
Vyšetrenie citlivosti pri distálnej diabetickej polyneuropatii

Meno pacienta: .......................................................................................................................................... pohlavie: .......................... vek: ...........................

Adaptované podľa: Grofi k M, Turčanová-Koprušáková M, Kurča E: Skríning diabetickej neuropatie v ambulantnej praxi. Súč Klin Pr 2015; 1: 43-48

4. Vyšetrenie rozlišovacej schopnosti ostrého a tupého podnetu

Popis:
Špeciálna pomôcka (napr. Neurotip), ktorá 
má na jednom konci ostré kovové zakončenie 
a na druhom tupé plastové, sa prikladá 
na 5 miest jedného chodidla v náhodnom 
slede ostrých a tupých podnetov, celkovo 
sa vyšetrí 10 miest na oboch nohách.

Patologický nález:
6 a menej správnych 
odpovedí. 

Porucha citlivosti:

     
prítomná

     
neprítomná

 

1. Vyšetrenie Semmesovým-Weinsteinovým monofi lamentom (10 g)

Popis:
Filamentum sa prikladá na kožu chodidla tak, 
aby došlo k jeho rýchlemu prehnutiu v trvaní 
asi dvoch sekúnd. Vyšetrujú sa obe nohy 
na 4 miestach plantárnej plochy, čiže celkovo 
8 miest. Vyšetrenie sa nesmie robiť v mieste 
hyperkeratóz.

Patologický nález:
Jeden a viac 
necitlivých bodov.

Porucha citlivosti:

     
prítomná

     
neprítomná

 

2. Vyšetrenie kalibrovanou 8-stupňovou 128 Hz ladičkou

Popis:
Rozkmitaná ladička sa prikladá na 3 miesta 
z dorzálnej strany chodidla. Odčíta 
sa hodnota na 8-stupňovej škále, hneď ako 
pacient prestane vnímať vibrácie. Výsledná 
hodnota je priemerom meraní na 3 miestach 
na jednom chodidle.

Patologický nález:
Do 50 rokov: prah 
vibračnej citlivosti 
nižší alebo rovný 6/8.
Nad 50 rokov: prah 
vibračnej citlivosti 
nižší alebo rovný 5/8.

Porucha citlivosti:

     
prítomná

     
neprítomná

 

3. Vyšetrenie chumáčikom vaty

Porucha citlivosti:

     
prítomná

     
neprítomná

 

Popis:
Chumáčikom vaty sa jemne prejde po dorze 
chodidla, pacient by mal cítiť dotyk. Postačuje 
vyšetrenie jedného miesta na dorze každého 
chodidla. 

Patologický nález:
Znížené vnímanie 
dotyku v porovnaní 
s vnemom na ruke. 

Porucha citlivosti:

     
prítomná

     
neprítomná

 

5. Vyšetrenie termickej citlivosti

Popis:
Tiptherm sa prikladá na chodidlo striedavo 
kovovým a plastovým koncom valčeka 
v náhodnom poradí. Dôležité je, aby kontakt 
valčeka s kožou bol minimálne 3 sekundy. 
Pri vyšetrení sú aplikované 3 série párovej 
aplikácie teplého a chladného podnetu 
na jednu končatinu. 

Patologický nález:
Nesprávne určenie 
dvoch z troch 
aplikovaných sérií na 
jednej končatine. 


