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2  Otorinolaryngologická symptomatologie 
2.0 Enteroneuroektodermální forma Covid-19 

2.1 Bolest 

2.1.1 Bolest ucha 

2.1.2 Bolest při nemocech nosu a vedlejších nosních dutin 

2.1.3 Bolest hltanu a jícnu 

2.1.4 Bolest hrtanu a průdušnice 

2.1.5 Cervikální syndrom 

2.1.6.1-8 Bolest hlavy z pohledu ORL 

2.2 Dysestézie 

2.3 Obrny a křeče 

2.3.1 Neurogenní poruchy hybnosti 

Obrna n.VII.  

Doplňky: 
2.3.1.1 Hemifaciální a jiné obličejové spazmy 

2.3.1.2 Obrna n. accessorius z ORL pohledu     
Vrozená obrna n.III., VI., VII., XI. a XII. 

2.3.2  Myogenní a mechanické poruchy hybnosti 

2.3.3  Torticollis 

2.4 Nedoslýchavost a hluchota 

      Tinnitus 

2.5 Závrať 

2.6 Poruchy čichu 

2.7 Poruchy chuti 

2.8 Poruchy zraku, okohybnosti a očnice 

2.9 Poruchy hlasu 

2.10 Poruchy řeči 

2.11.1 Dyspnoe 

2.11.2 Kašel – tussis a kýchání z pohledu ORL 

2.12 Dysfagie 
2.12.1 Dysfagie z pohledu fyzioterapie - doplněk 

2.13 Zvracení 

2.14 Patologická sekrece a salivace 
           Zapáchající sekrece a zápach z úst 

2.15 Poruchy nosní průchodnosti 

2.16 Krvácení z dýchacích a polykacích cest (viz též 15.6 - prezentace) 
2.16.1 Epistaxis 

2.16.2 Haemoptysis 

2.16.3 Haematemesis 

2.17 Likvorea (viz též 13.23.1 – 2) 

2.18 Somatoformní symptomy 

2.19 Eflorescence  sliznice  dutiny ústní, cest polykacích a dýchacích. 
 Doplňky 

2.20 Stylalgie. Processus styloideus (ossis temporalis) elongatus. 
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François Marie Voltaire (1694-1778): „Lékař je člověk, který podává 

léky, o nichž ví jen málo, k léčbě nemocí, o nichž ví ještě daleko méně, 

lidem o nichž neví naprosto nic.“ 

Mark Twain (1835-1910): „Čas od času navštívím lékaře, protože i 

lékař chce z něčeho žít. Pak jdu do lékárny a vezmu si léky, vždyť i 

lékárník chce žít. Potom léky vyliju do kanálu, protože i já chci žít.“ 

Pokročili jsme od těch dob? Určitě ano a zcela významně, leč mohou se najít i dnes 

jedinci pokrokem medicíny nedotčení. Ale ti nebudou tyto řádky stejně číst. 

          
Jan Hybášek po promoci jako  sekundář na ORL v Olomouci na 

grafice Kameníka (1925) 
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 Karel Čapek: 

K násilí, jímž byli a jsou lidé a národy ovládáni hmotně, přistoupila 

jako poslední vymoženost dvacátého století propaganda, která ovládla 

lidi i národy duševně. Násilí zbavuje lidi svobody vůle. Propaganda je 

zbavuje svobody úsudku. Proti násilí se bojuje rukama a zbraní. Ale 

proti nepravdě a neprávu, proti fanatismu a demagogii se bojuje slovem 

a svědomím. Ve světové při o pravdu a právo asi neplatí přísloví, že 

moudřejší ustoupí. 

****** 

 

  Autor eOtorinolaryngologie poznal všechny významnější české a 

slovenské otorinolaryngology tzv. druhé generace, tedy žáky prof. 

Kaufmanna, Výmoly, Frankenbergera, Kutvirta a Císlera. Ti stáli u 

kolébky vzniku české lékařské fakulty v Praze.  Druhá generace pak 

stála u zrodu lékařských fakult a jejich ORL klinik v Brně a Bratislavě 

po r. 1918 a řady ORL primariátů v celém někdejším Československu. 

Zde dlužno zmínit především prof. Přecechtěla, Ningera a Wiškovského 

a jejich bezprostřední spolupracovníky a následovníky, prof. Hlaváčka,  

J. Hybáška a  J. Lajdu. Stejně jako generace první i tato druhá, snad 

bez výjimky, byla velmi pracovitá, houževnatá, vědecky fundovaná, 

většina z ní i s velkým přesahem z oboru ORL do oblasti jiných věd a do 

kultury. Většina z ní i po sobě zanechala svébytné dílo a při pročítání 

její bibliografie snadno najdeme její vklad do našeho oboru. Na 

nemalém počtu lékařů této generace bylo pozoruhodné, že nebyli 

kopiemi svých učitelů ani v odborném, pedagogickém či osobním 

životě. Byli vědci, pedagogy a lékaři, i osobnostmi v oblasti veřejné, 

kulturní, občanské. Snad ale právě proto si svých učitelů nad jiné 

vážili, je ctili a vzpomínali. Hlubokou úctu k nim měli především proto, 

že jim učitelé nebránili ve vykročení z jejich stínu, k radosti nejen své, 

ale zpětně k radosti svého vzoru. Tyto reciproční vazby učitele a žáka 

jsou, žel, v naší moderní  vystresované době „fachmanů“ a 

obchodování s „nou-hau“ velice, velice vzácné. Vzácnější, oč více je 

činnost jejich předchůdců pro blaho veřejnosti a občanské 

kultivovanosti nahrazována čirým politickým kariérismem. Škoda, 

máme dnes mnoho veřejně známých lidi, některé jsme učinili i 

slavnými,  ale postrádáme osobnosti. A pokud se osobnosti vyskytnou, 

pak příliš často ti, co se vyhřívají na společenském výslunní po nich, je 

nestydatě diskreditují. Ale třeba se i jednou obnoví v současnosti 

rozpadlé společenské vztahy mezi generacemi a pak i mezi učiteli a 

žáky. 
 

17. listopadu 2013 (2023 stav dále zhoršen)                        Ivan Hybášek  
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2. Otorinolaryngologická symptomatologie 

Symptomatologie patří k základním kamenům diagnostiky.  Příznaky, kterými se 

onemocnění projevuje, získáváme jednak z  anamnézy, jednak pozorováním a 

vyšetřením nemocného. Rozmluva s nemocným o jeho potížích a vyhodnocení 

získaných údajů je základním pilířem lékařského myšlení a umění. 

Nepodceňujme údaje nemocného. (Viz též systematika a algoritmy) 

 Anamnézu tvoří: 

 - úplný a přesný popis současných obtíží nemocného, 

 - údaje o předchorobí, 

 - údaje o sociálních a pracovních podmínkách, životním prostředí 

 - údaje o nemocích v rodině. 

 Významné je současně prověření věrohodnosti a aktuálnosti  anamnézy. U úrazů 

nás zajímá časový údaj (vždy znamenáme datem  a ne později nic neříkajícím 

názvem dnu!), fyzikální a chemická  kvalita působků, povaha činitelů, stav vědomí, 

ztráty krve,  křeče a zvracení. U zánětů se zajímáme o možný zdroj infekce,  o 

posloupnost rozvoje příznaků. Bližšími dotazy sledujeme: 

 - povahu a intenzitu příznaků, 

 - jejich prodromy, 

 - spouštěcí mechanismy, 

 - průvodní příznaky, 

 - lokalizaci příznaků a případné šíření, 

 - trvání příznaků, 

 - čím je lze mírnit. 

 

Významné jsou údaje o  životním prostředí a to nejen zevním, ale také domovním. 

V souvislost např. s tzv. nízkoenergetickými a pasivními domy dochází 

k podstatné a často zdraví nepříznivé změně jejich mikroklimatu. (Viz 4.10.20) 

2.0 Enteroneuroekodermální forma Covid-19. 
  Tato kasuistika je upozorněním, že mimo dramaticky probíhající formu nemoci  na 

sliznici horních a dolních cest dýchacích, existuje i „benignější“ forma s postižením 

nervové soustavy a ektodermu. Zařazení do kapitoly symptomatologie si vyžádalo 

množství a  pestrost příznaků této nemoci, kterou nelze zařadit pod jeden orgán.. 

  U 85letého muže v celkově jinak dobré kondici propuká onemocním Covid-19,  

varieta delta, 6. den po kontaktu s nosičem nemoci, sám v té době byl také 6. den po 

operaci spinaliomu kůže v obličeji. PCR měl pozitivní. Byl očkován 2 dávkami 

vakcínou Comirnaty fy Pfizer  před 9 a 8 měsíci. 

  Nemoc se manifestuje vzestupem teploty s třesavkou na 38.2
0 

v odpoledních 

hodinách a intenzívním průjmem.  Tento stav se opakuje po 4 dny, nemocný zhubl o 6 

kg, cítí se obluzený, „otrávený“, vyčerpaný, ale současně trpí nespavostí. „Stav 

otupělosti“ poznal již v mládí v průběhu infekční hepatitidy. Čtvrtý den jsou mu 

aplikovány anti-Sars-Cov2 monoklonální protilátky, teploty a průjem vyhasl. Souběžně 

měl od počátku kovovou pachuť při jídle (postižení n. facialis?) a výrazné všeobecné 

nechutenství, které ale po týdnu slábne a mizí. Neměl poruchu čichu. První den nemoci 

upadne na záda s pocitem, „jakoby byl za ramena stažen nenadále k zemi“. Neměl 

přitom pocit kmitání okolí. Pády na záda z pocitu „nečekaného stažení“ si nemocný 

prodělá ještě 5krát,  dvakrát až po 5 měsících od začátku nemoci při práci na zahradě.  

Ale již po odeznění akutního stadia nemoci nemocný trpí vrávoravou chůzí,  jakoby 

byl opilý, kontakt se stěnou i pouhým prstem chůzi činí jistější. Pohyb v přítmí je 

ztížen, také změna polohy z leže do stoje si vyžaduje „stabilizaci“, nejde ale o 

ortostastickou hypotenzi. Čtyřikrát, vždy s odstupem několika málo dnů, má záchvat 

jen pár vteřin trvající rotační závrati s horizontálním nystagmem, přitom ale nikdy 
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neupadl. Potřesení hlavou závrať nemírní. Závratě se pak vrací i bez pocitu kmitání 

obrazu před očima, zejména po jízdě v dopravním prostředku a po vystoupení vrávorá 

obvykle jen několik sekund, výjimečně   minut a tento stav trvá ještě po 5 měsících od 

začátku nemoci. Pohled do dálky závrať mírní, naopak pohled pod nohy zhoršuje. Je i 

zajímavý průběh v čase: jsou dny, kdy vrávorání je mírné a jiné dny, kdy chůze je 

ztížena a nemocný se „musí na kroky soustředit“. 

  Ještě  ke konci akutní fáze nemocný začne trpět záchvaty kýchání z úporného 

svědění v nose, které se opakují až 8krát denně, sprej s kortikoidy, užívána při pylové 

rýmě, ani antihistaminika stav nezvládají. Ve stejné době propukají u nemocného 

záchvaty kašle, ve stejné asi frekvenci jako kýchání, opět z pocitu svědění 

v tracheobronchiálním stromě, účinek codeinu je sporný. Oba předchozí příznaky 

nedoprovází patologická, ale jen vodnatá nebo slinná sekrece.  Nemocný ale má zřejmé 

drobné aspirace tekutin při polykání, má opakovaný reflux ze žaludku s aspirací a 

opakovaně měl zřejmě ze spasmu m. cricopharyngeus  návrat polknutého doušku ještě 

z hypofaryngu nebo jícnu do úst při předklonu. Kýchání a kašel se mírní v průběhu 

dalších 14 dnů a  příznaky vyhasínají do 4 týdnů, stejně jako aspirace a reflux.  

  Asi 4 den od začátku nemoci se projeví svalově kloubní bolesti, ne nepodobné 

autoimunní formě revmatismu: bolest se soustředí do končetin, není v oblasti hlavy ani 

zad, asi po 2-3 dnech se mírní a soustředí se do oblasti ramen a „sjíždí“ do bicepsů 

ještě po dobu dalších 3 týdnů. 

  Na kůži se objevují záhy po akutní fázi Covid 19 okrskové hyperkeratózy, zejména 

v obličeji a na lýtkách, kde se tvoří řada souměrných, tvarem rybím šupinám 

podobných plátů do průměru asi 8 mm, uspořádaných do vodorovné řady, ty lze vodou 

a  kartáčem strhnout, jejich obnova je skromnější a nález po 10 dnech mizí. Ale ve 

stejné oblasti pak po týdny dochází k pocitu úporného svědění jako po poštípání 

komáry, ale bez projevů zarudnutí a bez odeznění po poškrábání.  Tyto „záchvaty 

svědění“ nezlepšují masti proti svědění, ani  kortikoidní masti, ani antihistaminika a 

přetrvávají v odstupech i řady dnů ještě po 3 měsících. Neméně zajímavé je svědění 

v oblasti kůže nad kyčelním kloubem vlevo až po hřeben pánevní kosti: poloha a tlak 

na tuto oblast vyvolává asi po 5-8 minutách svědění, které opět nelze zmírnit 

poškrabáním, třením, mastmi atd., ale po změně polohy, např. na druhý bok, svědění 

asi za 5 minut vyhasíná. Asi od 6. týdne od začátku nemoci se dostavuje vypadávání 

vlasů a během asi 4 týdnů takto ubude asi polovin až 2/3 vlasů. Vypadávání trvá ještě 

10 týdnů od začátku nemoci.  

  V 16. týdnu nemoci zcela náhle je ráno nemocný probuzen rachotícím šelestem 

v levém uchu,  nemocný vstane, procvičuje si krční páteř, pociťuje zmirňování šelestu, 

ale souběžně zjišťuje, neb stoji u nástěnných hodin, že na levé ucho neslyší jejich tikot. 

Zkouší sluch i jinými zvuky, levé ucho je hluché a má pocit, že jakoby i boltec a 

zvukovod „byl cizí“. Uléhá a po zeslábnutí šelestu usíná. Probouzí se o 2 hodiny 

později, v „cizím uchu“ je šelest v podobě šumu okolo  asi 300 Hz v intenzitě asi do 

15-20 dB. Nemocný je léčen megadávkami prednisonu, ale když pátý den není patrné 

zlepšení, kortikoidy postupně vysazuje, též proto, že se evidentně zhoršil jeho kardiální 

nález – trpí kardiospasmy, zejména v odpoledních hodinách a někdy i v noci, které 

tlumí nitroglycerinem ve spreji i v tbl. Stav zůstává nezměněn i po 6 týdnech od 

ohluchnutí, audiometricky jen v hlubokých dvou tónech přeslech zdravým uchem na 

hladině 80 dB. Také šelest stejné povahy trvá, je ale zajímavý tím, že působením hluku 

na uchu slyšícím se významně stupňuje intenzita šelestu v uchu hluchém a naopak: 

v klidu šumění slábne a nemocného neruší.  

  Velmi nepříjemnou složkou již akutní fáze byl pocit obluzenosti, intoxikace, 

vyčerpání a svalové křeče lýtek, stehen a také prstů rukou (příznak špetky),  který si 
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nemocný po odmítnutí léčby v nemocnici, neb byl stále PCR pozitivní, sám 

kompenzuje po poradě s lékárníkem: užívá vápník, hořčík, zinek, draslík i sodík, 

vitamin D a C. Křeče mizí, ale při opomenutí léčby se rychle vrací! Pocit obluzenosti , 

„deky na mozku“ postupně slábne od 4. týdne nemoci a mizí v 6. týdnu, zlepšuje se i 

spánek. 

  V době sepisování této kasuistiky, tj. 5 měsíců od začátku nemoci, nemocný trpí: 

svěděním kůže v oblasti nad kyčlí vlevo v podstatně menší frekvenci, pomalu ustává 

vypadávání vlasů, přetrvávají závratě po vystoupení z dopravního prostředku, zůstává 

hluchota a šumění v uchu, které zhoršuje co do intenzity hluk zevního prostředí. Toto 

působení hluku pozitivně ovlivňuje, tedy mírní šumění v hluchém uchu zvukovodová 

vložka  proti hluku do ucha slyšícího. „Deka na mozku“ zmizela. Intelekt  a paměť se 

zdají být stejné, jako před Covid-19, jak nemocného ujišťuje okolí. Za negativní 

nemocný považuje, že byl celkem třikrát v období před nemocí odmítnut v očkovacím 

centru se svojí žádostí o 3 dávku s odkazem, že „to dostane  na telefonu“, který ale on 

nevlastní. Základní očkování prodělal  9  a 8 měsíců před akutním začátkem nemoci a 

na třetí dávku měl nárok. Zda by byl takto ušetřen Covid -19  ale nelze s určitostí říci. 

2023: sluch na zcela hluchém uchu “regeneroval“ na hladinu 75-80 dB včetně 4 kHz. 

Prodělaná viróza leden 2023 „oživila“ postcovidový sy. Jízda v dopravních 

prostředcích zhoršuje závratě i na desítky minut! 

                                                              Souhrn. 

Popsán průběh nemoci Covid- 19 u 85letého nemocného, u něhož se nemoc 

manifestovala: 

- Enterálně intenzívními průjmy, 

- neurologicky postižením trigeminu, vagu a asi též hypoglossu a olfactoriu, 

dále postižením senzitivních kožních nervů, zřejmě mozečku, závratě nebyli 

periferně vestibulárního typu  a konečně též revmatoidními projevy v kloubech 

a svalech končetin, 

- není jistoty, že i vzniklá hluchota patří do souboru postkovidového syndromu, 

- dermatologicky tvorbou hyperkeratóz,  záchvaty svědění kůže, vypadáváním 

vlasů a zhoršením již stávajících stařeckých afekcí kůže.  

- Autora překvapila zejména pestrost a dlouhé odeznívání postcovidového  

syndromu i trvalé následky, též v oblasti ORL. 

- Covid-19 navozené  postižení, zejména kůže a nervových tkání představuje 

zřejmě jen nastartování degenerativních procesů, který v řádu spíše málo 

roků vyústí v demenci a polyneuropatii nemocných a bude příčinou  

předčasné invalidity. 

2.1 Bolest (též kapitola 13 ORL  systematika: podkapitoly 16,17,18, 23, 37 

Obecné dělení:                                  Bolest 

   
         akutní            chronická  

 

 

                                           interkurentní                       trvalá                              přívalová 

                                                                                     soustavná                            epizodická 

 
                                                                                                                 somatoformní 

         nociceptivní                                                   neuropatická                                psychogenní 

 

                                  reaguje na analgetika                       reaguje  na psychofarmaka a psychoterapii                      
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Bolest patří mezi základní příznaky zánětů, 

nádorů, úrazů,  oběhových poruch, deformací 

pohybového ústrojí aj. Bolest je v  oblasti 

hlavy a krku zprostředkována n.V., VII., IX., 

X., C2 a C3 a smyslovými a vegetativními 

nervy.  

 Bolest hlavy  dělíme podle původu na 

vaskulární (migréna [může mít např. formu 

frontální a vyvolávat podezření na zánět 

paranazálních dutin], aneurysmata, ictus, 

transientní ischemie, arteriální hypertenze), 

tenzní (z kontrakce svalů, nejčastěji 

lokalizovaná bitemporálně nebo v záhlaví, 

obvykle vyvolaná psychickým stresem.), zánětlivou (mj. neuritis, temporální arteritis, 

meningitis, sinusitis, tromboflebitis atd.), nádorovou (intrakraniální hypertenze) a 

idiopatickou (neuralgie). Tzv. pseudotumory mozku jsou stejně jako pravé nádory 

charakterizované edémem oční papily, bolest má své maximum ve frontální krajině. 

Příčiny jsou pestré od zánětů v oblasti splanchnokrania přes léčbu např. tetracyklinem 

až po hypervitaminózy, častěji se vyskytuje u obézních žen, trpících dysmenorrhoeou. 

V ORL oblasti hrají prvořadou roli při vzniku bolestí záněty, úrazy (též např. komoce, 

subdurální hematomy) a nádory.  

2.1.1 Bolest ucha 

 Bolest ucha je způsobena drážděním výše jmenovaných nervů, které se podílejí na 

inervaci obličeje, nosu, hltanu a krku.  Proto i vzdálené záněty a nádory často 

vyzařují bolest do ucha.  Jako otalgia dolorosa označujeme takto buzenou bolest, 

která je  pociťována jako pulzující píchání výlučně v uchu. Přichází při iritaci n.V., 

nejčastěji při  dentitio difficilis posledních stoliček, vzácněji při postižení ostatních 

zubů a kloubu dolní čelisti, nebývá horečka a sluch je normální. Jinak píchavá 

(bodavá)  bolest v rytmu pulsu je typická pro prudký středoušní zánět, kdy jsou  

současně teplota, nedoslýchavost a příznaky prudkého kataru  cest dýchacích a dále pro 

furunkl zevního zvukovodu, kdy lze bolest stupňovat  palpací na zvukovodu. U 

mastoiditidy je pocit hlodavé bolesti,  kterou stupňuje tlak na planum mastoideum. 

