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     Anotace

     Tato práce řeší problematiku čichu u osob s antihypertenzní medikací. Pacienti podstoupili 

testy na vyšetření čichu pomocí testu parfémovaných fixů (Odourized Markers Test – OMT) a 

testu  Sniffin‘  Sticks,  část  identifikace.  Na  základě  výsledků  těchto  dat  zpracovaných 

statistickými metodami byl vysloven závěr. 

     V naší studii jsme neprokázali významný vliv medikace na výsledky čichových testů. 

     Práce je rozdělena do dvou celků. První teoretická část obsahuje úvod, cíl práce a část, kde 

je popisována anatomie dutiny nosní,  fyziologie  čichu,  dále tu jsou kapitoly zabývající  se 

fyziologií  a  patologií  krevního tlaku  a  léčbou hypertenze.  Do druhé  výzkumné části  jsou 

zařazeny  hypotézy,  metodika  a  materiál,  statistické  zpracování  dat,  analýza  výsledků 

v podobě tabulek a grafů, v závěru potom zhodnocení hypotéz a diskuse. Poslední část práce 

obsahuje soupis bibliografických citací a přílohy.

     Klíčová slova

     Čich,  hypertenze,  antihypertenziva,  antikoagulancia,  OMT (Odourized Markers Tets), 

Sniffin‘ Sticks test.



     Title

     Olfaction of the persons with antihypertensive medication

     Annotation

     

     This work deals with the smell among people with antihypertensive medication. Patients 

underwent  smell  tests  by means  of  perfumed felt-tipped pens  (Odourized  Markers  Test  - 

OMT) and the Sniffin’ Sticks test, part identification. The conclusion was based on the results 

of the processed data analysed by statistical methods.

     In our study we did not prove any significant effect of medication on the results of 

smell tests. 

     The work is divided into two parts. The first theoretical part contains an introduction, the 

objective of the work and a part where anatomy of the nasal cavity and physiology of smell 

are described.  Further,  there are chapters dealing with physiology and pathology of blood 

pressure and treatment of hypertension. The second part of the work deal with research. This 

part  includes goals and hypothesis,  methods and materials,  statistical  data processing, and 

analysis of the results in the form of tables and graphs. Finally, this part contains discussion. 

The last part of the work is a list of bibliographic citations and attachments.

     Keywords

     Olfaction, hypertension, antihypertensive drugs, anticoagulans, OMT (Odourized Markers 

Test), Sniffin‘ Sticks test.
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Úvod

     Čich spolu s chutí patří mezi chemické smysly. Schopnost reagovat na chemické podněty 

je  vývojově  nejstarší  typ  čití.  Chemické  podněty  byly  první,  které  působily  již  na 

jednobuněčné živočichy. Čichové podněty představují pro většinu živočichů jeden z hlavních 

zdrojů  informací.  U  moderního  člověka  došlo  ke  značnému  omezení  významu  čichu. 

Rozhodující množství informací o okolním světě získává člověk zrakem a sluchem. I když 

význam čichu (zvláště pro orientaci) je u člověka malý, jeho fyziologický význam pro sekreci 

žaludeční šťávy a vyvolání pohybů trávicí trubice je velmi významný. (Dylevský, 1990)

     Čich je jedním ze smyslů umožňující  rozeznat  vůně a zápachy.  Čichové buňky jsou 

umístěny ve sliznici nosní, odkud vedou čichové podněty do nejstarší části mozku. (Vokurka, 

2000)

     To,  co  cítíme  jako  chuť,  je  výtvor  mozku  na  základě  čichového  vjemu  a  vjemu 

z chuťových pohárků. Ve srovnání s chuťovými receptory zaznamenávají čichové receptory 

až  25  000krát  menší  množství  látky.  Dospělý  jedinec  s výbornou  citlivostí  čichu  dokáže 

rozlišit  až  10 000 různých pachů a  k tomu,  aby je  rozeznal,  někdy stačí  jediná molekula 

v metru krychlovém vzduchu. Čich je pravděpodobně jeden z nejstarších projevů citlivosti a 

je také přímo propojen s podvědomými vrstvami psychiky a paměti. (Rigutti, 2006).

     

     

     Jako arteriální hypertenze se označuje stav, kdy je krevní tlak trvale a bez vlivu léků vyšší 

než 150 mm Hg u systolického a 90 mm Hg u diastolického tlaku. (Navrátil, 2008)

      Hypertenze je nejčastějším z kardiovaskulárních onemocnění a u dospělých se v populaci 

vyskytuje  zhruba  ve  20  %.  Je  jednou  z masových  civilizačních  chorob.  Neléčená  nebo 

nedostatečně  léčená  hypertenze  ohrožuje  nemocné  řadou  komplikací,  které  zaviňují 

opakovanou dlouhodobou pracovní neschopnost  nebo vedou k invaliditě. (Blaha, 1997)

     Poruchy  čichu  a  chuti  jsou  popisovány  až  u  36  %  moderních  antihypertenziv  a 

antihyperlipidemik.  (Doty, 2003)

     Zatím nebyla  provedena rozsáhlejší  studie se zaměřením na kardiologickou medikaci 

s použitím standardních čichových testů.

     Proto jsme se rozhodli zjistit, zda antihypertenziva mohou mít vliv na čichové schopnosti.



Cíl

     Cílem bylo zjistit, zda léky proti vysokému krevnímu tlaku působí na čichové schopnosti 

nebo jestli jsou významnějšími faktory jiné vlivy.



I. TEORETICKÁ ČÁST

1 Anatomie nosu

1.1 Zevní nos (nasus externus)

     Zevní nos má tvar trojboké pyramidy, která vyčnívá z obličeje. Jedná se o typicky lidský 

znak. Nejvyšším místem na hranici nosu a čela je kořen nosní (radix nasi).  Dopředu dolů 

pokračuje  jako  zaoblená  přední  strana  hřbet  nosní  (dorsum nasi).  Hrot  nosní  (apex  nasi) 

ukončuje nosní hřbet. Nosní křídla (alae nasi) jsou postranní stěny zevního nosu, které svými 

kaudálními  okraji  zevně  obkružují  dva okrouhlé  otvory,  nosní  dírky,  které  jsou  párové  a 

oddělené sagitální ploténkou zvanou přepážka nosní (septum nasi).

     Kůže zevního nosu je tenká, silnější je na nosním hrotu a na nosních křídlech. Na kůži 

nosu jsou jemné chloupky a nápadná široká ústí mazových žláz.

     Podkožní vazivo obsahuje svaly, které patří do mimického svalstva.

1.2 Dutina nosní (cavum nasi)

     Dutina nosní je spojená dutina zevního nosu a kostěné dutiny nosní. Nosní přepážkou je 

rozdělena na pravou a levou část. Rozlišuje se předsíň dutiny nosní a vlastní dutina nosní.

     Předsíň dutiny nosní sahá od nosních dírek po horní okraj cartilago alaris major. Je zde 

mnohovrstevný dlaždicovitý epitel, nejprve v uspořádání typickém pro kůži, s rohověním a 

chlupy,  který  se  postupně  mění  na  mnohovrstevný  dlaždicový  epitel  bez  rohovění.  V 

dospělosti v přední části vyrůstají tuhé chlupy, které zabraňují vnikání větších částic prachu 

do nosní dutiny.

     Vlastní dutina nosní je přepážkou rozdělena na pravou a levou část. Každou polovinu 

nosní dutiny ohraničuje nosní přepážka a dále horní stěna (strop), spodní a leterální stěna. Od 

laterální stěny nosní dutiny se nad sebou klenou tři nosní skořepy, horní, střední a dolní.



     Nosní dírky jsou vstupem do nosní předsíně. Na zadním konci nosní dutiny se nacházejí 

vnitřní nozdry, choany, které odděluje vomer. Polohou nosních skořep mezi nimi a pod nimi 

vznikají nosní průchody (obr. 1).

     Sliznice pokrývá stěny, kryje nosní přepážku a úplně povléká skořepy. Jako vystýlající 

sliznice přechází do všech vedlejších nosních dutin. Podle vzhledu a funkce se rozlišuje regio 

olfactoria, čichový okrsek, a regio respiratoria, dýchací okrsek. (Čihák, 2002)

     Regio olfactoria je bledší se šedožlutavým odstínem (to je dáno vitamínem A) -  a tenčí 

než okolní sliznice (regio respiratoria). Nachází se na části horní skořepy a při odstupu střední 

skořepy  (obr.  2).   Čichový  epitel  je  složen  z bazálních  buněk,  z podpůrných  buněk  a 

z vlastních buněk čichových. (Čihák, 2002, Vacek, 1996, Trojan 1999)

     Buňky bazální jsou nízké kuželovité buňky, jsou uložené nejhlouběji a nasedají na bazální 

membránu. 

     Buňky podpůrné jsou vysoké štíhlé buňky, které zaujímají celou výšku epitelu. Na zevním 

povrchu jsou opatřeny vrstvičkou ztluštělé cytoplazmy, tzv. kutikulou. Kutikuly sousedních 

buněk tvoří blánu, v níž jsou kulaté otvory pro čivé výběžky čichových buněk (obr. 3).

     Čichové buňky jsou primární smyslové buňky lahvicovitého tvaru. V dolní rozšířené části 

buňky  je  uloženo  jádro,  směrem  k povrchu  epitelu  vystupuje  štíhlý  čivý  výběžek,  který 

prochází  otvorem v kutikule  oporných buněk a  končí  malým uzlíkem čichovým.  Z uzlíku 

vybíhají  jemné  čichové  vlásky.  Z opačného  konce  buňky  vychází  tenký  vodivý  výběžek 

pokračující  ve  vlákno  čichového  nervu.  Epitel  nasedá  na  vrstvičku  kolagenního  vaziva, 

spojenou s okosticí (obr.4). (Vacek, 1996)

     Regio respiratoria zaujímá všechnu ostatní plochu nosní sliznice. Je silnější, šedorůžová a 

nemá smyslové buňky.  Obzvlášť silná je na nosních skořepách,  kde je šedofialové barvy. 

Epitel na povrchu sliznice je víceřadý řasinkový, typický pro dýchací cesty. (Čihák, 2002)

1.3 Vedlejší dutiny nosní (sinus paranasalis)

     Vedlejší nosní dutiny vznikají z laterální nosní stěny jako výchlipky sliznice, která proniká 

do okolních kostí. Tam před nimi ustupuje spongióza a vytvářejí se pneumatizované dutiny. 

Vedlejší  dutiny  zcela  vystýlá  sliznice.  Má  nižší  víceřadý  cylindrický  epitel  s  menším 

množstvím pohárkových buněk. Je zde také méně žláz. Funkce vedlejších nosních dutin není 

plně objasněna. Působí jako rezonanční prostory při tvorbě hlasu. Může sloužit k odlehčení 



lebky. Význam pro zvlhčování vzduchu nebo pro architekturu lebky je sporný. K vedlejším 

dutinám nosním patří sinus maxilaris, sinus frontalis, sinus ethmoidales a sinus sphenoidalis. 

(Čihák, 2002)

2 Chemické smysly – čich a chuť

     Schopnost reagovat na chemické podněty je vývojově nejstarší typ čití. Chemické podněty 

byly první, které působily již na jednobuněčné živočichy.  Čichové podněty představují pro 

většinu  živočichů  jeden  z hlavních  zdrojů  informací.  U  moderního  člověka  došlo  ke 

značnému omezení významu čichu. Rozhodující množství informací o okolním světě získává 

člověk zrakem a sluchem. I když význam čichu (zvláště pro orientaci) je u člověka malý, jeho 

fyziologický význam, např. pro sekreci žaludeční šťávy a vyvolání pohybů trávicí trubice je 

velmi významný. (Dylevský, 1990)

     Tyto smysly jsou uzpůsobeny pro detekci chemických látek, což může sloužit stejnému 

cíli, např. při výběru určitých složek potravy. Liší se však anatomicky i funkčně.

     Chuť můžeme považovat  za kontaktní  chemický smysl,  čich představuje spíše smysl 

dálkový.  U  obou  smyslů  je  nutné,  aby  chemické  látky  přišly  do  skutečného  kontaktu 

s receptorovými buňkami. Čich je možné považovat za dálkový smysl pouze proto, že je asi 

25 000krát citlivější než chuť. Čichem lze zachytit látky v plynném skupenství, zatímco chutí 

spíše ve skupenství tekutém a pevném. (Rosypal, 1998, Trojan, 1999)

2.1 Fyziologie čichu

     Receptorem čichu jsou smyslové buňky lokalizované na malé ploše (2,5 – 3 cm2)  v regio 

olfactoria.  Zde  uložené  receptory  jsou  bipolární  buňky  a  jsou  obklopeny  hlenem.  Na 

apikálním  pólu  mají  poněkud  rozšířený  dendrit  s nepohyblivými  ciliemi.  (Trojan,1999, 

Rokyta, 2008, Dylevský, 1990)

     Dendrity  recepčních  buněk  vyčnívají  nad  úroveň  nosní  sliznice  a  jsou  stimulovány 

vdechovanou látkou.  Adekvátním podnětem pro receptorové  buňky jsou plynné  molekuly 

sloučenin, které se na receptorových buňkách rozpouštějí ve vodě nebo v tucích. Pro čichový 

vjem rozlišujeme 2 prahy:  1. práh pro vnímání je vyvolán nízkou koncentrací vdechované 



látky  (nespecifický  čichový  vjem),  2.  práh  pro  rozeznání  –  vyvolán  vyšší  koncentrací 

vdechované látky (specifický čichový vjem). Pro prahové dráždění je účinná koncentrace 107 

molekul/ml vzduchu.

