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1 Seznam použitých zkratek

AHI

- Apnoae/Hypopnoae Index

AOB

- Anterior Open Bite

BIPAP

- Bi-level Positive Airways Pressure

BMI

- Body Mass Index

CMP

- cévní mozková příhoda

CPAP

- Continuous Positive Airways Pressure

EDS

- Excessive Daytime Sleepness

EEG

- Elektroencefalografie

EKG

- Elektrokardiografie

EMG

- Elektromyografie

GAHM

- Genioglossus Advancement and Hyoid Myotomy

HB

- hemoglobin

HCD

- horní cesty dýchací

LAUP

- Laser Assisted Uvuloplasty

LMG

- Laser Midle Glossectomy

MGE

- Midle Glossectomy

MMA

- maxilomandibulární advancement

ODI

- Oxygen Dessaturation Index

OSAS

- obstrukční spánkový apnoický syndrom

PAS

- Posterior Airways Space

PF

- Palatal Flap

PLMS

- Periodic Limbs Movement Syndrome

PPP

- palatofaryngoplastika

RDI

- Respiratory Disturbance Index

RRBT

- Radiofrequent Reduction of Base of Tongue

SIDS

- Suden Infant Death Syndrome
6
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pNA

- Spina nasalis interior

pNP

- spina nasalis posterior

UARS

- Upper Airways Resistance Syndrome

PPGP

- uvulopalatofaryngoglosoplastika

UPPP

- uvulopalatofaryngoplastika

7

René Foltán – disertační práce

8

2 Cíl výzkumu

Cílem této práce bylo přispět k poznání pochodů, které mohou vést ke vzniku
obstrukčního spánkového apnoického syndromu. Zaměřili jsme se na chirurgické postupy
modifikující horní cesty dýchací, protože to je oblast, kterou maxilofaciální chirurgie může
svými postupy ovlivňovat. Ať již v kladném, tak také v záporném slova smyslu.
Předmětem našeho výzkumu byli pacienti postižení obstrukčním spánkovým apnoickým
syndromem (dále jen OSAS), u kterých byla tato nemoc polysomnograficky prokázána.
Sledovali jsme morfologii jejich obličejového skeletu a horních cest dýchacích (dále jen HCD)
na laterálních kefalogramech s cílem nalézt odchylku, která by měla signifikantní vliv na
závažnost OSAS.
Klinické nálezy při vyšetřování pacientů s OSAS byly další skupinou ukazatelů, kterým
jsme věnovali pozornost.
U skupiny pacientů operovaných pomocí techniky genioglossus advancement se
závěsem jazylky jsme sledovali úspěšnost terapie, komplikace a velikost a trvanlivost
dosažených změn HCD. Také bylo naším cílem porovnat změnu ventilačních poměrů ve
spánku u pacientů operovaných metodou genioglossus advancement s a bez závěsu jazylky.
Charakter změn HCD po genioglossus advancement a závěsu jazylky (Genioglossus
Advancement and Hyoid Myotomy, dále GAHM) jsme porovnali se změnami, které vzniknou
po předsunutí celé dolní čelisti při terapii hypoplastické dolní čelisti metodou sagitální
osteotomie větve dolní čelisti.

8
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3 Úvod

„Spánek a bůh spánku byl v dobách antiky pro Řeky a Římany Hypnos. Byl synem bohyně
noci Nykty a boha podsvětní tmy Tartara. Jeho bratrem byl sám bůh smrti Thanatos, sestrami
pak bohyně klamu Apaté, bohyně zhouby a násilné smrti Kéra a neúprosná bohyně odplaty
Nemesis. Byl otcem mimo jiné i boha snů Morfea.
Byl velmi milosrdný, se svou matkou přicházel každé noci na svět a na všechno živé
sesílal spánek. Lidem posílal sny a zbavoval je tak každodenních útrap a starostí a dával jim
načerpat nových sil. Nikdo nemohl odolat jeho moci, dokázal uspat i samotného boha Dia.“

Tento úryvek ze starořeckých bájí přesně vyjadřuje velký význam, který moderní člověk
přikládá spánku.
Spánek je ve všech známých kulturách považován za výjimečný stav. Jeho mystérium
fascinuje lidstvo již od počátku existence. Organismus upadá do stavu, který v mnohém
připomíná smrt, a probuzení znamená návrat zpět. Prožíváme sny, výkladem jejichž významu
se lidstvo často snažilo najít odpovědi na nezodpovězené otázky, stejně tak i poodhrnout
závoj budoucnosti. Odpočinuti po kvalitním spánku jsme opět schopni plnit těžké úkoly, které
před nás život staví. Naopak znemožnění spánku je v mnoha kulturách vnímáno jako největší
útrapa a trest.
Věda od starověku přes středověk považovala spánek za stav, kdy dochází k regeneraci
sil. A protože nebyly dostupné vyšetřovací metody, až do začátku minulého století s tímto
názorem vystačila i fyziologie. S rozvojem EEG se naše znalosti o struktuře spánku a všech ho
doprovázejících pochodech začínají rozšiřovat. Ale ani v těchto dnech nemůžeme považovat
všechny informace za dostatečné a vyčerpávající. Vzhledem k neuvěřitelné složitosti lidského
mozku nám paradoxně každý nový objev na poli výzkumu spánku otvírá dveře do dalších
ještě neprozkoumaných oblastí. A i když se nám ohromně zvětšuje penzum znalostí o spánku,
geometrickou řadou narůstá i množství nových, dosud nezodpovězených otázek.
9
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3.1 Definice OSAS
OSAS patří mezi dyssomnie vyvolané vnitřními faktory, kam podle Mezinárodní
klasifikace

poruch

spánku

ještě

patří

psychofyziologická

insomnie,

pseudoinsomnie,

idiopatická insomnie, rekurentní hypersomnie, idiopatická hypersomnie, posttraumatická
hypersomnia, centrální spánková apnoe, periodické pohyby končetin ve spánku (Periodic
Limbs Movement Syndrome, dále jen PLMS) a syndrom neklidných nohou (lit. 68).
V současné

době

se

kloníme

k definici

OSAS

jako

onemocnění,

které

je

charakterizováno opakovanými periodami obstrukce v horních cestách dýchacích, které vedou
k bezdeší

(apnoe)

nebo

nedostatečnému

toku

vzduchu

v horních

cestách

dýchacích

(hypopnoe) a následně k probouzecím reakcím. Trvají déle než 10 sekund. Za fyziologické
ještě považujeme 5 těchto pauz za hodinu spánku. Mimo počet a trvání apnoí je také důležitá
jejich etiologie. Pokud je apnoe způsobena kolapsem horních cest dýchacích a provázena
úsilím dýchacích svalů, můžeme hovořit o obstrukčním apnoickém syndromu.
Syndrom centrální spánkové apnoe (tzv. syndrom Ondininy klatby) způsobuje
nedostatečná funkce dýchacího svalstva z důvodu poruchy regulace z centrálního nervového
systému. Apnoická pauza není provázena inspiračním úsilím dýchacích svalů (lit. 69).

3.2 Historické poznámky
OSAS je plně uznáván, zkoumán, diagnostikován a léčen od začátku osmdesátých let
minulého století. Od té doby je také v povědomí široké medicínské společnosti. Excesivní
denní spavost a chrápání jsou nejznámější klinické znaky této nemoci. Je ale více než zřejmé,
že symptomy OSAS byly známy a popsány již dříve.
V roce 1965 byla publikována první polysomnografická studie, která popisovala
obstrukční, centrální i kombinovanou formu spánkové apnoe (lit. 17). Tato publikace je
obecně považována za fundamentální při cestě k výzkumu OSAS.

10
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Neodborné literární prameny z doby starověkého Řecka uvádějí popis příznaků OSAS
již ve 4. stol. před n. l. V řeckých bájích je Dionýsos popisován jako velmi obézní muž, který
silně a přerušovaně chrápal.
Co se týče odborné literatury, je již mnohem méně známo, že v roce 1896 Roxburgh et
al. popisoval kombinaci akromegalie, těžké ronchopatie a excesivní denní spavosti (lit. 57).
V této době ještě nedokázal tyto symptomy spojit v ucelenou nosologickou jednotku. Lavie
dokonce uvádí, že patrně první popis kombinovaného SAS pochází již z roku 1889 (lit. 33).
Caton již tehdy popisoval symptomy EDS a absence dechového úsilí u dvou pacientů (lit. 11).
Není proto pochyb, že medicína znala příznaky nemoci mnohem dříve, než jsme ji prokázali
pomocí polysomnografie.
Vynikající pozorovatel a spisovatel Charles Dickens (1812 – 1870) ve své knize Kronika
Pickwickova klubu popisuje postavu Joe the Fat Boy. Je to tlustý a neustále unavený sluha.
Přes den usíná a v noci hlasitě až explozivně chrápe. Má také polycytémii, začíná kardiálně
selhávat. Popis je tak dokonalý, že pro výše popsaný soubor příznaků zavedl do interního
lékařství C.S. Burwell termín Pickwickův syndrom (lit. 9). Pickwickův syndrom je však velmi
nehomogenní jednotka, pod kterou se dá zařadit mnoho stavů obsahujících obezitu, letargii,
somnolenci, hypoventilaci, hypoxii a sekundární polycytémii, ale ne nezbytně opakované
spánkové apnoické pauzy.
OSAS pak poprvé popsal Lugaresi et al. jako samostatnou nosologickou jednotku
v roce 1972 (lit. 36).
Největší zásluha při výzkumu OSAS však patří Francouzi Christianu Guilleminaultovi.
Na začátku 70. let provedl stovky polysomnografických vyšetření v Paříži a na Stanfordské
univerzitě v USA. Všiml si, že existují i nepravidelnosti v architektuře spánku, apnoické pauzy
a poruchy srdečního rytmu nejen u obézních pacientů, tedy u klasických Pickwicků. Poprvé ho
také napadla myšlenka, že tato alterace dechu, tlaku krve a změny pulzu musí mít vliv na
celkový zdravotní stav pacienta. Guilleminault zavedl definici OSAS, tedy stav, kdy je za
hodinu spánku více jak 5 apnoických pauz, trvajících déle než 10 sekund (lit. 20).
Začal se zabývat problematikou polysomnografie nejen u dospělých, ale především u
dětí. Publikoval hypotézu, že OSAS může být příčinou syndromu náhlého úmrtí novorozenců
11
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(Suden Infant Death Syndrome – SIDS) (lit. 18). Tyto práce zvedly obrovský zájem o SAS a
jeho výzkum.
Xerografická studie Karavana et al. dokázala, že v bdělém stavu mají HCD i u těžkých
apnoiků normální anatomii. Ve spánku však dochází k jejich výraznému kolapsu (lit. 30).
Srovnávací studie CT a přímé fibroskopie pak identifikovaly jako první místo obstrukce HCD
oblast velofaryngeálního zúžení (lit. 65). Přímou fibroskopií pak Borowiecki et al. dokázali, že
obstrukce je aktivní proces, na kterém se podílí jak svalová relaxace během spánku, tak i
negativní tlak v HCD (lit. 8).
Etiologie nemoci však zůstala stále neznámá. Zkoumáním faktu, že malá retrognátní
mandibula je velmi často spojená s OSAS, se přišlo na možnost využití kefalometrické analýzy
k lokalizaci obstrukce. Byl nalezen vztah mezi velikostí retrolinguálního prostoru (posterior
airway space – PAS) a rizikem obstrukce právě v této oblasti (lit. 49).

3.3 Fyziologie spánku
Spánek dělíme na základní typy: NREM (non REM; non rapid-eye movement ) spánek a
REM (rapid eye-movement) spánek.

3.3.1 NREM spánek
Dále jej klasifikujeme do 4 stádií dle zvyšující se hloubky spánku. Stadium 1. NREM
spánku představuje jen lehký spánek a je lehce pod úrovní únavy. Stadium 4. NREM spánku
naopak charakterizuje velmi hluboký spánek. EMG s postupujícím stádiem spánku vykazuje
snižující se frekvenci vln, ale zvyšuje se jejich amplituda.

12

René Foltán – disertační práce

13

3.3.2 REM spánek
V REM fázi spánku se nám zdají sny. Zatímco všechny antigravitační svaly jsou
relaxovány, zvyšuje se aktivita CNS, na EEG vidíme rychlé vlny s malou amplitudou (podobně
jako v bdělém stavu). Proto je také někdy tato fáze spánku nazývána spánkem paradoxním –
při aktivním CNS zůstává periferie jakoby „paralyzovaná“. REM spánek nastupuje v cyklech
obvykle od 90 do 120 minut.

3.4 Vliv spánku na normální ventilaci
Ačkoliv se spánek jeví jako poklidná, odpočinková fáze našeho denního, 24 hodinového
cyklu, když ji posuzujeme podle nehybného a pasivního vzezření spícího člověka, je tento
pocit velmi vzdálen skutečnému stavu.
Spánek představuje pro dýchání spíše výzvu než odpočinek. Zásadní změnou je
utlumení vědomých stimulů pro ventilaci. Dýchání se mění na automatické, které je pod
přímou kontrolou mnoha chemoreceptorů a mechanoreceptorů. Následkem ztráty vědomé
kontroly nad dýcháním je pokles dechového objemu, snížená aktivita svalů dilatujících farynx,
zmenšení průměru horních cest dýchacích a ztráta schopnosti zátěžového kompenzatorního
dýchání.
Snížení dýchacích objemů vede k alveolární hypoventilaci a ke vzestupu pCO2. Tento
vzestup však také připadá na vrub zvýšenému odporu horních cest dýchacích, který se
zvyšuje především v NREM spánku. Tehdy dochází k velkému poklesu bazálního svalového
tonu i u svalů, které se normálně inspiračního úsilí neúčastní (např. tensor veli palatini) (lit.
70).
Schopnost měnit ventilační úsilí v bdělém stavu představuje základní mechanismus,
jak můžeme volně ovlivňovat úroveň alveolární ventilace. Pokud v bdělém stavu dýcháme
proti odporu, prostě vyvineme větší dechové úsilí, ať již formou zvětšení dechového objemu,
nebo frekvence, a vyrovnáme případný vzestup pCO2. Této kompenzace však nejsme ve
spánku schopni a odpověď dýchání na výkyvy pCO2 je velmi pomalá. To nám patrně
13
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umožňuje, aby byl náš spánek nepřerušovaný. Následkem i normálního spánku je proto mírné
zvýšení pCO2 a je to jeden z mála fyziologických dějů, kdy je hyperkapnie dobře tolerovaná.
Největším normálním tlumičem dechu v NREM spánku je hypokapnie (lit. 62).
Protože je velmi obtížné dosáhnout REM spánku v laboratorních podmínkách, není přesně
jisté, jak probíhá regulace dýchání v této fázi. Víme jen, že hypokapnie nemá v této fázi
spánku tak výrazný vliv na útlum ventilace. Dále je známo, že dochází k atonii svalů
dilatujících farynx a také svalů interkostálních, funkce bránice však není porušena. Paradoxně
ovšem i přes tuto atonii se nezvyšuje odpor v horních cestách dýchacích. To vede
k domněnce, že na morfologii HCD mají vliv i jiné než neuromuskulární faktory (lit. 55).
Víme také, že v REM fázi spánku je přítomná periferní atonie většiny dýchacích svalů,
doprovázena zvýšenou aktivitou neuronů v medulárním dechovém centru.

3.5 Patofyziologie OSAS
Spánek tvoří téměř jednu třetinu našeho života a význam jeho kvality pro celkové
zdraví organismu byl studován teprve od padesátých let minulého století, jak bylo uvedeno
výše. Umožnil to především rozvoj techniky, která dovolila monitorovat a studovat různé
fyziologické parametry během celé doby spánku.
Pravdou ovšem je, že dosud nejsme úplně schopni pochopit patofyziologické
mechanismy

vedoucí

k OSAS.

Morfologie

HCD

je

determinována

mnoha

neuromuskulárními, tak i jinými faktory, mezi které řadíme:

1. Aktivita svalů dilatujících HCD (lit. 25)
2. Negativní inspirační tlak působící kolaps HCD (lit. 61)
3. Změny v tahu mediastina přenášené na farynx tzv. caudal traction (lit. 70).
4. Vasomotorický tonus (lit. 55)
5. Síly způsobující adhezi sliznice (lit. 56)

14
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Ve spánku je všeobecně snížený bazální tonus příčně pruhované svaloviny, tedy i
soustavy svalů, které jsou dilatátory horních cest dýchacích (musculi genioglossi, geniohyoidei
a tensores veli palatini). Snížený tonus svalů pak nedokáže odolat negativnímu inspiračnímu
tlaku. Proto dochází k posunu měkkého patra a báze jazyka včetně jazylky posteriorně k zadní
stěně hltanu a k obstrukci dýchacích cest.
Průměr

HCD,

konkrétně

retrolinguálního

prostoru

pozorovaného

flexibilním

laryngoskopem při progredujícím negativním intraluminárním tlaku, ukazuje obrázek č.1.
Negativní tlak intraluminárně ve faryngu je nejčastěji uváděnou příčinou obstrukce.
Negativní tlak vzniká působením bránice a ostatních dýchacích svalů při inspiru.
Uvolněné struktury faryngeálních stěn, např. tukové laterální pruhy nebo elongované
měkké patro, jsou pak tímto tlakem nasávány a dochází ke kolapsu HCD.
Tento popis je však velmi narušen Badrovým pozorováním, který nazofibroskopii u pacientů
s centrálním apnoickým syndromem popisuje jako totální kolaps HCD, i když dýchací svaly
nejsou vůbec aktivní. Tento kolaps má stejný klinický obraz jako obstrukce při OSAS. Tento
fakt

pak

vede

některé

autory

k domněnce,

že

kolaps

není

způsoben

negativním

intraluminálním tlakem, ale naopak silami, které působí na HCD zevně tzv. transmurálním
tlakem. Tuto teorii potvrzuje i pozorováni Isona et al. (lit. 27). Porovnáváním intraluminárního
tlaku potřebného k obstrukci HCD u relaxovaných pacientů v celkové anestézii zjistil, že
k obstrukci HCD u zdravých jedinců je opravdu zapotřebí negativního intraluminárního tlaku.
U pacientů postižených OSAS však dojde ke kolapsu HCD i při pozitivním intraluminárním
tlaku, tj. stejném jako je aktuální atmosférický tlak (lit. 48).
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Obrázek č. 1 Progredující obstrukce horních cest dýchacích, retrolinguálně při
stoupajícím negativním intraluminárním tlaku

(Dep. of Oral and Maxillofacial Surgery, The

Royal Surrey County Hospital, Guildford, United Kingdom).

