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G.B. Shaw (1856-1950, Nobelova cena za literaturu 1925): Průvodce inteligentní ženy po 

socialismu a kapitalismu : Kapitola  „O tisku“: 

„…Noviny jsou vlastnictvím boháčů a mimo to jsou závislé na inserci jiných boháčů. 

Redaktoři a dopisovatelé, jichž mínění se neztotožňuje se zájmy boháčů, jsou propouštění a 

nahrazováni úslužnými kolegy. …A tak se podaří jenom duchům nejsilnějším, 

nejnezávislejším a nejoriginálnějším zůstat nedotčenu spoustou falešných nauk,  jež jsou 

jim vnucovány nepřetržitým vlivem a působením spojených sil parlamentu, soudů, církve, 

školy a tisku. Jsme všichni vychováváni zvráceně, abychom místo revoltujících silných 

duchů se stali poníženými otroky.“ 

 

 

Přídavek k zdravé radě lékařské užitečný ze školy Salernytánské vybraný. Kapitola 

I. O obecných nemocech i lékařství. I. O obecných lékařstvích. Psáno králi 

anglickému, chceš-li hovět zdraví svému, dlouho na světě živ býti, hleď toto při sobě 

míti : Nermuť se, mnoho nepečuj, dalž můžeš hněvu se vzpěčuj. Pij málo, skromně 

večeřej, za stolem dlouho nesedej. Nespi ve dne, nedrž vody, ani větry, ujdeš škody. 

To čině dlouho živ budeš, mnohých nemocí pozbudeš. 
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Malý pohled na anatomii jícnu 

(upraveno z obr. neznámého autora) 

Pars cervicalis: od C4 po Th1, pars thoracica od Th1 po bránici, pars abdominalis pod 

bránicí. 
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 7. Nemoci jícnu 
 Ezofagologii rozvíjeli otorinolaryngologové na základě  ezofagoskopie, kterou jako 

jediní pěstovali po celé století až  do zavedení flexibilní techniky. Po 2. světové válce 

se této části trávicí  soustavy ujímá i nově vznikající obor gastroenterologie.  

Otolaryngologové užívají jak rigidní tak flexibilní  ezofagoskopy, podobně jako 

tracheobronchoskopy. To umožňuje  v dané oblasti zvládnout nejširší spektrum 

diagnostických  a léčebných transendokopických postupů. Jednim 

z nich je např. transendoskopické využití 

ultrazvuku v kardiologii, mj. pro měření velikosti 

plánované náhrady chlopně, zkoumání 

submukózních lézí nebo cílené cytologické 

aspirace nebo biopsie. 

Normální nález ve střední části jícnu. 

7.1 Vývojové vady (viz též 7.7.12) 

 Po narození se můžeme setkat s dramaticky se  komplikujícími stenózami nebo 

atréziemi jícnu  a ezofagotracheálními či ezofagobronchiálními píštělemi, nebo 

dokonce různými stupni laryngotracheoezogeálními rozštěpy,samostatně nebo 

v různé kombinaci.  Onemocnění se jeví při kojení regurgitací a kašlem s dušením.  

Diagnóza vychází dále z endoskopie a rtg vyšetření s vodným kontrastem . U stenóz 

jsou prováděny dilatace, atrézie  a píštěle musí být řešeny 

chirurgicky. Vrozený bývá rovněž  brachyoezophagus, který 

se projevuje refluxem, někdy již  v kojeneckém věku. (V 

kojeneckém věku nutno odlišit fyziologickou ruminaci od 

refluxu.) Reflux může poškozovat nejen polykací, ale  i 

dýchací cesty z aspirace. Ojedinělá dysphagia lusoria má 

svůj  původ v anomálním odstupu a. subclavia dx., nebo ve 

zdvojeném  aortálním oblouku a komprese jícnu je z vnějška. 

Laryngofaryngeální rozštěp může být rozšířen i na tracheu a 

jícen. Většina uvedených anomálií bývá kombinována 

některou z dalších vad kardiální, gastrointestinální, 

muskuloskeletální, pulmonální aj.  

Zdvojený aortální oblouk působí kompresi jícnu 

K vývojovým anomáliím lze přičítat i část endoskopicky a na pasáži jícnu zjištěných 

koncentricky uložených prsténců nebo slizničních řas, které zužují lumen. Udává 

se, že takovéto zbytnění sliznice a někdy též její svaloviny, pokud nezužuje jícen pod  

průměr 13 mm, nemusí činit potíže. V oblasti krčního jícnu jsou spíše nalézány 

slizniční  řasy, v dolní třetině jícnu prsténce. S obdobnými nálezy se lze ale setkat u 

širší škály patologických nálezů , jako jsou záněty, včetně refluxní ezofagitidy, 

autoimunní onemocnění, deficit plazmatického železa aj. 
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    Slizniční řasy až jizvy obvykle srpkovitého tvaru s úponem vpředu jsou typické 

v postkrikoidní krajině a v oblasti krčního jícnu u Plummer-Vinsonova syndromu a 

Kelly-Patersonova syndromu a jsou spojovány s již uvedeným nedostatkem železa. 

Projevují se dále se koilonychií, cheilózou a glositidou (viz dále). Tyto syndromy 

asociují s rakovinou hypofaryngu a krčního jícnu. Podobné nálezy jsou udávány též 

jako důsledek imunitních pochodů po transplantaci kostní dřeně.  

7.2 Záněty jícnu 

 Ezofagitidy, jako jiné záněty, se dělí na akutní a  chronické.  

7.2.1 Oesophagitis acuta 

 Onemocnění doprovází v podobě enantémů dětské  exantematické infekce a dále 

těžší prudké katary cest dýchacích  a gastritidy. Nejčastěji jsou důsledkem zvracení z 

iritace  žaludečními šťávami, kdy může vzniknout i obraz akutní  faryngitidy. 

Podobně příliš horká nebo ledová jídla,  koncentrovaný alkohol a ostrá koření mohou 

vyvolat obraz  katarálního až korozívního zánětu. 

Vzácněji než v orofaryngu se setkáváme s dalšími typy 

zánětu, např. aftózní a herpetickou ezofagitidou (obr.). 

 Příznaky a nález. Nemocní trpí pocitem pálení žáhy  v 

nadbříšku a za sternem, které se stupňuje zejména při  

polykání "naprázdno". Sliznice je katarálně mapovitě 

nebo  difúzně překrvená, s maximy ve fyziologických 

úžinách. Léčebně  lze podávat antacida a blokátory 

produkce žaludeční kyseliny,  je vhodné podávat 

nedráždivou dietu. U virových virostatika. 

 Eozinofilní - alergická ezofagitida může mít podobu akutní i chronickou.  Jde o 

potravinovou alergii, kterou endoskopicky charakterizuje slizniční enantém, edém, 

setření cévní kresby, zvýšená taktilní zranitelnost až tvorba ulcerací a posléze striktur. 

Jsou patrné početné koncentrické prsténce ve všech etážích jícnu. Nereaguje na 

antirefluxní léčbu, ale na dietu vylučující antigeny a též na kortikoidy. (Též 7.7.1) 

7.2.2 Oesophagitis chronica 

 Onemocnění vzniká z obdobných, ale opakovaných příčin,  jako akutní ezofagitidy. 

K tomu přispívají dyskineze  a organické nebo funkční stenózy jícnu s následnou 

stagnací  a rozkladem potravy nebo refluxem žaludečního obsahu. Nemalá  část těchto 

stavů je podmiňována stresem a patří do skupiny  tzv. psychosomatických 

onemocnění. Atrofické formy jsou dávány  do souvislosti s hypochromní anemií 

(Kelly-Pattersonův syndrom,  tj. sideropenická dysfagie s projevy žaludečními, 

kožními  a koilonychií) a jsou častým nálezem u Sjögrenova syndromu,  xerodermie. 

 Příznaky a nález. Nemocný má obdobnou, ale trvalou  symptomatologii jak uvedeno 

výše, jen s malými výkyvy, často  se zhoršující dietní chybou, prací v předklonu, 
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psychickým  přepětím apod. Diagnóza je založena na anamnéze,  ezofagologickém a 

gastroenterologickém vyšetření (mj. manometrie, pHmetrie, probatorní biopsie, 

clearence jícnu), rtg vyšetření  polykacího aktu. Záněty alimentárního původu jsou 

obvykle  hypertrofické, souvisí-li se stagnací potravin jsou až  hemoragické a 

ulcerózní. 

 Léčba spočívá v úpravě životosprávy včetně duševní  hygieny. Kauzálně je nutné 

léčit gastritidy, stenózy jícnu, dyskineze, anemie. 

7.2.2.1 Refluxní ezofagitidy - gastroezofageální reflux (GER, též 7.7.7) 

 Jde o soubor patogeneticky rozdílných onemocnění, jejichž společným jmenovatelem 

je opakovaný nebo dlouhodobý návrat  žaludečního obsahu, 

především šťáv do jícnu. Příčinou je  narušení souhry 

uzávěrových mechanismů dolního jícnového ústí,  nejčastěji 

při klouzavé hiátové hernii žaludku a nebo po  operacích této 

oblasti. U kojenců je GER považován za normální, ve věku do 

18 měsíců se nachází u 60 % dětí, a do 4 roků u 30 %. I v  

dětství se může projevit ale patologií: je  nutné na něj myslet 

především při provleklém kašli a  při opakovaných nemocech 

respiračního traktu  včetně para-nazálních dutin a dokonce při 

recidivujících či chronických zánětech středouší. Zde se 

předpokládá přeměna refluxu v aerosol kašlem. Podobné 

obtíže jako klouzavá hiátová hernie činí paraezofageální hiátová hernie žaludečního 

fundu a vzácná parahiatální diafragmatická hernie. 

 Příznaky. Vedoucím symptomem je u větší části nemocných pyróza a bolestivý tlak  

při polykání za sternem a říhání. Tyto stavy se intermitentně zhoršují až k 

vystupňované a trvalejší odynofagii, zejména při  práci v předklonu nebo v poloze 

vleže. Jindy mohou vystupovat jako globus pharyngeus, nutkající ke stálému 

polykání. Někdy se nemocní budí  v noci záchvaty kašle ze zateklé žaludeční šťávy do 

hrtanu  a popřípadě průdušnice a nebo mají po ránu příznaky katarální  faryngitidy a 

ojediněle i laryngotracheitidy s maximem nálezu na zadní stěně, vzácně je naznačeno 

subglotické zduření, podobné subglotické laryngitidě.Charakteristická je chuť 

vykašlaného a vyplivovaného sekretu: je současně slaný a kyselý. Bolest pak může  

imitovat náhlou srdeční příhodu a iritací vagů může vést  i k poruchám srdečního 

rytmu. U malých dětí se projevuje  zvracením, laryngospazmy a bronchospazmy, 

pneumoniemi,  a ojediněle i subglotickými laryngitidami, snad též tubotympanálními 

záněty. Aspirace žaludeční šťávy je vzácnou, ale vážnou komplikací celkové 

anestézie,  která může vyústit až v edém plic. Výron žaludečních šťáv nad horní 

jícnový (Killianův) svěrač se označuje jako supraezofageální reflux (též 

extraezofageální refluxní choroba). 

Diagnóza je založena na ezofagoskopickém vyšetření,  které zjišťuje různý stupeň 

iritace sliznice zejména dolního  úseku jícnu, ale někdy též faryngu a dokonce 

Craig 
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Refluxní ezofagitida s ulceracemi a peptická striktura v kardii (Craig). Reálný 

endoskopický obraz ezofagitidy a striktury s počínajícím rozvojem megaezofagu. 

laryngu. Změny  jsou pestré, podle tíže a trvání nemoci jsou projevy katarální,  

hyperplastické, ulcerózní a fibrostenozující, s dalším nárůstem  poruchy peristaltické 

vlny a uzávěru dolního ústí jícnu  a dysfagie. Měří se pH a pepsin. Refluxní 

ezofagitidy jsou prekancerózou. Reflux zapříčiňuje i šíření Helicobacter  pylori do 

jícnu a výše a uvádí se, že tento mikrob sehrává roli při vzniku MALT lymfomu 

s vazbou na lymfatickou tkáň sliznice. Zvažují se proto i souvislosti s patologií tonzil, 

se středoušními záněty a vleklými onemocněními dýchacího ústrojí. (2012 se uvádí, 

že s útlumem výskytu Helicobacter pylori stoupá výskyt refluxních ezofagitid! 2017 

některé statistiky prokazují i kancerogenní působení v oblasti faryngu, a supraglottis, 

obdobné vlivu kouření a koncentrovaného alkoholu.) 

 Léčba je nejdříve konzervativní. Dodržování životosprávy  s vyloučením  kouření a 

dráždivé potravy (káva, čokoláda,  alkohol), psychického a fyzického stresu, zvýšení 

horní  poloviny těla ve spánku, cvičení sfinkterové funkce bránice. Z léků se užívají u 

mírných forem antacida, u vystupňovaných forem pak regulátory peristaltiky  

(prokinetika a centrální antiemetika) a blokátoři produkce  žaludečních šťáv (H2-

blokátoři, inhibitoři protonové pumpy).  Chirurgická léčba v konzervativně 

nezvládnutelných případech je  určena k funkčnímu a anatomickému zabránění 

refluxu i ovlivnění  produkce kyseliny solné (škála gastropexí a fundoplikací, 

augmentace dolního svěrače prsténcem magnetů aj.). (Fyzioterapie 7.7.10, 

extraezofageální reflux viz 7.7.7)  

7.2.2.2 Kandidové ezofagitidy 

 Původcem těchto onemocnění je nejčastěji Candida albicans.  Vznikají dysmikrobií 

jícnu, např. po antibiotické terapie, při  léčbě imunosupresívy, kortikoidy, cytostatiky, 

při dehydrataci  a inanici, u 10 % nemocných v iniciálním stadiu a u 20 %  s 

rozvinutou AIDS. Častěji je podobný nález v ústech a hltanu. 

