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Fyzikálne vyšetrenie
• Používame vlastné zmyslové orgány
• zrak, sluch, čuch, hmat

Interná propedeutika
PLUS

Prednáška č. 2
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP.

Základné vyšetrovacie metódy
• INŠPEKCIA – vyšetrenie zrakom, obhliadka
• PALPÁCIA – vyšetrenie hmatom
• PERKUSIA – počúvanie rôznych zvukov, ktoré
vznikajú klepaním na oblasti tela
• AUSKULTÁCIA – počúvanie tónov a šelestov nad
jednotlivými orgánmi

Orientačné čiary na hrudníku
1. predná stredná čiara
uprostred sterna
2. sternálna čiara
po okraji sterna
3. parasternálna čiara
uprostred medzi sternálnou
a medioklavikulárnou čiarou
4. medioklavikulárna čiara
uprostred klavikuly

• Príručné vyšetrovacie nástroje
• fonendoskop, ústna lopatka, tlakomer, teplomer,
baterka

Orientácia na tele

• Každý nález musí byť popísovaný v čo
najpresnejšej lokalizácii
• Využívame orientačné čiary
• na hrudníku
• na bruchu
• na chrbte

Orientačné čiary na hrudníku
6. skapulárna čiara
prechádza dolným uhlom
lopatky
7. paravertebrálna čiara
pozdĺž okraja chrbtice
8. zadná stredná čiara
stredom chrbtice, vedená
po tŕňoch stavcov
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Orientačné čiary na hrudníku

Čiary na bruchu

1. predná axilárna čiara
pozdĺž laterálneho okraja
m.pectoralis major

1. Bikostálna (spája rebrové oblúky)
2. Biiliakálna (spája najvyššie body crista iliaca)

2. stredná axilárna čiara
uprostred fossa axilaris

Brucho je nimi rozdelené na:

3. zadná axilárna čiara
pozdĺž laterálneho okraje
m. latissimus

• EPIGASTRIUM
- na stranách sa v ňom nachádza HYPOCHONDRIUM
• MEZOGASTRIUM
• HYPOGASTRIUM
- v strede je SUPRAPUBICKÁ oblasť a na bokoch
INGUINÁLNA oblasť
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STATUS PRAESENS GENERALIS
Terajší celkový stav
• najstaršia vyšetrovacia metóda
• vždy na začiatku vyšetrenia
• „dobre vidí len ten, ktorý vie, čo má vidieť“
= nutné teoretické vedomosti pre správnu inšpekciu
• celková inšpekcia (celý pacient)
• špeciálna inšpekcia (jednotlivé časti tela, orgány)

Celková inšpekcia

Stav vedomia

• VEDOMIE + orientácia + reč + kontakt

• Vedomie je prvé čo si všímame pri vyšetrení.

• POLOHA

• Hlavné kritérium posúdenia – možnosť kontaktu.

• HABITUS + výživa
• POSTOJ a CHÔDZA+ kostra, svalstvo
• KOŽA
• DÝCHANIE, HYDRATÁCIA
• PREJAVY chorobne zmenených orgánov

• Lucídne, plné, jasné vedomie – kontakt s chorým je
dobrý (normálny)
• Poruchy vedomia – sťažený kontakt:
1. Kvalitatívne
2. Kvantitatívne
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Kvalitatívne poruchy vedomia
• Nejasné (zastreté) vedomie
– kontakt je sťažený, chorý neodpovedá promptne,
otázky musíme opakovať, odpovede sú nepriliehavé
alebo žiadne
• Bezvedomie
– chorý nevníma svoje okolie a bežný kontakt s ním
nie je možný

Kvantitatívne poruchy vedomia
•

Kvalitatívne poruchy vedomia
• sú charakterizované dezorientáciou miestom, časom a
osobou
• Amencia - je porucha vnímania, pri ktorej sú prítomné
halucinácie, prejavuje sa motorickým nekľudom
• Delírium - je závažnejší stav s prevažujúcimi
halucináciami vizuálnymi (malé zvieratá), poruchami
pamäti, agitovanosťou alebo spavosťou
• Obnubilácia (mrákotný stav) - sa prejavuje
neuvedomelou činnosťou postihnutého jedinca
(pacient si nepamätá čo robil)

Kvantitatívne poruchy vedomia

Somnolencia – chorý pospáva, neodpovedá na otázky.
Dotykom alebo zatrasením ho možno prebudiť do stavu, v
ktorom je schopný odpovedať.

Na vyšetrenie využívame:

•

Stupor – podobne ako somnolencia, ale odpovede sú

• slovný podnet

•

Sopor – chorý sa zo spánku preberie iba na silnejšie

neadekvátne.

• algický podnet (sternum, ušný lalôčik ...)

(bolestivé) podnety.

•

Kóma – stav hlbokého bezvedomia, nepreberie sa ani na

• vyvolanie reflexov (svalovo-okosticové, hltacie,
rohovkový, zrenicový)

excitačné ani na bolestivé podnety. Vymiznuté sú aj reflexy.

Vyšetrenie korneálneho reflexu

Vyšetrenie pupilárneho reflexu

GLASGOW COMA SCALE (GCS)
OČI (EYE)

MRKNE / NEMRKNE

SLOVÁ (VERBAL)

POHYB (MOTOR)

1 = neotvára

1 = neodpovedá

1 = žiaden

2 = otvára na alg. podnet

2 = nezrozumiteľný zvuk

2 = extenzia pri algickom
p.

3 = otvára na slovný
podnet

3 = neadekvátne slová

3 = flexia pri algickom
podn.

4 = spontánne otvára

4 = zmätenosť

4 = odtiahnutie sa pri
algickom podnete

5 = orientovaný

5 = ukazuje bolestivé
miesto
6 = poslúcha pokyny
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Poruchy vedomia – príčiny

GCS – hodnotenie
• zápis vo forme najlepšej dosiahnutej odpovede
• poradie:

Oči (eyes)
Slová (verbal)
Pohyb (motor)
Napr. E3 V4 M5 = GCS 12

• Exogénne alebo endogénne intoxikácie
• Metabolické príčiny
• Cievne a mozgové príhody
• Ischémia CNS pri srdcovom zlyhaní, arytmiách



Mierne poškodenie mozgu

GCS ≥ 13

• Mozgové tumory



Stredne ťažké poškodenie

GCS 9 – 12

• Zápalové procesy v mozgu



Ťažké poškodenie

GCS ≤ 8

• Úrazy mozgu

Reč

Orientácia


Vlastnou osobou



Miestom



Časom

• reč je typicky ľudský prejav, je plynulá, zrozumiteľná, pre
jednotlivca charakteristická
• skandovaná reč sa prejavuje u sclerosis multiplex
• dysartria, anartria – poruchy výslovnosti, vynechávanie a
prehadzovanie hlások,

• Kladieme otázky na deň v týždni, rok, ročné obdobie
..... priestor, kde sa nachádza (nemocnica, domov ...)
..... údaje o vlastnej osobe (krstné meno, dátum
narodenia...)

