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Úvod
Polyneuropatie predstavujú hete-
rogénnu skupinu ochorení, ktoré 
postihujú periférny nervový systém. 
Prevalencia vo všeobecnej populá-
cii sa odhaduje na 2–7 prípadov na 
100 000 obyvateľov, pričom s vekom 
nad 55 rokov výskyt polyneuropatií 
významne narastá. Polyneuropatie 
majú významný podiel na morbidite 
pacientov, s príznakmi od mierneho 
tŕpnutia končatín, po nepríjemné 
pálenie a bolesti, nereagujúce na 
bežne dostupné analgetiká,  stratu 
citlivosti, motorický deficit, neistotu 
pri chôdzi, opakované pády s rizikom 
úrazov,  až po amputáciu končatiny  
z dôvodu oneskoreného rozpoznania 
poranenia a zlého hojenia rán. Diag-
nózu polyneuropatie možno stanoviť 
na základe krátkej anamnézy a jed-
noduchého klinického vyšetrenia, 
kedy pátrame po prítomnosti moto-
rických, senzitívnych a autonómnych 
príznakov. Určenie príčiny neuropa-
tie je podstatne náročnejšie, vyža-
duje opakované vyšetrenie pacienta 
u viacerých odborníkov, komplexné 
zhodnotenie anamnestických úda-
jov, objektívneho nálezu, laboratór-
nych parametrov, výsledkov elek-
trofyziologických, zobrazovacích, 
molekulárno-genetických a vo vy-
braných prípadoch aj histologických 
metód. Pri diferenciálnej diagnostike 
zohráva kľúčovú úlohu čas vzniku 
polyneuropatie a čo najpresnejšia 
klasifikácia typu polyneuropatie.  

definícia neuropatie
Neuropatia je definovaná ako dys-
funkcia alebo organická lézia peri-
férneho nervu. Presnejšia definícia 
charakterizuje polyneuropatiu ako 
pretrvávajúcu poruchu motorických, 
senzitívnych a/alebo autonómnych 
neurónov s klinickým a/alebo elek-
trofyziologickým a morfologickým 
korelátom axonálnej a/alebo demye-
linizačnej lézie. 

terminológia neuropatií 
Pri izolovanom postihnutí jedného 
nervu hovoríme o mononeuropatii. 
Najčastejšou príčinou mononeuro-
patie je kompresia nervu vo fyziolo-
gickej úžine, tzv. úžinový syndróm. 
V praxi sa najčastejšie stretávame 
so syndrómom karpálneho tunela, 
syndrómom kubitálneho tunela, 
alebo kompresiou n. peroneus za 
hlavičkou fibuly. Ďalšou príčinou 
mononeuropatie môže byť trau-
matická lézia nervu (natiahnutie, 
kontúzia, kompresia/ischémia, pre-
rezanie). Medzi zriedkavejšie príčiny 
izolovanej lézie nervu patria tumory, 
autoimunitné či metabolické po-
škodenie.  

Ak ide o rozsiahlejšie postihnutie 
viacerých periférnych nervov v rám-
ci jedného plexu (cervikálny, bra-
chiálny, lumbosakrálny), hovoríme  
o plexopatii. Charakterizuje ju di-
fúzna porucha citlivosti a svalová 
slabosť v rozsahu celej končatiny 
alebo jej časti. V prípade, že pacient 
udáva bolesti chrbtice vystreľujú-
ceho charakteru, so senzitívnymi a/
alebo  motorickými prejavmi v prie-
behu nervového koreňa, hovoríme  
o radikulopatii.  

Postihnutie viacerých nervov, as-
poň na dvoch rôznych končatinách 
označujeme ako polyneuropatia. 
Väčšina pacientov udáva symetric-
ky sa vyvíjajúce senzitívne a/alebo 
motorické prejavy lokalizované dis-
tálne na dolných končatinách, kto-
rých distribúcia má charakter tzv. 
ponožiek alebo rukavíc. Hovoríme 
o typickej difúznej symetrickej sen-
zitívne-motorickej polyneuropatii. 
Izolované postihnutie viacerých ner-
vov na rôznych končatinách s asy-
metrickou distribúciou nazývame 
mononeuropatia multiplex alebo 
tzv. atypická multifokálna polyneu-
ropatia.

