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Křidýlko nebo stehýnko?
EU schválila doporučení zřizovat parkovací místa „pro ženy“. Podle zprávy 

z tisku se nápadu ihned chytila nově zřizovaná dálniční pobočka jednoho nejmeno-
vaného nadnárodního řetězce rychlého občerstvení. Nejmenuji záměrně, abych mohl 
bez rizika žaloby konstatovat, že jde o prodej nechutného, nezdravého a předraže-
ného „jídla“.

Přiznám se, že uvedený nápad pokládám za opravdu hloupý, ba přímo blbý. 
Odmítám premisu, podle které nám (motoristům, nakupujícím, plavcům, občanům) 
musí být zákonem či nařízením státu určeno, kdo si zaslouží naši solidaritu a ohledy. 
Jsem přesvědčen, že vynucená „solidarita“ poslouží pravému opaku. A  to hned 
z  několika důvodů. Předně nás falešně zbavuje naší morální lidské odpovědnosti 
za stav tohoto světa a naší společnosti („koneckonců stát už se postaral“). Vyvolá 
zášť, nenávist, závist a nesnášenlivost, protože u vynucené „solidarity“ jde de facto 
o násilí a každá negace má tendenci se vracet a řetězit. Úsměv se často oplácí úsmě-
vem, ale násilí nikdy. A že stát (či EU, úředníci, politici...) pokládají deklarovaný 
účel za pozitivní? No ten, kdo jako já navštívil německé muzeum rasové hygieny 
v saských Drážďanech, bude mi rozumět v mých obavách delegovat právo k posou-
zení toho, co je a není humánní, na stát. V neposlední řadě nás toto opatření zbavuje 
našich přirozených rolí – žena rázem nemusí být onou obdivovanou bytostí, které se 
předháníme přidržet dveře otevřené, muž už nemusí být rytířem a chlapem, stařec 
moudrým a mrzák budit slitování (on má na něj totiž zákonný nárok).

Proč píšu v úvodníku lékařského časopisu o parkovacích místech „pro ženy“? 
Politická korektnost tohoto typu totiž ukazuje, jak moc je naše společnost nezdravá. 
Má jediný význam – zakrývá faleš, korupci, plýtvání penězi (nejčastěji tzv. veřej-
nými; rozuměj sebranými lidem na daních), zdroji a úsilím, hrabivost a absenci sku-
tečných hodnot a opravdové solidarity. Tak jako na politické scéně líbivá slovíčka 
o boji proti korupci, vstřícném státu a solidaritě mají zakrýt miliony v krabicích od 
vína, zvlněné dálnice a zbytečné granty, tak i v  tomto případě se uvedený řetězec 
s občerstvením snaží zakrýt pravou realitu. Možná je eko, bio, gender a age friendly, 
fair trade, s parkovacími místy pro invalidy, ženy, rodiny s dětmi a marťany, ale důle-
žité je, že jeho služba lidem je prodej „jídla“, které soudný člověk pozře jen v bezpro-
středním ohrožení smrtí hladem. V ostatních případech nevýhody převyšují benefit. 
(Pro další studium problematiky, jak se nezabít jídlem, doporučuji seriál o zdravé 
výživě v našem partnerském časopise Kazuistiky v diabetologii.) 

Co jsem se snažil sdělit? Zdá se, že jsem se dlouhou úvahou dopracoval k tomu, 
na co Matoušovu evangeliu stačila jediná věta: Po ovoci poznáte je.

Karel Vízner
šéfredaktor

PS: Sněmovna nám opět o  jedno procento zvýšila daň z  přidané hodnoty. Mohu 
slíbit, že předplatné v příštím roce zvyšovat nebudeme a peníze určené na tuto daň 
uspoříme na provozu časopisu. Uděláme-li to tak všichni, třeba se nasbírá na náplň 
další krabice „s vínem“.
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Sedlovitý nos – co může být příčinou?

Hana Rosolová1, Olga Růžičková-Kirchnerová1, Milan Teřl1, 
Robert Sakař2, Ivana Malkusová3, Petr Mukenšnábl4

1Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, FN a LF UK v Plzni
2Klinika otorhinolaryngologická, FN a LF UK v Plzni
3Ústav imunologie a alergologie, FN a LF UK v Plzni
4Patologicko-anatomický ústav, FN a LF UK v Plzni

Souhrn:
V naší kazuistice popisujeme případ nemocné ženy středního věku s dlouhotrvající 

chronickou rýmou, později provázenou teplotami, kašlem a celkovou slabostí spojenou 
s elevací zánětlivých parametrů a oboustranným neustupujícím infiltrativním nálezem 
na plicích, který nereagoval na antibiotickou léčbu. K dořešení nálezu byla pacientka 
přijata na naši kliniku. Při přijetí byl pozoruhodný fyzikální nález sedlovitého nosu. 
Tato abnormalita v  kontextu podrobné anamnézy a  sumarizace dosavadních nálezů 
vedla k naléhavému podezření na Wegenerovu granulomatózu (WG). Doplňující vyšet-
ření, především histologické nálezy ze vzorků horních a dolních dýchacích cest a nález 
c-ANCA protilátek, jakož i odpověď na imunosupresivní léčbu, diagnózu WG potvrdily.

Summary:
Saddlebacked nose – what could be the reason?

In our case report we present a  middle-aged woman with saddle-nose, long-las-
ting chronic rhinitis and later attending complains such as fever, cough and weakness, 
accompanied by increased inflammatory markers and bilateral pulmonary infiltrates 
on the chest X-ray. The pulmonary findings were resistant to various types of antibio-
tic therapy. The patient was recommended to the admission at our Pulmonary clinic 
to solve that diagnostic problem. Saddle-nose was a remarkable sign which caused in 
association with the detailed personal medical history, laboratory tests and some exa-
mination results, our urgent suspicion of Wegener’s granulomatosis. The diagnosis was 
confirmed particularly by upper and lower air-ways histological findings and positivity 
of ANCA-antibodies, as well as the good answer on the immunosuppressive therapy.

Rosolová, H., Růžičková-Kirchnerová, O., Teřl, M., Sakař, R., Malkusová, I., Mukenšnábl, P. Sedlovitý nos 
– co může být příčinou? Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 9, 4: 3–8, 2012.

Klíčová slova: 
 � sedlovitý nos
 � ANCA protilátky
 � Wegenerova 

granulomatóza
 � imunosupresivní léčba

Key words: 
 � saddlebacked nose
 � ANCA-antibodies
 � Wegener‘s granulomatosis
 � immunosuppressive 

therapy

Úvod
Sedlovitý nos může být pouhou malformací/abnormali-

tou obličeje bez známé příčiny, ale také příznakem závažných 
onemocnění. Je typický mj. pro chronický nekrotizující zánět 
u Wegenerovy granulomatózy, kde se v průběhu nemoci obje-
vuje u cca jedné pětiny nemocných (Gottschlich et al. 2004). 
Wegenerova granulomatóza patří mezi chronická multisys-
témová onemocnění nejasné etiologie. Je charakterizována 
systémovou vaskulitidou spojenou s  tvorbou granulomů 
a nekrózami. Postihuje nejčastěji horní a dolní dýchací cesty, 
ledviny, ale i  kůži, klouby, oči a  srdce, periferní i  centrální 
nervovou soustavu. Onemocnění bylo poprvé popsáno ve 30. 
letech 20. století H. Klingerem a poté podrobněji Friedrichem 
Wegenerem (Wegener 1936). V  současné době se prosazuje 

spíše název: granulomatóza s polyangitidou (Lošťáková et al. 
2011).

Jedná se o vzácné onemocnění s incidencí cca 8,5/1 milion 
obyvatel, ale má vzestupnou tendenci; největší výskyt byl popsán 
v severní Evropě a na Novém Zélandu. (Koldingsness et al. 2004).

Nejčastěji postihuje pacienty mezi 40. a  60. rokem věku 
a nepatrně více muže.

Kazuistika
Anamnéza onemocnění před hospitalizací na 
TRN klinice v Plzni

U 42leté ženy se v červnu 2011 objevila rýma, bolesti 
hlavy a  zvýšené teploty; pacientka si všimla zarudlého 
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místa po bodnutí hmyzem na dolní končetině. Praktický 
lékař pomyslel na možnost akutní nákazy Lymeskou boreli-
ózou a nasadil azithromycin na dobu šesti dní. Pro přetrvá-
vající zvýšené teploty byl proveden RTG snímek hrudníku 
s  nálezem oboustranných plicních infiltrátů. Pro pode-
zření na pneumonii byl nasazen klarithromycin. Vzhledem 
k přetrvávající rýmě byla pacientka vyšetřena na ORL, kde 
byly doporučeny anemizační nosní kapky, kortikosteroidy 
a antihistaminika. Pro neustupující potíže a nález na RTG 
hrudníku byla pacientka doporučena k vyšetření na plicní 
ambulanci v místě bydliště. Postupně byla nasazována celá 
řada dalších antibiotik: chloramfenikol, gentamicin a oflo-
xin. Bylo provedeno serologické vyšetření na protilátky 
proti bakteriím a  virům. Prokázány zvýšené titry proti-
látek proti bakterii Borrelia burgdorferi, která způsobuje 
Lymeskou borreliózu; i  plicní lékař byl tímto výsledkem 
utvrzen, že se jedná o akutní onemocnění Lymeskou bore-
liózou a přesvědčen, že léčit antibiotiky je správné. Léčba 
však neměla žádný vliv na plicní proces; na RTG snímku 
byla popsána další progrese ložisek oboustranně. Nemocná 
byla doporučena k  hospitalizaci na lůžkovém plicním 
oddělení.

Během hospitalizace bylo provedeno CT vyšetření plic 
a vedlejších dutin nosních (popis níže), dále bronchoskopické 
vyšetření s nálezem zánětlivých změn v oblasti trachey, střed-
ního a  dolního bronchu vpravo, linguly a  horního bronchu 
vlevo, bez známek obstrukce. Kultivačně byly zjištěny z výpla-
chu dolních dýchacích cest ojedinělé ne zcela charakteristické 
koky, cytologicky epitelie a  polymorfní neutrofilní granulo-
cyty. Bacil Kochův nebyl nalezen, rovněž PCR (z bronchosko-
pického materiálu). MX II i  TB-Quantiferon byly negativní. 
Nemocná byla propuštěna do domácí péče s  doporučením 
dokončit léčbu ofloxacinem a dále užívat nosní kapky na chro-
nickou alergickou rýmu.

Po návratu nemocné domů se však její stav zhoršil; dle 
kontrolního skiagramu hrudníku byla patrná další progrese 
nálezu. Pacientka byla na svou žádost a na žádost svého prak-
tického lékaře přijata v  srpnu 2011 na kliniku TRN v  Plzni 
k dořešení nálezu.

Hospitalizace na TRN klinice
Při příjmu na naši kliniku jsme doplnili některé údaje 

vážící se k nynějšímu onemocnění. Celé onemocnění začalo 
mnohem dříve než v červnu 2011. Rýma se totiž objevila již 
před několika lety (v  roce 2003) a  trvala stále. V  roce 2005 
byla nemocná na vlastní žádost pro 1,5 roku trvající rýmu 
vyšetřována na alergologii a  imunologii; tehdy bylo prove-
deno pro podezření na systémovou vaskulitidu (konkrétně 
WG) kompletní imunologické vyšetření, které však bylo 
s  negativním nálezem. Na základě kožních alergologických 
testů, kdy byla prokázána hraniční alergie na kočku a roztoče, 
byla doporučena léčba antihistaminiky a  topickými kortiko-
steroidy. Závěrečná diagnóza zněla chronická rýma alergické 
etiologie. Pacientka zůstala i  v  péči ORL. Na základě nega-
tivity ANCA protilátek již dále po WG nepátráno. V dubnu 
2010 byla poprvé popsána deformace nosu a kultivační nález 
výtěru z nosu obsahoval bakterie Staphylococcus aureus, pro 
který byla léčena klindamycinem (Dalacin). Intermitentně 
pacientka smrkala velké hnědočervené krusty. Po celou dobu 
byla léčena různými nosními kapkami bez pozitivního efektu. 
V průběhu nemoci pozorovala pacientka noční pocení, otok 
očních víček a obličeje, kašel, postupnou deformitu nosu (obr. 
č. 1), bolest obou lýtek, které byly spíše svalového charakteru. 
Za poslední dva měsíce zhubla cca o 2–3 kg pro ztrátu chuti 
k jídlu.

Rodinná anamnéza nemocné byla nevýznamná vzhledem 
k  současnému onemocnění. Z  osobní anamnézy: nemocná 

Obr. č. 1a, 1b: Sedlovitý nos u pacientky s Wegenerovou granulomatózou (en-face, profil)
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Burgdorfer Willy – americký bakteriolog, parazitolog a entomolog. Vystudoval ve 
Švýcarsku, řadu let pracoval v Rocky Mountain Laboratory (výzkumné zařízení U.S. 
National Institute of Health) v Montaně, USA. Celkem zatím publikoval více než 220 
článků a knih. V roce 1982 popsal původce lymské boreliózy (Borrelia burgdorferi).