• afázia – neschopnosť reči u závažných poškodeniach rečového
centra
• expresívna – neschopnosť hovoriť pri zachovanej
schopnosti porozumieť reči i písanému slovu,
• senzorická – neschopnosť porozumieť reči a písmu, reč je
zachovaná,
• zmiešaná – kombinácia predošlých

Mentálne schopnosti

Hlas
•

Zachrípnutý hlas (TU laryngu, paréza n. recurrens)

•

Drsný hlas u žien (virilizácia)

•

Jemný, tenký a vysoký hlas (eunuchoidný)

•

Vox cholerina (zastretý, pri ťažkej dehydratácii)

•

Afónia (šeptavý hlas) – postihnutie hlasiviek, hystéria

•

Rhinolalia (fufnavá reč) – adenoidy, infekt ...



•

Anartria – neschopnosť hovoriť



•

Afázia – motorická, senzorická



•

Dyzartria – porušená výslovnosť

• Vyšetrujeme orientačne pri podozrení na demenciu
•

Štandardizovaný MMST (Mini Mental State Test)

• Zhodnotenie symbolických funkcií = má ich len
človek, sú prejavom činnosti mozgovej kôry
Fatická funkcia
Gnostická funkcia
Praxia
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Pasívna poloha

Poloha


Aktívna – dokáže ju sám zmeniť



Pasívna – vôľa pacienta sa neuplatňuje



Vynútená – taká, ktorá pacientovi umožňuje lepšie
znášať jeho potiaže

CHOCHP

Vynútené polohy
• Ortopnoická (Fowlerova), astma cardiale
• V sede s trupom ohnutým dopredu (perik.výpotok)
• Ľah na postihnutej strane pri postihnutí pleury a pľúc
• Ľah na chrbte s ohnutými DK – NPB
• Meningeálna poloha
• V sede v predklone s oporou HK – astma
• Opistotonus

Kardiálna dekomp.

Perikard. výpotok

Postoj a chôdza
• Postoj zdravého človeka je vzpriamený, chôdza
pružná, voľné súhyby končatín.
• Poruchy sa prejavujú pri neurologických a svalových
ochoreniach.
opistotonus

Akútne brucho

5

25.9.2016

Vyšetrenie postoja
•

Romberg I:
• postoj pri mierne rozšírenej báze s predpažením
a otvorenými očami

•

Romberg II:
• postoj pri normálnej báze s predpažením
a otvorenými očami

•

Vyšetrenie chôdze
•

Chôdza I – chôdza po priamke a otvorené oči

•

Chôdza II - chôdza po priamke a zatvorené oči

•

Vyšetrovaný chodí po rovnej čiare najskôr s otvorenými
očami, potom bez kontroly zraku

Romberg III:
• postoj pri normálnej báze s predpažením
a zatvorenými očami

Obrázok:
Vždy pri vyšetrení stojte pri pacientovi

Postoj a chôdza – poruchy

Postoj a chôdza – poruchy

• Hemiparéza, hemiplégia - znamená obrnu končatín
na jednej strane tela ľahšieho (hemiparéza) alebo
ťažšieho stupňa (hemiplégie).

• Pomalá, neistá, malé kroky, nedvíha chodidlá – pri
pokročilej AS

• Ataxia s neistou chôdzou sa prejavuje chôdzou
o širokej báze s titubáciami. Je pri intoxikácii alkoholom,

• Paretická – po NCMP

postihnutí zadných miechových koreňov u pernicióznej
anémie a pri tabes dorsalis.

• Neistá, neobratná s poruchou koordinácie – pri tabes
dorsalis

• Samostatná / s oporou (palička, francúzska barla,
nemecké barly, chodítko) / s dopomocou jednej,
dvoch osôb
• Krívanie, šúchavá chôdza, kohútia chôdza, kačacia
chôdza

Postoj a chôdza

Abnormálne pohyby

• Kolísavá ("kačacia") chôdza sa vyskytuje
u kongenitálnej luxácie bedrových kĺbov a u myopatií.

•

Abnormálne pohyby nie sú za fyziologických okolností
prítomné.

• Kohútia chôdza sa prejavuje pri paréze n. fibularis
(kompenzácia poruchy zdvíhaním končatiny).

•

Pri patologických stavoch môžu mať rôznu podobu:

• Parkinsonský syndróm - sa vyznačuje miernym
predklonom hlavy a trupu, ľahko pokrčenými
končatinami, chôdzou s malými krokmi, väčšinou
šúchavými. Vyskytuje sa u mozgovej arteriosklerózy.

•
•
•
•
•
•

tremor,
choreatické pohyby,
atetoidné pohyby,
tiky,
kŕče,
orálne - faciálne dyskinézy
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Abnormálne pohyby

Tremor
• Statický - je kľudový, pomalý, jemný, zmenšuje sa alebo

• Choreatické pohyby - predstavujú nepravidelné pohyby,
prejavujúce sa na tvári, hlave a na rukách. Vyskytujú sa pri
chorea minor u reumatickej horúčky.

• Posturálny - predstavuje jemný, rýchly tras rukou, ktorý sa

• Atetoidní pohyby – vyznačujú sa krútivými, pomalými, až
bizardnými pohybmi s veľkou amplitúdou. Prejavujú sa na tvári a
na dolných končatinách. Bývajú pri mozgové arterioskleróze
alebo následkom prenatálnej encefalopatie.

mizne pri voľných pohyboch. Prejavuje sa na prstoch rúk,
predlaktí, príp. celej paži, na brade i celej hlave. Vyskytuje sa
u parkinsonizmu.
pozoruje u hypertyreózy.

• Intenčný - je viazaný na pohyb, v kľude nie je prítomný.
Býva u sclerosis multiplex.

• „Flapping tremor“ - je charakterizovaný pomalou flexiou a
extenziou prstov ruky. Jeho prítomnosť signalizuje závažné
postihnutie CNS u hepatálneho zlyhania.