Při petrozitidě jsou  noční bolesti s iritací n. V/1. Noční hemikranie s motorickým  

neklidem charakterizují nitrolebeční komplikace ve stadiu  rozvoje. Pocit plnosti 

až tlaku v uchu a jeho okolí vzniká jako prodrom  ataky Ménièrovy nemoci a 

idiopatické obrny n. VII. Do okolí  ucha se promítají bolesti při vertebrogenních 

iritacích, při  arteriitis temporalis, při afekcích kloubu dolní čelisti  (Costenův  

Spasmus m. temporalis (1) je vyvolán nejčastěji dysfunkcí kloubu dolní čelisti (2), spasmus 

šíjového svalstva (3) vyvolává artritida krčních obratlů (4) (převzato a upraveno). 
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syndrom), neuritidě n. occipitalis 

minor, zánětlivá a nádorová postižení 

gl. parotis aj. Zcela výjimečné jsou 

psychogenní otalgie. (Viz též 13.)   

Senzitivní projekce n.V. a hlavní 

Projekce rinogenních bolestí hlavy                            spouštěči jeho neuralgií. 

Vedle bolesti vzniká ve zvukovodu často svědění v důsledku  poruch sekrece 

cerumina, např. při metabolických poruchách,  drážděním chlorovanou vodou a u 

difúzních zánětů. Dráždění senzitivního vagu  ve zvukovodu, např. čištěním a 

výplachem, může působit kašel,  hypotenzi a bradykardii. 

 2.1.2 Bolest při nemocech nosu a vedlejších nosních dutin 

Oblast nosu a vedlejších nosních dutin je spádovou oblastí  n. V./1 a V./2. Záněty 

nebo nádory obvykle budí bolest  neuritickou, dlouhodobou, méně často 

neuralgickou,  šlehavou. Bolest běžně vyzařuje i mimo postižené větve n. V.,  ale 

maximum bolesti je nad postiženou dutinou. Klínová dutina  promítá bolest do temene 

nebo záhlaví., vzácněji do spánku. Iritace n. nasociliaris  se projevuje bolestí v kořeni 

nosu a očnici s vazomotorickými  projevy na sliznici nosu a spojivek (Charlinův 

syndrom).  Dráždění ganglion pterygopalatinum vede k bolesti na spodině  přední 

jámy lební, doprovázené kýcháním a hojnou sekrecí z nosu  (Sluderův syndrom). 

Esenciální neuralgie n. V. je obvykle  jednostranná, častěji pravostranná a v oblasti 2. 

a 3. větve, obvykle periodická, šlehavá, provázená spazmem.  Palčivé počitky v nose 

vyvolávají reflexní kýchání, kašel  a uzávěr hlasivkové štěrbiny. 

2.1.3 Bolest hltanu a jícnu (viz též dysfagie 2.12 a 2.12.1, 7.7.11) 

 V nosohltanu je bolest zprostředkována  n. V. a též IX. a X. Při prudkých zánětech se 

parestézie až palčivé či řezavé bolesti stupňují při polknutí a vyzařují nejen do ucha, 

ale též  často do obličeje a očnice a mají maximum v ranních hodinách. Z  ostatních 

částí hltanu a hrtanového vchodu je bolest zprostředkována n. IX. a X. cestou  plexus 

pharyngeus. Bolest při polykání, odynofagie, se běžně  sdružuje s váznutím sousta, 
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mechanickou dysfagií. Vystupňovaná  bolest vyzařuje do ucha a reflexně vede 

k znehybnění jazylky, spodiny úst a patra  s projevy huhňání a k ankylostomatu. 

Odynofagie skličují  nemocného, omezují příjem potravy a tekutin a doprovází je  

dehydratace, stupňovaná ptyalismem a sialorhoe. Také obráceně bolesti hlavy a 

blokády krční páteře mohou navodit odynofagii, která prvotní příznaky překrývá. 

 Zvláštní formou odynofagií jsou stylalgie, které vznikají  drážděním n. IX. a pak mají 

povahu neuralgie, nebo drážděním  vegetativních pletení kolem a. carotis int. a pak 

mají povahu  sympatalgie. Vznikají osifikací úponu svalů na processus  styloides (obr. 

v doplňcích 2.20). Podobný charakter mají karotidodynie z iritace intramurální 

nervové pleteně, presoreceptorů a chemoreceptorů  oblasti bifurkace karotis, např. 

arteriosklerotickým plátem. Glosodynie působené drážděním n. V. mají povahu  

neuritickou nebo neuralgickou, zatímco iritací proprioceptivních zakončení  svaloviny 

jazyka vznikají bolesti palčivé (též 5.4.2). Takové bolesti  doprovázejí anémie, alergie, 

avitaminózy, poruchy slinné sekrece, nemoci žaludku a jater, ozařování  a dysmikrobie 

sliznice. Syndrom pálivých úst, který zasahuje i hltanovou branku a netlumí jej 

slizniční anestézie, je zpravidla psychogenní somatoformní příznak. 

 Běžné jsou hltanové parestézie, např. škrábání, pálení,  pocit cizího tělesa. Nutí k 

pokašlávání, zapíjení a často  mizí při jídle. Vyskytují se u vleklých katarů sliznice  a 

mandlí, ve vyšším věku mohou signalizovat též nádor. Zvláštní  pocit plnosti 

("knedlíku") v krku, nutkající k polykání, se  označuje globus nervosus. Převažuje u 

žen a často jsou podkladem organické (cysty, nádory, hyperplázie jazykové mandle, 

atopická štítná žláza na kořeni jazyka, zánětlivá a nádorová patologie prevertebrálních 

krčních uzlin) a funkční  poruchy hltanu, jícnu (reflux), žaludku s iritací vagu a krční 

páteře s iritací sympatiku. Podobně pálení žáhy, pyróza, bývá příznakem nejen 

hiátové kýly a refluxní ezofagitidy, ale často dyspepsie a gastroduodenální dysfunkce, 

přeplnění žaludku, pojídání nadměrně sladkých  a kynutých jídel, obezity, pokročilejší 

gravidity, stresu a některých léků, např. antibiotik. Oba předchozí příznaky mohou být 

ojediněle i výrazem neurovegetativní lability a fobií, tedy somatoformní.  Vagus a 

krční sympatikus mohou při dráždění zánětem nebo  nádorem, ale nezřídka z 

neznámých příčin, vyvolat 

bolestivou  křeč horního 

nebo dolního jícnového 

svěrače nebo tlakově  

vnímanou poruchu jejich 

koordinace v rámci jícnové 

kinetiky  - achalazie. Pocity 

mají své maximum v jugulu 

nebo za mečíkem  sterna, 

někdy končí vydávením 

sousta. 

 

 

Spondylosis hyperostitica (m. Forestier): na rtg je patrné též zvápenění a 

zkostnatění lig. longitudinale ant. Subjektivně stav vyvolával pocit globu. 

 Obraz ve zvětšovacím laryngoskopu.. 
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 Při první atace je nutné  odlišení od infarktu myokardu. Váznutí sousta, posléze i 

tekutin, působí Zenkerův divertikl. Bolesti v krku mohou vyvolat statiny a 

inhibitory protonové  

pumpy!                                                                             

2.1.4 Bolest hrtanu a průdušnice 

 Hrtan a průdušnice jsou senzitivně inervovány z n. X. Jeho  horní větev, n. laryngeus 

superior, může být postižena  esenciální neuralgií. Záněty nebo nádory hrtanového 

vchodu se  projevují typickou odynofagií. Hrtanové parestézie, např.  pocity šimrání, 

jsou doprovázeny záchvaty kašle, laryngospazmem  a výjimečně bezvědomím (ictus 

laryngis). 

2.1.5 Cervikální syndrom 

Bývá vyvolán nejčastěji vleklou degenerativní osteochondrózou a spondylózou krčních 

obratlů. Vytváří se výrazné kostěné výrustky, také na zadním okraji obratlových těl, 

které se mohou vyklenovat do páteřního  kanálu a zužovat meziobratlová foramina. 

Vznikají radikulární bolesti a výpadky senzitivních a motorických funkcí. Iritace může 

postihnout někdy i vegetativní vlákna provázející a. vertebralis. Syndrom může být 

provokován jen určitým pohyby nebo zaujetím určité polohy krční páteře. Pro obor 

ORL je důležitý horní, nebo-li cervikocefalický syndrom, který charakterizují bolesti 

v záhlaví a zátylku, doprovázené vegetativními a cévnímu poruchami s okcipitální 

neuralgií, cervikální migrénou, poruchami vidění, šelesty v uších a závratěmi. Střední 

cervikální syndrom se projevuje především bolestmi propagujícími se do ramen a dolní 

cervikální (cervikobrachiální) syndrom se projevuje pestrou škálou inervačních 

(motorických, sensitivních, vegetativních) poruch, směřujících někdy až do rukou. 

 

DOPLNĚK 

2.1.6 Bolesti hlavy z pohledu otorinolaryngologa  
 
Bohumil Markalous 

 

(doplněk, vloženo XI. 2018) (Viz též: 2.1, 2.1.2, 2.3.1.1, 13.16-18) 

 

Bolesti hlavy jsou nejčastějším příznakem. Příčiny jsou velmi pestré a jejich 

přehled shrnuje česká verze Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy. Je 

k nahlédnutí na  www stránkách.  
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2.1.6.1 Diferenciální diagnóza bolestí hlavy při závažných život 

ohrožujících onemocněních 

 
 

Tab. Nejzávažnější příčiny sekundárních bolestí hlavy 

klinická jednotka vyšetřovací metody nález 

intrakraniální expanze CT, MR mozku expanzivně se chovající ložisko, 

event. známky edému v okolí 

hydrocefalus CT, MR mozku rozšíření komor nebo i 

subarachnoidálních prostorů 

bakteriální meningitida lumbální punkce polymorfonukleární pleiocytóza 

virová meningitida lumbální punkce lymfocytární pleiocytóza 

subarachnoidální 

krvácení 

CT mozku, lumbální 

punkce, angiografie 

sangvinolentní likvor, nález 

aneuryzmatu na angiografii 

kraniocerebrální trauma CT mozku kontuzní ložiska, subdurální či 

epidurální hematom, edém mozku 

První krok v diferenciální diagnóze cefaley by měl být realizován již při první návštěvě 

pacienta u kteréhokoliv lékaře, protože se může jednat i o akutní, život ohrožující 

onemocnění.  

Alarmující příznaky provázející tento typ sekundární bolesti hlavy, které 

nesmí být přehlédnuty, zahrnují zejména: 

 Meningeální syndrom s event. febriliemi 

 Náhlá a/nebo narůstající kvantitativní a/nebo kvalitativní porucha vědomí 

 Parézy, plégie, poruchy čití 

 Fatické a/nebo mnestické poruchy 

 Poruchy vízu a perimetru 

 První bolest hlavy u pacienta ve věku okolo 50 let 

 Náhlá prudká bolest hlavy objevující se poprvé v životě 

 Bolest hlavy u pacienta s nádorovým onemocněním a/nebo infekcí HIV 

Vyšetření 

 Nezbytná je pečlivá anamnéza, která umožní až v 95 % případů spolehlivě rozlišit 

závažnou příčinu bolestí od různých druhů primárních rekurentních cefalgií, 

stanovení TK a orientační somatické vyšetření 

 Statimové vyšetření CT mozku 

 Neurologické vyšetření 

 Vyšetření mozkomíšního moku 

 Oční vyšetření (pozadí, perimetr, tenze aj.) 

 EEG 

 MR 

 RTG lebky 

 ORL vyšetření včetně CT VDN 

 Vyšetření krční páteře 

 Panagiografie mozkových tepen 
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 Dopplerovská ultrasonografie extra- a intrakraniálních tepen 

 Toxikologické vyšetření 

 

Terapie těchto sekundárních bolestí hlavy je vždy kauzální podle druhu choroby. 

 

 

2.1.6.2 Bolesti v orofaciální oblasti 
Senzitivní stimuly v oblasti hlavy a krku zprostředkují aferentní dráhy hlavových nervů 

V, VII, IX, X a krční nervy C2 a C3 prostřednictvím plexus cervicalis. Přehled příčin 

a zdrojů bolesti v orofaciální oblasti: 

 Odontogenní bolesti, viz dále 

 Bolesti při rinosinusitiách, viz dále 

 Otalgie 

o Akutní primární otalgie: externí otitida, myringitida, cerumen, cizí 

těleso, perichondiritida, furunkulus, omrzliny, popáleniny, úrazy, 

traumatická perforace bubínku, hemotympanon, dysfunkce sluchové 

trubice, mezotitida, mastoiditida a otogenní zánětlivé komplikace, 

nádory 

o Akutní sekundární otalgie 

 Orofaciáolní oblast: zubní afekce, herpetická infekce, aftózní 

stomatitida, lichen planus, lingua geografica, parotitida 

 Hltan: záněty hltanu, tonzilitidy, absces paratonzilární, bolesti 

po tonzilektomii 

 Hrtan a jícen: záněty hrtanu, perichondritidy, hiátová hernie, cizí 

těleso, nádory 

 Jiné zdroje: tyreoiditida, angina pectoris, aneuryzma velké cévy 

o Chronická sekundární otalgie: poruchy temporomandibulárního kloubu, 

neurologická onemocnění, neuralgie hlavových nervů, bolesti hlavy, 

vaskulární bolesti, nádory 

 Ostatní zánětlivé a nádorové léze 

 Úrazy a stavy po úrazech a operacích 

 Léze lební baze a mozku 

 Herpes zoster oticus (neuralgie n. intermedius, sy. Ramsay Huntův) 

 Kraniomandibulární poruchy 

 Myofasciální poruchy (svalově-kosterní bolest, myalgie, myofascitida) 

 Atypická obličejová bolest při nezjištěné příčině – může se jednat o psychiatrické 

či somatoformní poruchy 

Bolesti zubů 

Z horních zubů se bolest projikuje do obličeje včetně možného sekundárního postižení 

čelistní dutiny. Nebývá vzácností vznik sinusitidy za několik dnů až týdnů po ošetření 

zánětlivého zubního ložiska a/nebo rozvoj sinusogenní komplikace. Zdroje 

odontogenní bolesti jsou: obnažené kořeny zubů, zánět, nekróza zubní pulpy, 

periapikální infekce, infekce periodontu, dentitio dificilis, traumatická okluze, 

nevhodné zubní protézy a rovnátka, onemocnění sliznice dutiny ústní a 

temporomandibulárního kloubu. 

Dentinová hypersezitivita 
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Příčiny této bolesti vznikají na podkladě zubního kazu, netěsnících zubních výplní, 

erozí skloviny, obnažených zubních krčků. Spouštěcími podněty mohou být tepelné, 

mechanické a/nebo osmotické změny na povrchu tkání. Typický je okamžitý nástup 

bolesti po iritaci a její opětovné rychlé vymizení. 

Záněty zubní dřeně 

Akutní pulpitidy se vyznačují výraznou bolestivostí. Reverzibilně poškozená zubní 

dřeň odpovídá okamžitou bolestí na studené podněty, neodpovídá na tepelné vlivy a 

poklep na zub je negativní. Ireverzibilně poškozená dřeň reaguje na studené vlivy 

sníženou a opožděnou reakcí, pozitivně na teplé podněty a na poklep. 

Rozdělení pulpitid podle intenzity : 

 Iniciální pulpalgie odpovídají počátečnímu stadiu zánětu. Typické jsou záchvaty 

bolesti bez vnějšího podnětu s iradiací do obličeje a spánkové krajiny při postižení 

horních zubů. Při zánětu dolních zubů bolesti vystřelují do krku a do ucha. Bolesti 

se objevují nejprve v noci, pacient neumí lokalizovat postižený zub 

 Rozvinutá pulpalgie: bolesti jsou intenzivnější, promítají se na obě strany čelistí, 

zhoršují se chladovými podněty 

 Těžká pulpalgie: bolest je intenzivní, má pulzatorický charakter, zhoršuje se 

námahou, pacient nemůže spát. Po delším trvání nabývá bolest charakteru neuralgie 

a rozvíjejí se spouštěcí zóny bolesti 

Záněty pulpoperiodontálního komplexu 

Tyto záněty vznikají šířením infekce ze zubní dřeně i opačně z okolí zubu. Nález 

odpovídá bolesti při středně až výrazně rozvinuté pulpitidě, akcentována je poklepová 

bolestivost. 

Záněty periodontia 

Vzniká-li prostá gangréna zubní dřeně, je tento zánět krátkodobý, rychlý a infekce 

přechází do periodontia. Subjektivní i objektivní nálezy jsou chudé, není reakce na 

teplé podněty. Při přechodu infekce do závěsného aparátu se objevuje poklepová 

citlivost. Diagnóza se stanoví RTG vyšetřením. 

Léčba 

Zásadní jsou preventivní opatření formou pravidelných zubních prohlídek. Rozvinuté 

zánětlivé léze je třeba neprodleně řešit stomatologem. Při zanedbání péče narůstá 

riziko: 

 Rozvoje odontogenní maxilární sinusitidy, perimandibulárních zánětlivých lézí a 

dalších odontogenních krčních, mediastinálních, ale i nitrolebních zánětlivých 

komplikací 

 Vzniku obtížně léčitelných sekundárních nerualgií trigeminu 

 Akcentace či dekompenzace různých somatoformních poruch včetně zhoršení 

stavu psychiatrických pacientů a poruch výživy 

 

2.1.6.3 Bolesti při rinosinusitidách 

Samostatný příznak tlaku v obličeji a bolesti hlavy by neměl být vztahován k diagnóze 

suspektní sinusitidy, není-li současně přítomen alespoň jeden velký symptomů 

rinosinusitidy. Cefalea se běžně vyskytuje v populaci a je často vztahována k  

symptomatologii rýmy a nesprávné diagnóze sinusitidy. Bolest hlavy cévního původu, 

ale i řada jiných druhů nesinusogenní bolesti jsou provázeny dysregulací autonomního 
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nervového systému s projevy nosní kongesce a hypersekrece, což může vést k mylné 

diagnóze rinosinusitidy. A naopak, výjimečně nemusí být bolesti hlavy vyjádřeny i při 

těžkých purulentních sinusitidách a již vytvořených závažných sinusogenních 

komplikacích.  

Lokalizace typické bolesti při rinosinusitidě 

 Frontální sinusitida: bolest v čelní krajině, event. difúzní cefalea. Jsou trvalé, 

nebo periodické, zesilují ráno po vstávání a při předklonu. Palpační bolestivost 

výstupu 1. větve trigeminu, nebo dolní mediální stěny čelní dutiny. Bolest může být 

provázena otokem uvedené oblasti a horního víčka 

 Maxilární sinusitida: bolest v alveolární oblasti a ve tváři, ve vnitřním očním 

koutku, v nadočnicovém oblouku nebo v celé inervační oblasti n. infraorbitalis. 

Bolesti bývají také ve spánkové krajině. Jsou tupé, neuralgického charakteru, 

vystřelují do zubů, nebo spánkové krajiny a/nebo do celé poloviny hlavy 

 Etmoiditida: tupá bolest při nosním kořeni a ve vnitřním očním koutku (dif. dg.: 

oční onemocnění, dakryocystitida, frontální sinusitida), vyzařují do spánků, temene 

a někdy do záhlaví. Maximum bolestivosti je při vnitřním očním koutku 

 Sfenoiditida (často nediagnostikovaná) se manifestuje nejčastěji právě bolestí. Je 

lokalizovaná v okcipitální krajině, retrobulbárně, může vyzařovat do spánku, ale i 

do čelní krajiny a je tak být mylně považována za frontální sinusitidu. Bolest je 

často difúzní, ale někdy i chybí 

 

Charakter bolesti při rinosinusitidě 

 Bolest je nápomocná při diferenciální diagnóze, avšak může i chybět u akutních 

sinusitid a/nebo bývá difúzní při pansinusitidě 

 Při akutní maxilární sinusitidě má bolesti přibližně 80 % pacientů 

 Při chronické sinusitidě nebývá bolest tak výrazná jako u akutní, spíše jde o 

občasné pocity tlaku a plnosti v obličeji či difúzní mírnou cefaleu 

 Pocit tlaku až bolesti bývá zpravidla nad postiženou paranazální dutinou při 

současné bolestivosti příslušné větve trigeminu. Jindy tato lokalizovaná bolest 

chybí a nemocný si stěžuje na difúzní hemikranie 

 Typické je stupňování bolesti (někdy s pocitem tekutiny ve VDN) při prudkém 

pohybu hlavou, předklonu, poskoku 

 Bolesti bývají intenzivnější vleže, v noci a po ránu 

 Varovným příznakem je pulzatorická bolest, zejména v souvislosti s otokem a 

bolestivostí nad postiženou paranazální dutinou; svědčí pro retenci sekretu, 

periostální dráždění a počínající sinusogenní komplikace a je indikací a 

neodkladnému zahájení intenzivní terapie  

 Výjimečně způsobuje maxilární sinusitida tzv. otalgia dolorosa, neboli 

pulzatorické bolesti v uchu, které napodobují otitidu 

 Více než 80 % nemocných s purulentní sekrecí zjištěnou při nazofaryngoskopii má 

bolesti obličeje 

 Ženy s chronickou sinusitidou trpí častěji bolestí obličeje a cefaleou. Naproti tomu 

muži si častěji stěžují na nosní obstrukci při diagnostikované chronické sinusitidě s 

polypy a potvrzují zlepšení nosní průchodnosti po FEES 

 Většina pacientů s nekomplikovanou nosní polypózou nemá bolesti 



 Ivan Hybášek: e Otorinolaryngologie, ISSN 1803-280X,  VERZE II..2023 SYMPTOMATOLOGIE  2                  

                                              

 Děti s chronickou sinusitidou si zřídka stěžují na bolesti obličeje a to i v případě 

floridní purulentní sekrece 

 Tzv. dolores e vacuo jsou bolesti imitující sinusitidu, které vznikají na podkladě 

podtlaku v sinech při uzávěru jejich vývodů různými příčinami 

 Problémem se někdy stávají bolesti hlavy sinusogenního původu u potápěčů na 

podkladě přetlaku a/nebo podtlaku ve VDN (chronické obtíže se řeší FEES) 

2.1.6.4 Bolesti hlavy a operace paranazálních dutin 
 

Vztah mezi rinosinusitidou a bolestmi hlavy je komplikovaný a tzv. diagnóza „sinus 

headache“ je sporná. Obdobně panuje neshoda v názvosloví různých typů obličejové 

bolesti (facial pain), kontaktní bolesti, různých bolestivých obličejových syndromů, 

včetně odlišení od migrenózní cefaley a primárních bolestí hlavy. Úloha FEES 

v patogenezi ústupu „sinusogenních bolestí“ není zcela objasněna. Pro správnou 

indikaci FEES slouží klasická triáda anamnézy s pozitivními známkami sinusitidy, 

objektivizovanými nazofaryngoskopií a vyšetřením CT či  MR VDN. U pacientů po 

FEES při správné diagnóze sinusitidy se zmírní bolesti obličeje v 60-83 % případů. Je 

pochopitelné, že nebyla prokázána korelace mezi bolestí hlavy, sinonazálními 

symptomy a nálezy zobrazovacích metod. 

