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Predslov 

Táto vysokoškolská učebnica je určená pre študentov medicíny k predmetu 

otorinolaryngológia, ale aj pre postgraduálne vzdelávanie lekárov v špecializačnom 

odbore otorinolaryngológia. Učebný text je zostavený z klinickej anatómie 

a fyziológie, vyšetrovacích metód a chorôb dutiny ústnej, hltana, hrtana a krku. 

Jednotlivé chorobné stavy obsahujú informácie o etiopatogenéze, príznakoch, 

možnostiach diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a o liečbe a prognóze. Dôraz sa 

kladie na moderné vyšetrovacie metódy, či už špecifické fyzikálne, endoskopické 

alebo zobrazovacie, ďalej na súčasné diagnostické postupy a aktuálne liečebné 

možnosti. Hoci sa to v texte extra nezdôrazňuje, kvalitná klinická práca sa dnes 

nezaobíde bez  medziodborovej spolupráce. Takáto spolupráca tak v diagnostike 

(rádiodiagnostik, histopatológ, mikrobiológ atď.) ako aj v liečbe (klinický a radiačný 

onkológ, klinický farmakológ atď.) je v súčasnosti nevyhnutná. Vysokoškolská 

učebnica je doplnená množstvom klinických obrázkov a nálezov zobrazovacích 

vyšetrení, ktoré by mali poskytnúť lepší obraz o klinickom odbore, prípadne 

zatraktívniť štúdium otorinolaryngológie a pomôcť v lepšej orientácii v klinickej praxi.  

 

 

                                                                                                Autor 
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1 DUTINA ÚSTNA A HLTAN 

1.1 Klinická anatómia dutiny ústnej a hltana 

1.1.1 Dutina ústna (cavitas oris) 

Dutina ústna siaha vpredu od ústnej štrbiny (rima oris) dozadu po hltanovú úžinu 

(isthmus faucium), cez ktorú sa dutina ústna otvára do ústnej časti hltana. Vpredu je 

ohraničená perami (labia oris) a lícami (buccae), vzadu prednými podnebnými 

oblúkmi (arcus palatoglossus), dolu dnom dutiny ústnej (basis oris), hore tvrdým 

(palatum durum) a mäkkým podnebím (palatum molle-velum palatinum). Alveolárne 

výbežky čeľuste a sánky (processus alveolaris maxillae, pars alveolaris mandibulae) 

a horné a dolné zuboradie (arcus dentalis superior et inferior) rozdeľujú dutinu ústnu 

na ústnu predsieň (vestibulum oris) a vlastnú dutinu ústnu (cavitas oris propria).  

Spodinu dutiny ústnej tvorí m. mylohyoideus, ktorý sa v tvare „U", ako diafragma, 

rozprestiera medzi sánkou a jazylkou. Na jeho hornej ploche je m. geniohyoideus.  

Pri zatvorených ústach prakticky celú ústnu dutinu vypĺňa jazyk (lingua). Základ 

jazyka tvorí osobitne upravené priečne pruhované svalstvo, orientované v troch na 

seba kolmých rovinách. Na jazyku sa rozoznáva zadná masívnejšia tretina tzv. koreň 

jazyka (radix linguae), telo jazyka (corpus linguae) a užší hrot jazyka (apex linguae). 

Telo jazyka je vertikálne sploštené, horná plocha sa označuje ako chrbát jazyka 

(dorsum linguae), ďalej možno rozlišovať bočný okraj jazyka (margo linguae) a dolnú 

plochu (facies inferior linguae). Usporiadanie svalov jazyka umožňuje jeho extrémnu 

pohyblivosť. Hranicu medzi telom a koreňom jazyka tvorí sulcus terminalis s foramen 

caecum linguae ako zvyškom embryonálneho ductus thyroglossus.  

Na dolnej ploche jazyka sa v strednej rovine zdvíha jazyková uzdička (frenulum 

linguae). Podjazyková slinná žľaza vyklenuje sliznicu spodiny ústnej dutiny do 

pozdĺžnej riasy (plica sublingualis) s vrcholom v caruncula sublingualis. V caruncula 

sublingualis ústi vývod podsánkovej žľazy (ductus submandibularis Whartoni) 

a hlavný vývod podjazykovej žľazy (ductus sublingualis major Bartholini). Vývod 

príušnej žľazy (ductus parotideus Stenoni) vyúsťuje vo vestibulum oris na papilla 

parotidea v úrovni druhého horného molára. 
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Ústna dutina je vystlaná dlaždicovým nerohovatejúcim epitelom s početnými 

séromucinóznymi slinnými žľazami. V oblastiach priameho kontaktu s kosťou je 

sliznica zhrubnutá a vytvára s periostom tzv. mukoperiost (alveolárne výbežky, tvrdé 

podnebie). Povrch dorzálnej plochy jazyka pokrýva modifikovaný dlaždicový epitel 

s početnými výbežkami - papilami (papillae linguales). Podľa tvaru papíl možno 

rozlišovať papillae filiformes (nitkovité), conicae (kuželovité), fungiformes (hubovité), 

foliatae (listovité) a vallatae (hradené). V oblasti sulcus terminalis a v oblasti papíl sa 

nachádzajú aj osobitné neuroepitelové bunky tzv. chuťové poháriky (caliculi 

gustatorii).  

V oblasti koreňa jazyka je jazyková mandľa (tonsilla lingualis). Medzi príchlopkou 

a koreňom jazyka sú príchlopkové jamky (valleculae epiglotticae), ktoré sú navzájom 

oddelené riasou plica glossoepiglottica mediana a po stranách pravou a ľavou plica 

glossoepiglottica lateralis.  

Sánka (mandibula) pozostáva z parabolicky ohnutého tela (corpus mandibulae) 

a vzadu nahor smerujúcich ramien (rami mandibulae). V canalis mandibulae sú 

uložené n. alveolaris inferior, ktorý do sánky vstupuje cez foramen mandibulae 

a opúšťa ju cez foramen mentale ako n. mentalis. V canalis mandibulae sú uložené 

aj cievy vyživujúce zuby dolného zuboradia. Čeľustný kĺb (articulatio 

temporomandibularis) je v úzkom vzťahu k vonkajšiemu zvukovodu, hlávkovému 

výbežku, spodine lebky, príušnej žľaze a k bočnej stene hltana. Ochorenia a úrazy 

postihujúce tieto susedné orgány môžu postihovať aj čeľustný kĺb a naopak (bolesti 

hlavy pri Costenovom syndróme).  

Cievne zásobenie 

Dutinu ústnu a priľahlú časť hltana zásobujú krvou vetvy a. carotis externa. Jazyk 

vyživuje a. lingualis. A. sublingualis privádza krv do spodiny ústnej dutiny, a. facialis 

vyživuje oblasť líca a podnebie dostáva krv z a. pharyngea ascendens a a. palatina 

descendens. Odtok venóznej krvi zabezpečujú rovnomenné vény, ktoré vyúsťujú do 

v. facialis alebo do plexus pterygoideus a do v. jugularis interna.  

Lymfatický systém 

Lymfa odteká do regionálnych submentálnych, submandibulárnych lymfatických uzlín 

a odtiaľ do systému hlbokých krčných lymfatických uzlín pozdĺž v. jugularis interna. 
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Lymfa zo strednej časti jazyka a spodiny ústnej dutiny smeruje homolaterálne aj 

kontralaterálne (dôležité z hľadiska možného metastázovania karcinómu).  

Inervácia 

Motorická inervácia jazyka je zaistená prostredníctvom n. hypoglossus. Telo a špička 

jazyka sú senzitívne inervované n. lingualis (n. trigeminus), koreňa jazyka 

z n. glossopharyngeus a vagus. Chuťové vnemy z predných dvoch tretín jazyka 

(senzorická inervácia) sa vedú cez n. lingualis a chorda tympani (n. facialis), zadnú 

tretinu senzoricky inervuje n. glossopharyngeus.  

Spodinu ústnej dutiny motoricky inervuje n. mylohyoideus (n. mandibularis), 

senzitívne n. trigeminus, sekretoricky (slinné žľazy) chorda tympani a vlákna ganglion 

submandibulare (parasympatická inervácia) a sympaticky plexus caroticus 

communis. Žuvacie svaly motoricky inervujú vetvy n. mandibularis (n. trigeminus), m. 

buccinator inervuje n. facialis. 

Zuby dolného zuboradia senzitívne inervuje n. mandibularis, horného zuboradia 

n. maxillaris, čeľustný kĺb n. auriculotemporalis (n. mandibularis).  

Motorickú inerváciu mäkkého podnebia zabezpečujú vetvy n. glossopharyngeus, 

n. vagus, n. trigeminus a pravdepodobne aj n. facialis.  

1.1.2 Hltan 

Hltan je asi 13 cm dlhá svalová trubica umiestnená pred krčnou chrbticou siahajúca 

od bázy lebky, kde je slepo zakončená klenbou (fornix pharyngis), až po plynulý 

prechod do pažeráka. Delí sa na 3 časti:  

• nosohltan ( pars nasalis pharyngis, epipharynx, nasopharynx),  

• ústna časť (pars oralis pharyngis, mesopharynx, oropharynx), 

• hrtanová časť (pars laryngea pharyngis, hypopharynx). 

Nosová časť hltana 

Nosohltan zhora ohraničuje spodina lebky, dolnou hranicou je myslená čiara v úrovni 

dolného okraja mäkkého podnebia. Prednú stenu tvoria choány, ktorými sa nosohltan 

otvára do nosovej dutiny a zadná plocha mäkkého podnebia. Hornú stenu tvorí telo 

klinovej kosti, v zadnej časti hornej steny je uložená hltanová mandľa (tonsilla 

pharyngea). Na bočnej stene vo výške zadného konca dolnej nosovej mušle je ústie 
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sluchovej trubice (ostium pharyngeum tubae auditivae). Jej zadný okraj tvorí 

trubicová vyvýšenina (torus tubarius) s lymfoepitelovým tkanivom v podobe mandle 

tonsilla tubaria. Na zadnej stene za tonsilla pharyngea môže perzistovať 

embryonálne tkanivo bursa pharyngea, ktorá býva ložiskom zápalu. Pri prehĺtaní sa 

mäkké podnebie prikladá na zadnú stenu hltana a vytvára velofaryngeálny uzáver.  

Nosohltan je v hornej časti vystlaný viacradovým cylindrickým epitelom s riasinkami 

a početnými pohárikovými bunkami (respiračný epitel), smerom dolu ho postupne 

nahrádza prechodný epitel až viacvrstvový nerohovatejúci dlaždicový epitel ústnej 

časti hltana.  

Ústna časť hltana 

Ústna časť hltana sa začína od úrovne dolného okraja mäkkého podnebia a končí sa 

približne v úrovni tela jazylky. Vpredu sa otvára do ústnej dutiny cez isthmus faucium. 

Isthmus faucium je tvorený mäkkým podnebím s čapovcom (uvula), koreňom jazyka 

a po stranách podnebnými oblúkmi s podnebnými mandľami. Predný podnebný oblúk 

(arcus palatoglossus) tvorí m. palatoglossus s trojuholníkovou riasou (plica 

triangularis) pri koreni jazyka. Zadný podnebný oblúk (arcus palatopharyngeus) 

smeruje k laterálnej stene hltana. Medzi podnebnými oblúkmi je mandľová jama 

(fossa tonsillaris), v ktorej je uložená podnebná mandľa (tonsilla palatina). Bočnú 

stenu tvorí m. constrictor pharyngis (superior et medius), ktorý oddeľuje orofarynx od 

parafaryngického priestoru (spatium peripharyngeum- spatium retropharyngeum 

a lateropharyngeum seu parapharyngeum). Oblasť ústnej časti hltana je vystlaná 

viacvrstvovým dlaždicovým nerohovatejúcim epitelom.  

Hrtanová časť hltana 

Hrtanová časť hltana je uložená za hrtanom, začína sa vo výške tela jazylky a v 

úrovni dolného okraja platničky prstienkovitej chrupky hrtana plynule prechádza do 

pažeráka (prvá fyziologická úžina pažeráka). Vpredu sa otvára do hrtanového 

vchodu a po oboch stranách hrtana vytvára lievikovité slizničné záhyby - hruškovité 

zátoky (recessus piriformis). Prednú stenu hypofaryngu tvoria štruktúry vchodu do 

hrtana a zadná stena hrtana. Bočnú stenu tvorí stredná a dolná časť zvierača hltana 

(m.constrictor pharyngis medius et inferior). Vnútorné steny oboch hruškovitých zátok 

tvoria krhlovo-príchlopkové riasy (plicae aryepiglotticae). Zadná stena hypofaryngu 

nalieha na krčnú chrbticu.  
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Hrtanová časť hltana je vystlaná viacvrstvovým nerohovatejúcim dlaždicovým 

epitelom. Riedke podslizničné tkanivo v celom hltane umožňuje skladanie sliznice do 

krkiev. Svalovú vrstvu hltana tvoria pozdĺžne svaly, ktoré dvíhajú hltan a priečne 

svaly tzv. hltanové zvierače. Cirkulárna svalová vrstva zvieračov hltana (mm. 

constrictores pharyngis) pozostáva z horného, stredného a dolného zvierača. Tieto 

svaly obopínajú zadnú stenu hltana, pričom sa zdola postupne prekrývajú a vzadu 

vytvárajú v strednej čiare raphe pharyngis.  

Na zadnej stene hypofaryngu vzniká v svalovine medzera trojuholníkového tvaru tzv. 

Killianov trojuholník. Táto oslabená oblasť hltanovej steny je typickým miestom 

vzniku Zenkerovho divertikula.  

M. stylopharyngueus, m. salpingopharyngeus a m. palatopharyngeus umožňujú 

kraniokaudálny pohyb hltana. Uvedený pohyb podporujú aj m. styloglossus 

a m. stylohyoideus.  

Cievne zásobenie  

Prívod artériovej krvi zabezpečujú vetvy a. carotis externa cez a. facialis (a. palatina 

ascendens, rr. tonsillares), cez a. pharyngea ascendens (rr. pharyngei), ďalej cez 

vetvy a. maxillaris (a. palatina descendens, a. canalis pterygoidei), ako aj vetvy a. 

lingualis. Venózna krv odteká cez vv. pharyngeae do plexus pharyngeus (komunikuje 

s plexus pterygoideus) do v. jugularis interna.  

Lymfatický systém  

Lymfa smeruje do nekonštantných retrofaryngických lymfatických uzlín alebo priamo 

do hlbokých krčných lymfatických uzlín. Dolné časti hltana sú drénované aj do 

paratracheálnych uzlín.  

Inervácia 

Motoricky jednotlivé svaly hltana inervujú n. glossopharyngeus, n. vagus a n. facialis. 

Senzitívne nosohltan inervuje n. maxillaris (z n. trigeminus), orofarynx a hypofarynx 

sú inervované z n. glossopharyngeus n. vagus. 

Waldeyerov lymfoepitelový systém hltana 

Pri vstupe do hltacieho a dýchacieho systému - v nosovej a ústnej časti hltana sú 

uložené zhluky lymfoepitelové tkaniva, ktoré vytvárajú v hltane tzv. Waldeyerov 

lymfoepitelový prstenec. Tieto lymfoepitelové orgány sa nazývajú mandle (tonsillae). 
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Waldeyerov prstenec tvoria tonsilla pharyngea, tonsillae tubariae, tonsillae palatinae, 

tonsilla lingualis, plicae tubopharyngicae (laterálne povrazce) a lymfoepitelové zhluky 

v oblasti ventriculus laryngis Morgani.  

1.1.3 Topografické vzťahy hltana (parafaryngický, retrofaryngický priestor) 

Hltan je od svojho okolia ohraničený riedkym spojivovým väzivom, v ktorom možno 

rozlišovať klinicky najvýznamnejšie parafaryngický a retrofaryngický priestor.  

Parafaryngický priestor sa nachádza po oboch stranách hltana, má tvar trojbokej 

pyramídy s bázou na spodine lebky a vrcholom uloženým pri veľkom rohu jazylky. 

Parafaryngický priestor sa rozdeľuje na prestyloidný a retrostyloidný priestor. 

Hranicou je styloidné septum, ktoré tvorí processus styloideus a naňho sa upínajúce 

svaly. Prestyloidný priestor obsahuje tukové tkanivo, a. carotis externa, a. pharyngea 

ascendens, vény plexus pharyngeus, n. tensoris veli pharyngei. V retrostyloidnom 

priestore v riedkom spojive sú uložené a. carotis interna, v. jugularis interna, hlavové 

nervy IX-XII, krčný sympatikus. Obsahuje aj vagové a jugulárne paraganglia 

a lymfatické uzliny. Do parafaryngického priestoru sa dostáva infekcia z hltana, 

dutiny ústnej, slinných žliaz, prínosových dutín. Priestor môže byť infikovaný aj pri 

stredoušných komplikáciách z mastoidu, aj pri dentogénnych zápaloch. Priamy 

prestup infekcie je možný pri peritonzilárnom abscese. Infekcia z parafaryngického 

priestoru môže rýchlo postupovať kaudálne cez riedke spojivo pozdĺž dolnej časti 

hltana a pažeráka a veľkých ciev až do mediastína.  

Retrofaryngický priestor je uložený za zadnou stenou hltana a pažeráka predozadne 

medzi viscerálnou (stredným listom hlbokej krčnej fascie) a alárnou fasciou. 

Kraniálne sa rozprestiera od bázy lebky až po bifurkáciu priedušnice (Th1), kde sa 

alárna fascia spája so stredným listom hlbokej krčnej fascie. Infekcia sa sem môže 

šíriť z hltanovej mandle v detskom veku, nepriamo z parafaryngického priestoru 

alebo priamo pri poraneniach zadnej steny hltana.  

Nebezbečný priestor (danger space) sa nachádza medzi alárnou fasciou 

a prevertebrálnym listom hlbokej krčnej fascie. Kraniálne je priestor ohraničený 

bázou lebky, kaudálne postupuje cez zadné mediastínum až k bránici. Infekcia sa 

dostáva do tohto priestoru najčastejšie z retrofaryngického a parafaryngického 

priestoru. Z nebezpečného priestoru sa infekcia rýchlo šíri do zadného mediastína.  
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1.2 Klinická fyziológia a patofyziológia dutiny ústnej a hltana  

Dutina ústna je sídlom chuti, sústo potravy sa tzv. „pregastrickým trávením" 

pripravuje na hltací akt. Spolu s hltanom vytvára hlasový rezonátor. V oblasti hltana 

sa kríži dýchací a tráviaci systém. Lymfoepitelový prstenec hltana je aj dôležitou 

súčasťou imunitného systému organizmu.  

Nosová časť hltana je z funkčného hľadiska súčasťou nosa a slúži na dýchanie. Je 

súčasťou rezonančných priestorov a ústi do neho sluchová trubica, ktorá slúži na 

ventiláciu a drenáž stredného ucha.  

1.2.1 Hltací akt  

Hltací akt má tri fázy: ústnu, hltanovú a pažerákovú. Ústna fáza je vôľou ovládateľná, 

hltanová a pažeráková fáza sú mimovôľové.  

V ústnej fáze sa potrava pomocou jazyka, pier, zubov, žuvacích svalov, mäkkého 

podnebia rozžuje, zmieša so slinami a vytvorené sústo sa tlačí cez hltanovú úžinu do 

orofaryngu a nastáva reflexná hltanová fáza.  

Akonáhle sa sústo dotkne koreňa jazyka, dôjde k reflexnému zatvoreniu všetkých 

priestorov, ktoré nesúvisia s hltacím systémom: 

• kontrakciou a zdvihnutím mäkkého podnebia sa uzatvorí nosohltan – 

velofaryngeálny uzáver, 

• kontrakciou svalov sa hrtan dvíha nahor, dopredu a pod koreň jazyka, príchlopka 

sa preklopí cez vchod do hrtana, 

• hlasivková štrbina sa reflexne uzavrie. 

Kontrakciou hltanových zvieračov (m. constrictor pharyngis) v kraniokaudálnom 

smere sa sústo presúva do piriformných recesov hypofaryngu (hruškovitých zátok). 

Pri prechode sústa cez hypofarynx sa reflexne otvorí pažerák a sústo sa dostáva do 

pažeráka, kde začína tretia fáza.  

Pažeráková fáza hltacieho aktu sa deje autonómne regulovanou peristaltickou vlnou 

vo svalovine pažeráka, ktorá transportuje sústo až do žalúdka.  

Inervácia hltacieho aktu: centrum sa nachádza v predĺženej mieche, aferentné 

nervové vlákna pochádzajú z 2. vetvy n.V, n.IX a n.X, eferentné nervové vlákna 

sprostredkujú nervy IX, X a XII.  
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1.2.2 Chuť 

Chuťovým zmyslom možno rozoznať 4 základné chuťové kvality: sladká, slaná, 

kyslá, horká, ku ktorým je pridaná piata chuť mäsová (umami). Ostatné chuťové 

vnemy sú zmesy týchto základných chuťových kvalít, pričom mnohé sa vnímajú aj za 

pomoci čuchu (n. olfactorius) a senzitívnych nervových zakončení na jazyku 

(korenené jedlá). Ide o komplexný vnem chuti, čuchu a dráždenia n. trigeminus, ktorý 

označujeme ako chemosenzorická percepcia.  

Periférnym chuťovým analyzátorom sú chuťové poháriky, ktoré sa najviac zoskupené 

v oblasti jazykových papíl, ale nachádzajú sa aj v sliznici tvrdého podnebia, na 

prednej ploche mäkkého podnebia, v sliznici hltana a príchlopky. Chuťový vnem 

vznikne po kontakte chuťových buniek so slinou s obsahom chuťových látok. Topické 

rozmiestnenie jednotlivých chuťových kvalít nie je presne ohraničené, sú to oblasti 

s najvyššou hustotou daných chuťových receptorov. Chuťová dráha je 

sprostredkovaná cez chorda tympani (n.VII) prostredníctvom n. lingualis (n.V), cez 

n. glossopharyngeus a n. vagus.  

1.2.3 Funkcia Waldeyerovho lymfoepitelového prstenca 

Lymfoepitelové tkanivo Waldeyerovho prstenca má nasledujúce funkcie: 

možno charakterizovať takto: 

1) spoznávanie patogénov, ochrana organizmu pred patogénmi, nešpecifická 

imunita, 

2) produkcia lymfocytov, klonácia T a B lymfocytov, 

3) príprava špecifických protilátok po vytvorení špecifických plazmocytov, 

4) aktuálne vyplavovanie imunostimulovaných lymfocytov do ústnej dutiny a do 

tráviaceho traktu (humorálne aj bunkovo sprostredkovaná imunita) a vylučovanie 

rovnakých imunoaktívnych lymfocytov do krvného a lymfatického obehu 

(vylaďovanie imunitného systému), 

5) tvorba pamäťových buniek (z T a B lymfocytov) po stimulácii antigénmi. 

1.2.4 Ústna dutina a hltan ako hlasový rezonátor 

Dutina ústna a hltan ako variabilný rezonančný priestor sa výrazne podieľajú na 

tvorbe reči a zafarbení hlasu. Najmä jazyk a jeho súhra s tvrdým a mäkkým 
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podnebím sa významným spôsobom zúčastňujú na bezchybnej tvorbe jednotlivých 

hlások.  

1.3 Vyšetrovacie metódy 

1.3.1 Anamnéza 

Pri získavaní anamnestických údajov sa zameriavame na klinické príznaky 

vyplývajúce z patológie z oblasti dutiny ústnej a hltana:  

• pálenie, škrabanie, pocit cudzieho telesa v hrdle, pocit plnosti v hrdle, 

• bolesť v hltane, bolesti pri prehĺtaní – odynofágia, 

• bolesti vyžarujúce do ucha (iritácia n. IX, n. X), 

• poruchy prehĺtania, hltacie ťažkosti – dysfágia, 

• porucha slinotvorby (suchosť v dutine ústnej a hltane, nadmerné slinenie), 

• prímes krvi v slinách, 

• foetor ex ore, 

• porucha chuti, 

• porucha dýchania, porucha dýchania v spánku, 

• zmeny tvaru ústnej časti hltana pri sebapozorovaní, 

• chrápanie, 

• porucha reči, 

• zaľahnutie v ušiach, zhoršený sluch, bolesti ucha, opakované zápaly stredného 

ucha, 

• zdurenie na krku. 

1.3.2 Inšpekcia a palpácia 

Pohľadom sa vyšetruje symetria krku, tváre, povrch kože a jej zmeny. Treba si 

všímať pery a ich okolie, ich pohyblivosť, kožné zmeny. Po odtlačení pier lopatkou 

možno sledovať sliznicu, zuby, ďasná, vývody slinných žliaz. Hodnotí sa sliznica 

dutiny ústnej, jazyka, pohyblivosť jazyka, pohyblivosť mäkkého podnebia. Posudzujú 

sa podnebné mandle, podnebné oblúky, bočná a zadná stena ústnej časti hltana. 

Vyšetrenie sa robí pri dobrom osvetlení pomocou čelového zrkadla alebo čelovej 

lampy a základných inštrumentov. Nosovú časť hltana a hrtanovú časť hltana možno 
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vyšetriť nepriamo pomocou zrkadielok (zadná rinoskopia, nepriama laryngoskopia-

hypofaryngoskopia) alebo endoskopickými technikami (pozri endoskopické 

vyšetrovacie metódy). Priestor možno vyšetriť aj pomocou mikroskopu.  

Palpáciou treba vyšetriť celú oblasť spodiny ústnej. Výhodná je bimanulálna palpácia 

(zvnútra aj zvonku súčasne), palpuje sa jazyk, koreň jazyka, podnebné mandle, 

mäkké podnebie. Palpačne sa vyšetruje predĺžený processus styloideus v oblasti 

podnebnej mandle alebo v lôžku po tonzilektómii. U detí možno palpačne vyšetriť 

nosohltan na posúdenie hltanovej mandle, čo sa už v súčasnosti zriedka indikuje. 

Toto palpačné vyšetrenie sa nahrádza endoskopickým vyšetrením detským 

fibroskopom. Neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia je palpačné vyšetrenie krku.  

Pri vyšetrení dutiny ústnej a hltana sa hodnotia nasledovné klinické nálezy:  

• farba, symetria a pohyblivosť pier, stav kože a sliznice pier, zmeny sliznice vo 

vestibulum oris (rázštepy, ulcerácie, rezistencie, bolestivosť), 

• chrup, zhryz, pohyblivosť čeľustného kĺbu, 

• sliznica dutiny ústnej a hltana (vlhkosť, farbu, povrch, povlaky, nerovnosti, 

nepravidelnosti), 

• tvar, povrch a pohyblivosť jazyka, po nadvihnutí jazyka sa pozoruje stav spodiny 

úst, stav sliznice a vývodov slinných žliaz v oblasti karunkúl, 

• stav vývodu príušnej žľazy vo vestibulum oris na papilla parotidea v úrovni 

druhého horného molára, 

• stav tvrdého a mäkkého podnebia, symetriu, pohyblivosť mäkkého podnebia, 

• podnebné mandle, ich symetriu, veľkosť, tvar, povrch, luxovateľnosť z lôžka, 

obsah po zatlačení (expresia), 

• krk, registrujú sa všetky patologické rezistencie, ich tvar, veľkosť, konzistencia, 

pohyblivosť. 

1.3.3 Endoskopické vyšetrovacie metódy 

Priamemu pohľadu neprístupné časti hltana (nosohltan, hypofarynx) možno 

detailnejšie vyšetriť endoskopicky. V lokálnej anestézii flexibilným endoskopom, 

flexibilná nazofaryngoskopia, flexibilná hypofaryngoskopia. V celkovej anestézii 

nosohltan vyšetrujeme rigidnými optikami transnazálne (0, 20, 30 stupňové optiky), 

alebo transorálne (70 stupňová optika). Hypofarynx možno presne vyšetriť v celkovej 
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anestézii rigidným tubusom, rigidná hypofaryngoskopia, v prípade potreby aj 

s pomocou mikroskopu. Súčasťou endoskopického vyšetrenia môže byť odber 

tkaniva na histologické vyšetrenie. 

1.3.4 Vyšetrenie zobrazovacími metódami 

Klasické röntgenologické zobrazenie, ako natívne snímky krku, bočná a predozadná 

projekcia možno využiť na diagnostiku röntgenkontrastných cudzích telies, 

predovšetkým v hypofaryngu a v krčnej časti pažeráka. Pri poruchách prehĺtania sa 

hltan vyšetruje röntgenologicky pomocou kontrastnej látky v dynamickom aj 

statickom obraze (tzv. pasáž hypofaryngom). So sterilnou kontrastnou látkou sa 

indikuje takéto vyšetrenie pri podozrení na poranenie alebo perforáciu hltana 

a pažeráka. Pri podozrení na Zenkerov divertikul je výhodné skiagrafické zobrazenie 

(obr. 1.1). V ostatnej diagnostike, hlavne v diagnostike nádorov dominujú vyšetrenia 

počítačovou tomografiou (CT), magnetickou rezonanciou (MR). Pri malígnych 

nádoroch je výhodnou pozitrónová emisná tomografia (PET). Pri plánovaní operácie 

cievnatých nádorov (juvenilný angiofibróm) sa indikuje angiografia na zhodnotenie 

cievneho zásobenia nádoru, eventuálne so súčasnou selektívnou embolizáciou 

prívodných ciev nádoru.  

 
Obr. 1.1 Skiagrafické zobrazenie Zenkerovho divertikula v bočnej projekcii 
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1.3.5 Vyšetrenie chuti – gustometria 

K subjektívnym metódam vyšetrenia chuti patria chemogustometria 

a elektrogustometria. Ak sa používajú na testovanie chuti chemické látky, vyšetrenie 

sa označuje ako chemogustometria. Na jazyk sa aplikujú látky reprezentujúce štyri 

základné chute v rôznych koncentráciach, pričom najnižšia správne zaregistrovaná 

koncentrácia sa označuje ako prah chuťového vnemu (glukóza, NaCl, kyselina 

citrónová, chinín). Prah chuťového vnemu možno určiť aj elektrogustometriou – 

dráždením chuťových pohárikov anódovým elektrickým prúdom. Za normálnych 

okolností vznikne podráždenie medzi 2 až 7 µA.  

K metódam na objektívne vyšetrenie chuti patria evokované chuťové potenciály, 

funkčná magnetická rezonancia a pozitrónová emisná tomografia. Zatiaľ nemajú 

štandardné klinické uplatnenie.  

1.4 Choroby dutiny ústnej a hltana 

1.4.1 Vrodené chyby dutiny ústnej a hltana 

Aglosia, mikroglosia 

Veľmi zriedkavé anomálie, pri ktorých sa jazyk nevyvinie, alebo ostane malý. 

Mikroglosia jazyka sa kompenzuje hypertrofiou spodiny ústnej, čím sa upravuje 

príjem potravy aj reč.  

Makroglosia 

Vrodená makroglosia býva v dôsledku histologických abnormalít vo vnútri jazyka, ako 

sú svalová hypertrofia alebo hyperplázia, častou príčinou býva tiež vaskulárna 

malformácia. Pseudomakroglosia je stav pri ktorom je veľkosť jazyka primeraná, ale 

v dôsledku orálnych alebo skeletálnych abnormalít (mandibula) vyzerá jazyk 

nepomerne veľký. Makroglosia býva súčasťou vrodených syndrómov (Downov 

syndróm).  

Príznaky: Postihnutá môže byť jedna alebo obe strany jazyka, zväčšenie je 

nebolestivé, tuhé alebo elastické podľa pôvodu makroglosie. Podľa rozsahu môžu 

byť ťažkosti so žuvaním, prehĺtaním, neskôr s rečou, obštrukcia dýchacích orgánov 
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v polohe na chrbte. Makroglosia môže negatívne ovplyvňovať vývoj štruktúr v dutine 

ústnej (zuby, podnebie, alveolárne oblúky, temporomandibulárne kĺby).  

Diagnóza: Stanoví sa na základe fyzikálneho vyšetrenia, ktoré sa dopĺňa 

zobrazovacími metódami na určenie etiológie (svalové zmeny, vaskulárne 

malformácie), zriedka je potrebné histologické vyšetrenie.  

Diferenciálna diagnóza: traumatické a zápalové zmeny, amyloidóza, nádory.  

Liečba: Pri pokročilých stavoch s funkčnými dôsledkami alebo obštrukciou dýchacích 

orgánov je indikované chirurgické zmenšenie jazyka. Nevyhnutnou súčasťou 

operácie je niekedy tracheotómia.  

Prognóza: Pri makroglosii s funkčnými problémami chirurgická intervencia zlepšuje 

žuvanie, prehĺtanie, artikuláciu, ako aj kozmetický stav.  

Ankyloglosia (frenulum linguae breve, lingua accreta) 

Ankyloglosia je vrodená anomália v dutine ústnej, pri ktorej je obmedzená 

pohyblivosť predovšetkým špičky jazyka v dôsledku pevnej krátkej uzdičky (frenulum 

linguae), ktorá fixuje špičku jazyka k spodine ústnej.  

Príznaky: Krátka tuhá uzdička obmedzuje pohyblivosť jazyka, novorodencom môže 

spôsobovať problémy so saním, neskôr spôsobuje poruchy reči, predovšetkým 

tvorbu hlások, ktorú vyžadujú postavenie jazyka za hornými rezákmi.  

Diagnóza: sa stanoví na základe fyzikálneho vyšetrenia, logopedického vyšetrenia. 

Liečba: Pri funkčných problémoch sa disciduje frenulum už u novorodencov, u 

starších detí s mohutnejšou uzdičkou sa indikuje frenuloplastika. Dôležitá je súčasná 

logopedická starostlivosť.  

Epulis 

Epulis je vrodený benígny útvar vyrastajúci z alveolárneho výbežku čeľuste alebo 

sánky (obr. 1.2). Častejšie sa vyskytuje u dievčat.  

Príznaky: Útvar býva ružový, veľký niekoľko milimetrov až centimetrov, podľa veľkosti 

bývajú sacie, hltacie alebo dýchacie problémy.  

Diagnóza: sa stanoví na základe klinického obrazu a histologického vyšetrenia. 

Liečba: transorálne chirurgické odstránenie.  
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Obr. 1.2 Epulis vyrastajúci z alveolárneho výbežku čeľuste 

Štítna žľaza v koreni jazyka 

Tkanivo štítnej žľazy v koreni jazyka zostáva pri poruchách zostupu štítnej žľazy.  

Príznaky: v závislosti od objemu tkaniva v koreni jazyka sa objavuje dysfágia, 

dysfónia alebo až dyspnoe.  

Diagnóza: Podozrenie na túto diagnózu sa stanoví na základe fyzikálneho vyšetrenia 

(mezofaryngoskopia, laryngoskopia). Nasledujú zobrazovacie vyšetrenia:  

USG oblasti koreňa jazyka a oblasti štítnej žľazy, CT vyšetrenie krku, ev. 

gamagrafické vyšetrenie na zhodnotenie viabilného tyroidálneho tkaniva. Súčasťou 

diagnostiky je endokrinologické vyšetrenie s laboratórnymi testami funkcie štítnej 

žľazy.  

Diferenciálna diagnóza: nádory koreňa jazyka 

Liečba: Indikuje sa v závislosti od lokálnych problémov a hormonálnych výsledkov. 

Pri výrazných lokálnych ťažkostiach sa indikuje resekcia a prípadná substitučná 

liečba, inak postačuje observácia pacienta.  

Anomálie uvuly 

Najčastejšie pozorovať rozdvojenie uvuly, môže byť čiastočné alebo úplné, menej 

časté je úplné chýbanie uvuly. Anomálie môžu byť spojené s rázštepmi podnebia.  

Dermoid, epidermoid, teratóm  

Tieto vrodené anomálie imitujúce nádory možno často rozlíšiť len histologickým 

vyšetrením, preto ich všeobecne označujeme aj ako teratómy. Pravý teratóm 

pochádza zo všetkých troch zárodočných vrstiev. Dermoid je považovaný za 

najčastejší teratóm, dominantne s ektodermovým obsahom. Vzniká počas 
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embryonálneho vývoja sekvestráciou ektodermálneho tkaniva. Histologicky ide 

o útvary s epiteliálnym obalom s obsahom sebaceózneho materiálu. V dermoidnej 

cyste sa nachádza aj adnexálne tkanivo (mazové žľazy, vlasové folikuly, potné žľazy) 

(obr. 1.3), ktoré sa v epidermoidnej cyste nenachádza. Pravý teratóm obsahuje aj 

ďalšie tkanivá (nervové, gastrointestinálne a pod.). Dermoid, epidermoid, teratóm sa 

asi v 7% vyskytujú v oblasti hlavy a krku, najčastejšie v spodine dutiny ústnej, 

v nosohltane, v orofaryngu alebo v mäkkých tkanivách krku.  

Príznaky: Klinický obraz závisí od lokalizácie a veľkosti týchto anomálií. Ak sa 

nachádzajú v spodine dutiny ústnej, tak pod sánkou pozorovať nebolestivú mäkkú 

pomaly rastúcu rezistenciu, ktorá zväčša nespôsobuje funkčné ťažkosti (obr. 1.4). 

Anomálie lokalizované v hltane spôsobujú hltacie a dýchacie ťažkosti. Pri malých 

rozmeroch môžu byť asymptomatické, veľké môžu ohrozovať život dieťaťa.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe klinického obrazu, zobrazovacích vyšetrení (obr. 

1.5) a definitívneho histologického vyšetrenia.  

Diferenciálna diagnóza: makroglosia, lymfonodopatia 

Liečba: Pri funkčných alebo kozmetických problémoch sa tumor exstirpuje 

transorálne alebo z vonkajšieho prístupu (obr. 1.6). Pri obštrukcii dýchacích orgánov 

treba primárne zaistiť ventiláciu intubáciou alebo tracheotómiou.  

 

 
Obr. 1.3 Dermoidná cysta s adnexálnym obsahom- vlasy 
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Obr. 1.4 Epidermoidná cysta v spodine ústnej 

     
Obr. 1.5 CT krku v axiálnej, koronálnej a sagitálnej rovine s lokalizáciou epidermoidu 

 
Obr. 1.6 Exstirpácia epidermoidnej cysty spodiny ústnej z vonkajšieho prístupu 
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Epignatus 

Epignatus je špecifickým zriedkavým teratómom (pozostáva z tkanív zo všetkých 

zárodočných vrstiev). Tumor vyrastá často z oblasti podnebia alebo hltana a vyplňuje 

dutinu ústnu (obr. 1.7).  

Príznaky: Po narodení pozorovať tumorovú masu, ktorá vyplňuje dutinu ústnu 

a vytláča sa z úst. Tumor má slizničný aj kožovitý povrch, podľa veľkosti spôsobuje 

obštrukciu dýchacích orgánov.  

Diagnóza: Prenatálne USG vyšetrenie môže odhaliť tumor tlačiaci sa z dutiny ústnej. 

Po pôrode sa diagnóza stanoví na základe fyzikálneho vyšetrenia a zobrazovacích 

metód (CT, MR) na vylúčenie intrakraniálnej propagácie alebo vylúčenie 

encefalokély. 

Diferenciálna diagnóza: encefalokéla, dermoid, glióm.  

Liečba: Po pôrode je potrebné zaistenie dýchacích orgánov intubáciou, alebo 

tracheotómiou. Neskôr sa plánuje liečba podľa rozsahu tumoru, zväčša transorálna 

resekcia tumoru. 

 

 
Obr. 1.7 Epignatus vyrastajúci zo zadnej plochy mäkkého podnebia 

Pierre-Robinov syndróm 

Pierre-Robinov syndróm zahŕňa anomálie ako mikrognácia, rázštep podnebia, 

retroglosoptóza. Ide o sériu anomálií, ktoré vzniknú dôsledkom prvotnej malformácie.  

Príznaky: dolný alveolárny oblúk je asi 10-12mm dorzálne za horným, telo sánky je 

malé, rázštep rôzneho stupňa môže byť na tvrdom aj mäkkom podnebí. Kombinácie 

mikrognácie a posteriórneho postavenie jazyka vyvoláva obštrukciu dýchacích 
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orgánov, ktorá sa často prejaví počas spánku na chrbte. Objavujú sa aj ťažkostí 

s príjmom potravy a neprospievanie dieťaťa.  

Etiopatogenéza: Najakceptovanejšia je mechanistická teória, pri ktorej hypoplázia 

mandibuly spôsobuje vysoké postavenie jazyka v dutine ústnej, čo následne spôsobí 

rázštep podnebia. Na vzniku sa podieľa aj neuromuskulárna nezrelosť. 

Diagnóza: sa stanoví podľa klinického obrazu jednotlivých anomálií. 

Liečba: Vo väčšine prípadov je možný konzervatívny prístup. Poloha na bruchu 

zlepšuje dýchanie, alebo sa dieťa intubuje. Ak nedochádza k zlepšeniu po siedmych 

dňoch indikuje sa tracheotómia a chirurgická repozícia jazyka. Súčasťou liečby je 

rehabilitácia hltania, dočasne je potrebná výživa cez nasogastrickú sondu. 

Rekonštrukcia podnebia sa indikuje medzi 6-18 mesiacom.  

Vrodené cievne anomálie 

Vrodené cievne anomálie sa rozdeľujú na hemangiómy a vaskulárne malformácie. 

Vaskulárne malformácie lymfatických ciev sa označujú ako lymfatické malformácie 

(lymfangiómy). Podľa rýchlosti prietoku krvi sa cievne anomálie rozdeľujú na 

vysokoprietokové (hemangiómy, arteriálne a arterio-venózne malformácie) 

a nízkoprietokové (kapilárne, venózne, lymfatické malformácie).  

Hemangiómy sú nádory charakteristické rýchlou proliferáciou endotelu vo včasnom 

detstve, s následnou involúciou v priebehu života. Zvyčajne sa nediagnostikujú pri 

narodení, manifestujú sa v priebehu prvého mesiaca života rýchlo rastúcou fázou. 

Hemangiómy sa typicky prejavujú proliferatívnou fázou a fázou involúcie. Na rozdiel 

od vaskulárnych malformácií, ktoré sú tvorené zrelým endotelom, bývajú rastovo 

stabilnejšie a nedochádza k regresii. Vaskulárne malformácie vznikajú v dôsledku 

anomálneho vývoja vaskulárnych plexov, majú normálny cyklus rastu endoteliálnych 

buniek a postihujú vény, kapiláry aj lymfatické cievy. Väčšina pravých hemangiómov 

involvuje, niektoré však inkompletne a v prípade komplikácií vyžadujú liečbu. 

V dutine ústnej sa hemangiómy vyskytujú zriedkavo. Najčastejšie bývajú na jazyku 

a bukálnej sliznici. Intramuskulárne hemangiómy sú najčastejšie v m. masseter 

a intraoseálne najčastejšie v mandibule. Hemangiómy sa asi 3-5 krát častejšie 

vyskytujú u žien.  

Príznaky: Hemangiómy v slizniciach a okolitých mäkkých tkanivách sú nepravidelné 

namodralé tumory s hladkým jemným povrchom, elastické, stlačiteľné, po stlačení sa 
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pomaly napĺňajú, bez zjavnej pulzácie (obr. 1.8). Zvýšená opatrnosť musí byť pri 

arterio-venóznych malformáciách (obr. 1.9, 1.10). Ťažkosti môžu byť od občasného 

mierneho krvácania až po život ohrozujúce krvácanie a obštrukciu dýchacích 

orgánov.  

