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Neuropatie

Diabetická neuropatia patrí k jedným z najzávažnejších komplikácií diabetes 
mellitus. Autorka vo svojom príspevku približuje základné oblasti jej liečby, ktoré 
by mala pozna, každá sestra, nielen sestra pracujúca v diabetologickej ambulancii 
alebo na chirurgickom či internom oddelení, kde sa stretáva s pacientmi s uvede-
nou komplikáciou diabetu. 
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Sv. Alžbety, n. o., Bratislava

Manažment vyšetrenia a liečba 
diabetickej neuropatie

Úvod

Liečba diabetickej neuropatie je zdĺha-
vá, náročná a systematická. Vyžaduje ve3a 
trpezlivosti zo strany pacienta, ktorý je 
nedočkavý a chcel by vidie,, cíti, jej výsle-
dok čím skôr. Trpezlivos, je rovnako dôle-
žitá u zdravotníckych pracovníkov a to 
i vtedy, ke6 aj po dlhšom čase nevidia vý-
sledok svojho snaženia sa, výsledok liečby 
pacienta. Práve tento aspekt býva častou 
príčinou vyhorenia lekárov a sestier, kto-
rý napriek svojej ve3kej a únavnej snahe 
nevidia zlepšenie zdravotného stavu paci-
enta, alebo aspoň jeho stabilizáciu.

Diagnostika
Stanovenie diagnózy, klasifikácia, ur-

čenie stupňa závažnosti ako i liečba dia-
betickej neuropatie je na rozhraní špecia-

lizácie diabetológa a neurológa. Úlohou 
diabetológa je skríning diabetickej neuro-
patie a diabetickej nohy, úloha neuroló-
ga potom je potvrdi, diagnózu, stanovi, 
o akú formu neuropatie sa jedná, urči, 
stupeň závažnosti neuropatie, príčinu 
neuropatie, prípadne navrhnú, liečbu.

Anamnéza sa opiera o pokojové ne-
príjemné pocity (mravčenie, brnenie) až 
po bolesti rôzneho charakteru na pred-
koleniach a nohách, ktoré sa zväčša pri 
chôdzi zmierňujú, sú časté najmä v noci. 
Menej častá je svalová slabos, pri dia-
betickej amyotrofii (prevažne motorická 
neuropatia).

Objektívne vyšetrenie odhalí suchú, 
často olupujúcu kožu, hyperkeratózy až 
otlaky, praskliny najmä na pätách, defor-
mácie prstov (kladivkové prsty) alebo aj 
celej nohy (Charcotova noha), atrofiu sva-
lov a nezriedka aj ulcerácie. 

Základné skríningové neurologické 
vyšetrenie, ktoré sa ukázalo ako dosta-
točné na určenie rizika vzniku ulcerácií, 
je vyšetrenie taktilnej citlivosti monofila-
mentom a vyšetrenie vibračnej citlivosti 
graduovanou ladičkou, prípadne Biothe-
siometrom. 

V čakárni ambulancií je možné použi, 
skríningový dotazník pre neuropatiu. Pou-
žitie dotazníka je jednoduché, len orientač-
né, vyhodnotenie môže urobi, aj sestra.

Použitie monofilamenta

Postup vyšetrenia:
• najprv vyskúšame dotyk monofila-

menta na ruke, aby si pacient uve-
domil, čo má cíti,

• pacient nemá vidie,, kam a kedy mu 
vyšetrujúci lekár prikladá monofila-
mentum na nohu

• monofilamentum sa prikladá na kožu 
plosky nohy na viacerých miestach 
tak, aby sa ohol v trvaní aspoň dvoch 
sekúnd (prikladá sa na bruško palca, 
1. metatarzofalangeálny kĺb, 5. meta-
tarzofalangeálny kĺb, na pätu – a to 
obojstranne)

• lekár sa pýta pacienta, či cíti tlak 
a kde ho cíti

• citlivos, je porušená, ak pacient ne-
cíti tri a viac dotykov z celkového 
počtu ôsmich dotykov

Použitie graduovanej ladičky 128 Hz

Postup vyšetrenia:
• najprv sa priloží rozozvučená ladička 

na predlaktie pacienta, aby si uvedo-
mil, aký vnem má očakáva,
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• na čo treba myslie.: pacient nemá 
vidie,, kam vyšetrujúci lekár ladič-
ku prikladá; ladička sa prikladá nad 
nechtové lôžko palca, postupne na 
oboch nohách pacienta; priloženie 
na jedno miesto sa počas vyšetrenia 
pacienta opakuje aspoň 2krát

• ladička je graduovaná na 8 stupňov, 
za porušenú vibračnú citlivos, vo 
veku do 50 rokov je všeobecne uzná-
vaná hodnota 3 a menej, vo veku 
nad 50 rokov 5 a menej. Pri úplnom 
chýbaní pocitu vibrácií ide o ,ažké 
poškodenie hrubých vlákien, čo so 
sebou nesie ve3ké riziko vzniku ul-
cerácií

Iné využite3né metódy

a) vyšetrenie bolestivej citlivosti po-
mocou nezahroteného špicatého 
predmetu na predkoleniach a no-
hách

b) vyšetrenie 0ahkého dotyku pomo-
cou vaty

c) vyšetrenie tepelnej citlivosti pomo-
cou rozlišovania pocitov po prilože-
ní skúmaviek naplnených rozdielne 
teplou vodou

d) vyšetrenie š0achovo-okosticových 
reflexov (Achillovej š3achy, patelár-
ne)

Neuropatia je teda ve3mi 3ahko v bež-
nej diabetologickej praxi diagnostikova-
te3ná a pod3a jej prítomnosti alebo neprí-
tomnosti sa zara6uje príslušný vyšetrený 
pacient do rizikovej kategórie. Na kom-
plexné zhodnotenie aktuálneho stavu 
je potrebné počíta, s časovým rozpätím 
minimálne 15–20 minút čistého času na 
jedného vyšetrovaného pacienta.