Normální tlak

-10 cm H2O

-20 cm H2O

-30 cm H2O

-40 cm H2O
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Přes všechny naše znalosti o patogenezi OSAS nemůžeme jednoznačně identifikovat
příčinu obstrukce. Moreell et al. předjímá, že primární při jejím vzniku je krátká perioda
centrální apnoe. Ta má negativní vliv na primární svalový tonus všech svalů dilatujících HCD.
Takže nestabilní centrální kontrola dechu je dle výše zmíněných autorů klíčem k obstrukci
HCD (lit. 41).
Zúžení horních cest dýchacích vede, samo o sobě, dle Bernoulliho principu ke zrychlení
proudu vzduchu a zvětšení intraluminárního tlaku. Ten dále zužuje HCD a může vést
k obstrukci. Sliznice HCD se slepí adhezivními silami, které pak ve spojení s gravitací, zvláště
při poloze pacienta na zádech, prolongují apnoi. I přes toto vysvětlení není stále jasné, co je
primárním stimulem ke vzniku apnoe. Obecně můžeme tedy říct, že obstrukce je důsledkem
interakce mezi mnoha anatomickými a fyziologickými abnormalitami, které jednotlivě sami o
sobě nemohou způsobit kolaps HCD.
Každá apnoe je ukončena krátkou probouzecí reakcí v důsledku aktivace sympatického
nervového systému. Tímto dochází k velké poruše architektoniky spánku. Postižený jedinec
výjimečně dosáhne hlubších stádií non-REM, k REM fázi nedojde vůbec. Fragmentace spánku
vede ke zvýšené denní spavosti a kardiovaskulárním onemocněním.
Samotné apnoické pauzy obvykle trvají okolo 10 až 40 sekund. Během nich dochází
k hypoxemiím a opakovanému dušení. Zároveň stoupá hladina krevního oxidu uhličitého.
Tkáňová hypoxie vyvolává následnou aktivaci sympatiku a vyplavení katecholaminů, které
působí zvýšení krevního tlaku.
Publikované studie posledních let jasně dokazují, že OSAS je nezávislý rizikový faktor
vzniku hypertenze (lit. 32).
Katecholaminy vyvolávají presorové reakce a periferní vasokonstrikce. Opakované
kontrakce arteriální stěny způsobují vyplavení endotelinu a některých prostaglandinů
z endotelu. Jejich vlivem dochází k fibroprodukci, k anatomickému ztluštění stěn cév a
poklesu elasticity arteriální stěny. Stoupá tak celkový cévní odpor. Tím postižené cévy
snadněji podléhají ateroskleróze se všemi jejími důsledky, jako je infarkt myokardu nebo
apoplexie (lit. 14). Tyto změny jsou anatomickým korelátem esenciální hypertenze (II. typ).
Zvýšení nitrohrudního tlaku při inspiriu proti překážce v HCD pak vede Müllerovým
manévrem (mechanismem opačným Valsalvovu manévru) ke zvýšení krevního tlaku v plicnici
17
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a pravé síni. Tento negativní tlak vyvolá dysregulaci v sekreci atriálního natriuretického
faktoru, který ovlivňuje vylučování vody ledvinami ve smyslu její retence. Zvýšený objem
cirkulující tekutiny pak opět zvyšuje krevní tlak.
Vyplavené katecholaminy ovlivňují převodní systém srdeční ve smyslu zvýšení
dromotropie a chronotropie. To spolu se zvýšenými nároky myokardu na O2 (kterého se kvůli
obstrukci HCD nedostává) dále zvyšuje riziko srdečních arytmií a může vést až k maligní
arytmii a náhlé smrti ve spánku (lit. 22).
I přes pokračující inspirační úsilí, pokud jsou horní cesty dýchací stále obturovány,
může se pacient nadechnout pouze v případě, že se probudí nebo se objeví tzv. probouzecí
reakce, kdy pacient vykazuje známky bdělosti asi 3-15 sekund. Obnoví se tím tonus dilatátoru
faryngu a zprůchodní se horní cesty dýchací. Spánek se stává fragmentovaným a velmi
nekvalitním. Probuzení je provázeno hlubokým a velmi hlasitým nádechem. Pak se postupně
upraví i kardiovaskulární funkce. Pacient zase usíná, klesá opět tonus výše popsaných svalů.
Dýchací cesty se postupně zužují a proud vzduchu se urychluje. Volné a zúžené partie
v dýchacích cestách vibrují, což se navenek projeví jako ronchopatie (chrápání). Postupně
opět dojde k obstrukci a celý proces se opakuje. V případech těžkého OSAS i 250krát za noc.
Fragmentace

spánku

pak

ústí

ve

zvýšenou

denní

spavost,

únavu

(často

mylně

diagnostikovanou jako chronický únavový syndrom, narkolepsie nebo dokonce demence),
ranní bolesti

hlavy, poruchy potence, pokles libida, snížení kognitivních funkcí (poruchy

paměti a koncentrace),

poruchy nálady

(periody zvýšené dráždivosti a deprese) a

v neposlední řadě výrazně klesá produktivita práce.
Téměř všichni pacienti postižení OSAS chrápou. Naopak

ne všichni pacienti, kteří

chrápou, mají automaticky OSAS. Chrápání u pacientů nepostižených OSAS způsobují vibrace
extrémně relaxované uvuly a části měkkého patra během normální respirace. Ronchopatie
provázející OSAS dosahuje někdy takové intenzity, že jiná osoba nemůže spát s pacientem
v jedné místnosti. Chrápání pak bývá uváděno jako důvod k rozvodu (lit. 23).
Pacienti postižení těžšími formami OSAS jsou 20krát častěji účastníky dopravních
nehod způsobených provozem motorových vozidel (lit. 21, 72).
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3.6 Epidemiologie
Dostupné epidemiologické studie v zemích se srovnatelnou strukturou populace
uvádějí výskyt OSAS u 5,7 % všech mužů a 1,2 % žen (lit. 63). OSAS jako potenciálně život
ohrožující onemocnění (lit. 19), postihuje například v USA až 18 milionů obyvatel (lit. 42).
V Evropě se na odstranění škod způsobených dopravními nehodami v důsledku snížené
reakční doby a zvýšené denní spavosti vydávají ročně mnohamiliardové částky (lit. 72, 21).
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4 Vyšetřovací metody

4.1 Vyšetření verifikující OSAS
U každého pacienta s podezřením na OSAS je nutné především verifikovat, o jakou
poruchu spánku se jedná. K tomu slouží celonoční monitorace pacienta během spánku, tzv.
polysomnografie. Potvrzuje a objektivizuje stupeň závažnosti OSAS pomocí měření mnoha
veličin, jako jsou: proud vzduchu před nosem a ústy, dýchací pohyby hrudníku a břicha,
saturace hemoglobinu kyslíkem, dýchací zvuky, frekvence srdeční, poloha nemocného, EEG,
EMG (především v submentální krajině a oblasti očí – ke stanovení REM fáze spánku, tzv.
elektro – oculografie). K monitoraci sekundární odpovědi kardiovaskulárního systému na
hypoxii používáme standardně EKG a měření krevního tlaku. Tato registrace se provádí
během jednodenní hospitalizace a je jedním z hlavních ukazatelů při rozhodování o vhodném
léčebném postupu. Měření se opakuje také po chirurgické terapii pro kontrolu její úspěšnosti.
Výsledkem tohoto měření jsou speciálně zavedené jednotky AHI – apnoea/hypopnoe index,
také známé jako RDI - respiratory disturbance index. RDI se počítá jako součet apnoí
trvajících déle než 10 sekund a hypopnoí, tj. poklesů saturace krve kyslíkem o více než 3 %,
nebo počet probuzení ze spánku, tento součet pak dělíme trváním spánku v hodinách. Jako
lehký OSAS označujeme stav, kdy se RDI pohybuje v rozmezí 5 - 20. Pro středně těžký OSAS
je rozmezí od 20 - 40 a hodnoty RDI větší než 40 svědčí vždy pro velmi těžký OSAS (lit. 21,
67).
Pro zmenšení dyskomfortu pacienta, zvýšení rychlosti zpracování výsledků a možnost
ambulantního vyšetření se v současné době používají i tzv. polygrafické metody monitorace
dechových parametrů ve spánku (tzv. limited sleep study). Snímáme při nich všechny
parametry jako při klasické polysomnografii mimo měření EEG. Chybí proto záznam apnoí ve
vztahu ke spánku. Tyto metody také nedokážou přesně zaznamenat syndrom zvýšeného
odporu v horních cestách dýchacích.
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4.2 Vyšetřovací metody určující místo obstrukce
Pro další terapii je velmi důležité přesně determinovat místo obstrukce v horních
cestách dýchacích. K tomu používáme nazofaryngolaryngoskopii, tzn. vizualizaci místa
obstrukce za pomoci flexibilního fibroskopu zavedeného nosem. Obstrukci můžeme vyvolat
uvedením pacienta do krátké sedace za pomoci ultrakrátce působících benzodiazepinů, např.
midazolamu

(Dormicum

®,

F.

Hoffmann-La

Roche,

Ltd.,

Pharmaceuticals

Division,

Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland). Nebo je také možno pacienta vyzvat,
aby provedl tzv. Müllerův manévr. Jak bylo uvedeno dříve, ten je opakem manévru
Valsalvovu, jedná se tedy o pokus o nádech proti obturovaným ústům a nosu. Ozřejmíme si
tak místo, kde dochází nejdříve ke kolapsu horních dýchacích cest (viz obrázek č. 2).

Obrázek č. 2 Fibroskopicky pozorovaný kolaps retrovelofaryngeálního prostoru u
pacienta s těžkým OSAS při Müllerově manévru
Royal Surrey County Hospital, Guildford, United Kingdom).

21
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Pouze 3 dospělí pacienti ze 200 postižených OSAS mají specifickou anatomickou
anomálii vyvolávající obstrukci horních dýchacích cest. Jsou to nejčastěji hypertrofické nosní
adenoidní vegetace, hypertrofické tonsily, deviace nosního septa, striktury faryngu a
hypertrofie nosní sliznice. Jen v těchto případech je jejich chirurgická korekce plně kurabilním
zákrokem. U ostatních 98,5 % pacientů je OSAS vyvolán disproporcí mezi anatomií horních
dýchacích cest a jejich podpůrnými strukturami (lit. 59).
Samotná obstrukce HDC se může nalézat na úrovni měkkého patra (typ I. dle Fujity –
tzv. velofaryngeální), na úrovni retrolinguální (typ III. dle Fujity) nebo u těžších případů i na
obou těchto úrovních současně (typ II. dle Fujity) (lit. 16).
Pro jasnou diagnózu OSAS je také nutno vyloučit dříve nepoznané onemocnění plic za pomocí
spirometrie.

4.3 Stomatologické vyšetření
Protože mnoho klinických znaků OSAS je možno nalézt i při běžném intraorálním
vyšetření, může být stomatolog prvním lékařem, který upozorní pacienta na tuto nemoc.
Proto je při vyšetření důležité zaměřit se převážně na muže starší 45 let se zvýšenou denní
spavostí a únavou, chrápající, v léčení pro hypertenzi a diabetes mellitus II. typu a na ty,
kteří mají v anamnéze obtížnou intubaci při celkové anestezii. Mezi další obecné znaky patří
obezita, obvod krku větší než 43 cm (riziko laterálního útlaku faryngu hmotou tukové tkáně) a
také zvýšené ukládání tuku do oblasti měkkého patra, jazyka (pravá makroglosie) a faryngu
(tzv. postranní pruhy) (lit. 60). V rizikové skupině jsou i pacienti s hypoplastickou mandibulou
nebo naopak s retrognátní horní čelistí (pseudoprogenie). V těchto případech je zmenšený
funkční prostor pro jazyk, jehož hmota je tlačena dorsálně proti zadní stěně faryngu a
inferiorně, čímž dochází k poklesu jazylky (nepravá makroglosie).
Protože měření hmoty jazyka je velmi komplikované, je také téměř nemožné
objektivně určit velikost jazyka. Proto v klinické praxi používáme relativního vyjádření
velikosti a vztahu jazyka a měkkého patra dle Mallampatiho stupnice - viz obrázek č. 3 (lit.
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37). Ta sice neříká nic o etiologii makroglosie, ale umožňuje klinicky dostatečně kvantifikovat
postavení jazyka. Všichni pacienti s Mallampati 3 - 4 patří do velmi ohrožené skupiny.

Obrázek č. 3 Modifikovaná klasifikace dle Mallampatiho: A- Mallampati I, B- Mallampati II,
C- Mallampati III, D- Mallampati IV

V stomatologické praxi také často pracujeme i s laterálním telerentgenovým snímkem
lebky. Pokud je zhotoven za standardních podmínek (přirozená poloha hlavy, maximální
interkuspidace a s jazykem v klidové poloze), umožní nám kvantifikovat velikost měkkého
patra, jeho šířku, velikost retrolinguálního a retrovelofaryngeálního (retropalatinálního)
prostoru a vzdálenost jazylky od mandibulární linie a báze lební, což jsou hodnoty, které mají
největší vypovídající hodnotu. Za pomoci těchto měření získáme velmi přesný obraz o
konstituci horních cest dýchacích, jehož některé rozměry jsou velmi specifické pro OSAS (lit.
54).
Riley a Powell porovnávali spolehlivost počítačové tomografie a kefalometrického
vyšetření při hodnocení posteriorního dýchacího prostoru. Nalezli statisticky významnou
korelaci mezi rozměrem posteriorního dýchacího prostoru a objemem horních cest dýchacích
(lit. 1).
Pro hodnocení základních rozměrů HCD používáme mezinárodně uznávanou analýzu
kefalometrických snímků autorů Soterise Achilleose, Krogstada a Lyberga (lit. 1).
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Na kefalometrickém snímku při ní mimo klasických hodnot registrujeme i hodnoty,
které popisují velikost HCD - viz obrázek č. 4:

Obrázek č. 4 Základní referenční body popisující morfologii HCD

24
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Referenční kefalometrické body:
•

Bod č. 1 C3 je nejanteriornějším a nejinferiornějším bodem těla třetího krčního obratle

•

Bod č. 2 AH je nejanteriornější a nejsuperiornější bod těla jazylky

•

Bod č. 3 Sp je nejanteriorněji ležící bod na kostěné spina nasalis anterior

•

Bod č. 4 Pm (bod pterygomaxillare) je definován jako bod ležící na průsečíku dorzální
kontury corpus maxillae s konturou tvrdého, popřípadě měkkého patra

•

Bod č. 5 U (hrot uvuly) je nejposteriornějším a nejinferiornějším bodem uvuly

•

Bod č. 6 MPw leží na průsečíku kolmice z bodu U na posteriorní faryngeální stěnu

•

Bod č. 7 leží na zadní ploše jazyka, tam, kde je retroglossální rozměr horních cest
dýchacích nejužší

•

Bod č. 8 leží na zadní faryngeální stěně, tam, kde je retroglossální rozměr horních cest
dýchacích nejužší

Poloha jazylky:
•

poloha jazylky v anteroposteriorní rovině je určena rozměrem C3-AH

•

rozměr C3-AH je horizontální vzdáleností měřenou na přímce paralelní s Frankfurtskou
horizontálou mezi body C3 a AH

•

vertikální pozice jazylky je dále určena rozměrem AH-S, AH-N, AH-ML

Poloha měkkého patra:
•

popisuje ji úhel NL/PmU, který udává inklinaci dlouhé osy měkkého patra vzhledem
k nasální linii

•

NL (nasální linie) je spojnicí mezi body Pm a Sp

Rozměry faryngeální morfologie:
•

rozměr orofaryngeálního dýchacího prostoru měříme pomocí rozměru U-MPw

•

retroglossální faryngeální prostor označujeme PAS min, který je minimální vzdáleností
mezi bází jazyka a posteriorní faryngeální stěnou; reprezentuje minimální faryngeální
dýchací prostor
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Jako vedlejší nález při důkladné analýze telerentgenu můžeme objevit kalcifikace karotid.
Nalézáme je až na 20 % kefalogramech osob starších 40 let. Tento nález může také být
jedním ze symptomů OSAS (lit. 14). V současné době převládá názor, že každá takto zjištěná
kalcifikace potřebuje další velmi podrobné vyšetření cévním chirurgem.
V ČR zatím není rutinně používaná metoda měření objemu HCD pomocí 3D analýzy
spirálního CT- viz obrázek č. 5. Tato metoda dokáže s velkou přesností změřit objem HCD a
sumací snímků i vypočítat rozdíl, kterého bylo dosaženo operací.
Míru denní spavosti, kvalitu života a míru subjektivních obtíží pacienta postiženého OSAS
objektivizujeme standardizovanou dotazníkovou vyšetřovací metodou, tzv. Epworthskou
škálou spavosti (lit. 29) - viz příloha č. 1. Tato dotazníková metoda zkoumá odpovědi
pacientů na 8 modelových situací, přičemž intenzita spavosti, eventuálně přítomnost spánku,
je hodnocena škálou od 0 do 3. Absolutně neospalý jedinec má tedy hodnotu Epworthského
dotazníku rovnou 0 (norma je až do 10 bodů) a pokud má pacient maximální excesivní denní
spavost (EDS), pak je výsledek dotazníku 24.
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Obrázek č. 5 3D rekonstrukce objemu horních cest dýchacích
Surgery, The Royal Surrey County Hospital, Guildford, United Kingdom).
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5 Terapie OSAS

Terapii OSAS můžeme rozdělit na konzervativní léčebné postupy, ne příliš úspěšnou
medikamentózní léčbu a chirurgické terapeutické postupy.

