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1. Seznam použitých zkratek
A2
A/D
ANOVA
CNV
Cz
FrACT
Fpz
Fz
H
Hz
ICH
ICH II
IHS
IctM
IntM
MA
MATLAB
MO
ms
M-VEP
mV
MwT
n
Oz
p
P1–N2
P100–N75
P100–N145
P300
P3–N2
PR-VEP
Pz
USA
V3a
V5
µV
VEP

označení polohy elektrody podle systému „10–20“ (pravý ušní lalůček)
analogově digitální (převodník)
analýza rozptylu, analysis of variance
contingent negative variation
označení polohy elektrody podle systému „10–20“ (centrální ve střední linii)
Freiburg Visual Acuity and Contrast Test
označení polohy elektrody podle systému „10–20“ (frontopolární ve střední linii)
označení polohy elektrody podle systému „10–20“ (frontální ve střední linii)
testovací kritérium
jednotka kmitočtu
Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy, International Classification
of Headache Disorders
druhé vydání ICH
Mezinárodní společnost pro bolesti hlavy, International Headache Society
označení pro skupinu migreniků v iktální fázi
označení pro skupinu migreniků v interiktální fázi
migréna s aurou
matrix laboratory („maticová laboratoř“), statistický program
migréna bez aury
milisekunda
motion-onset VEP
milivolt, jednotka amplitudy
označení pro skupinu migreniků na profylaktické léčbě
počet subjektů
označení polohy elektrody podle systému „10–20“ (okcipitální ve střední linii)
hladina významnosti
mezivrcholová amplituda M-VEP, mezi prvním (pozitivním) a druhým
(negativním) vrcholem
mezivrcholová amplituda PR-VEP, mezi pozitivním vrcholem s latencí kolem
100 ms a negativním vrcholem s latencí kolem 75 ms
mezivrcholová amplituda PR-VEP, mezi pozitivním vrcholem s latencí kolem
100 ms a negativním vrcholem s latencí kolem 145 ms
pozitivní evokovaná odpověď s obvyklou latencí kolem 300 ms (kognitivní)
mezivrcholová amplituda M-VEP, mezi třetím (pozitivním) a druhým
(negativním) vrcholem
pattern-reversal VEP
označení polohy elektrody podle systému „10–20“ (parietální ve střední linii)
Spojené Státy Americké
přední část arey V3 (anterior)
označení části zrakové kůry, mediotemporální část
mikrovolt, jednotka amplitudy
zrakové evokované potenciály, visual evoked potentials
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2. Souhrn
Migréna představuje paroxysmální onemocnění s komplexní symptomatikou (prodromální
stádium, (aura), fáze bolesti hlavy, postparoxysmální fáze), jehož podstatou je primárně dysfunkce
centrálního nervového systému a absence strukturálních změn v běžném neuroradiologickém
zobrazení. Součástí doposud ne zcela objasněné patofyziologie migrény je abnormní centrální
zpracování senzitivních a senzorických informací, které má koreláty klinické (ve zrakovém
vnímání např. fotofobie), ale také elektrofyziologické. Vývoj výzkumu neurofyziologické
podstaty centrální neurogenní dysfunkce u migrény v posledních asi 3 dekádách (v němž hrály
prioritní roli zrakové evokované potenciály VEP) provázely četné diskuze pro rozporuplné nálezy,
ukazující na kortikální hyperexcitabilitu nebo hypoexcitabilitu. V rámci sjednocující koncepce je
možné u migrény hovořit o kortikální hyperresponzibilitě, která předpokládá zvýšenou senzitivitu
migreniků na inhibiční nebo facilitační podněty. V množství diskrepantních elektrofyziologických
nálezů začala postupně nabývat na významu pro migrénu specifická elektrofyziologická
abnormita – deficit dekrementu velikosti (amplitudy) odpovědi (označovaný jako deficit
habituace) resp. cyklické kolísání přítomnosti a deficitu habituace (deficit habituace mizí
v iktálním a časném preiktálním období). Deficit habituace u migrény je dáván do souvislosti
s thalamo-kortikální diskonekcí (dysrytmií) a znamená pravděpodobně ztrátu fyziologické
ochrany mozku před „přestimulováním“ senzitivními podněty, což může hrát roli ve spouštění
„cortical spreading depression-like fenoménu“ – právě v tom lze spatřovat hlavní přínos
elektrofyziologických studií pro poznání patofyziologie migrény. Přestože existují literární údaje
ohledně abnormního zpracování pohybu u migrény a dokonce predilekční alterace zpracování
pohybového zrakového podnětu, doposud nebyly VEP na pohybový podnět pro studium habituace
u migrény využity. Inspirací k vlastnímu experimentu a k zaslepenému hodnocení se staly práce,
které deficit habituace v interiktálním období u migrény neprokázaly.
V rámci vlastního experimentu se podařilo vypracovat metodiku VEP, která umožňuje
hodnocení vývoje amplitudy evokované odpovědi v čase (5 bloků VEP o 60 odpovědích) na
3 typy zrakové stimulace (reverzační podnět s vysokým a nízkým kontrastem, pohybový podnět)
v průběhu 2,5 minut (hodnocen lineární trend amplitudy v čase v µV/min., poměr amplitudy 5:1).
Různé typy zrakové stimulace umožnily studovat různé části zrakového systému až po zrakový
kortex (primární zraková kůra v případě reverzačního podnětu, extrastriatální oblasti v případě
pohybového podnětu). Výsledky u 39 pacientů s migrénou (ve srovnání se 36 zdravými
dobrovolníky) resp. u 19 migreniků vyšetřených v interiktální fázi podpořily existenci deficitu
dekrementu amplitudy VEP na protrahovanou zrakovou stimulaci u migrény. Nepodařilo se oproti
předpokladu ozřejmit signifikantní dekrement VEP ve skupině 10 migreniků v iktální fázi a 10
migreniků na profylaktické léčbě, nicméně určitý dekrementální trend při skupinovém
statistickém srovnávání byl v některých parametrech patrný. Deficit dekrementu amplitudy VEP
byl pozorován při použití reverzačního podnětu s vysokým kontrastem a při reakci na začátek
pohybu v případě pohybového podnětu. Tím bylo prokázáno, že alterace zpracování zrakového
podnětu u migrény není vázána pouze na primární senzorické oblasti (primární zrakový kortex),
ale také na sekundární kortikální oblasti (extrastriatální zrakový kortex). Oproti předpokladu
nebyla zjištěna výhoda nízkého kontrastu zrakového podnětu pro vyvolání dekrementu VEP.
Experimentální práce přináší relativně jednoduchý algoritmus, který může být využit pro
zaslepené hodnocení. Výsledky jsou prezentovány s přiznáním limitace s ohledem na přesnou
definici termínu habituace (chybějící odlišení od senzitivní/senzorické adaptace a únavy), proto je
preferován termín dekrement (amplitudy, VEP).
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3. Summary
Migraine is a paroxysmal disorder with complex symptoms (prodromal stage (aura), headache
phase, post-paroxysmal phase) by nature it is primarily a dysfunction of the central nervous
system with the absence of structural changes discernible on routine neuroradiological imaging.
A part of the so far elusive pathophysiology of migraine, is the abnormal central processing of
sensory information that has both clinical (in visual perception i.e. photophobia) as well as
electrophysiological correlates. In the last three decades, the development of fundamental research
in the neurophysiology of central neurogenic dysfunction in migraines (where visual evoked
potentials VEP play a pivotal role), has been accompanied by numerous debates on the
contradictory findings suggestive of cortical hyperexcitability or hypoexcitability. In order to
unify the concept, it would be appropriate to refer to migraineurs as having cortical hyperresponsibility, which implies an increased sensitivity to facilitatory or inhibitory stimuli. The