• Tiky - sú rýchle, opakované, stereotypné krátkodobé svalové
sťahy prejavujúce sa obvykle na tvári (okolie očí, úst)
u neurotikov.

risus sardonicus

Kŕče (spazmy)
• Lokalizované – spazmus niektorých svalových skupín priečne
pruhovaného svalstva
• Generalizované
• tonické - vyznačujú sa zvýšeným svalovým napätím
(tetania, tetanus),
torticolis

• klonické - s viditeľnými svalovými zášklbmi,
• tonicko - klonické – generalizovanén kŕče sprevádzané
bezvedomím, penou u úst, apnoickými pauzami a cyanózou,
inkontinenciou moča a stolice a pohryzením jazyka (grand
mal) či lokalizované na časť tela pri zachovanom vedomí
(Jacksonova epilepsie),
• trizmus - predstavuje lokálny kŕč žuvacieho svalstva, ktorá
dáva vzhľad zatrpknutosti (risus sardonicus u tetanu)

Svalstvo
• TROFIKA: normotrofické, hypotrofické, atrofické,
hypertrofické
Flapping tremor
Pôrodnícka ruka pri tetanii

• TONUS: normotonické, hypotonické, hypertonické
• Hypotónia – poškodenie periférnych motoneurónov,
zadných povrazcov, mozočka
• Hypertónia – poškodenie kortikospinálnej dráhy alebo
extrapyramídového systému

Chorea minor
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Hypotrofia svalastva

Svalstvo
•

SPASTICITA – kortikospinálna
•

•

dráha - postupne sa zvyšuje odpor napínaného svalu, po
prerušení sa končatina vráti do pôvodnej polohy, ak
napínanie proti odporu pokračuje >> sval náhle povolí =
fenomén vreckového nožíka

RIGIDITA – extrapyramídový systém
•

odpor svalu je konštantný a občas je prerušený náhlym
poklesom tonusu = fenomén ozubeného kolesa

Spasticita

Habitus – konštitučné typy
astenický

normostenický

Habitus

hyperstenický

Obrázok: Zľava habitus astenický, normostenický a hyperstenický
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Obezita

Kachexia

BMI = hmotnosť v kg / (výška v m)2
BMI
10 – 18,4
18,5 – 24,9

Podpriemerná hmotnosť
Žiadna obezita

25 – 29,9

Nadmerná telesná hmotnosť

30 – 34,9

Obezita stupeň I

35 – 39,9

Obezita stupeň II

40 a viac

Obezita stupeň III

Gigantizmus a nanizmus
Akromegália

Vyšetrenie kože
• Koža je ružová, vlhká, teplá, elastická, bez poruchy
kontinuity.
• Pri jej posudzovaní pohľadom a pohmatom sa
pozornosť sústreďuje na
 farbu,
 vlhkosť,
 teplotu,
 turgor,
 prítomnosť patologických eflorescencií,
 krvácavé prejavy,
 edémy

Farba kože – bledá
• na celom povrchu tela
(súčasne s bledosťou
slizníc) – je viditeľná
u anémie, pri difúznej
vazokonstrikcii (šok),
• lokalizovaná – pri poruchách prekrvenia, napríklad
končatín (ischemická choroba dolných končatín, diabetická mikroangiopatia),
jednotlivých prstov (Raynaudova choroba/syndróm).

Obrázok: Anemická tvár
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Raynaudov syndróm

Farba kože – bledá

Obrázok: Bledosť kože

Farba kože – červená

Farba kože – červená

• na celom povrchu tela
• pri hyperémii (slnečné
opálenie, horúčka),
• lokalizovaná
• lokálna hyperémia (zápal),
• rubeóza tváre (DM),
• mitrálna stenóza – ružové fialové
líca + cyanóza pier,
• Maragnonovy škvrny v tvári a na
horných partiách trupu
(neurovegetatívna labilita u dievčat),
• palmárny erytém – začervena-nie
tenaru, antitenaru u cirhózy
• „flush“ sa prejavuje na hornej
polovici trupu, najmä na tvári
u pacientov s karcinoidom (sekrécia
serotonínu)

Obrázok: Facies mitralis

Farba kože – červená

Obrázok: Palmárny erytém a Dupuytrenova kontraktúra

Farba kože – modrá – cyanóza
modrasté sfarbenie kože a slizníc, ktoré vzniká pri vzostupe
absolútneho množstva redukovaného hemoglobínu nad 50 g/l

Obrázok: Erysipelas

Centrálna cyanóza
• je podmienená poruchou sýtenia
hemoglobínu kyslíkom pri
pľúcnych ochoreniach, vrodených
srdcových chybách s pravo-ľavým
skratom.
• prejavuje sa na koži celého tela,
najmä na perách, jazyku, ústnej
sliznici, akrách.
• býva spojená s polyglobúliou a
paličkovitými prstami
• inhalácia kyslíka vedie k
zmierneniu cyanózy pulmonálneho
pôvodu

Periférna cyanóza
• vzniká prolongovaným
kontaktom krvi s tkanivami pri
spomalenom krvnom prietoku
• vyskytuje sa pri srdcovom
zlyhaní, môže byť prítomná i za
chladu
• prejavuje sa na perách,
ušných lalôčikoch, rukách,
nohách (vrátane nechtov)
• jazyk je ružový
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Farba kože – žltá
Ikterus
• je podmienený vzostupom plazmatického
bilirubínu
• podľa príčiny sa označuje ako:
– prehepatálny (hemolytický)
– hepatálny (hepatocelulárny)
– posthepatálny (obštrukčný)
• okrem kože sú sfarbené aj skléry a sliznica
podnebia.
Xantóza
• je spôsobená hyperkarotinémiou
• sfarbenie sa prejavuje na dlaniach,
ploskách nôh a na tvári
• diabetes mellitus, hyperlipoproteinémie

Xantomy

Obrázok: Ikterus tváre

Farba kože – hnedá
• vzniká obvykle hromadením
melanínu, či v kombinácii
s inými produktmi
• lokalizovaná – na prsných
bradavkách, linea alba a
chloasma uterinum počas
gravidity
• difúzna – po opaľovaní,
u porfýrie, hypertyreózy
Obrázok: Hyperpigmentácie predkolení

Xantelazmy
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Addisonova choroba

Farba kože – albinizmus

(periférna forma)
• prejavuje sa difúznymi
hyperpigmentáciami kože,
okrem dlaní a plosiek nôh,
kde sú pigmentované len
kožné ryhy

• je spôsobený chýbaním
pigmentácie kože, vlasov a
dúhovky
• vlasy, ochlpenie a dúhovka sú
svetlé, zornice žiaria na červeno
• lokálnou depigmentáciou vzniká
vitiligo alebo leukoderma, ktoré
sú vrodené alebo získané, napr.
pri lues.

