
DIFERENCIÁLNÍ 
DIAGNOSTIKA 
KRČNÍHO  
UZLINOVÉHO  
SYNDROMU 

Příručka pro praxi: 

MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
1. LF UK a FN v Motole, katedra IPVZ, Praha

doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA
MUDr. Karol Zeleník, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika
Fakultní nemocnice Ostrava



2 Příručka pro praxi: DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA KRČNÍHO UZLINOVÉHO SYNDROMU

Prostory krku a horního mediastina 
– klinické dělení:

Defi nice, základní pojmy

Defi nice
 Lymfadenopatie je pojem označující patologii lymfatické uzliny, často je 
užíván jako synonymum pro zduření uzliny. Krční uzlinový syndrom označuje 
zduření krčních uzlin.

Obecné skutečnosti
■   fyziologické uzliny – obvykle do 1,5 cm v dlouhé ose a 1 cm v krátké ose, 

nebolestivé a nefixované k okolí
■ krčních lymfatických uzlin je kolem 300
■  dle umístění v konkrétních anatomických oblastech lze uzliny klasifikovat na: 

submentální, submandibulární, horní, střední a dolní jugulární, spinální akcesorní/
zadní krční, supraklavikulární, prelaryngeální a paratracheální, retropharyngeální, 
parotické, bukální, retroaurikulární a okcipitální

Z praktických důvodů lze k lokalizaci uzlin užívat i systém popisu lokalizace krčních 
metastáz dělících krk do šesti regionů. 

IA: submentální

IB: submandibulární

II: horní jugulární

III: střední jugulární

IV: dolní jugulární

V: laterální

VI: centrální
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Dělení

■	 klasifikace lymfadenopatie dle délky trvání: 
 • akutní lymfadenopatie: 1–7 dnů
 • subakutní lymfadenopatie: 8–21 dnů
 • chronická lymfadenopatie: více jak 21 dnů

Etiologie
■	 asymptomatická lymfadenopatie – folikulární hyperplazie
■	 zánětlivá lymfadenopatie 
 • 	nejčastěji vzniká během několika dní
 •  obvykle součástí obrazu virových či bakteriální zánětů v oblasti nosu, dutiny 

ústní, hltanu, ucha a kůže
 •  bývá součástí klinického obrazu dalších onemocnění (bartonelóza, lymeská 

borelióza, listerióza, diftérie, yersionioza, tularémie a další)
 

Nejčastější etiologické agens zánětlivé lymfadenopatie

Viry
EBV, CMV, HSV, adenoviry, enteroviry, viry zarděnek a spalniček, HIV, 
HHV-8

Bakterie Streptococcus pyogenes, St. aureus

 
 • zduření uzlin při tuberkulóze či infekcích atypickými mykobakteriemi 
 •  lymfadenitidy při parazitárních onemocněních (např. toxoplazmóza, 

leishmanióza, trypanosomóza)
 • zduření při mykotických onemocněních (např. kandidóza, histoplazmóza)
■	 	lymfadenopatie při systémových onemocněních (např. systémový lupus 

erythematodes, revmatoidní artritis)
■	 	nádorová lymfadenopatie
 •  primární nádory (M. Hodgkin, non-Hodgkinské lymfomy, chronická lymfatická 

leukemie)
 •  sekundární nádory – metastatické postižení dlaždicovými karcinomy, maligními 

nádory štítné žlázy, slinných žláz, sinonazální oblasti, kůže, neurogenními 
tumory a sarkomy v oblasti hlavy a krku, ale i maligními nádory nitrohrudních, 
nitrobřišních a pánevních orgánů a metastázy při neznámém primárním nádoru

■	 	uzlinový syndrom může být pozorován při reakci na cizorodý materiál, jako 
poléková lymfadenopatie nebo u dalších méně častých nemocí 
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Diagnostika

Anamnéza
■	 �věk�pacienta�(u�dětí�a�dospívajících�převažuje�zánětlivý�původ,��

u�osob�nad�40�let�převažují�nádorová�onemocnění)
■	 �délka�trvání�(do�týdne�nejpravděpodobněji�infekční�původ,�trvá-li�řadu�týdnů,�

zvažujeme�především�možnost�nádorového�postižení)
■	 �dynamika�růstu�(rychlá�progrese�je�suspektní�z�nádorového�postižení,��

ale�možná�i�u�některých�infekčních�onemocnění)
■	 �bolestivost�(typicky�u�zánětlivé�etiologie�či�velmi�rychlé�progrese�nádorů)
■	 �příznaky�onemocnění�v�oblasti�hlavy�a�krku�(bolest,�zhoršená�nosní�průchodnost,�

sekrece,�krvácení,�nedoslýchavost,�chrapot,�dušnost,�dysfagie�a�odynofagie,��
pocit�cizího�tělesa,�příznaky�paréz�hlavových�nervů)

