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Abstrakt 

Hučanie v ušiach alebo tinnitus, je problémom nielen pacientov prevažne vyššieho veku, ale 

objavuje sa aj v mladších vekových kategóriách. Za chorobný príznak ho možno považovať vtedy, 

ak je počas dňa pociťovaný nepretržite viac ako 10 minút, viac dní v týždni. Tinnitus môže byť 

sprievodným príznakom viacerých ochorení.      

Vo fyzioterapeutickej praxi sa s týmto príznakom stretávame pri vertebroalgickom 

syndróme cervikálnej oblasti, pretože cievy ktoré v konečnom štádiu zásobujú krvou vnútorné ucho, 

sú vetvami ciev prechádzajúcich oblasťou krčnej chrbtice.     

Snahou všetkých odborníkov zaoberajúcich sa hučaním v ušiach je zmiernenie ťažkostí 

príznakov tinnitu na únosnú mieru, ktorá nezasahuje do bežných denných činností, zabránenie 

vzniku psychických ťažkostí a z nich plynúcich psychosociálnych aspektov, ak nie je možné úplné 

odstránenie tohto príznaku.  

Kľúčové slová: Tinnitus. Terapia. Fyzioterapia. Prevencia. Úprava životosprávy. 

Abstract 

The perception of buzz within the human ear, expertly called tinnitus, is the problem 

concerning mostly patients of higher age but it occurs also in younger patients who suffer from it as 

a consequence of a sound of excessive intensity, for instance music. It is considered the symptom of 

a disease when it is perceived continually more than 10 minutes a day during most of the days in 

week. Tinnitus may be the symptom of various diseases. In a physiotherapy outpatient clinic, this 

symptom appears at VAS of the cervical spine as blood-vessels that supply the inner ear with blood 

in the final state, are branches of vessels, which come through the area of the cervical spine. The 

aim of all professionals dealing with tinnitus is to alleviate the symptoms of tinnitus problems to a 

reasonable rate, which does not interfere with activities of daily living, prevent mental health 

problems arising from these psychosocial aspects, if it is not possible to completely eliminate this 

symptom. 
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Úvod 

 Prvé zmienky o tinite sú z obdobia približne 3500 rokov pred naším letopočtom a 

pochádzajú zo starého Egypta.  

 V dnešnej dobe je tinitus v medicíne chápaný ako vnímanie zvukov okolo nás. Je súčasťou 

širokej škály zvukov (cez pískavé, hučivé, šumivé, pravidelné, nepravidelné), ktoré dokážu 

poriadne znepríjemniť život. Tinnitus je problémom prevažne starších ľudí, hoci sporadicky sa 

môže vyskytovať aj v mladších vekových skupinách. V poslednej dobe trpí týmto psychicky 

náročným ochorením stále viac ľudí. Dôvodom je pravdepodobne rast hlučnosti. 

 V civilizovaných krajinách tinnitus zažije krátkodobo alebo dlhodobo minimálne 15%  

populácie a  5% pacientov udáva veľmi zníženú kvalitu života, pre poruchy spánku, zvýšenú 

únavnosť, podráždenosť a neschopnosť sústrediť sa. 

 Tinnitus je 3 najčastejší symptóm ( po bolestiach hlavy a vertigu), ktorý privádza pacienta 

k lekárovi (Novotný, 2000). 

 Tento problém sa vyskytuje v USA u 17% všetkých obyvateľov t.j. 44 miliónov 

Američanov, a až 30% seniorov vo veku nad 65 rokov udáva tieto problémy. Na Slovensku sa 

doteraz obdobná štúdia nerealizovala, ale podľa počtu pacientov s pretrvávajúcim hučaním v ušiach 

je situácia veľmi podobná (Šuchová, 2009). 

 Tinnitus sa 2-krát častejšie vyskytuje u ľudí s poruchou sluchu, ale môže sa vyskytnúť i u 

dobre počujúcich ľudí a naopak, mnohí jedinci s poruchou sluchu hučanie v ušiach nemajú 

(Šuchová, 2009). 

