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CCííl sdl sděělenleníí

•• StruStruččný pný přřehled souehled souččasných moasných možžnostnostíí 
diagnostiky senzitivndiagnostiky senzitivníí neuropatieneuropatie



RozdRozděělenleníí neuropatineuropatiíí

•• Podle Podle subtypusubtypu postipostižžených nervových ených nervových 
vlvlááken a odpovken a odpovíídajdajííccíí klinickklinickéé 
symptomatikysymptomatiky::
–– SenzitivnSenzitivníí
–– MotorickMotorickéé (vz(vzáácncněě

 
samostatnsamostatněě))

–– AutonomnAutonomníí
–– SmSmíšíšenenéé



SenzitivnSenzitivníí neuropatieneuropatie
•• NejNejččastastěějjšíší subtypsubtyp
•• Dominuje zejmDominuje zejmééna mezi na mezi iatrogenniatrogenněě

 podmpodmíínněěnými neuropatiemi:nými neuropatiemi:
–– Toxický Toxický úúččinek linek léékkůů

•• thalidomidthalidomid: p: přřeveváážžnněě
 

pansenzitivnpansenzitivníí, , axonaxonáálnlníí
•• bortezomibbortezomib: výlu: výluččnněě

 
senzitivnsenzitivníí, , axonaxonáálnlníí, hlavn, hlavněě

 
tenktenkáá vlvláákna, kna, 

bolest 30bolest 30--45 %45 %

–– AsociovanAsociovanéé s s myelomemmyelomem::
•• AmyloidAmyloidóózaza: p: přřeveváážžnněě

 
senzitivnsenzitivníí, , axonaxonáálnlníí

•• ParaproteinParaprotein: senzitivn: senzitivněě--motorickmotorickáá, , axonaxonáálnlníí i i demyelinizademyelinizaččnníí

•• BolestivBolestiváá a nebolestiva nebolestiváá formaforma



Nervová
 

vlákna -
 

anatomie

•• SilnSilnáá ((„„largelarge““) vl) vláákna: kna: myelinizovanmyelinizovanáá o o 
prprůůmměěru <7 ru <7 μμmm: max. do 15 %: : max. do 15 %: 
motorickmotorickáá + senzitivn+ senzitivníí ((propriocepcepropriocepce, , 
dotek)dotek)

•• Diagnostika: klasickDiagnostika: klasickéé elektrofyziologickelektrofyziologickéé 
vyvyššetetřřeneníí: EMG + : EMG + kondukkondukččnníí studiestudie



Nervová
 

vlákna -
 

anatomie

•• TenkTenkáá nervovnervováá vlvláákna (kna („„smallsmall fibersfibers““ = tenk= tenkáá 
myelinizovanmyelinizovanáá a a nemyelinizovannemyelinizovanáá vlvláákna < 7 kna < 7 μμmm))
–– Typ Typ AAδδ

 
(kolem 20 m/s): chlad, bolest(kolem 20 m/s): chlad, bolest

–– Typ C (<2 m/s): teplo, bolestTyp C (<2 m/s): teplo, bolest
–– AutonomnAutonomníí vlvláákna jsou kna jsou myelinizovanmyelinizovanáá (1,5(1,5--4 4 μμmm) nebo ) nebo 

nemyelinizovannemyelinizovanáá ((postganglionpostganglionáárnrníí))

•• Neuropatie tenkých vlNeuropatie tenkých vláákenken

–– SenzitivnSenzitivníí
–– AutonomnAutonomníí



Diagnostika senzitivnDiagnostika senzitivníí neuropatie:  neuropatie:  
silnsilnáá senzitivnsenzitivníí vlvláákna (kna („„largelarge fibersfibers““))

•• U lU lůžůžka pacienta (ka pacienta (semikvantitativnsemikvantitativníí „„bedsidebedside““ testy): testy): 

–– ladiladiččka ka 

–– monofilamentummonofilamentum

–– aesthesiometeraesthesiometer ((vonvon FreyFrey hairshairs))