KlinicKé prejavy 
neuropatie

Spoločnou charakteristikou polyne-
uropatií sú klinické príznaky z po-
stihnutia motorických, senzitívnych 
a/alebo autonómnych vlákien (Tab. 1)

KlasifiKácia neuropatií
Polyneuropatie možno klasifiko-
vať z viacerých hľadísk, na základe 
čoho môžeme presnejšie určiť typ 
neuropatie, cielene nasmerovať 
ďalšie vyšetrenia a stanoviť príčinu 
neuropatie.  
Z hľadiska času vzniku
•	 Akútne <4tt 
•	 Subakútne 
•	 Chronické >8 tt  
Z hľadiska dominancie klinických 
príznakov
•	 senzitívne
•	 motorické
•	 senzitívne-motorické 
•	 autonómne
Z hľadiska typu postihnutia nervo-
vých vlákien
•	 neuropatia hrubých vlákien
•	 neuropatia tenkých vlákien
Pri postihnutí hrubých myelinizo-
vaných nervových vlákien je typic-
kým príznakom svalová slabosť, 
znížené až nevýbavné ŠOR (hypore-
flexia – areflexia), porucha dotykovej  
a vibračnej citlivosti (vyšetrenie po-
mocou ladičky, skúška prst-nos, 
päta-koleno), prítomná býva ataxia 
postoja a chôdze, ktorá sa zvýraz-
ní pri zavretí očí a v tme (pozitívny 
Rombergov príznak). Poškodenie 
hrubých vlákien možno objektivizo-
vať pomocou elektrofyziologického 
vyšetrenia EMG a kondukčných štú-
dií (NCS). 
Neuropatia tenkých myelinizova-
ných a nemyelinizovaných vlákien 
sa prejavuje ako ostrá, bodavá, pá-
livá bolesť, ktorá sa objavuje hlavne  
v kľude, typicky v nočných hodi-
nách. Okrem intenzívnej bolesti, 
ktorá nereaguje na klasickú anal-

getickú medikáciu, je klinický nález 
veľmi chudobný, RŠO sú normál-
ne výbavné, nález na EMG/NCS je  
v norme. Jediný klinický test, ktorý 
potvrdí prítomnosť neuropatie ten-
kých vlákien je porucha termickej 
citlivosti, t. j. porucha rozlišovania 
tepelného a chladového stimulu. 
Pri poškodení autonómnych nervo-
vých vlákien bývajú prítomné tro-
fické kožné zmeny (tenká fragilná 
koža, zmena koloritu, strata ochlpe-
nie, porucha potenia). 
Z hľadiska distribúcie klinických 
príznakov
•	 symetrické, asymetrické 
•	 difúzne, multifokálne, fokálne 
Z hľadiska prevahy poškodenia 
jednotlivých štruktúr nervových 
vlákien
•	 axonálne
•	 demyelinizačné
Či ide o primárne poškodenie axó-
nu alebo myelínu môžeme zistiť 
pomocou objektívnej elektrofyzio-
logickej vyšetrovacej metódy - elek-
troneurografie (ENG) alebo kon-
dukčných štúdií (NCS).  
Demyelinizačná lézia sa prejavuje 
spomalením rýchlosti vedenia prí-
slušným nervom, predĺžením dis-
tálnej latencie a predĺžením trvania 
CMAP/SNAP. 
Axonálna lézia sa prejavuje pokle-
som amplitúdy, pri relatívne zacho-
vanej rýchlosti vedenia a latencie 
CMAP/SNAP.  
Z hľadiska etiológie rozdeľujeme 
neuropatie na:
•	 primárne
•	 sekundárne
O primárnych neuropatiách hovo-
ríme vtedy, ak nie je známa noxa, 
ktorá uvedený typ neuropatie spô-
sobila. Do tejto skupiny patria vro-
dené hereditárne neuropatie (napr. 
Charcot-Marie-Tooth, transtyretíno-
vá amyloidná neuropatia, neuropa-
tia pri Fabryho chorobe a iné senzi-
tívne, motorické alebo autonómne 