Borrel Amédée (1867–1936) – francouzský biolog. Studoval přírodní vědy na 
Univerzitě v Montpellier. V letech 1892 – 1895 pracoval v laboratoři Ilji Mečnikova 
v  Pasteurově institutu v  Paříži (studium tuberkulózy). V  letech 1900–1914 jako 
přednášel bakteriologii a věnoval se výzkumu virového původu zhoubných nádorů. 
Za 1. sv. války údajně vyvinul jednu z prvních známých plynových masek. Později 
(1919) se stal vedoucím bakteriologického pracoviště lékařské fakulty Univerzity ve 
Štrasburku. Je spoluautorem (spolu s Yersinem a Calmettem) vakcíny proti dýmě-
jovému moru.

(zdroj informací: archiv redakce)
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mívala v dětství časté bronchitidy, jinak vážněji nestonala. Jiné 
léky kromě ORL léků na chronickou rýmu trvale neužívala. 
Žádné operace neprodělala.

Udává kožní alergické projevy na kalium klavulanát+a-
moxicilin (Augmentin). Byla a  je nekuřačka a  abstinentka. 
Pracuje jako úřednice. Má dvě zdravé děti.

Fyzikální vyšetření neprokázalo žádnou odchylku od nor-
málního nálezu kromě překrvených očních spojivek a sedlo-
vitého nosu.

Vitální hodnoty při přijetí: výška 172 cm, tělesná hmot-
nost 60 kg, krevní tlak 116/76 mmHg, puls 114/min, teplota 
37,6 oC, saturace kyslíkem 97 %.

Diagnózy při přijetí jsme shrnuli:
•	 oboustranné neregredující plicní infiltráty s  rozpadem, 

nejasné etiologie, dif. dg. viz dále;
•	 febrilie nejasné etiologie;

•	 Lymeská borelióza dle anamnézy a  serologických 
vyšetření;

•	 rhinitis crustosa, hyperplasia mucosae sinus maxilaris 
bilat.;

•	 conjunctivis alergica.

V diferenciální diagnostice RTG nálezu na plicích (obr. č. 
2, 3) jsme uvažovali o všech možných rozpadových plicních 
procesech, především specifické etiologie, systémových one-
mocněních typu vaskulitid, o  rozpadech tumoru i  abscedu-
jící pneumonii. Nález sedlovitého nosu vedl k dominujícímu 
podezření na Wegenerovu granulomatózu, proto bylo mj. 
indikováno vyšetření ANCA protilátek.

Revidovali jsme externí CT vyšetření hrudníku a vedlej-
ších dutin nosních (VDN) (obr. č. 3, 4). Na CT hrudníku byly 
přítomny oboustranně celkem tři infiltráty o velikosti přes 5 
cm, všechny infiltráty s nepravidelným centrálním rozpadem. 

Obr. č. 2: RTG hrudníku při přijetí pacientky na TRN  
kliniku – oboustranné infiltráty s naznačenými rozpady

Obr. č. 3a, 3b, 3c: CT hrudníku – neostře ohraničené infiltráty s rozpady oboustranně

Obr. č. 4: CT vedlejších nosních dutin – hyperplazie sliz-
nice maxilárních a ethmoidálních sinů
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Dalším nálezem byly vícečetné drobné coin lesions v  obou 
plicích. Bez pleurálního výpotku. Bez mediastinální i hilové 
lymfadenopatie. RTG obraz diferenciálně diagnosticky svěd-
čil především pro tuberkulózu nebo Wegenerovu granuloma-
tózu. Na CT VDN nález drobné hyperplazie sliznice na spo-
dině obou anter, ostatní nález v normě.

Byla provedena bronchoskopie s  transbronchiální bio-
psií (obr. č. 5). Makroskopicky nález infiltrace subglotické 
části laryngu až k první tracheální chrupavce a hlavní kariny 
vlevo, extramurální stenóza B6a vpravo. Z infiltrované sliznice 
provedena aspirace, výplachy a  excize, materiál odeslán na 
cytologické, histologické a  mikrobiologické vyšetření včetně 
mykologie. Cytologicky nález bronchiálních epitelií a neutro-
filů, kultivace z  dolních cest dýchacích včetně mykologie 
negativní. Dle transbronchiálního bioptického vyšetření nález 
nečetných obrovských mnohojaderných buněk vzhledu buněk 
Langhansova typu, patologem vysloveno podezření na TBC 
etilogii. Bez maligních struktur.

Bylo doplněno ORL vyšetření s nosní biopsií – rinosko-
picky nosní přepážka ve střední čáře, bez známek perforace, 

nosní sliznice prosáklá, na septu více vlevo patrná hrbolatá 
sliznice. V  nosní biopsii nález obrovských mnohojaderných 
buněk, bez epiteloidních granulomů, bez dysplazie či malig-
nity (obr. č. 6).

Provedená laboratorní vyšetření prokázala elevaci zánět-
livých parametrů: leukocytóza 17 x109/l, CRP 170 mg/l, pozi-
tivní c-ANCA (cytoplazmatické autoprotilátky obsažené 
v  neutrofilech). V  moči normální nález. Mikrobiologické 
vyšetření výtěru z nosu prokázalo opět Staphylococcus aureus.

Funkční vyšetření plic prokázalo přiměřenou ventilaci 
a lehce sníženou difúzní kapacitu plic (DLCO 77 %). Na sono-
grafii ledvin byl normální nález.

Na základě výše uvedených výsledků jsme stanovili závěreč-
nou diagnózu Wegenerova granulomatóza s postižením hor-
ních cest dýchacích a plic, bez difúzní alveolární hemoragie, 
bez zřejmého postižení ledvin (tj. „lokalizovaná forma“).

Zahájili jsme terapii prednisonem (Prednison) v  dávce 
60 mg/den, cyklofosfamidem v dávce 100 mg/den a sulfame-
thoxazolem+trimethoprimem (Biseptol) 480 mg tbl ob den. 
Léčbu nemocná snášela velmi dobře. Po třech měsících tera-
pie se stav pacientky výrazně zlepšil: ustoupilo noční pocení, 
únava, kašel, chronická rýma se zmírnila. Zlepšila se hodnota 
DLCO (106 %). Na zadopředním skiagramu hrudníku byla 
patrná významná regrese infiltrativních ložisek (obr. č. 7).

Výrazný ústup na RTG nálezu, úprava celkového stavu 
i pokles laboratorních hodnot podpořily správnost stanovené 
diagnózy.

Obr. č. 6: Nosní biopsie,  
6A: vaskulitida (vl.), obrovská mnohojaderná buňka (vp.)        6B: izolovaná obrovská mnohojaderná buňka

Obr. č. 5: Transbronchiální biopsie (nekróza a obrovské 
mnohojaderné buňky)

Wegener Friedrich (1907–1990) – německý patolog. Praxi začal na Vratislavské 
univerzitě, známým se stal zejména pro popis vzácné formy vaskulitidy (1936), od 
poloviny 20. století nazývané Wegenerovou granulomatózou (WG). Wegener byl 
roku 1989 Americkou společností hrudních lékařů (ACCP) vyznamenán cenou 
Master clinician, avšak v roce 2000 se zjistilo, že W. působil během 2. světové války 
v lodžském židovském ghettu a snad se podílel i na pokusech s vězni z koncentrač-
ních táborů. ACCP proto udělení ceny odvolala.

Langhans Theodor (1839–1919) – německý patolog. Medicínu studoval na univer-
zitě v Heidelbergu a v Göttingenu (u F. G. J. Henleho), v Berlíně (u R. Virchowa) 
a Würzburgu, kde se nakonec stal asistentem F. von Recklinghausena. Později před-
nášel na univerzitách v Marburgu a Giessenu. V letech 1872–1912 byl profesorem 
patologie na univerzitě v  Bernu. Objevil vícejaderné buňky v  cytotrofoblastu pla-
centy, které dnes nesou jeho jméno. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Diskuse
Proč trvala diagnostika Wegenerovy granulomatózy 

u 42leté nemocné s nově vyvinutým sedlovitým nosem, chro-
nickou rýmou s hemorhagickými krustami a plicním infiltra-
tivním procesem tak dlouho? Na jedné straně se jedná o rela-
tivně vzácné onemocnění. Na druhé straně praktický i plicní 
lékař se soustředili na možnost akutního infekčního one-
mocnění v  souvislosti s  bodnutím hmyzem tj. na Lymeskou 
boreliózu, které se přikládá v poslední době velká pozornost 
v okruhu odborné i laické veřejnosti; sice nevíme, zda nemocná 
měla v  anamnéze přisáté klíště, které je hlavním a  nejčastěj-
ším přenašečem této nemoci, a zda místo na kůži bylo typické 
pro boreliózu, tj. červená skvrna s  centrálním projasněním. 
Myšlenku Lymeské boreliózy podpořil nález vyššího titru 
protilátek proti bakterii Borrelia burgdorferi ze serologického 
vyšetření provedeného na plicním oddělení. Jak je známo, zvý-
šené titry (IgG) protilátek nemusejí vůbec znamenat přítom-
nost aktivního onemocnění. Větší přínos pro diagnostiku při-
náší vedle klinického obrazu spíše vývoj titru protilátek nebo 
přímý průkaz bakterie, resp. jejich cyst, zvláště v likvoru.

ORL lékař vyšetřil nemocnou pro dlouhotrvající rýmu, 
která představuje nejčastější ORL onemocnění a  zvláště na 
jaře a  v  létě stoupá výskyt sezónních alergických rhinitid. 
Nepozastavil se však nad anamnézou smrkání hemorhagic-
kých krust, přestože tento nález progredoval do neobvyklé 
tíže. Lékař se ztotožnil s původní diagnózou chronické aler-
gické rýmy a nezohlednil fakt, že antialergická terapie nebyla 
příliš účinná.

Nikdo z ošetřujících lékařů nepomyslel na možnou sou-
vislost mezi chronickou rýmou s hemorhagickými krustami 
v anamnéze a s nálezem zlatého stafylokoka a mezi postiže-
ním dolních cest dýchacích. Chyběla širší diferenciálně dia-
gnostická úvaha a  chyběla i  bližší spolupráce event. diskuse 
všech zúčastněných odborníků.

Sedlovitý nos byl nejmarkantnější nález spolu s  nále-
zem na RTG hrudníku svědčícím pro diagnózu WG u  naší 
nemocné. Tato deformace nosu byla dříve jedním z nejdůle-
žitějších stigmat pro vrozenou syfilis. I  když se koncem 20. 
století zdálo, že vrozená syfilis bude u nás vymýcena, politické 
a sociální změny posledních 25 let (drogy, prostituce a další 
faktory vedoucí k  šíření infekce do populace) zvrátily tento 
příznivý trend. U vrozené syfilis vstupují bakterie (Treponema 
pallidum) od nakažené matky do fetální cirkulace transplacen-
tárně tj. hematogenně. Proto u vrozené syfilis chybí příznaky 
primárního stadia choroby. Klinické známky kongenitální syfi-
lis zahrnují hepatosplenomegalii, lymfadenopatii, kožní léze, 
osteochondritis nebo periostitis, anemii a fetální hydrops. Při 
postižení nosní sliznice se může objevit také syfilitická rýma 
s mukózním nebo krvavým výtokem. Tento proces může pře-
jít dále na tkáně nosu a  způsobit osteochondritidu, která se 
později (cca do dvou let) projeví sedlovitým nosem. Mohou 
se objevit i  další malformace infikovaných rostoucích tkání, 
které jsou způsobené v podstatě chronickým zánětem: inter-
sticiální keratitis, hluchota, gotické patro, případně perforace 
tvrdého patra, deformity lebky (caput quadratum s prominen-
cemi čelních kostí), šavlovité tibie aj. (Křemenová et al. 2006). 
Naše nemocná však neměla sedlovitý nos od dětství, ani jiné 
příznaky typické pro vrozenou syfilis.

Méně častou příčinou sedlovitého nosu mohou být vzácná 
onemocnění, jako jsou relapsující polychondritis (onemoc-
nění nejasné geneze postihující zvláště zevní ucho, nos, vzác-
něji dolní dýchací cesty) a lymfoidní angiocentrický granulom 
(zvláštní forma T lymfomu). S obrazem v mnohém připomí-
najícím Wegenerovu granulomatózu se můžeme setkat u šňu-
pačů kokainu – součástí nálezu zde může být nejen sedlovitý 
nos, ale i nález zvláštního typu ANCA protilátek (Langford et 
al. 2012).