• na sliznici ústnej dutiny sú
grafitové škvrny

Vlhkosť kože
Znížená vlhkosť

Zvýšená vlhkosť
•
•

•

•

súvisí so zvýšeným potením
•
lokalizovaná – v axilách, na
dlaniach, ploskách nôh,
•
u neurovegetatívne labilných osôb,
kedy býva spojená s akrocyanózou
•
a akrohypotermií
difúzna – na celom povrchu tela je
prítomna pri lytickom poklese
teploty, pri tyreotoxikóze, šoku,
hypoglykémii.
nočné potenie môže súvisieť so
zhubnými nádormi a tuberkulózou!

lokalizovaná pri ischémii
difúzna – na podklade dehydratácie
a kachexie
koža je suchá, vráskavá a olupuje
sa

Teplota kože
Lokálne znížená

Lokálne zvýšená

• prejavuje sa bledou a
chladnou kožou, prípadne
cyanoticky sfarbenou,
v dôsledku poruchy
prekrvenia

• vyznačuje sa začervenaním
a edémom kože, je
spôsobená zápalom
• erysipel, tromboflebitída

• napr. pri ischemickej
chorobe ciev dolných
končatín, Raynaudovej
chorobe

Teplota závisí na prekrvení kože, orientačne sa posudzuje
dotykom ruky.

Kožné eflorescencie
• Tieto prejavy nie sú na koži zdravého jedinca viditeľné. Ich
prítomnosť signalizuje kožné ochorenie alebo je prejavom
sekundárnym (choroby
infekčné a interné).
K popisu sa používa dermatologická terminológia:
• Makula – plošná škvrna
• Papula – škvrna prominu-júca nad povrch kože
• Vezikula – pľuzgier s čírym obsahom
Obrázok: Makulo-papulózny exantém DK
• Pustula – pľuzgier so zakaleným obsahom
pri vaskulitíde
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Obrázok: Papula

Obrázok: Pigmentový névus

Nálezy na koži sa môžu priebežne
meniť. Pre posúdenie je potrebný
presný popis, lokalizácia a
usporiadanie, prípadne dynamika
priebehu ochorenia.

Kožné eflorescencie – šarlach
• drobný makulózny exantém
červenej farby, ktorý je
lokalizovaný na koži brucha,
rozširuje sa na nohy a celý
trup, vynecháva okolie úst.
• u neliečených prípadov
dochádzalo v priebehu
ochorenia ku kožným
exfoliáciám

Kožné eflorescencie – varicella

Kožné eflorescencie – morbilli

• makulózny exantém sa
vyskytuje na začiatku
ochorenia na tvári, na krku,
má tendenciu ku splývaniu
• na sliznici dutiny ústnej sa
vyskytujú Koplikovove
škvrny

Kožné eflorescencie – herpes
zoster
pásový opar

ovčie kiahne
• začínajú ako makulózny,
neskôr vezikulózny
exantém na celom
povrchu tela vrátane
vlasov,
• postupne tieto
eflorescencie zasychajú a
tvoria sa krusty
• výsev eflorescencií
prebieha vo vlnách – na
tele sú rôzne štádiá
vývoja eflorescencií

• vezikulózne, neskôr
pustulózne eflorescencie,
ktoré sú skupinovo
usporiadané v priebehu
periférnych nervov, ale i
prvej vetvy n. trigeminus
• ochorenie je vyvolané
vírusom varicella – zoster
u dospelých, inak
imunoalterovaných osôb
(napr. nádory, HIV ...)
Obrázok: Herpes zoster
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Kožné eflorescencie – alergické
exantémy

Kožné eflorescencie – herpes
herpes labialis, nasalis

•

• vezikulózne či pustulózne
eflorescencie sú na perách,
pod nosom či pri vstupe do
nosa

na koži sa prejavujú ako urtikariálny (koprivkový) exantém alebo sa
podobajú zmenám vyskytujúcim sa pri infekčných ochoreniach, podľa
ktorých sa označujú (morbiliformné, skarlatiniformné a pod.)

•

• u horúčkových ochorení
(krupózna pneumónia,
vírusové infekty)

pre koprivku sú charakteristické svrbivé pupence belavej alebo
ružovej farby, mapovitého vzhľadu

•

prejavujú sa ako postihnutie:

Obrázok: Poliekový exantém

Špecifické morfy

•

lokálne, najčastejšie kontaktné ekzémy (rastliny, kozmetika)

•

generalizované, a to na koži tváre, trupu, končatín, najrôznejšieho
vzhľadu s tendenciou ku splývaniu a s opakovaným výsevom (lieky,
potraviny)

Obrázok: Alergická kožná reakcia na leukoplast

Obrázok: Alergická kožná reakcia
na leukoplast – pohľad
zboku

Lokalizované zmeny prekrvenia
• Rozmnožená žilová kresba
• Caput Medusae
• Stokesov golier
• Varices cruris
• Morbus Rendu-Osler
• Livedo reticularis

Oslerove uzlíky pri endokarditíde

Motýľovité začervenanie pri SLE

• Petechie
• Sufúzie
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Caput medusae a rozšírenie cievnej kresby
pri cirhóze

Sy hornej dutej žily (Stokesov golier)

Varices
cruris

Livedo
reticularis

Morbus rendu-Osler

Poruchy trofiky a celistvosti kože

Petechie na DK
Sufúzia

•

Jazvy

•

Hernia

•

Strie

•

Piercing a tetovanie

•

Fistula

Strie

Turgor kože
• = pružnosť
• kožná riasa nad klavikulou + sledovať rýchlosť vyrovnávania
• starý človek >>> zníženie elasticity

Umbilikálna hernia

Iguinálna hernia
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Defekty kože
• Ulcera cruris
• Dekubity
• I. stupeň – začervenanie
• II. stupeň – pľuzgier alebo vriedok
• III. stupeň – vred siahajúci do podkožia

Dekubity

• IV. stupeň – vred postihujúci svalstvo, siaha po kosť
Ulcus cruris

Kožné adnexy

Hirzutizmus

• Ochlpenie
•

zvýšené (hypertrichóza, hirzutizmus)

•

hypotrichóza

• Vlasy
•

alopécia

•

canities prematura

• Nehty
•

koilonychia

•

digiti hippocratici

•

onychomykóza

Virilizácia

Alopécia
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Dýchanie

Onychomykoza

•

Eupnoe je normálne fyziologické dýchanie s frekvenciou 16 – 18
dychov za minútu.
•

•
digiti hippocratici

U mužov je dominantným typom dýchania abdominálne (bránicové), u
žien hrudné (kostálne)

Patologické nálezy:
•

tachypnoe - zrychlená frekvencia (bolesť, hroúčka, pri ochoreniach
srdca a pľúc)

•

bradypnoe - spomalené dýchanie (pri otrave alkoholom, intrakraniálnej
hypertenzii)

•
•

apnoe - je zástava dýchania, prechodná aleebo trvalá
hyperpnoe - prehĺbené dýchanie (pri horúčke, anémii, acidóze)