Diagnostika senzitivnDiagnostika senzitivníí neuropatie:  neuropatie:  
silnsilnáá senzitivnsenzitivníí vlvláákna (kna („„largelarge fibersfibers““))

•• LaboratornLaboratorníí diagnostika diagnostika 
–– TradiTradiččnníí kondukkondukččnníí studie v rstudie v ráámci EMGmci EMG
–– StanovenStanoveníí vibravibraččnníího prahu (vho prahu (v--QST)QST)



Diagnostika senzitivnDiagnostika senzitivníí neuropatie: neuropatie: 
tenktenkáá senzitivnsenzitivníí vlvláákna (kna („„smallsmall fibersfibers““))

•• VyVyššetetřřeneníí termicktermickéého ho ččititíí –– bedsidebedside testy:testy:
NeuroQuickNeuroQuick

TipThermTipTherm



Diagnostika senzitivnDiagnostika senzitivníí neuropatie: neuropatie: 
tenktenkáá senzitivnsenzitivníí vlvláákna (kna („„smallsmall fibersfibers““))

•• VyVyššetetřřeneníí algickalgickééhoho ččititíí –– bedsidebedside testy:testy:

–– algometryalgometry, , algesiometryalgesiometry

–– neuroneuro--pinspins



Termický kvantitativnTermický kvantitativníí senzitivnsenzitivníí test (ttest (t--QST): QST): 
Sensitivita 60Sensitivita 60--85 %85 %

Diagnostika senzitivnDiagnostika senzitivníí neuropatie: neuropatie: 
tenktenkáá senzitivnsenzitivníí vlvláákna (kna („„smallsmall fibersfibers““))

• LaboratornLaboratorníí
 

diagnostikadiagnostika

RRůůznznéé
 

algoritmy: algoritmy: 
••

 
Metody reakMetody reakččnníího ho 

ččasuasu
••

 
Metody konstantnMetody konstantníího ho 

stimulustimulu
Jde o Jde o psychofyzikpsychofyzikáálnlníí

 metodu se subjektivnmetodu se subjektivníí
 komponentoukomponentou



••
 

LaboratornLaboratorníí
 

diagnostika:diagnostika:
ContactContact--heatheat evokedevoked potentialspotentials (CHEPS) (CHEPS) 

–– systsystéém m PathwayPathway (Medoc)(Medoc)

RadiantRadiant--heatheat Laser Laser evokedevoked potentialspotentials

((LEDsLEDs))
KorneKorneáálnlníí konfokkonfokáálnlníí mikroskopiemikroskopie

Diagnostika senzitivní neuropatie: tenká 
senzitivní vlákna („small fibers“)



Diagnostika senzitivnDiagnostika senzitivníí neuropatie: neuropatie: 
tenktenkáá senzitivnsenzitivníí vlvláákna (kna („„smallsmall fibersfibers““))

Metoda puchýře                                  Punkční
 

biopsie

• LaboratornLaboratorníí diagnostika:diagnostika:

Kožní biopsie



Diagnostika senzitivnDiagnostika senzitivníí neuropatie: neuropatie: 
tenktenkáá senzitivnsenzitivníí vlvláákna (kna („„smallsmall fibersfibers““))

Nepřímá
 

imunofluorescence
 

Imunohistochemie

• Laboratorní diagnostika:
Kožní biopsie



•• StratumStratum corneumcorneum

•• EpidermisEpidermis

•• DermisDermis

Kožní
 

biopsie: nepřímá
 

imunofluorescence



Ne každá
 

bolest je neuropatická!!!

Lze diagnostikovat neuropatickou bolest na 
základě

 
anamnézy?

ANO

Diagnostika neuropatické
 

bolesti



Neuropatická
 

bolest je:

• spontánní
 

i vyvolaná
 

(allodynie, hyperalgézie, hyperpatie)

•
 

subj. charakteristika: pálivá
 

(„burning
 

feet“), bolestivý chlad, 
pocit elektrických výbojů, brnění, mravenčení, tupost, svědění

•většinou ne „self-limited“, ale chronická, 

• stálá
 

nebo paroxysmální

• distribuce může odpovídat inervaci

• negativní
 

senzitivní
 

symptomy (zejména algické
 

a termické
 

čití!)

