field) is necessary.  
5, It is advantageous to implement the functional data (fMRI) into the anatomical 
neuronavigation image with the possibility of  fusion with additional data (T1 contrast 
weightend MRI , T2W MRI, PET).  
6, In certain cases, the imaging data of functional magnetic resonance are not reliable, 
especially in the case of the contralateral hemispheric BOLD activation, which can 
errorneously suggest the idea of compensatory brain plasticity.  
7, Electrical cortical stimulation (ECS) constitutes the gold standard of brain functions 
mapping and should be used routinely. Advantageously, it is possible to target the stimulation 
using the navigation fMRI. ECS shows high specificity and enables a very good delineation of 
highly functional and „non-functional“ cortex. Its risk lies in the provocation of intraoperative 
focal or secondarily generalized epileptic seizure. During the surgery in general anesthesia, 
thus in the case of motor functions mapping, is this complication easily manageable and has 
no impact on the clinical result of the surgery. In the case of speech functions mapping, it is 
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necessary that the stimulation phase be performed on a conscious patient (awake surgery). 
This method is usually well tolerated by the patients, however, it is essential to cooperate  
with an experienced neuroanesthesiologist, competent in potential complications often with 
epileptic seizure provocation. An useful alternative procedure is  represented by a double 
stage surgery with extraoperative mapping by means of the stimulation grid.   
8, In case of subcortical eloquence – especially in insular gliomas, the intraoperative 
monitoring of motor evoked potentials (MEP) is required.  
9, As fMRI localizes cortical functions, MRI tractography (DTI) is efficient for tracts 
depiction. It is also possible to implement the result of this assessment into the 
neuronavigation and to respect it during the surgery. 
 
D. 
A specific, but a relatively frequent location of low grade glioma occurence is insula. Its 
treatment is not straightforward, the main decision of course lies with the patient him- or 
herself. However, as our general recommendation, we prefer an active and maximally radical 
approach , not settling for biopsy. Of the utmost importance for the safety of the surgery are 
intraoperative monitoring of motor evoked potentials and a meticulous microsurgical 
preparation of the middle cerebral artery branching, as well as the knowledge of the position 
of the lenticulostriate perforators. In our study group, we could achieve an average 84% (56-
100%) tumor mass reduction. In the group of large and surgically challenging WHO grade II 
and III gliomas, we achieved an average 82% tumor mass reduction (56-94%). The 
semiautomatic segmentation volumetry of the residual tumor is feasible for further 
observation, both for monitoring of the progression, or on the other side for the evaluation of 
the following treatment modalities. This method should be available for the patients with the 
perspective of long term survival, such as patients with the diagnosis of WHO grade II and III 
glioma.  
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(dle pořadí výskytu v textu) 
 
ECS – elektrická kortikální stimulace 
fMRI – funkční magnetická rezonance 
MEP – motorické evokované potenciály 
TCES – transkraniální elektrická stimulace 
WHO – World Health Organization 
MFG – gyrus frontalis medius 
SFG – gyrus frontalis medius 
prcg – gyrus precentralis  
pocg – gyrus postcentralis 
asg – gyrus insulae brevis anterior 
msg – gyrus insulae brevis medius 
psg – gyrus insulae brevis posterior 
alg – gyrus insulae longus anterior 
plg – gyrus insulae longus posterior 
ACM – arteria cerebri media 
ACM 1-2 – bifurkce arteria cerebri media  
ACM 2-4 – arteria cerebri media pars insularis, opercularis et corticalis 
LLP – laterální lentikulostriatální perforátory 
KPS – Karnofsky Performance Scale 
EORTC – European  
BOLD – Blood Oxygen Level Dependent 
PET – pozitronová emisní tomografie 
SMA – suplementární motorická oblast 
AVM – areteriovenózní malformace 
SM1 – primární senzitivně-motorická kůra 
PMK – premotorická oblast 
CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc 
FWE – Familly Wise Error 
BDAE – Boston diagnostic aphasia examination 
 EPI – Echo Planar Imaging 
VOI/ROI – volume/region of interest 
FA– frakční anizotropie  
MEG – magnetoencefalografie 
TIVA – totální intravenózní anestezie 
CNAP – compound nerve action potential  
CMAP – compound muscle action potential  
SSEP – somatosensory evoked potentials 
TA – musculus tibialis anterior   
AH – musculus abductor hallucis 
LGG – low grade glioma 
DSA – digitální subtrakční angiografie 
MPR – multiplanární rekonstrukce  
GBM – multiformní glioblastom 
CN II – nervus opticus 
ACI – arteria cerebri interna 
AA – anaplastický astrocytom 
SD – směrodatná odchylka 
EDH – epidurální hematom  
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depo – likvorová podkožní kolekce  
SCS – subkortikální elektrická stimulace 
BMRC – British Medical Research Council 
HK a DK – horní a dolní končetina 