•

ortopnoe - je úsilné dýchanie s použitím auxiárneho svalstva

Onychomykoza
koilonychia

Špecifické poruchy dýchania
•

Biotove dýchanie
•
•

•

Kussmaulovo dýchanie
•
•

•

nepravidelné striedanie rôzne hlbokých dychov s apnoickými
pauzami
encefalitída, meningitída

prehĺbenie dychu a zvýšenie dychovej frekvencie
dekompenzovaný diabetes mellitus, urémia

Cheyne-Stokesovo dýchanie (periodické dýchanie)
•
•

Postupne narastajúca amplitúda a rychlosť dýchania s následným
spomalením a znížením amplitúdy až vznikne apnoe a cyklus sa
opakuje;
u ťažkých CMP

Dolichocephaly

Hlava
ASPEXIA:
• väčšinou mezocefalického tvaru
Normal

Tvarové variácie hlavy:
• turicefália (oxycefália) - vežovitá lebka
• dolichocefália - pretiahnutá v predozadnom rozmere
• brachycefália - skrátená v predozadnom rozmere
• mikrocefália - zmenšená, vplyvom predčasného uzáveru
lebečných švov
• makrocefalia - zväčšená, v dôsledku hydrocefalu v detstve
• asymetria - na podklade meningokele alebo u Pagetovej
choroby

Brachycephaly

Microcephaly

Turicephaly

17

25.9.2016

Hyrocephalus

Hlava
POHYB
• obmedzený pri meningeálnom dráždení, hlava je zaklonená dozadu,
(meningitída, meningoencefalitída, subarachnoidálne krvácanie,
meningizmus u febrilných stavov).
TRAS
• Hrubý tras hlavy - sa prejavuje u pacientov s Parkinsonovou chorobou
• Mussetov príznak - kývavý pohyb hlavy synchrónny so srdcovou systolou u
pacientov s aortálnou insuficienciou
VLASOVÁ POKRÝVKA
• Alopécia (chýbanie vlasov) predstavuje najčastejší odchýlku
• difúzna – často sa vyskytuje u zdravých mužov, vzniká u niektorých
horúčkovitých stavoch (týfus abdominalis), po liečbe cytostatikami
• ložiskovitá (areata) – príčina často nie je známa, tvoria sa tiež pri protrahovanom
strese, ochoreniach štítnej žľazy, autoimunitných ochoreniach ...

Morbus Paget

Hlava
POHMAT
• nádorčeky – väčšinou menších rozmerov:
•

mäkké konzistencie (lipomy, aterómy), tuhšie (fibrómy), veľmi tvrdé (osteóm), pulzujúce
útvary zodpovedajúce angiomómom

•

zápaly – folikulitída, furunkul, eryzipel

•

Palpácia výstupov nervus trigeminus (n. V):
• 1. vetva (n. supraorbitalis)
• 2. vetva (n. infraorbitalis)
• 3. vetva (n. mentalis)
za fyziologických podmienok sú nebolestivé
• maxilární sinusitída – citlivosť 1. a 2. vetvy
• neuralgia n. V – citlivosť 1., 2., aj 3. vetvy

•

•

Palpačné vyšetrenie lymfatických uzlín

Palpačné vyšetrenie hlavy
Palpačné vyšetrenie výstupov n. trigeminus
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Palpačné vyšetrenie lymfatických uzlín

Hlava
POKLOP:
Fyziologický nebolestivý
Bolestivosť súvisí
• s traumatickými zmenami
• so zápalmi prínosových dutín
• bolesť dentálneho pôvodu

Hlava
TVÁR
• symetrická, koža ružová, bez patologických zmien.
•

•

•

zápaly:
• eryzipel (prejavuje sa začervenaním s nepravidelnými jazykovitými okrajmi),
• herpes zoster (v priebehu hlavových nervov),
• herpes simplex (pery, okolie nosa)
• parotitída zdurenie príušnej slinnej žľazy
• furunkul, abscedující zápal vlasového folikulu alebo kožné žliazky
• akné - zápalové postihnutie kože - upchanie mazových žliaz
nádory:
benígne: fibrómy, lipómy, aterómy
malígne: bazalióm, spinocelulárny karcinóm, melanoblastóm

Erysipelas
parotitis
Herpes simplex
labialis

"Motýľovitý exantém" Je prítomný u lupus erythematosus.

Herpes zoster n. V

Hlava
Opuch tváre:
• dentálneho pôvodu
Basaliom

• nad maxilárnymi dutinami
• pred uchom u parotitídy
• opuchy viečok u ochorení obličiek
• opuch tváre alergickej etiológie
Opuch pri alergii

Basalioma on the face

Hirzutizmus
• nadmerné ochlpenie u žien
• vyskytuje sa u androgénne aktívnych tumorov
nadobličiek a ovárií
Motýľovitý exantém u SLE
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Hlava – výraz tváre
Facies febrilis sa vyznačuje lesklými
očami, začervenaním tvárou,
nepokojným výrazom (horúčkovité
ochorenia)

Hlava – výraz tváre
Facies mitralis
- nápadná lividným sfarbením tvárou, akrální cyanózou v tvári spôsobená
stagnáciou krvi v kapilárnom riečišti pri zníženom srdcovom výdaji (mitrálnej
chlopne)

Facies Hippocratica spojená s úzkosťou
v tvári, vpadnutou tvárami, špicatým
nosom

Hlava – výraz tváre
Facies nefritica sa prejavuje
bledosťou, edém viečok
presiaknutím tváre

Facies u endokrinopatií
Facies akromegalica
- vyznačuje sa mohutnými
nadočnicovými oblúkmi,
zväčšením nosa, brady jazyka

Facies pletorica charakterizovaná
začervenaním v tvári s lividným
nádychom (polycytémia)

Facies u endokrinopatií
Facies tyreotoxica
nápadná nepokojným výrazom, leskom očí, exoftalmom
(hyperfunkcia štítnej žľazy)

Facies u endokrinopatií
Facies myxedematosa
ospanlivý výraz tváre so zníženú mimikou, preriednutie až
chýbanie obočia laterálne, opuch tváre, suchá koža
(hypofunkcia štítnej žľazy)
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Vyšetrenie nervus facialis

Facies u endokrinopatií
Facies Cushingoidná sa prejavuje
mesiačikovitou tvárou (hyperfunkcia
kôry nadobličiek, terapia kortikoidmi)

Reveal the teeth

Crease up the forehead

Puff out the cheeks

Keep eyes closed against resistance

Paréza n. facialis

Poruchy inervácie n. facialis
•

Paréza centrálna
• prejavuje sa jednostranným postihnutím dolnej vetvy
• pokles ústneho kútika, vyhladenie nazolabiálnej ryhy,
neschopnosť zošpúliť ústa alebo zapískať.
• vyskytuje sa u CMP.