 Příznaky a nález. Nezřídka je poměrně náhlý nástup obtíží,  pocitu sucha až pálení v 

krku a za sternem, které se stupňují  polykáním. Ezofagoskopicky vidíme katarální 

nebo povlakovou  formu, diagnózu potvrzuje nátěr na sklíčko a kultivace. Léčba  

antimykotiky je místní nebo celková, úspěchu lze dosáhnout  např. i podáváním 5-10 

% kalium jodatum, pochopitelně současně  s úpravou životosprávy, zejména výživy. 

(Eozinofilní a lymfocytární ezofagitida viz. 7.7.1)  
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Mykotická filamenta a lymfocytární 

infiltrát u kandidózy.  

 

 

 

 

 

 

7.3 Divertikly polykacích cest 

 Podle lokalizace se výchlipky polykacích cest dělí na  faryngoezofagické, 

parabronchiální a epifrenické, podle způsobu  vzniku na pulsní, trakční, 

kongenitální a traumatické. Trakční  parabronchiální výchlipky mívaly hlavně 

původ v tuberkulózních  uzlinách, které působily periezofagitidy s následným 

jizvením.  Podobně mohou působit ale i nespecifické záněty s tvorbou  adhezí s hily, 

bronchy, pleurou a perikardem. 

Krikofaryngeální pulsní divertikl - Zenkerův divertikl (též 7.7.8) 

 Vzniká výhřezem sliznice a podslizničí, obvykle mezi pars  thyreopharyngea a pars 

cricopharyngea dolního hltanového  svěrače v oblasti zadní stěny hypofaryngu (obr. 

148). Je vyvolán  nepřiměřeným nitrohltanovým přetlakem v souvislosti  s 

dyskinezemi v oblasti uzávěru vchodu do jícnu, inervovaného  n. X. (krikofaryngeální 

spazmus). 

 

Obr. 148. Krikofaryngeální pulsní divertikl v rtg obraze pasáže jícnem s kontrastní 

náplní v zadopřední a šikmých projekcích od tří nemocných. 
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 Příznaky a nález. Nemocný trpí mechanickou dysfagií  s pocitem plnosti v jugulu. 

Naplnění vaku může vést k úplnému  přerušení pasáže do doby, než se divertikl 

vyprázdní regurgitací či dávením,  někdy si nemocní 

dovedou masáží prsty výchlipku vyprázdnit. Při  

stagnaci potravy jsou projevy foetoru ex ore, přistupuje  

odynofagie. Výchlipka se časem zvětšuje a tomu 

úměrně i obtíže.  Typický je rentgenologický nález 

vaku pod lalokem štítné žlázy  mezi jícnem a páteří, 

zasahující různě hluboko do zadního  horního 

mediastina. Opatrnou rigidní ezofagoskopií lze ověřit  

postavení vchodového rtu výchlipky a provést jeho 

discizi  a zejména toaletu  k uklidnění sliznice před 

chirurgickým  výkonem. Léčba je chirurgická, je 

nutné šetření n. X. a n.  laryngeus recurrens. 

Divertikly středního úseku jícnu jsou dnes vzácnější a 

převážně jsou trakční. Divertikly epifrenické mohou 

být vrozené, trakční, při peptické ezofagitidě a při 

poruchách motility – např. achalazii. Často jsou malé a 

asymptomatické.                                                                    

Epifrenický divertikl 

7.4. Jícnové varixy 

 Ezofageální varixy vznikají jako projev pokročilé poruchy  hemodynamiky při 

portální hypertenzi, způsobené nejčastěji  jaterní cirhózou, nebo vzácněji stenózou ve 

vlastním portálním  oběhu extrahepatálně. Ojedinělé jsou idiopatické městky jícnu  a 

městky v horní části jícnu při obstrukci ve vena cava  superior. Vznikají, zvýší-li se 

portální tlak nad 10 mm Hg, zvýší-li se nad 12 mm Hg, hrozí jejich ruptura.  Jícnové 

městky mohou být uloženy povrchově a pak  modravě prosvítají a vyklenují se do 

průsvitu jícnu  v ezofagoskopickém obraze. Hlouběji uložené submukózní městky  

jsou sice podobné, ale nejsou při ezofagoskopii pozorovatelné, lze je studovat 

flebograficky. Jícnové varixy jsou příčinou asi 10 % hematemezí (viz též 15.6). 

 Jícnové varixy v dolní třetině jícnu. 

Příznaky a nález. V souběhu se základním 

onemocněním jater  se dostavují úporné 

hematemeze často nenatrávené krve. 

Diagnóza  je postavena na ezofagoskopickém 

vyšetření a popřípadě  flebografii. Léčba ve stadiu krvácení spočívá mj. v balónkové  

tamponádě krvácejícího úseku jícnu. V klidovém stadiu se  ezofagoskopickou cestou 

paliativně varixy koagulují,  sklerotizují, v akutním se používají balónkové komprese 

a klipsy.  Z medikamentózní léčby se uplatňují léčiva akutně ovlivňující portální tlak 

(vasopresin, somatostatin aj.). Ke vzniku ruptury a zánětlivým komplikacím varixů 
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přispívají patogenní mikroby. Antibiotika se podávají též profylakticky (ciprofloxacin 

s ampicilinem) stejně jako probiotika. Dlouhodobě se podávají antacida. 

 

7.5 Poruchy motility jícnu (též 7.7.4)    

Poruchy motility jícnu mohou být podmíněny anatomicky,  

např. jizevnatými strikturami po poleptání, a funkčně,  

neurogenně. Poruchy motility se mohou projevit ve 

zpomalení,  snížení, nepravidelnosti až vymizení primární i 

sekundární  peristaltické vlny, antiperistaltikou a spazmy. 

Tyto projevy  mohou být jen v oblasti sfinkterů, nebo v 

delších, častěji  dolních úsecích jícnu. Mohou se manifestovat 

náhle a neopakují  se a jsou bez klinického významu, nebo 

jsou chronické, či  remitující. 

 

Obr. 149. Mnohočetné lehké spasmy jícnu s terciárními 

kontrakcemi. 

 

 

 

Chronické a intermitující spazmy a achalazie 

 Jejich patogeneze je nejednotná, příčiny mohou být  v organických změnách stěny 

jícnu při jizevnatých a ulcerózních  procesech a při řadě chorob v mediastinu. Jsou 

označovány jako  druhotné spazmy.  

Dochází buď k lézím nervových pletení anebo  jejich patologickému dráždění. Jinou 

příčinou dyskinezí mohou  být onemocnění centrálního a periferního nervstva. I tato  

skupina poruch má vztahy k psychosomatickým onemocněním. 

 Příznaky jsou rozdílné podle umístění křečí. Při spazmu  krikofaryngeálního 

svěrače (Killianova) je svíravá výrazná  bolest, s maximem v jugulu a za prsní kostí, 

trvající  zpravidla  několik  sekund, někdy  uvázlé sousto nebo  doušek tekutiny musí 

být zvráceny. Vyvolávajícím momentem bývá nejčastěji první hlt  studeného, zejména 

perlivého nápoje, jako piva či sodovky. Při  etážových nebo segmentálních 

spasmech v dolní třetině jícnu  dochází  rovněž  často  k  uzávěru s pocitem křečové 

bolesti za  mečíkem sterna. U kardiospazmu, který je nejčastější  z remitujících 

křečí, vede okluze jícnu ke stagnaci potravy  s pocitem bolesti pod sternem a často 

dochází ke zvrácení  sousta, v pokročilejším stadiu se pak připojuje ezofagitida  s 

pocity i trvalejšího pálení.         
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Achalazie s megaezofagem a typicky tvarovaným  přechodem 

                                     do žaludku   v podobě ptačího zobáku (Savyer et al.) 

 Nález je zřejmý z rtg vyšetření 

polykacího  aktu, zejména z poruchy 

peristaltiky (obr. 149). Z chronicky  

váznoucího sousta a hromadění 

potravy z těchto, ale  i anatomických 

příčin v dolním jícnovém svěrači 

může vzniknout  megaezofagus. 

Endoskopicky zjistíme obvykle jen 

organické příčiny  a sekundární 

zánětlivé změny, lze pozorovat 

reflux ze žaludku.  Tento výkon 

někdy příznivě a dlouhodobě 

zmírňuje kardiospazmus. 

 Achalazie je nutné od spazmů 

odlišovat. Nejde zde o  hyperaktivitu 

ve smyslu křeče, ale poruchu 

koordinace  peristaltické vlny, která 

má vyústit v otevření jícnových  sfinkterů, jejichž tonus se v okamžiku procházejícího 

sousta  musí vynulovat. K tomu u achalázie nedochází. 

Příznaky. Diferenciální diagnostika v klinické praxi není  jednoznačná, ale achalazie 

nezpůsobují nikdy záchvatovité  svíravé bolesti, jsou dlouhodobé až trvalé, budí pocit 

uvázlého  sousta a plnosti. Další obtíže jsou z následné ezofagitidy. 

 Nález je patrný z polykacího aktu, bývají poruchy  propulsní jícnové peristaltiky a též 

ezofagoskopicky: tubus při  vyšetření v místní anestézii u achalázie prochází úžinami 

bez  větších nesnází, na rozdíl od spazmů. 

 Léčba spazmů a achalázie je obtížná. U druhotných spočívá  v sanaci 

vyvolávajícího onemocnění. To rovněž nebývá vždy  možné. Sama ezofagoskopie je 

schopna přinést zpravidla dočasnou  úlevu, u neurotiků i dlouhodobou. Stejný význam 

má pneumatická dilatace balonky, s remisí až i několik roků.  Při kardiospazmech se  

podávají léky, působící spíše sympatikolyticky, u spazmů  krikofaryngeálních 

parasympatikolytika. Vhodná jsou opatření  dietetická včetně denního režimu a 

zejména klidného stolování,  vyloučení stresů. Chirurgicky se provádí u achalazie 

laparoskopickou cestou  myotonie svěrače, nověji endoskopicky submukózní 

selektivní myotonie vnitřní cirkulární vrstvy svěrače, nebo se aplikuje botulotoxin. 

 Hypotonie až atonie jícnu vznikají centrálně v souvislosti  s poruchami bulbárními 

nebo periferním poškozením n. X. či  postranního smíšeného systému a 

intramurálních jícnových  nervových pletení. Příznaky porušené pasáže jícnem jsou 

často  ve spojení s poruchou orofaryngeální fáze polykacího aktu  a popřípadě 
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dysartrií a aspiracemi. Při izolovaných jícnových  poruchách váznou tuhá sousta, 

nejsou větší bolesti, stav se  lepší mixováním potravy a zapíjením. 

(Podrobnosti k této kapitole viz doplňky 7.7.4) 

 

7.6 Nádory jícnu 

 7.6.1 Nezhoubné nádory jícnu 

 V této krajině jsou benigní tumory ojedinělé a jsou  analogické jiným lokalitám. Jde o 

leiomyomy, rabdomyomy,  fibromy, hemangiomy, lipomy, neurinomy, papilomy. 

Zvláštním  nádorem, zde občas nalézaným, je teratom (hamartom) typu fibrolipomu  

s epidermálním krytem, má-li kožní adnexa je označován jako  "kongenitální vlasatý 

polyp". Mívá tvar mrkve, vyrůstá např. z  postkrikoidní krajiny a visí do jícnu. 

Dosahuje i délky deseti  a více centimetrů, nemocným nepůsobí obtíže. Je někdy 

nahodile  zjištěn při zvracení, kdy je vydáven do dutiny ústní. Je  nebezpečný tím, že 

by při polknutí mohl zapadnout do vchodu  hrtanu. Odstraňuje se endoskopickou 

cestou. Vzácněji obdobné  nádory vycházejí z nosohltanu a mezofaryngu.  

Barretův jícen 

Jde o primárně nemaligní lézi  gastroezofageálního úseku  jícnu, u které je normální 

dlaždicový epitel nahrazen  epitelem cylindrickým, podobným tomu, jaký se nachází 

ve  střevech. Příčinou změn je nejčastěji gastroezofageální reflux. Začíná 

nedysplastickou intestinální metaplázií, která následně může vykazovat dysplastické 

změny nízkého stupně a postupně před maligním zvratem lze zastihnout dysplázii 

vysokého stupně.  Vzniklý adenokarcinom je vysoce maligní, pětileté přežití po léčbě 

je podle stadia nemoci  od 15 % do 60 %. (V USA od r. 1970 vzrostl počet 

adenokarcinomů jícnu o 400 %, u asi 45 % je dg. stanovena v době, kdy má nemocný 

již metastázy.) V prevenci je zdůrazňována adekvátní léčba refluxní ezofagitidy, léčba 

Barretova jícnu, pravidelné biopsie a korektní vyhodnocení progrese dysplázií. 

Léčba Barretova jícnu je chirurgická: parciální ezofagektomie, endoskopická ablace 

(např. radiofrekvenční) nebo jen stript sliznice. 2018: V prevenci, též malignizace, se 

užívá nově kombinace aspirinu s vysokými dávkami inhibitorů protonové pumpy. 

7.6.2 Rakovina jícnu (Rakovina krční části jícnu viz též. 7.7.5) 

Toto vážné onemocnění tvoří asi 4 % všech malignomů  trávícího ústrojí. Mimo to na 

krajinu jícnu přerůstají rakoviny  hypofaryngu a žaludku, vzácně štítné žlázy, 

průdušnice a  mediastinální metastázy. Nejčastěji jde o různě zralé formy  

dlaždicobuněčných karcinomů, v oblasti kardie také  adenokarcinomů. V patogenezi 

se uplatňují obdobné vlivy jako  v hltanu, zejména tvrdý alkohol, dále chronické 

striktury, divertikly a refluxní  ezofagitida, sideropenická anemie, xerodermie, 

Barretův jícen aj. Malignita adenokarcinomů, jejichž četnost dramaticky přibývá, je 

vyšší než dlaždicobuněčných. 
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 Příznaky a nález. Stupňující se mechanická dysfagie  přechází v kruté odynofagie s 

foetorem ex ore, bolesti jsou  nejen za sternem, ale 

také v zádech, je zvracení, kachexie.  Vyšetření 

polykacího aktu a ezofagoskopie s biopsií vede  k 

diagnóze (obr. 150). 