Pri intramuskulárnej lokalizácii sa manifestujú nebolestivým zdurením svalu, pri 

intraoseálnej lokalizácii v sánke alebo v čeľusti sa objavia problémy so zvýšenou 

pohyblivosťou zubov, krvácanie z ďasien po extrakcii, zdurenie v sánke. 

Diagnóza: Väčšinou sa stanoví na základe anamnézy a klinického obrazu. Fyzikálne 

vyšetrenie sa doplní zobrazovacími metódami (MR, angiografia). Punkčná aspiračná 

cytológia alebo probatórna biopsia sa neindikujú pre riziko krvácania.  

Diferenciálna diagnóza: lymfangiómy 

Liečba: Hemangiómy sa v proliferatívnej a involučnej fáze observujú. Pri funkčných 

problémoch pri inkompletnej involúcii hemangiómu a rovnako pri vaskulárnych 

malformáciách sa indikuje intervencia, ktorá závisí od rozsahu, lokalizácie 

a správania sa týchto tumorov, veku pacienta. Pri vysokoprietokových léziách sa 

indikuje predoperačne embolizácia a následne ablatívna liečba. Nízkoprietokové 

lézie možno liečiť skleroterapiou, laserom, kryoterapiou, chirurgicky. Pri indikovaní 

chirurgickej liečby treba zvážiť pooperačnú morbiditu. Medikamentóznou možnosťou 

liečby sú kortikosteroidy, beta-blokátory, interferon.  

Prognóza: Závisí od rozsahu choroby, drobné slizničné hemangiómy nevyžadujú 

intervenciu, pokročilé lézie môžu ohroziť život pacienta.  

   
Obr. 1.8 Hemangióm orofaryngu vľavo a MR v T2 vážení v koronálnej rovine 
s rozsahom hemagiómu 
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Obr. 1.9 Vaskulárna malformácia jazyka a spodiny ústnej 

     
Obr. 1.10 CT a MR obraz nízkoprietokovej vaskulárnej malformácia jazyka a spodiny 
ústnej (flebolity a dilatované vény) 

Lymfatické malformácie (lymfangiómy) sa asi v 50% diagnostikujú pri narodení, 90% 

do dvoch rokov, rovnako u oboch pohlaví. V dutine ústnej sa manifestujú najčastejšie 

na dorze jazyka, potom v bukálnej sliznici, v perách.  

Príznaky: Klinický obraz lymfangiómov závisí od hĺbky invázie. Superficiálne 

lymfatické malformácie majú ružový alebo žltý povrch s obrazov skupiny 

presvitajúcich vezikúl. Hlbšie uložené lézie sa manifestujú ako mäkké, nebolestivé, 

zle ohraničené rezistencie deformujúce okolie. Pri pokročilom náleze dochádza 

k obštrukcii dýchacích orgánov.  
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Diagnóza: sa stanoví na základe anamnézy a klinického obrazu. Rozsah a vzťah 

k dôležitým štruktúram sa upresní zobrazovacími metódami (USG, MR, CT). 

Diagnóza sa potvrdí histologickým vyšetrením.  

Diferenciálna diagnóza: hemangiómy, ranula 

Liečba: Malé lymfatické malformácie v dutine ústnej bez funkčných problémov možno 

observovať, v prípade rizika opakovanej infekcie sa indikuje chirurgická intervencia. 

Chirurgické odstránenie sa považuje za štandard, no v prípade zavzatia dôležitých 

nervových a svalových štruktúr do tumoru, je vysoké riziko recidívy. Inou možnosťou 

liečby je skleroterapia, prípadne liečba laserom.  

Prognóza: Závisí od rozsahu choroby. Po kompletnej resekcii je prognóza dobrá, 

riziko recidívy asi 20-40%.  

1.4.2 Zápaly a nenádorové stavy dutiny ústnej 

Pery, sliznica dutiny ústnej, ďasná a jazyk sú často miestom prejavov rôznych 

vnútorných a kožných chorôb (anémia, ikterus, srdcová nedostatočnosť, zlyhávanie 

pečene a obličiek, autoimúnne ochorenia). Vzhľadom na veľké množstvo príčin 

zmien na perách, ústach a hltane sú v tejto kapitole uvedené len niektoré. 

Ragády ústneho kútika (anguli infectiosi, stomatitis angularis)  

Prejavujú sa pri otváraní úst miernym krvácaním a bolesťou v oblasti kútika pier.  

Liečba: Nešpecifická, lokálna dezinfekčná alebo lokálna antibaktériová liečba, 

prípadne lokálna antiflogistická liečba, súčasne dôsledná hygiena pier a celej dutiny 

ústnej.  

Zápaly sliznice dutiny ústnej (stomatitis)  

Môžu vznikať často z rôznych príčin, či už ako primárne miestne ochorenie, alebo 

ako sprievodné pri iných systémových ochoreniach.  

Aftózna stomatitída (stomatitis aphtosa) 

Patrí k najčastejším slizničným léziám dutiny ústnej.  

Príznaky: Prejavuje sa jedným alebo viacerými povrchovými bolestivými slizničnými 

léziami s hyperemickým lemom s belavou pseudomembránou (fibrínový exsudát). 
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Rozlišujú sa 3 formy: minor- najčastejšia forma (80-85% prípadov), major (5-10% 

prípadov) a zredkavá herpetická forma (do 5% prípadov).  

Forma minor máva oválne lézie zväčša do 1cm, trvajú približne 7-14 dní a zhoja sa 

bez jaziev, častejší výskyt je v detskom veku. Lézie sú najčastejšie na 

nekeratinizujúcej pohyblivej sliznici pier, líca, spodiny ústnej a spodine jazyka.  

Pri forme major je lézia okrúhla alebo oválna s priemerom do 2-3 cm, hlbšia, okraje 

môžu byť nepravidelné, častejšie je jedna lézia, zriedkavo sa vyskytne viacero lézií. 

Lézie môžu splývať a môžu sa vyskytovať aj na keratinizujúcej sliznici dutiny ústnej 

ako podnebie a dorzum jazyka. Hojenie trvá 6 týždňov až mesiace, po zhojení 

zostávajú jazvy.  

Pri herpetiformnej forme (obr. 1.11) sa objavujú lézie vo forme vezikuly veľkosti 

špendlíkovej hlavičky, priemerne 1-2mm, neskôr vzniká vriedok, môžu sa zhlukovať. 

Môžu postihovať ktorúkoľvek časť sliznice dutiny ústnej.  

Etiopatogenéza: neznáma, multifaktoriálna. Predpokladá sa imunitné poškodenie 

epitelu. Na vzniku sa podieľajú deficit železa, kyseliny listovej, vitamínov B6, B12, 

genetické faktory, poruchy imunity, stres. Recidívy bývajú spojené s lokálnym 

chemickým alebo mechanickým poškodením. Podiel mikrobiálnej infekcie nie je 

jasný. Afty sa môžu objaviť ako súčasť systémovej choroby, pri gastrointestinálnych 

chorobách, imunodeficiencientných stavov a malignitách.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe klinického obrazu, zhodnocuje sa počet, veľkosť, 

trvanie lézie, opakovania sa epizód. Môžu sa vyskytnúť prodromálne príznaky, ako 

pocit pichania alebo pálenia v sliznici. Špeciálne laboratórne testy nie sú k dispozícii.  

Diferenciálna diagnóza: treba vylúčiť systémovú chorobu, hlavne pri recidivujúcich 

aftách, herpetiformnú formu treba odlíšiť od herpesvírusovej infekcie, dysplastických 

slizničných lézií, až karcinómu.  

Liečba: Závisí od závažnosti choroby, je symptomatická, zameraná na zmierňovanie 

ťažkostí, skrátenie hojenia a prevenciu recidív. Z lokálnych liečiv sa využívajú 

kortikoidy, imunomodulancia, antimikrobiálne látky, bioadherentné látky (Gelclair), 

anestetiká. Systémovo sa môžu indikovať kortikoidy a imunomudulačná liečba, 

substitúcia železa a vitamínov.  

Prognóza: Závisí od formy choroby, forma minor je najčastejšia a priaznivá.  
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Obr. 1.11 Herpetiformná forma aftóznej stomatitídy 

Herpetická gingivostomatitída (gingivostomatitis herpetica) 

Zápal sliznice dutiny ústnej a ďasien spôsobuje vírus herpes simplex. Vyskutuje sa 

predovšetkým u malých deti, prenáša sa kvapôčkovou infekciou alebo kontaktom.  

Príznaky: Inkubačný čas je 2-6 dní, potom sa objavia početné bolestivé drobné 

pľuzgieriky s čírym tekutinovým obsahom. Môžu splývať, väčšinou sú vo vestibule 

dutiny ústnej, následne sa menia na guľaté ohraničené erózie sliznice s belavým 

povlakom. Súčasne býva zvýšené slinenie a zápach z úst. Chorobu sprevádza 

regionálna lymfonoditída s celkovými príznakmi (zvýšená teplota, zvracanie).  

Etiopatogenéza: vírus herpes simplex I. typu (HSV1) 

Diagnóza: sa stanoví na základe klinického obrazu, epidemiologickej anamnézy. 

Diferenciálna diagnóza: aftózna stomatitída, herpangína. 

Liečba: Je symptomatická, lokálna dezinfekčná, pri ťažšom vývoji sa podávajú 

antivirotiká, pri sekundárnej infekcii prípadne antibiotiká.  

Prognóza: Priaznivá, ústup ťažkostí po niekoľkých dňoch.  

Mykotická stomatitída (stomatitis candidomycetica, candidosis) 

Mykotická infekcia sliznice dutiny ústnej (soor) je vyvolaná kvasinkovými hubami 

rodu Candida, najčastejšie Candida albicans. Ide o fakultatívne patogénne 

mikroorganizmy vyskytujúce sa aj v zdravom organizme. Patogénne sa prejavujú pri 
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oslabení obranyschopnosti človeka (napr. pri cukrovke, AIDS, cytostatická alebo 

imunosupresívna liečba, dlhodobé podávanie antibiotík alebo kortikosteroidov).  

Príznaky: Mierne pálenie v ústach, na sliznici sa objavia drobné biele škvrny, ktoré 

môžu postupne splývať, možno ich ľahko zotrieť z hyperemickej spodiny sliznice.  

Etiopatogenéza: kvasinkové huby rodu Candida (napr. C. albicans, C.tropicalis, 

C.krusei, C. glabrata).  

Diagnóza: sa stanoví na základe klinického obrazu, kultivačného vyšetrenia, 

mikroskopického nálezu (pseudomycélie), ev. sérologického vyšetrenia.  

Diferenciálna diagnóza: leukoplakia, diftéria, špecifické zápaly, karcinóm s povlakom 

Liečba: Dôsledná hygiena dutiny ústnej, lokálna dezinfekčná liečba. Potrebné 

vylúčenie faktorov vzniku. Pri ťažkom vývoji sa podávajú celkovo antimykotiká. 

Prognóza: Pri obnovení obranyschopnosti organizmu prognóza dobrá. Pri 

nepriaznivom vývoji možná generalizácia choroby (postihnutie dýchacích a tráviacich 

orgánov, obličiek, endokardu, meningov). 

Bulózna hemoragická angína (angina bullosa hemorrhagica) 

Benígne subepiteliálne orálne slizničné pľuzgiere vyplnené krvou, ktoré nie sú 

spojené so systémovou chorobou alebo poruchou hemostázy.  

Etiopatogenéza: Geneticky predisponované slabé spojenie medzi epitelom a kóriom 

sliznice alebo nedostatočné upevnenie slizničných ciev spôsobujúcich subslizničné 

krvácanie. K vzniku prispieva mierna trauma, pričom dochádza k porušeniu spojenia 

medzi epitelom a spojivových tkanivom a vznikajú subepiteliálne hemoragické buly.  

Príznaky: Najčastejšie sa subepiteliálne hemoragické buly vyskytujú na mäkkom 

podnebí, okrajoch a spodine jazyka, kde je sliznica najkrehkejšia. Môžu sa vyskytnúť 

aj na sliznici líca, podnebí, ďasna. Buly vznikajú veľmi rýchlo, môžu byť 

asymptomatické, alebo sa môže objaviť pocit pichania, alebo pálenia. Hemoragický 

pľuzgier máva priemer 1-3cm, často býva solitárny. Môže ľahko prasknúť pričom sa 

objaví krv v ústach. Lézia sa zhojí bez jaziev.  

Diagnóza: sa stanoví na základe klinického obrazu pri vylúčení hemoragickej diatézy. 

Zriedka sa diagnostikuje histologicky pre krátke trvanie lézie. V histologickom obraze 

sú znaky nešpecifickej ulcerácie.  
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Diferenciálna diagnóza: bulózne formy chorôb - bulózny pemfigoid, bulózny lichen 

planus, bulózna epidermolýza. 

Liečba: Často nevyžaduje liečbu, inak je liečba symptomatická, lokálna dezinfekčná, 

zriedka lokálne kortikosteroidy.  

Prognóza: dobrá.  

Granulomatózna cheilitída (cheilitis granulomatosa) 

Chronický opuch pier v dôsledku granulomatózneho zápalu (Miescherova cheilitída). 

Miescherova cheilitída sa považuje za monosymptomatickú formu Melkersson-

Rosenthalovho syndrómu, čo je cheilitída spojená s léziou tvárového nervu 

a zvrásneným jazykom s fisúrami. Tento syndróm môže byť manifestáciou Crohnovej 

choroby alebo orofaciálnej granulomatózy.  

Príznaky: Občasné náhle difúzne alebo zriedkavejšie nodulárne zdurenie jednej 

alebo oboch pier. Prvý opuch sa vytratí v priebehu hodín alebo dní, pri opakovanom 

ataku môže opuch pretrvávať alebo aj mierne progredovať, eventuálne sa môže stať 

trvalým. Po opakovaných epizódach zostávajú pery popraskané s červenohnedým 

sfarbením. Popraskané pery sú bolestivé, neskôr získavajú konzistenciu tuhej gumy. 

Choroba sa vyskytuje v mladšom veku. Asi u 30% pacientov sa môže vyskytnúť lézia 

tvárového nervu. Môže byť jednostranná aj obojstranná, čiastočná aj kompletná. 

Fisúry na jazyku možno pozorovať u 20-40% pacientov. Asi u 50% pacientov sú 

mierne zväčšené regionálne lymfatické uzliny.  

Etiopatogenéza: neznáma, lymfedém a granulómy v lamina propria sliznice 

vznikajúce na imunitnom podklade.  

Diagnóza: sa stanoví na základe klinického obrazu. Treba pátrať aj po Crohnovej 

chorobe, indikuje sa gastroenterologické a imunologické vyšetrenie. V histologickom 

náleze je obraz granulomatózneho zápalu.  

Diferenciálna diagnóza: orofaciálna granulomatóza, sarkoidóza, tuberkulóza, lymfóm. 

Liečba: Problematická, podávajú sa kortikosteroidy intralezionálne, ďalej 

imunomodulačná liečba, antimikrobiálna liečba, kortikosteroidy celkovo. Pri 

chronickej forme chirurgická korekcia pier málo úspešná.  
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Flegmóna spodiny ústnej (Angina Ludovici) 

Rýchla progresívna flegmóna mäkkých tkanív spodiny ústnej, môže byť spočiatku 

medzi jazykom a m. mylohyoideus, neskôr sa môže šíriť do submentálnej 

a obojstranne do submandibulárnej oblasti. Formácia abscesu je zriedkavá, aj keď sa 

môže vyvinúť. Predispozičnými faktormi sú nedostatočná hygiena dutiny ústnej, 

kariézny chrup, znížená obranyschopnosť organizmu (cukrovka, malnutrícia, 

alkoholizmus atď.)  

Príznaky: Bývajú výrazné celkové príznaky s horúčkou až septickým stavom. Lokálne 

možno pozorovať bolestivý tvrdý opuch spodiny ústnej, ktorý spôsobuje obmedzenú 

pohyblivosť až protrúziu jazyka, býva dysfágia, dysartria, dysfónia, trizmus (50%). Pri 

šírení na krk dochádza k tuhému edému krku, môže vzniknúť až dyspnoe.  

Etiopatogenéza: Ide o polymikrobiálnu infekciu. Dentogénne vzniká najčastejšie 

z II. a III. molára, ďalej z infekcie sliznice spodiny ústnej, po poraneniach, v dôsledku 

cudzieho telesa, z infekcie slinných žliaz (gl. sublingualis, gl. submandibularis), zo 

zápalu jazykovej mandle.  

Diagnóza: sa stanoví na základe klinického obrazu pri fyzikálnom vyšetrení. 

Sonografickým vyšetrením treba pátrať po ohraničenej hnisovej kolekcii, etiológiu 

upresní kultivačné vyšetrenie.  

Diferenciálna diagnóza: absces jazyka, hnisavý zápal podjazykovej alebo 

podsánkovej žľazy, subperiostálny dentogénny absces, abscedované 

submandibulárne lymfatické uzliny, špecifický zápal, karcinóm.  

Liečba: Základom je antibiotická a antiedematózna liečba. Pri formácii abscesu je 

indikovaná chirurgická evakuácia, alebo chirurgická dekompresia mäkkých tkanív 

zväčša intraorálne, podľa lokalizácie abscesu možno zvoliť aj vonkajší prístup. Pri 

progresii dyspnoe treba zaistiť dýchanie intubáciou alebo tracheotómiou. Snažiť sa 

odstrániť predispozičné faktory.  

Prognóza: Pri včasnej intervencii je prognóza priaznivá. Pri šírení zápalu do hlbokých 

fasciových priestorov krku alebo do mediastína sa morbidita aj mortalita zvyšuje.  

Chlpatý jazyk (lingua villosa) 

Často pozorovaná zmena povrchu jazyka v dôsledku poruchy deskvamácie 

filiformných papíl. Najčastejšie sa vyskytuje vo forme čierneho jazyka (lingua villosa 

nigra). Prevalencia vilózneho jazyka sa zvyšuje s vekom.  
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Etiopatogenéza: Faktory podieľajúce sa na vzniku sú nedostatočná hygiena dutiny 

ústnej, časté užívanie liekov, predovšetkým antibiotík, častá konzumácia kávy, čaju, 

fajčenie, rádioterapia v oblasti hlavy a krku. Na vzniku sa podieľa aj nedostatočné 

mechanické obrusovanie pri zhoršenom perorálnom príjme tuhšej stravy a vlákniny. 

Filiformné papily sú hypertrofické a predĺžené. Predĺžené papily zachytávajú viac 

pigmentu z jedla a nápojov.  

Príznaky: Nález je často asymptomatický, môže sa vyskytnúť pocit šteklenia. Bývajú 

predĺžené papily a zmena sfarbenia na povrchu dorza jazyka. Najčastejšie sú 

postihnuté zadné dve tretiny dorza jazyka (obr. 1.12).  

Diagnóza: sa stanoví na základe klinického obrazu. Pri podozrení na leukoplakiu 

treba nález odlíšiť histologickým vyšetrením.  

Diferenciálna diagnóza: orálna kandidóza, leukoplakia 

Liečba: Vylúčenie vyvolávajúcich faktorov, čistenie jazyka zubnou kefkou, alebo 

špeciálnymi škrabkami na jazyk. Úprava diéty, edukácia pacienta.  

Prognóza: priaznivá.  

 

 
Obr. 1.12 Lingua villosa 

Mapovitý jazyk (lingua geographica, benígna migrujúca glositída) 

Benígna choroba, ktorá sa vyskytuje asi u 3% populácie. Najčastejšia lokalizácia je 

na dorze jazyka, proces sa často šíri aj na laterálne okraje jazyka.  

Príznaky: Postihnutí jedinci bývajú často asymptomatickí. Občas sa môže vyskytnúť 

zvýšená citlivosť na horúce alebo korenené jedlá. Na jazyku vidno dobre ohraničené 
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erytematózne oblasti, ktoré sú dôsledkom atrofie filiformných papíl s bielym 

hyperkeratotickým nepravidelným okrajom. Typické sú spontánne obnovenia 

normálneho povrchu jazyka s následným vznikom ďalšej erytematóznej oblasti na 

inom mieste. Lézie na jazyku môžu pribúdať a ubúdať, vzniká typický obraz 

mapovitého jazyka.  

Etiopatogenéza: Nie je presne známa, predpokladá sa polygénny typ dedičnosti. 

Choroba je asociovaná s chronickou granulomatóznou chorobou, častejšie sa 

vyskytuje u osôb s psoriázou.  

Diagnóza: sa stanoví na základe klinického obrazu. Histologické vyšetrenie nie je 

nevyhnutné, obyčajne sa zistia chronické zápalové zmeny. 

Diferenciálna diagnóza: karcinóm jazyka, kandidóza,  

Liečba: nie je nutná pri asymptomatickej forme. Pri ťažkostiach sa indikujú lokálne aj 

celkové antihistaminiká.  

Rozbrázdený jazyk (lingua plicata fissurata) 

Benígna choroba jazyka s rôznymi hlbokými ryhami pozdĺž dorza a laterálnych 

okrajov jazyka. Tento nález sa vyskytuje pri Melkersson-Rosenthalovom syndróme, 

Downovom syndróme.  

Príznaky: Jedinci sú obyčajne asymptomatickí, pri fyzikálnom vyšetrení sa 

rozbrázdený jazyk zistí ako náhodný nález, hĺbka rýh môže byť až do 6mm.  

Etiopatogenéza: nie je presne známa. Predpokladá sa polygénny typ dedičnosti, 

choroba je asociovaná s chronickou granulomatóznou chorobou.  

Diagnóza: sa stanoví na základe typického klinického obrazu, ako súčasť syndrómu. 

Histologické vyšetrenie nebýva potrebné, zistí sa hrubšia lamina propria so 

zmiešanou zápalovou celulizáciou, úbytok filiformných papíl.  

Diferenciálna diagnóza: karcinóm jazyka, mapovitý jazyk 

Liečba: nie je nutná pri asymptomatickej forme. Odporúča sa zvýšená hygiena dutiny 

ústnej.  

Prognóza: je priaznivá, ak nie je súčasťou syndrómu. 



33 

1.4.3 Nádory dutiny ústnej 

1.4.3.1 Nezhubné (benígne) nádory dutiny ústnej 

Všetky typy tkanív ústnej dutiny môžu byť miestom rastu benígnych nádorov. 

K mezenchýmovým nádorom patria fibróm, lipóm, myxóm, chondróm, osteóm, 

k neuroektodermovým neurinóm. Zo žľazového a povrchového epitelu pochádzajú 

epitelové nádory (papilómy, adenómy). Samostatnú skupinu nádorov tvoria 

odontogénne nádory (ameloblastóm, cementóm).  

Príznaky: Ide o dobre ohraničené nebolestivé útvary. Ťažkosti závisia od lokalizácie 

a veľkosti nádoru, pri malých nádoroch sú pacienti často asymptomatickí, alebo 

udávajú pocit cudzieho telesa v dutine ústnej.  

Diagnóza: Pri malých nádoroch na základe klinického obrazu a histologického 

vyšetrenia. Pri väčších nádoroch sa indikujú zobrazovacie vyšetrenia.  

Liečba: Kompletné chirurgické odstránenie. Pri drobných, asymptomatických, klinicky 

jasných, benígnych nádoroch intervencia nemusí byť nevyhnutná.  

1.4.3.2 Prekancerózy dutiny ústnej 

Premalígne zmeny sú najčastejšie na bukálnej sliznici, jazyku, spodine ústnej a na 

sliznici dolného ďasna.  

Etiopatogenéza je multifaktoriálna, k najvýznamnejším rizikovým faktorom patrí 

fajčenie, potom konzumácia alkoholu.  

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú prekancerózne stavy rozdelené 

na prekancerózne lézie a prekancerózne choroby.  

Prekancerózna lézia je morfologicky alterované tkanivo s vyššou 

pravdepodobnosťou vzniku karcinómu dutiny ústnej. Patrí sem predovšetkým 

leukoplakia, erytroplakia. podnebné lézie u reverzných fajčiarov.  

Leukoplakia je biela slizničná lézia, ktorú nemožno klinicky, alebo patologicky 

charakterizovať ako inú chorobu (obr. 1.13). Je pomerne ostro ohraničená, aj keď 

okraj je nepravidelný. Biely povrch je nad úrovňou okolitej sliznice a nemožno ho 

zotrieť. Pacienti s týmto nálezom sú zväčša asymptomatickí. Je to diagnóza po 

vylúčení iných konkrétnych patologických stavov. Najväčšie riziko progresie do 

malignity je pri leukoplakiách lokalizovaných na spodine ústnej, okraja tela jazyka 
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a na dolnej pere. Termín leukoplakia nemožno spájať s konkrétnym histologickým 

nálezom. Asi 20% leukoplakií vykazuje určitý stupeň dysplázie a asi u 5% sa zistí 

karcinóm.  

Erytroplakia je klinický termín pre červené škvrny na sliznici, ktoré nemožno klinicky, 

alebo patologicky charakterizovať ako inú chorobu. Rovnako je to diagnóza po 

vylúčení iných konkrétnych patologických stavov. Prejavuje sa červenými makulami 

lokalizovanými najčastejšie na spodine ústnej, okraji tela jazyka a na podnebí. 

Dysplastické zmeny sú pri erytroplakii histologicky potvrdené častejšie ako pri 

leukoplakii, rovnako je tu častejší výskyt karcinómu.  

Prekancerózna choroba je všeobecný stav spojený so signifikantne zvýšeným 

rizikom karcinómu. Patrí sem orálna submukózna fibróza, lichen planus, 

epidermolysis bullosa, lupus erythematosus discoides. Ide o rôzne klinické stavy 

a slizničné lézie a aj napriek zaradeniu podľa WHO medzi premalígne stavy ich 

progresia do malignity nie je jasná.  

Diferenciálna diagnóza: stomatitídy, špecifické zápaly. 

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia a histologického 

vyšetrenia. Až histologické vyšetrenie upresní riziko malígneho potenciálu, na 

základe ktorého sa určí ďalšia liečba.  

Liečba: Ak to lokalizácia a rozsah lézie dovoľuje, optimálnou voľbou je excizionálna 

biopsia (kompletné odstránenie slizničnej lézie s voľnými okrajmi bez 

predchádzajúceho histologického vyšetrenia). Pri väčších alebo nepriaznivo 

lokalizovaných léziách sa indikuje resekcia podľa histologického výsledku 

probatórnej excízie. Súčasťou liečby je odstránenie vyvolávajúcich faktorov.  

Prognóza: Závisí od histologického nálezu, potrebná je dispenzarizácia pacientov. 
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Obr. 1.13 Leukoplakia spodiny ústnej, histologicky potvrdená ťažká syplázia  

1.4.3.3 Zhubné (malígne) nádory dutiny ústnej 

Najčastejším nádorom dutiny ústnej sú karcinómy. Z toho skvamocelulárny 

(dlaždicovobunkový) karcinóm predstavuje až 90%, pretože dutina ústna je vystlaná 

dominantne skvamocelulárnym epitelom. Zriedkavejšie sa vyskytujú karcinómy 

z malých slinných žliaz, ako adenoidne cystický karcinóm, mukoepidermoidný 

karcinóm alebo adenokarcinóm (obr. 1.14). Zriedkavé sú tiež mezenchýmové 

nádory, ako rabdomyosarkóm, osteosarkóm a pod. Rovnako slizničný malígny 

melanóm patrí k raritným nádorom.  

 

 
Obr. 1.14 Adenokarcinóm bukálnej oblasti vľavo 



36 

Karcinóm dutiny ústnej 

Karcinóm dutiny ústnej predstavuje asi 3% všetkých malignít s častejším výskytom 

u mužov v strednom a staršom veku. Karcinóm dutiny ústnej môže pochádzať 

z jednotlivých podoblastí dutiny ústnej ako sú: pery, bukálna oblasť, retromolárna 

oblasť, alveolárne výbežky s ďasnom, tvrdé podnebie, špička a telo jazyka, spodina 

ústna.  

Etiopatogenéza: Etiológia je multifaktoriálna, pričom fajčenie, konzumácia alkoholu 

s genetickou predispozíciou sa považujú za najvýznamnejšie etiologické faktory. 

K ďalším faktorom patria žuvanie betelu a reverzné fajčenie (Ázia), malhygiena 

dutiny ústnej, expozícia žiareniu, diéty s karenciou vitamínov, mechanické dráždenie, 

ústne vody. Zriedkavejšie sa môže uplatniť v karcinogenéze aj vírusová infekcia 

(ľudský papilomavírus (HPV), herpes simplex vírus (HSV) – pri karcinóme pery, 

Epstein-Barrov vírus (EBV)).  

Príznaky: Príznaky karcinómu dutiny ústnej závisia od miesta lokalizácie nádoru a od 

jeho progresie. Ťažkosti môžu byť spočiatku veľmi všeobecné, ktoré zriedka dovedú 

pacienta na odborné vyšetrenie. Hoci je dutina ústna dobre prístupná vyšetreniu, 

pacienti sú často diagnostikovaní až v pokročilom štádiu choroby. Podieľa sa na tom 

neskoré vyhľadanie lekára pacientom, ako aj neskoré odoslanie pacienta 

k špecialistovi.  

Klinický obraz karcinómu je pomerne variabilný, možno pozorovať slizničné 

ulcerácie, červené alebo biele ložiská, indurácie, fisúry.  

Najčastejšou lokalizáciu karcinómu dutiny ústnej je karcinóm tela jazyka, najčastejšie 

na okraji tela jazyka (obr. 1.15). Pacient môže byť asymptomatický, a až po hlbšej 

infiltrácii karcinómu do svaloviny s obmedzením pohyblivosti jazyka sa objavia 

problémy s rečou a prehĺtaním, dysartria, dysfágia a odynofágia, objaví sa prímes 

krvi v slinách. Na bolesti sa pacient nemusí sťažovať, až kým nedôjde k infiltrácii 

n. lingualis. Bolesti môžu často vyžarovať ipsilaterálne do ucha.  

Druhou najčastejšou lokalizáciou karcinómu je spodina dutiny ústnej. Pri včasnom 

karcinóme spodiny ústnej pozorujeme zle ohraničenú povrchovú ulceróznu léziu 

sliznice, alebo induráciu s centrálnou ulceráciou, ktorá je spočiatku nebolestivá, 

relatívne skrytá. Bolesť alebo funkčné ťažkosti sa objavia až v pokročilom štádiu, 

preto sa takýto karcinóm často diagnostikuje oneskorene.  
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Karcinóm tvrdého podnebia sa manifestuje ulceróznou léziou, ktorá je ľahšie 

viditeľná tak pre pacienta, ako aj pre lekára, preto býva skôr diagnostikovaná. Objaví 

sa krvácanie, neskôr bolesť alebo zle sediaca zubná protéza. Pri progresii môže 

dôjsť k uvoľneniu zubov alebo až k prerastaniu do nosovej dutiny. Pri prerastaní do 

mäkkého podnebia sa objaví dysartria, dysfágia, príznaky z velofaryngeálnej 

insuficiencie (rinolalia, zatekanie do nosa).  

Karcinóm alveolárneho výbežku a retromolárnej oblasti sa spočiatku prejavuje ako 

nebolestivá indurácia alebo defekt v ďasne. Ak sa šíri do hĺbky do kosti mandibuly 

alebo maxily objaví sa bolesť, parestézie až anestézia v oblasti inervácie 

n. mandibularis. Pri raste v maxile sa môže šíriť do čeľustnej a nosovej dutiny. 

Trizmus býva znakom pokročilého nálezu.  

Karcinóm pery vzniká najčastejšie v oblasti červene pier, alebo v oblasti sliznično-

kožného prechodu, častejšie na dolnej pere. Najskôr ako diskrétna lézia, ktorá sa 

nehojí, krváca, je pokrytá krustou. Neskôr dochádza k infiltrácii okolitej kože, sliznice, 

svalov. Objavia sa problémy s uzáverom dutiny ústnej, bolesti. 

Karcinóm bukálnej oblasti je najčastejšie tesne za komisúrou pier, alebo 

nad retromolárnou oblasťou. Manifestuje sa ako ulcerované zdurenie, ktoré rýchlo 

rastie do okolitých mäkkých tkanív. Objavuje sa pocit cudzieho telesa v mieste lézie, 

bolestivé žuvanie, neskôr nádorová indurácia kože líca.  

Krčná lymfonodopatia býva často prvým príznakom pri karcinóme dutiny ústnej. 

K celkovým príznakom pacientov s pokročilým karcinómom dutiny ústnej patria strata 

chuti do jedla, chudnutie až malnutrícia.  

 

 
Obr. 1.15 Karcinóm okraja tela jazyka a spodiny ústnej vľavo 
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Diagnóza: V diagnostike je dôležitá podrobná anamnéza zameraná na pátranie po 

rizikových faktoroch. Základom je fyzikálne vyšetrenie nielen pohľadom, ale dôležité 

je aj palpačné vyšetrenie, často bimanuálna palpácia. Neoddeliteľnou súčasťou je 

palpačné vyšetrenie regionálnych lymfatických uzlín. Fyzikálne vyšetrenie sa doplní 

zobrazovacími metódami. Biologický typ malignity sa stanoví histologickým 

vyšetrením z probatórnej biopsie. Určí sa rozsah choroby podľa TNM klasifikácie a 

štádium choroby. CT a MR vyšetrenia upresnia rozsah primárneho nádoru, vzťah 

nádoru k okolitým štruktúram a nález v krčných regionálnych lymfatických uzlinách. 

PET, ev. PET-CT dá informáciu o lokoregionálnom náleze, ale aj o eventuálnych 

vzdialených metastázach. Pri nízkom riziku vzdialených metastáz postačuje 

zobrazenie RTG hrudníka a ultrasonografické (USG) vyšetrenie brucha. Presnejšou 

možnosťou s vyššou radiačnou záťažou je CT hrudníka a brucha.  

Diferenciálna diagnóza: leukoplakia, erytroplakia, špecifické zápaly, mykotická 

stomatitída.  

Liečba: Liečba karcinómu dutiny ústnej je predovšetkým chirurgická, pokiaľ to dovolí 

rozsah nádoru, celkový stav pacienta (obr. 1.16). Z ďalších primárnych liečebných 

modalít možno indikovať intersticiálnu brachyterapiu alebo externú rádioterapiu. 

Včasné nádory sa liečia jednou liečebnou modalitou, pokročilé nádory multimodálnou 

liečbou. Pri pokročilom rozsahu choroby sa chirurgická liečba kombinuje 

s rádioterapiou alebo aj s chemoterapiou, alebo sa pacient lieči nechirurgicky 

rádioterapiou a chemoterapiou. Chemoterapiu možno tiež podať v rámci paliatívnej 

liečby.  

Prognóza: Podľa rozsahu choroby, pri pokročilých štádiách je 5-ročné celkové 

prežívanie 30-50%, pri včasných štádiách 80-90%.  
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Obr. 1.16 Hemiglosektómia vpravo- resekát, T3 karcinóm okraja tela jazyka a 
spodiny ústnej vpravo 

1.4.4 Zápaly sliznice hltana 

Akútny zápal sliznice hltana (pharyngitis acuta) 

Akútny zápal sliznice hltana je povrchový zápal hltana charakterizovaný hyperémiou, 

edémom a poruchou sekrécie. Často sa vyskytuje ako súčasť zápalu horných aj 

dolných dýchacích orgánov (rhino-pharyngo-laryngo-tracheo-bronchitis).  

V sliznici bývajú zapálené aj ostrovčeky lymfoepitelového tkaniva, ktoré sú najmä 

v sliznici orofaryngu (pharyngitis granularis), niekedy dominuje zápal 

lymfoepitelového tkaniva nahromadeného po laterálnych stranách zadnej steny 

orofaryngu (pharyngitis lateralis).  

Príznaky: Celkové príznaky ako zvýšená teplota, potenie, celková alterácia sa 

vyskytujú u malých detí. U starších detí a dospelých sú celkové príznaky nepatrné. 

Z lokálnych príznakov sa objavuje suchosť, škrabanie, pálenie v hrdle, bolesť hrdla 

hlavne pri prehĺtaní (niekedy s vystreľovaním do ucha), nutkaním na kašeľ a pocitom 

zatekania hlienov. V hltane sa zistí hyperemická opuchnutá zahlienená sliznica, 

niekedy možno pozorovať žlté bodky zhnisaných folikulov lymfoepitelového tkaniva 

(pharyngitis follicularis). Môžu byť zväčšené a palpačne citlivé regionálne lymfatické 

uzliny, hlavne u detí.  

Etiopatogenéza: Najčastejšou príčinou sú vírusové infekcie (adenovírusy, rinovírusy, 

koronavírusy a iné), neskôr môže dôjsť k sekundárnej bakteriálnej infekcii 

(streptokoky, stafylokoky, pneumokoky, hemofily a iné). Akútne faryngitídy bývajú aj 

súčasťou infekčných chorôb (napr. morbily, rubeola, poliomyelitída). Na vzniku 



40 

akútneho zápalu sa môžu podieľať aj fyzikálne a chemické činitele (fajčenie, alkohol, 

studený vzduch), oslabenie organizmu, nedostatok vitamínov.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy, celkových príznakov, lokálneho nálezu 

v hltane.  

Diferenciálna diagnóza: angína, infekčné choroby 

Liečba: Pri vírusovej infekcii symptomatická, lokálna dezinfekčná liečba, pri 

sekundárnej infekcii a ťažšom vývoji sa indikujú antibiotiká.  

Prognóza: priaznivá. 

Chronický zápal sliznice hltana (pharyngitis chronica) 

Chronický zápal sliznice hltana vzniká pri chronickom pôsobení fyzikálnych, 

chemických a infekčných činiteľov na sliznicu hltana.  

Rozlišuje sa niekoľko foriem chronického zápalu sliznice hltana:  

• Pharyngitis chronica simplex: prejavuje sa trvalou hyperémiou a zahlienením. 

• Pharyngitis chronica hyperplastica: typická je hyperemická zhrubnutá sliznica, 

zmnožené lymfoepitelové tkanivo do ostrovčekov na zadnej stene hltana alebo do 

laterálnych pruhov na laterálnej stene orofaryngu.  

• Pharyngitis chronica atrophica: prejavuje sa bledoružovou jemnou lesklou 

vyhľadenou a transparentnou sliznicou, ktorá je suchá, často s početnými 

zaschnutými hlienmi na zadnej stene hltana. Lymfoepitelové tkanivo je 

nahrádzané väzivom. 

Etiopatogenéza:  

• z enviromentálnych faktorov môžu dlhodobo poškodzovať sliznicu hltana prach, 

dym, plyn, fajčenie, chemikálie, horúci a suchý vzduch, chlad, hlavne veľké 

zmeny teploty, destiláty a pod., 

• negatívne pôsobí na sliznicu vysušovania pri dýchaní cez ústa (vybočená 

priehradka, adenoidné vegetácie, chronická rinosinusitída), 

• opakovane môže pôsobiť bakteriálna infekcia pri rinosinusitídach (descendentná 

faryngitída) alebo pri tracheobronchitídach (ascendentná faryngitída), 

• pôsobenie rôznych alergénov, 

• z celkových faktorov sa na vzniku môžu podieľať chronické systémové choroby 

(cukrovka, choroby obličiek, hormonálne zmeny a iné), 
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• dôsledky zlej rečovej techniky (moderátori, speváci, učitelia). 

Príznaky: Objavuje sa škriabanie, pocit sucha, pálenia, cudzieho telesa v hrdle, 

zvýšená tvorba a zatekanie hlienov, bolesť pri prehĺtaní, dráždenie na kašeľ. Celkové 

príznaky ochorenia, zvýšená teplota nebývajú.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy, dlhoročného trvania choroby 

a typického lokálneho nálezu. Často sa zistí veľký rozdiel medzi závažnými 

subjektívnymi ťažkosťami a minimálnym lokálnym nálezom v hltane. 

Diferenciálna diagnóza: Sjögrenov syndróm, Plummer-Vinsonová choroba, 

malignómy v hltane, Tornwaldova choroba, processus styloideus elongatus, 

psychoneuróza. 

Liečba: Dôležité je vylúčenie enviromentálnych škodlivín, liečba systémových chorôb, 

odstránenie lokálnych príčin. Inak je liečba symptomatická: inhalácie, zvlhčovanie 

prostredia, kúpeľná a klimatická liečba, lokálna dezinfekčná liečba.  

Prognóza: Ťažkosti sú dlhodobé.  

1.4.5 Hypertrofia Waldeyerovho prstenca hltana 

Hypertrofia hltanovej mandle  

Hypertrofia hltanovej mandle sa označuje ako adenoidné vegetácie (vegetationes 

adenoideae). Je to choroba detského veku, zriedka sa objavia ťažkosti z hypertrofie 

hltanovej mandle u dospelých. Fyziologické zväčšenie hltanovej mandle je medzi 3.-

5. rokom života dieťaťa.  

Príznaky: príznaky závisia od stupňa obturácie nosohltana mandľou.  

Najčastejším príznakom je sťažené dýchanie cez nos, dieťa dýcha cez ústa, hlavne 

v spánku, vtedy chrápe. Môžu sa objaviť apnoické pauzy až stavy dusenia. Počas 

spánku môže škrípať zubami (bruxizmus), môže sa v spánku pomočovať (enuresis 

nocturna). V dôsledku obštrukcie v nosohltane nedýcha dobre cez nos, opakujú sa 

rinosinusitídy. Hlieny z nosa vytekajú von, alebo zatekajú. Pri opakovanom prehĺtaní 

hlienov vzniká nechutenstvo, pri aspirácii hlienov vzniká kašeľ, laryngitídy, 

bronchitídy, porucha nazopulmonálnych reflexov. Pri dýchaní cez ústa sa 

neuplatňuje ochranná funkcia nosa, čo podporuje vznik infekcií dolných dýchacích 

orgánov. Častejšie bývajú aj zápaly podnebných mandlí, neuplatňuje sa formujúci 

tlak jazyka na tvrdé podnebie, vzniká gotické podnebie a následné problémy 
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s dentíciou. Po opakovaných zápaloch hltanovej mandle môže infekcia v mandli 

perzistovať a môže byť ložiskom fokálnej infekcie. Kvôli nepokojnému spánku sa 

dieťa budí ráno unavené (hypoxia pri apnoických pauzách). Pri chronickej únave 

býva v škole nepozorné, máva horší prospech. Hypertrofia hltanovej mandle môže 

spôsobiť obštrukciu hltanového ústia sluchovej trubice, vzniká sekretorická otitída, 

prevodová porucha sluchu, ale aj zápaly stredného ucha. Z útlmu duševného vývinu 

pri chronickej únave, zhoršenom sluchu niekedy vzniká typický výraz tváre – facies 

adenoidea (unavený výraz tváre, pootvorené ústa, ospanlivý, tupý pohľad akoby bez 

záujmu, vyhladené nazolabiálne ryhy, vtiahnuté nosové krídla, obnažené vystupujúce 

horné rezáky - prognácia). Pri upchatom nosohltane vzniká fufňavá reč - rinophonia 

clausa. Pri sťaženom dýchaní cez nos a dýchaní cez ústa je dýchanie povrchné, 

nezapája sa tak bránica a hrudníkové svalstvo, čo negatívne ovplyvňuje vývoj 

hrudníka, ktorý býva plochý. U dojčiat pri poruche dýchania cez nos vznikajú 

problémy s príjmom potravy.  