 Tinnitus sa delí  na subjektívny a objektívny. (Novotný, 1997). Jedná sa o poruchu 

sluchového vnímania vznikajúceho vo vnútri sluchového systému, alebo poruchu, ktorá odráža 

dysfunkciu iných systémov. Podobá sa iným percepčným poruchám, pričom má dve zložky - 

senzorická (organická) a afektívna (psychická). (Shulman, 1999). Tinnitusako sme už uviedlinie je 

choroba, ale príznak, to znamená, že môže byť sprievodným javom určitých ochorení, ale v 

prevažnej väčšine prípadov je jeho pôvod a príčina neznáma. 

Stupne tinnitu  

• Tinitus 1. stupňa – jedná sa o ľahkú  formu postihnutia, s ktorou je  možné žiť bez väčších 

problémov v bežnom živote. 

• Tinitus 2. stupňa - u tejto formy sa prejavujú problémy so zaspávaním 

• Tinitus 3. stupňa - tento typ tinitu spôsobuje ľuďom každodenne neustále problémy. Tinitus 

sa dostal hlboko do ich podvedomia a spôsobuje problémy pri sústredení a tažké poruchy 

spánku. Z toho vyplývajú ťažkosti v pracovnom i spoločenskom živote.  
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Typy tinnitu 

• subjektívny tinnitus, človek vníma bez možnosti jeho objektívneho zachytenia a má pôvod v 

sluchovom analyzátore, alebo v centrálnom nervovom systéme. To znamená, že keby sme 

pacientovi, ktorý udáva hučanie v ušiach priložili na ucho najcitlivejší mikrofón s reproduktorom, 

nezachytil by sa žiadny zvuk. Vyskytuje sa prevažne vo väčšine prípadov. 

• objektívny tinnitus, je možné mikrofónom zachytiť.  Táto forma sa však vyskytuje veľmi 

výnimočne. Jedná sa o zvuky zo zmenených alebo porušených ciev, svalov, ktoré môže obyčajne 

počuť aj iný človek bez použitia zvukovej techniky.  

 

Terapia tinnitu 

Konzervatívna liečba  

• Farmakologická liečba 

 Kauzálna čiže príčinná liečba zatiaľ neexistuje. V týchto prípadoch sa používa pomocná 

liečba, ktorá síce neodstraňuje príčinu tinitu, ale zmierňuje jeho príznaky. K tomuto druhu liečby 

patrí tzv. vazoaktívna liečba, pri ktorej pacienti dostávajú formou infúzií, alebo tabletiek látky, 

rozširujúce cievy a zlepšujúce prietok krvi vlásočnicami, čím zlepšia prekrvenie celého organizmu a 

tým aj oblasti ucha. Ďalej sa využívajú farmaká účinné pri liečbe alergie, lieky na upokojenie, 

prípadne lieky špecificky pôsobiace v oblasti vnútorného ucha a rovnovážneho aparátu. Ak sa zistia 

patologické zmeny v oblasti krčnej chrbtice, je potrebné zamerať rehabilitačnú liečbu aj na túto 

oblasť. 

• Iné typy liečby 

 Retréningová liečba, ktorú rozvinul a zaviedol do praxe profesor Jastreboff. Princípom 

liečby je autogénny tréning pacienta za pomoci generátora širokopásmového šumu a zvukového 

pozadia. Ide o ambulantnú dlhodobú liečbu s aktívnou spoluprácou pacienta. Pri prvom vyšetrení 

pacient absolvuje celý rad testov so zameraním na vylúčenie vyššie uvedených chorobných stavov, 

ktoré môžu sprevádzať ušné šelesty. Pacient ďalej absolvuje podrobný rozhovor s lekárom o 

základoch anatomickej stavby, fungovania orgánu sluchu a spôsoboch vzniku tinnitu. Diskutuje s 

lekárom o vzniku, priebehu, trvaní choroby, o doterajšej liečbe a možných chorobách ostatných 

orgánov. Pacient vyplní podrobný dotazník, ktorý sa týka príznakov i subjektívneho pociťovania 

ťažkosti. V rámci dotazníka môže oznámkovať číslami od 1 - 10 nepríjemnosť tinnitu, jeho 

závažnosť a vplyv na kvalitu života. 