 Nález na jícnu při  

sklerodermii 

 

Dysplázie I. až II. stupně 

Cylindrický epitel má intestinální,  

nikoliv gastrickou charakteristiku 

                                        Normální žaludeční sliznice.                                                               

 

                                                       Obr. 150. Rozsáhlá cirkumferenciální rakovina 

                                                                  krční části jícnu (boční rtg. s kontrastem) 

 

Barretův jícen je dáván také do souvislosti 

s brachyezofagem, který druhotně posouvá žaludeční 

sliznici nad bránici, podobně jako při herniaci. Jde o 

metaplázii cylindrického epitelu v dlaždicový. 

Onemocnění se nejdříve zpravidla plazí  povrchově, 

později infiltruje stěnu jícnu, zaujímá celou  

cirkumferenci a nakonec penetruje do mediastina nebo  

průdušnice, v krční části též do měkkých tkání krku, 

včetně  štítné žlázy. Onemocnění záhy metastazuje do mediastinálních uzlin. 

  

Rakovina kardie  a těsně nad 

kardií, v obou případech 

jsou kolaterální otoky 

Léčba je kombinovaná. 

Vzhledem ke způsobu cévního 

zásobení  jícnu není možné dělat 

segmentální resekce, ale vždy totální  ezofagektomie s náhradou jícnu tubulovanou 

velkou kurvaturou  žaludku nebo jednostopkatým štěpem nebo volným štěpem střeva  
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s anastomózou cévního zásobení. Chemoterapie má paliativní  význam. Pětileté 

přežití je dosahováno asi v 15 %.  U inkurabilních nemocných lze dočasně zlepšit 

komfort polykání  pomocí jícnových protéz, které se zavádí ezofagoskopicky a nebo  

za kontroly rentgenem. 

Mesenchymální zhoubné nádory jícnu jsou krajně vzácné a jde o varianty benigních 

nádorů. Nejčastější je v rámci GIT gastrointestinální stromální tumor, ale opět v jícnu 

se nalézá ojediněle. U tohoto nádoru není zatím (2015) jasný rozsah radikality léčby. 

(Poleptání (oesophagitis corrosiva) a následné striktury jícnu  jsou 

uvedeny v kapitole 12 -  traumatologie.) 

7.7 Doplňky  

7.7.1 Eozinofilní (alergická) ezofagitida (EoE). 

Lymfocytární ezofagitida. 

  Onemocnění imunologického, alergii podobného původu, postihuje jak malé děti, tak 

dospělé. Malá část vykazuje vazbu na IgE, větší  však nikoliv (1:5). V klinice má 

určitou shodnost příznaků  a částečně i nálezů s gastroezofageálním refluxem (GER), 

ale  i značnou odlišnost.  Četnost EoE dramaticky narůstá ve vyspělých zemích, ale 

nikoliv zatím u nás, což není vysvětleno. 

  Eozinofilii v jícnu lze prokázat, zpravidla mírnějšího stupně, u řady onemocnění, 

jako např. u GER, u eozinofilní gastroenteritidy, u nespecifických střevních zánětů, 

především u Crohnovy nemoci, u celiakie, u systémových onemocnění pojiva, např. 

sklerodermii nebo u vaskulitid, např.  u syndromu Churg-Strauss, erythema nodosum, 

dále u hypereozinofilního syndromu, při herpetických a kandidových infekcích,  při 

lékové hypersenzitivitě a jícnové leiomyomatóze. 

 

  Příznaky.  Onemocnění může mít podobu akutní i chronickou a vykazovat i známky 

určité sezonnosti. V dětství jsou často potíže podobné jako u primární  formy GER, 

doprovázené projevy nesnášenlivosti základních potravin, odmítáním potravy a 

zvracením (100 %), regurgitací (80 %) a bolestmi břicha (70 %). U dospělých (častěji 

u mladých podvyživených žen) je udávána pestrá škála dysfagických obtíží, 

mechanická dysfagie, odynofagie, pyróza. Odynofagie může být umisťována jak za 

sternem, tak v epigastriu. 
    

   Diagnózu objektivizují ezofagoskopie a histologie. Odběr z proximální části jícnu 

přináší obraz hyperplastické, ale ulcerované sliznice s intraepiteliální eozinofilií. Za 

průkazné jsou uváděny různé hodnoty: 

- 15 intraepiteliálních eozinofilů v políčku s vysokým rozlišením (celkové 

zvětšení x 400 až x500 , tj. velikost pole 0,2-0,4 mm
2
.) 
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- 20 a více eozinofilů ve dvou polích nebo  

- 24 eozinofilů aspoň v jednom poli. 

Významným patognomickým nálezem jsou eozinofilní mikroabscesy. Nachází se i 

periferní eozinofilie. 

V ezofagoskopickém obraze jsou typické 

cirkumferenciální husté prsténce, které 

vedly k termínu „trachealizace jícnu“. Ty 

jsou patrné také na rentgenogramu, kdy 

mohou ovšem částečně upomínat na 

mnohočetné spasmy s terciárními 

kontrakcemi.   

 

 

V diferenciální diagnóze nutno vyloučit ostatní nemoci jícnu, manifestující se 

slizniční eozinofilií, tedy nejčastěji GER a vlivy podávaných inhibitorů protonové 

pumpy, vzácně hypereozinofilní syndrom. U GER je užití 24hodinové pH-metrie 

nutné: kyselý reflux v jícnu nedoprovází eozinofilní ezofagitidu, až na výjimky 

souběhu obou diagnóz (asi 10:1).  

Průběh: S přibývajícím věkem ubývá zvracení a v popředí stesků je dysfagie. Ta je 

pak v dospělosti u všech zcela dominující , přičemž se stává i podstatnou složka  

obstrukce. Ta má i objektivní endoskopický a na rtg pasáži jícnem průkazný nález 

v podobě kontrakčních prsténců až skutečných pozánětlivých striktur (50 %). 

  V anamnéze nemocných s eozinofilní ezofagitidou je ve vysokém procentu údaj o 

alergické rýmě, atopické dermatitidě anebo astmatu. Otázka, zda jde o přímou nebo 

nepřímou senzibilizaci vzdušnými alergeny není zcela dořešena, i když souzvuk 

s hlavní pylovou sezonou je často zřejmý. Také u těchto nemocných bývá eozinofilie 

histologicky pozitivní z proximální části jícnu, ale negativní z distální. Stejně 

rozporuplné jsou i studie, snažící se prokázat potravinovou alergii. Eliminační diety 

jsou ale přitom velice úspěšné zejména u kojenců, směrem k dospívání pak jejich efekt 

slábne. Nutno mít ovšem i na zřeteli, že 80 % eozinofilních ezofagitid je non-IgE, tedy 

neatopických. A běžné alergologické testy nemusí dát správnou odpověď. 

Léčba je dietní, farmakologická a endoskopická  
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Dietní:  

- základní je bezbílkovinná se substitucí aminokyselinami a 

- eliminační – především s eliminací bílkovin v kravském mléce, vejcích, mouce 

(nejen lepkových). Eliminace může vycházet z laboratorních testů, nebo 

z pokusů na slepo. 

- Farmakologická léčba ve smyslu léčby GER je neúčinná, ale její výsledky 

mohou přispět v diferenciální diagnóze. Efektní je léčba kortikosteroidy 

(neúčinná u GER). V lehčích případech vystačíme s perorální formou, po 

polknutí se nemá jíst a pít aspoň půl hodiny. V těžších případech pak je nutné 

systémové podávání po dobu 4-6 týdnů. Antileukotrieny přinášejí rozporné 

výsledky. V nejtěžších případech je zkoušena biologická léčba, např. 

antimonoklonálními protilátkami, které snižují tvorbu, migraci a aktivaci 

eozinofilů. 

- Dilatace jícnu s endoskopickou asistencí je nejefektivnější léčbou 

symptomů, nikoliv podstaty nemoci a trvalost pozitivního ovlivnění je 

zpravidla v řádu týdnů až měsíců. Výjimečnými komplikacemi metody jsou 

perforace jícnu a ještě vzácnějšími krvácení. (Podobný efekt je u achalazie.) 

   Lymfocytární ezofagitida je  nověji a zatím i méně poznaná klinická forma 

zánětu jícnu, charakterizována infiltrací lymfocyty, především v dolních dvou 

třetinách. Histologicky  jde o agregace lymfocytů s  intracelulárním edémem 

v peripapilárních prostorách, s koncentrací  při velkém zvětšení 30 a více v zorném 

poli (u eozinofilní formy je to 15 a více). Sousedící  vzorky mohou vykazovat 

diametrální rozdíl, proto je nutná vícečetná biopsie, podobně jako u eozinofilní  

formy. 

 Klinicky  je přítomna dysfagie podobá jako u Eo formy, vzácnější jsou však potíže 

jako při refluxní ezofagitidě a ojedinělé jsou bolesti na hrudi. Charakteristický je 

endoskopický nález: u třetiny je prakticky normální,  někdy jsou nalezeny striktury a 

další změny, podobné opět těm, jako u Eo formy: podélné zvrásnění a koncentrické 

prsténce. Dále se nacházejí plaky, které jsou nepravými lymfocytárními 

mikroabscesy. V 60 % jde o ženy, nejčastějí v šestém decenniu (u Eo formy jde 

naopak nejčastěji o mladé ženy  s podvýživou). Etiologie je zatím nejasná, spojování 

s Crohnovou nemocí nebo celiakií se ukázalo nesprávné. 

 

7.7.2  Jícnový hematom (intramutální) 
 Vzniká z řady příčin:  při zvracení z přetlaku v jícnu, obvykle při souběžném 

spasmu m. cricopharyngeus  nebo jako následek endoskopie, intubace, cizího tělesa, 

poleptání, úrazu hrudníku aj. Na vzniku se podílí i užívání antikoagulancií. 

Intramurální hematom vzniká nejčastěji (podobně jako ruptura) na spojení jícnu se 

žaludkem, hematom po poleptání či cizím tělesem pak v úžinách jícnu. Na rozdíl od 

ruptur jícnu je hematom častější u žen (8:2)  a spíše ve vyšším věku. 

Příznaky: dysfagie s bolestí za sternem nebo v epigastriu, velmi barvitá od neurčitého 

tlaku až po pálení u srdce, event. tachypnoe i tachykardie. 
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Diagnóza: opírá se o rtg pasáž jícnem - ezofagogram. Na něm je patrná separace 

dvou vrstev jícnu. CT pak upřesní lokalizaci a rozsah výronu, což ještě lépe zvládá 

MR, která i nejlépe vyloučí souběh patologie v dolním mediastinu. UZ ukáže 

hypoechogenní podslizniční masy. Extravazace do mediastina je známkou ruptury. 

Výjimečně se hematom vyvíjí pod bránicí. V diferenciální diagnostice bereme 

v úvahu především rupturu jícnu (viz dále), varixy, infarkt, plicní embolie, disekci 

hrudní aorty. Flexibilní endoskopie je kontraindikována, protože insuflací vzduchu 

se může stav zhoršit. Esofagoskopie tuhým tubusem  ukáže purpurově zbarvený 

podslizniční hematom a mohla by identifikovat  i zdroj krvácení. 

Terapie: u intramurálního hematomu zákaz polykání potravy, později, obvykle po 

několika dnech,  se podává tekutá a pak kašovitá dieta. Podle krevního obrazu 

transfuzní terapie. Potlačuje se produkce žaludeční kyseliny, podávají se antiemetika, 

koriguje se porucha koagulace. Ojediněle je indikována injekční sklerotizace.  

Chirurgická léčba u masivní hematemeze postupuje obvykle z pravostranné 

torakotomie a následná ezofagotomie má  umožnit identifikaci zdroje krvácení a jeho 

ošetření. 
 

7.7.3. „Spontánní“ ruptura jícnu ( transmurální, Boerhaave 

syndrom)  

  Jde o protržení jícnu z přetlaku  v průběhu úporného zvracení, když nedojde 

souběžně k uvolnění tonu m. cricopharyngeus (Killianův svěrač), tedy ne ve 

skutečnosti spontánně, bez příčiny. Podobně jako u hematomu, dochází k ruptuře 

nejčastěji těsně v oblasti bránice  vlevo. Nutno odlišit od Mallory-Weiss syndromu, 

kdy jde jen o intramurální trhlinu v jícnu, rovněž obvykle jako důsledek zvracení. 
Diagnóza může být obtížná, chybí klasické příznaky a lékařská péče nastupuje 

opožděně – asi jedna třetina je jich atypická. Jde o život ohrožující stav. Mortalita je 

při časné dg. a definitivním chirurgickém řešení do 12 hodin od příhody přes 50 %, za 

48 hodin je   úmrtnost přes 90 %: rozvíjí se mediastinitida, perikarditida, pneumonie, 

empyém, sepse a septický šok. 

Patofyziologie: prudce zvýšený tlak v luminu jícnu při úporném zvracení v důsledku 

neuromuskulární dyskoordinace, zejména v oblasti m. cricopharyngeus, který 

nerelaxuje (obvykle po přejedení a v opilosti). Nejčastějším místem ruptury je levá 

zadní boční stěna v dolní třetině jícnu a v něm pak zejména lokus asi 2-3 cm nad 

ezofagogastrickým spojením. Na druhém místě je oblast horního mediastina a 

subdiafragmatická část jícnu. Morbidita je vzácná, častější u mužů (3:1), byly 

popsány u novorozenců i starců. 