Etiopatogenéza: Ide o nadmerné zväčšenie objemu hltanovej mandle. Hypertrofia 

vzniká po opakovaných zápaloch hltanovej mandle, zápaly bránia fyziologickej 

involúcii mandle, na hypertrofii sa môžu podieľať aj imunitné a hormonálne faktory. 

Hyperplázia môže vzniknúť aj na konštitučnom podklade (najmä u detí do 1. roku).  

Diagnóza: Stanoví sa na základe typických príznakov, inšpekciou (typický obraz 

tváre), zadnou a prednou rinoskopiou, endoskopiou nosohltana. Palpácia nosohltana 

sa v súčasnosti neodporúča.  

Diferenciálna diagnóza: alergická nádcha, cudzie teleso v nosovej dutine, atrézia 

choán, iné dôvody sťaženého dýchania cez nos, nádory nosohltana. 

Liečba: Chirurgické odstránenie – adenotómia.  

Adenotómiu možno vykonať v celkovej anestézii (ventilácia cez orotracheálnu kanylu 

alebo cez laryngeálnu masku- zamedzenie aspirácie krvi), pod endoskopickou 

kontrolou – transorálne (70 stupňová optika) alebo transnazálne (20-30 stupňové 

optiky) kyretou alebo špeciálnymi inštrumentami (shaver). Tento prístup zaisťuje 

dobrú vizualizáciu nosohltana, presné odstránenie hltanovej mandle a dôkladnú 

hemostázu. Adenotómiu možno vykonať aj v neuroleptanalgézii u sediaceho 

pacienta kyretou, alebo adenotómom podľa La Forcea. V tomto prípade je výkon bez 

vizualizácie operačného poľa, očakáva sa spontánna hemostáza.  



43 

Prognóza: Po kompletnom odstránení hltanovej mandle je prognóza priaznivá 

s ústupom uvedených ťažkostí.  

Hypertrofia podnebných mandlí 

Príznaky: Pri hypertrofii podnebných mandlí dochádza k mechanickej obštrukcii 

rôzneho stupňa v oblasti isthmus faucium. Podľa závažnosti obštrukcie sa pacienti 

môžu sťažovať na problémy s hltaním, hlavne s prehĺtaním tuhšej stravy. Počas 

spánku môžu chrápať alebo sa objavujú až apnoické pauzy. Hypertrofia podnebných 

mandlí sa najčastejšie vyskytuje s hypertrofiou hltanovej mandle. 

Etiopatogenéza: Hypertrofia podnebných mandlí zväčša vzniká po opakovaných 

zápaloch. Podnebné mandle môžu byť zväčšené aj konštitučne.  

Diagnóza: Na základe anamnézy a lokálneho nálezu v orofaryngu pri vylúčení inej 

patológie. Pri chrápaní a poruchách dýchania počas spánku treba monitorovať 

spánok na vylúčenie obštrukčného sleep apnoe syndrómu.  

Diferenciálna diagnóza: nádor podnebnej mandle, rôzne formy zápalu podnebných 

mandlí.  

Liečba: Pri hypertrofii podnebných mandlí spojených s klinickými ťažkosťami sa 

indikuje chirurgická intervencia. Pri súčasnej hypertrofii hltanovej mandle možno 

zvážiť samotnú adenotómiu a očakávať zmenšenie podnebných mandlí.  

Na podnebných mandliach sa realizuje buď tonzilotómia – ak nie sú v anamnéze 

zápaly podnebných mandlí, pri súčasných častých angínach sa indikuje 

tonzilektómia.  

Prognóza: Po odstránení obštrukcie v hltane sa ťažkosti upravia.  

Hypertrofia jazykovej mandle 

Hypertrofia jazykovej mandle vzniká obyčajne po tonzilektómii, ako kompenzačná 

hypertrofia.  

Príznaky: Často je to náhodný nález pri vyšetrení, pacient môže udávať pocit 

cudzieho telesa alebo prekážky v hrdle, niekedy bývajú zápaly v oblasti koreňa 

jazyka.  

Diagnóza: Anamnéza a klinický nález ozrejmujú diagnózu. Potrebné je kompletné 

ORL vyšetrenie na vylúčenie iných príčin ťažkostí pacienta.  

Diferenciálna diagnóza: nádory koreňa jazyka, cudzie teleso v koreni jazyka 
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Liečba: Väčšinou nie je potrebná, pri veľkej hypertrofii s vážnymi klinickými 

ťažkosťami možno zvážiť chirurgickú resekciu.  

1.4.6 Zápaly Waldeyerovho prstenca hltana 

1.4.6.1 Akútne zápaly Waldeyerovho prstenca hltana (angíny) 

Zápaly Waldeyerovho prstenca hltana postihujú lymfoepiteliálny prstenec 

najčastejšie ako celok, tento zápal sa v našej literatúre označuje ako angína (angina 

tonsillaris, tonsillitis acuta). Niekedy môže byť zápal viac lokalizovaný na niektorej 

jeho časti: podnebné mandle (angina palatina), hltanová mandľa (angina 

retronasalis), jazyková mandľa (angina lingualis).  

Etiopatogenéza: Ide o infekčný zápal, príčinou sú vírusy alebo baktérie. Prenos 

infekcie sa uskutočňuje priamym kontaktom, kašľom, kýchaním.  

Na vzniku angín spolupôsobia ďalšie faktory. Z vonkajších vplyvov je to chlad, 

podchladenie organizmu, z vnútorných vplyvov je to oslabenie organizmu (oslabenie 

po chorobách, operáciách, telesné a duševné vyčerpanie, nesprávna životospráva, 

nedostatočná výživa, znížená imunita).  

Podľa patologickoanatomicky zmien a vzhľadu sa angíny delia na: katarálne, 

lakunárne, folikulárne, vezikulárne, pseudomembranózne, ulceromembranózne, 

ulceronekrotické.  

Z etiopatogenetického hľadiska možno angíny rozdeliť na:  

• samostatné angíny – vlastné postihnutie lymfoepitelového tkaniva (angina 

palatina, angina retronasalis, angina lingualis), 

• symptomatické angíny – angína ako symptóm základných infekčných alebo 

krvných chorôb: 

o angíny pri infekčných chorobách (angina scarlatinosa, angina monocytaria, 

angina morbillosa, angina gripposa, angina typhosa, angina herpetica, angina 

diphterica) 

o angíny pri hematologických chorobách (angina agranulocytotica, angina 

leucaemica). 
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Angina palatina 
Keďže patologicko-anatomické zmeny na mandliach sa pozorujú a opisujú 

predovšetkým na podnebných mandliach, jednotlivé formy sú uvedené v tejto časti.  

Angina catarrhalis 

Katarálna angína je najľahšou formou angíny.  

Príznaky: Lokálne možno pozorovať len hyperémiu a edém mandlí, ale objavia sa 

celkové príznaky, horúčka, malátnosť, niekdy svalové bolesti, bolesti hlavy, u detí 

môže choroba začať zvracaním. Pacienti sa sťažujú na sucho, pálenie v hrdle, 

bolesti hrdla, bolesti pri prehĺtaní, bolesť vyžarujúcu do uší. Dochádza k reakcii 

regionálnych lymfatických uzlín, ktoré sú zdurené, palpačne citlivé.  

Diagnóza: Stanoví sa z anamnézy a lokálneho nálezu. Odporúča sa vyšetrenia CRP 

na oddiferencovanie vírusovej a bakteriálnej infekcie.  

Liečba: Spočiatku symptomatická (kľud na lôžku, dostatok tekutín, antipyretiká, potné 

kúry), ak sa stav nelepší, klinický vývoj a zvýšené CRP suponuje bakteriálnu infekciu, 

indikuje sa antibiotická liečba.  

Angina lacunaris 

Najčastejšia forma hnisavej angíny.  

Príznaky: V lokálnom obraze vidno hyperemickú, presiaknutú sliznicu, v lakúnach sa 

hromadí hnisavý exsudát. Okolo vyústenia krýpt sa tvoria bieložlté drobné povlaky, 

ktoré možno ľahko zotrieť bez krvácania, môžu splývať do väčších povlakov (angina 

lacunaris confluens). Povlaky nepresahujú oblúky, sú len na povrchu mandle. 

Zriedkavo vzniknú splývajúce povlaky presahujúce na okolie mandlí (pneumokoková 

angína). Objavuje sa foetor ex ore, hlas môže byť fufňavý pre opuch a zväčšenie 

mandlí, regionálne lymfatické uzliny sú zväčšené, bolestivé. Bývajú výrazné celkové 

príznaky, triaška, horúčka, malátnosť, u detí môžu byť febrilné křče.  

Diagnóza: Stanoví sa z anamnézy, lokálneho nálezu, kultivačného vyšetrenia 

a výsledkov laboratórnych vyšetrení (zvýšená sedimentácia, leukocytóza s posunom 

doľava, CRP, močový nález). V prípade jasného klinického nálezu, nie sú 

laboratórne a kultivačné vyšetrenia nevyhnutné.  

Diferenciálna diagnóza: iné formy angín, pri jednostrannej lokalizácii môže ísť 

o ulceromembranóznu angínu, peritonzilárny absces, špecifický zápal, nádor mandle. 
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Liečba: Indikuje sa antibiotická liečba, lokálna dezinfekčná liečba, analgetiká, kľud na 

lôžku, dostatok tekutín, antipyretiká, potné kúry. Dôležitá je zvýšená hygiena ústnej 

dutiny a hltana.  

Prevládajúcim patogénom sú ß-hemolytické streptokoky skupiny A (Streptococcus 

pyogenes), preto je odporúčaná iniciálna liečba penicilínom 10 dní. Pri alergii na 

betalaktámové antibiotiká sa odporúčajú makrolidy. Ak sa klinický stav nelepší, mení 

sa antibiotická liečba podľa kultivačného nálezu. Z ostatných patogénov infekciu 

spôsobujú ß-hemolytické streptokoky skupiny B, C a G, stafylokoky, pneumokoky, 

haemophilus influenzae.  

Prognóza: Pri správne vedenej liečbe je prognóza dobrá, angína odznieva spravidla 

do jedného týždňa.  

Angina follicularis 

Ide o angínu s výrazným zápalovým postihnutím lymfatických folikulov mandle.  

Lymfatické folikuly zhnisajú, tvoria sa malé abscesy presvitajúce ako žlté bodky 

(veľkosti špendlíkovej hlavičky) pod sliznicou mandle. Abscesy môžu prasknúť, môžu 

sa uvoľniť do lakún, čím sa blíži obraz k lakunárnej angíne. Inak sa povlaky na 

povrchu mandle pri folikulárnej angíne netvoria. Ak splynú viaceré drobné abscesy 

do jedného väčšieho, stav sa označuje ako abscessus tonsillae (patrí do miestnych 

komplikácií angín). Celkové príznaky sú ako pri lakunárnej angíne.  

Diagnóza a liečba: rovnaké ako pri lakunárnej angíne.  

Angina ulceromembranacea Plaut- Vincenti 

Ulceromembranózna angína patrí k zriedkavým, častejšie sa vyskytuje u dospelých 

mužov.  

Príznaky: Postihnutá je len jedna podnebná mandľa, väčšinou v hornom póle je 

nekrotický vred so špinavosivým povlakom, ktorý sa dá pomerne ľahko zotrieť, 

okolitá sliznica je málo zmenená. Regionálne lymfatické uzliny bývajú zväčšené na 

postihnutej strane. Celkový stav je málo zmenený. Býva mierna dysfágia, foetor ex 

ore. Pri ťažkých formách u oslabených pacientov sa môže zápal šíriť na podnebné 

oblúky, mäkké podnebie, na sliznicu dutiny ústnej a vzniká ulceromembranózna 

stomatitída. Charakteristický je výrazný rozdiel medzi masívnym lokálnym nálezom 

a relatívne malými subjektívnymi ťažkosťami pacienta. 



47 

Etiopatogenéza: Infekcia virulentnými saprofytmi dutiny ústnej: Bacilus fusiformis 

a Spirochaeta buccalis. Infekcia postihuje oslabených jedincov (porucha imunity, 

výživy, nedostatok vitamínov).  

Diagnóza: Stanoví sa na základe typického jednostranného ulceromebranózneho 

nálezu na podnebnej mandli, bez výrazných celkových príznakov. Kultivačné 

vyšetrenie spresní diagnózu.  

Diferenciálna diagnóza: difterická angína, špecifické zápaly, angíny pri 

hematologických chorobách, angína pri infekčnej mononukleóze, nádor podnebnej 

mandle.  

Liečba: Lokálna liečba – lokálna dezinfekčná liečba, 3% roztok peroxidu vodíka, 

zvýšená hygiena dutiny ústnej. V ťažších prípadoch sa indikujú antibiotiká (Penicilín). 

Prognóza: Pri adekvátnej liečbe sa lokálne zmeny na sliznici hoja 10-14 dní.  

Angina retronasalis 
Retronazálna angína je zápal dominantne lokalizovaný v hltanovej mandli 

v nosohltane. Vyskytuje sa hlavne u detí s adenoidnými vegetáciami. 

Patologickoanatomické zmeny na mandli sú obdobné ako pri iných angínach 

(katarálna, lakunárna, folikulárna forma).  

Príznaky: Hltanová mandľa je hyperemická, presiaknutá, s hnisovým exsudátom 

v lakúnach. Regionálne lymfatické uzliny (horná časť krku za m. 

sternocleidomastoideus, oblasť VA) sú zväčšené a bolestivé. Deti a mladí dospelí 

majú zvýšenú teplotu, sťažujú sa na pocit sucha a pálenia v nosohltane, ťažko 

dýchajú cez nos, môže byť výtok z nosa. Býva otalgia, zaľahnutie v ušiach aj zápal 

stredného ucha. U malých detí a dojčiat bývajú výrazné celkové príznaky, horúčka, 

nechutenstvo, dyspepsia, vracanie. Obturácia nosa znemožňuje dojčenie. Môžu sa 

zjaviť aj príznaky meningeálneho dráždenia s opistotonom.  

Etiopatogenéza: Vírusová alebo bakteriálna infekcia.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy, lokálneho nálezu na mandli (zadná 

a predná rinoskopia, endoskopia nosohltana, mezofaryngoskopia) a palpačného 

vyšetrenia krku. Kultivačné vyšetrenie upresní etiológiu.  

Diferenciálna diagnóza: angína pri infekčných chorobách (infekčná mononukleóza, 

rubeola, morbilli), diftéria s nosovou formou. 
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Liečba: Rovnaká ako pri lakunárnej angíne (antibiotiká, môžu sa podávať nosové 

kvapky a u malých detí odsávanie exsudátu z nosa). 

Prognóza: Pri adekvátnej liečbe sa stav rýchlo upravuje. Komplikácie sú zriedkavé 

(hnisavý zápal stredného ucha, retrofaryngický absces).  

Angina lingualis 
Linguálna angína je zápal dominantne lokalizovaný v jazykovej mandli v koreni 

jazyka. Častejšie sa vyskytuje po tonzilektómii. Patologickoanatomické zmeny na 

jazykovej mandli bývajú rovnaké ako iných angínach (katarálna, lakunárna, 

folikulárna).  

Príznaky: Pacienti sa sťažujú na pocit cudzieho telesa, bolesť v hrdle pri hltaní 

vyžarujúca do uší, niekedy porucha reči, pri veľkom opuchu sa môže objaviť až 

dyspnoe. Býva zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín, zvýšená teplota. 

Etiopatogenéza: Vírusová alebo bakteriálna infekcia. 

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy, lokálneho nálezu (laryngoskopické 

vyšetrenie, flexibilná endoskopia) a kultivačného vyšetrenia.  

Diferenciálna diagnóza: nádor koreňa jazyka 

Liečba: Ako pri katarálnej alebo lakunárnej forme angíny. 

Prognóza: Pri adekvátnej liečbe vyhojenie ad integrum, komplikácie sú zriedkavé 

(absces v koreni jazyka, epiglotitída).  

Angíny pri infekčných chorobách 

Angina scarlatinosa 

Angína pri šarlachu má obyčajne katarálnu formu, zriedkavo lakunárnu formu.  

Príznaky: Bývajú príznaky ako pri angíne, horúčka, schvátenosť. Na mäkkom 

podnebí býva enantém, niekedy petechie. Jazyk je bielo povlečený a na 2.-3. deň sa 

olupuje od špičky dozadu. Vzniká obraz malinového jazyka (červený s prominujúcimi 

papilami). Exantém vzniká za 12 až 48 hodín od začiatku choroby, nepostihuje tvár.  

Etiopatogenéza: Vyvolávateľom je ß-hemolytický streptokok skupiny A, ktorý 

produkuje erytrogénny toxín. Prenos sa uskutočňuje kvapôčkovou nákazou.  
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Diagnóza: Stanoví sa na základe príznakov a lokálneho nálezu (malinový jazyk 

a typický exantém). V krvnom obraze býva leukocytóza s neutrofíliou, od 5. dňa 

eozinofília. 

Diferenciálna diagnóza: iné angíny pri infekčných chorobách 

Liečba: Liečba základnej choroby, liekom voľby je penicilín.  

Angína pri infekčnej mononukleóze (angina monocytaria, Pfeifferova žľazová 

horúčka)  

Príznaky: Angína pri infekčnej mononukleóze má obraz lakunárnej angíny, povlaky 

môžu splývať do pseudomembrán, môže nastať až povrchová nekróza mandle. 

Niekedy sa objaví spontánne krvácanie z mandle. Mandle sú veľmi opuchnuté, môžu 

spôsobovať obštrukčné príznaky, problémy s hltaním aj dýchaním. Býva výrazná 

reakcia lymfatických uzlín, regionálnych, ale aj v axilách a inguinách. Uzliny sú 

bolestivé. Súčasne býva zväčšená pečeň aj slezina. Pacient je celkovo schvátený, 

vysoké horúčky sú viac dní.  

Etiopatogenéza: Infekcia Epstein-Barrovej vírusom, prenos sa uskutočňuje priamym 

kontaktom a kvapôčkovou infekciou, inkubačná doba je 4-14 dní.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy, epidemickej anamnézy, lokálneho 

nálezu povlakovej angíny s generalizovaným zväčšením lymfatických uzlín. 

Laboratórnym vyšetrením sa zistí v krvnom obraze najskôr leukopénia, potom 

leukocytóza (20 - 30[/mm3] a viac ), 80-90% mononukleárov a atypických lymfocytov, 

zvýšené hepatálne enzýmy. Sérologické testy upresnia diagnózu (pozitívna Paulova-

Bunnellova reakcia).  

Diferenciálna diagnóza: ulceromembranózna angína, iná povlaková angína, 

hemoblastózy.  

Liečba: Symptomatická v spolupráci s infektológom (antipyretiká, hepatoprotektívny 

režim). Antibiotiká sa môžu indikovať pri sekundárnej infekcii (Ampicilín je pre riziko 

vzniku toxoalergického axantému kontraindikovaný). 

Prognóza: Je väčšinou priaznivá, priebeh choroby môže byť protrahovaný, 

komplikácie sú zriedkavé (aseptická meningoencefalitída, myokarditída, postihnutie 

pečene, krvácivé prejavy).  
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Angina morbillosa 

Príznaky: Angína pri osýpkach je spočiatku katarálna, pri sekundárnej infekcii môže 

byť lakunárna. Je súčasťou prodromálneho štádia pred exantémom, spolu so 

zvýšenou teplotou, rinitídou, konjuktivitídou, tracheitídou. Inkubačná doba je okolo 

10 dní. Okolo 4. dňa sa objavujú na bukálnej sliznici v oblasti molárov belavé bodky 

s hyperemickým okolím (Koplikove-Filatove škvrny).  

Etiopatogenéza: Vírusová infekcia paramyxovírusom, vstupnou bránou sú dýchacie 

orgány.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy- epidemickej anamnézy, lokálneho 

nálezu v dutine ústnej a hltane a typického exantému (kraniokaudálny výsev).  

Liečba: Liečba základnej choroby, primárna prevencia vakcináciou.  

Angina gripposa 

Príznaky: Angína pri chrípke býva väčšinou katarálna, zriedka pri sekundárnej 

infekcii lakunárna. 

Etiopatogenéza: Infekcia Myxovirus influenzae, vstupnou bránou sú dýchacie orgány. 

Prenos sa deje kvapôčkovou nákazou.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe epidemickej anamnézy, celkových príznakov 

a lokálneho nálezu.  

Liečba: Liečba základnej choroby, možná primárna prevencia vakcináciou. 

Angina herpetica (herpangína)  

Príznaky: Choroba postihuje predovšetkým deti do 15 rokov. Býva vysoká teplota, 

bolesť hlavy, bolesť pri prehĺtaní, nechutenstvo. Na podnebných mandliach a 

predných podnebných oblúkoch, uvule sa objaví 2-10 drobných nesplývajúcich 

pľuzgierikov - vezikúl. Mandle nie sú výrazne hyperemické. Pľuzgieriky sa asi do 

týždňa zhoja. Regionálne lymfatické uzliny nebývajú výrazne postihnuté. 

Etiopatogenéza: Vyvolávateľom sú Coxsackie- vírusy typu A, prenos sa deje 

kvapôčkovou nákazou. Inkubačná doba je 4-6 dní.  

Diagnóza: Stanoví sa podľa lokálneho nálezu s typickými pľuzgierikmi a s 

minimálnym postihnutím mandlí. 

Diferenciálna diagnóza: herpetická gingivostomatitída, aftózna stomatitída 
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Liečba: Symptomatická (antipyretiká, dostatok tekutín, dostatočný prísun vitamínov).  

Prognóza: Horúčka ustúpi za 2-4 dni, pľuzgieriky sa zhoja do týždňa.  

Angina diphterica 

Angína pri záškrte sa môže vyvíjať nevýrazne, ale môže prebiehať aj s ťažkými 

celkovými príznakmi- malígna forma.  

Príznaky: Katarálna forma – mierna dysfágia, obraz katarálnej angíny, choroba 

spontánne ustúpi.  

Lakunárna (pseudomembranózna) forma – výraznejšia dysfágia, odynofágia, na 

podnebných mandliach sa tvoria špinavosivé difterické pablany, pevne adherujúce 

k spodine, pablany sa šíria z mandlí na okolie, mäkké podnebie, uvulu, bukálnu 

sliznicu, ale i do hrtana, priedušnice a priedušiek (croup descendens). Po strhnutí 

pablany tkanivo spodiny krváca. Býva typický nasladlý (acetónový) foetor ex ore. 

Regionálne lymfatické uzliny sú výrazne zväčšené, bolestivé. Stav je spojený 

s celkovými príznakmi, bývajú horúčky do 39oC, malátnosť, nevoľnosť, únava, bolesť 

hlavy. 

Malígna forma – dochádza k tvorbe nekróz pod pablanami i v hlbších tkanivách 

mandlí a hltana, môžu sa objaviť dýchacie ťažkosti z obštrukcie alebo po aspirácii 

pablany. Pôsobením difterického toxínu môže dôjsť paréze mäkkého podnebia, 

k bulbárnym obrnám, k lézii iných periférnych nervov, k toxickej myokarditíde až k 

smrti.  

Etiopatogenéza: Bakteriálna infekcia Corynebacterium diphtheriae (Klebs-Loefflerov 

difterický bacil), prenos je kvapôčkovou nákazou, kontaminovanými predmetmi. 

Inkubačná doba je 2-5 dní. Choroba je vyvolaná difterickým toxínom, ktorý vyvoláva 

lokálny zápal, nekrózu, kde dochádza k množeniu baktérií. Toxín tiež preniká do krvi 

a spôsobuje systémové toxické poškodenie (periférne nervy, svalové vlákna 

myokardu). V dôsledku sústavnej imunizácie populácie je difterická angína 

zriedkavá.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy, typického lokálneho nálezu a výraznej 

reakcie regionálnych uzlín. Kultivačným vyšetrením možno izolovať Corynebacterium 

diphtheriae, laboratórne možno identifikovať produkciu difterického toxínu. Ochorenie 

podlieha ohlasovacej povinnosti!  
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Diferenciálna diagnóza: iné povlakové angíny, angína pri infekčnej mononukleóze, 

ulceromebranózna angína, hemoblastózy, soor, špecifické zápaly. 

Liečba: V liečbe je dôležitá spolupráca s infektológom, kardiológom, neurológom, pri 

ťažších formách na oddelení pre infekčné choroby. Liečba je zameraná proti 

difterickému toxínu – podáva sa antidifterické sérum, proti difterickému bacilu – 

penicilin.  

Prognóza: Závisí od formy choroby, pri preventívnej vakcinácii sú ťažké formy 

zriedkavé.  

Angíny pri hematologických chorobách 

Angina agranulocytotica  

Ide o symptóm pri základnej krvnej chorobe – agranulocytóze. Výsledkom je znížená 

obranyschopnosť organizmu proti infekcii, vznik nekróz slizníc a kože, septický stav.  

Príznaky: Náhly začiatok s výraznými celkovými príznakmi. V popredí je horúčka, 

zimnica, schvátenosť, celková slabosť, znaky septického stavu. Lokálne na 

mandliach a okolí vznikajú ulceronekrotické ložiská, ktoré sú pokryté špinavosivými 

až čiernymi povlakmi, rýchlo sa šíria do okolia. Nekrózy môžu vznikať aj na 

slizniciach ostatných hltacích a dýchacích orgánov. Regionálne lymfatické uzliny 

nebývajú zväčšené. Pacient pociťuje silnú bolesť v hrdle, najmä pri prehĺtaní, býva 

foetor ex ore, zvýšené slinenie.  

Etiopatogenéza: Agranulocytóza je stav, pri ktorom došlo k zásadnému poklesu 

granulocytov (neutrofil, bazofil, eozinofil), čo je druh bielych krviniek. Výsledkom je 

zníženie imunitnej odpovede na predovšetkým bakteriálnu infekciu a i banálna 

infekcia mandlí môže spôsobiť nekrotickú formu angíny. Agranulocytóza môže byť 

súčasťou inej choroby, alebo samostatne ako dôsledok reakcie organizmu na 

niektoré liečivá (lieková agranulocytóza).  

Diagnóza: Stanoví sa na základe celkových príznakov, lokálneho nálezu a nálezu 

v krvnom obraze (leukopénia s veľkým poklesom až vymiznutím granulocytov). 

Diferenciálna diagnóza: difterická angína, angína pri infekčnej mononukleóze, 

ulceromebranózna angína, špecifické zápaly, akútna leukémia. 

Liečba: Vynechať hematotoxické látky a podávanie antibiotík podľa citlivosti. 

Hematologickú liečbu riadi hematológ. 
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Prognóza: Podľa základnej príčiny choroby. 

Angina leucaemica 

Symptomatická angína pri základnej krvnej chorobe – akútnej leukémii, najčastejšie 

pri akútnej myeloblastickej forme.  

Príznaky: Lokálne pozorujeme ulceronekrotické ložiská na mandliach a okolí, na 

sliznici dutiny ústnej a niekedy na sliznici nosovej dutiny. Poškodené tkaniva krvácajú 

na dotyk, často aj spontánne. Býva celková slabosť, bledosť, horúčka, bolesti hrdla.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe celkových príznakov, lokálneho nálezu, nálezu 

v krvnom obraze a ďalších vyšetrení podľa hematológa.  

Diferenciálna diagnóza: difterická angína, angína pri infekčnej mononukleóze, 

ulceromebranózna angína, špecifické zápaly. 

Liečba: Riadi sa podľa hematológa.  

Prognóza: Podľa základnej príčiny choroby. 

1.4.6.2 Chronický zápal Waldeyerovho prstenca hltana 

Chronický zápal môže postihovať Waldeyerov lymfoepitelový prstenec ako celok, 

pričom chronické zmeny pozorujeme predovšetkým na podnebných mandliach – 

chronický zápal podnebných mandlí (tonsillitis chronica).  

Príznaky: V anamnéze sa zistia opakujúce sa angíny. Subjektívne príznaky sú 

diskrétne, ako pretrvávajúce škriabanie v krku, ľahká dysfágia, foetor ex ore, pocit 

zlej chuti v ústach, ale môžu aj chýbať. Často je chronická tonzilitída bez lokálnych 

príznakov, môže sa prejavovať len celkovými príznakmi ako zvýšená únavnosť, 

znížená výkonnosť, sklon k častejším ochoreniam horných dýchacích orgánov, 

subfebrílie, nechutenstvo.  

V hltane sa zistia rozbrázdené, zjazvené podnebné mandle. Veľkosť mandlí nie je 

kritérium chronickej tonzilitídy. Najmä u detí možno často pozorovať funkčnú 

hypertrofiu mandlí, ktorá nie je patologická a naopak, aj malé atrofické tonzily môžu 

byť ložiskom infekcie. Mandle sa ťažšie luxujú, bývajú až fixované k spodine, pri 

zatlačení na predný podnebný oblúk môže vytekať hnisový exsudát z krýpt. Predné 

podnebné oblúky sú hyperemické, niekedy môže byť bolesť pri zatlačení na 
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peritonzilárny priestor. Na krku bývajú zväčšené nebolestivé regionálne lymfatické 

uzliny (oblasť II).  

Etiopatogenéza: Chronická tonzilitída najčastejšie vzniká po opakovaných angínach 

v dôsledku jazvovatenia a zhoršenej drenáže jednotlivých krýpt (kryptová tonzilitída). 

Dochádza k retencii bunkového detritu ako dobrej živnej pôdy pre baktérie. Z 

takýchto kryptových abscesov sa infekcia šíri cez defekty v sliznici alebo cez 

retikulový systém do parenchýmu mandle (parenchýmová tonzilitída). Infekcia 

preniká do kapilár v blízkosti krýpt, cez ktoré je možné postupné vyplavovanie 

toxínov a baktérií do krvného obehu organizmu. Môže prenikať aj do peritonzilárneho 

tkaniva. Pri dlhotrvajúcich ťažkostiach môže dôjsť k fibróze a k postupnému zániku 

parenchýmu mandlí.  

Diagnóza: Stanoví sa zohľadnením anamnestických údajov (opakujúce sa akútne 

alebo subakútne angíny, chronické ťažkosti, ktoré sa objavujú aj mimo akútnych 

zápalov), celkových príznakov, lokálneho nálezu a podľa vývoja choroby.  

Opakovaným kultivačným vyšetrením možno zachytiť patologickú flóru (aeróbna aj 

anaeróbna flóra, najčastejšie beta-hemolytické streptokoky). Kultivačný nález nebýva 

hlavným prvkom rozhodovania sa o spôsobe liečby.  

Liečba: Môže byť konzervatívna: lokálna liečba hltana výplachmi, lokálne 

dezinficienciá, vytláčanie a čistenie krýpt, ktorou dosiahneme prechodné zlepšenie.  

V indikovaných prípadoch je účinnou liečbou chronickej tonzilitídy tonzilektómia 

(chirurgické odstránenie podnebných mandlí, tonsillectomia). Antibiotická liečba 

nerieši problém chronickej tonzilitídy, je indikovaná pri exacerbácii zápalu.  

Prognóza: Chronická tonzilitída môže byť potenciálny zdroj ložiskovej (fokálnej) 

infekcie pre organizmus, čiže riziko vyvolania choroby v iných orgánoch a tkanivách.  

Medzi choroby, ktoré podľa klinických skúseností môžu byť vyvolané infekčným 

ložiskom v mandliach patria: reumatická horúčka (febris reumatica), zápalové 

choroby obličiek, kože, srdca, kĺbov, očí, nervov a ciev.  

Tonzilektómia 

Indikácie na tonzilektómiu:  

• opakované angíny napriek adekvátnej liečbe (7x ročne, 5x ročne za posledné 

2 roky, 3x ročne za posledné 3 roky), 
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• peritonzilárny absces, 

• septická angína, 

• hypertrofia (hyperplázia) podnebných mandlí spôsobujúca mechanickú prekážku 

a obštrukčné ťažkosti, 

• podozrenie na nádor podnebnej mandle (karcinóm, lymfóm, carcinoma e loco 

ignoto), 

• silný foetor ex ore pri chronickej tonzilitíde, 

• podozrenie na tonzilogénnu ložiskovú infekciu, 

• krvácanie z mandle, 

• tuberkulóza krčných lymfatických uzlín s primárnym ložiskom v podnebnej mandli, 

• tonzilektómia ako súčasť operácie pri syndróme predĺženého bodcovitého výbežku 

alebo pri laterálnej krčnej fistule. 

Operačný postup pri tonzilektómii:  

Tonzilektómia sa môže robiť v lokálnej alebo v celkovej anestézii, v súčasnosti sa 

vykonáva v lokálnej anestézii len zriedka, väčšinou na žiadosť pacienta. Začína sa 

incíziou predného podnebného oblúka paralelne s jeho mediálnym okrajom. 

Preparáciou do hĺbky sa sprístupní spojivové tkanivo medzi puzdrom mandle 

a hltanovým zvieračom, po puzdre mandle sa uvoľňuje mandľa od horného pólu 

k dolnému ku koreňu jazyka, podnebné oblúky sa šetria. V dolnom póle sa tenká 

mandľová stopka preruší a mandľa sa vyberie.  

Komplikácie tonzilektómie: Peroperačné komplikácie sú zriedkavé. Pri neopatrnej 

preparácii môže dôjsť k poškodeniu okolitých tkanív (jazyk, pery, zuby, hltanový 

zvierač, podnebie, temporomandibulárny kĺb). Pri nepresnej preparácii sa môže 

ponechať časť mandle. Poranenie veľkých krčných ciev je výnimočné. 

K pooperačným komplikáciám patrí krvácanie, velofaryngeálna insuficiencia, porucha 

chuti. Krvácanie po tonzilektómii môže byť včasné, do 24 hodín po operácii. Neskoré 

krvácanie (po 24hodinách po operácii) sa môže vyskytnúť najčastejšie na 5.- 7. deň 

po operácii, často pri odlučovaní fibrínových povlakov z operačnej rany.  

1.4.6.3 Komplikácie zápalov hltana 

Počas zápalu hltana alebo v období rekonvalescencie sa môžu pridružiť komplikácie, 

ktoré môžu ohroziť zdravie, ba aj život chorého.  
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Komplikácie vznikajú šírením sa infekcie:  

• per continuitatem cez štrbiny v púzdre mandle do peritonzilárneho priestoru alebo 

cez štrbiny zvierača hltana pozdĺž ciev a nervov do parafaryngického priestoru, 

• lymfatickými cievami do lymfatických uzlín v parafaryngickom a retrofaryngickom 

priestore. Po kolikvácii uzliny sa infekcia môže šíriť ďalej lymfogénne na krčné 

cievy (sepsa po angíne), 

• hematogénne tromboflebitídou drobných tonzilárnych vén (angina septica), 

• priame šírenie infekcie do oblastí voľne komunikujúcich s hltanom (nos, prínosové 

dutiny, sluchovou trubicou do stredoušia, dolné dýchacie orgány). 

Komplikácie angíny rozdeľujeme na miestne (absces v mandli, peritonzilárny absces 

a flegmóna, parafaryngický absces a flegmóna, retrofaryngický absces a flegmóna, 

abscedujúca lymfonoditída) a celkové (septická angína, sepsa po angíne).  

Miestne komplikácie 

Absces v mandli (abscessus tonsillae) 

Príznaky: Pod sliznicou mandle žlto presvitá rôzne veľký útvar, okolité tkanivo 

nebýva výrazne zápalovo postihnuté, možno pozorovať asymetriu podnebných 

mandlí. Regionálne lymfatické uzliny nemusia byť zápalovo postihnuté.  

Etiopatogenéza: Intratonzilárny absces môže vzniknúť splynutím viacerých 

zhnisaných folikulov alebo časť parenchýmu pri hnisavom zápale môže kolikvovať 

v uzavretej krypte mandle. Nebýva pritom postihnutý peritonzilárny priestor.  

Diagnóza: určí sa podľa lokálneho nálezu.  

Liečba: široká incízia, antibiotiká. Po zvládnutí zápalu sa odporúča tonzilektómia, aby 

sa predišlo recidíve.  

Peritonzilárny absces a flegmóna (abscessus et phlegmona peritonsillaris) 

Najčastejšia miestna komplikácia zápalu hltana.  

Príznaky: Jednostranná silná bolesť pri prehĺtaní vyžarujúca do ucha, môže vzniknúť 

trizmus, hlas je fufňavý, artikulácia zhoršená. Pacient často nedokáže prijímať 

potravu, niekedy nie je schopný prehltnúť ani vlastné sliny. Hlavu drží v úľavovej 

polohe s miernym naklonením ku chorej strane. V hltane je výrazný asymetrický 

opuch, presiaknutie a hyperémia sliznice, vyklenutie podnebnej mandle, podnebného 
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oblúka a celej polovice mäkkého podnebia. Opuchnutá uvula je pretlačená cez 

stredovú rovinu na nepostihnutú stranu (obr. 1.17). Vyšetrenie hltana je často 

sťažené pre trizmus. Býva výrazná zápalová reakcia regionálnych lymfatických uzlín, 

ktoré sú zväčšené, bolestivé. Pri vývoji infratonzilárneho abscesu sa môže pridružiť 

dyspnoe pre opuch vchodu do hrtana. Obojstranný absces sa vyskytuje zriedkavo. 

Celkový stav je značne alterovaný, horúčky do 40oC, triaška. Typický vývoj je po 

čiastočnom zlepšení stavu pri liečbe angíny, keď po niekoľkých dňoch dochádza 

k zhoršeniu bolesti, k výstupu teploty.  

 

 
Obr. 1.17 Perotinzilárny absces vľavo (asymetrický opuch, medializácia podnebnej 
mandle vľavo, opuch uvuly) 

Etiopatogenéza: Komplikácia vzniká prienikom infekcie z hlbokých lakún alebo 

z parenchýmu mandle do spojivového riedkeho tkaniva medzi puzdrom mandle 

a svalovinou hltana (m.constrictor pharyngis superior). Vzniká peritonzilárna 

flegmóna a neskôr kolikváciou zápalovo infiltrovaného tkaniva sa ohraničuje 

abscesové ložisko. Podľa vzťahu k podnebnej mandle možno rozlišovať horný – 

supratonzilárny, laterálny – paratonzilárny, dolný – infratonzilárny a zadný – 

retrotonzilárny peritonzilárny absces. Najčastejšie sa peritonzilárny absces lokalizuje 

v prednej hornej časti alebo v laterálnej časti peritonzilárneho priestoru, čím vzniká 

supratonzilárny absces, paratonzilárny absces alebo ich kombinácia. Zriedkavejšie 

vznikne retrotonzilárne, medzi mandľou a zadným podnebným oblúkom 

(retrotonzilárny absces) alebo pod dolným pólom mandle (infratonzilárny absces) 
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(obr. 1.18). Niekedy sa vyskytne viacložiskový absces. Peritonzilárny absces je 

zvyčajne jednostranný. Obyčajne sa dokazuje polymikrobiálna infekcia.  

   
Obr. 1.18 CT s kontrastnou látkou infratonzilárneho abscesu v sagitálnej a koronálnej 
rovine (hypodenzná zóna s periférnym vysycovaním tesne nad hyoidom) 

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy, typických ťažkostí pacienta, lokálneho 

nálezu. Absces možno klinicky potvrdiť punkciou peritonzilárneho priestoru 

a aspiráciou hnisu. Pri laboratórnom vyšetrení zisťujeme zvýšené zápalové 

parametre (zvýšená sedimentácia, leukocytóza s posunom doľava, vysoké CRP). 

Diferenciálna diagnóza: ťažšia forma angíny s výrazným opuchom mandlí, alergický 

opuch v hltane (býva bez zvýšenej teploty), nádory podnebnej mandle (malígny 

lymfóm, karcinóm), dentitio difficilis, aneuryzma a.carotis interna (pulzácia, chýbajú 

príznaky zápalu). 

Liečba: Pri perionzilárnej flegmóne sa podávajú parenterálne antibiotiká, pričom 

môže dôjsť k vyhojeniu zápalu alebo sa ohraničí abscesové ložisko. Pri 

peritonzilárnom abscese je nutná evakuácia hnisu, ktorú možno uskutočniť 

nasledujúcimi výkonmi:  

1. Abscestonzilektómia, alebo tzv. tonzilektómia „za horúca“. Tonzilektómia sa robí 

ihneď po stanovení diagnózy a príprave do celkovej anestézie. Počas výkonu sa 

evakuuje hnis. Indikuje sa u pacientov s anamnézou opakovaných zápalov 

podnebných mandlí, u pacientov s recidívou peritonzilárneho abscesu, vhodná je 

pri infratonzilárnom abscese. Podávanie antibiotík je súčasťou liečby. 
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2. Incízia peritonzilárneho priestoru s evakuácia hnisavého obsahu. Môže sa 

indikovať ak pacient nemával časté angíny, peritonzilárny absces má prvý raz, 

alebo s navrhovanou operáciou nesúhlasí alebo jeho celkový stav neumožňuje 

chirurgický výkon. Súčasne sa podávajú antibiotiká. V nasledujúcich dňoch treba 

abscesovú dutinu opakovane otvoriť (dilatovať), aby sa kompletne vyprázdnila. 

Tonzilektómia sa odporúča pre riziko recidívy abscesu s časovým odstupom 

niekoľkých dní – tonzilektómia „za tepla“ alebo o niekoľko týždňov - tonzilektómia 

„za studena“. Celková doba liečenia sa predlžuje (čas liečenia po evakuácii 

abscesu a čas rekonvalescencie po tonzilektómii). 

3. Punkcia a aspirácia hnisového obsahu. Indikuje sa v obdobnej situácii ako incízia, 

u niektorých pacientov môže byť lepšie tolerovaná. V nasledujúcich dňoch treba 

punkciu niekedy opakovať, súčasne sa podávajú antibiotiká. Definitívnym 

riešením je tonzilektómia, ako prevencia recidívy. 

Parafaryngický absces a flegmóna (abscessus et phlegmona parapharyngicus) 

Zápal sa vyvíja v riedkom spojive bočnej steny hltana laterálne od fascie hltana.  

Príznaky: Výrazné celkové príznaky septického charakteru s horúčkou, triaškou. 

Pacienti majú dysfágiu, odynofágiu, trizmus, vynútenú polohu hlavy. 

V hltane možno zistiť angínu, peritonzilárny absces, flegmónu, alebo znaky zápalu 

v hltane nezisťujeme, možno len pozorovať vyklenutú laterálnu stenu hltana. Na krku 

býva tuhá, zle ohraničená bolestivá rezistencia, niekedy možno nahmatať fluktuáciu, 

koža môže byť červená, teplá. Súčasne bývajú zväčšené a bolestivé okolité hlboké 

krčné lymfatické uzliny.  

Etiopatogenéza: Infekcia preniká do parafaryngického priestoru lymfatickými cievami 

pri hnisavých angínach do regionálnych lymfatických uzlín, ktoré môžu skolikvovať. 

Infekcia sa môže šíriť aj per continuitatem z peritonzilárneho priestoru cez štrbiny 

zvierača hltana pozdĺž ciev a nervov pri peritonzilárnom abscese alebo flegmóne, pri 

poranení laterálnej steny hltana, zriedka po operáciách hltana. Parafaryngický 

absces môže byť aj komplikáciou dentogénnej infekcie, prípadne mastoiditídy.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy, lokálneho nálezu v hltane a na krku. 