 Retréningovú liečbu môžu podstúpiť i pacienti, u ktorých sa zistí príčina ťažkosti a zároveň 

absolvujú operačnú, alebo inú potrebnú liečbu. Nasleduje pohovor s pacientom, pri ktorom sa 

vysvetlí podstata jeho ťažkosti a spôsob liečby. Účelom rozhovoru je vysvetliť pacientovi 
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skutočnosť, že jeho nepríjemné problémy spojené s tinnitom nie sú nebezpečné a neznamenajú 

nepriaznivú prognózu z hľadiska jeho zdravia. 

 V ďalšej fáze nasleduje odskúšanie a nastavenie generátora širokopásmového šumu. 

Generátor produkuje širokopásmový tzv. biely šum. Prístroj sa nastaví tak, aby nezamaskoval 

vlastný tinnitus, ale aby jeho zvuk bol o niečo slabší ako intenzita pociťovaného tinnitu, pacient by 

pri nastavovaní prístroja mal počuť zvuk prístroja aj vlastný tinnitus. Prístroj sa používa aspoň 4-5 

hodín denne v domácom prostredí, ale aj v zamestnaní ak je to možné. Pacienta poučíme o 

zaobchádzaní s prístrojom, jeho prevádzke a údržbe.  

 Súčasťou retréningovej liečby je poučenie pacienta o využívaní zvukového pozadia.  

Vyhýbať sa tichu je jedna z prvých pokynov pre pacienta, ktorý absolvuje retréningovú liečbu. Typ 

zvukového pozadia sa zvolí podľa možností pacienta, ktoré má v domácom prostredí. 

Najvhodnejšie sú prírodné zvuky ako šumenie mora, šumenie dažďa, vtáčí spev alebo ezoterická 

hudba. Možno použiť aj príjemné orchestrálne melódie, menej vhodný je televízor, alebo rádio. 

Hlavnou zásadou však zostáva  nikdy nezostávať v úplnom tichu.  

 Cieľom liečby je dosiahnuť taký stav, aby pacient vlastné šumenie začal vnímať ako 

indiferentný zvukový signál, ktorý pre mozog nesignalizuje nebezpečenstvo ani nepríjemnosť. 

Názorným príkladom je kúpa novej chladničky, ktorá sa zapína a vypína, pričom počuť zvuk 

kompresora. Spočiatku tento zvuk vnímame intenzívne, po týždni, dvoch, ho prestaneme vnímať 

a počuť, hoci stále zvuk kompresora objektívne existuje. Pri retréningovej liečbe je cieľom 

dosiahnuť podobný stav pri vnímaní tinnitu  (Šuchová, 2009). 

 

Chirurgická lie čba  

Pre chirurgické liečenie tinnitu nie je špecifická metóda. Operácie sú indikované podľa diagnózy 

o akú sa jedná: nádory mozgu, mozočku, operácie chronických ušných zápalov, tumorov a 

podobne. 

Iné možné typy liečby subjektívneho tinnitu 

Tu patrí liečba v hyperbarickej komore, akupunktúra, rehabilitačná liečba. Všetky typy liečby sa 

môžu aplikovať súčasne. Liečba tinnitu známej príčiny spočíva v prvom rade v odstránení 

ochorenia, ktoré ho vyvolalo. 

Prognóza 

Tinnitus objektívne možno dobre diagnostikovať a takisto aj úspešne liečebne zvládnuť. 