     Z těl receptorových buněk vycházejí neurity, které jsou tenké a nemyelinizované (jedná se 

o C vlákna) a vytvářejí čichová vlákna (fila olfactoria). Tato vlákna prostupují skrz lamina 

cribriformis v kosti čichové, zanořují se do bulbus olfactorius a přivádějí vzruch k dendritům 

mitrálních buněk. Neurity mitrálních buněk přecházejí do tractus olfactorius  a do čichové 

kůry  (area  praepyriformis,  tuberculum  olfactorium,  regio  entorhinalis  a  amygdala).  Jiná 

vlákna z mitrálních buněk procházejí přední komisurou do kontralaterálního olfaktorického 

bulbu.  Další  spoje  jdou do talamu a do orbitofrontálního  neokortexu nebo do limbického 

systému a odtud do hypotalamu a do retikulární formace (obr. 5). (Rokyta, 2008)

     Anatomická stavba dutiny nosní způsobuje, že při vdechu obtéká čichový smyslový epitel 

jen velmi málo vzduchu. Aromatické látky se proto k němu lépe dostávají při čichání, kdy 

krátké vdechy způsobují turbulentní proudění vzduchu. Citlivost vůči různým pachům není 

v celé  sliznici  stejná.  Další  možností  jsou  pohyby  vzduchu  při  žvýkání  a  polykání,  které 

transportují vonné látky retronazálně z dutiny ústní při jídle. Čichové a chuťové vjemy se tak 

zpravidla překrývají, ztráta čichu výrazně ochuzuje o požitky z jídla. Při blokádě čichu, např. 

při rýmě, je výsledný vjem chudší, pouhou chutí nelze řadu pokrmů rozeznat. (Langmeier, 

1996, Trojan, 1999)

     Čichový epitel obsahuje četné podpůrné buňky a buňky tvořící hlen. Rychlá tvorba a tok 

hlenu plynule očišťují povrch sliznice. (Langmeier, 1996)

     Aromatické látky tvoří několik základních čichových vjemů. Proti 4 chuťovým modalitám 

se   uvažuje  o  8  až  30  základních  čichových  kvalitách  (Langmeier,  1996).  Schopnost 

rozlišovat  mezi  jednotlivými  pachy  se  vysvětluje  analýzou  základních  informací 

z receptorových buněk v čichovém bulbu a dalších oddílech čichového systému.

     Citlivost  na  čichové  podněty  je  i  u  člověka  obrovská.  U  některých  látek  dostačuje 

přítomnost několika desítek molekul k vyvolání čichového vjemu. (Langmeier, 1996)

     Čichové  aktivní  látky  (odoranty)  se  dostávají  k ciliím  receptorů  vrstvou  hlenu, 

obsahujícího  proteiny  vážící  odoranty  (OBP  =  odorant  binding  proteins).  Lipofilní  či 

hydrofobní čichové aktivní látky se stávají působením OBP rozpustnými ve vodě. Rychlost 

transportu  je  dána  velikostí  molekuly  komplexu  látky  s OBP,  viskozitou  hlenu  a 

mechanickými překážkami (spleť cilií). Čichový signál se takto zesílí už v úvodní fázi. 

     Práh pro detekci odorantů je v průměru 10-9 mol/l látky ve vzduchu, s krajními hodnotami 

10-13 a 10-5 mol/l. Při pomalé centrální adaptaci čichu se asi za minutu sníží vnímaná intenzita 



pachu,  rychlá  (receptorová)  trvá  necelou  sekundu.  Pro  některé  pachy  existuje  zkřížená 

adaptace, tzn. působení jednoho pachu zvýší práh pro jiný odorant. (Trojan, 1999)

     Ve  stáří  citlivost  čichu  klesá.  Snižuje  se  i  působením  různých  škodlivých  faktorů 

(kouření), nebo patologických procesů v nosní dutině. Čichové receptorové buňky, podobně 

jako jiné receptorové buňky, jsou schopny regenerace. Jsou to však jediné nervové buňky, 

které se v průběhu života pravidelně obnovují. (Langmeier, 1996)

     Makrosmáti (pes) mají dobře vyvinutý čich, mikrosmáti (člověk) méně.  (Trojan, 1999)

     Úlohou čichu je především aktivace sekrece slin a žaludeční šťávy příjemnými vůněmi, 

nebo naopak upozornění nepříjemnými pachy, že jídlo je zkažené, kontrola hygieny, sociální 

informace, ovlivnění sexuálního chování a vliv na všeobecný charakter afektů (pocity libosti, 

nelibosti apod.). (Silbernagl, 1993)

2.2 Poruchy čichu

     Poruchy čichu se vyskytují  poměrně často. Mohou být vrozené, získané,  krátkodobé, 

dlouhodobé nebo trvalé. Liší se intenzitou a délkou trvání. 

     Čichové poruchy dělíme na kvantitativní a kvalitativní. Mezi kvantitativní patří hyposmie 

(částečná ztráta čichu), anosmie (úplná ztráta čichu) a hyperosmie (zvýšená citlivost čichu). 

Do kvalitativních řadíme parosmii (zkreslený čichový vjem), fantosmii (čichový vjem, který 

vzniká  bez  současného  působení  stimulu),  specifickou  anosmii  (neschopnost  rozpoznat 

některé čichové látky) a kakosmii (vnímání nepříjemných zápachů). (Hahn, 2007)

     Podle etiopatogeneze lze rozdělit poruchy čichu (podobně jako sluchu) na konduktivní a 

senzorineurální.  Konduktivní  poruchy  jsou  ty,  při  kterých  se  molekula  pachové  látky 

nedostane k čichovému epitelu pro překážku lokalizovanou v dutině nosní, nebo nedochází 

k ventilaci  nosních dutin.  Senzorineurální  poruchy jsou pak takové,  při  nichž se patologie 

nachází  v oblasti  receptorové  buňky (senzorické)  nebo v oblasti  čichové  dráhy (neurální). 

(Cometto-Muniz, 1998)

     Základními příčinami poruch čichu a chuti jsou příčiny sinonazální (onemocnění nosních a 

vedlejší  nosních  dutin),  povirové  (způsobené  virem,  který  poškozuje  neuroepitel  v nosní 

dutině) a poúrazové (zejm. při poranění frontální a okcipitální oblasti) nebo jde o idiopatickou 

poruchu. (Seiden, 2001) 



     Mezi vzácné příčiny se počítají intranazální a intrakraniální tumory, radioterapie tumorů 

lokalizovaných v této oblasti, nutriční a metabolické nedostatky, (např. u jaterní cirhózy nebo 

při deficienci thiaminu), endokrinní choroby (Addisonova choroba, diabetes mellitus, 

Kallmannův syndrom), poranění kraniálních nervů při vynětí krčních mandlí nebo jiné 

chirurgické výkony, epilepsie nebo onemocnění ledvin a hemodialýza. 

(www.dana.org/WorkArea/linkit.aspx?LinkIdentifier=id&Item=ID9876-61k)

     Porucha  čichu  a  chuti  je  zaznamenána  až  u  36  %  moderních  antihypertenziv  a 

antihyperlipidemik (Doty, 2003).

     Vliv antihypertenziv a antihyperlipidemik na poškození čichu potvrdila také studie dr. 

Amy Johnstona. (www.anythingbutwork.com/psychology/smell.htm-17k)

2.3 Diagnostika poruch čichu

     Diagnostiku zahajuje lékař odebráním podrobné a přesné anamnézy se zaměřením na 

předchozí  úraz,  onemocnění  horních cest  dýchacích virové nebo zánětlivé etiologie,  nosní 

neprůchodnost, práci s chemikáliemi, anosmii v rodině, dlouhodobou medikaci a onemocnění 

nervové soustavy. Poté přistoupí k vyšetření přední rinoskopií. Následuje olfaktometrie, což 

je testování čichové funkce. Dělí se na kvalitativní, kdy se zjišťuje rozpoznání látek od sebe, a 

kvantitativní.  Tu  lze  dále  rozdělit  na  percepční  a  identifikační.  Při  negativním  nálezu  je 

vhodné doplnit  neurologické a  oční  vyšetření  a vyšetření  zobrazovacími  metodami  (zejm. 

nukleární magnetickou rezonancí).

     Metody vyšetření čichu existují subjektivní, kdy je nutná aktivní účast vyšetřované osoby, 

a objektivní, kdy aktivní účast vyšetřované osoby není nutná. 

    Mezi subjektivní metody vyšetření čichu patří např. Sniffin‘ Sticks test. Je rozšířený hlavně 

v Německu. Slouží k testování percepce, diskriminace a identifikace čichového vjemu. Další 

subjektivní metodou je test parfémovaných fixů – OMT. Čich je vyšetřován pomocí 6 fixů, 

které  mají  různou barvu a různou vůni (černá – lékořice,  žlutá  – citrón,  hnědá – skořice, 

modrá – broskev, zelená – jablko, červená – jahoda). Výrobcem je firma Centropen, a. s.

  K objektivním  metodám  vyšetření  čichu  patří  reflexní  olfaktometrie,  respirační 

olfaktometrie,  elektroencefalografie  a  registrace  čichových  evokovaných  potenciálů.  Tato 

patří mezi nejvýznamnější metody. Nejnovějšími metodami je funkční magnetická rezonance 

a SPECT (Single Photon Emission Computer Tomography). (Vodička, Pellant, 2004)



     Článek,  který popisuje obě metody,  byl  publikován v časopise Otorinolaryngologie  a 

foniatrie. (Vodička, Pellant, 2004) 

3 Krevní tlak

     Krevní tlak je síla, která působí na stěnu cév. Je výsledkem součinnosti srdeční aktivity a 

periferního odporu. Ve velkých tepnách je tlak přibližně stejný jako v aortě, v perifernějších 

cévách se  snižuje  a  podstatně  klesá v arteriolách  a  vlásečnicích.  Směrem k periferii  klesá 

amplituda arteriálního pulzu (rozdílu systolického a diastolického tlaku) a ve vlásečnicích již 

krevní tlak nevykazuje pulzaci.

     Krevní tlak lze charakterizovat hodnotou systolického, diastolického a středního tlaku. 

Rozdíl mezi tlakem systolickým a diastolickým se označuje jako tlaková amplituda.

     Systolický krevní tlak, nejvyšší tlak dosahovaný v cirkulaci, je výrazně ovlivněn srdečním 

stahem, tepovým objemem a odporem aorty a velkých tepen během systoly (tzv. pružník). 

Diastolický tlak závisí zejm. na periferní rezistenci, především v oblasti arteriol.

     Rezistence  periferních  cév  ovlivněná  mírou  vazodilatace  a  vazokonstrikce  ovlivňuje 

celkovou kapacitu  cévního řečiště,  která  musí  být pro přiměřenou hodnotu krevního tlaku 

v rovnováze s objemem cirkulující krve.

     Krevní tlak je dynamická hodnota, která se mění v závislosti na metabolických nárocích 

organizmu.  Stoupá  při  tělesné  námaze,  v těhotenství,  vlivem  hormonů  a  vegetativního 

nervstva. To je nutné vzít v úvahu i při jeho měření, které je vhodné provádět opakovaně. 

(Rokyta, 2008, Vokurka, 2005)

4 Regulace krevního tlaku

     Krevní tlak zpětně ovlivňuje činnost srdce, vysoký nutí srdce k vyššímu úsilí při kontrakci, 

což  dlouhodobě může  srdce  poškozovat.  Dostatečná  úroveň tlaku,  zejm.  diastolického,  je 

nutná pro zabezpečení dostatečné perfuze orgány včetně srdce samotného. Proto je důležitá 

regulace krevního tlaku. (Vokurka, 2005)

     Baroreceptory, které monitorují krevní tlak, jsou umístěny ve velkých tepnách, nejvíce 

v oblouku aorty a v karotickém sinu. Informace o zvýšené stimulaci baroreceptorů při zvýšení 



krevního  tlaku  je  prostřednictvím  aferentních  vláken  předána  do  vazomotorických  a 

kardioinhibičních center, kde vyvolá útlum sympatiku a aktivaci parasympatiku. Výsledkem 

je pokles minutového srdečního objemu a celkového periferního odporu a tím i normalizace 

tlaku  krve.  Při  snížení  krevního  tlaku  dochází  k opačnému  efektu,  takže  se  tlak  opět 

normalizuje.

     Na srdeční  činnost  a  krevní  tlak  působí  také  reflexy zprostředkované  předsíňovými 

receptory.  Síňové  receptory  jsou  dvojího  druhu:  receptory  A  a  receptory  B.  Výsledkem 

zvýšené stimulace receptorů B je inhibice sympatiku a aktivace parasympatiku. Vazodilatační

účinek  je  v tomto  případě  výrazný  zejm.  v ledvinách.  Stimulace  receptorů  A  aktivuje 

sympatikus, význam tohoto jevu však není zcela jasný.

     Adrenalin a noradrenalin jsou hormony dřeně nadledvin. Adrenalin svým působením na β-

receptory vyvolává snížení celkového periferního odporu a redistribuci minutového srdečního 

objemu. Při vyplavení adrenalinu se krevní tlak téměř nemění. Noradrenalin zvyšuje celkový 

periferní odpor a tím i krevní tlak. (Pokorný, 1995)     

     Renin-angiotenzin-aldosteronový  systém  (RAAS)  má  pro  regulaci  krevního  tlaku 

rozhodující význam. Ovlivňuje jednak cévní tonus a proliferační pochody, jednak objem krve. 

Obě hlavní složky systému, angiotenzin II a aldosteron, mají významné účinky  i mimo krevní 

oběh, např. v CNS.

     Angiotenzin II vzniká působením reninu uvolněného v ledvinách. Renin je glykoprotein 

sestávající ze 340 aminokyselin. V oblasti juxtaglomerulárního aparátu jej vydávají do oběhu 

specializované  buňky  aferentních  arteriol.  K uvolnění  reninu  vede  pokles  renálního 

perfuzního  tlaku,  pokles  zásoby  Na+ v organizmu  a  aktivace  sympatiku,  který  na 

juxtaglomerulární aparát působí prostřednictvím β1-receptorů.

     Renin  působí  v krvi  jako proteáza  a  odštěpí  dekapeptid  angiotenzin  I  z α2-globulinu 

angiotenzinogenu, který vzniká v játrech. Angiotenzin I je biologicky neúčinný. Působením 

enzymu  konvertujícího  angiotenzin  (ACE)  vzniká  oktapeptid  angiotenzin  II,  který  je 

inaktivován peptidázami.

