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SOUHRN 

V této diplomové práci jsou z dostupných zdrojů zmapovány poznatky o problematice 

tinnitu a možnostech jeho ovlivnění. V úvodní části je stručně zopakována anatomie a 

fyziologie sluchu. Jedna z kapitol se zabývá tinnitem z hlediska fyziologického a 

patofyziologického, je zde popsána definice tinnitu, jeho rozdělení a možné příčiny. Důraz je 

kladen na výčet a popis různých terapeutických metod užívaných při léčbě tinnitu. Snahou 

této práce je navrhnout, jak pomocí fyzioterapeutických metod ovlivnit ty druhy tinnitu, 

jejichž příčinou mohou být myoskeletární změny. Poslední kapitola je věnována zpracování 

dotazníků hodnotících kvalitu života pacientů s tinnitem. V diskusi jsou rozebrány výsledky 

dotazníků a porovnány terapeutické metody, které se tinnitem zabývají. 
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1  ÚVOD 

Tinnitus neboli ušní šelesty představuje jeden z velmi závažných symptomů, s nímž se 

lze setkat u řady ušních onemocnění, ale i u onemocnění nervového systému. Z klinických 

studií vyplývá, že skoro každý druhý člověk starší šedesáti let trpí různou formou 

subjektivního tinnitu. Tinnitus představuje velký  problém z hlediska terapeutického, neboť 

mnohdy není možné stanovit jeho přesnou příčinu. Mezi nejčastější příčiny patří morbus 

Méniere, otosklerosa, může být vyvolán i působením nadměrného hluku. Tinnitus může 

doprovázet i řadu intrakraniálních onemocnění, bývá často zvýrazněn při stresu, traumatu či 

zhoršení sluchu. Nicméně ušní šelesty mohou být též spouštěny a ovlivňovány poruchou 

kloubů a nerovnováhou svalů v oblasti hlavy a krční páteře. Rovněž celkové napětí či 

přetížení těla může svými následky vést ke vzniku tinnitu. 

C í l  p ráce  

Cílem mé práce je poskytnout ucelený přehled problematiky tinnitu.  

1) Podat obraz různých možných příčin, které mohou vyvolat ušní šelesty. 

2) Z dostupné literatury zpracovat a porovnat jednotlivé metody zabývající se tinnitem.  

3) Navrhnout možnosti ovlivnění tinnitu fyzioterapeutem.  

4) Na základě dotazníků, podaného pacientům s tinnitem, zmapovat kvalitu života 

s tinnitem. 

Cha rak te r i s t i ka  t inn i tu  

Pod označením t i n n i tu s  (z latinského tinnire = znít) se skrývá široká škála 

subjektivně vnímaných hučivých, pískavých a šumivých zvuků, které nejsou bezprostředně 

způsobeny vnějšími příčinami. Zatímco na postiženého často působí celý den, neumožňují mu 

soustředit se na práci a studium, usnout, relaxovat apod., pro jeho okolí jsou neslyšitelné. 

Pacienti s tinnitem strádají psychicky a v důsledku absence spánku a odpočinku i fyzicky. 

Podrážděnost vyvolaná tinnitem obvykle narušuje nejenom pohodu dotyčné osoby, ale i její 

mezilidské vztahy s okolím. 

Tinnitus se dělí na subjektivní, slyšitelný pouze pacientem a objektivní , který může – 

někdy i bez přístrojové techniky – slyšet i vyšetřující. Dle místa jeho vzniku se rozeznává 

tinnitus periferní, vznikající poruchou vláskových buněk Cortiho ústrojí a tinnitus centrální, 

který vzniká poruchou oblasti sluchové nervové dráhy či sluchových podkorových nebo 

korových center (Přecechtěl, 1953). 
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Perzistující tinnitus obvykle svědčí pro senzorickou sluchovou poruchu. Intermitentní 

slabý tinnitus o vysoké frekvenci, který trvá několik málo minut, je běžný i u zdravých osob 

(Lawrence & Brass, 1995). Je-li však silný a trvalý, zasahuje výrazně do kvality života a 

vyvolává výrazné psychologické obtíže.  

Ušní šelesty jsou stále větším problémem sužujícím moderní společnost. Jsou jedním 

z nejzávaznějších problémů otoneurologie a jako symptom prochází napříč celou medicínou 

(Novotný, 2001).  Podle literárních pramenů se 25% osob z celkové populace někdy setkalo s 

tinnitem alespoň jako s epizodou, přičemž jeho incidence a závažnost narůstá s věkem až k 

cca 85% populace ve věku 60 a více let.  

Tinnitus je třetí nejčastější symptom (po bolestech hlavy a závratí), který přivádí 

nemocného k lékaři. Odkrytí patogeneze tinnitu je pro jeho mnohočetnost stále neuspokojivá.  

V nejtěžších případech pacienti podléhají depresím se suicidálními tendencemi, které jsou 

bohužel, v některých případech i úspěšně zakončeny (Novotný, 2001).  

Úspěch terapie každé nemoci je vždy dán mírou kauzálního působení na danou 

chorobu či symptom. Z tohoto pohledu je tinnitus velmi nevděčným problémem, neboť jeho 

etiologie může souviset jak s patologií všech etáží sluchového aparátu (zevní, střední i vnitřní 

ucho, příslušné struktury CNS), tak s onemocněními metabolickými (dyslipoproteinemie, 

diabetes), nebo s abúzem ototoxických látek ( jedná se především o antibiotika a celková 

anestetika), a v neposlední řadě pak s reflexní cestou s organickou nebo funkční patologií 

krční páteře či temporomandibulárního kloubu. 

H i s to r i e   

 Nejstarší písemné zprávy o výskytu a léčbě tinnitu a ušních chorob pocházejí 

z Ebersova papyru ze středního Egypta (1650 – 1532 př.n.l.), v nichž stojí zmínka o léčbě a 

přípravě léků. S diferenciální diagnostikou se však setkáváme až u starověkých Řeků. Ve 

spisech Corpus Hippocraticum (2. století našeho letopočtu) je již více informací o ušních 

chorobách a tinnitus je popisován ve třech formách: psóphos – yoros = mírný hluk, échos = 

hluk, bombos = silný hluk. Zde se poprvé tinnitus dává do souvislosti s poruchami cév 

v mozku a pulsování vén. Další velký řecký vědec Aristoteles (384 – 322 př.n.l.) ač ne lékař 

jako Hippokrates, ale filosof a vlastní zakladatel biologických věd, v textech Problemata 

Physica poprvé popisuje maskování tinnitu zevním akustickým stimulem. Později, na začátku 

našeho letopočtu, se v řecko-římské medicíně objevují rovněž různé druhy léčby tinnitu: 

ohřátý med, divoký kmín nebo mixtury vína a různých olejů.    
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 15. a 16. století se odklání od starověkých autorit a začíná věk renesance. Zakládají se 

university, v Itálii, Čechách, Francii, Anglii, Německu, kde se objevují nové disciplíny jako 

základ praktické medicíny na novém vědeckém podkladě (anatomie, fyziologie, fyzika, 

chemie a později i patologie). Andreas Vesalius (1543) poprvé detailně popsal střední ucho, 

včetně kůstek. K pokroku medicíny a ušních chorob v 17. a 18. století významně přispěli Du 

Verney,  E. Mariotte (fyzika, tlak a rozpínání plynů – ovlivnil názory na fyziologii vnitřního 

ucha) a anatomové Valsalva, Morgagni, Scarpa, J. A. Rivius (popsal svalový šelest ve 

středním uchu). V 19. století se otologie rychle posouvá dopředu, přínosem je zejména práce 

J. M. Gaspard Itarda „Traités maladies de orielle et de audition“, kde popisuje již subjektivní 

tinnitus. V Anglii to byl zejména J. Toynbee (1815-1866), který publikuje své zkušenosti 

s ušními chorobami a tinnitem v knize „ Diseases of the Ear“ (1860). V Německu byla v té 

době otologie ovlivněna hlavně Itardem  a Du Vernbeyovou koncepcí, byli to zejména M. 

Frank (1845) a E. Schmalth (1946), kteří již spojovali tinnitus s hypakusií, diplakusií, 

hyperakusií a vertigem. Konec 19. století a 20. století znamená jež veliký pokrok kupředu jak 

v otologii, tak i v problematice tinnitu. Vznikají různá centra, především v USA a západní 

Evropě, zabývající se touto problematikou. Nejdůležitějšími autory jsou například: 

Urbantschitsch, Fowler (roku 1922 použil prvního audiometru k měření frekvence tinnitu), 

Grapengeisser (použití galvanického proudu v otologii a nové dělení tinnitu – z ucha 

(subjektivní a objektivní) a mozku). V Los Angeles 1928 Jones a Knudsen léčili tinnitus 

akustickými stimuly. V roce 1947 Saltzmann a Ersner poprvé referují o maskování tinnitu 

pomocí sluchadel. Tak se dostáváme až k současnosti tinnitologie. V druhé polovině 20. 

století byli u nás pionýry v této oblasti: E. Černý, R. Hladký, V. Chládek, K. Sedláček. 

V současnosti se problematikou tinnitu zabývají zejména: Z. Círek, A. Hahn, J. Hubáček, J. 

Klačanský, R. Kostřica, N. Novotný, I. Šejna  a M. Procházka (Novotný & Kostřica, 2000).  
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2  ANATOMIE A FY ZIOLOGIE SLUCHU 

Podle funkce se ucho skládá ze dvou částí: ústrojí sluchového – sloužícího k přeměně 

akustického vlnění na nervové vzruchy a ústrojí vestibulárního – určeného pro vnímání 

polohy a změny polohy. 

V e s t ib u l á rn í  část tvoří dva váčky – utriculus et sacculus a tři polokruhovité 

kanálky – ductus semiculares (obr. 1., 3.). 

 Sl u ch ov á  č ás t  je tvořena hlemýžděm – ductus cochlearis (obr. 1., 3.). Z funkčního 

hlediska se sluchové ústrojí dělí na dvě části: převodní a percepční (sluchový receptor jako 

část sluchového analysátoru). 

 P ř ev od n í  část má tyto anatomické úseky (obr. 1.): 

1. Ú s e k  s b ě rn ý  : boltec a zevní zvukovod, jež společně tvoří zevní ucho 

2. Ú s e k  t r a ns fo rm a č n í : bubínek s kůstkami sluchovými. Ty jsou uloženy 

v dutině bubínkové, která s trubicí sluchovou a dutinkami v bradavkovém výběžku 

tvoří střední ucho 

3. Ú s e k  od  o v á ln é ho  o ké nk a  k e  C or t i h o  ús t ro j í . Ten je uložen ve 

vnitřním uchu, v němž je sluchový receptor Cortiho ústrojí a vestibulární receptory 

v sakulu, utriculu a v ampulách polokruhových kanálků.  Za labyrintem je uložen 

n.VIII – nervus cochleae a n. vestibuli, který vede vzruchy k primárním jádrům 

v prodloužené míše; z nichž pokračují dráhy sluchové přes další jádra ke kůře 

mozkové a dráhy vestibulární do mozečku a k velkému mozku, majíce úzké 

vztahy k extrapyramidovému systému (Přecechtěl, 1959). 

Zevní  ucho  –  aur icu la  ex te rna  

Vnější část tvoří boltec - auricula, který soustřeďuje vlnění vzduchu do zvukovodu – 

meatus acusticus externus. Na konci zvukovodu je bubínek – membrana tympani, oddělující 

střední část. Bubínek je tenounká membrána o několika vrstvách, napjata v chrupavčitém 

okruží. Nasedá na něj soustava tří jemných sluchových kůstek- ossicula auditus, které 

zprostředkovávají přenos chvění na oválné okénko vnitřního ucha, kam ústí cca 25 000 

nervových zakončení. Kůstky automaticky regulují citlivost sluchu. V tichu na sebe dokonale 

dosedají a jsou schopny přenést i velmi jemné, tiché zvuky, v hluku se naopak uvolňují a 

tlumí rázy až do 80 dB (Holub, 2003). 
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Obr. 1. Schematické rozdělení ucha   

 

St řední  ucho  –  aur i s  media    

Střední ucho tvoří středoušní dutina -  cavitas tympani, spojená s dutinkami v procesus 

mastoideus – adnexa mastoidea ( antrum mastoideum, cellulae mastoideae). Ve středoušní 

dutině jsou uloženy tři sluchové kůstky – ossicula auditus (obr. 2.). Středoušní dutinu 

s nosohltanem spojuje sluchová trubice – tuba auditiva (Eustachova trubice), která zajišťuje 

vyrovnání tlaku mezi středoušní dutinou a vnějším prostředím (Hahn, 2007). 

Nos, nosohltan, vedlejší nosní dutiny a střední ucho tvoří v podstatě jeden celek, který 

je navzájem propojen. Za běžných podmínek a při normálně fungujícím otevíracím a 

zavíracím mechanismu je ve středním uchu a ve vedlejších dutinách pouze velice nepatrný 

podtlak. Je udržován tím, že buňky ve slizniční výstelce vstřebávají vzduch. 

Sluchové  kůs tk y –  ossa  t ympani  

 Sluchové kůstky jsou tři drobné kůstky (obr. 2.): kladívko – malleus, kovadlinka – 

incus a třmínek – stapes, uložené v horní a zadní části bubínkové dutiny. Jsou navzájem 

spojeny dvěma drobnými klouby v řetěz, uložený v dutině bubínkové, který z bubínku přenáší 

vlny zvukové na perilymfu ve vnitřním uchu. Jde o systém nerovnoramenných pák, jež 
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převádějí akustické vibrace vzduchu o malém tlaku a veliké amplitudě na vibrace tekutého 

prostředí, které mají tlak veliký a amplitudu malou (Dylevský, Druga & Mrázková, 2000). 
Obr. 2.  Sluchové kůstky 

1 – malleus 

2 – úpon kladívka 

3 – incus 

4 – úpon kovadlinky 

5 – m. stapedius 

6 – stapes 

7 – membrana tympani 

8 – Eustachova trubice 

9 – m. tensor tympani 

10 – n. vestibularis 

 

Spojení kůstek je buď kloubní nebo syndesmosou a mezi kladívkem a kovadlinkou 

může být synchondrosa. 

 Kloub inkudomaleární je sedlovitý, s omezeným výkyvem s pomocí tzv. záběrového 

zařízení záležejícího v tom, že při větším výkyvu okraje kloubních ploch se dotýkají a 

nedovolují stupňování pohybu (Přecechtěl, 1959).  

 Kloub inkudostapedový (nejmenší kloub lidského těla) je kloub kulový, častěji je však 

spojen vazivem. Třmínek je k okraji oválného okénka připojen pomocí ligamentum anulare. 

St ředoušní  sva ly  

 Středoušní svaly jsou dva, jejich funkcí je ochrana vnitřního ucha při intenzivním 

zvuku a regulace převodu zvuků různé frekvence. Oba svaly se kontrahují současně. Jejich 

kontrakce je reflexní odpovědí na zvuky silnější intenzity. 

1. M. stapedius (obr. 2.) je uložen v eminetia pyramidalis – zde začíná a upíná se 

svojí šlachou na krček třmínku – collum stapedius. Tento nejmenší sval lidského 

těla je inervován VII. hlavovým nervem – n. facialis. Poškozením n. facialis 

dochází k obrně m. stapedii, jejímž následkem je hyperakusie (intenzivní až 

bolestivé vnímání i slabších zvuků). 

2. M. tensor tympani(obr. 2.)  je uložen v kostěném žlábku, probíhajícím souběžně 

s trubicí sluchovou. Je zakončen tenkou šlachou, která se otáčí laterálně okolo 

proc. cochleariformis a upíná se na vnitřní straně manubria kladívka. Inervován je 
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od motorického trigeminu (n.V.), procházejícím skrz gangl. oticum (Dylevský et 

al., 2000). 

T rubice  s luchová  –  t uba  aud i t i va   

Eustachovu trubici (obr.1.) tvoří ventromediálně orientovaná trubička o délce 3,5 – 4 

cm, která spojuje bubínkovou dutinu s nosohltanem. Začátek trubice – ostium tympanicum se 

nachází na přední straně bubínkové dutiny a je eliptického tvaru. Hltanové ústí trubice – 

ostium pharyngeum tubae nalezneme v boční stěně nosohltanu, ve výši dolního nosního 

průchodu. Přední okraj je plochý, zadní okraj označovaný coby torus tubalis, je vypouklý a je 

podmíněn mediálním zakončením chrupavky tubální. Za ním je prázdný chobot,  recessus 

pharyngicus Rosenmülleri, do nějž se evertuje chrupavka při stažení m. levator veli palatini a 

umožňuje otevření lumina trubice. 

Sluchová trubice vyrovnává tlak vzduchu, který je nezbytný pro normální pohyb 

bubínku a sluchových kůstek, v bubínkové dutině s tlakem vzduchu vnějšího chvilkovým 

rozvíráním lumina, takže zůstává tlak na obě plochy bubínku stejný. Jinak zůstává trubice 

uzavřena a zvukové vlny mají přístup k bubínku jen ze zevní strany. Tento uzávěr také slouží 

k ochraně proti vniknutí hlenu z nosohltanu. Pro tyto funkce se trubice skládá z části kostěné 

(laterální) a chrupavčité (mediální) (Přecechtěl, 1959).   

Při své chybné funkci vede k nevyměňování vzduchu, kyslík je zpracován buňkami 

sliznice, tudíž dochází k vytvoření podtlaku, bubínek se natáhne do středního ucha, napne se, 

bolí a zhoršuje převod zvuku (Holub, 2003). 

Vni t řn í  ucho  –  aur i s  i n t e rna  

Útvary vnitřního ucha jsou uloženy v pyramidě spánkové kosti – os petrosum. Vnitřní 

ucho se skládá z několika dutinek a kanálků, označovaných jako kostěný labyrint -  

labyrinthus osseus. Uvnitř dutinek a kanálků kostěného labyrintu je uložen stejně tvarovaný, 

ale objemem menší labyrint blanitý – labyrinthus membranaceus. Prostor mezi blanitým 

labyrintem a stěnami kostěného labyrintu je vyplněn perilymfou. Kanálky a dutinky blanitého 

labyrintu jsou vyplněny endolymfou (Dylevský et al., 2000).  

Podle jednotlivých funkcí můžeme rozdělit vnitřní ucho – či v širším slova smyslu 

labyrint -  na část a k u s t i c ko u  (kostěnný hlemýžď - cochlea) a  část v e s t i bu l á rn í  

(statickou) (obr. 3.).  V obou částech labyrintu pak existuje šest oblastí pokrytých 

neuroepitelem: macula utriculi, macula sacculi, tři cristae ampullares a  Cortiho orgán. 
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Cortiho orgán obsahuje neuroepitel sloužící k slyšení, všechny ostatní oddíly slouží 

k percepci rovnováhy (Přecechtěl, 1950). 
Obr. 3. Labyrint s polokruhovitými kanálky a hlemýžděm 

1 - ductus utricularis 

2 - utriculus 

3 – ductus endolymphaticus 

4 - saculus 

5 - gangl. vestibularis 

6 - cochlea 

7 - ductus cochlearis 

8 - stapes 

9 - canalis semicircularis lateralis 

10 - canalis semicircularis post. 

11 - canalis semicircularis ant. 

 

Kos těný  lab yr in t  –  l abyr in thus  os seus  

 Kostěný labyrint je trubice stočená do stoupající spirály. Lze jej rozdělit na tři části, 

přední část tvoří kostěný hlemýžď – cochlea (obr. 3.), střední část je předsíň – vestibulum a 

zadní část je tvořena třemi polokruhovitými kanálkami – canales semicirculares. Stěny 

kostěného labyrintu jsou z kompaktní kosti, která je obklopena spongiózou (Hahn, 2007). 

Vestibulum 

 Vestibulum je dutinkou ovoidního tvaru, uložená mezi hlemýžděm a polokruhovitými 

kanálky. Laterální stěna vestibula je zároveň mediální stěnou bubínkové dutiny a jsou v ní 

dva otvory: oválné okénko – fenestra ovalis (vestibuli) (obr. 4.), kde je nasazen třmínek, a 

fenestra cochleae. Mediální stěna vestibula naléhá na spodinu vnitřního zvukovodu – fundus 

meatus acusticus interni. V klenbě, tj. horní stěně vestibula, jsou čtyři otvory polokruhových 

kanálků (Dylevský et al., 2000). 

Canales semicirculares ossei 

 Polokruhovité kanálky (obr. 3., obr. 4.) jsou uloženy ve třech na sobě kolmých 

rovinách. Canalis semicircularis anterior je orientován kolmo na podélnou osu pyramidy, 

canalis semicircularis posterior je v rovině souběžné s podélnou osou pyramidy a canalis 
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semicircularis lateralis je uložen téměř horizontálně a jeho rovina je kolmá na roviny 

předchozích kanálků. Na počátku každého kanálku je rozšíření – ampula (Přecechtěl, 1959).  

