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Educational course Cycle one – part two: Brain
Måndag 15/10:
Första kursdagen börjar på eftermiddagen så vi hinner se oss omkring i
omgivningarna under förmiddagen. En del av dagens föreläsningar känner vi igen som
repetition från tidigare kurstillfälle 2011 i Barcelona. Grundläggande föreläsningar
om monitorerings-tekniker och anestesi står på programmet.
Dagen avslutas med två föreläsningar med historiskt perspektiv. Den första står G.
Berucchi för och han pratar om hur neurofysiologin har bidragit till den kliniska
neurologin. Avslutningsvis pratar P. M. Rossini om hur viktig den kliniska
neurofysiologin har blivit och har varit genom tiderna. Ett nyinstiftat
resestipendium delas ut av ISIN till sex deltagare från olika länder som haft
ekonomiska svårigheter att kunna delta.
Senare på kvällen får vi umgås med kollegor på en liten välkomstmottagning.
Tisdag 16/10:
Tisdagen ägnas åt att behandla varför vi behöver IOM vid hjärnkirurgi, hur
preoperativ funktionell mapping korrelerar till intraoperativ mapping och hur man
går tillväga för att utföra IOM under hjärnkirurgi.
Föreläsningarna under dagen gav en hel del ny input angående nyttan av IOM till de
tre neurokirurger från Umeå som var med på kursen. Tidigare har vi endast gjort en
del kortikal mapping och sulcus centralis (fasvändande) SEP på NUS. R. Quatrale
och F. Sala höll fina föreläsningar i detta ämne.
F. Alessandrini höll en bra föreläsning om IOM vid vaskulär neurokirurgi, exempelvis
aneurysm. Viktigast är SEP monitorering genom stimulering av n. Medianus för att
kunna detektera ischemi men även MEP fyller en viktig funktion. SEP är också viktig
vid rupterande aneurysm. Alessandrini förespråkar larmgräns vid 50% amplitudfall
och 30% latensförlängning vid vaskulär neurokirurgi.
V. Deletis höll en intressant föreläsning om kirurgi nära Broccas area då patienten
är sederad. Spåktest kan ju av förklarliga skäl inte utföras då patienten är sövd. I
stället kan hook-wireelektroder placeras bilateralt i laryngsmuskulaturen och TES
över Broccas area ger då ett långlatensrespons i dessa muskler. Preoperativ
mapping av Broccas area går att göra med magnetisk TMS med multipla bursts och
då få de långlatensrespons man ser intraoperativt. Denna teknik är något som
intresserar neurokirurgerna hos oss på NUS och ska förhoppningsvis börja användas
vid denna typ av kirurgi.
Dagen avslutas med gemensam middag på en närliggande restaurant.
Onsdag 17/10:
Under onsdagen är det till stor del fallbeskrivningar som beskriver bland annat
uppställning på operationssal, EP vid vaskulär neurokirurgi och hjärntumörkirurgi. Vi

får också möjlighet att se och ställa frågor till de sponsorer och utställare som
finns på plats.
På kvällen åkte vi in till vackra Verona för lite shopping och sevärdheter.

Spine and spinalcord surgery part III
Torsdag 18/10:
Torsdagens föreläsningar börjar kl. 14 så förmiddagen ägnas åt att ladda
batterierna igen. Ämnet för dagen är kirurgi i conus-cauda området. Embryologi och
neurofysiologi avhandlas och även den kirurgiska aspekten.
D. Vodusek berättar om neurofysiologi kring blåsfunktionen och hur man kan göra en
pre- och postoperativ jämförelse av patientens symtom efter operation av fjättrad
märg. Det är viktigt att mäta residualurinen och även rektalfunktionen. Den
intraoperativa monitoreringen bör bestå av Tibialis SEP med registreringspunkter
på olika nivåer av ryggmärgen och även i fossa poplitea (kontroll) och EMG för att
kunna övervaka lägre motorneuronfunktion.
V. Delestis har en föreläsning om intraoperativ neurofysiologi av lumbosakrala
systemet. Pudendalnerven bör testas och då både afferenta och efferenta
nervbanor genom att stimulera/registrera på olika nervrötter och
registrera/stimulera klitoris respektive penis. Bulbocavernosusreflexen testas och
även en direktstimulering över konus med registrering i tibialis anterior och
analsfinktern bilateralt.
Dagen avslutas med en presentation av Verona Brain Reserarch Foundation som hålls
enbart på italienska så då avviker vi från kongresslokalen.

Fredag 19/10:
Under fredagen avhandlas neurofysiologiska tekniker vid ryggmärgskirurgi,
extramedullär ryggkirurgi och ryggmärgstumörkirurgi.
T. Sloan pratar om anestesi vid intraoperativ ryggmärgsmonitorering. Han berättar
hur man genom att kombinera olika sederande preparat kan uppnå målet att göra
patienten okänslig för stimuli, att göra så patienten inte rör på sig, medvetslöshet
och minnesförlust utan att för den skull omöjliggöra den intraoperativa
neurofysiologiska monitoreringen.
D. Macdonald håller en föreläsning om vilken roll SEP har vid olika kirurgiska
ingrepp. Skolioskirurgi, ortopedisk ryggkirurgi, aortakirurgi, tumörkirurgi och
fjättrad märg gås igenom. Just vad gäller extramedullära tumörer och fjättrad
märg ger varken SEP eller MEP tillräckligt med information utan nervrotsmapping
måste utföras. MEP och SEP fyller dock en viktig funktion eftersom man riskerar
en ryggmärgsskada under ingreppet. S. Skinner talar om EMG vid
ryggmärgsmonitorering och vad det kan tillföra förutom MEP och SEP. Freerunning
EMG är en indikation på motoraxonretning men detta kräver en intakt
synapsfunktion. Mekaniska skador på ryggmärgen under operationen ger potentialer
på EMG. Detta kan ge en indikation på ryggmärgsskada innan MEP:arna försvinner
men kräver att det finns registrering i alla relevanta muskler. Detta är någonting vi
kommer att ta fasta på och använda oss av EMG registrering i större utsträckning
än vi gör i dag. Dagen avslutas med en bussresa till en närliggande vingård där vi får
avnjuta en mycket god och trevlig middag tillsammans med kollegor och föreläsare.

Lördag 20/10:
Lördagen blir resdag för oss. Vi packar ihop på morgonen och lämnar hotellet efter
en som vanligt härlig frukost. Efter att ha mellanlandat i München och Stockholm
kommer vi till Umeå flygplats kl. 19:30 på kvällen fulla av inspiration och
information.

Vi tackar föreningen för det ekonomiska bidraget som gav oss möjlighet att kunna
delta i denna kurs och konferens. Fantastiska föreläsningar, givande samtal med
kollegor och mycket nytt och tänkvärt har vi fått med oss hem. Vi har nu stora
förhoppningar om att våra neurokirurger som var med i Lazise vill nyttja våra
tjänster i högre utsträckning i framtiden.
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