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NociceptivNociceptivnníí bolestbolest
Nociceptivní bolest je adekvátní fyziologickou odpovědí na bolestivé stimuly

Trauma

Ascendentní vstup Descendentní modulace

Spinotalamický trakt

Periferní
nerv

Ganglion 
dorzálních
kořenů

Periferní nociceptory

Zadní roh

Bolest

Vzniká při poškození
tkání, které vede k 
dráždění normálně
fungujících nociceptivních 
receptorů a aferentní
dráhy bolesti. 
Typickými příklady jsou 
zánět a trauma
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NeuropatickNeuropatickáá bolestbolest

Neuropatická bolest
Bolest je vyvolaná primární lézí či 

dysfunkcí nervového systému

Periferní neuropatická bolest:
Léze či dysfunkce periferního

nervového systému

Centrální neuropatická bolest 
(neurogenní):

Léze či dysfunkce centrálního
nervového systému
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Epidemiologie neuropatickEpidemiologie neuropatickéé bolestibolesti

Prevalence neuropatickPrevalence neuropatickéé bolesti se odhaduje na 6bolesti se odhaduje na 6--8 8 
% populace (UK, N% populace (UK, Něěmecko, Francie, mecko, Francie, ŠŠpanpaněělsko)lsko)
1515--225 5 % % diabetikdiabetikůů mmáá bolestivoubolestivou DPNDPN
U U 2525--5050 %  patient%  patientůů >> 50 50 let slet s herpes zoster herpes zoster se se 

rozvinerozvine PHN (PHN (≥≥3 3 mměěssííce po zhojence po zhojeníí kokožžnníí erupceerupce))
AAžž 2020 % % po po mastektomiimastektomii mmáá postpost--mastemastekktomtomickouickou

bolestbolest
1/3 pacient1/3 pacientůů s karcinomem ms karcinomem máá neuropatickou bolest neuropatickou bolest 

(samostatnou (samostatnou čči v kombinaci s i v kombinaci s nociceptivnnociceptivníí bolestbolestíí))
77 % patient% patientůů s bolests bolestíí v kv křříížži mi můžůže me míít sout souččasnasněě

neuropatickou bolestneuropatickou bolest
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Diagnostika neuropatické bolesti

NeuropatickNeuropatickáá bolest je podmbolest je podmíínněěna na lléézzíí tzv. tenkých tzv. tenkých 
nervových vlnervových vlááken (ken („„smallsmall fibersfibers““ = = tenktenkáá
myelinizovanmyelinizovanáá a a nemyelinizovannemyelinizovanáá vlvláákna kna << 7 7 μμmm))

Typ ATyp Aδδ (kolem 20 m/s): chlad, bolest(kolem 20 m/s): chlad, bolest
Typ C (Typ C (<<2 m/s): teplo, bolest2 m/s): teplo, bolest
AutonomnAutonomníí vlvláákna jsou kna jsou myelinizovanmyelinizovanáá (1,5(1,5--4 4 

μμmm) nebo ) nebo nemyelinizovannemyelinizovanáá ((postganglionpostganglionáárnrníí) ) 
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Lze diagnostikovat neuropatickou bolest na 
základě anamnézy?

ANO

Diagnostika neuropatické bolesti
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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
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Bouhassira et al.: Pain 2005

Dotazník neuropatické bolesti DN4

10-bodová varianta: cut/off >4 body

7-bodová varianta: >3 body

Diagnostika 
neuropatické
bolesti
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•• LacomisLacomis: : MuscleMuscle @ @ Nerve Nerve 20022002::
SenzitivnSenzitivníí neuropatie tenkých vlneuropatie tenkých vlááken (ken („„SmallSmall--fiberfiber
neuropathyneuropathy““)) je senzitivnje senzitivníí neuropatie manifestujneuropatie manifestujííccíí se se 
ppozitivnozitivníímimi senzitivnsenzitivníími symptomymi symptomy, , spolu s abnormspolu s abnormáálnlníími mi 
nnáálezy alespolezy alespoňň v jednom z nv jednom z náásledujsledujííccíích testch testůů: : 

NeurologickNeurologickéé vyvyššetetřřeneníí
SpecializovanSpecializovanéé elektrodiagnostickelektrodiagnostickéé testytesty
HistopatologickHistopatologickéé testytesty

