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Paréza a dysfunkce

hlasových vazů 

v dfdg. asthma bronchiale

MUDr. Jiří Nevrlka 

MUDr. Zlatica Nevrlková

(UPIRA, Brno)

Obsah prezentace

• Anatomicko - fyziologické předpoklady

• Paréza hlasivek (n.laryngeus recurrens)

- klinický obraz, etiologie, diagnostika, terapie

- dfdg. asthma bronchiale (výskyt v praxi astmatologa)

Kazuistiky 1 + 2

Diskuse (důsledky pro praxi astmatologa)

• Dysfunkce hlasivek (n.laryngeus recurrens)

Za poskytnutí videí děkujeme

MUDr. Martině Matulové (FN Brno - ORL odd.)

Anatomie a funkce hrtanu

Anatomie hrtanu:

• chrupavčitý skelet

• zevní svaly hrtanu

• vnitřní svaly hrtanu

- změna tvaru, polohy a napětí hlasivek

• sliznice

Funkce hrtanu:
• tvorba hlasu
• podíl na polykání

• podíl na dýchání

zdroj: www.bartleby.com/107

Dušnost z oblasti hrtanu  

• cizí těleso

• úraz

• otok (Quinckeho edém)

• záněty

• paresa a dysfunkce

hlasivek

Refluxní laryngitida
(zdroj: www.nyee.edu)

Quinckeho edém

Anatomie a funkce hrtanu

N.laryngeus recurrens
• větev n.vagus (10):

odstup na přechodu vagu přes velké tepny, 

vrací se vzhůru mezi tracheou a jícnem.

• inervuje vnitřní svaly hrtanu:

změna tvaru, polohy a napětí hlasivek

- mm.cricoarytenoideus post. (abduktor) 

- mm.cricoarytenoideus lat. (adduktor)

- mm.arytenoideus (adduktory)

- mm.cricothyroideus (napětí hlasivek)

- mm.vocalis (napětí hlasivek)

Hrtan a respirace

Fyziologický stav (při respiraci)

- postavení hlasivek:

v abdukci do trojúhelníku

- max.vzdálenost:

zdroj: www.aic.cuhk.edu.hk (upraveno)

muži: 14 - 15 mm

ženy: 8 - 12 mm



2

Hrtan a respirace

Normální postavení hlasivek (nádech)

1- 5 mm

Bilaterální paresa hlasivek (nádech)

zdroj: www.aic.cuhk.edu.hk (upraveno)

10-15 mm

• Paréza hlasivek
- oboustranná

- jednostranná

Hlasivky

se při nádechu 

nestaví do abdukce !

Paréza hlasivek - oboustranná

Klinika:
- dechové potíže ↑

- při námaze

- při mluvě

- při nádechu

- inspirační stridor

x

- porucha fonace ↓/0

Paréza hlasivek - jednostranná

Klinika:
- porucha fonace ↑

x

- dech.potíže ↓

- nebývají limitující

- „zadýchávání“ 

- „dyšný šelest“

Paréza hlasivek - příčiny

• poranění (úrazy, intubace)

• procesy v mediastinu (Ca, ..)

• infekce (herpes virus, borelioza, ..)

• záněty (sclerosis multiplex, ..)

• procesy centrální (CMP, ..)

• idiopatická paréza

• operační komplikace

56%

Rosenthal, Benninger, Deeb, The Laryngoskope 117, 207

Paréza hlasivek - příčiny

• operační komplikace 

- relativní podíl: 1

- Štítná žláza (TTE) 48%

- Přístitná tělíska 29%

- Kombinace 13%

- Jiné (srdce, a.carotis) 10% 

- operační riziko: 2

- první operace až 8 %

- reoperace až 17% 

1 Rosenthal, Benninger, Deeb, The Laryngoskope 117, 207

2 Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy, Jaromír Astl, Maxdorf 2007, ISBN-13: 978-80-7345-000-7, str.172

Paréza hlasivek - diagnostika

• anamnéza + klinické vyš.