Diagnózu potvrdí zobrazovacie vyšetrenie, tekutinovú kolekciu možno zistiť pomocou 

USG, metódou voľby je CT krku s kontrastom (obr. 1.19). Nedostupnosť 

zobrazovacích vyšetrení nesmie oddialiť indikované riešenie. Laboratórne sa zistia 
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zvýšené zápalové parametre (zvýšená sedimentácia, leukocytóza, vysoké CRP, 

prokalcitonin, presepsin). Etiológiu možno upresniť kultivačným vyšetrením po 

evakuácii abscesu.  

    
Obr. 1.19 CT krku s kontrastnou látkou parafaryngického abscesu vľavo v axiálnej 
a koronálnej rovine 

Diferenciálna diagnóza: abscedovaná metastáza do krčnej lymfatickej uzliny, 

nekrotizujúca fascitída. 

Liečba: Parenterálne sa podávajú antibiotiká, pri zistení abscesu je indikovaná 

chirurgická evakuácia.  

Pri súčasnom peritonzilárnom abscese sa robí abscetonzilektómia, zriedka však 

možno parafaryngický absces dostatočne vydrénovať transorálne. Preto sa 

pravidelnejšie indikuje evakuácia a drenáž abscesu transcervikálnym prístupom. Pri 

zistení tromboflebitídy v.jugularis interna sa véna podviaže a trombotizovaný úsek sa 

resekuje.  

Prognóza: Parafaryngický priestor je smerom nadol spojený s mediastínom a 

smerom nahor komunikuje s otvormi v spodine lebky a s endokrániom. Infekcia sa 

môže šíriť v riedkom spojive oboma smermi. Ide o vážne, život ohrozujúce 

ochorenie, ktoré však pri včasnom stanovení diagnózy a adekvátnej chirurgickej a 

antibiotickej liečbe má dobrú prognózu.  

Retrofaryngický absces a flegmóna (abscessus et phlegmona retropharyngicus) 

Retrofaryngický absces sa vyskytuje u malých detí, najčastejšie do 4. roku života, 

zriedka u dospelých.  



61 

Príznaky: Horúčka, bolesti pri prehĺtaní, sťažený príjem potravy, pri pití zateká do 

nosa, alebo dráždivý kašeľ pri pití, porucha dýchania cez nos, rhinophonia clausa.  

Zistí sa vynútená poloha hlavy (sklonená dopredu a nabok), krk je stuhnutý. V hltane 

vidno vyklenutie zadnej steny hltana, možno palpovať fluktuáciu, môže byť opuch 

vchodu hrtana. Regionálne lymfatické uzliny (v hornej časti krku za 

m. sternocleidomastoideus, oblasť VA) sú zväčšené, bolestivé.  

Etiopatogenéza: Pri retronazálnej angíne preniká infekcia lymfatickými cievami do 

retrofaryngického priestoru a do retrofaryngických lymfatických uzlín, ktoré môžu 

abscedovať. V dospelosti vzniká infekcia skôr po poranení zadnej steny hltana (napr. 

cudzie teleso), alebo šírením infekcie z parafaryngického priestoru.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy, lokálneho nálezu, doplnené 

zobrazovacími vyšetreniami. Metódou voľby je CT krku (obr. 1.20). Pri laboratórnom 

vyšetrení sa zistia zvýšené zápalové parametre (zvýšená sedimentácia, leukocytóza 

s posunom doľava, vysoké CRP). Diagnózu doplní kultivačné vyšetrenie po evakuácii 

abscesu.  

 
Obr. 1.20 CT krku s kontrastnou látkou retrofaryngického abscesu v axiálnej rovine 

Diferenciálna diagnóza: nádory nosohltana, chordóm, zmeny krčnej chrbtice 

Liečba: Antibiotická liečba a evakuácia abscesu. Pri menších ohraničených 

abscesoch možno urobiť vertikálnu paramediálnu incíziu zadnej steny hltana (ak sa 

výkon robí v lokálnom znecitlivení, pred incíziou sa urobí punkcia a odsatie hnisu, 

aby dieťa hnis neaspirovalo). Pri rozsiahlejších abscesoch s ev. postihnutím 

parafaryngického priestoru sa indikuje transcervikálny prístup so zavedením 

drenáže.  
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Prognóza: Pri nekomplikovanom vývoji je prognóza dobrá. Je riziko šírenia sa 

infekcie z retrofaryngického priestoru do mediastína.  

Abscedujúca krčná lymfonoditída (lymphonoditis colli abscedens) 

Príznaky: Horúčka, bolesti krku, výnútená poloha hlavy podľa lokalizácie 

postihnutých lymfatických uzlín. Palpačne tuhá bolestivá rezistencia na krku, koža je 

červená, teplá, niekedy môžno nahmatať fluktuáciu.  

Etiopatogenéza: Infekcia preniká lymfatickými cievami z primárneho ložiska do 

regionálnych lymfatických uzlín, ktoré môžu pri hnisovej infekcii abscedovať. 

Najčastejšie sa infekcia šíri z podnebných mandlí, preto sú postihnuté predovšetkým 

uzliny z hornej jugulárnej skupiny (oblasť II). Pri šírení infekcie z hltanovej mandle sú 

zasiahnuté uzliny v hornej časti krku za m. sternocleidomastoideus (oblasť VA).  

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy, lokálneho nálezu a zobrazovacích 

vyšetrení. Tekutinovú kolekciu možno potvrdiť USG, pri rozsiahlejšom náleze na krku 

sa indikuje CT krku s kontrastom. Laboratórne sa zistia zvýšené zápalové parametre 

(zvýšená sedimentácia, leukocytóza, vysoké CRP), doplňujeme sérologické 

vyšetrenia na vylúčenie antropozoonóz. Etiológiu upresní kultivačné vyšetrenie po 

evakuácii abscesu.  

Diferenciálna diagnóza: lymfonoditídy pri antropozoonózach, abscedovaná 

metastáza v krčnej lymfatickej uzline.  

Liečba: Antibiotická liečba, evakuácia a drenáž abscesu transcervikálne.  

Prognóza: Pri nekomplikovanom vývoji je prognóza dobrá. Existuje riziko šírenia 

infekcie na v. jugularis interna a vznik sepsy.  

Celkové komplikácie 

Septický stav môže vzniknúť počas angíny (angina septica) alebo po odoznení 

angíny (sepsis post anginam). V minulosti sa vyskytoval pomerne často, dnes vďaka 

včasnej antibiotickej liečbe len zriedkavo.  

Etiopatogenéza: Baktérie, toxíny a rozpadové produkty sa pri sepse vyplavujú do 

krvného obehu troma spôsobmi:  

• hematogénna forma (angina septica) - hematogénne šírenie pri tromboflebitíde 

mandľových vén, cez v. facialis a v. jugularis interna, pričom vznikajú septické 
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emboly, ktoré vyvolávajú hnisavé metastázy v iných orgánoch (pľúca, pečeň, 

srdce, koža, obličky, mozog), 

• lymfogénna forma (sepsis post anginam) - lymfogénne šírenie cez lymfatické cievy 

do regionálnych lymfatických uzlín, ktoré sú v tesnej blízkosti v. jugularis interna, 

zápal sa šíri z uzliny na vénu (periadenitída - periflebitída – tromboflebitída), 

• flegmonózna forma - šírenie zápalu per continuitatem z mandle do 

parafaryngického priestoru, kde dôjde k flegmóne a k zápalovému postihnutiu 

v.jugularis interna (periflebitída – tromboflebitída). 

Septická angína (angina septica)  

Príznaky: Počas angíny sa objaví septický stav s horúčkou, triaškou, tachykardiou, 

tachypnoe, celkovou schvátenosťou, bolesťou svalov a kĺbov. V hltane je nález 

angíny, sú zväčšené a bolestivé regionálne lymfatické uzliny.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy, lokálneho nálezu v hltane, celkového 

septického stavu, laboratórnych vyšetrení (zvýšené zápalové parametre, leukocytóza 

s posunom doľava, vysoké CRP, prokalcitonin, presepsin). Býva pozitívna 

hemokultúra.  

Liečba: parenterálna antibiotická liečba, tonzilektómia. 

Sepsa po angíne (sepsis post anginam) 

Príznaky: Po zhojení angíny asi o 2-4 týždne sa objaví septický stav s horúčkou, 

triaškou, tachykardiou, tachypnoe, celkovou schvátenosťou. V hltane je nález 

pokojný. Na krku v oblasti predného okraja m. sternocleidomastoideus v oblasti 

v. jugularis interna je palpačne bolestivá rezistencia, niekedy možno nahmatať tuhý 

pruh.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy: prekonaná angína, negatívny nález 

v hltane, suspektný nález na krku a celkový septický stav. Laboratórne vyšetrenia 

(zvýšené zápalové parametre, leukocytóza s posunom doľava, vysoké CRP, 

prokalcitonin, presepsin) a pozitívna hemokultúra podporujú diagnózu. 

Tromboflebitídu v. jugularis interna potvrdzuje USG alebo CT krku s kontrastom.  

Liečba: Parenterálna antibiotická liečba, chirurgické ošetrenie parafaryngickej 

flegmóny alebo abscesu, abscedovaných lymfatických uzlín, prípadná resekcia 

trombotizovanej v. jugularis interna. 
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Prognóza: Tonzilogénna sepsa je závažná komplikácia. Včasné stanovenie 

diagnózy, včasné zahájenie parenterálnej antibiotickej liečby a včasná indikácia 

chirurgickej intervencie zlepšujú prognózu komplikácie.  

1.4.7 Nádory hltana 

1.4.7.1 Nezhubné (benígne) nádory hltana 

Benígne nádory hltana sú zriedkavé. Patrí sem fibróm, lipóm, čo sú najčastejšie 

mezenchýmové nezhubné nádory hltana, papilóm je najčastejším epitelovým 

nádorom (obr. 1.21).  

 

 
Obr. 1.21 Papilóm nosohltana 

Príznaky: Symptomatológia závisí od lokalizácie a veľkosti nádoru. Väčšinou bývajú 

malé, asymptomatické a sú náhodným nálezom pri vyšetrení hltana, alebo majú 

nevýrazné príznaky ako pocit cudzieho telesa v hrdle, mierna dysfágia.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe fyzikálneho vyšetrenia, ktoré potvrdí 

histopatologické vyšetrenie.  

Diferenciálna diagnóza: Niektoré patologické zmeny okolitých orgánov môžu imitovať 

nádory hltana (pleomorfný adenom v parafaryngickom priestore, pulzujúce vyklenutie 

podnebných mandlí pri patologických zmenách a. carotis interna).  

Liečba: Chirurgické odstránenie – väčšinou transorálnym prístupom. 

Prognóza: priaznivá 

Špecifickým benígnym nádorom nosohltana je juvenilný angiofibróm.  
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Juvenilný nazofaryngeálny angiofibróm 

Juvenilný angiofibróm je benígny, ale biologicky agresívny krvácajúci tumor, ktorý sa 

vyskytuje výlučne u chlapcov v prebubertálnom veku alebo u adolescentov, 

najčastejšie medzi 7. a 19. rokom, veľmi zriedka po 25 roku muža. Predstavuje asi 

0.05% všetkých nádorov hlavy a krku. 

Príznaky: Nádor obyčajne vyrastá z oblasti foramen sphenopalatinum, rastie smerom 

do nosohltana. Väčšie nádory môžu byť dvojlaločnaté (činkovité), jedna časť vypĺňa 

nosohltan, druhá časť je vo fossa pterygopalatina. Nádor môže invazívne rásť do 

nosovej dutiny, prínosových dutín, očnice, bázy lebky, intrakránia alebo aj do 

mäkkých tkanív tváre. Klinické príznaky vyplývajú z lokalizácie a rozsahu nádoru. 

K najčastejším a včasným príznakom patrí nosová obštrukcia a opakujúca sa 

epistaxa, väčšinou jednostranná. V dôsledku poruchy drenáže prínosových dutín sa 

objavujú bolesti hlavy. Z ďalších príznakov môžu byť jednostranný výtok z nosa, 

poruchy čuchu, zhoršený sluch a otalgia pri poruche funkcie sluchovej trubice, 

zatvorená rinofónia, trizmus, deformity tváre. Pri prerastaní nádoru do očnice sa 

objaví dislokácia bulbu, diplopia. Pri postihnutí bázy lebky bývajú príznaky z lézie 

jednotlivých hlavových nervov. Lokálne možno pozorovať sivoružový tuhý útvar 

s hladkým povrchom, vaskularizovaný.  

Etiopatogenéza: Vzhľadom k výlučnému vzťahu k mužskému pohlaviu sa 

predpokladá hormonálna teória a interakcia medzi receptormi mužských pohlavných 

hormónov a vaskulárnym endoteliálnym rastovým faktorom. Iné teórie zahŕňajú 

reakciu periostu nosohltana, poruchy embryonálneho vývoja, potvrdené sú určité 

genetické abnormality.  

Diagnóza: Na základe anamnestických údajov, prednej a zadnej rinoskopie, 

endoskopického vyšetrenia flexibilným endoskopom alebo rigidnou optikou možno 

suponovať tento nádor. Zobrazovacie vyšetrenia CT a MR s kontrastom dávajú 

presný obraz o rozsahu a lokalizácii nádoru, vaskularizácii tumoru. Angiografia 

dopĺňa informácie o vaskularizácii tumoru, nutritívnych cievach a predoperačne 

možno vykonať embolizáciu tumoru. Probatórna excízia sa pre riziko masívneho 

krvácania neodporúča.  

Diferenciálna diagnóza: nosové polypy, antrochoanálny polyp, meningoencefalokéla, 

teratóm, lymfóm, zhubné nádory nosohltana a nosovej dutiny.  
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Liečba: Metódou voľby je chirurgické odstránenie nádoru. Podľa rozsahu 

a lokalizácie nádoru existujú viaceré prístupy. V poslednom období je možno väčšinu 

nádorov resekovať transnazálnym endoskopickým prístupom (predoperačne ak je 

možná je výhodná selektívna embolizácia prívodných ciev). Z ostatných prístupov je 

možné využiť transorálny, transpalatinálny, transmaxilárny, cez midfacial degloving, 

alebo vonkajší otvorený prístup cez laterálnu rinotómiu.  

Prognóza: Pri kompletnom odstránení nádoru je prognóza priaznivá, rizikovými 

faktormi pre recidívu angiofibrómu je lokalizácia nádoru vo fossa pterygopalatina, 

erózia bázy lebky, prerastanie do intrakránia, nutritívne cievy z a. carotis interna 

a nízky vek. Perzistujúci reziduálny nádor v neskoršom veku zvyčajne neprogreduje,  

1.4.7.2 Zhubné (malígne) nádory hltana 

Malígne nádory hltana sa delia podľa klinicko-anatomickej lokalizácie aj 

histologického zloženia na nádory nosohltana, ústnej časti hltana a hrtanovej časti 

hltana.  

Zhubné (malígne) nádory nosohltana 

Zhubné nádory nosohltana môžu pochádzať z epitelu, lymfatického tkaniva alebo zo 

spojivového tkaniva. Najčastejší je skvamocelulárny karcinóm, nasledujú lymfóm, 

adenokarcinóm, veľmi zriedkavý je sarkóm.  

Nazofaryngeálny karcinóm (NPC) sa podľa WHO delí na 3 typy: I – keratinizujúci 

skvamocelulárny karcinóm (10%), II – nekeratinizujúci skvamocelulárny karcinóm 

(20%), III – nediferencovaný karcinóm alebo lymfoepitelióm (70%).  

Incidencia NPC na Slovensku a v západnej Európe je asi 1 na 100 tisíc obyvateľov, 

v juhovýchodnej Ázii až do 50 na 100 tisíc obyvateľov. Pomer mužov a žien je asi 

3:1.  

Príznaky: Nádor môže rásť dlho asymptomaticky, neskôr sa objavia príznaky typické 

pre lokalizáciu nádoru. Podľa príznakov možno rozdeliť nádory nosohltana na: ušný 

typ, nosový typ, nervový typ, lymfonodulárny typ.  

Ušný typ nádoru obturuje ústie sluchovej trubice, v popredí príznakov je pocit 

zaľahnutia ucha, porucha sluchu, bolesť v uchu. Vyšetrením sa zistí vpáčená blanka 

bubienka s tekutinou v bubienkovej dutine, tubotympanický katar, niekedy tinnitus, 

alebo zápal stredného ucha. U dospelých s pretrvávajúcou poruchou sluchu 
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s prevodovou zložkou, s opakovaným hydropsom bubienkovej dutiny alebo zápalom 

stredného ucha, je nutné detailne vyšetriť nosohltan.  

Pri nosovom type sa nádor propaguje viac do nosovej dutiny, pacient udáva pocit 

upchatia nosa, zisťuje sa krvavohnisový výtok z nosa, feotor z nosa, zatvorená 

rinofónia, opakovaná epistaxa.  

Pri nervovom type nádor infiltruje bázu lebky, alebo prerastá až do intrakránia. 

Prejavuje sa bolesťou hlavy s poruchou funkcie hlavových nervov nn. III, IV, V, VI 

(predná skupina), alebo nn. IX, X, XI, XII (zadná skupina). Prvý býva postihnutý n. VI. 

Asi u 50% pacientov je prvým príznakov metastáza na krku pri tzv. lymfonodulárny 

type karcinómu nosohltana. V čase diagnostiky NPC sa u 60 až 80% pacientov zistia 

regionálne metastázy. NPC metastázuje do regionálnych lymfatických uzlín v oblasti 

II-V, tiež do retrofaryngických lymfatických uzlín.  

Zriedkavo sa nádor zistí až v štádiu vzdialených metastáz v kostiach, pľúcach, 

pečeni.  

V nosohltane možno pozorovať hrboľatý rozbrázdený nádor, niekedy exulcerovaný. 

Inokedy môže byť nádor veľmi diskrétny, rastúci subsliznične. Palpáciou krku možno 

zistiť metastatické postihnutie regionálnych lymfatických uzlín. 

Etiopatogenéza: Uplatňujú sa viaceré faktory, ako je genetická predispozícia, 

enviromentálne faktory (konzumácia slaných rýb, konzervovaných potravín 

s obsahom nitrozamínov a pod.) a infekcia Epstein-Barrovej vírusom (EBV).  

Diagnóza: Pri zadnej rinoskopii alebo presnejšie pri endoskopickom vyšetrení 

flexibilným endoskopom alebo rigídnou optikou sa zistí nádorová infiltrácia. Súčasťou 

fyzikálneho vyšetrenia je palpačné vyšetrenie regionálnych lymfatických uzlín. 

Probatórnu biopsiu možno vykonať transnazálne alebo transorálne. Histologické 

vyšetrenie potvrdzuje presný typ malignity. O rozsahu a lokálnom šírení nádoru 

informujú zobrazovacie vyšetrenia CT a MR s kontrastom (obr. 1.22). MR je dôležité 

na posúdenie intrakraniálneho šírenia a vzťahu ku kavernóznemu splavu. Pri EBV 

asociovaných karcinómov sa sleduje titer EBV protilátok. Súčasťou kompletnej 

diagnostiky je pátranie po vzdialených metastázach (pľúca, kosti, pečeň). Stanoví sa 

rozsah choroby podľa TNM klasifikácie a určí sa štádium choroby.  
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Obr. 1.22 CT s kontrastnou látkou a MR v T1 vážení s kontrastnou látkou karcinómu 
nosohltana vpravo v axiálnej rovine (ACI je zavzatá do tumoru, processus styloideus 
je na laterálnom okraji tumoru, centrálne sa zobrazuje hypodenzná nekrotická zóna 
tumoru) 

Diferenciálna diagnóza: adenoidné vegetácie, lymfóm.  

Liečba: Primárnou liečbou karcinómu nosohltana je rádioterapia zameraná na 

primárny nádor aj regionálne lymfatické uzliny. Včasné štádiá sa liečia rádioterapiou 

samotnou, pokročilé v kombinácii s chemoterapiou. Chirurgická liečba je rezervovaná 

pre perzistenciu alebo recidívu choroby, tak pre primárny nádor, ako aj pre 

regionálne metastázy.  

Prognóza: 5 ročné celkové prežívanie pacientov s NPC pre štádium I je 85-95%, pre 

štádium II 70-80%, pre III a IV štádium 20-60%.  

Zhubné (malígne) nádory ústnej časti hltana (orofaryngu) 

Zhubné nádory orofaryngu sú najčastejšou malignitou hltana. Môžu vznikať zo 

všetkých tkanív hltana, no viac ako 90% predstavuje skvamocelulárny karcinóm 

z povrchového slizničného epitelu. Ďalej sa vyskytujú malígny lymfóm z lymfatického 

tkaniva, karcinómy zo žľazového epitelu (mukoepidermoidný karcinóm, adenoidne 

cystický karcinóm, adenokarcinóm). Malígny melanóm alebo sarkóm sú veľmi 

zriedkavé. Celkovo patrií karcinóm orofaryngu k najčastejším karcinómom hlavy 

a krku. Za posledné roky incidencia skvamocelulárneho karcinómu orofaryngu stúpa 

hlavne v ekonomicky vyspelých krajinách, kde postihuje mladšie vekové skupiny (do 
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60 rokov), čo súvisí s etiologickými zmenami, hlavne infekciou ľudským 

papilomavírusom (HPV).  

Príznaky: Symptómy závisia od lokalizácie a rozsahu nádoru. Prvé príznaky sú 

pálenie, škrabanie, pocit cudzieho telesa v hrdle, neskôr dysfágia a odynofágia, 

bolesti vyžarujúce do ucha (iritácia n. IX, n. X). Foetor ex ore a prímes krvi v slinách 

sú príznaky, ktoré sa zväčša objavujú až v pokročilých štádiách choroby. Pri 

karcinóme koreňa jazyka býva podľa rozsahu postihnutia obmedzená pohyblivosť, ba 

až fixácia jazyka, čo sa prejaví aj zhoršenou výslovnosťou a huhňavou rečou. 

Rinolália a zabiehanie potravy do nosa býva u pacientov s nádormi postihujúcimi 

mäkké podnebie a uvulu. Starší pacienti sa môžu sťažovať, že už im nesedí dobre 

horná zubná protéza. Trizmus je už prejavom hlbokej tumorovej infiltrácie 

a postihnutia pterygoidných svalov.  

Pri mezofaryngoskopii sa zistí nepravidelná, hrboľatá, krehká, na dotyk krvácajúca 

nádorová infiltrácia, ktorá býva pri väčšom nádore centrálne exulcerovaná 

s navalitými okrajmi (obr. 1.23). Pri endofyticky rastúcich nádoroch nemusí byť 

slizničný povrch výrazne zmenený. Nápadná býva asymetria. Dôležité je palpačné 

vyšetrenie, ktoré dáva presnejšie informácie o rozsahu nádorovej infiltrácie. 

Neoddeliteľnou súčasťou klinického vyšetrenia je palpačné vyšetrenie krku na 

posúdenie regionálnych metastáz. 

 

 
Obr. 1.23 Karcinóm podnebnej mandle vľavo 

Etiopatogenéza: V súčasnosti sú podporované dve základné cesty viacstupňovej 

karcinogenézy: Prvá je spôsobená mutagénnym efektom fajčenia a alkoholu 

(karcinogénmi indukovaná rakovina), druhá forma je vyvolaná HPV transformáciou 
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(vírusovo indukovaná rakovina). HPV asociovaný karcinóm orofaryngu postihuje 

predovšetkým oblasť podnebných mandlí a koreňa jazyka.  

Diagnóza: Stanoví sa z anamnestických údajov (treba sa zamerať na rizikovú 

skupinu pacientov, silných fajčiarov, konzumentov destilátov, jedincov s vyšším 

počtom sexuálnych partnerov) a fyzikálneho vyšetrenia. Probatórnu biopsiu možno 

vo väčšine prípadov realizovať v lokálnom znecitlivení a histologické vyšetrenie 

potvrdí typ malignity. Doplnia sa imunohistochemické a molekulárne metódy na 

zistenie HPV etiológie. Diagnostika sa skompletizuje zobrazovacími metódami 

na primárny nádor aj regionálne lymfatické uzliny (obr. 1.24). CT vyšetrenie je 

výhodné na oddiferencovanie nádorového postihnutia kostného skeletu, MR je 

presnejšia metóda na hodnotenie mäkkých štruktúr. Vyšetrujú sa rizikové orgány pre 

vzdialené metastázy (pľúca, kosti, pečeň). Stanoví sa rozsah choroby podľa TNM 

klasifikácie a určí sa štádium choroby.  

Diferenciálna diagnóza: Plaut-Vincentova angína, leukemická angína, 

agranulocytová angína, tbc podnebných mandlí. 

 

 
Obr. 1.24 CT krku s kontrastnou látkou s karcinóm podnebnej mandle vpravo 
a s metastázou v oblasti II vpravo v axiálnej rovine 

Liečba: Včasné štádiá choroby sa liečia jednou liečebnou modalitou, chirurgickou 

liečbou, alebo rádioterapiou. Pri pokročilých štádiách sa indikuje multimodálna liečba. 

Buď je to chirurgická liečba s následnou rádioterapiou (rádiochemoterapiou), alebo 
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primárna rádioterapia a chemoterapia. Nádor možno resekovať transorálne, 

prístupom cez faryngotómiu, mandibulotómiu, alebo kombináciou prístupov. Pri 

otvorených prístupoch je súčasťou výkonu často tracheotómia. V dôsledku 

technologických pokrokov v chirurgii (endoskopy, laser, mikroskop, robotická 

chirurgia) sa klasický otvorený vonkajší prístup mení viac na transorálny (transorálna 

robotická chirurgia- TORS, transorálna laserová mikrochirurgia- TLM). Súčasťou 

chirurgickej liečby je krčná disekcia, zameraná na odstránenie regionálnych 

lymfatických uzlín, či už metastaticky postihnutých, alebo s vysokým rizikom 

metastatického postihnutia. V prípade HPV asociovaného karcinómu orofaryngu sa 

významnou ukazuje prevencia infekcie profylaktickou HPV vakcináciou.  

Prognóza: 5 ročné celkové prežívanie skvamocelulárneho karcinómu orofaryngu je 

v štádiu I 80%, v štádiu II 70%, v štádiu III-IV do 50%. HPV asociovaný karcinóm 

orofaryngu je prognosticky priaznivejší.  

Zhubné (malígne) nádory hrtanovej časti hltana (hypofaryngu) 

Zhubný nádor hypofaryngu je druhou najčastejšou malignitou hltana. Vo viac ako 

95% sa zistí skvamocelulárny karcinóm. Adenokarcinóm, lymfóm, alebo sarkóm sú 

raritné. Karcinóm hypofaryngu sa najčastejšie vyskytuje vo vekovej skupine 55-70 

rokov, pomer mužov a žien je 3:1. Najčastejšie býva postihnutý piriformný recesus 

(70%), potom zadná stena hypofaryngu (25%), zriedkavejšie postkrikoidná oblasť 

(5%). V čase stanovenia diagnózy má 60% pacientov regionálne metastázy a asi 

10% vzdialené metastázy.  

Príznaky: Pacienti sú dlho asymptomatickí, alebo len s miernymi ťažkosťami. Preto 

sa tieto karcinómy väčšinou diagnostikujú v pokročilom štádiu. V štádiu T1 je 

diagnostikovaných len 1-2% pacientov. Objavujú sa bolesti hrdla, pocit cudzieho 

telesa v hrdle, dysfágia, otalgia. Prímes krvi v slinách, foetor ex ore, strata hmotnosti 

sú znakmi pokročilého nádoru. Nádor prerastajúci do hrtana môže spôsobiť dysfóniu, 

dyspnoe. Nie zriedka je prvým znakom choroby metastatické postihnutie lymfatických 

uzlín. Hypofaryngoskopickým vyšetrením (zrkadielkom, alebo flexibilným 

endoskopom) sa zistí zväčša exulcerovaný tumor, submukózne šírenie, edém 

okolitej sliznice. Posudzuje sa pohyblivosť vnútrohrtanových štruktúr pri fonácii, ktoré 

môžu byť v dôsledku infiltrácie nepohyblivé, fixované. Pri palpácii krku je častým 

nálezom zväčšenie regionálnych lymfatických uzlín.  
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Etiopatogenéza: Etiologickým faktormi sú fajčenie a abúzus alkoholu, alebo 

kombinácia oboch, ktorá má synergický efekt na vznik karcinómu. Typickým 

sprievodným znakom je nedostatočná výživa. U žien vo veku 30-50 rokov 

s Plummer-Vinsonovým alebo Kelly-Petersonovým syndrómom je vyššia incidencia 

karcinómu v postkrikoidnej oblasti. K enviromentálnym faktorom patrí azbest.  

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy (rizikové faktory, symptómy) 

a fyzikálneho vyšetrenia. Nie všetky oblasti hypofaryngu sú prístupné vyšetreniu v 

lokálnom znecitlivení. Na presné posúdenie intraluminálneho rozsahu nádoru sa 

indikuje direktná hypofaryngoskopia v celkovej anestézii, kedy súčasne možno 

odobrať biopsiu na histologické vyšetrenie. Zobrazovacími vyšetreniami ako CT 

a MR s kontrastom sa doplní staging na primárny nádor a regionálne lymfatické 

uzliny. Súčasťou kompletnej diagnostiky je vyšetrenie rizikových orgánov pre 

vzdialené metastázy (pľúca, kosti, pečeň). Stanoví sa rozsah choroby podľa TNM 

klasifikácie a určí sa štádium choroby.  

Diferenciálna diagnóza: špecifické zápaly 

Liečba: Plánovanie liečby závisí od lokalizácie a rozsahu nádoru. Včasné štádiá 

choroby sú liečené jednou liečebnou modalitou, chirurgickou liečbou, alebo 

rádioterapiou. Diagnóza v tomto včasnom štádiu je však zriedkavá. V pokročilom 

štádiu sa indikuje multimodálna liečba. Nádory diagnostikované vo včasnom T 

náleze možno resekovať transorálne (TLM, TORS) alebo z vonkajšieho prístupu cez 

laterálnu faryngotómiu. Primárnou chemorádioterapiou možno liečiť niektoré 

pokročilé nálezy, ale pri pokročilom T4 náleze sa odporúča 

laryngektómia s resekciou tumoru hypofaryngu s následnou chemorádioterapiou. Pri 

rozsiahlej resekcii hypofaryngu sa defekt rekonštruuje stopkatými alebo voľnými 

mikrovaskulárnymi lalokmi. Súčasťou chirurgickej liečby je obojstranná krčná 

disekcia.  

Prognóza: Karcinóm hypofaryngu má najhoršiu prognózu zo všetkých karcinómov 

hltana. Päť-ročné celkové prežívanie vo včasných štádiách je 60%, v pokročilých 

štádiách do 30%.  

1.4.8 Zenkerov divertikul (diverticulum pharyngooesophagicum Zenkeri) 

Zenkerov divertikul je pulzný divertikul sliznice hypofaryngu v mieste 

faryngoezofageálneho prechodu. Ide o pseudodivertikul, pretože neobsahuje všetky 
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vrstvy steny pažeráka. Je zriedkavý, vyskytuje sa predovšetkým u starších ľudí, 

najčastejšie medzi 60-80 rokmi, častejšie u mužov.  

Príznaky: Hlavnými príznakmi sú dysfágia, pocit uviaznutia potravy v hrdle, 

regurgitácia stagnujúcej potravy, kašeľ a aspirácia po jedení, halitóza, chudnutie. 

Niektorí pacienti dokážu špeciálnymi manévrami vytlačiť potravu z divertikula. 

Problémy môžu trvať mesiace alebo roky.  

Etiopatogenéza: Nie je presne známa. Pulzný mechanizmus bol dlho považovaný za 

hlavný faktor vzniku divertikula. V súčasnosti je považovaný za najvýznamnejší 

okluzívny mechanizmus, kde pri poruche koordinácie prehĺtania dochádza k zníženej 

relaxácii m. cricopharyngeus s následným zvýšením tlaku v hypofaryngu a k herniácii 

jeho zadnej steny cez miesto najmenšieho odporu, ktoré sa označuje ako Killianov 

trojuholník. Killianov trojuholník je tvorený kaudálne m. cricopharyngeus – pars 

fundiformis, kraniálne pars obliqua m. cricopharyngei, ktorá pokračuje do ostatnej 

časti dolného hltanového zvierača (m. constrictor pharyngis inferior).  

Diagnóza: Stanoví sa na základe typickej anamnézy, veku pacienta. Divertikul sa 

potvrdí ezofagografiou, ktorá informuje o veľkosti a lokalizácii divertikula (obr. 1.25, 

1.26) a podľa ktorej sa plánuje liečba. Rigídna hypofaryngo- ezofagoskopia sa 

indikuje pred chirurgickou intervenciou.  

Diferenciálna diagnóza: globus nervosus, nádor hypofaryngu, pažeráka alebo 

žalúdka, hiátova hernia, achalázia, stenóza hypofaryngu, pažeráka. 

Liečba: Veľký divertikul s klinickou symptomatológiou sa rieši chirurgicky. Podľa 

veľkosti je možný endoskopický prístup, cez ktorý sa resekuje prah divertikula – 

myotómia m. cricopharyngeus (laserom, staplerom). Inou možnosťou je resekcia 

divertikula vonkajším transcervikálnym prístupom, súčasne sa robí myotómia 

m. cricopharyngeus.  

Prognóza: Po úspešnej resekcii divertikula sa symptómy upravia. 
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Obr. 1.25 Skiagrafia hypofaryngu a pažeráka so Zenkerovým divertikulom 
v predozadnej a bočnej projekcii 

 
Obr. 1.26 Skiagrafia hypofaryngu a pažeráka u toho istého pacienta po resekcii 
Zenkerovho divertikula 
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1.4.9 Syndróm predĺženého bodcovitého výbežku (processus styloideus 
elongatus, Eaglov syndróm) 

Syndróm je charakterizovaný opakujúcou sa bolesťou v orofaryngu v dôsledku 

predĺženého styloidného výbežku alebo kalcifikovaným stylohyoidným ligamentom. 

Dĺžka styloidného výbežku je podľa rôznych autorov variabilná, normálna dĺžka je asi 

2.5-3cm podľa Eagla. Predĺžený styloidný výbežok sa vyskytuje asi u 4% populácie, 

z nich len do 10% pacientov je symptomatických. Častejšie sa vyskytuje u žien, častý 

je aj obojstranný výskyt, pričom symptomatológia nemusí byť obojstranná.  

Príznaky: Pretrváva dlhodobá tupá bolesť v orofaryngu občas vyžarujúca 

ipsilaterálne do ucha, pocit cudzieho telesa v hltane. Zriedkavo býva odynofágia, 

hypersalivácia, bolesti hlavy. Bolesť môže vyprovokovať rotácia hlavy, kompresia 

krku v oblasti styloidného výbežku alebo palpácia laterálnej steny orofaryngu. 

Ťažkosti sa môžu objaviť po tonzilektómii, vtedy má pacient pocit nie dobre zhojenej 

rany po operácii.  

Etiopatogenéza: Predpokladá sa chirurgická trauma pri tonzilektómii, lokálne 

chronické dráždenie, endokrinné a metabolické choroby, ktoré vyvolajú zvýšenú 

osifikáciu styloidného výbežku a stylohyoidného ligamenta. To môže spôsobiť 

kontrakciu m. stylopharyngues a dráždenie n. hypoglossus. Môže dôjsť k osifikácii 

svalových šliach a dráždenie okolitých štruktúr alebo aj k iritácii perivaskulárnej 

sympatickej inervácie a. carotis interna alebo externa.  

Diagnóza: Vychádza s dôkladnej anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia, predovšetkým 

palpácie orofaryngu. Zo zobrazovacích vyšetrení sa môže indikovať natívna snímka 

bázy lebky, ale oveľa presnejšie je CT alebo 3D CT krku, ktoré dáva presný obraz 

o styloidnom výbežku a jeho vzťahu a okolitým anatomickým štruktúram.  

Diferenciálna diagnóza: choroby temporomandibulárneho kĺbu, neuralgia n. V, n. IX, 

n. X, cervikálna artritída.  

Liečba: U pacientov s významnými príznakmi, ktoré nereagujú dobre na analgetiká 

sa môže indikovať chirurgická liečba. Resekcia styloidného výbežku sa indikuje 

z transorálneho prístupu v lôžku po tonzilektómii, zriedka z vonkajšieho prístupu.  

Prognóza: Pri správnej indikácii chirurgickej liečby je prognóza priaznivá.  
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1.4.10 Cudzie telesá v dutine ústnej a v hltane 

Cudzie telesá v dutine ústnej a v hltane sú zriedkavé. Do nosohltana sa dostávajú 

vdýchnutím, kýchnutím počas jedenia, alebo pri zvracaní. Do orofaryngu 

a hypofaryngu sa dostávajú cez dutinu ústnu. Cudzie telesá môžu byť anorganické 

(ihly, špendlíky, časti hračiek, časti zubnej protézy atď.), alebo organické (zvratky, 

časti potravy, rybacie kosti, zelenina atď.). Pacient zriedka vyhľadá lekára pre cudzie 

teleso v dutine ústnej, pretože je ľahko dostupné. V orofaryngu sú to väčšinou ostré 

predmety, ktoré sa zapichnú najčastejšie do mandlí, koreňa jazyka, valekúl, alebo do 

bočnej steny hltana. V hypofaryngu uviaznu skôr väčšie predmety, ako mince, 

gombíky, časti hračiek, časti zubnej protézy, bobkový list.  

Príznaky: Býva dysfágia, odynofágia, pri väčšom cudzom telese v hypofaryngu až 

zastavenie pasáže, pacient nie je schopný prehltnúť ani sliny, ktoré potom vypľúva. 

Pri edéme vchodu hrtana sa môže objaviť aj dyspnoe. Pri cudzom telese 

v nosohltane býva sťažené dýchanie cez nos. Ak je cudzie teleso neskoro 

rozpoznané, vzniká chronický zápal nosohltana.  

Diagnóza: Na základe anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia (zadná rinoskopia, 

mezofaryngoskopia, hypofaryngoskopia). Pri rtg kontrastných cudzích telesách 

možno zvážiť rtg vyšetrenie (obr. 1.27). Niekedy sa napriek pozitívnej anamnéze 

a pretrvávajúcim ťažkostiam pacienta nepodarí cudzie teleso nájsť. Treba myslieť na 

možnosť aborálneho posunu cudzieho telesa v hltacích orgánoch a pretrvávanie 

ťažkostí z poranenej sliznice v hltane.  

Diferenciálna diagnóza: nádory hltana 

Liečba: Extrakcia cudzieho telesa inštrumentálne, pri zaklínených cudzích telesách 

v hypofaryngu sa indikuje rigídna hypofaryngoskopia v celkovej anestézii. Výnimočne 

pri veľkom zaklínenom cudzom telese v hypofaryngu, ktoré nemožno bezpečne 

uvoľniť endoskopicky, je možné zvážiť extrakciu cez laterálnu faryngotómiu.  

Nikdy sa netreba snažiť prehĺtaním tuhej potravy pretlačiť cudzie teleso do žalúdka, 

hrozí poranenie steny a zanesenie infekcie. Pri podozrení na cudzie teleso v hltacích 

orgánoch je treba urobiť rigídnu hypofaryngo-ezofagoskopiu, odstrániť cudzie teleso 

alebo vylúčiť prítomnosť cudzieho telesa, aby nedošlo k vážnym komplikáciám.  
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Obr. 1.27 RTG kontrastné cudzie teleso (piercing uvolnený z jazyka) vo valekule 
v predozadnej a bočnej projekcii 

1.4.11 Poranenia dutiny ústnej a hltana 

Dutina ústna a hltan sa môže poraniť cudzími predmetmi v ústach, pri úrazoch, pri 

poleptaní alebo popálení. Poranená sliznica sa hojí väčšinou spontánne. Pri 

rozsiahlejších plošných poraneniach sliznice pri riziku infekcie sa indikujú antibiotiká. 

Po vniknutí bodavého hmyzu do dutiny ústnej a hltana a bodnutí vzniká edém 

v mieste bodnutia, ktorí sa môže rýchlo šíriť v mäkkých tkanivách a spôsobiť 

dyspnoe. Hlboké penetrujúce poranenia ústnej dutiny a hltana vznikajú pri strelných, 

bodných poraneniach, pri dopravných nehodách a úrazoch. Perforujúce poranenia 

ostrými cudzími telesami vznikajú najmä u detí, zriedkavejšie pri pokuse o 

samovraždu aj u dospelých.  

Príznaky: Po poranení sa môže objaviť dysfágia, odynofágia, otalgia alebo dyspnoe.  

Diagnóza: Na základe anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia (zadná rinoskopia, 

mezofaryngoskopia, hypofaryngoskopia). Pri podozrení na poranenie 

parafaryngického priestoru, alebo iných hlbokých priestorov krku treba zvážiť CT 

krku.  

Liečba: Chirurgické ošetrenie rany, hemostáza, sutúra alebo pri kontaminovanej rane 

zaistiť drenáž. V prípade rizika infekcie sa indikujú antibiotiká. Pri edéme vchodu 

hrtana po bodnutí hmyzom sa indikujú celkovo kortikosteroidy, antihistaminiká.  



78 

2 HRTAN 

2.1 Klinická anatómia hrtana 

Hrtan je uložený vo výške 5.-7. krčného stavca, pred hltanom a nad horným okrajom 

priedušnice. Je zavesený väzivovou membránou na jazylke a prostredníctvom 

ligamentum stylohyoideum a jazylkovými svalmi na báze lebky, čo umožňuje pohyb 

hrtana vo zvislom smere pri hltaní. Pri palpácii možno hrtanom pohybovať aj vo 

vodorovnej rovine.  

Chrupky hrtana 

Kostru hrtana tvoria nepárové chrupky: príchlopka (epiglottis, cartilago epiglottica), 

štítna chrupka (cartrilago thyroidea), prstienkovitá chrupka (cartilago cricoidea) 

a párové chrupky: krhlovité chrupky (cartilagines arytaenoideae). Súčasťou hrtana sú 

aj menšie chrupky, väčšinou párové (cartilago corniculata, cuneiformis et triticea). 

Štítna, prstienková chrupka a väčšia časť krhlovitej chrupky sú hyalínne, chrupka 

epiglotis je elastická.  

Štítnu chrupku tvoria dve štvoruholníkové platničky (lamina dextra et sinistra), ktoré 

v strede splývajú do hrany prominujúcej na krku viac u mužov ako u žien 

(prominentia laryngea, Adamovo jablko, ohryzok). Zo zadného okraja platničky štítnej 

chrupky vychádzajú horné a dolné rohy štítnej chrupky (cornua superiora et 

inferiora). Horné rohy sú spojené s ligamentum thyrohyoiduem laterale, dolné rohy 

vytvárajú kĺb s prstienkovou chrupkou. Na boku platničky sa nachádza šikmá hrana 

(linea obliqua), na ktorú sa upínajú m. thyrohyoideus a m. sternothyroideus. 