Po FEES nebyly prokázány rozdíly v míře ústupu bolestí hlavy u skupin nemocných 

s astmatem a bez astmatu. Neprokázala se ani korelace mezi operačním nálezem 

purulentního sekretu a ústupem symptomů bolestí hlavy. Nebyl zjištěn vztah mezi 

peroperační přítomností nosních polypů a pooperační úlevou od cefaley. 

Někteří nemocní si ojediněle stěžují na přetrvávající bolesti obličeje i hlavy po 

endoskopii a/nebo i po FEES. Tyto bolesti zpravidla spontánně odeznívají po 

krátkodobé medikaci běžnými analgetiky. Při přetrvávání bolestí je nezbytné vyloučit 

možné komplikace operace a/nebo sinusogenní komplikace včetně vyšetření CT nebo 

MR VDN a mozku. Nedochází-li po standardní analgetické léčbě k ústupu bolestí, je 

vhodné komplexní vyšetření včetně konzultace neurologa a algeziologa, protože je 

pravděpodobná i jiná příčina bolesti včetně možného přechodu do chronické bolesti, 

která vyžaduje odlišné vedení léčby. 

Výjimečně podstoupí pacienti chybně FEES pro bolesti hlavy a/nebo obličeje, 

které nejsou sinusogenního původu (například při nálezu drobných anatomických 

variací či slizniční hyperplazie VDN na snímcích CT, které jsou až u 35 % zdravé 

populace). Tato bolest těsně po operaci dočasně ustává, avšak navrací se většinou do 

několika týdnů až měsíců po operaci. Předpokládá se, že dočasné vymizení, či omezení 

bolesti po FEES je výsledkem kongnitivní rozlady nebo následkem chirurgického 

traumatu aferentních nervových vláken vedoucích do jader trojklaného nervu, u nichž 

došlo ke krátkodobému poškození prahu spontánní aktivity. Nelze vyloučit ani placebo 

efekt. Vzácně se tato bolest po operaci zhoršuje v nepříjemnou palčivou a může přejít 

v závažnou formu chronické bolesti. 

Ve sporných případech indikace FEES s dominantními příznaky bolestí a 

relativně chudým objektivním nálezem je vhodné zhotovení MR VDN a mozku, 

komplexní přešetření pacienta včetně laboratorních nálezů a vyšetření stomatologem, 

oftalmologem, neurologem, imunoalergologem, psychiatrem a algeziologem. Odklad 

FEES a pokračování v případné konzervativní terapii v rámci mezioborové spolupráce 

jsou někdy prospěšné jak pro pacienta, tak i pro lékaře, protože neriskují možné 

zhoršení obtíží pacienta a případné forenzní důsledky.  
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Bolesti po klasických zevních operacích VDN  

Bolesti, často v podobě parestézií, po operaci Caldwella-Luca jsou důsledkem poranění 

n. infraorbitalis při výstupu z canalis infraorbitalis, jednak z poškození jeho větví na 

přední stěně čelistní dutiny, a také z léze plexus dentalis po snesení výstelky zadní a 

boční stěny maxilárního sinu, kde vlákna nervu nejsou chráněna kostěným kanálkem. 

Po zevní operaci čelních a čichových dutin dochází k přímé lézi výstupu 1. větve 

trigeminu a jeho větví. (Zevní výkony jsou v současnosti indikovány pro onkologická 

onemocnění, nelze-li  cestou FEES zaručit úpné odstranění nádoru.) 

Neurochirurgové varují, že původně sekundární obličejová neuralgie trigeminu (po 

operaci, poranění a po zánětu) může přetrvávat i po odstranění původní příčiny. 

Výkony na periferní části trojklaného nervu mohou po čase ojediněle vést k bolestivé 

anestezii nebo dokonce i k centrální bolesti, která je velmi obtížně terapeuticky 

zvládnutelná. 

 

2.1.6.5  Sluderův syndrom, dolores e vacuo, kontaktní bolest, 

midfacial segment pain 

Sluderův syndrom (sphenopalatine neuralgia) 

Tento syndrom je vyvolán iritací ganglion pterygopalatinum a jeho větví, většinou 

sekundárně při lézích v této lokalitě. Zahrnuje následující symptomy (ne vždy všechny 

vyjádřené): 

 Jednostrannou pálivou, palčivou bolest na laterální části nosního křídla a v oku, 

čele s iradiací do spánkové krajiny, která je stálá nebo paroxysmální  

 Bolest je spojena vegetativními příznaky: se slzením, nosní hypersekrecí a 

překrvením spojivky a kýcháním 

 Obtíže by měly teoreticky vymizet po anestezii v oblasti výstupu n. sphenopalatini 

v zadní části laterální nosní stěny 

Podle některých autorů je Sluderův syndrom asociován s cluster headache. Syndrom 

může zahrnovat více klinických jednotek.  

Charlinův syndrom vzniká iritací n. nasociliaris, projevuje se bodavou a řezavou 

bolestí v kořeni nosu a očnice provázenými vazomotorickými symptomy na sliznici 

nosu a spojivek. Zpravidla se objevuje jako sekundární neuralgie při lézích v oblasti 

nosu. Symptomy jsou podobné jako u Sluderova syndromu. 

Gradenigův syndrom vzniká na podkladě postižení hrotu pyramidy většinou zánětem 

(petrositida, absces), výjimečně i nádorem. Postiženy mohou být hlavové nervy n. III, 

IV, V a VI. Klinicky se manifestuje otoreou, neuralgií trigeminu, parézou abducentu 

s diplopií, závratěmi, surditou, bolestmi „hluboko“ v hlavě. 

Dolores e vacuo (synalgia e vacuo) 
Tento druh bolesti v obličeji může mít podobné symptomy jako Sluderův syndrom. Je 

způsobena podtlakem ve VDN při uzávěru ostií různé etiologie. Bolesti zpravidla 

odeznívají po aplikaci dekongestiv (Fränklův pokus), případně antihistaminik při 

alergické rýmě. Jsou-li bolesti úporné, je nezbytné komplexní vyšetření k vyloučení 

dalších závažných stavů. Po vyloučení jiných příčin bolesti a selhání konzervativní 

terapie je vhodná jako definitivní řešení FEES. 

 

Kontaktní bolest 
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Jde o typ bolesti či tlaku v obličeji i v hlavě, vznikající na podkladě slizničního 

kontaktu různých struktur v nosním nitru při strukturálních variacích a/nebo při otoku 

sliznice různého původu: například spina nosního septa a laterální nosní stěna, kontakt 

bulózní, paradoxní skořepy s nosní přepážkou, kontaktní body v ostiomeatální jednotce 

(variace etmoidální buly, uncinátního výběžku aj.) i ve 

VDN. Body kontaktní bolesti byly zjištěny u symptomatických i nesymptomatických 

jedinců. Pacienti s touto formou jednostranné bolesti mají body kontaktní bolesti 

prokázány v 50 % i na kontralaterální straně. 

Některé literární údaje předpokládají, že anatomické variace v nosní dutině způsobují 

stázu hlenu a infekci vedoucí k obličejové bolesti. Předpokládají, že oblasti se 

slizničním kontaktem způsobují uvolnění neurotransmiteru substance P. V případě 

ústupu obtíží po uvolnění – odstranění kontaktních oblastí metodou FEES by bylo 

možno uvažovat o potvrzení této hypotézy. Ovšem u většiny pacientů dochází pouze 

k dočasnému ústupu bolestí, které vyplývající z efektu kongnitivní dissonance nebo 

z chirurgického poškození neuroplasticity komplexu senzorických jader v mozkovém 

kmeni.  

Studie neprokázaly rozdíly v prevalenci anatomických variací a ohraničené slizniční 

hyperplazie ve VDN u asymptomatických nemocných a u pacientů s rinosinusitidou. 

Ojediněle  je doporučován FEES pro obličejovou bolest i při absenci patologického 

nálezu při endoskopii a CT VDN a negativní anamnéze rinosinusitidy. Výjimečně  lze 

limitovaný FEES provést jako explorativní u nemocných s recidivující sinusitidou i bez 

nálezu na při CT/MR zobrazení.  Tito nemocní by měli být vyšetření na imunodeficit. 

Midfacial segment pain  

V posledních desetiletích byla na podkladě studia bolesti obličeje (facial pain) 

vyčleněna skupina pacientů, kteří mají obtíže charakteru tenzních bolestí hlavy, ale 

jen s postižením střední části obličeje (midface), nazývané midfacial segment pain. 

Příčina tohoto typu bolesti je nejasná. Uvažuje se o vlivu trigeminální neuronální 

hypersenzitivity a myofasciálních aferentních impulzů, které aktivují periferní 

nociceptory konvergující v kaudálním jádru n. trigeminus s jejich kvalitativní změnou 

v CNS. Jinou teorií je redukce centrální inhibice ze supraspinálních impulzů, které 

způsobuje stres a emoční rozlady. Mnoho z těchto pacientů trpí myofasciálními 

bolestmi, dráždivým tračníkem a únavností. Jiní jsou subjektivně i klinicky zdrávi. 

Klinický nález: 

 Pocity symetrického tlaku v obličeji, pocit ucpaného nosu, přestože je normální 

nosní dýchání. Bolest je lokalizována v nose, jindy vedle nosu, peri-a retroorbitálně 

a ve tváři. V 60 % je současná bolest čelní a týlní krajiny 

 Nebyly zjištěny společné predisponující a vyvolávající faktory. Nemocní často 

užívají analgetika, která mají malý a/nebo žádný efekt. Vyskytuje se hyperestezie a 

prosáknutí kůže nad postiženou oblastí obličeje 

 Rinoendoskopický a CT, MR nález jsou typicky normální 

 Pacienti, kteří podstoupili FEES pro tento typ bolesti mají relaps bolestí přibližně 

za měsíc po operaci. Vysvětlení tohoto fenoménu je možné dočasnou alterací 

neuronální aktivity v jádrech trojklaného nervu jako výsledek chirurgické stimulace 

(obdobně jako výše popsáno u FEES pro nesinusogenní cefaleu) 

Léčba: 

 Koordinaci terapie realizují neurolog a algeziolog 
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 Řada nemocných s midfacial segment pain reaguje útlumem bolestí po aplikaci 

malých dávek amitrptylinu po dobu 6 měsíců. Při návratu bolestí se léčba opakuje. 

U 20 % pacientů se bolesti znovu objeví po vysazení amitriptylinu 

 Obdobně jako při léčbě tenzních bolestí hlavy, nereaguje ani bolest středního 

obličejové oblasti na podání antidepresiv 

 Při selhání terapie amitriptylinem, se podávají gabapentin, propanolol, 

carbamazepin či sodium valproat. Zkouší se také akupunktura 

2.1.6.6 Léčba bolesti 
 

Terapie bolesti je nedílnou součástí léčby každého onemocnění. Samotná bolest 

obvykle vadí pacientům více než porucha hybnosti nebo citlivosti. Základem léčby 

bolestivých stavů je zjištění a odstranění jejich příčiny a podání analgetik spolu 

s například antibiotikem při terapii zánětu. S postupujícím hojením základní choroby 

ubývá i bolesti. Typická akutní bolest velmi dobře odeznívá po užití analgetika 

antipyretika typu Paralen, Panadol aj., nebo se podávají nesteroidní antirevmatika 

(Ibalgin, Diclofenac aj.). Jen velmi kruté bolesti, například při větších úrazech nebo po 

rozsáhlých operacích vyžadují podání opioidních analgetik. 

 

Léčba chronické bolesti 

Základním principem poskytování péče o nemocné s chronickou bolestí je 

mezioborový přístup spoluprací praktického lékaře s odborníky speciálních oborů a 

zejména s algeziologem. Závažné bolestivé stavy se léčí v ambulancích pro bolest, 

případně v tzv. centrech bolesti v rámci lůžkových zařízení nemocnic. Zásady terapie 

chronické bolesti: 

 Opakované vyšetřování nemocného, sledování jeho stavu a projevů bolesti zabrání 

zanedbání jiného onemocnění, překrytého bolestí. Důležitá je úprava životního 

stylu 

 Terapie musí být komplexní, systematická, s aktivním zapojováním nemocného. 

Musí probíhat současně po stránce fyzické, psychické i sociální.  

 Medikamentózní léčba vyžaduje nasazení dostatečné dávky léčiva, případně 

kombinaci léků, a zejména značnou dávku trpělivosti od lékaře i od pacienta. Léky 

je zapotřebí užívat nejméně několik týdnů k dosažení jejich maximálního účinku.  

 Chronická bolest vyžaduje dlouhodobé podávání analgetik-antipyretik, nasazení 

nesteroidních antirevmatik, eventuálně opioidů 

 U většiny neuropatických bolestí však analgetika nestačí, je nutné použít 

kombinaci analgetik a koanalgetik, často ještě doplněnou periferními či 

svodnými nervovými blokádami. Koanlgetika zahrnují léky ze skupiny 

antidepresiv (vhodná při stálých bolestech) a antikonvulsiv (vhodná při epizodách 

vystřelujících bolesti). Tato léčiva působí centrálně na více receptorových 

systémech kalciové kanály, NMDA receptory, GABA systém). Z koanalgetik jsou 

nejúčinnější tricyklická léčiva, jsou však zatížena řadou nežádoucích účinků a 

lékových interakcí, což omezuje jejich použití. Z moderních medikamentů je pro 

léčbu neuropatické bolesti v současnosti velmi vhodný gabapentin 

 Rehabilitace, fyzikální terapie 

 Psychoterapie a sociální podpora 

 Alternativní postupy: akupunktura a jóga mají výsledky obdobné psychoterapii   



 Ivan Hybášek: e Otorinolaryngologie, ISSN 1803-280X,  VERZE II..2023 SYMPTOMATOLOGIE  2                  

                                              

 Invazivní techniky léčby bolesti (invazivní analgetické postupy) na 

specializovaných pracovištích, například injekční blokády nervových pletení, 

neuromodulační techniky aj.  

 

 

2.1.6.7 Syndrom vaskulární komprese mozkových nervů  
 

Tento syndrom zahrnuje následující stavy: neuralgii n. V, neuralgii n. IX, faciální 

hemispazmy a některé formy tinitu a vertiga. Vertebrogenní závratě bývají 

z komprese a. vertebralis postižené arteriosklerózou, vznikají při záklonu hlavy. 

 

Neuralgie trojklaného nervu 

Neuralgie je bolest, která vznikne poruchou na systému signalizace bolesti (neuralgií 

tedy není například bolest ze zubní afekce). Příčina neuralgie není plně objasněna. Za 

pravděpodobnou se považuje současné působení dvou složek: faktoru periferního a 

centrálního. Periferním faktorem je demyelinizace v kořeni n. V, která vzniká 

chronickou kompresí tzv. centrálního segmentu kořene, nejčastěji cévou, vzácně 

nádorem. Centrální segment je asi 4 mm dlouhý úsek od výstupu kořene z pontu do 

periferie; pochvy axonů jsou zde tvořeny glií jako v CNS. Přibližně 2 % nemocných s 

roztroušenou sklerózou má neuralgii. Centrální faktor je příčinou poruchy inhibice 

v jádru trigeminu, o níž je zatím málo informací. 

 

Klinická diagnostika 

Chirurgickým výkonem lze ovlivnit pouze skutečnou neuralgii, proto je přesná 

klinická diagnóza typu bolesti pro úspěch léčby klíčová. Pro stanovení diagnózy jsou 

nejdůležitější anamnéza a klinické vyšetření, žádná objektivní metoda je v tomto 

případě nemůže nahradit. Metody léčby, které jsou účinné u jiných tzv. non-

neuralgických bolestí, selhávají nebo dokonce obtíže zhorší. Příkladem je atypická 

obličejová bolest, která bývá nejčastěji s neuralgií zaměňována. Typická neuralgie 

trigeminu je intenzivní záchvatovitá bolest v některé z jeho větví. Nejčastěji je 

postižena 2. nebo 3. větev, popřípadě obě současně. Postižení 1. větve je poměrně 

vzácné. Bolest má povahu velmi krátkého šlehu trvajícího několik sekund. Po šlehu 

bolest zcela ustupuje. Může dojít ke kumulaci záchvatů, které následuji těsně za sebou 

(status neuralgicus). Ve většině případů si nemocný sám dokáže vyvolat bolest lehkým 

dotykem tzv. spoušťové trigger zóny (obr. viz 2.1), která je pro nemocného zcela 

individuální. 

Umístěni této zóny na sliznici dutiny ústní nebo na rtu, může vést k omezení příjmu 

tekutin a potravy, až ke kachektizaci. Pro neuralgickou bolest je typický sezonní 

výskyt (jaro a podzim). Průměrný věk nemocných postižených neuralgií je 63 let. 

Klinický neurologický nález je negativní, v inervační oblasti trigeminu není žádná 

porucha čití ani snížení maseterového reflexu.  

Podskupinu tvoří atypická neuralgie trigeminu, pokud šlehy bolesti nasedají na 

trvalou základní bolest, která nemizí v interiktálním období, nebo pokud záchvat trvá 

desítky minut s postupným nárůstem a odezníváním bolesti. Za jedinou objektivní 

známku potvrzující diagnózu neuralgie lze považovat terapeuticky test: pokud někdy 

měl nebo dosud má karbamazepin vliv na zmírnění záchvatovitých bolestí, jde o 

neuralgii. Test pomůže i k odlišení od non-neuralgických obličejových bolestí.  

Jako sekundární neuralgii označujeme výše popsané neuralgické bolesti, jestliže jsou 

spojeny s jednoznačným patologickým nálezem v mostomozečkovém koutu (nádory, 
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cévní malformace). Zde se však navíc často setkáváme i s poruchou inervace n. V 

(neuralgická bolest se tedy kombinuje s neuropatií), event. s dalším ložiskovým 

neurologickým deficitem vyplývajícím z lokalizace procesu. Proto je vždy nutné, 

zvláště u mladších nemocných, myslet na sekundární neuralgii, aby nebyl přehlédnut 

patologický proces zastíněný bolestí nemocného.  

Non-neuralgická atypická obličejová bolest je polymorfní, dlouhodobá 

nezáchvatovitá bolest, velmi často oboustranná. Tato bolest postihuje výhradně ženy 

mezi 30. a 50. rokem věku. Obvykle je spojena s algickými obtížemi i v jiných částech 

těla a dalšími polymorfními obtížemi. 

Diagnostika zobrazovacími metodami 

Základem je MR a CT k vyloučení expanzivního procesu jako příčiny sekundární 

neuralgie. Ani jedna z těchto metod, ani digitální subtrakční angiografie však nejsou 

schopny zobrazit trigeminus a jeho vztahy s cévami – tzv. neurovaskulární konflikt. 

Pouze speciální technikou MRA (podle Nagasekiho), je možné tyto vztahy vyšetřit.  