• zobrazovací metody 

- RTG, CT, MNR, sono krku

• NEU odborné vyšetření

• ORL odborné vyšetření

- laryngoskopie, stroboskopie

Flexibilní laryngoskop

Nepřímá laryngoskopie
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Paréza hlasivek - terapie

lateralizace dle Ejnella: odtáhnutí jedné z paretických hlasivek s fixací stehem

Terapie: via ORL

- hlasová rehabilitace

- adjuvantní medikace

- operační (laterofixace)

Hlasivky a astmatolog

Paréza hlasivek

(stav perzistující až trvalý)

- známá diagnóza

- neznámá diagnóza

Dysfunkce hlasivek 

(stav intermitentní)

Paréza hlasivek a astmatolog

• diagnóza - alergolog:
- anamnéza

- klinické vyšetření (jizva, ..)

- spirometrie

1 Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy, Jaromír Astl, Maxdorf 2007, ISBN-13: 978-80-7345-000-7, str.172

• význam – výskyt:
- korelace:
.. operační komplikace 56%

.. TTE 61%, CZ cca 7000/rok

.. riziko (re)operační až 10%

incidence cca 1700/rok

prevalence 10 5 pacientů

Kazuistika 1.

• RA: 0

• AA (léky, hmyz, potraviny): 0,  SPA: nevýzn., Dom.prostředí: 0.

• FA: Euthyrox

• OA: TTE 1994 pro folikulární Ca štítnice .. 2x reoperace + terapie

radiojodem - pooperačně přechodně afonie .. t.č. Ca v remisi

Pacientka 31 let  s dušností při námaze a řeči.
.. odeslána pro suspekci bronchiálního astmatu.

.. není informace (není si vědoma) parézy hlasivek

NO: od provedení TTE dušnost při námaze a reči.

.. celoročně bez sezonnosti, spouštěče: 0

.. jiné příznaky: 0 (pískoty, kašel, nos, oči, kůže) 

Kazuistika 1.

• Klinicky:

- jizva po TTE

- jinak bpn (vč.auskultace)

• Prick + IgE: negativní

Pacientka 31 let  s dušností při námaze a řeči.
.. objektivní nález:

• Spirometrie:

ORL:

- OBOUSTRANNÁ

PARÉZA HLASIVEK

- obraz susp. dysfunkce hlasivek

- BDL test salbutamolem negativní

Kazuistika 1.

Terapie (ORL):

- operační (laterofixace)

- hlasová rehabilitace

- adjuvantní medikace

Pacientka 31 let  s dušností při námaze a řeči.

Výsledek:

- zlepšení dech.komfortu 

- zlepšení kvality života

- spirometrie ...
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Kazuistika 2.

• RA: otec matky “pylová sezonní rýma”

• AA (léky, hmyz, potraviny): 0,  SPA: ID, Dom.prostředí: pes. 

• FA: Letrox

• OA: TTE 2005 pro tyreotoxikozu - pooperační pareza n.laryngeus

recurrens .. přechodně tracheostomie .. laterofixace vlevo 2006

Pacientka 34 let  s dušností při námaze a řeči.
.. odeslána ORL pro suspekci alergické pylové rýmy.

.. je známa dg. parezy hlasivek 

NO: od provedení TTE dušnost při námaze a reči + klidově zhoršený výdech

_ laterofixace post TTE pouze částečný efekt

.. dušnost celoročně bez jasné sezonnosti, spouštěče: ? 

.. příznaky mimo RK: 0 (pískoty, kašel, kůže)

.. vodnaté sekrece z nosu sezonně V-VIII, spouštěče: pyl

Kazuistika 2.

• Klinicky:

- jizvy po TTE a tracheostomii

- inspirační stridor, dušnost při mluvě

- jinak bpn (vč.auskultace)

• Spirometrie:

- obraz susp. dysfunkce hlasivek

- BDL test salbutamolem negativní

• IgE: pyly traviny, obilí, pelyněk.

Pacientka 34 let  s dušností při námaze a řeči.
.. objektivní nález:

ORL:
- Bilat. PARÉZA HLASIVEK

.. “prostor glotis omezen, ale pro dýchání dostatečný” ?!

Kazuistika 2.

INTERVENCE léková:

.. Singulair (10) 1x1 + Xyzal (5) 1x1

Pacientka 34 let  s dušností při námaze a řeči.

AB?
KONTROLA za měsíc:

- subj.: zlepšení výdechu

- obj.: eNO 24 ppb, spiro dtto

DALŠÍ TERAPIE:
.. Singulair (10) 1x1 + Xyzal (5) 1x1

+ Alvesco (160) 0-0-2 přes Vortex.

Kazuistika 2.

INTERVENCE léková:

.. Singulair (10) 1x1 + Xyzal (5) 1x1

+ Alvesco (160) 0-0-2 přes Vortex.