5.1 Konzervativní terapie
Ačkoliv se tato práce zabývá chirurgickou terapií OSAS, musíme pro její ucelenost
uvést i možnosti konzervativní terapie.
Od počátku 80. let minulého století ve světě začínají vznikat masivně spánkové
laboratoře. Výrazně se zvyšuje počet polysomnograficky vyšetřených pacientů. Poptávka po
terapii OSAS tento trend následuje. Jako historicky první terapeutická modalita byla
pacientům doporučována redukce hmotnosti a tracheostomie. Tuková tkáň se ukládá na krku
nejen podkožně, ale i v tzv. laterálních pruzích, mezi musculus constrictor pharyngis a sliznicí
faryngu. S celkovým úbytkem tukové tkáně vymizí i tyto pruhy. Dojde k dilataci faryngálního
lumen. Trvalé redukce hmotnosti se však nepodaří dosáhnout téměř u žádného pacienta
postiženého OSAS. Vzhledem k prolongované hypoxémii ve spánku je úroveň bazálního
metabolismu těchto jedinců velmi snížena (lit. 64).
Mezi další terapeutické možnosti patří tzv. spánková hygiena - soubor opatření, které
mají omezit nepříznivé zevní faktory ovlivňující spánek a zhoršující apnoi. Doporučujeme
omezení spánku v poloze na zádech, zákaz užívání alkoholu a jiných návykových látek a
především také hypnotik II. generace. Pacienti tato farmaka ze skupiny benzodiazepinů,
bariturátů nebo opiátů paradoxně používají ke zlepšení kvality spánku a omezení nočního
probouzení. Všechna hypnotika ale naopak uvolňují svalový tonus a usnadňují kolaps horních
cest dýchacích. Kvalita spánku se pak jejich vlivem nadále zhoršuje.
Pokud

tato

opatření

nevedou

ke

zlepšení

dechových

parametrů

ve

spánku,

předepisujeme jako konzervativní terapii celoživotní používání přístroje, který udržuje trvalý
přetlak v horních cestách dýchacích - tzv. Continuous Positive Airway Pressure, zkráceně
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CPAP. Pacient si připíná vzduchotěsně pomocí popruhů na noc speciální masku na nos
spojenou vzduchovodem s vlastním přístrojem. CPAP udržuje ve vzduchové hadici vyšší tlak
(řádově o několik miliPascalů), a to po dobu celého dechového cyklu. Dochází k přetlaku i
v horních cestách dýchacích a tím i k jejich dilataci. Retrovelofaryngeální a retrolinguální
struktury nekolabují. CPAP odstraní obstrukci v dýchacích cestách a obnoví normální
periodicitu respirace - viz obrázek č. 6. Přetlak je nutno u každého nemocného individuálně
vytitrovat. CPAP upravuje arteriální desaturaci hemoglobinu, dovoluje normální odstraňování
CO2 a obnovuje normální architekturu spánku, stabilizuje krevní tlak a srdeční frekvenci.
CPAP má velmi pozitivní vliv na omezení zvýšené denní spavosti a zlepšení pacientových
behaviorálně kognitivních funkcí. Pacienti pravidelně používající CPAP popisují subjektivní
zlepšení pocitu zdraví, upravení mentálních i sociálních funkcí (lit. 47, 28).
Ekonomicky je léčba pomocí CPAP, i přes velké pořizovací náklady (cca 45.000,- Kč),
vysoce efektivní (lit. 75).
Na druhou stranu studie zabývající se spoluprací pacienta při terapii pomocí CPAP ukazují, že
jedincům, kteří mají hypoplastickou dolní čelist, je používání CPAP velmi nepříjemné.
Compliance je také nízká v případech, kdy si pacienti stěžují na pocity pálení a suchosti nosní
sliznice, nebo naopak na pocit ucpaného nosu. Jiným zase vadí zvuk přístroje. Další odmítají
CPAP pro omezení sexuální aktivity (lit. 73). V České republice proplácejí zdravotní pojišťovny
CPAP pouze pacientům, kteří mají saturace hemoglobinu kyslíkem pod 90% během více než
20% doby spánku.
V literatuře nacházíme stále více důkazů o možnosti terapie lehčích forem OSAS
pomocí mandibulárních protraktorů, anglicky oral appliance nebo mandibular repositioner.
Jsou to snímací aparáty, které si pacient nasazuje pouze na noc. Působí dvojím
mechanismem. Mechanickou podporou mandibuly v protruzním postavení signifikantně
rozšiřují retrolinguální i retropalatinální prostor (lit. 34). Mimo tohoto anatomického účinku
popisují některé EMG studie i funkční působení protraktoru. Jeho přítomnost zvyšuje EMG
aktivitu jazykových svalů ve spánku (lit. 58).
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Obrázek č. 6 Mechanismus vzniku OSAS a působení CPAP při jeho terapii

OSAS

CPAP

Polohu jazyka vzhledem k zadní stěně hltanu a retrolinguální rozměr a tím i rozměry
horních cest dýchacích je možno ovlivnit změnou anteriorně posteriorního postavení dolní
čelisti. Aktivní vysunutí mandibuly, tzv. protruze, je však možné jen do určité míry. Její
velikost ovlivňuje především vlastní kloubní pouzdro (capsula articularis) a extrapsulární
ligamenta obou temporomandibulárních kloubů, vrozená strmost kloubní dráhy a aktivita
některých svalů, především musculus pterygoideus lateralis a některých vnitřních vláken
musculus masseter. Tento volný pohyb není pochopitelně ve spánku možný. K tomuto posunu
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požíváme právě mandibulární protraktory. První literární zmínka o použití protraktoru je
datována k roku 1934, kdy byl použit u dětského pacienta postiženého Pierre-Robinovým
syndromem (lit. 52).
Prvenství v používání protraktorů u dospělých pacientů s OSAS patří patrně MeierEvertovy a spoluautorům (lit. 40).
Protraktory dělíme na aktivní a pasivní. Aktivní aparát se v zásadě skládá ze dvou
samostatných částí, které se nasazují na zuby. Tyto části jsou navzájem spojeny elastickým
aktivním tahem, který je ukotven na mandibulárním díle co nejvíce dorsálně, na maxilárním
díle naopak co nejvíce anteriorně (obdoba ortodontických tahů 2. třídy). Tento aktivní tah
musí být nastaven tak, aby ho pacient byl schopen vyrovnat pouhým tonusem ostatních
depresorů mandibuly. Při poklesu svalového tonu v REM fázi spánku pak tento aktivní tah
teprve přebírá svou hlavní funkci a vysunuje dolní čelist dopředu.
Pasivní protraktor je naproti tomu zařízení, které přímo fixuje postavení dolní čelisti
v protruzním postavení s mírně pootevřenými ústy. V pasivním protraktoru je otvor pro volný
průchod vzduchu.
Terapie pomocí protraktorů je bohužel někdy doprovázena výraznou bolestivostí
temporomadibulárního kloubu. V některých případech je také spojená s omezením otvírání
úst, které je způsobeno anteriorní dislokací discus articularis s nebo bez repozice. Výskyt
těchto nežádoucích účinků je výrazně menší u aktivních protraktorů. Často se také stane že
protraktory pacient během spánku jednoduše vyplivne. Terapie je přesto mnoha pacienty
dobře tolerována. Indikujeme ji však pouze u ronchopatie, syndromu zvýšeného odporu
v horních cestách dýchacích a mírných forem OSAS. Nejlepší výsledky jsou u mladších
pacientů v odstranění ronchopatie (lit. 35).
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5.2 Medikamentózní terapie
Pokusy s medikamentózní terapií z počátku 70. let minulého století nepřinesly vědecký
důkaz

o

její

úspěšnosti.

Z velkého

množství

zkoumaných

látek

jedině

tricyklické

antidepresivum protriptyline redukuje množství apnoí tak, že zvětšuje podíl REM spánku a
zvyšuje aktivitu n. hypoglossus, ale na samotné apnoické pauzy v non-REM spánku nemá vliv.
Má také řadu vedlejších účinků a jeho používání se nerozšířilo (lit. 12).
Neznáme tedy léky, které dokáží vyléčit OSAS, naopak máme vědecké důkazy o velkém
množství medikamentů zhoršujících OSAS a ventilační parametry ve spánku.
Je známo, že i minimální alkoholická intoxikace zmenšuje až o 50 % odpověď
dechového centra na hypokapnii (lit. 7).

Alkohol může vyvolat OSAS u citlivých jedinců.

Starší, obézní pacienti jsou k působení alkoholu daleko citlivější než

mladí a zdraví lidé. U

pacientů s lehkým OSAS se po požití alkoholu objevuje polysomnograficky nález velmi
těžkého OSAS. Proto platí striktní zákaz požívání alkoholu u obézních, starších pacientů a
všech, u kterých již byl OSAS diagnostikován.
Kouření má také velký vliv na HCD. Cigaretový kouř dráždí sliznici, vyvolává zánět,
který je provázen otokem. Opakováním iritace a zánětu dochází k dlouhodobému přetrvávání
otoku. To spolu se zvýšenou sekrecí mucinózních žlázek respiračního epitelu HCD zmenšuje
průchodnost toku vzduchu dýchacími cestami a zvětšuje celkový odpor v HCD, který musí
překonávat dýchací svaly. Tím se samozřejmě zvětšuje i negativní intraluminální tlak a
tendence ke kolapsu HCD.
Hypnotika benzodiazepinového typu, pokud jsou ordinována bez důkladného rozboru
spánkové poruchy, mohou sama o sobě vyvolávat depresi dechového centra. K tomuto
útlumu jsou velmi náchylní pacienti s chronickou obstrukční chorobou plicní. Proto jsou u nich
benzodiazepiny

relativně

kontraindikovány.

Další

negativum

benzodiazepinů

je

jejich

myorelaxační účinek, stejně jako alkohol vedou ke snížení svalového tonu svalů dilatujících
jazyk a u vnímavých jedinců mohou vyvolat OSAS i tímto mechanismem (lit. 10). Opiáty mají
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velmi velký vliv na útlum dechového centra a proto jsou u neléčených apnoiků také relativně
kontraindikovány.

5.3 Přehled chirurgické terapie OSAS
Principem chirurgické terapie je zabránit kolapsu horních cest dýchacích ve spánku a
odstranit místo obstrukce. Proto je důležitou součástí léčby OSAS přesná lokalizace místa
obstrukce. Pro dosažení maximálního možného léčebného efektu musí být chirurgická korekce
cílena na oblast, která má největší tendenci ke kolapsu.
Protože

tzv.

„klasické“

operace

(tonsilektomie,

adenotomie,

turbiektomie,

endoskopická endonasální etmoidektomie aj.) jsou v terapii OSAS velmi málo účinné, byly v
posledních 20 letech zavedeny do praxe speciální operační techniky sloužící k rozšíření
horních dýchacích cest. Jejich výčet a procento vědecky zdokumentované terapeutické
úspěšnosti uvádí tabulka č. 1. (lit. 59).

5.3.1 Tracheostomie
Jako

vůbec

první

operační

metoda

pro

terapii

OSAS

byla

použita Tilkianem

tracheostomie v roce 1976 (lit. 76). Dnes ji používáme jen ve zcela výjimečných případech u
pacientů netolerujících CPAP v těžkém celkovém stavu. Indikační kritéria pro provedení
tracheostomie publikovaná Fujitou v roce 1981 (lit. 16) uvádí tabulka č. 2. Existence CPAP a
BiPAP nás ovšem nutí tyto kritéria revidovat, protože jsme i tyto těžké stavy schopni léčit.
V naší praxi jsme ještě použili tracheostomii jako léčebnou modalitu jenom jedenkrát, a to u
pacienta, který je v ortodontické přípravě na maxilomandibulární advancement. Po jeho
provedení plánujeme tracheostomii uzavřít.
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Tabulka č. 1 Přehled procentuální úspěšnosti chirurgické terapie u OSAS
Operace
Lokalizace obstrukce
UPPP
typ I.
GAHM
typ II.
UPPP + GAHM
typ II.
GAHM
typ III.
MMA
typ I.̶ III.
Tracheostomie
typ I.̶ III.
Sher A.E. et al., Sleep Vol. 19, No. 2, 1996

Procento úspěšnosti*
74,60%
67,00%
83,30%
85,70%
94,7-100 %
100%

*Úspěšnost terapie je definována jako pokles RDI nejméně na polovinu, maximálně však na 20 a vzestup průměrné
desaturace hemoglobinu kyslíkem o polovinu, nejméně však na 90%.

Tabulka č. 2 Indikace k provedení tracheostomie dle Fujity

1. Apnoické pauzy doprovázené bradykardií (puls < 40)
2. Apnoické pauzy doprovázené častou asystolií
3. Častý pokles saturace pod 50%
4. Ventrikulární tachykardie
5. Těžká hyperkapnie (PCO2 > 50 ml)
6. OSAS spojený s cor pulmonale

5.3.2 Operace nosu a nosohltanu
V nose a v nosohltanu je cílem zásahu obnovení průchodnosti a korekce případných
anatomických deformit, tedy odstranění obstrukce. Avšak to je možné pouze u 1,5% pacientů
postižených OSAS (lit. 75). Nejčastější překážkou je deviace nosního septa, zde provádíme
septoplastiku. V případě jiné příčiny obstrukce nosu, nejčastěji polypů nosních a hypertrofické
sliznice, nasazujeme příslušnou léčbu. Chirurgicky jde nejčastěji o turbinectomii nebo o
endoskopickou endonasální etmoidektomii.
V nosohltanu je nejčastějším zásahem adenotomie. Je-li nutno, konzultujeme i
alergologa. Dobrá průchodnost nosní je velmi důležitá před nasazením léčby pomocí přetlaku
- CPAP. Je nutné si uvědomit, že průchodnost nosní je důležitá pro dobré výsledky jak tohoto
způsobu léčby, tak i všech ostatních chirurgických i konzervativních metod.
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5.3.3 Operace na měkkém patře
Operace, která měla největší vliv na povědomí o OSAS, ale bohužel poměrně malou
úspěšnost, je uvulopalatopharynghoplastika (UPPP). Bylo dokázáno, že velké tonsily a
adenoidní vegetace spolu s obstrukcí nosu a supraglotickým edémem mohou způsobovat
OSAS (lit. 3, 38, 80).
UPPP při svém objevení představovala méně drastickou alternativu tracheostomie. Jak
již bylo zmíněno výše, tracheostomií léčíme těžký OSAS, proto odborná veřejnost přivítala
zavedení metody k terapii středního nebo lehčího OSAS (lit. 16).
Druhou velkou výhodou UPPP bylo paradoxně velké procento neúspěchů. UPPP nemá
zdaleka 100% úspěšnost a přináší s sebou i rizika pro pacienty, k její indikaci bylo nutno
nejen prokázat OSAS, ale určit i jeho závažnost. Relativní dostupnost UPPP jako operační
metody umožnila provádět polysomnografické studie na velkých skupinách operovaných
pacientů. Bylo možno zavést kvantifikaci OSAS a provádět srovnávací studie rozdílných
terapeutických schémat a operačních technik. Pre- a postoperační polysomnografie jasně
ukázaly, že pocit subjektivního zlepšení stavu velmi často nekoresponduje s objektivním
zlepšením respiračních parametrů ve spánku. Úspěšnost UPPP v prvních studiích byla uváděna
jen okolo 50 % (lit. 59). To vedlo k detailnějšímu zkoumání OSAS a objevu sexuální
prevalence u mužů. Byly objeveny i neanatomické faktory vzniku obstrukce jako změny
tonusu svalů dilatujících farynx, extramurální faryngeální tlak a změny compliance faryngu
(lit. 2).
Vše směřovalo ke zpřesnění indikačních kritérií použití UPPP a vývoji nových
operačních technik ovlivňujících obstrukci horních cest dýchacích na jiné úrovni než typu I dle
Fujity, především GAHM a MMA.
Jak

