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ÚÚVODVOD
University University ofof Michigan Michigan -- http://www.med.http://www.med.umich.eduumich.edu//
Feldman ELFeldman EL, Stevens MJ, Thomas PK, Brown MB, Canal N, Greene DA: A practic, Stevens MJ, Thomas PK, Brown MB, Canal N, Greene DA: A practical twoal two--step step 
quantitative clinical and electrophysiological assessment for thquantitative clinical and electrophysiological assessment for the diagnosis and staging of diabetic e diagnosis and staging of diabetic 
neuropathy.  neuropathy.  DiabetesDiabetes CareCare 17:128117:1281--1289, 1289, 19941994..

aktualizace 2000aktualizace 2000

screeningscreening ččasných stadiasných stadiíí diabetickdiabetickéé neuropatieneuropatie
vvěěttššina otina otáázek nenzek neníí specifickspecifickáá pro diabetickou neuropatii pro diabetickou neuropatii 

↓↓
nevylunevyluččuje mouje možžnost vyunost využžititíí dotazndotaznííku pro ku pro screeningscreening
polyneuropatipolyneuropatiíí jinjinéé nenežž diabetickdiabetickéé etiologieetiologie

dvoustupdvoustupňňovovéé hodnocenhodnoceníí:  MNSI I + MNSI II :  MNSI I + MNSI II 

http://www.med.umich.edu/
http://www.med.umich.edu/
http://www.med.umich.edu/


MNSI IMNSI I
15 jednoduchých ot15 jednoduchých otáázek typu zek typu „„anoano--nene““
z toho 13 bodovanýchz toho 13 bodovaných

zamzaměřěřeneníí na klinickna klinickéé symptomy perifernsymptomy periferníí neuropatieneuropatie
vyplvyplňňuje ji obvykle suje ji obvykle sáám pacientm pacient
abnormita abnormita << 7 bod7 bodůů

význam: význam: detekce pdetekce přříítomnosti neuropatietomnosti neuropatie
zzáákladnkladníí

 
rozbor klinických obtrozbor klinických obtíížžíí

 
pacientapacienta







MNSI IIMNSI II
vyplvyplňňuje luje léékakařř, optim, optimáálnlněě neurologneurolog
strustruččnnéé klinickklinickéé vyvyššetetřřeneníí pacientapacienta

aspekceaspekce
ppřříítomnost ulceractomnost ulceracíí
reflex reflex ššlachy lachy AchilovyAchilovy

 
(0,5 = výbavnost jen s facilitac(0,5 = výbavnost jen s facilitacíí))

vibrace na palcivibrace na palci
 

(128 Hz ladi(128 Hz ladiččkaka
dorzumdorzum

 

palce, nad palce, nad interfalanginterfalang. kloubem) . kloubem) 

vyvyššetetřřeneníí
 

monofilamentemmonofilamentem
 

((dorzumdorzum

 

distdistáálnlníí

 

falangy palce, falangy palce, 
mezi IP kloub a nehtovmezi IP kloub a nehtovéé

 

llůžůžko, ko, 
10x, 7 a m10x, 7 a méénněě

 

= = ↓↓

 

percepce)percepce)

semikvantitativnsemikvantitativněě hodnocenhodnocenéé
abnormita abnormita << 2 body2 body





CCÍÍLL

stanovenstanoveníí validityvalidity dotazndotaznííku vku v detekci bolestivdetekci bolestivéé
neuropatie neuropatie diabetickdiabetickéé i nediabeticki nediabetickéé etiologieetiologie

ovověřěřeneníí momožžnosti vyunosti využžititíí dotazndotaznííku pro ku pro screeningscreening
pacientpacientůů ss neuropatineuropatiíí tenkých vltenkých vláákenken

zhodnocenzhodnoceníí významu jednotlivých významu jednotlivých ččááststíí dotazndotaznííku a ku a 
jednotlivých polojednotlivých položžekek MNSI I pro detekci postiMNSI I pro detekci postižženeníí
tenkých vltenkých vláákenken



SOUBORSOUBOR
99 pacient99 pacientůů ss bolestivou distbolestivou distáálnlníí polyneuropatipolyneuropatiíí DKK DKK 
58 mu58 mužůžů, 41 , 41 žženen
vvěěk 58,25 k 58,25 ±± 10,89 (rozmez10,89 (rozmezíí 25 25 –– 83)83)

58 58 pSFNpSFN 41 MFN41 MFN

32 DM32 DM 67 non DM (heterogenn67 non DM (heterogenníí))



METODIKAMETODIKA
dotazndotazníík MNSI I + II k MNSI I + II 
zhodnocenzhodnoceníí senzitivity senzitivity ččáásti I a II s ohledem na:sti I a II s ohledem na:

ppřříítomnost/neptomnost/nepřříítomnost DMtomnost DM
postipostižženeníí silných/tenkých nervových vlsilných/tenkých nervových vláákenken

korelace hodnot MNSI I a II s: korelace hodnot MNSI I a II s: 
nnáálezy elektrofyziologických metod (EMG, TTT)lezy elektrofyziologických metod (EMG, TTT)
výsledky kovýsledky kožžnníí biopsie (IENFD/SENPD) biopsie (IENFD/SENPD) 
daldalšíšími klinickými a anamnestickými daty (vmi klinickými a anamnestickými daty (včč. VAS). VAS)

posouzenposouzeníí ppřříítomnosti kladntomnosti kladnéé odpovodpověědi na jednotlivdi na jednotlivéé ototáázky MNSI I v zky MNSI I v 
relaci k porelaci k poččtu IENFDtu IENFD →→ zhodnocenzhodnoceníí jejich významu v detekci NTV jejich významu v detekci NTV 



