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DIABETICKÁ NEUROPATIE

• Prevalence diabetické neuropatie (DN) 
představuje až 50 % všech diabetiků
po ≥ 10 letech trvání diabetu

SYMETRICKÁ

• Symetrická distální senzomotorická 
polyneuropatie

• Autonomní neuropatie
• Proximální a distální motorická neuropatie

• Akutní stavy: hyperglykemický typ, 
neuropatie indukovaná léčbou, diabetická 

neuropatická kachexie

ASYMETRICKÁ (FOKÁLNÍ)

• Mononeuropatie (kraniální, končetinová, 
izolované radikulopatie)

• Diabetická trunkální polyradikulopatie, 
diabetická lumbosakrální radikuloplexopatie = 
proximální diabetická amyotrofie, diabetická 

cervikální polyradikulopatie
• Mononeuropatie multiplex

SMÍŠENÁ

Převzato z Gyffladotir et al. 2019

Gyffladotir SS, Weeracharoenkul D, Andersen ST et al. Painful and non-painful diabetic polyneuropathy: Clinical characteristic and diagnostic issues. J Diabetes Investig 2019; 10 (5): 1148-1157.



DIABETICKÉ RADIKULOPATIE

• Nekompresivní etiologie

• Izolované (velmi vzácné, nejvíce postižení Th páteře) x postižení více kořenů (diabetická 
trunkální radikulopatie, Bruns-Garlandův syndrom, diabetická cervikální radikuloplexopatie)

• (sub)akutní, unilaterální nebo asymetrická, (multi)fokální

• Bolest v dermatomální distribuci s motorickými (a méně vyjádřenými senzitivními příznaky), bývá 
úbytek váhy

• Postupně mohou vzniknout i poruchy autonomního systému (ortostatická dysfunkce, sfinkterové 
potíže)

• Nemusí být výrazně omezena hybnost páteře, napínací manévry mohou i nemusí být pozitivní (u 
pacientů s diabetickou amyotrofií pozitivní obrácený Laségue)

• Hypo/areflexie

• 50 – 75 % přidružena periferní neuropatie



Patogeneze

NEURONÁLNÍ ZMĚNY

• Multifokální axonální degenerace 
všech typů nervových vláken

• Segmentální demyelinizace
• Fokální degenerace perineuria
• Injury neurinoma – oblasti s 

nedokonalou regenerací
• Empty nerve strands

VASKULÁRNÍ ZMĚNY

• Infiltrace mononukleárů, depozita 
komplementu a imunokomplexů, sub-
perineurální depozita hemosiderinu, 

epineurální neovaskularizace
• Zesílení bazální membrány kapilár

• Ztráta pericytů
• Endoteliální hyperplázie

Mikrovaskulitida

ICAM-1, TNFα,
IL-6, NKкB

Diabetes mellitus + spouštěč (operace, virová 
infekce, očkování …)

Bhanushall MJ, Muley SA. Diabetic and non-diabetic lumbosacral radiculoplexus neuropathy. Neurology India 2008; 56 (4): 420-425.
Massie R, Mauermann ML, Staff NP et al. Diabetic cervical radiculoplexus neuropathy: a distinct syndrome expanding the spectrum of diabetic radiculoplexus neuropathies. Brain 2012;
135: 3074-3088.

Převzato z Massie R et al. 2012



Fokální thorakoabdominální neuropatie
= Diabetická trunkální radikulopatie, thoracic radiculoneuropathy

• Akutní průběh: náhlá bolest v dermatomální distribuci v oblasti 
Th páteře, žeber, epigastria

• Diabetes mellitus 1. i 2. typu

• Asymetrická

• Lokalizovaná porucha čití (hyp-/hyperestézie, allodynie), 
segmentální postižení svalů břišní stěny (bulging)

• Jehlová EMG: denervace paraspinálně (Th – L),
interkostální a břišní svaly

• (částečně) reverzibilní (měsíce – roky)

• DD: náhlá příhoda břišní, malignita, varicella-zoster …



Proximální diabetická amyotrofie
= Diabetická lumbosakrální radikuloplexopatie, Bruns-Garlandův syndrom, 
DLRPN (diabetic lumbosacral radiculoplexus neuropathy)