■	 �příznaky�onemocnění�mimo�oblast�hlavy�a�krku�určí�potřebu�dalších�vyšetření��
(např.�kašel,�hemoptýza,�dechové�a�polykací�obtíže,�bolesti�a�dyskomfort�na�hrudi,�
břiše�a�pánvi,�apod.).�

Základní diagnostická pravidla

U�dětí�a�dospívajících�je�nejčastější�příčinou�zvětšených�uzlin�zánět,�u�osob��
nad�40�let�převažují�nádorová�onemocnění.�

Bolestivost�uzlin�je�typická�u�zánětlivého�zvětšení�uzlin,�obvykle�bývají�přítomny�
i�místní�a�celkové�příznaky�zánětu.�

Zvláštní�pozornost�musíme�věnovat�asymetrickému�zduření�na�krku��
–�vždy�musíme�myslet�i�na�nádor.�

■	 �systémové�příznaky�(teploty�u�infekčních�či�systémových�chorob,�váhový�
pokles�u�nádorových�onemocnění,�pruritus�a�tzv.�B�symptomatologie�
u�lymfoproliferativních�onemocnění:�noční�poty�nebo�horečky�>�38�°C��
a/nebo�hmotnostní�úbytek�>�10�%�tělesné�hmotnosti/posledních�6�měsíců)�

■	 �rizikové�faktory�v�osobních�návycích�(tabákové�výrobky,�alkohol,�kontakt�
s�tuberkulózou,�možnosti�infekce�virem�HIV,�kontakt�s�domácími�zvířaty,��
vztah�k�cestování,�kousnutí�hmyzem)

■	 �poranění�ve�spádové�oblasti�
■	 kožní�obtíže
■	 �osobní�anamnéza�(známá�onkologická�a�systémová�onemocnění)
■	 užívání�léků,�očkování�a�expozice�toxickým�látkám
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Klinické vyšetření (ORL)
Slouží ke zhodnocení lymfadenopatie a pátrání po její příčině. 
■	 	pro zánětlivý původ svědčí palpační bolestivost se zánětlivým prosáknutím okolí 

a kožní erytém, nádorový původ zvažujeme především u velmi tuhých, fixovaných 
nebolestivých rezistencí nad 2–3 cm; odliší přirozeně hmatné útvary a poukáže 
na původ rezistence v slinných žlázách/štítné žláze, možnost kongenitálních 
anomálií či primárních nádorů krku)

■	 	dále vyšetřujeme pohmatem a pohledem (včetně endoskopie) dutinu ústní, hltan, 
dutinu nosní, hrtan, uši, krk a kůži hlavy a krku 

■	 celkové vyšetření (generalizovaná lymfadenopatie, hepato- a splenomegalie)

Pomocná laboratorní vyšetření

krevní obraz včetně diferenciálního rozpočtu, sedimentace

biochemie (ionty, celkový bilirubin, ALT, AST, GMT, ALP, LD, urea, kreatinin,
glukóza, celková bílkovina, albumin, CRP, ASLO) 

serologické vyšetření na nejčastější infekční onemocnění (toxoplazmóza, EBV,
CMV, bartonelóza, tularémie, syfilis a další vyšetření dle indikace infektologa)

tuberkulinový test (ev. další vyšetření na TBC) při podezření na tuberkulózu

Zobrazovací metody
■	 ultrasonografie krku 
 •  základní vyšetření u lymfadenopatie (nízké náklady, dostupnost, vysoká 

výpovědní hodnota)
  • zpřesnění informace o lokalizaci a rozsahu
 • odlišení původu a charakteru rezistence (cysta, rozpad)
 • cílený odběr materiálu punkcí tenkou jehlou (FNAB)
■	 	CT a/nebo MRI krku – u nejasných stavů, podezření na komplikaci lymfadenitid; 

při pokračujících nejasnostech stran původu rezistence; u krčních uzlinových 
metastáz, při pátrání po nejasném primárním tumoru nebo určování rozsahu 
onemocnění a rozhodování o operabilitě

■	 PET/PET-CT (u krčních uzlinových metastáz při neznámém primárním tumoru) 
■	 	Doplňková vyšetření 
 •  RTG hrudníku (při podezření na nitrohrudní patologii a dle indikace specialistů 

a k upřesnění stagingu)
 •  UZ břicha, CT hrudníku apod. při podezření na nádorové onemocnění  