DiagnDiagnóóza je:za je:
MoMožžnnáá ((jedna komponentajedna komponenta))
PravdPravděěpodobnpodobnáá ((dvdvěě komponentykomponenty))
JistJistáá (t(třřii komponentykomponenty))

Diagnostika neuropatické bolesti
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Diagnostika neuropatickDiagnostika neuropatickéé bolestibolesti

•• PostiPostižženeníí tenkých somatických vltenkých somatických vlááken:ken:
StanovenStanoveníí termicktermickéé citlivosti u lcitlivosti u lůžůžka ka 
pacienta:pacienta:

NeuroQuickNeuroQuick

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

•• RRůůznznéé algoritmyalgoritmy

–– Metody reakMetody reakččnníího ho ččasuasu

–– Metody konstantnMetody konstantníího stimuluho stimulu

•• Jde o Jde o psychofyzikpsychofyzikáálnlníí metodu se subjektivnmetodu se subjektivníí
komponentoukomponentou

Diagnostika neuropatické bolesti:
Elektrodiagnostika
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Diagnostika neuropatickDiagnostika neuropatickéé bolestibolesti

•• PostiPostižženeníí tenkých tenkých 
somatických vlsomatických vlááken:ken:
ContactContact--heatheat evokedevoked potentialspotentials

(CHEPS) (CHEPS) –– systsystéém m PathwayPathway (Medoc)(Medoc)
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Diagnostika neuropatickDiagnostika neuropatickéé bolestibolesti

•• PostiPostižženeníí tenkých somatických vltenkých somatických vlááken:ken:
StanovenStanoveníí algickalgickéého prahu: pho prahu: p--QST QST –– algometryalgometry, , 
algesiometryalgesiometry

–– Jeho zjednoduJeho zjednoduššenenéé varianty: varianty: 
NeuroNeuro--pinspins
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Diagnostika neuropatické bolesti:
Kožní biopsie

Metoda puchýře                                  Punkční biopsie
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Diagnostika neuropatické bolesti:
Kožní biopsie

Nepřímá imunofluorescence Imunohistochemie
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•• StratumStratum corneumcorneum

•• EpidermisEpidermis

•• DermisDermis

Kožní biopsie: nepřímá imunofluorescence
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Spontánní
bolest 
(pálivá)

Stálá
(chronická)

Paroxys-
mální

Vyvolaná
bolest

Allodynie Hyperalgézie

Mechanická
(statická)

Mechanická
(dynamická)

Vyvolaná
chladem 
(teplem)

Nebolestivý 
podnět

Bolestivý  
podnět

KlinickKlinickéé symptomy (symptomy („„symptomssymptoms andand signssigns““) ) 
syndromu neuropaticksyndromu neuropatickéé bolestibolesti
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Neuropatická bolest

Spontánní bolest Evokovaná bolest

Mechanismy

Metabolická Trauma

ToxickáIschemie

Hereditární

Komprese

Infekční

Autoimunitní

Syndrom

Symptomy

Patofyziologie

Etiologie

Poškození nervového systému

Rozvoj neuropatické bolesti
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Mechanismus 1

Mechanismus 2

Mechanismus 3

Symptom 1

Symptom 2

Symptom 3

Mechanismus 1

Mechanismus 2

Mechanismus 3

Mechanismus 1

Symptom 1

Symptom 1

Symptom 2

Symptom 3

Vztah mezi symptomy a mechanismy Vztah mezi symptomy a mechanismy 
neuropatickneuropatickéé bolestibolesti
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ObecnObecnéé mechanismy neuropatickmechanismy neuropatickéé bolestibolesti
NormNormáálnlníí funkce nervovfunkce nervovéého ho 

systsystéémumu
AbnormAbnormáálnlníí funkce nervovfunkce nervovéého ho 

systsystéému mu –– neuropatickneuropatickáá
bolestbolest

OkruhyOkruhy
StrukturStrukturáálnlníí integritaintegrita neuronneuronáálnlníí ztrztrááta, ta, axonaxonáálnlníí

postipostižženeníí, , „„sproutingsprouting““
Tok signTok signáállůů

MembrMembráánovnováá excitabilitaexcitabilita Blok vedenBlok vedeníí čči sponti spontáánnnníí výbojevýboje
KonektivitaKonektivita