•

Paréza periférna
• je charakterizovaná jednostranným postihnutím hornej i dolnej
vetvy.
• pre hornú vetvu je typická asymetrie očných štrbín (je širšia na
postihnutej strane), neschopnosť zavrieť oko, pri pokuse zavrieť
oko sa bulbus otáča navonok (Bellov príznak), pacient má
vyhladené vrásky, nie je schopný sa zamračiť alebo vytiahnuť
obočie.
Periférna paréza

Oči a okolie

Bellova obrna

•

za fyziologických podmienok: symetrické, očné viečka bez opuchov, očné
štrbiny symetrické, bulby v strednom postavení, voľne pohyblivé všetkými
smermi.

Obočie
• patologické nálezy:
•
•
•
•

asymetrické u vrodených vád tváre, porúch inervácie hornej vetvy n. VII
(pacient sa nezamračí, nevytiahne obočie),
preriedené temporálne u hypotyreózy
nadmerne vyvinuté u hirsutizmu
zhrubnute nadočnicové valy u akromegálie

Viečka
• Opuchy vznikajú presiaknutím kože seróznou tekutinou:
•
•

•

obojstranne u glomerulonefritídy hypotyreózy
jednostranne vznikajú u chalazion (zápal Meibomovej žľazy) alebo hordeolum (absces
mazovej žľazy)

okuliarovitý hematóm – súvisí s krvácaním pod kožou viečok, Nutné Myslieť
na možnú fraktúru baze lebečnej
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chalazion

Oči a okolie
•
•

hordeolum

•
•

ektropium znamená pretočenie okraja očného viečka smerom von
entropium je stočenie viečka proti očnému bulbu (dovnútra), vzniká
spazmom alebo zjazvením viečka
xantelasma u hyperlipoproteinémie
hyperpigmentácia u niektorých prípadov tyreotoxikózy, Adisonovej choroby

ektropium

entropium

Okuliarovitý hematóm

Hornerovo trias

Očné štrbiny

Graefeho príznak

• fyziologický sú symetrické
• patologické nálezy:
• obojstranné zúženie – blefarospazmus
• obojstranné rozšírenie u exoftalmu (Graefeho príznak u tyreotoxikózy)
• asymetria – ptóza viečka (Claude-Bernard-Hornerov syndróm - ptóza, mióza,
enoftalmus u lézie krčného sympatika)

blefarospazmus

Fyziologický nález

Vyšetrenie okohybných svalov

Očné bulby
• očné bulby fyziologicky sú v strednom postavení
• patologické nálezy:
• exoftalmus predstavuje obojstrannú protrúziu očných gúľ pri tyreotoxikóze
jednostranne u retrobulbárnych procesov, tumorov, trombózy žilného splavu
(klinický sa prejavujúce ako kombinácia exoftalmu s edematóznym presiaknutím
spojovky – chemóza)
• enoftalmus – väčšinou jednostranný

exoftalmus

enoftalmus
chemóza

Pohyblivosť bulbov:
• strabizmus konvergentný – oči sa zbiehajú (zbiehavé škúlenie)
• strabizmus divergentný – oči sa rozbiehajú (rozbiehavé škúlenie)
• nystagmus predstavuje neuvedomelé, rýchlo sa opakujúce rytmické pohyby očí
(zášklby) horizontálneho, vertikálneho ev. krúživého typu (vestibulárny syndróm)
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Spojovky a skléry
Vyšetrenie strabizmus

Spojovky
• fyziologický ružové
• patologické nálezy:
• bledosť u anémií
• hyperémia u zápalu spojoviek
• xeroftalmia u keratokonjunctivitida sicca (Sjögrenov syndróm)

Skléry
• fyziologický biele, anikterické
• patologické nálezy:
• žlté sfarbenie sa vyskytuje u ikterov (miernejšiu intenzitu označujeme
ako subikterus)
• začervenanie bulbárnej spojovky sa vyskytuje u konjunktivitídy
• subkonjuktiválnu hemorágia vzniká pri krvácavých stavoch, veľkej
námahe, niekedy z nejasných dôvodov
• modravé sfarbenia sklér u osteogenesis imperfecta

Zrenice
•

Bledosť spojiviek

Ikterus sklér

Fyziologický okrúhle, izokorické, reagujú na osvit

Patologické nálezy:
• mióza (zúženie) vzniká fyziologický ako reakcia na svetlo, patologicky pri
poškodení sympatika (prevládne parasympatický nervový systém), u
niektorých zápalov dúhovky, pri aplikácii pilokarpínu do oka (u glaukómu) u
intoxikácii morfínom, ako súčasť Hornerovho Trias
•

mydriáza (rozšírenie) fyziologicky ide o reakciou oka na tmu patologicky
poškodenie parasympatiku (prevládne sympatikus), v hlbokom bezvedomí, u
niektorých porúch CNS, po aplikácii atropínu

•

anizokória (nerovnaká veľkosť zreníc) prítomná u cievnych mozgových
príhod

Osteogenesis imperfecta
Konjuktivitída

Reakcia na osvit

Rohovka
• Fyziologický nález priehľadná

Anizokória

• Patologické nálezy:
• zákaly, vredy vznikajúce poleptaním, poranením,
• zápaly (herpes zoster 1. vetvy trojklaného nervu),
• Arcus senilis lipoides corneae - šedobelavý prúžok na okraji
rohovky (ukladanie tuku - hyperliproteinémia)
• Keiser-Fleischnerov prstenec u Wilsonovej choroby
• korneálny reflex neprítomný v hlbokom bezvedomí
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Nos

Arcus senillis cornaae

• Fyziologický nález: primeraná veľkosť, tvar, symetrický, voľne
priechodný, bez sekrécie
• Možné patologické nálezy:
• veľký nos – pri akromegálii
• rhinophyma - zväčšený nos nerovného povrchu až karfiolovitého vzhľadu
vzniká u rosacey
• sedlovitý - vrodený lues
• asymetrický - zvyčajne po traume
• epistaxa (krvácanie z nosa) - po úraze, VVCH nekorigované, hypertenzia,
pri krvácavých stavoch, pri nádche; najčastejším miestom vzniku
krvácania je časť septa označovaná ako locus minoris Kiesselbachi
• zápalové zmeny
• herpetické lézie – pri horúčkovitých stavoch, môže byť súčasne aj na
perách