Kos těný  h l emýžď -  koch lea   

Kochleu tvoří kolem osy – modiolu – spirálovitě stočená trubice. Od modiolu 

odstupuje kostěná plotnička – lamina spiralis (obr. 5.), která se vine od baze hlemýždě až 

k jeho apexu. Tato spirálovitá lamela spolu s baziliární membránou odděluje kanál hlemýždě 

v horní scala vestibuli (horní patro) a dolní scala tympani (dolní patro), které jsou naplněny 

perilymfou. Scala vestibuli  komunikuje s bubínkovou dutinou skrz fenestra ovalis, zatímco 

scala tympani skrz fenestra cochleae (obr. 4.). Obě scaly jsou ve spojení ve špičce hlemýždě – 

scala media a mezi nimi je uložen blanitý hlemýžď (Přecechtěl 1959).  

Obr. 4. Kostěný a blanitý labyrint 

 

B lan i tý  lab yr in t  –  l abyr in thus  membranaceus  

Vestibulární část labyrintu se skládá z váčků utrikulus a sakkulus (obr. 3., obr.4.), 

obsahující s t a t ok i n e t i c k ý o r gá n . Do utrikulu vyúsťují tři polokruhovité blanité kanálky 

– ductus semicirculares (obr. 4.). Toto jsou zvláštní úseky vestibulárního labyrintu obsahující 

receptorové buňky, které zprostředkovávají podněty o rovnovážném podráždění. Makulární 

orgány jsou stimulovány procesem zrychlení a gravitací. Tři ampulární kristy polokruhových 
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Obr. 5. Řez závitem hlemýždě 

 

kanálků pak zachycují úhlové zrychlení (rotaci), což je dáno jejich orientací ve všech 

prostorových rovinách (Přecechtěl, 1959). 

Blani tý  h l emýžď –  duc tus  coch lear i s  

Blanitý hlemýžď je vyplněn endolymfou a je uložen v perilymfě kostěného hlemýždě, 

jejž dělí na dvě patra: horní etáž – scala vestibuli a dolní etáž – scala tympani (obr. 5.).  

Zevní stěna blanitého hlemýždě je tvořena zesíleným periostem, který vybíhá v crista 

basilaris, nad níž je další periostální hrana prominentia spiralis s tenkou žílou vas prominens. 

Zbývající část zevní stěny tvoří stria vascularis. Ty jsou místem sekrece endolymfy. U uší 

postižených Ménierovou chorobou je prokázána atrofie stria vacularis a výrazná redukce 

vaskularizace (Michel, 2001). 

Horní stěna blanitého hlemýždě – membrana vestibularis (Reissnerova membrána) 

(obr. 5.), je tenká vazivová blanka oddělující vnitřní (endolymfatický) prostor blanitého 

hlemýždě od scala vestibuli (prostor perilymfatický). Volně vlající Reissnerova membrána 

vykazuje atrofii epitelových buněk a mezery mezi mezotelovými buňkami (Michel, 2001). 

Dolní stěna blanitého hlemýždě – lamina basilaris se skládá z jemných, radiálně 

uspořádaných vláken. Na baziliární membráně je uloženo organum spirale – Cortiho orgán. 

Cortiho orgán 

 Cortiho orgán (obr. 5.) nesoucí smyslové pole, slouží k přeměně zvukových vln na 

nervové vzruchy (Hybášek & Vokurka, 2006).  Je tvořen podpůrnými a smyslovými buňkami. 

Podkladem orgánu jsou dvě řady podpůrných, cylindrických pilířových buněk (Cortiho 
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pilíře), které jsou k sobě skloněny a tvoří tak trojúhelníkový Cortiho tunel (obr. 5.). Po obou 

stranách Cortiho pilířových buněk jsou uloženy buňky smyslové (vláskové) (Dylevský et al., 

2000).  

 Vnitřní vláskové buňky tvoří jednu mediální řadu pilíře, mají hruškový tvar a jejich 

apikální povrch je pokryt 50 – 60 vlásky (stereociliemi). Bazální povrch je v kontaktu 

s aferentními vlákny (dendrity bipolárních buněk v gangl. cochleae). 

 Zevní vláskové buňky tvoří 3 – 4 řady pilíře, mají cylindrický tvar. Jsou rovněž 

pokryty stereociliemi a bazální povrch je v kontaktu s eferentními i aferentními vlákny. 

Vlastními receptorovovými buňkami jsou vnitřní vláskové buňky. Zevní vláskové 

buňky se mohou smršťovat a zvětšovat kmity uvnitř Cortiho orgánu. Mechanismem kontrakce 

zevních vláskových buněk dochází k podráždění vnitřních vláskových buněk již při malých 

intenzitách zvuku (Dylevský et al., 2000). 

 K povrchu Cortiho orgánu se přikládá rosolovitá krycí membrána - membrana tectoria 

(obr. 5.). Vzájemné posuny membrana tectoria a povrchu Cortiho orgánu iritují 

mechanoreceptory – vláskové buňky opatřené stereociliemi. Otevřením kaliových kanálů 

umožní proudění endolymfy do vláskových buněk, jejichž klidový vnitřní potenciál je –

40mV. Vzniklá depolarizace vytvoří receptorový potenciál, který se přenese chemicky na 

bipolární buňky v ganglion spirale uloženém v modiolu kostěného hlemýždě. Jejich 

podráždění přenášejí vlákna sluchového nervu do centrálních sluchových jader mozkového 

kmene a odtud až do sluchového centra v temporálním laloku mozkové kůry (Nevšímalová, 

Růžička & Tichý, 2002).  

 S luchová  d ráha  

 Sluchová dráha (obr. 6.) je čtyřneuronová vzestupná dráha, která vede podráždění 

smyslových buněk z Cortiho orgánu blanitého hlemýždě vnitřního ucha postupně až do 

primární sluchové oblasti v temporálním laloku.  

 První neuron tvoří bipolární buňky v ganglion cochleae n. vestibulocochlearis 

(obr.5.) uložené v hlemýždi vnitřního ucha. Axony těchto buněk jsou součástí n. 

vestibulocochlearis, procházejí přes meatus acusticus internus do mozkového kmene (úhel 

mostomozečkový) a končí u jader nc. cochlearis dorsalis (obr.6.) v laterální části fossa 

rhomboidea (area vestibularis). Druhý neuron pokračuje cestou lemniscus lateralis na druhou 

stranu pontu do colliculus inferior, který je součástí tectum mesencephali. Třetím neuronem 

jsou neurity buněk colliculi inferioris, které přes brachia dolních hrbolků (colliculi inferiores) 

končí v corpora geniculata medialia (CGM). Čtvrtým neuronem sluchové dráhy jsou vlákna 



„Využití fyzioterapeutických prostředků u některých druhů tinnitu“                                             Barbora Housová 

___________________________________________________________________________________________________________    20 

Obr. 6. Sluchová dráha 

 

gangliových buněk CGM, která vytvářejí 

tractus geniculo – corticalis (radiatio acustica) 

končící v primární kortikální oblasti (A1), tj. 

areae 51, 41 a 42 podle Brodmanna, 

temporálních laloků. Mediátory těchto 

efernetních drah jsou acetylcholin a GABA 

(Nevšímalová et al., 2002).  
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3  DEFINICE ZVU KU 

Zvuk je ve skutečnosti slyšitelný pás mechanických vln, které se šíří z určitého bodu. Z 

fyzikálního hlediska jej lze popsat jako uspořádaný kmitavý pohyb částic prostředí, kterým se 

zvuk šíří – např. molekul plynu, kapaliny nebo atomů pevné látky. Kmitání částic zdroje 

zvuku se v důsledku vzájemného působení přenáší s určitým zpožděním na okolní částice, ty 

se též rozkmitají, a tento proces se pak určitou rychlostí šíří daným prostředím. Vzniká 

postupná vlna, kterou postupuje energie směrem od zdroje zvuku. Toto vlnění nazýváme 

vlněním mechanickým (Navrátil et al., 2005). 

Rychlost, kterou zvuková vlna prostředím prostupuje, závisí na druhu prostředí a též na 

okamžitých podmínkách  - na teplotě, tlaku, příp. na vlhkosti vzduchu. V suchém vzduchu 

roste rychlost zvuku se zvyšující se teplotou přibližně lineárně. Rychlost zvuku v suchém 

vzduchu při teplotě 20 stupňů Celsia je 344 m/s. 

Zvuk, jehož kmit se pravidelně opakuje, je tón. Zvuk s nepravidelným kmitáním je 

šum. Tón má různou výšku, která je dána počtem kmitů za sekundu – jedná se tedy o kmitočet 

čili frekvenci. Hluboké tóny mají frekvenci nízkou, vysoké frekvenci vysokou. Jednotkou 

frekvence je Hertz (Hz) – udává počet kmitů za sekundu. Další veličinou pro popis zvuku je 

intenzita zvuku, což je energie vlnění, která prochází v časové jednotce jednotkou plochy 

kolmou na směr jejího šíření. Udává se ve wattech na m2.  Protože rozsah intenzity zvuků, 

které vnímáme, je veliký,  využívá se k vyjádření intenzity logaritmické stupnice s jednotkou 

decibel (dB). Intenzita zvuku v decibelech pak odpovídá 10x dekadickému logaritmu poměru 

intenzit, naměřené k intenzitě základní: 10log I/I0

Lidské ucho vnímá tóny o frekvenci od 16 do 20 000 Hz a od sluchového prahu do 120 

dB. Vyšší intenzity vyvolávají hmatový počitek a bolest. Příjemná hlasitost zvuků je 

v rozmezí 40 – 60 dB, nepříjemná nad 100 dB (Hybášek & Vokurka, 2006). Rozsah řeči je 

v oblasti 250 – 4000 Hz. Intenzita hlasité mluvy (frekvence 300-3000Hz) se pohybuje kolem 

65 dB.  

 (Hahn, 2007).  

 

A)vysoká frekvence - čistý tón - 3000 Hz 

 

B)nízká frekvence - čistý tón - 300 Hz 
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Obr. 7. Hlemýžď, různá 
frekvence vnímání zvuku dle 
usazení nervových buněk 

 
 

Cesta zvuku, během níž převodní ústrojí mění zvukové vlnění ze vzdušného prostředí 

do tekutin vnitřního ucha,  je velice složitá. Vede přes zevní zvukovod na bubínek. Z bubínku 

je zvuk pak přenesen na kůstky a z nich na oválné okénko, rozkmitáním okénka vzniká pohyb 

tekutiny v hlemýždi. Uvnitř hlemýždě se pohybuje tenká bazilární membrána, na které jsou 

usazeny  sluchové nervové buňky, jejich podráždění je převedeno na elektrický potenciál a 

ten sluchovým nervem putuje do mozkové kůry ke zpracování.   

Podle nejvíce přijímané Békésyho teorie (Hybášek & Vokurka, 2006) o postupující 

vlně v hlemýždi, odpovídá každé frekvenci určité místo na bazilární membráně. Zevní 

vláskové buňky jsou činné při malých podnětech (asi do 35 dB), které zesilují vlastním, 

s podnětem frekvenčně shodným kmitáním tak, aby byly vnímatelné pro vnitřní vláskové 

buňky. Ty se zapojují přímo při silnějších podnětech nad prahem sluchu a rozlišují přesně 

kmitočet. 

Percepce tónů v hlemýždi odpovídá délce vláken bazilární membrány. V bazálním 

závitu jsou přijímány vysoké a v apikálním hluboké tóny. Sluchová dráha zachovává ve všech 

etážích přísnou tonotopiku. Sluchové ústředí v Heschlově závitu přijímá vysoké tóny 

v kraniální a hluboké v bazální části. Prostorové a směrové slyšení je dáno rozdílem v čase a 

intenzitě dopadajícího zvuku na pravé a levé ucho (Hybášek & Vokurka, 2006). Na sedmém 

obrázku  lze vidět, jakou frekvenci zvuku, v závislosti na lokalizaci sluchových nervových 

buněk, kde „slyšíme“. 

Tinnitus je zvuk sotva slyšitelný, jen lehce nad prahem 

vlastního sluchu, nejčastěji mezi 5 – 15 dB . Pro srovnání: 10 

dB je šum lesa v praktickém bezvětří, asi 30dB má zvuk 

polknutí, který je velmi dobře slyšitelný, jestliže na něj 

zaměříme pozornost. Udává se, že polovina pacientů s tinnitem 

má současně přítomnou poruchu sluchu – hypakusi; a až 23 % 

pacientů trpí hypersenzitivitou k zevním zvukům, tzn. že šum 

z okolí, který je těžce zatěžuje, je v podstatě slabší, než zvuk 

který je vyvolán dopadem suchého lístku ze stromu na zem, 

jindy jde o slabší zvuk, než vyvolá normální polknutí (Andres, 

2001). 
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4  KLINICKÝ OBRA Z TINNITU 

S ymptomato logie  

Jak již bylo popsáno, tinnitus čili šelesty ušní jsou sluchové vjemy, které vznikají bez 

vnějšího zvukového podnětu. Jejich příčina je buď v uchu, nebo mimo ucho, podle toho se 

rozeznávají šelesty centrální a periferní. Medicína dále rozlišuje mezi akutním tinnitem, který 

vznikl náhle, a chronickým tinnitem, přetrvávajícím déle než 6 měsíců. Akutní tinnitus, 

zvláště pokud je sdružen s akutní ztrátou sluchu by měl být odborně vyšetřen týmem 

specialistů k vyloučení případných skrytých vážných příčin. Léčba akutního tinnitu se 

v jednotlivých státech liší, v Evropě je tomu věnována větší pozornost, než v Americe. Není-li 

zjištěna žádná specifická příčina tinnitu či náhlé ztráty sluchu, terapie obvykle spočívá ve 

zlepšení krevní cirkulace a lepšího okysličení tkání. 

 Ze symptomatologického hlediska dělíme ušní šelesty na šelesty subjektivní, vnímané 

pacientem, a šelesty objektivní, které může zaslechnout i sám lékař.  

Sub jek t ivn í  š e le s ty  

Podle Galambose jsou subjektivní šelesty z impulsů, které vznikají spontánně ve 

vláskových buňkách a v nervus cochleae bez podráždění zvukem, dochází tak nefyziologické 

percepci zvuků vnímaných pacientem, nezávisle na vnějším zdroji. Je to porucha sluchového 

vnímání vznikající v kterékoliv části sluchového orgánu, tj. od cochleárního receptoru, přes 

sluchové dráhy až po jejich konečnou projekci v temporálním laloku (Přecechtěl, 1959). 

Patří sem zejména šelesty původu toxického: při fokální infekci, která může být 

v nose, vedlejších dutinách nosních, v zubech, v hltanu; jde často o hnisavé mikroby. Příčinou 

však může být také infekce difterická, syfilitická, tyfová aj. Intoxikace může být způsobena 

také různými anorganickými jedy, jako je např. kysličník uhličitý, kysličník uhelnatý aj. a 

také léky: chininem, kyselinou salicylovou, streptomycinem, dihydrostreptomycinem, 

neomycinem atd.  

Působením těchto látek vznikají jednak poruchy degenerační přímým působením na 

elementy senzorické a nervy, jednak poruchy oběhové, jež druhotně vedou ke změnám 

degeneračním (např. při nemoci Ménierově). 

Poruchy cirkulační mohou být příčinou šelestů jak objektivních, tak i subjektivních. 

Subjektivní šelesty jsou na příklad při ateriosklerose, hypertenzní nemoci, u srdečních vad. 
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Objek t ivn í  še le s ty  

Objektivní šelesty jsou ty, které se dají objektivně zjistit vyšetřujícím a u nichž je 

většinou možno najít příčinu. Proto je jejich léčba zpravidla mnohem úspěšnější na rozdíl od 

tinnitu subjektivního. Je jich však jen 1 – 2 %, zatímco subjektivních je 98 %. Jsou dvojího 

typu, cévní a svalové (Přecechtěl, 1959). 

a) Objekt ivní  ušní  šeles ty cévní  – vznikají na podkladě patologického cévního 

zásobení ucha, nebo jeho okolí zapříčiněného aneurysmatem, kompresí arteriálního 

řečiště nebo arterio – venosními spojkami. Tyto spojky jsou vně ucha, ale jsou také ve 

stria vascularis ve vnitřním uchu, proto je možno si představit, že při jejich poruše 

může dojít k šelestům. Cévní šelesty mají rytmický charakter a jsou synchronní 

s tepem. Pocházejí – li z větších útvarů, lze je odposlouchávat v okolí ucha. 

b) Objekt ivní  šeles ty svalové – vznikají ve středoušních svalech buď v oblasti n. 

facialis inervujícího m. stapedius, nebo n. trigeminus, který inervuje m. tensor 

tympani. Jsou to kratší praskavé šelesty přicházející obvykle v salvách na nejrůznější 

podněty. Často jsou spojeny se spazmy příslušné inervační oblasti. Tubární a 

palatinární šelesty mají charakter mlaskavý, vznikají kontrakcí tubárních svalů a dají 

se slyšet u ucha nemocného nebo fonendoskopem přiloženým na jeho okolí. 
Tab. 1. Dělení tinnitu z klinického hlediska dle Shulmana 

ušní odpovídá percepci zvuku pacientem, který je vydáván dysfunkčními komponentami sluchového systému 

ucha nebo hlavy 

mimoušní abnormální vjem, při němž se do sluchového systému promítá dysfunkce kteréhokoliv jiného senzorického 

orgánu nebo jiného systému, než sluchového 

subklinický odpovídá abnormálnímu prahu sluchového vnímání, jež není pacientem subjektivně vždy vnímán 

středoušní odráží dysfunkce středního ucha 

cochleární odráží dysfunkce senzorické nebo neurální komponenty vnitřního ucha cochleární části 

vestibulární odráží dysfunkce vestibulárního labyrintu 

cervikální odráží dysfunkce spojené s pohybem hlavy a krku 

centrální odráží dysfunkce uvnitř centrální části sluchového orgánu 

kontralaterální je slyšen v jednom uchu, ale jeho původ je v uchu kontralaterálním 

neurální je lokalizován mezi distálním a proximálním segmentem kochleárního nervu 

E t io log ie       

Sub jek t ivn í  š e le s ty     

1) V zevním zvukovodu úplný uzávěr od cerumen, cizího tělesa nebo hyperostózy 

2) Ve st ředním uchu  mohou šelesty zapříčinit zánětlivá onemocnění v dutině 

bubínkové a ve sluchové trubici. Zvláštní skupinou je otoskleroza, která se vyvinuje 
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v pouzdru labyrintovém a projevuje se zpravidla funkčními poruchami převodního 

ústrojí. 

3) Vnitřní  ucho. Na vzniku ušního šelestu ve vnitřním uchu se podílejí vnitřní a vnější 

vláskové buňky v hlemýždi. Je-li poškozeno větší množství těchto buněk, nemůže pak 

být dobře dosaženo přeměny zvukových vln na nervové impulsy a spontánně dochází 

k chybným reakcím. Sluchový nerv tyto reakce dále zpracovává jako kdyby byl 

impuls vyvolán zvukovou vlnou. V mozku je potom signalizován dojem zvukového 

jevu – tak kvůli chybnému přenosu vzniká subjektivní vjem šumu. 

Onemocnění vnitřního ucha, jež jsou nejčastější příčinou ušních šelestů, můžeme dělit 

do těchto skupin (Přecechtěl, 1959): 

a) hluk: nejčastější příčinou ušního šelestu bývá krátkodobé, silné přepětí sluchu, 

například při poslechu walkmana, na rockovém koncertu či techno-párty, ale 

také při střelbě bez tlumiče, z poplašných pistolí, nebo při silvestrovských 

ohňostrojích. Kromě akutní a hlasité zátěže může vláskové buňky ve vnitřním 

uchu poškodit také dlouhotrvající zdroj zvuku. V povolání jsou mimo diskžokejů 

a rockových hudebníků ohroženi i dělníci pracující na hlučných pracovištích, 

kteří zanedbávají opatření chránící sluch.  

b) trauma: vzdušným nárazem, zvukem, kraniotraumata – velice často šelest vzniká 

po tzv. whiplash injury; patří k nejobtížněji léčebně ovlivnitelným tinnitům, 

neboť často vzniká na podkladě léze labyrintu či sluchového nervu. 

c) exogenní jedy: olovo, rtuť, fosfor, kysličník uhelnatý, nikotin 

d) léky: kokain, barbituráty, chinin, přípravky kyseliny salicylové, antibiotika: 

streptomycin, dihydrostreptomycin, neomycin, arsen (mohou např. působit 

vložky arsenového zubu) aj. 

e) faktory reflexogenní: fokální infekce mandlí, zánět paranasálních dutin, oční 

nemoci (glaukom, blepharospasmus), změny v ganglion pterygopalatinum,  

změny v kloubu temporomandibulárním při poruchách skusu u bezzubých nebo 

s těžkou abrasí chrupu – označováno jako Costenův syndrom; zadní cervikální 

syndrom Barré-ův a Liéou-ův (bolest hlavy, závratě, otalgie, parestesie hltanu, 

nedoslýchavost a šelesty) – příčinou tohoto syndromu jsou bolesti páteře 

(diskopatie, osteofyty aj.); alergie (jen v některých případech Ménierovy 

nemoci) 

f) poruchy výživy; přeměny látkové: takovými činiteli při vyvolávání šelestů 

mohou být: avitaminosa A a B2, poruchy endokrinní (menopausa, diabetes), 
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azotemie, arteriální hypertenze (jde vlastně o problém arteriosklerosy se 

změnami v cévách, problém metabolický, u něhož podstatnou úlohou je 

nadměrné požívání živočišných tuků)         

4) Dráhy s luchového nervu – zde mohou být příčiny šelestů lokalizovány od 

kmene n.VIII. až po kůru mozkovou. Pro vznik šelestů ze suprakochleárního úseku 

sluchového ústrojí svědčí to, že mohou šelesty přetrvávat i po labyrintektomii a protětí 

n. VIII. při nemoci Ménierově. Šelesty vznikající na této úrovni také zjišťujeme při 

neurinomu n. VIII., po mesencefalotomii a talamotomii provedené pro neztišitelné 

bolesti. Sluchové halucinace jsou od kůry mozkové (Přecechtěl, 1959). 