discrepancies in electrophysiology findings gradually grew in number and a significance towards
a migraine specific electrophysiological abnormality emerged – a deficit in decrement amplitude
response (referred to as habituation deficit) i.e. a cyclical fluctuation in the presence of
a habituation deficit (habituation deficit cease in the ictal and early preictal periods). Deficit
habituation in migraine has been associated with thalamo-cortical disconnections (dysrhythmias),
and is likely to imply a loss of the brain's physiological protection against sensory stimuli
“overload”, which may play a role in triggering the “cortical spreading depression” like
phenomenon – this can be noted as the main benefit of electrophysiology studies in understanding
the pathophysiology of migraine. Although there are reports in literature regarding abnormal
motion processing in migraine, and even predilection alteration in the processing of a motion
visual stimuli, as of yet the use of motion VEP stimulus for the study of habituation in migraine
has not been documented. The inspiration for our own experiment, and its blinded evaluation, was
a study that showed no habituation deficit in the interictal period in migraineurs.
As part of the actual experiment, a VEP method was developed to facilitate the evaluation
of amplitudes of evoked responses over time (5 blocks of VEP of 60 responses) to 3 types of
visual stimulation (reversal stimulus with high and low contrast and a motion stimulus) over
a period of 2.5 minutes (linear trend of amplitude over time in µV/min, amplitude ratio 5:1).
Varying types of visual stimulation served to study different parts of the visual system up to the
visual cortex (primary visual cortex using reversal stimuli and the extrastriatal regions using
motion stimuli). The results in 39 patients with migraine (compared to 36 healthy volunteers),
specifically in 19 migraine patients who were examined in the interictal phase, supported the
existence of a deficit in VEP amplitude decrement during prolonged visual stimulation in
migraineurs. Although anticipated, no significant VEP decrements were observed in the group of
10 migraine patients in ictal phase and 10 on prophylactic treatment, however, a decremental
trend in certain parameters was noted when statistical comparisons were done between the groups.
A deficit in VEP amplitude decrement was observed when using the reversal stimulus with high
contrast and in response to onset of motion during the motion stimulus. This proved that the
alteration in processing visual stimuli in migraineurs is not only bound to the primary sensory
regions (primary visual cortex), but also involves secondary cortical areas (extrastriatal visual
cortex). Contrary to expectations, low-contrast visual stimuli was not found to be advantageous in
evoking a decrement in VEP amplitudes. The experimental protocol provided relatively simple
algorithms that can be used to blind the evaluation process. The results are presented
acknowledging the limitations regarding the definition of the term habituation (lack of
differentiation from sensory adaptation and fatigue) thus making the preferred term decrement
(amplitude VEP).
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4. Úvod do problematiky
Úvodní (teoretická) část disertační práce tvoří literární přehled, ve kterém je zpracováno několik
témat, která jsou z různých hledisek východisky pro experimentální práci. Migréna představuje
paroxysmální onemocnění s komplexní symptomatikou, jehož podstatou je primárně dysfunkce
centrálního nervového systému a absence strukturálních změn v běžném neuroradiologickém
zobrazení. Po popisu klinických charakteristik migrény (prodromální stadium, (aura), fáze bolesti
hlavy, postparoxysmální fáze) jsou v disertační práci formou tabulek uvedena diagnostická
kritéria migrény podle Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy vydané Mezinárodní společností pro
bolesti hlavy (The International Classification of Headache Disorders, International Headache
Society, ICH, IHS) resp. podle druhé verze této klasifikace z roku 2004 (ICH II).
V další části je zpracováno téma patofyziologie migrény. Formou přehledu
elektrofyziologických i zobrazovacích studií s jejich interpretacemi je přiblížena z historického
pohledu cesta od původní vaskulární teorie patofyziologie migrény až k neurogenní teorii, která
považuje za primární neurogenní dysfunkci a cévní projevy jsou chápány jako sekundární.
V rámci neurogenní dysfunkce u migrény jsou probrány mechanismy centrální a periferní
senzitizace, genetické a humorální faktory. Zvláštní pozornost je věnována hormonálním vlivům u
migrény s ohledem na jejich vliv na elektrofyziologické nálezy. Jako poslední v patofyziologické
části je rozpracován koncept migrény jako centrální poruchy zpracování senzitivních
a senzorických informací, který odkazuje na opodstatnění a význam experimentální části práce
pro patofyziologii migrény – předpoklad odlišného zpracování senzitivních a senzorických
podnětů (z klinických příznaků možno uvést fotofobii, fonofobii, osmofobii, allodynii).
V rámci tématu kortikální excitability u migrény je uveden přehled a interpretace studií
s transkraniální magnetickou stimulací zrakového a motorického kortexu, které ukazují konfliktní
výsledky a interpretace ve smyslu kortikální hyperexcitability a hypoexcitability u migrény.
Pro pochopení záměru experimentální části práce jsou detailně probrány principy
habituace (poklesu odpovědi na opakované podněty), a to v obecné rovině včetně všech
behaviorálních charakteristik; a jsou také uvedeny neuronální podklady habituace.
Na základě četných experimentů bylo definováno 9 základních charakteristik habituace
(Thomson a Spencer, 1966; Rankin et al. 2009):
(1) Habituace může být patrna v různých parametrech odpovědi (frekvence, velikost), může být
exponenciální nebo lineární. V začátku repetitivní stimulace bývá prokazatelné zvýšení odpovědi
(senzitizace), teprve potom následuje pokles odpovědi (habituace). Jedná se o dva protichůdně
působící procesy – duální teorie („dual-process theory“) (Growes a Thompson 1970).
(2) Přerušení podnětu vede k vymizení habituace („spontánní zotavení“).
(3) Po opakovaném přerušení stimulace a „spontánním zotavení“ habituace je následná
habituace vždy výraznější („potenciace habituace“).
(4) Vyšší frekvence stimulace vyvolá rychlejší a výraznější habituaci (případně „spontánní
zotavení“) při přerušení stimulace.
(5) Menší intenzita stimulu vyvolá rychlejší a výraznější habituaci. Velmi intenzivní stimuly
nemusí vést k habituaci.
(6) Při repetitivní stimulaci se efekt habituace může kumulovat (může nebo nemusí být dosaženo
nulové velikosti odpovědi).
(7) Habituace je specifická pro daný stimulus. Zařazení stimulu jiné modality habituaci ruší. Tento
princip je podstatný pro odlišení habituace od únavy a senzitivní/senzorické adaptace.
(8) Zařazení intenzivnějšího stimulu vede k úpravě habituace (dishabituace).
(9) Opakování dishabituačních podnětů vede ke snížení dishabituace („habituace dishabituace“).
V souvislosti s metodikou experimentu jsou uvedeny neuronální mechanismy zpracování
zrakového podnětu (na úrovni sítnice, subkortikálních struktur a zrakového kortexu), a také
7