neuropatie), autoimunitne podmie-
nené zápalové neuropatie (napr. 
GBS, Miller-Fisher, CIDP, MMN, 
MADSAM) a idiopatické neuropatie, 
ak sa po komplexnom a extenzív-
nom vyšetrení príčina neuropatie 
nezistí. 
Sekundárne neuropatie bývajú 
vyvolané rôznymi faktormi: môžu 
byť súčasťou alebo komplikáciou 
metabolických (diabetes mellitus, 
porfýrie, ochorenia ŠŽ), systémo-
vých (vaskulitídy, sarkoidóza, systé-
mové ochorenia spojiva), nádoro-
vých ochorení (paraneoplastické 
neuropatie, karcinomatózy), môžu 
byť zapríčinené rôznymi toxickými 
vplyvmi (lieky, drogy, alkohol, rá-
dioterapia, chemoterapia) alebo sú 
dôsledkom nutričného deficitu (de-
ficit vitamínov B

1, B6, B12, celiakia). 

diagnostiKa
Diagnostikovať prítomnosť polyne-
uropatie možno vo väčšine prípa-
dov už na základe anamnézy a jed-
noduchého klinického vyšetrenia 
pacienta. Pátrame po prítomnosti  
subjektívnych a objektívnych sen-
zitívnych, motorických a autonóm-
nych príznakov. Prítomnosť bolesti, 
tŕpnutia (parestézie), pálenia (dy-
zestézie), alodýnie (dotyk vníma-
ný bolestivo) smeruje diagnostiku  
k skupine ochorení sprevádza-
ných neuropatiou tenkých vlákien.  
Neistota pri chôdzi, najmä pri zavre-
tí očí alebo v tme svedčí pre poru-
chy hlbokej citlivosti, t. j. pre neuro-
patiu hrubých vlákien. Neuropatiu 
hrubých vlákien možno objektivizo-
vať elektrofyziologickým EMG/NCS 
vyšetrením. Pri neuropatii tenkých 
vlákien bude EMG/NCS vyšetrenie 
v norme. Neprítomnosť alebo one-
skorenie pupilárneho reflexu, neprí-
tomnosť variácie frekvencie srdca 
pri dýchaní v dlhšom EKG zázname 
(tzv. respiračná arytmia) môže vyvo-
lať podozrenie na autonómnu neu-
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„Nedostatok dôkazov nie je dôkazom absencie.“
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ropatiu. Jednoduchá a časovo nená-
ročná je i diagnostika ortostatickej 
hypotenzie. Kritériom jej prítomnos-
ti je pokles systolického tlaku ≥20 
mm ortuťového stĺpca a/alebo ≥10 
mm diastolického tlaku do 3 minút 
po zmene polohy z ľahu do sedu 
alebo postoja. Súčasťou klinického 
vyšetrenia je i aspexia končatín za-
meraná na zhodnotenie trofiky kože 
a jej adnexov a kĺbových deformít. 
Strata ochlpenia na predkoleniach 
môže byť iniciálnym príznakom 
počínajúcej neuropatie. Prítom-
nosť vysokej klenby nohy charak-
teru „pes cavus“ môže nasmerovať 
diagnostickú úvahu k hereditárnym 
neuropatiám. V anamnéze sa zame-
riavame na výskyt určitých ochorení 
(napr. diabetes, celiakia), expozíciu 
toxických agensov (alkohol, drogy), 
užívanie niektorých liekov, očko-
vanie, prekonaný respiračný alebo 
gastrointestinálny infekt, poštípa-
nie (napr. kliešťom), výskyt poly-
neuropatie v rodine (hereditárne 
neuropatie). V rámci diferenciálnej 
diagnostiky je dôležité zhodnote-
nie časového vývoja neuropatie -  
akútne alebo chronické, a tiež či ide  
o typický alebo atypický priebeh ne-
uropatie, čo nasmeruje diagnostiku 
k určitej skupine neuropatií.  