Příznaky: Nebývá hematemeze (ta je častější u Mallory – Weissova syndromu, tj. 

roztržení jen slizniční vrstvy jícnu). Polykání působí kašel, protože  je drážděna 

pleura.  Zkrácený, zrychlený dech, který mírní bolest na pleuře a tvorbu pleurálního 

výpotku. Opožděným příznakem je pak podkožní emfyzém (trias: zvracení, bolest 

v dolním hrudníku a podkožní emfyzém). Při lokalizaci v krčním jícnu pak bolest pod 

jugulární jamkou. Při ruptuře ve střední třetině je bolest mezi lopatkami a 
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epigastricky.  U ruptury v dolní třetině bývá rezistentní i břišní stěna. Při progresi 

nemoci se zjišťuje tachykardie, diaphoresis, teplota, hypotenze. Pneumomediastinum 

se jeví při poslechu  třaskáním v rytmu srdečné akce, které by mohlo být zaměněno za 

třecí šelesty při perikarditidě. V dalším stadiu se manifestuje infekce a sepse, 

v terminálním stadiu pak septický šok. 

V diferenciální diagnóze  přichází do úvahy tyto dg: ruptura aorty, syndrom 

Mallorey-Weiss, infarkt myokardu, akutní pankreatitis, peptický vřed, pneumotorax. 

Terapie:  pokud je to možné, pak v  souběhu konzervativní – protizánětlivé a 

protišokové léčby –  jde urgentní reparace chirurgická. Jen konzervativní léčba  

zcela výjimečně, když nejsou výrazné symptomy, perforace je do mediastina, které 

dobře drénuje do jícnu, nejsou známky sepse. V konzervativní terapii se zajišťuje 

nasogastrické odsávání  a chirurgická drenáž hrudní dutiny navenek, po úvodní i.v. 

výživě je vhodná  výživa do jejunostomie. 

Chirurgie postupuje z levostranné torakotomie a primární sutura ruptury je možná 

obvykle jen d prvních 24 hodinách. Poté změny okrajů ruptury  nedávají pro 

postupující nekrózu šanci na zhojení. V tomto případě je nutné naopak udržovat píštěl 

a vstup do jícnu event. žaludku T trubicí, která současně umožňuje odvádění sekrece. 

Po reparaci tkání je pak možná sutura píštěle, obvykle rekonstrukční plastikou, nebo 

segmentální resekcí jícnu. V poslední době jsou prováděny při časné diagnóze výkony 

endoskopickou cestou. Pokud je výpotek v dutině břišní, drénuje se laparoskopicky. 

 

7.7.4. Poruchy motility jícnu (též 7.5, 7.7.10) 
Efektivní deglutinace vyžaduje koordinovanou sekvenční motilitu jícnu, která 

zajišťuje: 

- Posun potravy aborálním směrem 

- Uzávěr sfinkterů, které brání regurgitaci soust a žaludeční šťávy 

 

Poruchy motility se dělí na:  

- primární a sekundární a  

- jsou kategorizovány podle manometrických výsledků 

 

Peristaltika probíhá formou kontinuální vlny a není přerušena ani na přechodu 

příčně pruhované svaloviny v hladkou. Dolní jícnový svěrač relaxuje před dobíhající 

vlnou a svého tonu znovu nabývá, až vlna svěračem projde. Rychlost vlny je asi 2 cm 

za sec.  

- Primární peristaltická vlna je řízena z polykacích center. 

- Sekundární peristaltika je vyvolána rozpětím jícnu bolusem, procházejícím 

(nebo stagnujícím) v jícnu a nebo refluxem ze žaludku. Má za úkol posunout 

váznoucí sousto, bránit refluxu a čistit jícen. 

- Terciární kontrakce je simultánní, izolovaný a  nefunkční stah jícnu. Nemá 

povahu peristaltiky,  její účel je neznámý a protože frekvence narůstá s věkem,  

je označována za presbyezofagus. 
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Poruchy motility jícnu jsou pestré,  od dobře definovaných poruch až k nespecifickým 

poruchám, které sehrávají roli spíše u refluxních problémů nebo jsou bezpříznačné. 

Příčiny vzniku primárních poruch, až na achalázii, jsou nejasné. Sekundární 

vznikají v souvislosti např. se sklerodermií, diabetem aj. a nebo ve spojení se 

strukturálními a funkčními změnami jícnu, jako jsou striktury, obstrukce  cizím 

tělesem, nádorem,  zánětem, peptickým vředem, slizničními prsténci a refluxem. 

 

Příznaky: u 80 % nemocných dominují  mechanická dysfagie, odynofagie  a 

pestrá škála bolestí v krajině hrudníku a epigastria. Dříve než začneme pátrat po 

poruše motility, nutno vyloučit strukturální  příčinu obstrukce, např. striktury po 

poleptání, refluxní ezofagitidu a systémová onemocnění. 

Poruchy se dělí na: 

Primární: 

- Achalázie 

- Spastická porucha – difúzní jícnový spasmus, etážová křeč, nečastěji horního 

a dolního sfinkteru nebo jen hypertenze dolního jícnového  svěrače. 

- Poruchy motility nespecifické povahy (neefektivní motilita jícnu.) 

Sekundární: jsou způsobené např. sklerodermií, diabetes    mellitus, konzumací 

tvrdého alkoholu, psychickými poruchami a věkem (presbyoezofagus). 

 

Patofyziologie je u primárních jícnových poruch motility objasněna jen  u achalazie, u 

ostatních je nejasná. U sekundárních poruch motility,  jako např. u sklerodermie,  

diabetes aj. je lépe chápána na základě znalostí primárního onemocnění. 

 

7.7.4.1 Achalázie  
Tonizace a relaxace v dolním jícnovém sfinkteru  jsou řízeny excitačními 

(acetylcholin, substance P) a inhibičními (oxid dusíku, vazoaktivní intestinální 

peptidy) neurotransmitéry. Nemocní s achalázií  postrádají nonadrenergní 

noncholinergní inhibiční gangliové buňky, což vede k poruše rovnováhy v excitační a 

inhibiční neurotransmisi a výsledkem je trvalá tonizace dolního jícnového sfinkteru. 

Příčina poruchy je neznámá. Důsledkem je stáza potravy nad sfinkterem a postupná 

dilatace dolní části jícnu, který má tvar prohnuté nálevky. Je to onemocnění začínající 

po 20 roku věku. 

Příznaky: mechanická  dysfagie,  regurgitace, bolest na hrudi,  pálení u srdce, úbytek 

váhy. 

Klinický nález: Ezofagogram charakterizuje zahnutá zaškrcená nálevka s   

rozšířením jícnu a hladinkou. Ojediněle vzniká epifrenický divertikl, časté jsou 

hiátové hernie. Manometrická měření ukazují, že u nemocných chybí propulsivní 

peristaltická vlna jícnu, tj. že kontrakce probíhá souběžně v různých částech jícnu a 

klidový tonus dolního svěrače je trvale zvýšen. 
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V diferenciální diagnostice je nutné vyloučit měřením pH především refluxní 

ezofagitidu. 

 

7.7.4.2 Spastická porucha motility.  
Není jasný původ, jsou obviňovány poruchy v myenterické distribuci neuronů vagu, v 

difúzní fragmentaci  jeho vláken, zmnožení endoneurálního kolagenu, rozpadu 

mitochondrií.  Stav vyhlíží jako funkční nerovnováha mezi excitačními a inhibičními 

postgangliovými drahami s následnou disharmonií koordinujících složek peristaltiky. 

Nekonstantně bývá nalézána svalová hypertrofie a hyperplázie v dolních 2/3 jícnu, 

která nemá ale vždy rovnítko mezi příznaky a manometrickým měřením.  

Příznaky spastické jícnové poruchy motility 

- Bolest na hrudi může, podobně jako u achalázie, napodobit anginu pectoris. 

Vysvětluje se přechodnou ischemii jícnové svaloviny a roztažením lumina. 

Nemusí být úměra mezi mechanickou dysfagií a bolesti na hrudi. Dysfagie je 

pro solidní i tekutá sousta (achalázie více pro solidní), je intermitentní a 

neprogreduje, neprodlužuje dobu jídla a dochází k menšímu úbytku na váze. 

- Nemocní také uvádějí pálení u srdce, regurgitaci a jiné, jako u refluxu. 

V diferenciální diagnostice myslíme na anginu pectoris, infarkt, plicní embolie.  

(V Americe je sem řazena též Chagasova nemoc vyvolaná  protozoon T. druzi, které 

je přenášeno hmyzem.  Po akutním septickém začátku přechází nemoc i po letech do 

chronického stadia, při kterém nastává rozpad gangliových buněk. Onemocnění se 

manifestuje mj. např. kardiomyopatiemi, megaezofagem v důsledku atonického jícnu 

bez relaxace dolního jícnového svěrače,  megacolonem aj.  Diagnóza je serologická, 

terapie v první fázi antibiotická, v chronické jsou antibiotika bez efektu.) 

 

7.7.4.3 Difúzní jícnové spasmy  
Jsou podobné achalázii: obě jednotky mají aktivní vyšší amplitudu simultánní 

kontrakce jícnu. Na rozdíl od achalázie nacházíme intermitentně manometricky 

normální peristaltiku. Také relaxace dolního svěrače je dobrá. Ojediněle však difúzní 

jícnové spasmy mohou komplikovat již stávající achalázii a pak je úplná aperistaltika. 

Klinický nález: ezofagogram je klasický, má tvar šroubovnice (vývrtky), zjišťují se 

pseudodivertikly, není reflux. Manometrie vykazuje souběh kontrakcí jícnu v různých 

etážích. Tlak může být vyšší než 180 mm Hg a také tlak v dolním svěrači může 

přesahovat 40 mm Hg. Intermitentní peristaltika jícnem je normální. 

Obvykle se provádí ambulantní jícnová manometrie, při které se sbírají údaje o tlacích 

v jícnu a dolním svěrači v delším časovém úseku. Další zlepšení přinesla manometrie 

s vysokým rozlišením. 

 

7.7.4.4 Sklerodermie jícnu  
Primární defekt v jícnu u tohoto systémového onemocnění je dáván do vztahu k atrofii 

hladké svaloviny a její fibróze. Nahrazení svaloviny jizvou vede postupně ke ztrátě 
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motility a peristaltiky a ochabnutí dolního jícnového svěrače. Přitom pruhovaná 

svalovina postižena není a motilita je v ní uchována. Dysfagie se vyskytuje asi u 76 % 

nemocných s touto diagnózou, může jít i o dominantní příznak nemoci. 

 

Terapie poruch motility jícnu a jeho důsledků:  

- Farmakoterapie: léky relaxující hladkou svalovinu, včetně nitrátů a blokátorů 

kalciových kanálů, anticholinergika, beta2agonisté, inhibitoři fosfodiesterázy. 

Dále antirefluxní terapie, tricyklická antidepresiva. 

- Botulotoxinové injekce do oblasti dolního svěrače endoskopickou cestou. 

- Endoskopie: dilatace jícnu, zejména u striktur a achalázií, byla prováděna 

původně otolaryngology  rigidními tubusy a  dilatačními bužiemi a tato praxe  

je stará téměř celé století. Doba účinnosti byla nověji významně prodloužena 

flexibilní esofagogastroskopií s pneumatickou dilatací dolního jícnového 

svěrače. Dilatace lze provádět i bužiemi s nafukovací manžetou (balonkem) 

pod kontrolou rtg. U achalázií se používají  postupně s průměrem po 

nafouknutí 30, 35 a 40 mm, úspěšnost je po roce až 90 %, po 2 letech 70 %, 4 

letech ještě asi ve 40 %. 

- Chirurgie: Provádí se Hellerova myotomie v dolním svěrači, též 

endoskopicky,  nezvládnutelné stavy s megaezofagem lze řešit ezofagektomií 

s náhradou mobilizovaným žaludkem (zpravidla jeho velkou kurvaturou) nebo 

volným střevním štěpem s cévní anastomózou. 

 

7.7.5 Rakovina krční části jícnu (viz též 6.3.2.3, 7.6.2 a 8.3.3) 

(Poznámka: Optimální stanovení časného stadia rakoviny jícnu a spádových metastáz  

lze dosáhnout pomocí CT a PET hrudníku. Endoskopie umožňuje určit místo (s 

údajem vzdálenosti od horních řezáků a kardie a popřípadě vztah k hornímu 

jícnovému ústí) a rozsah šíře postižení obvodu  a délky jícnu,  rozsah obstrukce a 

částečně též i hloubku infiltrace. Dále pak k provedení více biopsií pro histologické 

vyšetření a klasifikaci. Důležitý je i obrazový záznam pro konzultace.  Ultrazvukové 

vyšetření spádových metastáz  jícnovou sondou je pak vhodné při  rozhodování o 

rozsahu chirurgické léčby. Rakoviny jícnu v posledních desetiletích přibývá, 

především v dolním úseku jícnu. Zde jde převážně o adenokarcinomy. Pokud jsou tyto 

nádory operativně léčitelné /T1-3 N0-1 MO/, používá se obvykle po úvodní 

chemoradioterapii buď tradiční pravostranná torakotomie a laparotomie s cervikální 

nebo torakální anastomózou.  Nebo nověji minimálně invazivní pravostranné 

torakotomie z jednokanálového přístupu a laparoskopie s analogickou anastomózou, 

jak uvedeno v předchozím. Snížila se tak významně pooperační morbidita a mortalita, 

zejména ubylo plicních komplikací. Dlouhodobé přežití či trvalé vyhojení je v obou 

skupinách ale vzácné, 14-25 %.) 
    Krční jícen se rozprostírá od C4 po Th1.  Rakovina v této lokalizaci, patří 

k vzácnějším. Postihuje, podobně jako rakovina hypofaryngu, častěji starší muže, 

pijáky tvrdého alkoholu. U žen postihuje spíše střední věk a  tím i lokalitou může 

upomínat na rakovinu retrokrikoidní krajiny  při chronické hypochromní (dříve 
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perniciózní) anemií. Rakovina velice časně metastazuje do paratracheálních, 

retrofaryngeálních a cervikálních  uzlin, vzdálené metastázy jsou vzácnější. Lečba 

se provádí v různých variantách kombinací chirurgické léčby s aktinoterapií a 

chemoterapií a má zpravidla, zejména u cirkumferenciálních nádorů, jen přechodný 

úspěch. V rámci rakoviny jícnu tato lokalizace činí asi 10 %. Nádor má podstatně 

vyšší incidenci, ale  i záchytnost v časném stadiu v jihovýchodní Asii než v Evropě. 

