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Ce știm
Degenerescența fibrelor nervoase subțiri reduce 
inervația glandelor sudoripare și alterează funcția 
sudomotorie. [12]

Care este principiul
Un curent de joasă tensiune (<4V) este aplicat prin 
electrozii de oțel inoxidabil, atrăgând ionii de Clor din 
glandele sudoripare, bogat reprezentate la nivelul 
palmelor și tălpilor. Curentul slab extrage ionii de Clor  
care trec numai prin intermediul canalelor glandelor 
sudoripare. La o tensiune scăzută, stratul cornos 
acționează ca un condensator și canalele glandelor 
sudoripare permit transmiterea ionilor prin piele. Acest 
lucru asigură că măsurătorile efectuate se referă numai 
la funcția glandelor sudoripare.

Reacția electrochimică este între ionii clor și electrozi. 

Ce se măsoară
Aparatul înregistrează reactia electrochimică a pielii  
(ESC) de la nivelul palmelor și tălpilor generată de un 
curent electric foarte slab. Diminuarea numărului  
glandelor sudoripare sau scăderea inervației acestora 
duce la scăderea răspunsului galvanic al pielii . [13]

PRINCIPIUL 

Figure 9: ESC measurement of a subject with normal sweat function. 

Figure 10: ESC measurement of a subject with abnormal sweat function. 



De ce testăm funcția glandelor sudoripare
Glandele sudoripare sunt inervate de fibrele mici 
simpatice de tip C. Disfuncția sudomotorie poate fi una 
dintre cele mai timpurii anomalii neurofiziologice 
detectabile în neuropatiile distale de fibre mici.  
Evaluarea cantitativă a răspunsului galvanic a fost 
propusă ca un index al severității funcției vegetative 
precum și un indicator timpuriu pentru regenerarea 
fibrelor mici.  [1, 2, 3]

S-a dovedit că diabetul zaharat este cea mai frecventă 
cauză identificabila a Neuropatiei Autonome. Asociația 
Americană de Diabet (ADA) a identificat disfuncția 
sudomotorie ca una dintre manifestările clinice majore 
de neuropatie autonomă la persoanele cu diabet 
zaharat. În plus, evaluarea disfuncției autonome poate 
identifica pacienții cu risc crescut de neuropatie 
autonomă cardiacă, cu o rată foarte mare de morbiditate 
și mortalitate . [4]

Figura 1: Inervația normală a glandei sudoripare (stânga) și reducerea inervației la 
un pacient cu diabet zaharat ce indică o neuropatie autonomă (dreapta). [5]

Neuropatia autonomă periferică și efectul
ei asupra inervației glandelor sudoripare

O necesitate a unei măsuri alternative
Biopsia de piele pentru a măsura intraepidermal 
densitatea fibrelor nervoase (IENFD) sau densitatea 
fibrelor nervoase a glandelor sudoripare (SGNFD) 
reprezintă o procedură acceptată în diagnosticul 
neuropatiei cu afectarea fibrelor subțiri. Cu toate că este 
bine tolerată de către pacienți și larg acceptată de către 
comunitatea medicală, biopsia de piele are limitări certe: 
este invazivă, poartă risc de infecție și de sângerare, este 
dependentă de un număr limitat de laboratoare. [6]

ȘTIINŢA 

Figura 2: Detrminarea SUDOSCAN. 



SUDOSCAN, dispozitiv pentru cuantificarea
Neuropatiei Periferice Autonome
Un test rapid a funcției sudomotorii

SUDOSCAN permite evaluarea corectă a funcției 
glandelor sudoripare. Sudoscan măsoară capacitatea 
glandelor sudoripare de a elibera ioni de Clor, ca răspuns 
la o activare electrochimică la nivelul palmelor și talpilor, 
zonele cu densitatea cea mai mare a acestor glande.

Rezultate clare

 Simplu
Gra ficele  de ta l iate  p e r m it  eva lua rea  v i z ua lă  a 
rezultatelor.

 Cantitativ
Valori reale ale răspunsului galvanic al pielii la nivelul 
palmelor și tălpilor indică severitatea neuropatiei. 
Această determinare poate fi comparată cu rezultatele 
te s telor  u lte r ioa re  p e nt r u  a  eva lua  ră s pu n s u l      
pacientului la tratament sau alte intervenții prescrise.