Ob jek t ivn í  še le s ty   

1) Středouší  – zde mohou vznikat hlučné praskavé šelesty při polknutí od sluchové 

trubice při jejím kataru. U artritid temporomandibulárních kloubů bývají třecí šelesty 

v mandibulárním kloubu. Klonické křeče svalů středoušních (m. stapedius, m. tensor 

tympani) a svalů regulujících ventilaci sluchové trubice (m. tensor veli palatini, m. 

levator veli palatini) působí objektivní šelesty, z nichž některé jsou dost hlučné. 

2)  Cévní  objekt ivní  šeles ty mohou být různého vzniku. Často byly zpozorovány u 

aneurysmat různých artérií hlavy. Příčinami mohou být malformace artérií a vén, 

arteriovenózní aneurysmata, komprese arteriálního řečiště nebo arterio-venosní 

spojky, stenóza arteria karotis interna (Přecechtěl, 1953). 

Pa togeneze     

Patogeneze tinnitu nebyla dosud uspokojivě vysvětlena. Přestože dnes se většina 

autorů domnívá, že vznik tinnitu není přímým důsledkem specifické patologie  v oblasti 

sluchového orgánu nebo sluchové dráhy, dovolila jsem si pár patogenezí z této oblasti 

vyjmenovat.  V dnešní době je přikláněno především k názoru, že tinnitus vzniká spíše 

důsledkem kompenzačních jevů, které nastávají nejčastěji v souvislosti se vznikem 

nedoslýchavosti. Nelze však ani opomenout na  funkční poruchy v oblasti krční páteře, 

temporomandibulárního kloubu, ba dokonce i  v oblastech vzdálených. 

Uzávěr  zevního  ucha  

Při uzávěru zevního ucha se vytváří ve zvukovodu rezonanční dutina, při níž je 

zesíleno vedení kostí a jsou slyšet fyziologické šelesty. Tyto šelesty vysvětlili na základě 

výzkumů de Vriseových Hicguet a van Eyck tím způsobem, že za určitých okolností může být 

slyšet šelest, který vzniká Brownovým pohybem molekul v endolymfě (Přecechtěl, 1959). 
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Tento šelest je fyziologický. Za patologických stavů je slyšen za různých okolností. Je slyšet 

při vedení zvuku kostí, tedy při uzávěru zvukovodu a u zánětlivých změn trubice sluchové, při 

kterých bývá zředění vzduchu ve středouší. 

O tosk le róza   

Otoskleróza je onemocnění charakterizované přestavbou kostních částí středního ucha 

(fixace a nehybnost třmínku v oválném okénku) a někdy i vnitřního ucha s jejich poškozením. 

Postihuje enchondrální vrstvy pouzdra labyrintu, v níž se kost resorbuje na ohraničených 

místech a na ní se tvoří nová kost spongiózní, značně vaskularizovaná, která v dalším vývoji 

patologického ložiska se mění v kost sklerotickou. Predilekčním místem je přední okraj 

oválného okénka. Vznik fixace třmínku se děje pozvolna, někdy jen zaklíněním raménka 

třmínku. Klinicky se jeví porucha sluchu jako progresivní nedoslýchavost, která se stupňuje 

ještě tím, že se mohou ve vnitřním uchu vyvinout degenerační změny v Cortiho ústrojí 

(Škeřík, 1993). 

U otosklerózy je potlačen maskovací efekt šelestů vnějšího prostředí a je rovněž 

zesílené kostní vedení, tím je umožněno slyšení fyziologických šelestů. Ušní šelesty bývají 

hlučné především v období aktivity a ustávají, když ztráty sluchové pro vedení vzduchem 

poklesly na 60 - 90 dB. Většinou obtěžuje šelest tu stranu, na níž je silnější.  

Otoskleróza je onemocnění převážně dědičné, vyskytuje se často v pubertě často se 

nápadně zhoršuje při graviditě a v klimakteriu, což potvrzuje úlohu endokrinních faktorů.  

Onemocněn í  vn i t řn ího  ucha  

U onemocnění vnitřního ucha jsou různým způsobem porušeny vláskové buňky, např. 

po traumatu, ze zvýšeného intralabyrintového tlaku, nebo je změněno vedení nervem 

působením jedů. Šelesty vznikají následkem snížené dráždivosti periferního zakončení n. 

VIII., to potvrzuje také současné snížení sluchu. Dochází k degeneračním změnám na prvním 

neuronu. Nejprve se objeví ganglion spirale cochleae, pak v periferním neuronu a v Cortiho 

ústrojí. Ostatní neurony (druhý a třetí) mohou být postiženy při změnách vaskulárních nebo 

degeneračním procesu, který se někdy vyvíjí druhotně po primárních degeneračních změnách 

v prvním neuronu (Přecechtěl, 1959).  

P s ycho log ický  mode l  

Psychologický model (Hallam, Jakes & Hinchcliffe, 1988) je založen na působení 

autonomního nervového systému, který může vyvolat i facilitovat vjem tinnitu při stressové 

reakci. Samotný tinnitus pak svou negativní emoční náplní způsobuje emocionální stress, 
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Obr. 8. Hypotetický mechanismus vzniku 
spontánní neurální aktivity: facilitace via Κ – 
receptory a α7 nAchR a nízký tonus GABA 
systému na presynaptické membráně vede 
k influxu Ca2+ a snížení refluxu K+, což vede 
k aktivaci NMDA synapsí. 

 

který přes spoje v autonomním nervovém systému působí zpětně na sluchovou dráhu a tím 

vytváří systém pozitivní zpětné vazby.  

Kulka (2006) nabízí neuropsychologický model tinnitu, v němž sluchové dráhy hrají 

podřadnou roli a do popředí vstupuje úloha limbického systému a autonomního nervového 

systému, které nabízejí sluchové kůře v mozku informace, jejichž původ se hledá v drobných 

poruchách auditivního systému. Tyto informace jsou v podkoří deformovány, zesilovány a 

posléze vědomím přijímány jako tinnitus. 

Des inh ib ičn í  h ypo téza  

 Rottenberg (2006) vysvětluje desinhibiční hypotézu patogeneze tinnitu možností 

vlivu eferentního systému na patogenezi tinnitu. Tato hypotéza vychází z toho, že na každé 

etáži sluchové dráhy se vyskytuje několik zpětnovazebních regulačních mechanismů 

ovlivňujících neurální přenos, kdy na jedné straně inhibiční spoje tlumí ascendentní aktivitu 

zejména v případě nadměrné aferentace z nižších etáží. Naproti tomu facilitační spoje jsou 

aktivovány v okamžiku, kdy aferentace z nižších etáží je snížena, nebo zcela chybí. Dojde-li 

k hyperexcitaci v oblasti presynaptických nervových zakončeních a zároveň poklesu aktivity 

inhibičních spojů eferentního systému sluchové dráhy, může tento jev mít za následek 

spontánní neurální aktivitu projevující se tinnitem. Spouštěcím mechanismem vedoucím 

k desinhibici a spontánní neurální aktivitě může být sluchová porucha, ale i stresová situace. 

Nejpravděpodobnějším místem vzniku spontánní neurální aktivity bývá předpokládána oblast 

presynaptických nervových zakončení 

(obr.8.), kde facilitační synapse zvětšují 

permeabilitu pro kalciové ionty, a tím jejich 

influx do nitra buňky. Překročí-li koncentrace 

Ca2+ iontů v presynaptickém zakončení 

kritickou mez, dojde k aktivaci synaptických 

tělísek a jejich vyprázdnění do synaptické 

štěrbiny, což vede ke spontánní neurální 

aktivitě. Není však jasné, na které etáži 

sluchové dráhy je vznik spontánní neurální 

aktivity nejpravděpodobnější a zda má 

tinnitus své typické místo vzniku.  
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Poruch y vzdá lené    

Lokalizované poruchy vzdálené, jako např. nemoci zubů, mandlí, páteře aj. mohou 

působit reflexní cestou přes sympatikus na cévy vnitřního ucha. Jejich spazmus má za 

následek přímo změny ve tkáních, které zásobují, nebo změnu v endolymfě a perilymfě, které 

opatřují výživu tkání, jež nemají vlastní cévy (Cortiho orgán, Reissnerova membrána). Pro 

reflexní mechanismus platí to, že po odstranění závady se někdy rázem upraví poruchy ve 

vnitřním uchu – po tonsilektomii, po extrakci zubu, po trakční léčbě poruch při distkopatii 

atd. (Přecechtěl, 1959). 

4.1.1.1 Poruchy krční páteře 

Krční páteř je část osového orgánu, která bez ohledu na momentální statické či 

dynamické zatížení často podléhá chronickému přetěžování. Je nejvíce pohyblivou částí 

osového orgánu a tím také nejrizikovější částí z pohledu možného poškození zevními vlivy. 

Poruchy krční páteře jsou poměrně rozšířenou příčinou vzniku tinnitu. Její vliv na sluchový 

aparát probíhá nejpravděpodobněji přes uzliny vegetativních nervů, které zasahují svým 

vlivem i kvalitu „naladění“ zvukového vnímání. Vegetativní nervy mohou být drážděny jak 

blokádou krčních nervů, tak zvláště zkrácením svalů a vazů šíje, které omezuje pohyblivost 

krční páteře. Případný vliv blokád na vznik tinnitu vysvětlují studie Ahlena a Kertha (Holcát 

& Křesťanová, 1996 – 2004). Ti prokázali souvislost mezi tlakem mozkomíšního moku a 

tlakem perilymfy. Zpozorovali, že vyprovokovaným mechanickým tlakem v hrudní a atlanto-

occipitální oblasti dochází i ke změně tlaku ve vnitřním uchu.  

Komplikací pojící se v některých případech k těmto obtížím jsou pocity závratí, točení 

hlavy či nejistota při chůzi. Pokud se takovéto stavy dostavují po prudkém otočení hlavy nebo 

po dlouhodobém strnulém držení šíje, např. při dlouhé jízdě autem, pak se jedná velmi 

pravděpodobně o poruchu vyvolanou špatným stavem krční páteře. Pohyb hlavy a s ním 

spojený pohyb páteře je řízen automaticky, reflexně, na podkladě podnětů zrakových, 

sluchových a rovnovážných. Véle (2006) popisuje existenci vzájemného vztahu mezi 

proprioceptivní aferencí ze svalů a kloubů horní cervikální páteře a aferencí z vestibulárního 

aparátu. Tyto signály jsou v partnerské souhře a dojde-li k dysharmonii mezi vestibulární a 

cervikální aferencí pro poruchy v krční páteři, vzniká nejistota polohy a závrať, za jejíž 

příčinu může být mylně pokládána poruchy vestibulárního aparátu .  

Složitost anatomická, komplikované několikastupňové řízení a k tomu ještě těžiště 

hlavy vysunuté mimo středovou osu bývají zdrojem řady potíží, jež mohou působit již od 

dětského věku. Je třeba také připočíst neblahý vliv psychického přetěžování, které se promítá 
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do celkového držení těla a tím spíše do oblasti krku. Abnormální postavení páteře v delším 

časovém úseku pak může mít za následek vznik degenerativních změn ve svalech, 

ligamentech a kostních strukturách a může být přímým nebo nepřímým důsledkem 

bolestivých stavů páteře.  

Velmi častým typem poranění v oblasti krční páteře se dnes, v důsledku rozvoje 

automobilismu, stává „whiplash injury“ – „švihnutí bičem“, na nějž již před třiceti lety 

poukazovali Gya a Abbot (Rychlíková, 1997). Jedná se o poranění krční páteře a měkkých 

tkání kolem ní, které vzniká při prudkém a nečekaném nárazu, někdy i při prudkém zabrzdění. 

V takovýchto případech dochází k prudkému kmitnutí hlavy a Cp

Extrémní polohy při kmitnutí hlavy a Cp jsou tlumeny nikoliv svaly, ale vazy a 

kloubními pouzdry, které se v okamžiku nárazu prudce napnou do krajní fyziologické meze. 

Náhlým napětím vznikají trhlinky a hematomy ve vazech, kloubních pouzdrech a ve 

svalových úponech. Podle místa poškození pak lze rozlišit syndrom cervicální, cervico-

brachiální, cervico-medulární a cervico-encefalický, který se projevuje právě tinnitem, 

citlivostí na hlasité zvuky, závratí,ostrou bolestí hlavy a týlu, poruchou rovnováhy, zraku, 

koncentrace a myšlení (Aires & Kissingen, 2006).                                   

 směrem dopředu či dozadu 

a podélnému protažení krční míchy, což může mít vážné – většinou pozdější - důsledky pro 

postiženého. Kromě toho, že dochází k okamžitým změnám ve smyslu poškození nervových 

vláken v oblasti krční páteře, může dojít i k poškození arteria vertebralis a k vývoji příznaků 

vertebrobazilární nedostatečnosti s otoneurologickou symptomatologií (Klozar, 2005). 

4.1.1.2 Temporomandibulární dysfunkce  

Temporomandibulární kloub (TMJ) je jeden z nejpoužívanějších kloubů lidského těla, 

který používáme při mluvení, žvýkání, polykání, zívání a při řadě dalších všedních činností a 

někdy i v noci. Jedná se o anatomicky a biomechanicky složitý bikondylární artikulační 

komplex vysoce náročný na dokonalost nervového řízení. Vzájemný vztah obou čelistí a 

zubních oblouků, vlastní žvýkací svaly a koordinovaně pracující svaly šíje a krku spolu 

s receptory v periodonciu, v periostu, ve svalech a v kloubních pouzdrech tvoří nedílný 

harmonický celek, jehož optimální funkci zajišťuje cestou eferentních drah CNS. Primární 

porucha může vzniknout na úrovni kterékoliv složky a způsobit tak dysfunkci celé 

kraniomandibulární oblasti (Velebová & Smékal 2006).  

Travell a Simons (1999) popisují jako nejčastější příčiny temporomandibulárních 

poruch  dysfunkce žvýkacích svalů, psychické vlivy a disharmonie mezi funkcí TMJ a okluzí. 

V mnoha případech jsou příznaky poškození TMJ spojeny spíše se narušenou  koordinací a 
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zvýšením napětí žvýkacích svalů, než aby byl poškozen pouze kloub. Dochází pak ke 

změnám pohybu kloubního disku s kondylem a i v klidu může vzniknout abnormální 

postavení disku, nejčastěji tahem superiorní části m. pterygoideus lateralis. Aktivní trigger 

pointy (TrP) v hlubokých vrstvách žvýkacích svalů mohou simulovat bolest jako při 

revmatické nemoci. Nejčastěji se jedná o TrP v m. masseter a m. pterygoideus lateralis.  

Jednostranný tinnitus může být spojen s TrP v horní a zadní části hluboké vrstvy 

svalu. Tento symptom může náležet aktivitě m. tensor tympani nebo m. stapedius ve středním 

uchu. Tyto svaly leží uvnitř bolestivé zóny TrP m. masseter. Spasmus m. stapedius může 

způsobit chvění středoušních kůstek. Je-li tinnitus oboustranný předpokládá se spíše příčina 

systémová, nežli myofasciální. Jakkoli hluboká vrstva m. masseter může být poškozena 

oboustranně a může ovlivnit vznik i oboustranného tinnitu. TrP ve žvýkacích svalech 

způsobují také zmenšení rozsahu pohybu čelisti,  ten však není natolik dostatečný, aby jej 

pacient zpozoroval. Jakkoliv zapříčiněná bolestivost m. pterygoideus lateralis může způsobit 

tinnitus. Palpací m. pterygoideus lateralis byla zjištěna větší citlivost svalu na straně 

s příznaky u jednostranného tinnitu. U oboustranného byla zjištěna téměř stejná citlivost na 

obou stranách (Simons & Travell, 1999). 

Vacek (Vacek & Zemanová, 2003) se ve svém článku zmiňuje o tom, že u pacientů 

s tinnitem jsou časté bolesti hlavy a únava/bolestivost žvýkacích svalů statisticky mnohem 

četnější. A že zhruba jedna třetina pacientů udává, že intenzita jejich tinnitu či výška tónů se 

mění při pohybu čelisti anebo tlaku na temporomandibulární kloub.  

Příčiny dysfunkce TMJ: 

• Intraartikulární onemocnění postihující TMJ 

• Dysfunkce žvýkacích svalů  

- může být způsobena jakýmkoliv intraartikulárním procesem TMJ a je 

charakterizována fenoménem jednostranného předbíhání a výskytem trigger pointů 

v mm. maseter, temporalis a pterygoideus lateralis et medialis. Bolestivé svalové 

změny vznikají při jakékoliv poruše okluze, nicméně temporomandibulární 

symptomatologie může být u většiny případů primárně vyvolána svalovou dysfunkcí. 

Mezi běžně udávané nálezy na svalovém aparátu spolu se symptomy patří např. 

cephalea a palpační bolest m. pterygoideus lateralis, bolest zevního zvukovodu a 

bolestivost m. pterygoideus medialis, bolest napodobující sinusitis maxillaris a 

citlivost m. temporalis a m. pterygoideus medialis (Vacek & Zemanová, 2003). 

Pacient se spasmem m. masseter může mít pocity sucha v ústech, spasmus m. 

digastricus může vést k pocitu překážky při polykání. 
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- funkční poruchy žvýkacích svalů mohou být i výsledkem zřetězení primárních 

funkčních poruch svalů od hlavy vzdálených, neboť jsou zapojovány do funkčních 

řetězců při řízení posturálních funkcí (při vzpřimování). Např. Véle (2006) popisuje 

aktivaci žvýkacích svalů při zvedání trupu z polohy na zádech, kdy se začnou 

zapojovat břišní svaly, m. iliopsoas, svaly na přední straně krku, včetně svalů nad- a 

pod-jazylkových, které podporují flexi hlavy, tím vzniká tendence otevření úst. Tomu 

brání aktivace žvýkacích svalů, které ústa uzavírají a tím podporují flexi hlavy a šíje. 

Žvýkací svaly jsou funkčně svázány i s aktivitou při polykání a dysfunkce této vazby 

může být i zdrojem různých polykacích obtíží, které mohou ovlivňovat i aferentní 

signály z oblasti horní krční páteře a TMJ. 

• Psychogenní stres  

- psychické napětí většinou vede k silnému sevření úst či bruxismu, tzn. svalové 

hyperaktivitě a následným spazmům, často lze na pacientovi v emočním vypětí 

zpozorovat zvýšenou hru žvýkacích svalů, což může časem vyústit až v morfologické 

změny v TMJ 

• Změny okluze 

- každá změna kontaktu zubů např. stomatologickým zákrokem může vést 

k následnému zvýšení napětí svalů, z čehož pak může pramenit následné přetěžování 

komplexu  kondyl-disk s následným rizikem distalizace kloubních hlavic. Toto 

nefyziologické postavení kondylů může chronicky dráždit okolní struktury, včetně 

chrupavčité části zevního zvukovodu, kostěného krytu středního ucha či Eustachovy 

trubice a být tak příčinou otologických příznaků u poruch TMJ (Velebová & Smékal 

2006)  

• Změny postury 

- zde má nejčastější souvislost předsunuté držení hlavy, jež vede k hyperextenzi horní 

krční páteře s posunem occiputu vpřed. S tím se pohybuje i maxilární řada zubů, po 

zajištění optimálního skusu dochází k aktivnímu vysunutí dolní čelisti za horní 

zejména zvýšenou aktivitou m. pterygoideus. 

- předsunuté držení hlavy je spojeno s hyperaktivitou m. sternocleidomastoideus a 

hypoaktivitou hlubokých šíjových svalů 

4.1.1.3 Mimovolní pohyby měkkého patra 

Mimovolní pohyby měkkého patra jsou popisovány v klasických učebnicích otolaryngologie 

(Přecechtěl, 1959) jako myoklonus, či myorytmie. Jsou definovány jako klonické záškuby 
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svalů pozorované nejčastěji na patře, na patrových obloucích a někdy i v hrtanu. Jejich 

příčinou jsou poruchy v nucleus olivae, v nucleus dentatus cerebri a některé extrapyramidové 

léze. Základním, zde uváděným, příznakem jsou subjektivní ušní šelesty, způsobené 

klonickými kontrakcemi tubárních svalů. V současné literatuře jsou tyto pohyby popisovány 

jako tremor měkkého patra (Černý, Lašťovka, Růžička, & Zárubová, 2004), byly 

klasifikovány dvě formy tremoru měkkého patra: esenciální a symptomatický. Zatímco 

příčina esenciálního palatárního tremoru je neznámá, u symptomatického tremoru 

předpokládají lézi lokalizovanou v mozkovém kmeni, nebo mozečku. Mimovolní pohyby 

měkkého patra se při jejich sledování projevovaly stahy m. tensor veli palatini u esenciálního 

tremoru a stahy m. levator veli palatini u symptomatického tremoru (Deuschl, Toro, Valls-

Sole, Zeffiro, Zee & Hallett, 1994). Vznik ušních šelestů v průběhu esenciálního palatárního 

tremoru je připisován stahům m. tensor veli palatini, které vedou k otevírání ústí Eustachovy 

trubice.   