(Podobně také anaplastická rakovina nosohltanu.) 

 

Příznaky:  Nemocní mají polykací potíže částečně podobné Zenkerovu 

divertiklu, zpočátku pocit váznoucího sousta, někdy „uvázlého knedlíku v krku“, 

který nutká k polykání, bolest může být palčivá až řezavá. Ojediněle jsou stopy krve 

ve vydáveném hlenu, spasmus při polykání, úbytek na váze, někdy zvracení. 

Nemocný trpí nechutenstvím a postupně přechází na řídkou kašovitou až tekutou 

stravu. Stesky mohou svádět k falešné diagnóze podobně se projevující „neurogenní 

dysfagie či globus nervosus“ (dříve hystericus). Polykací obtíže mohou být 

následovány aspiracemi a kašlem, který může vznikat i přímou iritací zakončení vagu. 

Diagnóza vychází z rtg vyšetření pasáže hypofaryngu a jícnu a dalších zobrazovacích 

metod, endoskopie, též rigidní, bioptického zjištění, nálezu regionálních a vzdálených 

metastáz aj. Výsledky a celkový zdravotní stav, také výživy, jsou pak zdrojem pro 

úvahy o léčebných směrech. Endoskopie musí být velice pečlivá, protože při 

lokalizaci nádoru těsně pod  horním svěračem jícnu a zejména na jeho přední stěně  

může být snadno přehlédnuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Cirkumferenciální nádor přesahuje kaudálně 7. krční 

obratel.  

Vlevo rozsáhlý cirkumferenciální karcinom,  sahající 

od postkrikoidní krajiny až do úrovně 6 tracheálního 

prsténce . 
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Klasifikace T vychází z délky nádoru, do a nad 5 cm a s postižením okolních orgánů, 

např. n. laryngus recurrens. N jsou posuzovány podle pohyblivosti a stejnostrannosti 

či fixovanosti a oboustrannosti. A z toho i vyplývají stadia. Zatím se ani ve větších 

souborech nenachází validní vztah mezi stadiem nemoci a přežitím, s výjimkou jen 

zcela povrchních lézí. Histologicky  se nádor vyskytuje  jako různě zralé 

dlaždicobuněčné  bujení, adenokarcinomy jsou nalézány jen v dolní třetině jícnu. 

 

Léčba: vedle již uvedené léčby trojkombinací se uplatňuje paliativní endoskopické 

vložení endoprotézy a nebo punkční gastrostomie. V přípravě na operaci pak 

realimentace. 

Chirurgické léčba: podle rozsahu nezbytné resekce jícnu a po případě hypofaryngu 

se používá náhrada:  

- kůží, různými typy laloků (deltopektorální, vrátkový, ostrůvkový aj.) 

- krčními fasciemi nebo m. platysma  (obé uvedené představuje vícedobé 

operace) 

- částmi trávicího ústrojí: volné štěpy tenkého a tlustého střeva s cévním a 

izoperistaltickým anastomozováním (s rizikem nekróz) a jednostopkové laloky 

ze žaludku a tlustého střeva s uchovaným vlastním cévním zásobením (s 

významným zásahem do fyziologie trávení). 

Problém náhrady jícnu spočívá v etážovém zásobení jícnu drobnějšími cévami, které 

neumožňují parciální etážové resekce a posuny jícnu a nebo částečné náhrady a do 

úvahy přichází užití části trávicího traktu. Jednou z metod, technicky méně náročnou, 

je např. tubulovaní žaludku z oblasti při velké kurvatuře a současné  resekci části 

žaludku podél malé kurvatury. Tímto lalokem lze nahradit celý jícen a dosáhnout až 

na dolní hranice mezofaryngu. Lalok se protahuje bez torakotomie předním 

mediastinum. (Podobně se postupuje i po devastaci jícnu poleptáním). Disekce 

mediastinálních metastáz cestou torakotomie nebývá dostatečně radikální a to a 

vzdálené metastázy jsou příčinou, že operace obvykle jen prodlouží život nemocného 

a zlepší komfort perorálního 

příjmu stravy.  

Vlevo tubulovaná oblast velké 

kurvatury žaludku, položená na 

longetu  na hrudníku 

 

Vpravo je patrná sutura epiglottis 

s tímto jednostopkovým lalokem a 

jeho vlastní sutura .  
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Následné ozáření by se mělo 

vyhnout interponovaným 

tkáním, což omezuje možnou 

aplikaci na případné metastázy 

v horním mediastinu. Proto 

někteří autoři volí primární 

ozáření s následnou operací, 

což však zvyšuje počty 

komplikací při hojení. Udává se 

dokonce, že ozáření nezlepšuje 

výsledky chirurgické léčby. 

Samotné ozáření je užíváno 

jako paliativní. Chemoterapie 

je užívána v  různé časové 

kombinaci s  aktinoterapií a 

léků. Ve stadiu zkoušek je léčba 

biotiky. 

 

 

Čtyři týdny po provedené 

náhradě jícnu a hypofaryngu 

lalokem ze žaludku. 

  

Cirkumferenciální rakovina krčního 

jícnu se plazí vlevo ke dnu piriformního 

recesu vlevo.  

 

 

 

 

 

Infiltrativně rostoucí dlaždicobuněčný 

karcinom na axiálních řezech 

nepřesahuje rovinu svalové vrstvy (ze 

dvou resekátů, jícen podélně protnut).  
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7.7.6  Dysfagie při 

osteofytech krční páteře 
Myelogram s početnými kompresemi 

míchy, s osteofyty a pokročilými 

spondylotickými změnami jako příčina 

dysfagií. (Předáno k řešení 

neurochirurgům). Meziobratlové 

prostory jsou různě široké. 

Příčinou dysfagie může být mechanická 

překážka, ale velice často i dráždění 

sympatiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

MR: Dysfagie, kořenová 

symptomatologie v oblasti ramene a 

krku, rozsáhlé spondylotické změny a 

osteofyty zejména v rozsahu C4-C7 a 

zúžení předního leptomeningeálního 

prostoru. Je dobře  patrný sloupec 

vzduchu v oblasti epi-,  oro- a 

hypofaryngu a laryngu, 

ventrálně na tělech obratlů jsou 

patrné osteofyty deformující lumen na 

úrovni arytenoidních hrbolů až 

Killianova světače. 
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7.7.7  Extraezofageální (supraezofageální) refluxní 

choroba (EERCH) (Též 7.2.2.1, 7.7.10) 

 Nejde o prostup refluxní tekutiny ze žaludku a popřípadě též duodena jícnovou 

stěnou, ale o výstup refluxu nad úroveň Killianova svěrače, jak bylo popsáno 

v kapitole 7.2.2.1. V řadě dalších kapitol je zmínka o možném patogenetickém 

působení v oblasti dolních cest dýchacích, hltanu a v horních cestách dýchacích, 

včetně dutin a navazující tubotympanální soustavu. Problém se dotýká také 

pneumologů a stomatologů, z čehož vyplynul základ pro český mezioborový 

konsensus, který částečně inspiroval následující text. (Jako i v jiných „konsensech“ i 

zde najdeme souběh s kompromisy.) 

 

Symptomatologicky se extraezofageální reflux může manifestovat prakticky 

všemi příznaky,  jak jsou uvedeny v kapitolách  obecné a speciální ORL.  EERCH  

charakterizuje jediný specifický příznak: vykašlaný, vydávený a plivaný sekret 

je souběžně vnímán nemocným jako slaný a kyselý. Další příznaky, jako  pocit 

sucha a nebo naopak přehlenění v oblasti nosohltanu a hltanu,  pocit škrábání v krku 

či v ústech a na jazyku, pálení či pocit globus nervosus, pokašlávání 

(„pochrchlávání“) a záchvaty dusivého kašle,  jsou nespecifické. Nemocní si stěžují 

na dysfonii, od chrapotu až po bezhlasí a projevy laryngospasmu, od foetoru z úst po 

parageuzie a dysgeuzie (kupodivu parosmie nejsou zmiňovány).  EERCH je přičítán 

syndrom obstrukční sleep apnoe a jiné poruchy spánku. Uvádí se i sinusové arytmie. 

 

Klinické jednotky jsou neméně pestrou škálou, není však charakteristické, 

typické onemocnění EERCH.  Chorobě jsou přisuzovány různé formy akutních a 

chronických atrofických a hypertofikých faryngitid, laryngitid, nepravé a benigní 

nádory, prekancerózy a karcinomy (laryngu a supraglottis), ulcerózní i stenozující 

stavy, pestrá patologie tracheobronchiálního stromu a plicních alveol, od fibrózy přes 

obstrukci či obliteraci až po bronchiektázie a samozřejmě astma bronchiale. 

Protože zatékající reflux do dolních cest dýchacích vytváří zejména kašlem aerosol, 

patologie se nachází neméně pestrá v oblasti dutiny nosní, vedlejších nosních dutin a 

také ve výchlipce dýchacích cest, tubotympanálních prostorách a pochopitelně ústech. 

Zde jsou EERCH přičítány akutní i chronické záněty všeho druhu, v ústech navíc 

zubní caries, paradentóza aj. (2012 je zdůrazněn vliv pepsinu, který je dokonce 

prokázován „peptestem“ v kolekci sekretu ze středouší, ale na druhé straně se uvádí, 

že je často pH ve faryngu nad hodnotou, při které je pepsin aktivní.) 

 

Diagnóza je postavena na anamnéze, klinickém a zejména laboratorním vyšetření. 

Na základě stupnice subjektivních obtíží byl vytvořen index příznaků EERCH 

jejichž význam není hodnocen např. věkově, ač tytéž příznaky u mladistvých mají 

jinou váhu než u starších lidí (kašel, dušnost, polykací obtíže, zahlenění, problémy 

s hlasem atd.) 
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Priorita vyšetření se řídí podle toho, který obor vyhledá nemocný jako první. 

Gastroenterologové jako první vyšetření provedou ezofagogastroduodenoskopii. 

Z hlediska ORL je důležitý poznatek, že v horní třetině jícnu se mohou nacházet 

ostrůvky ektopické žaludeční sliznice, což je nutné ověřit biopticky. Mohla by být 

malým zdrojem žaludeční šťávy. 

Otolaryngolog volí jako první klasické ORL vyšetření s následným vyšetřením 

pomocí flexibilních nebo rigidních teleskopů nebo mikroskopu (podle potřeby 

v souběhu tracheobronchoskopii s ezofagoskopií).  Zánětlivé změny, akutní a 

chronické, od erytému přes otok a patologickou sekreci až po granulomy, se hodnotí 

bodovou stupnicí, která určuje míru pravděpodobnosti diagnózy EERCH. 

Laboratorní vyšetření má pro potvrzení diagnózy význam největší. Je vyšetřována 

tekutina z bronchoalveolární laváže na lipofágy (jsou ukazatelem aspirace), na pH, 

pepsin, event. žlučové kyseliny. Pro nemocného je jednodušší takové vyšetření 

z kondenzátu vydechovaného vzduchu nebo vykašlaného aerosolu, nebo ze slin. 

Významná je 24hodinová dvoukanálová pH-metrie (se sondou jednak nad a pod 

Killianovým svěračem), která EERCH dovede identifikovat se senzitivitou přes 80 %. 

Mnohakanálové měření impedance rozlišuje podrobněji také zásaditost a neutrálnost 

prostředí, dovede rozlišovat i mezi tekutinou a vzduchem (při říhnutí), výškový rozsah  

sledovaných parametrů v jícnu a rozlišuje i směr toku tekutin.  Rtg vyšetření pasáže 

jícnem a žaludku je poněkud odsouváno, ačkoliv možnost polohování vyšetřovaného 

je schopno odhalit insuficienci uzávěru ezofagogastrických mechanismů. Test na 

pepsin se provádí z odebraných slin, sputa a aspirované tekutiny ze středouší. 

Poměrně jednoduchým, relativně spolehlivým a pro nemocného nenáročným je test 

prováděný léky – inhibitory protonové pumpy (omeprazol aj). Výsledek není 

k dispozici ale ihned, zpravidla s časovou prodlevou po pravidelném užívání. Průběh 

onemocnění může být epizodický nebo chronický.  

 

Léčba: Po stanovení diagnózy nastupují opatření dietetická, medikamentózní, 

chirurgická a úprava životního stylu.  

Dieta: Omezují se čerstvé kynuté pečivo, tuky, čokoláda, cibule, česnek, máta, kyselé 

džusy, káva, čaj, perlivé nápoje a pak potraviny, které nemocný dává do souvislosti s 

potížemi. 

Medikamentózní léčba je orientována na antacida, prokinetika, inhibitory protonové 

pumpy, absorbenty žlučových kyselin. 