principy vzniku kortikální evokované odpovědi a zrakových evokovaných potenciálů (na
reverzační podnět, na pohybový podnět).
Pattern reversal VEP (běžně užívaný nepřekládaný termín, PR-VEP) představují VEP
na reverzační podnět (tento český ekvivalent použili Peregrin a Svěrák v roce 1987). Klasickým
strukturovaným podnětem, při kterém dochází k repetitivnímu zvratu komplementárních různě
kontrastních obrazců stimulačního vzoru, je střídání světlých a tmavých polí šachovnice. PR-VEP
představují elektrofyziologické koreláty zpracování zrakového podnětu v subsystému, který
zahrnuje centrum sítnice, parvocelulární systém a ventrální proud zrakové dráhy až po V1.
Při stimulaci pohybem struktury v zorném poli („motion VEP“) dochází k převažující
aktivaci periferních částí sítnice (magnocelulárního systému) a navazujícího dorzálního proudu
zrakové dráhy a extrastriátového zrakového kortexu (zejména area V5, mediotemporální oblast)
(Lennie et al. 1990). Optimálním typem stimulace se zdá být radiální pohyb v periferii zorného
pole (expanze a kontrakce koncentrických kruhů) (Kremláček et al. 1998). Při náhlém přechodu
stimulačního vzoru ze stacionární polohy do pohybu je možné vyvolat VEP jako reakci na začátek
pohybu (tzv. motion-onset VEP, M-VEP) (Kuba a Kubová, 1992).
V závěru obecné části je uveden přehled studií se zrakovými evokovanými potenciály
u migrény (včetně postupů zaměřených na stanovení habituace a na modulaci habituace
zrakových evokovaných odpovědí), který je doplněn nálezy ostatních elektrofyziologických
metod (EEG, sluchové evokované potenciály, blink reflex, kognitivní evokované odpovědi atd.).
Při kritické analýze elektrofyziologických studií jsou patrné některé metodologické
nedostatky. Ohraničení interiktálního období u některých prací (Schoenen et al. 1995, Áfra et al.
1998) bylo jen z jedné strany (vyšetření PR-VEP bylo provedeno 5 a více dnů po poslední atace
migrény), nebyl ale nijak kontrolován výskyt ataky migrény po elektrofyziologickém vyšetření.
V tomto směru se autoři v následujících studiích poučili a interiktální období ohraničili ve většině
případů 3 dny před a po atace migrény s kontrolou po vyšetření PR-VEP (Oelkers et al. 1999;
Áfra et al. 2000; Sand a Vingen 2000; Judit et al. 2000; Bohotin et al. 2002). Těsně před atakou
migrény byla totiž zjištěna „normální“ habituace (Judit et al. 2000).
Diskrepance ve výsledcích elektrofyziologických studií je možné hledat také
v nesourodosti subjektů v souborech (migreniků i zdravých dobrovolníků). Potenciálními faktory
ve vztahu k parametrům VEP jsou věk, charakteristiky migrény (délka trvání, počet atak apod.),
faktory migrenózního cyklu (definice interiktálního období), fáze menstruačního cyklu u žen atd.
Další faktory ovlivňující výsledky souvisejí s rozdílnou metodikou ve studiích (v případě VEP
parametry stimulace jako je velikost čtverců a kontrast, počet odpovědí v jednotlivých blocích,
způsob hodnocení).
Otázka, zda je mozek migreniků hyperexcitabilní nebo hypoexcitabilní, je poněkud
zavádějící. Mozek migreniků je pravděpodobně hyperresponzibilní. Facilitační nebo inhibiční
faktory mohou mít u migreniků odlišnou odezvu než je tomu u zdravých dobrovolníků.
Na základě výsledků elektrofyziologických studií u migrény byla vyslovena teorie funkční
thalamo-kortikální diskonekce (dysrytmie) u migrény. Pro migrénu je charakteristické kolísání
funkčního stavu centrálního nervového systému, se kterým korespondují elektrofyziologické
změny. Pravděpodobný specifický elektrofyziologický korelát migrény (deficit habituace
evokovaných odpovědí) v preiktální a iktální fázi migrény mizí. Deficit habituace byl u migrény
v interiktální fázi opakovaně popsán napříč různými modalitami evokovaných odpovědí
pocházejících z kortexu, ale také na úrovni mozkového kmene (blink reflex).
Abnormní zpracování senzitivních a senzorických podnětů centrálním nervovým
systémem u migrény má pravděpodobně patofyziologický význam. „Přestimulování“ (overload)
množstvím podnětů v důsledku nefungující fyziologické ochrany, kterou mechanismus habituace
zřejmě představuje, může vést ke spouštění paroxysmální neuronální aktivity („cortical spreading
depression-like fenomén“) přímo nebo cestou vyčerpání energetických rezerv v neuronálních
strukturách (Stankewitz a May 2009).
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Na druhou stranu deficit habituace nelze považovat za zcela specifický pro migrénu. Byl
zjištěn i u jiných onemocnění – např. u tinitu (Walpurget et al. 2003), schizofrenie (Meincke et al.
2004), Parkinsonovy nemoci (Schestatsky et al. 2007), fotosenzitivní epilepsie (Brazzo et al.
2011) nebo u bolestí zad (Fann et al. 2005). Alespoň v některých z těchto případů je možné deficit
habituace považovat za korelát chronicity onemocnění a mohl by být projevem senzitizace.
Cyklické změny ve smyslu střídání deficitu habituace a „normální“ habituace ale nebyly
nalezeny u žádného jiného onemocnění nebo stavu – jedná se zřejmě o skutečný
elektrofyziologický korelát specifický pro epizodickou migrénu. Maximální deficit habituace byl
konstatován v řádu dnů před atakou migrény (při užití CNV, P300) (Kropp a Gerder 1998; Evers
et al. 1999).
Nálezy u pacientů s chronickou migrénou, kteří byli úspěšně profylaktickou léčbou
převedeni zpět k epizodickým bolestem hlavy, se změnily z „normální“ habituace směrem
k potenciaci (Chen et al. 2012). Chronickou migrénu lze tedy z neurofyziologického hlediska pro
podobné charakteristiky chápat jako „nikdy nekončící ataku“ (Coppola et al. 2012).
Jakkoliv je do sebe zapadající interpretace výsledků elektrofyziologických nálezů
přitažlivá, nelze opomenout pochybnosti, které působí protichůdné či jinak kontroverzní výsledky
v celé řadě případů. Jedná se především o studie, ve kterých nebyl zjištěn deficit habituace
v interiktálním období u epizodické migrény (Oelkers et al. 1999; Sand a Vingen 2000; OelkersAx et al. 2005; Sand et al. 2008, 2009; Omland et al. 2013).
V neposlední řadě mohou být výsledky elektrofyziologických studií u migrény ovlivněny
i subjektivním faktorem při hodnocení experimentátorem. Především u hodnocení amplitud
evokovaných odpovědí, pokud vyšetřující zná pořadí jednotlivých bloků odpovědí, může být při
značení vrcholů v záznamech s vyšší variabilitou křivky (jak tomu bývá právě v případě
hodnocení habituace pomocí bloků s menším počtem evokovaných odpovědí) ovlivněn znalostí
očekávané změny. Práce, která jako první použila zaslepené hodnocení, paradoxně deficit
habituace u migrény v interiktální fázi neprokázala (Omland et al. 2013).
Elektrofyziologické studie u migrény jsou stále aktuálním tématem s řadou otázek,
na které bude potřeba v budoucnu odpovědět. Kritika užití termínu habituace ve studiích
s kortikálními evokovanými potenciály (Bednář et al. 2014) vychází z toho, že není respektována
definice habituace ve smyslu odlišení od senzitivní/senzorické adaptace a únavy.
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5. Cíle disertační práce
(1) Vypracovat metodiku (inovativní z pohledu běžné neurofyziologické praxe v klinické
neurologii) pro hodnocení vývoje amplitudy evokované odpovědi v čase (hodnocení amplitudy po
zprůměrnění odpovědí v jednotlivých za sebou jdoucích blocích).
(2) Ověřit přítomnost deficitu dekrementu amplitudy VEP při protrahované zrakové stimulaci
u migreniků (v interiktálním období) ve srovnání s fyziologickým dekrementem amplitudy VEP
u zdravých subjektů, s nálezy VEP v iktální fázi a u migreniků na profylaktické medikaci
(v těchto případech je očekáváno obnovení dekrementu amplitudy VEP). Pomocí zaslepeného
hodnocení eliminovat subjektivní faktory při hodnocení.
(3) Využít vedle klasického reverzačního podnětu (PR-VEP) také stimulaci pohybovým podnětem
(M-VEP), a získat tak odpovědi nejen z primární zrakové kůry, ale také z extrastriatálních oblastí,
odpovědných za zpracování pohybu (první využití M-VEP v experimentu tohoto typu). Ověřit
elektrofyziologicky alteraci kortikálního zpracování pohybového podnětu u migreniků.
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6. Soubor subjektů a metodika
6.1. Soubor subjektů
Soubor byl rozdělen do dvou hlavních skupin. První skupina (kontrolní) zahrnovala 36 zdravých
dobrovolníků (zaměstnanců FN Hradec Králové a jejich příbuzných či známých). Druhou skupinu
tvořilo 39 pacientů s diagnózou migrény. Pacienti s diagnózou migrény byli dispenzarizováni
v poradně pro bolesti hlavy Neurologické kliniky FN a LF UK v Hradci Králové. Skupina
migreniků byla následně rozdělena do 3 podskupin:
(1) skupina migreniků vyšetřovaných v interiktální fázi (IntM);
(2) skupina migreniků vyšetřovaných v iktální fázi (IctM);
(3) skupina migreniků s chronickou profylaktickou medikací (MwT).
Klinická a demografická data byla od všech subjektů získána pomocí vlastního dotazníku,
který subjekt vyplnil před vlastním elektrofyziologickým vyšetřením. Podmínkou zařazení
zdravých dobrovolníků do studie byla negativní odpověď na dotaz ohledně anamnézy bolestí
hlavy, onemocnění centrálního nervového systému (neurologického nebo psychiatrického
charakteru) a na medikaci potenciálně ovlivňující cerebrální funkce (např. antidepresiva,
anxiolytika apod.). Dotazník pro pacienty s klinickou diagnózou migrény obsahoval dotazy na
jednotlivé body diagnostických kritérií pro migrénu s aurou a migrénu bez aury podle ICH II a do
studie byli zařazeni pouze ti pacienti, kteří tato kritéria splnili. Pacienti splňující kritéria pro
chronickou migrénu (více než 15 atak migrény za měsíc) byli vyřazeni z důvodu předpokladu
odlišných elektrofyziologických charakteristik dle literárních údajů (Coppola et al. 2012).
Výskyt bolesti hlavy před vlastním elektrofyziologickým vyšetřením byl u migreniků
zjišťován pomocí dotazníku, výskyt bolestí hlavy po vyšetření byl zjišťován telefonickým
kontaktem s odstupem 3 dnů resp. 72 hodin od vyšetření. Na základě tohoto postupu byli
do skupiny migreniků vyšetřovaných v interiktálním období (IntM) zařazeni ti migrenici, kteří
neuváděli výskyt bolesti hlavy v období 72 hodin před a po elektrofyziologickém vyšetření.
Migrenici, kteří v tomto období bolest hlavy potvrdili, byli zařazeni do skupiny migreniků
vyšetřovaných v iktálním období (IctM). Součástí zařazení migreniků do skupiny IntM i IctM
byla absence chronické profylaktické medikace. Migrenici, kteří v dotazníku před vyšetřením
uvedli chronickou profylaktickou medikaci (antikonvulziva nebo antidepresiva) byli zařazeni do
skupiny migreniků s terapií (MwT). V této skupině nebyla rozlišována iktální a interiktální fáze
migrény. Disertační práce obsahuje bližší specifikaci stran medikace (preparát, dávkování, počet
subjektů ve skupinách). Žádný z migreniků v dotazníku neuvedl abúzus analgetik a triptanů (více
než 10 dávek akutní medikace za měsíc).
Nemocní s MO a MA byli hodnoceni v jednotlivých skupinách společně (dle literárních
údajů elektrofyziologické nálezy mezi MO a MA většinou nevykazovaly významnější rozdíly
(např. Omland et al. 2013).
U žen byly pomocí dotazníku před vyšetřením zjišťovány údaje týkající se menstruačního
cyklu a užívání hormonální antikoncepce (podrobně popsán soubor subjektů z tohoto hlediska
v disertační práci) s ohledem na možný vliv hormonálních změn na parametry VEP (Yilmaz et al.
1998, 2000; Avitabile et al. 2007).
Před vlastním elektrofyziologickým vyšetřením byla u všech subjektů vyšetřena zraková
ostrost pomocí Landoltových obrazců tvaru C, které byly před vyšetřovaným subjektem
zobrazovány na displeji monitoru v rámci testu FrACT (Freiburg Visual Acuity and Contrast Test)
(Bach 2007). Hlavní demografické a klinické charakteristiky souboru (včetně rozdělení do
jednotlivých podskupin) jsou uvedeny v tabulce 1.
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Tabulka 1: Demografické a klinické charakteristiky souboru.
Skupina

