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Lokalizace útrobní bolesti u trávicích orgánů



Kořenové inervace trupu



Nejčastější záměny kořenové bolesti                   

za orgánovou bolest



Hlavní směry vyzařování přenesené bolesti  

z břišních útrob

A. Vzhůru z nadbřišku vyzařuje 

bolest při procesech na dolním 

jícnu, kardii nebo v horní části 

žaludku, propaguje se podél 

jícnu nebo k srdci.



Hlavní směry vyzařování přenesené bolesti  

z břišních útrob

B. Do pravého podžebří vyzařuje 

bolest při vředu malého 

zakřivení, vředu pylorickém             

a duodenálním, dále                     

při chorobách žlučových cest  

a hlavy pankreatu.



Hlavní směry vyzařování přenesené bolesti  

z břišních útrob

E. Mezi lopatky vyzařuje bolest 

při esofagitidě a vředu v jícnu, 

při kaménku v cystiku,                  

při postižení malého omenta 

žaludečním vředem.



Hlavní směry vyzařování přenesené bolesti  

z břišních útrob

G. Do zad (mezi 8.-12. trn) 

vyzařuje bolest při 

onemocněních pankreatu 

(zvláště těla), při vředu na 

zadní stěně bulbu.



Hlavní směry vyzařování přenesené bolesti  

z břišních útrob

H. Do kříže vyzařuje bolest                  

při gynekologických 

onemocněních.



Bolest u žaludečního a dvanáctnikového

vředu pří smíšeném syndromu viscerálním  

a somatickém

A. do malého omenta

B. do lig. astrosplenicum

C. směrem k bránici

D. do slinivky

E. do mesenteria nebo        

mesocolon



Solární bolest a bolestivost (kolečkem jsou 

označeny nejčastější „bolestivé body“



Způsob vyšetřování solární bolestivosti



Neurodigestivní astenie

nelze zařadit do jednoho typu orgánové poruchy

a)příznaky mnohotvárné, systémové

b)poruchy jednotlivých orgánů se střídají

c) průběh obtíží má dlouhodobý charakter



Klinický obraz   I

a) Častěji postiženy ženy

b) Manifestace častěji v pubertě

c) Subjektivní obtíže

1. Pocity tlaku a plnosti po jídle

2. Intolerance většího množství stravy najednou

3. Nadýmání

4. Flatulence

5. Obstipace



Klinický obraz   II

1. Tolerance menšího množství druhu jídla

2. Na prvý pohled  činí dojem potravinové alergie

3. Často špatné tolerance vajec,  ovoce, alkoholu

4. Nejedná se však o alergii !!!!

5. Výše uvedené obtíže nohu vést k poklesu váhy 

až kachexii



Objektivní obraz

1. Známky vegetativní lability

2. Občas obraz „orgánové neurosy“

3. Častá vegetativní stigmata (únavnost, pocení 

subfebrilie)

4. Postavový  typ spíše astenický

5. Často erythema pudendi

6. Zvýšené svalové napětí

7. Zvýšená nervová dráždivost, překotná řeč



Palpace břicha

a) Solární bolestivost

b) Zvýšeně patrná pulce břišní aorty

c) Ptosa a hypotonie orgánů dutiny břišní 

(elongace žaludku, girlandovitý průběh žaludku,  

nízko uložená žlučník)

d) m. ileopsoas ve spasmu

Dříve označováno jako visceroptosa, 

splanchnoptosa,  gastroptosa etc.



Zobrazovací metody

a) Dyskinese  (atonie či hypertonie) různých 

úseků orgánů

b) Zpomalené či zrychlené vyprazdňování orgánů

c) Změny reliefu podmíněné  dystonií  muscularis

mucosae



Změny jiných orgánů

a) Kolísání TK

b) Změny EKG

c) Odchylky šlachových reflexů

d) Psychiatrie:  přecitlivělost, zvýšená svědomitost 

a starostlivost,  obsese, kompulse  etc.

e) Depresivita a hypochondrie



Léčení  neorganických 

poruch trávicího  ústrojí
Nic jim  nepomáhá,  léčení obtíže často zhoršuje, 

léky nesnáší včetně placeba

Většinou si vytvářejí zvláštní životní režim, který 

se nikomu nepodaří změnit, a proto jim není 

pomoci

– citace volně dle Mařatky