již

bylo

zmíněno

dříve,

UPPP

slouží

k odstranění

obstrukce

na

úrovni

velofaryngeální úžiny. Oblasti velofaryngeální úžiny je z chirurgického hlediska věnována
největší pozornost na ORL pracovištích. V případě anatomické variace, nejčastěji zvětšení
délky objemu měkkého patra, uvuly a hypertrofie tonsil, je indikován tento chirurgický zásah.
Resekuje se při něm část měkkého patra a uvula, provede se oboustranná tonsilektomie a
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resekují se i části patrových oblouků. Vytvoříme tím na sliznici patra horizontální hřeben
udržující široké horní cesty dýchací.
Chirurgických technik byla za poslední léta vypracována celá řada, avšak princip
operace zůstává týž. Klasický popis této operace pochází od Fujity (lit. 16). Výkon se zahajuje
prošitím uvuly v dolní třetině a jejím vytažením směrem vzhůru. Tímto manévrem je odtaženo
měkké patro od faryngeální sliznice a může být posouzeno, kolik prostoru je možno resekcí
získat i jak rozsáhlá má resekce být. Tonsilektomie, je-li potřeba, je vykonána v této fázi. Na
orální straně měkkého patra probíhá incize podél ohybu způsobeného vytažením uvuly a dále
laterálně obloukem až ke kořeni jazyka. Přebytečná sliznice je oddělena od zadního oblouku
patrového a vytažena mediálně. M. palatopharyngeus je uchopen ve své mediální třetině a
tažen dopředu a laterálně a je sešit s m. palatoglossus. Tím se přibližují patrové oblouky a je
uzavírána fossa tonsillaris. Zároveň je resekována přebytečná sliznice. Poté je resekována
uvula. Sliznice patra je incidována u báze uvuly ve tvaru V a sliznice nasální strany patra je
vytažena na stranu orální. Nadbytečná sliznice hypofaryngu je poté natažena vytažením
zadních oblouků patrových nahoru a laterálně. Tím se vytvoří na sliznici horizontální hřeben,
který je potom povolen vertikální incizí.
Výkon provádíme v celkové anestezii v závěsu s Davis-Meyerovým rozvěračem,
podobně jako při uzávěru rozštěpu patra nebo dětské tonsilektomii. Tento přístup dává
dostatečný přehled o celém operačním poli a umožňuje dokonalou hemostázu i suturu
sliznice. Při slizniční resekci nasální stěny měkkého patra ponecháváme asi 2mm široký
proužek ještě pod linií vzniklou everzí měkkého patra, abychom tuto sliznici při sutuře
bezpečně zachytili do stehů. O to výše jde pak řez na orální sliznici patra. Jeho tvar je v
oblasti báze uvuly obloukovitý. Snažíme se respektovat průběh transversálních svalů,
abychom nepoškodili kontrakční schopnost měkkého patra. To je zúženo a zjemněno
především resekcí přebytečné sliznice a žlázové a tukové tkáně. Vzhledem k tomu, že máme
zkušenosti s laserovými resekcemi v této oblasti, u onkologických indikací jsme prováděli i
uvulopalatoplastiku laserem. Neshledali jsme však významnější výhody při použití této
metody, a to ani v oblasti patra a zejména pak v oblasti tonsil a laterální stěny. Domníváme
se proto, že je výhodnější provádět UPPP klasickými nástroji. Léčba laserem, tzv. Laser
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Assisted Uvuloplasty (LAUP), je popularizovaná v poslední době zejména v populárně
naučných časopisech, „šedou literaturou“ a soukromými zdravotnickými zařízeními. Zůstává
drahou zejména pro pacienta. Metoda může být pro pacienta nevhodná, když je opomenuto
jiné spánkové onemocnění (narkolepsie, periodické pohyby dolními končetinami, centrální
SAS aj.). Jde o metodu doporučenou jen u nejlehčích forem apnoí a hlavně u prostého
chrápání bez zástavy dechu.
Poslední publikované údaje, u skupiny středních a těžkých apnoiků, však naznačují, že
UPPP je metoda, která slouží pouze k odstranění ronchopatie. Dále se objevují velmi
znepokojující zprávy o zhoršování spánkové apnoe po dvou a více letech po provedení UPPP
(lit. 24).
Patrový lalok je modifikovaná UPPP pro pacienty po tonsilektomii a se širokým
vstupem do orofaryngu. Spočívá pouze v parciální resekci úvuly spolu s plikací měkkého patra
v jeho dorsální třetině. Používáme ho u pacientů po tonsilektomii v dětství .
Příprava na operaci je shodná s přípravou na UPPP. Operaci začínáme překlopením
měkkého patra směrem k patru tvrdému. Takto získáme přehled o velikosti volné části
měkkého patra, poté si označíme rozsah tohoto překlopení na orální straně měkkého patra.
V tomto rozsahu odstraníme orální sliznici i se submukózně uloženými malými slinnými
žlázkami až ke svalovině měkkého patra. Vytvoříme tak jakýsi kosočtverec na orální straně
měkkého patra. Poté v jeho bočních rozích vytínáme symetricky drobné trojúhelníky sliznice
mezi arcus palatoglossus a palatopharyngeus. Velikost těchto trojúhelníků závisí na tom, jak
velmi zužují výše jmenované oblouky vchod do isthmus faucium. Pokud vchod velmi zužují,
vytínáme trojúhelníky delší a širší. Tím po sutuře tento vchod rozšíříme. Následuje odstranění
poslední třetiny úvuly a pak překlopíme zbývající část uvuly a volné části měkkého patra
dopředu a v této pozici ho šijeme stehy z resorbovatelného materiálu. Dosáhneme tak nejen
zkrácení měkkého patra, ale také jeho plikaci. Měkké patro tak nabývá pevnější struktury,
která se hůře rozkmitá proudem vzduchu. Princip operace ukazuje obrázek č. 7.
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Obrázek č. 7 Princip patrového laloku.

Výsledek operace patrovým lalokem ukazuje obrázek č. 8.

Dle našich zkušeností je patrový lalok velmi jednoduchý výkon s velkým vlivem na
ronchopatii, avšak bohužel s malým vlivem na OSAS.
Protože plikací převracíme sliznici dýchacích cest do úst, mají někteří pacienti zpočátku
pocit cizího tělesa (nejčastěji uvádějí slupky z rajského jablka na patře). Tyto pocity však mizí
asi okolo 5. měsíce po operaci. Naproti tomu stojí výhoda, že operace je v případě pooperační
velofaryngeální insuficience vratná. Stejně tak je možnost vrátit normální délku měkkého
patra velkou výhodou, pokud u pacienta v budoucnosti použijeme konzervativní terapii
přetlakem v horních cestách dýchacích. Jak víme, není u pacientů s prodělaným UPPP tato
terapie z principu funkce někdy možná. Přetlak v takovém případě uniká ústy a k dilataci HCD
vůbec nedojde.
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Obrázek č. 8 Výsledek 6 měsíců po provedeném patrovém laloku.
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5.3.4 Operace obličejového skeletu
Z poznatku, že mandibulární retrognatie může způsobovat OSAS, vycházel Bear at al.
ve své práci z roku 1980, kdy popsal úspěšnou terapii OSAS pomocí předsunutí dolní čelisti
k vyrovnání této skeletální vady obličejového skeletu (lit. 6). Důležité také bylo, že tato
metoda byla úspěšná i u velmi obézních pacientů postižených OSAS.
Další chirurgickou metodou, kterou můžeme ovlivnit těžký OSAS, je vedle trvalé
tracheostomie maxilomandibulární advancement. Zatímco k použití tracheostomie máme
velmi přísná indikační kritéria (viz výše), maxilomandibulární advancement představuje
sociálně dobře akceptovatelné řešení. Naše indikace k použití MMA viz tabulka č. 3.

Tabulka č. 3 Indikační kritéria pro provedení MMA
1.

Prokázaný střední nebo těžký OSAS (RDI > 20, pokles nejnižší saturace
LSAT pod 70 %, prokázaný opakovaný denní mikrospánek - EDS)

3.

Terapie přetlakem v HCD není úspěšná nebo není pacientem tolerována

4.

Pacient není vážně interně nemocen (ASA < 3)

5.

Pacient není psychologicky alterován a přeje si chirurgické řešení

6.

PASmin (Posterior Airways Space) na dálkovém telerentgenu lbi

není

větší než
6.

9 mm u mužů a 7 mm u žen

Princip této operace u pacienta s OSAS byl poprvé popsán v roce 1979 a ukazuje ho
obrázek č. 9 (lit. 31).
Výhodou je předoperační ortodontická příprava, při které jsou pacientovi upraveny
zubní oblouky tak, aby co nejideálněji korespondovaly, a nasazen fixní ortodontický aparát
spolu s operačním obloukem. Toho pak využíváme jak při operaci, tak i k pooperační
stabilizaci pomocí elastické mezičelistní vazby.
Provádíme klasickou přípravu jako před každým ortognátním chirurgickým výkonem.
Operaci nejdříve simulujeme na laterálním kefalogramu. Posun horní čelisti je minimálně
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10mm anteriorně a podle velikosti goniového úhlu a linie úsměvu také plánujeme případné
sklopení okluzní roviny. Vždy okolo 3° - 5° ve smyslu chodu hodinových ručiček, tzv. clock
wise pohyb. Poté sejmeme pacientovy otisky horní i dolní čelisti a obličejovým obloukem
provedeme registraci mezičelistních vztahů a sklonu kloubní dráhy. Tuto registraci pak
přenášíme na artikulátor, který individuálně upravujeme. V laboratoři pak provedeme operaci
na modelech s příslušnými posuny v tomto artikulátoru. Přitom vyrobíme dva splinty.
Peroperační, který nám pomůže přesně určit polohu horního zubního oblouku uvolněného
v linii Le Fort I oproti pevnému dolnímu zubnímu oblouku. Pooperační splint pak vyrábíme
podle naplánované habituální okluze.
Výkon

provádíme

v celkové

anestézii

nasotracheálně

zavedenou

endotracheální

kanylou.
Začínáme osteotomií horní čelisti v linii Le Fort I, rozšířenou i na kaudální část
processus pterygoideus. Po odseknutí nosního septa a mobilizaci dolního fragmentu horní
čelisti spolu s horním zubním obloukem posunujeme tento uvolněný fragment spolu s úpony
svalů měkkého patra dopředu o 10mm se sklonem kaudálně v anteriorní části o 3mm. Tímto
mimo jiné zvětšíme i objem nosní dutiny a rozšíříme velofaryngeální úžinu.
Osteotomii provádíme pokud možno co nejníže, abychom se vyvarovali nadměrné
pooperační změny paranasální krajiny. Minimálně však 5mm nad apexy horních zubů. Velikost
a směr posunu nám určí peroperační splint, do kterého fixujeme zubní oblouky dočasně
pomocí drátěné mezičelistní vazby. V nové pozici fixujeme posunutý fragment standardně
pomocí 4 titanových minidlah a celkem 16 titanovými šroubky (Mini 1,5) v oblasti
paranasálních a infrazygomatických pilířů maxily.
Po fixaci horního zubního oblouku zrušíme dočasnou drátěnou mezičelistní vazbu a
provádíme oboustrannou sagitální osteotomii větve dolní čelisti (sec. Obwegeser nebo sec.
Epker). Při této operaci je svislý přední řez na corpus mandibulae co nejvíce anteriorně asi do
oblasti prvních molárů. Po rozpolcení kosti pomocí dlát technikou popsanou Obwegeserem
oboustranně mobilizujeme anteriorní segment dolní čelisti spolu s dolní zubním obloukem.
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Obrázek č. 9 Schéma operace maxilomandibulární advancement.
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Tento fragment pak také předsuneme dopředu a mírně autorotuje, aby bylo dosaženo
maximální okluze. Okluzi opět zajišťujeme dočasně pomocí pooperačního splintu a rigidní
mezičelistní vazby. Tímto pohybem dochází k rozšíření prostoru retrolinguálního a k
odstranění eventuální obstrukce na této úrovni. K fixaci všech fragmentů mandibuly v nové
pozici používáme oboustranně jednu titanovou minidlahu a 4 - 6 titanových minišroubků.
(Mini 1,5). Rigidní intermaxilární fixace po operaci není nutná a zásadně ji neprovádíme.
Nahrazujeme ji jen lehkou neutrální elastickou intermaxilární fixací. Nakonec provádíme
genioplastiku

dle

Kölleho

s naší

modifikací,

kdy

dosahujeme

ještě

většího

rozšíření

retrolinguálního prostoru také advancementem mm. genioglossus. Tuto skluznou osteotomii
fixujeme také titanovou minidlahou (Mini 1,5mm). Obrázek č. 10 ukazuje laterální kefalogram
a fotografii pacienta před a po provedeném MMA.
Pacienty vzhledem k možné alteraci HCD otokem intenzivně monitorujeme prvních 24
hodin po operaci na jednotce zvýšené pooperační péče.
V pooperačním období je bezpodmínečně nutná tekutá dieta po dobu 3 týdnů, která je
následována třítýdenním obdobím diety kašovité.
Pokud by nedošlo ke zlepšení ventilačních parametrů po této operaci, doporučují
někteří autoři provést ve druhé fázi ještě GAHM nebo UPPP nebo obojí zákrok najednou.
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Obrázek č. 10 Maxilomandibulární advancement - pacient a jeho RTG před a po MMA
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5.3.5 Technika genioglossus advancement
Když lokalizujeme zúžení do oblasti retrolinguální a pacient je postižen pouze lehkou
nebo střední formou OSAS, provádíme předsun musculus genioglossus a závěs jazylky
(Genioglossus Advancement and Hyoid Myotomy, dále jen GAHM). Je to ve světě rozšířená
metoda léčby OSAS II. a III. typu. Poprvé tuto operaci popsali Riley a Powell v roce 1984 (lit.
50). Indikační kritéria GAHM ukazuje tabulka č. 4.

Tabulka č. 4 Indikační kritéria k provedení GAHM
1. Lehký a střední OSAS
2. Obstrukce III. typu dle Fujity
3. Obstrukce II. typu dle Fujity jen spolu s UPPP
Principem operace je posunutí spina mandibulae (mentalis) spolu s úponem největšího
jazykového svalu (m. genioglossus) ventrálně. Posunutím úponu dopředu přesunujeme celou
masu jazyka a zejména jeho bázi anteriorně. Obrázek č. 11 ukazuje umístění spina
mandibulae (mentalis).
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Obrázek č. 11 Spina mentalis na RTG baze ústní

Rozšíří se tak prostor mezi bází jazyka a zadní stěnou faryngu.

Kromě tohoto čistě

mechanistického pohledu zde určitou roli hrají i základní svalové reflexy přenesené na celý
systém dilatátorů faryngu (viz obr. č. 12).
Součástí našeho léčebného protokolu je důkladné předoperační vyšetření pacienta:
celonoční polysomnografie, cílené ORL vyšetření, Epworthská škála spavosti (ESS) a
kefalometrická analýza. Klinicky dále vyšetřujeme velikost tonsil (stupnice I. – IV.) délku a
nasedání měkkého patra (Mallampati I. –IV.) a mezičelistní vztahy klasifikací dle Anglea.
Flexibilní fibroskopii horních dýchacích cest s Mullerovým manévrem pro její materiálovou a
časovou náročnost rezervujeme pro pacienty s těžkým OSAS nebo pro potvrzení nejasné
diagnózy.
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Obrázek č. 12 Schéma operace genioglossus advancement okénkovou metodou
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Samotný chirurgický zákrok provádíme v celkové anestézii za použití nasotrachealní intubace.
Po odklopení mukoperiostálního laloku z řezu v dolním vestibulu oris v rozsahu dolních
druhých premolárů obnažujeme celou bradovou část mandibuly (viz obrázek č. 13).
Obrázek č. 13 Obnažení bradové části těla dolní čelisti a identifikace n. mentalis bilaterálně
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Přesně ve střední čáře v polovině vzdálenosti mezi margo inferior mandibulae a apexy
kořenů frontálních zubů zavádíme bikortikálně manipulační šroub (viz obrázek č. 14)
Obrázek č. 14 Umístění manipulačního šroubu a naznačení místa tomie
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Pomocí vibrační pily vytínáme v mandibule obdelníkový fragment kosti v rozsahu
vertikálně od poloviny dolních špičáků. Horizontálně pak ve 3mm vzdálenosti od kořenů
dolních frontálních zubů a 5mm od margo inferior mandibulae. Řezy vedeme tak, aby jejich
roviny byly konvergentní v rozmezí 5°-10°. Vytínáme tak jakési “okénko”. Po protětí
mandibuly v celé šířce tahem za manipulační šroub vysunujeme uvolněný obdélníkový
fragment dopředu. Dbáme na opatrný tah, abychom neuvolnili úpon mm. genioglossus a mm.
geniohyoideus inzerující na dorsální straně volného fragmentu (viz obrázek č. 15).
Obrázek

č.

15

Vysunutí

fragmentu

spolu

anteriorně

50

se

spina

mandibularis

(mentalis)
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Rotací tohoto fragmentu o 90̊ dosáhneme jeho zaklínění o mandibulu. Úpony výše
zmiňovaných svalů se tak přesunou o celou šíři bradové části dolní čelisti z dorsální strany na
anteriorní. Tím je dosaženo požadovaného léčebného efektu.
Odstraníme manipulační šroubek, snášíme labiální kompaktu i celou spongiosu
rotovaného

a

zaklíněného

fragmentu.