ZD

M

IntM

IctM

MwT

Počet subjektů

36

39

19

10

10

27:9

30:9

13:6

9:1

8:2

37±12,7
18–62

41±11,3
18–62
23:16

37±10,9
18–60
11:8

42±11,6
19–62
7:3

47±8,4
25–57
5:5

21±12,7
2–50
24±21,2

15±9,8
2–50
26±21,5

24±14,8
4–50
23±21,2

28±21,2
4–43
21±20,2

0,95±0,33
0,45–1,47
0,85±0,27
0,36–1,43

1,05±0,35
0,45–1,47
0,93±0,27
0,43–1,43

0,81±0,26
0,53–1,44
0,83±0,23
0,54–1,16

0,90±0,31
0,59 –1,47
0,75±0,27
0,36 –1,20

Poměr ženy : muži
Věk (roky)*
Rozmezí
Poměr MO : MA
Trvání migrény (roky)*
Rozmezí (roky)
Trvání ataky (hodiny)*
Zraková ostrost - OL*
Rozmezí
Zraková ostrost - OP*
Rozmezí

1,04±0,27
0,57 –1,57
0,99±0,29
0,45–1,57

Vysvětlivky: ZD – zdraví dobrovolníci, M - migrenici (všechny skupiny), IntM - migrenici
v interiktálním období, IctM - migrenici v iktálním období, MwT - migrenici s profylaktickou
léčbou, MO - migréna bez aury, MA - migréna s aurou, OL - levé oko, OP - pravé oko,
* zapsáno ve tvaru aritmetický průměr ± směrodatná odchylka
6.2. Metodika
6.2.1. Stimulace
Zdraví dobrovolníci i migrenici byli vyšetřeni třemi typy VEP s různými charakteristikami
stimulace:
(1) Vysokokontrastní PR-VEP vyvolané reverzačním podnětem charakteru střídání světlých
a tmavých polí šachovnice (velikost čtverců 13´), s kontrastem 85 % dle Michelsona a s frekvencí
stimulace (reverzace) 2 Hz. Byla záměrně vybrána relativně malá velikost čtverců, neboť se
ukázala vhodnější pro vyvolání fenoménu habituace (Omland et al. 2011).
(2) Nízkokontrastní PR-VEP – se stejnými parametry stimulace jako viz výše vyjma kontrastu
(14 %).
(3) M-VEP indukované začátkem radiálního pohybu (expanzí a kontrakcí) sinusoidálně
modulovaného kruhového vzoru s kontrastem 14 % a poměrem pohybu a stacionární periody
100:400 ms.
Stimulační vzory jsou graficky ukázány na obrázku 1.
Vyšetření celého souboru subjektů probíhalo v elektrofyziologické laboratoři Neurologické
kliniky LF UK a FN v Hradci Králové v období od prosince 2011 do června 2012. Zraková
stimulace byla prezentována pomocí 17" monitoru ViewSonic E70fSB s vertikální obnovovací
frekvencí („vertical refresh rate“) 60 Hz. Vzdálenost vyšetřovaného subjektu od monitoru činila
125 cm. Vyšetření probíhalo binokulárně, v zatemněné místnosti, fixační bod (červený křížek) byl
umístěn ve středu obrazovky. Průměrný jas stimulu byl 40 cd/m².
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Obrázek 1: Stimulační vzory pro VEP.
a)
b)

c)