Prstienkovitá chrupka má tvar pečatného prsteňa obručou prsteňa smerujúcou 

dopredu. Zadná časť chrupky má po stranách kĺbové plochy pre spojenie s bázou 

krhlovitých chrupiek. Krhlovité chrupky majú tvar trojbokého ihlanu s bázou spojenou 

kĺbom s prstienkovou chrupkou. Dorzolaterálne z bázy chrupky vybieha svalový 

výbežok (processus muscularis) pre úpon svalov a ventrálne hlasivkový výbežok 

(processus vocalis) pre úpon hlasivky. Príchlopka je tvorená vlastným listom (lamina 

epiglottidis) a stopkou (petiolus epiglottidis) sa upína na vnútornú strednú časť štítnej 

chrupky.  
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Chrupky hrtana sú navzájom spojené kĺbmi, ligamentami a väzivovými membránami. 

Membrana thyrohyoidea spája horný okraj štítnej chrupky s jazylkou. V strednej čiare 

a po stranách je membrána zosilnená, čím vzniká ligamentum thyrohyoideum 

medianum a laterale. Ligamentum cricothyroideum premosťuje dolný okraj štítnej 

chrupky s horným okrajom prstienkovitej chrupky. Jeho zosilnená stredná časť sa 

označuje ako ligamentum cricothyroideum medianum s. conicum. V strednej časti 

tohto väzu sa robí koniotómia - urgentné otvorenie dýchacích orgánov pri dusení 

s prekážkou nad touto úrovňou. Systém väzivových, kolagénnych aj elastických 

vlákien, ktoré kuželovite smerujú od hlasivkového ligamenta (ligamentum vocale) 

kaudálne k vnútornej ploche prstienkovej chrukpy sa označuje ako conus elasticus. 

Conus elasticus plynule nadväzuje na ligamentum cricothyroideum, ktoré je 

povrchovejšie. Ligamentum vocale spolu s m.vocalis sú podkladom hlasivky. 

Ligamentum thyroepiglotticum spája petiolus epiglottidis k vnútornej ploche štítnej 

chrupky. Predná plocha príchlopky je spojená s jazylkou v strednej čiare 

prostredníctvom ligamentum hyoepiglotticum. Priestor medzi týmto ligamentom, 

membrana thyroihyoidea a prednou plochou epiglotis sa označuje ako spatium 

praeepiglotticum. Membrana quadrangularis smeruje od laterálnych okrajov 

príchlopky k vestibulárnym riasam (plicae vestibulares). Kaudálne je membrana 

quadrangularis tvorená hustejším väzivom (ligamentum vestibulare). Horný okraj 

membrana quadrangularis je podkladom aryepiglotickej riasy (plica aryepiglottica). 

Medzi hlasivkou a vestibulárnou riasou sa nachádza hrtanová komora (ventriculus 

laryngis seu Morgagni).  

Svaly hrtana 

Hrtanové svaly sa delia na vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie hrtanové svaly pri hltaní 

dvíhajú hrtan nahor a dozadu, vnútorné svaly sú dôležité pri fonácii a dýchaní. 

Vonkajšie hrtanové svaly sú párové a označujú sa aj ako páskové svaly. Ich názov je 

utvorený podľa štruktúr, ktoré prepájajú. Na povrchu je m.sternohyoideus, pod ním 

m.thyrohyoideus a m.sternothyroideus. Laterálne smeruje m.omohyoideus. 

Vnútorné svaly hrtana pohybujú chrupkami hrtana, podmieňujú tvar hlasivkovej 

štrbiny a napätie hlasiviek. Možno ich rozdeliť na tri skupiny: rozvierače - odťahovače 

(abduktory), zvierače - priťahovače (adduktory) a napínače (tenzory). Všetky svaly 

hrtana sú párové.  
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M.cricoarytaenoideus posterior (posticus) smeruje od zadnej plochy prstienkovej 

chrupky kraniolaterálne k zadnej ploche processus muscularis krhlovitej chrupky. 

Jeho kontrakcia otočí krhlovitú chrupku laterálne (vonkajšia rotácia) a odtiahne tak 

hlasivku (abduktor). Hlavným antagonistom tohto svalu je m.cricoarytaenoides 

lateralis. Upína sa na horný okraj zadnej časti oblúka prstienkovej chrupky a prednú 

časť processus muscularis cartilaginis arytaenoideae. Pri kontrakcii otáča krhlovitú 

chrupku mediálne (vnútorná rotácia) a priťahuje tak hlasivky (adduktor). Rovnakú 

úlohu majú aj m. arytaenoideus transversus et obliquus, ktoré sa rozprestierajú 

medzi krhlovitými chrupkami. Pri kontrakcii priťahujú krhlovité chrupky k sebe a 

zosilňujú addukciu hlasiviek (najsilnejší adduktor). M. cricothyroideus smeruje od 

prednej plochy prstienkovej chrupky kraniolaterálne k dolnému okraju štítnej chrupky. 

Pri kontrakcii priblíži štítnu chrupku k prstienkovitej, čím sa natiahne hlasivka a zvýši 

sa jej napätie (tenzor). M. thyroarytaenoideus je uložený laterálne pozdĺž ligamentum 

vocale od štítnej chrupky k chrupke krhlovitej. Sval má vonkajšiu a vnútornú časť. 

M. thyroarytenoideus internus s. m. vocalis sa upína na processus vocalis krhlovitej 

chrupky a tvorí svalový podklad hlasivky. Kontrakciou m. thyroarytaenoideus sa 

priťahuje krhlovitá chrupka dopredu a mediálne a prispieva k addukcii hlasiviek. 

M. thyroepiglotticus kontrakciou ťahá epiglotis ventrálne a rozširuje vchod do hrtana. 

M. aryepiglotticus je podkladom aryepiglotickej riasy a skláňa epiglotis dorzálne, čím 

vchod do hrtana zužuje.  

Cievne zásobenie a inervácia 

Cievne zásobenie hrtana sa uskutočňuje prostredníctvom a. laryngea superior 

z a. thyreoidea superior (vetva a.carotis externa). Dolnú časť hrtana je zásobuje 

a. laryngea inferior z a. thyreoidea inferior (vetva a. subclavia a truncus 

thyrocervicalis). Príchlopka je čiastočne zásobovaná aj z riečiska a.lingualis. 

Venóznu drenáž zabezpečujú rovnomenné vény ústiace do v. jugularis interna a do 

v. brachiocephalica.  

Lymfaticky systém hrtana sa na podklade embryonálneho vývoja rozdeľuje na hornú 

(supraglotickú) a dolnú (infraglotickú) časť. Hranicu tvorí horná plocha hlasiviek. 

Z hornej časti prúdi lymfa do hlbokých krčných lymfatických uzlín v oblasti hornej 

a strednej časti v. jugularis interna (oblasť II a III). Dolná časť je drénovaná do 

paratracheálnych a prelaryngických uzlín (oblasť VI). Toto rozdelenie má zásadný 

význam pre metastazovanie jednotlivých anatomických lokalizácií karcinómu hrtana.  
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Nervové zásobenie hrtana pochádza z n. vagus. Motoricky inervuje hrtan najmä 

n. laryngeus recurrens. Tento nerv inervuje všetky vnútorné hrtanové svaly okrem 

m. cricothyroideus. M. cricothyroideus inervuje ramus externus n. laryngei superioris. 

Ramus internus n. laryngei superioris a n. laryngeus inferior zabezpečujú senzitívnu 

inerváciu hrtana.  

Anatomické priestory hrtana 

Vnútro hrtana má na frontálnom priereze tvar presýpacích hodín. Horná časť - 

vestibulum laryngis - má tvar lievika. Od horného okraja (hrtanový vchod - aditus 

laryngis) sa zužuje k strednej časti - glottis. Zúženie spôsobujú vestibulárne riasy 

a hlasivky (rima vestibularis a rima glottidis). Podhlasivkový priestor (subglottis) sa 

v tvare obráteného lievika rozširuje a plynule pokračuje do priedušnice. Úzky 

podhlasivkový priestor, ďalej zúžený možným opuchom predstavuje najväčšie riziko 

významného, život ohrozujúceho zúženia dýchacích orgánov (najmä u detí). 

Histologická stavba  

Sliznicu hrtana kryje z väčšej časti cylindrický riasinkový epitel (respiračný epitel). Na 

hlasivkách, na prednej a zadnej ploche príchlopky a hornej časti aryepiglotických rias 

je viacvrstvový dlaždicovitý epitel. Tento odolnejší epitel kryje štruktúry zúčastňujúce 

sa na fonácii a zaťažené stykom s prehltnutou potravou. Pri chronickom dráždení 

môže dôjsť k architektonickým zmenám v usporiadaní buniek a k cytologickým 

atypiám, čo môže dať základ vzniku prekancerózy hrtana. Z klinického hľadiska treba 

povedať, že prekancerózy hrtana sú vo veľkej väčšine lokalizované na hlasivkách. 

V sliznici hrtana (v lamina propria mucosae) sú početné žliazky (seromucinózne), 

v hornej časti hrtana sú roztrúsené chuťové poháriky. V lamina propria 

a v submukóze hrtana sú lymfatické folikuly, najviac vo ventriculus laryngis (tonsilla 

laryngea).  

2.2 Klinická fyziológia hrtana  

Hrtan sa spolupodieľa na viacerých životne dôležitých funkciách ako je dýchanie, 

ochrana dolných dýchacích orgánov, hltanie, na tvorbe hlasu (fonácia).  
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Dýchacia funkcia: Cez hrtan prúdi vdychovaný vzduch do priedušnice a do pľúc, 

vydychovaný vzduch zase smeruje do hltana. Pri dýchaní je hlasivková štrbina 

otvorená (hlasivky sú v abdukcii), hrtan umožňuje nerušený priechod vzduchu.  

Ochranná funkcia: Pôvodnou hlavnou úlohou hrtana bola ochranná, sfinkterová 

funkcia. Hrtan umožňuje dýchanie a bráni pevným látkam vniknúť do 

tracheobronchiálneho stromu. Uzáver hrtana sa deje súhrou respiračných, 

deglutinačných a fonačných svalov na viacerých úrovniach: vchod do hrtana 

(príchlopka, koreň jazyka), vestibulárne riasy, hlasivky a arytenoidy. Pri parciálnych 

resekciách hrtana pre rakovinu je potrebné zachovať aspoň jednu sfinkterovú 

úroveň. Správna činnosť hrtana je dôležitá pri kašli. Ide o krátkodobý uzáver 

hlasivkovej štrbiny s následným prudkým výdychom. Umožňuje odstránenie hlienu 

alebo cudzieho telesa. Uzáver glottis umožňuje vytvoriť brušný lis pri zdvíhaní 

ťažkých predmetov a podobne.  

Hltací akt (pozri v kapitole Ústna dutina a hltan) 

Fonačná funkcia: Uskutočňuje sa pomocou hlasiviek, ktorých okraje sa pohybmi 

hrtanových svalov napínajú a vzájomne približujú a vzďaľujú. Hlasivková štrbina je pri 

fonácii uzavretá, hlasivky sú v addukčnej polohe, dotýkajú sa voľnými okrajmi. Tlak 

vzduchu sa zvyšuje a oddiali okraje hlasivky. Prúd vzduchu unikne cez hrtan. Tlak 

vzduchu poklesne a hlasivky sa opäť priložia k sebe voľnými okrajmi. Tento dej sa 

opakuje frekvenciou základného tónu hrtana. Týmto striedavým zhusťovaním 

a zrieďovaním vzduchu pri prúdení cez hlasivkovú štrbinu vzniká základný zvuk. 

Hrtan a hlasivky dávajú vznik len základnému tónu, ktorého výška závisí a dĺžky, 

hrúbky a napätí hlasiviek a intenzita závisí na sile vzdušného prúdu. Farba a 

výsledný zvuk (hlas) indivídua vzniká rezonanciou základného tónu v rezonančných 

priestoroch nad hrtanom.  
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2.3 Vyšetrovacie metódy  

2.3.1 Anamnéza, inšpekcia, palpácia, auskultácia, nepriama laryngoskopia 

Anamnéza  

Pacienti s chorobami hrtana sa najčastejšie sťažujú na chripot, sťažené dýchanie, 

kašeľ a bolesť. Chripot je príznakom poškodenia hlasiviek. Môžu ho vyvolať zápaly, 

uzlíky, nádory hrtana, poranenia hlasiviek.  

Treba mať na pamäti, že pacient s chripotom trvajúcim viac ako 3 týždne vyžaduje 

bezpodmienečne odborné otorinolaryngologické vyšetrenie.  

Bolesť môže byť spontánna pri hltaní, pri hovorení alebo palpačná v okolí hrtana. 

Zjavuje sa pri hlbokých zápaloch hrtana, poraneniach hrtana a pri nádoroch. Niektoré 

choroby hrtana (napríklad aj rakovina) môžu vyvolať bolesť vyžarujúcu do uší. Pri 

pokročilých nádoroch hrtana sa môže objaviť hemoptýza, zriedka hemoptoe. Nádor 

alebo opuch môžu spôsobiť zúženie priesvitu hrtana s následnou dýchavicou 

(dyspnoe).  

Inšpekcia 

Treba si všímať zmeny farby kože pred hrtanom. Veľké nádory alebo metastázy do 

krčných lymfatických uzlín spôsobujú deformáciu krku. Pri prekážke v oblasti hrtana 

možno pozorovať sťažený nádych (inspiračný stridor). Postihnutý dýcha 

s nadmerným úsilím, zapája auxiliárne dýchacie svalstvo, vťahuje sa jugulum.  

Palpácia 

Pri palpácii zisťujeme, či hrtan nie je bolestivý na dotyk (napr. perichondritída). 

Pohyblivosť v horizontálnej rovine býva obmedzená pri rozsiahlych nádoroch 

prerastajúcich mimo hranice hrtana. Pri zlomeninách hrtana možno jemným 

pohmatom cítiť krepitus alebo dislokáciu zlomenej chrupky. Krepitus okolo hrtana 

možno palpovať aj pri prieniku vzduchu do mäkkých tkanív (pri emfyzéme).  

Auskultácia 

Priložením fonendoskopu na krk možno počuť dýchací šelest vyvolaný prúdením 

vzduchu cez hrtan. Pri zúžení hrtana je tento zvuk vyšší, ostrejší. Vyšetrenie treba 

robiť opakovane pri normálnom hrtane, aby lekár získal skúsenosť.  
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Lekár musí pozorne počúvať aj zachrípnutý hlas pacienta. Podľa charakteru chripotu, 

sily hlasu, dýchania pri fonácii, zvuku kašľa vie uvažovať o prípadných patologických 

zmenách v hrtane.  

Nepriama laryngoskopia 

Nepriama laryngoskopia je súčasťou otolaryngologického vyšetrenia. Pomocou 

zrkadielka sa vyšetruje hrtan pri fonácii a dýchaní. Súčasne sa prezrie aj hypofarynx. 

Postup: Pacient sedí s trupom nakloneným mierne dopredu a hlavou v miernej 

extenzii. Svetlo z čelového reflektora sa zacentruje na oblasť uvuly. Hrtanové 

zrkadielko sa ohreje na telesnú teplotu. Treba sa o tom presvedčiť priložením 

zrkadielka na vnútornú plochu zápästia. Pacienta vyzveme aby otvoril ústa a vyplazil 

jazyk. Jazyk sa uchopí do rúšky medzi palec a tretí a štvrtý prst ľavej ruky (praváci) 

a povytiahne. Ukazovákom sa odhrnie horná pera. Pravou rukou (praváci) sa vsúva 

zrkadielko do úst tak, aby sa nedotklo jazyka. Oprie sa o mäkké podnebie a uvulu 

a nasmeruje tak, aby sa štruktúry hrtana dostali do zorného poľa. V zrkadielku vidno 

príchlopku, hlasivky v respiračnej polohe a hruškovité zátoky. Potom pacient povie 

„e“ alebo „i“. Príchlopka sa nakloní vertikálnejšie, čo zlepší pohľad na prednú časť 

hlasiviek, hlasivky sa dostanú do fonačnej polohy, otvoria sa hruškovité zátoky. 

Niekoľkými korekčnými pohybmi zrkadielko skláňame, otáčame aby sme mohli 

prezrieť celý hrtan a okolie. Sledujeme jednotlivé štruktúry, súmernosť pohybu 

hlasiviek, farbu, povrch, nerovnosti a celistvosť sliznice.  

Nepriama laryngoskopia sa používa aj na excíziu tkaniva z hrtana, alebo na 

anestéziu hrtana pred flexibilnou laryngoskopiou alebo tracheobronchoskopiou. 

Postup je obdobný s tým rozdielom, že jazyk si uchopí pacient sám, lekár drží 

zrkadielko v ľavej ruke (pravák) a pod zrakovou kontrolou v zrkadielku s nástrojom 

v pravej ruke (pravák) robí excíziu alebo instiluje anestetický roztok. 

Hrtan možno vyšetrovať aj nepriamou laryngomikroskopiou, pričom namiesto 

čelového reflektora použijeme mikroskop, ostatný postup je obdobný. Výhodou je 

možnosť detailnejšieho vyšetrenia hrtana, vyžaduje však lepšiu spoluprácu pacienta, 

limitom môže byť niekedy hĺbka ostrosti mikroskopu.  

Hrtanový obraz v nepriamej laryngoskopii: Dominantnou štruktúrou je príchlopka. 

Štíhla s ostrým voľným okrajom, prehnutá ako list. Po stranách príchlopky nadol 

smerujú aryepiglotické riasy. Laterálne od nich sú hruškovité zátoky. Arytenoidné 
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hrboly sú v zadnej dolnej časti hrtanového vchodu. Pod aryepiglotickými riasami sú 

oblé súmerné vestibulárne riasy a pod nimi hlasivky. Hlasivky pri dýchaní tvoria 

rovnostranný trojuholníkový otvor s hrotom vpredu. Pri fonácii sa pohybom 

arytenoidných chrupiek hlasivky dostanú do mediánneho, rovnobežného postavenia, 

dotýkajúc sa voľným okrajom. Pri fonácii treba sledovať aj pohyb vestibulárnych rias 

a otváranie hruškovitých zátok.  

2.3.2 Endoskopické vyšetrovacie metódy 

Endoskopické vyšetrenie hrtana môže byť nepriame, pomocou endoskopu s uhlovou 

optikou (zväčšovacia laryngoskopia), alebo priame, pomocou flexibilného 

endoskopu, alebo cez rigidný laryngoskop.  

Zväčšovacia laryngoskopia 

Využíva sa rigidný endoskop obyčajne so 70 až 90o optikou, ktorý sa vsúva obdobne 

ako zrkadielko k mäkkému podnebiu, ostatný postup pri vyšetrení je rovnaký. Nález 

v hrtane možno sledovať buď priamo v endoskope alebo je prenesený endokamerou 

na obrazovku.  

Flexibilná endoskopia hrtana (laryngoskopia) 

Flexibilný endoskop možno zaviesť k hrtanu transnazálne alebo transorálne (v sede, 

pri vyplazenom jazyku ako pri nepriamej laryngoskopii). Výkon sa robí po slizničnej 

anestézii hrtana, hltana, nosovej dutiny. Endoskop sa zavedie k hrtanu alebo aj do 

lúmenu hrtana, čo umožní presné vyšetrenie jednotlivých štruktúr hrtana. Rovnako 

ako pri zväčšovacej laryngoskopii nález v hrtane možno sledovať buď priamo 

v endoskope, alebo na obrazovke. Pri práci s flexibilným endoskopom možno využiť 

kanál na odsávanie alebo pracovný kanál pre excízne kliešte. Pacientovi 

s tracheostómiou môžno zaviesť flexibilný endoskop cez tracheostómiu a vyšetriť 

hrtan odspodu – retrográdna flexibilná laryngoskopia.  

Priama rigidná laryngoskopia 

Pri tejto laryngoskopii používame rigidné tubusy s distálnym alebo proximálnym 

osvetlením. V súčasnosti sa toto vyšetrenie vykonáva takmer výlučne v celkovej 

anestézii. Po zavedení laryngoskopu sa tubus môže v danej polohe fixovať pomocou 

opierky alebo hrazdy nad pacientom. Následne možno využiť mikroskop alebo 
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endoskop na zväčšenie vyšetrovacieho alebo operačného poľa. Súčasťou 

endoskopického vyšetrenia je nepriama palpácia tkanív hrtana pomocou 

inštrumentov, prípadne odber podozrivého tkaniva na histologické vyšetrenie.  

Pri endoskopickom vyšetrení hrtana obyčajne využívame kontinuálne biele svetlo. 

Laryngostroboskopia je laryngoskopické vyšetrenie, pri ktorom sa ako svetelný zdroj 

používa stroboskop, ktorý dáva svetelné záblesky s meniteľnou frekvenciou. 

Umožňuje presné zhodnotenie kmitavého pohybu hlasiviek, pohybu sliznice.  

Z novších endoskopických techník sa využíva metóda Narrow Band Imaging (NBI), 

zobrazenie úzkym pásmom svetelného spektra. Špeciálne filtrované svetlo z dvoch 

vlnových dĺžok s rôznou hĺbkou prieniku svetla do sliznice umožňuje zobraziť povrch 

sliznice s väčším kontrastom medzi epitelom a slizničnými cievami. V dôsledku 

zmien cievnej kresby pri neovaskularizácii (typickej pre nádory hrtana) je možné 

včasné rozlíšenie už malých slizničných zmien. Zobrazenie sa uplatňuje nielen ako 

skríningová metóda, ale aj pri sledovaní pacienta po liečbe, pri cielených biopsiách, 

alebo aj pri plánovaní resekčných okrajov. Metódu možno použiť tak pri flexibilných 

ale aj rigidných endoskopoch.  

Kontaktná endoskopia je in-vivo a in-situ endoskopické vyšetrovanie epitelu po 

predchádzajúcom farbení metylénovou modrou. Používajú sa 0 až 30o zväčšovacie 

rigidné optiky, ktoré sa umiesťňujú do priameho kontaktu so slizničnou léziou. 

Kontaktná endoskopia umožňuje 60 a 150 násobné zväčšenie prvých vrstiev 

epitelových buniek.  

Autoflorescenčná endoskopia je založená na florescenčných vlastnostiach tkaniva, 

ktoré sa vyhodnocujú pri endoskopickom vyšetrení.  

2.3.3 Vyšetrenie zobrazovacími metódami 

Natívne snímky krku, bočná a predozadná projekcia sa dnes využívajú ojedinele, 

môžu byť indikované v diagnostike röntgenkontrastných cudzích telies, ktoré sú však 

v hrtane zriedkavé, inou indikáciou môžu byť úrazy skeletu hrtana. Klasické 

röntgenologické zobrazenie je nahrádzané počítačovou tomografiou (CT), alebo 

magnetickou rezonanciou (MR). Tie sú dnes najčastejšie indikované pri nádoroch 

hrtana, poraneniach hrtana, pri vrodených vývojových chybách, alebo pri stenózach 

hrtana, niekedy pri hlbokých zápaloch hrtana. Pri nádoroch hrtana sa CT a MR môžu 

navzájom dopĺňať, MR presnejšie vyhodnotí rozsah nádoru pri extralaryngickom 
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šírení do mäkkých tkanív. Nové techniky MR napomáhajú k rozlíšeniu medzi 

benígnym a malígnym nádorom, k upresnenie infiltrácie štítnej chrupky (dôležité pre 

klasifikáciu T nálezu karcinómu hrtana). Pri malígnych nádoroch hrtana sa môže 

indikovať pozitrónová emisná tomografia (PET), v súčasnosti najčastejšie fúzovaná 

s CT zobrazením (obr. 2.1).  

 

     
Obr. 2.1 CT, PET a PET-CT obraz karcinómu hrtana vľavo 

2.4 Choroby hrtana  

2.4.1 Vrodené chyby hrtana 

Vrodené chyby hrtana sa často prejavia ihneď po narodení. Incidencia vrodených 

anomálií hrtana nie je presne známa, udáva sa medzi 1:10 000 – 50 000 

novorodencov. Niekedy sa u jedného dieťaťa vyskytujú viaceré anomálie v dýchacích 

orgánoch. Vrodené anomálie hrtana vznikajú počas embryogenézy, najčastejšie 

okolo 10. týždňa, kedy sa primitívny hrtan rekanalizuje. Najčastejším príznakom je 

stridor. Stridor je symptóm, nie diagnóza. Môže byť inspiračný, bifázický či 

exspiračný, môže sa vyskytovať s alebo bez dyspnoe. Ďalšími typickými príznakmi 

sú dysfónia a dysfágia.  

Laryngomalácia (stridor laryngis congenitus)  

Laryngomalácia je vrodená anomália chrupiek hrtana, pri ktorej supraglotické mäkké 

tkanivá čiastočne alebo úplne kolabujú a vpadávajú dovnútra hrtana, tým vzniká 

inspiračný stridor. Laryngomalácia je najčastejšou príčinou stridoru a tiež 

najčastejšou vývojovou chybou hrtana, tvorí 65-70 % všetkých vrodených anomálií 

hrtana.  
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Etiopatogenéza: Presná príčina laryngomalácie nie je známa. Príčinou kolapsu 

supraglotických častí hrtana, a tým aj inspiračného stridoru sú charakteristické 

anatomické abnormality. Epiglotis je dlhá, mäkká, omegovitého tvaru, aryepiglotické 

riasy sú krátke, vyššie, ich sliznica a tiež sliznica v oblasti arytenoidov je 

objemnejšia. Pri inspíriu dochádza k prolapsu epiglotis a sliznice arytenoidov, 

výsledkom je zúženie vchodu a vznik typického stridoru. Tvar a funkcia hlasiviek 

býva normálna. U pacientov s laryngomaláciou sa častejšie vyskytujú aj 

neuromuskulárne poruchy, vrátane centrálneho apnoe, hypotermie, 

gastroezofageálneho refluxu, preto niektorí autori považujú neuromuskulárnu 

nezrelosť za významnú príčinu laryngomalácie.  

Klinické príznaky: Hlavným príznakom je inspiračný stridor, objavuje sa krátko po 

narodení. Intenzita je variabilná, najviac je počuteľný pri aktivite alebo nepokoji 

novorodenca, kým v pokoji či spánku mizne. Stridor sa zvýrazňuje počas prvých 

deviatich mesiacov života a potom postupne ustupuje. Flexibilnou laryngoskopiou 

možno pozorovať dynamiku štruktúr hrtana a typický kolaps supraglotických častí do 

lúmenu hrtana. Len asi 10% laryngomalácií je závažných a spôsobujú obštrukciu 

dýchacích ciest. Závažná laryngomalácia je spojená so stridorom s dyspnoe, 

so zaťahovaním jugula a interkostálnych priestorov, tachypnoe, cyanózou, 

spánkovým apnoe. Bývajú ťažkosťami pri kŕmení, dieťa neprospieva, prípadne sa 

vyvinie pectus excavatum.  

Diagnóza: Diagnózu sa stanoví na základe typických klinických príznakov, ktoré sa 

potvrdia laryngoskopickým vyšetrením flexibilným fibroskopom v lokálnom 

znecitlivení. Keď epiglotis a arytenoidy prekrývajú pohľad na glotis, je potrebné 

vylúčiť aj inú patológiu hrtana. Preto pri závažnejšom stridore, či neprospievaní 

dieťaťa sa indikuje mikrolaryngoskopické vyšetrenie a tracheobronchoskopia 

v celkovej anestézii.  

Liečba: Takmer v 90% prípadov je stav nezávažný, nevyžaduje intervenciu, rodičov 

treba poučiť o pozornom sledovaní stavu dieťaťa. Po vyzretí skeletu hrtana sa stav 

upravuje. Pri závažnej laryngomalácii sa indikuje chirurgická intervencia, 

endoskopická supraglotoplastika. Tracheotómia sa robí len výnimočne.  
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Diafragma hrtana  

Pri tejto zriedkavej malformácii býva medzi štruktúrami hrtana prítomné nadbytočné 

fibrotické tkanivo. Tvorí asi 5% vrodených chýb hrtana. V 95% sa diafragma 

nachádza v oblasti glotis, najčastejšie v prednej tretine. Najzávažnejšou formou je 

atrézia hrtana, ktorá väčšinou končí smrťou, ak ihneď po narodení neurobí 

tracheotómia.  

Etiopatogenéza: Príčinou je inkompletná rekanalizácia primitívneho hrtana v 10. 

týždni embryogenézy.  

Klinické príznaky: Sú rôzne, závisia od rozsahu diafragmy, po narodení sa prejavia 

abnormálnym plačom alebo afóniou. Kým menšia v predných častiach hlasivky je 

prakticky bez príznakov, diafragma väčšieho rozsahu spôsobuje závažné dyspnoe 

a stridor.  

Diagnóza: stanoví sa na základe príznakov a laryngoskopického vyšetrenia 

s nálezom blany medzi hlasivkami. Treba sledovať pohyblivosť hlasiviek, rozsah 

diafragmy. Pri závažnejších nálezoch sa indikuje laryngoskopické vyšetrenie 

v celkovej anestézii.  

Liečba: Pri nezávažnej diafragme sa dieťa len sleduje. Vo včasnom období po 

narodení sa riešia len stenózy spôsobujúce ťažkú formu dýchavice s cyanózou. 

Diafragma sa inciduje alebo vaporizuje laserom z endolaryngického prístupu 

s následným dlahovaním. Dýchanie sa zaistí tracheotómiou.  

Laryngokély a sakulárny cysty 

Laryngokéla je vzácna vrodená anomália, pri ktorej dochádza k abnormálnej dilatácii 

ventriculus laryngis. Rozlišuje sa vnútorná, vonkajšia laryngokéla, alebo aj 

kombinovaná.  

Etiopatogenéza: Vnútorná laryngokéla je vrodené alebo získané rozšírenie 

ventriculus laryngis (predovšetkým v oblasti vestibulárnej riasy), ktoré nepresahuje 

kostru hrtana. Vzniká na podklade zvýšeného intralaryngického tlaku pri kašli a kriku. 

Vyskytuje sa jednostranne. Ak dôjde v dôsledku trvalého tlaku k preniknutiu vaku cez 

membrana thyrohyoidea von z hrtana, vzniká vonkajšia laryngokéla. Pri väčšom 

rozsahu sa dá palpovať na krku. Obsahom vaku je obyčajne vzduch. V prípade 

obštrukcie je vyplnená hlienovým obsahom a nie je možné ju odlíšiť od sakulárnej 

cysty.  
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Vrodená sakulárna cysta je zriedkavá anomália, ktorá spôsobuje obštrukciu dýchania 

u novorodencov a dojčiat.  

Etiopatogenéza: Sacculus laryngis je malé slizničné vyklenutie laterálne od 

ventriculus laryngis. Sakulárna cysta vzniká dilatáciou tohto priestoru a od 

laryngokély sa líši tým, že sa nezistí vyústenie do hrtana a výplň tvorí hlienový 

obsah, nie vzduch.  

Klinické príznaky: Stridor a pri väčšom rozsahu aj dyspnoe. Laryngokéla sa častejšie 

objavuje v strednom veku a menej často u detí.  

Diagnóza: sa stanoví na základe laryngoskopického vyšetrenia. Vnútorná 

laryngokéla sa prejaví ako zhrubnutá vestibulárna riasa, zväčšujúca svoj objem pri 

zvýšení intralaryngického tlaku. Vonkajšia laryngokéla sa obyčajne pri endoskopii 

nezistí, prejaví sa ako zdurenie na krku zväčšujúce sa pri kriku, plači a pod. Rozsah 

laryngokély upresnia zobrazovacie vyšetrenia, štandardne sa indikuje CT vyšetrenie 

(obr. 2.2).  

Liečba: Pri vnútornej laryngokéle a sakulárnej cyste sa chirurgická liečba indikuje len 

pri výraznejšej dysfónii alebo dyspnoe. Rieši sa z endoskopického prístupu 

odstránením časti vestibulárnej riasy. Vonkajša laryngokéla sa resekuje 

z vonkajšieho prístupu. Puzdro vaku sa vypreparuje a vcelku resekuje. 
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Obr. 2.2 CT s kontrastnou látkou laryngokély hrtana vpravo v axiálnej, koronálnej 
a sagitálnej rovine 

Vrodená paréza hlasiviek  

Po laryngomalácii je vrodená obrna hlasiviek druhá najčastejšia vrodená chyba 

hrtana. Až v 45 % býva spojená s inou anomáliou dýchacích orgánov. Paréza môže 

byť jednostranná alebo obojstranná.  

Etiopatogenéza: Príčina býva často centrálna, vyskytuje sa u pacientov 

s hydrocefalom a inými neurologickými poruchami. Inou príčinou sú vrodené 

anomálie v mediastíne (anomálnie srdca a ciev, tracheoezofageálna fistula) 

v priebehu návratných nervov alebo n. vagus. Dochádza k obojstrannej paréze 

abduktorov hrtana a hlasivky sú nepohyblivé v paramediánnom postavení. Veľká 

časť vrodených obojstranných paréz hlasiviek je idiopatická.  
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Klinické príznaky: Jednostranná paréza sa prejavuje nezávažným stridorom, 

miernym dyspnoe, prípadne aspiráciou. Obojstranná paréza sa prejavuje závažným 

stridorom, dyspnoe a aspiráciou.  

Diagnostika: Okrem flexibilnej laryngoskopie je nevyhnutné mikrolaryngoskopické 

a tracheobronchoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii na vylúčenie inej anomálie 

dýchacích orgánov. Pohyb hlasiviek je možné monitorovať aj USG vyšetrením, 

predovšetkým u detí, ktoré sú vysoko rizikové na vyšetrenie v celkovej anestézii.  

Liečba: Jednostrannú parézu zväčša nie je nutné riešiť chirurgicky. Vrodená 

jednostranná paréza väčšinou vymizne do 6 mesiacov. Pri obojstrannej paréze je asi 

u polovice detí nevyhnutná tracheotómia. Až 58 % obojstranných paréz hrtana sa 

upraví spontánne. Ak nedôjde k úprave do 11 rokov života, môže sa indikovať 

endolaryngický výkon na riešenie stenózy.  

Vrodená subglotická stenóza 

Je definovaná ako zúženie lúmenu hrtana v rozsahu conus elasticus a prstienkovej 

chrupky. Za subglotickú stenózu považujeme nález priemeru lúmenu menej ako 

4mm u donoseného a menej ako 3 mm u nedonoseného novorodenca. Priemer 

subglotického priestoru je za normálnych okolností 4,5 až 5,5 mm.  

Etiopatogenéza: Príčinou vzniku je porucha pri kanalizácii prstienkovej chrupky 

a/alebo conus elasticus. Bývajú deformity prstienkovej chrupky, najčastejšie 

zhrubnutie predného oblúka prstienkovej chrupky alebo výrazné podslizničné 

zhrubnutie mäkkých tkanív.  

Klinické príznaky: Ťažký stupeň stenózy sa prejaví ihneď po narodení významnou 

obštrukciou dýchacích ciest. Pri ľahších stupňoch býva inspiračný alebo bifázický 

stridor. Niekedy sa príznaky objavia len v prípade zvýšenej telesnej aktivity alebo pri 

infekcii dýchacích orgánov.  

Diagnóza: V diagnostike je nevyhnutné presné endolaryngoskopické vyšetrenie 

(mikroskopom, endoskopom) a tracheobronchoskopia v celkovej anestézii.  

Liečba: Ľahké formy stenózy stačí sledovať. Závažnejšie formy stenózy vyžadujú 

chirurgickú liečbu, podľa stupňa a etiológie stenózy.  
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Hemangióm hrtana  

Hemangiómy sú vrodené, nezhubné cievne nádory, vyskytujú sa častejšie 

u belochov, dievčat a prematúrnych novorodencov. Sú charakterizované 

proliferatívnym rastom počas prvých mesiacov života, po 10 mesiaci nastáva zväčša 

fáza stabilizácie a neskôr spontánne involujú. Hemangiómy sa nachádzajú najmä na 

koži, ale môžu sa objaviť v ktorejkoľvek časti tela. V dýchacích orgánoch sú 

najčastejšie lokalizované subgloticky. Asi 50 % detí so subglotickým hemangiómom 

má aj kožnú formu hemangiómu. Často býva prítomný určitý stupeň subglotickej 

stenózy.  

Klinické príznaky: Príznaky závisia od veľkosti a zväčša sa manifestujú v období 2. – 

4. mesiaca, kedy tumor významne rastie. Podobne, ako pri subglotickej stenóze, je 

prítomný bifázický stridor, zaťahovanie, štekavý kašeľ. Príznaky sa zhoršujú pri 

aktívnom pohybe nepokoji a pri kŕmení, dieťa neprospieva. Pri významnej obštrukcii 

sa prehlbuje dyspnoe, cyanóza a môže sa objaviť apnoe.  

Diagnóza: Prvým dôležitým vyšetrením je flexibilná laryngoskopia u dieťaťa pri 

vedomí, aby sa vylúčili iné príčiny ťažkostí, ako laryngomalácia, či paréza hlasiviek. 

Ďalším krokom je laryngotracheobronchoskopické vyšetrenie v celkovej anestézii pri 

spontánnom dýchaní dieťaťa. Najčastejšie je vidieť mäkké červené až modré 

vyklenutie posterolaterálne v oblasti subglottis. Rozsah hemangiómu možno upresniť 

zobrazovacími vyšetreniami CT a MR s kontrastom (obr. 2.3, 2.4). Biopsia je 

kontraindikovaná pre vysoké riziko závažného krvácania.  

Liečba: Subglotický hemangióm môže byť život ohrozujúca anomália. Liečba závisí 

od veľkosti hemangiómu a klinických symptómov. Pokiaľ nádor nespôsobuje 

ťažkosti, sleduje sa bez intervencie, keďže asi 90% hemangiómov spontánne 

regreduje v neskoršom veku. V konzervatívnej liečbe sa používajú kortikosteroidy, 

v poslednom období propranol, ktorý znižuje potrebu chirurgickej liečby. Niekedy je 

nutná tracheotómia. Inokedy možno indikovať endoskopickú chirurgickú liečbu, 

prípadne kryoterapiu, skleroterapiu.  
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Obr. 2.3 CT s kontrastnou látkou, MR v T1 vážení s kontrastnou látkou, MR v T2 
vážení v axiálnej rovine a MR v T2 vážení v koronálnej rovine kavernózneho 
hemagiómu supraglotickej časti hrtana vpravo (v CT obraz kalcifikátov v tumore) 

   

Obr. 2.4 MR v T1 vážení s kontrastnou látkou a v T2 vážení v axiálnej rovine 
hemangiómu ľavej strany hrtana 
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2.4.2 Nádory hrtana  

2.4.2.1 Nezhubné (benígne) nádory hrtana a benígne lézie hrtana 

Polypy, uzlíky, cysty hlasiviek (polypus, nodulus, cystis plicae vocalis) 

Polypy, uzlíky a cysty hlasiviek sú nenádorové lézie, ktoré vznikajú ako odpoveď na 

hlasovú traumu (fonotrauma).  

Príznaky: Základným príznakom je chripot, hlasivkové lézie narušujú glotický uzáver 

a vibráciu hlasiviek. Dysfónia, alebo až afónia závisí od veľkosti lézie a jej lokalizácie.  

Polypy hlasiviek sú obyčajne jednostranné, môžu byť hemoragické alebo 

edematózne, stopkaté alebo sediace na širokej báze, mäkké alebo tuhé. Typicky 

postihujú voľný okraj sliznice hlasivky, hoci môžu vyrastať aj z horného a dolného 

okraja (obr. 2.5).  

Uzlíky hlasiviek sú povrchové lézie na mediálnom okraji hlasivky. Obyčajne sú 

obojstranné, typicky lokalizované na rozhraní prednej a strednej tretiny hlasiviek.  

Cysty hlasiviek sú epitelom ohraničené štruktúry (rozlišujú sa retenčné cysty 

a epidermoidné cysty). Na hlasivkách možno pozorovať hladké priesvitné vyklenutie 

pod sliznicou (obr. 2.6).  

 

   
Obr. 2.5 Polyp pravej hlasivky na širokej báze a stopkatý polyp hlasivky vľavo 
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Obr. 2.6 Subslizničná cysta v prednej tretine pravej hlasivky v priamej rigídnej 
mikrolaryngoskopii a nález pri preparácii 

Etiopatogenéza: Nesprávne používanie hlasu (nadmerné hovorenie, kričanie, 

používanie hlasu v neprimeranej polohe, nadmerné kašlanie) môže za určitých 

okolností viesť k poškodeniu sliznice hlasiviek. Benígne lézie hlasiviek vznikajú 

primárne predovšetkým v povrchovej vrstve lamina propria (Reinkeho priestor).  

Diagnóza: Stanoví sa na základe anamnézy, symptómov a laryngoskopického 

vyšetrenia. Detailnejšie zmeny na sliznici hlasiviek sa posudzujú 

laryngostroboskopickým vyšetrením. Klinickú diagnózu podporuje histologické 

vyšetrenie.  

Liečba: Tieto lézie hrtana vyžadujú komplexnú foniatricko-mikrochirurgickú liečbu. 

Pacienta treba poučiť o správnom používaní hlasu. Predoperačné foniatrické 

vyšetrenie (laryngostroboskopia) vedie k optimálnej pooperačnej starostlivosti 

a rehabilitácii hlasu. Polypy, uzlíky, cysty hlasiviek sa odstraňujú chirurgicky 

v priamej laryngoskopii, pod kontrolou mikroskopu (fonomikrochirurgická technika).  

Prognóza: Po fonochirurgickom výkone a následnej rehabilitácii sa hlas vráti do 

pôvodnej kvality. Úprava dysfónie závisí od dĺžky trvania patologického nálezu na 

hlasivkách pred výkonom. Čím dlhšie dysfónia trvá, tým je náročnejšia pooperačná 

rehabilitácia.  

Papilóm hrtana 

Papilóm patrí k najčastejším benígnym nádorom hrtana. Častejšie sa vyskytuje 

u detí, menej u dospelých. Klinické správanie papilómu je u detí agresívnejšie, 

bývajú časté recidívy, u dospelých je nádor stacionárnejší. Typický je vývoj 

s kulmináciami choroby, najčastejšie okolo 7, 35 a 64 roku života. V detstve je výskyt 

medzi chlapcami a dievčatami rovnaký, v dospelosti je pomer mužov a žien 4:1.  
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Príznaky: Podľa lokalizácia a rozsahu postihnutia sliznice sa objaví dysfónia, afónia, 

alebo až dyspnoe. Stridor býva častejšie inspiračný (postihnutie supraglotickej 

a glotickej oblasti), alebo bifázický (subglotis, trachea). Klinické prejavy môžu byť 

zjavné už po narodení, alebo sa objavia až v pokročilom veku. Môžu sa objaviť 

obdobia regresie nádoru. Niekedy môže by papilomatóza nesprávne diagnostikovaná 

a vedená pod diagnózou astmy alebo chronickej bronchitídy. V laryngoskopickom 

obraze sa zistí bledý alebo bledoružový morušovitý nádor na sliznici hrtana, 

najčastejšie na hlasivkách a vestibulárnych riasach (obr. 2.7).  

 
Obr. 2.7 Papilóm hlasivky a vestibulovej riasy vľavo 

Etiopatogenéza: Nádor vzniká v dôsledku vírusovej infekcie ľudským 

papilomavírusom (HPV), obyčajne typom 6 a 11. Vírusová DNA HPV vstupuje do 

buniek v bazálnej vrstve sliznice, kde dochádza k replikácii vírusu. Následne 

dochádza k transformácii sliznice a k tvorbe papilómu. Spôsob prenosu choroby nie 

je presne známy. V detskom veku sa respiračná papilomatóza vyskytuje aj u detí 

matiek s genitálnou papilomatózou (aj pri pôrode sekciou). V dospelosti sa 

predpokladá orogenitálny prenos. Papilóm častejšie postihuje sliznicu so 

skvamocelulárnym epitelom, so skvamóznou metapláziou alebo miesta prechodu 

skvamocelulárneho a riasinkového epitelu.  