     Angiotenzin II se váže na speciální  receptory označované jako receptory AT1 a AT2. 

Afinita angiotenzinu II k těmto receptorům je velice vysoká. Zdá se, že u zdravého člověka se 

vyskytuje přednostně receptor typu AT1. 

     Angiotenzin II působí mimořádně silně vazokonstrikčně. V arteriálním řečišti vyvolává 

angiotenzin II vazokonstrikci arteriol,  takže se zvyšuje periferní odpor. Zvyšuje tonus i ve 

venózním řečišti,  takže  se  může  zvýšit  žilní  návrat  do  srdce.  Vazokonstrikce  je  obzvlášť 

výrazná v renálním a intestinálním řečišti.



     Angiotenzin II zvyšuje sekreci aldosteronu v kůře nadledvin.  Tento mineralokortikoid 

retinuje  účinkem na ledviny NaCl a  vodu a  zvyšuje  tak objem obíhající  krve,  resp.  žilní 

návrat.  Angiotenzin  II  stimuluje  také  další  systém  zvyšující  krevní  tlak  –  stimuluje 

sympatikus. Při chronickém působení může angiotenzin II mít zřejmě přímé trofické působení 

na  srdce  a  cévy  a  přispět  tak  k rozvoji  hypertrofie  myokardu  a  svaloviny  artérií,  snad 

podporuje i fibrotizaci myokardu. (Lüllmann, 2004)

5 Arteriální hypertenze

     Jako arteriální hypertenze se označuje stav, kdy je krevní tlak trvale a bez vlivu léků vyšší 

než 90 mm Hg u diastolického a 150 mm Hg u systolického tlaku. (Navrátil, 2008)

Hypertenze  se  dělí  podle  několika  kritérií.  Z hlediska  naměřeného  tlaku  na  diastolickou, 

systolickou  či  kombinovanou.  Jiné  hodnocení  hypertenze  je  podle  tíže  a  přítomnosti 

komplikací.  Podle příčin se hypertenze dělí  na primární (esenciální,  hypertenzní nemoc)  a 

sekundární. (Vokurka, 2005)

     Přibližně u 95 % pacientů s vyšším krevním tlakem se nenajde přímá příčina hypertenze. 

Tato forma se nazývá primární hypertenze. Začíná obvykle mezi 25. a 55. rokem. Vzestupy 

krevního tlaku jsou na počátku nemoci přechodné, postupně se stávají trvalými. Příčiny jsou 

pravděpodobněji  vícečetné.  Důležitou  roli  hrají  genetické  faktory.  Dalšími  provokujícími 

faktory  jsou  obezita,  nadměrné  požívání  alkoholu  a  soli  a  kouření.  Za  faktory,  které  se 

spolupodílejí na esenciální hypertenzi, se pokládají hyperaktivita sympatického vegetativního 

systému, RAAS, intracelulární sodík a vápník. (Navrátil, 2008, Vokurka, 2005)

     Výskyt hypertenze stoupá s věkem, takže u mladých (tzv. juvenilní hypertenze) je vzácná, 

ve středním a starším věku je naopak častá. Ve vysokém věku pak převládá systolická (tzv. 

pružníková) hypertenze,  která je způsobena aterosklerotickým postižením aorty,  jejíž stěny 

jsou ztuhlé. Srdce proto musí krev vypuzovat pod velkým tlakem. Diastolický tlak může být 

normální.  Pružníková hypertenze je poměrně častým nálezem u starších osob a obvykle ji 

není třeba léčit. (Blaha, 1997, Vokurka, 2005)

     Po kompletním vyšetření lze stanovit zřejmou příčinu hypertenze přibližně u 5 % pacientů. 

Tento typ hypertenze se nazývá sekundární hypertenze. Mezi zřejmé příčiny patří užívání 

estrogenů  (jde  především  o  chronické  užívání  perorálních  kontraceptiv),   nemoci  ledvin 

(akutní i  chronická glomerulonefritida nebo pyelonefritida),   renální vaskulární hypertenze 



(způsobena stenózou jedné nebo obou renálních tepen) a u zvýšení tlaku při koarktaci aorty, 

nadprodukcí  katecholaminů  z nádoru  dřeně  nadledvin  (feochromocytom)  či  aldosteronu 

z kůry nadledvin (Connův syndrom) a některými dalšími vzácnějšími stavy. (Navrátil, 2008, 

Vokurka, 2005)

5.1 Klinický obraz

     Klinicky se hypertenze dlouho neprojevuje, zvláště když tlak převyšuje normální hodnoty 

pouze nepatrně. Prvním příznakem bývá zvýšený minutový výdej, později vzestup periferní 

rezistence  za  normalizace  srdečního  výdeje.  Chronická  hypertenze  vede k hypertrofii  levé 

komory srdeční. Zvýšený metabolický nárok myokardu klade větší požadavky na koronární 

zásobování. Pokud je přítomna současně arterioskleróza koronárních tepen, objeví se příznaky 

anginy  pectoris.  V ledvinách  vede  vysoký  tlak  k poruše  krevního  oběhu  a  k postupným 

změnám  na  drobných  tepnách,  funkční  schopnost  ledvin  klesá.  Změny  na  přívodných 

tepénkách  a  glomerulech  se  stávají  ireverzibilními.  Vzniká  nefroskleróza.  Postupná  ztráta 

renální  funkce  vede  k renální  insuficienci.  Hypertonické  postižení  mozku  vede  ke vzniku 

cévní mozkové příhody na podkladě trombózy mozkových cév nebo krvácení. (Martínková, 

2007, Navrátil, 2008)

5.2 Diagnostika

     Diagnostika  i  léčení  hypertenze  je  otázkou  ambulantní  péče.  Nemocný  musí  být 

hospitalizován pouze v těchto určitých případech:

- je-li  v základním  vyšetření  závažná  abnormalita,  která  např.  ukazuje  na  sekundární 

hypertenzi s nutností komplexního nefrologického nebo endokrinologického vyšetření,

- je-li diastolický tlak vyšší než 130 mm Hg a potřebuje tedy okamžité léčení a vyloučení 

tzv. maligního zvratu,

- není-li možno při ambulantní léčbě krevní tlak normalizovat a vzniká tak opět podezření 

na sekundární hypertenzi. (Blaha, 1997)



     V anamnéze je nutno pátrat po rodinné zátěži vysokým krevním tlakem, chceme vědět, jak 

dlouho a čím se nemocný pro zvýšení tlaku léčí a jaká byla nejvyšší naměřená hodnota. Dále 

zjišťujeme rizikové  faktory primární  hypertenze,  zajímáme se o problémy v zaměstnání  a 

rodinném životě. U žen se ptáme na užívání antikoncepčních látek, na menopauzu, vezmeme 

podrobné  předchorobí  se  zaměřením se  na  angíny,  onemocnění  ledvin,  užívání  analgetik, 

kortikoidů a jiných léků.  Ataky blednutí  spojené s bušením srdce,  pocením nebo bolestmi 

hlavy  u  asteniků  mohou  svědčit  pro  feochromocytom.  Ataky  svalových  bolestí  nás  nutí 

pomýšlet na Connův syndrom. (Blaha, 1997, Bureš, 2003)

     V objektivním nálezu nás kromě hodnoty tlaku zajímá výška a hmotnost, podkožní tukový 

polštář, fyzikální nález na srdečně cévním systému a základní vyšetření laboratorní: moč na 

bílkovinu  a  cukr,  Addisův  nebo  Hamburgerův  sediment,  hodnoty  krevní  sedlivosti, 

hemoglobinu,  hematokritu  a  leukocytů,  glykémie,  cholesterolemie,  hladina  močoviny, 

kreatininu,  iontů,  EKG,  případně  RTG  hrudníku  a  echokardiografické  vyšetření.  (Blaha, 

1997)

     Protože sekundární hypertenze není častá,  jsou speciální  vyšetření,  zaměřená k jejímu 

vyloučení,  vhodná  jenom  u  mladých  nemocných,  u  nemocných  rezistentních  k léčbě,  u 

pacientů, kde došlo náhle k akceleraci předtím dobře kontrolované hypertenze a samozřejmě 

při důvodném podezření na sekundární hypertenzi. (Bureš, 2003)

5.3 Klasifikace

    Podle současných doporučení amerického Národního zdravotního institutu bychom měli 

jako hraniční hypertenzi označovat ty případy, kdy při opakovaných měřeních, někdy v rámci 

jednoho sezení, zjistíme jednou hodnoty abnormální, jindy ještě hodnoty v mezích normy.

     Podle výše TK lze hypertenzi dělit do 3 stupňů:

- mírná hypertenze s TK 140 – 159/90 – 99 mm Hg s podskupinou hraniční hypertenze 

140 – 149/90 – 94 mm Hg,

- středně pokročilá hypertenze s TK 160 – 179/100 – 109 mm Hg,

- těžká hypertenze s TK větším než 180/110 mm Hg.

     Podle tíže orgánových komplikací lze hypertenzi dělit do následujících vývojových stádií:

I. stadium – prosté zvýšení TK bez klinicky prokazatelných orgánových změn,

II.  stadium – přítomnost orgánových změn bez poruchy jejich funkcí (hypertrofie  levé 

srdeční komory, mikroalbunimurie, nevelká proteinurie, kalcifikace aorty či jiných tepen, 



změny  velkých  tepen  při  UZ  vyšetření,  na  očním  pozadí  hypertenzní  angiopatie  až 

angioskleróza,

III. stadium – těžké orgánové změny s poruchou jejich funkce (levostranné srdeční selhání 

s narůstající dušností  až po rozvoj kardiálního astmatu nebo plicního edému, urychlení 

koronární aterosklerózy a různými projevy ischemické choroby srdeční, aneurysmata  a 

disekce  aorty,  cévní  mozkové  příhody  včetně  tranzitorní  ischemické  ataky,  renální 

insuficience až selhání, fundoskopicky retinopatie až neuroretinopatie,

IV. stadium – maligní hypertenze (maligní zvrat) se vyskytuje především u neléčené nebo 

nedostatečně  kontrolované  hypertenze.  Je  charakterizována  vzestupem  krevního  tlaku 

často na hodnoty větší než 230/130 mm Hg s rychlou progresí orgánových změn: akutní 

levostranné  srdeční  selhání,  hypertenzní  encefalopatie  s poruchami  vědomí,  křečemi, 

rozvoj maligní vaskulární nefrosklerózy s progresí do renálního selhání, možnost vzniku 

aortální  disekce.  Jde  o  protrahovanější  stav  konečných  stadií  špatně  kontrolované 

hypertenze  a  je  nutno  ji  odlišit  od  hypertenzní  krize,  která  se  může  vyskytnout 

v kterémkoliv stadiu hypertenze. (Bureš, 2003)

5.4 Terapie hypertenze

     Úkolem léčení je snížit krevní tlak na normální hodnoty, které oddalují vznik komplikací a 

předcházejí katastrofickým příhodám.  Léčeni musí být všichni hypertonici. Pacient musí být 

trvale sledován lékařem, který léčbu řídí. Je vhodné vlastnit tlakoměr a kontrolovat krevní 

tlak, případně po dohodě s lékařem upravovat dávky léčiv. (Navrátil, 2008)

     Strategie léčby je určována jednak kategorizací hypertenze, jednak přítomností rizikových 

faktorů a komplikací. (Bureš, 2003)

5.4.1 Nefarmakologická terapie

     Nemedikamentózní  léčení  upřednostňujeme v první  řadě.  U lehčích  hypertenzí  s ním 

vystačíme.  Patří  sem antiaterogenní  dieta  a  omezením soli  (pod  5  g  NaCl/den),  redukce 

hmotnosti u obézních, fyzický trénink (alespoň jedna hodina chůze denně po pocitu zahřátí), 

dostatečný spánek a duševní relaxace, zákaz alkoholu nad 15 g/den, zákaz kouření. (Blaha, 

1997)



     Je třeba pamatovat na omezení léků podporujících retenci sodíku a vody (nesteroidní 

antiflogistika, kortikoidy a event. steroidní kontracepce u žen). Užitečné je zakoupit tonometr 

pro domácí užití. Dobré výsledky léčby pomáhají upevnit dobré návyky. Špatné výsledky by 

měly nemocného přivést zpět k lékaři. (Bureš, 2003)

5.4.2 Farmakologická terapie

     Podle současných doporučení České kardiologické společnosti je farmakologická léčba 

doporučována teprve po intenzívní nefarmakologické léčbě, která ani po 3 měsících nevedla 

k úpravě tlaku, a jenom v těch případech, kdy je při nízkém kardiovaskulárním riziku krevní 

tlak větší než 160/95 a při vysokém kardiovaskulárním riziku krevní tlak větší než 140/90. Za 

rezistentní označujeme hypertenzi, kdy se při trojkombinaci antihypertenziv nepodařilo snížit 

tlak pod 160/100 mm Hg. Mezi odborníky je shoda v tom, že každý z léků užívaných v terapii 

hypertenze  by  měl  být  předepisován  v optimálních  a  spíše  nízkých  dávkách.  Správné 

dávkování  předchází  nežádoucím  účinkům.  Nedosáhneme-li  patřičné  léčebné  odpovědi 

jediným  lékem,  je  vhodná  kombinace  s dalším.  U  jedinců  rezistentních  k terapii  se 

nevyhneme troj- nebo i čtyřkombinacím. (Bureš, 2003)

     V současnosti  se  preferují  léčiva,  která  příznivě  ovlivňují  metabolizmus  a  současně 

oddalují manifestaci diabetu mellitu 2. typu. Z tohoto hlediska se antihypertenziva rozlišují na 

metabolicky pozitivní  (inhibitory ACE,  blokátory receptorů  pro angiotenzin),  metabolicky 

neutrální  (blokátory  kalciového  kanálu)  a  metabolicky  negativní  (diuretika  –  thiazidy, 

antagonisté β-receptorů).