K

fixaci

zbytku

dorsální

kompakty

použijeme

osteosyntetický šroub nebo titanovou minidlahu. Minidlaha má výhodu, že slouží jako
preventivní opatření i proti možné patologické zlomenině dolní čelisti oslabené okénkovou
ostektomií (viz obrázek č. 16).
Poté můžeme provést i závěs jazylky, který provádíme pro rozšíření především dolního
retrolinguálního prostoru.
Obrázek č. 16 Fixace rotovaného segmentu pomocí osteosyntetického šroubu a
titanové minidlahy
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horizontální

kožní

52

incizi

těsně

nad

úrovní

jazylky

preparujeme

podél

suprahyoidních svalů k vlastní jazylce. Provedeme částečnou dezinzerci infrahyoidních svalů
(zvláště musculus sternohyoideus) a amputaci malých rohů jazylky, na které se upíná
poměrně silné ligamentum stylohyoideum (viz obrázek č. 17). Tím zmobilizujeme celý
jazylkový komplex, především hmotu kořene jazyka. Celý tento komplex spolu s os hyoideum
posunujeme dopředu před cartilago thyroidea, ke které ji fixujeme čtyřmi nevstřebatelnými
stehy.
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Obrázek č. 17 Princip operace závěsu jazylky – hyoid myotomy z anteriorního a
laterálního pohledu

U pacientů s mikromentií nebo retromentií jsme metodu modifikovali a provádíme tzv.
čepovou genioplastiku (angl. tenon and mortise) dle Delaira (lit. 46) (viz obrázek č. 18) a
fotografie na obrázku č. 18 A-D.
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Obrázek č. 18 Genioglossus advancement provedený technikou genioplastiky dle
Delaira
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Obrázek č. 18 A-E Fotografie průběhu GAHM v modifikaci dle Delaira.
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Na orázku č. 19 pak vidíme porovnání změn morfologie HCD před operací a 15 měsíců
po provedené operaci GAHM.

Obrázek č. 19 Morfologie HCD a obličeje před operací a 15 měsíců po provedeném
GAHM
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V pooperačním období je nutná observace pacienta na lůžku zvýšené pooperační péče.
24 hodin aplikujeme zvlhčený kyslík 5-6 l za minutu do masky. Standardně monitorujeme
EKG, dechovou frekvenci, krevní tlak v 15 minutových intervalech a periferní oxygenaci. Při
nekomplikovaném průběhu pooperačního období je možná dimise pacienta po 3 dnech
hospitalizace. Požadavky na propuštění pacienta do domácí péče jsou dostatečná kontrola
bolesti, adekvátní příjem potravy a tekutin a stabilní nebo se resorbující operační otok a
případně i hematom.
Poté dále sledujeme pacienta v měsíčních intervalech první 3 měsíce, pak již kontroly
po 12 měsících.
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6 Soubor pacientů a metodika

V souladu z cílem výzkumu jsme vědeckou práci rozdělili do šesti hlavních skupin.
Zajímaly nás:
•

klinické nálezy při maxilofaciální vyšetření pacientů

•

kefalometrické hodnoty a hodnota BMI v korelaci s respiračními parametry ve spánku

•

úspěšnost terapie OSAS pomocí operační Metody GAHM

•

morfologie HCD a její změna dosažená operací, stejně tak i stabilita těchto změn

•

porovnání změn HCD, které vyvolá přesunutí celé dolní čelisti se změnami, které
způsobí pouze GAHM

•

komplikace vzniklé jak bezprostředně během operačního zákroku, tak i v pooperačním
období.
Všichni vyšetřovaní a léčení pacienti přicházejí z Centra pro výzkum spánku a bdění při

Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Nezbytnou součásti vyšetřovacího schématu u
pacientů s podezřením na ventilační poruchu ve spánku se stalo klinické vyšetření
maxilofaciálním chirurgem a kefalometrie již od roku 1999.

6.1 Klinické nálezy při vyšetření pacientů
V období

od

1/2000

do

4/2004

jsme

na

oddělení

maxilofaciální

chirurgie

Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN vyšetřili pro suspektní obstrukční spánkový apnoický
syndrom 782 pacientů. Všichni tito pacienti byli společně také vyšetřováni na Neurologické a
ORL klinice 1. LF UK a VFN v rámci pracovní skupiny pro diagnostiku a léčbu ventilačních
poruch během spánku. U všech byla provedena celonoční polygrafie a potvrzena ronchopatie
nebo OSAS různé intenzity. Sledovali jsme zastoupení mužů a žen v souboru, četnost
klinických nálezů jako jsou Mallampatiho klasifikace, velikost tonsil, okluzní poměry dle Angla,
údaje o prodělané ortodontické terapii a návrh klinika na další terapii.

61

René Foltán – disertační práce

62

6.2 Kefalometrická analýza a BMI ve vztahu k respiračním
parametrům ve spánku.
U 148 konsekutivních nemocných, které jsme vyšetřili v rámci poradny pro poruchy
spánku a bdění v letech 2001 - 2004, jsme provedli důkladnou analýzu laterálního
kefalogramu lebky, tzv. Olomouckou analýzu dle prof. Stephena Williamse, dále analýzu
rozměrů horních cest dýchacích dle Soterise Achilleose, Olafa Krogstada a Torsteina Lyberga
(viz kap. 4.3 Stomatologické vyšetření) (lit.1).
Hodnotili jsme také stupeň obezity dle BMI. Takto získané výsledky jsme korelovali se
závažností

OSAS,

vyjádřenou

nočním

koeficientem

RDI,

zjištěném

při

polygrafickém

vyšetření. Cílem bylo nalézt statisticky významnou odchylku morfologie obličejového skeletu,
která by predikovala vznik a závažnost OSAS. Každý kefalogram jsme 3x analyzovali na
programu Kefalo 4,06 (výrobce BB servis, s.r.o.) a průměrné hodnoty jsme použili pro
výpočet

korelace

pomocí

Pearsonova

korelačního

koeficientu

r.

Hladinu

statistické

významnosti jsme hodnotili podle Studentova T testu.

6.3 Úspěšnost terapie
Metodou genioglossus advancement jsme v letech 1999 - 2004 na odd. maxilofaciální
chirurgie Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN operovali 43 pacientů. Pouze 31 pacientů
však zůstalo v našem sledování a byly zařazeni do našeho souboru. Zbývajících 12 pacientů
se ani přes naše opakované výzvy ke kontrolním vyšetřením nedostavilo. Z 31 pacientů
základního souboru jsme u 14 z nich provedli pouze genioglossus advancement a u dalších 17
pak ještě v kombinaci se závěsem jazylky. U pacientů, kteří prodělali genioglossus
advancement a závěs jazylky, jsme ještě u 8 z nich udělali zkrácení a plikaci dlouhého
měkkého patra patrovým lalokem. Ze základního souboru bylo 8 žen a 23 mužů, průměrný
věk byl 53,2 roku (35 - 69). Hodnotili jsme úspěšnost terapie podle kritérií American Sleep
Disorders Association and Sleep Research Society z roku 1996, která je definována jako
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pokles RDI nejméně na polovinu, maximálně však na 20 a vzestup průměrné desaturace
hemoglobinu kyslíkem o polovinu, nejméně však na 90% (lit. 59).
Celonoční polygrafií ve Spánkové laboratoři Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN jsme
sledovali polysomnografické hodnoty vyjadřující kvalitu respirace ve spánku (index RDI, ODI,
průměrnou basální saturaci, nejnižší desaturaci, dobu trvání desaturací) před a po operaci
v průměrném odstupu 7,25 měsíce (3 - 16 měsíců). Také jsme provedli porovnání změn
respiračních parametrů ve spánku u pacientů operovaných jen GA a u pacientů operovaných
metodou GAHM. Hladinu statistické významnosti jsme sledovali pomocí Studentova T testu.

6.4 Charakter a stabilita změn HCD po operaci
Provedli

jsme

kefalometrickou

analýzu

dálkových

telerentgenových

snímků

operovaných pacientů základního souboru s cílem změřit rozměry horních cest dýchacích dle
Soterise Achilleose, Olafa Krogstada a Torsteina Lyberga (popis sledovaných parametrů viz
kap. 4.3 Stomatologické vyšetření) před operací T1, bezprostředně po operaci T2 a
v průměrném odstupu 6,5 (4,5 - 9) měsíce od operace T3 (lit. 1). Sledovali jsme nejen
charakter změn HCD, ale i stabilitu dosaženého výsledku. Porovnali jsme také navzájem
změny dosažené pouze metodou GA a metodou GAHM.
Každý kefalogram jsme 3x analyzovali na programu Kefalo 4,06 (výrobce BB servis,
s.r.o.) a průměrné hodnoty jsme použili pro výpočet korelace pomocí Pearsonova korelačního
koeficientu r.
Hladinu statistické významnosti jsme sledovali pomocí Studentova T testu.
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Vliv předsunutí mandibuly na průchodnost horních cest
dýchacích
Porovnali jsme vliv genioglossus advancementu na typ změny morfologie horních cest

dýchacích s typem změn, které vzniknou v HCD po předsunutí celé dolní čelisti metodou
bilaterální sagitální osteotomie větve. Použili jsme soubor 12 pacientů. Do souboru byli
zařazeni pouze pacienti, kteří podstoupili posun mandibuly vpřed (sagitální osteotomii větve
mandibuly) bez genioplastiky. Průměrný posun mandibuly vpřed byl 6,2mm (rozmezí 4,1 12,5mm).
V souboru bylo 9 žen a 3 muži. Průměrný věk pacientů v době chirurgického zákroku
byl 24,9 roků (rozmezí 17 - 33 let). Všichni pacienti byli předléčení fixním aparátem v horní i
dolní čelisti. Cílem ortodontické přípravy bylo odstranění dentoalveolární kompenzace a
získání korespondující šířky horního a dolního zubního oblouku. U všech pacientů proběhlo
ortodontické doléčení fixními aparáty k dosažení vyhovující interkuspidace.
Bylo prováděno měření na kefalometrických snímcích zhotovených po dekompenzaci a
bezprostředně po ortognátním chirurgickém výkonu.
Pro tento experiment byla také použita metodika analýzy kefalometrických snímků
autorů Soterise Achilleose, Olafa Krogstada a Torsteina Lyberga (viz kap. 4.3 Stomatologické
vyšetření) (lit. 1).
Každý kefalogram jsme 3x analyzovali na programu Kefalo 4,06 (výrobce BB servis,
s.r.o.) a průměrné hodnoty jsme použili pro výpočet korelace pomocí Pearsonova korelačního
koeficientu r.
Data byla statisticky zhodnocena párovým T- testem.
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6.6 Komplikace
U všech pacientů, kteří prodělali terapii OSAS pomocí GAHM jsme sledovali
komplikace a jejich typ a četnost.

65

případné

René Foltán – disertační práce

66

7 Výsledky

7.1 Klinické nálezy při vyšetření pacientů
Ze 782 pacientů bylo 158 žen a 624 mužů. Průměrný věk pacientů byl 48,6 roku
(rozmezí

8

-

81

let).

Kefalometrickým

vyšetřením

byl

zjištěn

průměrný

rozměr

retrolinguálního prostoru (PAS) 12,77mm (rozmezí 1 - 30mm). Dolní hranice normy pro
bělošskou populaci je 12mm.
Vyšetřením byla dále zjišťována třída dle Anglea, viz graf č.1. Bylo prokázáno nezvykle
vysoké procento pacientů s vadou 2. třídy dle Anglea – 102 postižených

tj. 13%.

Ortodontickou vadu 3. třídy dle Anglea mělo 70 pacientů, tj. 9%. Mordex apertus byla vada
vyskytující se u 23 pacientů našeho souboru, tj. 3%, normokluzi (1. tř. dle Anglea) mělo 454,
tj. 57% pacientů našeho souboru. U 140 pacientů, tj. 18% nebylo možno okluzní vztah určit.
Viz graf č.1.
Graf č. 1 Četnost nálezů okluzních poměrů dle Anglea

1. Angle 1.tř.
57%

2. Angle 2.tř.
13%

5. Angle neurč.
19%
4. AOB
2%

3. Angle 3.tř.
9%
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Dále byla sledována anamnéza ortodontické terapie. Bylo, vzhledem k průměrnému
věku, zjištěno nezvykle velké procento pacientů po prodělané ortodontické terapii - 101
pacientů, tj. 13%. Přehled o prodělané ortodontické terapii viz graf. č. 2.
Graf č. 2 Četnost výskytu pacientů po prodělané ortodontické terapii

Relativní velikost jazyka a měkkého patra jsme hodnotili podle Mallampatiho klasifikace viz kap. 4.3 Stomatologické vyšetření. 87% pacientů mělo Mallampati IV, 9% Mallampati III a
4% Mallampati II. V našem souboru u pacientů s prokázaným OSAS jsme neměli ani jednoho
pacienta s Mallampati I (viz graf č.3).
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Graf č. 3 Četnost nálezů podle Mallampatiho stupnice

Při klinickém vyšetření jme také hodnotili velikost tonsil. V této kategorii jsme
očekávali spíše zvětšené tonsily. Ty však nalézáme ve 4% případů (Tonsily 4). Velmi malé
tonsily (Tonsily 1) jsme naopak pozorovali v 51%, mírně zvětšené, tj. prominující do úrovně
arcus palatoglossus, v 38% (Tonsily 2) a tonsily, které přesahují arky, nalézáme v 7%
(Tonsily 3) (viz graf č.4).
Graf č. 4 Četnost nálezů podle velikosti tonsil.

Tonsily 3
7%

Tonsily 4
4%

Tonsily 1
51%

Tonsily 2
38%
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K chirurgické terapii za pomocí GAHM bylo indikováno 94, tj. 12% pacientů, 34%, tj.
266 postiženým, byla doporučena UPPP. 133 ostatním, tj. 17%, bylo indikováno ke kombinaci
UPPP a GAHM. 110 pacientům, tj. 14%, byl pro závažnost OSAS indikován MMA, u 180
(23%), u kterých nebylo možno vůbec diagnostikovat příčinu obstrukce HCD nebo nebyla ze
závažných zdravotních důvodů chirurgická terapie vůbec doporučena, byl doporučen CPAP.
Navrhovaná chirurgická terapie viz graf č. 5.
Graf č. 5 Návrhy na terapii OSAS

GAHM
12%

CPAP
23%

UPPP
34%

MMA
14%
UP+GA
17%
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7.2 Kefalometrická analýza a BMI ve vztahu k respiračním
parametrům ve spánku.
Statistickým

zhodnocením

kefalometrických

hodnot

jsme

dospěli

k zajímavým

výsledkům. S hladinou statické pravděpodobnosti 99% koreluje snížená hodnota mand. alv.
prog. (v našem případě průměr 62,6°, norma 70° +/-

6°) se zvýšeným RDI. Mezi další

statisticky zjištěné korelace, ale na nižší hodnotě statistické pravděpodobnosti 95%, patří
zvýšení mandibular inc. a/pg - vzdálenost dolního řezákového bodu od spojnice bodu A a Pg
(výsledek - průměr 1,66mm, norma 1mm +/- 3mm). Našli jsme také negativní korelaci mezi
RDI a menší hodnotou maxillary zone (úhel mezi spojnici SpNA a SpNP a rovinou okluze) výsledek- průměr 9,15°, norma 20°+/- 5°, je také na hladině statistické pravděpodobnosti
95%.

Jinak se nám nepodařilo najít statisticky významné korelace mezi kefalometrickým

hodnotami a RDI. Naopak velmi silná korelace na překračující hladinu pravděpodobnosti
99,9%

existuje

mezi

BMI

a

RDI.
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Tabulka č. 5 Výsledky statistické korelační analýzy kefalometrie, BMI s RDI
PARAMETR
Korelační koeficient
T-statistika
Směrnice b
Absolutní člen a

BMI
0,303968
3,480596
0,103273
27,05417

C3-h
0,102102
1,100674
0,020567
9,673376

retropal.
-0,08011
-0,86932
-0,07629
27,93655

patr.°
0,149991
1,640961
0,138072
20,74059

Man.l.-H
0,013023
0,137837
0,006266
15,64995

PAS min
0,122961
1,311246
0,105869
136,3521

PARAMETR
Korelační koeficient
T-statistika
Směrnice b
Absolutní člen a

sag. Pg
0,136303
1,488229
0,025884
0,82272

sag.sm
0,084296
0,915053
0,013886
2,573763

Mprog
0,057637
0,624476
0,016222
82,35349

mand pg
-0,03929
-0,42535
-0,00971
81,54031

mprog sm
0,009256
0,100121
0,002295
79,77874

max alv
0,017475
0,188238
0,001772
2,706828

PARAMETR
Korelační koeficient
T-statistika
Směrnice b
Absolutní člen a

mand.Alv.
0,284073
3,204747
0,124163
65,37631

manda.sm
-0,15994
-1,75254
-0,01205
1,760363

max.inc
0,071158
0,771643
0,034567
110,384

mand.inc
0,177964
1,956201
0,112437
85,68967

Wits
0,160116
1,75456
0,040981
-0,67762

nsar
-0,11386
-1,2396
-0,04348
125,2173

PARAMETR
Korelační koeficient
T-statistika
Směrnice b
Absolutní člen a

Nsba
-0,03098
-0,33528
-0,01035
128,3163

vert jaw
-0,00439
-0,04743
-0,00241
26,35057

max.inc
0,079801
0,86594
0,01656
6,631413

mandincl
0,007158
0,077428
0,003246
32,53301

max.z
-0,19031
-2,09681
-0,05724
10,76462

mand.z
0,051858
0,561684
0,020681
20,97742

PARAMETR
Korelační koeficient
T-statistika
Směrnice b
Absolutní člen a

Beta
jaw.an
Everjet
0,079341
-0,008950 -0,098240
0,860923
-0,096760 -1,067750
0,018994
-0,004770 -0,014910
21,682790 126,415400 4,383839

Kvantily T-statistiky
Počet st. volnosti
148
P=0,95
1,981371
P=0,99
2,620436
P=0,999
3,379537