Diagnóza: Na základe symptómov a laryngoskopie (nepriama alebo priama 

flexibilným endoskopom) vzniká podozrenie na papilóm a indikuje sa direktná rigídna 
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laryngoskopia. Diagnózu potvrdí histologické vyšetrenie. Doposiaľ nemáme 

presnejšie (biochemické alebo genetické) markery stanovenia agresivity choroby. 

Diferenciálna diagnóza: prekancerózy hrtana, karcinóm hrtana, polyp 

Liečba: Chirurgické odstránenie papilómu a histologizácia. Cieľom výkonu je 

zaistenie voľných dýchacích orgánov, zlepšenie kvality hlasu, prípadne skrátenie 

intervalu medzi chirurgickými výkonmi. Výkon sa robí v priamej laryngoskopii pod 

mikroskopickou kontrolou (v súčasnosti často CO2 laserom, shaverom). Pri 

chirurgickom výkone je veľmi dôležité šetriť významné anatomické štruktúry hrtana 

a minimalizovať riziká pooperačného jazvenia (predovšetkým v prednej komisúre, 

zadnej komisúre, v subglotis). Jazvy a zrasty v týchto miestach spôsobujú trvalú 

dysfóniu alebo stenózu aj po regresii papilómu. Pri recidivujúcich agresívnych 

papilomatózach sa preferuje opakované časté odstránenie papilómu oproti 

tracheotómii, pri ktorej je riziko šírenia sa papilómu do priedušnice, priedušiek a pľúc. 

Pri histologicky potvrdenej papilomatóze s recidívami sa indikujú na chirurgickú 

liečbu len pacienti s klinickými prejavmi alebo prejavmi zhoršenia stavu. Pri obštrukcii 

dýchacích orgánov je indikovaný urgentný výkon. Efekt adjuvantnej 

medikamentóznej liečby (interferón, antivirotiká, vakcíny, imunomodulanciá a iné) nie 

je zatiaľ jasne klinicky potvrdený.  

Prognóza: Papilóm hrtana má quoad sanationem neistú prognózu a variabilný vývoj. 

Po stanovení histologickej diagnózy je potrebné stanovenie agresivity choroby, ktoré 

je v súčasnosti možné zatiaľ len klinickým sledovaním. Rekurentná respiračná 

papilomatóza sa môže rozšíriť až do pľúc. Zriedka sa môže papilóm hrtana 

transformovať na skvamoceluárny karcinóm. Papilomatóza vyžadujúca štyri a viac 

chirurgických intervencií ročne označujeme ako agresívnu.  

Nezhubné nádory môžu vyrastať zo všetkých tkanív hrtana, najčastejšie z hlasiviek. 

K benígnym nádorom hrtana patria fibróm, chondróm, neurofibróm, sú ale zriedkavé. 

Príznaky: Podľa veľkosti a lokalizácie nádoru sa objaví dysfónia až afónia, pri 

veľkých nádoroch dyspnoe.  

Diagnóza: Na základe príznakov, laryngoskopického vyšetrenia a histologického 

vyšetrenia. 

Liečba: Chirurgické odstránenie v direktnej laryngoskopii.  

Prognóza: priaznivá.  
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2.4.2.2 Prekancerózy hrtana  

Prežívanie pacientov s karcinómom hrtana závisí od štádia a lokalizácie nádoru. 

Vývoj karcinómu v epiteli hrtana je podobne ako u iných epitelových karcinómov 

viacstupňový proces s početnými genetickými alteráciami. Včasná detekcia 

karcinómu, alebo prekancerózy je najlepšou šancou na zlepšenie liečebných 

výsledkov karcinómu hrtana.  

Prekancerózy hrtana sú patologické zmeny na slizničnej výstelke hrtana s vyššou 

pravdepodobnosťou vzniku karcinómu. Najčastejšie bývajú postihnuté hlasivky, 

zriedkavo iné hrtanové štruktúry.  

Príznaky: Typickým príznakom je dlhotrvajúci chripot. Zmeny hlasu závisia od 

rozsahu a lokalizácie slizničnej lézie. Podozrenie na prekancerózu hrtana možno 

vysloviť už na základe laryngoskopického vyšetrenie. Rozlišuje sa niekoľko klinických 

pojmov prekanceróz, ktoré však nemajú konkrétny histologický obraz. Patria sem 

leukoplakia, erytroplakia, erytroleukoplakia alebo pachydermia. Leukoplakia je biela 

slizničná lézia, ktorú nemožno pripísať inému patologickému stavu. Je nad úrovňou 

okolitej sliznice a nemožno ju zotrieť (obr. 2.8). Erytroplakia je červená slizničná 

lézia. Opäť sa nejedná o histologickú diagnózu, hoci epiteliálna atypia a riziko vzniku 

karcinómu je častejšie. Pachydermia je opisný klinický termín a predstavuje výrazné 

zhrubnutie sliznice. Klinické termíny prekanceróz sú však nedostatočné na 

stanovenie ďalšieho liečebného postupu a preto sa indikujú na histologické 

vyšetrenie. Pohyblivosť hlasiviek pri týchto léziách nebýva obmedzená, 

laryngostroboskopicky však možno zaznamenať zmeny v slizničnej vlne.  

   
Obr. 2.8 Prekanceróza hrtana – rôzny obraz leukoplakie na hlasivke vľavo a vpravo. 
V oboch prípadoch histologicky potvrdená ťažká dysplázia 
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Etiopatogenéza je multifaktoriálna. Najviac sa v etiológii uplatňuje fajčenie, nadmerná 

konzumácia alkoholu, ďalej nevhodné stravovacie návyky, genetické faktory, 

enviromentálne vplyvy.  

Diagnóza: Po laryngoskopickom vyšetrení vzniká klinické podozrenie na rizikové 

slizničné zmeny, ktoré možno presnejšie identifikovať metódou NBI. Definitívnu 

diagnózu však možno určiť len na základe histologického vyšetrenia. 

Podľa histologického obrazu sa rozlišuje niekoľko foriem slizničných abnormalít, 

ktoré nesú rozličný potenciál malignizovať. K slizničným zmenám, ktoré nemajú 

predispozíciu k malignite patria skvamózna metaplázia, hyperplázia, keratóza. 

Naopak slizničné zmeny s malígnym potenciálom sú dyskeratóza, dysplázia až 

carcinoma in situ (obr. 2.9). Tradične sa rozlišujú tri stupne dysplázie: mierna, 

stredne ťažká a ťažká, čomu zodpovedá aj riziko malígnej progresie 0-30%, 0-44%, 

20-57%. Termín dysplázia niektorí autori nahrádzajú termínom intraepiteliálna 

neoplázia. V súčasnosti existuje viacero klasifikačných schém, ktoré delia slizničné 

lézie podľa celulárnych atypií a architektonických zmien celého epitelu. Najčastejšie 

používané sú WHO a Ľubľanská klasifikácia, klasifikácia skvamóznych 

intraepitelových neoplázií (SIN) a laryngeálnych intraepitelových neoplázií (LIN).  

 
Obr. 2.9 Klinický obraz histologicky potvrdeného carcinoma in situ pravej hlasivky 

Diferenciálna diagnóza: papilóm, karcinóm hrtana.  

Liečba: Podľa rizika malignity možno prekancerózy liečiť chirurgicky, rádioterapiou, 

alebo ich možno prísne observovať. Optimálnym riešením pre diagnostiku, ako aj 
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liečbu, je mikrochirurgická excizionálna biopsia (kompletné odstránenie slizničnej 

lézie s voľnými okrajmi), v súčasnosti predovšetkým laserom. Súčasťou liečby je 

eliminácia vyvolávajúcich škodlivín.  

Prognóza: Histologicky potvrdené dysplastické slizničné zmeny, predovšetkým 

stredne ťažkého a ťažkého stupňa vyžadujú aj po liečbe prísne sledovanie.  

2.4.2.3 Zhubné (malígne) nádory hrtana 

Najčastejším histologickým typom karcinómu hrtana je skvamocelulárny karcinóm, 

ktorý predstavuje až 95% karcinómov. Ostatné karcinómy sú zriedkavé, môže sa 

vyskytnúť adenokarcinóm, neuroendokrinné malignity, sarkóm, lymfóm (obr. 2.10).  

 

   

   
Obr. 2.10 CT hrtana v axiálnej a koronálnej rovine a MR v axiálnej rovine v T1 vážení 
s kontrastnou látkou a v T2 vážení s chondrosarkómom hrtana 

Karcinóm hrtana patrí k jedným z najčastejších karcinómov hlavy a krku. Najčastejšie 

sa manifestuje vo veku 50-70 rokov, častejšie u mužov než u žien, s pomerom 5-7:1.  



102 

Príznaky: Klinické symptómy závisia od lokalizácie a rozsahu nádoru. Podľa 

lokalizácie rozdeľujeme nádory hrtana na supraglotické, glotické a subglotické. 

Supraglotický karcinóm môže rásť dlhší čas asymptomaticky, prejaví sa až pri 

pokročilejšom náleze. Medzi prvé (niekedy neskoré) príznaky patrí dysfágia, pocit 

cudzieho telesa, odynofágia, často s vyžarovaním do ucha. Pri raste smerom na 

hlasivky sa objaví chripot, pri zúžení lúmenu hrtana až dyspnoe. Pri pokročilých 

nálezom sa objavuje krv v slinách a hlienoch, zmeny hlasu („huhňavý hlas“), foetor 

ex ore. Vzhľadom k bohatému lymfatickému cievnemu zásobeniu supraglotickej 

oblasti nádory zavčasu metastazujú do regionálnych lymfatických uzlín, často 

obojstranne. Preto jedným z prvých príznakov môže byť zdurenie na krku v dôsledku 

metastatického postihnutia lymfatickej uzliny. Metastatické uzliny sú najčastejšie 

lokalizované v oblasti II a III.  

Glotický karcinóm sa manifestuje zachrípnutím už v skorom štádiu. Problém 

s včasnou diagnostikou môže byť u pacientov s chronickou laryngitídou, ktorí sú 

dlhodobo zachrípnutí a zmeny hlasu ich neprivedú na vyšetrenie. Pri progresii 

dochádza k odynofágiu, dysfágii, aspirácii, môže sa objaviť hemoptýza, pri obštrukcii 

lúmenu dyspnoe. Glotická oblasť má riedku sieť lymfatických ciev, preto sa 

metastázovanie do regionálnych lymfatických uzlín objavuje až v pokročilom štádiu 

choroby a obyčajne do ipsilaterálnych uzlín v oblasti II a III. Pri infiltrácii štítnej 

chrupky v oblasti prednej komisúry môže karcinóm metastazovať do prelaryngickej 

lymfatickej uzliny (Delfská, Poiriérová uzlina).  

Subglotický karcinóm je veľmi zriedkavý. Môže byť asymptomatický a prvým 

príznakom býva až dyspnoe. Ak rastie smerom k hlasivke objaví sa dysfónia. 

Metastázuje včasne do paratracheálnych lymfatických uzlín (oblasť VI).  

Pokročilé nádory infiltrujúce supraglotickú, glotickú aj subglotickú oblasť sa označujú 

ako transglotické. Vzhľadom k pokročilosti nádoru, väčšinou už nie je možné zistiť 

miesto primárneho rastu nádoru. Ak karcinóm prerastá do hltana hovoríme 

o laryngofaryngickom karcinóme.  

Laryngoskopickým vyšetrením (nepriama laryngoskopia, alebo priama flexibilným 

endoskopom) treba sledovať nádorové zmeny na sliznici hrtana, od malých zmien 

väčšinou na hlasivkách až po rozsiahle infiltráty centrálne exulcerované.  

Etiopatogenéza: Predpokladá sa multifaktoriálna etiológia. Za najvýznamnejší 

etiologický faktor sa považuje fajčenie, nasleduje konzumácia destilátov, 
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predovšetkým kombinácia fajčenia a alkoholu. Chronická konzumácia alkoholu 

s následnou malnutríciou a chýbaním dôležitých vitamínov a minerálov podporuje 

vznik rakoviny, preto stravovacie návyky sú tiež dôležitým etiologickým faktorom. 

Uplatňujú sa aj genetické a enviromentálne faktory (expozícia azbestu, výpary 

benzínu a nafty, kyselín, lakov a farbív, radiačné žiarenie, prach z uhlia). Gastro-

ezofageálny reflux sa tiež považuje za možný faktor vzniku rakoviny hrtna.  

Diagnóza: Pri diagnóze treba vychádzať z anamnézy (rizikové faktory, rodinný 

výskyt, symptómy) a lokálneho nálezu pri laryngoskopickom vyšetrení. Súčasťou 

fyzikálneho vyšetrenia je palpačné vyšetrenie krku, zisťuje sa pohyblivosť hrtana, 

uzlinový nález alebo znaky priameho prerastania. Pri laryngoskopickom vyšetrení 

v lokálnej anestézii možno posúdiť pohyblivosť hrtana. Pri direktnej laryngoskopii 

v celkovej anestézii pod mikroskopickou kontrolou sa hodnotí infiltrácia jednotlivých 

oblastí aj podoblastí hrtana, prípadne infiltrácia priľahlých štruktúr, súčasne sa robí 

probatórna biopsia a histologickým vyšetrením potvrdí definitívna diagnóza. Rozsah 

tumoru sa upresní zobrazovacími vyšetreniami CT, prípadne MR, s kontrastom, 

ktorými sa súčasne zobrazí a posúdi regionálny lymfatický systém (obr. 2.11). 

Diagnóza a určenia štádia choroby sa skompletizuje vyšetrením orgánov s rizikom 

vzdialených metastázach (pľúca, kosti, pečeň). Stanovíme rozsah choroby podľa 

TNM klasifikácie a určí sa štádium choroby.  

 

   
Obr. 2.11 CT hrtana s kontrastnou látkou v axiálnej a sagitálnej rovine, ktoré 
odhaľuje prerastanie karcinómu prednej časti hrtana cez chrupku a zmenu 
klasifikácie karcinómu hrtana z T1 na T4 

Diferenciálna diagnóza: nádory orofaryngu (koreň jazyka, valekuly), nádory 

hypofaryngu, prekancerózy hrtana, chronická laryngitída.  
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Liečba: Včasné štádiá choroby možno liečiť chirurgicky alebo rádioterapiou. 

Chirurgicky možno včasné štádiá karcinómu resekovať endoskopicky- transorálne, či 

už transorálnou laserovou mikrochirurgiou (TLM), alebo transorálnou robotickou 

chirurgiou (TORS) (obr. 2.12). Inou možnosťou je chirurgická resekcia z vonkajšieho 

prístupu, ktorá sa označuje ako parciálna resekcia hrtana. Pokročilé štádia 

karcinómu hrtana možno chirurgicky liečiť väčšinou kompletným odstránením hrtana- 

laryngektómiou. Preto sa u vhodných pacientov indikuje primárna 

(chemo)rádioterapia, ktorá umožňuje zachovať hrtan. Laryngektómia sa indikuje 

u časti pacientov po neúspešnej chemorádioterapii, alebo aj ako primárna liečba 

u pokročilých T4 karcinómov. Súčasťou chirurgickej liečby u karcinómov supraglotis, 

subglotis a pokročilých glotických karcinómov je krčná disekcia.  

   
Obr. 2.12 Karcinóm ľavej glotickej oblasti hrtana a stav po transorálnej laserovej 
mikrochirurgii 

Prognóza: Päť-ročné celkové prežívanie včasných štádií glotického karcinómu hrtana 

je 75-95%, pokročilých štádií 45-55%. Pri včasných štádiách supraglotického 

karcinómu je to asi 60%, pri pokročilých štádiách je to asi 35-55%. Najnepriaznivejší 

je subglotický karcinóm, u ktorého je 5-ročné celkové prežívanie vo včasnom štádiu 

55-65%, v pokročilom 30-47%.  

Chirurgická liečba karcinómu hrtana 

Transorálna endoskopická resekcia 

V súčasnosti miesto tradičných parciálnych resekcií hrtana sa stále viac uplatňujú 

endoskopické resekcie (obr. 2.13). Sú definované dve skupiny endoskopických 

výkonov zamerané na glotickú (endoskopické chordektómie) a supraglotickú oblasť 

(endoskopické supraglotické resekcie).  
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Klasifikácia endoskopických chordektómii:  

• subepiteliálna, typ I, 

• subligamentálna, typ II, 

• transmuskulárna, typ III, 

• totálna alebo kompletná, typ IV, 

• rozšírená, zahrňujúca kontralaterálnu hlasivku, typ Va, 

• rozšírená, zahrňujúca arytenoid, typ Vb, 

• rozšírená, zahrňujúca vestibulovú riasu, typ Vc, 

• rozšírená, zahrňujúca subglotis, typ Vd, 

• resekcia prednej komisúry, typ VI. 

  
Obr. 2.13 Resekát (TLM) pravej strany hrtana od vestibulovej riasy až do subglotis 
spolu s resekciou prednej komisúry s prednou časťou ľavej hlasivky, ktorá je na 
obrázku vľavo (rozšírená chordektómia typu V a,c,d, VI) 

Klasifikácia endoskopických supraglotických resekcií:  

• limitované excízia v supraglotickej oblasti, typ I, 

• mediálna supraglotická resekcia s čiastočnou resekciou preepiglotického 

priestoru, typ II, 

• mediálna supraglotická resekcia s resekciou preepiglotického priestoru, typ III, 

• laterálna supraglotická resekcia, typ IV. 
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Chirurgické výkony z vonkajšieho prístupu  

Najmenej invazívnym výkonom z vonkajšieho prístupu je chordektómia cez 

laryngofisúru. V súčasnosti je indikovaná hlavne u pacientov, u ktorých nie je 

dostatočná endoskopická expozícia endolaryngu.  

Parciálna vertikálna resekcia (antero-frontálna, frontolaterálna, rozšírená 

frontolaterálna, hemilaryngektómia) sa používa na riešenie glotického karcinómu. 

Preťatím štítnej chrupky v mediálnej alebo paramediálnej sagitálnej rovine sa 

zaisťuje prístup ku glotickej oblasti, mimo oblasť nádorovej infiltrácie. Umožňuje 

resekciu jednej alebo oboch hlasiviek, prednej komisúry a priľahlej časti štítnej 

chrupky. Vzhľadom na súčasné možnosti riešenia endoskopickým prístupom je 

zriedka indikovaná.  

Parciálna horizontálna resekcia (supraglotická, typ I) sa indikuje na riešenie 

supraglotického karcinómu. Podľa súčasnej klasifikácie parciálnych horizontálnych 

resekcií podľa kraniokaudálneho rozsahu resekcie, sú definované ďalej 

suprakrikoidná (typ II) a supratracheálna resekcia (typ III). Pri type II resp. III je do 

resekátu okrem supraglotickej oblasti zahrnutá aj glotická, alebo aj subglotická 

oblasť. V súčasnosti sa naviac využíva suprakrikoidná parciálna resekcia. Pri týchto 

parciálnych resekciách je nevyhnuté zachovať aspoň jednu funkčnú krikoarytenoidnú 

jednotku na zachovanie prehĺtania bez aspirácie a hlasu.  

Laryngektómia znamená odstránenie celého hrtana a trvalé vyústenie priedušnice do 

kože v oblasti jugula. Hltan sa natrvalo oddelí od dýchacích orgánov (obr. 2.14).  



107 

		 	
Obr. 2.14 Hrtan po vybratí s prevažne subslizničným šírením karcinómu pri 
rozsiahlom náleze na CT v axiálnej rovine 

Rehabilitácia u laryngektomovaných pacientov 

Kompletná rehabilitácia po laryngektómii pozostáva z rehabilitácie hlasu, dýchania 

a obnove čuchovej funkcie.  

Existujú 3 spôsoby vytvorenia hlasu u laryngektomovaných pacientov: pažerákový 

hlas, hlas tvorený pomocou tracheo-ezofageálnej fistuly, hlas tvorený pomocou 

elektrolaryngu.  

Najmenej invazívnou metódou rehabilitácie hlasu po laryngektómii je pažerákový 

hlas, ktorý umožní pacientom prijateľnú možnosť komunikácie. Pažerák slúži ako 

rezervoár vzduchu a ústie pažeráka do hypofaryngu ako pseudoglottis. V poslednom 

čase sa na viacerých pracoviskách uprednostňuje vytvorenie tracheo-ezofageálnej 

fistuly, ktorá sa tvorí primárne priamo pri laryngektómii alebo sekundárne po zhojení 

operačnej rany (obr. 2.15). Pacient tlačí vzduch do pažeráka cez jednocestný ventil 

vo fistule (tracheoezofageálna protéza), dochádza k slizničným vibráciám v hltane 

a pacient artikuluje hlas do reči. Tracheostómiu si uzavrie ventilovou kanylou alebo 

prstom. Problémom ostáva možnosť netesnenia ventilu v tracheo-ezogageálnej 

fistule so zatekaním potravy do priedušnice a skorá biodegradácia ventilu s potrebou 

výmeny. Pri zlyhaní uvedených metód, pacient dostane k dispozícii elektrolarynx. 

Vibračná plocha elektrolaryngu je zdrojom energie a vibrácií. Pacient si priloží 

elektrolarynx na submandibulárnu oblasť, vibrácie mäkkých tkanív krku dajú vznik 

základnému tónu. Reč je monotónna, mechanická, niekedy ťažšie zrozumiteľná. 
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Po laryngektómii následkom odpojenia horných dýchacích orgánov od dolných, 

nedochádza k filtrovaniu, ohrievaniu a zvlhčovaniu vzduchu prichádzajúceho do 

dolných dýchacích orgánov. Pľúcna rehabilitácia spočíva v aplikácii špeciálnych 

filtrov nad tracheostómiou, ktoré filtrujú vdychovaný vzduch a udržiavajú konštantnú 

teplotu a vlhkosť vzduchu v pľúcach (obr. 2.15).  

 

   
Obr. 2.15 Tracheoezofageálna protéza v tracheostómii a nasadený HME filter 
zaisťujúci ohrievanie a zvlhčovaniu vzduchu 

Po laryngektómii pacient dýcha cez tracheostómiu a pachové molekuly sa nemôžu 

dostať k čuchovému epitelu. Rehabilitácia čuch spočíva v tréningu podtlakového 

nasávanie vzduchu do nosa, kde dutina ústna slúži ako podtlaková pumpa. Pacient 

opakovane posúva sánku a spodinu ústnu spolu s jazykom kaudálne pri zavretých 

ústach. Vzniká podtlak a nasatie vzduchu do nosovej dutiny, čo umožní čuchové 

vnímanie. Tréningom sa tieto manévre stanú efektívne, pohodlné a minimálne 

viditeľné.  

2.4.3 Poranenia hrtana  

Vonkajšie poranenie hrtana 

Anatomické usporiadanie hlavy a krku a pomerne voľná pohyblivosť mäkkých tkanív 

krku zabezpečuje solídnu ochranu hrtana pred úrazmi, preto poranenie hrtana patrí 

k zriedkavým. Vonkajšie poranenie hrtana vzniká vtedy, ak človek nedokáže 
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dostatočne rýchlo reagovať anteflexiou hlavy a hrtanom narazí na pevnú prekážku. 

Takýmto mechanizmom vzniká napríklad poranenie hrtana pri náraze na volant pri 

autohavárii. Hrtan sa môže poraniť pri športe (box, karate), pri samovražedných 

úmysloch (strangulácia, rezné rany a pod.). 

Vonkajšie poranenia hrtana sa delí na tupé, ostré. 

Tupé poranenia hrtana 

Patogenéza: Podľa intenzity násilia vzniká otras hrtana (comotio laryngis), 

pomliaždenie hrtana (contusio laryngis), poranenie hrtanových kĺbov alebo zlomenina 

chrupiek hrtana.  

Otras hrtana: Hrtan je bohato senzitívne inervovaný a aj pomerne mierne násilie 

môže vyvolať reflexne poruchy vedomia, zastavenie srdca a okamžitú smrť. Nález 

v nepriamej laryngoskopii býva normálny. Postihnutý má pocit tupej bolesti v krku. 

Hlas nemusí byť zmenený. 

Pomliaždenie hrtana: Pri pomliaždení hrtana vznikajú subslizničné hematómy, edém, 

subluxácia chrupiek. Na krku možno identifikovať strangulačnú ryhu alebo stopy 

iného násilia. Hlas je zachrípnutý, hovorenie a prehĺtanie sú sprevádzané bolesťou. 

Ak je porušená celistvosť sliznice, môže vzniknúť emfyzém. 

Poranenie hrtanových kĺbov: Najčastejšie býva poranenie krikoarytenoidného kĺbu. 

Obyčajne ide o jednostranné postihnutie. Objaví sa bolesť, dysfónia alebo aj 

dyspnoe. Druhým častým úrazom je poranenie krikotyroidného kĺbu. Dolný roh štítnej 

chrupky býva dislokovaný dorzálne, čo obmedzí funkciu m. cricothyroideus. 

Výsledkom je redukcia hlasového rozsahu (hlavne výšok).  

Zlomenina chrupiek hrtana: Podľa lokalizácie možno rozlišovať zlomeniny 

supraglotis, glotis, subglotis. Traumy v supraglotickej oblasti spôsobujú horizontálne 

zlomeniny štítnej chrupky alebo porušenie ligamentum hyoepiglotticum s následnou 

dislokáciou epiglotis. V glotickej oblasti vznikajú pôsobením násilia krížové zlomeniny 

štítnej chrupky v mieste úponu hlasiviek. Pri úrazoch subglotickej oblasti dochádza 

k zlomenine prstienkovej chrupky s následným poranením krikotyroidného kĺbu. Pri 

tomto úraze môže dôjsť aj k obojstrannému poraneniu n. laryngeus recurrens a tým 

k obojstrannej paréze hlasiviek.  
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Pri zlomeninách chrupiek hrtana býva spontánna bolesť, dysfágia, odynofágia, 

dysfónia, niekedy hemoptýza. Hlas závisí od úrovne zlomeniny, pri glotických 

úrazoch je dysfónia až afónia. Aspeksiou možno pozorovať deformáciu hrtana, 

hematóm, znaky po mechanizme úrazu (napr. strangulačná ryha). Palpačne sa zistí 

bolestivosť, krepitus, emfyzém. Laryngoskopicky (po úraze väčšinou flexibilným 

endoskopom) možno v hrtane pozorovať hematóm, edém, slizničné trhliny, odhalené 

časti chrupiek, poruchu pohyblivosti hlasiviek (odtrhnutie hlasiviek, paréza hlasiviek, 

dyslokácia arytenoidu), zhodnocuje sa dýchacia štrbina. Pri výraznejšom opuchu 

alebo pri paréze hlasiviek býva stridor a dyspnoe. Pri podozrení na zlomeniny 

chrupiek hrtana sa indikuje CT, ktoré upresňuje rozsah poranenia a zlomeniny.  

Liečba: Prvou úlohou je zvládnuť šok, zastaviť krvácanie a zaistiť dýchanie. Niekedy 

je na zaistenie dýchania nutná tracheotómia. Liečba je medikamentózna (antibiotiká, 

kortikoidy, antiedematózne a antirefluxné preparáty) a chirurgická. Antibiotiká sa 

indikujú pri rozsiahlejších slizničných poškodeniach a odhalených chrupkách. Pri 

menej závažných poraneniach je postačujúca medikamentózna liečba a sledovanie 

pacienta. Pri závažnejších poraneniach je väčšinou potrebná tracheotómia a po 

zhodnotení rozsahu poranenia (CT, priama rigídna laryngoskopia, endoskopia hltana 

a pažeráka) sa plánuje chirurgická intervencia. Cieľom je obnovenie dýchania, hlasu 

a prehĺtania. Podľa typu poranenia sa robí repozícia a fixácia chrupkového 

hrtanového skeletu, rekonštrukcie hlasiviek, suturujú sa rozsiahlejšie slizničné 

lacerácie, môžu sa inzerovať stenty.  

Ostré poranenia hrtana 

Patogenéza: Tieto poranenie vznikajú pri pokuse o vraždu alebo samovraždu, môžu 

byť bodné, rezné a strelné. Bývajú to najčastejšie priečne rezné rany medzi štítnou 

chrupkou a jazylkou alebo medzi prstienkovitou a štítnou chrupkou. Pri veľmi hlbokej 

rane možno poraniť až veľké cievy. Treba mať na pamäti, že ak sa pri takomto 

poranení poškodí n. laryngeus superior (senzitívna inervácia vchodu hrtana), môže 

dôjsť k aspirácii krvi s vážnymi následkami.  

Liečba: V prvom rade treba zaistiť dýchanie a zastaviť krvácanie, ranu treba 

chirurgicky ošetriť, podviazať krvácajúce cievy. Dýchanie sa zaistí tracheostomickou 

kanylou s obturačným balónom, aby nedošlo k aspirácii. 

Strelné poranenia hrtana sa vyskytujú v čase mieru zriedkavo.  
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Vnútorné poranenia hrtana 

Vnútorné poranenia hrtana vznikajú často iatrogénne pri endoskopických výkonoch 

alebo pri intubácii. Inou príčinou vnútorných poranení hrtana sú cudzie telesá. Vnútro 

hrtana sa poškodí aj poleptaním pri inhalácii žieravín alebo popálením vdýchnutím 

horúcich plynov alebo priamo plameňa. Pri poškodení hlasiviek vzniká chripot. Ak po 

poranení sliznice hrtana vznikne opuch, môže nastať dýchavica vyžadujúca 

tracheotómiu.  

2.4.4 Zúženie hrtana 

Zúženia (stenózy) hrtana môžu postihovať supraglotickú, glotickú alebo najčastejšie 

subglotickú oblasť. Stenózy môžu byť čiastočné alebo po celom obvode lúmenu 

hrtana, kompletné alebo nekompletné, membranózne alebo kartilaginózne. Môžu byť 

vrodené (pozri Vrodené chyby) alebo získané.  

Príznaky: Symptomatológia závisí od rozsahu stenózy, veku, fyzickej aktivity. 

Typickým príznakom je stridor. Pri supraglotickej a glotickej stenóze býva inspiračný, 

pri subglotickej a tracheálnej stenóze je bifázický. Ďalším príznakom je dyspnoe. Pri 

úsilnom dýchaní možno pozorovať inspiračnú retrakciu supraklavikulárnych, 

infraklavikulárnych a interkostálnych priestorov, jugulárnej jamy, epigastria, zapájanie 

pomocných dýchacích svalov. Ak dochádza k hypoxii, pacient býva bledý až 

cyanotický. V prípade postihnutia glotickej oblasti býva dysfónia. U detí so 

subglotickou stenózou možno počuť štekavý dráždivý kašeľ.  

Etiopatogenéza: Príčinou zúženia hrtana u deti okrem vrodených anomálií sú zápaly 

hrtana (subglotická laryngitída, diftéria hrtana a pod.), nádory hrtana (papilomatóza 

hrtana). U dospelých sú to hlboké zápaly hrtana, nádory hrtana (najčastejšie 

karcinómy), poranenia hrtana, obojstranná paréza hlasiviek.  

Príčinou stenózy hrtana môže byť aj vnútorné poranenie hrtana pri endoskopických 

výkonoch alebo pri intubácii. V minulosti boli častejšie vonkajšie poranenia a infekcia. 

Najčastejšou formou získanej glotickej stenózy je stenóza v oblasti zadnej komisúry 

(obr. 2.16). Príčinnou tejto stenózy sú predĺžená intubácia, traumatická intubácia, 

opakovaná extubácia a reintubácia, nesprávna veľkosť intubačnej kanyly, 

gastroezofageálny reflux, lokálna infekcia.  
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Obr. 2.16 Postintubačná stenóza- zrast v oblasti zadnej časti hlasiviek, ktorý spôsobil 
nepohyblivosť hlasiviek 

Asi u 15% pacientov zaintubovaných viac ako 10 dní vzniká určitý stupeň stenózy 

hrtana. Incidencia subglotických stenóz po intubácii sa odhaduje 1-10%, avšak u detí 

je 90% získaných subglotických stenóz v dôsledku endotracheálnej intubácie. 

Následkom vnútornej traumy hrtana dochádza k subslizničnému edému a k tvorbe 

granulačného tkaniva. Ulcerácie sliznice môžu progredovať do perichondritídy alebo 

chondritídy s následným jazvovatením. Pri patologickom procese v oblasti zadnej 

komisúry môže byť výsledkom fixácia arytenoidov. Stenózy v supraglotickej oblasti 

vznikajú pri poškodení závesného aparátu hrtana (napr. pri laryngotracheálnych 

výkonoch). Idiopatické progresívne subglotické stenózy vznikajú predovšetkým 

u žien, predpokladá sa hormonálny vplyv. Zriedkavo sú príčinou stenózy hrtana 

autoimunitné a systémové choroby (napr. Wegenerova granulomatóza, systémový 

lupus erythematosus, reumatoidná artritída, sarkoidóza, amyloidóza) (obr. 2.17).  
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Obr. 2.17 Získaná subglotická stenóza pri Wegenerovej granulomatóze (zúženie 
predovšetkým v prednej časti krikoidu, II. stupeň podľa Myera-Cottona, vyzretá 
stenóza) 

Diagnóza: V anamnéze sa odhalia opakované intubácie v minulosti, endoskopické 

výkony v hrtane, operácie hrtana a priedušnice z vonkajšieho prístupu, poranenie 

hrtana. Zhodnocuje sa typ stridoru, dyspnoe, kašeľ, hlas. Flexibilnou alebo rigídnou 

laryngotracheoskopiou sa ozrejmí rozsah luminálneho postihnutia. Pri vyšetrení 

v lokálnej anestézii sa posúdi pohyblivosť hlasiviek, v celkovej anestézii sa zas 

dôkladne posúdia jednotlivé oblasti dýchacích orgánov. Treba si všímať dĺžku, 

hrúbku, lokalizáciu, podklad a vyzretosť stenózy. Na zhodnotenie hrtanového skeletu 

a extralumimálnej dĺžky a hrúbky stenotického segmentu sa indikuje CT (obr. 2.18). 

Pri granulomatóznych alebo systémových chorobách je potrebné histologické 

vyšetrenie na určenie diagnózy. Rozsah postihnutia sa definuje podľa lokalizácie 

viacerými klasifikáciami (klasifikácia subglotickej stenózy, zadnej glotickej stenózy, 

diafragmy hrtana). Najčastejšia subglotická stenóza sa klasifikuje podľa Myera-

Cottona na štyri stupne, podľa rozsahu obštrukcie lúmenu subglotickej oblasti. 

I. stupeň je do 50% obštrukcie lúmenu, II. stupeň 51 až 70% obštrukcie, III. stupeň 

71 až 99% obštrukcie a pri IV. stupni nie je lúmen detegovateľný.  



114 

 
Obr. 2.18 CT s kontrastnou látkou v axiálnej rovine subglotickej stenózy hrtana 
(jazvovitá prestavba krikoidu) 

Liečba: Spôsob liečby závisí od rozsahu a lokalizácie stenózy, symptómov, 

celkového stavu. Pacientov možno sledovať alebo indikovať širokú paletu intervencií. 

Možno podávať intralezionálne kortikoidy, dilatovať stenózu, po lýze stenózy topicky 

aplikovať mitomycín-C. Z chirurgickej liečby možno indikovať viacero výkonov 

z endoskopického alebo vonkajšieho prístupu. Cieľom je zaistenie dostatočného 

lúmenu v dýchacích orgánoch eventuálne zlepšenie hlasu. Pri rozhodovaní 

o chirurgickom výkone je potrebný vyhovujúci bronchopulmonálny stav pacienta. 

Zistený gastroezofageálny reflux sa musí intenzívne liečiť ešte pred operáciou.  

Prognóza: je veľmi variabilná podľa etiológie, lokalizácie, závažnosti stenózy, veku 

a celkového stavu pacienta a podľa typu potrebnej intervencie.  
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3 KRK 

3.1 Klinická anatómia krku 

Hornú hranicu krku možno definovať rovinou, ktorá začína na dolnom okraji sánky, 

smeruje cez hroty hlávkových výbežkov k protuberantia occipitalis externa. Dolná 

hranica krku siaha od incisura jugularis sterni (fossa jugularis) pozdĺž kľúčných kostí 

k prominentia spinalis siedmeho krčného stavca. Krk po stranách ohraničuje 

musculus trapezius, ktorého predný okraj na zadnom okraji krku tvorí hranicu so 

šijou. 

Dominantným obrazom na krku sú štruktúry, ktoré možno opticky pozorovať- 

aspexiou. U mužov vyniká prominentia laryngea - Adamovo jabĺčko, a u oboch 

pohlaví svalová masa tvorená početnými svalmi. Z nich najvýraznejšie sú kývače 

hlavy, pravý a ľavý musculus sternocleidomastoideus a veľká skupina šijových 

svalov. Svalová časť krku predstavuje tri pätiny celkovej hmotnosti krku.  

Krčné svaly obaľujú fascie, ktoré sa na ich okrajoch spájajú a vytvárajú väčšie 

fasciové celky. Rozlišujeme povrchovú a hlbokú krčnú fasciu. Hlboká krčná fascia má 

tri listy.  

Okrem fascií a svalov na krku sa rozlišujú jednotlivé orgány, hrtan, priedušnica, hltan, 

pažerák, puzdro veľkých ciev a jeho štruktúry, štítna žľaza, lymfatické uzliny krku a 

iné. Anatomické poznatky o jednotlivých orgánoch sa predkladajú v príslušných 

kapitolách. 

Fascie a fasciové priestory krku 

Krčné fascie obaľujú jednotlivé anatomické štruktúry krku a vytvárajú tak početné 

anatomické priestory na krku. Pre chirurga je dôležitá dôkladná znalosť fasciových 

priestorov. Tieto sú vždy bezpečným ukazovateľom smeru pri chirurgických 

výkonoch. Nepresné kraniokaudálne ohraničenie niektorých fasciových priestorov 

však môže byť príčinou nebezpečného šírenia infekcie. Na krku možno identifikovať 

nasledovné fascie: 

Povrchová krčná fascia (fascia colli subcutanea): Leží bezprostredne pod kožou, 

v mieste platyzmy je slabo vytvorená.  
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Hlboká krčná facia má tri listy: lamina superficialis, lamina pretrachealis, lamina 

prevertebralis fasciae colli profundae. 

Povrchový list hlbokej krčnej fascie: Odstupuje od kľúčnych kostí a sterna kraniálne, 

obaluje m. sternocledomastoideus, a m. trapezius. Ventrálne sa upína na jazylku, 

potom obaľuje suprahyoidné svaly a podčeľustnú žľazu. Dorzálne smeruje do fascia 

nuchae.  

Pretracheálny (mediálny) list hlbokej krčnej fascie: Odstupuje od zadnej plochy 

kľúčnych kostí a sterna, obaľuje štítnu žľazu, infrahyoidné svaly a ďalšie krčné 

orgány (priedušnicu, pažerák, hltan, hrtan) a tvorí väzivový obal nervovocievneho 

zväzku.  

Prevertebrálny list hlbokej krčnej fascie: Fascia obaľuje prevertebrálnu skupinu 

krčných svalov, nalieha na chrbticu a zrastá s transverzálnymi výbežkami chrbtice.  

Alárna fascia: Klinicky významná fascia oddeľujúca retrofaryngický priestor od 

nebezbečného priestoru.  

Parafaryngický, retrofaryngický a nebezbečný priestor (pozri kapitolu Hltan). 

Prevertebrálny priestor je ventrálne ohraničený prevertebrálnym listom hlbokej krčnej 

fascie a rozprestiera sa od bázy lebky až po kostrč.  

Krvné cievy  

Artériový systém  

Najvýznamnejšie cievy sú uložené v puzdre veľkých ciev pod 

m. sternocledomastoideus. V tomto puzdre sa nachádza a. carotis communis (a.c.c.), 

v. jugularis interna (v.j.i.) a spolu s nimi aj blúdivý nerv - n. vagus. Artéria carotis 

communis ako hlavná cieva na krku odstupuje vpravo z truncus brachiocephalicus 

a vľavo z arcus aorte.  

Ľavá i pravá a. carotis communis smerujú bez vetiev po stranách priedušnice a 

hrtana do výšky asi horného okraja štítnej chrupky, kde sa rozdeľujú na a. carotis 

interna (a.c.i.) a. carotis externa (a.c.e.). A. carotis externa odstupuje 

ventromediálne, a. carotis interna dorzolaterálne od a. carotis communis. Cievy sú 

uložené v trigonum caroticum, ktoré je ohraničené predným okrajom m. 

sternocleidomastoideus, zadným bruškom m. digastricus a hornou časťou m. 
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omohyoideus. V oblasti bifurkácie a. carotis communis sa nachádza glomus 

caroticum.  

A. carotis externa a interna je často treba v chirurgickej praxi presne identifikovať. 

Chirurg sa orientuje podľa odstupujúcich ciev. A. carotis interna na krku nevydáva 

žiadne vetvy. A. carotis externa sa identifikuje podľa jednotlivých odstupov. Zdola 

nahor odstupujú vetvy a. carotis externa: a. thyroidea superior, a. lingualis, a. facialis, 

a. pharyngea ascendens, a. occipitalis, a. auricularis posterior, a. maxillaris, 

a. temporalis superficialis. 

A. carotis interna je uložená viac vzadu a po odstupe v trigonum caroticum smeruje 

nahor do intrakránia, vyživuje mozog, oko atď. Po rozdelení a.c.c. sa a.c.i. zanára 

hlbšie a smeruje ku canalis caroticus, cez ktorý vstupuje do lebky. Glomus caroticum 

je asi 5 mm veľké teliesko uložené v adventícii mediálnej časti steny bifurkácie. Sú tu 

uložené receptory regulujúce krvný tlak. Receptory chemicky ovplyvňujú dýchanie, 

krvný tlak, srdcovú frekvenciu v závislosti na aktuálnom stave saturácie kyslíkom 

a CO2, pH krvi.  

A.vertebralis po odstupe z a. subclavia vstupuje do foramen processus transversi 

šiesteho krčného stavca (C6) a ďalej postupuje kraniálne týmito otvormi krčných 

stavcov (foramina transversaria). Cez foramen magnum preniká do intrakránia, kde 

vytvára vetvy pre mozgové obaly a zúčastňuje sa na tvorbe circulus arteriosus 

cerebri (Willisi). Aa. vertebrales transportujú asi tridsať percent zo všetkej krvi 

dopravovanej do intrakránia. Oba tieto cievne systémy a.carotis interna a 

a.vertebralis vytvárajú dômyselný systém zásobenia mozgu a pri porušení niektorej 

časti vznikajú rôzne syndrómy a rôzne kolaterálne smery toku krvi. 