     U nekomplikované hypertenze (krevní tlak méně než 160/100 mm Hg) se doporučují 

inhibitory ACE nebo blokátory receptorů pro angiotenzin plus thiazidy (nízká dávka).

     Hypertenzi s vyšším kardiovaskulárním rizikem se doporučuje léčit inhibitory ACE nebo 

blokátory receptorů pro angiotenzin plus blokátor kalciového kanálu.

     Hypertenze po infarktu myokardu nebo se srdečním selháním vyžaduje léčbu inhibitory 

ACE nebo blokátory receptorů pro angiotenzin plus antagonisty β-receptorů. Je-li krevní tlak 

menší než 140/90 mm Hg, pak při retenci tekutin je možno přidat thiazidová diuretika, nebo 

blokátor kalciového kanálu. (Martínková, 2007)

     U osob starších 60 let je antihypertenzní léčba velmi častá. (Matějka, 1998). 

     Současné léky používané s úspěchem k léčbě vysokého krevního tlaku jsou:

- diuretika,

- betablokátory,



- inhibitory renin-angiotenzinové sestavy,

- blokátory kalciového kanálu. (Navrátil, 2008)

5.4.2.1 Diuretika

     Diuretika  (saluretika)  představují  široce  používanou  skupinu  látek,  které  zvyšují 

vylučování moči.  Působí převážně specificky v ledvinách.  Zde zasahují v různých úsecích 

nefronu, kde ovlivňují odlišné transportní mechanizmy a iontové kanály.  Mohou působit v 

proximálním tubulu  (acetazolamid,  mannitol),  v  Henleově  kličce  (furosemid),  v  distálním 

tubulu  (hydrochlorothiazid,  chlortalidon,  indapamid)  a  ve  sběrných  kanálcích  (diuretika 

šetřící draslík - amilorid, triamteren, spironolacton). (Lincová, 2007)

     Diuretika u většiny pacientů sníží krevní tlak o 10 – 15 mm Hg a často sama postačují 

zajistit  přiměřenou  farmakoterapii  při  mírné  až  středně  závažné  primární  hypertenzi. 

(Katzung, 2006)   

     Deplece  draslíku  je  nejčastějším nežádoucím účinkem terapie  diuretiky (s  výjimkou 

diuretik  šetřících  draslík),  zvláště  při  současném  užívání  digitalisu,  kortikoidů  nebo  při 

současném diabetu. Hypokalémie se projevuje v prvních týdnech léčení subjektivně slabostí, 

bolestmi ve svalech, zácpou, objektivně snížením hladiny draslíku v séru pod 3,3 mmol/l. Na 

tyto  příznaky je  nutno  se  na začátku  léčení  soustředit  a  dojde-li  k hypokalémii,  musí  být 

uhrazena přídavky draslíku. (Katzung, 2006, Blaha, 1997) 

     Saluretika  podáváme  v malých  dávkách.  Nejužívanější  je  hydrochlorothiazid, 

chlorthaliton,  nebo  kombinované  preparáty  Moduretic  (hydrochlorothiazid  plus  amilorid) 

nebo Amicloton (chlortalidon plus amilorid).  Silná diuretika (Furosemid) používáme jen u 

nemocných s omezenou glomerulární filtrací. (Blaha, 1997)

     V klinické  praxi  je  třeba  pamatovat  na  riziko  dny při  zvýšení  plazmatických  hladin 

kyseliny močové a myslet i na možné zhoršení lipidogramu. Léčba diuretiky také zhoršuje 

inzulínovou rezistenci. Nežádoucím účinkem, zejm. u mladých mužů, je nepříznivý vliv na 

potenci.

     Velmi výhodná je kombinace diuretik s ACE inhibitory (které blokují stimulační účinek 

diuretik na RAAS a sympatikus). Výhodná je také kombinace s β-blokátory,  které inhibují 

uvolňování reninu v juxtaglomerulárním aparátu ledvin. (Bureš, 2003)

     Kromě β-sympatolytik a inhibitorů ACE jsou saluretika dodnes jediné látky, u nichž bylo 

prokázáno, že při arteriální hypertenzi prodlužují život. Mimoto jsou levné a při moderním 

nízkém dávkování vyvolávají jen minimum nežádoucích účinků. (Lüllmann, 2004)



5.4.2.2 Betablokátory

     Snižují systolický i diastolický krevní tlak. Přestože blokáda  β-receptorů nastane velmi 

rychle, nerozvine se hypotenzivní účinek okamžitě. V závislosti na použité látce uplyne spíše 

několik dní nebo 1 -  2 týdny, než se rozvine požadovaný účinek. (Lüllmann, 2004)

     Lipofilní  betablokátory (propranolol,  penbutol,  alprenolol,  o něco nižší  rozpustnost v 

lipidech  mají  labetalol,  metoprolol,  pindolol  a  timolol)  jsou  charakterizovány  vysokou 

presystémovou eliminací v játrech. Hydrofilní betablokátory (acebutolol, atenolol, bisoprolol, 

sotalol) jsou vylučovány převážně renálně. (Lincová, 2007)

     Mechanizmus antihypertenzního  efektu není  až do nynějška přesně znám.  Krátce po 

podání  dochází  dokonce k mírnému zvýšení  systémové arteriolární  rezistence,  ale  protože 

současně klesá i minutový srdeční výdej, klesá i krevní tlak. 

     Jednoznačně jsou indikovány zejména u nemocných s koronární chorobou, jak při angině 

pectoris, tak i po infarktu myokardu. (Bureš, 2003)

   Vliv  na CNS :  Ve vysokých koncentracích  (přibližně  50 až 100krát  vyšších,  než jsou 

koncentrace  terapeutické)  má  mnoho  betablokátorů  lokálně  anestetický  účinek.  Lipofilní 

betablokátory  pronikají  hematoencefalickou  bariérou  do  CNS  a  mohou  vyvolat  únavu, 

poruchy spánku (nespavost, živé sny) i deprese. (Lincová, 2007)     

     Z nežádoucích účinků je třeba pamatovat na bradykardii, zhoršení stažlivosti myokardu 

(může  vyvolat  srdeční  selhání)  a  poruchy prokrvení  periférie  (studené  nohy).  Blokáda  β-

receptorů v bronchiální svalovině zvyšuje její náklonnost ke konstrikci a může být příčinou 

zhoršení  bronchiálního  astmatu  a  chronické  obstrukční  pulmonální  nemoci  nebo  dokonce 

rozvoje  astmatického  stavu.  Betablokátory  (snad  s výjimkou  léků  s výraznou  vnitřní 

sympatomimetickou  aktivitou)  mají  nepříznivý  vliv  na  lipidogram.  Nemocní  s koronární 

chorobou  pak  mohou  být  ohroženi  vznikem infarktu.  V terapii  hypertenze  dáváme  proto 

přednost  lékům  s relativně  dlouhým  poločasem  eliminace,  jakými  jsou  např.  selektivní 

atenolol nebo kratší dobu působící meteprolol, stejně terapeuticky účinné jsou i betablokátory 

neselektivní, metipranolol, bopindolol nebo selektivní acebutolol. (Bureš, 2003)

     Závažný může být při náhlém ukončení léčby betablokátory tzv. rebound fenomén. Může 

dojít k prudkému zvýšení krevního tlaku, exacerbaci anginy pectoris i k náhlé srdeční smrti. 

Příčinou je hypersenzitivita β-receptorů, i zvýšení jejich počtu. Léčba musí být proto vždy 

ukončována postupně. (Lincová, 2007)    

     Je třeba uvážit, že antihypertenzní účinek betablokátorů s postupujícím věkem pacienta 

ubývá. Používané dávky jsou vyšší než dávky nutné k blokádě β-receptorů. (Lüllmann, 2004)



5.4.2.3 Inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin

     Captopril,  enalapril,  lisinopril,  quinapril,  tramdolapril,  ramipril,  fosinopril,  benzapril, 

moexipril,  cilazapril,  imidapril  –  všechny  tyto  látky  patří  do  skupiny  inhibitorů  enzymu 

konvertujícího angiotenzin.  Jsou terapeuticky velmi vhodná nejen jako účinná a  bezpečná 

antihypertenziva, ale významně se uplatňují také v terapii srdeční nedostatečnosti a infarktu 

myokardu. (Lincová, 2007)

     Dříve skupina léků vyhrazená jen nejtěžším hypertenzím, nyní mnohdy léky prvé volby 

pro  nízký  počet  nežádoucích  účinků.  Z  nežádoucích  účinků  se  uvádějí  hypotenze, 

hyperkalémie, suchý kašel, poruchy hlasu, angioedém, alergické kožní reakce a trávicí obtíže. 

Jedinou  závažnou  kontraindikací  je  bilaterální  stenóza  renální  artérie.  Vynikající  je 

kombinace s diuretikem, protože ACE inhibitor blokuje nežádoucí účinky diuretika. Vždy je 

však nutná pravidelná laboratorní kontrola plazmatických hladin kreatininu. (Lincová, 2007, 

Bureš, 2003)

     Na molekulární  úrovni  snižují  tvorbu angiotenzinu  II,  zvyšují  množství  bradykininu, 

snižují sekreci aldosteronu, proto redukují periferní rezistenci a intravaskulární objem, aniž by 

ovlivňovaly  srdeční  akci.  Brání  rozvoji  nežádoucích  orgánových  změn  a  komplikací 

makrovaskulárního  i  mikrovaskulárního  typu.  Tím  se  vysvětluje  jejich  příznivý  význam 

v léčbě  hypertenze  diabetiků  a  u  nemocných  s metabolickým  syndromem.  ACEI  jsou 

využitelné pro všechny druhy i stupně závažnosti hypertenze, snižují mortalitu. (Martínková, 

2007)

5.4.2.4 Blokátory kalciových kanálů

     Blokátory kalciových kanálů se řadí k nejčastěji používaným látkám pro léčbu hypertenze 

a anginy pectoris.  Základním mechanizmem účinku je ovlivnění přesunu kalciových iontů 

v buněčných  membránách  s následným snížením iontů  Ca2+ v cytoplazmě  buněk hladkých 

svalů cévní stěny a kontraktilních a vodivých buněk myokardu. Do této skupiny řadíme látky 

s rozdílnou chemickou strukturou, které mají různé farmakologické a terapeutické působení.

     Všechny  blokátory  kalciových  kanálů  jsou  stejně  účinné  v  léčbě  mírné  a  střední 

hypertenze a jsou srovnatelně účinné jako diuretika nebo betablokátory. (Lincová, 2007)     

     Farmakologické  působení  se  projevuje  vazodilatací,  poklesem  krevního  tlaku  a  u 

verapamilu a diltiazemu rovněž výrazným působením na myokard a převodní systém srdeční 



s následným  snížením  stažlivosti,  poklesem  srdeční  frekvence  a  zpomaleným  vedením 

vzruchu v myokardu.

     Nejstarší  neretardované  přípravky  (nifedipin,  diltiazem  a  verapamil)  působí  pouze 

krátkodobě.  Riziko  výrazného  kolísání  krevního  tlaku  bylo  sníženo  vývojem  přípravků 

s pozvolným uvolňováním. Další rozvoj se soustředil na přípravu dihydropyridinů s delším 

eliminačním  poločasem,  výraznější  cévní  selektivitou,  sníženým  kardiodepresivním 

působením a s menším účinkem na převodní systém.  Představiteli  této  skupiny jsou např. 

amlodipin, felodipin nebo nisoldipin. (Perlík, 2005)

     Nežádoucím účinkem mohou být ataky zrudnutí a sinusové tachykardie (pouze u preparátů 

s krátkým poločasem eliminace) a perimaleolární otoky. Léčba verapamilem někdy způsobuje 

zácpu. Výhodou je, že neovlivňují plazmatické hladiny draslíku, glukózy, kyseliny močové a 

lipidové spektrum. (Bureš, 2003)

5.5 Ostatní lékové skupiny užívané k léčbě hypertenze

5.5.1 Přímo působící vazodilatátory

   Antihypertenzní vazodilatancia vyvolávají přímou vazodilataci převážně arteriol a snižují 

tak krevní tlak bez ohledu na to, jaké etiologie hypertenze je. Oproti jiným antihypertenzivům 

neinhibují tyto látky aktivitu sympatiku a dilatují podstatně více hladký sval arteriální než 

venózní. Nebezpečí ortostatické hypotenze je proto malé. (Lincová, 2007)

     Dihydralazin je levný a účinný lék užívaný zejména u hypertenzí rezistentních k léčbě. Má 

krátký  poločas,  musí  být  podáván  3krát  denně.  Minoxidil  je  účinným  vazodilatátorem 

působícím na draslíkový kanál.  Je  vylučován v nemetabolizované  formě ledvinami.  Může 

vést k hirzutizmu, je užíván jen u mužů s těžkou hypertenzí. (Bureš, 2003)

5.5.2 Antagonisté α1-receptoru

     Prazosin,  doxazosin  a  terazosin  vedou  k poklesu  periferní  cévní  rezistence  s mírnou 

reflexní tachykardíí. Výhodou je snížení lipoproteinu LDL a VLDL, zatímco HDL se zvyšuje. 

Indikací  je  hypertenze  kombinovaná  s hypertrofií  prostaty,  kombinovaná  léčba  u  těžších 

forem  hypertenze,  současná  dyslipidémie  nebo  porucha  glukózové  tolerance.  Léčiva  této 



skupiny by se měla podávat spíše v kombinaci a nikoli jako antihypertenziva první volby. 

Neměla by se podávat nemocným při srdečním selhání a při hypotenzi.

     Nežádoucí účinky jsou posturální hypotenze, závratě, únava, reflexí tachykardie, bolest 

hlavy, poruchy ejakulace.

     Mezi hlavní kontraindikace patří srdeční selhání, hypotenze, synkopy. (Martínková, 2007)

5.5.3 Agonisté α2-receptoru, centrálně působící antihypertenziva

     Metyldopa  a  klonidin  působí  aktivací  mozkových  α2-receptorů.  Intolerance  není 

výjimečná,  ale  nízké  dávky  bývají  tolerovány  dobře.  Novějšími  léky  této  skupiny  jsou 

blokátory imidazolinových receptorů (rilmenidin). (Bureš, 2003)

     V této  skupině  se  uplatňují  také  agonisté  imidazolinových  receptorů  v CNS,  jejichž 

výhodou je nižší incidence nežádoucích účinků.