Základné neurologické vyšetrenie 
zahŕňa:
1. Vyšetrenie šľachovo-okostico-

vých reflexov (ŠOR), ktoré bý-
vajú pri polyneuropatii  typicky 
znížené (hyporeflexia) až nevý-
bavné (areflexia).

2. Vyšetrenie svalovej sily (proxi-
málna a/alebo distálna slabosť, 
symetricky/asymetricky, difúz-
ne/multifokálne).

3. Vyšetrenie citlivosti – dotykovej 
(vatový tampón), termickej (tep-
lé a studené podnety, tipterm),  
algickej (ostrý predmet) a hlbo-
kej  (vibračná citlivosť pomocou 
ladičky, polohocit, pohybocit). 

4. Vyšetrenie postoja (aj so zavre-
tými očami) a chôdze.   

Elektrofyziologické metódy (kon-
dukčné štúdie - NCS, ihlová elek-
tromyografia - EMG) predstavu-
jú zlatý štandard v diferenciálnej 
diagnostike neuropatií pri postih-
nutí hrubých vlákien. Kondukčné 
štúdie (vyšetrenie senzitívnych 
SNAP a motorických neurogramov 
CMAP) nám pomôže určiť, či ide  
o primárne axonálne alebo demy-
elinizačné poškodenie,  difúzne 
alebo multifokálne, dominantne 
motorické alebo senzitívne postih-

nutie, slúžia na potvrdenie kom-
presie nervov vo fyziologických 
úžinách, odhalenie subklinických 
foriem polyneuropatie, sledovanie 
progresie, ev. zlepšenia po liečbe. 
Ihlová EMG nám pomôže v dife-
renciálnej diagnostike svalovej 
slabosti, či ide o primárne neuro-
génne alebo myogénne poškode-
nie. Senzitivita kondukčných štúdií 
v diagnostike neuropatií tenkých 
vlákien je veľmi nízka až nulová.  
Preto nie je žiadnym prekvapením 
normálny nález kondukčných štú-
dií pri najčastejšej forme neuropa-
tie tenkých vlákien – a to bolestivej 
forme diabetickej neuropatie. 

Spektrum laboratórnych vyšetrení 
využívaných v diagnostike neuropa-
tií je rovnako široké ako ich etiológia. 
Voľba a interpretácia každého tes-
tu musí byť v kontexte s klinickým  
a elektrofyziologickým nálezom, čo 
zvyšuje jeho špecifickosť. Základné 
laboratórne vyšetrenia predstavujú 
určitý skríning pri stanovení diag-
nózy neuropatie. Štatisticky najvyš-
šia senzitivita a špecifickosť sa zis-
tila pri stanovení hladiny glykémie, 
vitamínu B12 a jeho metabolitov (ky-
selina metylmalónová, homocyste-
ín) a imunofixačnej elektroforéze 

bielkovín séra. V prípade neurčitej 
abnormality glykémie a prítomnos-
ti symetrickej distálnej senzitívnej 
neuropatie s bolesťou je plne indi-
kovaný orálny glukózo-tolerančný 
test. 

Špeciálne vyšetrenia s využitím 
imunologických, biochemických, 
imunohistochemických metód  
a metód molekulárnej genetiky by 
mali byť zvolené cielene pri zužo-
vaní etiologického spektra neuro-
patií. Zobrazovacie metódy (USG, 
MRI) sa čoraz častejšie uplatňujú 
v rámci diferenciálnej diagnostiky 
neuropatií, a to za účelom vylúče-
nia kompresie, štrukturálnej lézie 
(napr. tumor, zápalové zmeny), pát-
ranie po prítomnosti hypertrofie, 
multifokálneho alebo difúzneho 
postihnutia, prípadne odhalenie 
aktívneho zápalového procesu ner-
vových koreňov a plexov pri imunit-
ne podmienených neuropatiách. 
Biopsia nervu sa v diagnostike poly-
neuropatií vďaka rozvoju iných me-
tód uplatňuje len veľmi ojedinele.  
Indikovať ju možno v prípade ne-
objasnených neuropatií s atypic-
kým priebehom, pri vaskulitických 
neuropatiách alebo sarkoidóze. 
Biopsia kože a meranie hustoty in-

traepidermálnych tenkých vlákien 
má svoje miesto v diagnostike bo-
lestivých tenkovláknových neuro-
patií. 