Sedlovitý nos je u  WG poměrně častým nálezem, lite-
rární údaje uvádějí, že v průběhu nemoci se vyvine až u 20 
% nemocných. Etiologie chronické granulomatózní nekroti-
zující vaskulitidy je nejasná. Předpokládá se, že se uplatňují 
zevní i genetické faktory. Z vnějších vlivů se uvažuje o někte-
rých mikrobiálních agens např. Staphylococcus aureus (který 
byl opakovaně nalezen u  naší nemocné z  výtěru  nosní sliz-
nice) aj. noxy, na které vzniká hypersenzitivní reakce organi-
smu. Dochází ke tvorbě protilátek proti cytoplazmě neutrofilů 
(ANCA), namířených proti antigenům obsaženým v  granu-
lech neutrofilů. Pokud jsou cíle těchto protilátek rozptýleny 
v  cytoplazmě homogenně, nazýváme je c-ANCA (cytoplaz-
matické). Pokud jsou perinukleárně, nazýváme je p-ANCA 
(perinukleární). U WG se nejčastěji (v 90 %) vytvářejí proti 
proteináze (a  mají charakter c-ANCA) méně často (u  WG 
v  cca 45 %) se vytvářejí proti myeloperoxidáze (a  mají cha-
rakter p-ANCA). U naší nemocné byly nalezeny zvýšené titry 
c-ANCA. Vazbou ANCA na cílové struktury dochází k degra-
nulaci neutrofilů, k poškození endotelu buněk mikrocirkulace 
a ke vzniku vaskulitidy.

Nekrotizující vaskulitida vyvolala u naší nemocné v hor-
ních cestách dýchacích (na nose a  v  maxilárních dutinách) 
chronický granulomatózní zánět, který vedl ke ztluštění 
stěn maxilárních dutin a  k  vytvarování sedlovitého nosu, 

Obr. č. 7: Kontrolní RTG plic po třech měsících léčby – 
regrese oboustranných infiltrátů
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a v dolních dýchacích cestách došlo k infiltrativnímu rozpa-
dovému plicnímu procesu. V současné době se rozlišuje loka-
lizovaná forma postihující horní a  dolní dýchací cesty, kte-
rou měla naše nemocná a která se vyskytuje u více než 90 % 
nemocných s  WG, dále forma generalizovaná (s  postižením 
ledvin). Klasifikační kritéria pro diagnostiku WG jsou uve-
dena v tabulce 1.

Tab. č. 1: Klasifikační kritéria pro Wegenerovu granulo-
matózu (Americká revmatologická společnost 1990) Pro 
diagnózu WG je třeba přítomnost alespoň 2 kritérií. 

1. Zánět nosní nebo ústní sliznice (vřed, hnisavý či krvavý výtok)

2. Abnormality na skiagramu hrudníku (infiltrace)

3. Glomerulární mikroskopická hematurie nebo erytrocytární válce v sedimentu

4. Granulomatózní zánět intra-, peri- nebo extravaskulárně prokázaný biopticky

Cílem léčby je navození a udržení remise WG. Základem 
standardní léčby je v  současné době 3–6měsíční indukční 
fáze s cyklofosfamidem, doplněná kortikosteroidy, sledovaná 
udržovací léčbou méně toxickým lékem – nejčastěji metho-
trexátem nebo azathioprimem. Délka této fáze je měnlivá. 
Je třeba konstatovat, že tato léčba patří do specializovaných 
center. U  některých pacientů je doporučena dlouhodobá 
profylaxe cotrimoxazolem pro prevenci recidiv zánětů hor-
ních cest dýchacích a  zejména pneumocystové pneumonie. 
U  refrakterních případů WG je možno indikovat monoklo-
nální protilátky (rituximab) nebo inhibitory TNF-α (eta-
nercept, infliximab). Z  anamnézy naší nemocné je patrno, 
že léčba antibiotiky neměla na hypersenzitivní záněty žádný 
efekt. Až zahájení standardní léčby, tj. imunosupresivní tera-
pie cyklofosfamidem a kortikosteroidy přineslo žádoucí efekt. 
Zánětlivé procesy v plicní tkáni i v horních cestách dýchacích 
začaly regredovat.

Prognóza naší nemocné je v současné době díky možnos-
tem moderní léčby mnohem lepší. Bez imunosupresní léčby 
nemocní umírali během několika měsíců. S léčbou přežívají až 
desítky let. Naše nemocná neměla postižené ledviny, což zna-
mená lepší prognózu ve srovnání s WG s postižením ledvin. 
Komplikace, které mohou nastat u nemocných s WG jsou hlu-
chota, masivní krvácení do plic, infekční nebo nádorová one-
mocnění. U nemocných s WG a postižením ledvin hrozí chro-
nické renální selhání. Prognóza naší nemocné tedy závisí na 
dalším vývoji choroby. Nemocná vyžaduje pravidelnou tera-
pii, pečlivé sledování a včasnou léčbu interkurentních nemocí.

Otázkou je event. plastická operace sedlovitého nosu, 
což by mělo význam psychologický na zlepšení kvality života 
nemocné. V literatuře je popisována řada případů WG, které 
vedly k  rozvoji sedlovitého nosu. Většinou se jednalo o  tzv. 
limitované formy granulomatózy, které se soustřeďují přede-
vším na horní cesty dýchací: nos, paranasální dutiny a orbitu 
event. oční spojivky. Tyto limitované formy, na rozdíl od těž-
kých forem s  multiorgánovým postižením, se vyskytují více 
u mladých žen (Stone et al. 2004).

Pro průběh této formy onemocnění je typické střídání 
remisí a  exacerbací. Plastické operace sedlovitého nosu jsou 

v  těchto případech indikovány často, neboť tato deformace 
mladé ženy psychicky velmi zatěžuje. Pokud jsou operace pro-
váděny při remisi základní nemoci, mají výbornou prognózu. 
Dokonce ani imunosupresní léčba u souboru 22 nemocných 
žen s WG neměla nežádoucí vliv na výsledky rekonstrukčních 
operací (Vogt et al. 2011).

Závěr
Sedlovitý nos může být v  některých případech pouhou 

malformací obličeje bez zjištěné příčiny. Přesto bychom měli 
při tomto nálezu pomýšlet především na dvě závažné, i když 
méně časté nemoci: Wegenerovu granulomatózu nebo vroze-
nou syfilis. Naše kazuistika měla poukázat na skutečnost, že 
i první pohled na nemocného nám může pomoci v diferen-
ciální diagnostice. Současně poukazuje na skutečnost, že ne 
každá chronická rhinitis s  výskytem nosních krust, která je 
velmi častým onemocněním, musí být alergická, ale může být 
projevem i závažnějších nemocí.

Pro včasnou diagnostiku WG je důležitá precizní ana-
mnéza a  mezioborová spolupráce. U  recidivujících infekcí 
horních cest dýchacích provázených nálezem zlatého stafylo-
koka je třeba pomýšlet na možnost nekrotizující vaskulitidy. 
Zvláště na počátku onemocnění WG nemusí být ANCA pro-
tilátky pozitivní, a proto je nutné toto vyšetření opakovat, pří-
padně včas odeslat pacienta na specializované pracoviště.
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První zkušenosti s podáním sublinguální 
alergenové imunoterapie ve formě tablet – 
Oralair

Lubomír Heller
Oddělení alergologie a klinické imunologie, Fakultní nemocnice Olomouc

Souhrn:
Autor po obecném úvodu do problematiky alergenové imunoterapie seznamuje 

s prvními výsledky léčby sublinguálním extraktem pylů travin – tabletou Oralair.

Summary:
The first experience with an administration of sublingual allergen immunotherapy 
in a pill form – Oralair

The author, after a general introduction to the problems of allergen immunotherapy, 
informs about the first results of the treatment with sublingual extract of grass pollen 
– the Oralair pill.

Heller, L. První zkušenosti s podáním sublinguální alergenové imunoterapie ve formě tablet – Oralair. 
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 9, 4: 9–11, 2012.
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Úvod
Alergenová imunoterapie představuje jediný příčinný způsob 

léčby alergických onemocnění. V naší republice má dlouholetou 
tradici, pevné a nezastupitelné postavení v léčbě alergických paci-
entů. Po dlouhá léta prochází v souladu s novými medicínskými 
a výrobně technologickými poznatky plynulým vývojem.

První zprávy pocházejí od anglického lékaře Leonarda 
Noona v  časopise Lancet z  roku 1911, který použil v  léčbě 
senné rýmy extrakty pylu v postupně se navyšujících dávkách. 
Na našem území první zkušenosti publikoval v třicátých letech 
otorinolaryngolog profesor Hlaváček, jednalo se opět o  čtyř-
letou injekční léčbu polinózy. Hlavním průkopníkem však 
byl v  padesátých letech minulého století MUDr. Josef Liška, 
který přivezl první diagnostické alergeny a tím dal posléze také 
impulz k  výrobě československých alergenů ve firmě Sevac, 
posléze Sevapharma a.s. Alergenová imunoterapie má na 
našem území již od padesátých let pevné místo v  léčbě aler-
gických onemocnění a v tomto se náš stát vždy řadil na přední 
místo i  mezi vyspělými státy Evropy. Mechanismus působení 
alergenové imunoterapie vychází z  ovlivnění odpovědi imu-
nitního systému, oslabení aktivity TH-2 buněk a tvorby jejich 
cytokinů pomocí T-regulačních buněk a snahou o snížení pro-
dukce alergen-specifického IgE a navýšení alergen specifického 
IgG4 a IgA. Prostřednictvím T-regulačních buněk dojde ke sní-
žení degranulace žírných buněk. Cílem léčby je navození peri-
ferní imunologické tolerance a kontroly alergického zánětu.

V  současné době jsou na našem trhu zastoupeni dva 
výrobci. Firma ALK-Abelló a  od roku 2010 také firma 
Stallergenes. V  předchozích letech byla převážná většina 
pacientů léčena injekční, subkutánně podávanou formou. 

Její účinnost byla potvrzena jak klinickým efektem, tak byla 
poměrně přesvědčivě dokumentována laboratorními výsledky. 
V posledních letech se však celosvětově do popředí dostávají 
sublinguální formy léčby ve formě kapek, nebo tablet. Světová 
alergologická společnost uznala sublinguální formu rovno-
cennou subkutánnímu podávání alergenu.

V  našem sdělení podáváme informaci o  prvních zkuše-
nostech s  aplikací sublinguální formy alergenového extraktu 
Oralair firmy Stallergenes. Jde o  směs pěti pylových alergenů 
travin podávaných v rychle nastupující vzestupné koncentraci. 
Začátek léčby je stanoven čtyři měsíce před předpokládaným 
započetím pylové sezóny a léčba trvá po celou pylovou sezónu. 
Složení preparátu: srha laločnatá (Dactylis glomerata), jílek vytr-
valý (Lolium perenne), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), 
lipnice luční (Poa pratensis), bojínek luční (Phleum pratense).

V našem sdělení referujeme o souboru 18 pacientů léče-
ných v letech 2011 a 2012.

Složení souboru: jedná se o 12 mužů a 6 žen ve věkovém 
rozmezí 18–51 let. U 16 pacientů se jednalo o první podání 
alergenové imunoterapie, 2 pacienti již v minulosti alergeno-
vou imunoterapii absolvovali.

Cílem léčby bylo zaměřit se na zmírnění symptomů aler-
gické sezónní rhinokonjunktivitidy, snížení nebo vysazení 

Dávkovací schéma:
1. den 1x100 IR tableta
2. den 2x100 IR tableta
3. den 1x300 IR tableta a v této dávce se pokračuje až do 
konce pylové sezóny
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doprovodné symptomatické léčby a důraz byl kladen také na 
možný výskyt nežádoucích vedlejších účinků léčby.

V  prvním roce podání alergenového extraktu z  celého 
souboru 18 léčených pacientů byli bez projevů polinózy a bez 
nutnosti doprovodné symptomatické léčby 4 pacienti, tj. 22 
% souboru, intermitentní podání symptomatické léčby bylo 
třeba podat u 2 pacientů, tj. 11 % souboru a kontinuální pro-
jevy polinózy vyžadující trvalou symptomatickou léčbu mělo 
12 pacientů, tj. 66 % sledovaného souboru.

V  druhém roce podání alergenového extraktu ve stejné 
skupině 18 pacientů již bylo asymptomatických, bez nutnosti 
doprovodné léčby 9 pacientů, tj. 50 % souboru, intermitentní 
projevy alergické rhinokonjunktivitidy spolu s  intermitentní 
nutností symptomatické léčby byly u  8 pacientů, tj. 38,9 % 
souboru a pouze 1 pacient, tj. 11,1 % souboru pacientů měl 
trvalé projevy alergické rhinokonjunktivitidy vyžadující trva-
lou symptomatickou léčbu.