 

Konzervativní léčba 

Jejím základem je aplikace antikonvulziv. Nejúčinnější, ale s množstvím nežádoucích 

účinků, jsou tricyklická antikonvulziva (karbamazepin, Biston, Tegretol, Timonil), 

jejich účinek však u mnoha nemocných postupně klesá. Karbamazepin podporuje 

centrální inhibiční mechanismy. Velmi dobře jsou snášena moderní antikonvulziva 

(gabapentin a pregabalin). Vhodná je též léčba antidepresivy. Částečně úspěšné mohou 

být hydantoiny (Sodanton) a baklofen (Lioresal). 
 

Chirurgicka lečba 

Dříve prováděné výkony na periferii (alkoholizace a výkruty – exaireze výstupů 

trojklaného nervu), které zanechávaly velké poruchy čití, měly jen dočasný efekt a 

někdy vedly k neztišitelné anaesthesia dolorosa, jsou opuštěné. V současnosti se 

provádějí dvě skupiny výkonů: punkční výkony v oblasti ganglion Gasseri a 

centrálního kořene trigeminu. Druhou skupinou jsou mikrovaskulární dekomprese 

trigeminu. 

Punkční výkony se provádějí ambulantně v neuroleptanalgezii, která umožňuje 

spolupráci nemocného. 

Mikrovaskulární dekomprese kořene trigeminu řeší neuralgii zčásti kauzálně. 
Odstraňuje cévní kompresi – nejčastější příčinu demyelinizace v kořeni trigeminu. Z 

malé subokcipitální osteoplastické trepanace se komprimující céva od trigeminu oddělí 

plastovou vložkou. Po dekompresi dojde v nervu k remyelinizaci. Úspěch výkonu je 

více než 80%. 

 

Neuralgie jazykohltanového nervu 

Tato porucha je vzácná, má stejné charakteristiky bolesti jako neuralgie trigeminu. 

Šlehy bolesti jsou kolem tonzil, na patrových obloucích, v krku, provokace při jídle a 

polykání. Při selhání karbamazepinu je mikrovaskularni dekomprese považována za 

metodu volby. 

 

Postherpetická neuralgie 

Název neuralgie je vžitý, ale zavádějící. Charakter bolesti nemá s neuralgií společné 

rysy. Bolest je trvalá, pálivá, v místech, kde byla původní erupce pásového oparu. Jde 

tedy spíše o neuropatii než o neuralgii. Bolesti provázející akutní herpes zoster u 

většiny nemocných odezní za 3 až 4 týdny, asi u 10 % případů přejdou v bolesti trvalé. 

Většina pacientů má interkostalgie, oblast trigeminu je postižena ve 20 % případů. 
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Lečba je svízelná. Nejdůležitější je prevence vzniku postherpetické neuralgie. Při 

akutním herpetickém výsevu je nutné okamžité nasazení antivirotik, analgetik a 

antidepresiv. Aplikají se lokální anestetika (gely obstřiky). Při úporných bolestech s 

poruchami spánku se nasazují opioidní analgetika. Úspěšná mohou být tricyklická 

antidepresiva (amitriptylin v nižších dávkách než u depresí). Při postižení trigeminové 

oblasti se provádí nukleotomie spinálního trigeminového traktu nebo její koagulačně 

prováděná modifikace. Nejnovější metodou léčby neuralgií trigeminu ve stadiu 

ověřování je ozáření oblasti vstupní zóny kořene trigeminu gama nožem. 
 

Facialní hemispazmus (též 2.3.1.1) 

Jsou to jednostranné spontánní mimovolní stahy mimického svalstva, které zvláště při 

výraznějším postižení m. orbicularis oculi znemožňují řadu běžných aktivit. Příčinou 

je komprese centrálního segmentu lícního nervu cévou (obvykle arterií) těsně u jeho 

výstupu z pontu, analogicky jako u neuralgie n. V. Diagnózu potvrdí EMG a speciální 

vyšetřeni MRA. V konzervativní lečbě se zkouší injekce botulotoxinu k výstupu 

nervu ve foramen stylomastoideum. Metodou volby je mikrovaskulární 

dekomprese, která je téměř stoprocentně úspěšná. Rizikem je možnost poškození 

sluchu. 

 

2.1.6.8 Somatoformní poruchy (psychogenní, psychosomatické 

poruchy) (viz též 2.18) 
 
U 20 až 50 % pacientů v ordinaci praktického lékaře se nenajde jasná tělesná 

příčina jejich obtíží a původ stesků může být psychogenní, z nich je okolo 8 % 

somatoformní porucha. 

Údaje Světové zdravotnické organizace (WHO) potvrdily nárůst psychických poruch 

v celosvětovém měřítku: v rozvinutých zemích dnes přesahují jednu čtvrtinu veškeré 

nemocnosti. Somatoformní poruchy jsou duševní (psychické) choroby projevující se 

tělesnými (somatickými) příznaky bez poruchy nějakého orgánu (bez organické 

příčiny).  

Hlavní příznaky:  opakované stížnosti na tělesné obtíže (jako jsou bolest, nevolnost, 

únava, pocení, bušení srdce, dušnost aj.) a opakované žádosti pacientů o lékařské 

vyšetření, přesto, že nálezy byly opakovaně negativní a pacient je lékařem ujišťován, 

že obtíže nemají žádný tělesný podklad. Tělesné příznaky a s nimi spojené obavy jsou 

pro pacienta natolik nepříjemné, že vedou k závažnému stresu a narušují schopnost 

fungování v sociálních a pracovních rolích. 

Je nutné si uvědomit, že obtíže a příznaky nejsou pod vědomou a/nebo volní 

kontrolou. Nemocný nesimuluje ani nepodvádí a zasluhuje stejné pečlivé 

hodnocení, péči a pochopení jako kterýkoliv jiný pacient. 

Začátek i doba, po kterou příznaky trvají, jsou ve zjevné souvislosti s nepříjemnými 

životními událostmi, konflikty a stresy. Přidružené úzkostné a depresivní stavy pacient 

přičítá reakci na své tělesné potíže, neuvědomuje si a odmítá souvislost s nepříjemnou 

či stresovou událostí. Pacient nejedná účelově, je pevně přesvědčen o přítomnosti 

tělesné nemoci. Porozumění, proč se příznaky objevily, bývá někdy komplikované jak 

pro nemocného, tak pro lékaře a přináší jim řadu zklamání. A v neposlední řadě, 

bohužel, dochází ke zhoršování a fixování stávajících, zpočátku jen funkčních obtíží 

pacienta. Ten se někdy stává dlouhodobě práce neschopným a dokonce až invalidním. 

U řady osob mohou neschopnost vyrovnat se s těžšími životními situacemi („zhroutí se 
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už při mírné zátěži“) vést ke vzniku duševních i tělesných obtíží, nebo se zhoršuje stav 

již přítomné poruchy. Nejčastěji se objevují následující somatoformní poruchy: 

 Příznaky srdečně cévního ústrojí: bolesti na hrudi, bušení srdce, pocení, návaly, 

červenání 

 Příznaky zažívacího traktu: sucho a škrábání v ústech a v krku, globus 

pharyngicus, poruchy polykání, žaludeční neuróza, svíravé pocity žaludku, poruchy 

střevní pasáže, dráždivý tračník 

 Dýchací obtíže: dušnost, zrychlené a prohloubené dýchání (hyperventilace), 

pokašlávání, kašel a chrapot 

 Snížená výkonnost a nadměrná únava 

 Seuxuální obtíže 

 Obtížně zařaditelné různé druhy bolesti aj. 

Jak vyplývá z přehledu somatoformních poruch, velká část se jich projevuje v oblasti 

hlavy a krku, a proto každý ORL lékař musí uvažovat po vyloučení tělesného postižení 

i o možnosti této poruchy. 

Léčba 

Jedinou správnou terapií pacientů se somatoformní poruchou je dlouhodobé 

psychoterapeutické vedení a případně užívání antidepresiv. Hlavními úkoly 

psychoterapeuta je:  

 Pomoci pacientovi pochopit, že jeho obtíže jsou psychického (stresového) 

původu 

 Pomoci mu odstranit nebo alespoň zmírnit příznaky jeho obtíží 

 Podpořit ho při řešení jeho životních problémů, které s poruchou souvisejí 

K psychiatrovi by měli být pacienti odesláni co nejdříve od vzniku svých obtíží. 

Bohužel, u nás stále panují u populace neopodstatněné obavy a falešné předsudky o 

psychiatrické péči, pro které nemocní odmítají navštívit psychiatra. Přitom čím dříve je 

stanovena diagnóza somatoformní poruchy, tím je léčení snadnější a omezí se utrpení 

nemocného. Podávání anxiolytik, léků na spaní, či proti bolesti poruchy neřeší, vede ke 

vzniku tolerance na léčiva a ke zvyšování jejich dávek a posléze ke vzniku lékové 

závislosti! 

 

Konec doplňku 

2.2 Dysestézie 

 O hltanových a hrtanových parestéziích byla zmínka výše. Hypestézie a anestézie v 

oblasti ucha, nosu a krku se  projevují především snížením až vyhasnutím 

podnětových prahů  obranných reflexů, jako je kašel, kýchání, uzávěr glotidy  a 

dávení. S poruchou senzibility nastupují i poruchy motility,  např. při polykání, s 

projevy aspirací potravy. Hyperestézie  vznikají po polyneuritidách a druží se s 

parestéziemi. Po  úrazech obličeje vzniká anaesthesia dolorosa n. V.:  necitlivost se 

druží s palčivostí, přesahující i hranice inervace  n. V. 

2.3 Obrny a křeče 

Příčiny poruch hybnosti mohou být neurogenní, myogenní a  mechanické. Projevují se 

obrnou, dyskinezemi (myoklonus, tremor, chorea, dysartrie, ataxie, tiky) , spazmem, 

pestrou škálou hyperkinezí a  blokováním pohybu. Jsou idiopatické nebo 
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symptomatické,  zánětlivého, nádorového, úrazového, oběhového, toxického aj. 

původu. V  oblasti hlavy a krku se projevují především poruchami mimiky,  tvorby 

hlasu a řeči, otevírání úst, žvýkání a polykání,  šilháním a poruchami akomodace a 

nefyziologickým postavením  hlavy a krku. 

2.3.1 Neurogenní poruchy hybnosti 

Poruchou horního motoneuronu vzniká pseudobulbární  obrna. Horní motoneuron 

hlavových nervů, s výjimkou n. VII.  a IV., nese vlákna z obou hemisfér a proto 

jednostranné poruchy  snadno unikají pozornosti. U n. VII. je inervace převážně  

kontralaterální a poruchy se projevují omezením mimiky dolní  poloviny obličeje. U 

oboustranných postižení je porucha  žvýkání, polykání, řeči a mimiky výrazná. Přitom 

je zachována  emoční a reflexní hybnost. Časem vzniká svalový spazmus bez  atrofie. 

 Poruchou dolního motoneuronu hlavových nervů vzniká  bulbární obrna. 

Příznaky jsou podobné, ale v popředí stojí více  svalová slabost než dyskoordinace 

pohybu a později šlachová  areflexie a svalová atrofie. 

Dyskinesia tarditiva jako extrapyramidová dysfunkce se projevuje mimovolními 

pohyby jazyka, rtů, těla a končetin. 

 Pohyb je regulován z bazálních ganglií, z vestibulárního  ústrojí a z mozečku. 

Jejich patologie se projevuje poruchami  stoje a pohybu a parkinsonismem. S tím 

opět souvisejí projevy  dysartrie, dysfagie, dysfonie a poruchy dýchání. Chůze je  

toporná s třesem nebo potácivá, řeč je pomalá, článkovaná  a nekoordinovaná. 

 V periferním úseku může být nerv narušen neuropatií, jejíž  příčiny jsou nejčastěji 

traumatické, zánětlivé, nádorové a u n.  VII. často nejasné. Vzhledem k často smíšené 

funkci nervů se  postižení projevuje nejen obrnou, ale též bolestí, poruchami  smyslů, 

sekrece, polykání a tvorby hlasu. Příčiny dyskinezí mohou být centrální a způsobuje 

je řada nemocí (Parkinsonova, virové infekce, autoimunní poruchy, celiakie),  

narkotika, anestetika, opiáty a některé léky, poruchy metabolismu (uremie), 

serotoninový syndrom aj. 

 Obrna lícního nervu. Lícní nerv obsahuje vlákna 

motorická (motorické jádro n. VII.),  

parasympatická (z nucleus salivatorius superior pro 

slznou, podčelistní a podjazykovou žlázu), senzorická 

(chuť z jazyka do ganglion geniculi) a senzitivní (n. 

intermedius do nucleus solitarius). Motorická část 

dostává  volní podněty z mozkové kůry, emoční 

mimické podněty z jádra  thalamu a z globus pallidus 

a podněty pro reflexní činnost z n.  V. (korneální 

reflex), z n. II. (mrkací reflex) a z n. VIII.  (stapediální 

reflex). Z toho vycházejí předpoklady pro  

topodiagnózu lézí n. VII. U centrálních obrn vázne 

aktivní  svalová činnost dolní části obličeje a je 

uchována emoční  a reflexní motilita. U periferních 

obrn vázne volní i emoční  motilita a podle místa 

narušení je porucha chuti, slinné  sekrece z podčelistní 

žlázy, stapediální areflexie a omezené  slzení na 

postižené straně. (Viz též 15.1 – prezentace.) 

Meatus acusticus int. s n.VII. a VIII. 
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 Obrny n. V., IX., (VII. a X.) se projevují především  poruchou hybnosti měkkého 

patra s různým stupněm otevřené  huhňavosti a zatékáním nápojů do nosohltanu. 

Obrna n. XII. se  projevuje úchylkou jazyka při plazení k ochrnuté straně  a atrofií 

svaloviny s fibrilací (též 5.9). Obrna n. X. a ramus internus  n. XI. vede někdy k 

dysfonii, jindy k dyspnoi, poruše  expektorace a rinofonii. Obrna nervu zvratného je 

trojnásobně  častější na straně levé, což je oproti straně pravé dáno  hlubokým 

odstupem této větve od kmene v mezihrudí. Obrny  periferních hlavových nervů jsou 

často sdružené, zejména při  postižení postranního smíšeného krčního nervového 

systému. 

 Z dyskinezí se v oblasti ORL setkáváme častěji s myoklonem měkkého patra 

(projevuje se problémy při artikulaci a huhňavostí), středoušních svalů (m. tensor 

tympani charakterizuje pulsní brum, m. stapedius lupání) a lze sem přiřadit i singultus 

– škytavku. 

 

                      Základní text pokračuje za DOPLŇKY! 

Doplňky 

2.3.1.1 Hemifaciální spasmus a jiné obličejové dyskineze. 
Obličejová svalovina podléhá fyziologii i patologii stejné, jako svalovina 

pohybového ústrojí.  Hemifaciální spasmus představuje segmentální myoklonus 

svalů, inervovaných n.7. Onemocnění začíná  nejčastěji po padesátce, téměř výlučně 

jednostranně. (Postihuje všechny rasy, jen o málo častěji ženy). Začíná obvykle 

rychlými klonickými pohyby m. orbicularis oculi a rozšiřuje se v průběhu roků na 

ostatní svaly, zejména m. corrugator supercilii (glabellae), venter frontalis m. 

occipitofrontalis (m. frontalis), m. orbicularis oris, m. platysma a mm. zygomatici. 

Klony postupně progredují v tonickou křeč. Příčinou je vleklé dráždění nervu nebo 

jádra různého původu. 

Dráždění jádra n.7. je přičítáno jeho hyperexcitabilitě, zatím co iritace proximální 

porce nervu vede k chaotickému  přenosu. Není zatím vysvětlení mechanismu, který 

vede k rytmicitě mimovolným záškubům.  Příčinou bývá komprese, např. nádorem 

nebo pulsující tepnou a jejím anomálním průběhem (nejčastěji a. cerebelli inf. a a. 

vertebralis, které nerv stlačují v oblasti mostomozečkového úhlu), kostní deformací 

(osteodysplázie) a iniciátorem mohou být i léze po mrtvici, při roztroušené skleróze 

(postihuje i věkově mladší) a po bazilární meningitidě.  

Analogem je hemimastikační spasmus, který vzniká z iritace svalového jádra nebo  

průběhu n. trigemini. Nejzřetelněji je patrné postižení m. masseter a léčba je 

analogická, farmakologická nebo botulotoxinem.. 

Od hemifaciálního spasmu se odlišuje centrální faciální myoklonus: záškuby 

obličejové svaloviny mají původ centrální, v rozsahu postižení svalů je 

generalizovanější, občas oboustranný a lze jej elektrodiagnosticky dobře vyhodnotit. 

Léčebně působí antikonvulziva. 
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Po periferních  obrnách n.7. vlivem špatného nasměrování  vláken dorůstajícího nervu 

vznikají dobře známé synkineze a kontraktury. 

Další neurologické poruchy, jako oromandibulární dystonie, kraniofaciální tremor, 

faciální chorea, tiky, faciální myokymie (vlnovitá fascikulace svalových svazků) a 

esenciální blefarosmasmus, jsou klinicky dobře odlišitelné. 

 

Laboratorní diagnostika využívá především elektromyografii. Angiografie 

samostatně, nebo s magnetickou rezonancí, může odhalit zdroj, který vedl ke kompresi 

nervu a indikovat chirurgickou léčbu. 

 

Terapie. 

Chirurgická léčba má vynikající výsledky, pokud je odhalen zdroj, obvykle v podobě 

cévní  komprese, a je dostupný. 

Chemodenervace botulotoxinem (typ A) je spolehlivá a bez většího rizika a je 

vhodná zejména u nemocných se setrvalými spasmem. Ten odeznívá v průběhu 3-5 

dnů a efekt vydrží až 6 měsíců. Tento výkon má ale vedlejší nežádoucí účinky, jako je 

nesouměrnost obličeje, ptóza víček, které jsou obvykle jen přechodné. S ohledem na 

předchozí stav hodnotí nemocní subjektivní vjem a též fyziognomii velmi kladně. 

Botulotoxin způsobuje presynaptickou obrnu na nervověsvalové ploténce a tak 

omezuje kontrakční svalové abnormálity. 

Farmakoterapie: v počátečním stadiu lze vystačit s carbamazepinem, benzodiazepinem  

a beclofenem, postupem doby je nutné dávky zvyšovat. 

 

2.3.1.2 Obrny n. accessorius z ORL pohledu 
N. accesorius (XI. hlavový nerv) je ve skutečnost svojí rozhodující částí nervem 

spinálním. Velice zjednodušeně: začíná v horní části míchy z dolního motoneuronu 

(nucleus spinalis accessorius), jeho vlákna, se sdružují v nerv, který vstupuje do 

nitrolebí přes foramen occipitale magnum. Odtud  nerv směřuje při vnitřní stěně lebky 

k foramen jugulare. Cestou se anatomicky  přidružují (ale nespojují) vlákna, 

vystupující z prodloužené míchy, ale generující v nejhořejší části míchy, radices 

spinales.  Ještě v nitrolebí dostává nerv vlákna z  n. vagus,  radices craniales (vagales),  

a naopak mu vlákna předává. Po výstupu z intrakrania směřuje zevní porce nervu kryta 

m. sternocleidomastoideus laterodorzálně a kaudálně, poté probíhá nekryta v trigonum 

colli laterale a pak opět skryta pod m. trapesius a inervuje jeho horní porci.  Průběh 

nervu je často variabilní a identifikace může být i nesnadná. Soudí se, že nerv obsahuje 

s ohledem na své určení v branchiogenní oblasti jak vlákna somatická, tak viscerální. 
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Poškození spinální porce n. accessorius je nejčastěji traumatické a častější v místech, 

kde není kryt ani jedním z uvedených svalů. Z traumatických příčin pak zcela 

podstatné jsou příčiny iatrogenní: krční blokové disekce při metastázách rakoviny do 

krčních uzlin a dále biopsie při primárních nádorech uzlin této krajiny. U disekcí 

dochází nejčastěji k poranění tehdy, když výkon zahrnuje krční oblast V. a nebo také II 

B (onkologické dělení krajin krku).  Poranění n. accessorius má za následek obrnu, 

atrofii a fascikulaci svalů, které se podílejí  na činnosti humeroskapulárního pletence a 

na otáčení hlavy, potažmo krční páteře. Proto vedou běžně k vytvoření syndromu, 

který mimo uvedenou svalové problémy ( s následným sklesnutím ramene a lopatky a 

omezením pohyblivosti) charakterizuje významně i chronická bolest. Proto je nutné 

nezbytnou léčebnou radikalitu, danou nádorovým onemocněním, zvažovat s vědomím 

této souvislosti. 

Diagnostika vzniklé periferní obrny vychází především z nepřímého posouzení, tedy 

z výpadku funkcí: testuje se omezení pohyblivosti a svalová chabost.  

Posouzení funkce trapesiu: nemocný se vyzve, aby pokrčil rameny bez kladeného 

nebo s kladeným odporem: jednostranná ochablost ukazuje na poranění 

stejnostranného n. accessorius. Posouzení funkce m. sternocleidomastoideus: 

nemocný je vyzván, aby otočil hlavou na jednu a pak na druhou stranu, opět bez  a 

proti odporu. Slabost při otočení hlavy doleva ukazuje na poranění n. accessorius 

vpravo a obráceně. Z rozdílu mezi zachovanou funkcí m. sternocleidomastoideus a 

vymizelou  horní části m. trapezius lze orientačně určit i místo poškození. 