Záver
V rámci diferenciálnej diagnostiky 
je potrebné identifikovať liečiteľné 
formy polyneuropatií (metabolické, 
imunitne podmienené, nutrične 
podmienené, paraneoplastické), 
čím predídeme ireverzibilnému 
poškodeniu periférnych nervov  
a významne tak zlepšíme kvalitu ži-
vota pacienta. EMG vyšetrenie je in-
dikované za účelom bližšej špecifi-
kácie polyneuropatie pri postihnutí 
hrubých vlákien (axonálne vs. de-
myelinizačné, stupeň poškodenia, 
difúzne vs. multifokálne). Negatívny 
EMG nález pri neuropatii tenkých 
vlákien (algické formy) neuropatiu 
nevylučuje. Molekulárne-genetic-
ké vyšetrenie nám pomôže odhaliť 
niektoré už v dnešnej dobe liečiteľ-
né polyneuropatie (transtyretíno-
vá amyloidná polyneuropatia, ne-
uropatia pri Fabryho chorobe).  
V prípade potvrdenia neliečiteľ-
ných foriem sa naopak vyhneme 
extenzívnym vyšetreniam, opako-
vaným hospitalizáciám a zbytočné-
mu užívaniu liekov. 
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PríZnaky  neuroPatií
Motorické Senzitívne autonómne

subj. svalová slabosť, kŕče, 
fascikulácie

subj. bolesť, tŕpnutie, 
mravčenie, necitlivosť, 

neistota pri chôdzi, pády 
(tma, nerovný terén)

subj. poruchy potenia, 
trofické kožné zmeny, kar-
diovaskulárne, GIT prejavy

obj. znížené/nevýbavné 
ŠOR, hypotrofia/atrofia 

svalov, paréza

obj. hyper/hypo/anestézia, 
alodýnia, porucha polo-
hocitu, ataxia, pozitívny 

Rombergov príznak

obj. akrálna hypo/an-
hidróza, suchá fragilná 
koža, strata ochlpenia, 

oneskorená fotoreakcia, 
strata variácie RR inter-

valov pri dýchaní

tabuľka 1 

Diabetická distálna symetrická (axonálna) PNP
Metabolické (diabetes, hypotyreóza, celiakia...)

Toxické (alkohol, lieky, ťažké kovy – zinok, olovo, tálium, arzén)
Imunitne podmienené neuropatie (CIDP, MADSAM, MMN, DADS, asociované s paraproteínom, DADS-anti-MAG)

Hereditárne neuropatie
Indukované liekmi (nitrofurantoin, lítium, fenytoín...)

Deficit vitamínov B1, B6, B12, E, medi
Predávkovanie vitamínom B6

Paraproteinemické neuropatie (MGUS, mnohopočetný myelóm, Waldenstromova makroglobulinémia, POEMS)
Ochorenia spojivového tkaniva (SLE, reumatoidná artritída, Sjogrenov syndróm, systémová skleróza, sklerodermia)

Infekčné (lymská borelióza, HIV, lepra, brucelóza)
Neuropatia pri sarkoidóze

Idiopatická
Mitochondriálne ochorenia (NARP – neuropatia, ataxia, retinitis pigmentosa, MNGIE – myopatia, neuropatia,
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tabuľka 3