Keiser-Fleischnerov prstenec

Rhinophyma

Pery

Rhinophyma

Lues congenita

Dutina ústna – foetor ex ore
• Bežne nie je vyjadrený.
• Necharakteristické sú pri:
• zápaloch v ústnej dutine (gingivitída)
• retencii potravy v kariéznom chrupe
• ulceráciách alebo tumoroch v DÚ, ORL oblasti, pažeráka a
žalúdka
• pľúcnom abscese a najmä gangréne pľúc (intenzívny hnilobný
zápach)
• Charakteristické:
• acetónový - pri ketoacidotickej hyperglykemickej kóme
• alkoholový - pri intoxikácii alkoholom, v menšej miere aj po požití
alkoholu v malom množstve
• hepatálny - pri pečeňovom zlyhaní
• uremický - pri zlyhaní obličiek (amoniakálny pach)

•

Fyziologický nález: symetrické, ružové, hladké, vlhké

•

Patologické nálezy:
• asymetrické - ústny kútik je nižšie, pacient nie je schopný našpúliť pery,
zapískať; zisťuje sa väčšinou pri postihnutí dolnej vetvy n. VII, niekedy je
asymetria podmienená len defektnom chrupom
• cyanotické - pri nedostatočnej saturácii hemoglobínu kyslíkom pri
vrodených srdcových chybách, bronchopulmonálnych ochoreniach a
ľavostrannej srdcovej nedostatočnosti
• suché - pri dehydratácii, niekedy vznikajú aj ragády
• zápalové zmeny – cheilitída, herpes labialis pri bronchopneumónii,
vírusových ochoreniach
• anguli infectiosi - pri deficite vitamínu B2, nedostatočnej hygiene,
imunodeficiencii, sideropénii

Sliznica DÚ
• Fyziologický nález: ružová, lesklá, vlhká, bez patologických zmien
• Patologické nálezy:
• bledá - pri anémii
• začervenaná - pri stomatitíde, niekedy zároveň s aftami
• grafitové škvrny - na bukálnej sliznici pri Addisonovej chorobe
• Koplikove škvrny - žltobelavé bodky pri osýpkach
• petechie – pri hematologických ochoreniach s prejavmi krvácania
• erózie a vredy - pri agranulocytóze a akútnej leukémii
• afty, soor - belavé povlaky na sliznici spôsobené kvasinkovou
infekciou; manifestujú sa niekedy pri liečbe antibiotikami, najmä u
starších osôb a pri imunodeficiencii
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Jazyk
•

Fyziologický nález: jazyk plazí v strednej čiare, je ružový, vlhký, nepovlečený

•

Patologické nálezy:
• odklon do strany - pri cievnej mozgovej príhode, pri plazení zdravá strana jazyka
pretláča jazyk na stranu postihnutú, naopak v dutine ústnej smeruje jazyk k strane
zdravej
• suchý – pri dehydratácii pri nedostatočnom príjme alebo veľkých stratách tekutiny
(vracanie, hnačka, febrility), pri dýchaní ústami alebo zníženej sekrécii slín;
posúdenie je dôležité pre orientáciu o stave hydratácie organizmu!
• hnedo povlečený – pri dehydratácii, môže súvisieť s chorobami ústnej dutiny
• malinový - pri šarlachu po odlúčení povrchného povlaku
• Hunterova glositída (vyhladený začervenaný jazyk s atrofickými papilami) –
typicky pri anémie v dôsledku deficitu vitamínu B12
• leukoplakia (modrobiele alebo striebristé lesklé pruhy na povrchu jazyka a
bukálnej sliznici - prekancerózny stav
• pohryznutie na špičke alebo po stranách u pacientov po epi-paroxyzme (grand
mal)
• makroglosia - pri akromegálii, myxedéme, angioneurotickom edéme a glositíde

Grafitové škvrny

Koplikove škvrny

Afty

Normálny nález

Ďasná
• Fyziologický nález: ružové, pevné, bez krvácavých prejavov
• Patologické nálezy:
• začervenané, presiaknuté - gingivitída

dehydratácia

• krvácavé prejavy - pri hypovitaminóze C (skorbut),
paradentóze, krvácavých prejavoch
• farebný lem šedivej farby - pri chronickej intoxikácii ťažkými
kovmi (olovo, bizmut)
• soor - na hranici medzi bukálnou sliznicou a ďasien

Lézia n. hypoglossus

Mäkké podnebie

Chrup
• Fyziologický nález: plne vyvinutý, sanovaný

•

Fyziologický nález: podnebné oblúky sú symetrické, sliznica je ružovej farby,
pri fonácii sa symetricky rozvíja

• Patologické nálezy:

•

Patologické nálezy:

• kariézny – môže byť zdrojom fokálnej infekcie

•

žlté - vo včasnej fáze ikteru

• defektný - môže spôsobiť ťažkosti pri hryzení a tiež zdrojom
fokálnej infekcie

•

začervenané - pri respiračných infekciách

•

pľuzgieriky - pri vírusových infekciách

• arteficiálny (protéza); u pacientov s poruchou vedomia je
nutné protézu neodkladne vyňať !

•

asymetria s pretiahnutím na zdravú stranu
- pri diftérii

• paradentóza - gingivitída, postupné uvoľňovanie zubov,
riziko tvorby abscesov

Unilaterálna paralýza
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Tonzily
• Fyziologický nález: súmerné, sčasti zanorené, bez známok
zápalu
• Patologické nálezy:
• neprítomné - zodpovedá stavu po tonzilektómii
• zanorené - v dospelosti a v starobe (atrofia lymfatického
tkaniva)
• hypertrofické a zbrázdené - pri chronickej tonzilitíde, niekedy
s prítomnosťou čapov
• zväčšené, začervenané, s povlakmi – pri akútnej tonzilitíde
• asymetrické, vyklenuté - pri retrotonzilárnom abscese alebo
tumore

Tonsillitis acuta

Uši

Krk

•

Ušnice sú charakteristického tvaru (každý človek má unikátny tvar, rovnako
ako je unikátny odtlačok prsta).