Dalším parametrem, na který jsme zaměřili pozornost, byla 
tolerance alergenového extraktu. V  prvním roce podání pří-
pravku Oralair bylo 14 pacientů, tj. 72 % souboru, bez nežádou-
cích symptomů, 4 pacienti, tj. 28 % souboru, měli mírné pro-
jevy lokalizované do dutiny ústní, ty však ve všech případech 
odezněly do 4 dnů. Systémová reakce zaznamenána nebyla.

V druhém roce podání přípravku Oralair bylo 15 pacientů, 
tj. 83 % souboru, bez nežádoucích symptomů, 3 pacienti, tj. 17 
% souboru, měli mírné projevy lokalizované do dutiny ústní, 
ty však opět odezněly do 4 dnů. Systémová reakce zazname-
nána nebyla.

Diskuse
První 2 roky podávání alergenového extraktu Oralair 

potvrdil dobrou terapeutickou účinnost preparátu srovnatel-
nou s  dostupnými zahraničními studiemi, dobrou snášenli-
vost léku při očekávané dobré compliance ze strany pacienta. 

Léčba je díky aplikačnímu schématu jednoduchá, je stejně 
účinná jako forma injekční, je finančně výhodnější, protože 
ve srovnání s  léčbou subkutánní nevyžaduje časté návštěvy 
u  lékaře. Způsob uchování je snadný, výhodou je okamžitá 
dostupnost v  lékárně. Není zatím nutné celoroční podávání, 
léčba je časově nenáročná. Bezpečnost a účinnost byla dosta-
tečně v předchozích letech dokladována mezinárodními ran-
domizovanými dvojitě zaslepenými studiemi. Naše poznatky 
odpovídají závěrům mezinárodních studií a nám i pacientům 
dávají do rukou další volbu účinné a bezpečné léčby alergické 
rýmy.
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Klinická pediatrie
Jan Lebl, Jan Janda, Petr Pohunek, Jan Starý et al.

Předkládaná monografie širokého kolektivu předních českých odborníků 
byla doslova vyžádána studenty, kterým chyběla moderní učebnice pediatrie 
dostatečného rozsahu v českém jazyce. Jedná se tedy především o studijní 
materiál pro studenty medicíny a lékaře připravující se na atestaci, ale vzhle-
dem k její obsáhlosti a podrobně probraným jednotlivým tématům ji jistě 
ocení i lékaři z pediatrické praxe i jiných specializací, kteří se ve své ambulanci 
setkávají s dětskými pacienty.

Klinická pediatrie navazuje na publikaci Preklinická pediatrie, kterou vy-
dalo nakladatelství Galén v letech 2003 a 2007. Zatímco Preklinická pediatrie 
je zaměřena na vývojové aspekty člověka, preventivní pediatrii a vyšetřovací 
postupy, Klinická pediatrie přináší na svých stránkách podrobný pohled na 
jednotlivé tělní systémy a subspecializace pediatrie. Autoři doporučují využívat 
v přípravě při studiu na státní závěrečné zkoušky i atestaci obě tyto publikace.

V Klinické pediatrii nalezne čtenář podrobné informace v obsáhlých kapito-
lách Fétus a novorozenec, Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin, 
Intenzivní péče, Výživa, Dědičné poruchy metabolismu, Endokrinologie, 
Imunodeficience, Alergická onemocnění, Revmatologie, Nemoci trávicí sou-

stavy, Respirační systém, Kardiovaskulární 
systém, Hematologie, Onkologie, Nefrolo-
gie a urologie a autoři nezapomněli ani na 
Psychiatrické a psychosomatické poruchy 
u dětí. Kniha je doplněna barevnými obráz-
ky, schématy, tabulkami a grafy. Nechybí ani 
seznam zkratek a obsáhlý rejstřík.

(kla)

Galén, Praha, 2012. ISBN 978-80-7262-772-1
1. vydání, 698 stran, vázaná, 195x280 mm 
Doporučená cena: 1 500 Kč

Publikaci je možné objednat na webové adrese 
www.galen.cz za zvýhodněnou cenu.

Recenze
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65letý pacient s CHOPN
Jana Kociánová

Plicní oddělení, MephaCentrum a.s., Ostrava-Poruba

Kociánová, J. 65letý pacient s CHOPN. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 9, 4: 12, 2012.

Rodinná a osobní anamnéza: v dětství na průdušky netr-
pěl, je po cholecystektomii a operaci varixů před lety, embolie 
nebyla zjištěna, 3x léčen pro erisypel v obličeji. V minulosti 
pracoval rok v  dole, pak řidič z  povolání a  správce budovy. 
Otec byl horník, měl pneumokoniózu a bronchitidu. Pacient 
kouřil 40 let do 15 cigaret denně. Alkohol užíval příležitostně. 
Neudával žádnou alergii. Léčen byl praktickým lékařem a uro-
logem pro hypertrofii prostaty.

Respirační anamnéza: k  vyšetření se pacient dostavil 
pro  narůstající námahovou dušnost v  posledních čtyřech 
letech a  bolesti na hrudi při námaze. Kašel s  expektorací 
šedých hlenů udával pouze po ránu.

Byl již kardiologicky vyšetřen, kde byl nález negativní 
včetně koronarografie. Trvale bez pravidelné medikace. 
V  posledních třech letech bral dvakrát za rok antibiotika, 
expektorancia a inhalační anticholinergikum pro bronchitidu. 
Ipratropium brával i pravidelně 3x3 vdechy, ale úlevu nepoci-
ťoval a navíc měl údajně potíže při mikci.

Na podzim roku 2011 byl vyšetřen na našem pracovišti. Při 
kontrole aplikace inhalačního léku byly zjištěny chyby v koor-
dinaci s uvolňováním a nádechem léku. Skiagram hrudníku 
měl naposled v roce 2010. Spirometrii dosud neměl.

Skiagram hrudníku: (listopad 2011) bez infiltrativních 
či ložiskových změn, bazálně vyšší transparence, hily cévní, 
bránice ostře konturovaná, úhly volné, srdeční stín nezvětšen, 
C/Th14/34. Spirometrie: maximální vitální kapacita VCmax 
3,44 l resp. 84,9 %; objem vydechnutého vzduchu za 1 vteřinu 
FEV1 1,53 l resp. 48,7 %; FEVl/VCmax 43,2 %; střední výde-
chová rychlost FEF50 17,9 % – těžká obstrukční ventilační 
porucha. Bronchodilatační test 400µg salbutamolu – hodno-
cen po 15 minutách: FEVl zlepšena o 0,35 l resp. 22,8 %, tedy 
na 59 %, FEVl /FVC 48 %. Test výrazně pozitivní – Modified 
Medical Research Council Dyspnea Scale (MMRC) 2. Stav 
hodnocen jako CHOPN II–III, podle nového hodnocení 
GOLD skupina D.

Popis vlastní léčby
Vzhledem k  obavám z  anticholinergika, opakovaným 

exacerbacím a  výrazně pozitivnímu bronchodilatačnímu 
testu nasazen budesonid+formoterol (Symbicort Turbuhaler 
200/6) 2-0-2. Manipulaci s lékem pacient považoval za velmi 
snadnou a bez chyby ji zvládl s dostatečnou nádechovou rych-
lostí dle trenažéru.

Při kontrole po 5 týdnech terapie se pacient cítí výrazně 
lépe, pominuly bolesti na hrudi a dušnost se výrazně zmírnila.

MMRC 1. Spirometrie po ranní medikaci Symbicort 
Turbuhaler 200/6 2-0-2: VCmax 3,87 l resp. 95,6 %; FEVl 1,76 l 
resp. 55,9 %; FEV1/VCmax 45,68 %; usilovná vitální kapacita 
MEF50 17 % – středně těžká obstrukční ventilační porucha. 
Bronchodilatační test ipratropiem 80µg: FEVl hodnoty o 0,15 l 
resp. 8,7 % lepší. Nesignifikantní.

Kontrola po šesti měsících: Spirometrie: VCmax 4,93 l 
resp. 125 %, FEVl 2,42 l resp. 78 %, FEVl/VCmax 48 %; MEF50 
24,4 %. Bodypletyzmografie: celková kapacita plic TLC 9,45 l 
resp. 140 %; reziduální objem RV 4,87 %, resp. 197 %; RV/TLC 
52,5 % – středně těžká hyperinflace. Vyšetření transferfaktoru: 
transferfaktor plic pro oxid uhelnatý TLCO 81,9 %; transfer-
koeficient KCO 93 %; parametry plicní difúze v normě.

V dalším průběhu trvá zlepšení plicní funkce již bez dyna-
miky, pacient od října 2011 nekouří a neměl exacerbaci. Podle 
nové klasifikace GOLD by nyní bylo možné hodnotit stav 
pacienta jako CHOPN C.

Shrnutí konkrétního přínosu léčby
Pacientovi s CHOPN III byl nasazen k pravidelné terapii 

Symbicort Turbuhaler 200/6 2-0-2 pro intoleranci anticholi-
nergika a špatnou manipulaci s inhalačním aerosolem.

Došlo k výrazné úpravě celkového stavu pacienta, výraz-
nému zlepšení ventilačních parametrů, omezení počtu exa-
cerbací, zlepšení hodnocení MMRC a tolerance zátěže.

Pacient považuje manipulaci s  přípravkem Symbicort 
Turbuhaler za velmi snadnou, při opakovaném nácviku nebyly 
zaznamenány chyby v aplikaci.

Práce byla podpořena společností AstraZeneca CR, s.r.o.
Publikováno se souhlasem autora.

 

prim. MUDr. Jana Kociánová
Plicní oddělení, MephaCentrum a.s.
Opavská 962/39
708 68 Ostrava-Poruba
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Použití nosního gelu Tantum Protect 
u případu nosní synechie
Ivo Šlapák

Klinika dětské otorhinolaryngologie, LF MU a FN Brno

Šlapák. I. Použití nosního gelu Tantum Protect u případu nosní synechie. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 9, 4: 14, 2012.

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Klinika dětské otorhinolaryngologie
LF MU a FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno

Úvod
Endonazální endoskopické operace patří k  základním 

operačním technikám v ORL oboru v oblasti nosu a parana-
zálních dutin. V dětském věku je nejčastěji využívána v pří-
padech chronických a recidivujících onemocnění paranazál-
ních dutin, u nosní polypózy a u vrozených vad. Tato technika 
umožňuje dobrý přehled v  operované oblasti, obecně při 
použití endoskopu dochází k poranění sliznice septa a lastur, 
zvláště pak u nejmenších dětí a u anatomicky užších nosních 
dutin. Přes velmi dobrou hojící schopnost sliznice může dojít 
k pooperačním komplikacím, jako je tvorba krust, zánětlivých 
změn a  výjimečně ke vzniku synechií. Jako prevence tvorby 
synechií a pro zvlhčování sliznice lze použít preparáty obsa-
hující kyselinu hyaluronovou. V  některých přípravcích je 
kyselina hyaluronová speciálně zpracována do formy esteru 
a  tato pevná chemická vazba ji chrání před štěpením endo-
genními enzymy (hyaluronidázami) přítomnými na nosní 
sliznici, čímž se prodlužuje její setrvání a působení na nosní 
sliznici. Léková forma gelu také přispívá k  lepšímu přilnutí 
k nosní sliznici a maximalizaci zvlhčujícího, čistícího a hoji-
vého účinku. Kyselina hyaluronová vytváří na nosní sliznici 
ochranný film, který zabraňuje vstupu další možné infekce. 
Použití této lékové formy je výhodné u  pooperačních stavů 
spojených s tvorbou krust a srůstů.

Kazuistika
V březnu 2012 byla na Klinice dětské otorinolaryngologie 

léčena16letá dívka pro recidivující záněty v oblasti čichových 
a  čelistních dutin. Při CT vyšetření byla v  maxilární dutině 
a  v  etmoidálních sklípcích nalezena hypertrofická sliznice 
a zastření jmenovaných dutin. Po neúspěšné léčbě antihista-
miniky, antibiotiky a lokálními nosními kortikosteroidy bylo 
přistoupeno k  endonazální endoskopické operaci. Byla pro-
vedena oboustranně přední etmoidektomie a supraturbinální 
antrostomie. Nosní dutiny byly anatomicky užší a menší, než 
by odpovídalo obvyklé velikosti v  daném věku. Pooperační 

hojení probíhalo bez komplikací, lokálně byly aplikovány 
výplachy nosu mořskou vodou a  ordinovány nazální korti-
koidy. Po měsíci při kontrolní endoskopii byly zjištěny syne-
chie mezi dolní i střední lasturou a septem, rozsáhleji na levé 
straně, kde byla omezena nosní průchodnost. Bylo doporu-
čeno pokračovat v aplikaci lokálních kortikoidů. V odstupu 3 
týdnů při kontrole však byl stav beze změn, dívka si stěžovala 
na občasné bolesti hlavy a  na zhoršenou nosní neprůchod-
nost. Byla nutná revizní endonazální endoskopická operace 
s  rozrušením synechií a  revizí ostiomeatálního komplexu. 
V pooperačním léčení byl aplikován nosní gel Tantum Protect 
po dobu 14 dnů od propuštění.