tabuľka 2

Guillain-Barré syndróm (GBS)
Akútna neuropatia pri porfýrii

Toxická neuropatia
Neuropatia kriticky chorých

Vaskulitída
Infekčná neuropatia
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spojenej s poruchami citlivosti a bolesťou. Dávkovanie a spôsob podávania: Pri 
ťažkých poruchách citlivosti sprevádzajúcich ťažkú diabetickú polyneuropatiu sa 
podáva denne 600 mg kyseliny tioktovej (toto množstvo zodpovedá obsahu jednej 
infúznej fľaše Thiogamma Turbo-Set) po dobu 2-4 týždňov. Ďalšie informácie pozri 
Súhrn charakteristických vlastností lieku Thiogamma® Turbo-Set. Kontraindikácie: 
Liek je kontraindikovaný u pacientov s precitlivenosťou na kyselinu tioktovú 
alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Poznámka: Deťom a mladistvým sa 
liek nepodáva pre nedostatok klinických skúseností. Nežiaduce účinky: Pozri 
Súhrn charakteristických vlastností lieku Thiogamma® Turbo-Set. Bezpečnostné 
opatrenia: Gravidita a laktácia: Všeobecnou zásadou farmakoterapie je, že liek 
sa počas gravidity a laktácie môže používať po dôkladnom vyhodnotení pomeru 
rizika a prínosu. Preto tehotné a dojčiace ženy môžu podstúpiť liečbu kyselinou 
tioktovou, ak lekár zváži ich striktnú indikáciu, aj keď reprodukčné toxikologické 
štúdie nepreukázali nežiaduci vplyv na fertilitu a skorý vývoj embrya a nezistili sa 
u lieku embryotoxické vlastnosti. Nie je známe, či sa liek vylučuje do materského 
mlieka. Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Liek 
neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Druh obalu a obsah 
balenia: 10 infúznych fľiaš s obsahom 50 ml infúzneho roztoku a 10 ochranných 
svetlo neprepúšťajúcich obalov. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Wörwag 
Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Nemecko. Registračné číslo: 87/0280/02-S. 
Dátum revízie textu: 08/2020. Spôsob výdaja: Na lekársky predpis. 

Skrátená informácia o lieku: Thiogamma® 600 oral
Liečivo a lieková forma: Acidum thiocticum 600 mg v 1 fi lmom obalenej 
tablete. Indikácie: Poruchy citlivosti pri diabetickej polyneuropatii. Dávkovanie 
a spôsob podávania: Dospelým sa pri poruchách citlivosti pri diabetickej 
polyneuropatii podáva 1 fi lmom obalená tableta lieku Thiogamma 600 oral denne, 
toto množstvo zodpovedá odporúčanej dennej dávke 600 mg kyseliny tioktovej. 
Ďalšie informácie: pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku Thiogamma® 600 
oral. Kontraindikácie: Thiogamma® 600 oral je kontraindikovaný u pacientov s 
precitlivenosťou na kyselinu tioktovú. Nežiaduce účinky: Nie je popísaný výskyt 
nežiaducich účinkov po užití lieku s obsahom kyseliny tioktovej. Avšak nie je možné 
vylúčiť výskyt nežiaducich účinkov, ktoré boli popísané po intravenóznom podaní 
kyseliny tioktovej aj po užití fi lmom obalených tabliet. Ďalšie informácie: pozri 
Súhrn charakteristických vlastností lieku Thiogamma® 600 oral. Bezpečnostné 
opatrenia: Gravidita a laktácia: Nie sú dostupné údaje o bezpečnosti užívania 
lieku počas tehotenstva, preto liečba s liekom Thiogamma® 600 oral môže počas 
tehotenstva pokračovať len po porade s lekárom. Nie je známe, či kyselina tioktová 
prestupuje do materského mlieka. Počas laktácie sa liek neodporúča užívať. 
Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Liek neovplyvňuje 
schopnosť viesť motorové vozidlo a obsluhovať stroje. Veľkosť balenia: 30, 60, 90 
alebo 100 fi lmom obalených tabliet. Držiteľ rozhodnutia o registrácií: Wörwag 
Pharma GmbH & Co. KG, Böblingen, Nemecko. Registračné číslo: 87/0348/98-S. 
Dátum poslednej revízie textu: 9/2020. Spôsob výdaja: Na lekársky predpis. 
Pred predpísaním lieku si prečítajte prosím, Súhrn 
charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na www.
sukl.sk, alebo na adrese:
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