• bolest typicky v distribuci přítomné
 

hypestézie
 

či anestézie

• doprovázená
 

autonomními symptomy 

•
 

obvykle (i když
 

ne vždy) je detekovatelná
 

příčinná
 

léze
 

(např. 
herpes zoster, CMP, operace, úraz apod.)

Diagnostika neuropatické
 

bolesti



Bouhassira
 

et
 

al.: Pain
 

2005

Dotazník neuropatické
 

bolesti DN4

10-bodová
 

varianta: cut/off >4 body

7-bodová
 

varianta: >3 body

Diagnostika 
neuropatické

 bolesti



Diagnostika neuropatie vyskytujDiagnostika neuropatie vyskytujííccíí se v se v 
souvislosti s mnohosouvislosti s mnohoččetným etným myelomemmyelomem

•• AnatomickoAnatomicko--funkfunkččnníí subtypsubtyp::
–– SenzitivnSenzitivníí neuropatie (bolestivneuropatie (bolestiváá x nebolestivx nebolestiváá))
–– AutonomnAutonomníí
–– MotorickMotorickáá ((axonaxonáálnlníí x x demyelinizademyelinizaččnníí))

•• StStáádium:dium:
–– IniciIniciáálnlníí
–– PokroPokroččililéé

•• Typ poTyp požžadovanadovanéé informaceinformace
–– KvalitativnKvalitativníí (ano(ano--ne: ne: screeningovscreeningovéé testy)testy)
–– KvantitativnKvantitativníí: : semisemi--kvantitativnkvantitativníí a kvantitativna kvantitativníí testy, sktesty, skóóre, re, šškkáályly
–– Dopad na kvalitu Dopad na kvalitu žživota: specificky zamivota: specificky zaměřěřenenéé šškkáály a dotaznly a dotaznííkyky

•• Rozsah studovanRozsah studovanéého souboruho souboru
–– Velký: jednoduchVelký: jednoduchéé a obecna obecněě

 
dostupndostupnéé testytesty

–– Malý: moMalý: možžnost pounost použžíít i mt i méénněě
 

dostupndostupnéé a na náároroččnněějjšíší technikytechniky



BortezomibBortezomib -- mmodifiodifikacekace ddáávkyvky a a managementmanagement PNPN

TTíížže PN symptome PN symptomůů ModifiModifikkaacece ddáávkyvky a rea režžimim

StupeStupeňň
 

1 (1 (paresteparesteziezie a/a/nebonebo 
vyhaslvyhasléé reflexreflexy,y, bez bolestbez bolestíí 
nebo nebo poruchy poruchy funfunkkccee))

Jen sledovatJen sledovat

StupeStupeňň
 

1 1 s bolests bolestíí nebonebo st. st. 2 2 
((interferinterferujeuje s s funfunkkccíí ale ne ale ne 
s s ADL)ADL)

ReduRedukkcece bortezomibbortezomibuu na na 11,,0 0 
mmg/mg/m22

StupeStupeňň
 

22 s bolests bolestíí nebonebo 
st.st. 3 (3 (interferinterferujeuje ss ADL)ADL)

VysaditVysadit bortezomib bortezomib aažž
 

do do 
odeznodezněěnníí toxicitytoxicity, potom znovu , potom znovu 
nasadit 0,nasadit 0,7 mg/m7 mg/m2 2 a aa aplikovatplikovat 
jednou týdnjednou týdněě

StupeStupeňň
 

4 (permanent4 (permanentnníí 
sensenzitivnzitivníí lléézeze,, interferinterferujeuje 
s s funfunkckcíí))

Vysadit Vysadit bortezomibbortezomib



BortezomibBortezomib -- mmodifiodifikacekace ddáávkyvky a a 
managementmanagement PNPN