(dle doporučení specialistů). 
■	 	biopsie tenkou jehlou/FNAB s následným cytologickým vyšetřením (eventuálně 

i kultivačním vyšetřením)
 • klíčové pro diagnózu metastáz okultních dlaždicových a jiných karcinomů
 •  podezření na lymfoproliferativní onemocnění je určující pro indikaci  

k otevřené biopsii 
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Diagnostická exstirpace uzliny je indikována při

podezření na nádorové onemocnění či nejasné etiologii (obvykle přetrvávající 
několik týdnů) lymfadenopatie

cytologické suspekci na lymfoproliferativní onemocnění k bližší typizaci 

cytologické suspekci na uzlinové metastázy okultního karcinomu z oblasti hlavy 
a krku, kdy předchozí vyšetření primární origo neidentifikovala (nutné zajištění 
peroperačního vyšetření zmrazeným řezem a plánování zákroku tak, aby bylo 
možné navázat krční disekcí v případě potvrzení diagnózy a operabilního 
onemocnění)

Endoskopické vyšetření horního aerodigestivního traktu je indikováno

při podezření na metastázy (optimálně po cytologickém potvrzení) dlaždicového 
karcinomu bez známého primárního tumoru po předchozím negativním klinickém 
a zobrazovacím vyšetření

součástí endoskopického vyšetření je cílená a necílená biopsie z míst nejčastější 
lokalizace primárního nádoru (kyretáž nosohltanu, ipsilaterální tonzilektomie, 
biopsie z kořene jazyka a pyriformního recesu)

Potřeba klinického vyšetření (mimo ORL)

potřebu diktují anamnestická data, klinický nález a výsledky doplňkových 
vyšetření

■	 �hematologické�vyšetření  
při podezření na lymfoproliferativní onemocnění, přítomnosti B 
symptomatologie, generalizované lymfadenopatii, hepato- a splenomegalii, 
lymfadenopatii se sklonem k tvorbě paketů, nálezu v krevním obraze, zvýšené 
aktivitě LD, vysoké sedimentaci

■	 �infektologické�vyšetření  
při kontaktu a/nebo poranění zvířetem, kontaktu s klíštětem, septických 
horečkách se zimnicí, cestovatelské anamnéze, rizikovém kontaktu s HIV 
pozitivní osobou

 ■	 �pneumologické�vyšetření� 
při kontaktu s TBC, hemoptýze, kašli, dušnosti, nálezu na RTG hrudníku

 ■	 �endokrinologické�vyšetření� 
při současně zjištěné patologii štítné žlázy

■	 	urologické�vyšetření  
při současné tříselné lymfadenopatii, tumorech testes, hematurii

 ■	  gynekologické�vyšetření  
při současné tříselné lymfadenopatii, výtoku/zánětech/krvácení, 
gynekologických tumorech
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�■	 �senologické (mamologické) vyšetření �
především�při�současné�axilární�lymfadenopatii,�tumorech�prsu

■	  dermatovenerologické vyšetření �
především�při�kožních�tumorech,�kožních�onemocnění,�rizikovém�sexuálním�
chování,�výtoku�z�uretry/pochvy

■	   interní vyšetření �
především�při�známkách�systémových�onemocnění,�nepřínosné�anamnéze�
a�klinickém�vyšetření,�nepřínosných�výsledcích�základních�laboratorních�
vyšetření

Diferenciální diagnostika

■	 	přirozeně�hmatné�útvary:�jazylka,�hrtan�a�průdušnice,�karotida,�výběžky�obratlů�
■	 	kongenitálních�anomálie:�cysta�ductus�thyreoglossus/mediální�krční�cysta,�

branchiogenní�cysty�a�píštěle,�laryngokéla,�dermoidní�cysty,�teratom,��
hemangiom,�lymfangiom,�kojenecký�pseudotumor�m.�sternocleidomastoideus

■	 	rezistence�traumatického�původu
■	 	hluboké�krční�záněty
■	 	onemocnění�slinných�žláz/štítné�žlázy
■	 	benigní�a�maligní�primární�krční�nádory�mimo�oblast�krčních�uzlin�a�žláz�

(mezenchymové,�neurogenní)

Podezření na nádorové onemocnění vyvolávají
■	 především asymetrické uzliny�
■	 uzliny nad 2 cm velikosti�
■	 zpravidla nebolestivé uzliny
■	 uzliny zvláště u starších pacientů
■	 uzliny trvající 4–7 týdnů��
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