71

overbite
-0,127650
-1,392140
-0,023960
1,707100

inter inc
mand.inc.apg
-0,153970
0,180843
-1,685530
1,988910
-0,107390
0,039710
136,812600
1,013793
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7.3 Úspěšnost terapie
Pokud hodnotí úspěšnost terapie GA podle kritérií, které formuloval Sher, tak z naší
skupiny 31 operovaných pacientů jsme dosáhli kumulované úspěšnosti 64,6% (lit. 59).
Úspěšnost terapie samotným genioglossus advancementem ve skupině 14 pacientů (dále jen
skupiny GA) je pouze 57,3%. Pokud kombinujeme genioglossus advancement se závěsem
jazylky, což jsme provedli u 17 pacientů (dále jen skupina GAHM), je úspěšnost terapie
70,6%.
Chirurgickou terapii za pomoci jedné z metod genioglossus advancement podstoupilo
v období od prosince 1999 do února roku 2004 celkem 43 pacientů. Pouze 31 pacientů však
zůstalo v našem sledování a byly zařazeni do našeho souboru. Zbývajících 12 pacientů se ani
přes naše opakované výzvy ke kontrolním vyšetřením nedostavilo. Z 31 pacientů základního
souboru jsme u 14 z nich provedli pouze genioglossus advancement a u dalších 17 pak ještě
v kombinaci se závěsem jazylky. U pacientů, kteří prodělali genioglossus advancement a
závěs jazylky jsme ještě u 8 z nich udělali zkrácení a plikaci dlouhého měkkého patra
patrovým lalokem. Ze základního souboru bylo 8 žen a 23 mužů, průměrný věk byl 53,2 roku
(35 - 69). Jejich spirometrické vyšetření bylo ve všech případech v normálních hodnotách.
Míra jejich subjektivních obtíží hodnocená pomocí Epworthského dotazníku byla v průměru
9,61 předoperačně (10,17 u skupiny GAHM, 8,92 u skupiny GA). Jejich průměrný RDI byl
20,9 (21,82 u skupiny GAHM, 19,78 u skupiny GA), ODI 15,1 (15,18 u skupiny GAHM, 15 u
skupiny GA), průměrná bazální saturace hemoglobinu kyslíkem byla 95,06% (95,05% u
skupiny GAHM, 95,07% u skupiny GA), průměrná desaturace 86,51% (85,05% u skupiny
GAHM, 88,28% u skupiny GA) a průměrné trvání desaturace 36,74 sekund (35,58s u skupiny
GAHM, 38,14s u skupiny GA). Po průměrné době 7,25 měsíce (rozmezí 3-16) po operaci byly
naměřena při polysomnografickém vyšetření tyto průměrné hodnoty respiračních funkcí: RDI
10,32 (8,94 u skupiny GAHM, 12 u skupiny GA), ODI 8,77 (4,88 u skupiny GAHM, 13,5 u
skupiny GA), bazální saturace 96%

(96,17% u skupiny GAHM, 95,78% u skupiny GA),

průměrná desaturace 90,32% (90,47% u skupiny GAHM, 90,14% u skupiny GA), průměrné
trvání desaturace 31,03 sekund (30,76s u skupiny GAHM, 31,35s u skupiny GA). Subjektivní
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obtíže hodnocené Epworthským dotazníkem se zlepšily v průměru

na 4,74 (4,4 u skupiny

GAHM, 4,78 u skupiny GA). Průměrné změny sledovaných polysomnografických parametrů
před operací a pooperačně uvádí tabulka č. 6.

Tabulka č. 6 Průměrné změny sledovaných polysomnografických parametrů

Epworth
RDI
ODI
Bas. sat.
LSAT
doba des.

Celek pre
9,61
20,90
15,10
95,06
86,51

Celek post
4,74
10,32
8,77
96,00
90,32

36,74

31,03

Ga pre Ga post
8,92
4,78
19,78
12,00
15,00
13,50
95,07
95,78
88,28
90,14
38,14

GAHM pre
10,17
21,82
15,18
95,05
85,05

GAHM post
4,40
8,94
4,88
96,17
90,47

35,58

30,76

31,35

Statistickou významnost hodnocenou podle Studentova T- testu ukazuje tabulka č. 7,
na které je patrné, že hladiny statistické pravděpodobnosti jsou velmi vysoké.

Tabulka č. 7 Výsledky statistické analýzy polysomnografických parametrů pomocí
Studentova T- testu

Epworth
RDI
ODI
Bas Sat
Prům.
des.
Doba

Epworth
RDI
ODI
Bas Sat
Prům.
des.
Doba

Průměr
Rozptyl celý T-statistika
celý
4,870968
3,084820
8,791560
10,580650
8,119010
7,255880
6,329032
11,499400
3,064380
-0,935484
1,436090
-3,626900

Průměr
gahm
5,470588
12,882353
10,305882
-1,117647

Rozptyl
gahm
3,043800
6,353000
8,754500
1,363900

Tstatistika
7,410417
8,360697
4,853782
-3,378612

-4,081600
5,042480

-5,411765
4,823529

6,114100
6,356400

-3,649472
3,128780

-3,806452
5,709677
Průměr ga
4,142857
7,785714
1,500000
-0,714286
-1,857143
6,785714

5,192430
6,304460

Rozptyl ga T-statistika
3,084880
5,024880
9,332974
3,121350
12,846730
0,436881
1,540658
-1,734722
2,957576
6,302363

-2,349489
4,028619
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Kvantity T-statistiky pro celý soubor

Kvantity T-statistiky pro operované GAHM

Počet stupňů volnosti

31

Počet stupňů volnosti

17

P=0,95

2,042

P=0,95

2,120

P=0,99

2,750

P=0,99

2,921

P=0,999

3,646

P=0,999

4,015

Kvantity T-statistiky pro operované GA
Počet stupňů volnosti

14

P=0,95

2,160

P=0,99

3,012

P=0,999

4,221

Grafické znázornění výsledků ukazují grafy 6 - 8.
Graf č. 6 Polysomnografické nálezy v celé skupině operovaných pacientů
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Graf č. 7 Polysomnografické nálezy u pacientů operovaných metodou GAHM
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Graf č. 8 Polygrafické nálezy u pacientů operovaných metodou GA

90,14

100

88,28

95,07

95,78

120

80

13,5

15

12

4,78

8,92

20

19,78

40

31,35

38,14

60

0
1

2

3

4

5

Hodnota x: 1- Epworthská škála; 2- RDI; 3- ODI; 4- Basální saturace;
5- Průměrná desaturace; 6- Doba trvání desaturací.

Preoperační hodnoty

75

Pooperační hodnoty

6

René Foltán – disertační práce

76

7.4 Charakter a stabilita změn HCD po operaci
Průměrné hodnoty jednotlivých charakteristik HCD dle Achilleose et al.
ukazuje tabulka č. 8.

Tabulka č. 8 Průměrné hodnoty rozměrů HCD T1 preoperačně, T2
bezprostředně po operaci, T3 6,5 měsíce po operaci.

Průměr

Odchylka

T1

C3-AH

47,74194

5,32170

T2

C3-AH

53,90323

7,66372

T3

C3-AH

53,77419

7,50789

T1
T2

AH-ML
AH-ML

25,96774
31,48387

6,33212
7,83240

T3

AH-ML

31,38710

7,57618

T1
T2

NL/PmU
NL/PmU

126,77420
122,38710

6,14717
4,06144

T3

NL/PmU

122,41940

3,68759

T1
T2

U-MPw
U-MPw

5,38710
8,74194

1,40684
1,36707

T3

U-MPw

8,64516

1,42667

T1
T2

PAS min
PAS min

5,80645
12,12903

1,02923
1,69899

T3

PAS min

11,54839

1,52058

Jazylka po operaci se dle těchto hodnot posunuje ventrálně od C3
z 47,74mm

na

53,90mm

resp.

53,77mm,

dále

klesá

kaudálně

vzhledem

k mandibulární linii z 25,96mm na 31,48, resp. 31,38mm (viz graf č.9, 10).
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Graf č. 9 Změny polohy jazylky vzhledem k C3

Graf č. 10 Změny polohy jazylky vzhledem k mandibulární linii
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Úhel měkkého patra se zmenšuje z 126,77° na 122,38° resp. 122,41°. To
patrně vede k tomu, že se pooperačně retrovelofaryngeální rozměr rozšiřuje
z 5,38mm na 8,74mm, resp. 8,64mm (viz graf č. 11 a graf č.12).

Graf č. 11 Změna úhlu měkkého patra po operaci
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Graf č. 12 Změna retrovelofaryngeálního prostoru

Retrolinguální prostor se výrazně zvětšuje z 5,80mm na 12,12mm, resp.
11,54mm 6,5 měsíce po operaci (viz graf č. 13).

Graf č. 13 Změny morfologie retrolinguálního prostoru (PAS min)
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Výsledky jsou velmi statisticky významné, jak ukazuje tabulka č. 9.

Tabulka č. 9 Hladiny statistické významnosti pro změny faryngálních rozměrů po
operaci GAHM.
Průměr
C3-AH

AH-ML

NL/PmU

U-MPw

PAS min

T1-T2

-6,161290

Rozptyl

T-statistika

4,775610

-7,183290

T2-T3

0,129032

0,670420

1,071599

T1-T3

-6,032260

4,534930

-7,406110

T1-T2

-5,516130

6,627574

-4,634050

T2-T3

0,096774

0,978258

0,550791

T1-T3

-5,419350

6,312813

-4,779750

T1-T2

4,387097

5,595697

4,365197

T2-T3

-0,032260

0,874981

-0,205270

T1-T3

4,354839

5,313808

4,562964

T1-T2

-3,354840

1,081616

-17,269500

T2-T3

0,096774

0,597486

0,901805

T1-T3

-3,258060

1,063571

-17,055900

T1-T2

-6,322580

1,904155

-18,487300

T2-T3

0,580645

0,764818

4,227014

T1-T3

-5,741940

1,896800

-16,854600

Kvantity T-statistiky
Počet stupňů volnosti
P = 0,95
P=0,99
P=0,999

31
2,04227
2,74998
3,64598

Pokud budeme analyzovat pouze změny, které způsobí operace GAHM,
zjistíme, že jazylka se posunuje více anteriorně ze 48,82mm na 58mm, resp.
57,61mm za 6,5 měsíce po operaci. Také kaudální posun je větší, jak ostatně
vyplývá z charakteru operace, z 24,88mm na 34,17mm, resp. 33,82mm.
Úhel měkkého patra se také zmenšuje, ale méně než v průměru celého
souboru, z 124,76° na 121,88°, resp. 121,82°. A to také vede k tomu, že se mírně
rozšiřuje retrovelofaryngeální prostor z 5,76mm na 9,05mm, resp. 9mm za 6,5
měsíce po operaci.
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Retrolinguální prostor se naopak zvětšuje daleko více než průměr celého
souboru z 5,52mm na 13mm, resp. 12,29mm za 6,5 měsíce po operaci.

Tabulka č. 10 Průměrné změny kefalometrických rozměrů HCD po operaci
GAHM

T1
T2

C3-AH
C3-AH

Průměr
48,82353
58,00000

Odchylka
4,94957
7,09598

T3
T1
T2

C3-AH
AH-ML
AH-ML

57,76471
24,88235
34,17647

6,94965
6,36056
7,64842

T3
T1
T2

AH-ML
NL/PmU
NL/PmU

33,82353
124,76470
121,88240

7,41410
6,79558
3,99827

T3
T1
T2

NL/PmU
U-MPw
U-MPw

121,82350
5,76471
9,05882

3,61753
1,39450
1,55187

T3
T1
T2

U-MPw
PAS min
PAS min

9,00000
5,52941
13,00000

1,53393
1,14366
1,37199

T3

PAS min

12,29412

1,22545

Hodnoty statistické významnosti kefalometrických změn HCD po operaci
metodou GAHM ukazuje tabulka č. 11.
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Tabulka č. 11 Statistická významnost kefalometrických změn dosažených
operací GAHM

C3-AH

AH-ML

NL/PmU

U-MPw

PAS min

T1-T2
T2-T3
T1-T3
T1-T2
T2-T3
T1-T3
T1-T2
T2-T3
T1-T3
T1-T2
T2-T3
T1-T3
T1-T2
T2-T3
T1-T3

Kvantity T-statistiky
Počet stupňů volnosti
P=0,95
P=0,99
P=0,999

Průměr
-9,17647
0,23529
-8,94118
-9,29412
0,35294
-8,94118
2,88235
0,05882
2,94118
-3,29412
0,05882
-3,23529
-7,47059
0,70588
-6,76471

Rozptyl
4,09940
0,74205
3,92108
6,14648
0,91860
5,97301
6,91981
0,73721
6,61062
1,14396
0,54804
0,95673
1,10905
0,57974
1,32903

T-statistika
-12,46340
1,76547
-12,69610
-8,41904
2,13922
-8,33456
2,31918
0,44426
2,47719
-16,03280
0,59761
-18,82800
-37,50470
6,77919
-28,33970

17
2,04227
2,74998
3,64598

Když se zaměříme pouze na změny, které způsobí operace GA, objevíme jiné
diference.
Jazylka se anteriorně skoro vůbec neposunuje z 46,42mm na 48,92mm,
resp. 48,92mm za 6,5 měsíce po operaci. Také kaudální posun je minimální
z 27,28mm na 28,21mm, resp. 28,42mm.
Naopak úhel měkkého patra se zmenšuje více z 129,21° na 123°, resp.
123,14°. Tím se retrovelofaryngeální prostor hodně zvětší z 4,92mm na 8,35mm,
resp. 8,21mm za 6,5 měsíce po operaci.
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Retrolinguální prostor se naopak zvětšuje méně než u celkového průměru
z 6,14mm na 11,07mm, resp. 10,64mm za 6,5 měsíce po operaci (viz tabulka
č.12).

Tabulka č. 12 Průměrné změny kefalometrických rozměrů HCD po operaci GA

T1
T2

C3-AH
C3-AH

Průměr
46,42857
48,92857

Odchylka
5,46043
4,87654

T3
T1
T2

C3-AH
AH-ML
AH-ML

48,92857
27,28571
28,21429

4,83240
6,04068
6,73136

T3
T1
T2

AH-ML
NL/PmU
NL/PmU

28,42857
129,21430
123,00000

6,66241
4,09143
4,05322

T3
T1
T2

NL/PmU
U-MPw
U-MPw

123,14290
4,92857
8,35714

3,64216
1,27975
0,97153

T3
T1
T2

U-MPw
PAS min
PAS min

8,21429
6,14286
11,07143

1,14509
0,74231
1,43747

T3

PAS min

10,64286

1,34202

Hodnoty statistické významnosti změn HCD po operaci metodou GA ukazuje
tabulka č. 13.
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Tabulka č. 13 Statistická významnost kefalometrických změn dosažených operací
GA

Průměr
C3-AH

AH-ML

NL/PmU

U-MPw

PAS min

Rozptyl

T-statistika

T1-T2

-2,500000

2,198755

-6,330590

T2-T3

0,000000

0,543358

0,000000

T1-T3

-2,500000

1,832576

-7,595550

T1-T2

-0,928570

3,424973

-1,509520

T2-T3

-0,214290

0,955026

-1,249280

T1-T3

-1,142860

3,234171

-1,967480

T1-T2

6,214286

2,213095

15,634070

T2-T3

-0,142860

1,006104

-0,790570

T1-T3

6,071429

1,976520

17,102930

T1-T2

-3,428570

0,995568

-19,174500

T2-T3

0,142857

0,649437

1,224745

T1-T3

-3,285710

1,179761

-15,506600

T1-T2

-4,928570

1,695081

-16,188700

T2-T3

0,428571

0,918443

2,598076

T1-T3

-4,500000

1,707477

-14,673700

Kvantily T-statistiky
Počet stupňů volnosti
P=0,95
P=0,99

14
2,04227
2,74998

P=0,999

3,64598

84

René Foltán – disertační práce

85

7.5 Vliv předsunutí mandibuly na průchodnost
horních cest dýchacích

Rozměry kraniofaciální morfologie:
Byl sledován úhel SNB a úhel SNPo. U rozměrů vyjadřujících vztah dolní
čelisti k bázi lebeční byly zaznamenány statisticky signifikantní změny. Podle
očekávání došlo ke zvětšení úhlů SNB a SNPo. Úhel SNB se zvýšil z 75,58 ±3,43 na
77,96 ±2,80. Úhel SNPo se zvýšil z 77,56 ±3,95 na 79,42 ±3,68.
Z tabulky č. 14 vyplývá, že změna úhlu SNB byla statisticky významná na
hladině 0,99, změna úhlu SNPo byla statisticky významná na hladině 0,99.
Tabulka č. 14 Průměrné hodnoty, standardní odchylky a maximální chyby
sledovaných kefalometrických veličin před a po chirurgickém výkonu

Průměr 1
SNB
Snop
C3-AH
AH-ML
AH-S
AH-N
NL/PmU
U-MPw
PAS min

75,58330
77,56250
30,63750
13,67080
100,14200
126,50800
129,25000
10,94580
10,80420

Odch. 1
3,42681
3,94510
6,08804
6,20374
10,03242
9,59691
5,29347
3,10829
4,39149
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Průměr 2
77,95830
79,41670
29,15000
14,35420
99,68330
122,43300
124,29200
12,51250
13,05420

Odch. 2
2,80222
3,68462
5,31919
5,04787
9,55544
8,88823
3,94867
2,79577
3,45684
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Poloha jazylky:
Při hodnocení polohy jazylky nebyly zaznamenány statisticky významné
změny v sagitální rovině. Posun mandibuly vpřed významně neovlivnil ani její
vertikální polohu v rozměrech AH- ML a AH-S. K signifikantní změně došlo pouze u
rozměru AH-N.
Změny

pod

hladinou

signifikance

byly

zaznamenány

v následujících

rozměrech vyjadřujících polohu jazylky - C3-AH, AH-ML, AH-S. Rozměr AH-N se
snížil z 126,51 ±9,6mm na 122,43 ±8,89mm.
Z tabulky č. 15 vyplývá, že změna AH-N byla statisticky významná na
hladině 0,95.