Při kontrole byly zjištěny volně průchodné nosní dutiny 
bez přítomnosti synechií. Při kontrolním vyšetření po měsíci 
byl nález v nosních dutinách bez patologie.

Závěr
Nosní gel Tantum Protect je určen hlavně pro ošetřování 

nosní sliznice při akutních i chronických zánětech k hydrataci 
nosní sliznice. Lze ho použít i v doléčování po operační endo-
nazální endoskopické terapii u dětských pacientů.
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Souhrn:
Autoři předkládají kazuistiku 90leté polymorbidní pacientky primárně hospitalizo-

vané pro poruchu vědomí multifaktoriální etiologie, její spolupodílející se příčina byla 
respirační insuficience při parciální obstrukci dýchacích cest retrosternální strumou. 
Byla nutná tracheální intubace a umělá plicní ventilace. Přes nejednotné názory zdra-
votníků na indikaci radikálního chirurgického výkonu u  vysoce rizikové pacientky 
bylo k  tomuto nakonec přistoupeno a řešení se ukázalo jako správné. Pacientka byla 
po odstranění útlaku dýchacích cest odpojena od umělé plicní ventilace a propuštěna 
domů. S odstupem několika měsíců jsou stav pacientky i kvalita života velmi dobré.

Summary:
The impairment of consciousness with a surprising plot line

Case report of 90 years old woman with concomitant diseases admitted to the hos-
pital for multifactorial etiology unconsciousness. One of causes was respiratory failure 
by partial airway obstruction with retrosternal goitre. Tracheal intubation and mecha-
nical ventilation were necessary. After the discussion of health caregivers about radical 
surgical procedure in high risk patient the total thyroidectomy was performed. After 
obstruction removal was patient disconnected from artificial ventilation and dischar-
ged from the hospital. With hindsight of few months are state of health and quality of 
life good.

Tyll, T., Jarošek, J. Belšan, T., Vašáková, M., Hytych, Porucha vědomí s překvapivou zápletkou. Kazuistiky 
v alergologii, pneumologii a ORL 9, 4: 16–18, 2012.

Klíčová slova: 
 � obstrukce dýchacích cest
 � respirační insuficience
 � struma
 � tracheotomie

Key words: 
 � airway obstruction
 � respiratory failure
 � goitre
 � tracheotomy

Úvod
Těžká dechová tíseň je mimo plicních příčin nejčastěji způ-

sobena obstrukcí dýchacích cest na podkladě spasmu hladké 
svaloviny, otoku, nádoru, postintubační stenózy nebo malácie 
nebo přítomnosti cizího tělesa. Mezi vzácnější příčiny patří 
granulomatózní procesy velkých dýchacích cest (Wegenerova 
granulomatóza) a zevní útlak dýchacích cest strumou.

Pro strumy, u  kterých je více než polovina délky jejich 
laloku pod spojnicí obou sternoklavikulárních kloubů, se 
užívá název retrosternální. Vyskytují se podle různých sestav 
v 2–19 %. Retrosternální strumy se podle původu dělí na pri-
mární a sekundární. Primární vznikají z aberantní tkáně žlázy 
v hrudníku, mají cévní zásobení z nitrohrudních tepen, jsou 
špatně přístupné a velmi často vyžadují operační přístup ster-
notomií nebo thorakotomií. Jsou vzácné a vyskytují se v méně 

než 1 %. Sekundární vznikají šířením štítné žlázy z krku dolů 
(White et al. 2008; Dvořák et al. 2002).

Indikace k  operacím strum obecně tvoří neefektivnost 
supresní léčby, prokázaný karcinom štítné žlázy, riziko malig-
nity při nemožnosti provést FNAB (Fine Needle Aspiration 
Biopsy) a  tyreotoxikóza. U  retrosternálních strum je navíc 
indikací k chirurgickému řešení riziko útlaku dýchacích cest 
a  velkých cév nepředvídatelným zvětšením žlázy i  u  dosud 
asymptomatických pacientů. Zejména u kardiorespiračně pri-
márně kompromitovaných pacientů je vhodná včasná ope-
rační léčba pro reálné riziko perakutního rozvoje dechové tísně 
s dekompenzací primárního onemocnění. Včasné odstranění 
může být navíc prevencí pozdější nutné sternotomie a je důle-
žité pro nebezpečí vzniku karcinomu v retrosternální strumě, 
který je prokazován v 5–20 % (Aslam et Steward 2010;  Rugiu 
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et Piemonte 2009). Až 98 % retrosternálních strum lze odstra-
nit z  krčního přístupu, ostatní ze sternotomie, výjimečně 
z thorakotomie (White et al. 2008; Dvořák et al. 2002).

Kazuistika
90letá žena, žijící se stejně starým manželem, oba sobě-

stační. V  anamnéze Parkinsonova nemoc, ischemická cho-
roba srdeční, chronická obstrukční plicní nemoc.

Pacientka byla přijata 4. 3.  2012 v nočních hodinách cestou 
emergency do ÚVN pro náhlou poruchu vědomí. Pacientka 
byla v  hlubokém bezvědomí (Glasgow Coma Scale  3), měla 
výraznou hypertenzi. Stav byl uzavřen jako suspektní ische-
mická mozková příhoda (CMP) a nebyla indikována doplňu-
jící vyšetření. Na intermediálním oddělení interní kliniky se 
po rehydrataci a  oxygenoterapii obnovilo vědomí. Současně 
se manifestoval inspirační stridor. Vzhledem k objektivnímu 
nálezu strumy bylo doplněno CT hlavy a krku, které proká-
zalo rozsáhlou retrosternální strumu s  výrazným útlakem 
deviované trachey (viz CT – obr. 1, 2 a 3). V nejužším místě 
byl průsvit průdušnice 3,5 mm.

Stupeň respirační tísně si vyžádal zajištění dýchacích cest 
orotracheální intubací a pacientka byla přeložena na lůžkové 
resuscitační oddělení. Provedená bronchoskopie ukázala 
nález identický s CT.

Vzhledem k údaji od manžela o předcházejícím virovém 
onemocnění, dosavadnímu průběhu (soběstačná pacientka 
s minimálními dechovými obtížemi, pro strumu nebyla nikdy 
vyšetřována) i věku s omezenou funkční výkonností, se kon-
zultovaný erudovaný pneumolog klonil k názoru, že by stav 

mohl být konzervativně zvládnutelný, že tracheální stenóza 
má hraniční aerodynamickou významnost. Byla podávána 
minimální analgosedace a  aplikován odvykací režim umělé 
plicní ventilace (UPV). Autoextubace i  následná plánovaná 
extubace (3. a  4. den UPV) selhaly a  vyžádaly si okamžitou 
reintubaci.

Jediným řešením se jevilo odstranění obstrukce. Méně inva-
zivní řešení byla buď neproveditelná (stent), resp. jsme je zavrhli 
(tracheotomie). 9. den UPV pacientka podstoupila totální thy-
reoidektomii. Původně plánovanou sternotomii nebylo nutné 
provést, peroperačně se ukázal dostatečným kolární přístup. 
Z chirurgického hlediska byl zákrok bez komplikací. Od ope-
race byla vysazena sedace, pokračovali jsme jen v analgézii. Po 
dohodě s endokrinologem byla zahájena substituční léčba, pro 
sekundární hypoparathyreózu byla nutná i  substituce kalcia. 
Druhý pooperační den se stav pacientky zkomplikoval kom-
binovanou nozokomiální infekcí (katétrovou sepsí a respirační 
infekcí). Infekce byly zvládnuty cílenou antibiotickou tera-
pií a  výměnou katétrů. Dvanáctý den UPV (třetí pooperační 
den) byla pacientka úspěšně odpojena od UPV a extubována. 
Poextubační laryngospasmus byl zvládnut konzervativně. Pátý 
pooperační den byla pacientka přeložena na jednotku inten-
zivní péče Chirurgické kliniky, odkud byla přes standardní 

Obr. č. 1: Retrosternální struma s deviací a stenózou tra-
chey zobrazená na axiálním CT řezu

Obr. č. 2: Retrosternální struma s deviací a stenózou tra-
chey zobrazená na koronálním CT řezu

Obr. č. 3: Deviace a stenóza trachey ve 3D rekonstrukci CT 
vyšetření

Parkinson James (1755–1824) – britský lékař. Pocházel z  lékařské rodiny, mezi 
jeho zájmy patřila nejen medicína, ale i přírodní vědy, především geologie a paleon-
tologie. Jeho práce o onemocnění nervového systému byla publikována v roce 1817 
a téměř na 50 let zapadla. Až Charcot a jeho kolegové tento popis použili a nemoc 
nazvali Parkinsonovou chorobou.

Stent R. Charles (1807–1885) – anglický dentista. Věnoval se problematice výroby 
zubních protéz. V roce 1856 zdokonalil materiál potřebný k vytváření otisků zubů. 
Slovo „stent“ jako lékařský pojem použil poprvé v roce 1916 nizozemský plastický 
chirurg Jan F. Esser.

(zdroj informací: archiv redakce)
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oddělení po dalším týdnu hospitalizace dimitována do domácí 
péče. Histologicky se jednalo o benigní nodózní strumu.

Při pravidelných kontrolách v  endokrinologické ambu-
lanci byla pacientka v dobrém stavu, se stabilními hladinami 
thyroidálních hormonů při substituční léčbě. Drobnou kom-
plikací je zatím mechanicky nevýznamná submandibulární 
rezistence, punkční biopsií ověřena jako benigní, cysticky 
degenerovaný zbytek levého laloku štítné žlázy.

Diskuse
Uvedená kazuistika nabízí několik námětů k  diskusi. Po 

přijetí do nemocnice byla stanovena pracovní diagnóza, 
tedy CMP. Prognóza pacientky byla vzhledem k hlubokému 
komatu a  věku zhodnocena jako nepříznivá, bylo rozhod-
nuto o  nerozšiřování vyšetřovacího procesu a  konzervativ-
ním léčebném postupu (bez zajištění dýchacích cest, bez pod-
půrné/mechanické ventilace). Z hlediska přijímajících lékařů 
byl postup, vzhledem k věku a komorbiditám, oprávněný.

Při rehydrataci a oxygenoterapii pacientka nabyla vědomí 
a následně se díky stridoru „demaskovala“ částečná obstrukce 
dýchacích cest. O  přesné příčině bezvědomí se můžeme jen 
dohadovat. Pravděpodobně byla multifaktoriální, zásadní 
podíl dehydratace a  respirační insuficience je nasnadě. 
Respirační insuficience nebyla bohužel dokumentována sta-
novením krevních plynů, pulsním oxymetrem byla zazname-
nána výrazná hypoxemie. Respirační insuficience byla jistě 
prohloubena i  levostrannou srdeční insuficiencí při hyper-
tenzi. Můžeme spekulovat o tom, že se uzavřel circulus vitio-
sus. (Hypertenze z  respiračního distresu způsobeného zúže-
ním dýchacích cest prohlubovaného hypoxií při levostranné 
srdeční insuficienci potencované hypertenzí).

Vstupní pracovní diagnóza byla vyloučena. Možnost tran-
zitorní ischemické ataky nelze sice s jistotou vyloučit, hloubka 
poruchy vědomí a  její následná rychlá úprava ad integrum 
však hovoří proti této eventualitě.

Po přehodnocení prognózy byla provedena doplňu-
jící vyšetření a  změna klinického stavu si vyžádala i  zajiš-
tění dýchacích cest. Pro důvodné obavy z obtížného zajištění 
dýchacích cest byla pacientka intubována v topické anestezii 
a  sedaci při vědomí (xylocain, midazolam). Zúžení trachey 
umožnilo intubaci kanylou velikosti vnitřního průměru 6 
resp. 7 mm (při reintubaci).

Dodatečný údaj od manžela o  virovém onemocnění 
možná odhalil příčinu toho, proč se křehká hraniční kompen-
zace dýchání překlopila do selhání. Jeho potenciální reverzibi-
lita nás vedla k nenaplněným nadějím v konzervativní řešení 
a oddálila řešení definitivní.

Komorbidity a  věk byly hlavními argumenty proti  jinak 
prvoplánovému řešení aerodynamicky významné tracheální 
stenózy útlakem strumou, totiž radikální strumektomii.