Venózny systém  

Venózny systém na krku tvoria početné cievne štruktúry, ktoré odvádzajú krv z hlavy 

a samotného krku. Dominantnou venóznou štruktúrou je vena jugularis interna 

vpravo aj vľavo, ktorá odvádza väčšinu (až 90%) krvi z dutiny lebky. Vena jugularis 

interna vpravo býva silnejšia a dominantnejšia. Vena jugularis interna začína na báze 

lebky v laterálnej časti foramen jugulare rozšírením nazývaným bulbus venae 

jugularis superior. Je plynulým pokračovaním sinus sigmoideus. Postupne vena 

jugularis interna smeruje na krku pozdĺž a. carotis interna, a. carotis communis najprv 

dorzálne a potom laterálne a nakoniec ventrolaterálne od tepny. Jej lúmen máva 
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rozmer 8 až 16mm. Pred sútokom s vena subclavia sa rozširuje do vretenovitého 

bulbus venae jugularis inferior. V hornej časti krku kríži vénu nervus acscesorius 

najčastejšie laterálne, menej často z mediálnej strany a ansa nervi hypoglossi a 

nervus hypoglossus, ktoré sú uložené na mediálnej ploche vény. Do vena jugularis 

interna sa otvárajú plexus venosus condylicus z canalis nervi hypoglossi, vena 

canaliculi cochleae, plexus venosus caroticus internus, vena pharyngica, vena 

lingualis, vena sternocleidomastoidea, vena thyroidea superior, vena facialis so 

svojimi prítokmi, vena retromandibularis a vena thyroidea media. V chirurgii krku sa 

ešte chirurg stretáva s venae jugulares externae a venae jugulares anteriores. 

Okrem týchto ciev sú významné venae vertebrales a venózny plexus okolo miechy a 

okolo krčnej chrbtice.  

Lymfatický systém 

Lymfatické systémy hlavy a krku úzko súvisia. Tvoria ho lymfatické cievy a lymfatické 

uzliny. Lymfatické uzliny sú útvary ovoidného až obličkovitého tvaru bledosivej alebo 

ružovkastej farby. Majú hladký povrch, rozličnú veľkosť a na pohmat sú elastické. 

Pozdĺžny rozmer kolíše v rozsahu od 1 do 30 mm. Uzliny do ktorých ústia miazgové 

cievy z určitej oblasti tela, prípadne z určitého orgánu, sa označujú ako regionálne 

uzliny. Oblasť z ktorej miazgové cievy smerujú k určitej skupine uzlín je tributárna 

oblasť. Podľa Rouviera (1932) sa lymfatické uzliny topograficky delia do niekoľkých 

skupín: nodi lymphatici submandibulares, nodi lymphatici submentales, nodi 

lymphatici retropharyngeales, nodi lymphatici cervicales anteriores, nodi lymphatici 

cervicales laterales. Podľa prietoku lymfy sa delia na nodi lymphatici cervicales 

superficiales a nodi lymphatici cervicales profundi. Hlboké krčné lymfatické uzliny 

rozdeľujeme na uzliny pozdĺž v. jugularis interna, uzliny pozdĺž n. accesorius a nodi 

supraclaviculares. Pre klinickú a chirurgickú prax pozri rozdelenie v kapitole 3.2. 

Lymfa prúdi cez lymfatické cievy do venózneho systému. Lymfatický systém hlavy 

a krku sa zlieva do truncus jugularis dexter et sinister. Truncus jugularis sinister ústí 

spolu s truncus subclavius a truncus bronchomediastinalis do ductus thoracicus. 

Truncus jugularis dexter ústí spolu s truncus subclavius a truncus 

bronchomediastinalis do ductus lymphaticus dexter. Ductus thoracicus a ductus 

lymphaticus dexter ústia do angulus venosus dexter et sinister (sútok v. jugularis 

interna a v. subclavia).  
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Nervový systém  

Nervové zásobenie krku je zložité. Podieľajú sa na ňom motorické, senzitívne, 

senzorické, vegetatívne nervy. Plexus cervicalis vzniká spojením vetiev prvého, 

druhého, tretieho a štvrtého cervikálneho nervu. Medzi jednotlivými nervami sú 

početné spojky. Povrchové vetvy obsahujú senzitívne vlákna, prenikajú k zadnému 

okraju strednej tretiny m. sternocleidomastoideus, dostávajú sa do podkožného 

tkaniva. Inervujú kožu krku a priľahlých častí hlavy a hrudníka. Zhora nadol sú 

uložené takto: nervus occipitalis minor (C2, C3), nervus auricularis magnus (C2, C3), 

nervus transverssus colli (C3), nervi supraclaviculares (C3, C4). Niektoré senzitívne 

vetvy plexus cervicalis sa často pri operáciách napr. pri krčnej disekcii musia 

prerušiť. Výsledkom je necitlivosť kože v oblasti ušnice, krku, infraklavikulárnej jamy 

a pleca až po zadný okraj musculus deltoideus.  

Hlboké vetvy plexus cervicalis obsahujú motorické a senzorické vlákna. Zúčastňujú 

sa na inervácii svalov krku, pletenca a bránice. Pomerne často anastomózujú s 

nervus accessorius a spoločne s ním alebo zriedkavejšie samostatne inervujú 

m. sternocleidomastoideus a m. trapezius. Dôležitá vetva plexus cervicalis je nervus 

phrenicus. Spravidla vybočuje zo štvrtého cervikálneho nervu, ale zavše dostáva 

vlákna aj z tretieho a piateho cervikálneho nervu. N. phrenicus zostupuje po 

m. scalenus anterior do hornej hrudnej apertúry. Okrem motorických vlákien 

obsahuje malú prímes senzitívnych vlákien, ktorými inervuje perikard, časť pleury, 

mediastína a diafragmy. Motorickými vláknami zabezpečuje inerváciu svalových 

vlákien bránice. Pri pozornej preparácii sa pri krčných operáciách tento nerv zriedka 

poraní. 

Plexus brachialis vzniká z predných vetiev cervikálnych nervov C4 až C7(Th1). 

Možno ho identifikovať v štrbine medzi musculus scalenus anterior a musculus 

scalenus medius (fissura scalenorum). Po výstupe z fissura scalenorum pokračuje 

nad a. subclavia a spolu s ňou laterokaudálne do axily. Exponovať ho možno v 

oblasti zadného krčného trojuholníka.  

Nervus facialis sa na inervácii svalov krku zúčastňuje prostredníctvom ramus colli, 

ktorý inervuje platyzmu. Ramus digastricus a ramus stylohyoideus inervujú zadné 

bruško m. digastricus a m. stylohyoidues. Pri chirurgických výkonoch na krku treba 

chrániť ramus marginalis mandibulae. Táto vetva smeruje pozdĺž tela sánky 

k mimickým svalom brady a svalom dolnej pery a k hornej časti platyzmy.  
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Nervus glossopharyngeus je uložený veľmi vysoko v štrbine medzi arteria carotis 

interna a vena jugularis interna. Zostupuje pred a. carotis interna a prikladá sa 

k m. stylopharyngeus (ktorý inervuje) a pozdĺž neho smeruje dopredu do koreňa 

jazyka k m. styloglossus.  

Nervus vagus opúšťa lebku spolu s nervus glosopharyngeus a nervus accessorius 

cez foramen jugulare. Najčastejšie sa exponuje pri krčnej disekcii v puzdre veľkých 

ciev medzi arteria carotis interna a vena jugularis interna. Ku klinicky významným 

vetvám nervus vagus v rámci krčnej chirurgie patria nervus laryngeus superior 

a nervus laryngeus recurrens. N. laryngeus superior po vetvení smeruje medzi veľký 

roh jazylky a horný roh štítnej chrupky, tu sa vetví na ramus externus a ramus 

internus. R. externus motoricky inervuje m. cricothyroideus, r. internus je senzitívny 

nerv pre glosoepiglotickú a supraglotickú oblasť. N. laryngeus recurrens vpravo 

odbočuje tesne pod dolným okrajom arteria subclavia. Vetva sa zatáča nahor, v 

riedkom spojive sa približuje k priedušnici, vkladá sa do ryhy medzi priedušnicu a 

pažerák a smeruje nahor do hrtana. N. laryngeus reccurrens vľavo odbočuje nižšie, 

pod arcus aorte a smeruje nahor v ryhe medzi pažerákom a priedušnicou. N. 

laryngeus reccurrens končí ako n. laryngeus inferior a zaisťuje motorickú inerváciu 

všetkých svalov hrtana okrem m. cricothyroideus a senzitívnu inerváciu glotickej 

a subglotickej oblasti.  

Nervus accessorius je spomedzi hlavových nervov na krku najpovrchovejšie uložený. 

Skladá sa z motorických vláken radix craniales a radix spinales, ktoré sa spájajú vo 

vnútri lebky. Tesne pod foramen jugulare sa vlákna delia na dve vetvy, ramus 

internus a ramus externus. R. internus sa spája s n. vagus kaudálne od gangliom 

superior a spolu s ním sa zúčastňuje na inervácii svalov hltana a hrtana. Ramus 

externus obsahuje vlákna z krčnej miechy v rozsahu segmentov C1 až C6. Táto 

vetva je pod bázou uložená pri prednom alebo laterálnom okraji vena jugularis 

interna. Smeruje šikmo dozadu a nadol k mediálnej ploche m. 

sternocledomastoideus. Pod hrotom hlávkového výbežku vo vzdialenosti 3-4 cm sa 

zanára do svalu a inervuje ho. Asi 4-5 cm nad úrovňou klavikuly sa r. externus n. 

accessorii dostáva pod predný okraj musculus trapezius a v rozličnej hĺbke ho 

inervuje terminálnymi vetvičkami. Anatomické variability nervus acessorius sú 

početné.  
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Nervus hypoglossus po výstupe z canalis nervi hypoglossi smeruje pod bázou lebky 

smerom ventrálne a nadol, dostáva sa medzi vena jugularis interna a arteria carotis 

interna a oblúkovite sa otáča k veľkému rohu jazylky. Pod zadným bruškom 

m. digastricus sa dostáva medzi m. hyoglossus a m. mylohyoideus a preniká k 

svalom jazyka.  

3.2 Chirurgické rozdelenie skupín lymfatických uzlín na krku 

Anatomické rozdelenie lymfatických uzlín hlavy a krku nie úplne vyhovovalo 

chirurgickým potrebám, preto vznikali klinické klasifikácie skupín lymfatických uzlín. 

Široko akceptovaná terminológia na rozdelenie skupín lymfatických uzlín 

kategorizuje jednu stranu krku na 6 oblastí. V niektorých oblastiach lymfatických uzlín 

vznikla klinická potreba rozdelenia na podoblasti (oblasti I, II a V). Oblasti skupín 

lymfatických uzlín na hlave a krku rozdeľujeme na oblasť IA – submentálna oblasť, 

oblasť IB – submandibulárna oblasť, oblasť II – horná jugulárna oblasť, oblasť III – 

stredná jugulárna oblasť, oblasť IV – dolná jugulárna oblasť, oblasť V – zadný krčný 

trojuholník a oblasť VI – centrálny kompartment, ktorý zahŕňa prelaryngeálne, 

pretracheálne a paratracheálne lymfatické uzliny. Hranice medzi jednotlivými 

oblasťami a podoblasťami sú uvedené v tabuľke 3.1. 

Krčné oblasti sú doplnenou oblasťou VII, ktorá predstavuje horné mediastinálne 

lymfatické uzliny. Lymfatické uzliny nachádzajúce sa v regionálnej oblasti, ktoré nie 

sú zahrnuté v spomenutých 6 úrovniach, sú pomenované podľa ich anatomickej 

lokalizácie (retrofaryngické, parotické, retroaurikulárne, subokcipitálne lymfatické 

uzliny, atď).  

Hoci rozdelenie krku na uvedené oblasti vznikalo hlavne pre potreby onkochirurgie 

hlavy a krku a definovanie odstraňovaných oblastí pri krčnej disekcii, táto klasifikácia 

sa v súčasnosti používa aj na definovanie lokalizácie benígnych lézii na krku. Aby sa 

dosiahlo rovnaké hodnotenie lokalizácie krčnej oblasti klinikom aj rádiodiagnostikom, 

boli doplnené rádiologické kritéria na rozdelenie jednotlivých oblastí krku, ktoré 

korešpondujú s klinickou klasifikáciou.  
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Tabuľka 3.1 Anatomické štruktúry určujúce hranice oblastí a podoblastí na krku 

oblasť/ 

úroveň 

horná hranica dolná hranica anteriórna/ 

mediálna hranica 

posteriórna/ laterálna 

hranica 

IA symfýza sánky telo jazylky predné bruško m. 

digastricus 

kontralat.  

predné bruško m. 

digastricus ipsilater. 

IB telo sánky zadné bruško m. 

digastricus 

predné bruško m. 

digastricus 

m. stylohyoideus 

IIA báza lebky horizontálna rovina 

definovaná dolným 

okrajom jazylky 

m. stylohyoideus vertikálna rovina v 

priebehu n. 

accessorius 

IIB báza lebky horizontálna rovina 

definovaná dolným 

okrajom jazylky 

vertikálna rovina v 

priebehu n. 

accessorius 

laterálny okraj m. 

sternocleidomastoid

eus 

III horizontálna rovina 

definovaná dolným 

okrajom jazylky 

horizontálna rovina 

definovaná dolným 

okrajom krikoidnej 

chrupky 

laterálny okraj m. 

sternohyoideus 

laterálny okraj m. 

sternocleidomastoid

eus alebo nervy 

z plexus cervicalis 

IV horizontálna rovina 

definovaná dolným 

okrajom krikoidnej 

chrupky 

kľúčna kosť laterálny okraj m. 

sternohyoideus 

laterálny okraj m. 

sternocleidomastoid

eus alebo nervy 

z plexus cervicalis 

VA apex konvergencie m. 

sternocleidomastoideus 

a m. trapesius  

horizontálna rovina 

definovaná dolným 

okrajom krikoidnej 

chrupky 

laterálny okraj m. 

sternocleidomastoi

deus alebo nervy 

z plexus cervicalis 

predný okraj m. 

trapesius 

VB horizontálna rovina 

definovaná dolným 

okrajom krikoidnej 

chrupky 

kľúčna kosť laterálny okraj m. 

sternocleidomastoi

deus alebo nervy 

z plexus cervicalis 

predný okraj m. 

trapesius 

VI jazylka suprasternálna 

incizúra 

a. carotis comunis a. carotis comunis 
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3.3 Vyšetrovacie metódy 

3.3.1 Anamnéza, inšpekcia, palpácia 

Vyšetrenie sa začína všeobecnou a cielenou anamnézou. Treba sa zamerať na 

klinické príznaky vyplývajúce z postihnutia krčných štruktúr. Cielene sa treba pýtať 

na zmeny tvaru krku, zmeny farby kože, bolesť krku spontánnu, či vyprovokovanú, 

konzistenciu krčných štruktúr a pod. Na krku sa prejavujú zápalové a nádorové 

zmeny z celej ORL oblasti, takže anamnestické údaje vedú lekára ku konkrétnym 

orgánom hlavy a krku. Nasledujú inšpekcia a palpácia. Pri inšpekcii sa sleduje 

symetria a štruktúry krku. Významnejšie odchýlky možno pozorovať často na prvý 

pohľad. Tvar krku podmieňujú oba kývače hlavy (m. sternocledomastoideus), m. 

trapezius obojstranne, jazylka, štítna chrupka, prstienkovitá chrupka. Štítna žľaza sa 

pozoruje opticky len pri chorobách štítnej žľazy. Optické zmeny na krku možno 

niekedy spozorovať ľahko, inokedy, v závislosti od habitu pacienta, aj výraznejšie 

rezistencie môžu ostať skryté. Pri inšpekcii sa sledujú uvedené štruktúry krku, 

sledujú sa zmeny kože, venózna náplň, zmeny pigmentácie, vyústenia píšťal. Ďalej si 

treba všímať spontánnu polohu a pohyblivosť hlavy. Pre niektoré choroby je typická 

úľavová vynútená poloha hlavy (sklonenie hlavy pri abscesoch, zápaloch štítnej 

žľazy a pod.). Očividné môže byť aj pulzovanie útvarov. Najčastejšie pozorovateľnou 

zmenou býva vyklenutie časti krku. Ďalšou metódou je palpácia. Palpácia je jedno z 

najdôležitejších vyšetrení krku. Pre palpáciu lymfatického systému sa odporúča 

štandardný postup, aby sa nevynechala žiadna skupina lymfatických uzlín. Niekedy 

možno využiť bimanuálnu palpáciu na porovnanie stranových rozdielov krku. Pri 

vyšetrení submentálnej a submandibulárnej oblasti bimanuálne sa využíva 

kombinovaná palpácia transorálne a zvonku. Sklonením hlavy k vyšetrovanej strane 

sa krk uvoľní, čo uľahčí palpáciu. Výhodné je palpovať aj odzadu bimanuálne. Pri 

palpácii si treba všímať veľkosť lymfatických uzlín, ich počet, pohyblivosť, 

bolestivosť, konzistenciu (elastickosť, tvrdosť, nerovnosť povrchu), pulzáciu, teplotu 

kože, pohyblivosť kože nad uzlinou, a iné kožné zmeny atď. Pri podozrení na cievne 

aneuryzmy a v oblasti glomus caroticum možno palpačné vyšetrenie doplniť 

auskultačným vyšetrením. Auskultačné vyšetrenie možno použiť aj na posúdenie 

prúdenia vzduchu cez hrtan a krčnú časť priedušnice pri hodnotení stenóz. Presnosť 
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palpačného vyšetrenia závisí od skúseností vyšetrujúceho, od habitu pacienta 

a predchádzajúcej liečby (operácia krku, rádioterapia).  

3.3.2 Vyšetrenie zobrazovacími metódami 

Röntgenové konvenčné snímky mäkkých častí krku pri súčasných zobrazovacích 

metódach strácajú na význame. Možno na nich sledovať niektoré kontúry krku, 

cystické útvary, kontrastné útvary, napr. nahromadenie vzduchu v tkanivách, reliéf 

dýchacej trubice, kalcifikované ložiská, sialolyty, kontrastné cudzie telesá, 

prevertebrálne procesy a pod. Zo zobrazovacích vyšetrení sa najčastejšie využíva 

ultrazvukové vyšetrenie - ultrasonografia (UZV, USG), počítačová tomografia (CT), 

magnetická rezonancia (MR) a pozitrónová emisná tomografia (PET).  

Ultrazvukové vyšetrenie (UZV, USG): Výhodou USG je dostupnosť, nízke zaťaženie 

pacienta, neinvazívnosť, možná častá opakovateľnosť. Výpovednosť a presnosť 

závisí od skúseností vyšetrujúceho. Indikuje sa na posúdenie lymfatického systému 

krku, vrodených anomálií krku, slinných žliaz, štítnej žľazy, zápalových procesov na 

krku na zhodnotenie kolikvácie. Vyšetrenie je limitované v retrofaryngeálnej oblasti, 

pod bázou lebky, v mediastíne. Dopplerovská USG dopĺňa informácie 

o hemodynamických parametroch ciev. Pod sonografickou kontrolou možno presne 

vykonať tenkoihlovú biopsiu na cytologické vyšetrenie.  

Počítačová tomografia (CT): Výhodná metóda pre posúdenie nádorových chorôb, na 

posúdenie primárneho nádoru aj regionálnych lymfatických uzlín. Je metódou voľby 

pri zápalových komplikáciách krku. Je vhodná na doplnenie informácie o rozsahu pri 

vrodených anomáliách krku a ich vzťahu k okolitým štruktúram. Využíva sa na 

zhodnotenie nálezu pri rozsiahlejších úrazoch krku. Nevýhodou je radiačná záťaž.  

Magnetická rezonancia (MR): Je rovnako ako CT vhodná metóda pre posúdenie 

nádorových chorôb, na posúdenie primárneho nádoru aj regionálnych lymfatických 

uzlín. Výhodná je na zobrazenie mäkkých štruktúr krku. MR je limitovaná u pacientov 

s kovovými implantátmi.  

Pozitrónová emisná tomografia (PET): PET je neinvazívna funkčná zobrazovacia 

technika s nízkou radiačnou záťažou. Na rozdiel od konvenčných zobrazovacích 

vyšetrení, pri ktorých sa hodnotia morfologické zmeny, pri PET sa využíva 

vizualizácia metabolickej aktivity tkanív. V súčasnosti sa najčastejšie využíva 

rádioaktívny analóg glukózy, [(18)F] fluoro – 2 deoxy – D – glukóza (18FDG). 
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Aplikuje sa intravenózne, následne sa nadmerne hromadí v bunkách so zvýšenou 

glykolytickou aktivitou. Využíva sa predovšetkých v onkológii hlavy a krku. 

Nedostatočnú anatomickú informáciu možno preklenúť fúziou obrazov PET s CT 

alebo MR, čím sa získa anatomická aj funkčná informácia.  

Klasická invazívna angiografia, CT a MR angiografia: Indikuje sa pri podozrení 

a cievnaté nádory krku, cievne malformácie a anomálie, najčastejšie pri 

paragangliómoch.  

Lymfoscintigrafia: Je to metóda na detekciu sentinelovej lymfatickej uzliny, čo je prvá 

uzlina lymfatickej drenáže primárneho nádoru. Po peritumoróznom podaní 

rádioaktívnej lymfotropnej látky sa následne zaznamenáva lymfatická drenáž 

gamakamerou (obr. 3.1).  

  
Obr. 3.1 Lymfoscintigrafia- gamagrafický záznam rádioaktivity okolo primárneho 
tumoru (miesto aplikácie rádiofarmaka) a zobrazenie sentinelových lymfatických uzlín 
(SLN) v oblasti IIA v predozadnej a v bočnej projekcii 

3.4 Choroby krku 

3.4.1 Vrodené chyby krku  

Mediálna krčná cysta (cystis colli mediana) 

Mediálna krčná cysta z ductus thyroglossus je najčastejšou vrodenou anomáliou na 

krku.  

Príznaky: Cysta sa prejavuje nebolestivou rezistenciou v oblasti jazylky, supra- 

alebo infrahyoidne, väčšinou býva asymptomatická (obr. 3.2). V prípade zápalu býva 

bolestivá, môže dôjsť k spontánnemu prevaleniu sa zápalového exsudátu cez kožu, 
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inokedy sa nesprávne inciduje. Vzniká sekundárna mediálna krčná fistula. Palpačne 

je elastická, sleduje deglutináciu, možno vyhmatať pruh smerom k jazylke. Cysta 

nebýva zjavná pri narodení, vyskytuje sa u detí, ale aj u dospelých.  

Etiopatogenéza: Vzniká z perzistujúceho, neuzavretého ductus thyroglossus po 

zostúpení štítnej žľazy z oblasti koreňa jazyka (foramen caecum) do štandardnej 

lokalizácie v prednej dolnej časti krku. Kdekoľvek v priebehu ductus thyroglossus 

môže vzniknúť cysta alebo fistula.  

Diagnóza sa stanoví na základe palpačného nálezu doplneného zobrazovacími 

vyšetreniami USG alebo CT krku (obr. 3.3). Môže sa doplniť tenkoihlovou cytológiou.  

Diferenciálna diagnóza: V diferenciálnej diagnostike treba odlíšiť uzol 

v pyramidálnom laloku štítnej žľazy, epidermoid, ektopické tkanivo štítnej žľazy, 

lipóm, lymfangióm, aberantné tkanivo týmu.  

Liečba: Kompletná exstirpácia cysty s eventuálnou fistulou spolu s telom jazylky 

(obr. 3.4).  

Prognóza: Po kompletnom odstránení mediálnej krčnej cysty spolu s telom jazylky je 

riziko recidívy veľmi nízke. Pri operácii pozápalovo zmenenej mediálnej krčnej cysty 

sa riziko recidívy zvyšuje.  

 

 
Obr. 3.2 Mediálna krčná cysta 
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Obr. 3.3 CT krku s kontrastnou látkou v axiálnej a sagitálnej rovine s obrazom 
mediálnej krčnej cysty 

   
Obr. 3.4 Exstirpacia mediálnej krčnej cysty a resekát s telom jazylky 

Laterálna krčná fistula (fistulla colli lateralis) 

Laterálna krčná fistula býva viditeľná už pri narodení, môže byť jednostranná alebo 

obojstranná. Ak má vonkajšie aj vnútorné ústie označuje sa ako úplná, môže byť aj 

neúplná, slepo končiaca v tkanivách krku. Ak má vonkajšie ústie pri chýbajúcom 

vnútornom ústí, označuje sa ako sínus. Fistuly sú vystlané epitelom 

(dlaždicovobunkový, zriedkavejšie cylindrický).  

Príznaky: Vonkajšie ústie býva pred predným okrajom m. sternocleidomastoideus. 

Výška vonkajšieho ústia a lokalizácia vnútorného ústia závisí od žiabrovej štrbiny 

z ktorej fistula vznikla. Z ústia vyteká hlienový obsah, ktorý možno pozorovať hlavne 
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na vonkajšom ústí. Pri anomálii 1. žiabrovej štrbiny je vnútorné vyústenie vo 

vonkajšom zvukovode, ak je fistula kompletná a má aj vyústenie na krku, označuje 

sa ako cervikoaurálna fistula. Pri poruche obliterácie 2. žiabrovej štrbiny, ktorá je 

najčastejšia, býva vnútorné vyústenie na laterálnej stene orofaryngu (fossa 

tonsillaris). Vonkajšie vyústenie je vo výške medzi strednou a dolnou tretinou m. 

sternocleidomastoideus (obr. 3.5). Existujú však viaceré variácie priebehu fistuly, 

ktorá má často úzky vzťah k veľkým krčným cievam a k n.IX a XII. Pri anomálii 3. 

žiabrovej štrbiny má fistula vnútorné vyústenie do hornej časti piriformného recesu 

a môže sa manifestovať ako absces na krku alebo môže byť príčinou akútneho 

zápalu štítnej žľazy. Obdobné ťažkosti sa môžu objaviť pri chybnej obliterácii 4. 

žiabrovej štrbiny, pri ktorej má fistula vnútorné vyústenie do mäkkých tkanív okolo 

štítnej žľazy, prípadne do apexu piriformného recesu, alebo až do krčného pažeráka.  

Etiopatogenéza: V dôsledku porúch v embryogenéze sú fistuly pozostatkom pri 

chybnej obliterácii 1. až 4. žiabrovej štrbiny.  

Diagnóza: Od narodenia možno pozorovať typické vonkajšie vyústenie fistuly, ktoré 

možno nasondovať, okolitá koža môže byť zapálená, palpačne sa zistí pruh, ktorý 

zodpovedá fistule. Niekedy sa výtok z vonkajšieho ústia môže objaviť až po uzávere 

vnútorného ústia (po tonzilektómii). Pri podozrení na laterálnu krčnú fistulu je dôležité 

otoskopické vyšetrenie, vyšetrenie oro- a hypofaryngu. Pri fistulách z 3. a 4. žiabrovej 

štrbiny možno indikovať ezofagografiu. Presnejšie zobrazí rozsah a lokalizáciu fistuly 

CT alebo MR.  

Diferenciálna diagnóza: fistulujúca abscedovaná lymfonoditída 

Liečba: kompletná chirurgická resekcia. Najčastejšia je fistula z 2. žiabrovej štrbiny 

(obr. 3.6). Podľa dĺžky fistuly ju možno vypreparovať aj z 2-3 krátkych horizontálnych 

rezov až po bočnú stenu hltana, kde ju možno podviazať, alebo ju možno vyvliecť do 

hltana a resekovať spolu s podnebnou mandľou transorálne. V prípade ostatných 

typov fistúl treba myslieť na úzky topografický vzťah k n.VII, IX, XII a n. laryngeus 

recurrens.  

Prognóza: Pri kompletnej resekcii je prognóza priaznivá, s rizikom recidívy do 3%.  

 



129 

 
Obr. 3.5 Vonkajšie vyústenie laterálnej krčnej fistuly vľavo z 2. žiabrovej štrbiny 
a súčasne vyústenie preaurikulárnej fistuly vľavo 

 
Obr. 3.6 Exstirpácia laterálnej krčnej fistuly vľavo z 2. žiabrovej štrbiny 

Laterálna krčná cysta (cystis colli lateralis) 

Laterálna krčná cysta je vrodená epiteliálna cysta nachádzajúca sa v laterálnej časti 

krku.  

Príznaky: Zistí sa nebolestivá zväčša oválna rezistencia (veľkosti asi slepačieho 

vajca) v hornej laterálnej časti krku, bez zmien na koži (obr. 3.7). Nebýva manifestná 

pri narodení. Rezistencia je palpačne elastická, pohyblivá oproti spodine aj koži. 

Niekedy sa môže zapáliť, vtedy býva palpačne citlivá, alebo aj spontánne bolestivá 

so súčasnými zápalovými zmenami na koži. Väčšinou býva jednostranná.  

Etiopatogenéza: Existujú viaceré hypotézy vzniku laterálnej krčnej cysty. Branchiálny 

pôvod sa vysvetľuje chybnou obliteráciou žiabrovej štrbiny alebo perzistenciou 
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cervikálneho sínusu. Inou hypotézou je vznik cysty zo zvyšku ductus 

thymopharyngeus alebo cystickou premenou z lymfatickej uzliny.  

Diagnóza sa stanoví na základe typického palpačného nálezu, ktorý sa doplní 

zobrazovacími vyšetreniami, USG, CT, alebo aj tenkoihlovou cytológiou (obr. 3.8). 

Diagnóza sa potvrdí až histologickým vyšetrením. U pacientov nad 40 rokov je treba 

myslieť na možnosť cystickej metastázy, preto je potrebné dôkladné fyzikálne ORL 

vyšetrenie na vylúčenie primárneho tumoru so zameraním sa predovšetkým na 

podnebné mandle a koreň jazyka.  

Diferenciálna diagnóza: cystická metastáza, lipóm, paraganglióm, malígny lymfóm, 

schwanóm, lymfangióm, ektopické tkanivo štítnej žľazy.  

Liečba: kompletná exstirpácia a histologizácia (obr. 3.9). U pacientov nad 40 rokov je 

dostatočne vysoké riziko incidencie cystickej metastázy, preto sa odporúča 

intraoperačná biopsia. V prípade nálezu skvamocelulárnho karcinómu nasleduje 

v jednom sedení protokol vyšetrenia pri neznámom primárnom nádore 

(panendoskopia, cielené biopsie z Waldeyerovho prstenca, tonzilektómia, ev. aj 

krčná disekcia).  

Prognóza: Po kompletnom odstránení benígnej laterálnej krčnej cysty je prognóza 

priaznivá. Pri ponechaní zvyšku cysty (najmä pri operácii v pozápalovom teréne) 

vzniká recidíva.  

 

 
Obr. 3.7 Laterálna krčná cysta vľavo 
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Obr. 3.8 CT krku s kontrastnou látkou v axiálnej, koronálnej a sagitálnej rovine 
s obrazom laterálnej krčnej cysty 

 
Obr. 3.9 Laterálna krčná cysta po exstirpácii 

Hemangiómy a vaskulárne malformácie  

Existuje viacero foriem hemangiómov, samostatnou skupinou sú vaskulárne 

malformácie. Veľká časť hemangiómov involvuje, perzistujúca časť hemangiómov 

môže vyžadovať liečbu.  

Príznaky: Klinické príznaky závisia od lokalizácie lézie. Hemangiómy alebo 

vaskulárne malformácie môžu byť lokalizované v koži, v sliznici, v svale, v slinných 

žľazách. Môžu byť ružovej, červenej, perleťovej, hrdzavej farby. Palpačne sú mäkké, 

poddajné, nebolestivé rezistencie. Väčšinou spôsobujú len kozmetické ťažkosti.  

Etiopatogenéza: Hemangiómy vznikajú ako porucha vývoja cievneho endotelu, sú 

proliferatívnou léziou. Vaskulárne malformácie sú vrodenou deformáciou ciev, ktoré 

sa zväčšujú dilatáciou postihnutých ciev a klasifikujú sa podľa typu postihnutej cievy 

(kapilárne, venózne, arterio-venózne, lymfatické, zmiešané).  
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Diagnóza sa stanoví na základe fyzikálneho vyšetrenie. Doplerovská USG informuje 

o rýchlosti prietoku krvi. CT alebo MR krku s kontrastom upresňuje rozsah lézie. 

Angiografiou môžno rozlíšiť hemangiómy od vaskulárnych malformácií.  

Diferenciálna diagnóza: lymfangióm 

Liečba: V detskom veku sa odporúča observácia, očakáva sa spontánna involúcia. 

Hemangiómy spôsobujúce funkčné problémy alebo s tendenciou rastu vyžadujú 

liečbu. Pri rozhodnutí pre chirurgickú resekciu treba zohľadniť ireverzibilný 

kozmetický defekt. Inými možnosťami sú skleroterapia, kryoterapia, liečba laserom, 

rádioterapia ev. chemoterapia.  

Lymfatické malformácie (lymfangióm) 

Lymfangióm je benígny multilokulárny cystický nádor. Viac ako 50% všetkých 

lymfatických malformácií sa vyskytuje na krku. Všeobecne používaným termínom 

lymfatickej malformácie krku je cystický hygróm (hygroma colli cysticum). Objavujú 

sa krátko po narodení, 90% sa manifestuje do dvoch rokov. Sú zriedkavé, 

predstavujú len 5% všetkých vrodených anomálií na krku. Klinicko–patologicky treba 

odlíšiť lymfangiómy na mikrocystické a makrocystické.  

Príznaky: Podľa veľkosti možno pozorovať asymetriu krku, bez zmien na koži. 

Najčastejšie sú lokalizované na prednej stene krku alebo v zadnom krčnom 

trojuholníku (obr. 3.10). Palpačne sú mäkké, poddajné, cestovité, nebolestivé. 

V prípade infektu dýchacích orgánov môže dôjsť aj k infekcii lymfangiómu s náhlym 

zväčšením, čo môže spôsobiť hltacie a dýchacie ťažkosti.  

Diagnóza sa stanoví na základe typického palpačného nálezu a zobrazovacích 

vyšetrení. Diagnózu môže potvrdiť už USG. CT a MR krku s kontrastom dávajú 

presnejšiu informáciu o rozsahu a riziku lézie vitálnych štruktúr v prípade chirurgickej 

intervencie (obr. 3.11, 3.12).  

Diferenciálna diagnóza: lipóm, krčné cysty 

Liečba: Metódou voľby je kompletná chirurgická resekcia (obr. 3.13). S ďalších 

techník sa využíva skleroterapia, kryoterapia.  

Prognóza: V závislosti od rozsahu tumoru, vzťahu k dôležitým anatomických 

štruktúram a úplnosti resekcie je riziko recidívy od 6 až do 50%.  
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Obr. 3.10 Hygroma colli cysticum vľavo 

   
Obr. 3.11 CT obraz s kontrastnou látkou hygroma colli cysticum v axiálnej a 
koronálnej rovine 

     
Obr. 3.12 MR obraz v T2 vážení hygroma colli cysticum v axiálnej, koronálnej rovine 
a v 3D (zadná časť krku vľavo) 
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Obr. 3.13 Hygroma colli cysticum po exstirpácii 

Anomálie týmu 

Príznaky: Anomálie týmu sa neobjavujú pri narodení, ale neskôr v detstve ako 

asymptomatická rezistencia na prednej stene krku. Môže byť lokalizovaná od 

mandibuly až po hrudník. Palpačne môže ísť o solídnu alebo cystickú rezistenciu, 

nebolestivú, pohyblivú, bez zmien na koži. Po infekte však môže dôjsť k rýchlemu 

zväčšeniu útvaru s následnými kompresívnymi príznakmi na hltacie a dýchacie 

orgány.  

Etiopatogenéza: Anomálie sú dôsledkom nekompletného zostupu týmu do hrudníka, 

oddelením sa časti tkaniva pri zostupe, pri poruche obliterácie ductus 

thymopharyngeus. Na krku perzistuje aberantné tkanivo týmu alebo týmická cysta.  

Diagnóza sa stanoví na základe fyzikálneho vyšetrenie a zobrazovacích metód 

(USG, CT ev. MR).  

Diferenciálna diagnóza: krčné cysty 

Liečba: chirurgické odstránenie.  

Mediálna krčná fisúra (fissura colli medialis) 

Príznaky: Mediálna krčná fisúra je veľmi zriedkavá vrodená anomália krku. Možno ju 

pozorovať už po narodení. Zisťujeme kožnú fisúru od dolného okraja brady po horný 

okraj sterna, v hornej časti fisúry s kožným výčnelkom.  

Etiopatogenéza: nie je presne jasná, predpokladá sa porucha spojenia druhého 

a tretieho žiabrového oblúka.  
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Diagnóza sa stanoví na základe klinického obrazu. Doplní sa CT vyšetrenie na 

posúdenie rozsahu patológie a vylúčenie inej anomálie.  

Diferenciálna diagnóza: mediálna krčná cysta 

Liečba: kompletná resekcia s rekonštrukciou defektu.  

Teratóm, dermoid, epidermoid (pozri aj Vrodené chyby dutiny ústnej a hltana) 

Krčné teratómy sú veľmi zriedkavé vývojové chyby. Pravé teratómy sú zložené zo 

všetkých troch zárodočných vrstiev. Bývajú lokalizované na prednej stene krku, 

menej na laterálnej, mávajú úzky vzťah k štítnej žľaze, môžu dosahovať veľké 

rozmery. Podľa veľkosti môžu spôsobovať útlak hltacích a dýchacích orgánov. 

Liečba je chirurgická, netreba ju odkladať pre riziko malígnej premeny. Dermoid je 

najčastejšom formou teratómu s dominantne ektodermovým obsahom, obsahuje aj 

adnexálne tkanivo (mazové žľazy, vlasové folikuly, potné žľazy), ktoré sa v 

epidermoide nenachádza. Asi jedna štvrtina sa objavuje na krku, v strednej alebo 

laterálnej časti krku. Väčšinou ide o asymptomatickú rezistenciu, palpačne pohyblivú, 

cestovitú, bez zmien na koži. Diagnózu upresňuje CT a MR krku s kontrastom, ktoré 

dávajú presnú informáciu o rozsahu patológie (obr. 3.14, 3.15). Liečba je chirurgická 

exstirpácia.  

 

   
Obr. 3.14 CT v axiálnej a koronálnej rovine epidermoidu submandibulárne vľavo 
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Obr. 3.15 MR obraz v T1 vážení s kontrastnou látkou v axiálnej rovine, v T2 vážení 
v koronálnej rovine a v difúznom vážení v axiálnej rovine epidermoidu 
submandibulárne vľavo 

3.4.2 Zápalové choroby krku 

Furunkul a karbunkul (furunculus et carbunculus)  

Furunkul je bakteriálna infekcia kože s hlbokým zápalom vlasového folikulu. 

Karbunkul je nekrotizujúca infekcia viacerých folikulov a perifolikulového tkaniva 

s tvorbou abscesov a fistúl.  

Príznaky: Furunkul sa vyskytuje často na krku, predovšetkým v šijovej oblasti. 

V mieste vyústenia vlasu vzniká malá pustula. Zápal sa šíri do hĺbky a okolia 

a kolikváciou tkanív vzniká absces až do podkožia s centrálnym nekrotickým 

stržňom. Okolie je zápalovo presiaknuté, býva regionálna lymfonoditída. Karbunkul 

vzniká splynutím niekoľkých susediacich furunkulov, tkanivo medzi nimi skolikvuje. 

Stav býva spojený s celkovými príznakmi, triaškou a horúčkou.  

Etiopatogenéza: Ide o bakteriálnu infekciu Staphylococcus aures, infekcia sa dostáva 

do kože cez vlasový folikul, vzniká povrchová folikulitída, následne hĺbková 

folikulitída – furunkul. Podporné faktory vzniku sú cukrovka, iné metabolické poruchy, 

dlhodobé užívanie kortikoidov, cytostatík, imunodeficiencientné stavy. 

Diagnóza: Inšpekciou a palpáciou možno ľahko stanoviť diagnózu.  

Liečba: Šetrné uvoľnenie nekrotického stržňa, evakuácia abscesovej dutiny. Furunkul 

sa nesmie vytláčať, aby sa neporušili prirodzené ochranné bariéry. Pri karbunkule je 

niekedy potrebná incízia a zaistenie drenáže. Súčasne sa podávajú 

protistafylokokové antibiotiká.  
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Prognóza: U imunodeficientných a imunosuprimovaných pacientov môže vzniknúť 

chronická recidivujúca furunkulóza.  

Hlboká krčná infekcia 

Hlboká krčná infekcia je polymikrobiálna infekcia hlbokých fasciových priestorov krku. 

Môže byť flegmonózna (difúzna) alebo sa môžu tvoriť ohraničené abscesy. 

V dnešnej ére antibiotík sa vyskytuje sporadicky, lekár ju vidí zriedka a často nie je 

pripravený na rýchle a správne riešenie. Hlboká krčná infekcia je urgentný stav, 

závažná, rýchlo progredujúca infekcia s rizikom rozvoja život ohrozujúcich 

komplikácií.  

Príznaky: Bolesť pri prehĺtaní, niekedy vyžarujúca do ucha, môže vzniknúť trizmus. 

Podľa postihnutia jednotlivých fasciových priestorov krku možno pozorovať opuch, 

zápalové presiaknutie mäkkých tkanív, koža býva hyperemická, teplá (obr. 3.16). 

Palpačne môže byť postihnutá oblasť veľmi tuhá, výrazne bolestivá, inokedy možno 

nahmatať fluktuáciu. Pri edéme hrtana sa objaví dysfónia, alebo až dyspnoe. Bývajú 

výrazné celkové príznaky: horúčka, triaška až septický stav.  

Ak nedôjde k včasnej adekvátnej liečbe môžu sa rozvinúť komplikácie: 

mediastinitída, perikarditída, empyém pľúc, tromboflebitída v. jugularis interna, 

septický šok, diseminovaná intravaskulárna koagulácia.  

Etiopatogenéza: Polymikrobiálna infekcia (aeróbna aj aneróbna) sa dostane do 

fasciových priestorov krku pri infekcii hltana, pri dentogénnej infekcii, pri infekcii 

hrtana (epiglotitídy), slinných žliaz, postraumaticky pri otvorenom poranení, alebo pri 

perforácii hltana cudzím telesom, po operácii krku, pri aplikácii drog do krčných vén. 

Podporným faktorom je imunodeficientný stav.  

Diagnóza: sa stanoví na základe anamnézy, lokálneho nálezu, laboratórnych 

a zobrazovacích vyšetrení. V laboratórnych vyšetreniach sa zistia zvýšené zápalové 

parametre (leukocytóza, vysoké CRP, prokalcitonin, presepsin) Indikuje sa CT krku 

s kontrastom, ktoré upresní rozsah zápalových zmien, miesta kolikvácie, flegmóny, 

na základe ktorých možno indikovať chirurgickú intervenciu (obr. 3.17). Treba však 

povedať, že pri rozvinutej hlbokej krčnej infekcii nesmie včasnú intervenciu oddialiť 

čakanie na zobrazovacie vyšetrenia. Etiológia sa upresní kultivačným vyšetrením.  

Diferenciálna diagnóza: abscedovaná metastáza v krčnej lymfatickej uzline.  
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Liečba: Pri flegmonóznom zápale bez znakov kolikvácie na CT sa indikuje 

parenterálna liečba širokospektrálnymi antibiotikami alebo kombinácia antibiotík 

(antibiotická liečba má pokryť infekciu G+ aj G- baktérií aj anaeróbnu infekciu). Ak 

dôjde k ohraničeniu abscesu, indikuje sa chirurgická intervencia. Tá sa indikuje aj 

v situácii, keď sa pri adekvátnej liečbe stav nelepší. Intervencia spočíva v evakuácii 

abscesu a drenáži zápalovo postihnutých fasciových priestorov krku. Rana sa 

necháva čiastočne otvorená. V prípade edému hrtana a riziku dusenia sa súčasne 

urobí tracheotómia na zaistenie dýchania. Pooperačne sa cez drenáž preplachuje 

rana dezinfekčnými roztokmi. Po zvládnutí zápalu sa drény odstraňujú a rana sa 

uzatvára sekundárne. Keď sa dýchanie cez hrtan upraví, tracheostomická kanyla sa 

odstráni a uzavrie sa trachestómia.  

