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Definice (Co je polyneuropatie?)

OnemocnOnemocněěnníí perifernperiferníích nervch nervůů
ss funkfunkččnníím a strukturm a strukturáálnlníím m 
narunaruššeneníím funkcm funkcíí jak motorických, jak motorických, 
tak i senzitivntak i senzitivníích a autonomnch a autonomníích ch 
vlvlááken.ken.
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Typy vláken

Typ Funkce- Senzitivní receptory

Ia Vřeténkové receptory

Ib Golgiho šlachový orgán

Aβ Všechny kožní mechanoreceptory

Aδ Volná nevová zakončení, dotyk tlak, chladové receptory, nociceptory
neospinotalamického traktu

C Receptory pro teplo, nociceptory paleospinotalamického traktu

Typ Asociovaná svalová vlákna

α Extrafusální svalová vlákna

γ Intrafusální svalová vlákna
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Shrnutí klinického obrazu
Maximum postižení nacházíme ve většině případů na 
akrech končetin
Areflexie je zprvu vyjádřena jen v oblasti reflexu šlachy 
Achillovy
• Podstatně později se objevuje areflexie patelární

Slabost je převážně distální
• porucha chůze po patách a špičkách
• Síla kořenového svalstva zůstává dlouho zachována

Schopnost dřepu, chůze do schodů
Na HKK se slabost zpravidla projevuje jako neobratnost a 
neschopnost manipulovat s drobnými předměty
• Mince, sponka na papír apod. 

Porucha senzibility má akrálně akcentaci
• Ponožkovitá a rukavicová porucha čití
• Příznaky abnormálního čití rozdělujeme na negativní a pozitivní

Hypestezie a dysestezie, 
Parestezie, hyperalgezie a allodynie.
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Neuropatie tenkých vláken („small fiber
neuropaty“)
• Dominuje postižení nemyelinizovaných a málo 

myelinizovaných vláken
Vegetativní příznaky
porucha cítivosti na teplo a bolest
Bolest neuropatického charakteru 

Charakteristické pro některé typy polyneuropatií

Klasickými vyšetřeními špatně uchopitelná
• Chybí areflexie a hypestezie
• Bolesti a neurčité vegetativní príznaky
• Klasické kondiční studia a jehlová EMG je negativní

Speciální metody měření termického prahu a 
vegetativních funkcí
Kožní biopsie s hodnocením hustoty 
intraepidermálních nervových vláken.

Shrnutí klinického obrazu (2)

DN
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Pro polyneuropatii je charakteristické difúzní
symetrické postižení všech periferních nervů
Mononeuropatie multiplex=
Mnohočetné postižení jednotlivých nervů, 
přičemž jiné nervy jsou klinicky i 
elektrofyziologicky zcela intaktní.
• Typická manifestace 

Vaskulitidy (syndrom Churga a Straussové, 
polyarteritis nodosa apod.)
Imunitně podmíněné demyelinizační polyneuropatie
Sarkoidóza
Diabetes

Shrnutí klinického obrazu (3)
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Nejčastější příčiny polyneuropatie
•• Diabetes mellitusDiabetes mellitus

•• AlkoholAlkohol

•• NNáádorovdorovéé onemocnonemocněěnníí
•• ParaneoplastickParaneoplastickáá polyneuropatiepolyneuropatie

•• toxický vliv ltoxický vliv lééččbyby

•• MonoklonMonoklonáálnlníí gamapatiegamapatie

•• DysimunnDysimunníí neuropatie (AIDP, CIDP, MMN)neuropatie (AIDP, CIDP, MMN)

•• HereditHereditáárnrníí (HSMN/CMT)(HSMN/CMT)

•• LymeskLymeskáá borreliborrelióózaza

•• VaskulitidyVaskulitidy

•• Deficit vit. B12Deficit vit. B12

•• OnemocnOnemocněěnníí motoneuronumotoneuronu
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Typ postižení nervových vláken

Axonální
• DM

• Alkohol

• Monoklonální gamapatie

Demyelinizační
• Dysimunní neuropatie (AIDP, CIDP, MMN)

• CMT/HSMN

• Některé toxiny a léky
Diftérie, tacrolimus,chlorochin, prokainamid
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Klasifikace PNP

ZZíískanskanéé HereditHereditáárnrníí

AxonAxonáálnlníí DemyelinizaDemyelinizaččnníí

Příklady: CMT1,CMT2, DN,AIDP
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Typ vláken Příčina
Motorická AIDP, CIDP, porfyrie

Senzitivní: Tenká vlákna (bolest, teplo) DM, gamapatie, alkohol

Senzitivní: Silná vlákna (propriocepce) B12, hereditární senzorická neuropatie

Globální DM, alkohol, paraneoplastické

Autonomní DM, alkohol

Prevalence podle postižení druhu 
nervových vláken
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AXONOPATIE MYELINOPATIE

porucha čití distální, ascendentní, 
distální dysestezie

porucha čití mírná, distální

distální areflexie globální areflexie

distální slabost distální i proximální slabost

distální atrofie atrofie jen u chronických procesů

likvor normální ↑celková bílkovina v likvoru

pomalá úprava možná i rychlá úprava

Klinický obraz vKlinický obraz v zzáávislosti, zda se vislosti, zda se 
jednjednáá o o axonopatiiaxonopatii čči i myelinopatiimyelinopatii
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Akutní dny AIDP, porfyrie