Tox ické  lá tky 

Jedy vnikají do organismu z ovzduší sliznicemi dýchacích cest, trávicími cestami a 

kůží. Nitro-  a amido-sloučeniny mohou být vstřebány i sliznicí středoušní (Přecechtěl, 1959).  

Při otravách působících na periferní nervové ústrojí vznikají degenerační změny 

v gangliu, periferním neuronu a periferních receptorech. Při akutní otravě bývají výraznější 

změny v Cortiho orgánu, kdežto při otravách chronických jsou větší změny na gangliových 

buňkách. Postižení vestibulárních receptorů není v žádném konstantním poměru ke změnám 

v hlemýždi – obě části mají svou specifickou citlivost na různé škodliviny (Přecechtěl, 1959). 

a) Olovo (  Pb )  – otrava olovem, saturnismus, je nejčastější otravou v ORL. 

Ohroženi jsou zejména zaměstnanci olovněných hutí, továren na tapety, na olovnaté 

barvy apod. otrava olovem bývá zpravidla chronická, dochází při ní k degeneračním 

změnám v ganglion spirale cochleae a na dřeňových pochvách n.VIII. Tyto změny 

mohou být způsobeny otravou Pb s avitaminozou B1

b)  Rtuť (  Hg )-  možnost této otravy je ve rtuťových dolech, při výrobě elektrických 

lamp, teploměrů, tlakoměrů, amalgamů na plombování zubů, u fotografů, při výrobě 

plsti. Při otravě rtutí dochází ke změnám v gandlion spirale cochleae a ve vnitřním 

 a poruchou přeměny látkové 

při poškození vnitřních orgánů. Olovo může poškodit sluchový nerv i podporou 

vývoje arteriosklerotických změn. Při otravě pozorujeme snížení sluchu s postižením 

jak horní, tak i dolní hranice a také bývají příznaky vestibulární a šelesty. 
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uchu. Akutní příznaky jsou řídké v podobě Ménierova syndromu, při chronické 

otravě je porucha sluchu a šelesty. 

c)  Fosfor  (  P  )  je červený a bílý; jen bílý je jedovatý. Ohrožené jsou osoby s vadným 

chrupem. Velmi jedovatý je fosforovodík, vyskytuje se jako příměs acetylenu, 

v odpadcích kovoprůmyslu apod. Byly pozorovány poruchy sluchu, šelesty ušní a  

závrať při otravě. 

d) Kysl ičník uhelnatý (  CO )  je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu; v čistém 

stavu jej nelze postřehnout, čímž je zvlášť nebezpečný. Výskyt této otravy je velmi 

častý. Vzniká při nedokonalém spalování sloučenin uhlíku a je jedovatou složkou 

svítiplynu. CO je jed, který vedle krevních poruch působí také elektivně na ganglion 

spirale cochleae, ganglion vestibuli a na centrální vestibulární jádra. Při prudké 

otravě bývají šelesty, závrať a nedoslýchavost, která může vystupňovat v trvalou 

hluchotu . 

e) Kysl ičník uhl iči t ý (  CO 2  )  je ve vzduchu podle objemu 0,03 %. Hojně je 

obsažen v důlních plynech, je specificky těžší než vzduch, proto se hromadí 

v nejnižších částech uzavřeného prostoru. Vzniká při úplném spalování uhlí. Prudká 

otrava vzniká při koncentraci, která je ve vydýchaném vzduchu – asi 4 %, chronická 

otrava není známa. Otrava CO2

f) Benzen (  benzenol ,  C

 se projevuje ušními šelesty, které někdy dlouho 

přetrvávají, závratěmi, nucením na zvracení 

6 H 6

g) Anil in  (aminobenzen) – při otravě anilinem jsou příznaky ušní - šelesty ušní, 

závratě a porucha sluchu percepčního typu - důležité jako iniciální příznaky otravy, 

jež je závažná. 

 )  a chemicky blízké sloučeniny toulen, xylen, 

trimetylbenzen jsou rozpouštědla gumy, tuků a pryskyřic. Benzen se používá také 

jako pohonná látka výbušných motorů a při čištění tkanin. Prvními příznaky prudké 

otravy jsou ušní šelesty a závratě. 

h) Nikot in je v prachu továren na tabák, v zakouřených místnostech. Chronická 

otrava nikotinem (tabakosa) způsobuje hlavně změny na cévách. Vznikají spazmy a 

sklerosa. Na n. VIII. Vyvolává neuritidu. Účinek se stupňuje při alkoholismu, 

mohou být nitroušní poruchy sluchu, rovnováhy a někdy i šelesty, zvláště u těch, 

kteří již trpí jinou ušní nemocí, především změnami degeneračními, jako je 

ateroskleróza, hereditární progresivní nitroušní nedoslýchavost atd. 

i) Kysel ina sal icylová  (v lékařství a farmacii lat. acidum acetylsalicylicum) je 

aromatická karboxylová kyselina, derivát kyseliny salicylové. Je to účinné 
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analgetikum, antipyretikum a antiflogistikum a při dlouhodobém užívání snižuje 

srážlivost krve (antikoagulant). Byla první z takzvaných nesteroidních antiflogistik.. 

Je nejstarším synteticky připraveným lékem, dodnes běžně používaným např. pod 

obchodními názvy Aspirin, Acylpyrin, Anopyrin aj (Katzung, 2006). Bylo 

prokázáno, že podání aspirinu způsobuje tinnitus závislý na dávce. „Aspirinový 

model“ tinnitu je vysvětlován různými mechanismy. Bauer, Brozoski, Holder & 

Caspary (2000) a Chen & Jastreboff (1995) vysvětlují vznik tinnitu tím, že salicyláty 

vedou ke zmenšení tonu  inhibičních GABAergních synapsí v colliculi inferior. Jiní 

autoři, např. Peng, Chen & Lin (2003) poukazují na přímé působení salicylátů na 

kochleární NMDA receptory. 

j) Oleum chenopodi i  (anthelminthici )  užívá se jako prostředek protihlístový, 

působí při intoxikaci ušní šelesty, které jsou varovným signálem proti dalšímu 

používání přípravku, neboť hrozí nebezpečí poruchy sluchu a další celkové závažné 

poruchy. 

k) Antibiot ika – některá antibiotika mají značný toxický účinek na n. VIII., jsou to 

zejména streptomycin, dihydrostreptomycin a neomycin. 

1. streptomycin (STM) je cenný lék při terapii tuberkulosy, má však značný 

toxický účinek na n.VIII. Jednotlivá dávka je zpravidla neškodná až do 3 g, 

opakuje-li se však denně, způsobuje většinou do 3 týdnů poruchy vestibulární. 

Byly zjištěny patologické změny v ganlion vestibuli, hlemýždi a vestibulárních 

jádrech. Prvními příznaky jsou šelesty a k nim se přidruží ztráta sluchu, která při 

prodloužené léčbě ve velkých dávkách (2-3g) může být úplná a ireversibilní. 

2. Neomycin má široké spektrum účinku, užívá se při léčbě infekcí vyvolaných 

od Escherichia coli, Staphylococcus atd. Má značnou toxicitu, která se projevuje 

hlavně na hlemýžďové větvi n.VIII, projevující se poruchou sluchu provázenou 

úpornými šelesty. Proto se doporučuje vyhýbat se jeho celkovému 

parenterálnímu použití. Pouze u osob se zdravými ledvinami lze použít tento lék 

do 5 g spolu s vitaminy A, B, C a K. 

Morbus  Ménie re  

Klinický obraz Ménierovy choroby spočívá v typických záchvatech závrati - zpravidla 

rotační, nedoslýchavosti, tinnitu a tlaku v uchu. Tyto čtyři základní příznaky nebývají v 

počátcích onemocnění vyjádřeny všechny. Bývá i různá doba trvání a intenzita příznaků. 

Příznaky jsou zpravidla jednostranné, interval mezi záchvaty může být několik dnů, ale i 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/137613-lecivo�
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týdnů až měsíců. Zpočátku onemocnění v intervalu mezi záchvaty dochází k normalizaci 

sluchu a vymizení tinnitu. V konečném stadiu přetrvává těžké pankochleární postižení s 

trvalým tinnitem a zalehlostí v uchu. 

Za patofyziologický podklad Menierovy nemoci je pokládána porucha rovnováhy 

tekutin ve vnitřním uchu, zpravidla hydrops endolymfatického systému (labyrintu) nejasné 

etiologie. Podle Schuknechtovy teorie dochází při narůstajícím tlaku endolymfy k prasknutí 

blanitého labyrintu a endolymfa bohatá na draslík se vylévá do perilymfatického prostoru, kde 

způsobí depolarizační blok nervových vláken. Tato teorie pak vysvětluje všechny hlavní 

příznaky M. Méniere. Předpokládá se, že k hydropsu vede souhra více faktorů (metabolické 

poruchy, aterosklerosa, autoimunitní projevy), jejichž společným výsledkem je perisakulární 

fibróza a stenóza ductus endolymfaticus, mikroangiopatie s poruchou prokrvení kapilár 

vnitřního ucha (Černý, 2003).  

Me tabo l i cké  v l iv y 

Vnitřní ucho pracuje ve své funkci vestibulární i sluchové jako transformátor 

mechanické energie v elektrickou. Tento děj je umožněn přítomností rozdílných koncentrací 

perilymfy a endolymfy. Zachování normální sluchové a rovnovážné funkce je přímo závislé 

na chemických procesech, jejichž správný chod závisí na mnoha tělních systémech. Na 

biochemické regulaci funkce vnitřního ucha se podílí nadledvinky, hypofýza, endokrinní 

systém, imunitní systém a hypothalamus. Každý z těchto orgánů a systémů produkuje 

chemické messengery, které spolu navzájem reagují a tento chemický pokyn je pak 

transportován do vnitřního ucha. Tinnitus se objevuje jako výsledek chemické dysbalance 

vnitřních tekutin. Tato dysbalance je spouštěcím momentem ke vzniku zvuků (tinnitus), které 

nejsou závislé na vnějších podnětech (Rubin, 2000). 

Tab. 2. Přehled příčin subjektivního a objektivního tinnitu 

Subjektivní tinnitus  

 A. Fyziologický tinnitus (přítomen u 80-90% normálních osob ve 

zvukotěsné místnosti) 

 

 B. Poruchy zevního ucha a čelisti 1. cerumen 

2. choroby temporomandibulárního 

kloubu 

 C. Poruchy středního ucha 1. Otoskleróza 

2. Otitis media 

 D. Poruchy vnitřního ucha/ n. VIII. 1. presbyacusis 

2. v návaznosti na zvuk o vysoké intenzitě 

3. trauma hlavy 

4. meniérova choroba 
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5. tumory mostomozečkového koutu 

6. glomus tumory 

7. syphilis 

 E. Pointní léze (komplexní sluchové iluze)  

 F. Ototoxické drogy 1. alkohol 

2. phenytoin 

3. phenobarbital 

4. carbamazepin 

5. primidon 

6. furosemid 

7. kyselina ethacrynová 

8. aminoglykosidy 

9. salicyláty 

10. chinin 

11. chinidin 

12. cytostatika (např. cisplatina )  

13. těžké kovy ( např. rtuť, zlato, olovo, 

arsen) 

 G. Systémové poruchy 1. horečka 

2. hypertenze 

3. anemie 

4. tabák 

5. ethanol 

6. funkční poruchy krční páteře a TMJ 

 H. Různé 1. zvýšený intrakraniální tlak 

2. intrakraniální nádory 

3. trombóza venózního sinu 

4. intrakraniální aneurysmata 

5. menigeomy středního ucha 

 

Objektivní tinnitus  

 A. Abnormálně otevřená Eustachova trubice – smrkání 

 B. Myoklonus měkkého patra 

 C. AVM (většinou durální)  

 D. Karotická stenóza nebo uzávěr (atherosklerotická, při dissekci či fibromuskulární dysplasii) 

 E. Tympanický glomus tumor 

 F. Venózní šelest 

 G. Arteriovenózní shunty 

 H. Aortální chlopenní vada 

 I. Zvýšený srdeční výdej 

 J. Cévní nádory středního ucha 

 K. ev. Asymetrie jugulárnních bulbů 
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5  PŘEHLED METOD TERAPIE TINNITU 

 V úvodu je třeba zdůraznit, že tinnitus je symptom, tedy příznak nemoci a symptom 

nelze léčit. Co lze léčit, je příčina symptomu, tj. onemocnění, jež je jeho důvodem. Lze 

rovněž naučit symptom zvládnout.  

Léčba by měla být zaměřená proti etiologickým činitelům a podle možností 

konservativní. Terapeutická opatření bývají v jednotlivých případech rozdílná v závislosti na 

rozdílných příčinách a v formách vjemů ušního šelestu. Pro úspěšný průběh léčení je 

rozhodujícím faktorem vnitřní pocit pacienta.  

Terapii by měl předcházet důkladný sběr anamnestických údajů. Důležité jsou 

audiologické a otologické problémy pacienta (poruchy sluchu, závratě, tinnitus a jeho 

lokalizace, trvání, intenzita, vyvolávající nebo zintenzifikující faktory, spojení tinnitu se 

závratí, prací, hlukem, úrazy), související onemocnění (ototoxické léky), typ osobnosti a 

probíhající léková terapie. Deprese, strach a nespavost jsou častými průvodními jevy, proto je 

nezbytné komplexní vyšetření a vyšetření psychologem eventuálně psychiatrem. 

Neurootologické vyšetření zahrnuje vyšetření hlavy a krku k vyloučení nádorů a zánětů 

v ORL oblasti, jakož i vnitřního zvukovodu a mozkových nervů, vyšetření kraniálních nervů 

(oční pohyby), vyšetření k vyloučení tumoru VII. n., Ménierovy choroby, kataru horních cest 

dýchacích, choroby CNS (CT, MR), vestibulární vyšetření (posturografie, rotační testy) a 

vyšetření sluchu (tónová a slovní audiometrie, tympanometrie a reflexy středoušních svalů, 

vysokofrekvenční audiometrie…) (Kostřica, Gross & Novotný, 2000).  

Při zvažování terapie by se mělo vycházet ze 4 hlavních faktorů, které mohou 

zhodnotit současný stav pacienta a dát podnět pro individuálně cílenou léčbu (Holcát & 

Křesťanová, 1996-2004): 

1) Současné a tělesné potíže pacienta 

2) Upřesnění lékařských podnětů audiologického či psychoaudiologického typu, 

kam patří například snížení sluchu či špatná snášenlivost náhle vzniklého hluku 

3) Psychická zátěž vinou tinnitu 

4) Jiné zatěžující životní prožitky, které lze léčit 

Pokud je příčinou ušní maz, zánět ucha anebo perforace bubínku, je možné léčením 

tinnitus odstranit. Často se původ tinnitu nezjistí, pak je ale možné obvykle tinnitus zmírnit a 

potlačit. Velmi důležitou se jeví otázka profylaxe zahrnující boj proti hluku, důsledné užívání 

pracovních pomůcek u pracovníků v hlučném prostředí, prevenci abúzu ototoxických 

potenciálních  látek atd.  
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Inf úzní  t e rap ie  

 Infúzní terapie je standardní léčbou v akutní fázi tinnitu. Prostřednictvím infúze jsou 

poskytnuty látky zlepšující kapalné vlastnosti krve. Podstatou je dodat prostřednictvím 

lepšího prokrvení smyslovým neboli vláskovým buňkám více kyslíku a výživných látek. 

Největší úspěch má tato terapie právě v akutní fázi, pokud možno brzy po stanovení diagnózy 

na sluchový spád nebo ušní šelest (Thora & Goebel, 2005).  

 H ype rba r i cká  ox ygenoterap ie  (HO)  

Hyperbarická kyslíková terapie se navrhuje samostatně či v kombinaci s podáváním 

vazoaktivních infuzí. Jde při ní především maximální nabídku kyslíku vnitřnímu uchu, tj. 

pomoci vláskovým buňkám v regeneraci.   

Při HO se využívá skutečnosti, že zatímco kyslík vázaný na hemoglobin je závislý na 

jeho koncentraci v krvi, kyslík fyzikálně rozpuštěný závisí přímo na dílčím tlaku 

v inhalovaném médiu. Během inhalace kyslíku při vysokém tlaku se střední ucho saturuje 

Eustachovou trubicí, do níž  kyslík pronikne z faryngu, a tak se do vnitřního ucha kyslík 

dostane přímou difůzí (Doležal, 2000).  

 Při této terapii se postižení umisťují do tlakové komory, kde úroveň tlaku dosáhne 

hodnot odpovídajících hloubce 16 m pod hladinou vody, pacienti přitom dýchají čistý kyslík. 

Tímto způsobem se zvýší koncentrace kyslíku v krvi (Thora & Goebel, 2005).Bylo dokázáno, 

že ke zmírnění intenzity tinnitu dojde  při léčbě pomocí HO i po několika letech. Časový 

faktor při terapii tinnitu pomocí HO není tedy rozhodující. 

 T inn i tus  –  r e t r a inn ig  –  t e rap ie  (TRT)  

TRT je relativně nová forma terapie vyvinuta vědcem P. Jastreboffem a prof. J. 

Hazellem v Anglii, která je založena na poznatku, že příčinou ušního šelestu není porucha 

sluchu, nýbrž pouhý vjem. Každý zvuk  má své vlastní místo – „otoakustickou emisi“, která je 

obvykle „vyfiltrována“ sluchovým centrem v mozku, kde jsou zvukové informace ve formě 

bioelektrických impulsů zpracovávány. Je-li tato filtrovací funkce sluchového centra ztracena, 

přichází pak na řadu ušní šelest. Nemusí být tedy spraveno ucho, ale musí být 

přeprogramovány vjemy. Toho je možné dosáhnout odpovídajícím tréninkem. TRT sleduje 

dva cíle: odstranění emociálních následků (habituace na reakce) a ukončení vnímání ušního 

šelestu (habituace na vjemy) (Jastreboff, 1999).  

 TRT je založena na spolupráci tinnitus retraining týmu, sestávajícího z ušního lékaře, 

odborníka na sluchové přístroje a psychoterapeuta, kteří vycházejí ze tří odborných směrů 
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dohromady a s pacientem pracují na přivyknutí situaci (habituaci). Přitom je sluchové 

centrum v mozku, v němž probíhají ústřední sluchové procesy, vzhledem k ušnímu hluku 

znecitlivováno a pozornost od šelestů je odvracena. Subjektivní vjem ušního šelestu by měl 

být přeměněn z rušivého fantomatického vnímání v bezvýznamnou vedlejší věc. Využívá se 

k tomu mimo jiné tzv. „noiser“ (obr. 9.), který je kontrolován specialistou na sluchové 

přístroje. Jedná se o zvukový generátor podobající se běžnému sluchadlu, který vydává 

příjemný „růžový šum“, na nějž lze vnímání pomalu přivyknout. I v případě jednostranného 

ušního šelestu se noiser nosí na obou uších, a to denně po delší časový úsek. Vedle této 

technické stránky však k TRT patří také podpora krevní cirkulace ve vnitřním uchu, výuka 

relaxačních techniky, ovládání stresu a psychologické konzultace. Úspěšná léčba může trvat 

rok a půl až dva roky. Během provádění TRT jsou vyloučeny další dvě metody, které jsou 

kontraproduktivní (znemožňují habituaci): trénink přemáhání a technika zastírání tinnitu 

(maskování) (Kratz & Hesse,  2004).   

Obr. 9. Noiser boltcový, zvukovodový a závěsný.  

 

 

 

 

 

 

 Maskován í  t i nn i tu  

Maskování je zavedení zvláštního zvuku do sluchového orgánu za účelem snížení 

kontrastu mezi neuronovou aktivitou odpovídající tinnitu a aktivitou pozadí, navození návyku 

překrýváním subcortikální neuronové aktivity při tinnitu a snížení vysokého centrálního 

sluchového zisku (hyperakuse) (Kostřica, Gross & Novotný, 2000). Když je třeba (je-li ušní 

šelest nesnesitelný), nosí pacient na postiženém uchu „maskéra“ velikosti sluchadla,  

individuálně nastaveného na frekvenci jeho ušního šelestu. Rozdílnost maskovatelnosti tinnitu 

v závislosti na místě léze lze vysvětlit na základě desinhibiční hypotézy (Rottenberg, 2006):  

je-li tinnitus asociován s kochleární lézí, bude v důsledku recruitment fenoménu 

maskovatelný na prahu sluchu, jelikož vyšší hladina intenzity sluchového stimulu vede 

k obnovení aferentace a k nastolení stavu před vznikem tinnitu. Naopak tinnitus způsobený 

lézí nervových struktur bude maskovatelný na vyšší hladině, než je hladina prahu sluchu nebo 
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bude k maskování úplně rezistentní a to v závislosti na tom, zda se podaří zvýšenou stimulací 

obnovit aferentaci do vyšší etáže sluchové dráhy distálně od místa léze.    