Obrázek 1 ukazuje 3 druhy stimulačních vzorů pro VEP: a) vysokokontrastní PR-VEP,
b) nízkokontrastní PR-VEP, c) M-VEP.
6.2.2. Snímání
Každé ze tří typů VEP byly pomocí A/D převodníku (16 bit) snímány v 5 blocích o 60
odpovědích, které byly zprůměrněny. Množství vyřazených odpovědí (s artefakty resp.
s amplitudou vyšší než 50 μV) nepřesahovalo 5 % odpovědí v jednotlivých blocích. Trvání
každého záznamu, snímaného se vzorkovací frekvencí 20 kHz (s převzorkováním frekvencí 3,3
kHz) činilo
300 ms.
Filtry byly nastaveny pro rozmezí
0,2–100 Hz.
Ke snímání VEP byly užity elektrody Oz, O1, O2 a Pz. Elektroda Fz byla užita jako
referenční pro PR-VEP, elektroda A2 (pravý ušní lalůček) pro M-VEP. Pro minimalizaci vlivu
hluku z okolí elektrofyziologické laboratoře bylo u vyšetřovaných subjektů v průběhu snímání
VEP použito ušních ucpávek do obou uší (s útlumem 28 dB dle údajů od výrobce). Úroveň
spolupráce subjektů v průběhu vyšetření VEP byla kontrolována pomocí kamerového systému,
který je součástí elektrofyziologické laboratoře. Celý soubor byl vyšetřen v běžné pracovní době
v rozmezí 7–15 hodin.
Celý projekt probíhal v souladu s Helsinskou deklarací (World Medical Association 2004)
a byl schválen Etickou komisí Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Každý z účastníků studie
byl řádně poučen a podepsal informovaný souhlas s vyšetřením.
6.2.3. Identifikace vrcholů a hodnocení amplitudy VEP
K zajištění zaslepeného hodnocení VEP byla všechna data z primárního vyšetřovacího systému
Synergy exportována a analyzována pomocí programu MATLAB (verze 12) (Mathworks, USA).
Křivky PR-VEP a M-VEP ze všech 5 bloků byly zobrazeny jako překrývající se křivky ve stejné
barvě, aby nebylo možné při hodnocení identifikovat pořadí jednotlivých křivek (reprezentujících
1.–5. blok VEP). Tři hlavní vrcholy VEP (N75, P100 a N145 u PR-VEP; P1, N2 a P3 u M-VEP)
byly označeny dle elektrofyziologické praxe a současně s pomocí automatické identifikace
(lokální extrém v definovaném intervalu ±6 ms u PR-VEP a ±9 ms u M-VEP) v identických
místech pro všechny křivky (viz obrázek 2). V případě M-VEP byl ze záznamů z elektrod O1, O2,
Oz a Pz vybrán záznam s nejvyšší amplitudou vrcholu N2 a s nejnižší variabilitou tvaru M-VEP
v jednotlivých blocích vzhledem ke známé interindividuální variabilitě lokalizace odpovědí
M-VEP (Kuba et al. 2007). Hodnocení VEP bylo prováděno se zaslepením s ohledem na
příslušnost subjektu do skupiny (zdraví dobrovolníci versus migrenici resp. skupiny migreniků).
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Obrázek 2: Příklad VEP jednoho kontrolního subjektu.

Vysvětlivky: Znázornění principu zaslepeného hodnocení VEP (vysokokontrastní PR-VEP,
nízkokontrastní PR-VEP, M-VEP). V horní části jsou překrývající se křivky ze všech pěti bloků, tak
jak byly zobrazeny při hodnocení. V dolní části obrázku je pro demonstraci tato překrývající se
křivka rozložena na křivky odpovídající jednotlivým blokům. Amplitudy jsou měřeny„peak-to-peak“ (mezivrcholové amplitudy), tedy mezi lokálními extrémy (značeno bílou linií) v intervalu,
který je vyznačen šedými pruhy. V případě M-VEP byl pro hodnocení vybrán záznam z jednoho ze
čtyř svodů na základě vizuálního hodnocení podle předem daných kritérií (maximální amplituda
dominantní N2 odpovědi a co nejvyšší stabilita tvaru křivek reprezentujících bloky VEP).
Negativita směrem dolů, pozitivita nahoru.
6.2.4. Statistika
Pokles amplitudy VEP v čase byl hodnocen pomocí dvou přístupů:
(1) aplikace lineární regrese na hodnoty amplitud jednotlivých subjektů ze všech 5 bloků
s výstupem v podobě směrnice – trendu („slope“) popisující lineární pokles nebo případný nárůst
amplitudy v čase (v jednotkách μV/min.);
(2) evaluace poměru mezi amplitudou posledního a prvního bloku (5:1 poměr).
Získané a vypočtené parametry nevykazovaly při užití Lillieforsova testu normální
distribuci, a to ani v případě logaritmické transformace, transformace pomocí druhé odmocniny
(„square root“) či pomocí inverze hodnot. Z tohoto důvodu byly použity neparametrické testy.
Pro statistické vyhodnocení výsledků byl užit oboustranný znaménkový test s cílem ověřit,
zda je lineární trend změny amplitud jednotlivých bloků v rámci jednotlivých skupin statisticky
významný. Výsledky byly korigovány pomocí vícenásobného porovnávání (Benjamini a Yekutieli
2001). Porovnání výsledků mezi skupinami bylo provedeno na základě Kruskalova-Wallisova
neparametrického testu (neparametrická varianta ANOVA). Byla užita obvyklá prahová statistická
významnost (p = 0,05).
6.3. Výsledky
Na příkladu VEP jednoho ze zdravých dobrovolníků (obrázek 2) je demonstrována tvorba
záznamu obsahujícího křivky ze všech 5 bloků VEP pro zaslepené hodnocení a způsob značení
jednotlivých vrcholů VEP. Dynamika mezivrcholových amplitud jednotlivých bloků (od prvního
bloku k pátému bloku) při hodnocení v jednotlivých skupinách je graficky znázorněna na
obrázku 3. Numerické hodnoty amplitud pro první a pátý blok (a jejich poměr) jsou uvedeny
v tabulce 2. Pro definitivní hodnocení byly užity intraindividuální změny amplitud bloků ve
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vztahu k amplitudě prvního bloku (obrázek 4). Dynamika intraindividuálních změn amplitudy
VEP v čase v průběhu zrakové stimulace koresponduje s výsledky udávajícími lineární trend
změny („slope“) a poměr bloku 5:1, jak ukazuje tabulka 2. V kontrolní skupině zdravých
dobrovolníků byl pozorován signifikantní dekrement v případě devíti parametrů z celkových
dvanácti. Nicméně po korekci mnohočetným porovnáváním byly jako jediné významné změny
zjištěny parametry lineárních trendů amplitud VEP a poměr amplitud bloku 5:1 (pro P100–N75
a P100–N145 v případě vysokokontrastních PR-VEP) a poměr amplitud bloku 5:1 pro P1–N2
u M -VEP.
Ve skupině migreniků nebyl pozorován signifikantní lineární trend amplitudy. Kruskalův-Wallisův neparametrický test ale ukázal významný skupinový vliv na lineární trend ve smyslu
poklesu (dekrement) pro obě amplitudy (P100–N75: H (3,71) = 14,30, p = 0,003, P100–N145:
H (3,71) = 12,67, p = 0,005); u vysokokontrastních PR-VEP a u amplitudy P1–N2 u M-VEP
(H (3,67) = 8,83, p = 0,032). Skupinový efekt na poměr amplitudy bloku 5:1 byl zjištěn pouze
v případě amplitudy P100-N75 (H (3,71) = 9,85, p = 0,020) u vysokokontrastních PR-VEP.
Použití Tukeyho testu ukázalo, že lineární trend amplitud bloků vysokokontrastních PR-VEP se
v jednotlivých skupinách liší.
Z popisných parametrů je zřejmé, že lineární trendy amplitud ve smyslu poklesu
(dekrementu) byly výraznější v kontrolní skupině zdravých dobrovolníků (P100–N75 medián [25;
75 percentil]: -0,7 [-1,4; 0,2] μV/min.; P100–N145: -0,5 [-1,2; 0,0] μV/min.) ve srovnání se
skupinou IntM (P100–N75: 0,7 [-0,5; 1,5] μV/min., P100–N145: 0,5 [-0,5; 1,3] μV/min.), a také
se skupinou MwT (P100–N75: 0,0 [-0,5; 0,9] μV/min.). Následné („post-hoc“) testy poukázaly na
rozdíl mezi dekrementálním lineárním trendem amplitudy P1–N2 při vyšetření M-VEP
u kontrolní skupiny zdravých dobrovolníků (-0,5 [-1,0; 0,0] μV/min.) a jeho absencí ve skupině
IctM (0,5 [0,0; 1,1] μV/min.). V případě nízkokontrastních PR-VEP nebyly zjištěny žádné
významné rozdíly v jednotlivých vyšetřovaných skupinách. Ve skupině zdravých dobrovolníků
byl zjištěn nižší poměr amplitudy P100–N75 bloků 5:1 vysokokontrastních PR-VEP (0,9 [0,9;
1,0]) ve srovnání s výsledky ve skupině IctM (1,1 [0,9; 1,2]). Podobné výsledky byly zjištěny
v případě srovnání amplitud P1–N2 u M-VEP zdravých dobrovolníků (0,9 [0,7; 1,0]) a ve skupině
IctM (1,1 [0,9; 1,2]). Nebyly však zjištěny žádné signifikantní rozdíly mezi jednotlivými
skupinami migreniků.
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Obrázek 3: Dynamika mezivrcholových amplitud VEP v čase u jednotlivých skupin v souboru.