SynaptickSynaptickáá transmisetransmise Porucha transmise Porucha transmise čči zesi zesíílenleníí
Excitace a inhibiceExcitace a inhibice

V rovnovV rovnováázeze Porucha Porucha rovnovrovnováányny

NeuropatickNeuropatickáá bolest bolest –– obecnobecnéé mechanismymechanismy
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PerifernPeriferníí senzitizacesenzitizace

HyperexcitabilitaHyperexcitabilita ((ektopickektopickéé výboje)výboje)

CentrCentráálnlníí senzitizacesenzitizace

SynaptickSynaptickáá reorganizacereorganizace

DenervaDenervaččnníí hypersenzitivitahypersenzitivita

„„WindWind--upup““

ZtrZtrááta inhibita inhibiččnníí kontrolykontroly

PatogenetickPatogenetickéé mechanismy neuropatickmechanismy neuropatickéé
bolesti bolesti -- perifernperiferníí
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Neškodný podnět

Primární aferentní nervová vlákna Neurony 
zadních rohů

Uvolnění neuropeptidů

NGF

NGF

NGF

NGF

Vnímání bolesti

PeriPerifernferníí ssensitizaensitizacece
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Poškozená nervová vlákna zvýšeně exprimují Na+ kanály

Zvýšená
exprese Na+

kanálů

Primární excitační afferentní nervová vlákna

Zesílená frekvence převáděných vzruchů

HyperexcitabilitaHyperexcitabilita a a ektopickektopickéé výbojevýboje
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• Pacemaker potenciály

• Zvýšená synaptická účinnost

• Ztráta inhibice
Bolest

Epilepsie

Movement disorders

Poruchy nálady: anxieta, mánie

Poruchy spánku

HyperexcitabilitaHyperexcitabilita
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PerifernPeriferníí senzitizacesenzitizace
HyperexcitabilitaHyperexcitabilita ((ektopickektopickéé
výboje)výboje)

CentrCentráálnlníí senzitizacesenzitizace

SynaptickSynaptickáá reorganizacereorganizace

DenervaDenervaččnníí hypersenzitivitahypersenzitivita

„„WindWind--upup““

ZtrZtrááta inhibita inhibiččnníí kontrolykontroly

PatogenetickPatogenetickéé mechanismy mechanismy 
neuropatickneuropatickéé bolesti bolesti -- centrcentráálnlníí
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0 10 20 30 40 50 60 70

špatná chuť k jídlu

anxieta

deprese

potíže s koncentrací

ospalost

ztráta energie

porucha spánku

% pacientů se středními až velmi těžkými projevy (=126)

KomorbidityKomorbidity u  perifernu  periferníí neuropatickneuropatickéé bolestibolesti
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Bolest

Poruchy 
spánku

Úzkost &
Deprese

Funkční
poškození

VzVzáájemný vztah mezi bolestjemný vztah mezi bolestíí, , 
poruchami spporuchami spáánku a nku a úúzkostzkostíí/depres/depresíí
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Na rozdNa rozdííl od l od nociceptivnnociceptivníí bolesti jsou zbolesti jsou záákladem kladem 
farmakoterapie neuropatickfarmakoterapie neuropatickéé bolesti tzv.bolesti tzv. adjuvantnadjuvantníí
(atypick(atypickáá) analgetika () analgetika (koanalgetikakoanalgetika).).
Velmi Velmi ččasto jsou tyto lasto jsou tyto lééky pouky použžíívanvanéé sousouččasnasněě jakojako
antiepileptikaantiepileptika!!
MMéénněě nenežž polovina nemocných s neuropatickou bolestpolovina nemocných s neuropatickou bolestíí
dosdosááhne signifikantnhne signifikantníí úúlevy plevy přři soui souččasnasnéé
farmakoterapii!farmakoterapii!

