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Typy nervových vláken

• A-alfa silná myelinizovaná vlákna
(motorická vlákna)(motorická vlákna)

• A-beta silná myelinizovaná vlákna
(percepce dotyku, propriocepce, vibrační čití)

� Vyšetřovací metody: EMG, resp. kondukční studie

• A-delta tenká málo myelinizovaná vlákna
(percepce chladu a první komponenty bolesti)(percepce chladu a první komponenty bolesti)

• C-vlákna tenká nemyelinizovaná vlákna
(percepce tepla a hlavní komponenty bolesti)



Vyšetření tenkých nervových vláken

• Klinické vyšetření
– Poruchy algického čití (Neuropen)– Poruchy algického čití (Neuropen)

– Poruchy termického čití (Termopen)
(klinicky obtížně detekovatelné)

• Thermal threshold testing (TTT)
(součást QST – Quantitative Sensory Testing)

• Kožní biopsie (IENFD)• Kožní biopsie (IENFD)

• Contact heat evoked potentials (CHEPS)

• Mikroneurografie



Quantitative sensory testing

• = počítačem asistované stanovení termického 
a vibračního prahua vibračního prahu

• Metoda umožňující kvantifikaci intenzity 
stimulu, nutného k vyvolání percepce určité 
senzitivní modality

• Testované modality: teplo, chlad, vibrace

• Testování funkce tenkých senzitivních • Testování funkce tenkých senzitivních 
nervových vláken (která je jinak obtížně 
kvantifikovatelná) 



Sonda na dorsu pravé nohy



• Metody LIMITS

– Pacient reaguje stisknutím tlačítka myši

– Zohledňující reakční čas– Zohledňující reakční čas

– Randomizovaná a nerandomizovaná varianta

• Metody LEVELS

– Pacient dotázán po proběhnutí konstantního 
stimulu (nadprahový/podprahový)stimulu (nadprahový/podprahový)

– Nezahrnují reakční čas



Normální  nález Abnormální nález



Abnormální nález

• Překročení hodnoty termického/vibračního 
prahu (norma pro danou věkovou skupinu a prahu (norma pro danou věkovou skupinu a 
lokalizaci termosondy)

• Porucha diskriminace tepelných podnětů 
(nejčastěji chlad vnímán jako teplo)
– Může se jednat o jedinou abnormitu

� Nemá však topizační hodnotu, identický nález � Nemá však topizační hodnotu, identický nález 
může být způsoben lézí kdekoli v průběhu SS 
dráhy



• Psychofyzikální charakter 

– Nezbytná spolupráce pacienta

• Poruchy vědomí• Poruchy vědomí

• Výrazná alterace kognitivních funkcí (demence)

• Dissimulace, agravace, simulace 

– Tiché, klidné prostředí, maximální pohodlí 
pacientapacienta



Souhrn QST

• Jednoduchá neinvazivní nebolestivá metoda

• Testování funkce tenkých senzitivních vláken • Testování funkce tenkých senzitivních vláken 
(jinak obtížně kvantifikovatelná)

• Spolehlivé, reprodukovatelné výsledky

• Vyžaduje spolupráci pacienta

• Bez možnosti topizace• Bez možnosti topizace

• Indikace?



Pozitivní senzitivní symptomy v rámci 
neuropatie tenkých vláken – pálivá bolest, 

parestezie, dysestezie, bolestivý chlad

+ normální nález v kondukčních studiích



Autonomní dysfunkce

• Abnormální pupilární funkce (klinicky nevýznamná)

• Sudomotorická dysfunkce• Sudomotorická dysfunkce
– Anhidróza na DKK, hyperhidróza na horní polovině těla

• Gastrointestinální poruchy
– Funkční poruchy jícnu, atonie žaludku, průjmy, zácpy

• Urogenitální dysfunkce
– Dysfunkce močového měchýře, erektilní dysfunkce

• Kardiovaskulární dysfunkce• Kardiovaskulární dysfunkce
– Ortostatická hypotenze, klidová tachykardie, němý IM, 

absence fyziologické variability srdeční frekvence

• Asymptomatická hypoglykemie



• I. Kardiovaskulární systém
1. Míváte bušení srdce?
2. Omdléváte nebo míváte točení hlavy po postavení?

• II. Gastrointestinální systém
1. Míváte pocit plnosti po jídle, potíže s polykáním, škytavky?
2. Míváte potíže s vyprazdňováním – průjmy, zácpy?2. Míváte potíže s vyprazdňováním – průjmy, zácpy?
3. Neudržíte stolici?

• III. Urogenitální systém
1. Míváte potíže s udržením moče?
2. Míváte jiné potíže s močením?
3. Máte problémy v pohlavním životě (např. poruchy erekce)?

• IV. Kůže
1. Míváte návaly pocení po jídle nebo v noci?1. Míváte návaly pocení po jídle nebo v noci?
2. Potíte se nápadně více na horní polovině těla?
3. Nepotíte se na dolních končetinách?
4. Snášíte špatně horko a vyšší teploty? 

• V. Nerozpoznáte dobře pokles cukru v krvi?