Vztahy n. accessorius k n. IX. a X. 

Převzato z Grayovy Anatomie. 

IX. 

X. 

XI. 
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Z hlediska reparability  nervu jsou šance dobré při peroperačním zjištění 

poranění a bezprostředním příslušném ošetření. Náhradní reinervace  může být 

částečně realizována ze spinálních nervů C2 až C4. I tak je nutné následnou rehabilitací 

udržovat dlouhodobě uvedené svaly v dobré kondici a bojovat proti jejich poměrně 

rychlé atrofii. Pozdní řešení využívají především transpozice svalových úponů 

ostatních ramenních svalů inervovaných jinou cestou. 

Vrozená jednostranná obrna několika hlavových nervů 
Vrozené obrny hlavových nervů, pomineme-li senzorické a okohybné nervy, jsou 

relativně vzácné. Nejčastěji se setkáváme s obrnou n.VII. a X., někdy v souběhu s n. 

IX. 

V předkládané kasuistice jde o soubor vrozených obrn n. III., VI., VII., XI. a XII., vše 

na levé straně. Na předložené dokumentaci je dobře patrná obrna n.VII., III. a XII. 

(jazyk zde správně uchyluje na stranu obrny a je patrná vlevo i jeho atrofie. Pokles 

ramene a dystrofie trapeziu a též lopatky svědčí pro obrnu spinální části n.XI. 

Nemocná však neměla rinofonii ani hypestezii v oblasti měkkého patra. Navíc u 

nemocné zjištěn částečný synfalangismus na obou rukách. 
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.  ***  Konec doplňků. Pokračování základního textu  

Ochranné reflexy hlavových nervů 

 Činnost nervů je často součástí ochranných reflexů. V  oblasti hlavy a krku mají v 

symptomatologii důležitost reflexy  trigeminální (korneální, nazopalpebrální), 

pupilární,  stapediální, mrkací a složité reflexy nazolaryngopulmonální  (kašel, 

kýchání, uzávěr glotidy) a orofaryngoezofageální  (polykací akt, dávení). Tyto reflexy 

mohou vyhasínat a dochází  např. i k poruše polykání s aspiracemi, nebo nastupují  

nepřiměřeně podnětu nebo mají nekoordinovaný průběh  a nepatřičné trvání 

(laryngospasmus a hrtanové dyskineze, myoklonie patra,  achalazie, blefarospazmus, 

stapediální tik, singultus).  Patologická reflexní odezva nastupuje i v rámci ostatních  

senzitivně motorických celků. Tak zánětem vyvolaná bolest vede někdy ke svalovému 

spazmu (ankylostoma, tortikolis), jindy ke  svalové atonii (hyperrinofonie z atonie 

patra a afonie z atonie  hlasivek). 

 Pestrá škála poruch hybnosti v polykacích cestách je  charakterizována nástupem 

složitějších reflexů. Mimo uvedené  dávení a achalazie je to zvracení, říhání, 

ruminace, reflux a  regurgitace. Symptomem je též zívání, vzdychání a škytání.  

Mohou být výrazem patologie nervových ústředí, nebo projevem  nelibosti i 

zlozvykem. 

 Nejdramatičtěji se projevuje laryngospazmus, který  představuje chorobně 

vystupňovaný reflex uzávěru glotidy.  Nejčastěji nastupuje jako vagovagální reflex v 

průběhu  subglotické laryngitidy v noci, kdy je zvýšený tonus  parasympatiku. Vzniká i 

podrážděním dýchacích cest cizím  tělesem, intubací, zvratky aj. Může být vyvolán 

nepřiměřenými  podněty trigeminovými, čichovými a celotělovými, jako např.  skokem 

do ledové vody. 

2.3.2 Myogenní a mechanické poruchy hybnosti 

 Porucha přenosu vzruchu v nervově svalovém spojení je  podkladem myasthenia 

gravis, která se hlásí fonastenií,  dysartrií, ptózou víček a diplopií. Vlastní myogenní 

příčiny  poruchy hybnosti jsou vyvolány dystrofií, myozitidami a  nádorovou infiltrací 

a jsou zpravidla ohraničené. S tím se lze často setkat u m. vocalis. 

Mechanické poruchy hybnosti jsou úrazového, zánětlivého  nebo nádorového 

původu. Sval může být uskřinutý (hydraulické  zlomeniny očnice), znehybnění může 
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být výsledkem kloubní luxace  nebo ankylózy (čelistní a krikoarytenoidní kloub,  

vertebrobazilární spojení, řetěz sluchových kůstek aj.).  V polykacích cestách jsou 

průsvit a peristaltická vlna rušeny  jizvami, nádory cizími tělesy a poruchou inervace.              

2.3.3.  Torticollis. (Obecně též 11.2.1.3) 

Tortikolis (torticollis) představuje poruchu postavení  krku v důsledku změny tonu 

krční svaloviny, především m. sternocleidomastoideus. Tím je narušeno i postavení 

hlavy vůči tělu. Příčiny jsou velice pestré a zapadají do celé předchozí kapitoly a dále 

do kongenitálních vad a traumatologie. 

Tortikolis vzniká : 

     Kongenitálně  a může mít původ v 

- C1 a C2 kloubní malformaci 

- atlantookcipitální dislokaci 

- rotační subluxaci 

- Klippel-Feilově sy a  Sperngelově deformaci 

A může být přechodná po narození, jako  je tomu u 

- kongenitální posturální tortikolis, nebo 

- sekundární tortikolis v důsledku abnormální nitroděložní polohy 

 

*  Získaná postnatálně: 

- po úrazech: např. dříve po AT (Grieselova nemoc tj. C1-C2 subluxace) 

- při gastroezofageálním refluxu (Sandiferův sy) 

- psychogenní 

- neurologicky podmíněná při syringomyelii, dystonii, patologii zadní jámy lební a 

jako spastická tortikolis, při abscesech pod kývačem (při mastoiditis) 

- oční při strabismu  

- vestibulární při vrozeném nystagmu a jako paroxyzmální tortikolis u dětí, projevující 

se epizodickým úklonem hlavy, závratěmi, zvracením atd. 

Viz též algoritmus diagnostiky č. 42 a vestibulárně evokované potenciály kývačů 

3.13.9     

                           

2.4 Nedoslýchavost a hluchota 

 Poruchy sluchu mají původ centrální nebo periferní.   

- Při poškození na úrovni hlemýždě, VIII. nervu (periferní  léze) nebo nucleus 

cochlearis (centrální léze) následuje  jednostranná nedoslýchavost nebo hluchota.  

- Rozsah a povaha sluchové poruchy je při lézi v mozkovém kmeni  rozmanitá podle 

lokalizace a velikosti. 

 - Leží-li poškození centrálněji, je sluchová ztráta neúplná,  protože určitá část 

sluchové dráhy probíhá nezkříženě a je  také, byť omezené překřížení obou sluchových 

korových polí  komisurálními vlákny. 



 Ivan Hybášek: e Otorinolaryngologie, ISSN 1803-280X,  VERZE II..2023 SYMPTOMATOLOGIE  2                  

                                              

 - K vyhasnutí vjemu řeči je nutné porušení obou primárních  korových polí. Vnímání 

a rozlišování tónů může být přitom uchováno, protože tato funkce je částečně 

lokalizována již na úrovni kmene.  

 - Poškození jednoho sluchového pole ovlivňuje rozumění  řeči z obou uší. Většinou 

bývá jedno ucho postiženo více. Klinicky  rezultuje akustická agnózie, přičemž 

korová léze je na opačné  straně než je porucha sluchu. Protože je levá hemisféra  u 

praváků pro akustický vjem dominantní, projevují se  levostranné korové léze častěji a 

výrazněji. Přitom schopnost mluvit není ovlivněna. 

- U centrálních poruch bývají též porucha směrového slyšení,  parakuzie, kakofonie a 

pseudohalucinace. 

- Psychogenní hluchota vzniká z nadprahových a stresových podnětů (častěji 

pozorovaná za války), nemocní nápadně dobře „odezírají“. Nejde o simulaci. 

Periferní nedoslýchavost může být převodní a percepční.  Převodní se obvykle 

projevuje vyrovnanou ztrátou sluchu v celém  sluchovém poli a zlepšením úměrným  

zesílení intenzity  zvuku. Nemocní trpí často autofonií, hlasitým vnímáním vlastní řeči. 

Naproti tomu percepční nedoslýchavost má zpravidla ztráty sluchu nevyrovnané a 

nemocní špatně rozumějí i po  zesílení intenzity řeči. Kochleární typ nedoslýchavosti  

je charakterizován strmým nárůstem hlasitosti při menším vzrůstu  intenzity. Nemocní 

udávají, že slyší, ale nerozumějí, často trpí hyperakuzí. Nedoslýchavost, častěji 

percepční než převodní, bývá doprovázena diplakuzí: pokud slyší týž tón v každém 

uchu v jiné výšce, mluvíme o diplacusis disharmonica, pokud slyší zvuk v jednom 

uchu opožděně proti druhému, mluvíme o diplacusis echotica.  Nezřídka se setkáváme  

s disonančním a často frekvenčně sníženým slyšením tónu u apikokochleárních poruch. 

(Incidence: v dětství je daleko nejčastější  dobře léčitelná převodní nedoslýchavost /u 

prvňáčků asi 3 %/, naopak ve stáří neléčitelná nedoslýchavost percepční.) 

Hluchoslepota představuje spojení nejzávažnějšího smyslového vnímání. Vzniká 

prenatálně jako součást genetických syndromů (Down (8 %), Usher, trisomie 13), 

vícečetných kongenitálních anomálií (Charge syndrom (16 %), abusus alkoholu a drog 

v těhotenství, hydro a mikrocefalus) a infekce v těhotenství (AIDS, rubeola (v 

dospělosti 28 %), syfilis aj.) Z postnatálních příčin dlužno jmenovat asfyxii, 

meningoencefalitidy, cévní mozkové příhody, úrazy. S hluchoslepotou souvisí řada 

dalších hendikepů, z nichž opět nejzávažnější je porucha komunikace. Z dalších dlužno 

jmenovat poruchu prostorové orientace, narušení pohybu, udržení rovnováhy (míra 

postižení vestibulárního ústrojí je individuální a není zcela objasněna). Klasifikace  

sledují , zda jde o úplné nebo částečné vyřazení smyslů, zda vzniklo prenatálně či 

postnatálně, postlinguálně, v jakém sledu, zda je nebo není doprovázeno též mentální 

retardací, obrnami apod. Tato skupina nemocných vyžaduje týmovou mezioborovou 

spolupráci a je extrémně náročná. Nutno odlišit neúplné postižení. 

Tinnitus, šelest v uchu, je častým průvodcem  nedoslýchavosti. Může být 

objektivní a je vyvolán např. pulsním  tokem krve stenózami, arteriolovenózními 
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zkraty a aneuryzmaty především v okolí ucha  a lze jej ovlivnit stlačením přívodné 

tepny. Vzácněji vznikají  spazmy středoušních svalů s projevy rytmického nebo 

kaskádového lupání (m. stapedius),  praskaní a brumu (m. tensor tympani). Nepříjemné 

šelesty mohou být vnímány při pohybech krku u artrózy páteře. Obvykle přechodné 

mlaskavé  šelesty bývají při dysfunkci sluchové trubice. Tuba patens se vyznačuje 

slyšením šumu vlastního dechu a autofonií, která doprovází někdy i cerumen obturans.  

Subjektivní  šelesty mají povahu čistých tónů, šumů a hluků. Pro převodní  

nedoslýchavost je typické hučení a šumění, pro percepční  pískání, zvonění, 

bzučení a syčení. Tyto šelesty stupňuje ticho a ucpání zvukovodu. Mimo uvedené se 

setkáváme u nemocných s nitroušní nedoslýchavosti s poklesem slyšení hlubokých 

tónu s hučením či šuměním, které se stupňuje pobytem v hluku a mírní naopak obturací 

zvukovodu. Také přetlakem nebo podtlakem ve zvukovodu lze šumění výrazně, ale jen 

krátce utlumit. Nejčastější příčina tinitu je otogenní, může vzniknout  též z poškození 

sluchového nervu, drah a center. Vyvolává ho i podávání a někdy až  předávkování 

léků, např. nesteroidních antirevmatik, též aspirinu, chininu, diuretik typu etakrynové 

kyseliny, furosemidu, statinů. mepheoxalonu, např. Dorsdoflexu a jsou obvykle 

přechodné. Trvalé mohou vzniknout po chemoterapii léky s platinou. Dlouhodobé 

šelesty doprovází nespavost a deprese. 

 U nedoslýchavosti nás zajímá povaha poruchy (pocit  zalehnutí, nerozumění řeči, 

přecitlivělost na hluk), prodromy náhlé sluchové poruchy (tlak v uchu, bolest, 

závrať, tinnitus),  vyvolávající činitel (nadměrný hluk, intoxikace, zánět, úraz,  změna 

polohy, užívané léky – např. statiny, aminoglykosidy,  zejména s diuretiky, metoprolol 

aj.), průvodní jevy (tinnitus, závrať, bolest, výtok,  obrna n. VII.), nástup, trvání a 

rychlost progrese, kolísavost,  první výskyt, periodičnost a subjektivní potíže. Porucha 

sluchu může být doprovázena parakuzí: častá je diplakuze, při které tón je vnímán 

v každém uchu o jiné frekvenci (na postiženém uchu nejčastěji o půl tónu níž). Porucha 

je častá u apikokochleárního typu  nedoslýchavosti a může mít podobu harmonickou 

nebo disharmonickou, nebo ozvěny, často v nemocném uchu je tón vnímán  

disonančně. 

 V terminologii je možné další upřesnění: 

Paracusis, tj. falešné, disonanční vnímání tónu, popřípadě vyššího nebo nižšího než 

v uchu zdravém (diplacusis). 

Diplacusis disharmonica: tón je vnímán nemocným uchem jako tóny dva 

Diplacusis echotica: odeznívající tón znovu zazní jako ozvěna 

Paracusis loci, tj. porucha směrového slyšení. 

Paracusis Willisi, tj. pocit lepšího slyšení v hluku (otoskleróza). 

Hyperestezie – hyperakuze, tj. nepříjemné až bolestivé vnímání zvuků již pod 

fyziologickým prahem hmatu sluchu (obrny n.7., presbyakuze). 

Oxyekoia, tj. abnormálně jemné, zbystřené slyšení, někdy u obrn n. 7, při vzrušení, po 

probuzení z narkózy aj. 
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Autofonie: zesílené slyšení vlastního hlasu svědčí pro tuba patens a převodní 

nedoslýchavost. 

 U tinitu  nás zajímá intenzita, frekvence nebo spektrum tónů a šelestů, kolísavost, 

maskovatelnost šumem prostředí, jednostrannost a u oboustranných rozdílnost nebo 

shodnost. Vedle tinitu, souvisícího s periferní poruchou sluchu, jsou známé tinity 

z poruchy sluchových drah a center. Tinnitus může být doprovázen výraznou složkou 

afektivní.  Tinnitus může být též projevem somatoformního symptomu. 

2.5 Závrať 

 Úkolem rovnovážného ústrojí je udržení relativní stálosti  prostorového vnímání. 

Závrať je subjektivní pocit poruchy rovnováhy, doprovázený objektivní 

poruchou souhry postavení  a pohybu v prostoru (úchylky a pády), vegetativními 

příznaky  (nauzea, zvracení, změny tepové frekvence) a případně úzkostí.     

Rozlišujeme závrať vestibulární a extravestibulární. Vestibulární závrať je buď 

periferní z poškození labyrintu nebo n.VIII., nebo centrální, z poškození vestibulárních 

jader, drah a mozečku. Vyvolávají ji jednak specifičtí činitelé, tj. přetížení  periferního 

vestibulárního ústrojí pohybem nebo nepřiměřeným  gravitačním polem (stav beztíže), 

jednak specifičtí činitelé,  kteří organicky (zánětem, nádorem, úrazem, toxiny, léky aj.)  

nebo funkčně poškozují periferní nebo centrální vestibulární  ústrojí. 

Extravestibulární závrať může být vyvolána poruchami očními a propriorecepce (viz 

též 2.1.5). Závratě vyvolané poruchou oběhu, metabolismu a intoxikacemi mohou mít 

sdruženou povahu předchozích kategorií. Se závratí nelze ztotožňovat nesprávné 

postavení nebo pohyb v prostoru v důsledku poruchy inervace a koordinace 

lokomočního aparátu. Se závrati bývají zaměňovány i mdlobné stavy. 

 Porucha periferního vestibulárního ústrojí je charakterizována harmonií 

jednotlivých příznaků, jako jsou  nystagmus, pády, úchylky paží a vegetativní 

projevy. Závrať je rotační, méně časté je houpání, propadání a tah. 

 Centrální poruchu vestibulárního ústrojí charakterizuje disharmonie. Nejsou 

přísné závislosti mezi nystagmem a pády, chybí porucha sluchu, ale jsou jiné 

neurologické příznaky.  Pocit opilosti je zpravidla důsledkem poruchy všech tří  

součástí rovnovážného smyslu a popřípadě kmene a mozečku. Závratě mohou vyvolat i 

léky, jako hypotensiva, sedativa, statiny aj.  

 Při rozboru závratí nás zajímá jejich povaha (otáčení,  houpání, pocit pádu, 

slabosti), prodromy závratí (tlak v uchu,  bolest hlavy, tinnitus, nevolnost), 

vyvolávající činitelé  (kouření, alkohol, léky, např. užívání statinů,  poloha a pohyb, 

hluk a vibrace,  optické vjemy), projevy závratí (vrávorání, pády, úchylky paží,  

nystagmus), průvodní projevy (nedoslýchavost, tinnitus,  vegetativní příznaky, 

neurologická symptomatologie, úzkost),  trvání a intenzita závratí (epizodičnost, 

periodicita,  záchvatovitost, vytrvalost, kolísavost a závislost na změně polohy nebo  

směru pohybu). Ptáme se, zda má nemocný problémy s rovnováhou za světla či jen za 

tmy, jaké užíval medikamenty, alkohol, nikotin, drogy a v jaké dávce v posledních 24 

hodinách, pátráme po možných toxinech z pracovního prostředí a nebo hobby činnosti. 
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Zajímají nás nemoci a úrazy hlavy a krční páteře, metabolické poruchy, hypertenze, 

neurologické a ortopedické problémy, venerická onemocnění a jiné infekce, především 

herpetické. Řada léků  např. hypotenziva, proti kardiální bolesti aj. vyvolává závrať! 

2.6 Poruchy čichu 

 Poruchy čichu, dysosmie, jsou kvantitativní a kvalitativní, konduktivní, 

sensorineurální a centrální, jednostranné  nebo oboustranné, náhlé, trvalé, fluktuující. 

Projevují se hyposmií, anosmií, parosmií (zkreslený čichový vjem), agnosmií 

(neschopnost určit pach a nebo odlišit dva pachy od sebe). Vzácné jsou hyperosmie, 

které mají zpravidla  funkční původ. Konduktivní (respirační, převodná) hyposmie je 

často intermitentní  v závislosti na nosní průchodnosti. Senzorineurální (percepční) 

anosmie  vzniká buď postižením receptoru, nebo drah. Traumatické poškození  

periferního neuronu při frontobazálních poraněních vede  k ireverzibilní anosmii. 

Centrální poruchy čichu se mohou  projevit kakosmií (odporné vnímání pachu), tzv. 

uncinátní krizí. Čichové halucinace (fantosmie) se  vyskytují u duševních poruch,  ve 

fázi restituce čichu  po neuritidách můžeme zjišťovat parosmii. Porucha čichu a chuti 

jsou jedním z častých a časných příznaků nemoci COVID-19. 

2.7 Poruchy chuti (též 3.13.12) 
 Poruchy chuti, dysgeuzie, jsou poměrně vzácné, protože je  tato funkce zajišťována 

třemi různými hlavovými nervy (VII.,  IX., X.). Hypogeuzie až ageuzie v celém 

rozsahu může být  způsobena nádorem pontu, avitaminózou, hypochromní anémií,  

nedostatkem zinku. Změny v kvalitě chutí vznikají i po  některých lécích (vincristin, 

amitriptylin). Jednostranné  postižení chuti v zadní třetině jazyka bývá součástí 

syndromu  foramen jugulare, poruchy v předních dvou třetinách jsou u lézí  n. VII. 

nebo jen chorda tympani. Poruchy chuti na patře jsou  u Sluderova syndromu a při 

Covid-19.  (Novější poznatky o chuti (umami a polymorfismus PTC) viz 3.13.12) 

 

2.8 Poruchy zraku, okohybnosti a očnice 
 Nemoci a úrazy  v oblasti nosu a paranazálních dutin vedou často pro úzký  vztah 

těchto orgánů k očnici a optickému kanálu  k oftalmologické symptomatologii. 

Porucha zraku se může  projevit snížením ostrosti, skotomem a amaurózou. Jsou 

výrazem  poškození refrakčního aparátu, optických medií, retiny a n. II. 