Zavedení stentu nebylo indikováno. Deviace trachey by 
ani neumožnila provedení rigidní bronchoskopie nutné k  jeho 
inzerci, navíc by materiál stentu nebyl schopen dilatovat dlouhou 
pevnou a  pružnou stenózu. Dalším zvažovaným neradikálním 
řešením mohla být, hypoteticky vzhledem k anatomickým pomě-
rům, tracheotomie. Tato by samozřejmě odstranila příčinu respi-
račního selhání, ale současně by vedla pravděpodobně k  trvalé 

závislosti pacientky na ústavní zdravotnické péči, znemožnila by 
fonaci, zásadně zvýšila rizika recidivujících infekcí respiračního 
traktu. Zkrátka výrazně by ovlivnila kvalitu života a dle našeho 
názoru i prognózu pacientky, obojí samozřejmě negativně.

Nulové řešení respektive paliativní péče byla zavržena 
a akceptováno radikální řešení i s vysokým rizikem periope-
račních komplikací. Dobré lokální poměry, zjištěné až perope-
račně, umožnily zkušenému operatérovi nakonec radikální 
a současně šetrný přístup.

Prodleva definitivního řešení byla dána jednak naší neú-
spěšnou snahou o  konzervativní řešení a  následně důvody 
organizačně-provozními (víkend, přítomnost operatéra atd.). 
Prodloužení nutnosti zajištění dýchacích cest a  umělé plicní 
ventilace s  sebou nese samozřejmě zvýšená rizika. Riziko tzv. 
ventilátorové pneumonie, správněji respirační infekce spojené 
s nutností zajištění dýchacích cest, je přes maximální preven-
tivní opatření přímo úměrné době jeho trvání. Infekční kompli-
kace jsme museli, jak uvedeno, i když až po výkonu řešit. Proti 
dalšímu možnému problému, totiž neuromyopatii, úbytku sva-
lové hmoty a následnému obtížnému odvykání od UPV jsme 
také bojovali. Sedaci jsme používali v  minimální míře, paci-
entka byla většinu času zcela při vědomí, aplikovali jsme venti-
lační režim, který vyžaduje zapojení dýchacího svalstva. Výživa 
pacientky byla zajištěna enterálně nasogastrickou sondou.

Antibiotická terapie byla podána profylakticky jen perio-
peračně a následně cíleně k léčbě respiračního infektu.

Závěr
Útlak dýchacích cest strumou je relativně vzácnou pří-

činou těžké dechové tísně. Léčebnou metodou volby je pro-
vedení strumektomie. Terapeutický postup včetně indikace 
výkonu je zejména u  vysoce rizikových pacientů z  pohledu 
interních komorbidit a věku založen na mezioborové spolu-
práci intenzivistů/anesteziologů s příslušnými chirurgickými 
a nechirurgickými obory. Individuální přístup, pečlivé posou-
zení celkového stavu pacienta s  přihlédnutím k  informacím 
o stavu v předchorobí a sociálnímu zázemí, v neposlední řadě 
pak samotný morfologický nález jsou základními předpo-
klady pro nalezení všeobecného konsensu.
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Mezinárodní workshop potápěčské medicíny 
III. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2012
Michal Hájek

Foto: PhDr. Miloslav Klugar z LF UP Olomouc přenáší o vlivu 
hyperbarického prostředí na autonomní nervový systém
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Ve dnech 20.–22. června 2012 se v  Hotelu Hukvaldy ve 
stejnojmenné obci Hukvaldy uskutečnila odborná konference, 
kterou organizovalo Centrum hyperbarické medicíny Městské 
nemocnice Ostrava ve spolupráci s  Českou společností 
hyperbarické a  letecké medicíny ČLS JEP, Lékařskou fakul-
tou Ostravské univerzity v  Ostravě a  partnerskými odbor-
nými společnostmi sousedních zemí – Rakouska a Německa. 
Organizátoři konference oddělili problematiku potápěčské 
medicíny od problematiky hyperbarické oxygenoterapie (dále 
HBO). Potápěčská medicína byla předmětem prvního jedna-
cího dne, kdy na toto téma proběhl mezinárodní workshop, 
zatímco hyperbarická oxygenoterapie převažovala v  pro-
gramu následujících dvou dnů.

Letošní účast návštěvníků konference převyšovala minulé 
ročníky. Zaregistrováno bylo celkem 114 účastníků, převážně 
z  řad zástupců lékařského, středního zdravotního a  technic-
kého obslužného personálu hyperbarických center. Dále se 
jednalo o  lékaře odborné z  řady interních i  chirurgických 
oborů, odborný personál poskytující péči o obtížně se hojící 
rány a  defekty a  v  neposlední řadě o  personál posuzující 
zdravotní způsobilost k sportovnímu i profesnímu potápění. 
Přestože byla konference víceméně národní akcí, přijeli na ni 
účastníci i ze zahraničí. Jednacími jazyky konference byla češ-
tina, slovenština a angličtina.

Program konference zahrnul problematiku oboru v  celé 
šíři. Celkově vystoupilo čtyřiadvacet přednášejících ze šesti 
různých zemí s přednáškami na téma hyperbarické a potápěč-
ské medicíny. Převážně se jednalo o souhrnné a retrospektivní 
observační práce a  shrnutí výsledků za několikaletá období 
z  problematiky chirurgie, traumatologie, ORL, pediatrie, 
onkologie, potápěčských dekompresních nehod, otravy oxi-
dem uhelnatým, rovněž byla řešena problematika vzdělávání 
v  oboru hyperbarická medicína a  posuzování zdravotního 
stavu sportovních i profesionálních potápěčů. V případě před-
nášek v rámci úvodního mezinárodního workshopu potápěč-
ské medicíny se jednalo o vyzvaná sdělení špičkových evrop-
ských odborníků oboru.

V úvodním sdělení prvního bloku (předsedající dr. Peter 
Knessl, dr. Christian Wölfel) vystoupila prezidentka rakouské 
odborné společnosti hyperbarické a potápěčské medicíny dr. 
Roswitha Prohaska z  Vídně místo omluveného autora sdě-
lení dr. Wilhelma Welslaua a představila novelizovaný návrh 
společného standardu diagnostiky a  léčby dekompresního 
onemocnění (DCI) německé, rakouské a  švýcarské společ-
nosti hyperbarické a  potápěčské medicíny. Základem léčby 
DCI na místě nehody a  v  časné fázi zůstává oxygenoterapie 
s co možná nejvyšší dosaženou frakcí kyslíku, volumoterapie, 

co nejrychlejší transport do zařízení, kde je dostupná léčba 
hyperbarickým kyslíkem. Během první expozice je doporu-
čeno užití protokolu US NAVY č. 6. Nepochybně zajímavé 
zkušenosti z oblasti profesní problematiky pracovníků v pře-
tlaku během kesonářských a tunelářských prací ve švýcarských 
tunelech a přehradách včetně zapojení konceptu telemedicíny 
v dekompresní problematice představili švýcarští kolegové dr. 
Peter Knessl a následně dr. Christian Wölfel. Druhý zmiňo-
vaný představil analýzu záznamů hovorů na speciální potá-
pěčsko-zdravotnické horké lince v období od ledna 2008 do 
prosince 2009. Ze 151 hovorů bylo 47 vyhodnoceno s pode-
zřením na DCI, což bylo v 37 případech potvrzeno následným 
klinickým vyšetřením. Devět případů bylo nadhodnoceno 
a jeden podhodnocen. Statistická analýza (CI, Cohenův koefi-
cient KAPA) prokázala dobrou koherenci mezi hodnocením 
telefonickým a klinickým. V posledním sdělení tohoto bloku 
se dr. Roswitha Prohaska podělila s posluchači o  své zkuše-
nosti s lékařským zajištěním a péčí o invalidizované potápěče 
během svého pracovního pobytu v sultanátu Omán. Existuje 
pět kategorií invalidizovaných (hendikepovaných) potápěčů:

1. s fyzickým hendikepem;
2. neslyšící;
3. s poruchou zraku;
4. s chronickým onemocněním;
5. v rámci rehabilitace.

Velmi důležité je důkladné odebrání anamnézy, během 
fyzikálního vyšetření je nutné se zaměřit na psychologické 
vyšetření, neurologické vyšetření, vyšetření urogenitál-
ního traktu (močový katetr, stimulace močového měchýře), 
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přítomnost protéz, implantovaných přístrojů, pump apod. 
Dále se provádějí následující vyšetření: EKG, RTG plic, spi-
rometrie a bodypletysmografie. Jsou stanoveny čtyři kategorie 
potápěčů dle závažnosti jejich hendikepu: L (minimální hen-
dikep), H1, H2 a H3 (těžký hendikep). Následně je stanoven 
individuální program výcviku hendikepované osoby – charak-
ter aktivity, vhodná maximální hloubka ponoru, počet dopro-
vázejících osob a stupeň potápěčských zkušeností doprovodu. 
Možnost zapojení se do aktivit v bazénu – nadnášení se, pla-
vání, šnorchlování a potápění přináší hendikepovaným obo-
hacení a zlepšení kvality jejich života.

Ve druhém bloku (předsedající dr. Roswitha Prohaska, 
prof. Radek Pudil) patřilo k  prioritním sdělení pana prodě-
kana LF UK Hradec Králové prof. Radka Pudila z 1. interní 
kliniky FN a  LF UK Hradec Králové na téma vliv hyperba-
rického prostředí na kardiovaskulární systém. Existuje řada 
faktorů, které významně ovlivňují kardiovaskulární systém 
potápěče během pobytu ve vodním prostředí. Mezi nejvý-
znamnější patří působení zvýšeného tlaku okolního pro-
středí, délka a profil ponoru, dále teplota okolního prostředí, 
vliv dýchacího média, intenzita fyzické aktivity pod vodou, 
fyzická zdatnost a trénovanost potápěče, přítomnost zjevných 
či skrytých onemocnění či vliv medikace. Změny hemodyna-
miky kardiovaskulárního systému vedou k redistribuci oběhu, 
jeho centralizaci, ke změnám velikosti srdečních oddílů, změ-
nám plicní i  systémové rezistence, tepové frekvence a  tlaku. 
K podobným změnám, avšak rychlejším, dochází při tzv. fre-
edivingu (potápění na nádech). Na rozdíl od přístrojového 
potápění jde o velmi krátké ponory, dochází však k poměrně 
rychlým změnám dosažené hloubky a tedy i rychlým změnám 
zevních faktorů, podílejících se na funkci kardiovaskulárního 
systému. K  problémům může dojít u  osob, které mají pří-
tomné (skryté či manifestní) kardiovaskulární onemocnění. 
Mezi potenciálně problematické patří přítomnost patentního 
foramen ovale (dále PFO), arteriální hypertenze a  arytmie. 
Dále zazněly novinky v diagnostice a  léčbě patentního fora-
men ovale ve vztahu k potápění představené kardiologem dr. 
Jaroslavem Januškou z  Nemocnice Třinec-Podlesí. Ve svém 
sdělení představil výsledky vyšetření dvou skupin potápěčů: 
a) kteří utrpěli manifestní DCI a b) potápěčů bez jakýchko-
liv symptomů. Zjistil, že ve skupině s DCI mělo 91 % z nich 
PFO nebo defekt síňového septa, zatímco v kontrolní skupině 
to bylo pouze 10 % potápěčů. Dále se pokusil porovnat dva 
používané dekompresní režimy u  simulovaných ponorů se 
vzduchem. Zjistil, že zatímco u potápěčů provádějících výstup 
dle US NAVY tabulek je větší pravděpodobnost objevení se 
vzduchových bublin než při použití tabulek Bühlmannových. 
V posledním sdělení bloku vystoupil dr. Miloslav Klugar z LF 
UP Olomouc s problematikou vlivu hyperbarického prostředí 
na autonomní nervový systém (dále ANS). Během pobytu 
v hyperbarickém prostředí dochází ke třem základním změ-
nám: vzestupu periferního cévního odporu, redistribuci krev-
ního toku směrem do centrálního kompartmentu a k indukci 
vagově závislé bradykardie. Dynamika změn závisí na druhu 
hyperbarického prostředí: a) vlhké – voda během potápění, b) 
suché – uvnitř hyperbarické komory, dále na celkovém okol-
ním tlaku, použitých dýchacích plynech apod. Největší podíl 

na aktivitě ANS má zvýšená aktivita vagu, který je pravděpo-
dobně stimulován zvýšeným parciálním tlakem kyslíku a zvý-
šenou stimulací baroreceptorů. Zdá se, že aktivita ANS je sen-
zitivní díky saturaci inertních plynů v organismu.