Na obrázku jsou znázorněny nálezy 3 typů VEP (vysokokontrastní PR-VEP, nízkokontrastní PRVEP a M-VEP) u všech skupin souboru (ZD – zdraví dobrovolníci, IntM – migrenici
v interiktálním období, IctM – migrenici v iktálním období, MwT – migrenici s profylaktickou
léčbou). Na vertikální ose grafů je amplituda v µV, na horizontální ose pořadí jednotlivých bloků.
Sloupce znázorňují amplitudy P100–N75 a P100–N145 (u PR-VEP obou kontrastů) resp. P1–N2
a P3–N2 (u M-VEP). Rozložení amplitudy je vyjádřeno pomocí mediánu (kruh s tečkou) a 25/75
percentilu (černé svislé obdélníky), extrémní datové body jsou vyznačeny plnou čárou a odlehlé
hodnoty („outliers“) prázdnými kroužky. Počty subjektů (n) odpovídají pouze hodnoceným
záznamům (vyřazeny záznamy s artefakty).
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Tabulka 2: Výsledky.
amplituda

P100–
N75
PR-VEP
vysoký
kontrast
P100–
N145

P100–
N75
PR-VEP
nízký
kontrast
P100–
N145

P1–N2

M-VEP

P3–N2

ZD
blok 1

μV

blok 5
poměr 5:1

μV

lineární trend
(slope)
blok 1

μV/min.

blok 5
poměr 5:1

μV

lineární trend
(slope)
blok 1

μV/min.

blok 5
poměr 5:1

μV

lineární trend
(slope)
blok 1

μV/min.

blok 5
poměr 5:1

μV

lineární trend
(slope)

μV/min.

blok 1

μV

blok 5
poměr 5:1

μV

lineární trend
(slope)
blok 1

μV/min.

blok 5
poměr 5:1

μV

lineární trend
(slope)

μV/min.

μV

μV

μV

μV

IntM

IctM

MwT

17,6 [10,2; 0,3]
n = 36
14,4 [10,0; 0,4]
0,9 [0,9; 1,0]
p = 0,001
-0,7 [-1,4; -1,2]
p = 0,001
12,1 [9,2; 21,1]
n = 36
12,3 [8,1; 19,3]
0,9 [0,8; 1,0]
p = 0,029
-0,5 [-1,2; 0,0]
p = 0,004
10,4 [5,1; 13,0]
n = 36
9,0 [6,0;13,5]
0,9 [0,8; 1,1]
p = 0,132
-0,3 [-1,1; 0,4]
p = 0,243
11,0 [7,7; 19,0]
n = 36
9,7 [6,4; 16,0]
0,9 [0,7; 1,1]
p = 0,065
-0,4 [-1,4; 0,3]
p = 0,029

14,5 [11,3; 16,8]
n = 19
17,4 [10,7; 19,5]
1,1 [0,9; 1,2]
p = 0,167
0,7 [-0,5; 1,5]
p = 0,167
15,4 [10,9; 18,0]
n = 19
16,5 [9,6; 17,7]
1,0 [0,9; 1,2]
p = 1,000
0,5 [-0,5; 1,3]
p = 1,000
10,3 [8,2; 10,6]
n = 18
9,1 [6,2; 11,6]
0,9 [0,7; 1,1]
p = 0,815
-0,3 [-1,9; 0,9]
p = 0,481
12,1 [7,5; 13,6]
n = 18
10,6 [7,0; 13,8]
1,0 [0,8; 1,2]
p = 1,000
0,2 [-1,1; 1,1]
p = 0,815

17,0 [10,6; 23,2]
n = 10
15,7 [11,2; 22,1]
1,0 [0,9; 1,1]
p = 1,000
0,1 [-0,4; 0,4]
p = 1,000
17,8 [11,0; 26,5]
n = 10
15,2 [12,1; 23,3]
0,9 [0,8; 1,0]
p = 0,754
-0,4 [-1,9; 0,2]
p = 0,754
8,7 [7,5; 12,2]
n=8
8,8 [6,3; 12,3]
1,0 [0,8; 1,1]
p = 1,000
-0,0 [-0,5; 0,4]
p = 1,000
12,9 [9,4; 17,5]
n=8
13,5 [7,2; 18,5]
1,0 [1,0; 1,1]
P = 1,000
0,0 [-0,2; 0,7]
p = 1,000

13,8 [11,9;18,9]
n = 10
12,5 [10,4; 17,3]
1,0 [0,9; 1,1]
p = 1,000
0,0 [-0,5;0.9]
p = 1,000
15,3 [13,4; 18,0]
n = 10
15,5 [12,9; 19,4]
1,0 [1,0; 1,1]
p = 1,000
0,2 [-0,4; 0,6]
p = 0,754
6,3 [5,1; 7,7]
n = 10
6,2 [5,4; 9,6]
1,2 [0,7; 1,7]
p = 0,754
0,3 [-0,5; 1,5]
p = 0,344
10,9 [8,8; 12,1]
n = 10
8,3 [7,1; 13,9]
1,0 [0,8; 1,3]
p = 1,000
0,4 [-1,1; 0,8]
p = 0,754

5,8 [4,8; 9,0]
n = 35
4,9 [3,1; 7,5]
0,9 [0,7; 1,0]
p = 0,006
-0,5 [-1,0; 0,0]
p = 0,017
9,4 [7,7; 11,8]
n = 35
8,4 [6,1; 12,0]
0,9 [0,8; 1,0]
p = 0,041
-0,5 [-1,1; 0,1]
p = 0,090

6,5 [4,2; 8,0]
n = 18
5,3 [3,7; 8,4]
0,9 [0,6; 1,3]
p = 0,481
-0,5 [-0,8; 0,7]
p = 0,815
10,0 [7,3; 13,1]
n = 18
8,4 [6,4; 12,3]
0,9 [0,7; 1,1]
p = 0,815
-0,3 [-1,0; 0,7]
p = 0,238

5,3 [4,3; 11,0]
n=8
5,7 [4,6; 11,1]
1,1 [0,9; 1,2]
p = 0,727
0,5 [0,0; 1,1]
p = 0,289
12,1 [8,0; 16,7]
n=8
10,1 [7,4; 14,9]
0,9 [0,7; 1,0]
p = 0,070
-0,5 [-0,8; 0,0]
p = 0,289