 Postupující zánět z nosu a dutin se obvykle projevuje  především ve vnitřní polovině 

očnice otokem, infiltrací,  zarudnutím a bolestivostí. Flegmóna očnice je 

charakterizována  omezenou pohyblivostí bulbu, extrémní bolestivostí v očnici, 

exoftalmem  a chemózou spojivky. Podobně se zpočátku jeví i tromboflebitida  

kavernózního splavu, k níž se však rychle přidává zevní  a vnitřní oftalmoplegie a 

ztráta zraku, projeví se příznaky  sepse a meningitidy a proces přechází na druhou 

stranu.  Dislokaci bulbu bez diplopie pozorujeme často u pomalu rostoucích mukokél 

čelních  dutin, naopak dislokaci s diplopií u primárních nádorů  očnice a nádorů sem 

prorůstajících, dále u zlomenin očnice v důsledku dislokace, otoku, hematomu,  

uskřinutí okohybných svalů a výhřezu tukového tělesa a také  u zánětů očnice. 
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2.9 Poruchy hlasu 
 Dysfonie vznikají poruchou uzávěru a kmitání hlasivek,  omezením výdechového 

tlaku a při změnách objemu a tvaru  rezonančních prostor. Příčiny jsou funkční, jako 

obrny, křeče,  astenie, dyskineze a poruchy regulace, nebo jsou organické,  jako zánět, 

nádor nebo úraz. Dysfonie se projevuje zejména  chrapotem (raucedo), dvojhlasím 

(diplofonie), hlasovou slabostí  (fonastenie), bezhlasím (afonie). 

 Obrny hlasivek jsou důsledkem poruchy n. X. a XI. nebo  pseudobulbární a bulbární 

obrny (současně dysartrie  a dysfagie). Obrny zvratného nervu obvykle nastupují náhle.  

Podle druhu obrny je dysfonie provázena dušností nebo ztíženým  vykašláváním. 

Následkem poruchy koordinace, často z přetížení  a stresových stavů, vznikají 

spastické nebo hypotonické  dysfonie a afonie. Hysterickou (psychogenní) afonii 

provokuje nadhraniční  útlum korového fonačního impulzu, a proto je hlas podmíněný  

reflexně, jako kašel a škytání, a emočně, jako smích a pláč,  zvučný. Rhinofonie (tj. 

nosové znění, huhňavost) z poruchy uzávěru nosohltanu může být clausa (uzavřená: 

nosovky, které mají mít nazalitu, ji postrádají) nebo aperta (otevřená: všechny hlásky 

mají nazalitu). 

2.10 Poruchy řeči 

 Mluvená řeč představuje koordinovanou jednotu funkcí dýchání, fonace, artikulace, 

slyšení a paměti. 

 Dysartrie představuje poruchu artikulace při postižení  mozkových ústředí v 

oblasti mluvního aktu a projevují se jimi  bulbární a pseudobulbární obrny a poruchy 

bazálních ganglií  mozečku. 

 Dysfázie až afázie mohou vznikat v souvislosti s centrální  poruchou sluchu. 

Nemocný nechápe řeč a obecně známé zvuky,  nedovede ani opakovat ani ukázat a 

pojmenovat (aphasia  sensorica). Dysfázie při poruše motorického centra je  

charakteristická zvýšenou hlasitostí, zpomaleným tempem  a zadrháváním (aphasia 

motorica). Afázií je ve skutečnosti pestrá škála, nejsou dva shodní afatici a do skupin 

je dělíme jen podle hlavních znaků. 

 Dyslalie, porucha výslovnosti hlásek, zejména r, ř,  sykavek aj., je fyziologická v 

útlém dětství a při dočasné  ztrátě první dentice. Jinak jde o funkční poruchu 

artikulace, která se časem upravuje většinou sama, ale z edukačních důvodů se 

vyžaduje náprava v předškolním věku. Huhňavost, rinolalie,  vzniká poruchou 

uzávěru nosohltanu a nosu a podle toho je buď  uzavřená, nebo otevřená: všechna 

slova, nejen s nosovkami,  mají nazalitu, nebo naopak i slova s přirozenou nazalitou ji 

ztrácejí . Palatolalie vznikají z poruchy uzávěru  při tvorbě konzonant patrem a 

jazykem. 

 Opožděný vývoj řeči se posuzuje ve vztahu k věku dítěte a  vzniká především při 

poruchách sluchu a při duševním opoždění. 
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2.11.1 Dyspnoe (viz též prezentace 15.7, 15.9) 

 Dušnost je nespecifický příznak subjektivního pocitu nedostatku vzduchu, projevující 

se mj. zvýšeným dechovým úsilím. Vzniká, když dýchací ústrojí nemůže pracovat 

v rozsahu, jaký si nárokují tělesné pochody. Je projevem nedostatečného zásobení 

tkání  kyslíkem, nebo důsledkem patologického dráždění dechového  ústředí a jeho 

regulačních systémů. Projevuje se změnou kvality a kvantity dechového úsilí. Rozlišují 

se: 

 Dyspnoe při poruchách dýchacího ústrojí, která může mít původ: 

- V plicních restriktivních nemocech, při nichž je ventilovaná a perfundovaná 

dýchací plocha zmenšená buď mimoplicně  (pneumotorax, výpotek), nebo 

plicními procesy (zápal plic, fibróza). 

- V obstrukci dýchacích cest, kdy je v cestách dýchacích zvýšený nádechový a 

nebo výdechový proudový  odpor (stenózy, cizí tělesa, záněty, astma). Jde o 

dušnost  respirační,  které bude věnována bližší pozornost a do které  

patří mj. dušnost z obstrukce hrtanu. 

- V cévních plicních nemocech (plicní embolie, primární plicní hypertenze).  

- V poruchách kosterněsvalového aparátu dýchacího ústrojí (obrny, úrazy, 

nádory). 

Dyspnoe kardiální s projevy tachypnoe, často v noci a záchvatovitě, s bolestí 

v srdeční krajině a vzniká při:  

- Systolické dysfunkci levé komory (myokarditis a kardiomyopatie). 

- Diastolické dysfunkci levé komory (hypertenze, vady chlopní, perikarditida, 

cor pulmonale a vrozené zkratové vady srdce). 

 

Dyspnoe z poruchy CNS, jako je tomu při útlumu dýchacího  ústředí, např. opiáty, 

při acidóze (např. hyperglykemické ketoacidotické) , uremií, kómatech, komocích, 

edému  CNS, míšních obrnách, centrálním typu slep apnoe syndromu aj. Dýchání je 

nepravidelné, se zástavami nebo periodické (Kussmaulův  a Cheyne-Stokesův typ), je 

často porucha vědomí. 

Dyspnoe může být dále vyvolána: 

- Hypoxií při pobytu ve vysoké nadmořské výšce a extrémní tělesnou námahou 

(druhý dech běžců). 

- Hematogenně anemií a z blokování či intoxikace přenašečů kyslíku (deficit 

červených krvinek, hemoglobinu). Je bledost, stridor chybí.  

- Hypertyreózou, horečkou.  

- Při obezitě, v těhotenství, u hyperventilačního sy aj. 

- Řadou léků objektivně (z alergického edému hltanu a hrtanu) a nebo 

subjektivně, mj. některými hypotensivy, statiny. 
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 Dyspnoe respirační, která je obvykle se stridorem a podle fáze projevů inspirační,  

jako je tomu při obstrukci hrtanu, nebo exspirační, jako je  tomu při obstrukci 

průdušek, nebo kombinovaná, jako je tomu při  současném postižení obou 

jmenovaných orgánů. Obstrukční typ sleep apnoe syndromu (dýchací pohyby jsou 

uchovány) vzniká u malých dětí zpravidla na úrovni nosohltanu při hypertrofii 

hltanové mandle, u větších dětí na úrovni mezofaryngu při hypertrofii patrových 

mandlí a především u obézních dospělých na úrovni hypofaryngu zapadlým kořenem 

jazyka. Běžně je syndrom doprovázen chrápáním, ronchopatií (viz. též 3.4.4, 6.4, 

6.6.2) Chrápání je samo o sobě benigním příznakem, který je důsledkem mj. 

obstrukce nosní průchodnosti, výrazné únavy, útlumu CNS, nepřirozené polohy 

nemocného ve spánku. Doprovodná hypopnoe až apnoe mají ale významné následky, 

především v kardiovaskulární oblasti. U novorozenců s choanální atrézií se setkáme 

s cyklickou dušností s cyanózou: novorozenec nemůže pro vysoké postavení hrtanu 

(umožňující ale jinak současné sání, dýchání a polykání) nadechnout, s výjimkou 

zívání, ústy. Po marných pokusech o nádech narůstající tenze kysličníku uhličitého 

podráždí dýchací centrum k zívnutí. Po saturaci krve kyslíkem se opakují pokusy o 

nádech nosem a posléze cyklus se zíváním. Subjektivní pocity dušnosti někdy budí ze 

spánku i dospělé  při náhlých nosních obstrukcích, protože mají ve spánku 

fyziologicky zavřená ústa. Zvláštní  podoba respirační dušnosti vzniká z obrny dýchací 

svaloviny, z komprese hrudníku, při emfyzému nebo atelektáze plic, ventilovém 

pneumotoraxu a výpotku v pohrudniční dutině. Dýchací cesty jsou zpravidla volné a 

proto chybí stridor i vpadávání poddajných částí hrudníku, jsou však omezeny dýchací 

exkurze hrudníku. 

 Dyspnoe kardiální s projevy tachypnoe, často v noci a  záchvatovitě, s bolestí v 

srdeční krajině, stridor chybí. 

 Dyspnoe z hematogenních příčin, jako je anémie a blokování  přenašečů kyslíku, 

např. otravou. Je bledost, stridor chybí. 

 Dyspnoe z poruchy CNS, jako je tomu při útlumu dýchacího  ústředí, např. opiáty, 

při acidóze, kómatech, komocích, edému  CNS, míšních obrnách, centrálním typu slep 

apnoe syndromu aj. Dýchání je nepravidelné, se zástavami nebo periodické 

(Kussmaulův  a Cheyne-Stokesův typ), je porucha vědomí, cyanóza, dechový  objem je 

snížený, stridor je druhotný ze zapadlého jazyka. 

Hrtanová dušnost 

 Při dušnosti obecně a hrtanové zvláště jde o vysoce urgentní stavy a teoretické a 

praktické zvládnutí problému je bezpodmínečné! 

 Hrtanová dušnost je inspirační. V inspiriu je stridor,  vpadává jugulum, nadklíčkové 

jamky a mezižebří, zapojuje se  pomocné vdechové svalstvo. Stridor je tvořen směsí 

tónů a šumů  v důsledku víření vzduchu a kmitání struktur stenózy. Vpadávání  

měkkých tkání do nitra hrudníku je způsobeno vzestupem podtlaku  v hrudníku v 
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době vdechu. Hrtanovou dušnost doprovází často  kašel, chrapot, dysfagie, horečka, 

neklid a úzkost. Probíhá ve  třech stadiích: 

 - Stadium kompenzace. Jsou přítomny uvedené příznaky, u dětí  můžeme pozorovat 

napínání krční svaloviny. Vdech je prohlouben  a prodloužen na úkor přestávky mezi 

výdechem a vdechem, dech je  pravidelný, prokrvení je dobré. Obvykle je možná 

kauzální  léčba. 

 - Stadium dekompenzace. Projevuje se mělkou tachypnoí,  vystupňovaným 

inspiračním stridorem a často motorickým  neklidem, u dětí i pláčem. Ve spojení 

s odynofagií (u epiglotitid) je naopak pro bolest a vyčerpání častá apatie a 

antalgické chování! Dítě  omezuje kašel i pláč. Omezují se i dýchací pohyby hrtanu, 

který  se fixuje u  větších dětí (a dospělých) v předklonu v poloze vsedě  s 

pootevřenými ústy a předsunutou bradou. Ležící kojenec hlavu zaklání, čímž se 

zvětšuje průsvit hrtanu. Nastupuje  cirkumorální a akrální cyanóza. Toto stadium je 

alarmující,  zejména byl-li časový vývoj dušnosti krátký, jde-li o dítě nebo  o 

současně kardiopulmonálně nemocného. Plně se projevuje  hyperkapnie, která vede k 

narkotizaci dechového ústředí. Léčba  musí neodkladně uvolnit dýchací cesty. 

 - Stadium sufokace. Projevy asfyxie charakterizuje nepravidelné  dýchání, 

obluzenost nemocného a cyanóza. Náhlý zvrat do tohoto  stavu je důsledkem acidózy a 

zhoršených aerodynamických  podmínek v oblasti stenózy, vzniklá turbulence vzduchu 

snižuje  skokem vdechový objem. Dochází ke kardiálnímu selhání,  energetická 

potřeba převyšuje výdaj nutný pro udržení vitálních  funkcí, nastává zástava dechu. 

Toto stadium vyžaduje neodkladné  uplatnění reanimačních úkonů. 

 Při zcela náhlé obstrukci hrtanu, např. cizím tělesem,  může nastat: 

 - Reflektorická zástava dechu, obvykle ve spojení s  laryngospazmem, nemocný 

nejeví žádné dýchací úsilí a rychle  nastává zástava srdce. Nebo vznikají: 

 - Paradoxní pohyby hrudníku, při kterých se dýchací úsilí  stupňuje, přičemž 

bránice svojí kontrakcí působí výrazné vpadávání  hrudníku. 

 

 

2.11.2 Kašel  a kýchání z pohledu ORL 
 

Kašel (tussis) je fyziologický obranný reflex, vyvolávaný iritací sliznice dolních 

cest dýchacích. Cílem kašle je odstranění patologických podnětů kašel vyvolávajících, 

tj. patologický sekret, dráždivé látky, cizí tělesa v dolních cestách dýchacích. Kašel 

vyvolává i patologie pohrudnice a psychiky. 
 

 Hlavním receptorem podnětů ke kašli jsou senzitivní vlákna n. vagus, efektorem pak 

jsou všechny výdechové svaly (také pomocné), mezi kterými bránice sehrává 

nejvýznamnější úlohu společně s uzávěrem glottis. Mechanismus kašle je založen na 

krátkém nádechu, který je následován explozívním výdechem. Ten je umožněn 
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pevným uzávěrem glottis a natlakováním vzduchu v hrudníku. Charakteristický zvuk 

kašle je tvořen především průtokem vzduchu náhle uvolněnou glottis, souběžné šumy 

pak i vibrací a rychlým proudem vzduchu přes překážky  tracheobronchiálního stromu. 

Závěr kašle doprovází opět uzávěr glottis, který pomalá, zpravidla objemnější cizí   

tělesa „odráží“ zpět do dolních cest dýchacích. Opakováním kašle cití těleso 

v průdušnici a průduškách poletuje – balotuje, někdy se přemísťuje i stranově. Tím je 

znesnadněno až znemožněno vykašlání cizích těles. 
 

Kašel je běžný příznak, se kterým se setkáváme při onemocněních a úrazech v oblasti 

především dolních cest dýchacích,  laryngu, tracheobronchiální stromu, plicního 

parenchymu a dále pleurálních prostor a obalů. Doprovází banální onemocnění, jako 

např. prudké katary, ale také závažná onemocnění, jakými jsou  nádory, nebo úrazy.  

Podle rychlosti nástupu a trvání rozlišujeme kašel akutní a chronický. Podle 

expektorace pak suchý, který bývá současně dráždivý a je charakterizován skromnou 

expektorací a produktivní, označovaný též jako vlhký, s expektorací bohatou. Obecně  

kašel  se výrazně  stupňuje polohou vleže, v důsledku zvýšeného prokrvení sliznic 

a v noci dále též pro zvýšenou dráždivost n. vagus. 
 

 Rozdělení kašle na suchý a produktivní, stejně jako akutní a chronický je orientační:  

často zpočátku kašel suchý, přechází v dalším období v produktivní, u chronického 

kašle se pak mohou oba typy střídat. Akutní kašel doprovází akutní infekce cest 

dýchacích a rozjitřené infekce chronické, vdechnutá cizích těles, inhalaci dráždivých 

látek, plicní embolii, pleuritidu, pneumotorax, edém plic aj.  Příklad: Akutní suchý 

kašel např. se projevuje  v  první fázi viróz cest dýchacích, která je charakterizována 

aktivní hyperemií sliznic. Následně a poměrně rychle přechází do fáze produktivní, 

serózní sekrece, hnisavé, hlenohnisavé a hlenovité sekrece.  Poslední fáze – hlenohnisu 

- je někdy doprovázena pro obtížnost expektorace ulpívajícího sekretu i  dávením. 

Kašel může se po odeznění zámětu projevovat zejména v nočních hodinách, obvykle 

opět jako suchý  jako tzv.  postinfekční kašel: jeho příčinou je zvýšená dráždivost 

senzitivních zakonční n. vagus ve sliznice dolních cest dýchacích.   

 

Kašel, jako průvodní symptom nemoci, doprovází  (orientačně):  

- prudké katary CD, nejčastěji virového původu, zejména s projevy laryngitidy a 

tracheobronchitidy. Subglotickou laryngitidu charakterizuje mimo inspiračního 

stridoru a  dušnosti tzv. „štěkavý“ kašel. 

- rinosinusitis (sinobronchiální syndrom), rhinopharyngitis, zejména      

chronickou (postnasal drip sy, „zadní rýma) s ulpíváním hlenohnisu na měkkém 

patře, zejména v noci v  vleže na zádech se zatékáním sekretu do hrtanu. Kašel bývá 

někdy doprovázen dávením 

- záchvaty alergické rýmy, doprovázené zvýšenou bronchiální dráždivostí 

- řadu infekčních nemocí, zejména tehdy, kde je průvodní, nebo navazující 

laryngitida, např. i subglotická – spalničky, chřipka. Zde je kašel charakterizován 

jako štěkavý. U černého kašle je výsledkem souběhu s přímým drážděním vagu  a 

nejen s povahou sputa spojen s dávením. Onemocnění také charakterizuje často již 
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zmíněný postinfekční kašel,  tj. přetrvávání kašle po odeznění klinických známek 

zánětu 

- benigní  nádory  a rakovinu hrtanu 

- cizí tělesa v dolních cestách dýchacích,  která může provázet  inspirační nebo 

exspirační, či smíšená dušnost  

- zejména v noci chrápání, sleep apnoe a dýchání ústy s osycháním sliznic 

-  aspirační syndrom při poruchách uzávěrových mechanismů hrtanu (obrny, 

zejména, ale nejen n. laryngeus recurrens), poruchách polykání, které mohou mít 

původ neurologický (také  obrny jazyka a měkkého patra a poruchy senzitivní), 

myopatický, nádorový, podobně a pak ve spánku při gastroezofgeálním refluxu. 

-     akutní inhalace dráždivých látek: plynů, aerosolu, prachu 

-   škálu pneumologických i kardiologických diagnóz: astma,  plicní embolie a 

edémy, pleuritidu, pneumotorax, exsudát v pohrudnici, pneumonie, chronická 

bronchitis, bronchiolitis,  plicní absces, CHOPN, bronchiektázie, tbc, mykózy, 

silikózu, pneumokoniózu plic, tracheobronchiální benigní a maligní nádory a 

metastázy do plic, nádory mediastina, vleklé selhání srdce, cystickou fibrózu, - 

-     anomálie (rozštěpy hrtanu, píštěle, jícnové divertikly)  

- podávání některých léků, např. inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu 

(beta-blokátory) 

- zlomeniny žeber, zejména při jejich dislokaci a nebo natržení pleur 

- někdy čištění zvukovodu z dráždění senzitivního r. auricularis n. vagi, může 

vyvolat i bradykardii a pocit na omdlení. 
 

  Pokašlávání (lidově pochrchlávání) je charakterizováno menším počátečním 

odporem sevřené glottis a je určeno k odstranění sputa, které se nahromadilo 

v subglotickém prostoru. Tento prostor je ale účinněji čištěn z podnětu senzitivních 

větví n. laryngeus inf. navozeným kýchnutím. Sputum, protože výdech jde cestou  

nosohltanu a nosu, je i tam  zanášeno.  
   

    Kašel může být projevem též psychosomatického symptomu (somatoformní 

porucha, „zlozvyk“, často ze stresu, viz 2.1.6.8, 2.18): nemocný má neodolatelné 

nutkání k pokašlávání až kašli bez klinického nálezu. Nejde o simulaci, ani o hysterii. 

Pokašlávání mj. doprovází globus nervosus, jevící se nutkáním k polykání „pro pocit 

uvázlého knedlíku v krku“. Tento pocit může být ale vyvoláván i osteofyty na tělech 

posledních krčních obratlů. 
 

Postup klinického vyšetření určuje anamnéza, podle které lze s vysokou 

spolehlivostí rozhodnout  prioritní oborovou příslušnost. Z výsledku základního 

vyšetření pak plynou vyšetření laboratorní a jejich neodkladnost, naléhavost.  

