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ZZáákladnkladníí  informaceinformace
LumbLumbáálnlníí spinspináálnlníí stenstenóózaza (LSS) (LSS) je definovje definováána na 
jako abnormjako abnormáálnlníí zzúúžženeníí ppááteteřřnníího kanho kanáálu lu 
(centr(centráálnlníí stenstenóóza)za) a/nebo koa/nebo kořřenovenovéého kanho kanáálu lu 
(later(lateráálnlníí stenstenóózaza). ). Výsledkem je komprese Výsledkem je komprese 
durduráálnlnííhoho vaku a nervových kovaku a nervových kořřenenůů..
DiabetickDiabetickáá polyneuropatie (DPN) a lumbpolyneuropatie (DPN) a lumbáálnlníí
spinspináálnlníí stenstenóóza (LSS) jsou charakterizovza (LSS) jsou charakterizováány ny 
podobným obrazem nespecifických abnormalit v podobným obrazem nespecifických abnormalit v 
kondukkondukččnnííchch studistudiíích i jehlovch i jehlovéé EMG.EMG.
ObOběě choroby jsou velmi choroby jsou velmi ččastastéé..



ÚÚččastnastnííci studieci studie



ČČtytyřři skupinyi skupiny::  
Test chTest chůůze a bze a běěhu na 10 m hu na 10 m --

 
Rozsah a tRozsah a tíížže stene stenóózyzy



Kondukční  studie

12 12 kondukkondukččnnííchch parametrparametrůů
SNAP SNAP 

N. N. suralissuralis a n. a n. radialisradialis
Amplituda, pomAmplituda, poměěr amplitudr amplitud

F vlnaF vlna
N. N. ulnarisulnaris a n. a n. tibialistibialis

Latence, disperze, perzistenceLatence, disperze, perzistence
H reflex H reflex 

m. m. soleussoleus
Latence, amplitudaLatence, amplituda

MEP DKMEP DK
SL, CMCTSL, CMCT







Žádný z parametrů
 

sám o sobě
 

není
 schopen diferencovat mezi LSS a DPN



PCA: snPCA: sníížženeníí  dimenze datdimenze dat

Data byla zpracována pomocí
 

tzv. analýzy 
hlavních komponent (principal

 

component
 analysis= PCA)



ROC analýzaROC analýza

Data byla podrobena analýze pomocí

 

ROC křivek, které

 

poskytují

 

hodnoty klinické

 

sensitivity a

 

specifičnosti, 
pozitivních a

 

negativních prediktivních hodnot a

 

klinické

 

věrohodnosti (Likelihood

 

ratio

 

-

 

LR). Hodnota plochy 
pod křivkou (AUC) kvantifikuje diagnostickou správnost zkoušky. ROC analýza dovoluje optimalizovat hodnoty 
rozhodovacích úrovní

 

pro zvolený účel (dosažení

 

vyšší

 

citlivosti nebo specifičnosti nebo optimální

 

kombinace 
obou).



Výsledky
VVíícerozmcerozměěrnrnáá analýza analýza a ROC anala ROC analýzaýza prokprokáázaly 3 zaly 3 úúrovnrovněě momožžnnéé
diskriminace mezi LSS a DPN. diskriminace mezi LSS a DPN. 

ÚÚroveroveňň II
Latence F vlny n. Latence F vlny n. ulnarisulnaris versus versus amplampl. SNAP n.. SNAP n.radialisradialis a n. a n. suralissuralis
OdliOdliššeneníí LSS od DPNLSS od DPN

ÚÚroveroveňň IIII
Latence F vlny n. Latence F vlny n. ulnarisulnaris a n. a n. tibialistibialis versus versus amplampl. SNAP n.. SNAP n.radialisradialis a n. a n. suralissuralis, SL MEP, , SL MEP, 
latence H reflexulatence H reflexu
OdliOdliššeneníí LSS bez paretickLSS bez paretickéého postiho postižženeníí od DPNod DPN

ÚÚroveroveňň IIIIII
CMCT, amplituda H reflexu a disperze F vlny n. CMCT, amplituda H reflexu a disperze F vlny n. tibialistibialis
Koreluje s tKoreluje s těžěžkou formou LSS (paretickkou formou LSS (paretickéé postipostižženeníí))



KanonickKanonickéé  rovnicerovnice



NejsilnNejsilněějjšíší diskriminadiskriminaččnníí hodnotu pro hodnotu pro 
odliodliššeneníí LSS a DPN majLSS a DPN majíí kondukkondukččnníí studie z studie z 
HK.HK.

PPřři vyi vyššetetřřeneníí DK odrDK odráážžejejíí kondukkondukččnníí studie studie 
ppřředevedevšíším tm tíížži LSS.i LSS.

Pouze kombinace parametrPouze kombinace parametrůů je schopna je schopna 
spolehlivspolehlivěě odliodliššit obit oběě choroby. choroby. 

ZZáávvěěrr
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