Hudebn í  te r ap ie  

Hudební, neboli zvuková terapie je centrální součást zvládnutí tinnitu. Spočívá 

v dodávání více zvuků do ucha pomocí naslouchacích přístrojů, speciálních generátorů zvuku, 

nebo jenom zvýšením intenzity zvukového pozadí. Podstatou je to, že postižení tinnitem 

vnímají méně zvuků, buď díky poškození sluchu (většinou ve vysokofrekvenční oblasti), nebo 

proto, že se pokoušejí vyhýbat hluku. Při existenci méně zvuků pak zvyšuje mozek vnímavost 

sluchového systému a pokouší se slyšet lépe, bohužel se zlepšuje slyšitelnost právě tinnitu 

(Thora & Goebel, 2005). Proto je důležité zásobovat ucho jinými zvuky, aby se zabránilo 

výše uvedenému mechanismu.  

Léčba hudbou využívá i toho, že náš mozek je schopen filtrovat sluchové dojmy – i 

jednotlivé tóny. Dovnitř nějakého klasického hudební melodie, např. Mozartova houslového 

koncertu, se vloží rušivý signál stejné výšky, jakou mají i tóny ušního šelestu. Pacient jej 

zprvu pociťuje jako nepříjemné rušení, v průběhu tréninku jej však čím dál více „přeslýchá“. 

Pro každého jsou sestavovány individuální variabilní zvukové skladby, jedná se o jakýsi 

duševní hudebně motivovaný trénink, jehož cílem je uvolnění pomocí hudby a zesílení 

sebekontroly pacienta (Rudolph, 2005).    

Med ikamen tózní  t e r ap ie  

Medikamentózní terapii volí většinou ORL lékař. U tinnitu jsou nejčastěji užívanými 

léčivy vazoaktivní léky, antihistaminika a nootropika s dostatečnou saturací vitaminu B. Při 

komplikaci v afektivní složce, poruchách spánku, anxiosně depresivních stavech je třeba 

podávat i psychofarmaka za podpory cílené psychoterapie (Šejna, Marešová & Hahn, 2000). 

Volba konkrétního přípravku je korigována etiologií tinnitu, jeho užívání musí být někdy i 

dlouhodobé, to se týká např. úpravy poruch hormonálních a vegetativního nervového 

systému, léčby arteriosklerosy apod.  

Při terapii tinnitu se velmi osvědčily preparáty z Ginko biloba: Egb 761, Tanakan, 

Tebokan. Jedná se o selektivní rostlinný extrakt z listů stromu Ginko biloba – jinan 

dvoulaločný, jehož spektrum účinku spočívá ve vazoaktivním působení a artérie, kapiláry a 

vény; zlepšení bazálního energetického MTB; reologickém účinku; antiedémovém účinku; 

ochraně před volnými radikály, ochraně buněčné membrány; zvýšení buněčné produktivity 

(syntéza neuromediátorů, zrychlení kompenzačních procesů). Byl prokázán i výrazný vliv na 
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zlepšení srozumitelnosti řeči u centrálního typu senzorineurálních sluchových vad (Hajná & 

Šejna, 1999). 

 Terap ie  ch i rurg ická  

Pro chirurgické léčení tinnitu není specifické metody. Operace jsou indikovány dle 

diagnózy: nádory mozku, mozečku, n. VIII., Méniérova choroba (shunt, cochleosaculotomie, 

neurectomie), operace chronických ušních zánětů, tumorů, perilymfatické píštěle apod. 

(Hahn, 2000). 

F yz iká ln í  t e r ap ie  

Fyzikální terapií se rozumí aplikace zevních podnětů na organismus z preventivních, 

léčebných, rehabilitačních či regeneračních důvodů. Fyzikálním podnětem je každá změna 

vnějšího a vnitřního prostředí, která vyvolává reakci organismu. Cílem fyzikální terapie je 

správně dávkovaným podnětem nebo sérií podnětů vyvolat v těle reakci, která podporuje 

proces uzdravení, zlepšuje a upravuje funkci tkání nebo orgánů (Capko, 1998). 

Laserová  t e r ap ie   

Laser je zkratka anglického názvu Light Amplification by Stimulated Emision of 

Radiation = světlo zesilované pomocí stimulované emise záření. Označují se jím zařízení 

produkující koherentní monochromatické záření z oblasti  mikrovln, popřípadě viditelného 

záření. Toto záření patří k tzv. dlouhovlnnému záření v oblasti viditelného, popř. 

neviditelného infrazáření (Capko, 1998). Jeho biofyzikální vlastnosti nejsou ještě zcela 

popsány, ale bylo potvrzeno, že působí tkáňovou biostimulaci s ohřátím o méně než 3ºC. Při 

laseroterapii se stimuluje buněčné dýchání a urychlují se některé metabolické reakce buňky, 

zvyšuje se imunologická reakce a je podpořena zejména mitóza buněk. Zároveň dochází, 

mimo jiné, ke zvýšení lokální permeability, vaskularizaci tkání a vyšší utilizaci kyslíku. 

V laserpunktuře je dokonce znám příznivý spasmolytický účinek, který je provázen 

vyplavováním serotoninu po stimulaci některých akupunkturních bodů. Dochází k uvolnění 

spazmů svalstva hladkého i příčně pruhovaného (Zemen, 1999). 

V České republice se laserové terapii tinnitu snad nejvíce věnuje MUDr. Miroslav 

Procházka. Ve své praxi aplikuje neinvazivní laserový paprsek  s infračervenou (830 nm) 

laserovou sondou o výkonu 300 mV jednak na processus mastoideus (ve směru 

kontralaterální orbity) – ve vyzářených dávkách energie 90 J/cm2 kontinuálním paprskem, 45 

J/ cm2 paprskem modulovaným do frekvence 5 Hz a jednak meatus acusticus externus (ve 

směru zvukovodu), 50 J/ cm2 kontinuálním paprskem a 25 J/ cm2 modulovaným též do 
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frekvence 5 Hz během jednoho sezení na jedno ucho.Tuto dávku opakuje dvakrát týdně, 

celkem desetkrát. Pro dosažení efektu je třeba podstoupit minimálně celkem pět sérií, z nichž 

série následující po první lze snížit na 5-6 terapií 1x týdně (Procházka & Hahn, 2002). 

Laseroterapii Procházka kombinuje  s užíváním extraktu Ginko biloba, popřípadě s vhodnou 

rehabilitační léčbou (mobilizace, měkké techniky, LTV apod. zaměřené na krční páteř).  

Te rap ie  pu lsu j í c ími  s igná ly (TPS)  

Jedná se o poměrně nový způsob léčby pomocí magnetických pulsujících polí, který 

by měl u chronického ušního šelestu vést k úbytku ušního hluku. Magnetické pole působí na 

zvýšení prokrvení tkání a na zlepšení výživy tkání a má spasmolytický účinek (Zemen, 1999). 

Terapie pulsujícími signály, původně vyvinutá pro ošetřování kloubů, je založená na 

jednoduchém principu: prostřednictvím magnetické cívky jsou na nemocné místo těla 

přenášeny signály se speciálním, biologickým pochodům v těle podobným vzorkem impulsů a 

frekvencí. Pro oblast kloubu to znamená vědecky prokazatelnou novou tvorbu chrupavky a 

vazivové tkáně. U ušního šelestu zatím není působící mechanismus prozkoumán, podstatou je 

zasahování magnetickými podněty hlavně do těch oblastí mozku, které mají co do činění se 

zpracováním sluchových podnětů. Bylo zjištěno, že když došlo k aktivaci levého 

temporoparietálního kortexu, který obsahuje několik sluchových center, byl tinnitus u 

některých pacientů krátkodobě zmírněn a snížen (Kratz & Hesse, 2004) .   

Pacient je při terapii pulsujícími signály ozvučen jednu hodinu denně po dobu dvanácti 

po sobě jdoucích dnů. Při tom sedí pacient pohodlně v křesle s úzkou přesně padnoucí plovací 

čepicí na hlavě, na níž jsou vyznačeny body, jež by měly indikovat oblasti magnetické 

stimulace. Tato terapie je již čtyři roky používaná v Německu a vedlejší účinky nejsou zatím 

známy. 

A l t e rna t ivn í  t e rap ie  

Akupunktura (z lat. acus - jehla, punctum - bodnutí

Variantou akupunktury je akupresura (pressum – tlačit). Ke stimulaci akupresurních 

bodů (obr. 10) však využívá manuálního tlaku. Výhodou této terapie je, že si ji pacient může 

provádět sám na sobě. Drážděním energetických míst, neboli akupresurních bodů se uvolňují 

) je léčebná metoda pocházející 

z Číny. Je založena na vpichování jehel do určitých míst tzv. akupunkturních bodů, která 

odpovídají léčenému onemocnění či orgánu.  Studia ukazují, že akupunktura sice nevede 

k úplnému odstranění tinnitu, ale může příznivě ovlivnit průvodní symptomy, jako je 

nespavost, poruchy koncentrace, psychické napětí apod. (Biesinger, 1999). 
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Obr. 10.  Akupresurní body určené pro tinnitus 
 

 

zablokované meridiány, aby opětovně zásobovaly energií. Meridiány jsou neviditelné tělesné 

osy či energetické dráhy, jimiž protéká energie tělem. Tímto systémem meridiánů, který nemá 

anatomickou strukturu, proudí ČCHI čili energie do všech tělesných částí. Ušní šelest souvisí 

s tělesnými osami jater a může se vztahovat k napětí v oblasti šíje, čelisti a krku. 

Doplňkovými intervenčními postupy jsou dýchací cyklus bez fonace, vizualizace a masáž 

obličej, hlavy a krku (Gangale, 2004). 

„Aurikuloterapie“ – vychází také z akupunktury. Zaměřuje se na reflexní body 

lokalizované pouze v oblasti ucha. Ke stimulaci těchto bodů využívá jehel, tlakové masáže, 

ale i magnetické tyčinky, elektrický proud a laser. V současné době probíhají experimentální 

studie zabývají se implantací elektrod, umístěných co možná nejblíže vnitřního ucha. O 

terapeutickém úspěchu a možnosti širokého použití takových elektrod zatím ještě není 

rozhodnuto (Biesinger, 2001). 

Homeopatie (homos – stejný, pathos – nemoc) je způsob léčení, který je založen na 

základě „podobné se léčí podobným“. Princip vychází z názoru, že velmi malé dávky léčiva 

povzbuzují životní sílu k větší činnosti, zatímco větší ji ochromují či ničí. V klasické podobě 

se používají především zředěná léčiva (často 1:1010 nebo 1:1012, ale i 1:1030

Masáž reflexních zón – podle teorie reflexologie existuje v těle deset zón, které vedou 

podélně celým tělem od prstů na nohou až k hlavě. Jimi proudí tělesná energie. Kterýkoliv 

orgán ležící v té které dráze lze ovlivnit působením na odpovídající reflexní plošku.Cílem je 

), která by 

v nezředěném množství vyvolala takové příznaky, proti nimž jsou použita (Vokurka & Hugo, 

2003).  Středem diagnostického zájmu homeopatů nestojí nemoc, ale celý člověk. Při sběru 

anamnézy se zajímají především o životní styl, sociální poměry a psychický stav pacienta. 

V případě, že je nemoc neléčitelná, může homeopat pomoci tím, že uvede organismus 

pacienta do určité harmonie (Biesinger, 1999). 
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obnovení toku životní energie a nastolení jejího rovnovážného stavu v organismu. Účinky 

reflexní masáže u tinnitu jsou (Holcát & Křesťanová, 1996 - 2004): 

- relaxace – pacient prožívá hluboké pocity uvolnění, jež mhou přejít v hluboký 

spánek, který právě u pacientů s tinnitem bývá problematickým 

- snížení napětí na těle – pro mnoho pacientů je typické ztuhlé svalstvo v horní 

polovině těla především na krku, šíji a hlavě 

- omezení úzkosti – často se používá specifická léčba tlakem na solar plexus, který je 

znám jako „centrum emocí“. Tato oblast má vliv na zklidnění dýchání a uvolnění 

mysli i těla, a tím i omezení znepokojení a strachu 

Ps ycho te rap ie  

Tinnitus je interdiscipliární problém, ve kterém může v některých případech pomoci 

psychoterapie, resp. lékařská psychologie svými přístupy psychofarmakologickými a 

psychoterapeutickými. U nemocných s poruchami vnitřního ucha, doprovázených tinnitem se 

objevují poruchy spánku, depresivní reakce, úzkosti včetně panické změny a změny osobnosti 

(Hahn, 2000). Tyto stavy jsou v různé míře ovlivnitelné cílenou psychofarmakoterapií a 

psychoterapií, nejlépe kombinací obou přístupů. 

Citlivější a některé neurotické osobnosti, zvláště osobnosti se zvýšenou reakční 

labilitou mohou veškeré podněty a nepříjemné pocity včetně tinnitu  vnímat intenzivněji než 

jiní. U nich pak tinnitus může zhoršovat základní neurotické potíže. 

Psychiatr může na tinnitus pohlížet z několika hledisek (Boleloucký, 2000): 

− duševní potíže osob léčených otoneurology pro onemocnění doprovázené tinnitem 

− tinnitus jako příznak u psychiatrických pacientů – panické poruchy, halucinace u 

některých forem schizofrenie 

− tinnitus jako vedlejší účinek psychofarmak – např. některých tricyklických antidepresiv 

(amitriptylin, clomipranin apod.) 

− nepřímé souvislosti farmakoterapie a tinnitu -  při tzv. „syndromu vysazení“ některých 

dlouhodoběji podávaných psychofarmak, v podstatě se jedná o abstinenční syndrom, 

projevující se somatickými a psychickými příznaky 

Při terapii tinnitu lze využít celou škálu metod, které psychoterapie nabízí. 

Terapeutické postupy je vhodné integrovat do uceleného systému. Obecně se uplatňují 

relaxační metody, hypnoterapie, katatýmní snění, přístupy behaviorální se zaměřením na 

přecvičování chování (biofeedback, TRT), metody kognitivní a další . 
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6  MOŽNOSTI  OVLIVNĚNÍ  TINNITU FYZIOTERAPEUTEM  

Fyzioterapeuticky můžeme ovlivnit ty druhy tinnitu, které jsou zapříčiněny reflexně 

poruchou v temporomandibulárním kloubu či v krční páteři. Zejména poruchy krční páteře 

jsou velmi rozšířenou příčinou vzniku tinnitu.  

Zde získává význam terapie cílená na funkci krční páteře. Úspěch terapie závisí nejen 

na kvalitě provedení jednotlivých fyzioterapeutických technik, ale i na správné volbě 

léčebného postupu. Ten může být stanoven na základě důkladného kineziologického vyšetření 

a zhodnocení posturální statiky a dynamiky.  

Z hlediska fyzioterapie je cílem:  

 co nejefektivněji ovlivnit myoskeletární změny, které mohou zapříčiňovat tinnitus 

(blokády, svalové spazmy) 

 úprava nevhodného držení těla, relaxační postupy na snížení celkového svalového 

napětí a snížení vlivu stresu 

 navodit fyzickou a duševní pohodu 

Terapie, jíž předchází kineziologické vyšetření, využívá metody myoskeletární medicíny: 

• manipulaci, či mobilizaci blokád cervicocraniálního přechodu a dalších, přidružených 

primárních blokád jako např. sakroilická dysfunkce 

• postizometrickou relaxaci spoušťových bodů či spazmů ve žvýkacích, šíjových a 

jazylkových svalech, protažení zkrácených svalů 

• mobilizace TMJ ⇒ vede k dekompresi komplexu kondyl – disk a snížení napětí 

měkkých tkání 

• myofasciální uvolnění retrahovaných měkkých tkání 

• na analgesii a relaxaci svalových spazmů lze využít prostředků fyzikální terapie  

− diadynamické proudy dle Bernarda       

− interfernční proudy 

− pulsní magnetické pole 

− TENS – transkutánní elesktrická nervová elektrostimulace 

− ultrazvuk 

• korekci vadného držení těla a pohybových stereotypů 

• instruktáž LTV ve smyslu cíleného uvolnění přetížených svalů 
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Ovl ivněn í  ob la s t i  k r čn í  pá te ře  

Jak již bylo psáno ve čtvrté kapitole, jsou poruchy krční páteře poměrně rozšířenou 

příčinou tinnitu. Tyto poruchy Cp

Klíčovou oblastí krční páteře je cervicocraniální spojení. Tato oblast zahrnuje 

segmenty C

 pravděpodobně ovlivňují sluchový aparát cestou 

vegetativních nervů, které mohou být drážděny jak blokádou krčních obratlů, tak zvláště 

zkrácením svalů a vazů šíje omezující pohyblivost krční páteře.   

0 – C1, C1 – C2 a C2 – C3. Procházka a Hahn (2002) však ve svém článku  

prokázali u tinnitu i častý výskyt funkční či organické patologie distálních segmentů krční 

páteře, především pak etáže C5/C6. Postižení oblasti Cp

V objektivním nálezu hraje dominantní roli, jak už bylo zmíněno, zvýšení svalového 

tonu, a to zejména v oblasti šíjových svalů, celé orofaciální soustavě včetně jazylkových 

svalů, horního trapézu a celého pletence ramenního, ale i ve svalech oblasti 

cervicothorakálního přechodu. Svaly jsou citlivé, až bolestivé na tlak a při palpaci může dojít 

k propagaci vystřelujícího charakteru, nejčastěji do zátylí (Janda & Lewit, 2001). Rotace 

hlavy pak může být asymetricky omezena, zvláště při anteflexi, což svědčí pro blokádu horní 

krční páteře. 

 jsou zpravidla provázena i změnami 

svalstva a to převážně ve smyslu zvýšeného svalového tonusu. Tyto spazmy mohou být buď 

ohraničené nebo generalizované nebo ve formě spoušťových bodů, které jsou lokalizovány 

v oblasti krku, šíje, hlavy, celé orofaciální soustavě i v bránici (Janda & Lewit, 2001).  

V případě „whiplash injury“ vznikají obtíže bezprostředně po nárazu, nebo až během 

několika hodin. Dochází k omezení pohybu hlavy, s bolestmi hlavy a šíje, takže pacient drží 

hlavu strnule a brání se pohybu. Nejtypičtější je to při uléhání a vstávání. Mohou být současně 

závratě, nejistota, nauzea, vomitus a již výše zmiňovaný tinnitus. V cervikální oblasti 

nacházíme spasmy, hyperalgické kožní zóny a bolestivé body. Při segmentovém vyšetření 

v leže je pohyb v kloubu bez omezení a při manuální trakci udává pacient úlevu (Rychlíková, 

1997). V rámci terapie se doporučuje i nošení límce, který nezajišťuje úplnou imobilizaci, ale 

zabrání pohybům krční páteře, přičemž pohyb v atlantookcipitálním kloubu je volný. 

Vyšetření krční páteře : 

• aspekce držení hlavy a krku  

• vyšetření aktivní pohyblivosti do všech směrů: rotace, anteflexe, retroflexe a 

lateroflexe; sledujeme rozsah a provedení pohybu, jeho omezení.   

• palpace měkkých tkání 
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Obr. 13. Autoterapie atlanto-occipitálního kloubu do 
kyvu: a)Pacient rotuje hlavu asi do ½ vzdálenosti od 
ramene b) přitáhne hlavu do předpětí, podívá se 
k rameni, prudce vydechne nosem a kývne 
 

 

  vyšetření hyperalgické kožní zóny – kožní řasu posunujeme od ramen směrem 

k šíji až do záhlaví, provádíme na obou stranách a sledujeme bolestivost kožní 

řasy, svalové spasmy je lépe vyšetřovat v poloze v leže 

 vyšetření bolestivých bodů – vyšetřujeme lehkým tlakem bříška prstu na periost 

na různých místech úponu svalů nebo ligament (obr. 11.) (Rychlíková, 1997).  

• vyšetření pasivní pohyblivosti do všech směrů; provádí se v sedě a je třeba fixovat 

ramenní pletence; rotaci hlavy sledujeme v různých polohách hlavy, které umožňují 

vyšetřit rotaci v různých úsecích krční páteře 

• vyšetření jednotlivých segmentů Cp

Obr. 11.  Vyšetření bolestivých bodů v oblasti zadní části hlavy a  temporální krajiny 

  

 

 

 

 

 

 

 

Terapie je závislá na místě poruchy a klinickém nálezu: 

• svalové spazmy lze uvolnit masáží, či postizometrickou relaxací (obr. 13., 14., 15.), 

jsou-li svaly příliš bolestivé doporučuje se fyzikální léčba, resp. obstřik   

• při funkčních blokádách je nejúčinnější mobilizace  

• je-li úlevový trakční test, doporučuje se trakce krční páteře (obr. 12.) 