Tabulka č. 15 Průměrné hodnoty, výběrové rozptyly a hodnoty T-statistiky
pro

párový

T-test

sledovaných

kefalometrických

veličin

před

a

po

chirurgickém výkonu.
Kvantily T-statistiky
Počet stupňů volnosti
P=0,95
P=0,99

11
2,201
3,106

Průměr
SNB
Snop
C3-AH
AH-ML
AH-S
AH-N
NL/PmU
U-MPw
PAS min

Rozptyl

-2,37500
-1,85420
1,48750
-0,68330
0,45833
4,07500
4,95833
-1,56670
-2,25000

1,96706
1,68704
2,77228
3,60816
5,03239
4,82665
4,29169
2,27490
3,72077
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T-statistika
-4,18250
-3,80730
1,85871
-0,65610
0,31550
2,92464
4,00220
-2,38560
-2,09480
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Poloha měkkého patra:
Ve sledovaném souboru pacientů došlo po posunu mandibuly vpřed
k napřímení měkkého patra, což přispívá ke zvýšení průchodnosti dýchacích cest na
úrovni velofaryngeálního uzávěru. Signifikantní byla změna úhlu NL/PmU z 129,25
±5,29 na 124,29 ±3,95.
Z tabulky č. 15 vyplývá, že změna úhlu NL/PmU byla statisticky významná
na hladině 0,99.

Změny rozměrů faryngu:
Bylo zjištěno, že po posunu mandibuly vpřed došlo ke zvětšení sagitálních
rozměrů horních cest dýchacích v úrovni retrovelofaryngeální. Signifikantní změna
nastala u rozměru U-MPw. Rozměr U/MPw se změnil z 10,95 ±3,11mm na 12,51
±2,8mm.
Z tabulky č. 15. vyplývá, že změna rozměru U/MPw byla statisticky
významná na hladině 0,95.

Tabulka č. 16 Průměrný věk pacientů v době chirurgického výkonu, počet
žen a mužů

Průměrný věk

24,92

Standardní odchylka

6,048

Minimální věk

17

Maximální věk

33

Počet mužů

3

Počet žen

9
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7.6 Komplikace
K fixaci rotovaného fragmentu u GA provedého pomocí okénkové osteotomie
jsme použili různé druhy osteosyntézy. Miniplate nad fragmentem s monokortikálně
fixovanými šrouby u 8 pacientů (57,3%), miniplate pod rotovaným fragmentem ve
2 případech (14,2%), který na něj jen volně naléhá a fixaci bikortikálně fixovaným
osteosyntetickým šroubem u 4 pacientů (28,5%).
K fixaci GA provedeného modifikovanou genioplastikou jsme použili 2 druhy
osteosyntézy. V 8 případech (47%) monokortikálně pěti šrouby fixovaný T
miniplate ve střední čáře. V 9 případech (53%) pak 2 miniplate a 4 šrouby vždy
v oblasti špičáků.

Komplikace po GA metodou okénkové osteotomie
1. Ztráta vitality 2 řezáku dolní čelisti s diskolorací u 3 pacientů, tj. 9,6%

Komplikace po GA provedeného metodou modifikované genioplastiky
2. infrakce dolní čelisti ve 2 případech, tj. 6,4%
3. fraktura miniplate v jednom případě, tj. 3,2%
4. subjektivní pocit stlačování dolních frontálních zubů, zvláště při mastikaci
a maximálním otevření ve 4 případech, tj. 12,9%
5. trvalá atypická obličejová bolest v inervační oblasti 3. větve trigeminu u
jedné pacientky, tj.3,2%
Komplikace po závěsu jazylky
1. perzistující kožní píštěl a afonie nastupující 33. týden po operaci v 1
případě, tj. 3,2%
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Celkově se v našem souboru vyskytly komplikace u 12 pacientů z 31, kteří mají
kompletní dokumentaci, tj. 38,7% pacientů základního souboru. U 12 pacientů,
které jsme také operovali, ale jejich dokumentace není kompletní, a nejsou proto
zařazeni do našeho základního souboru jsme nezaznamenali žádnou komplikaci.
Procento komplikací u všech operovaných pacientů je 27,9.
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8 Diskuze

Pacientům postiženým OSAS můžeme v současné době nabídnout při jejich
léčbě

několik

alternativ.

Pokud

se

rozhodneme

pro

terapii

chirurgickou

a

předoperační vyšetření ukáže, že báze jazyka a hypofaryngeální oblast způsobuje
obstrukci dýchacích cest ve spánku, je jedinou indikovanou operací zvětšení
retrolinguálního prostoru. The American Sleep Disorders Association ve svém
protokolu pro léčbu OSAS u dospělých pacientů studovala úspěšnost všech
chirurgických modifikací horních dýchacích cest. V tomto protokolu se uvádí:
„…z postupů vedoucích ke zvětšení retrolinguálního prostoru, se genioglossus
advancement s nebo bez hyoid myotomy jeví jako nejvíce přínosný“ (lit. 59).
Máme tedy alternativu ke konzervativní terapii. Definitivní rozhodnutí však
náleží pacientovi, kterému se má dostat kompletního vysvětlení všech možností
spolu s přehledem všech výhod, ale i komplikací.
Konzervativní léčba pomocí CPAP je i přes svou velkou úspěšnost pro
některé mladé pacienty „sociálně“ invalidizující. Stejně tak i pro pacienty alergické
na materiál masky nebo pacienty s klaustrofobií je chirurgická terapie metodou
volby. Velkou výhodou GAHM je i fakt, že nemá vliv na použití CPAP, na rozdíl od
většiny operací měkkého patra. Někteří autoři proto doporučují kombinaci obou
přístupů (lit. 59). To je výhodné zejména u pacientů vyžadujících vysoké tlaky
v CPAP. Kombinací je možno dosáhnout jejich snížení a lepší toleranci CPAP.
Od použití speciálních ortodontických aparátů pro udržení anteropozice
mandibuly je celosvětový odklon. Tyto aparáty svou funkcí mění postavení hlavice
TMK. Během celé noci je tak kloubní hlavice spolu s diskem v nefyziologickém
postavení, dochází k natažení retrodiskálního ligamenta spolu se zevním laterálním
kloubním vazem. To je většinou pacientů vnímáno jako výrazný diskomfort a při
delším používání má pacient stejné obtíže jako při luxaci disku s repozicí (lit. 58).
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U našich pacientů používáme mandibulární protraktory jen k terapii prosté
ronchopatie.
I když se metoda měření velikosti měkkých tkání na laterálním kefalogramu
lebky zastáncům klasické kefalometrické analýzy může zdát nepřesná, byl jasně
vědecky doložen přímý vztah mezi velikostí HCD měřenou ve dvojrozměrném
kefalogramu v porovnání s trojdimenzionálně změřenou skutečnou velikostí horních
cest dýchacích pomocí počítačové tomografie (lit. 65).
Skeletální struktury, ale i morfologii měkkých tkání, můžeme hodnotit na
laterálním kefalogramu, zhotoveném za standardních podmínek. Jak již bylo
zmíněno dříve, dokázali Suratt et al. (ale i jiní, např. Riley a Powell) porovnáním 3D
obrazu

HCD

získaného

pomocí

počítačové

tomografie

a

2D

vyšetření

kefalometrických rozměrů HCD statisticky významnou korelaci mezi 2D rozměry a
objektivním objemem horních cest dýchacích (lit. 1).
Pokud sledujeme korelaci námi zjištěných hodnot kefalometrického vyšetření
se zvyšujícím se RDI, docházíme k zajímavým závěrům.
U hodnost Mandibular inc. a/pg, Maxillary zone a Mand. alv. prog. jsme našli
statisticky významnou korelaci (99%, resp. 95%) s hodnotou RDI, která popisuje
závažnost OSAS. V případě hodnoty Maxillary zone se jedná o korelaci negativní.
Mand. alv. prog. je hodnota, která ukazuje na sklon dolních frontálních zubů
vzhledem k okluzní rovině. Naše naměřená průměrná hodnota je 62,61°, jako
norma se uvádí hodnota 70°. Pokud bude hodnota tohoto parametru klesat,
znamená to protrudování celého frontálního úseku. Velikost tohoto úhlu je také
závislá na sklonu okluzní roviny a potažmo také na Speeově křivce.
Mandibular inc. A/Pg popisuje vzdálenost dolního řezákového bodu od
spojnice bodu A a Pg. Popisuje sklon dolních frontálních zubů a je také závislá na
velikosti brady. Pokud se tato hodnota zvětšuje může se jednat o retruzi dolních
frontálních zubů, jako to vidíme u pacientů s neléčenou skeletální vadou III. třídy.
Nebo se může jednat o retruzi celého alveolárního segmentu dolní čelisti jako ji
pozorujeme u pacientů s hlubokým skusem. Průměr v našem případě je 1,6633mm,
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normální hodnota 1 - 3mm. Vzhledem k velkému rozptylu primární hodnoty patrně
nemůžeme tento ukazatel považovat za signifikantní, i když je jeho hladina
pravděpodobnosti vysoká.
Maxillary zone je úhel popisující morfologii a klenutost tvrdého patra a
ukazující sklon horních středních řezáků. Je to úhel, který mezi sebou svírá okluzní
rovina a maxilární rovina (spojnice spina nasalis anterior a posterior). Negativní
hodnota korelačního koeficientu znamená nepřímou úměrnost.

RDI tedy stoupá

pokud hodnota Maxillary zone klesá. Sníženou hodnotu tohoto kefalometrického
parametru můžeme opět v zásadě nalézt ve dvou případech. Prvním případem jsou
protruzní vady jak alveolární, tak i čistě dentální. Druhým případem je zase
neléčení III. skeletální třídy s hypoplastickou horní čelistí. V tomto případě jsou
horní frontální zuby vykloněné frontálně (protrudované) ve snaze si nalézt
antagonistu.

Stejný

klinický

nález

mají

často

také

pacienti

léčení

pro

cheilognathopalatoschisis. Průměrná hodnota v našem souboru je 9,5°, jako norma
se uvádí hodnota 20°.
Pokud se zaměříme pouze na kefalometrické hodnoty, které mají statistickou
korelaci k závažnosti OSAS, můžeme si udělat obrázek klinického stavu takovéhoto
člověka. Překvapivě zjišťujeme, že se jedná o 2 zásadně rozdílné typy pacientů.
První

skupinu

tvoří

lidé

se

skeletální

vadou

III.

třídy,

kteří

mají

hypoplastickou horní čelist a relativní nebo pravou progenii. Naše klinické
pozorování také nalézá nemalé procento pacientů s OSAS, kteří mají tuto vadu. O
etiologii OSAS v těchto případech můžeme jen spekulovat. Tito jedinci totiž mají
výrazně větší průměr retrolinguálního prostoru než běžná populace, proto je
místem obstrukce patrně retrovelofaryngeální oblast, kde dorsálně nasedající
měkké patro obturuje v relaxované poloze nejen nasopharynx, ale také isthmus
faucium.
Druhou skupinu pak tvoří pacienti s hypoplastickou dolní čelistí. Dolní
frontální zuby si hledají svého antagonistu a dochází k jejich protruzi. Stejně tak
často dochází k jejich extruzi a Speeova křivka je velmi zvýrazněná. Místo vzniku
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obstrukce je pak v retrolinguální oblasti. Hmota jazyka se v jejich případě
nekoreluje se zmenšenou dutinou ústní a je vytlačována kaudálně a dorsálně.
Pro praxi je velmi důležité předcházet těmto stavům a hlavně je dále
nezhoršovat, aby nedocházelo k iatrogennímu poškození. Ve světle těchto výsledků
se léčebná strategie při terapii skeletálních vad II. třídy

s hypoplastickou dolní

čelistí, která počítá s extrakcemi v horní čelisti, jeví jako velmi diskutabilní. Dochází
při ní ke zmenšení objemu dutiny ústní a hmota jazyka je pak více vytlačována
dorzálně a kaudálně. Může se tedy jednat o stav, při kterém je zmenšen objem
dutiny ústní. Jazyk, který je však normálně veliký, pak musí být zatlačen dorsálně,
event. i kaudálně a dýchací cesty jsou opět velmi negativně ovlivněny. V tomto
případě je z hlediska dechových parametrů ve spánku chirurgické provést přesunutí
celé dolní čelisti (pokud se jedná o hypoplasii mandibuly) nebo jen distrahovat
frontální alveolární segment anteriorně a vytvořit mezery mezi dolními premoláry,
které je možno ošetřit fixní protetickou prací nebo nejlépe rekonstrukcí pomocí
dentálních implantátů.
Pokud se jedná o pacienty se III. skeletální třídou, jeví se moderní
kombinovaná ortodonticko-chirurgická terapie s předsunem horní čelisti v linii Le
Fort I nebo vyšší, jako velmi přínosná pro zlepšení dechových parametrů ve
spánku. Kompenzační ortodontická terapie je naopak metoda velmi negativně
ovlivňující spánkovou ventilaci. Jako terapii velmi škodlivou a non lege artis postup
pak musíme považovat monomaxilární ortognátní operace na dolní čelisti, které
nejen že neodstraňují místo obstrukce velofaryngeálně, ale zároveň zužují také
retrolinguální prostor. Pokud se ještě k tomu jedná o metody ektomické na těle
dolní čelisti, přidává se ke všem negativům i fakt, že dochází mimo posunu celého
jazyka dorzálně i ke zmenšení objemu dutiny ústní. Hmota jazyka je pak o to více
tlačena dorsálně a kaudálně.
Nepodařilo

se

nám

naopak

statisticky

dokázat

závislost

zmenšení

retrolinguálního prostoru - PAS na stupni závažnosti OSAS. I když se tato hodnota
považuje za jasný predikátor závažnosti OSAS (lit. 13).
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Vysvětlení této diskrepance nemáme.
Rose et al. nacházejí naproti tomu pouze jedinou kefalometrickou hodnotu
s hladinou pravděpodobnosti > než 95% a tou je inferiorněji uložená jazylka
vzhledem k mandibulární linii (lit. 54). Pokud hodnotili kefalogramy u pacientů
postižených OSAS s BMI< než 25 kg/m², nenašli žádnou hodnotu, která by
korelovala s velikostí RDI.
Námi zjištěná silná korelace mezi velikostí RDI a BMI je všeobecně známá a
vědecky potvrzená (lit. 60, 71)

a

naše

výsledky

tento

předpoklad

také

potvrdily.
V úspěšnosti terapie podle polysomnograficky zjištěných hodnot ventilačních
poměrů ve spánku dosahujeme kumulované úspěšnosti 64,6%. Úspěšnost terapie
samotným genioglossus advancementem ve skupině 14 pacientů je pouze 57,3%.
Pokud kombinujeme genioglossus advancement se závěsem jazylky, což jsme
provedli u 17 pacientů, je úspěšnost terapie 70,6%. Sher et al. uvádí ve své práci
úspěšnost samotného GA ve skupině 24 jen 37,5%, tato hodnota se však vztahuje
pro námi nepoužívanou metodu inferiorní sagitální osteotomie. Úspěšnost GAHM
pak uvádí 65,3% ve skupině 49 pacientů (lit. 59). Námi zjištěná úspěšnost terapie
je mírně větší, což může být zapříčiněno přísnějšími indikačními kritérii, především
pokud se jedná o maximální BMI a RDI operovaných pacientů. Nikdy jsme
neoperovali pacienta s RDI větším než 50 a BMI větším než 28 kg/m². Tyto hranice
Sher et al. nedefinují. Větší úspěšnost také může být způsobena statistickou chybou
při menším souboru pacientů a také tím, že pacienti, kteří nepozorovali zlepšení
svého stavu, nepovažovali za nutné se dostavit ke kontrolním vyšetřením. Jak již
bylo zmíněno dříve, ze skupiny celkově operovaných 43 pacientů jsme do kontrolní
skupiny mohli zařadit pouze 31 z nich, u kterých byla kompletní dokumentace.
Podíváme-li se na statistickou významnost dosažených výsledků zjištěných
polygrafií,

v celém

souboru

je

statisticky

velmi

významné

na

hladině

pravděpodobnosti větší než 99,9% snížení RDI, snížení Epworthské škály, zvýšení
průměrné desaturace a snížení průměrné doby desaturace. Na hranici statistické
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pravděpodobnosti 95% se pak nalézá zvýšení bazální saturace a snížení hodnoty
ODI. Ve skupině operovaných pouze metodou GA však statisticky významně na
hranici 99,9% klesá pouze hodnota Epworthské škály, na hranici 99% pak klesá
RDI a zvyšuje se doba desaturace. Zvýšení průměrné desaturace je na hranici
pravděpodobnosti 95%. Změna hodnot ODI a průměrné basální saturace je pak
statisticky nevýznamná. Z toho plyne, že samotný GA bez závěsu jazylky je
metoda, po které mají pacienti subjektivně větší úlevu než odpovídají naměřené
polysomnografické hodnoty. Vliv této operační metody na respirační hodnoty ve
spánku je obecně menší než u GAHM, jak ostatně vyplývá i z hodnot úspěšnosti
terapie. Podle výsledku našeho pozorování proto nemůžeme samotný genioglossus
advancement bez závěsu jazylky jako monoterapii OSAS doporučit.
Pokud se týká dlouhodobé stability dosaženého výsledku po GAHM,
Neruntarat ve své práci sledoval skupinu 46 pacientů, kteří prodělali GAHM
v odstupu 3 let od operace. Uvádí, že 65,2% pacientů má polysomnograficky
dokázaný dlouhodobý úspěch terapie (lit. 44). Z technických, personálních a
v neposlední řadě i finančních důvodů jsme nemohli provést další kontrolní
polysomnografická vyšetření v delším intervalu. Nemohli jsme tak ověřit naše
dlouhodobé výsledky.
Jak dokazují studie na velkých skupinách pacientů (na 2400), je průměrný
dosažený posun 13,9mm (SD 0,9) bezprostředně po operaci a 12,1mm (SD 0,6;
p<0,0003) po 6 měsících od operace (lit. 77).
Zhodnocením vlivu jednotlivých variací genioglossus advancementu na
morfologii HCD jsme také došli k zajímavým výsledkům. GA samotný vede ke
statisticky velmi významnému rozšíření retrovelofaryngeálního prostoru více než
GAHM. Můžeme proto usuzovat, že GA posunuje více dopředu horní polovinu
jazyka. Hmota jazyka jakoby poklesává, i když se to neprojevuje na změně polohy
jazylky.