Z chirurgického repertoáru (po vyčerpání možnosti léčby konzervativní) se používá 

prakticky jen fundoplikace. Tč. je nejúčinnější fixní nedeformovatelná podoba této 

operace. Úskalí fundoplikací jsou v možném následném nástupu mechanické a 

bolestivé dysfagie, nadýmání, průjmů a recidivy refluxu. Od r. 2009 je aplikována, 

jako alternativa k fundoplikaci, implantace „náramku“ v podobě titanových korálků, 

které jsou volně otočné a které by měly umožňovat volnou deglutinaci a přitom 

blokovat reflux. Po dvou letech  této praxe je míra jak málo významných tak 

významných následných dysfagií  udávána nižší, než u fundoplikace. 
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Významný je životní styl: onemocnění nese často znaky psychosomatického 

základu, tedy bezstresový režim, dále zákaz alkoholických nápojů včetně suchých vín 

a kyselých a oxidem uhličitým přesycených piv a limonád, zákaz kouření, omezení 

činnosti zvyšující tlak v dutině břišní, redukce tělesné hmotnosti, mírný náklon lůžka 

od hlavy k patě, event. zvýšená poloha horní poloviny těla s pootočením z polohy na 

zádech k poloze na pravém boku. 

2013. Nověji je popisována forma refluxu, která je příčinou chronického nočního 

kašle, ale která při klasickém monitorování pH nevykazuje kyselost. Diagnózu lze pak 

postavit jedině na vícekanálovém měření impedance v hypofaryngu.  
 

7.7.8  Zenkerův divertikl –  chirurgická léčba (viz též 7.3) 

 Souhrn: Výchlipka sliznice v Killianově trojúhelníku, jejíž příčinou je porucha 

koordinace mezi kontrakcí hltanového svěrače a m. cricopharyngeus. Diagnóza  

vyplývá z rtg polykacího aktu. Léčba  je jednak otevřenou zevní chirurgií s 

divertikuloektomií a nebo divertikulopexí, jednak endoskopická, rigidním nebo 

flexibilním endoskopem. Upřednostňuje se rigidní.  Výkon ve flexibilní endoskopii 

tehdy, když je u nemocného nemožný záklon hlavy a celková anestézie. 

  Dříve než Zenkerem byl  divertikl popsán Ludlowem z Bristolu v r. 1769. Výskyt  se 

udává 2 na 100 tisíc/rok, nejčastěji mezi 65-75 roky, častější u mužů a bílé rasy. Na 

polykacím aktu se podílí více jak 40 párů svalů a většina kostry hlavy a krku. Člověk 

polkne asi 700krát za den.  

  Anatomie: Dolní hltanový svěrač je složen z pars thyreopharyngea a 

cricopharyngea. Pars cricopharyngea má horní a dolní komponentu, obě vycházejí z 

postraní části lamina cricoidea. Horní vlákna jdou dorzokraniálně a zanořují se do 

mediální raphe pharyngea. Dolní vlákna jdou dorzokaudálně a splývají s jícnovou 

svalovinou. Mezi nimi je vzadu Kilianův trojúhelník,  místo původu Zenkerova 

divertiklu. Při klidovém tonu je intraluminální tlak v tomto místě  nesouměrný: v 

zadopředním směru činí 55-60 mm Hg a v příčném 30 mm Hg. 

  Teorií vzniku je řada: teorie o neuromuskulární dysfunkci, teorie anatomické 

ochablosti zadní porce hltanové svaloviny, teorie svalové dysfunkce, porucha 

koordinace orální a faryngální fáze polykání, porucha v souhybu jazylky atd. Ze 

vzniku dysfunkce je obviňován i GERD, u nemocných je i zvýšená incidence  

hiatálních hernií. Histologicky se nachází  fibróza, zmnožení kolagenu, tuková 

degenerace. 

  Symptomatologie.  Vychází jednak z komprese jícnu naplněným divertiklem, tedy 

pestrá škála mechanické dysfagie a odynofagie. Dochází k regurgitaci nestrávené 

potravy z divertiklu, je zápach z úst, aspirace, jsou bublavé šelesty jdoucí z krku, 

v pozdním stadiu může být patrná boulička na krku v paramediální krajině nad joulem 

(nemocný si pak někdy palpací sám evakuuje obsah do jícnu), může být chrapot nejen 

z obrny zvratného nervu, při delším trvání je patrná podvýživa. 

  Divertikl může být v souběhu s laryngokélou, benigními intraluminálními nádory, 

polymyositidou, strikturami v krčním jícnu, hiátovou hernií a GERD. Komplikovat 

se může aspiračními pneumoniemi, retencí cizích těles (např. tablet), potrava se mění 

v bezoáry, mohou vznikat tracheoezofageální píštěle, ojediněle obrny hlasivek, 
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ulcerace a krvácení. Je nebezpečí perforací divertiklů při slepém zavádění 

nasogastrických sond a endoskopů. Sekundárně mohou vznikat karcinomy jícnu 

(asi v 1%).  

  Rtg –  polykací akt s kontrastem: statický záznam nemusí odhalit malý divertikl, 

dynamický polykací akt  může mimo vak odhalit i další jícnovou patologii, mj.  

difúzní svalovou chabost, která je kontraindikací endoskopické léčby divertiklu. 

  Léčba –  nahodilé nálezy asymptomatických divertiklů se neléčí. 

  Otevřená chirurgie používá techniku analogickou gastrointestinální anastomóze 

staplerem:  exstirpace vaku probíhá souběžně se  suturou rány. Metoda má svá 

rizika pramenící  z netěsnosti sutury (mediastinitis), z poranění okolních struktur (r. 

recurrens n. vagi), píštělí a infekce v ráně. 

  Metoda je proto nahrazována divertikulopexí a inverzí divertiklu do lumina jícnu. 

Divertikulopexe fixuje fundus výchlipky nad úrovni krčku k prevertebrální fascii a 

svalovině hltanu, čímž se zabrání plnění divertiklu potravou a tekutinami. Nevýhodou 

jsou recidivy divertiklu. Invaginace – vchlípení vaku do lumina jícnu následuje  

sutura krčku, takže po operaci v luminu jícnu visí polypovitý vak. Obě metody se 

spojují s krikofaryngeálnío myotonií a jsou vhodné pro menší výchlipky do 5 cm. 

Výlučně samostatná myotonie je vhodná jen pro nejmenší divertikly do 2 cm. 

 

  Endoskopicky – rigidní technika: endoskopická, staplerem asistovaná 

ezofagodivertikulostomie Užívá se dvoulopatkový ezofagoskop (kačení zobák), 

který se zavádí  jako jiný rigidní perorální endoskop, přičemž  přední lopata směřuje 

do jícnu a zadní do divertikulu. Obraz je zvětšen zavedeným teleskopem, lze však, 

podobně, jako při laryngomikroskopii, použít mikroskop.  Endoskopický stapler je 

zaveden tak, aby souběžně protínal  a  sešíval septum (ret) mezi jícnem a divertiklem: 

sešita je zadní stěna jícnu  se stěnou divertikulu: jícen je rozšířen o divertikl, vzniká 

divertikuloezofagostomie. Místo stapleru je zejména v ORL užíván harmonický 

skalpel nebo laser, kterým je ret mezi jícnem a divertiklem koagulován a následně 

protnut. Tato metoda je ve všech směrech nejúspěšnější, nejlevnější, nejrychlejší a s 

nejmenšími riziky a komplikacemi. 

  Flexibilní endoskopická technika  se užívá tehdy, kdež jsou problémy se 

zavedením rigidního tubusu (krční páteř, zuby) a když je kontraindikována celková 

anestézie, tedy zejména u starých nemocných. Postup je analogický výše uvedené 

ORL technice: pomocí harmonického skalpelu je koagulována přepážka mezi jícnem 

a divertiklem a následně proťata. Je řada variací,  jak protnout ret, vždy se ale provádí 

přísně ve střední čáře a musí dosáhnout dna divertiklu, někdy se uzávěr dna jistí 

endoklipsy. Používá se také bipolární koagulace, při které je jedno aktivní raménko 

klíštěk zavedeno  do jícnu a druhé do divertiklu v místě předělu. 

Přehlednost operačního pole zlepšují dále např. zavedení nasogastrické sondy nebo 

průhledné nástavce  na flexibilní endoskopy, jejichž pomocí lze lépe nastavit v 

zorném poli předělující ret.  
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Ret  divertiklu je zastaven mezi lopatami 

ezofagoskopu. Zadní lopata směřuje do 

divertiklu. 

 

 

 

 

 

Protětí bylo provedeno diodovým 

laserem za kontroly přímého teleskopu.  

 

 
 

 

 

 

 

7.7.9  Helicobacter pylori – patogen v oblasti ORL orgánů? 
 Výše v kapitole 7.2.2.1  byl tento patogen zmíněn v souvislosti s GERD.  Bylo 

řečeno, že reflux žaludečních šťáv zapříčiňuje i šíření Helicobacter  pylori  (HP) do 

jícnu a výše a uvádí se, že tento mikrob sehrává i určitou roli při vzniku MALT 

lymfomu s vazbou na lymfatickou tkáň sliznice. Zvažují se proto i souvislosti s 

patologií tonzil, se středoušními záněty a vleklými onemocněními dýchacího ústrojí. 

Naproti tomu však se nově  uvádí (2012), že s útlumem výskytu Helicobacter pylori 

stoupá výskyt refluxních ezofagitid. 

 Poměrně rozsáhlé a početné studie, zkoumající osazení ústní dutiny, hltanu a 

středoušní dutiny HP, jsou velmi rozporuplné. Částečně je to zapříčiněno, obtížnějším 

průkazem přítomnosti mikroba a to je dále umocněno barvitou škálou používaných 

odběrových a dalších laboratorních technik. 

 Vzhledem k tomu, že mikrob je dáván do souvislosti nejen s rakovinou žaludku a 

dvanácterníku, ale také s malignizací lymfatické tkáně, je nasnadě, že autoři pátrají po 

možném podílu HP i na vzniku rakoviny a lymfomů z lymfoepiteliální tkáně 

především tonzil. HP byl prokázán u nemocných s karcinomem tonzil, ale také u sleep 

apnoe syndromu a u řady dalších diagnóz s nesignifikantním rozdílem četnosti. 

 HP byl zařazen mezi karcinogeny I. typu podle IARC, přičemž výklad jeho 

působení je trojí: 

- je  přímým mutagenem 

- karcinogeneze jde přes  imunitní inhibici T-buněk ,  kterou zprostředkuje 

vakuolizační cytosin 

- karcinogeneze jde cestou zvýšených hladin více cytokinů a regulačních 

molekul – a právě jim, speciálně EGF, TGF a NOS je přičítán výskyt 
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žaludečních malignit. Přeneseně pak se uvažuje o stejném působení v oblasti 

orofaryngu. 

 Určitým problémem pro průkaz HP v oblasti hltanu je nutnost odběru bioptického 

vzorku a z něj pak následná kultivace, zatím co v žaludku lze použít metody 

neinvazivní. Výsledky kultivace, prováděné na speciálních agarových půdách, 

ovlivňuje předchozí aplikace antibiotik, rozsah prováděné ústní hygieny a vlastní 

přeměna HP v kokoidní, obtížně kultivovatelnou podobu. 

 Proto se častěji užívají rychlé a laciné ureázové testy, které zkoumají ureázovou 

aktivitu, což ale v oblasti hltanu je znesnadněno skutečností, že ureázu produkují i jiné 

bakterie, kolonizující hltan. Také histopatologický průkaz lézí, spojovaných s HP 

není příliš validní. Jako nejcitlivější se jeví (2012) detekce HP za pomoci 

molekulárně diagnostických postupů, nejčastěji polymerázovou řetězovou reakcí. 

Používají se obvykle  termostabilní DNA  a detekují se různé geny, z nichž některé 

vypovídají o patogenitě, jiné o virulenci. 

 HP byl prokázán ve slinách a zubním plaku a objevily se názory, že  nejen 

žaludeční šťáva, ale i dutina  ústní může být primárním zdrojem pro  šířené HP do 

hltanu. Z klinického hlediska byl pak zkoumán vztah k lymfoepiteliální tkání tonzil, a 

mimo malignity je zvažován i možný podíl na rozvoji adenoidní vegetace. Že krajina 

nosohltanu je kontaminována HP dosvědčují nálezy této bakterie v punktátech 

chronických ušních exudátů u dětí.  

 V souvislosti s provedenou typizací HP se zjistilo, že není identita žaludečního a 

orofaryngeálního typu HP. Většinou se spatřovala souvislost mezi žaludečními 

problémy nemocného a jeho problémy orofaryngeálními, ale nálezy potvrzují, že  

osazení orofaryngu HP nemusí být doprovázeno infekcí HP v žaludku. 

 Rozsah  a diference studií na téma HP naznačuje módnost problému a bude zřejmě 

trvat několik roků, než se dosáhne přes vědecké důkazy racionality pohledu na 

patogenetické působení této bakterie. Není pochyby, že stejně, jak je běžně 

v patogenezi jiných chorob shledáváno, nebude ani HP jediným činitelem a budou 

nalézány kofaktory, které jeho patogenitu zahajují, rozvíjejí a jiné zase tlumí. Možná, 

že je v orofaryngu jen saprofytem. 

(2013: Podobně se ukazuje módnost v univerzálním obviňování  jednou eozinofilního 

zánětu cest dýchacích, jindy supraezofageálního refluxu žaludečních šťáv ze všech 

ostatních zánětlivých problémů v oblasti horních cest dýchacích, hltanu, hrtanu  a 

středouší.) 

 

7.7.10 Fyzioterapie u gastroezofageálního refluxu a 

poruch motility jícnu (2013) 
V léčbě gastroezofageálního refluxu (7.2.2.1 a 7.7.7) a poruch motility a popřípadě 

senzibility jícnu (7.5 a 7.7.4 ) se uplatňují především farmakologické a chirurgické 

postupy a poněkud v pozadí zůstává uplatnění fyzioterapie a rehabilitace. Přitom 

poruchy v oblasti pohybového ústrojí mohou být v pozadí problémů, např. svým 

nepřiměřeným napětím a změnou anatomického postavení.  Toto platí obecně o GIT, 
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ale i ostatních viscerálních orgánech. Možnosti fyzioterapie  u uvedených poruch 

vyplývají z funkčně recipročních reflexních a biomechanických vztahů mezi 

pohybovým systémem a vnitřními orgány. Tzn. zejména, že porucha funkce 

svalového ústrojí má vliv na změnu funkce GIT a obráceně: změna napětí v jednom 

systému mění napětí v systému druhém. Přitom jde  - až na horní úsek jícnu -  o 

interakci mezi hladkou svalovinou GIT a svalovinou kosterní. Tato spojitost je 

vysvětlována změnou aferentace do míšního segmentu, především nocicepce. 