  Simetrie
Eventualele asimetrii între partea dreaptă și stângă  
ajută la identificarea tipului de Neuropatie periferică.

 Neuropatia Cardiacă
Evaluarea riscului Neuropatiei Cardiace.
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Rezultat rapid și raportul testului
Raportul este generat imediat după terminarea 
determinării.

Figura 3: Asimetria dintre mâini și picioare

Figura 4: Raport  SUDOSCAN 

SUDOSCAN
PE SCURT

RAPID 
Rezultat rapid în mai puțin
de 3 minute

SIMPLU 
 Ușor de folosit

CANTITATIV 
Determinarea cantitativă a
răspunsului galvanic 

IMEDIAT 
Raport automat după fiecare
scanare 

CORECT 
Bazat pe o tehnologie testată
clinic
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Prevenția și controlul complicațiilor
Diabetului Zaharat
Diabetul zaharat este cauza principală a neuropatiei. 
Recomandările Asociației Americane a Diabetului 
( A DA )  i nc lud  eva lua rea  f u nc ț ie i  s udomotor ie . 
Identificarea precoce a acestor complicații, care pot fi 
asimptomatice, până la 50% din cazuri, are potențialul de 
a reduce sau întârzia complicațiile cu un tratament 
preventiv în timp util . [4] 

Diagnosticul Neuropatiei 
SUDOSCAN a dovedit sensibilitate 78% și specificitate de 
92% în detecția neuropatiei diabetice cu afectarea de 
fibre subțiri. [8] 

Figura 5: Mean Neuropathy Impairment Score within the Lower Limbs (NIS-LL) in 
diabetes patients with normal vs abnormal feet Electrochemical Skin Conductance 
(ESC). 

Figura 6: Reprezentarea grafică a performanței de diagnosticare a SUDOSCAN risc-
scor, E:I ratio,30:15 ratio and Blood Pressure (BP) change on standing by Receiver 
Operating Curve (ROC) analysis, using the low-frequency, power component during 
moderate activity at a threshold of 90 ms² (first quartile). 

Evaluarea Neuropatiei Autonome Cardiace 
Neuropatia Autonomă Cardiacă (NAC) este o complicație 
frecventă, dar deseori trecută cu vederea la persoanele 
cu diabet zaharat. Studiile au arătat ca SUDOSCAN poate 
fi folosit pentru screening precoce a NAC în practica 
clinică de zi cu zi înainte de a recurge la testele mai 
sofisticate, dar care necesită mai mult timp (testele 
Ewing). [9] 

Evaluarea tratamentului 
În diabetul zaharat tip 2 administarea de insulină a 
ameliorat funcția sudoripară. [10] 

Figura 7: Changes in feet Electrochemical Skin Conductances (ESC) during one-year 
follow-up in patients with type 2 diabetes receiving insulin or not and patients with 
type 1 diabetes. 

Identificarea altor afecțiuni neurologice
SUDOSCAN a dovedit performanța de diagnostic 
similară biopsiei de piele . 

Figura 8: ROC curves for foot and hands ESC and IENFD at the distal leg (using Utah 
Early Neuropathy Score (UENS) as gold standard). 

Alte afecțiuni
Disfuncția sudomotorie este o modificare detectabilă și 
în alte neuropatii autonome periferice.

SUDOSCAN a fost testat cu success și comparat cu 
testele de referință, conform ghidurilor internaționale : 

Diabet Zaharat 

Parkinson 

Neuropatia post chimioterapie 

Polineuropatia familială amiloidă

Boala Fabry 

APLICAȚIILE 



Studii clinice
Studiile clinice sunt efectuate în multe țări. Pentru mai 
multe informații, rezultatele cercetărilor, vă rugăm să 
accesați website:

www.impeto-medical.com 

Impeto Medical

Impeto Medical este o companie producătoare de 
aparatură medicală situată în Paris, Franța. Impeto Medical 
a dezvoltat și patentat tehnologia determinării funcției 
sudomotorii la nivelul glandelor sudoripare. 
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