Subakutní týdny Vaskulitidy, alkohol, malnutrice

Chronické měsíce- léta DM, CIDP, monoklonální gamapatie

Recidivující CIDP, porfyrie, tomakulózní neuropatie

Rozdělení polyneuropatií podle průběhu
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Kardiovaskulární Tachykardie,  posturální hypotenze

GIT Atonie žaludku, průjmy

Urogenitální Inkontinence, erektilní dysfunkce

Kožní Anhidróza, hyperhidróza

Příznaky autonomní neuropatie
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PROJEVY AUTONOMNÍ NEUROPATIE

KardiovaskulKardiovaskuláárnrníí
•• SnSníížženeníí respirarespiraččnníí sinusovsinusovéé arytmie, arytmie, 
•• Pokles variability srdePokles variability srdeččnníí frekvence vfrekvence v zzááttěžěžových ových 

situacsituacííchch
•• KlidovKlidováá tachykardietachykardie
•• Poruchy Poruchy baroreflexnbaroreflexnííchch reakcreakcíí
•• ZtrZtrááta ta cirkadicirkadiáánnnnííchch rytmrytmůů, variability srde, variability srdeččnníí

frekvence a krevnfrekvence a krevníího tlakuho tlaku
•• OrtostatickOrtostatickáá hypotenzcehypotenzce
•• VazodilataceVazodilatace
•• MediokalcinMediokalcinóózaza
•• Neuropatický edNeuropatický edéém m 
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PROJEVY AUTONOMNÍ NEUROPATIE

GastrointestinGastrointestináálnlníí
•• Poruchy motility jPoruchy motility jíícnu, cnu, žžaludku a staludku a střřev ev 

gastropargastroparéézaza, atonie, atonie
•• Poruchy motility Poruchy motility žžluluččnnííku ku 
•• PrPrůůjmy nebo zjmy nebo záácpacpa
•• Inkontinence Inkontinence 

UrogenitUrogenitáálnlníí
•• NeurogennNeurogenníí poruchy funkce moporuchy funkce moččovovéého mho měěchýchýřřee
•• RetrogrRetrográádndníí ejakulace ejakulace 
•• Impotence Impotence 
•• Poruchy poPoruchy pošševnevníí lubrikacelubrikace
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PROJEVY AUTONOMNÍ NEUROPATIE

SudomotorickýSudomotorický
•• VV ččasných fasných fáázzíích ch 

HyperhidrHyperhidróózaza (hlavn(hlavněě ppřři i hypoglykemiihypoglykemii) ) 

•• PPřři rozvinuti rozvinutéé neuropatii neuropatii 
HypoHypo-- aažž anhidranhidróózaza
Poruchy termoregulacePoruchy termoregulace
PocenPoceníí obliobliččeje a horneje a horníí poloviny trupu ppoloviny trupu přři ji jíídledle

EndokrinnEndokrinníí
•• OpakujOpakujííccíí se se hypoglykemiehypoglykemie ppřři autonomni autonomníí

dysfunkci  dysfunkci  
•• SnSníížženeníí sekrece sekrece katecholaminkatecholaminůů ppřři zi zááttěžěžii
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PROJEVY AUTONOMNÍ NEUROPATIE

SmyslySmysly
•• Poruchy Poruchy fotoreakcefotoreakce zorniczornic

KKůžůže a e a adnexaadnexa ((sudomotorikasudomotorika, , vazomotorikavazomotorika))

•• ZvýZvýššenenáá fragilita a fragilita a vulnerabilitavulnerabilita kkůžůže na dolne na dolníích ch 
konkonččetinetinááchch

•• MizenMizeníí ochlupenochlupeníí

Pohybový aparPohybový aparáátt
•• NeuroartropatieNeuroartropatie a poruchy troficka poruchy trofickéé inervaceinervace
•• ZpomalenZpomalenéé hojenhojeníí ranran
•• DiabetickDiabetickáá nohanoha
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Anamnéza Parestezie, dysestezie
Bolesti
Krampi
Slabost 
Vegetativní příznaky

Objektivní nález Atrofie
Parézy, areflexie
Hypestézie (taktilní, vibrační, kinestézie)
Fascikulace
Vegetativní příznaky (chybění respirační arytmie, 
zornicové poruchy apod.)

Elektrofyziologie Kondukční studie
Jehlová EMG
Testování vegetativního NS (kožní sympatická odpověď, 
testování kardiovaskulárních funkcí
Testování termického prahu
Vibroesteziometrie

Kritéria diagnózy polyneuropatie
(alespoň dvě z následující triády))
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Další diagnostické metody

Histologie
• Nervová
• Kožní

Zobrazení
• Sonografie
• MR
• Konfokální mikroskopie rohovky
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Kauzální Symptomatická 

Sekundární neuropatie:  

podle vyvolávající nemoci 

Primární (dysimunní) neuropatie:  

imunosuprese (kortikoidy, 
cytostatika),  

TPF, IVIG 

TCA 

Carbamazepin 

Gabapentin, pregabalin 

Tramadol 

Opioidy 

Lokálně Lidocain 

 

 

Terapie
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DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost
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