     Biomechanický a funkčně reciproční  (neurofyziologický) vztah mezi 

pohybovým systémem a polykacími cestami se projevuje zejména při 

- sfinkterové funkci jícnu (platí i pro ostatní svěrače GIT a močového ústrojí) 

- opěrné funkci ústní spodiny, bránice a hrudníku, zajišťující správnou pozici 

jícnu a žaludku (podobně funguje pro dutinu břišní  např. pánevní dno)  

- formování vnitřních orgánů:  porucha pohybové soustavy mění anatomický 

tvar orgánů (zřetelně např. u kyfoskolióz plic a srdce) a  

- při vzniku hltanových a jícnových parestézií, pocitu globu, pálení žáhy. 

  - Globus bývá spojen obvykle se zvýšeným tonem infrahyoidních svalů a   

s poruchou souhybů jazylky a její bolestivostí. Porucha se přičítá krční a  

přechodu v hrudní páteř. Původ potíží může být ojediněle i značně anatomicky 

vzdálen a může být i příznakem funkčních poruch gastroduodenálního úseku. 

-  Krikofaryngeální dysfagie je charakterizována křečí svěrače s obvykle stopem 

pasáže sousta do jícnu. Může být akutně vyvolána blokádami v oblasti krční a 

přechodu v hrudní páteř. Doprovází ji často i spasmus svalů ústní spodiny, což 

naznačuje, že začátek poruchy je již v přechodu volní fáze polykání ve spontánní. 

Recidivující a chronické spasmy mohou mít svůj původ též v degenerativních 

změnách krční páteře, např. při osteofytech. 

- Funkční bolest na hrudi může být i jícnového původu a jen 

symptomatologické odlišení  od ICHS je obtížné. Může mít charakter palčivé 

bolesti ve střední čáře, které je pro nemocného obtížně odlišitelné  od pálení žáhy. 

Objektivně není podložena  ani GERD nebo poruchou motility jícnu. Stav může 

být vyvolán i tzv.  vertebrokardiálním syndromem a nebo vysokým postavením 

bránice, blokádami v dolní hrudní páteři a  v torakolumbálním přechodu. 

-  Pálení žáhy  představuje poměrně typický syndrom, lokalizovaný nemocným 

do dolního jícnu, event. nadbříšku, pocit není nepodobný pálení  v hltanu po 

požití papriky a pepře. Přičítá se nejčastěji GERD, jednak kyselině solné 

(vykašlaný nebo vydávený sekret nemocný „chutná“ jako slaný a kyselý), ale 

existují formy anacidní, kde leptadlem je pepsin. (Stav může vést k tvorbě 

ulcerací, metaplaziím epitelu, vzniká tzv. Barretův jícen a  asi v 5 % rakovina.) 

Z hlediska fyzioterapie se zjišťuje porucha dechového vzoru – tzv. horní typ 

dýchání s potlačením dechových exkurzí bránice. Ta tvoří zevní jícnový svěrač 

a jeho dysfunkce se spolupodílí na vzniku refluxu žaludečních šťáv.  Často je 

aktivována Headova zóna jícnu a žaludku a je bolestivost hypogastria. Přímým 

spouštěčem vjemu pálení žáhy může být trigger point v bránici. 
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Pálení žáhy může být (a ne ojediněle) též projevem gastroduodenální patologie, 

např.  poruch evakuace žluče a  sekretu pankreatu (funkční porucha žlučníku, 

biliární a pankreatická porucha Oddiho svěrače) a cholecystitid (ojediněle je tato 

patologie i přítomna u příznaku globu). Je to dáváno do souvislosti s iritací n. 

vagus, u něhož je známo, že subjektivní projekce obtíží je často o etáž výše než je 

místo patologie, tedy až do oblasti jícnu. 

 

Při řešení deglutinačních problémů a řady symptomů s tím spojených, pro které 

nenacházíme patoanatomický podklad, je vhodné zvažovat i konzultaci 

s fyzioterapeutem, zda příčinou nemohou být problémy pohybového ústrojí 

(nesprávný tonus, postavení, pohyb), zde především svalů spodiny úst, zevních 

krčních svalů, páteře, interkostálních svalů a  též bránice. Nověji se zabývají 

poruchami orofaryngeální fáze polykání též logopedi. 

 

Fyzioterapeutické postupy jsou pak zaměřeny na rehabilitaci svalového tonu a 

normalizaci postavení a pohybu muskuloskeletální soustavy : v uvedených situacích 

se to týká především krční a hrudní páteře včetně ovládající svaloviny, krční 

svaloviny, hrudního koše, bránice a svaloviny břišní stěny. 

 

7.7.11.Dysfagie – struktura, funkce, patologie klinika 
(Viz též  odynofagie  2.1.3, mechanická dysfagie  2.12, z pohledu fyzioterapie 2.12.1 

a  7.7.10, poruchy motility jícnu 7.7.4)  

Dysfagie  - porucha polykání je ztížená nebo znemožněná pasáž potravy z úst do 

žaludku. Polykání má tři fáze: ústní, hltanovou , jícnovou. (Některé fyziologie uvádí 

dvě fáze: ústně hltanovou a jícnovou.) 

► Ústní fáze  sestává z úpravy sousta v ústech a následného odsunu do hltanu. 

-   Úprava – žvýkání sousta  je zajišťováno rty (uzávěr úst), tvářemi (brání hromadění 

potravy mezi zuby a tvářemi, čelistmi, jazykem,  patrem, slinnými žlázami. 

Propriocepce a sensory kontrolují teplotu,  chuť, vůni, konsistenci a objem sousta. (Je 

tedy jen přípravou sousta k polknutí) 

-   Odsun sousta do hltanu zahajuje vlastní polykání a je  volní činností dutiny ústní, 

zejména jazyka. Na něm proběhne od předu vzad vlna zdvihu. Odsun je řízen 

mozkovou kůrou přes kortikobulbární trakt a končí v okamžiku, kdy sousto dosáhne 

přední patrové oblouky a polykání přechází do další fáze. 

► Hltanová fáze polykání  (a jícnová) jsou reflexní. Hltanová  trvá méně než 1 

s. Jazyk je stažen dozadu dolů a měkké patro společně s m. constrictor pharyngis sup. 

vytvoří patrohltanový uzávěr (Passavantův val). Současně dojde k uzávěru hrtanu, 

stažením aryepiglkotických řas, sklopením epiglottis, vestibulárních řas a sevřením 

glottidy s pauzou dýchání. Na závěr  se hrtan zvedá a otevírá se krikofaryngeální 
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svěrač (tvořený pars cricopharyngea  m. constrictor pharyngis inf., označovaný též 

horní jícnový nebo Killianův svěrač), inervovaný jen z n. vagus. Tato reflexní  fáze  

je řízena z plexus pharyngeus. 

► Jícnová fáze je pod kontrolou mozkového kmene a plexus oesophageus 

s vegetativními vlákny obou n. X., kraniálně též přes n . laryngeus recurrens). Posun 

kašovitého sousta probíhá formou klasické peristaltické vlny, tekutiny jsou stažením 

dolního hltanového svěrače vstřiknuty někdy až na hranici dolní třetiny jícnu. 

V hltanové a jícnové fázi je reflexní činnost zajištěna senzitivními vstupy z receptorů 

na bázi jazyka, měkkého patra, patrových oblouků a mandlí, zadní stěny hltanu (vše 

oblasti, ze kterých lze vyvolat dávivý reflex).  Podněty jdou prostřednictvím n.VII., 

IX., a X. do polykacích center v retikulární soustavě mostu.  Odtud jde eferentní část  

reflexního oblouku prostřednictvím jader a nervů V.,VII., IX., X. a XII. do 

příslušných svalů.   

Souhra polykání s dýcháním: vlastní polknutí   se děje (u více jak 80 % lidí) po 

výdechu podstatné části vzduchu z plic a rázný dovýdech pak následuje po dokončení 

hltanové a většinou i jícnové fáze polykání.  Dovýdechu je přikládán fyziologický 

význam v rámci očisty okrajů hrtanového vchodu od zbytků sousta. (V  rehabilitaci 

aspirací je pak doporučováno nemocným, aby na závěr sousta místo dovýdechu si 

lehce odkašlali, čímž se zrychlí proud vzduchu a účinnost takové očisty. Podobně 

může posloužit i Valsalvův manévr) 

Anamnéza většinou usměrňuje další pátrání po příčině. Pátráme i po dřívějších 

problémech – mrtvice, nervově svalové poruchy, hypertenze, diabetes, nemoci štítné 

žlázy, onkologická anamnéza, nefropatie, demence, aplikace botulotoxinu, úrazy 

hlavy, krku a trupu, užívání nitrátů a anticholinergik, vápníku, blokátorů kalciových 

kanálů, aspirinu, železa, vitaminu C, antidepresiv, AB (dysmikrobie). 

Příznaky  

Podle fáze (průběhu) polykání: 

Ústní fáze: hromadění sousta v ústech, vytékání z úst, porucha mimiky,  žvýkacích 

svalů, svalů jazyka, tváří, rtů, poruchy artikulace, porucha iniciace hltanové fáze. 

Projevy mentální poruchy. 

Faryngeální fáze:  pocit cizího tělesa, pocit uvázlé „koule“ v krku nutkající na 

polykání (globus pharyngeus), dávení, zvracení, odynofagie, hypersalivace, vytékání 

slin, zatékání potravy do nosohltanu a huhňavost (nejčastější problém u rozštěpů 

patra, přechodně např. po tonzilektomii a adenoidektomii) při nedostatečnosti 

patrohltanového uzávěru, aspirace a zatékání potravy a slin do hrtanu a 

tracheobronchiálního stromu  v důsledku poruchy i jen některého z mechanismu  
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uzávěru hrtanů (průnik i mimo fázi nádechu do dolních cest dýchacích), kašel, 

kýchání, chrapot až afonie a projevy laryngospasmu. Krikofaryngeální spasmus 

doprovází náhlá, výrazná bolest, neumožňující polknutí ani sliny,  zaměnitelná i za 

bolest při infarktu myokardu. 

Jícnová fáze: váznutí sousta, pocit tlaku za hrudní kosti a plnosti v nadbříšku 

s následným dávením i zvracením vzniká  z anatomických a funkčních poruch 

získaných nebo vrozených v oblasti propriocepce, koordinačních poruch peristaltiky a 

poruch hybnosti. 

Doprovodné příznaky: hubnutí, slabost, mentální poruchy.  

 

 Obr. Schematické znázornění jednotlivých fází polykání (zvýrazněn tvar jazyka, 

černě bolus): 

jazyková vlna zahajuje        sousto dosahuje orofarynx        sousto plní valekuly, 

  polknutí sousta                 a dále se posouvá reflexně         kořen jazyka klesá, 

                                                                                           hrtan se  zvedá a zavírá 

          
 

                   uzávěr hrtanu  je ukončen, sousto           sousta se ujímá jícnová  

                    plní  piriformní recesy, otevírá se                 peristaltická vlna 

                           krikofaryngeální svěrač 
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Příčiny obecně 
 

Léze v mozkové kůře a nebo kmeni, které mohou zapříčinit dysfagii: 

- poruchou motility žvýkacích   a na peristaltice hltanu a jícnu a nebo uzávěrových  

a elevačních funkcích hrtanu se účastnících svalů 

- poruchou senzibility, propriocepce, chuti, čichu (druhotně často mentálně 

podmíněné – dávení ze zdánlivé odpornosti sousta) 

Periferní obrny percepčního systému i motorických nervů, podílejících se na 

polykacím aktu 

Strukturální léze v polykacích cestách a jejich okolí u vrozených anomálií (rozštěpy 

patra, stenózy a atrézie jícnu), poleptání a opaření, získané striktury laryngu a jícnu, 

záněty, především flegmóny a abscesy, nádory uvnitř nebo zevně polykacích cest, 

strumy, cizí tělesa, divertikly, sklerodermie aj.  

(Viz též kapitoly: achalázie 7.5, poruchy motility jícnu 7.7.4, aspirační syndromy 

8.5.1.) 

Problematika poruch polykání zasahuje do řady oborů a její diagnostika a léčba 

jsou multidisciplinární – neurologie, ORL a foniatrie, stomatologie, 

gastroenterologie,  radiodiagnostika, chirurgie, psychiatrie, dietologie aj.) 

Diagnostika:  Musí být odstupňována podle příznaků a urgentnosti od méně 

náročných a neagresívních postupů k náročnějším. 

Zobrazovací metody: rtg pasáž polykacích cest (videofluoroskopie bariem), CT, 

MR, u cizích těles a nádoru, zánětů.  

Endoskopie flexibilní: s vyhodnocením struktury a funkce od dutiny ústí až po 

žaludek (možno volit i transnazální cestu). Podle potřeby rigidními tubusy ( pro 

krajinu zejména hypofaryngu a krikofaryngeálního svěrače, léčebně u cizích těles.) 

Ultrasonografie se užívá zejména při vyšetření poruch hybnosti jazyka, též u dětí a 

může diagnostikovat  nádory a zánětlivé infiltráty v okolí polykacích cest.. 

Scintigrafie (technecium-99m) umožňuje označení slin v ústech a následně 

kvantifikovat rozsah aspirací. Má význam zejména u latentních aspirací slin. 