Diagnostika autonomní neuropatie

• Testování kardiovaskulárního systému

– Ewingovy kardiovagální testy – variabilita srdeční – Ewingovy kardiovagální testy – variabilita srdeční 
frekvence („heart rate variabilaity“ - HRV)

– Spektrální analýza variability srdeční frekvence 
(SAVSF)

• Vyšetření sudomotorických funkcí•
– Sympatická kožní odpověď (SSR)

– Quantitative sudomotor axon reflex test (QSART)



Sympathetic skin response (SSR)

• Reflexně vyvolaná aktivita potních žlázek vedoucí ke 
změně kožního potenciálu změně kožního potenciálu 
(sympatická cholinergní nemyelinizovaná vlákna typu C)

• Elektrody:    aktivní dlaň x ploska
referenční dorsum ruky x nárt
stimulační n.ulnaris, n. tibialis

• Aktivace: nadprahová elektrická stimulace senzitivních 
vláken (série alespoň 5 stimulů), event. prudké 
inspirium, akustické, termické, algické, taktilní podněty
vláken (série alespoň 5 stimulů), event. prudké 
inspirium, akustické, termické, algické, taktilní podněty

• Habituace odpovědi (max frekvence stimulů 2/min)
• Faktory prostředí – eliminace rušivých vlivů



Hodnocení parametrů SSR

• Hodnocené parametry: Výbavnost

Nejkratší latenceNejkratší latence

Nejvyšší amplituda

• Definice abnormálního výsledku
– Není jednoznačná shoda– Není jednoznačná shoda

– Nejčastěji nevýbavnost odpovědi

– Prodloužení latence, snížení amplitud – málo 
spolehlivé



Normální nález Abnormální nález



Quantitative sudomotor axon reflex 
test (QSART)

• Hodnocení postganglionárních sympatických 
sudomotorických vlákensudomotorických vláken

• Roztok 10% acetylcholinu / ACh gel

• Iontoforéza (indukována konstantním 
proudem 2mA), 5min

• Záznam reakce potních žlázek (během stimulu • Záznam reakce potních žlázek (během stimulu 
a následujících 5 minut)

• Abnormální nález: chybění/redukce odpovědi



Ewingovy testy

• Heart rate variability (HRV)

– Normální dýchání– Normální dýchání

– Hluboké dýchání

– Valsalvův manévr

– Stand-up



Spektrální analýza 

• SAVSF = spektrální analýza variability srdeční 
frekvencefrekvence

• Kvantitativní vyšetření funkce autonomního 
nervového systému

• Fyziologicky kolísání s dechovou aktivitou, 
polohou těla…

• Mění se s věkem, trénovaností, hormonálními • Mění se s věkem, trénovaností, hormonálními 
vlivy, denní dobou, nasycením, mentálním 
stresem, nevyspáním…



• Tzv. frekvenční analýza – umožní rozdělení 
celkové variability signálu do jednotlivých 
frekvencí, na nichž ke kolísání docházífrekvencí, na nichž ke kolísání dochází

• Částečně umožňuje izolované posouzení 
sympatiku a parasympatiku

• Spektrální výkon = plocha pod křivkou v 
rozmezí daných frekvencírozmezí daných frekvencí



Hodnocené parametry

• Spektrální výkon nízkofrekvenčního pásma 
(power LF)(power LF)
– 0.04-0.15 Hz, reflektuje činnost baroreceptorů a 

aktivitu sympatiku i parasympatiku
– vzrůstá ve stresu, po cvičení, při ortostatické zátěži 

• Spektrální výkon vysokofrekvenčního pásma 
(power HF)
– 0.15-0.4 Hz, reflektuje zejména parasympatické vlivy – 0.15-0.4 Hz, reflektuje zejména parasympatické vlivy 

(respirační arytmii)

• Celkový spektrální výkon (total power)
• Poměr HF/LF ratio



Normální nález Abnormální nález



• Provedení SAVSF: leh – stoj – leh (celkem 15min)

• Nutnost standardizovaných testovacích 
podmínek
– Dopoledne mezi 8-11hod, po lehké snídani, – Dopoledne mezi 8-11hod, po lehké snídani, 

nepředchází významné nevyspání ani mentální 
stres, eliminace rušivých vlivů během vyšetření

• Vyhodnocení nálezu vzhledem k věku a 
pohlaví

• Vysoká variabilita parametrů• Vysoká variabilita parametrů
– Interindividuální (v každé věkové skupině)

– Intraindividuální (intra-day, inter-day)



Souhrn SAVSF

• Nezastupitelné místo v hodnocení autonomní 
neuropatie

• Nutnost věkově stratifikovaných normativních dat• Nutnost věkově stratifikovaných normativních dat
• Nutnost dodržení standardizovaných podmínek 

pro vyšetřování
• Zohlednění vysoké variability, překryv hodnot 

mezi zdravými jedinci a pacienty s AN
• Omezení u starších pacientů: antiarytmická • Omezení u starších pacientů: antiarytmická 

medikace, fibrilace síní
• Nutnost korelovat výsledek vyšetření s klinickým 

stavem pacienta



Děkuji za pozornost


