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Chirurgická terapie

• Horší výsledky než přetlaková 

ventilace

• Typickým výsledkem není eliminace 

apnoických pauz, ale pouze zlepšení 

AHI

• Jaké zlepšení má klinický význam?
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Výhody chirurgické léčby

• Většinou preferována pacientem 

• Přetlaková ventilace – funguje pouze 

pokud je pacientem používána –

Compliance?

• Chirurgie – působí kdykoli pacient 

usne



Význam lokalizace obstrukce

pro indikaci chirurgické léčby

Klinické vyšetření

Nasofibroskopie

Muellerův manévr

DISE (Drug Induced Sleep Endoscopy)

Zobrazovací metody

Kraniometrie



Význam jednotlivých částí DC 

pro vznik spánkové apnoe

• Rigidní část: 

- Dutina nosní, nitro hrtanu, průdušnice

• Kolapsibilní část:

- Velofaryngeální oblast (O podle NOHL i 

VOTE)

- Retrobazilinguální oblast (H dle NOHL a 

T dle VOTE)

- Vchod do hrtanu (L dle NOHL, E dle 

VOTE)



Doporučené postupy (guidelines)

Suboptimální informovanost odborné 

veřejnosti

Medicína založená na 

důkazech

Zhodnocení léčebných 

výsledků

Předávání poznatků



CHIRURGIE: OBECNÉ POZNATKY  

• Chirurgie indikována u nemožnosti použít 

PAP z různých příčin

• Role vyšetřovacích metod v indikaci 

výkonů by měla stoupat 

• Nosní chirurgie může zlepšit subjektivní 

parametry, nezlepšuje AHI

• Nosní chirurgie zlepšuje toleranci CPAP



CHIRURGIE: OBECNÉ POZNATKY 

• Minimálně invazivní chirurgie má 

minimální efekt na OSA

• UPPP je zlatým standardem v oblasti 

velofaryngeální úžiny

- radikalita → funkčnost

- zahrnuje tonsilektomii

- má řadu modifikací  - chybí důkazy o 

jejích přednostech



CHIRURGIE: OBECNÉ POZNATKY 

• Optimální výkon pro oblast RG prostoru 

dosud neznáme

• Maxilomandibulární předsun je úspěšný 

podobně jako CPAP

• Tracheostomie jako poslední útočiště

• Funkční terapie vyvíjena – velmi 

perspektivní, vysoké náklady



CHIRURGIE: OBECNÉ POZNATKY 

• Snaha o zachování funkce →deradikalizace

většiny výkonů

• Diferencovaný přístup k různým tkáním

ablace tuku

závěsy svalů

zachování sliznice

.



CHIRURGIE: OBECNÉ POZNATKY 

• Nutnost individuálního přístupu („léčba šitá 

na míru“)

• Nedostatek  kvalitních dat k posouzení 

účinnosti jednotlivých chirurgických 

postupů

• Doporučené postupy  jako dynamický 

dokument  umožňující šíření nových 

poznatků na základě EBM



ROZHODOVÁNÍ O LÉČEBNÉM 

POSTUPU

Koncepce dvou mechanismů vzniku OSA

KOLAPS             x      OBSTRUKCE

Neurologický deficit     x     Anatomická varianta 

Biomedical Journal 42 (2019) 84-92



KONCEPCE DVOU MECHANISMŮ

• Kolaps

• Klinický nález prakticky normální

• Významné zúžení ve spánku



KONCEPCE DVOU MECHANISMŮ

• Obstrukce (deviace septa, hypertrofie tonsil, 

velká uvula, zřasení měkkého patra, 

hypertrofie linguální tonsily, měkká 

epiglotis)

• Malý rozdíl mezi nálezem při bdění a 

spánku



Biomedical Journal 42 (2019) 84-92



Rozhodování o léčebném postupu

• Chirurgie řeší anatomicky definovanou 

deformitu - OBSTRUKCI

• CPAP stentuje dýchací cesty při absenci 

anatomicky definované obstrukce – řeší 

KOLAPS

• Výjimka: Kolaps nosní chlopně a epiglotis



Rozhodování o léčebném postupu

Chirurgie optimálně zasahuje v nose, 

velofaryngeální oblasti a epiglotis. PAP řeší 

kolaps laterálních stěn a kořene jazyka

Většina pacientů:

Kombinace obstrukce a kolapsu



PAP   x  CHIRURGIE

Spojenci nebo konkurenti? 

Klinická praxe: rozdělení  (?) 

AHI >15   neinvazivní ventilace  

AHI<15 chirurgie

AHI < 15 chirurgie jen při selhání PAP (?)



PAP   x  CHIRURGIE

Spojenci nebo konkurenti? 

Zákaz chirurgie u indikace PAP

chrápající apnoik → tichý apnoik

zkrácení patra vede ke ztrátě tlaku přivedeného nosem

Chirurgie před PAP (?)

Zprůchodnění nosu zlepšuje compliance PAP

Floppy epiglottis

Tonsilektomie bez zásahu na patře u hypertrofických 

mandlí



Zákaz chirurgie u indikace PAP
POZNATEK EBM NEBO POVĚRA ??? 
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Zákaz chirurgie u indikace PAP
POZNATEK EBM NEBO POVĚRA ??? 

Předběžné výsledky studie (MUDr. Kalhous)

Vstupní kriteria

AHI nad 30,

tlaky nad 9 mbar, 

nedostatečná doba spánku se  CPAP/BPAP

ochota podstoupit chirurgickou léčbu



Průběžné výsledky

• Bez významných obtíží s použitím CPAPu pooperačně

• Průměrné snížení AHI o 46,4  ( medián 41)

• Redukce tlaků na CPAP/BPAP v průměru o 3.8 mBar
(medián 2 mbaru) – 30% snížení 

• Část pacientů  (5) se dostala mimo indikační kriteria 

(AHI 15)

PREZENTOVÁNO S LASKAVÝM SVOLENÍM AUTORA SNÍMKU MUDr. J. KALHOUSE



AHI předoperačně / pooperačně
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Závěrem

• Chirurgická terapie může mít pozitivní efekt u 

vybraných pacientů i při léčbě neinvazivní 

ventilací

• Žádný pacient neměl problém, který by 

znemožňoval další užití CPAP/BPAP

• Snížení tlaku na CPAP/BPAP o 30%

PREZENTOVÁNO S LASKAVÝM SVOLENÍM AUTORA SNÍMKU MUDr. J. KALHOUSE



Zákaz chirurgie u indikace PAP
POZNATEK EBM NEBO POVĚRA ??? 

• Patrně pověra

• Vznik v dobách excesivně radikální 

chirurgie

• Spolupráce obou metod  může vést k 

lepšímu efektu než jednotlivé postupy

• Nutné zapojení i dalších postupů (redukce 

váhy, protraktory, životní styl, …)



PAP   x  CHIRURGIE

Spojenci nebo konkurenti? 

Jednoznačně spojenci

Role chirurgie ve zlepšení compliance PAP

Nezbytnost dalšího výzkumu