     Indikace: metyldopa při hypertenzi v těhotenství, u hypertoniků s renální insuficiencí. Tato 

skupina zaujímá důležité místo v kombinované terapii hypertenze. (Martínková, 2007)

5.5.4 Blokátory angiotenzinových receptorů typu I (AT1-blokátory, sartany)

     Na rozdíl od ACEI působí odlišným mechanizmem. Kompetitivně nebo nekompetitivně 

antagonizují  působení  angiotenzinu  II  na  receptorech  AT1,  ale  nevedou  ke  zpomalenému 

odbourávání  bradykininu.  Do  této  skupiny  řadíme  např.  losartan,  valsartan  a  telmisartan. 

(Perlík, 2005)

     Incidence nežádoucích reakcí sartanů je nízká. (Martínková, 2007)



II. VÝZKUMNÁ ČÁST

     Cílem práce bylo zjistit případný vliv jednotlivých skupin léků na funkci čichu. Byly proto 

vytvořeny následující hypotézy.

6 Hypotézy

1) Antihypertenzní medikace nemá vliv na funkci prvního hlavového nervu.

1a)  Inhibitory  angiotenzin  konvertujícího  enzymu  nemají  vliv  na  funkci  prvního 

hlavového nervu.

1b) Blokátory kalciového kanálu nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

1c) Betablokátory nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

1d) Diuretika nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

1e) Antihypertenziva ostatní nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

2) Antikoagulancia nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

3) Antiagregancia nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

4) Hypolipidemika nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

5) Neurologická a psychiatrická medikace nemá vliv na funkci prvního hlavového nervu.

6) Antiarytmika nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

7) Perorální antidiabetika nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

8) Nitráty nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

9) Léky zařazené do skupiny ostatní nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.



7 Materiál a metodika

     Výzkum absolvovalo celkem 230 osob. Z toho 32 dotazníků bylo vyřazeno pro neúplnost, 

poruchu čichu, vyjma idiopatických, nebo nevhodnou medikaci pro tuto práci. Celkový počet 

osob, u kterých byla získána úplná data, byl tedy 198. Mužů bylo 92, žen 106. Jednalo se o 

pacienty hospitalizované na oddělení kardiologie Pardubické krajské nemocnice a. s. Všichni 

pacienti užívali antihypertenziva. Věk se pohyboval od 28 do 89 let. 69 pacientů se léčilo jen 

pro hypertenzi, 61 pro hypertenzi a diabetes mellitus a 68 pro hypertenzi a ostatní nemoci 

(interní, neurologické).

     Vyšetřování probíhalo na pokojích, výjimečně na chodbě. Vždy byly pacientům zajištěny 

klidné podmínky pro testování  čichu.  Po představení se a vysvětlení  záměru jsem rozdala 

dotazníky (Příloha B) a nechala čas na jejich prostudování. V případě souhlasu, stvrzeného 

podpisem,  jsem  nejprve  zaznamenala  základní  a  anamnestické  údaje  o  pacientovi  (věk, 

pohlaví,  povolání,  s jakým onemocněním se  pacient  léčí,  jaké  léky  užívá,  zda  kouří,  jak 

hodnotí svůj čich a jestli má poruchu chuti). Diagnózy, se kterými se pacient léčí a přesnou 

farmakologickou anamnézu jsem získala z dokumentace, ostatní údaje přímo od pacienta.

     Poté jsme přešli k další části, která obnášela testování čichu.   Nejprve byl proveden test 

parfémovaných  fixů  (Odourized  Market  Test  –  OMT).  K vyšetření  čichu  se  používají 

parfémované značkovače. Výrobcem je firma Centropen a. s. Sada obsahuje 6 fixů různých 

barev  a  vůní  (obr.  6).  Pacient  přivoněl  k fixu  a  měl  říci  přibližný  název  pachové  látky. 

Jednotlivé  čichané  látky  měl  pojmenovat  různým  názvem.  Každý  odlišný  název  byl 

ohodnocen jedním bodem, za stejné názvy, nebo pokud pacient nedokázal vůni pojmenovat, 

nezískal žádný bod. V další fázi voněl ještě jednou ke stejným fixům, ale nyní měl k dispozici 

pro každý fix 4 možnosti výběru z názvů. Byla možná jen jediná správná odpověď a pacient 

měl zaškrtnout odpověď i v případě, kdy nic necítil nebo si nebyl jistý. V tom případě vybral 

možnost  nejvíce  podobnou čichané  látce.  Za každou správnou odpověď získal  jeden bod. 

Nabízené  možnosti  odpovídaly  co  nejvíce  barvě  fixy,  např.  k červené  fixe  byly  tyto 

nápovědy: pomeranč, mandarinka, jahoda, rybíz. Při maximálním úspěchu bylo možné získat 

12 bodů.

     Nabízené možnosti a správné odpovědi, které jsou vyznačeny tučně, ukazuje tabulka 1.



Tab. 1 Možnosti nabízené při vyšetření čichu pomocí OMT. Tučně jsou vyznačeny správné 

odpovědi.

1. černá lékořice pepř paprika rybíz
2. žlutá banán citrón jablko ananas
3. hnědá čokoláda čaj skořice káva
4. modrá grep jahoda pomeranč broskev
5. zelená paprika jablko kiwi banán

6. červená pomeranč mandarinka jahoda rybíz

     Třetí  část  tvořilo  vyšetření  pomocí  Sniffin‘  Sticks  testu.  Skládá  se  ze  16 zásobníků 

podobných fixům (obr. 7) a zkoumají se 3 oblasti, práh čichu, diskriminace a identifikace. Pro 

účely této práce se prováděl pouze test identifikace. Pacient si přivoněl k jednomu fixu (obr. 

8) a po nabídnutí 4 nápověd vždy jeden název vybral. Za každou správnou odpověď dostal 

jeden bod, za každou jinou nula bodů. Bodové skóre se tedy mohlo pohybovat od 0 do 16 

bodů.

     Nabízené možnosti a správné odpovědi, které jsou vyznačeny tučně, ukazuje tabulka 2.

Tab.  2  Možnosti  nabízené  při  vyšetření  čichu  pomocí  testu  Sniffin‘  Sticks.  Tučně  jsou 

vyznačeny správné odpovědi.

1. pomeranč ostružina jahody ananas
2. kouř lepidlo kůže tráva
3. med vanilka čokoláda skořice
4. pažitka máta smrk cibule
5. kokos banán vlašský ořech třešeň
6. broskev jablko citrón grep
7. lékořice medvídek žvýkačka sušenka
8. hořčice pryž mentol terpentýn
9. cibule kyselé zelí česnek mrkev
10. cigareta káva víno svíčka
11. meloun broskev pomeranč jablko
12. koření pepř skořice hořčice
13. hruška švestka broskev ananas
14. heřmánek malina růže třešeň
15. anýz rum med smrk
16. chléb ryba sýr šunka



8 Statistické zpracování dat

     Ke statistickému zpracování dat byl použit program NCSS 2007. Deskriptivní statistika 

sloužila  pro  popis  dat.  Vliv  léčby  a  ostatních  faktorů  na  výsledky  vyšetření  čichu  byly 

hodnoceny nejdříve jednotlivě. Pro porovnání dvou skupin (léky užívající a neužívající) byl 

použit  neparametrický  Mann-Whitney  test,  případně  Kolmogorov-Smirnov.  Pro  porovnání 

skupin pacientů léčených pro hypertenzi, pro hypertenzi a diabetes mellitus a hypertenzi a 

ostatní  nemoci  byla  použita  Kruskal-Wallisova  analýzy  rozptylu  s následným 

mnohonásobným porovnáním. 



9 Analýza dat - deskriptivní statistika

     U všech osob, které  se účastnily studie,  byl  medián  bodového zisku v OMT 9 bodů 

(minimum 2 body, maximum 12 bodů).

     V testu Sniffin‘ Sticks byl medián bodového zisku 11 bodů (minimum 2 body, maximum 

16 bodů).

     Celkem 173 osoby označily svůj čich za normální. Věkový medián osob se subjektivně 

udaným normálním čichem byl 69 let (minimum 28 let, maximum 89 let).

     24 osoby hodnotily svůj čich jako hyposmii. Ve všech případech se jednalo o hyposmii 

idiopatickou. Medián věku osob s hyposmií byl 70 let (minimum 42 let, maximum 85 let).

     1 osoba udala anosmii. Anosmie byla idiopatické etiologie. Věk této osoby byl 75 let.

Tab. 3 Minimum, maximum a medián věku u čichu.

 
Celkem Věk

min. max. medián

Čich
norma 173 28 89 69

hyposmie 24 42 85 70
anosmie 1 75 75 75

69
70

75

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

norma hyposmie anosmie

Čich

Medián věku

medián

Obr. 9 Rozdělení osob dle subjektivního hodnocení čichu.



U osob, které udaly normální čich, byl medián bodového zisku v testu OMT 9 bodů 

(minimum 2 body, maximum 12 bodů).

Medián bodového zisku u osob, které udaly hyposmii, byl 8,5 (minimum 5 bodů, maximum 

12 bodů).

U osoby, která hodnotila čich jako anosmii, byl medián 9 bodů.

Tab. 4 Minimum, maximum a medián pro OMT a čich.

 
Celkem OMT

min. max. medián

Čich
norma 173 2 12 9

hyposmie 24 5 12 8,5
anosmie 1 9 9 9

9

8,5

9

8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9

9

norma hyposmie anosmie

Čich

 medián OMT

medián

Obr. 10 Graf mediánu pro OMT dle subjektivního vnímání čichu.



Celkem 173 osoby označily svůj čich jako normální. Medián bodového zisku v testu Sniffin‘ 

Sticks byl 12 bodů (minimum 2 body, maximum 16 bodů).

Celkem 24 osoby označily svůj čich jako hyposmii. Jejich medián byl 11 bodů (minimum 

byly 3 body, maximum 14 bodů).

1 osoba označila svůj čich jako anosmii. Medián ve Sniffin‘ Sticks testu měla 2 body.

Tab. 5 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a čich.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián

Čich
norma 173 2 16 12

hyposmie 24 3 14 11
anosmie 1 2 2 2
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2

0

2

4

6

8

10

12

norma hyposmie anosmie

Čich

Medián Sniffin Sticks testu

medián

Obr. 11 Graf mediánu Sniffin’ Sticks testu dle subjektivního hodnocení čichu.



Celkem 190 zúčastněných osob bylo bez poruchy chuti. Věkový medián byl 69 let (minimum 

bylo 28 let, maximum 89 let).

Zbylých 8 osob uvedlo poruchu chuti. Jejich medián věku byl 74,5 let (minimum bylo 42 let, 

maximum 77 let).

Tab. 6 Minimum, maximum a medián věku u poruchy chuti.

 
Celkem Věk

min. max. medián

Porucha chuti ne 190 28 89 69
ano 8 42 77 74,5
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74,5
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74
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ne ano

Porucha chuti

Medián věku

medián

Obr. 12 Graf věkového mediánu dle subjektivního vnímání chuti.



Medián bodového zisku v testu  OMT u osob, které  neměly poruchu chuti,  byl  9  bodů (s 

minimem 2 body, maximem 12 bodů.

Medián  u  osob,  které  udaly  poruchu  chuti,  byl  rovněž  9  bodů  (minimum  bylo  6  bodů, 

maximum 11 bodů).

Tab. 7 Minimum, maximum a medián pro OMT a poruchu chuti.

 
Celkem OMT

min. max. medián

Porucha chuti ne 190 2 12 9
ano 8 6 11 9

9 9
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medián

Obr. 13 Graf mediánu pro OMT dle subjektivního vnímání chuti.



Medián bodového zisku ve Sniffin’ Sticks testu u osob, které neměly poruchu chuti, byl 12 

bodů (minimum byly 2 body, maximum bylo 16 bodů.

Medián u osob, které udaly poruchu chuti, byl v tomto testu 9 bodů (minimum byly 2 body, 

maximum 12 bodů).

Tab. 8 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test u poruchy chuti.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián

Porucha chuti ne 190 2 16 12
ano 8 2 12 9

12
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Medián Sniffin Sticks testu

medián

Obr. 14 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle subjektivního vnímání chuti.



Celkem 70 osob neužívalo ACEI. Medián bodového zisku v OMT u těchto osob byl 9 bodů 

(minimum byly 3 body, maximum 12 bodů).

128 osob ACEI užívalo. Medián měly 8 bodů (minimum byly 2 body, maximum 12 bodů).

Tab. 9 Minimum, maximum a medián pro OMT a ACEI.

 
Celkem OMT

min. max. medián

ACEI ne 70 3 12 9
ano 128 2 12 8

9

8

7,4
7,6
7,8

8
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8,6
8,8

9

ne ano

ACEI

Medián OMT

medián

Obr. 15 Graf mediánu pro OMT dle užívání ACEI.



Medián bodového zisku u osob, které neužívaly ACEI v testu Sniffin’ Sticks, byl 12 bodů 

(minimum 3 body, maximum 16 bodů).

U osob užívajících ACEI byl medián 11 bodů (minimum 2 body, maximum 16 bodů).

Tab. 10 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a ACEI.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián

ACEI ne 70 3 16 12
ano 128 2 16 11

12

11

10,4
10,6
10,8

11
11,2
11,4
11,6
11,8

12

ne ano

ACEI

Medián Sniffin Sticks testu

medián

Obr. 16 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání ACEI.



Celkem 165 osob neužívalo blokátory kalciového kanálu. Medián v testu OMT byl 9 bodů 

(minimum byly 2 body, maximum 12 bodů).

33  osoby  užívaly  blokátory  kalciového  kanálu.  Jejich  bodový  medián  byl  také  9  bodů 

(minimum 5 bodů, maximum 12 bodů).