Farmakoterapie neuropatickFarmakoterapie neuropatickéé bolestibolesti
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Blokáda sodíkových kanálů: redukce akčních 
potenciálů (např. karbamazepin, hydantoináty)

Synaptické blokátory: blokují transmisi

Analoga inhibičních transmiterů (valproát)

Synaptické modulátory: snižují excesivní transmisi 
(αα22--δδ agonistagonistéé Ca2+ kanCa2+ kanáállůů))

Mechanismy Mechanismy úúččinkinkůů lléékkůů ovlivovlivňňujujííccíích bolestch bolest
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Lék Převažující mechanismus
Karbamazepin, 
hydantoináty

Blokáda napěťově řízených Na+ kanálů

Oxkarbazepin Blokáda napěťově řízených Na+ a Ca2+ kanálů

Lamotrigin Presynaptická inhibice napěťově řízených Na+ kanálů a 
snížené uvolňování presynaptických transmiterů

Topiramát Blokáda napěťově řízených Na+ kanálů a inhibice 
uvolňování glutamátu (přes AMPA/kainátové receptory)

Lidokain (lokálně) Blokáda periferních Na+ kanálů a tím ektopických
výbojů

Tetrahydrocannabinol Agonista CB1 a CB2 subtypů kanabinoidních receptorů

Valproát Zvýšení hladiny GABA v mozku a potenciace GABA-
mediovaných odpovědí

Dextromethorfan, 
memantin

Antagonista NMDA receptorů

Mechanismy Mechanismy úúččinkinkůů lléékkůů ovlivovlivňňujujííccíích bolestch bolest
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Lék Převažující mechanismus
TCA: Amitriptylin, 
Imipramin, Desipramin

Vybalancovaná inhibice zpětného vychytávání
monoaminů

Nortriptylin Inhibice zpětného vychytávání zejména noradrenalinu

SNRI: Duloxetin, 
Venlafaxin

Inhibice zpětného vychytávání serotoninu/ 
noradrenalinu

Kapsaicin (lokálně) Depolarizace nervové membrány přes vaniloidní
receptor 1, zpočátku stimuluje, poté blokuje nervová
vlákna

Oxykodon Agonista µ-opioidních receptorů
Tramadol Agonista µ-opioidních receptorů a inhibitor zpětného 

vychytávání monoaminů
Gabapentin, Pregabalin Vazba na α2δ podjednotku presynaptických napěťově

řízených Ca2+ kanálů se sníženým uvolněním 
presynaptických transmiterů

Mechanismy Mechanismy úúččinkinkůů lléékkůů ovlivovlivňňujujííccíích bolestch bolest
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Pregabalin Brzda                           Lamotrigin
Gabapentin ???                             Karbamazepin

Oxkarbazepin
Hydantoináty
Topiramát
Lidocain

IontovIontovéé kankanáályly
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SynaptickSynaptickéé modulmoduláátory tory –– redukujredukujíí excesivnexcesivníí „„painpain--relatedrelated““, ale , ale 
ne normne normáálnlníí aktivituaktivitu;; redukujredukujíí uvolnuvolněěnníí medimediáátortorůů, jako , jako 
substance P, substance P, glutamglutamáátt aj. aj. 
VazebnVazebnáá mmíísta jsou jak v msta jsou jak v míšíše (zadne (zadníí rohy mrohy míšíšnníí) tak i mozku ) tak i mozku 
((hipokampushipokampus, , amygdalaamygdala, , hypotalamushypotalamus, , corporacorpora mamilariamamilaria))

αα22--δδ agonistagonistéé: : pregabalinpregabalin a a gabapentingabapentin
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α2-δ

Epilepsie

Periferní
neuropatická
bolest

Centrální
neuropatická
bolest

Generaliz. 
úzkostná
porucha

Fibromyalgie

αα22--δδ agonistagonistéé: : pregabalinpregabalin a a gabapentingabapentin
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AttalAttal N, N, CruccuCruccu G, G, HaanpHaanpääää M, M, HanssonHansson P, P, JensenJensen TS, TS, 
NurmikkoNurmikko T, T, SampaioSampaio C, C, SindrupSindrup S, S, WiffenWiffen P. EFNS P. EFNS 
guidelinesguidelines on on pharmacologicalpharmacological treatmenttreatment ofof neuropathicneuropathic painpain. . 
Eur J Eur J NeurolNeurol 2006; 13: 11532006; 13: 1153--69.69.

Závěry a doporučení nejsou v plném souladu s dosavadní
klinickou praxí a většinou dosud respektovaných doporučení.

Základem byla analýza studií nejvyšší úrovně kvality třídy I 
(randomizované a kontrolované) a II (kontrolované), tříděných 
podle etiologie neuropatické bolesti. 