•

Fyziologický nález: vonkajší zvukovod bez výtoku, tlak na tragus a poklep na
processus mastoideus nie sú bolestivé

•

Patologické nálezy:
• dnavé tofy - žltkasté podkožné depozity urátov pri dne
• sekrét vo zvukovode – pri otitídach
• krvácanie zo zvukovodu - zvyčajne traumatického
pôvodu
• bolestivosť prejavujúca sa ťahom za boltec, tlakom
na tragus a poklepom na processus mastoideus svedčí
pre zápalovú afekciu v oblasti stredného ucha alebo
mastoideu

ASPEXIA:
• Tvar a dĺžka krku sú primerané telesnému habitu
• Patologické nálezy:
• tenký - pri kachexii, bývajú tiež nápadne vpadnuté
supraklavikulárne jamky
• hrubý - pri obezite
• pulzácie karotíd (viditeľné u štíhlych osôb mediálne od kývačov) pri námahe, hypertenzii, hypertyreóze a najmä aortálnej
insuficiencii
• vodorovná jazva po strumektómii - zreteľná zvyčajne v oblasti
jugula
• postradiačné zmeny na koži krku po rádioterapii zhubných
nádorov
• struma, zväčšené lymfatické uzliny, náplň krčných žíl

Tofus pri artritis urica

Krčné žily

Krk
• Pohyb je normálne voľný všetkými smermi.
• Patologické nálezy:
• obmedzenie sa prejavuje pri vertebrogénnych syndrómoch,
meningeálnom dráždení, ankylozujúcej spondylitíde,
kontraktúre m. sternocleidomastoideus
• Mussetov príznak - abnormálne pohyby hlavy a krku pri
aortálnej regurgitácii
• Patologické držanie:
• deviácie stranou - následkom krvácania do krčného svalstva,
ruptúry svalu, reflexného spazmu svalstva
• opistotonus

•

Náplň krčných žíl - u ležiaceho zdravého človeka s eleváciou hlavy v uhle
45 st. nepresahuje vodorovnú rovinu prechádzajúcu sternokostálnym
skĺbením o viac ako 2 cm

•

Patologické nálezy:
• zvýšená náplň - zodpovedá hromadeniu pred pravým srdcom, prejavuje
sa pri pravostrannom srdcovom zlyhaní, konstriktívnej a exsudatívnej
perikarditíde, trikuspidálnych chlopňových chybách
• pozitívne pulzácie - pri trikuspidálnej regurgitácii
• hepatojugulárny reflux - predstavuje zvýšenú náplň krčných žíl
pretrvávajúcu po celú dobu tlaku ruky na oblasť pečene (30 - 60 sekúnd);
vzniká pri pravostrannom srdcovom zlyhaní a trikuspidálnej regurgitácii; u
zdravých osôb sa objavuje len krátkodobo v úvode vyšetrenia
• Stokesov golier - súvisí s hromadením krvi v oblasti hlavy a krku,
vyznačuje sa edémom a cyanózou; nález najčastejšie vzniká tumoróznou
kompresiou hornej dutej žily
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Vyšetrenie náplne
jugulárnych žíl a
pozitívne nálezy

Krk
POHMAT:
•

Oslabenie alebo chýbajúce pulzácie arteria carotis – stenóza alebo uzáver

•

Lymfatické uzliny – v jednotlivých oblastiach krku nie sú viditeľné ani
hmatné, pri ich hodnotení sa sleduje ich veľkosť, tuhosť, bolestivosť,
ohraničenie, fixácia ku spodine a lokalizácia
Patologické nálezy:
• zväčšenie zápalové - jednotlivé uzliny - regionálna lymfadenitída pri
chronickej tonzilitíde, nazofaryngitíde, gingivitíde a zubných afekciách;
viacpočetné uzliny – TBC, sarkoidóza, toxoplazmóza, infekčná
mononukleóza a iné
• zväčšenie nádorové - jednotlivé uzliny - tuhé solitárnej metastázy napr.
Virchowova uzlina pri karcinóme žalúdka v ľavej supraklavikulárnej
oblasti; viacpočetné uzliny - mnohopočetné metastázy (karcinóm štítnej
žľazy), hematologické ochorenia (chronická lymfatická leukémia,
lymfómy)

Hepatojugulárny reflux

•

Vyšetrenie lymfatických uzlín krku

Krk – štítna žľaza
• Štítna žľaza nie je bežne viditeľná ani hmatateľná.
• Technika vyšetrenia:
Retroaurikulárne LU

Retromandibulárne LU

Submandibulárne LU

• Palpácia prednej časti krku bruškami prstov. Lekár najčastejšie stojí za chrbtom
vyšetrovaného. Bruškami prstov sa snaží nahmatať laterálny okraj štítnej žľazy a
popísať jej charakter (povrch, veľkosť, konzistenciu).
• Pri vyšetrení používame pomocné manévre, ktoré nám umožnia štítnu žľazu
lepšie vyšetriť.
• K lepšiemu odlíšenie tkaniva žľazy od okolitých štruktúr vyzveme pacienta k
opakovanému prehltnutiu, čím dôjde k pohybu žľazy pod bruškami palpujúcích
prstov.

Palpácia a. carotis
Supraklavikulárne LU

Submentálne LU

• K zvýšeniu prehľadnosti vyšetrovanej oblasti vyzveme pacienta k rotácii v Cchrbtici doprava a následne doľava, čím dôjde k uvoľneniu m. sternocleidomastoideus na danej strane, ktorého štruktúra nám bežne pri vyšetrení "prekáža".

LU pozdĺž m. sternocleidomastoideus

Krk – štítna žľaza
• Struma - zväčšenie štítnej žľazy, môže byť difúzna alebo uzlová;
podľa hormonálnej aktivity potom hypo-, eu- alebo hyperfunkčná posudzujeme: veľkosť, symetriu, konzistenciu, prítomnosť uzlov
• malá struma difúzne, obojstranne mierne zväčšená, mäkkej
konzistencie (eutyreoidná struma v čase dospievania)
• koloidná struma - zvyčajne difúzna, symetrická, tuhšej konzistencie,
(vyskytuje sa v dospelosti, býva eutyreoidná)
• Hashimotova struma - väčšinou tuhšej konzistencie, nerovného
povrchu, s prejavmi hypotyreózy (autoimunitné ochorenie)

27

25.9.2016

Krk - štítna žľaza
• pri tyreoditíde - mierne zväčšená, spontánne a najmä palpačne citlivá,
v úvode hyperfunkčná, postupne prechádza do hypofunkcie
• Basedowova struma - difúzne, obojstranne zväčšená, symetrická,
elastická, mäkká, prípadne s hmatným vírom a počuteľným šelestom

Krk
POSLUCH:
• Karotídy:

• malígna struma - nápadne tuhá, palpačne citlivá, obmedzene
pohyblivá, často fixovaná ku spodine, rýchlo sa zväčšuje

• systolický symetrický – propagácia šelestu pri aortálnej
stenóze

• uzlová struma s postihnutím jedného laloku alebo jeho časti, klinicky
sa javí ako eutyreoidná alebo hypofunkčné

• asymetrický - stenóza a.carotis

• retrosternálna struma - zväčšená štítna žľaza zasahuje retrosternálne,
niekedy je na krku len málo viditeľná, nemusí sa funkčne prejavovať,
môže mať vplyv mechanický

• šelest nad hyperfunkčnou strumou
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