Neodkladným stavem z  hlediska ORL jsou cizí tělesa dolních cest dýchacích. Zde 

pak vyšetření rtg. plic, a laryngotracheobronchoskopie, která může být současně 

výkonem léčebným. Při nedostatečné kvalifikace lékařů nočních služeb může být 

výkon odložen, pokud nejsou projevy dušnosti, cizí těleso se zaklínilo a nevyvolává již 

kašel. 
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Naléhavé je vyšetření při podezření na nádor, ze kterého je nutné získat 

reprezentativní vzorek na histologii, pomocným vyšetřením pak může být CT a nebo 

MR  hrtanu a též měkkých tkání krku a mediastina i UZ.  Denní odklad je možný při  

odběru sputa na mikrobiologické vyšetření. Klinické a histologické studie ciliární 

kinetiky aj. mohou být zadrženy do předložení  výsledků základních laboratorních 

výšetření. Pestrou škálu vyšetření indikují pneumologové, kardiologové, 

gastroenterologové a alergologové. Psychologické vyšetření pak tehdy, jsou-li znaky 

kašle jako psychosomatického symptomu. 
 

  „Slabý kašel“: je neúměrný potřebě expektorovat tvořící se sekret, nebo je obtížná 

expektorace pro hustotu sekretu, či „utopení“ nemocného při edému plic, při 

nedostatečné toaletě cest dýchacích, nejen dolních u ležících nemocných, v bezvědomí, 

při řízeném dýchání, ale i jen fyzicky vyčerpaných a medikamentózně utlumených. 

Zdánlivě klidný, apatický, mělce dýchající nemocný, též pro nízkou saturaci kyslíkem 

a vysokou retenci CO2  je  naléhavým kandidátem pro řízené dýchání. Tento stav 

vyžaduje neodkladnou asistenci oboru intenzívní péče a resuscitace, která indikuje 

intubaci nebo nějakou formu tracheotomie a ošetření průchodnosti dolních cest 

dýchacích. 
 

   Léčba: je směřování k vyloučení nebo aspoň potlačení kašel vyvolávajících působků 

(protizánětlivé léky). Jinak jsou k dispozici antitusika, která směřují k otupení až 

vyhasnutí reflexu, především potlačující reflexibilitu n. vagus.  

Kýchání je obranný reflex cest dýchacích, jehož cíl je podobný kašli. Jestliže 

kašel byl určen především, ale nejen pro očistu dolních cest dýchacích, pak kýchání a 

rovněž nejen je určeno pro očistu horních cest dýchacích. Je vyvoláno nepřiměřenými 

podněty na senzitivních zakončení inervace horních cest dýchacích: především n. 

trigeminus (1. a 2. větve) a dále přes plexus pharyngeus větvemi n. glossopharyngeus a 

n. vagus. Konečně i sensitivní část n. laryngeus recurrens, rovněž z n. vagus. Možná 

účast nn. olfactorii  je nejasná. 
 

  Kýchání lze ale vyvolat i chladovými podněty na končetiny, častěji dolní, ale i 

celotělovými (chůze po studené dlažbě,  pobyt po sprchování v proudu studeného 

vzduchu) a mírnění této reflexibility je běžně součástí otužování, („ knajpování“) a 

saunování.  Ojediněle se vyskytuje kýchání jako psychosomatický příznak. Kýchání,  

se nedá potlačit vůlí, někdy tlakem na výstupy n. maxillaris či na nosní aperturu a 

nosní hřbet. Další pocity jsou udávány  jako „zamrazení v těle“ nebo „otřepání se 

zimou“. 
 

  Přičiny: záněty cest dýchacích především ve fázi aktivní hyperemie i pak ve fázi 

tvorby ulpívajícího hlenohnisu, zevním podráždění alergeny (alergická rýmy), 

prachem, dráždivými plyny, pachy. Sars-Cov2 je mj. i neurotropním virem, jak 

dokazuje častá porucha čichu, méně častá porucha chuti a z postižení trigeminu a vagu 

záchvatovité kýchání s profuzní serózní sekrecí a nebo suchý kašel. Dlouho přetrvávat 

může i okrskové svědění kůže, které se nezvládá antihistaminiky aj. 
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  Mechanismus: jde o  rychlý nádech vzduchu, následovaný explozívním výdechem, 

který na rozdíl od kašle není zahájen uvolněním sevřené glottis, ale výdechem do 

otevřené hlasové štěrbiny, nedochází ani k uzávěru patrohltanovému a proud 

vydechovaného vzduchu směřuje velkým dílem do nosohltanu a nosních dutin, menším 

pak přes dutinu ústní ven. 
 

  Kýchání, protože se děje do otevřené glottis, je někdy schopno lépe vypudit proudem 

vzduchu cizí těleso z tracheobronchiálního stromu, než kašel. Kýchání lze také i 

vyvolat z podráždění  sliznice subglottis nahromaděným hlenem. Proud vzduchu při 

kýchání je mohutný a unáší kapénky např. infekce ve značném množství do značné 

vzdálenosti. Občas, též pro doprovodný zánět a aktivní hyperemii sliznice vyvolá 

krvácení z nosu, obvykle z kapilár locus Kiesselbachi, pleteně v chrupavčité části nosní 

přepážky.  Infekce je občas tímto mechanismem (podobně jako smrkáním) zanášena do 

paranazálních dutin a také cestou sluchové trubice do středouší a vyvolává akutní zánět 

středního ucha. Zcela ojediněle byly popsány z přetlaku vzduchu ve středouší ruptury 

bubínku. 
 

  Léčba: tak jako jsou známá  antitusika, tak s léky „proti kýchání“ se nesetkáváme. 

Kýchání obvykle po několikerém opakování ustává. Obtěžující je u alergické rýmy a 

pak jsou účinná antihistaminika, antialergika, steroidy, které potlačují příčinu vzniku 

tohoto reflexu. 

 

 

 

2.12 Dysfagie (viz též 2.1.3: Odynofagie, komplexní kapitola 7.7.11) 

 Poruchy polykání jsou vedoucím příznakem nemocí a úrazů dutiny ústní, jazyka, 

hltanu (orofaryngeální dysfagie) a jícnu (ezofageální  dysfagie) a vchodové části 

hrtanu. Dysfagii byla již věnována  pozornost ve stati o bolestech a obrnách. 

Rozlišujeme  odynofagii a mechanickou dysfagii, obě se často sdružují. 

 Odynofagie podmiňují záněty, nádory a cizí tělesa, časté jsou v souvislosti s intubací 

(intubace asistovaná videoendoskopicky je šetrnější, než laryngoskopem). Běžně jsou  

stupňovány polykáním, při postižení hltanu a hrtanu často  vystřelují do oblasti ucha, 

které má shodnou inervaci. V oblasti jícnu se vedle tlakové a svíravé bolesti setkáváme 

s "pálením žáhy", které imponuje spíše jako sympatalgie a často souvisí s dyspepsií. 

Pokusy o polknutí mohou být následovány dávením a aspirací. Nemocným často kanou 

sliny, mají antalgické  postavení hlavy, ankylostoma a huhňavost. 
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 Mechanická dysfagie je vyjádřena váznutím sousta. Její  příčiny jsou neurogenní, 

myogenní a obstrukční. Bývá provázena  říháním, dávením, regurgitací, zvracením a 

zápachem z úst.  Dysfagie může vést k dehydrataci a inanici. 

 V orofaryngeálním úseku působí nejčastěji neuromuskulární  dysfagie Parkinsonova 

nemoc, sclerosis multiplex, bulbární  léze, diabetické neuropatie, myozitidy a svalové 

dystrofie  a krikofaryngeální dyskineze. V ezofageálním úseku stojí  v popředí difúzní 

nebo lokalizované poruchy peristaltiky,  spazmy a atonie. Dysfagie mohou působit i 

léky např. užívané pro refluxní ezofagitidu,  jako např. pantoprozol, který je 

inhibitorem protonové pumpy, snížující hladinu žaludeční kyseliny, 

 

DOPLNĚK 

2.12.1 Dysfagie z pohledu fyzioterapie 
Obecně platí, že mezi pohybovým ústrojím a vnitřními orgány je 

neurofyziologický vztah, tj. funkčně reciproční, založený na reflexech, a 

biomechanický vztah. (Viz též 7.7.11 Dysfagie – patologie a klinika, 7.7.10 

Fyzioterapie u GERD a poruch motility jícnu.) 

►Vztah funkčně reciproční reflexní se projevuje tím, že poruchy funkce 

kosterně svalového aparátu v oblasti hlavy, krku a hrudníku mohou mít 

nepříznivý vliv na polykací funkci a pasáž jícnem a opačně. Základním  

projevem je změna svalového napětí: změna tonu kosterní svaloviny mění 

tonus svaloviny hltanu a jícnu a obráceně. Jako výchozí zdroj tohoto vztahu se 

zvažuje změněná  aferentace do  spinálního i supraspinálního segmentu, 

především nocicepce. Důsledkem změněného napětí stěn hltanu a jícnu je 

změněná jejich motilita. Mění se ale i např. objem sekrece slin. 

 

►Vztah biomechanický se podílí na: 

• sfinkterové funkci jak horního (významně mechanika souhybu hrtanu), tak 

dolního svěrače (významně mechanika bránice) a na 

•  formování podoby (tvaru), polohy a osy hltanu a jícnu (např. vliv deformit  

a anomálií krční páteře). 

 

Na obou uvedených vztazích se podílí významně mj. dýchání:  
• Při pomalém hlubokém nádechu vyšetřovaného  palpačně vnímáme vzrůst 

napětí krční svaloviny a vidíme vtahovaní hlavy mezi ramena a naopak při 

pomalém výdechu cítíme uvolnění a lehké prodlužování krku.  

• Při nádechu se zvyšuje napětí, které je nejpatrnější na kývačích. Naopak při  

výdechu dochází k relaxaci kývačů a ostatní svaloviny a krk se mírně 

prodlužuje. 

• Totéž můžeme pozorovat v cervikotorakálním  přechodu (C6-Th2), zejména při  

otočení hlavy do strany:  Při lateroflexi hlavy během nádechu dochází ke 

zvyšování svalového tonu a naopak při výdechu dochází k relaxaci.  
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• Zajímavá je nutnost, aby vyšetřovaný se současně při obou uvedených 

manévrech, díval směrem ke svému čelu , což udržuje polohu hlavy zpříma, 

zatím co pohled dolů vede k  nechtěnému nežádoucímu předklonění hlavy. 

• Obdobnou tonizaci a relaxaci lze pozorovat v souhře s nádechem a výdechem 

také u svaloviny uzavírající ústa. 

Následující poznámka o základech metodiky  fyzikálního vyšetření krční páteře a 

svaloviny chce jen upozornit, že pro některé problémy našich nemocných, např. 

s deglutinací, artikulací, ale i závratěmi, bolestmi hlavy a dalšími, musíme možný 

původ v pohybovém aparátě oblasti hlavy a krku konzultovat např. též s ortopedy, 

neurology, fyziatry, logopedy aj. Vyšetření sestává mj. z: 

- Inspekce: sleduje držení hlavy a krku 

- Palpace (povšechné): studuje svalové napětí, asymetrie, objektivní nálezy 

(např. tu, cysty, strumu) mimo pohybové ústrojí. 

- Vyšetření aktivní pohyblivosti: předklon, záklon úklon a otáčení hlavy a krku. 

- Vyšetření proti izometrickému odporu: odhalí podklad problému ve svalové 

lézi. 

- Palpace pohybového ústrojí: vyžaduje relaxaci svalů a vyšetřuje se proto 

vleže s hlavou položenou např. na stehnech vyšetřujícího. Takto lze dobře 

vyhmatat trnové, příčné a kloubní výběžky obratlů, včetně zadního oblouku 

atlasu až okraje foramen magnum. Můžeme posuzovat tonus krátkých 

extenzorů kraniocervikálního přechodu (skupina subokcipitálních svalů), při 

předklonu zkrácení šíjových svalů   včetně krční části m. longissimus, spinalis a 

semispinalis, rotatores atd. (podobně zjišťujeme meningeální příznaky nebo 

kořenovou bolest). Vyšetřuje se dále úklon do stran. Vyšetřujeme tonus kývače, 

svalů spodiny ústní, měkkého patra, , plazení jazyka, napětí mimických a 

žvýkacích svalů, m. trapesius. 

- Nejpřínosnější  pro topickou diagnózu blokád krční páteře je otáčení, 

předklony, záklony a úklony hlavym, a pak cílené techniky, což vyžaduje 

exaktní přesnost a je předmětem činnosti fyzioterapie. 

Dysfagie se může projevovat jednak jako porucha: 
 

►Organická, mající podklad ve strukturální změně hltanu a jícnu v oblasti 

svaloviny, sliznice a plexus myentericus  a nebo v řízení činnosti hltanu a jícnu 

příslušnými hlavovými a míšními  nervy (zajišťujícími funkce motorické, 

senzitivní a vegetativní) a mozkovými centry.  

►Funkční, kde nenalézáme výše uvedené strukturální změny a přesto je 

porušena motilita a senzitivita jak ve smyslů snížené, tak zvýšené dysfunkce. 

Tyto poruchy lze studovat a prokazovat např. manometricky,  měřením pH aj. 

 

Dysfagie podle  narušení polykací fáze se rozlišuje horního, středního a dolního typu. 

 

►Dolní typ dysfagie se týká úseku gastroezofageálního a zde je orientována pozornost 

k příslušnému úseku hrudně bederní páteře, k bránici (zejména dýchacím pohybům a 
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jeho funkci mechanického nosníku orgánů hrudníku), vlastnímu svěrači, hiátové hernií, 

epifrenickému divertiklu, orgánovému postavení, tzv. Hissovu úhlu aj. Střední typ 

dysfagie je obvykle způsoben  strikturami (např. po poleptání) a divertikly (spíše 

trakčními),  funkční problémy jsou obvykle přidružené k oběma typům sousedním. 

Celá fáze polykání je ovlivněna polohou těla a dýcháním: střídání tlaků v nitrohrudní 

v souvislosti s vdechem a výdechem aktivně napomáhá peristaltickému posunu 

potravy. Např. povrchové dýchání je z tohoto pohledu nevýhodné. 

 

►Dysfagie horního typu se projevuje váznutím polykacího aktu  

■  již v orofaryngeální fázi: polknutí je zahájeno volně a pokračuje reflexně. 

Musíme studovat též patologii v oblasti dutiny ústní, příčiny doprovodné 

glossodynie, stav mandibulárního kloubu a chrupu. Často je tento druh dysfagie 

doprovázena obavami z  polknutí,   především z aspirace, relativně častěji např. 

při polykání tablet, tobolek nebo nechutného sousta (je tedy přítomné psychické 

ovlivnění, podobně, ale s malým zpožděním funguje obranný reflex při 

polknutí cizího tělesa nebo žíraviny), 

■ nebo faryngoezofageální fázi, přičemž sousto vázne nebo se zcela zastaví. 

 

Klinicky se zjišťuje zvýšený tonus konstriktorů faryngu a nebo 

krikofaryngeálního svěrače (horního jícnového - Killianova svěrače). Z naší 

pozornosti by nemělo být vyřazeno studium typu dýchání: hrudní versus brániční, 

neboť i souhyby  plic a tlakové změny v nitrohrudí ovlivňují i horní hrudní aperturu a 

tak  přilehlý úsek jícnu. Na tom nic nemění skutečnost, že v časné fázi polykání je 

dýchání zastaveno ve výdechu, hrtan je elevován a uzavřen na třech úrovních jako 

zábrana aspirací, aby ve fázi konce polknutí došlo  k  dovýdechu. Také je nutné brat v 

potaz fyziologický rozdíl při polykání  rozmělněné tuhé a tekuté stravy: jen 

rozmělněná strava postupuje po volním polknutí peristaltickou vlnou, tekutá je 

rázovým stahem  hltanového svěrače vstřiknuta přímo do otevřeného ústí jícnu. (Např. 

u xerostomií (5.4.1) vázne polykání stravy rozmělněné, u krikofaryngeálního spasmu 

častěji tekutin, u krikofaryngeálního divertiklu může být v této fázi i regurgitace). 

 

Zvýšený tonus faryngálních konstriktorů a až spasmus horního jícnového svěrače 

mohou vyvolat: 

►akutní blokády cervikální a horní torakální páteře 

►chronické degenerativní změny páteře, např. osteofyty 

►akutní nebo chronická patologie struktury a funkce, zejména jazyka, měkkého patra, 

stěn hltanu, hrtanového vchodu, především epiglottis, pokud budí nejen pocit 

mechanické obstrukce, ale zejména bolest. 

►příznak globu, jehož  původ je nejasný, např.  jako  psychosomatický  

(somatoformní) příznak. 

 

Fyzioterapie u těchto stavů studuje především 

►Patologii páteře v úseku cervikálním a horní torakálním 
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►Vyzařování bolesti z krčních trigger pointů a 

při zjištěné patologii nalézá obvykle: 

►Zvýšený tonus svaloviny spodiny ústní (konzultace vhodná s logopedy) 

►Zvýšené napětí v oblasti infrahyoidních i suprahyoidních svalů (zajímá též 

foniatry)  

►Poruchu pohyblivosti jazyka a 

►Bolestivost jazylky 

Pokud se zjistí akutní blokáda krční a horní hrudní páteře, pak by v léčbě neměla 

chybět rehabilitace s cílem blokádu uvolnit. Používají se metody trakční, 

mobilizační a nárazové. 

  

Příznak globu 

Definice oboru fyziatrie je širší, než ORL, mimo pocitu koule v krku, nutkající 

k polykání, jsou sem řazeny i ostatní parestetické obtíže, projevující se např. pocitem 

uvázlého vlasu či drobku. Přitom chybí bolest a není ani mechanická dysfagie, naopak 

při jídle pocit  globu mizí. Vyšetření neprokazují ani GERD, ani achalázii, nebo jinou 

poruchu motility jícnu. Mimo lokálních nálezů v oblasti páteře a krčních trigger pointů 

je nejčastěji zjišťován hypertonus infrahyoidních svalů, někdy i bolestivost jazylky. 

Často se u těchto nemocných setkáváme s neurotizací, psychickým stresem, úzkostí, 

náladovostí a depresemi (odtud starší název globus hysterici), někdy hyperfunkční 

strumou. 
 

Funkční bolest na hrudi jícnového původu 

Je lokalizována nemocnými do střední čáry, nemá podobu pálení žáhy, spíše jde o 

bolest řezavou, bodavou, nelze prokázat GER, achalázie apod. Odlišení nemocných 

s ICHS je obtížné, zejména ve vyšším věku. Příčinou může být též vertebrokardiální 

syndrom, blokáda hrudní páteře a vysoké postavení bránice. 
 

Text neck syndrom 

Jde o projevy bolestí a ztuhnutí v oblasti krční páteře a krční svaloviny a ojediněle je 

doprovázen  obtížemi v polykání a suchostí v ústech a krku. Jako viník je uváděna 

dlouhodobá pozice hlavy nikoliv v ose trupu, ale v předklonu tedy např. při psaní SMS 

zpráv (odtud název), kdy může být i mírná stranová torze. Samozřejmě nefyziologická 

poloha hlavy a krku ve vztahu k trupu je zaujímána také při čtení, (výhodné je proto 

založení knihy nebo čtečky do „misálu“) psaní na počítači (u těch, kteří sledují 

klávesnici) apod.                   

                                           Konec doplňku 

*********  
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2.13 Zvracení 
 Zvracení vystupuje někdy jako příznak obecný, jindy  specifický. Jako obecný 

doprovází horečnatá onemocnění, zejména  v dětství. Tak může být dominujícím 

příznakem v počátku  kojeneckých prudkých středoušních zánětů a dětských angín. 

 Jako příznak specifický doprovází: 

 - Onemocnění cest polykacích a trávicího ústrojí: cizí tělesa  jícnu, achalazie, 

divertikly, ileus, gastritidy aj. 

 - Onemocnění nervové soustavy: meningitis, komoce, migréna,  nitrolební hypertenze, 

vestibulární ataka. 

 - Metabolické poruchy: diabetické, uremické, hepatální kóma. 

 - Urogenitální změny: gravidita, ledvinová kolika. 

 - Intoxikace: opiáty, barbituráty, alkohol aj., též cytostatiky 

 - Psychogenní poruchy: anorexie, bulimie, psychopatie, hysterie, nelibé počitky. 

 Zvracení často předchází nauzea, říhání, zvracení může být  spastické za 

vydatného dávení nebo atonické. V popředí tohoto  reflexního děje stojí n. vagus, a 

proto běžně dochází  k bradykardii, poklesu krevního tlaku a ke kolapsům. Při  rozboru 

anamnézy nás zajímají především údaje o infekci, úrazu,  dietní chybě, endokrinní 

poruše, intoxikaci. Ptáme se na  prodromy, jako jsou závrať, nauzea, dysfagie, 

abdominální  bolest, bolest hlavy, horečka. Sledujeme časový vztah k jídlu.  

Nestrávené zvratky svědčí spíše pro jícnový původ obsahu nebo  achlorhydrii. 

 Nausea je široký pojem, který v sobě skrývá pocit nevolnosti, který může být vyvolán 

somatickou poruchou, např. rovnovážného ústrojí, gastrointestinální, vagovou, 

optickou, chuťovou a čichovou aj. iritací, často též kakosmií, dysgeuzií a psychogenně. 

