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Defi nice VFSS
Videofl uoroskopické vyšetření polykacího aktu (videofl uoroscopic swallow 
study – VFSS, modifi ed barium swallow – MBS) je radiologická metoda vycházející 
z RTG pasáže polykacího aktu. Jde o dynamické vyšetření detailně zaznamenávající 
průběh všech fází polykacího aktu. Využívá se k objektivnímu vyšetření poruch 
polykání a současně k nastavení terapie. Vzájemně se doplňuje s fl exibilním 
endoskopickým vyšetřením polykání (FEES). 

Vybavení
■ skiaskopický přístroj s možností záznamu 
 rychlostí minimálně 25 snímků/s
■ zařízení pro uložení a analýzu vyšetření
■ baryová kontrastní látka (obr. 1)
■ zdravotnické zahušťovadlo (obr. 2)
■ kelímek (slámka, lžička) 
■ piškot, pečivo
■ ochranné pomůcky proti ionizujícímu 
 záření (olověné vesty, nákrčníky)

Příprava před vyšetřením
■ edukace pacienta o plánovaném vyšetření
■  vzpřímená pozice vsedě s oporou hlavy, paží a chodidel, či vestoje, zády či bokem 

k přístroji (obr. 3)
■  použití ochranných pomůcek vyšetřujícím personálem

Obr. 3. Skiaskopický přístroj. Poloha 
pacienta při vyšetření – předozadní projekce.

Obr. 1. 
Baryová 
kontrastní látka.

Obr. 2. 
Zdravotnické 
zahušťovadlo.
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Diagnostická část VFSS
■  provádí radiolog ve spolupráci s klinickým logopedem, často též s ORL lékařem
■  provádí se v předozadní (anterioposteriorní, AP) a bočné (laterolaterální, LL) projekci
■  hodnocení 
 •  anatomie mandibuly, těla a kořene jazyka
 •  kontur hltanu, hrtanu, průdušnice, jícnu, obratlů páteře (ventrální osteofyty)
 • stranové symetrie (při AP projekci), deformací a deviací uvedených struktur 
■  hodnocení polknutí „naprázdno“
 •  velofaryngeální uzávěr
 •  elevace a ventrální pohyb jazylko-hrtanového komplexu
 •  sklopení epiglotis dorzálně
 •  relaxace krikofaryngeálního svěrače
 •  koordinace polknutí
■  hodnocení polknutí s kontrastní látkou
 •  neředěná kontrastní látka (odpovídá konzistenci sirupu)
 •  event. ředěná kontrastní látka
  – ani po zředění nelze dosáhnout konzistence nezahuštěné vody
  –  větším naředěním se ztrácí dostatečný kontrast a klesá validita vyšetření
 •  kontrastní látka zahuštěná zdravotnickým zahušťovadlem
 •  tuhé sousto (pečivo, piškot) namočené do kontrastní látky
 •  pořadí konzistencí
  –  nezahuštěná/naředěná kontrastní látka ➞ zahuštěná kontrastní látka ➞ tuhé 

sousto s kontrastní látkou (v případě aspirace se tekutina nejsnáze vykašle 
a v případě nedostatečného kašle je zdravými plícemi nejsnáze vstřebatelná) 

■ orální fáze (obr. 4) 
 •  labiální uzávěr, postavení hlavy, žvýkání, pohyb jazyka, schopnost udržení 

sousta v dutině ústní, drooling (vytékání slin či tekutin z úst, vypadávání sousta 
z úst), transport sousta, uzávěr hltanové úžiny, rezidua v dutině ústní

Obr. 4. Orální fáze: sousto 
v dutině ústní, uzavřená 
hltanová úžina (šipka).

Obr. 5. Faryngeální fáze: 
a – uzavřený velofaryngeální uzávěr, 
b – sousto v oro- a hypofaryngu, 
c – počínající relaxace horního 
jícnového svěrače.

Obr. 6. Ezofageální fáze: 
a – dorzálně sklopená epiglotis, 
b – otevřený horní jícnový 
svěrač.

a

b

b
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Obr. 7. Patologie faryngeální fáze: 
a – velofaryngeální insufi cience, 
b – penetrace do hrtanu, 
c – jazylka, nedostatečná elevace 
jazylko-hrtanového komplexu.

Obr. 8. Patologie faryngeální 
fáze: aspirace (šipka).

Obr. 9. Patologie faryngeální 
fáze: asymetrie v náplni 
a – valekul, 
b – piriformních recesů.

Obr. 10. Patologie jícnové fáze: 
achalázie horního jícnového svěrače, 
a – dilatace nad zúžením, stagnace 
sousta v hypofaryngu,
b – zúžení horního jícnového svěrače.