• instrukce automobilizačních cvičení (obr. 13., 14., 15.) a léčebnou tělesnou výchovu 

ve smyslu cíleného uvolnění šíjových svalů, relaxace trapézu (obr. 13.) apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12  Trakce krční páteře 
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Obr. 16. Test tří prstů 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovl ivněn í  t emporomand ibu lá rn ího  k loubu  

Vyšetření TMJ zahrnuje: 

• zhodnocení funkčního rozsahu otevření úst – lze využít „test tří prstů“ (obr. 16.), 

kdy se pacient snaží umístit první tři flektované prsty 

mezi hrany řezáků. Omezení pohyblivosti v TMJ se 

projevuje typicky zmenšením interincizální vzdálenosti 

při maximálním otevření úst, omezením lateropulzí, 

narušením plynulosti pohybů dolní čelisti až pocitem 

bloku při otevírání či zavírání úst (Zemen, 1999). 

Negativita tohoto testu svědčí o možném 

intraartikulárním postižení v kloubu nebo o přítomnosti myofasciálních TrP 

v elevátorech dolní čelisti, zejména v povrchové části m. masseter (Travell a Simons, 

1999).  

• palpace TMJ svalů – m. masseter, m. pterygoideus lat. et med., m. temporalis – 

objektivně hodnotíme velikost svalu (aspekcí, palpací) a porovnáme se svalem 

druhostranným. Palpací posuzujeme také svalové napětí, které může být snížené 

(ochablý, atrofický sval) nebo častěji bývá zvýšené. Nacházíme hypertonický buď 

celý sval, anebo kontrahovanou jen některou jeho část (Zemen, 1999). Tyto okrsky 

svalové tkáně bývají palpačně citlivé až bolestivé a jejich podrážděním se může 

Obr.14.  PIR krátkých extenzorů cervico-craniálního přechodu: a) 
fáze izometrická – předpětí dosáhne pacient anteflexí hlavy, přičemž 
se podívá nahoru a pomalu nadechuje, prsty klade odpor proti 
automatickému záklonu hlavy. b) v relaxační fázi se podívá dolů a 
pomalu vydechuje, přitom vede hlavu do předkyvu a zaklání se přes 
nízké opěradlo. 

 

Obr.15. Protažení měkkých částí 
laterálně na krku včetně m. 
trapezius. 
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Obr. 17. Centračně provokační 
test

 

vyprovokovat bolest celého svalu, či bolest vystřelující do blízkého  nebo 

vzdálenějšího okolí – jedná se o tzv. spoušťové body bolesti, trigger pointy (TrP).    

• palpace jazylky – jazylka je uložena na přední ploše obratlových těl C3-C4 pod 

svaly přední strany krku, vyšetřujeme její laterolaterální posun (Gross, Fetto & Rosen, 

2005). Blokáda jazylky, která může být způsobena hyperotnem m.digastrikus,  se 

popisuje na straně zhoršeného posunu. 

• zatížení TMJ centračně provokačním testem (obr. 

17.), ten se jeví pozitivním, jestliže při odporovaných 

izometrických pohybech čelisti a jejím tlakem do 

kloubu vyvoláme bolest v TMJ. 

• vyšetření řezákové cesty – sledujeme plynulost 

pohybu a linii mezi řezáky s její případnou odchylkou 

od střední čáry během otevírání úst. Hlavním 

rušitelem tohoto pohybu je dolní část m. pterygoideus lateralis, může být ovlivněn 

hypertonem či TrP a způsobuje deviaci mandibuly kotralaterálně na konci deprese 

mandibuly. 

• zhodnocení okluze a pohybu čelisti – v harmonii se stabilní okluzí může být 

zachována muskuloskeletárně stabilní poloha. Minimální předpoklady pro stabilní 

okluzi jsou (Zemen, 1999):  

 překus horních frontálních zubů je do 4 mm a předkus do 6 mm 

 všechny zubní kontakty rozvádějí okluzní síly v axiálním směru 

 jsou zachovány opěrné zóny které udržují výšku skusu 

 při pohybu mandibuly do stran (lateropulzi) jsou v kontaktu vodící plošky zubů 

na pracovní straně a na straně balanční dochází ke ztrátě kontaktu (diskluzi) 

 při protruzním pohybu madibuly jsou v kontaktu vodící plošky frontálních 

zubů a distální zuby se oddalují (diskludují) 

• vyšetření měkkých tkání, vytlačené stopy zubů na okraji jazyka, rtů 

Terapie temporomandibulární dysfunkce (TMD) by měla být zaměřena na primární 

příčinu obtíží. Jde-li pouze o svalovou poruchu, volíme nejprve PIR (obr. 18., 19., 20.). Bolest 

v samotném kloubu lze léčit mobilizací (obr. 21.) nebo distrakcí. K úpravě pohybového 

stereotypu mandibuly do elevace a deprese je vhodnou volbou remodelační a koordinační 

cvičení, které zahrnuje nácvik klidové polohy mandibuly, aktivaci depresorů, cílenou retruzi a 

kontrolovanou rotaci kondylů (Velebová & Smékal, 2007). Pro obnovení svalové souhry a 

koordinaci pohybu čelisti lze zvolit cvičení stabilizační. Toto cvičení, sestávající se 
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Obr. 20. PIR m.digastricus: Palec pravé ruky 
se dotýká laterálního výběžku jazylky, pacient 
během nádechu otevírá ústa proti váze své hlav, 
kterou má opřenou o druhou ruku.Zadrží dech, 
poté vydechuje a cítí, jak odpor pod palcem 
mizí a palec se lehce zanořuje do oblasti 
jazylky. 

 

z izometrických kontrakcí žvýkacích svalů, nachází uplatnění zejména u hypermobilních 

stavů a instability TMJ. Často jsou primární obtíže následkem ortodonické poruchy, pak je 

nutné je léčit metodou ortodonickou. Lewit upozorňuje na skutečnost, že ortodonické vady 

mohou mít značný vliv na páteř i její zakřivení (Vacek & Zemanová, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekce  držen í  t ě l a  

Při celkovém vyšetření pohybového systému můžeme najít posturální odchylky ve 

smyslu vadného držení těla s výrazně předsunutým držením hlavy. Toto předsunuté držení 

Obr. 21. Mobilizace temporomandibulárního 
kloubu 
 

 

Obr. 18. PIR žvýkacích svalů: a) fáze izometrické kontrakce – při 
výdechu vytváří pacient předpětí v elevátorech tahem prsty za dolní 
čelist, k čemuž užívá i gravitace; b) fáze relaxace – nastává při 
současném nádechu, kdy pacient tíhou paže rozevírá čelist a tím 
elevátory protahuje.  

 

Obr. 19. Izometrická 
kontrakce. Pacient 
izometrikcy zatíná dolní 
čelist proti své ruce 
(kontrahuje suprahyoidní 
svaly) a tím vzniká reflexní 
relaxace elevátorů  

 



„Využití fyzioterapeutických prostředků u některých druhů tinnitu“               Barbora Housová 

_____________________________________________________________________________________________________________  52 

 

hlavy mimo jiné vede k přetížení cervicokraniálního přechodu a podporuje spasmus krátkých 

hlubokých extensorů šíje. Ruku v ruce s těmito změnami dochází ke změně pohybových 

stereotypů charakterizovaných hyperaktivitou závěsných svalů (horních fixátorů) pletence 

ramenního. Typická svalová dysbalance spočívá v oslabení dolní části m. trapezius a m. 

serratus anterior a současně v hyperaktivitě se současnou tenzí v horní části m. trapezius a m. 

levator scapulae, výsledkem pak je přetěžování krční páteře. Dalším významným 

stereotypem, který provází tyto změny, je změněný stereotyp dýchání, kdy nádech je 

charakteristicky provázen hyperaktivitou mm. scaleni a horních fixátorů pletence ramenního, 

což vede nejen ke spazmu těchto svalů, ale také k přetížení krční páteře (Janda & Lewit, 

2001).  

Celková pohybová léčba se týká hlavně držení těla a pohybových stereotypů, je třeba 

se snažit o zlepšení kvality pohybového projevu, včetně automatických pohybů, jako je 

dýchání. Důležité také je soustředit se hlavně na ovlivnění svalové dysbalance a dosažení 

funkční stability páteře. Páteř by měla být udržována ve správném postavení spoluprací mezi 

břišními a zádovými svaly. Véle (2006) definuje vzpřímené držení těla řízené CNS jako 

uspořádání pohybových segmentů v podélné ose těla probíhající ve vertikále tak, aby 

vzdálenost od paty, opírající se o podložku, na níž stojíme, k vrcholu hlavy byla co největší, 

při zachování mírných fyziologických křivek páteře. Udržování vzpřímeného držení páteře 

závisí nejen na fyzikálních parametrech (gravitaci, hmotnosti, výšce těla, struktuře segmentů, 

vlastnostech opěrné plochy atd.), ale především na svalové aktivitě. Je třeba odlišovat 

vzpřímené spontánní držení těla, které je programově fixováno, od vědomě korigovaného 

napřímeného držení. Na stabilizaci trupu ve vzpřímené poloze se podílí dvě svalové skupiny: 

1) Krátké, slabé, hluboko uložené tonické svaly neblíže kloubu s tahem působícím v ose 

pohybového segmentu  - slouží k udržení polohy v kloubu, označují se proto jako svaly 

stabilizační. V osovém orgánu k nim patří: autochtonní svaly spojující sousední obratle. 

2)  Delší silné povrchní svaly fázické povahy, s tahem působícím kolměji k ose pohyblivého 

segmentu – jsou hlavním zdrojem síly pro pohyb či korekci polohy, např. m. erector 

trunci. 

Terapií se snažíme docílit optimální svalové souhry mezi hlubokými svaly a svaly 

povrchovými dlouhými, abychom dosáhli ideální posturální stabilizace páteře. Dalším cílem 

pak je, integrovat tuto stabilizaci do všech dalších pohybů, aby se podařilo vypracovat co 

nejekonomičtější pohybové stereotypy, to znamená aby se pohybu zúčastnily pouze svaly, 

které jej mechanicky realizují, nebo umožňují (Kolář, 2006, a).  

Lze využít: 
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Obr. 22. Reflexní otáčení, hrudní zóna – vybavovatel otáčivého děje  

 

Obr. 23. Reflexní plazení, spoušťové zóny 

 

Vojtovy reflexní lokomoce   

Reflexní lokomoce využívá 

k aktivaci patologicky porušených 

funkcí geneticky fixované reflexní 

mechanismy, které se objevují 

v raném dětství. V určitých 

výchozích polohách, kde je třeba 

respektovat úhlové nastavení 

končetin, se v přesně vymezených 

oblastech těla, zpravidla na končetinách a trupu, provádí manuální aplikace tlaku na tzv. 

spoušťové zóny, sloužící k vyvolání automatických lokomočních pohybů, které prof. Vojta 

označil jako reflexní otáčení (RO) a reflexní plazení (RP). Vzhledem k tomu, že není úkolem 

této kapitoly popsat jednotlivé výchozí postavení u reflexních vzorů a využití jejich 

spoušťových zón,  uvádím toto jen jako obrazové znázornění na obrázcích  číslo 22, 23. Při 

stimulaci spouštěcí zóny reaguje nejprve svalstvo břišní stěny a bránice jako úvodní aktivita, 

která přechází postupně do posturálních změn souvisejících s rotací osového orgánu.  

Vektorově analyzované RO a RP mají lokomoční a globální charakter, který obsahuje 

prvky vzpřimovacího mechanismu, rovnovážné reakce a fázický pohyb. Vytvořením opory na 

mediálním epikondylu humeru lokte jedné strany a na tuber calcanei paty strany 

kontralaterální řadíme zkřížený vzor, který vzpřímí trup a posune jej v rámci odrazové fáze 

lokomočního cyklu dopředu směrem k opěrnému bodu. Ke globální změně v držení těla 

dochází tedy prostřednictvím vyvolání obou komplexních pohybových vzorů, RO a RP. Se 

zřetelem k dílčím bodům, přitom dochází ke zlepšení v přesunu těžiště, vzpřimování se, řízení 

rovnováhy a rovněž k lepšímu a 

koordinovanějšímu držení těla 

(Pavlů, 2003). 

Vhodnost této terapie u 

vadného držení těla vidím zejména 

v mohutném oslovení autochtonní 

muskulatury, která má 

nejvýznamnější vliv na osový 

orgán. Samozřejmě se i jejím 

prostřednictvím aktivují vzdálené 
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svalové skupiny a naopak. Tímto reflexním ovlivňováním svalové muskulatury dochází ke 

zlepšení ekonomiky postury a v konečném důsledku k napřímení jednotlivých segmentů 

páteře. Autochtonní muskulaturu nejvíce oslovíme – hlavně její mediální část, která ovlivňuje 

postavení jednotlivých obratlů – ze zón na osovém orgánu, tzn.  z hrudní zóny v RO a u RP 

z trupové zóny.  Cílenou reflexní aktivací autochtonní muskulatury dochází (Vojta & 

Annengret, 1995):  

- k extenzi v oblasti cervicální → tím je dosaženo vyrovnání hyperlordózy Cp 

- k extenzi v oblasti thorakální → tím je odstraněno kyfotické držení Th

, 

p

- ke střednímu postavení pánve díky koordinaci břišní a dorzální muskulatury.  

, čímž dojde    

k rozvinutí hrudníku a zesílení kostálního dýchání, 

Posílení ochablých svalů 

Oslabení je výsledkem útlumu „zanedbané“ funkce svalu, proto je pak úkolem 

pacienta, aby se naučil tyto utlumené, převážně vývojově mladší, svaly zařazovat do 

pohybových vzorů. K tomuto účelu slouží různé facilitační metody, jejichž společným 

jmenovatelem je, že pacient si musí uvědomit utlumený sval, musí se jej naučit vnímat 

(Lewit, 1996). Facilitací se rozumí utvořit co nejpříznivější podmínky pro funkci oslabených 

svalů, přičemž zde hraje hlavní roli držení těla, kdy právě flekční držení zvyšuje tonus 

vývojově starších – převážně tonických svalů, a naopak napřímené držení, s končetinami 

v lehké abdukci a zevní rotaci, vývojově mladší svaly s tendencí k ochabnutí.   

Protažení svalů zkrácených  

K protažení zkrácených svalů lze využít postizometrickou relaxaci (PIR), kdy se jedná 

o izometrickou kontrakci svalu, po níž následuje relaxace. Účinek PIR se neprojevuje pouze 

na svalech, které takto léčíme a kde mizí spoušťové body a známky napětí, upravují se také 

body maximální bolestivosti, které bývají nejčastěji v místech úponů šlach a vazů na okostici. 

Většinou stačí dosáhnout relaxace jednoho svalu a tím dojde reflexní cestou k relaxaci i svalů 

ostatních. To platí obzvláště pro žvýkací svaly, kývače, krátké extenzory hlavových kloubů a 

m. digastricus, mm. scaleni, m. pectoralis a pro thoracolumbální vzpřimovače trupu, m. psoas 

a m. quadratus lumborum (Lewit, 1996). 

Ovlivnění hlubokého stabilizačního systému (HSS) 

Hluboký stabilizační systém zahrnuje svaly, jejichž ovládání není zcela přístupné 

našemu vědomí. Do stabilizačního systému patří svaly pánevního dna, bránice, m.transversus 
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abdominis, m.obliquus abdominis internus, autochtonní muskulatura (mm. multifidi), které 

společně regulují nitrobřišní tlak. V oblasti horní hrudní páteře a krční páteře jde o souhru 

mezi hlubokými flexory a extenzory páteře.  Pro vývoj patologie je zásadní, že kineziologický 

vzor posturální stabilizace páteře je integrován do všech našich pohybů. Nejčastějším 

problémem je insuficience přední stabilizace páteře, na níž má zásadní význam funkce 

bránice,  a naopak převaha extenční aktivity povrchových zádových svalů (Kolář, 2006, b).  

Funkce bránice při dýchacích pohybech se přirovnává k pohybu pístu. Bránice je však 

ke stěnám břišní dutiny pevně připojena a pracuje spíše jako membránové čerpadlo, přičemž 

svým tahem za úpony na žebrech a páteři spolu s tlakem na útroby ovlivňuje konfiguraci 

hrudníku a tím právě zasahuje do posturální funkce. Při nádechu tlačí bránice na orgány 

dutiny břišní,  ty přenášejí tlak na páteř, pánevní dno a břišní stěnu, jejichž svalovina na 

vzrůstající tlak aktivně reaguje. Zvýšená aktivita m. transversus abdominis sníží vyklenutí 

břišní stěny a tím vzrůstá tlak, který přispívá ke stabilizaci páteře. Pohyb bránice může být 

omezen směrem dolů retrakcí vazivových pruhů mediastina. Rozsah pohybu bránice může být 

omezen i při vysokém stavu bránice zvýšením obsahu dutiny břišní jak tekutého, tak plynného 

(Véle, 2006). 

Pro fyziologickou stabilizaci synchronizovanou s dýcháním je podstatné, aby 

respirační pohyby bránice probíhaly při její oploštěné konvexní kontuře (Kolář, 2006). To 

znamená, aby předozadní osa bránice mezi pars sternalis a kostofrenickým úhlem byla 

nastavena v horizontální rovině. Tím je horizontálně nastaveno i centrum tendineum a bránice 

svou kaudální tonickou aktivací může vytvořit potřebný tlak v břišní dutině.  

S hlubokým stabilizačním systémem funkčně souvisí ploska nohy, adduktory kyčle, 

ischiokrurální svalstvo, ale také pletenec ramenní, hlavové klouby a orofaciální oblast (Lewit, 

2001, a). Pánevní poruchy a poruchy dolních končetin mohou tedy svými důsledky vést až 

k předsunutému držení hlavy s již výše zmíněnými následky. Vzhledem k relativní 

nestlačitelnosti obsahu břišní dutiny je nezbytná dobrá spolupráce celého stabilizačního 

systému, přičemž platí: pokud nastane změna v kterémkoliv článku, projeví se poruchou 

v celém systému. Nastává tzv. řetězení funkčních poruch. Řetězení se zúčastní klouby, vazy a 

svaly. Jednotlivé články řetězce mají rozdílnou roli. Některé jsou hlavní (klíčové) a jejich 

odstraněním dosáhneme zrušení celého patologického řetězce, aniž bychom zasahovali na 

místech jiných. A některé jsou vedlejší (kompenzační), jejichž odstranění řetězec nezruší. 

Příčiny tohoto řetězení bývají různé – přetížení, nedostatek pohybu, úraz, spazmus či zkrácení 

svalu atd. Původní příčina vyvolá kompenzaci poruchy a má zabránit snížení pohybové nebo 

stabilizační funkce, a tak vznikají další články řetězce. Poruchy způsobí snížení koordinace 
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pohybů a naruší pohybové vzorce. Pokud tento stav trvá dlouho, dochází i k narušení stavby 

tkání (Marek & kol., 2000). 

Ovlivnění stabilizační funkce spočívá především v edukaci pacienta, jejíž cílem je, aby 

pacient dostal správnou svalovou stabilizační souhru pod volní kontrolu a integroval ji do 

běžných denních činností (Kolář, 2007). Samotná terapie zahrnuje snahu ovlivnit sval v jeho 

stabilizační funkci, zpevňující segment s ostatními svaly. Jde především o nábor svalů – tedy 

zapojení v souhře - při reakcích na zevní podněty. Je-li  fixován chybný nábor svalů do 

stabilizace, dochází k nepřiměřenému zatížení osového orgánu. 

Terapeutický postup zahrnuje (Kolář, 2007): 

- ovlivnění rigidity a dynamiky hrudního koše 

- ovlivnění extenze hrudní páteře 

- nácvik stabilizační funkce bránice v součinnosti s břišními svaly 

- nácvik dechového stereotypu 

- ovlivnění stabilizační funkce nohy 

- využití principů reflexní lokomoce 

- využití principů posturální ontogeneze pro nácvik stabilizační a fázické hybnosti 

Péče o chodidlo 

Chodidlo je podobně jako ruka nebo obličej oblastí nejhustší aferentní inervací a také 

nejdiferencovanější hybností (Lewit, 2001, b). Poruchy v oblasti chodidla, jako jsou podélně 

či příčně ploché nohy, halux valgus, valgozita a napětí Achillovy šlachy, i tvar zatížené paty, 

případně jiné deformity a stranové rozdíly, ovlivňují lokomoci i posturální funkci. Je proto 

nutné v těchto strukturách si všímat bolestivých i nebolestivých omezení, které vyvolají na 

dolní končetině poruchy chůze a mohou tak vést k různým vadným kompenzačním 

mechanismům vzdálených struktur v oblasti kolena, kyčle a celého osového orgánu (Véle, 

1995).    

Osa chodidlo – fibula a biceps femoris bývá v nejužším vztahu jednak přes glutaeus 

maximus a rectus abdominis k předsunutému držení vstoje, a/nebo přes pánevní dno 

k hlubokému stabilizačnímu systému. Předsunuté držení je charakterizováno promítnutím 

těžiště pánve před chodidla (os naviculare), těžiště ramen před pánev a hlavy před ramena. 