Úvodní přednášku prvního bloku (předsedající: František 
Novomeský, Evžen Hrnčíř) druhého jednacího dne před-
nesl prof. František Novomeský z JLF UK v Martině na téma 
forenzní problematiky potápění. Jednalo se o  brilantní sdě-
lení v  literatuře dosud nepopsaného způsobu sebevraždy za 
použití potápěčské dýchací techniky. V  následné přednášce 
se doc. Evžen Hrnčíř z  Kliniky pracovního a  cestovního 
lékařství 3. lékařské fakulty UK v  Praze a  Fakultní nemoc-
nice Královské Vinohrady věnoval problematice posuzování 
zdravotní způsobilosti k práci v hyperbarickém a hypobaric-
kém prostředí. Jak známo, dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti 
zákon č. 373/2011 Sb. o  specifických zdravotních službách. 
Ten kromě jiného upravuje novým způsobem poskytování 
zdravotní péče pracujícím, její organizaci a financování a také 
některé náležitosti procesu uznávání nemocí z povolání. Tento 
zákon současně zmocňuje ministerstvo zdravotnictví, aby sta-
novilo vyhláškou zdravotní kontraindikace pro výkon riziko-
vých prací a  aby určilo náplň preventivních lékařských pro-
hlídek pracujících, kteří rizikové práce vykonávají. Vyhláška, 
která bude tuto problematiku řešit, měla být původně vydána 
do konce června 2012. Součástí její přílohy mají být rizikové 
faktory, které mohou nepříznivě ovlivňovat zdraví pracujících, 
a seznam nemocí a vad, jejichž zjištění u pracovníka vylučuje 
možnost vydat kladný lékařský posudek o jeho zdravotní způ-
sobilosti k práci a dále seznam nemocí a vad, při jejichž zjiš-
tění je možné uznat posuzovanou osobu za zdravotně způso-
bilou k práci jenom na základě závěru odborného vyšetření. 
Pro každý rizikový faktor bude stanovena náplň preventivních 
lékařských prohlídek. Mezi rizikovými faktory budou v příloze 
ke zmiňované vyhlášce uvedeny i atmosférický přetlak a pod-
tlak. Přetlaku mohou být u nás exponováni potápěči, personál 
obsluhující přetlakové komory, v budoucnosti patrně i přetla-
koví tuneláři, podtlaku zejména letecký personál. V následné 
diskusi zaznělo, že seznam vyšetření během vstupní i perio-
dických prohlídek je dle aktuálního návrhu nebývale široký 
a neodpovídá současným předpisům užívaným v EU (mate-
riál EDTC). Nesmírně zajímavé a  fotodokumentačně bohaté 
bylo sdělení na téma potápěčské činnosti Policie ČR a jejího 
zdravotního zajištění (mjr. Bc. Filip Lipovský, paní Bc. Jitka 
Fikarová), které přesvědčilo přítomné, že před prací přísluš-
níků speciálních záchranných potápěčských sborů je nutno 
smeknout. Blok zakončil ing. René Grünitz, vedoucí oddě-
lení zdravotnické techniky společnosti Haux-Life-Support 
GmbH z německého Karlsbadu. Představil právě dokončova-
nou největší hyperbarickou léčebnou komoru na světě, která 
bude instalována ve francouzském Lille. Jedná se o šestikom-
partmentové zařízení s  možností léčit současně při plném 
obsazení až 30 pacientů nebo 8 ležících v  režimu intenzívní 
péče. Některá technická kritéria jsou famózní: hmotnost 
200 tun, délka 14 metrů, šířka 3 metry.

V  následném bloku (předsedající: Jitka Zapletalová, 
Michal Hájek) klinické hyperbarické medicíny zazněly pří-
spěvky na téma možností HBO v různých oborech současné 
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medicíny. Dr. Zapletalová přednesla sdělení „Hyperbarická 
oxygenoterapie jako účinná léčba v  časné fázi avaskulární 
nekrózy hlavice femuru“ autorského kolektivu Zapletalová, 
Svobodová, Matějovský a  Nedbálková. Avaskulární nekróza 
(dále AVN) hlavice femuru je závažné onemocnění s poten-
ciální invaliditou, postihující převážně mladší, dospělé osoby 
mezi 20 až 40 lety jejich života. Může vzniknout po úraze, 
ale i  bez zjevné zevní příčiny, když je narušena intraosse-
ální mikrocirkulace. Její léčba je dlouhá – od farmakologické 
konzervativní léčby po chirurgickou intervenci, obsahující 
korovou dekompresi, vaskularizovaný kostní štěp a  osteoto-
mii. Důležité je zachycení a určení správné diagnózy v časné 
I. fázi tohoto onemocnění, kdy je nesmírně účinná hyperba-
rická oxygenoterapie (HBO). Úspěšná léčba časné fáze AVN 
hyperbarickou oxygenoterapií se ve světě praktikuje od roku 
1993. Potvrdilo se, že HBO je při léčbě tohoto onemocnění 
v  prvním stadiu (časné fázi) signifikantně vysoce efektivní, 
urychluje hojení – má zřetelný benefit. Asi nejpodstatnější je, 
že tato adjuvantní léčba HBO zabraňuje přechodu do dalších 
fází onemocnění (do II.–IV. stadia.), které jsou ireverzibilní, 
musí se řešit chirurgicky – tedy předchází invaliditě. Kolega 
dr. Petr Skiba z Městské nemocnice Ostrava se věnoval tématu 
medikamentózní prevence dysfunkce Eustachovy trubice při 
změnách vnějšího tlaku. Barotrauma je patologický stav, při 
kterém dochází k poškození tkání při náhlých změnách vněj-
šího tlaku. V  lidském organismu se kromě plic a paranasál-
ních dutin tyto změny projevují zejména ve středním, výji-
mečně ve vnitřním uchu a  mluvíme o  tzv. barotitidě, resp. 
aerotitidě. Patofyziologickým podkladem je nedostatečná 
ventilační funkce Eustachovy trubice, konkrétně je poško-
zen její otevírací mechanismus. Problém s barotraumatem je 
zejména při zvyšování vnějšího tlaku, kdy je pro otevření ET 
a  vyrovnání středoušního tlaku potřeba aktivního mechani-
smu, např. polykání či zívání. Při rychlejší změně tlaku se tuba 
dokonce zavírá, mluví se o  tzv. „zamknuté tubě“ a  je nutno 
použít některý z  přetlakových manévrů. Autor sdělení rov-
něž představil vlastní prospektivní studii, do níž bylo zařa-
zeno 98 pacientů, podstupující první sezení v  hyperbarické 
komoře pro náhle vzniklou nedoslýchavost či tinnitus. Jedním 
z cílů studie bylo zjistit vliv celkově podaného pseudoefedrinu 
a lokálně aplikovaného xylometazolinu na prevenci rozvinutí 
příznaků barotitidy. Pacienti byli zařazeni do tří skupin, jedné 
byl aplikován xylometazolin, druhé pseudoefedrin a kontrolní 
skupina bez léčby. Bylo zjištěno, že riziko barotraumatu, dia-
gnostikovaného tympanometricky, je u kontrolní skupiny 4,5x 
a u skupiny s xylometazolinem 3,8x vyšší oproti pseudoefedri-
nové skupině. Podání perorálního pseudoefedrinu významně 
snižuje riziko ušního barotraumatu. Tyto výsledky lze 

vztáhnout i na jiné rizikové situace, spojené s výskytem baro-
traumatu – např. potápění, cestování letadlem. Následovala 
dvě sdělení z problematiky efektu HBO v pediatrické inten-
zivní péči, přednesené dr. Jiřím Dudou z pediatrické kliniky 
FN Ostrava a poté dr. Michalem Hájkem z Centra hyperba-
rické medicíny Městské nemocnice Ostrava. Efekt HBO u dětí 
se závažným anoxicko/hypoxickým a  traumatickým poraně-
ním mozku je prokazován od roku 2002, kdy byla zahájena 
spolupráce mezi pediatrickou klinikou FN Ostrava a Centrem 
hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava. Jedná se 
o vybrané pacienty s anoxickým a těžkým hypoxickým posti-
žením mozku nejen po KPR, tonutích ale také po těžkých 
kraniocerebrálních poraněních (dále KCP). Přestože efekt 
HBO nebyl doposud přesvědčivě podložen studiemi, klinická 
zlepšení pacientů byla natolik přesvědčivá, že výsledky vedly 
k  tomu, že se HBO stala nedílnou součástí terapeutických 
rozvah a  HBO je indikována častěji, než v  minulých letech. 
Součástí obou prezentací byly kazuistiky pacientů, u kterých 
byla HBO s úspěchem indikována.

V  posledním bloku dne (předsedající: Petr Došel, Karel 
Šustr) zazněly léčebné výsledky metody HBO z oblasti trau-
matologie (dr. Roman Madeja z  Traumacentra FN Ostrava, 
dr. Karel Šustr z  Traumacentra Nemocnice v  Českých 
Budějovicích), léčby diabetické nohy (dr. Miroslav Koliba 
z interního oddělení MNO) a chirurgie (dr. Ondřej Strnadel 
z MNO). Posledně jmenovaný kolega se věnoval využití kon-
trolovaného podtlaku a hyperbarické oxygenoterapie v  léčbě 
devastujících končetinových poranění. Podtlaková léčba rány 
(dále NPWT) představuje metodu, která využívá k nastolení 
podmínek příznivých pro hojení rány lokálně působící pod-
tlak. Mezi konkrétní klady patří zejména zmenšování otoku 
v  okolí rány, snížení bakteriálního osídlení rány, odvedení 
exsudátu tvořeného v  ráně, zlepšení prokrvení a  podpora 
granulací. Obecně lze říci, že tato metoda významně zkra-
cuje čas prvotního vyčištění a přípravy rány k definitivnímu 
dohojení, snižuje spotřebu antibiotik a zvyšuje komfort paci-
enta. V Městské nemocnici Ostrava je s výhodou využívána 
přítomnost hyperbarické komory a  na oddělení chirurgie 
a  traumatologie mnohdy jsou v  některých případech obě 
metody používány současně. Při dodržení jednotlivých indi-
kací a kontraindikací pro dané metody a zvládnutí drobných 
technických detailů se výsledky kombinace HBO a  NPWT 
jeví nad očekávání dobré. Z hlediska odborné kvality patřila 
k  nejlepším sdělením práce švédského kolektivu univerzitní 
nemocnice v  Göteborgu na téma recentní analýzy klinické 
a finanční efektivity metody HBO v diabetologii a onkologii 
(tzv. HTA analýza), kterou prezentoval kolega dr. C. Fabricius.

Třetí jednací den konference v bloku hyperbarické a emer-
gentní medicíny (předsedající: Jiří Růžička, Štěpán Novotný) 
zahájilo sdělení pana dr. Štěpána Novotného z  kladenské 
nemocnice na téma problematiky HBO u pacientů s implanta-
bilní technikou kardiostimulátorů, biventrikulárních stimulá-
torů, implantabilních defibrilátorů a jejich kombinací. V tomto 
případě se jednalo o velmi důležité sdělení pro rutinní praxi. 
Vzrůstá počet pacientů léčených v  HBO, kteří mají implan-
tovaný kardiostimulátor nebo kardiostimulátor-defibrilá-
tor (ICD). Moderní zařízení by měla být testována pro užití 

Eustachi Bartolomeo (1500 nebo 1514–1574) – italský anatom. Společně 
s Vesaliem je pokládán za zakladatele anatomie. Rozšířil znalosti o vnitřním uchu 
znovuobjevením a  správným popsáním trubice, která nyní nese jeho jméno. Jako 
první popsal svaly kladívka a  třmínku a  komplikovanou stavbu vnitřního ucha. 
Podrobně studoval anatomii zubů a  problematiku mléčného a  trvalého chrupu. 
Ve své práci z  roku 1563 jako první popsal nadledviny. Jeho největší pací byly 
Anatomické mědirytiny. Ty za svého života nemohl vydat, protože se bál exkomu-
nikace z církve. V osmnáctém století se však toto dílo dočkalo opakovaného vydání. 
O jeho kvalitě svědčí jeho aktuálnost i několik století po jeho vytvoření.

(zdroj informací: archiv redakce)



22 KAZUISTIKY V ALERGOLOGII, PNEUMOLOGII A ORL  4/2012

Mezinárodní workshop potápěčské Medicíny 
iii. ostravské dny hyperbarické Medicíny 2012

v hyperbarickém prostředí, zpravidla do tlaku 3 ATA a některá 
až do 7 ATA. V poslední době někteří výrobci tyto testy u někte-
rých typů KS neprovádějí a použití těchto KS je pro HBO kon-
traindikováno! Je nutné vždy zjistit, o  jaký typ KS či ICD se 
jedná a pokud není k dispozici jasná informace o vhodnosti 
použití, je nutné vždy zkonzultovat přímo výrobce či prodejce. 
Pacientům s KS je doporučeno během léčby vždy monitorovat 
EKG. K velmi zdařilým patřilo sdělení dr. Jaroslava Gaje z kar-
diochirurgické kliniky FN Ostrava na téma mimotělní mem-
bránové oxygenace v léčbě akutního respiračního selhání. Pan 
kolega dr. Jiří Růžička z ZZS Plzeňského kraje a LF UK v Plzni 
představil porovnání účinnosti dvou systémů mechanizované 
srdeční masáže (Lucas vs. Autopulse).

