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Prof. MUDr. Juraj Korpáš, DrSc. 

Korpáš, 1972 



Kašeľ ako trojfázová motorická aktivita 



Morice a spol. Eur Respir J 2007;29:1256-1276 

Kašeľ v klinických podmienkach sa definuje: 

Úsilný expulzívny manéver (proti uzatvorenej hlasivkovej štrbine), ktorý je spojený s 
charakteristickým zvukom 



Dráždivé receptory dýchacích ciest 

 

     Stimulácia 
• mechanické podráždenie 

• chemické stimuly 

• mediátory zápalu a 
imunologických procesov 

 
 

      
 

(Widdicombe, 1981) 
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Vágové aferentné nervové zakončenia – vznik kašľa 

(Canning a spol. 2004) 
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Aktivovanie pľúcnych C-vlákien a mechanický kašeľ 

(Tatar a spol. 1988)) 
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(Canning a spol. 2014) 



Úloha kašľa 

• zriedkavý u zdravého jedinca 

  príčiny: potrava, obsah žalúdka, dráždivé plyny  
 

• neodstraňuje znečisteniny vo vdychovanom vzduchu u 
zdravých jedincov 
 

• významný faktor očisty dýchacích ciest, ak je mukociliárny 
klírens preťažený alebo je oslabený patologickými procesmi 

 



Mechanizmy vzniku kašľa 

• kašeľ ako klinický symptóm je vždy dôsledok patologického 
procesu 

 

• hromadenie hlienu a tkanivového detritu 

    expektorácia  

   

• patologicky zmenená sliznica dýchacích ciest: mediátory zápalu, 
edém, deštrukcia epitelu 

    väčšinou suchý kašeľ, často  kašľová reaktivita 
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Dva typy kašľa 

1. Obranný reflex 

 - nízkoprahové mechanosenzory trachey (nodózne Aδ neuróny) 

 - jemné mechanické podráždenie, zmena pH v sliznici 

 - vôľou minimálne ovplyvniteľný 
 

2. Kašeľ pri dráždení nociceptorov v epiteli dýchacích ciest 

 - vznik kašľa predchádza pocit urgencie ku kašľaniu 

 - nociceptory v celom priebehu dýchacích ciest (jugulárne Aδ a C neuróny) 

 - mediátory zápalových buniek poškodeného tkaniva (bradykinín, adenozín, 
   protaglandíny, tachykiníny) 

 - vôľou čiastočne ovplyvniteľný 
 

  



Chronický kašeľ 

• kašeľ je jediným alebo najzávažnejším príznakom, na ktorý 
sa pacient sťažuje 
 

• často je neproduktívny 
 

• základné fyzikálne a rtg vyšetrenie hrudníka a spirometria 
sú negatívne 
 

• trvá 8 týždňov 
 

• úloha lekára: zistiť ochorenie, ktoré je príčinou kašľa a 
špecifickou liečbou tohto ochorenia kašeľ odstrániť 

 



Chronický kašeľ - najčastejšie príčiny 

• Astma   

 nediagnostikovaná, často bez typického hvízdania a 
dyspnoe; kašeľ prítomný často v noci; prítomná 
bronchiálna hyperreaktivita - kašľový variant astmy 
 

• Rinitídy  

 a sinusitídy rôznej etiológie (UACS); zatekanie hlienu do 
hypofaryngu 
 

• Refluxná choroba žalúdka a pažeráka 



Idiopatický kašeľ 

• Nevysvetliteľný kašeľ 

 Časť pacientov, u ktorých sa nepodarí zistiť príčinu chronického kašľa predstavujú najmä 
ženy v strednom veku s dlhoročnou anamnézou obťažujúceho chronického kašľa.  
 

• Chronický kašeľ môžu relatívne často spôsobovať 2 a niekedy aj 3 príčiny.  

 Analýzou indukovaného spúta sa zisťuje zvýšená aktivita rôznych mediátorov a zvýšená 
expresia membránových receptorov a iónových kanálov na nervových zakončeniach v dýchacích 

cestách.  

 



Hypersenzitívny kašeľ 

• Je kľúčovým znakom pacientov s problematickým kašľom 

• Klinickým dôsledkom je intenzívny kašeľ spôsobený nízkymi koncentráciami 
stimulov počas normálnych denných aktivít pacienta: 

 - rôzne aerosóly, voňavky, zápachy, 

 - zmeny teploty vdychovaného vzduchu, 

 - telefonovanie, smiech. 

• Často pacienti popisujú aj ďalšie príznaky: 

 - intenzívna urgencia kašľať, 

 - pocity dusenia až bolesti na hrudníku. 



Vplyv pohlavia a pubertálnej fázy na CKR 
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Patomechanizmy vzniku kašľa pri UACS 

• Zvýšená nazálna sekrécia a zvýšenie prietokového odporu nosových dutín 

- Zadná nádcha 

- Inhalácia aerosólu sekrétu do laryngu a trachey 

- Zvýšená citlivosť kašľového reflexu 
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Mechanizmy vzniku kašľa pri GER 
 

Priame dráždenie laryngu 

 - makroaspirácia  

 - mikroaspirácia 

 

 

Ovplyvnenie reflexného oblúka kašľa  

dráždením agových zakončení v sliznici  

distálnej časti pažeráka 

 - centrálna plasticita 

 - zvýšená kašľová reaktivita 
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Plasticita kašľového reflexu 

• Zmena obranného reflexu na neadekvátnu kašľovú odpoveď na 
„normálne“ podráždenie 

 

• Zmena citlivosti nervových dráh regulujúcich kašeľ 
 

• Analógia so somatosenzorickým systémom 

   hyperalgézia  -  prahu dráždivosti 

   allodynia        -  zosilnenie synaptického prenosu v CNSS 



Plasticita kašľového reflexu 

• Periférna senzibilizácia   

  - mediátory zápalu 
 

• Anatomické zmeny aferentných vlákien 

  -  denzita afferentných vlákien 
 

  - indukcia neuropeptidov 
 

  - expresia NK2 receptorov 



Modified from Mazzone and Canning Curr Opin Pharmacol 2002 

Centrálna interakcia medzi aferentnými vláknami  



         Zvýšená citlivosť kašľového reflexu je pravdepodobne 
prejavom plasticity nervových okruhov regulujúcich tento 
obranný reflex 

 

1.  excitabilita a zmeny v morfológii aferentných 
nervových vlákien 

   

2.    facilitačná interakcia medzi subtypmi senzorických 
nervových dráh 
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