Funkčně se projevuje zvýšeným napětím zádových  a zejména šíjových svalů vstoje, které 

vsedě mizí. Význačnou roli zde hrají TrP v rectus abdominis, kývačích a krátkých i dlouhých 

extenzorech v oblasti krční (s blokádou v hlavových kloubech), v zádových a hýžďových 

svalech a zejména v biceps femoris s blokádou fibuly a na chodidlech (Lewit, 2001, a). 
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Z uvedeného tedy vyplývá, že funkční poruchy v oblasti nohy se mohou řetězit a mohou 

svými důsledky vést až k předsunutému držení hlavy s četnými blokádami v hlavových 

kloubech, které jsou jednou z možných příčin tinnitu. 

Péče o plosku zahrnuje: masáž plosky nohy, vhodné cviky pro posílení krátkých svalů 

nohy, senzomotorickou stimulaci, retrokapitální podporu, nácvik odvíjení chodidla a korekce 

chůze, vhodnou obuv. 

Korekce  ch ybného s te r eo t ypu  dýchán í  

Rytmicky opakující se dechové pohyby osového orgánu mají stálý vliv na stabilizaci 

těla. Extenční tendence při inspiriu podporuje posturálně výhodné vzpřímení a flexní tendence 

v exspiriu podporuje flexní posturálně nevýhodné držení (Véle, 2006). Významné informace 

pro stabilizaci těla poskytuje i bránice, která, jak bylo výše zmíněno, je sama důležitým 

stabilizačním orgánem (viz HSS).    

Vadný stereotyp dýchání je vždy spojen se svalovou dysbalancí, která vede 

k neefektivnímu dechovému stereotypu. Svaly obecně mají větší tendenci buď ke zkrácení 

nebo ochabnutí. Svaly s tendencí ke zkrácení v oblasti trupu jsou horní fixátory lopatek, prsní 

svaly, paravertebrální svaly v oblasti bederní lordózy a flexory kyčlí. Svaly s tendencí 

k ochabnutí jsou dolní fixátory lopatek, abdominální a gluteální svaly. Příčinou svalové 

dysbalance může být i vzdálená porucha, jako reflexní zněna ve svalu, na kterou reagují 

ostatní svaly nebo bolest, která nutí organismus zaujmout antalgickou polohu, která nemusí 

být ideálním východiskem pro pohybové stereotypy. Pokud během kineziologického 

vyšetření objevíme tyto svalové dysbalance nebo vadné pohybové stereotypy, měli bychom 

předpokládat i určitý stupeň poškození stereotypu dýchání. Už samotné vadné držení těla 

může mnohé napovědět. Často bývají přetížené mm. scaleni a to v případě, kdy je 

nedostatečně zastoupeno brániční dýchání, tudíž mm. scaleni a kývače jsou nuceny přebírat 

hlavní funkci při inspiriu, přičemž veškeré horní fixátory ramenního pletence utváří punktum 

fixum na krční páteři a tak dochází vždy k význačnému přetížení Cp

Největším problémem u funkčních poruch je najít primární příčinu. Poruchy se totiž 

často řetězí a vadný stereotyp dýchání a tudíž příčina může být i velmi vzdálená.  

. Scaleni s kývači pak 

ještě předsunují hlavu v reklinaci, což bývá spojeno s hyperaktivitou krátkých extenzorů 

hlavových kloubů. Pravidlem pak bývá blokáda v oblasti hlavových kloubů a C – Th 

přechodu s prvními žebry (Véle, 2006).   
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Chceme-li napravit stereotyp dýchání, musíme pracovat i na statických a dynamických 

pohybových návycích těla, které jsou šablonovitě přizpůsobeny individuálním odchylkám 

dýchání. Na základě synergistického svalového řetězení je práce s tělem orientovaná na:  

• postavení pánve (popř. její korekce) 

• pohyblivost pánve (mobilizace kloubních spojení, které zajišťují kolébavý pohyb 

vpřed a vzad, vysazení a podsazení pánve) 

• protažení a uvolnění zkrácených svalů, především svalů scalenových a trapézu 

• mobilizace vertebrálních spojení celé páteře  

• korekce postavení hlavy se zřetelem na dechovou funkci obličeje a krku, hrudníku a 

páteře, abdominální oblasti a pánve.   

Cvičení je zatíženo patofyziologickým dechovým  vzorcem, který je výsledkem 

celoživotního odlišného používání dechové pohybové soustavy a vede k vytvoření a fixaci 

paradoxních dechových pohybů hrudníku a břišní muskulatury. Velmi názorná a srozumitelná 

metoda je Brüggerův princip, pomocí které dokáže pacient snadno a rychle porozumět 

pohybům vlastního těla, včetně dechových pohybů (Smolíková, Horáček & Kolář, 2001). 

Jóga a další dechová cvičení 

Vhodná jsou i jógová cvičení, která na rozdíl od klasického analytického cvičení 

jednotlivých svalů využívá nácviku a posilování správných pohybových vzorců. Jedním 

z hlavních podmínek správného cvičení je souhra dechu s pohybem, na kterou je právě u 

těchto metod kladen velký důraz (Véle, 2003).  

Zkušenosti ukazují, že dechová cvičení mají značný vliv na nervovou soustavu a 

zejména na nejvyšší řídící úroveň tj. psychické procesy, které se promítají do pohybového 

chování. Proto lze dechových cviků používat jak k ovlivnění psychiky tak i motoriky (Véle, 

2000). 

Re laxace  

Nejčastěji používanou částí léčebné tělesné výchovy zaměřenou na psychiku jsou 

relaxační postupy. Relaxace fyzická a psychická spolu nerozdělitelně souvisejí. I když se 

používají techniky manuální medicíny (PIR, mobilizace, manipulace měkkých tkání), vždy se 

dostaví i relaxační efekt na psychiku. Pokud se naopak pracuje s mentálním uvolněním, 

dochází rovněž k harmonizaci dýchání a svalového napětí. V uvolněném stavu dochází 

k lepšímu vnímání těla a rovněž ke snadnějšímu uchování získaných požitků (Vařeková, 

2000). Relaxaci lze definovat coby navození duševního a tělesného uvolnění, jde vlastně o 
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uvědomělý koncentrovaný odpočinek, jehož se využívá se před cvičením, během cvičení nebo 

po cvičení. Velmi dobře se kombinuje s dechovým cvičením.  

U veliké většiny pacientů s tinnitem se objevují poruchy spánku, stavy úzkosti a 

deprese, proto je nanejvýš důležité, aby se naučili uvolnit.  

Ke správnému průběhu relaxace je nutná přiměřená teplota a klidné, tiché prostředí. 

Lze však i využít doprovodu uklidňující hudby. Každý by si měl sám zvolit polohu, která mu 

je příjemná. Pacient by měl mít zavřené oči a myšlenkami se soustředit na cvičení a hlas 

cvičitele, který by měl mluvit klidným, pomalým a monotónním hlasem.  

Nejčastějšími metodami celkové relaxace jsou: 

1. Jacobsonova metoda – principem je uvědomění si rozdílu mezi svalovou kontrakcí a 

relaxací. Většinou se tato metoda nacvičuje s dechovými pohyby, při výdechu dochází 

k většímu uvolnění. Vždy se snažíme nacvičovat uvolnění od malých svalových 

skupin k větším. Při relaxaci si mimo jiné všímáme i teploty v místnosti, protože chlad 

zvyšuje svalový tonus. 

2. Schultzův autogenní trénink – jedná se o metody psychoterapeutickou, proto je 

výhodnější, když ji vede zkušený terapeut. Jde o autosugestivní trénink. Terapeut se 

snaží přimět pacienta, aby sugestivně uvolnil svalstvo, snaží se navodit určité vhodné 

pocity (pocit lehkosti, pocit odcizení určitých částí těla, pocit tepla). 
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7  HODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTA 

Soubor  

Do studie bylo zahrnuto 41 pacientů s pozitivní anamnézou s tinnitem. Soubor pacientů 

zahrnoval  20 mužů ve věku od 19 do 74 let s průměrnou hodnotou 53,7 let a 21 žen ve věku 

29 – 76 let s průměrnou hodnotou 55 roků. Tito pacienti byli náhodně (pomocí hrací kostky) 

vybrány z kartotéky MUDr. Miroslava Procházky z rehabilitačního oddělení na poliklinice 

Jarov.   

Vybraní pacienti ve své anamnéze mimo jiné uváděli, zda výskyt a intenzita tinnitu 

závisí na nějakém vyvolávacím faktoru. Z celého vybraného souboru pacientů si je 68 % 

vědomo nějakého opakovaně vyvolávacího faktoru.  Uváděné faktory  jsou: závislost na 

poloze osového orgánu, na stresu, krevním tlaku a na počasí (atmosférickém tlaku…). Poměr 

zastoupení jednotlivých faktorů znázorňuje následující graf (graf 1.), přičemž u některých 

pacientů se vyvolávacích faktorů vyskytovalo více.   

 

Me tod ika  

Cílem studie bylo zjistit kvalitu života a zároveň ověřit použití dotazníku THI ( Tinnitus 

Handicap Inventory – viz. příloha) v našich podmínkách. 

Kvalita života byla hodnocena podle dotazníku THI zpracovaného  Newmanem et al. 

(1996). Dotazník THI byl vyvinut v anglickém jazyce a byl již jazykově přizpůsoben pro jeho 

používání v dalších zemích – v Dánsku, Španělsku, Francii a Brazílii (Zacharie et al., 2000; 

Herraiz et al., 2001; Boscau-Faure et al., 2003; Ferreira et al., 2006). Pro použití v České 

Republice byl dotazník z anglického originálu přeložen dvěma na sobě nezávislými učiteli 

Graf 1. Procentuelní zastoupení vyvolávacích faktorů u pacientů, kteří si těchto faktorů byli vědomi. 
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anglického jazyka a zkontrolován MUDr. Miroslavem Procházkou. Dotazník byl pojmenován 

jako „Dotazník kvality života pacientů s tinnitem“ (viz. příloha).  

Tento dotazník obsahuje celkem 25 otázek, které jsou rozděleny do tří složek 

označených písmeny C – catastrophic aspect, E – emocional aspect a F – functional aspect. 

Emoční složka (E) zahrnuje otázky č. 3, 6, 10, 14, 16, 17, 21, 22 a 25; a vyjadřuje vztah mezi 

tinnitem a emočními projevy, jako jsou  stres, frustrace, podráždění, deprese, úzkost a 

nejistota ve vztazích s rodinou a přáteli. Otázky číslo 1, 2, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 20 a 24 

hodnotí stránku funkční (F) – sem lze zařadit například vliv tinnitu na spánek, čtení, denní a 

společenské činnosti atd. Otázky číslo 5, 8, 11, 19 a 23 jsou zaměřeny na značnou psychickou 

zátěž zahrnující negativní počitky vznikající v důsledku působení tinnitu, např. zoufalství, 

beznaděj a ztráta kontroly nad situací.  Jako odpověď mohli pacienti zakroužkovat jednu 

z nabízených odpovědí: ano – ne – někdy, které vyjadřovaly zda a jak často se uvedená 

situace či zátěž v jejich životě vyskytuje. Odpovědi jsou bodovány, celkové body se sečtou a 

vyhodnotí. Nejvyšší možné skóre, kterého lze dosáhnout 100 bodů, vypovídá o maximálním 

zatížení života pacientů tinnitem. Naopak nejnižší skóre nula vypovídá a nezměněné kvalitě 

života.   

Dotazník byl odeslán poštou. Z celkových 41 dotazníků se vrátilo 37 , z toho 32 

zodpovězených, 3 respondenti dotazník nevyplnili s odůvodněním, že již tinnitem netrpí, 

jeden odmítnul vyplnit a jeden adresát se odstěhoval. Zpracováno bylo 32 vyplněných 

dotazníků. 

Výs ledky 

Spolupráce pacientů byla dobrá, odpovědělo 78% dotazovaných pacientů.  Dotazovaní 

odpovídali na otázky pomocí nabídnutých odpovědí: ano – ne – někdy, které měli označit. 

Odpovědi byly bodově ohodnoceny následovně: ano = 4 body, ne = 0 bodů, někdy =  2 body. 

Soubor všech odpovědí zobrazuje tabulka číslo 4. 

Bylo sečteno skóre jednotlivých dotazníků a to bylo zařazeno do stupně závažnosti 

tinnitu, podle vyhodnocovací tabulky dotazníku (tab. 3.).  

 

stupeň skóre charakteristika  

1 - nepatrný 0 - 16 Slyšitelný pouze v tichém prostředí 

2 - mírný 18 - 36 Lehce maskovatelný zvuky okolí a snadno 
zapomenutelný během aktivit 

3 - průměrný 38 - 56 Patrný v přítomnosti šumu pozadí, ačkoli denní aktivity 
mohou být stále vykonávány 

 Tab. 3. Tabulka pro vyhodnocení dotazníků, stupně závažnosti tinnitu. 
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4 - vážný 58 - 76 Slyšitelný téměř vždy, vede k poruchám spánku a může 
překážet při denních aktivitách  

5 - velmi vážný 78 - 100 Slyšitelný vždy, spánek narušen, obtíže při jakýchkoliv 
aktivitách 

 

Tab. 4. Bodové ohodnocení odpovědí dotazníku, rozdělené do složek C, E, F ( 0 = ne, 2 = někdy, 4 = ano). 

 C C C C C   E E E E E E E E   F F F F F F F F F F F 
 5 8 11 19 23   3 6 10 14 16 17 21 22   1 2 4 7 9 12 13 15 18 20 24 
01 2 4 0 0 2   4 2 2 2 2 0 2 2   2 4 2 4 4 2 4 2 2 2 4 
02 4 4 2 4 2   4 2 4 2 2 0 4 4   2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 4 
03 0 2 0 4 0   2 2 0 0 0 0 2 2   0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 4 
04 2 2 4 4 2   4 4 0 4 4 2 4 0   2 0 0 2 0 4 0 4 2 2 2 
05 4 4 4 4 4   4 4 4 2 4 0 4 4   2 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 
06 0 2 0 2 2   2 2 0 2 2 0 0 0   0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 
07 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08 2 4 0 4 2   2 0 2 2 2 0 2 0   2 4 0 0 4 4 2 2 2 2 4 
09 4 0 4 4 0   0 4 4 4 4 4 4 4   2 4 0 0 4 4 4 0 0 0 2 
10 0 0 0 2 0   2 2 0 0 2 0 0 2   0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
11 0 0 0 4 0   2 0 0 0 0 0 0 0   0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
12 0 0 0 0 0   2 2 0 0 0 0 0 0   0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 2 0 4 0   2 2 0 2 2 0 0 0   0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 4 
14 0 2 0 2 0   4 2 0 2 4 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
15 2 2 0 2 2   2 2 2 2 2 0 2 0   0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 
16 2 4 2 4 2   2 2 2 2 4 2 2 2   2 4 0 4 4 2 4 0 2 0 0 
17 2 4 2 4 2   2 4 2 2 4 2 2 0   2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 
18 0 4 4 4 4   0 2 4 2 4 0 0 0   2 2 0 4 2 4 2 0 0 2 0 
19 0 2 0 2 0   2 2 0 0 2 0 0 0   2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
20 4 4 0 0 2   4 4 2 4 4 0 0 0   2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
21 2 4 0 4 2   4 2 2 2 2 0 4 2   4 0 0 2 2 2 4 0 2 4 4 
22 0 0 0 0 2   2 0 2 2 2 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
23 2 4 2 4 2   2 2 0 0 2 0 0 0   0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 
24 0 4 2 4 0   4 2 0 0 2 0 0 0   2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 
25 4 4 0 4 2   4 0 4 2 4 0 2 0   2 2 2 4 0 2 2 0 2 4 4 
26 0 4 0 2 0   2 2 4 0 2 0 0 0   2 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4 
27 0 2 4 4 0   4 0 0 2 4 0 0 2   2 0 0 0 0 0 4 0 2 4 4 
28 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0   2 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 
29 2 4 0 4 0   2 2 4 2 2 0 2 2   0 0 0 2 2 4 0 0 0 2 4 
30 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 2 2 0 4 0   4 2 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 
32 2 4 2 4 2   0 2 2 2 4 0 4 2   0 4 0 4 4 2 2 4 2 2 4 

 

Skóre jednotlivých dotazníků jsou zobrazeny v grafu číslo 2. Sloupce označené jako 

stupeň tinnitu vymezují intervaly jednotlivých stupňů jak jsou popsány v tabulce číslo 3. 

Červené sloupce zobrazují celkové skóre jednotlivých dotazníků. Průměrná míra tinnitu 

znázorňuje závažnost tinnitu v rámci jednotlivých stupňů.  

Relativní četnost pacientů v jednotlivých stupních závažnosti tinnitu je znázorněna v 

grafu číslo 3. Jak bylo v metodice popsáno, byly jednotlivé otázky rozděleny do třech 

podoblastí v tabulce číslo 4 označených  písmeny C, E, F. Skóre sečtené pro jednotlivé 

56 
52 
24 
54 
80 
20 
0 
48 
60 
12 
14 
8 
24 
20 
28 
54 
68 
46 
14 
32 
54 
14 
28 
26 
54 
30 
38 
10 
40 
96 
24 
58 

 

Σ 



„Využití fyzioterapeutických prostředků u některých druhů tinnitu“               Barbora Housová 

_____________________________________________________________________________________________________________  63 

 

podoblasti vypovídá o vlivu tinnitu na různé složky života.  C je vyjadřuje psychickou zátěž, 

E citovou zátěž a F míru vlivu na funkční stránku života. Rozložení odpovědí v jednotlivých 

podoblastech (C, E, F) je znázorněno na grafu číslo 4a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 2. Zobrazení skóre jednotlivých dotazníků seřazených do stupňů závažnosti tinnitu. 

Graf 3. Rozložení relativní četnosti pacientů v jednotlivých stupních. 
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Pro posouzení náhodnosti souboru byl ze všech zodpovězených dotazníků spočítán 

postupný průměr skóre jednotlivých otázek. Průměr skóre každé otázky reprezentuje  jedna 

barevná křivka v grafu číslo 5.  Postupné průměry jsou normovány na jedničku a v okamžiku, 

kdy je soubor dostatečně rozsáhlý a všechny náhodné veličiny jsou v něm rovnoměrně 

zastoupeny, ustálí se hodnota postupného průměru (křivka) na hodnotě číslo jedna. 

 
 

Graf 4a. Rozložení skóre odpovědí v jednotlivých složkách ovlivňujících kvalitu života u 
všech pacientů s tinnitem ze souboru. 

 
Graf 4b. Rozložení skóre odpovědí v jednotlivých složkách ovlivňující kvalitu života 

u pacientů s tinnitem 1. a 2. stupně 
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Graf 5. Zobrazení křivky postupného průměru skóre z každé otázek. 
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8   DISKUSE 

Kva l i ta  ž ivo ta  

Definovat a měřit kvalitu života je nesnadné. Kvalita života je odrazem vyváženosti 

pozitivního léčebného efektu a nežádoucích účinků. Zahrnuje nejenom pocit fyzického zdraví, 

ale také psychickou pohodu, společenské uplatnění a rodinné vztahy. Kvalita života v sobě 

zahrnuje celkový pocit spokojenosti, vyrovnání se změněnou situací a důsledky onemocnění 

v oblasti fyzické, psychosociální, sociální a duchovní.  

Obecně se má za to, že pacienti s tinniem mají výrazně sníženou kvalitu života. Kulka 

(2006) udává jako důsledky snížené kvality života: 

 narušení psychických výkonů 

 absence spánku a odpočinku 

 podrážděnost, často také anxiozitu a depresivitu 

 narušení mezilidských vztahů a celkovou životní pohodu. 

Součástí práce bylo, pomocí dotazníků zjistit kvalitu života pacientů s tinnitem (viz. 

kapitola 7). Byl vybrán dotazník, který je používán v několika jazykových mutacích 

v některých zemích v Evropě i Americe. Dotazník má širší záběr a jeho otázky jsou 

formulovány, tak aby byla zjištěna kvalita života s ohledem na jeho citovou, funkční a 

psychickou stránku.   

Vzhledem k jednomu z cílů ověřit použitelnost dotazníků a s ohledem na udržení 

soukromí pacientů, byl dotazník pro tuto práci použit jako anonymní. Což neumožnilo některé 

srovnávací testy výsledků.  

Se souborem bylo pracováno jako s celkem  a výsledky jsou prezentovány jako poměr 

k celému rozsahu souboru. Pokud je tomu v některých případech jinak, je to výslovně 

uvedeno v textu.  