Pacientka 34 let  s dušností při námaze a řeči.

KONTROLA za 6 týdnů:

- subj.: lepší dech při námaze

- obj.: eNO 14 ppb, spiro ++

DALŠÍ TERAPIE:
.. Singulair (10) 1x1 + Xyzal (5) 1x1

+ Alvesco (160) 2-0-2 přes Vortex.

23

1. Zohledni doporučení ARIA:

.. při alergické rinitidě /perzistující/ vyšetři 

vždy přítomnost astmatu

Bousquet et al. Allergy. 2008: 63, 8-160.

Paréza hlasivek - diskuse - diagnóza

2. Posuzuj spirometrickou křivku:
.. a to i její inspirační část

3. Objektivizuj velikost hlas.štěrbiny:
.. cílené došetření cestou ORL

Normální postavení hlasivek (nádech)

1- 5 mm

Bilaterální paresa hlasivek (nádech)
zdroj: www.aic.cuhk.edu.hk (upraveno)

10-15 mm

Paréza hlasivek - diskuse - terapie

1. Zvaž nádechové možnosti postiženého:

.. terapie perorální vs. inhalační

.. inhalační  technika: DPI vs. MDI vs. spacer

2. Zvaž potenciál nežádoucích účinků 
naší léčby pro postiženého:
.. IKS vs. non IKS léčba

.. IKS klasická vs. prodrug
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Normální postavení hlasivek (nádech)

zdroj: www.aic.cuhk.edu.hk (upraveno)

• Dysfunkce hlasivek

(VCD vocal cord dysfunction)

Křečovité sevření 

předních asi 2/3 

hlasových vazů při 

nádechu !

Dysfunkce hlasivek a astmatolog

Inspirační křeč hlasivek (nádech)

6.2. Patologické stavy imitující OLA a komplikující faktory OLA

6.2.4. Dysfunkce hlasových vazů (VCD - vocal cord dysfunction)

Abnormální kinetika hlasivek (křečovité sevření předních 2/3 hlas. vazů) u 

VCD může imitovat těžké astma. Častěji se vyskytuje u žen, typickými 

symptomy jsou dušnost a hrozivé distanční stridorozní dýchání, které ve 

spánku mizí. Chybí reakce na bronchodilatační léčbu, podezření získáme i 

z obrazu spirometrické křivky (zuby pily). Zlatým standardem je direktní 

laryngoskopie prováděná při klidném dýchání i usilovných dechových 

manévrech, ev. fotostroboskopie nebo bronchoskopie přes nosní vstup. Na 

diagnózu mohou někdy upozornit i nezvykle nízké tlaky, nutné k řízené 

ventilaci, pokud k ní pacient dospěje.

Dysfunkce hlasivek a astmatolog

Doporučený postup diagnostiky a léčby

obtížně léčitelného bronchiálního astmatu (OLA)

Dysfunkce hlasivek a astmatolog

• pacienti s dg. VCD (1 _ 292 pac.): 

- konkomitantní AB .. 32.6%

- chybná diagnóza AB .. 42.4% 

• pacienti s dg. AB gravis (OLA,..) (2 _ 50 pac.): 

- konkomitantní VCD .. 32.6%

- VCD (chybná diagnóza AB) .. 9.6% 

1. A retrospective analysis comparing subjects with isolated and coexistent vocal cord dysfunction and

asthma. Traister R.S. Fajt M.L. Whitman-Purves E. Anderson W.C. Petrov A.A. Allergy and Asthma

Proceedings (2013) 34:4 (349-355). Date of Publication: July-August 2013

2. Butani L, O’Connel EJ. Functional respiratory disorders. Annals of Allergy, Asthma, & Immunology

1997; 2: 91-99.

Význam – výskyt (VCD, VCD vs. AB):

Dysfunkce hlasivek a astmatolog

Klinika - DISKUSE

Klinika:

- inspirační dušnost

- inspirační stridor

(x porucha fonace 0)

Problémy (diskuse):

- model „paréza hlasivek“

- proměnlivá frekvence a intenzita VCD

- modifikovaná klinika při ko-dg. AB, ..

- paradoxní obrazy VCD (např. efekt RABA)

DfDg.:
- není efekt RABA

- není ve spánku

- OLA, obézní ženy 20-40 let, zdravotníci, ..

- x spouštěči: stress, námaha, plyny, chlad, ..