Prognóza: Hlboká krčná infekcia je neodkladný stav, pri včasnom stanovení 

diagnózy, včasnej a adekvátnej liečbe je prognóza dobrá. Oneskorená 

a nedostatočná liečba môže viesť k rozvoju život ohrozujúcich komplikácií.  

 
Obr. 3.16 Flegmóna krku vľavo (oblasť III, IV, V) 
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Obr. 3.17 CT krku s kontrastnou látkou s obrazom tekutinových a plynových kolekcií 
v parafaryngickom a parotickom priestore vľavo v axiálnej rovine 

Krčná nekrotizujúca fascitída 

Ide o zriedkavú polymikrobiálnu rýchlo progredujúcu infekciu, spojenú s vysokou 

morbiditou a mortalitou. 

Príznaky: Klinické znaky nekorešpondujú s patogenetickým vývojom. Symptómy sa 

objavia až pri rozvinutej pokročilej infekcii. Na krku možno pozorovať edém, erytém, 

alebo popolavo-škvrnitú farbu kože krku. Palpačne môže byť krk veľmi citlivý, alebo 

môže dôjsť k hypestézii až anestézii krku. Možno palpovať krepitus pri emfyzéme 

krku. V pokročilej fáze môže byť koža bledá, môže sa vyvinúť jej nekróza. Stav je 

sprevádzaný sepsou. Komplikáciami infekcie sú descendentná nekrotizujúca 

mediastinitída, pyotorax, septický šok, diseminovaná intravaskulárna koagulácia, 

multiorgánové zlyhanie. 

Etiopatogenéza: Fulminantná polymikrobiálna infekcia mäkkých tkanív krku 

spôsobujúca ich nekrózu a šíriaca sa pozdĺž fasciálnych priestorov krku. Pôvod 

infekcie býva obdobný ako pri hlbokej krčnej infekcii. Vyskytuje sa predovšetkým 

u imunokompromitovaných jedincov.  

Diagnóza: Anamnéza, lokálny nález a celkový klinický stav by mali vzbudiť 

podozrenie na vážnu infekciu. V laboratórnom obraze sa zisťujú zvýšené zápalové 

parametre (leukocytóza, ale aj leukopénia, vysoké CRP, prokalcitonin, presepsin). 

Metódou voľby zobrazenia je CT krku s kontrastom, na ktorom okrem zhrubnutých 

fascií možno zistiť tekutinové alebo plynové kolekcie medzi fasciami (obr. 3.18). 

Počas chirurgickej intervencie sa odoberá materiál na kultivačné vyšetrenie.  
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Liečba: Urgentná chirurgická intervencia s uvoľnením postihnutých fasciových 

priestorov odkiaľ sa evakuuje malé množstvo špinavo-sivo-hnedého zapáchajúceho 

exsudátu (obr. 3.19). Treba urobiť nekrektómiu fascií a devitalizovaných tkanív, 

zaistiť drenáž a väčšinou aj zaistiť dýchanie cez tracheotómiu. Limitované postihnutie 

horného mediastína možno súčasne chirurgicky ošetriť transcervikálnym prístupom. 

Súčasťou liečby je širokospektrálna antibiotická liečba a intenzívna starostlivosť na 

JIS.  

Prognóza: Ide o vážny život ohrozujúci stav.  

 

     
Obr. 3.18 CT krku s obrazom zhrubnutých fascií a plynových kolekcií od bázy lebky 
až po horný okraj sterna v axiálnej, koronálnej a sagitálnej rovine (chirurgicky 
potvrdená nekrotizujúca fascitída) 

 
Obr. 3.19 Obraz nekrotizujúcej fascitídy šíriacej sa z krku na prednú stenu fascie 
hrudníka 



141 

Zápaly krčných lymfatických uzlín (lymphonoditis colli) 

Zväčšenie krčných lymfatických uzlín najčastejšie spôsobuje ich zápal. Môže súvisieť 

s regionálnou zápalovou chorobou, ale aj s celkovou systémovou chorobou. V 

klinickej praxi treba venovať tomuto symptómu náležitú pozornosť. Akútny zápal 

lymfatických uzlín je častý u detí až do desiateho roku veku. Súvisí s častými 

infekčnými zápalmi v oblasti horných dýchacích orgánov.  

Príznaky: Lymfonoditída môže byť akútna alebo chronická. Pri akútnom vzniku je 

výrazné zväčšenie lymfatických uzlín a intenzívna bolesť spontánna i palpačná. Pri 

subakútnom alebo chronickom vývoji (pri chronickej tonzilitíde a pod.) je zväčšenie 

uzlín alebo bolesť menej výrazná. Lokalizácia postihnutých uzlín súvisí s miestom 

primárneho zápalového ložiska. Každá skupina regionálnych krčných lymfatických 

uzlín na krku má svoj tributárny orgán z ktorého sa drénuje lymfa do týchto uzlín. Pri 

agresívnej bakteriálnej infekcii môže dôjsť k centrálnej kolikvácii a pri veľkom 

zväčšení uzliny možno nahmatať fluktuáciu. Ak sa neurobí chirurgická drenáž, môže 

vzniknúť spontánna perforácia a fistulácia cez kožu.  

Etiopatogenéza: Najčastejším zápalom krčných lymfatických uzlín je nešpecifický 

zápal. Vzniká pri vírusových a bakteriálnych zápaloch orgánov v oblasti hlavy a krku 

(infekcie hltana, dentogénne infekcie a iné). Zápal sa šíri cez lymfatické cievy do 

regionálnych lymfatických uzlín, ktoré reagujú opuchom. Krčná lymfonoditída môže 

byť aj prejavom celkových infekčných chorôb. Infekcia môže byť vírusová (infekčná 

mononukleóza, rubeola, AIDS), bakteriálna (tularémia, borelióza a iné), niekedy 

parazitárna (toxoplazmóza). 

Diagnóza: sa stanoví na základe anamnézy, celkových príznakov, palpačného 

nálezu zväčšenej, bolestivej lymfatickej uzliny na krku a nálezu primárneho 

zápalového ložiska. Diagnózu upresňujú laboratórne vyšetrenia, pri podozrení na 

infekčné choroby sérologické vyšetrenia. Pri abscedovanej lymfonoditíde sa robí 

kultivačné vyšetrenie. Niekedy až histologické vyšetrenie stanoví presnú diagnózu.  

Diferenciálna diagnóza: malígny lymfóm, metastázy do lymfatických uzlín, špecifická 

lymfonoditída - fistulujúca, zapálená laterálna krčná cysta. Pri nedostatočnej 

odpovedi na protizápalovú liečbu a nejasnom náleze sa môže indikovať cytologické 

vyšetrenie, prípadne exstirpácia a histologizácia lymfatickej uzliny.  

Liečba: Podávajú sa protizápalové lieky podľa predpokladanej a neskôr potvrdenej 

etiológie. Spočiatku sa indikujú antibiotiká empiricky, s ohľadom na pravdepodobné 
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patogény primárneho zápalového ložiska. Abscedované lymfatické uzliny sa drénujú 

incíziou.  

Špecifické zápaly lymfatických uzlín 

Tuberkulóza 

Príznaky: Pacient má na krku zdurené, nebolestivé lymfatické uzliny. Môže byť 

postihnutá jedna uzlina alebo skupina uzlín (obr. 3.20). Palpačný nález nie je 

charakteristický. Zistia sa elastické uzliny, inokedy po kolikvácii možno palpovať 

fluktuáciu, prípadne je uzlina pevná, tuhá. Po kolikvácii a evakuácii nekrotických 

hmôt vzniká defekt s fistuláciou (obr. 3.21). Koža nad uzlinou môže byť hyperemická 

až červenofialová, nepohyblivá alebo retrahovaná jazvou. Treba pátrať po 

príznakoch tuberkulózy aj iných orgánov.  

Etiopatogenéza: Typický primárny komplex je v súčasnosti zriedkavý. Tuberkulózna 

lymfonodopatia vzniká častejšie hematogénnym rozsevom po prekonaní primárneho 

procesu inde v organizme. V poslednom čase sa zvyšuje výskyt nových tbc ochorení. 

Diagnóza: Diagnóza sa potvrdí na základe anamnestických údajov o prekonanom 

primárnom ochorení, pozitívnymi tuberkulínovými skúškami, mikrobiologickým 

vyšetrením a histologickým vyšetrením postihnutých uzlín.  

Diferenciálna diagnóza: malígny lymfóm, metastázy do lymfatických uzlín, laterálna 

krčná cysta, nešpecifické lymfonodopatie, benígny nádor krku (lipóm, schwanóm), 

uzlová struma, sialoadenitída.  

Liečba: Patrí do rúk ftizeológa, podáva sa antituberkulózna liečba. Chirurgické 

odstránenie uzlín je indikované pri kalcifikovaných uzlinách nereagujúcich na liečbu, 

uzlinách s fistulou do kože a komplikáciách. Ak je primárny proces v tonzilách, je 

indikovaná tonzilektómia.  
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Obr. 3.20 CT a MR v T2 vážení s obrazom paketu TBC lymfatických uzlín ľavej 
strany krku s kolikváciou v axiálnej rovine 

 
Obr. 3.21 Obraz rozpadu TBC lymfatických uzlín 

Lues 

Ak je primárny infekt v oblasti pier, úst, mandlí, tváre vzniká 1 až 2 týždne po jeho 

objavení sa zdurenie lymfatických krčných uzlín. Podobne pri lues v druhom štádiu 

sa môžu vyskytovať uzlinové syndrómy.  
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Tromboflebitída v. jugularis interna (trombophlebitis v. jugularis internae)  

Tromboflebitída vnútornej jugulárnej vény je vážna komplikácia, ktorá sa môže 

vyskytnúť pri zápaloch krku rôznej etiológie.  

Príznaky: Komplikácia sa prejaví septickým stavom a lokálnym nálezom na krku. 

Oblasť v. jugularis interna je palpačne bolestivá, možno nahmatať tuhý pruh.  

Etiopatogenéza: Tromboflebitída v. jugularis interna môže vzniknúť pri rôznych 

zápaloch, najčastejšie pri zápaloch hltana (napr. sepsa po angíne s lymfogénnym 

šírením), ďalej pri hlbokej krčnej infekcii alebo krčnej nektrotizujúcej fascitíde, pri 

hnisavých zápaloch krčných cýst, pri zápaloch štítnej žľazy a pod. Vzniká 

periflebitída, tromboflebitída a následné hematogénne šírenie septických embolov, 

ktoré spôsobujú metastatické abscesy v iných orgánoch (pľúca, kĺby, svaly, slezina, 

pečeň, srdce, mozog a iné).  

Diagnóza: Anamnestické údaje, celkový stav a palpačný nález svedčia pre hlboký 

krčný zápal s podozrením na tromboflebitídu vnútornej jugulárnej vény. Laboratórne 

vyšetrenia (zvýšené zápalové parametre, leukocytóza s posunom doľava, vysoké 

CRP, prokalcitonin, presepsin) a pozitívna hemokultúra potvrdzujú septický stav. 

Tromboflebitídu v. jugularis interna potvrdzuje USG alebo CT krku s kontrastom.  

Diferenciálna diagnóza: hlboká krčná infekcia, krčná nekrotizujúca fascitída.  

Liečba: Parenterálna antibiotická liečba, ev. antikoagulačná liečba, chirurgické 

ošetrenie zápalu v okolí jugulárnej vény, prípadná resekcia trombotizovanej 

v. jugularis interna.  

3.4.3 Nádory krku 

3.4.3.1 Nezhubné (benígne) nádory krku  

Mezenchýmové (benígne) nádory krku 

Patria sem lipóm, fibróm, chondróm. Najčastejšie sa vyskytuje lipóm, ktorý môže byť 

solitárny alebo viacpočetný. Viacpočetná benígna symetrická lipomatóza sa označuje 

ako Madelungova choroba.  

Príznaky: Lokalizácia lipómu môže byť v ktorejkoľvek časti krku, môžu byť uložený 

povrchovo alebo v hlbokých štruktúrach krku. Rast je pomalý, nádor býva zväčša 
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asymptomatický. Palpačne sa zistí mäkká nebolestivá pohyblivá rezistencia, koža 

nad nádorom nebýva zmenená (obr. 3.22).  

Etiopatogenéza: Nie je presne známa, častejšia sa vyskytuje u mužov. Pri 

Madelungovej chorobe sa predpokladá vplyv nadmernej konzumácie alkoholu, 

genetické faktory.  

Diagnóza: sa stanoví na základe klinického obrazu, typického palpačného nálezu, 

ktorý sa doplní zobrazovacími vyšetreniami (USG, CT, ev. MR) (obr. 3.23).  

Diferenciálna diagnóza: krčné cysty, liposarkóm  

Liečba: Exstirpácia a histologizácia sa indikuje z diagnostických alebo kozmetických 

dôvodov.  

Prognóza: Pri kompletnej exstirpácii recidíva nebýva.  

Pri fibróme a chondróme je rezistencia tuhšia, môže byť pohyblivá alebo fixovaná 

(napr. chondróm). 

 

 
Obr. 3.22 Lipóm prednej steny krku, submentálne a submandibulárne 
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Obr. 3.23 CT krku obrazom lipómu prednej steny krku, submentálne 
a submandibulárne v axiálnej a sagitálnej rovine 

Neurogénne nádory krku 

Nádory vyrastajú z nervových obalov periférnych nervov (schwanóm, neurilemóm, 

neurofibróm), alebo pochádzajú z vegetatívneho nervového systému, na krku 

najčastejšie z paraganglií parasympatika, zriedkavo sympatika (paragangliómy). 

Schwanóm (neurilemóm) 

Asi 25% všetkých schwanómov je v oblasti hlavy a krku, pochádzajúcich z nervových 

obalov n.VIII, IX, X, XI, XII. Na krku je najčastejší schwanóm z n. X.  

Príznaky: Môže byť dlhé asymptomatické obdobie, možno pozorovať nebolestivú 

pomaly rastúcu rezistencie na krku. Palpačne môže byť rezistencia citlivá, tuhá, 

pohyblivá, väčšinou solitárna. Pri Recklinghausenovej chorobe môže byť hmatných 

viacero rezistencií pozdĺž nervu. Príznaky z lézie nervu sa objavujú až v pokročilom 

štádiu.  

Etiopatogenéza: Nie je známa, môže byť súčasťou Recklinghausenovej choroby.  

Diagnóza: Anamnéza a fyzikálny nález sa doplní zobrazovacím vyšetrením CT a MR 

(obr. 3.24). Diagnózu potvrdzuje histologické vyšetrenie.  

Diferenciálna diagnóza: krčná cysta, paraganglióm, metastáza v lymfatickej uzline, 

lymfóm.  

Liečba: V indikovaných prípadoch kompletná resekcia (obr. 3.25). Treba zvažovať 

funkčné dôsledky, vek pacienta, lokalizáciu a rýchlosť rastu nádoru.  

Prognóza: Po kompletnej resekcii sa recidíva nevyskytuje.  
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Obr. 3.24 MR s obrazom schwanómu z n.XI vľavo v T1 s kontrastnou látkou a T2 
vážení v axiálnej rovine a v T1 vážení s kontrastnou látkou v koronálnej rovine 

 
Obr. 3.25 Exstirpácia schwanómu z n.XI vľavo 

Paragangliómy (glomus tumory) 

Paragangliómy hlavy a krku sú zriedkavé, predstavujú 0,5% všetkých nádorov hlavy 

a krku. Nádory pochádzajú z buniek neurálnej lišty. Sú predovšetkým achromafinné, 

len zriedka chromafinné (sekrécia katecholamínov). Najvyššia koncentrácia týchto 

buniek v oblasti hlavy krku je v karotickom obale, v adventícii v oblasti bulbus 

v. jugularis interna, n. vagus a v plexus tympanicus. Podľa lokalizácie ich 

rozdeľujeme na: glomus caroticum, glomus jugulare, glomus vagale a glomus 

tympanicum (patrí k nádorom stredného ucha).  
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Karotický paraganglióm (glomus caroticum) 

Ide o najčastejší paraganglióm hlavy a krku, predstavuje asi 60% paragangliómov 

hlavy a krku. Rozlišujú sa tri typy paragangliómov: sporadický, familiárny 

a hyperplastický. Najčastejší je sporadický, predstavuje až 85% paragangliómov. 

Familiárny je častejší u mladšej populácie, je geneticky heterogénny (10-50%). 

Hyperplastický je častý u pacientov s chronickou hypoxiou (osoby žijúce 

v nadmorskej výške nad 2000m, pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc). 

Asi 5-10% paragangliómov je malígnych.  

Príznaky: Asymptomatická rezistencia v oblasti karotického trojuholníka. Palpačne sa 

zistí pružná až tuhá rezistencia, horizontálne pohyblivá, vertikálne fixovaná, niekedy 

pulzujúca. Asi u 10% pacientov sa objaví lézia kraniálnych nervov (n.IX, X, XI, XII, 

truncus sympathicus), čo sa prejaví dysfágiou, dysfóniou, dysfunkciou ramena alebo 

Hornerovým syndrómom. V prípade chromafinného paraganglia sa môže objaviť 

paroxyzmálna hypertenzia, palpitácie, nadmerné potenie.  

Etiopatogenéza: Nie je známa, uplatňuje sa genetická predispozícia, chronická 

hypoxia.  

Diagnóza: Vychádza sa z anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia, no diagnóza sa 

stanoví hlavne na základe zobrazovacích vyšetrení USG, CT, MR, angiografie (obr. 

3.26, 3.27). Typický obraz je hypervaskularizovaný tumor medzi vetvami a. carotis 

externa a interna. Tenkoihlová cytológia alebo incizionálna biopsia sa neindikujú pre 

riziko závažného krvácania. Predoperačná embolizácia je kontroverzná. 

Diferenciálna diagnóza: krčná cysta, schwanóm, metastáza v lymfatickej uzline, 

lymfóm.  

Liečba: Pri rozhodovaní o liečbe sa zvažujú funkčné dôsledky, vek pacienta, veľkosť 

a rýchlosť rastu nádoru, multilokulárny vývskyt nádoru. Chirurgická liečba sa indikuje 

skôr u mladších a zdravých pacientov, vykonáva sa kompletná resekcia. Hlavne 

u starších pacientov s vysokým rizikom funkčných dôsledkov s pomalým rastom 

nádoru možno zvážiť observáciu, alebo rádioterapiu na zastavenie rastu.  
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Obr. 3.26 CT krku s obrazom karotického paragangliómu vpravo v natívnej, 
arteriálnej a venóznej fáze (typická vaskularizácia a odtlačenie a. carotis externa a 
interna) 

   
Obr. 3.27 3D CT angiografia karotického paragangliómu vpravo v prednej a bočnej 
projekcii 

Jugulárny a vagálny paraganglióm (glomus jugulare, glomus vagale) 

Príznaky: Asymptomatická rezistencia kraniálnejšie oproti karotickému 

paragangliómu pod bázou lebky. Niekedy môže vrastať do intrakránia.  

Diagnóza a liečba: ako u karotického paragangliómu. 

3.4.3.2 Zhubné (malígne) nádory krku 

Primárne malígne nádory krku 

Mezenchýmové malígne nádory krku (liposarkóm, fibrosarkóm, chondrosarkóm) 

alebo neurogénne malígne nádory krku (neurilemosarkóm, sympatikosarkóm, 

sympatikoblastóm atď) patria k raritným nádorom (obr. 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 
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3.33). Ak sa včas zachytia, môžu mať podobný klinický obraz ako benígne nádory. 

Bohužiaľ, rýchlo sa správajú agresívne, s rôznou klinickou symptomatológiou podľa 

lézie okolitých štruktúr. Veľmi zriedkavé sú aj malígne paragangliómy, ktoré môžu 

metastázovať do regionálnych lymfatických uzlín alebo do vzdialených orgánov 

(pľúca, kosti). Najväčšie riziko malignity je u vagálneho paragangliómu.  

 

   
Obr. 3.28 Fibrosarkóm v oblasti supraklavikuly vpravo (oblasť III, IV, V) a resekát 

   

   
Obr. 3.29 MR v T1 vážení s kontrastnou látkou a v T2 vážení s obrazom 
fibrosarkómu v oblasti supraklavikuly vpravo v axiálnej a koronálnej rovine 
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Obr. 3.30 CT s kontrastnou látkou s obrazom synoviálneho sarkómu v para- 
a retrofaryngickej oblasti vľavo v axiálnej a koronálnej rovine 

 
Obr. 3.31 Synoviálny sarkóm v para- a retrofaryngickej oblasti vľavo intraoperačne 

 
Obr. 3.32 Liposarkóm v oblasti supraklavikuly obojstranne 
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Obr. 3.33 CT s kontrastnou látkou a MR v T1 vážení s kontrastnou látkou a v T2 
vážení s obrazom liposarkómu v oblasti supraklavikuly obojstranne v axiálnej a 
koronálnej rovine 

Branchiogénny karcinóm 

Ako branchiogénny (branchiálny) karcinóm je označený skvamocelulárny karcinóm 

pochádzajúci z existujúcej branchiálnej laterálnej cysty. Je buď extrémne zriedkavý 

alebo dokonca považovaný za spornú diagnózu. Klinický aj rádiologický obraz je 

ťažko odlíšiteľný od obrazu laterálnej (branchiálnej) krčnej cysty. Po exstirpácii 

cystického útvaru a stanovení diagnózy cystického skvamocelulárneho karcinómu 

krku musí nasledovať protokol vyšetrení pri neznámom primárnom nádore 

(panendoskopia, cielené biopsie z Waldeyerovho prstenca, tonzilektómia, prípadne 

aj krčná disekcia). Prakticky všetky cystické karcinómy krku, bez ohľadu na to, či bol, 

alebo nebol nájdený primárny tumor, sú považované za metastatické, čomu 

zodpovedá aj liečba.  

Malígne lymfómy 

Malígny lymfóm môže byť nodálny alebo extranodálny. Asi 25% všetkých 

extranodálnych lymfómov pochádza z oblasti hlavy a krku (nazofarynx, orofarynx, 

nos a PND, štítna žľaza). Malígny lymfóm je druhou najčastejšou primárnou 
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malignitou v oblasti hlavy a krku. Na krku sa lymfómy vyskytujú predovšetkým 

v nodálnej forme. Extranodálna forma na krku môže byť pri lymfóme v štítnej žľaze. 

Lymfóm je u belochov častejšou príčinou krčnej lymfonodopatie, ako metastatické 

postihnutie lymfatických uzlín.  

Príznaky: Lymfóm môže byť dlho asymptomatický, prejavuje sa jednou alebo 

viacerými zväčšenými lymfatickými uzlinami na krku, môžu byť malé až stredne 

veľké, inokedy sa tvoria až pakety. Palpačne sú uzliny nebolestivé, 

elastické,väčšinou pohyblivé. Okrem krčných uzlín môžu byť zväčšené lymfatické 

uzliny axilárne, inguinálne.  

Etiopatogenéza: Uplatňujú sa genetické faktory, vírusová etiológia (Epstein-Barrovej 

vírus, HIV, hepatitída B a C vírus), bakteriálna etiológia (borrelie, chlamýdie), vyššie 

riziko lymfómu je u pacientov s chronickými zápalovými a autoimunitnými chorobami.  

Diagnóza: Nevyhnutné je kompletné ORL vyšetrenie na vylúčenie primárneho 

tumoru, sérologické vyšetrenie na vylúčenie infekčnej lymfonodopatie 

(antropozoonózy). Indikuje sa tenkoihlová cytológia, ak sa potvrdí lymfóm, je 

potrebná histologizácia lymfatickej uzliny na bližšiu špecifikáciu lymfómu alebo 

exstirpácia lymfatickej uzliny bez predchádzajúcej cytológie. Dôležitou súčasťou 

diagnostiky sú zobrazovacie vyšetrenia, CT, MR ev. PET (obr. 3.34). Okrem 

zobrazenia krku sa vyšetruje hrudník, brucho, prípadne panva na zhodnotenie 

mediastinálnej, retroperitoneálnej a mezenteriálnej lymfonodopatie. Po histologickom 

potvrdení lymfómu, ďalšiu diagnostiku a liečbu koordinuje klinický onkológ. 

Diferenciálna diagnóza: krčné metastázy, krčné cysty, schwanóm, paraganglióm 

Liečba: Po exstirpácii lymfatickej uzliny a potvrdení malígneho lymfómu je ďalšia 

liečba nechirurgická. Klinický onkológ indikuje rádioterapiu alebo chemoterapiu podľa 

typu lymfómu a štádia choroby.  

Prognóza: Závisí od štádia choroby a histologického typu lymfómu. Celkové 5 ročné 

prežívanie pre Hodgkinovský lymfóm je 83%, pre non-Hodgkinovský lymfóm je 53%.  
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Obr. 3.34 CT s kontrastnou látkou s obrazom lymfómu v axiálnej a koronálnej rovine 
(viacpočetné pomerne homogénne zväčšené lymfatické uzliny v oblasti II-V/VI vľavo) 

Karcinóm pri neznámom primárnom nádore (carcinoma e loco ignoto) 

Ide o heterogénnu skupinu chorôb charakterizovanú nálezom lymfogénnej alebo 

hematogénnej metastázy do krčných lymfatických uzlín pri nemožnosti identifikovať 

primárny nádor. Túto diagnózu možno stanoviť až po kompletnom klinickom 

a rádiologickom vyšetrení a po histologickom vyšetrení vzoriek z potencionálnych 

miest primárneho tumoru. Po všetkých týchto vyšetreniach zostane asi 3-5% krčných 

metastáz s neidentifikovaným primárnym nádorom. V krčných lymfatických uzlinách 

je najčastejší histologický nález metastázy skvamocelulárneho karcinómu (90%), 

menej často nález adenokarcinómu, malígneho melanómu, či papilárneho karcinómu 

štítnej žľazy. Ostatné sú veľmi zriedkavé.  

Príznaky: Nebolestivá tuhá rezistencia na krku, bez údajov o iných ťažkostiach 

pacienta. Pri skvamocelulárnych karcinómoch býva lokalizácia rezistencie v horných 

dvoch tretinách krku, vtedy primárny tumor najskôr pochádza z oblasti hlavy a krku. 

Ak je lokalizácia rezistencie v dolnej tretine krku, skôr pri adenokarcinómoch, po 

primárnom tumore treba pátrať tiež pod klavikulou (gastrointestinálny trakt, pľúca, 

prsník, obličky, ovária).  

Etiopatogenéza: Etiológia je obdobná ako pri iných nádoroch hlavy a krku. Primárny 

nádor nemožno identifikovať najskôr pre jeho malý rozmer, skrytú lokalizáciu 

(intratonzilárny rast, rast v tonzilárnej krypte), pomalý rast. Inokedy môže dôjsť až 

k involúcii nádoru.  
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Diagnóza: Pozostáva z anamnézy zameranej na príznaky z malígneho nádoru, ktorý 

by mohol metastazovať do krčných uzlín. Pátrame po rizikových faktoroch ako 

fajčenie, konzumácia alkoholu, rizikové sexuálne správanie pre HPV infekciu, po 

predchádzajúcich excíziách kožných lézií v oblasti hlavy a krku. Nasleduje kompletné 

ORL vyšetrenie s palpáciou koreňa jazyka, podnebných mandlí, doplnené 

zobrazovacími vyšetreniami, CT, MR krku s kontrastom ev. PET (obr. 3.35). Podľa 

lokalizácie krčnej metastázy možno predpokladať lokalizáciu primárneho nádoru 

podľa lymfatickej drenáže. Tenkoihlová cytológia je vhodná pri solídnych 

metastázach. Pri cystických metastázach je väčšinou potrebná excizionálna biopsia 

(exstirpácia). Histologické vyšetrenie z krčnej metastázy pri skvamocelulárnom 

karcinóme je potrebné doplniť imunohistochemickým vyšetrením alebo vyšetrením 

molekulárnou analýzou na HPV (karcinóm orofaryngu) prípadne na EBV (karcinóm 

nosohltana). Pri metastáze skvamocelulárneho karcinómu je nutné precízne 

endoskopické vyšetrenie (nosohltan, koreň jazyka, hypofarynx, pažerák, hrtan) 

s cielenými biopsiami zo suspektných lokalizácií, ďalej z koreňa jazyka (ev. resekcia 

jazykovej mandle pomocou TORS alebo TLM) a tonzilektómia. Súčasťou kompletnej 

diagnostiky sú zobrazenia rizikových orgánov pre vzdialené metastázy a stanovenie 

TNM klasifikácie.  

Diferenciálna diagnóza: malígny lymfóm, laterálna krčná cysta.  

Liečba: Základnými liečebnými modalitami sú chirurgická liečba (krčná disekcia) 

a rádioterapia. Včasné štádia choroby možno liečiť jednou liečebnou modalitou. Pri 

pokročilých štádiách sa indikuje multimodálna liečba, ktorá pozostáva z krčnej 

disekcie s následnou rádio(chemo)terapiou, alebo primárne chemorádioterapia. 

Rádioterapia je zacielená aj na rizikové oblasti potencionálneho primárneho tumoru 

(Waldeyerov prstenec hltana).  

Prognóza: Závisí od rozsahu a histologického typu postihnutia krčných lymfatických 

uzlín. Pri metastáze skvamocelulárneho karcinómu v štádiu N1 je 5-ročné celkové 

prežívanie asi 70%, v štádiu N2 asi 60% a v štádiu N3 asi 30%.  
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Obr. 3.35 PET-CT krku s obrazom metastázy v oblasti III vľavo (histologicky 
potvrdená metastáza skvamocelulárneho karcinómu, primárny tumor nezistený) 

Metastázy do krčných lymfatických uzlín 

Metastázy malígnych nádorov do krčných lymfatických uzlín tvoria dôležitú časť 

patologických nálezov v oblasti krku. Krčné lymfatické uzliny sú regionálne uzliny 

nádorov hlavy a krku. Dôkladné vyšetrenie krku je preto neoddeliteľnou súčasťou 

diagnostiky nádorov hlavy a krku. Najčastejším typom malígneho nádoru v oblasti 

hlavy a krku je skvamocelulárny karcinóm. Metastázovanie lymfatickou cestou je 

najdôležitejším mechanizmom šírenia sa skvamocelulárnych karcinómov hlavy 

a krku. Asi 90% krčných metastáz pochádza z primárneho ložiska z oblasti hlavy 

a krku, a preto ide prevažne o metastázy skvamocelulárneho karcinómu. Podľa 

lokalizácie primárneho nádoru možno určiť rizikové oblasti skupín krčných 

lymfatických uzlín z hľadiska možného metastatického postihnutia. Vzdialené 

metastázy do krčných lymfatických uzlín sú zriedkavé. Častejšie sa vyskytujú 

v dolnej tretine krku, histologicky ide častejšie o adenokarcinómy pochádzajúce 

z nádorov z oblasti hrudníka a brucha (obr. 3.36). Príkladom je metastáza do 

Virchowovej uzliny v ľavej supraklavikulárnej oblasti pri karcinóme žalúdka. 

Incidencia regionálnych metastáz pri karcinómoch hlavy a krku závisí od lokalizácie a 

rozsahu nádoru. Metastatické postihnutie regionálnych lymfatických uzlín je 

najvýznamnejším samostatným negatívnym prognostickým faktorom. Ipsilaterálna 

regionálna metastáza u pacientov s karcinómom hlavy a krku znižuje prežívanie 

o 50%. Ďalšími prognostickými znakmi sú počet metastáz, veľkosť, ich lokalizácia na 
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krku, znaky extrakapsulárneho šírenia. Presná diagnostika krčných metastáz je preto 

veľmi dôležitá na stanovenie štádia choroby a následnú liečbu.  

Príznaky: Nález na krku môže byť od jednej malej pohyblivej tuhej lymfatickej uzliny, 

po paket uzlín postihujúci krk od bázy lebky až po klavikulu s fixovaním spodiny, 

s infiltráciou neurovaskulárnych štruktúr a s infiltráciou kože (obr. 3.37). Voľne 

pohyblivé metastaticky postihnuté uzliny zväčša nespôsobuje klinické ťažkosti, 

pokročilý nález spôsobuje bolesti, vynútenú polohu hlavy, môže dôjsť k centrálnej 

kolikvácii, k abscedovaniu metastázy, k vzniku fistuly cez kožu.  

Diagnóza: Rozsah uzlinového nálezu sa stanoví palpačným vyšetrením 

a zobrazovacími metódami. Pri palpačnom vyšetrení sa hodnotí počet zväčšených 

uzlín, ich veľkosť, lokalizácia, konzistencia, pohyblivosť. Zo zobrazovacích vyšetrení 

sa využíva USG, CT a MR s kontrastom, prípadne PET. CT a MR krku sú výhodné 

na súčasné posúdenie regionálnych metastáz aj primárneho nádoru. PET vyšetrením 

možno súčasne hodnotiť aj vzdialené metastázy.  

Diferenciálna diagnóza: malígny lymfóm, schwanóm 

Liečba: Liečba regionálnych metastáz úzko súvisí s liečbou primárneho nádoru. Ak 

sa primárny nádor lieči chirurgicky, tak sa aj regionálne metastázy odporúčajú riešiť 

chirurgicky (krčná disekcia). Rovnako to platí aj pre nechirurgickú liečbu, keď 

primárny nádor aj krčné metastázy súčasne liečia rádio(chemo)terapiou.  

 

   
Obr. 3.36 CT s kontrastnou látkou s nálezom lymfonodopatie v oblasti II až V vľavo 
v axiálnej a koronálnej rovine (histologicky potvrdené metastázy adenokarcinómu 
prostaty) 
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Obr. 3.37 Metastáza skvamocelulárneho karcinómu hypofaryngu vľavo do krčných 
lymfatických uzlín v oblasti III, IV vľavo 

3.4.4 Krčná disekcia 

Neoddeliteľnou súčasťou liečby karcinómov hlavy a krku je liečba regionálnych 

lymfatických uzlín. Chirurgická liečba regionálnych metastáz alebo lymfatických uzlín 

s vysokým rizikom metastatického postihnutia sa označujeme ako krčná disekcia. 

Podstatou krčnej disekcie je odstránenie lymfatických uzlín, lymfatických ciev, 

okolitého tukovofibrózneho tkaniva v jednom bloku. Preto sa používa aj termín 

bloková krčná disekcia. Krčné disekcie sa rozdeľujú na dve základné skupiny 

výkonov: terapeutické a elektívne. Terapeutická krčná disekcia je disekcia u pacienta 

s klinicky alebo rádiologicky zjavnými krčnými metastázami. Ak je pacient bez 

klinicky alebo rádiologicky zjavných regionálnych metastáz, krčná disekcia sa 

označuje ako elektívna. Elektívna disekcia sa vykonáva u pacientov s nádorom s 

vysokým rizikom okultných (subklinických) metastáz (20% a viac). Terminológia 

krčných disekcií pochádza z minulosti zo základného výkonu pre krčnú 

lymfonodopatiu - radikálna krčná disekcia, ktorú opísal v roku 1906 Crile. Radikálna 

krčná disekcia znamená odstránenie všetkých ipsilaterálnych oblastí lymfatických 

uzlín I až V, od dolného okraja sánky až po klavikulu. Súčasne sú 

s tukovolymfatickým tkanivom v bloku resekované nelymfatické štruktúry: m. 

sternocleidomastoideus, v. jugularis interna, n. accessorius. Všetky ostatné typy 

krčnej disekcie, predstavujú jednu alebo viac zmien oproti tomuto výkonu. Zmeny sa 

môžu týkať šetrenia nelymfatických štruktúr (m. sternocleidomastoideus, v. jugularis 

interna, n. accessorius), pričom sa odstraňujú lymfatické uzliny z oblastí I až V. 

Výkon sa vtedy označuje ako modifikovaná krčná disekcia (obr. 3.38). Keď sa zmeny 

týkajú šetrenia jednej alebo viacerých oblastí lymfatických uzlín a šetria sa všetky tri 
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nelymfatické štruktúry, výkon sa označuje ako selektívna krčná disekcia. Ak sa 

zmeny týkajú odstránenia ďalších skupín lymfatických uzlín alebo iných 

nelymfatických štruktúr oproti radikálnej krčnej disekcii, výkon sa označuje ako 

rozšírená krčná disekcia. Táto terminológia je stále aktuálna, no klasifikácia krčných 

disekcií sa v roku 2011 zjednodušila. Krčná disekcia sa označuje skratkou ND (neck 

dissection) a za ňou v zátvorke sa uvádza, ktoré oblasti lymfatických uzlín sú 

disekované a ktoré nelymfatické štruktúry boli obetované (tabuľka 3.2).  

 

 
Obr. 3.38 Krčná disekcia oblastí II-V vpravo (resekcia m. sternocledomastoidus, 
šetrené sú v. jugularis interna a n. accessorius) 
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Tabuľka 3.2 Klasifikácia krčných disekcií 

Klasifikácia krčných disekcií (2011) Pôvodná klasifikácia krčných disekcií 

ND (I-V, SCM, VJI, NXI) Radikálna krčná disekcia 

ND (I-V, SCM, VJI, NXI, NXII) Rozšírená radikálna krčná disekcia 

(+ resekcia NXII) 

ND (I-V, SCM, VJI) Modifikovaná radikálna krčná disekcia 

(NXI šetrený), typ I 

ND (I-V, SCM) Modifikovaná radikálna krčná disekcia 

(NXI a VJI šetrené), typ II 

ND (I-V) Modifikovaná radikálna krčná disekcia 

(NXI, VJI a SCM šetrené), typ IIII 

ND (II-IV) Selektívna krčná disekcia (laterálna) 

ND (I-III) Selektívna krčná disekcia 

(supraomohyoidná) 

ND (II-V) Selektívna krčná disekcia (posterolaterálna) 

ND (II-IV, VI) Selektívna krčná disekcia (oblasti II až IV 

a VI) 

ND (II, III) Selektívna krčná disekcia (oblasti II a III) 

ND (IIA, III) Selektívna krčná disekcia (oblasti IIA a III) 

ND (VI) Selektívna krčná disekcia (oblasť VI), CK 

ND (II-V, SCM, VJI) Rozšírená selektívna krčná disekcia 

(disekcia oblastí II až V s resekciou SCM 

a VJI) 

ND – krčná disekcia, SCM – m. sternocleidomastoideus, VJI – v. jugularis interna,  

NXI – n. accessorius, NXI – n. hypoglossus, CK – centrálny kompartment  
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3.4.5 Poranenie krku 

S pribúdajúcim počtom dopravných úrazov sa zvyšuje aj počet úrazov krku. Viscera 

colli, podobne ako krk, sú pomerne elastické, pohyblivé, chránené pred úrazmi. Sú 

kryté sánkou a hrudníkom (ochranný predklon hlavy pri násilí smerujúcom na krk). 

Náhodné úrazy krku sú zriedkavejšie ako násilne poškodenie pri samovražedných 

pokusoch alebo pri ohrození cudzou osobou. Poranenia krku sú nebezpečné, 

pretože sa tu nachádza množstvo životne dôležitých orgánov a štruktúr (veľké krčné 

cievy, hlavové nervy, hrtan a priedušnica, hltan a pažerák). Pri vážnych úrazoch 

vznikajú často združené poranenia viacerých orgánov. Úrazy jednotlivých orgánov 

krku pozri v príslušných kapitolách (hltan, hrtan).  

Vonkajšie poranenie krku sú spôsobené vonkajším násilím a možno ich rozdeliť na 

tupé a ostré. 

Príznaky: Tupé úrazy mäkkých častí na krku sa prejavia vznikom väčších alebo 

menších edémov, hematómov, emfyzému. Tupé poranenie (náraz na volant auta pri 

havárii, športové úrazy, obesenie a pod.) môžu spôsobiť prostredníctvom receptorov 

tlaku na sinus caroticus náhly pokles tlaku, asystoliu, ale aj reflexné zastavenie 

krvného obehu. Pri tupých poraneniach vzniká bolesť a rôzna symptomatológia 

podľa postihnutia jednotlivých orgánov krku.  

Ostré poranenia krku môžu byť bodné, rezné a strelné. Tieto úrazy sa vyskytujú 

častejšie vo vojne. V mierových časoch sa pozorujú po vražedných a 

samovražedných príhodách. Výnimočne sú po páde na ostré predmety, napr. 

sklennú výplň dverí a pod. Rezná rana vzniknutá po pokuse o samovraždu, postihuje 

väčšinou dýchacie orgány a menej často veľké cievy, ktoré chráni m. 

sternocleidomastoideus. Asi v 20% sa pri poraneniach krku poškodia veľké cievy. 

Samovrahovia si obyčajne urobia konikotómiu alebo tracheotómiu, niekedy sub- 

alebo suprahyoidovú faryngotómiu. Pri hlbšom reze si môžu poraniť väčšie cievy, ale 

aj nervy. Obidve poranenia môžu byť fatálne. Pri nižšie uložených priečnych rezoch 

môže byť rez tak hlboký, že sa môže poraniť hrtan a priedušnica tak, že sa celkom 

discidujú. Môže sa poraniť parenchým štítnej žľazy. Stav chorého je vážny najmä pri 

väčšej strate krvi a dusení. Okrem šoku sa zistí porucha hlasu, kašeľ, dusenie, 

podkožný emfyzém. Pri poranení väčších ciev môže byť strata krvi príčinou smrti. 

Nebezpečie spočíva aj vo vzduchovej embólii, ktorá je často smrteľná. Pri preniknutí 

10 až 20 mm3 vzduchu do krčných vén, je treba chorého uložiť hornou polovicou tela 
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nižšie a previesť ho na špeciálne pracovisko, kde pomoc spočíva v odstránení 

vzduchovej embólie. Krvácanie z artérie carotis je často smrteľné, pacient sa rýchlo 

dostane do hemoragického šoku.  

Diagnóza: Diagnostika sa zakladá na anamnéze, zistení mechanizmu úrazu, aspexii, 

napr. sa zisťuje strangulačná ryha, sufúzie, hematómy, rezné rany. Palpačne možno 

zistiť krepitáciu- emfyzém, fluktuáciu. Podľa závažnosti úrazu indikujeme 

zobrazovacie vyšetrenie. USG vyšetrením možno zhodnotiť stav veľkých krčných 

ciev, alebo sa indikuje CT krku pri podozrení na postihnutie ostatných orgánov krku, 

napr. hrtana. 

Liečba: Je individuálna podľa rozsahu choroby a celkového stavu. V prvom rade 

treba zaistiť základné životné funkcie, dýchanie, krvný obeh, zastaviť krvácanie. 

V prípade dusenia sa snažíme uvoľniť dýchacie orgány, zaistiť dýchanie intubáciou, 

konikotómiou alebo tracheotómiou Čisté rezné rany možno po zastavení krvácania 

a toalete rany zošiť, v prípade infikovaných rán môžu ostať ponechané otvorené, 

zaisťujeme preplach a drenáž rany, ranu sterilne kryjeme. 
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