Liečba diabetickej 
neuropatie
Kauzálna liečba

Základom je snaha o optimálnu meta-
bolickú kompenzáciu diabetu (HbA1c pod 
6,5 %, IFCC). Preto sa všeobecne odporú-
ča neváha, s včasným započatím inten-
zifikovanej inzulínovej liečby. Efekt ne-
býva okamžitý, ale nastúpi zvyčajne po 
nieko3kých mesiacoch.

Patogeneticky podložená liečba

V súčasnosti je potvrdená účinnos, len 
pomocou antioxidačnej liečby kyselinou 

alfa-lipoovou. Pri symptomatickej dia-
betickej neuropatii (bolestivá forma) sa 
obvykle začína s liečbou intravenóznou 
aplikáciou 600 mg denne počas 3 týždňov, 
alebo v perorálnej dávke 1 800 mg denne 
počas 3 týždňov a následne aspoň 3 me-
siace 600 mg denne v perorálnej forme. 
Liečba sa opakuje pod3a potreby. 

Pri komplikáciach neuropatie (ulce-
rácie), pri 3ahkých a stredne ,ažkých for-
mách neuropatie, prípadne dokázanej au-
tonómnej neuropatii sa pristupuje k liečbe 
dávkou 600 mg denne minimálne 3 mesia-
ce. Ukazuje sa, že nová HR forma stabili-
zuje rezorbciu liečiva z gastrointestinál-
neho traktu a zdá sa, že má výhody voči 
klasickej forme kyseliny alfa-lipoovej. 

Symptomatická liečba

Liečba neuropatickej bolesti patrí do 
starostlivosti neurológa. Väčšina liekov 
používaných na liečbu neuropatickej bo-
lesti má nežiadúce účinky, ktoré je potreb-
né starostlivo zváži,. Nie je nateraz žiadne 
liečivo jednoznačne najlepšie účinkujúce 
na odstránenie neuropatickej bolesti, ale 
stále sú najviac odporúčané tricyklické 
antidepresíva. Na liečbu bolesti je mož-
né použi, amitriptylín alebo imipramín 
v dávke 25–150 mg/deň.

Inou skupinou používaných liekov proti 
bolesti sú antiepileptiká – karbamazepín 
v dávke 800 mg/deň, gabapentín v dáv-
ke 900–3 600 mg/deň, lamotrigin 200–
400 mg/deň. Môžu sa podáva, aj nestero-
idné antireumatiká, najčastejšie ibuprofen 
v dávke 2 400 mg/deň. V prípade potreby 
sa pacientovi podávajú opiáty, najčastej-
šie tramadol v dávke 400–600 mg/deň. 
Po odoznení bolestí sa liečba preruší, na-
ko3ko všetky uvedené lieky majú už spo-
mínané viaceré nežiadúce účinky a liečia 
iba samotnú boles,, nie príčinu (t. j. neu-
ropatiu).

Starostlivos, o diabetickú nohu 

Zahrňuje:
• ošetrenie zrohovatených miest na 

ploche nohy, mechanických prasklín, 
plesňových postihnutí či oderkov 
a oderov (u menej vidite3ných sa od-
porúča pri vyšetrovaní pacienta pou-
ži, zrkadlá na kontrolu plochy nôh)

• pravidelné zvláčňovanie suchej kože 
(ošetrení zrohovatených vrstiev)

• pravidelnú pedikúru
• vyhýbanie sa rozmáčaniu kože nôh 

pri kúpeli

• vyhýbanie sa zbytočnému vystavo-
vaniu nôh počas horúčav a mrazov

• dôsledná každodenná výmena čis-
tých ponožiek (nenosi, ponožky 
s tesnou gumičkou okolo členkov, 
obuv bez ponožiek, kupova, tzv. 
zdravotné ponožky a podkolienky 
– tie menej)

• uprednostňova, a nosi, tvarovo 
vhodnú a pohodlnú obuv (prevencia 
deformít)

Záver
Liečba diabetickej neuropatie si vyžadu-

je ve3mi individuálny prístup k paciento-
vi z viacerých h3adísk. Základom úspeš-
nej liečby je dobrá anamnéza, dôkladné 
pozorovanie pacienta a zhodnotenie jeho 
súčasného zdravotného a psychosociálne-
ho stavu. Neodmyslite3nou súčas,ou stá-
le ostáva motivácia pacienta k vzájomne 
efektívnej spolupráci, záujem pacienta 
čo najviac vedie, a pozna,, aby násled-
ne potom mohol (pod3a svojich reálnych 
možností a schopností) čo najlepšie sa 
postara, sám o seba a „svoju“ diabetickú 
neuropatiu. Edukácia a psychická podpo-
ra sú viac-menej v rukách sestier; lekár, 
ktorý stojí na čele týchto procesov, je ria-
diacim činite3om v celom liečebnom pro-
cese diabetickej neuropatie. Tak ako je 
dôležitá spolupráca pacienta, ešte viac je 
dôležitá spolupráca a výmena informá-
cií medzi lekárom, sestrou a ošetrujúcim 
personálom.
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