Tab. 11 Minimum, maximum a medián pro OMT a blokátory kalciového kanálu.

 
Celkem OMT

min. max. medián
Blokátory 
kalciového

kanálu

ne 165 2 12 9

ano 33 5 12 9

9 9
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Medián OMT

medián

Obr. 17 Graf  mediánu pro OMT dle užívání blokátorů kalciového kanálů.



Osoby, které neužívaly blokátory kalciového kanálu, měly ve Sniffin’ Sticks testu medián 11 

bodů (minimum byly 2 body, maximum bylo 16 bodů).

Osoby,  které  užívaly  blokátory  kalciového  kanálu,  měly  bodový medián  11  (minimum 2 

body, maximum16 bodů).

Tab. 12 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a blokátory kalciového kanálu.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián
Blokátory 
kalciového 

kanálu

ne 165 2 16 11

ano 33 2 16 11

11 11
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Obr. 18 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání blokátorů kalciového kanálu.



Celkem 42 osoby neužívaly betablokátory. Bodový medián v OMT testu měly 9 (minimum 5 

bodů, maximum 12 bodů).

Celkem 156 osob betablokátory užívalo. Medián bodového zisku byl 9 bodů (minimum byly 

2 body, maximum 12 bodů).

Tab. 13 Minimum, maximum a medián pro OMT a betablokátory.

 
Celkem OMT

min. max. medián

Betablokátory ne 42 5 12 9
ano 156 2 12 9

9 9
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Obr. 19 Graf mediánu pro OMT dle užívání betablokátorů.



Medián  u  osob,  které  neužívali  betablokátory  ve  Sniffin’  Sticks  testu,  byl  11,5  bodu 

(minimum byly 3 body, maximum 16 bodů).

U osob, které užívaly betablokátory, byl bodový medián 11 (minimum 2 body, maximum 16 

bodů).

Tab. 14 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a betablokátory.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián

Betablokátory ne 42 3 16 11,5
ano 156 2 16 11
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Medián Sniffin Sticks testu

medián

Obr. 20 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání betablokátorů.



107 osob neužívalo diuretika. Medián v OMT byl 9 bodů (minimum byly 4 body, maximum 

12 bodů).

11  osob  užívalo  diuretika.  Bodový  medián  v tomto  testu  byl  8  bodů  (minimum 2  body, 

maximum 12 bodů).

Tab. 15 Minimum, maximum a medián pro OMT a diuretika.

 
Celkem OMT

min. max. medián

Diuretika ne 107 4 12 9
ano 91 2 12 8
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Obr. 21 Graf mediánu pro OMT dle užívání diuretik.



V testu Sniffin’ Sticks u osob, které diuretika neužívaly, byl medián bodového zisku 11 bodů 

(minimum 2 body, maximum 16 bodů). U osob, které diuretika užívaly, byl medián bodového 

zisku také 11 bodů (minimum také 2 body, maximum také 16 bodů).

Tab. 16 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a diuretika.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián

Diuretika ne 107 2 16 11
ano 91 2 16 11

11 11
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Obr. 22 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání diuretik.



Celkem 140 osob neužívalo antihypertenziva ze skupiny ostatní.  Sem byly např. zařazeny 

antagonisté  imidazolinových  receptorů,  dihydropyridinové  deriváty,  blokátory  α-  a  β-

adrenergních receptorů a antagonisté angiotenzinu II. Medián bodového zisku v OMT byl 9 

bodů (minimum byly 3 body, maximum 12 bodů).

Zbylých  58  osob  tyto  antihypertenziva  užívalo.  Medián  bodového  zisku  byl  8,5  bodu 

(nimimum 2 body, maximum 12 bodů).

Tab. 17 Minimum, maximum a medián pro OMT a ostatní antihypertenziva.

 
Celkem OMT

min. max. medián
Ostatní 

antihypertenziva
ne 140 3 12 9
ano 58 2 12 8,5
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TK ostatní

Medián OMT
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Obr. 23 Graf mediánu pro OMT dle užívání ostatních antihypertenziv.



Ve Sniffin’ Sticks testu u osob, které neužívali ostatní antihypertenziva, byl medián bodového 

zisku 11 (minimum byly 2 body, maximum 12 bodů).

U osob,  které  užívali  ostatní  antihypertenziva,  byl  bodový medián  12 (minimum 3 body, 

maximum 12 bodů). 

Tab. 18 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a ostatní antihypertenziva.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián

TK ostatní ne 140 2 12 11
ano 58 3 16 12
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10,8
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ne ano
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Medián Sniffin Sticks testu
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Obr. 24 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání ostatních antihypertenziv.



Celkem  75  osob  neužívalo  anopyrin,  godasal  nebo  tictil,  zařazených  do  skupiny 

antikoagulancia I. Medián v OMT byl 9 bodů (minimum bylo 5 bodů, maximum 12 bodů).

Celkem 123 osoby užívaly antikoagulancia I. Medián bodového zisku byl 8 bodů (minimum 2 

body, maximum 12 bodů).

Tab. 19 Minimum, maximum a medián pro OMT a atnikoagulancia I.

 
Celkem OMT

min. max. medián
Antikoagulancia 

I
ne 75 5 12 9
ano 123 2 12 8
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Obr. 25 Graf mediánu pro OMT dle užívání antikoagulancií I.



V testu Sniffin’ Sticks u osob neužívajících antikoagulancia I byl medián bodového zisku 11 

(minimum byly 3 body, maximum 16 bodů).

Osoby užívající antikoagulancia I měly v tomto testu medián bodového zisku 11 (nimimum 

byly 2 body, maximum 16 bodů).

Tab. 20 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a antikoagulancia I.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián
Antikoagulancia 

I
ne 75 3 16 11
ano 123 2 16 11

11 11

0

2

4

6

8

10

12

ne ano

Antikoagulancia I

Medián Sniffin Sticks testu

medián

Obr. 26 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání antikoagulancií I.



Celkem 159 osob neužívalo plavix (antikoagulancia  II).  Medián v testu  OMT byl  9  bodů 

(minimum 2 body, maximum 12 bodů).

39 osob antikoagulancia II užívalo. Jejich bodový medián byl 9 bodů (minimum bylo 5 bodů, 

maximum 12 bodů).

Tab. 21 Minimum, maximum a medián pro OMT a antikoagulancia II.

 
Celkem OMT

min. max. medián
Antikoagulancia 

II
ne 159 2 12 9
ano 39 5 12 9
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Obr. 27 Graf mediánu pro OMT dle užívání antikoagulancií II.



Osoby, které neužívaly antikoagulancia II, měly ve Sniffin’ Sticks testu bodový medián 12 

(minimum 2 body, maximum 16 bodů).

Osoby,  které  užívaly antikoagulancia  II,  měly ve  Sniffin’ Sticks  testu  bodový medián  11 

(minimum 2 body, maximum 15 bodů).

Tab. 22 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a antikoagulancia II.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián
Antikoagulancia 

II
ne 159 2 16 12
ano 39 2 15 11
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Obr. 28 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání antikoagulancií II.



Celkem 164 zúčastněných osob neužívalo warfarin, clexane nebo fraxiparine (antikoagulancia 

III). Medián bodového zisku v testu OMT byl 9 bodů (minimum byly 2 body, maximum 12 

bodů).

Celkem 34 osoby užívaly antikoagulancia III. Medián byl v tomto testu 8 bodů (minimum 3 

body, maximum 12 bodů).

Tab. 23 Minimum, maximum a medián pro OMT a antikoagulancia III.

 
Celkem OMT

min. max. medián
Antikoagulancia 

III
ne 164 2 12 9
ano 34 3 12 8
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Obr. 29 Graf mediánu pro OMT dle užívání antikoagulancií III.



V testu Sniffin’ Sticks u osob, které neužívaly antikoagulancia III,  byl  bodový medián 12 

(minimum 2 body, maximum 16 bodů).

Osoby  užívající  antikoagulancia  III  měly  bodový  medián  11  (minimum  byly  3  body, 

maximum 15).

Tab. 24 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a antikoagulancia III.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián
Antikoagulancia 

III
ne 164 2 16 12
ano 34 3 15 11

12
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Obr. 30 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání antikoagulancií III.



178 osob neužívalo antiagregancia.  Do antiagregancií  byl  zařazen ipaton, apo-tic, tagren a 

ibustrin. Medián bodového zisku v testu OMT byl 9 bodů (minimum 2 body, maximum 12 

bodů).

20 osob užívalo antiagregancia. Jejich bodový medián v OMT byl 8 bodů (minimum bylo 5 

bodů, maximum 12 bodů).

Tab. 25 Minimum, maximum a medián pro OMT a antiagregancia.

 
Celkem OMT

min. max. medián

Antiagregancia ne 178 2 12 9
ano 20 5 12 8
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ne ano
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Obr. 31 Graf mediánu pro OMT dle užívání antiagregancií.



U osob neužívajících antiagregancia byl medián ve Sniffin’ Sticks testu 11,5 bodu (minimum 

2 body, maximum 16 bodů).

Osoby, které antiagregancia užívaly, měly medián 11 bodů (minimum byly 4 body, maximum 

bylo 16 bodů).

Tab. 26 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a antiagregancia.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián

Antiagregancia ne 178 2 16 11,5
ano 20 4 16 11
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Obr. 32 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání antiagregancií.



Celkem  73  osoby  neužívaly  hypolipidemika.  Jejich  bodový  medián  v testu  OMT byl  9 

(minimum byly 3 body, maximum 12 bodů).

125 osob hypolipidemika užívalo. Medián v OMT byl 8 bodů (minimum 2 body, maximum 

12 bodů).

Tab. 27 Minimum, maximum a medián pro OMT a hypolipidemika.

 
Celkem OMT

min. max. medián

Hypolipidemika ne 73 3 12 9
ano 125 2 12 8

9

8

7,4
7,6
7,8

8
8,2
8,4
8,6
8,8

9

ne ano

Hypolipidemika

Medián OMT

medián

Obr. 33 Graf mediánu pro OMT dle užívání hypolipidemik.



Ve Sniffin’  Sticks  testu  u  osob,  které  neužívaly  hypolipidemika,  byl  bodový  medián  11 

(minimum byly 3 body, maximum 16 bodů).

Osoby užívající  hypolipidemika měly medián bodového zisku 11 (minimum byly 2 body, 

maximum 16 bodů).

Tab. 28 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a hypolipidemika.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián

Hypolipidemika ne 73 3 16 11
ano 125 2 16 11
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Obr. 34 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání hypolipidemik.



163  osoby neužívaly  neurologické  a  psychiatrické  léky.  Bodový  medián  v OMT měly  9 

(minimum byly 2 body, maximum 12 bodů).

35 osob neurologické a psychiatrické léky užívalo. Bodový medián měly 8 (minimum 5 bodů, 

maximum 12 bodů).

Tab. 29 Minimum, maximum a medián pro OMT a neurologické a psychiatrické léky.

 
Celkem OMT

min. max. medián
Neurol. a 

psych. léky
ne 163 3 12 9
ano 35 5 12 8

9

8

7,4
7,6
7,8

8
8,2
8,4
8,6
8,8

9

ne ano
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Obr. 35 Graf mediánu pro OMT dle užívání neurologických a psychiatrických léků.



Osoby, které neužívaly neurologické a psychiatrické léky, měly medián bodového zisku ve 

Sniffin’ Sticks testu 12 (minimum byly 2 body, maximum 16 bodů).

U  osob  užívajících  tyto  léky  byl  medián  bodového  zisku  11  (minimum  byly  4  body, 

maximum 16 bodů).

Tab. 30 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a neurologické a psychiatrické 

léky.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián
Neurol. a 

psych. léky
ne 163 2 16 12
ano 35 4 16 11
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Obr. 36 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání neurologických a psychiatrických 

léků.



Celkem  186  osob  neužívalo  antiarytmika.  Medián  bodového  zisku  v OMT  byl  9  bodů 

(minimum byly 2 body, maximum 12 bodů).

U 12 osob užívajících antiarytmika byl bodový medián 9,5 (minimum bylo 5 bodů, maximum 

12 bodů).

Tab. 31 Minimum, maximum a medián pro OMT a antiarytmika.

 
Celkem OMT

min. max. medián

Antiarytmika ne 186 2 12 9
ano 12 5 12 9,5
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Obr. 37 Graf mediánu pro OMT dle užívání antiarytmik.



Ve Sniffin’ Sticks  testu  osoby  neužívající  antiarytmika  měly  medián  bodového  zisku  12 

(minimum byly 2 body, maximum bylo 16 bodů).

Osoby, které užívaly antiarytmika, měly bodový medián 11 (minimum bylo 9 bodů, maximum 

16 bodů).

Tab. 32 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a antiarytmika.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián

Antiarytmika ne 186 2 16 12
ano 12 9 16 11

12

11

10,4
10,6
10,8
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11,6
11,8

12

ne ano
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Obr. 38 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání antiarytmik.



Celkem 163 osoby neužívaly perorální antidiabetika (PAD). Medián bodového zisku v testu 

OMT byl 9 (minimum byly 2 body, maximum bylo 12 bodů).

35 osob perorální abtidiabetika užívalo. Jejich bodový medián byl 8 (minimum byly 3 body, 

maximum bylo 12 bodů).

Tab. 33 Minimum, maximum a medián pro OMT a perorální antidiabetika.

 
Celkem OMT

min. max. medián

PAD ne 163 2 12 9
ano 35 3 12 8
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Obr. 39 Graf mediánu pro OMT dle užívaní perorálních antidiabetik.



U osob, které neužívaly perorální antidiabetika, byl medián ve Sniffin’ Sticks testu 12 bodů 

(minimum byly 2 body, maximum 16 bodů).

U osob, které užívaly tuto lékovou skupinu, byl bodový medián 11 bodů (minimum byly 2 

body, maximum 16 bodů).

Tab. 34 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a perorální antidiabetika.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián

PAD ne 163 2 16 12
ano 35 2 16 11
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Obr. 40 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání perorálních antidiabetik.