Výsledky studie ukazují vliv tinnitu na kvalitu života pacientů a pacienty rozdělují do 

několika stupňů dle závažnosti vlivu tinnitu na kvalitu jejich života.  Jak je patrné z grafu 

číslo 3, nejpočetnější je skupina pacientů spadajících do druhého stupně tinnitu, dle tabulky 

číslo 3 označeného jako mírný tinnitus. Do stupně tinnitu 1, 2 a 3 spadá převážná většina 

pacientů trpících tinnitem, což je cca 78% zkoumaného souboru. Zbývajících 22% pacientů 

patří do vážnějších stupňů tinnitu, které výrazně ovlivňují kvalitu jejich života. Více než 

polovina všech pacientů ze souboru trpí tinnitem stupně nepatrného (1.stupeň) až mírného 

(2.stupeň), přesto je kvalita života ovlivněna tinnitem natolik, že byli nuceni vyhledat 
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lékařskou pomoc. Tinnitus i ve svých nejslabších formách dokáže mít značný vliv na kvalitu 

života a to převážně na jeho  psychickou a emoční složku (graf 4b). Stejný závěr plyne z grafu 

4a i pro celý soubor pacientů. I zde tinnitus ovlivňuje  převážně psychickou a emoční stránku 

života. S vlivem tinnitu na funkční stránku života jsou pacienti zřejmě schopni se lépe 

vyrovnat.  

V závěru jsem se pokusila zhodnotit, zda lze soubor považovat za dostatečně 

reprezentativní vzorek pacientů s tinnitem. Vzhledem k individualitě pacientů předpokládám 

náhodné rozložení odpovědí na jednotlivé otázky.  Z tohoto předpokladu vyplývá, že všechny 

odpovědi na danou otázku by měly být v souboru rovnoměrně zastoupeny. To lze odhadnout 

ze střední hodnoty číselných příznaků jednotlivých odpovědí a to tak, že zvětšováním počtu 

průměrovaných příznaků se už střední hodnota nemění, nebo mění v rámci tolerované 

odchylky. Graf číslo 5 znázorňuje poměrnou změnu střední hodnoty z číselných příznaků 

jednotlivých odpovědí a to v závislosti na zvětšování počtu průměrovaných hodnot. Na 

vodorovné ose je vynesen počet průměrovaných hodnot a na svislé ose je poměr příslušného 

průměru k průměru z celého souboru. Pro velikost souboru o třiceti pacientech lze říci, že 

střední hodnota číselného příznaku odpovědi kolísá kolem normované hodnoty o 25%. Z toho 

vyplývá, že velikost zkoumaného vzorku lze považovat za reprezentativní v sedmdesáti pěti 

případech ze sta stejně velkých náhodně vybraných souborů, nebo také, že výsledek lze 

vztáhnout na soubor všem pacientům trpícím tinnitem s pravděpodobností na 75%. 

Výsledky dotazníků hodnotící kvalitu života pacientů s tinnitem korelují s Kulkou 

(2006) uvedenými důsledky snížení kvality života. A navíc určují míru vlivu jednotlivých 

důsledků.  

Nevýhodou této metodiky bylo, že dotazníky byly podány anonymně. Pro ověření 

funkčnosti dotazníku nebyla sice anonymita překážkou, ale pro hodnocení vlivu terapie na 

kvalitu života pacientů s tinnitem je nutné dotazníky podávat např. při vstupních vyšetřeních a 

dále v určitých časových intervalech terapie, neboť dotazníky se jeví jako vhodný indikátor 

kvality života. 

 Konkré tn í  zaměřen í  a  s rovnání  j edno t l ivých  me tod  

Tak jako není známa jednotná příčina tinnitu, tak dosud neexistuje ani žádná univerzální 

terapie tohoto onemocnění. Všechny terapeutické metody se snaží o eliminaci či zmírnění 

patologického procesu, organického nebo funkčního. Otázkou zůstává, který z uvedených, 

nebo jiných terapeutických přístupů použít, případně jak je kombinovat. Myslím, že 

neexistuje žádná studie, která by srovnávala účinky jednotlivých metod terapie tinnitu a 
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jednoznačně určila nadřazenou úspěšnost používání některé z nich. Přikláněla bych se proto 

k volbě vhodné kombinace technik, postihující jeden každý možný díl etiologie tinnitu. Tato 

kombinace by měla být u každého pacienta zcela individuální. 

• Velmi významnou se jeví profylaxe

• Jednou z často využívaných možností, jak ovlivnit ušní šelest, je terapie zahrnující 

 (Hahn, 2000; Schaff & Hesse, 2000; Novotný, 2001)  

Altrock, 1997) spočívající ve vyhýbání se akustickému předráždění a ucho 

traumatizujícím zážitkům. Podle mého názoru snad ani není jiného opatření, které by 

mohlo riziko ušního šelestu ovlivnit, než zdravý a klidný způsob života. Tomu, kdo by 

chtěl pro profylaxi něco aktivně činit, se nabízí jednoduché a levné řešení: sám si zpívat 

(Altrock, 1997) . Zpěv sama považuji za příznivý a velmi uvolňující pro náš sluchový 

systém.  

zlepšení krevní cirkulace

• 

 (Biesinger, 1999; Schaaf & Hesse, 2000; Hajná & Šejna, 1999; 

Doležal, 2000) a tím i lepší prokrvení zejména v oblasti vnitřního ucha. Toho se docílí jak 

intravenózním, či perorálním  podáním určitých léků (vazodilatancia, spasmolytika, 

myorelaxancia), tak i aplikací vyššího tlaku kyslíku v hyperbarické komoře. Podávány 

jsou též vitamíny, antihistaminika a psychofarmaka. Tyto metody jsou upřednostňovány 

zejména u akutního tinnitu, který je často spojován právě s poruchou krevní cirkulace 

v oblasti vnitřního ucha. 

Maskování tinnitu

• 

 (Novotný et al., 2000; Kollár & Gross, 2000; Altrock, 1997) 

speciálními přístroji (maskéry) je diskutabilní otázkou. Tato metoda spočívá v přehlušení 

šelestu zevním zvukem,  přičemž hlasitost  zevního zvuku může být natolik zvýšen, až 

může vést k poškození sluchu, popř. zhoršení šelestu. Naopak zesílení zevního zvuku 

může být nedostatečné k překrytí tinnitu, jestliže pacient pobývá v relativně tichém 

prostředí.   

Tinnitus – retraining – terapie (Hesse, 2000; Andres, 2001; Altrock, 1997) je založena na 

podobném principu jako maskování tinnitu, ale zde se jedná o habituaci na tinnitus 

pomocí maskovacího zvuku o nižší intenzitě než je intenzita maskovaného tinnitu. Díky 

tomu, že tinnitus zůstává slyšitelný, může být v budoucnu habituován (přijat za vlastní). 

Cílem této metody je vytlačit tinnitus mimo vědomé vnímání. Nevýhodou této metody je 

dlouhodobý proces habituace s nutností pravidelných návštěv po dobu aplikace 

maskovacího zvuku a používat tzv.noiser rutinně alespoň 6 hodin denně. Podle Jasterboffa 

(1999) je u TRT efektivita terapie až 80%, ale i jiné rehabilitační metody léčby tinnitu 

jsou ve světové literatuře považovány za jedny z nejefektivnějších,  avšak v České 

republice nejsou tyto metody dosud plně integrovány do praxe.   
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• Myslím si, že na významu získává fyzikální terapie

• Jelikož stresové faktory a poruchy duševní rovnováhy zesilují smyslové vnímání a tím 

také ušní šelest, přispívají všechny formy terapie, které vedou k 

, která může být cílená na 

problematiku patologie osového skeletu a svalových a kožních reflexních změn (Altrock, 

1997; Biesinger, 1999; Hahn 2000a; Schaaf & Hesse, 2000).  Manuální terapii lze využít 

především u takových druhů tinnitu, které mohou být zapříčiněny funkční poruchou v 

oblasti krční páteře či temporomandibulárního kloubu, anebo mohou být výsledkem 

zřetězení primárních funkčních poruch oblastí od hlavy vzdálených. Fyzikální terapii lze 

také zaměřit na vlastní sluchový aparát a to v podobě neinvazivního laseru (Biesinger, 

1999; Hahn 2000a; Houžvičková & Navrátil, 2001; Procházka & Hahn, 2004). Novou, 

avšak u nás ještě nezavedenou metodou k ovlivnění tinnitu, se jeví terapie pulzujícími 

magnetickými signály (Goebel, 2004; Kratz & Hesse, 2004 ) aplikovanými v oblasti 

sluchových center, kde stimulují prokrvení a výživu tkání. Nevýhodou této metody je její 

cena, která se pohybuje od 600 euro výše. 

tělesně – duševnímu 

uvolnění

Et io logie  

 (Biesinger, 1999; Hahn, 2000; Goebel, 2004 ) (jóga, relaxační metody, tai – či, 

hudební terapie, pohybové terapie…), k lepšímu zdolávání sluchových vjemů a obtížných 

každodenních situací. K tomu je třeba přičíst také péči psychologickou.  

Úrazy hlavy (Biesinger, 1999; Schaaf & Hesse, 2000) při nichž dochází k poranění 

kosti skalní mohou vést poškození vnitřního ucha. V důsledku toho dochází k centrálnímu 

tinnitu, poruchám rovnováhy a ztrátě sluchu. K podobným patologiím může dojít i při 

operacích mozku, a to i v případě, že vnitřní ucho a sluchový nerv zůstanou intaktní.  

Funkční poruchy krční páteře bývají častou příčinou akutního tinnitu, chronický 

tinnitus zapříčiňují jen vzácně. Bezprostřední souvislost mezi tinnitem a krční páteří lze 

prokázat tinnitem vzniklým po poškození krční páteře,  kolísáním hlasitosti či výšky tónu při 

pohybu hlavy nebo při vyvolaném tlaku v oblasti šíje. Oblast krční páteře bývá velmi často 

ovlivněna i chronickým napětím šíjových svalů či funkční poruchou posturálního svalstva. 

Lewit (1996) u tinnitu přiřazuje klíčovou roli oblasti kraniocervikálního spojení, zahrnující 

segmenty C0 – C1, C1 – C2 a C2 – C3. Porucha těchto segmentů se může klinicky projevit 

bolestí hlavy a poruchou rovnováhy se závratí i bez závratě, kterou může doprovázet šumění 

v uších. Také Biesinger (1999) klade v souvislost s tinnitem důraz na první tři krční obratle, 

jež jsou v oblasti krční páteře nejnáchylnější k funkčním poruchám. Procházka & Hahn 
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(2004) ovšem ve svých studiích poukazují na častý souběh mezi výskytem tinnitu a funkční či 

organickou patologií distálních segmentů krční páteře, zejména pak segmentu C5/C6

K uchu a krční páteři má vztah i 

.   

temporomandibulární kloub

 Nelze však opomenout ani 

. Pro vztah mezi Cp a 

TMJ platí, že chybné postavení krční páteře může vést k poruchám svalové rovnováhy 

žvýkacích svalů, či naopak chybné postavení čelistního kloubu může způsobit přetížení svalů 

v oblasti krční páteře. Díky tomu, že jsou žvýkací svaly zapojeny do funkčních řetězců, 

mohou se podílet i na poruchách posturálních funkcí. Vliv TMJ na sluch a tím i na tinnitus 

Schaaf & Hesse (2000) vysvětlují tím, že sluchové kůstky se vyvinuly z částí čelistního 

oblouku. Středem pozornosti se pak stává funkční spojení kloubního pouzdra TMJ a části 

řetězce sluchových kůstek (kladívka). Toto spojení vychází z horního bříška m. pterygoideus 

lateralis a středoušního svalu m. typani, jež mají společný úpon na alae majoris ossis 

sphenoidalis. Přes toto spojení je při změněném postavení kloubu, např. při předsunu dolní 

čelisti, přenášena síla na středoušní kůstky, mění se tak i napětí celého řetězce sluchových 

kůstek, což ovlivňuje i kolísání výšky tinnitu. Tímto lze vysvětlit tvrzení (Biesinger, 1999; 

schaaf & Hesse, 2000; Andres, 2001), že zívání a žvýkání u spoustu pacientů šelest zklidňuje. 

vliv stresu

 

, který sám o sobě může zapříčinit zvýšení 

svalového tonu. To se děje cestou: stres vede k vyplavení stresových hormonů adrenalinu a 

kortikoidů, které vyvolávají v těle typickou reakci, kdy kromě zvýšení tepové frekvence a 

krevního tlaku, zrychlení dýchání, snížení prokrvení GIT aj., dojde také ke zvýšení celkového 

svalového tonu. Toto zvýšení svalového tonu, především svalů v oblasti krční páteře a 

temporomendibulárního kloubu, může zapříčinit zubní nebo vertebrogenní komplikace 

tinnitu. Avšak i tinnitus sám o sobě může vyvolat  stresovou situaci a způsobit bludný kruh. 
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9  ZÁVĚR  

Snažila jsem se poskytnout základní informace o příčinách a terapii tinnitu. Z dostupné 

literatury jsem zpracovala a porovnala jednotlivé metody zabývající se tinnitem. V samostatné 

kapitole jsem navrhla možnosti ovlivnění myoskeletárních změn, které také mohou být jednou 

z příčin tinnitu. 

Podklady pro tuto práci jsem hledala v odborné literatuře, nejvíce jsem jich našla 

v literatuře zahraniční, dle níž jsem usoudila, že velkým profitem pro pacienta se jeví 

interdisciplinární spolupráce lékařů vícero odborností. Například v sousedním Německu jsou 

speciální týmy sestávající se minimálně z lékaře ORL, neurologa, fyzioterapeuta a 

psychoterapueta, které se věnují výhradně pacientům s tinnitem. Mimo jiné pro ně pořádají 

přednášky, semináře a psychorehabilitační rekondiční pobyty. U nás podobně cílená 

spolupráce odborných lékařů při péči o pacienty trpící tinnitem chybí. Není divu, že 

Houžvičková (39) poukazuje na rozdíl mezi pacienty v Čechách, kteří jsou tinnitem doslova 

stigmatizování, zatímco němečtí pacienti působí sebevědomě, uvolněně a jejich přístup 

k chorobě je poněkud více optimistický.  

Součástí práce bylo zmapovat kvalitu života pacientů s tinnitem a zároveň ověřit 

funkčnost vybraného dotazníku v našich podmínkách. Dotazník poměrně dobře vypovídá o 

kvalitě života pacientů a ukazuje faktory, které kvalitu ovlivňují. Pro popis populace pacientů 

s tinnitem je anonymní vyplnění dotazníků dostatečné. Zjistit vliv zvolených terapií 

jednotlivých pacientů vyžaduje dotazník použít jako součást vyšetření v průběhu dlouhodobé 

léčby, přičemž poprvé by měl pacient dotazník vyplňovat při vstupní prohlídce popř. před 

první terapií. Další vyplnění bych doporučila po 3 – 6 měsících od zahájení terapie. 

Z výsledků je zřejmé, že i nejmírnější formy tinnitu způsobují zátěž, jež snižuje kvalitu 

života. Je proto dobré věnovat léčbě tinnitu i hodnocení kvality života pacientů dostatečnou 

pozornost. 
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11  PŘÍLOHA  

Dotazník – původní verze:  
 

TINNITUS HANDICAP INVENTORY 
 

F1 Because of your Tinnitus is it difficult for you to 
concentrate? YES NO SOMETIMES 1 

F2 Does the loudness of your Tinnitus make it difficult for 
you to hear people? YES NO SOMETIMES 1 

E3 Does your Tinnitus make you angry? YES NO SOMETIMES 1 
F4 Does your Tinnitus make you confused? YES NO SOMETIMES 1 
C5 Because of your Tinnitus are you desperate? YES NO SOMETIMES 1 
E6 Do you complain a great deal about your Tinnitus? YES NO SOMETIMES 1 

F7 Because of your Tinnitus do you have trouble falling to 
sleep at night? YES NO SOMETIMES 1 

C8 Do you fell as though you cannot escape your Tinnitus? YES NO SOMETIMES 1 

F9 
Does your Tinnitus interfere with your ability to enjoy 
social activities ( such as going out to dinner, to the 
cinema )? 

YES NO SOMETIMES 1 

E10 Because of your Tinnitus do you feel frustrated? YES NO SOMETIMES 1 

C11 Because of your Tinnitus do you feel that you have a 
terrible disease? YES NO SOMETIMES 1 

F12 Does your Tinnitus make it difficult to enjoy life? YES NO SOMETIMES 1 

F13 Does your Tinnitus interfere with your job or household 
responsibilities? YES NO SOMETIMES 1 

E14 Because of your Tinnitus do you find that you are often 
irritable? YES NO SOMETIMES 1 

F15 Because of your Tinnitus is it difficult for you to read? YES NO SOMETIMES 1 
E16 Does your Tinnitus make you upset? YES NO SOMETIMES 1 

E17 Do you feel that your Tinnitus has placed stress on your 
relationships with members of your family and friends? YES NO SOMETIMES 1 

F18 Do you find it difficult to focus your attention away from 
your Tinnitus and on to other things? YES NO SOMETIMES 1 

C19 Do you feel that you have no control over your Tinnitus? YES NO SOMETIMES 1 
F20 Because of your Tinnitus do you often feel tired? YES NO SOMETIMES 1 
E21 Because of your Tinnitus do you feel depressed? YES NO SOMETIMES 1 
E22 Does your Tinnitus make you feel anxious? YES NO SOMETIMES 1 
C23 Do you feel you can no longer cope with your Tinnitus? YES NO SOMETIMES 1 
F24 Does your Tinnitus get worse when you are under stress? YES NO SOMETIMES 1 
E25 Does your Tinnitus make you feel insecure? YES NO SOMETIMES 1 
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Dotazník – přeložená verze: 
  

 
DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA PACIENTŮ S TINNITEM 

 

 

F1 Je pro vás obtížné se kvůli hučení v uších soustředit? ANO  NE  NĚKDY 

F2  Ztěžuje vám hlasitost hučení v uších schopnost slyšet ostatní lidi?ANO  NE  NĚKDY 

E3 Zlobí (rozčiluje) vás hučení v uších? ANO  NE  NĚKDY 

F4 Jste zmaten hučením v uších? ANO  NE  NĚKDY 

C5 Jste kvůli hučení v uších zoufalý? ANO  NE  NĚKDY 

E6 Stěžujete si hodně na hučení v uších? ANO  NE  NĚKDY 

F7 Máte problémy s usínáním kvůli hučení v uších? ANO  NE  NĚKDY 

C8  Máte pocit, že nemůžete hučení v uších uniknout? ANO  NE  NĚKDY 

F9 Vadí vám hučení v uších v užívání si společenských aktivit  ANO  NE  NĚKDY 

(např. chození do divadla, do kina)? ANO  NE  NĚKDY 

E10 Cítíte se kvůli hučení v uších bezmocně? ANO  NE  NĚKDY  

C11 Cítíte se kvůli hučení v uších, jako by jste měli vážnou chorobu?ANO  NE  NĚKDY 

F12 Je pro vás těžší si kvůli hučení v uších užívat život? ANO  NE  NĚKDY 

F13 Zasahuje  hučení v uších do vaší práce či domácích povinností? ANO  NE  NĚKDY 

E14 Jste kvůli hučení v uších často podráždění?  ANO  NE  NĚKDY 

F15 Je pro vás obtížné kvůli hučení v uších číst? ANO  NE  NĚKDY 

E16 Zneklidňuje vás vaše hučení v uších? ANO  NE  NĚKDY 

E17 Máte pocit, že se zhoršují vaše vztahy s rodinou 
 či přáteli kvůli hučení v uších?  ANO  NE  NĚKDY 

F18 Shledáváte obtížné soustředit pozornost od hučení v uších 
na jiné věci? ANO  NE  NĚKDY 

C19 Máte pocit, že nemáte nad hučením v uších žádnou kontrolu?  ANO  NE  NĚKDY 
F20 Cítíte se často kvůli hučení v uších unavení? ANO  NE  NĚKDY 

E21 Cítíte se kvůli hučení v uších sklíčeně (deprimovaně)? ANO  NE  NĚKDY 

E22 Cítíte se kvůli hučení v uších úzkostlivě? ANO  NE  NĚKDY 

C23 Máte pocit, že už déle nemůžete hučení v uších snášet? ANO  NE  NĚKDY 

F24 Zhoršuje se vaše hučení v uších, když jste pod tlakem? ANO  NE  NĚKDY 

E25 Vyvolává ve vás hučení v uších pocit nejistoty? ANO  NE  NĚKDY 
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12  SEZNAM POUŽI TÝCH ZKRATEK 

aj.  a jiné 
ant.  anterior 
apod.  a podobně 
AVM  artetiovenosus malformation 
CGM  corpora geniculata medialia 
CNS  centrální nervová soustava 
Cp  
CT  computerová tomografie 

krční páteř 

dB  decibel 
GABA  kyselina gamaaminomáselná 
Gangl.  ganglion 
HO  hyperbarikcá oxygenoterapie 
HSS  hluboký stabilizační systém 
LTV  léčebná tělesná výchova 
m./mm. musculus / musculi 
MR  magnetická resonance 
n.  nervus 
např.  například 
NMDA N-metyl-D-asparát 
ORL  otorhinolaryngologie 
PIR   postizometrická relaxace 
post.  posterior  
proc.  processus 
resp.  respektive 
RO  reflexní otáčení 
RP  reflexní plazení 
Thp
TMD  temporomandibulární dysfunkce 

  hrudní páteř 

TMJ  temporomandibulární kloub 
TPS  terapie pulsujícími signály 
TrP  trigger point 
TRT  tinnitus-retraining-terapie 
α7 nAchR α-7 nikotinový cholinergní receptor 
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