6,1 [5,4; 10,7]
n = 10
4,8 [3,8; 7,3]
0,8 [0,8; 1,1]
p = 0,344
-0,3 [-0,7; 0,0]
p = 0,344
12,8 [8,8; 17,1]
n = 10
8,5 [5,1; 15,6]
0,9 [0,8; 1,0]
p = 0,344
-0,8 [-0,9; 0,0]
p = 0,344

Tabulka 2 obsahuje medián, interkvartilový interval amplitudy a deskriptory změny amplitudy
v čase (poměr 5:1 a lineární trend amplitudy – slope) u 3 typů VEP (vysokokontrastní PR-VEP,
nízkokontrastní PR-VEP a M-VEP) u všech skupin souboru (ZD – zdraví dobrovolníci, IntM –
migrenici v interiktálním období, IctM – migrenici v iktálním období, MwT – migrenici
s profylaktickou léčbou). Podtržené hodnoty dosáhly statistické významnosti, avšak pouze tučně
podržené hodnoty dosáhly statistické významnosti při korigovaném vícenásobném porovnávání.
Počty subjektů (n) odpovídají pouze hodnoceným záznamům po vyřazení záznamů s artefakty.
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Obrázek 4: Dynamika mezivrcholových amplitud VEP vztažená k amplitudě 1. bloku.