TTíížžee PN symptomPN symptomůů ModifiModifikkaacece ddáávkyvky a a 
rerežžimim

StupeStupeňň
 

1 (1 (paresteparesteziezie 
a/a/nebonebo 
vyhaslvyhasléé reflexreflexy,y, bez bez 
bolestbolestíí nebo nebo poruchy poruchy 
funfunkkccee))

Jen sledovatJen sledovat

StupeStupeňň
 

1 1 s bolests bolestíí nebonebo 
st. st. 2 2 
((interferinterferujeuje s s funfunkkccíí ale ale 
ne ne 
s s ADL)ADL)

ReduRedukkcece bortezomibbortezomibuu na na 
11,,0 0 mmg/mg/m22

StupeStupeňň
 

22 s bolests bolestíí nebonebo 
stst 3 (3 (interferinterferujeuje ss ADL)ADL)

VysaditVysadit bortezomib bortezomib aažž
 

do do 
odeznodezněěnníí toxicitytoxicity, potom , potom 
znovu nasaditznovu nasadit 00 7 mg/m7 mg/m22



Diagnostika neuropatie vyskytujDiagnostika neuropatie vyskytujííccíí se v se v 
souvislosti s mnohosouvislosti s mnohoččetným etným myelomemmyelomem

•• PPřřííklad:klad:
•• ToxickToxickáá senzitivnsenzitivníí axonaxonáálnlníí bolestivbolestiváá neuropatie jako neuropatie jako 

nnáásledek potencisledek potenciáálnlněě
 

neurotoxickneurotoxickéé llééččby, by, „„dosedose-- 
dependentdependent““, postihuj, postihujííccíí 2020--50 % nemocných, je l50 % nemocných, je lééččebnebnáá 
alternativa:alternativa:

•• ŘŘeeššeneníí::
→→ Jednoduchý dotaznJednoduchý dotazníík zamk zaměřěřený na výskyt neuropatie, ený na výskyt neuropatie, 

eventevent. v p. v přříípadpaděě
 

bolesti dotaznbolesti dotazníík na posouzenk na posouzeníí 
ppřříítomnosti neuropaticktomnosti neuropatickéé bolesti, v pbolesti, v přříípadpaděě

 
pozitivity pozitivity 

stanovenstanoveníí termicktermickéého prahu, ho prahu, eventevent. ko. kožžnníí biopsiebiopsie; ; EMG EMG 
nemnemáá významvýznam



Diagnostika neuropatie vyskytujDiagnostika neuropatie vyskytujííccíí se v se v 
souvislosti s mnohosouvislosti s mnohoččetným etným myelomemmyelomem

•• PPřřííklad:klad:
•• Neuropatie v prNeuropatie v průůbběěhu MM (bez souvislosti s potencihu MM (bez souvislosti s potenciáálnlněě

 neurotoxickou lneurotoxickou lééččbou): poruchy citlivosti a hybnostibou): poruchy citlivosti a hybnosti
•• ŘŘeeššeneníí::
→→ KlinickKlinickéé neurologickneurologickéé vyvyššetetřřeneníí a standardna standardníí EMG EMG 

vyvyššetetřřeneníí;;



Diagnostika neuropatie vyskytujDiagnostika neuropatie vyskytujííccíí se v se v 
souvislosti s mnohosouvislosti s mnohoččetným etným myelomemmyelomem

•• PPřřííklad:klad:
•• Neuropatie v prNeuropatie v průůbběěhu MM (bez souvislosti s potencihu MM (bez souvislosti s potenciáálnlněě

 neurotoxickou lneurotoxickou lééččbou): bolestbou): bolest
•• ŘŘeeššeneníí::
→→ OvOvěřěřit neuropatický charakter bolesti (standardnit neuropatický charakter bolesti (standardníí 

dotazndotazníík), dk), dáále diagnostika postile diagnostika postižženeníí tenkých senzitivntenkých senzitivníích ch 
vlvlááken dle dostupnostiken dle dostupnosti
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