Stačí pro diagnostiku
onemocnění jen vyšetření krku?
Potřeba vyšetření je individuální. Správné určení postupu záleží

Jaký má přínos ultrazvukové
vyšetření, CT vyšetření
a magnetická rezonance?

na anamnéze, klinickém vyšetření i místním nálezu. V některých

Zmíněná vyšetření jsou doplňková a hrají při diagnostice zduře-

případech musí být doplněno i vyšetření laboratorní (obvykle

ní na krku významnou roli. Ultrazvukové vyšetření je nebolestivé

z krve), nebo i vyšetření pomocí ultrazvuku či jiné zobrazovací me-

a v naprosté většině případů lze provést u bdělého dítěte. CT vy-

tody. U nejasných stavů je nezbytné vyšetření provedené za hos-

šetření nebo vyšetření magnetickou rezonancí přináší další infor-

pitalizace.

mace o rozsahu zduření či šíření zánětu, jsou využívána doplňkově.
Malé děti ale musí být k těmto vyšetřením „uspány“.

Podezření na nádorové onemocnění vyvolává především asymet-
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rická lymfadenopatie (uzliny nad 2 cm velikosti), zvláště u starších
pacientů a uzliny trvající 4-7 týdnů (zpravidla nebolestivé).
Klinika
otorinolaryngologie

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (ušní, nosní,

a chirurgie hlavy

krční) patří se svými 30 lůžky, 2 operačními sály, 3 ORL ambulance-

a krku
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 plastické operace na hlavě a krku
 péče o hlas, chirurgie hrtanu
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Zduření na krku

INFORMACE PRO RODIČE

Jaké jsou příčiny zduření
na krku?

Kdy bychom neměli vyšetření
odkládat?

velmi si vážíme volby našeho pracoviště.

Nejčastěji se jedná o reaktivní zduření uzlin při infekcích dýchacích

Je-li zduření prováděno teplotami, zarudnutím kůže, změnou cel-

Vaše dítě je vyšetřováno pro zduření na krku. Cílem vyšetřovacích

a polykacích cest (nejčastěji virových). Zduření patří do klinického

kového stavu dítěte, neodkládejte návštěvu lékaře. Nejpravděpo-

metod je odhalit příčinu zduření a doporučit Vašemu dítěte vhod-

obrazu i dalších onemocnění (např. borelióza, bartonelóza, toxo-

dobněji jde o zánětlivé onemocnění.

nou léčbu. Následující řádky by Vám měly podat základní informa-

plasmóza a další). Vzácně může být zduření podmíněno nádory

Je-li zduření na krku či hlavě nebolestivé, jednostranné, trvá-li 3-4

ce o významu vyšetření zduření na krku u dětí.

vrozenými nebo vzniklými během života.

týdnů, návštěvu lékaře také neodkládejte. Může se jednat o nádor!

Vážení rodiče,

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava

Jaké jsou projevy zduření?
U dětí převažují zánětlivá zduření a ne nádorová. Zánětlivé zdu-

Nejčastější otázky a odpovědi

ření je obvykle bolestivé, bývá provázeno teplotami, někdy i zduřením kůže. Tyto příznaky by Vás měly směřovat k lékaři, který určí

Proč je zduření na krku
věnována pozornost?

správný postup. Trvá-li zduření několik týdnů, je třeba uvažovat

Na zdravém krku nehmatáme žádné zduření, krk je měkký a dob-

a trvá 5-7 týdnů, je často indikována ke zjištění příčiny zduření chi-

ře prohmatný. Zduřením na krku rozumíme vyklenutí

i o možném nádorovém onemocnění, které může vyloučit specialista otolaryngolog. Pokud je zduření asymetrické či jednostranné
rurgické odstranění zduření.

měkkých tkání krku. Velmi často jde o zduření
jednostranné (asymetrické), někdy o zduření oboustranné. Zduření může být okem

U většiny dětí zdu-

viditelné, někdy je ale zřejmé až při pohmatu.

řují přechodně uzliny na krku při infektech

Ve většině případů je zduření nezá-

dýchacích cest. Zvýšenou

važné a přechodné, může však být

pozornost musí vyvolat

způsobeno i zánětlivým nebo i ná-

nesouměrné zvětšení

dorovým onemocněním. Každému

uzlin.

Nenápadné
zduření
levého nadklíčku
podmíněné nezhoubným
nádorem
- lymfangiomem.

zduření, kterého si u svého dítěte
všimnete, byste měli věnovat pozornost a nechat své dítě vyšetřit u lékaře.

Jsou uzliny na každém
krku?
Ano, na zdravém krku jsou v celé jeho délce cca 300 mízních uzlin.
Tyto jsou v naprosté většině nehmatné. Jen u některých dětí jsou
hmatné uzliny pod úhly dolní čelisti.

Jaká vyšetření
jsou pro diagnostiku
onemocnění používána?
Velmi důležitá je anamnéza (historie onemocnění). Společně
s vyšetřením dítěte může určit správný postup a doplnit potřebná vyšetření (zobrazovací metody, laboratorní vyšetření, vyšetření
u ORL specialisty atd.).

Několik
týdnů
trvající zduření
vyžaduje operační
odstranění
uzliny.