Kombinuje se někdy s jícnovou manometrií, podobně jako fluoroskopie: ta zejména 

ke zjištění gradientu tlaku v oblasti krikofaryngeálního svěrače. 

Podle potřeby  je možné indikovat EMG, vyšetření biochemické a KO, plicních 

funkcí, rtg plic. 
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Neurologické vyšetření zaměřené na kraniální nervy s pozorností na svalový tonus, 

reflexibilitu, koordinaci, postavení hlavy a krku (úklony), event. trupu (schoulení). 

Stomatologické vyšetření, podle potřeby dermatologické, interní, chirurgické. 

Léčba: 

Plně odvisí od příčiny dysfagie a nálezu. 

Kauzální léčba spočivá v odstranění příčiny, cizího tělesa, striktury nebo stenózy , 

(endoskopicky včetně vložení stentů), nádorů a zánětů (chirurgicky, onkologicky, 

AB). 

Rehabilitační léčba – fyzioterapie (neurologická a mentální příčina, vadné postavení 

krční a hrudní páteře, hrudního koše, bránice. 

Paliativní léčba: parenterální výživa, gastrostomie. 

Cílem výživy je zachovat příjem nutričně odpovídajícího množství potravy. 

Není pravidlem, že by, zejména v ORL, polykání tekutin bylo snazší než kašovité 

potravy: u uzávěrových poruch hrtanu se nemocný naučí např. též polohováním 

(úklonem) hlavy a krku dříve polykat kaši než tekutiny. Také u krikofaryngeálního 

spasmu polykání tekutin může být těžší, než kašovitého sousta. Při poruchách v dutině 

ústí činí potíže žvýkání a tedy spíše potrava tuhá. 

 Dieta co do hutnosti sousta  má řadu stupňů od vodnaté, přes medovou, , pudinkovou, 

až po konsistentní soudržnou a nebo rozpadající se (rýžová zrna, pečivo) 

Kompenzační strategie v prevenci aspirací spočívá ve:  

►Fyzioterapii, 

    usnadňující polykání, je zaměřena na vzrůst svalového tonu, koordinaci. Cvičí se  

např. 

- brada  vzad a zejména dolů (přitisknutí k hrudi) mění průsvit hrtanového 

vestibula a snižuje se rozsah možných aspirací, 

- rotace krku k rameni zužuje stejnostranný průsvit hltanu a vytlačuje sousto na 

druhou stranu se zachovanou motilitou, 

- úklon hlavy naopak směřuje sousto na stranu úklonu, tedy např. zachované 

motility, 

- cvičení Valsalvova pokusu ke zpevnění uzávěru glottis s následným odkašláním 

jako očišťovací manévr hrtanového vchodu, 
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- Mendelsohnův manévr, tj. nácvik maximálního zdvihu hrtanu a jeho udržení 

v čase s cílem prodloužit dobu otevření Killianova svěrače (další podrobnosti 

2.12.1) 

Další metody jsou biofeedback (též EMG feedback) s cílem redukovat nežádoucí 

aktivitu svalů při obrně n. VII (synkineze) a problémy s artikulací. 

Ledovou tříští lze naopak urychlit přechod orální volní fáze ve fázi  reflexní, 

hltanovou v případech, kdy je tato funkce obleněná.  

►Farmakoterapii 

Botulotoxinem  (typ A) lze snížit tonus horního svěrače jícnu při  krikofaryngeálním 

spasmu. Podobně lze ošetřit i dolní jícnový svěrač. Účinnost je v řadu týdnů. Z dalších 

léků se užívá glukagon a diazepam k uvolňování uvázlých objemných, ale měkkých 

cizích těles. Nitráty se užívají při achalázii. 

►Ezofagoskopické  a chirurgické léčbě 

Její základy byly dány rigidními tubusy při extrakci cizích těles před 150 roky. 

Metoda se pak rozšířila do léčby intraluminálních stenóz a striktur dilatačními 

bužiemi  a nebo vkládání stentů. V současnosti rigidní tubusy jsou užívány také při 

operacích Zenkerova divertiklu. Dnes v mnoha směrech, nejen diagnostických, jsou 

rigidní tubusy nahrazeny flexibilní technikou, nicméně v některých oblastech a při 

některých úkonech  (poleptání jícnu, cizí tělesa) zůstávají nenahraditelnými.  

Chirurgicky lze dále resekovat osteofyty cervikálních obratlů, které vyvolávají 

symptom globu (nutkání na polykání z pocitu uvázlé koule v krku). 

Aspirace lze omezovat při obrnách zvratného nervu mediopozicí  hlasivky teflonem, 

který se vstřikuje laterálně od hlasivky nebo chirurgicky tamtéž vkládaným štěpem  

z chrupavky. Užitečná je tracheotomie s kanylou, vybavenou nafukovací manžetou 

(v době rehabilitace polykání  mj. u nemocného snižuje obavy z aspirace, což nácvik 

ztěžuje). Laryngektomie, jako paliativní výkon, je z těchto důvodů užívána jen 

výjimečně. 

►Extraorální výživě  

Parenterální, nasoezofageální  sondou (nasogastrickou  sondou pro časté komplikace  

jako např. regurgitace, reflux, krvácení aj. méně často) nebo gastrostomickou cestou. 

Gastrostomie se standardně provádějí perkutánně za gastroskopické asistence. 

Nemocný se  sondou nebo gastrostomií se proti komplikacím, zejména z GERD,  

polohuje do polosedě a podávají se preventivně H2 blokátory a provádí se další 
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opatření proti refluxu. Jejunostomie se provádí spíše ojediněle, u nemocných 

s nezvladatelným refluxem a aspiracemi.    

V diferenciální diagnostice dysfagie jsou zvažovány příčiny: 

Neurologické:  mrtvice, poranění mozku, Parkinsonova a Alzheimerova nemoc, 

amyotrofická laterální  a smíšená skleróza, nádory mozku, Guillain-Barré syndrom, 

Huntingtonova nemoc, meningitidy, encefalitidy, postinfekční obrny a obrny svalů 

pestrého původu, myasthenia gravis, senzorické a motorické neuropatie postihující 

laryngální nervy aj. 

Endokrinní: při hyper a hypothyroidismu, u Cushingova sy, deficit B 12 (s dysfunkcí 

kortikobulbárního traktu a následnou pseudobulbární obrnou). 

Medikamentózní: antidepresiva, antipsychotika, kortikoidy, antilipidemika, 

aminoglykosidy, anticholinergika, kolchicin 

Chirurgické: výkony oboru neurochirurgie, ORL, stomatologie, chirurgie mohou být 

zdrojem poškození inervace, svalů, základem pro tvorbu jizev a stenóz. 

Psychogenní: charakterizuje orální apraxie bez poruchy řeči a bez poruchy 

faryngoezofageální pasáže.  Může být projevem i úzkosti, deprese, somatoformních 

příznaků, hypochondrie, anorexie. Sem lze zařadit i cizí tělesa v jícnu jako projev 

sebepoškozování. 

Poruchy motility: difúzní jícnové spasmy, achalázie, sklerodermie, presbyoeofagus, 

krikofaryngeální dysfunkce. 

Záněty jícnu – ezofagitidy: GERD, infekční ezofagitidy, postradiační a po 

chemoterapii, lékové (nejen korozívní) 

Strukturální poruchy: Zenkerův a jiné divertikly, hiátové a jiné brániční herniace, 

stenózy a atrézie po úrazech (poleptání, opaření, trachealoidní kruhy, Plummer-

Vinsonův (Kelly-Patersonův) syndrom, Sjögrenův syndrom. Komprese jícnu ze 

zevnějšku zánětem (v parafaryngu a mediastinu), nádorem, strumou, obstrukce lumina 

cizím tělesem, nádorem, varixy aj. 

7.7.12 Anomálie jícnu (viz též 7.1) 

Jde o různorodý soubor anomálií a malformací, pro jejichž lepší pochopení odkazuji 

na učebnice embryologie. K nejčastějším anomáliím patří: 

- Vrozené atrézie jícnu a tracheoezofageální píštěle 

-  Rozštěpové vady hrtanu, jícnu a průdušnice 

- Vrozené stenózy 

- Zdvojení jícnu / primitivního střeva 
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- Vrozené malformace bronchopulmonálního úseku primitivního střeva. 

- Vrozené divertikly 

- Krátký jícen – brachyezofagus. 

Otorinolaryngolog je u těchto anomálií volán k provedení některých diagnostických 

vyšetření a event. k provedení tracheotomie. Blíže se proto zmiňuji jen o některých 

z nich. 

►Vrozené atrézie jícnu 

Varianty těchto anomálií ukazuje schematicky obr. 

 
1 - atrézie jícnu (v asi 8 %), 2 – atrézie s horní 

 ezofagotracheální píštělí (do 1 %), 3 - atrézie  jícnu s píštělí 

z dolního torza  jícnu do průdušnice (do 86 %),  4 –  dvojitá 

píštěl při atrézii (do 1 %),  5 –  píště v podobě H asi 4 %. 

 

Příznaky a diagnóza:  Atrézii lze znázornit již ve vyšším stadiu 

vývoje fétu ultrazvukem a asi u 2/3 je tato anomálie doprovázena 

polyhydramnionem. Po narození je pak patrné větší slintání a již 

při krmení regurgitace potravy a ze zatékání do dýchacích cest 

kašel a projevy dušení. Poslechový nález na plicích je pestrý a 

progreduje. Umělá ventilace může plnit vzduchem též žaludek a jeho extenze může 

vést k protržení stěny. Nelze ani zavést výživnou cévku. Rtg jícnu nutno provést 

opatrně, vodným kontrastem, především jsou-li známky horní píštěle. 

Léčba je chirurgická a velice náročná, pokud jsou od sebe torza jícnu vzdálená, pak je 

nutno použít náhrady, nejlépe střevem, ale vytvoření dobře vyživovaného štěpu/laloku 

je  obtížné. Výkon se odsouvá do vyššího věku dítěte a výživa se podává gastrostomií. 

Některé menší vady lze řešit torakoskopickou cestou. 

 

5 
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►Laryngotracheoezofageální rozštěpy jsou klasifikovány podle 

rozsahu: 

I. typ (asi 30 %) se vyznačuje ohraničeným rozštěpem v měkkých tkáních 

interarytenoidního prostoru a prsténcová chrupavka je postižena nad 

úroveň hlasivek. 

II. typ (asi 50 %) je doprovázen rozštěpem celé  prsténcové chrupavky, který 

může zasahovat dále subgloticky až do krční části průdušnice. 

III. typ (asi 20 %) tvoří rozštěpy zasahující navíc  hrudní část průdušnice. 

-       Mimo uvedené se uvádí okultní typ,  kde jde jen o rozštěp měkkých tkání                           

      v  interarytenoidní krajině. 

Tyto anomálie často doprovázejí další, zejména kardiovaskulární (valvulární stenózy, 

aberantní a. innominata, otevřený ductus arteriosus, komorové defekty septa aj.), 

tracheo/bronchoezofageální píštěle, vrozená slepota aj. 

Příznaky a diagnóza vycházejí po narození z potíží s polykáním: při kojení z 

aspirace vzniká kašel, dušnost, při křiku je chraptivý hlas, pneumonie. Pokusy o za 

vedení jícnové cévky na výživu jsou často chybné do trachey. Přesná diagnóza 

vychází z endoskopie (mikrolaryngoskopie), přičemž  nejlehčí I. typ se může zjišťovat 

obtížněji, než typy rozsáhlejší. 

 Obr. Rozštěp typ II. (Převzato z Medscape Drugs 

&Diseasees) 

Léčba je chirurgická a i zde velmi náročná, výživu lze 

zajistit na potřebnou dobu jícnovou sondou, ale zatékání 

slin se jen částečně mírní polohováním dítěte.  

Regurgitacím zejména u pokročilejších typů rozštěpů 

pak lze zamezit  jen dočasným uzávěrem jícnu pod 

bránicí, což lze laparoskopickou cestou, podobně jako 

gastrostomii. Některé menší defekty lze řešit 

endoskopicky a nebo torakoskopicky. 

 

►Jícnové stenózy a vrozené jizevnaté striktury 

V jícnu byly nalezeny: 

- Tkáňové dystopie a ektopie, jako části chrupavek, řasinkový epitel,  žlázové 

struktury, které jen výjimečně mohou zhoršovat pasáž jícnem 

- Blanité jícnové přepážky (diafragmata) 

- Stenózy v důsledku anomálií vaziva a svaloviny jícnové stěny 

Příznaky a diagnóza jsou založeny na podobných symptomech jako u předchozích: 

aspirace, pneumonie, pevná potrava činí větší obtíže než tekutiny. Později 

v kojeneckém věku nastupující  podobné problémy mohou být i důsledkem 

gastroezofageálního refluxu. Diagnostika je upřesněna endoskopicky a rtg pasáži 

jícnem, reflux klasickými postupy, mj. pHmetrií a event. biopsií. 
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Léčba je prováděna pneumatickou dilatací s fluoroskopickou kontrolou, je neúspěšná 

při zúžení způsobeném chrupavčitými prsténci. Ojediněle je nutné blanité jizvy 

rozrušovat chirurgicky, nejlépe laserem, koblací, UZ skalpelem. 

 

Jako pozůstatky po vývoji primitivního střeva se můžeme setkat s cystami, jak 

jícnového, tak bronchogenního typu. Cysty se lokalizují nejčastěji do pravého zadního 

mediastina. Jinou anomálií je duplikatura jícnu: mohou být kompletní zdvojení a 

nebo mohou mít jednu stěnu společnou. Často je v nich nalézána sliznice žaludečního 

typu. Vzácnější je sdružení s anomáliemi obratlů a anomáliemi v oblasti břišní části 

trávicího ústrojí. Jde o anomálie v oblasti notochordu z přetrvání neuroenterického 

kanálu. 

 