Celkem 173 osoby neužívaly nitráty. Medián bodového zisku v OMT byl 9 bodů (minimum 

byly 2 body, maximum bylo 12 bodů).

Zbylých 26 osob nitráty užívalo. Medián bodového zisku byl 8 bodů (minimum bylo 6 bodů, 

maximum 11 bodů).

Tab. 35 Minimum, maximum a medián pro OMT a nitráty.

 
Celkem OMT

min. max. medián

Nitráty ne 172 2 12 9
ano 26 6 11 8
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Obr. 41 Graf mediánu pro OMT dle užívání nitrátů.



Osoby, které neužívaly nitráty, měly ve Sniffin’ Sticks testu bodový medián 11 (minimum 2 

body, maximum 16 bodů).

U osob užívajících nitráty byl bodový medián také 11 (minimum byly 3 body, maximum 16 

bodů).

Tab. 36 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a nitráty.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián

Nitráty ne 172 2 16 11
ano 26 3 16 11
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Obr. 44 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání nitrátů.



Jen  46  osob  neužívalo  léky  zařazené  do  skupiny  ostatní.  Zde  se  jednalo  nejčastěji  o 

analgetika,  antirevmatika,  digestiva,  inhibitory  protonové  pumpy,  vazodilatancia,  inzulín, 

hormony  štítné  žlázy,  glukokortikoidy,  venofarmaka,  bronchodilatancia,  antiastmatika, 

kaliové přípravky, kardiotonika a další. Bodový medián v testu OMT měly 9 (minimum byly 

3 body, maximum 12 bodů).

156 osob užívalo ostatní léky. Medián bodového zisku byl 9 bodů (minimum byly 2 body, 

maximum 12 bodů).

Tab. 37 Minimum, maximum a medián pro OMT a ostatní léky.

 
Celkem OMT

min. max. medián

Ostatní léky ne 46 3 12 9
ano 152 2 12 9
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Obr. 42 Graf mediánu pro OMT dle užívání ostatních léků.



U osob, které neužívaly ostatní léky, byl medián bodového zisku ve Sniffin’ Sticks testu 11 

(minimum byly 2 body, maximum bylo 16 bodů).

U osob, které užívaly ostatní léky, byl medián v tomto testu 12 bodů (minimum byly 2 body, 

maximum bylo 16 bodů).

Tab. 38 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a ostatní léky.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián

Ostatní léky ne 46 2 16 11
ano 152 2 16 12
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Obr. 43 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle užívání ostatních léků.



Celkem 183 osoby udaly,  že  nekouří.  Jejich  medián  bodového zisku  v OMT byl  9  bodů 

(minimum byly 3 body, maximum 12 bodů).

15 osob kouřilo. Bodový medián byl 8 (minimum 2 body, maximum 10 bodů).

Tab. 39 Minimum, maximum a medián pro OMT a kouření.

 
Celkem OMT

min. max. medián

Kouření ne 183 3 12 9
ano 15 2 10 8
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Obr. 44 Graf mediánu pro OMT  dle kouření.



Osoby, které nekouřily,  měly v testu Sniffin’ Sticks medián bodového zisku 12 (minimum 

byly 2 body, maximum bylo 16 bodů).

U osob, které kouřily, byl bodový medián 10 (minimum byly 4 body, maximum 15 bodů).

Tab. 40 Minimum, maximum a medián pro Sniffin’ Sticks test a kouření.

 
Celkem Sniffin’ Sticks test

min. max. medián

Kouření ne 183 2 16 12
ano 15 4 15 10
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Obr. 45 Graf mediánu pro Sniffin’ Sticks test dle kouření.



10 Analýza dat – t-test

     Zde je zkoumán vliv léčby a ostatních faktorů na výsledky vyšetření čichu pomocí OMT a 

Sniffin’ Sticks testu. Byla hodnocena hypotéza shody výsledků testů dle skupin léků a dalších 

parametrů.

Srovnávali jsme bodový zisk v OMT u osob, které udaly normální čich a subjektivní poruchu 

čichu. Hladina významnosti byla 0,854510.

Hypotéza  shody  nebyla  zamítnuta.  Nebyl  prokázán  vliv  subjektivního  vnímání  čichu  na 

výsledek OMT.

Srovnání bodového zisku v testu Sniffin’ Sticks u osob s normálním čichem a idiopatickou 

poruchou  čichu  pomocí  t-testu  neprokázalo  významný  rozdíl  mezi  skupinami.  Hladina 

významnosti pro Sniffin’ Sticks a čich byla 0,208398.

Hypotéza shody nebyla  zamítnuta.  Nebyl  prokázán vliv čichu na výsledek Sniffin’ Sticks 

testu.

Při  srovnání  bodového  zisku  v  OMT  u  kuřáků  a  nekuřáků  byla  hladina  významnosti 

0,145791.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv kouření na výsledek OMT.

Při  srovnání  bodového  zisku  v testu  Sniffin’  Sticks  u  kuřáků  a  nekuřáků  byla  hladina 

významnosti 0,126730.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv kouření na výsledek Sniffin’ Sticks 

testu.

Při srovnání bodového zisku v OMT u osob, které udaly normální chuť a poruchu chuti byla 

hladina významnosti 0,959310.

Hypotéza  shody  nebyla  zamítnuta.  Nebyl  prokázán  vliv  subjektivního  vnímání  chuti  na 

výsledek OMT

Při  srovnání  bodového  zisku  v testu  Sniffin’Sticks  u  osob,  které  udaly  normální  chuť  a 

poruchu chuti byla hladina významnosti 0,016487.

Hypotéza shody byla zamítnuta. Hladina významnosti zde dosáhla hodnoty p < 0,05. Byl 

prokázán vliv subjektivního vnímání chuti na výsledek Sniffin’ Sticks testu. Osoby, které 

udaly poruchu chuti, získaly statisticky signifikantně méně bodů v testu Sniffin‘ Sticks.



Hladina významnosti pro bodový zisk testu OMT dle užívání ACEI byla 0,051921.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv ACEI na výsledek OMT. Ale jedná se 

o hraniční výsledek, těsně nad 0, 05.

Hladina významnosti pro výsledek testu Sniffin’ Sticks dle užívání ACEI byla 0,594921.

Hypotéza shody nebyla  zamítnuta.  Nebyl  prokázán vliv ACEI na výsledek Sniffin’ Sticks 

testu.

Hladina významnosti pro výsledek testu OMT  dle užívání blokátorů kalciového kanálu byla 

0,741236.

Hypotéza  shody  nebyla  zamítnuta.  Nebyl  prokázán  vliv  blokátorů  kalciového  kanálu  na 

výsledek OMT.

Hladina  významnosti  pro  výsledek  Sniffin’  Sticks  testu  dle  užívání  blokátorů  kalciového 

kanálu byla 0,520963.

Hypotéza  shody  nebyla  zamítnuta.  Nebyl  prokázán  vliv  blokátorů  kalciového  kanálu  na 

výsledek Sniffin’ Sticks testu.

Hladina významnosti pro výsledek testu OMT dle užívání betablokátorů byla 0,5463.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv betablokátorů na výsledek OMT.

Hladina  významnosti  pro  výsledek  testu  Sniffin’  Sticks  dle  užívání  betablokátorů  byla 

0,880985.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv betablokátorů na výsledek Sniffin’ 

Sticks testu.

Hladina  významnosti  pro  výsledek  testu  OMT dle  užívání  ostatních  antihypertenziv  byla 

0,522972.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv ostatních antihypertenziv na výsledek 

OMT.

Hladina  významnosti  pro  bodový  zisk  v testu  Sniffin’  Sticks  dle  užívání  ostatních 

antihypertenziv byla 0,192795.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv ostatních antihypertenziv na výsledek 

Sniffin’ Sticks testu.

Hladina významnosti pro bodový zisk OMT dle užívání diuretik byla 0,616954.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv diuretik na výsledek OMT.



Hladina významnosti pro výsledek testu Sniffin’ Sticks dle užívání diuretik byla 0,492229.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv diuretik na výsledek Sniffin’ Sticks 

testu.

Hladina  významnosti  pro  bodový  zisk  v testu  OMT  dle  užívání  antikoagulancií  I  byla 

0,505854.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv antikoagulancií I na výsledek OMT.

Hladina významnosti  pro výsledek Sniffin’ Sticks  testu dle  užívání  antikoagulancií  I  byla 

0,966109.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv antikoagulancií I na výsledek Sniffin’ 

Sticks testu.

Hladina významnosti pro výsledek testu OMT dle užívání antikoagulancií II byla 0,156275.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv antikoagulancií II na výsledek OMT.

Hladina významnosti  pro výsledek testu Sniffin’ Sticks dle užívání antikoagulancií II byla 

0,859151.

Hypotéza  shody  nebyla  zamítnuta.  Nebyl  prokázán  vliv  antikoagulancií  II  na  výsledek 

Sniffin’ Sticks testu.

Hladina  významnosti  pro  bodový  zisk  v testu  OMT  dle  užívání  antikoagulancií  III  byla 

0,350308.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv antikoagulancií III na výsledek OMT.

Hladina významnosti pro bodový zisk ve Sniffin’ Sticks testu dle užívání antikoagulancií III 

byla 0,078058.

Hypotéza  shody  nebyla  zamítnuta.  Nebyl  prokázán  vliv  antikoagulancií  III  na  výsledek 

Sniffin’ Sticks testu. Ale jedná se o hraniční výsledek.

Hladina významnosti pro výsledek testu OMT dle užívání antiagregancií byla 0,503598.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv antiagregancií na výsledek OMT.

Hladina  významnosti  pro  výsledek  testu  Sniffin’  Sticks  dle  užívání  antiagregancií  byla 

0,727692.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv antiagregancií na výsledek Sniffin’ 

Sticks testu.



Hladina významnosti pro bodový zisk v testu OMT dle užívání hypolipidemik byla 0,488706.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv hypolipidemik na výsledek OMT.

Hladina významnosti pro bodový zisk v testu Sniffin’ Sticks dle užívání hypolipidemik byla 

0,841978.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv hypolipidemik na výsledek Sniffin’ 

Sticks testu.

Hladina významnosti pro výsledek testu OMT dle užívání neurologických a psychiatrických 

léků byla 0,463898.

Hypotéza  shody nebyla  zamítnuta.  Nebyl  prokázán vliv  neurologických  a  psychiatrických 

léků na výsledek OMT.

Hladina  významnosti  pro  výsledek  Sniffin’  Sticks  testu  dle  užívání  neurologických  a 

psychiatrických léků byla 0,416749.

Hypotéza  shody nebyla  zamítnuta.  Nebyl  prokázán vliv  neurologických  a  psychiatrických 

léků na výsledek Sniffin’ Sticks testu.

Hladina významnosti pro bodový zisk v testu OMT dle užívání antiarytmik byla 0,450114.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv antiarytmik na výsledek OMT.

Hladina  významnosti  pro bodový zisk v testu  Sniffin’  Sticks  dle  užívání  antiarytmik  byla 

0,791493.

Hypotéza  shody nebyla  zamítnuta.  Nebyl  prokázán  vliv  antiarytmik  na  výsledek  Sniffin’ 

Sticks testu.

Hladina  významnosti  pro  výsledek  testu  OMT  dle  užívání  perorálních  antidiabetik  byla 

0,249256.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv perorálních antidiabetik na výsledek 

OMT.

Hladina významnosti pro výsledek testu Sniffin’ Sticks dle užívání perorálních antidiabetik 

byla 0,790829.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv perorálních antidiabetik na výsledek 

Sniffin’ Sticks testu.

Hladina významnosti pro bodový zisk v testu OMT dle užívání nitrátů byla 0,697615.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv nitrátů na výsledek OMT.



Hladina  významnosti  pro  bodový  zisk  ve  Sniffin’  Sticks  testu  dle  užívání  nitrátů  byla 

0,939564.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv nitrátů na výsledek Sniffin’ Sticks 

testu.

Hladina významnosti pro výsledek testu OMT dle užívání ostatních léků byla 0,945474.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv ostatních léků na výsledek OMT.

Hladina  významnosti  pro  výsledek  testu  Sniffin’  Sticks  dle  užívání  ostatních  léků  byla 

0,958719.

Hypotéza shody nebyla zamítnuta. Nebyl prokázán vliv ostatních léků na výsledek Sniffin’ 

Sticks testu.



11 Analýza dat – ANOVA

     Kruskal-Wallisova ANOVA byla použita pro srovnání výsledků testů OMT a Sniffin’ 

Sticks a osob léčících se pro hypertenzi, pro hypertenzi a diabetes mellitus a pro hypertenzi a 

jiné  neurologické  nebo  interní  onemocnění.  Při  použití  Bonferroniho  testu  byl  nalezen 

významný rozdíl mezi skupinou pacientů léčených pouze pro hypertenzi a skupinou léčenou 

pro  hypertenzi  a  diabetes  mellitus.  Mezi  ostatními  skupinami  nebyl  statisticky  významný 

rozdíl. Výsledek dokládá horší čich u osob léčených pro diabetes mellitus a hypertenzi než 

osob léčených pouze pro hypertenzi.

Skupina 1 – hypertenze.

Skupina 2 – hypertenze a diabetes mellitus.

Skupina 3 – hypertenze a jiné onemocnění.

Tab. 41 Medián bodového zisku v testu OMT a Sniffin’ Sticks testu pro jednotlivé skupiny.

 Počet Medián v OMT Medián ve Sniffin’ Sticks testu
Skupina 1 69 9 bodů 12 bodů
Skupina 2 61 8 bodů 11 bodů
Skupina 3 68 9 bodů 11 bodů



12 Zhodnocení hypotéz

1) Antihypertenzní medikace nemá vliv na funkci prvního hlavového nervu.

1a)  Inhibitory  angiotenzin  konvertujícího  enzymu  nemají  vliv  na  funkci  prvního 

hlavového nervu.

Hypotéza byla potvrzena. Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu nemají vliv na funkci 

prvního hlavového nervu. Ačkoli při porovnání OMT s ACEI vyšel hraniční výsledek (p = 

0,051921).