Obrázek ukazuje dynamiku změny amplitud P100–N75 a P100–N145 (u vysokokontrastních
a nízkokontrastních PR-VEP) resp. P1-N2 a P3-N2 u M-VEP ve vztahu k prvnímu bloku VEP.
Na vertikální ose grafů je paramer lineárního trendu amplitudy (slope) v μV/min., na horizontální
ose pořadí jednotlivých bloků. Sloupce znázorňují lineární trend amplitudy (slope) pro amplitudu
P100–N75 a P100–N145 (u PR-VEP obou kontrastů) resp. P1–N2 a P3–N2 (u M-VEP). Rozložení
zešikmení je vyjádřeno pomocí mediánu (kruh s tečkou) a 25/75 percentilu (černé svislé
obdélníky), extrémní datové body jsou vyznačeny plnou čarou a odlehlé hodnoty („outliers“)
prázdnými kroužky. Statisticky významné změny lineárního trendu amplitudy (slope) jsou
vyznačeny pomocí tučného orámování. Hodnoty jednotlivých parametrů jsou detailně uvedeny
v tabulce 6. Počty subjektů (n) odpovídají pouze hodnoceným záznamům po vyřazení záznamů
s artefakty.
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7. Diskuze
V žádné skupině migreniků (IntM, IctM a MwT) nebyl zjištěn signifikantní dekrement v žádném
parametru při vyšetření všech tří typů VEP, zatímco u zdravých dobrovolníků alespoň v některých
parametrech VEP byl signifikantní dekrement nalezen. To obecně podporuje tezi, že nedostatečný
dekrement velikosti odpovědi na opakovanou stimulaci představuje elektrofyziologickou
charakteristiku migrény.
Při statistickém srovnávání mezi jednotlivými skupinami byl shledán signifikantní pokles
amplitud N75–P100 a P100–N145 vysokokontrastních PR-VEP zdravých dobrovolníků ve
srovnání se skupinou IctM. Současně byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi zdravými dobrovolníky
a skupinou IctM v případě M-VEP. Byl zjištěn dekrement amplitudy N1–P1 u zdravých
dobrovolníků, ale chyběl u IctM. To je v rozporu s nálezy dekrementu velikosti odpovědi
(„normalizace habituace“) v průběhu iktální fáze migrény (Judit et al. 2000). Nepřítomnost
dekrementu amplitudy ve skupině IctM by mohla být vysvětlena širším časovým ohraničením
iktálního období (3 dny před a 3 dny po atace bolestí hlavy) ve srovnání s designem některých
předchozích studií (Judit et al. 2000; Coppola et al. 2013). Naproti tomu hlavním smyslem
časového ohraničení bylo spolehlivě diferencovat interiktální periodu epizodické migrény,
podobně jako u mnohých jiných studií (Áfra et al. 2000; Ozkul a Bozlar 2002; Fumal et al. 2006;
Coppola et al. 2010).
Definice interiktální periody nemůže přesně odrážet realitu cyklických neurogenních změn
v individuálním případě u migrény, což přestavuje obecnou limitaci přesné diferenciace fází
migrenózního cyklu v experimentu. Optimální pro budoucí studie by byla tvorba podskupin
migreniků podle zcela individuálního zhodnocení fáze migrenózního cyklu na základě frekvence
a trvání atak migrény.
Nízkokontrastní podnět se jeví oproti vysokokontrastnímu jako méně významný – lze tedy
teoreticky při jeho aplikaci předpokládat snadnější a výraznější habituaci (Thompson 2009).
Oproti očekávání však nebyl při nízkokontrastních PR-VEP nalezen statisticky významný
dekrement amplitudy VEP v žádné vyšetřované skupině, dokonce ani u zdravých dobrovolníků.
Pravděpodobné vysvětlení tohoto nálezu souvisí s nižší amplitudou a vyšší variabilitou tvaru VEP
při užití podnětu o nižším kontrastu.
Výsledky dále ukazují na menší (byť signifikantní) dekrement M-VEP ve srovnání
s vysokontrastními PR-VEP, nejspíše v důsledku celkově nižší amplitudy M-VEP. To, že nebyl
nalezen signifikantní dekrement amplitudy P1-N2 při vyšetření M-VEP u zdravých dobrovolníků
(amplituda byla 5,8 [4,3; 9,0] μV, pro srovnání amplituda P100–N75 u vysokokontrastních PR-VEP byla 17,6 [10,2; 20,3] μV) by mohlo souviset s tím, že vyšší kontrast může stabilizovat
amplitudu následných M-VEP (Kubová et al. 1995). Výše uvedené nálezy jsou do určité míry
kontroverzní vůči teoretickému předpokladu, že repetitivní aplikace významnějších (intenzivních)
podnětů vyvolá habituaci s menší pravděpodobností (Rankin et al. 2009).
V úvodu k experimentální části byl zmíněn předpoklad alterace zpracování pohybového
podnětu u migreniků v extrastriatálních oblastech jako je V5 nebo V3a u migreniků (McKendrick
a Badcock 2004; Granziera et al. 2006;. McKendrick et al. 2006; Webster et al. 2011). Při M-VEP
se dominantní vrchol N2 nachází právě v oblastech V5 a V3a a v laterálních okcipitálních
oblastech (Pitzalis et al. 2012), proto dekrement vrcholu N2 při dlouhodobé stimulaci by
teoreticky mohl rovněž podporovat hypotézu o dysfunkci zpracování pohybového podnětu
u migrény. Na druhou stranu nelze tento efekt považovat za specifický pro pohybový podnět,
neboť dekrement byl pozorován také v případě PR-VEP.
Nedávná studie (Shepherd et al. 2012) nezjistila poruchu percepce pohybového zrakového
podnětu, ale narušení senzitivity na kontrast u migreniků. V tomto ohledu výsledky
předkládaného experimentu nemohou teorii selektivního narušení senzitivity ke kontrastu
u migreniků podpořit.
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Ve srovnání s nedávno provedenou studií (Omland et al. 2013), která zjistila odlišné
výsledky (nebyl konstatován deficit dekrementu/habituace u migreniků), v této práci ve skupině
IntM byl větší podíl mužů, vyšší průměrný věk, horší vizus a signifikantně těžší průběh (delší
průběh migrény, vyšší počet atak migrény a delší trvání atak). Navíc byla ve výše citované studii
užita jiná definice interiktálního období (48 h před a po atace migrény) místo 72 h
v předkládaném experimentu.
Přestože řada charakteristik designu studie měla eliminovat jiné faktory dekrementu
velikosti odpovědi (relativně krátké trvání stimulace, užití různých kontrastů, náhodný směr
pohybu v případě pohybového podnětu apod.), je přesto obtížné hovořit o habituaci. Hlavní
limitací designu studie v tomto ohledu je, že nebyl aplikován dishabituační podnět, který je pro
odlišení habituace od jiných dekrementačních vlivů nezbytný (Rankin et al. 2009). Tato limitace
je ale společná všem doposud provedeným elektrofyziologickým studiím, které se týkají
hodnocení habituace u migrény. Na druhou stranu výsledky experimentu neobsahují žádné důkazy
pro teorii, že zjištěný dekrement u zdravých dobrovolníků (a deficit tohoto dekrementu u
migreniků) se netýká procesu habituace.
Vysoká senzitivita VEP (s možností zachycení změny amplitudy v řádu desetin μV jako
reakci na protrahovanou stimulaci) a nízká specificita (možnost současného působení různých
vlivů na velikost odpovědi) představují obecně další limitace využití VEP v experimentu.
Je otázkou, zda právě nejrůznější endogenní a exogenní vlivy působící na úroveň aktivity
nebo dráždivosti centrálního nervového systému nepřispěly k rozporuplným výsledkům
elektrofyziologických studií u migrény více než metodologické rozdíly. Může se jednat o vliv
únavy (Kremláček et al. 2007) nebo úroveň bdělosti či pozornosti (Torriente et al. 1999).
Zdá se, že genetický fenotyp může být považován za determinující také
pro elektrofyziologickou odezvu na opakovaný podnět, a to nejen u migreniků, ale pravděpodobně
i u zdravých dobrovolníků, pokud mají v rodinné anamnéze migrénu nebo epilepsii (Sándor et al.
2000b; Siniatchkin et al. 2000a, 2000b). V tomto kontextu lze teoreticky za limitaci experimentu
považovat absenci vyloučení rodinné anamnézy migrény nebo epilepsie u zdravých dobrovolníků,
přestože výsledky tomuto vlivu nijak nenasvědčují.
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8. Závěr
8.1. Splnění cílů disertační práce
(1) Podařilo se vypracovat metodiku VEP, která v podmínkách neurofyziologické laboratoře
umožňuje hodnocení vývoje amplitudy evokované odpovědi v čase na různé typy stimulace
(reverzační podnět s vysokým a nízkým kontrastem, pohybový podnět) v průběhu 2,5 minut.
Různé typy stimulace VEP současně umožňují studování různých částí zrakové dráhy a zrakového
kortexu (primární zraková kůra, extrastriatální oblasti). Inovace metodiky spočívá v tom, že
umožňuje získat data, která jsou velmi pravděpodobně elektrofyziologickým korelátem
konkrétního neurobiologického mechanismu (habituace).
(2) Výsledky předkládané experimentální práce podpořily existenci deficitu dekrementu velikosti
elektrofyziologické odezvy na protrahovanou zrakovou stimulaci (pravděpodobně deficitu
habituace) u migrény v interiktální fázi. Nebyla zjištěna předpokládaná „normální“ habituace ve
skupině migreniků v iktální fázi a na profylaktické léčbě – možná vysvětlení jsou diskutována
v předchozí kapitole 6. Experimentální práce přinesla relativně jednoduchý algoritmus, který
může být využit pro zaslepené hodnocení.
(3) Deficit dekrementu VEP byl pozorován při použití stimulačního podnětu s vysokým
kontrastem v případě PR-VEP a při reakci na začátek pohybu v případě pohybového podnětu
(M-VEP). Tím bylo prokázáno, že alterace zpracování zrakového podnětu u migrény není vázána
pouze na primární senzorické oblasti (primární zrakový kortex), ale také na sekundární kortikální
oblasti (extrastriatální zrakový kortex).
V souvislosti s otázkou plnění cílů disertační práce se nabízí navíc otázka na event. využití
předkládané metodiky VEP v běžné klinické praxi. V tomto smyslu je třeba se jednoznačně
vyjádřit, že metodika VEP pro hodnocení vývoje amplitudy v čase v klinické praxi nemá využití
a je svým charakterem předurčena pro experimentální využití v neurofyziologii (umožňuje
studovat neuronální mechanismy korespondující až se synaptickou úrovní). Využívá statistické
vyhodnocení velice malých změn amplitudy (v řádu procent) určitým směrem v souboru subjektů.
Využití v individuálním hodnocení brání vysoká interindividuální a intraindividuální variabilita
VEP. V případě migrény navíc na elektrofyziologický test, který by byl vysoce specifický, není
poptávka – diagnózu migrény lze s vysokou pravděpodobností stanovit na základě klinického
obrazu (diagnostických kritérií) a negativity radiologických zobrazovacích vyšetření mozku.
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8.2. Doporučení pro elektrofyziologické studie týkající se
habituace na zrakové podněty u migrény
(1) Preferovat repetitivní vizuální stimulaci s vyšetřováním VEP v blocích zprůměrněných
odpovědí (význam pro hodnocení dekrementu odpovědi/habituace).
(2) Aplikovat různé parametry stimulace (vyšší versus nižší kontrast, vyšší versus nižší frekvence
stimulace). Zařadit do stimulačního protokolu dishabituační podnět (např. vizuální podnět
vyžadující kognitivní výkon, záblesk, barevný podnět apod.) a hodnotit dekrement odpovědi před
a po dishabituačním podnětu – význam pro definici habituace resp. diferenciaci jiných složek
dekrementální odpovědi (senzorická adaptace, adaptace na kontrast, únava).
(3) Využívat různé druhy vizuální stimulace (strukturální reverzační podnět, pohybový podnět) –
význam pro aktivaci různých částí zrakového kortexu (primární zraková kůra, extrastriatální
oblasti zrakového kortexu).
(4) Preferovat krátký celkový čas vyšetření (prevence poklesu pozornosti, vlivu únavy).
(5) Preferovat co nejnižší počet odpovědí v jednotlivých blocích (s ohledem na kvalitu záznamu
po zprůměrnění) – minimum je pravděpodobně 50–60 odpovědí, nutno vyloučit větší podíl
vyřazených odpovědí (hodnotit pouze odpovědi bez artefaktů). Vyšetřovat dostatečný počet bloků
VEP – 5 bloků se jeví dostatečných (největší dekrementální odpověď/habituaci lze očekávat mezi
1.–5. blokem, případně mezi 2.–5. blokem.
(6) Zaměřit se na vyšetřování s respektováním fáze migrenózního cyklu (iktální/interiktální)
včetně individuálních kritérií, důsledná kontrola výskytu bolestí hlavy po vyšetření VEP
(telefonický kontakt se subjektem).
(7) Maximálně se snažit o vyloučení vlivů v průběhu vyšetření VEP, které by mohly být
potenciálními nechtěnými dishabituačními podněty v neurofyziologické laboratoři a okolí (hluk,
zvuky – např. telefon, dyskomfort v rámci polohy při vyšetření apod.).
(8) Vyloučit z kontrol subjekty s rodinnou anamnézou migrény a epilepsie.
(9) Snažit se o vyloučení vlivů faktorů s potenciálem ovlivnění kortikálních funkcí v době
vyšetření a před vyšetřením (spánková deprivace, užívání léků, užívání alkoholu a kofeinu v době
před vyšetřením, vyšetření ve stejné denní době – možný vliv diurnálních rytmů, vyšetření žen ve
stejné fázi menstruačního cyklu, vyloučit stres nebo jiný intenzivnější emoční stav atd.).
(10) Při hodnocení minimalizovat subjektivní vlivy, využívat metod zaslepeného hodnocení
(zaslepení příslušnosti subjektů do skupin – zdraví dobrovolníci versus migrenici, jednotlivé
podskupiny migreniků, zaslepení křivek VEP reprezentujících jednotlivé bloky).
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