2.14 Patologická sekrece a salivace 

 Poruchy sekrece se projevují v kvalitě a kvantitě. Sekrece  může být zmnožená v 

důsledku vazomotorické iritace po  nepřiměřeném působení fyzikálním (teplo a chlad), 

chemickém  (léky a drogy), zánětlivém a alergickém. Takto zvýšenou sekreci  velkých 

slinných žláz označujeme jako sialorrhoe, od které  odlišujeme ptyalismus, tj. 

stagnaci slin v ústní dutině  v důsledku váznutí polykacího aktu. Souhra obou je 

označována jako hypersalivace (hypersialie). Hypersekrece vznikají po  aplikaci 

parasympatomimetik a provází je mióza. Hyposekrece vzniká po aplikaci atropinu a je 

mydriáza, jeho chronické užívání může vést až ke xerostomii. Může být i následkem 

úbytku žláz a pohárkových buněk sliznice  (atrofické záněty). 

 Kvalitativní  změny  sekrece:   vodnatá,   serózní,  doprovází  alergickou   rým a 

vazomotorické reakace, např. u starých lidí, na vdechovaný studený vzduch či naopak 

na horké jídlo. Lepkavý hustý hlen nalézáme u nemocných s acylpyrinovou intolerancí 

(ASA sy). Hnisavá sekrece vzniká mj. v důsledku  mikrobiální infekce sliznice a 

popřípadě žláz, kdy může  převažovat jednou sekrece serózní, nebo zakrvavělá,  jindy 

hnisavá nebo hlenová. V oblasti dýchacích cest  a středního ucha přichází nejčastěji 

bakteriální infekce  Streptococcus pneumoniae a Micrococcus catarrhalis s bělavým 
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sekretem, Haemophilus influenzae se zeleným sekretem Streptococcus  pyogenes se 

špinavě šedým sekretem nebo povlaky a Staphylococcus  aureus se špinavě žlutým 

sekretem. Změny v chemické kvalitě sekrece mohou způsobit poruchy vegetativní 

inervace žláz a metabolické nemoci. 

 Zapáchající sekrece je typická pro anaerobní infekce a  vyskytuje se při vleklém 

epitympanálním zánětu, u odontogenní a nebo mykotické maxilární sinusitidy, u 

vleklých cizích těles v nose a u rozpadajících  se nádorů, u vzácné Wegenerovy 

granulomatózy a historicky u ozény, difterie a specifických zánětů. Zápach z úst bývá 

též u paradentózy, zubního kazu,  u některých druhů jazykových povlaků, vleklé 

tonzilitidy, Plaut – Vincentovy angíny, u peritonzilárních a perifaryngeálních abscesů, 

divertiklů  hypofaryngu, megaezofagu, hiátové hernie, gastritidy, plicních abscesů a 

bronchiektazií aj. 

 Serosanguinolentní sekrece se objevuje v časných stadiích  chřipkových a 

spalničkových (hemoragických) zánětů dýchacích cest a středouší, příměs snítek krve v 

sekretu je projevem malých úrazů, cizích těles a rozpadajících se  nádorů. 

Se serózní sekrecí lze zaměnit s likvoreu (viz dále).  

 

Výtok z nosu. 
- Sekrece, může být fyziologická nebo patologická, jedno nebo oboustranná. 

- Krvácení - epistaxis 

- Likvorea 

   Fyziologická sekrece je tvořena serózními a mucinózními sekrečními žlázkami, 

množství sekretu a jeho kvalita je určována zevním prostředím a povahou 

vdechovaného vzduchu (plynu), odsun sekretu se děje kmitáním řasinek směrem do 

nosohltanu. Řasinky pracují jako vesla: při kmitu do nosohltanu se noří plnou plochou 

do sekretu, při návratu do výchozí polohy se stáčí hranou proti směru kmitu. 

   Patologická sekrece se projevuje změnou objemu, barvy a konsistence sekretu. 

   Fyziologická serózní složka sekretu je určena především pro zvlhčování 

vdechovaného vzduchu a jeho ohřev či ochlazení, buď v přehřátém nebo mrazivém 

vzduchu. Nedostatečná nebo přetížená funkce  může být příčinou poškození epitelu 

dolních cest dýchacích. 

   Fyziologická mucinózní složka je určena především k vychytávání pevných částic ve 

vdechovaném vzduchu, tedy prachu a i tato funkce může být přetížena a opět je 

poškozována sliznice dolních cest dýchacích. Z hlediska ORL je třeba myslet na 

sliznici hrtanu a jho funkce. 

Serózní sekreci zvyšují mj. akutní virové infekce cest dýchacích, alergeny a plyny 

v ovzduší, ale také fyzikální podněty jdoucí i ústy (např. horká strava nebo ledové 

nápoje). Charakterizuje také těhotenskou, hormonálně a lékově podmíněnou rýmu. 

Všechny jsou doprovázeny  obvykle „záchvaty“ svědění v nose s kýcháním, často 

v salvách. Některé léky mohou naopak i tlumit tuto sekreci a vyvolávat pocit sucha 

(diuretika, atropin). 
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   Jednostranná vodnatá sekrece je podezřelá z likvorey, zejména když ji lze měnit 

objemově změnami v postavení hlavy nemocného. Likvoreu obvykle nedoprovází  

kýchání a svědění v nose, příměs krve svědčí pro traumatický původ. 

   Hemorrhagická a zejména jednostranná sekrece je podezřelá z nádoru a u dětí 

z chronického cizího tělesa, oboustranná může být společně s epistaxí znamením 

infekce, poškozující hlubší vrstvy sliznice a endotel cév, např. klasické chřipkové 

infekce. 

   Dělení na akutní sekreci s trváním do 12 týdnů a chronickou s trváním delším je  

formální, spíše je vhodné se ptát, zda jde o výtok trvalý nebo intermitující, nebo 

podmíněný polohováním nemocného, ročním obdobím, pobytem v určitém prostoru 

apod. Akutní rýmy (rinosinusitidy) mají náhlý nástup v řádu hodin a zpravidla ustupují 

po 7. dnu trvání, chronické se spíše rozvíjejí pozvolněji, stupňují se a mohou 

kontinuálně nebo intermitentně pokračovat,  zlepšovat a zhoršovat se. Stranové střídání 

jak objemu a povahy sekretu, tak nosní neprůchodnosti doprovází jak akutní, tak 

chronické rýmy (rinosinusitidy).  Obstrukce je způsobena sekretem, zbytněním sliznice 

až s tvorbou nosních polypů, zasychajícími krustami a po úrazech hematomem a 

deformací nosních průduchů, zhroucením nosní kostry. 

   Nejčastější příčinou retence sekretu v nose a jeho neprůchodnosti v dětském věku je 

adenoidní vegetace, která může imitovat chronickou rinosinusitidu. 

    Zapáchající sekrece doprovází stomatologicky indukované maxilární sinusitidy, 

ozaenu, rinosklerom, chronická cizí tělesa v nose, nádory. Zápach bývá putridní, 

mykotické sinusitidy páchnou po plísních. Výše popsané přehledně v algoritmu. 

. 
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2.15 Poruchy nosní průchodnosti. 

Ztížená nosní průchodnost je běžným příznakem. Projevuje se jednou náhle, jindy 

narůstá pozvolna, projevy mohou být jednostranné, oboustranné, nebo se strany 

střídají. Oboustranná nosní neprůchodnost ruší spánek, nemálo lidí má pocit dušnosti 

z toho, že nedovede ve spánku dýchat ústy, stav může vyústit v obstrukční typ sleep 

apnoe syndromu. Nosní neprůchodnost často navozuje i duševní obleněnost, 

otupělost, tzv. aprosexia nasalis. 

Náhlá nosní neprůchodnost přichází bezprostředně po úrazech, strmě narůstá také 

v záchvatu senné rýmy a poměrně se i rychle rozvíjí u běžné akutní rýmy. Vleklá 

nosní neprůchodnost je vyvolána u dětí nejčastěji zbytnělou hltanovou mandlí 

deformitami nosní přepážky, hypertrofickou degenerací sliznice, především skořep, a 

nosními polypy u chronických rým, vzácněji nádory.  Nos může být ucpán také 

vazkým hlenem až krustami nebo krevními sraženinami, vysmrkání neprůchodnost 

mírní. (Dříve vznikaly jizevnaté stenózy až atrézie po specifických zánětech, zejména 

skleromu.) Jednostranná ztížená nosní průchodnost u dětí signalizuje cizí těleso, u 

dospělých jednostranné polypy, např. antrochoanální, nebo nádor, jednostrannou 

deviaci nosní přepážky. Sníženou průchodnost stupňuje často poloha vleže a dokonce 

bývá stejnostranná obstrukce s polohou na boku. Příznak se druží takřka vždy 

s patologickou sekrecí. Na vleklé snížené nosní průchodnosti se mohou podílet i brýle 

nošené až na chrupavčité kostře. Nedostatečnost nosní průchodnosti pociťujeme 

fyziologicky při náročném tělesném výkonu a při pulmonální nedostatečnost, kdy 

dýchání nosem doplňujeme nebo nahrazujeme dýcháním ústy. 

2.16 Krvácení z dýchacích a polykacích cest (viz též 

prezentace 15.6) 

 Krvácení z dýchacích a polykacích cest jsou častá. Někdy  jsou příznakem 

nezávažných, jindy život ohrožujících stavů. Při  odběru anamnézy nás zajímá, zda 

je krvácení první nebo  opakované, co krvácení předcházelo, jak dlouho trvá, zda 

nemocný trpí na tvorbu  podlitin nebo déle krvácí i z drobných poranění, zda nemá  

vysoký krevní tlak, jaké užívá léky a jak hodnotí velikost  krevních ztrát. 

2.16.1 Epistaxis 

 Krvácení z nosu patří mezi běžné příhody a vzniká z příčin  místních a 

celkových. 

 Místní příčinou jsou nejčastěji zlomeniny nosní kostry,  krvácení je obvykle z locus 

Kiesselbachi a snadno se staví,  nebo zlomeniny frontobazální a maxilofaciální, 

krvácení je z povodí  a.  sphenopalatina a nebo aa. ethmoidales a vyžaduje tamponádu  

nosu. Místní příčinou krvácení může být krvácivý polyp nosní  přepážky, nádory a 

vleklá cizí tělesa, usilovné smrkání a mechanické čištění nosu. 

 Celkové příčiny epistaxí spočívají v poruchách cévních  stěn (angiopatie), 

prodloužení krevní srážlivosti  (koagulopatie) a ve vysokém krevním tlaku. Jsou 

podmíněny  infekcemi, arteriosklerózou, hemorrhagickými diatézam, antikoagulancii 
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aj.  Krvácení vychází opět nejčastěji z locus Kiesselbachi.  Kombinace hypertenze a 

arteriosklerózy se projevuje obvykle  krvácením z a. sphenopalatina. Pozornost je 

nutné věnovat i některým lékům, např. statinům 

 Krvácení provokuje smrkání, kýchání, předklon, mytí  v horké vodě aj. Při slizničním 

krvácení krev od nosu jen  odkapává, často samo ustává a nepravidelně se vrací. 

Tepenné  krvácení je prudké, často se zatékáním krve do hltanu, obvykle  po 

několika minutách ustává a periodicky se vrací, často  v závislosti na vzestupu 

krevního tlaku 

. 

2.16.2 Haemoptysis 

 Vykašlávání krve z dolních cest dýchacích je v současnosti  příhodou podstatně 

vzácnější než v dobách, kdy byl tento  příznak běžným průvodcem plicní tuberkulózy. 

Krvácení z hrtanu  je výjimečné a přichází při úrazech a rozpadajících se  nádorech. 

 Častěji hemoptýzu působí bronchiektázie, nádory, úrazy a záněty plic  a 

tracheobronchiálního stromu, kardiovaskulární onemocnění, systémové vaskulitidy, 

koagulopatie aj. Mohou být projevy prosté příměsi krve ve sputu, vykašlávání čisté 

krve nebo krev může být chrlena. 

 

2.16.3 Haematemesis 

 Krvácení z polykacích cest bývá provázeno dávením a  zvracením. Krevní zvratky 

mohou pocházet též z gastroduodena  nebo z epistaxe, došlo-li ke spolykání krve, např. 

ve spánku.  Vzácně dochází ke krvácení z patrových mandlí u vleklých zánětů  nebo 

ulcerujících nádorů. Nejčastější příčinou masivního  krvácení jsou jícnové varixy, 

které vznikají při portální  hypertenzi. 

 Krvácení zánětlivého nebo nádorového původu bývá často  charakterizováno jen 

příměsí krve k sekretu, pouze  u pokročilých nádorů může dojít až k vykrvácení z 

nahlodání  velkých krčních cév. Přitom krev bývá jasně červená a jedinou  možnou 

záchranou je stlačení a podvaz příslušné tepny. Při  krvácení z městků (varixů) bývá 

krev temnější. Krev, která je vyzvracena  poté, co prošla žaludkem, má povahu kávové 

sedliny. Krvácení  z uvedených oblastí se může projevit též melénou. 

 Pokud jde o hematemezu čistě z tzv. horní části trávicího ústrojí, tj. jícnu a žaludku 

pak se udává, že ve 40-60 % má svůj původ v peptickém vředu, v 10 % v jícnových 

varixech a v 10 % v erozivní ezofagitidě, zbytek pak připadá na pestrou škálu jiných, 

zejména traumatických příčin. 

 Kromě uvedených příznaků, které se bezprostředně dotýkají  nebo přímo vycházejí z 

orgánů ucha, nosu a krku, musí lékař  sledovat příznaky vitálních a základních 

funkcí, jakými jsou  vědomí, funkce kardiovaskulární, trávicí, metabolické  a 

uropoetické. Dále studuje teplotní křivku a hodnotí projevy  horečky, např. formou 

třesavky. 
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2.17 Likvorea (viz též 13.23.1 a prezentace 15.12) 

Likvorea, výtok moku  mozkomíšního,  je asi v 90 % následkem zlomenin a roztržení 

dura mater v přední nebo  střední jámě lební. Poměrně benigní forma likvorey vzniká 

roztržením (např. při rinochirurgické operaci) malých cisteren, které doprovázejí filla 

olfactoria v jejich intranazálním průběhu (tractus nasomeningealis). Likvor může 

odtékat nosem při zlomeninách  lamina cribrosa nebo kostěných stěn všech 

paranazálních dutin  s výjimkou čelistní. Při zlomeninách spánkové kosti může  

odtékat sluchovou trubicí do nosohltanu nebo při současné  ruptuře bubínku 

zvukovodem navenek. Při stanovení diagnózy  provádíme biochemický rozbor 

nachytané tekutiny, orientačně na cukry, velmi specificky na beta 2-transferin. Místo 

odkud likvorea pramení napomáhají identifikovat rtg metody s použitím kontrastu, 

rinoendoskopický průkaz fluoresceinu, který byl  aplikován intratekálně a seriová 

scintigrafie stejně aplikovaných radioizotopů. Větší část úrazových likvorových píštělí 

se hojí spontánně, zbylé lze většinou trvale uzavřít endoskopickou rinochirurgií. Riziko 

píštělí je především v možnosti vzniku leptomeningitid.                                     

                             Příčiny nazální likvorey jsou 

                   posttraumatické                                 netraumatické                  

       akutní                        pozdní                          intrakraniální                

 

                    iatrogenní                                   přetlak         tlak normální 

 

                      zjištěn                              tumory               anomálie, eroze             

  peroperačně         pooperačně         hydrocefalus              dystrofie 

                             časně   pozdně 

2.18 Somatoformní  symptomy (též psychosomatické) 

Občas pro některé příznaky nemocných, často líčené jako krajně tíživé až dramatické, 

nenacházíme ani podrobným a opakovaným vyšetřením aktuální somatický podklad. 

Bývá pro ně často charakteristické, že mizí ve spánku a dříve byly označovány jako 

hysterické. Jde o  somatoformní vegetativní, bolestivé nebo psychogenní poruchy. 

Mezi ně lze v ORL oblasti zařadit globus nervosus, jevící se neodolatelným nutkáním 

k polykání zavazejícího „knedlíku“ v krku a pokašláváním, syndrom pálení v ústech a 

hltanu, některé formy tinitu a psychogenní hluchoty, parosmie, psychogenní 

laryngospasmus a „hysterická“ afonie a některé další hrtanové dyskineze, jako 

např. inspirační křeč hlasivek.  Patří sem též psychogenní formy  kašle, aerofagie, 

škytání, torticolis, hyperventilace. Ke stanovení diagnózy a k léčbě těchto stavů je 

nezbytná spolupráce s psychiatrem nebo klinickým psychologem. Somatoformním 

symptomem je též hypochondrie, (ale nikoliv simulace), nebo neobjektivní vnímání 
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vlastních tělesných tvarů a proporcí (dysmorfie), např. obličeje, které ústí v naléhavý 

požadavek nemocného o plastickou operaci. 

2.19 Eflorescence na sliznicích dutiny ústní, cest 

polykacích a dýchacích. 

Vyskytují se jako primární a sekundární. 

Primární eflorescence mají podobu zpravidla ohraničených roseol, difúzního 

enantému, hyperpigmentace, tvorby uzlíků, papul, ragád, leukoplakií, kopřivkových 

pupenů, puchýřků až puchýřů (se serózním, hlenovitým nebo krvavým obsahem), 

tvořících se subepiteliálně nebo intraepiteliálně. U chronických zánětů můžeme 

pozorovat edém, ohraničenou a difúzní infiltraci, tvorbu granulací a polypózní 

degeneraci se zhrubnutím slizničního povrchu na straně jedné a naopak atrofie tkání 

s vyhlazením a osycháním na straně druhé. Pestrá je škála barevných změn, které 

sliznicemi prosvítají z oblasti krevního řečiště, a mění se i stavem vlastní krve (např. 

hemoglobinu) a jejího sycení kyslíkem. 

Sekundární eflorescence představují eroze, exkoriace, poranění a ulcerace. Vznikají 

většinou z primárních po odloučení slizniční vrstvy tkání, např. jen epiteliální, kryjí se 

povlakem, jehož základem je fibrin, hojí se bez jizvy. Do podslizničí zasahují vředy, 

které mohou obnažovat svalovinu nebo periost a ty se hojí jizvou. Mezi eflorescence 

však nepatří anatomické varianty, jakými jsou změna reliéfu sliznice, např. jazyka 

(lingua villosa, rhombica), heterotópní mazové žlázky rtů, slizniční hyperpigmentace u 

lidí tmavé pleti apod. Puchýřky v ústech a krku, olupování sliznice i na jiných místech 

mohou vyvolat jako alergickou reakci statiny! Mohou vyvolat i tinnitus a vertigo. 

Jazykové povlaky mohou být ukazatelem možných nemocí, zejména trávící soustavy, 

mohou být i důsledkem stavu a způsobu výživy, žvýkání, funkce slinných žláz, 

onemocnění hltanu a cest dýchacích, metabolických a krevních nemocí. Velké 

individuální rozdíly vzhledu povrchu jazyka a také jeho rychlé změny u klinicky 

zdravých osob ukazují na značnou variabilitu fyziologického stavu. Změny mohou 

postihovat jen polovinu jazyka a pak je nutné studovat možnou centrální nebo periferní 

nervovou poruchu, především vegetativní, ale též citlivosti a hybnosti jazyka. Jazyk 

vyhlazený a bez povlaků se připisuje např. perniciózní anemii a Sjögrenovu syndromu. 

Povlaky jazyka nemají specifickou výpovědní 

hodnotu a jejich místní léčba obvyk není nutná, 

pokud nejsou způsobeny např. plísněmi, jako je 

tomu u sooru.                             

Covidový jazyk (XII.2020): objevuje se 

obvykle až jako příznak rozvinutého 

onemocnění a je pro něj charakteristická ztráta 

rohové vrstvy z jazykových papil ve střední 

čáře. Nález je rozdílný oproti spálovému , tzv. 

malinovému jazyku. (Cov-19 mohou provázet 

pestré  dermatologické a neurologické sy.) 

DOPLŇKY 
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2.20 Doplněk: Stylalgie. Processus styloideus (ossis 

temporalis) elongatus – Eagle sy (viz též 2.1.3).  

Nejde zpravidla o skutečné prodloužení processus styloideus, ale o jedno nebo 

oboustrannou osifikaci  upínajícího se ligamentum stylohyoideum a nebo 

stylomandibulare. Bolest je vyvolána drážděním v blízkosti probíhajícího n. 

glossopharyngeus. Není standardní závislost vyvolané bolesti na délce osifikace, jako 

rizikový může být již od délky 30 mm.  Bolesti neuralgické povahy jsou zpočátku 

ojedinělé, později doprovázejí polykání a někdy i prostou rotaci krku. Řeší se 

transorální stejnostrannou tonzilektomií, prstem lze zpravidla dobře styloideus a 

osifikovaná ligamenta vyhmatat ve fossa tonsillaris a po protětí lůžka patrové mandle 

lze útvar separovat a resekovat. Je nutné mít na paměti, že v sousedství probíhá a. 

carotis ext.                   

            ramus mandibulae    processus styloideus + ligamentum stylohyoideum 

                   Resekáty prodloužených stylodních procesů, které působily stylalgie 

(škála je po 5 mm) 