■  faryngeální fáze (obr. 5)
 •  elevace měkkého patra a jeho přiložení k zadní stěně hltanu (velofaryngeální 

uzávěr), posun kořene jazyka dorzálně, kraniokaudální stah svěrače hltanu (obr. 5)
 •   předčasné zatečení stravy do hltanu před započetím refl exní fáze polknutí
 •   elevace jazylko-hrtanového komplexu, uzávěry hrtanu, průnik sousta 

do hrtanového vchodu nad hlasivky (penetrace) (obr. 7) či pod hlasivky (aspirace) 
(obr. 8), vzhledem k polknutí může být pre-, intra- a postdeglutivní

 •  rezidua na kořeni jazyka, stěnách hltanu, stagnace sousta ve valekulách 
či piriformních recesech (obr. 9)

 •   při penetraci/aspiraci se posuzuje schopnost vypudit sousto z dýchacích cest 
(hodnocení pomocí penetračně-aspirační škály dle Rosenbeka – tab. 1) 

a
a

a

b
b

b
c



Příručka pro praxi: VIDEOFLUOROSKOPIE POLYKÁNÍ (VFSS) 5

Tab. 1.    Penetračně-aspirační škála dle Rosenbeka
Stupeň Lokalizace potravy v dýchacích cestách (DC) Hodnocení

1 strava nevstupuje do DC norma

2 strava vstupuje do DC, nedosahuje k hlasivkám, je kompletně 
vypuzena

penetrace
3 strava vstupuje do DC, nedosahuje k hlasivkám, není kompletně 

vypuzena

4 strava vstupuje do DC, dosahuje k hlasivkám, je kompletně 
vypuzena

5 strava vstupuje do DC, dosahuje k hlasivkám, není kompletně 
vypuzena

6 strava vstupuje do DC, dostává se pod hlasivky, je kompletně 
vypuzena aspirace

7 strava vstupuje do DC, dostává se pod hlasivky, i přes snahu není 
vypuzena

8 strava se dostává pod úroveň hlasivek bez jakékoliv snahy o její 
vypuzení tichá aspirace

■  ezofageální fáze (obr. 6)
 •   otevření horního jícnového svěrače
 •   průchod sousta jícnem, peristaltická vlna, terciální stahy jícnu, stagnace sousta, 

rozšíření/zúžení lumen jícnu (obr. 10), otevření dolního jícnového svěrače, 
regurgitace sousta

Terapeutická část VFSS
■  při zachycení orofaryngeální poruchy polykání 
■  pod vedením klinického logopeda
■  opatření směřující k 
 •  úpravě konzistence stravy, jejíž polknutí bude bezpečné 
 •  vyhledání a nastavení pozice hlavy, při níž bude sousto bezpečně spolknuto 
 •  nácvikům ochranných manévrů bránících aspiraci (supraglotické polknutí, 

super-supraglotické polknutí) 

Specifi ka VFSS u dětí
■  co je třeba vzít v úvahu před vyšetřením
 •  věk dítěte, vývojové stadium a kognitivní schopnosti
  –  schopnost a vůle dítěte spolupracovat, délka udržení koncentrace
  –  u předčasně narozených dětí do 3 let nezbytnost korekce vývojového 

a kalendářního věku 
  –  znalost fyziologického poměru sání : dýchání : polknutí vzhledem 

k vývojovému věku kojence
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 •  stabilitu zdravotního stavu a očekáváný přínos vyšetření (cost-benefi t)
 •  fyziologickou polohu pro krmení dítěte v daném věku 
 •  je nutná předchozí zkušenost dítěte s podáním stravy ústy
 •  dítě by před vyšetřením mělo být hladové (ne vyhladovělé)
■  přítomnost rodiče, blízké osoby při vyšetření
 •  uklidňuje, fi xuje polohu dítěte ev. podává kontrastní látku dle pokynů 
■  pomůcky
 •  ochranné prostředky proti ionizujícímu záření 

i pro doprovod dítěte
 •  savičky s různou rychlostí průtoku (obr. 11)
 •  dětské lžičky, hrníčky
 •  stříkačka s infuzním setem k podání sousta 

na kořen jazyka/do valekul
  –  ke zjištění přítomnosti refl exní faryngeální fáze 

polknutí při neefektivní orální fázi

Výhody a nevýhody VFSS
Výhody 
■  kompletní zobrazení orální, faryngeální i ezofageální fáze polknutí
■  hodnocení dynamiky a trvání jednotlivých fází polykacího aktu a vývoj spouštění 

polykacího refl exu
■  dobře patrné i mikroaspirace do dýchacích cest 
■  lépe tolerováno u dětí (ve srovnání s FEES)

Nevýhody 
■  radiační zátěž (velmi nízká 0,2 mSv) 
 •  získané diagnostické informace výrazně převyšují riziko způsobené touto dávkou
■ nelze otestovat tekutinu konzistence nezahuštěné vody
■  nemožnost vyšetření špatně mobilních pacientů, u lůžka pacienta 
■  2D zobrazení, sumace obrazu
■  nelze dostatečně zhodnotit případnou patologii sliznic
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Obr. 11. VFSS ročního dítěte – orální fáze. 
Podání kontrastní látky savičkou (šipka).
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