Terapia subjektívneho tinnitu závisí od faktorov, ktoré uvádzame vyššie. Úspešnosť všetkých 

metód sa pohybuje okolo 50%.  U správne indikovaných operácií je úspech lepší, ide však len asi o 

10-13% indikovaných pacientov (Novotný, 1997).  
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Prevencia 

 

Všeobecne je potrebné sa zamerať na známe faktory ktoré najpravdepodobnejšie súvisia so 

vznikom tinnitu. Jednou z najčastejších príčin vzniku tinnitu ušného pôvodu je expozícia hluku, či 

už akútna, alebo chronická. Krátkodobé zaľahnutie a tinnitus môže v mladosti ustúpiť a človek si 

neuvedomí, že došlo k poškodeniu sluchového analyzátora na úrovni sluchových buniek. S 

postupujúcim vekom a pridružením sa ďalších chorôb cievneho systému, ako kolísavý krvný tlak, 

sklerotické zúženie ciev, patologické zmeny v oblasti chrbtice, dôjde k výraznejšej poruche výmeny 

iónov kalcia vo vnútroušných tekutinách. Spolu s predchádzajúcim diskrétnym poškodením 

sluchových buniek môžu spôsobiť vznik tinnitu a poruchy sluchu. Napríklad výbuch delobuchu, 

alebo nepoužívanie ochranných pomôcok proti hluku pri práci, športovej streľbe alebo pri streľbe 

na poľovačkách v mladosti môže viesť k predčasnému vzniku poruchy sluchu a tinnitu už po 

štyridsiatom roku života. Opatrnosť sa odporúča všetkým, ktorí majú v rodine príbuzných s 

poruchami sluchu. Bohužiaľ často mladí ľudia zanedbávajú základné bezpečnostné predpisy pri 

práci alebo pobyte v hluku (rockové koncerty, diskotéky).  

Vhodnou prevenciou vzniku tinnitu je aj vyhýbanie sa látkam, ktoré môžu spolupôsobiť pri 

jeho vzniku (deriváty kyseliny acetylsalicylovej, ototoxické atb. a pod.). Ako prevencia je vhodné aj 

pravidelné cvičenie so zameraním na svalstvo chrbta ešte skôr ako vzniknú nezvratné zmeny v 

oblasti chrbtice. Starší ľudia s ischemickou chorobou srdca a kolísavým krvným tlakom by mali 

absolvovať ultrazvukové vyšetrenie krčných ciev, kde je možné prípadné patologické zúženie 

týchto ciev operačne ovplyvniť na oddeleniach cievnej chirurgie (Šuchová, 2009). 

Nezanedbateľnou príčinou môže byť aj porucha krčnej časti chrbtice (napr. funkčná), 

pretože cievy, ktoré v konečnom štádiu zásobujú krvou vnútorné ucho sú vetvami ciev 

prechádzajúcich oblasťou krčnej chrbtice. Pokiaľ sa zistia patologické zmeny v oblasti krčnej 

chrbtice a pacient udáva v danej lokalite bolesti, tak sa do popredia dostáva rehabilitačná liečba 

„tinnitu a vertebrogénneho algického syndrómu“. Príčiny tinnitu v tomto prípade spočívajú v patológii 

krčnej chrbtice, predovšetkým vo funkčnej blokáde medzi 4. a 6. krčným stavcom. Tento typ tinnitu 

býva jednostranný a možno ho odstrániť metódami myoskeletárnej medicíny. S odstránením blokády 

krčnej chrbtice často odoznie aj hučanie v uchu. Z ďalších príčin  sú to najrôznejšie výrastky na chrbtici, 

degeneratívne poškodenie medzistavcových platničiek  a pod. (Knap, 2010) 

Ďalšou závažnou príčinou tinnitu sú cievne zmeny. Najčastejšie sa jedná o aterosklerózu tepien, 

ich zúženie a stratu pružnosti. Najvýznamnejšou príčinou je však hypoplázia artérie (Kratochvílová, 

2005).  
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Liečebná rehabilitácia tinnitu  

Z pohľadu fyzioterapie je pre nás zaujímavý pohľad na tinitus z dôvodu hypertonu šijového 

svalstva a iných funkčných porúch v oblasti krčnej chrbtice. Preto sa vyšetrenie zameriava na 

zvýšené svalové napätie, kĺbové funkčné blokády, stav kože a podkožia, bolestivé body a skrátené 

svaly (Takač, 2003), ktorých liečbou sa zaoberá manuálna terapia, ktorá svojimi špeciálnymi 

postupmi ovplyvňuje tieto reverzibilné funkčné poruchy (Nechvátal, 2010). 