VÝSLEDKY VÝSLEDKY ––
 

DM/ DM/ nonDMnonDM
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VÝSLEDKY VÝSLEDKY ––
 

SENZITIVITASENZITIVITA

MNSI I       MNSI IIMNSI I       MNSI II

DMDM
 

75%75%
 

44%44%
non DMnon DM

 
77%77%

 
47%47%

pSFNpSFN
 

74%74%
 

19%19%
MFNMFN

 
79%79%

 
85%85%



VÝSLEDKY VÝSLEDKY ––
 

pSFNpSFN/ MFN/ MFN
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KORELACE S PARAKLIN.METODAMIKORELACE S PARAKLIN.METODAMI

→→
 

metody reflektujmetody reflektujííccíí
 
TENKÝCH TENKÝCH SILNÝCHSILNÝCH

predilekpredilekččnněě
 

postipostižženeníí
 

VLVLÁÁKEN KEN VLVLÁÁKENKEN

MNSI IMNSI I MNSI IIMNSI II

IENFDIENFD --0,38,  p0,38,  p<<0,0010,001 NSNS

SENPDSENPD --0,23,  p=0,0210,23,  p=0,021 --0,47, p0,47, p<<0,0010,001

TTT TTT ((LimitsLimits
 

CS)CS) --0,29,  p=0,0080,29,  p=0,008 NSNS

SNAP SNAP n. n. suralissuralis NSNS --0,45, p0,45, p<<0,0010,001

VASVAS 0,59,   p0,59,   p<<0,0010,001 NSNS



VALIDITA POLOVALIDITA POLOŽŽEK V DETEKCI NTVEK V DETEKCI NTV

ANO (IENFD) NE (IENFD) p
Pocit zhoršení

 
citlivosti končetin 6,7 4,7 0,009

Pálivé
 

bolesti DKK 5,5 5,5 NS
Přecitlivělost na dotyk 5,6 5,2 NS
Píchání/ bodání

 
DKK 9,1 5,2 0,005

Bolestivá
 

percepce dotyku s přikrývkou 5,5 5,5 NS
Schopnost rozlišit teplou a chladnou vodu 6,3 4,6 0,03
Noční

 
akcentace symptomů 7,9 5,1 0,02

Bolesti DKK při chůzi 5,8 5,4 NS
Nechopnost

 
cítit DKK při chůzi 6,0 4,6 NS

Suchá
 

kůže s tendencí
 

ke vzniku prasklin 6,3 3,4 < 0.001



ZZÁÁVVĚĚRY IRY I
DotaznDotazníík MNSI lze vyuk MNSI lze využžíít pt přři i screeninguscreeningu bolestivbolestivéé neuropatie neuropatie 
diabetickdiabetickéé i nediabeticki nediabetickéé etiologie. etiologie. 

MNSI IMNSI I odrodráážžíí spspíšíše e postipostižženeníí tenkých nervových vltenkých nervových vláákenken a a 
lze ji slze ji s obdobnou senzitivitou vyuobdobnou senzitivitou využžíít u pacientt u pacientůů ss pSFNpSFN i MFN. i MFN. 

SenzitivitaSenzitivita MNSI I v detekci postiMNSI I v detekci postižženeníí tenkých vltenkých vlááken je velmi ken je velmi 
dobrdobráá ((nad 75%nad 75%) a srovnateln) a srovnatelnáá s TTT/ kos TTT/ kožžnníí biopsibiopsiíí. . 

PositivnPositivníí odpovodpověďěď na nna něěkterkteréé z testovaných otz testovaných otáázek podporuje zek podporuje 
pravdpravděěpodobnost postipodobnost postižženeníí tenkých vltenkých vlááken. ken. 



ZZÁÁVVĚĚRY IIRY II
MNSI IIMNSI II detekuje ldetekuje léépe pe postipostižženeníí vlvlááken silnýchken silných a jeho a jeho 
senzitivita zde dokonce psenzitivita zde dokonce přřevyevyššuje senzitivitu MNSI I. uje senzitivitu MNSI I. 

Validita MNSI II v detekci postiValidita MNSI II v detekci postižženeníí tenkých vltenkých vlááken je ken je 
nníízkzkáá

↓↓
NegativnNegativníí výsledek MNSI II u pacienta svýsledek MNSI II u pacienta s korelujkorelujííccíími mi 
klinickými symptomy rozhodnklinickými symptomy rozhodněě nevylunevyluččuje puje přříítomnost tomnost 
bolestivbolestivéé polyneuropatiepolyneuropatie ss predilekpredilekččnníím postim postižženeníím tenkých m tenkých 
nervových vlnervových vlááken. ken. 
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