Na základě vyhodnocení úrovně průkazu (dle doporučených 
standardů EFNS), ale rovněž profilu nežádoucích účinků a 
bezpečnostních rizik dlouhodobého podávání těchto léků byla 
u každé klinické skupiny formulována doporučení, 
diferencovaná na léčbu 1. volby a 2.-3. volby.
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EFNS EFNS GuidelinesGuidelines 20062006
Doporučená léčbaKlinický syndrom 

neuropatické bolesti 1. volba 2./3. volba

Bolestivá polyneuropatie Gabapentin/Pregabalin
TCA

Opioidy
SNRI
Lamotrigin

Postherpetická neuralgie Gabapentin/Pregabalin
Lidokain lokálně
TCA

Kapsaicin
Opioidy
Valproát

Neuralgie trigeminu Oxkarbazepin
Karbamazepin

Chirurgická léčba

Centrální bolest Amitriptylin
Gabapentin/Pregabalin

Kanabinoidy
Lamotrigin
Opioidy

Průkaz efektu třídy A: randomizované kontrolované studie
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BolestivBolestivéé polyneuropatie polyneuropatie –– preskrippreskripččnníí limit VZPlimit VZP

„„Pregabalin Pregabalin ppřředepisuje neurolog u neuropatickedepisuje neurolog u neuropatickéé bolesti u bolesti u 
pacientpacientůů, u kterých , u kterých nebylo dosanebylo dosažženo dostateeno dostateččnnéé
terapeutickterapeutickéé odpovodpověědidi (tj.nedo(tj.nedoššlo ke zmlo ke zmíírnrněěnníí bolesti bolesti 
alespoalespoňň o 50 % dle VAS) o 50 % dle VAS) po nejmpo nejméénněě 6 týdn6 týdnůů trvajtrvajííccíí llééččbběě
llééky prvnky prvníí volby volby ((amitriptylinamitriptylin, karbamazepin, gabapentin). , karbamazepin, gabapentin). 
Kontrola Kontrola úúččinnosti linnosti lééččby pregabalinem je provedena by pregabalinem je provedena 
nejpozdnejpozděěji po 6 týdnech; pokud nedoji po 6 týdnech; pokud nedoššlo klo k dostatedostateččnnéé
terapeutickterapeutickéé odpovodpověědi, nendi, neníí llééččba dba dáále indikovle indikováána.na.““
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BolestivBolestivéé polyneuropatie polyneuropatie –– preskrippreskripččnníí limit VZPlimit VZP

„„DuloxetinDuloxetin ppřředepisuje neurolog kedepisuje neurolog k llééččbběě diabetickdiabetickéé
neuropatickneuropatickéé bolesti bolesti u pacientu pacientůů, kte, kteřříí nemneměěli dostateli dostateččnou nou 
terapeutickou odpovterapeutickou odpověďěď (nedo(nedoššlo ke zmlo ke zmíírnrněěnníí bolesti bolesti 
alespoalespoňň o 50 % dle VAS) nebo netolerovali o 50 % dle VAS) nebo netolerovali llééky prvnky prvníí volbyvolby
((amitriptylinamitriptylin, , karbamazepinkarbamazepin). Kontrola ). Kontrola úúččinnosti linnosti lééččby by 
duloxetinem vduloxetinem v ttééto indikaci je provedena nejpozdto indikaci je provedena nejpozděěji po 6 ji po 6 
týdnech a pokud nedotýdnech a pokud nedoššlo k dostatelo k dostateččnnéé terapeutickterapeutickéé
odpovodpověědi, nendi, neníí llééččba dba dáále indikovle indikováána.na.““
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EFNS EFNS GuidelinesGuidelines 20062006
Doporučená léčbaKlinický syndrom 

neuropatické
bolesti

1. volba 2./3. volba

Bolestivá polyneuropatie Gabapentin/Pregabalin
TCA

Opioidy
SNRI
Lamotrigin

Postherpetická neuralgie Gabapentin/Pregabalin
Lidokain lokálně
TCA

Kapsaicin
Opioidy
Valproát

Neuralgie trigeminu Oxkarbazepin
Karbamazepin

Chirurgická léčba
(baclofen, lamotrigin – C)

Centrální bolest Amitriptylin
Gabapentin/Pregabalin

Kanabinoidy
Lamotrigin
Opioidy

Průkaz efektu třídy A: randomizované kontrolované studie
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