1b) Blokátory kalciového kanálu nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

Hypotéza  byla  potvrzena.  Blokátory  kalciového  kanálu  nemají  vliv  na  funkci  prvního 

hlavového nervu.

1c) Betablokátory nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

Hypotéza byla potvrzena. Betablokátory nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

1d) Diuretika nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

Hypotéza byla potvrzena. Diuretika nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

1e) Antihypertenziva ostatní nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

Hypotéza byla potvrzena. Antihypertenziva zařazená do skupiny ostatní nemají vliv na funkci 

prvního hlavového nervu.

2) Antikoagulancia nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

Hypotéza byla potvrzena. Antikoagulancia nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

3) Antiagregancia nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

Hypotéza byla potvrzena. Antiagregancia nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

4) Hypolipidemika nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

Hypotéza byla potvrzena. Hypolipidemika nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

5) Neurologická a psychiatrická medikace nemá vliv na funkci prvního hlavového nervu.

Hypotéza byla potvrzena. Neurologické a psychiatrické léky nemají vliv na funkci prvního 

hlavového nervu.

6) Antiarytmika nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.



Hypotéza byla potvrzena. Antiarytmika nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

7) Perorální antidiabetika nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

Hypotéza byla  potvrzena.  Perorální antidiabetika nemají  vliv na funkci prvního hlavového 

nervu.

8) Nitráty nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

Hypotéza byla potvrzena. Nitráty nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

9) Léky zařazené do skupiny ostatní nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.

Hypotéza byla potvrzena. Ostatní léky nemají vliv na funkci prvního hlavového nervu.



13 Diskuse

     Do studie bylo zařazeno 198 osob léčených antihypertenzivy.  K vyšetření čichu bylo 

použito dvou testů subjektivní olfaktometrie, OMT a Sniffin’ Sticks. Léky byly rozřazeny do 

15 skupin.  Kromě  lékových  skupin  se  dále  porovnával  vliv  kouření,  chuti,  věku,  zda  se 

pacienti  léčí  pouze  s hypertenzí,  s hypertenzí  a  diabetem  mellitem,  s  hypertenzí  a  jiným 

onemocněním na bodový zisk v testech OMT a Sniffin’ Sticks.

     Celkem 173 osob udalo normální čich. Jejich věkový medián byl 69 let, bodový medián 

v testu OMT 9 bodů a ve Sniffin’ Sticks testu 12 bodů.

     Jako hyposmii svůj čich označily 24 osoby. Jednalo se o idiopatickou hyposmii. Věkový 

medián  této  skupiny byl  70 let,  medián  bodového zisku  v testu  OMT byl  8,5  bodu a  ve 

Sniffin’ Sticks testu 11 bodů. Pomocí t-testu však nebyl prokázán statisticky významný rozdíl 

v bodovém  zisku  obou  testů.  To  potvrzuje  domněnku  některých  autorů,  že  subjektivní 

hodnocení čichu ne vždy odpovídá vyšetření olfaktometrií.

     Ze zúčastněných jedna osoba ohodnotila svůj čich jako anosmii. Byla idiopatické etiologie. 

I přes tuto skutečnost souhlasila v pokračování vyšetřování čichu. V testu OMT dosáhla devíti 

bodového  výsledku,  ale  ve  Sniffin’  Sticks  testu  získala  jen  2  body.  Tento  rozdíl  mohl 

vzniknout různou metodikou vyšetření čichu obou testů a použitím jiných vůní v testu.

     Celkem 183 osob nekouřilo. V obou testech dosáhly lepšího bodového mediánu (v OMT 9 

bodů, ve Sniffin’  Sticks testu  12 bodů),  než zbylých 15 osob, které  kouřily a  měly horší 

medián bodového zisku (v OMT 8 bodů, ve Sniffin’ Sticks testu 10 bodů). Tento rozdíl však 

nebyl statisticky významný.

     Statisticky významně horší čich byl prokázán u osob, které se kromě hypertenze léčily 

ještě pro diabetes mellitus než u osob léčících se pouze pro hypertenzi.

     Ve studii jsme u žádné skupiny léků neprokázali významný vliv na čich a to ani u jednoho 

z použitých testů (OMT, Sniffin‘ Sticks – identifikace).

     V literatuře ani v internetových databázích nebyla nalezena studie, která by se věnovala 

kardiologické  nebo  přímo  antihypertenzní  medikaci  a  jejich  vlivu  na  čichové  schopnosti. 

Častěji  jsou  výzkumy zaměřeny na  vliv  věku  nebo  neurologických  onemocnění  na  čich. 

Pokud se nějaká zmínka o této problematice objeví, je pouze obecná, jako např. v článku Amy 

Johnstona. Ten zjistil, že normální procesy stárnutí mají jen malý škodlivý účinek na čich. 



Výzkum je z roku 2007. Testováno bylo asi 1 000 australských mužů a žen všech věkových 

kategorií. Výsledky ukázaly, že čichové funkce upadají s věkem při absenci dalších faktorů, 

jako je kouření, léky nebo traumata nosní oblasti, relativně pomalu. Nicméně bylo zjištěno, že 

čich  je  negativně  ovlivněn  některými  léky  a  jeho  zhoršení  je  spojeno  s řadou 

neurodegenerativních  onemocnění.  Tato  studie  podpořila  závěry,  že  hypolipidemika  a 

antihypertenzní  medikace  a  chronická  onemocnění  jako  je  Parkinsonova  a  Alzheimerova 

choroba patří mezi ty, které jsou spojeny s poškozením čichu. 

(www.anythingbutwork.com/psychology/smell.htm-17k)



14 Závěr

     Antihypertenziva jsou plošně užívanou léčbou. Přesto není známo, zda mohou ovlivňovat 

čich. Cílem této práce proto bylo objasnit vliv antihypertenziv na čich. Ani u jedné skupiny 

léků, které pacienti užívali (nejen antihypertenziv), jsme neprokázali významný vliv na funkci 

čichu. Významný rozdíl v bodovém hodnocení testů OMT i Sniffin‘ Sticks byl prokázán u 

osob, které se léčily pouze pro hypertenzi a osob léčených pro hypertenzi a diabetes mellitus.

     Jedná se o velmi zajímavé a málo prozkoumané téma a bylo by vhodné v sledování vlivu 

léků na čich pokračovat a uspořádat rozsáhlejší studii.
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Příloha A



Obr. 1 Nosní dutina, zevní řez zleva (RIGUTTI, 2006)

Obr. 2 Uložení regio olfactoria (SIBERNAGL, 1993)



Obr. 3 Čichové smyslové buňky (ROKYTA, 2008)

Obr. 4 Aferentace z čichových buněk do bulbus olfactorius cestou tractus olfactorius 

(ROKYTA, 2008)



Obr. 5 Čichové dráhy, anatomická stavba na ventrálně laterálním řezu mozkem a 

nosem. (RIGUTTI, 2006)

Obr. 6 Parfémované fixy pro OMT

 



Obr. 7 Fixy používané Sniffin’ Sticks test

Obr. 8 Klientka při provádění identifikace Sniffin’ Sticks testu.



Příloha B



Vážená paní, vážený pane,

v současné době provádím na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Krajské nemocnice 
Pardubice studie zabývající se vyšetřením čichu.

Úvod a cíl studie
Čich používáme každý den, aniž bychom si to uvědomovali.  Upozorňuje nás na nebezpečné látky 
přítomné v ovzduší,  umožňuje nám rozlišit  jednotlivé druhy jídel  a nápojů.  Hraje důležitou roli  v 
našich vzpomínkách a emocích. Některým nemocným trpícím poruchou čichu dokážeme pomoci a 
čich jim navrátit. Na samotném začátku však stojí správně rozpoznat tyto poruchy.

Průběh studie
Při vyšetření, které bude dnes provedeno, Vám vyšetřující osoba bude předkládat jednotlivé pachové 
látky, které se budete snažit zachytit a rozeznat.

Získané výsledky budou zhodnoceny a pokud si to budete přát, bude Vám sdělen výsledek, tedy Vaše 
čichové schopnosti.

Možná rizika
Vyšetření čichu je zcela neinvazivním vyšetřením. Pachové látky, které k vyšetření užíváme nejsou 
škodlivé.  Endoskopické  vyšetření  dutiny  nosní  je  běžnou  součástí  vyšetření  pacientů  na  ORL 
pracovištích.

Ochrana osobních dat
V  této  studii  budou  porovnávána  data  získaná  od  jednotlivých  vyšetřených  osob.  K zabezpečení 
nezaměnitelnosti údajů od jednotlivých pacientů bude nutné řadit data dle jména a roku narození. Jiné 
osobní údaje (nemedicínského rázu) nebudou zaznamenávány.  Uvedené údaje budou sloužit  pouze 
jako spojovací faktor při archivaci dat a nebudou využita k jiným účelům. Získané výsledky budou 
publikovány odborné veřejnosti v tomto směru běžnou formou, obecné závěry budou poskytnuty k 
lékařskému využití. 
Zaručujeme Vám, že s Vašimi osobními údaji bude po celou dobu nakládáno důvěrně a nebudou nikde 
zveřejňovány.

Souhlas a odmítnutí studie
Pokud se rozhodnete zúčastnit se studie, požádáme Vás o Váš souhlas. Podepište prosím předložený 
informovaný souhlas poté, co si jej pečlivě prostudujete a promluvíte si s ošetřujícím lékařem.
Vaše účast v této studii je zcela dobrovolná, není honorována, ani není pro Vás spojena se žádnými 
náklady.  Máte  právo  kdykoli  svůj  souhlas  k  účasti  v  této  studii  zrušit  bez  udání  důvodu.  Toto 
odmítnutí nebude mít pro Vás žádné nevýhody nebo negativní následky. Na další lékařskou péči o Vás 
to nebude mít žádný vliv.
V  případě  jakýchkoli  nejasností  a  dotazů  se  prosím  obracejte  na  Dr.Vodičku  na  Klinice 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Krajské nemocnice Pardubice, tel. 466 015 311.
 
Stvrzuji svým podpisem, že jsem od svého ošetřujícího lékaře byl(a) ústně srozumitelnou formou a 
písemně informacemi pro pacienta poučen(a) o cíli, významu, průběhu a možných rizicích probíhající 
studie. Měl(a) jsem příležitost položit otázky a byl(a) jsem ujištěn(a), že také v průběhu studie mi 
budou případné další dotazy z mé strany zodpovězeny. Je mi známo, že účast ve studii je dobrovolná, 
a že mohu kdykoliv bez udání důvodů a bez následků na další lékařskou péči svůj souhlas k této studii 
vzít zpět.

V Pardubicích dne ………….                                                Podpis ………………………..



Vyšetření čichu pomocí testu parfémovaných fixů 

Vyplňte prosím základní údaje (zaškrtnout � ) a následně postupujete podle instrukcí. 

Datum: _______   Jméno:_____________________________Ročník:____   

Kouříte: �  Ne      �  Ano  Jestliže ano, kolik cigaret denně ? _____    

Povolání: rizikové  �  Ne    �  Ano (chemie, prach)   Jaká? _________

Úraz hlavy: �  Ne     �  Ano  Následná porucha čichu po úrazu hlavy ? �  Ne    �  Ano

Operace v oblasti nosu: �  Ne     �  Ano   Jaká? ______

Léčíte se s nějakým onemocněním?   _______________________________

Jaké léky užíváte? ______________________________________________

Jak hodnotíte svůj čich: �  normální    �  zhoršený       �  necítím nic

Máte poruchu chuti?  �  Ne        �  Ano

Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce.
Test se skládá ze dvou částí. 
V první se pokuste pojmenovat jednotlivé pachové látky. 

Otevřete  jednotlivé  fixy,  přičichněte  k nim  a  zapište  do  tabulky,  co  Vám  pachová  látka 
připomíná.  Pokud  nic  necítíte,  políčko  vyškrtněte.  Pokud  látku  cítíte,  ale  nedokážete 
pojmenovat,  napište  alespoň  přibližný  název  čichané  látky.  Snažte  se  látky  pojmenovat 
různými názvy. 

Upozornění: 
Parfémované fixy jsou netoxické, ale jsou určeny především pro kreslení. Proto prosím 
dávejte pozor, abyste se jimi nedotýkali kůže.

černý fix

žlutý fix

hnědý fix

modrý fix

zelený fix

červený fix

 
                         Po vyplnění prosím otočte a vyplňte dle instrukce následující stránku. 



Ve druhé části máte k dispozici čtyři možnosti výběru.
Přičichněte  znovu k jednotlivým fixům a  označte  křížkem v tabulce  nejpřiléhavější  názvy 
jednotlivých pachových látek. Pokud není žádná z nabídnutých možností vhodná, vyberte tu, 
která je nejblíže čichané látce. Zaškrtněte odpověď i v případě, kdy nic necítíte.
Aby bylo možné test vyhodnotit,  musíte označit vždy jednu odpověď u každé předkládané 
látky (i v případě, že nic necítíte).

černý fix
lékořice pepř paprika rybíz

žlutý fix
banán citrón jablko ananas

hnědý fix
čokoláda černý čaj skořice káva

modrý fix
grep jahoda pomeranč broskev

zelený fix
paprika jablko kiwi banán

červený fix
pomeranč mandarinka jahoda rybíz



Sniffin’ Sticks

Jméno___________________________

Identifikace

1 pomeranč ostružina jahody ananas 9 cibule kyselé 
zelí

česnek mrkev

2 kouř lepidlo kůže tráva 10 cigareta kafe víno svíčka
3 med vanilka čokoláda skořice 11 meloun broskev pomeranč jablko
4 pažitka máta smrk cibule 12 koření pepř skořice hořčice
5 kokos banán vl. ořech třešeň 13 hruška švestka broskev ananas
6 broskev jablko citrón grep 14 heřmáne

k
malina růže třešeň

7 lékořice medvídek žvýkačka sušenka 15 anýz rum med smrk
8 hořčice pryž mentol terpentýn 16 chleba ryba sýr šunka
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