V  průběhu konference proběhly také další odborné 
a doprovodné akce, např. jednání schůze výboru odborné spo-
lečnosti ČSHLM a zasedání Akreditační komise Ministerstva 
zdravotnictví oboru Hyperbarická a  letecká medicína. 

Poslední den konference byla představena speciální potápěč-
ská výstroj a mobilní léčebná hyperbarická komora speciální 
jednotky potápěčů Policie ČR z Brna apod. Proběhly dopro-
vodné společensko-kulturní akce jako výlet vláčkem do blízké 
obce Kozlovice, návštěva místní obecné školy s  expozicí či 
exkurze v místním pivovaru v Kozlovicích, vystoupení taneční 
skupiny Akcent z Ostravy apod.

Organizátoři děkují všem partnerům konference za 
jejich pomoc při organizaci. Velký dík patří především 
Statutárnímu městu Ostrava za poskytnutou finanční spolu-
účast na celém projektu. Mediálním partnerem konference 
bylo Nakladatelství GEUM (časopis Kazuistiky v alergologii, 
pneumologii a ORL, Hojení ran a další).

Následující odborná akce pod záštitou OS ČSHLM ČLS 
JEP je plánována na červen 2013 a  měla by se uskutečnit 
v Praze.

Konference ČSAKI v Liberci
Ve dnech 10. – 13. října se v Centru Babylon v Liberci uskutečnil 29. ročník Sjezdu českých a slovenských alergologů a klinických imunologů s mezinárodní 

účastí, tentokráte se zaměřením na alergická onemocnění, bronchiálnní astma, autoimunitní onemocnění, imunodeficience a laboratorní diagnostiku v aler-
gologii a imunologii.            (kla)

Zpráva

Obr. č. 4: Budova hotelu a kongresového centra Babylon

Obr. č. 1: Auditorium v přednáškovém sále Obr. č. 2: Výstava firem a občerstvení pro účastníky 
konference

Obr. č. 3: Informační stánek Nakladatelství GEUM
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Kapitoly z historie
Ernst Ferdinand Sauerbruch

3. 7. 1875–2. 7. 1951
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Německý lékař Ernst Ferdinand Sauerbruch je ve svě-
tové medicíně považován za zakladatele hrudní chirurgie. 
Narodil se ve městě Barmen. Medicínu studoval na lékařských 
fakultách na univerzitách v  Marburgu, Jeně a  v  Lipsku, kde 
v  roce 1902 promoval. V  následujících osmi letech praco-
val na chirurgických klinikách v Erfurtu, Berlíně, Vratislavi, 
Greifswaldu a  v  Marburgu. Jeho učiteli byli významní chi-
rurgové Paul Langerhans (1847–1888) a  Johann Mikulicz 
(1850–1905), kteří si spolu s  profesorem chirurgie Paulem 
Leopoldem Friedrichem všimli jeho pohotového myšlení, 
zručnosti a  jistoty rukou. V  roce 1905 se stal ve Vratislavi 
docentem, o  tři roky později pak byl jmenován profesorem 
v  Marburgu. V  letech 1911–1918 vedl chirurgickou kliniku 
v Curychu (odešel tam právě na radu profesora Friedricha), 
v následujícím období (1918–1927) působil v Mnichově a od 
roku 1927 v Berlíně. Byl dlouholetým redaktorem německých 
chirurgických časopisů.

Jak se však doktor Sauerbruch dostal k hrudní chirurgii? 
Vypráví o tom rakouský historik medicíny Hugo Glaser ve své 
knize nazvané „Vývoj moderního lékařství“. V roce 1902 byl do 
městské nemocnice v Erfurtu, kde tehdy působil mladý dok-
tor Sauerbruch, přivezen muž, který byl již mrtev. Byl nabrán 
býkem na rohy a daleko odhozen, přičemž se napíchl hrud-
níkem na hrot vidlí; měl malý otvor mezi dvěma žebry a  to 
bylo příčinou jeho smrti. Zemřel, protože tímto otvorem mu 
do hrudní dutiny vnikal vzduch a znemožňoval dýchání. Plíce 
totiž potřebují v  hrudní dutině stálý podtlak proti venkov-
nímu vzduchu, aby se mohly při každém vdechu roztáhnout. 
Doktor Sauerbruch začal přemýšlet nad tím, jak by se dalo 
v podobných případech zraněným pomoci.

Přemýšlel nad tím doslova ve dne i v noci a jednou ve tři 
hodiny ráno (působil tehdy ve Vratislavi) prý našel řešení: 
„Uvědomil jsem si pojednou v plném rozsahu a jasně toto: sou-
časné technické možnosti jsou postačující, aby nitrohrudní pro-
stor nemocného byl zásahem zvenčí vystaven tlaku odpovídají-
címu přibližně podtlaku hrudníku“. Od slov u něj nikdy nebylo 
daleko k činům. Oblékl se, sešel do sklepa, kde byla zřízena 
mechanická dílna, vzbudil laboranta kliniky a hned mu začal 
objasňovat svůj nápad.

Rozhodl se nejprve provést předběžný pokus se psem. Za 
tím účelem si nechal sestrojit malou skleněnou komoru opat-
řenou ventily, jakýsi skleněný bubínek. Tělo psa bylo umístěno 
uvnitř, jen jeho hlava vyčnívala ven. Musely tam být ještě dva 
otvory pro chirurgovy ruce s  tím, že všechny otvory musely 
být dobře odizolovány gumovými manžetami. Pes byl narkoti-
zován a vložen do přístroje, z něhož laborant odčerpal vzduch 
a vytvořil tak podtlak. Poté Sauerbruch širokým řezem otevřel 
hrudník a  – obávaný pneumotorax (z  řeckého „pneuma“ = 
vzduch a „thorax“ = hrudník) nevznikl. Plíce se rytmicky roz-
tahovaly a stahovaly, pes dýchal klidně, srdce pracovalo nor-
málně. Sauerbruch zašil operační ránu a vyňal psa z komory. 

Sám o té chvíli řekl: „Srdce mi bušilo a čelo se mi perlilo potem, 
neboť jsem si byl vědom, že se mi podařila veliká věc, která při-
spěje k uzdravení mnohých nemocných“.

Pokračoval v dalších operacích zvířat a pak pozval svého 
představeného profesora Mikulicze, aby přihlížel operaci krá-
líka v  komoře. Profesor se tvářil velmi skepticky a  náhoda 
mu dala za pravdu – krátce po zahájení operace králík pošel. 
Bylo jasné, že gumový uzávěr na některém místě netěs-
nil a  do komory se dostal vzduch. Profesor Mikulicz zuřil, 
nazval Sauerbrucha hochštaplerem a  prakticky jej vyhodil. 
Také Sauerbruch ztratil nervy a  svého šéfa v  odpovědi ura-
zil. Odešel z kliniky a našel si místo u  jiného vratislavského 
chirurga, který mu umožnil pokračovat v  pokusech. Nechal 
si sestavit velkou podtlakovou komoru a  žádné operované 
zvíře v ní neuhynulo. Na přímluvu doktora Anschütze (1870–
1954), jenž se stal později Mikuliczovým zetěm, se profesor 
Mikulicz přišel podívat na příští operaci. Ta se zdařila, profe-
sor si ji pro jistotu ještě nechal zopakovat a pak již se oba lékaři 
usmířili a Sauerbruch se mohl vrátit na kliniku.

Profesor Mikulicz se stal velkým obhájcem nové metody 
a  spolu se Sauerbruchem ji předvedli na chirurgickém kon-
gresu v  Berlíně v  roce 1904. Operaci prováděl profesor 
Mikulicz – chtěl tak veřejně demonstrovat podporu mladému 
doktoru Sauerbruchovi, jenž obsluhoval ventily. Oba sklidili 
velký úspěch. Problémům však ještě nebyl konec – při operaci 

Obr. č. 1: Profesor Sauerbruch během své návštěvy Belgie  
v roce 1943
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první lidské pacientky – ženy s rakovinou dolní části jícnu – 
opět selhal podtlak, do komory vnikl vzduch, nastal v ní nor-
mální tlak a pacientka zemřela. Sauerbruch se málem zhroutil, 
ale profesor Mikulicz jej tentokrát velmi podpořil a chlácholil. 
Druhou lidskou pacientkou byla opět žena, tentokrát s nádo-
rem za hrudní kostí. Znovu operoval Mikulicz, Sauerbruch byl 
u ventilů a tentokrát se operace naprosto zdařila; pacientka za 
deset dnů od zákroku opustila nemocnici.

Profesor Mikulicz brzy poté zemřel a Sauerbruch z kliniky 
odešel. Její nový šéf mu však vydal dobrozdání, v němž se mj. 
psalo: „Doktor Sauerbruch se proslavil v celém lékařském světě 
vynálezem své pozoruhodné a epochální pneumatické komory. 
Sauerbruchův přístroj svědčí o jeho vysokém lékařském důvtipu, 
fyziologických znalostech i operativní zručnosti...“. Sauerbruch 
samozřejmě svůj přístroj stále zlepšoval. Přišel dokonce na 
šťastný nápad udělat ze zevního podtlaku vnitřní přetlak. 
Potom již nebylo nutné operovat v  komplikované podtla-
kové komoře, ale v  normálním operačním sále. Byl nastou-
pen směr, který v budoucnu otevřel cestu i k operacím srdce. 
Vynalezl také způsob využití svalů v amputovaných končeti-
nách na pohyblivost protéz.

Připomeňme, že Sauerbruch měl přece jen také nějaké 
předchůdce. Wilhelm Alexander Freund (1833–1917) se ve 
Štrasburku pokusil zachránit život jedné ženy před šířící se 
plicní tuberkulózou odstraněním žeberních chrupavek. V 80. 
letech 19. století Heinrich Quincke (1842–1922) odstranil 
nemocnému několik žeber. V  roce 1882 italský lékař Carlo 
Forlanini (1847–1918) uměle vháněl vzduch do pohrudni-
cové dutiny a způsoboval dočasné stlačení plic.

Operační metoda doktora Sauerbrucha našla velké uplat-
nění na frontách první světové války, kde docházelo k mnoha 
otevřeným poraněním hrudníku. Ve 30. letech 20. století se 
již jako profesor chirurgie odvážil Sauerbruch jako jeden 
z prvních k operačním zásahům na poraněném srdci a na vel-
kých cévách vedoucích k plicím a srdci. Při svých operacích 
Sauerbruch velmi postrádal endotracheální narkózu, která 
byla vynalezena až o řadu let později.

 Své zkušenosti a názory o dalším teoretickém postupu při 
operacích srdečních vad publikoval v práci nazvané „Chirurgie 
srdce a  velkých cév“. Životním dílem profesora Sauerbrucha 
však nepochybně byla jeho „Technika hrudní chirurgie“, první 
dílo svého druhu v chirurgické literatuře, které vydal v  roce 
1911, a vyšla ještě v následujících třech vydáních. Sestavil ho 
na základě vlastních chirurgických zkušeností, experimen-
tálních i klinických, ze zákroků, které prováděl od roku 1904 
při chirurgickém léčení nemocí plic a  pohrudnice. Neméně 
pozoruhodná byla i jeho další díla z této oblasti – „Chirurgie 
pohrudnice“ (1913) a „Chirurgie plic“ (1930). Cenné byly i jeho 

operační metody při tuberkulóze plic. V roce 1930 vydal ještě 
jednu velmi zajímavou práci nazvanou „Zkušenosti válečné 
chirurgie“.

Slovenský historik medicíny doc. MUDr. Ján Junas 
v  jednom ze svých článků v  časopisu „Zdravie“ připomíná 
ještě jednu Sauerbruchovu práci – posmrtně vydanou knihu 
nazvanou „To byl můj život“, která byla vydána v roce 1960. 
Cituje zde některé z  jeho myšlenek: „Choroba je nesourodý 
životní rytmus, který probíhá porušením jednoty těla nebo je 
vnucený okolním prostředím... Bolest je nevyhnutelná. Pomáhá 
při neshodách našeho lidského „já“ se světem. Je to sice tvrdý, 
ale účelný zákon přírody, zákon krutý, ale prospěšný… Bolest 
je třeba chápat jako užitečné volání na poplach, neboť slouží 
k sebezáchraně, upozorňuje a chrání náš život… Vnímat a sná-
šet bolest je především osobní záležitostí každého z nás. Buď se 
jí poddáváme, nebo jí potlačujeme, překonáváme… Horší než 
bolest jsou starosti, strach, zármutek a úzkost. Ale i ty jsou na 
něco dobré. Hodnotu lékaře je totiž možné měřit i podle toho, 
jak se zachová k těmto jevům u svých pacientů…“.
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Obr. č. 2: Profesor Sauerbruch při jedné ze svých přednášek 
na univerzitě v Zurichu