 

Manuálne postupy 

2.3 postizometrická relaxácia - so zameraním na skrátené svaly v oblasti šije, 

2.4  mäkké a mobilizačné techniky - s cieľom ovplyvniť kožu, podkožie, svaly v oblasti C-Th  

prechodu, 

2.5 mobilizácia hlavových kĺbov, cervikálnej chrbtice a cerviko - torakálneho prechodu, 

2.6 manipulácia zablokovaných segmentov a rebier vykonávaná fyziatrom. 

 

Fyzikálna terapia 

2. Termoterapia - krátkodobá aplikácia kontaktného tepla na oblasť šijového svalstva z dorzálnej 

strany: termo sáčky v dobe trvania do 10 min., aplikácia bezkontaktného tepla: infračervené 

žiarenie - solux 7-10 min. 

3. Elektroterapia - diadynamické prúdy v nasledovnej kombinácii: DF1 min., CP1 min., LP-2-4 

min., s minimálnou intenzitou na oblasť processus mastoideus a hlavového kĺbu príslušného 

postihnutého ucha, 

4. Polarizované svetlo - aplikované na processus mastoideus príslušného ucha v dobe trvania 4-6 

min., 

5. Laseroterpia - Špeciálna laserová sonda zavádzaná do ucha pacienta, 

6. Balneoterapia - plynové injekcie /CO2/ do oblasti šijového svalstva. 

 

Kazuistika 

 
Osobná anamnéza: Žena, M.F., nar. 1956, administratívna pracovníčka. 

Diagnóza: tinnitus l. sin., CCS, , cervikálne vertigo, anteflexná bolesť hlavy. 

Po opakovanej liečbe v trvaní 6 mesiacov na  neurologickej a internej ambulancii bez výrazného 

efektu ovplyvnenia tinnitu pacientka absolvovala na fyziatricko – rehabilitačnom oddelení 

komplexnú rehabilitačnú terapiu. Po 14 dňoch liečby sa u pacientky neprejavilo cervikálne vertigo, 

došlo k  úprave anteflexčného  držania hlavy,  bez efektu na tinnitus, preto následné pokračovanie 

rehabilitačnej liečby bolo zamerané  na bolestivé body v oblasti hlavových kĺbov a processus 
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mastoideus – akupresúrou. Ďalej sa aplikovali mäkké a mobilizačné techniky s minimálnou 

intenzitou, Diadinamické prúdy bodovými aplikátormi a bioptronová lampa striedavo s 

laseroterapiou na oblasť processus mastoideus až do úplného odstránenia tinnitu, pri dennej 

aplikácii v počte 8x. 

 Z pohľadu pacientky bola najviac pozitívne ovplyvnená biologická doména: bolesť, spánok 

a únava. 

 

Záver 

 
 Snahou všetkých odborníkov zaoberajúcich sa hučaním v ušiach je zmiernenie ťažkostí 

príznakov tinnitu na únosnú mieru, ktorá nezasahuje do bežných denných činností, zabránenie 

vzniku psychických ťažkostí a z nich plynúcich psychosociálnych aspektov, ak nie je možné úplné 

odstránenie tohto príznaku (Knap, 2010). 

 Komplexná terapia zameraná na ovplyvnenie tinnitu musí okrem základnej liečby, ktorá 

závisí od toho o aký druh tinitu sa jedná, obsahovať aj režimové opatrenia ako dodržiavanie 

nutričných pravidiel, pretože látky vyvolávajúce alebo zhoršujúce hučanie v uchu sa nachádzajú v 

potravinách ako káva, čaj, alkohol či čokoláda. Z dôvodu vazokonstrikčného účinku nikotínu na 

cievy v oblasti vnútorného ucha, má fajčenie negatívny vplyv, preto je samozrejmosťou úplné 

odstránenie aj tohto rizikového faktora. Prvotným opatrením však zostáva zabránenie a vyhýbanie 

sa nadmernému hluku.  