• > 50 let věku, u špatně kompenzovaného diabetu (DM 2.) bez ohledu na 
délku jeho trvání

• Asymetrická, bolestivá, n.femoralis
• (sub)akutní průběh: palčivé bolesti v oblasti kyčle, stehna, kříže, imituje 

kořenové postižení, šíří se proximálně, distálně i kontralaterálně, 
zhoršuje se v noci, kontaktní allodynie
=> slabost a atrofie svalstva lumbálního pletence (m.iliopsoas, 
quadriceps femoris, adduktory stehna)

• Úbytek váhy
• Patelární hypo/areflexie, pozitivní obrácený Laségue
• EMG: multifokální, (asymetrický) parciálně denervační syndrom 

proximálních svalů DK a paraspinálně, poruchy vedení (nízká amplituda 
CMAP n.femoralis, F-vlna)

• (částečně) reverzibilní, úprava trvá řadu měsíců, asi 20% relapsů
• DD: kořenová léze L4, hematom v oblasti psoatu, CIDP, paraneoplázie, 

lymeská borelióza, léze kaudy, myogenní …

V rámci diabetické 
proximální neuropatie 
popsána i bilaterální 
forma s pomalejší 
progresí a dominujícím 
motorickým postižením



Diabetická cervikální polyradikulopatie
= DCRPN = diabetic cervical radiculoplexus neuropathy

• (sub)akutní, asymetrická, unilaterální: zprvu výrazná 
bolest, poté rozvoj oslabení HK, často se šíří 
kontralaterálně a na Th i L segmenty

• EMG: parciálně denervační syndrom postižených svalů 
+ cervikálně paraspinálně, poruchy vedení

• (částečně) reverzibilní (měsíce), rekurence
min. 20 %

• DD: kořenová léze, postižení brachiálního plexu z 
jiných příčin

Massie R, Mauermann ML, Staff NP et al. Diabetic cervical radiculoplexus neuropathy: a distinct syndrome expanding the spectrum of diabetic radiculoplexus neuropathies. Brain 2012;
135: 3074-3088.

Převzato z Massie R et al. 2012



VYŠETŘENÍ v rámci diferenciální diagnostiky

VYŠETŘENÍ

• Anamnéza

• Klinické 

• Odběry (biochemický rozbor, krevní 
obraz, sedimentace, 

paraneoplastické protilátky)

• Zobrazovací (rtg, MRI, CT, UZV)

• Elektrofyziologické (EMG)

• Lumbální punkce

ROZVAHA – odlišit od:

• Kompresivní etiologie (degenerativní, trauma, tumor, 

hematom)

• Infekční etiologie

• CIDP

• Neuropatie

• Malignita

• Paraneoplázie

• Myogenní

• Léze kaudy

• …...



TERAPIE

LÉČBA 
NEUROPATICKÉ 

BOLESTI

• Pregabalin, gabapentin
• Duloxetin

• Amitriptylin, nortriptylin

• Opioidy

FYZIOTERAPIE, 
REHABILITACE

IMUNOSUPRESE/IMUNOMODULACE

IVIG 

DOBRÁ KOMPENZACE DIABETU:
HbA1C < 45 – 53 mmol/mol

AZA, cyklosporin, 
cyklofosfamid, 
(kortikoidy?)



Shrnutí

Diabetické radikulopatie a plexopatie patří mezi asymetrická, fokální postižení se
(sub)akutním začátkem, způsobená imunomodulačními a mikrovaskulárními
změnami při nedostatečné kompenzaci diabetu.

Distribuce bolesti vyzařuje v dermatomální distribuci. Jsou (částečně) reverzibilní,
ale asi v 1/5 případů rekurentní.

V diferenciální diagnostice je nutné vyloučit především kompresivní nebo infekční
proces na základě korelace klinického obrazu a anamnézy s výsledky odběrů,
elektromyografie, zobrazovacích metod a lumbální punkce.

Léčba je založena hlavně na metabolické kompenzaci, intenzivní rehabilitaci a
léčbě neuropatické bolesti.



DĚKUJI ZA POZORNOST ….