  

Zoznam bibliografických odkazov 
 

1. Capko, J. 1998. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 396 s. ISBN 80-

7169-341-3. 

2. Hahn, A. 2000. Tinnitus. Sborník prác z medzinárodného sympózia, Praha, str.37, ISBN 

80-875977-26-5.  

3. Hahn, A. 2004.Otoneurologie-diagnostika a léčba závratí. Praha: Grada, 2004. 120 s. ISBN 

80-247-0510-9. 

4. Hupka, J. a kol. 1993. Fyzikálna terapia. Martin: Osveta, 1993. 556 s. ISBN 80-217-0568-

X. 

5. Knap, V.2002.Tinnitus a možnosti terapie. Rehabilitácia č.4, 2002, str.27-28., ISSN 0375-

0922. 

6. Knap, V., Ištoňová, M., Oravcová, K. 2010. Tinnitus pri vertebrogénnom algickom 

syndrome. In: Globalizácia a kvalita života a zdravia [elektronický zdroj] : zborník 

príspevkov V. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice : 

111



EQUILIBRIA, s.r.o.,  2010. s. 134-139, ISBN 978-80-89284-66-5. 

7. Kratochvílová, K . 2005. Tinnitus -civilizační problém. Gong. Praha. ASNEP.5/2005. 

8. Nechvátal, P., Ištoňová, M., Cicholesová, T. 2008. Manuálna medicína. MOLISA 6: 

Medicínsko-ošetrovateľské listy Šariša. 2008. s. 180 – 185. ISBN 978-80-555-0048-5. 

9. Novotný, M., Hahn, A. a kol. 1997. Závratě - diagnostika a léčba  , Aesophus Verlag,                                                            

Stuttgart, 1997, str.158. ISBN 3-7773-1744-6. 

10. Novotný, M. a kol. 2000. Praktická Neurootologie. Sborník přednášek II.postgraduálního 

kurzu, ORL klinika LF UP v Olomouci, 2.000, str. 87, ISBN: 80-244-0067-7. 

11. Palát, M., Ištoňová, M. 2009. Súčasný vývoj rehabilitačnej medicíny vo vzťahu k 

populačnému starnutiu a narastajúcemu počtu chronických ochorení. In: Geriatria : odborný 

časopis slovenských a českých geriatrov, 2009. ISSN 1335-1850. roč. XV, č. 3, s. 133 -137. 

12. Procházka, M., Hahn, A.2002. Komplexní léčba pacienta s tinnitem. Praha:Laser partner, 

2002. s.1-10. Dostupné na internete: http://www.laserpartner.cz. 

13. Schäffler, A., Braun, J., Renz, V. Klinikleitfaden - Untersuchung, Diagnostik, Therapie, 

Notfall. Jung Johan VerlagsgesellschaftGmbH, Necckarsum / Stuttgart, 1992, str. 464. ISBN 

80-85824-00-0. 

14. Schlman, A.  Strasham, A. 1999.  Descending Auditory Systém (cerebellum), Tinnitus., s. 

92-106, ISSN: 0946-5448. 

15. Šuchová, Ľ. 2009. Tinnitus (ušné šelesty). Otorinolaryngologická klinika LFUK, FN 

a SZU. [on line]. 2009. [cit. 28-8-2009].  Dostupné na internete: http://www.orl-

lfuk.sk/tinnitus.php. 

16. Takáč, P. 2003.Klinická propedeutika v rehabilitácii. Trnava. Slovak Academic Press, s.r.o. 

2003. 219 s. ISBN 80-89104-16-9 

 

Kontakt: Mgr. Viliam Knap,  
Lekárska fakulta UPJŠ Košice, 
Klinika FBLR Rastislavova 43, 
04001 Košice, 
Email: viliam.knap@upjs.sk 
 
 
 

112