Subjektivně

můžeme

potvrdit,

že

se

spíše

zvýrazní

masa

tkáně

submentálně, což vnímali i naši pacienti, kteří si stěžovali na „zvětšení podbradku“
nebo vzniku „druhé brady“.
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Obava z tohoto negativního estetického výsledku, pokud bychom GA
okénkovou metodou kombinovali se závěsem jazylky, nás právě vedla ke změně
operační techniky na metodu modifikované genioplastiky dle Delairea. Při ní se
zvýšeně napínají submentální tkáně a více dopředu prominující kožní pogonion
relativně zmenšuje submentální masu. Tento nález je shodný s prací Tetrose, který
ale ještě doporučuje pro zlepšení estetického efektu provést i submentální
lipectomii (lit. 74).
Naproti tomu genioglossus advancement spolu se závěsem jazylky (GAMH)
posunuje jazyk jako celek, proto není zvětšení velofaryngeálního prostoru tak
výrazné. Mnohem více se však rozšiřuje retrolinguální prostor (PAS min) a pokles
RDI je také větší, přičemž obě tyto hodnoty jsou statisticky velmi významné.
Změny v průchodnosti dýchacích cest po posunu mandibuly vpřed jsou
v literatuře

nejčastěji

popisovány

v souvislosti

s léčbou

pacientů

trpících

obstrukčním spánkovým apnoickým syndromem. Ortognátní chirurgické výkony
navržené ke korekci čelistních anomálií ovlivňují velikost a polohu okolních měkkých
tkání. Z prací Schendela, La Banca, Epkera a Hayese vyplývá, že posun mandibuly
vpřed má vliv na polohu jazylky a následně na polohu jazyka a morfologii horních
cest dýchacích (lit. 1).
V literatuře

je

popisován

vztah

mezi

kraniofaciálními

anomáliemi

a

obstrukčním spánkovým apnoickým syndromem. Často se vyskytuje u skeletální
druhé třídy s deficientní mandibulou.
Mandibula bývá krátká, posteriorně uložená a tlačí na ni celý fixovaný jazyk
a sekundárně i měkké patro vzad a vzhůru a výrazně tak zmenšuje horní cesty
dýchací ve faryngu.
V mnoha pracích je prokázáno, že báze jazyka a měkké patro často
přispívají k obstrukci dýchacích cest. Jazylka bývá uložena inferiorně (lit. 1, 4, 5,
43, 45, 54, 79).
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měkkých

tkání

a

skeletální

anomálie

horních

dýchacích cest jsou považovány za kofaktor obstrukčního spánkového apnoického
syndromu (lit. 53, 54).
Ze studie Yu et al. je zřejmé, že posun mandibuly vpřed vede k rozšíření
horních cest dýchacích v anteroposteriorní rovině (lit. 79). Achilleos et al. hodnotil
soubor 20 dospělých mužů, kteří podstoupili posun mandibuly vpřed.

K řešení

jejich anomálie byla použita sagitální osteotomie větve mandibuly. Hodnotili
kefalometrické snímky zhotovené 1 - 3 dny před operací, přibližně 6 měsíců po
operaci a 3 roky po operaci. Cílem jejich studie bylo posoudit změny v poloze
jazylky, hlavy, poloze a morfologii měkkého patra a jazyka a sagitální rozměr
horních cest dýchacích po posunu mandibuly vpřed. Autoři prokázali zvětšení
sagitálního rozměru faryngeálních dýchacích cest zejména v oblasti orofaryngu a na
úrovni báze jazyka. Signifikantní rozšíření dýchacích cest na úrovni báze jazyka
bylo zjištěno i tři roky po chirurgickém výkonu. Z výsledků jejich práce vyplývá, že
jazylka zaujala superiornější polohu vzhledem k mandibulární linii a Frankfurtské
horizontále a anteriornější polohu vzhledem ke krční páteři, která zůstala
dlouhodobě stabilní. Schendel, La Banc a Epker popisují, že po posunu mandibuly
vpřed se jazylka nachází anteriorněji. Postupně se však vrací do své původní polohy
(lit. 1). Achilleos et al. popsal také napřímení měkkého patra těsně po operaci, což
dále přispívá ke zvětšení průchodnosti HCD na velofaryngeálním úrovni.
Pokud porovnáme naše výsledky s výše zmiňovanými literárními údaji,
dojdeme k závěru, že i nám se podařilo dokázat stejné změny morfologie HCD po
předsunutí dolní čelisti metodou sagitální osteotomie větve.
Pokud tyto údaje budeme porovnávat se změnami HCD po GAHM, zjistíme,
že jejich charakter je ve většině parametrů shodný. Můžeme konstatovat, že
předsunutí dolní čelisti metodou bilaterální sagitální osteotomie větve ovlivňuje
s velkou statistickou pravděpodobností morfologii retrovelofaryngeálního prostoru a
retrolinguálního prostoru stejně jako GAHM. Statisticky se nám nepodařilo dokázat
významnou změnu v poloze jazylky u pacientů s předsunem dolní čelisti. Zatímco
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GAHM je pochopitelně doprovázen poklesem jazylky, což je rozdílný výsledek než u
literárních údajů po předsunu celé dolní čelisti, tento vyplývá z principu operace,
při níž fixujeme jazylku kaudálně před cartilago thyroides.
Z výsledků klinických nálezů si můžeme udělat poměrně přesnou představu
jak

vypadá

typický

pacient

z obstrukčním

apnoickým

syndromem.

Zcela

jednoznačně se jedná o muže v 79,8% našeho souboru všech vyšetřených
pacientů. Žen se vyskytovalo v námi vyšetřované skupině 20,2%. Tento nález
odpovídá přibližně Strandlingovým údajů (lit. 63). Ten uvádí poměr muži ženy, kteří
jsou postiženi OSAS, 4,75 : 1. V našem souboru 3,94 :1.
U typického pacienta s OSAS dominuje nález relativní makroglosie IV.
stupně dle Mallampatiho stupnice, a to u 87% ze všech 782 pacientů. Tento údaj
potvrzuje i Friedman et al., který nachází ve svém souboru 172 pacientů silnou
korelaci mezi RDI a Mallampatiho indexem (lit. 15).
Četnost

ostatních našich

klinických nálezů již

není tak

přesvědčivá.

Předpokládali jsme, že větší tonsily budou také častý nález. V 51% případů jsme
však nalezli tonsily odpovídající normální velikosti. To je v rozporu s Friedmanem et
al., kteří nalezli jasnou korelaci mezi zvětšujícími se tonsilami a závažností OSAS
podle RDI. Důvod této diskrepance neumíme vysvětlit.
Pokud se týká návrhu klinika k terapii, převládá indikace k UPPP samotné
v 34% případů nebo v kombinaci s GAHM 17% případů, GAHM samotný u 12%
pacientů a MMA u 14% vyšetřovaných subjektů. Ve 23% případů jsme vzhledem
k věku, závažnosti OSAS, k přidruženým chorobám, spolupráci pacienta nebo
k velké hodnotě BMI rovnou indikovali léčbu trvalým přetlakem v HCD (CPAP). Tyto
nálezy odpovídají nálezům Fujity et al., kteří zkoumali místo obstrukce v HCD u
pacientů s OSAS a zjistili, že zúžení na velofaryngeální úrovni se nachází v 56%
případů, 28% pacientů má zúžení na úrovni velofaryngeální kombinované se
zúžením retrolinguálním a 16% pacientů má zúžení pouze na retrolinguální úrovni.
Pouze ti jsou indikováni ke GAHM (lit. 16).
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Velmi diskutovanou otázkou jsou možné komplikace této léčby. Subjektivně
si pacienti stěžuji jen minimálně, především na tranzitorní pocity změny polohy
jazyka a taktéž na tranzitorní změny citlivosti dolních frontálních zubů. Riley et al.
uvádějí při 2400 provedených operacích 2% infekčních komplikací, méně než 1%
ošetření kořenových kanálků frontálních zubů, 6% permanentní anestézie těchto
zubů, méně než 2% sérom v operační ráně, žádnou frakturu mandibuly, aspiraci ani
úmrtí v důsledku operace. Autoři nenalezli v dostupné literatuře žádný případ
patologické

fraktury

mandibuly

jako

komplikaci.

Nalezli

několik

případů

pooperačního krvácení, ať již z operační rány, nebo intralinguálního, a jeden raritní
případ otoku jazyka vyžadující 48 hodinovou intubaci pacienta (lit. 42).
Pokud je autorům známo, nebylo popsáno úmrtí pacienta v důsledku GAHM.
Riley et al. Uvádějí, že se v jejich základním souboru 55 pacientů

u 2 vyskytlo

poškození dolních řezáků v důsledku osteotomie, tj. 3,6% pacientů (lit. 51).
Tato komplikace se v našem souboru objevila ve 3 případech. Procento výskytu
této komplikace je větší než nám známé literární zdroje. Takto poškozené zuby si
vyžádaly endodontické ošetření metodou laterální kondenzace.
Ve stejné práci Riley et al. Popisují, že nikdy nepozorovali frakturu dolní
čelisti. Jejich práce se týkala metody okénkové osteotomie. Pokud se podíváme na
komplikace vzniklé jen u operovaných touto metodou v našem základním souboru,
vidíme, že se zde také tato komplikace nevyskytla. Naopak obě komplikace se
vyskytly u metody modifikované genioplastiky, a to ještě fixované dvěma miniplaty.
U pacientů s fixací pomocí T miniplatem jsme neměli žádnou komplikaci. Naopak u
7 pacientů s fixací pomocí 2 titanových dlah jsme pozorovali jak infrakce, tak také
frakturu miniplatem, subjektivní pocit stlačování dolních frontálních zubů, zvláště
při mastikaci a maximálním otevření a také výskyt atypické obličejové bolesti.
Vysvětlení tohoto jevu máme pouze hypotetické. Z klasických Champyho prací
zabývajících se biomechanikou dolní čelisti a trajektoriemi neutrálních sil zjistíme,
že ve frontální části dolní čelisti je tato trajektorie dvojitá (lit. 26). To proto, že
mastikační síly zde působí deformaci ve skrutu. Frontálně posunutý a dvěma
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titanovými miniplate trojdimenzionálně fixovaný fragment dolní čelisti pak patrně
mění biomechaniku v této oblasti a zvyšuje sílu působící na alveolární část
mandibuly ve frontě.
Infrakce dolní čelisti nastaly 21. a 23. den po operaci, vždy při jídle ucítili
pacienti prasknutí doprovázené náhle vzniklou bolestí. Terapie

byla v obou

případech konzervativní a spočívala v nasazení monomaxilární Sauerovy dlahy a
měkkou dietou po dobu 6 týdnů. První dva týdny jsme podávali antibiotika (Neloren
cps 500 mg 1-1-1).
Pocit „pnutí, šponování a tlaku“ však přetrvává u všech 4 pacientů déle než
jeden rok po operaci. Pacienti jsou však na ně adaptováni a nevyžadují další terapii.
Atypickou obličejovou bolest léčíme ve spolupráci z Ambulancí bolesti VFN po
vytitrování podáváním Neurontin 300 mg, tbl. 1-0-1 jako dlouhodobou terapii. Po
této léčbě pacientka uvádí, že obtíže jsou snesitelné a nesnižují její kvalitu života.
HM se nám jeví jako velmi bezpečná metoda. Důležité je však dbát na to,
abychom při fixaci jazylky před cartilago thyroides neumísťovali stehy velmi blízko
komisury. Perzistující kožní píštěl a postupná afonie nastala u pacientky, kde jsme k
fixaci jazylky použili 3 monofilamentí nevstřebatelné sutury a jeden hedvábný steh.
A právě v okolí tohoto stehu nastal granulomatózní zánět, který se propagoval
nejen zevně jako píštěl, ale také do hrtanu kde vytvořil útvar podobný pyogenímu
granulomu, který způsobil afonii. Po revizi rány, odstranění stehu a snesení
granulomatózních hmot z levé hlasivky, dochází k návratu hlasu a zhojení kožní
rány týden po operaci.
Potenciální komplikací je i poškození ramus reccurens n. laryngeus při
neopatrné dezinzerci infrahyoidních svalů u závěsu jazylky. Zvláště pak pokud
bychom postupovali příliš radikálně v laterálních partiích. V literatuře jsme tuto
potenciální komplikaci zdokumentovanou nenalezli.
Nikdy jsme nepozorovali v literatuře popsanou komplikaci, jako je dezinzerce
m. genioglossus (lit. 39). Tato komplikace je také vzácná. V literatuře jsme našli
popis pouze jednoho případu. Dezinzerce nastala v intervalu 11 dní pooperačně a
100

René Foltán – disertační práce

101

byla doprovázena „lupnutím“, bolestí a problémy s řečí. Klinicky se projevila
prokrvácením ústní spodiny a otokem. Řešením byla reoperace a fixace uvolněného
svalu pomocí nevstřebatelné sutury.
Zajímavou otázkou nadále zůstává porovnání finančních nákladů na léčbu
konzervativní a chirurgickou. Protože nemáme doposud údaje z ČR, musíme
vycházet z literárních údajů, i s nebezpečím, že jsou získány v jiných ekonomických
podmínkách. Operační řešení vychází v tomto porovnání asi osmkrát levnější než
léčba pomocí CPAP (lit. 78).
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9 Závěr

Při vyšetřování pacientů s OSAS jsme našli silnou korelaci závažnosti OSAS
hodnoceného podle RDI s hmotností pacienta přepočítanou mezinárodním indexem
BMI.
Na naší kontrolní skupině 31 pacientů, u kterých jsme indikovali a provedli
rozšíření HCD pomocí genioglossus advancement, jsme si ověřili úspěšnost této
metody při chirurgické terapii OSAS. Naše výsledky mají podobné procento
úspěšnosti, jaké je udáváno ve světové literatuře. Jsme si však také vědomi, že
mohou být zatíženy chybou poměrně malého souboru. To je dáno faktem, že se
jednalo o první operace svého druhu v ČR. Výběr pacientů byl tedy velmi obtížný.
Dokázali jsme, že GAHM je metoda, která mění morfologii HCD ve smyslu
jejich rozšíření, a že tato změna přetrvává minimálně 6,5 měsíce po operaci. Dále
jsme dokázali, že změna HCD dokáže příznivě ovlivnit ventilační poměry ve spánku
zjištěné polysomnograficky. Také jsme prokázali větší úspěšnost u pacientů, kterým
byla provedena operace genioglossus advancement se závěsem jazylky, než u
pacientů, kteří absolvovali pouze samotný genioglossus advancement.
Porovnáním metody GAHM a předsunutí dolní čelisti metodou bilaterální
sagitální osteotomie větve jsme zjistili, že obě metody rozšiřují horní cesty dýchací
téměř shodným způsobem. Mimo změny v poloze jazylky, která se výrazněji mění
jen u pacientů operovaných GAHM.
Technicky

jsme

zvládli

operační

metodu

a

teoreticky

také

případné

komplikace. Prokázali jsme, že na našem souboru pacientů je procento komplikací
větší než literárně uváděné údaje. Získali jsme však cenné zkušenosti, na jejichž
základě můžeme doporučit genioglossus advancement k širšímu použití v praxi pro
terapii lehčích a středních forem OSAS u pacientů jejichž BMI není větší než 25
kg/m².
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OSAS a jeho terapie nám dává možnosti nově nahlédnout na celou
maxilofaciální oblast. Její hlavní biologickou funkci, pomineme-li funkci sociálněfonačně-estetickou, jsme doposud viděli především

v mastikaci.

Fyziologicky

neméně důležitá funkce respirační byla jaksi periférií našeho uvažování. Z našich
výsledků vyplývá, že bude zajímavé

zhodnotit dlouhodobé důsledky, například

ortodontické léčby nebo ortognátní chirurgie na respirační funkce našich pacientů, a
zařadit rozvahu o vlivu naší terapie na dýchací cesty do naší každodenní klinické
praxe.
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11 Příloha č. 1: Dotazník Epworthská škála
spavosti
11.1 Epworthská škála spavosti
Příjmení a jméno:
Datum narození:

Datum vyplnění:

Dřímáte nebo usínáte v situacích popsaných níže? (Nejedná se o pocit
únavy). Tato otázka se týká Vašeho běžného života v poslední době.
Jestliže jste následující situace neprožili, zkuste si představit , jak by Vás
mohli ovlivnit.
Vyberte v následující škále číslo nejvhodnější odpovědi ke každé níže
uvedení situaci.
0 = nikdy bych nedřímal(a)/neusínal(a)
1 = slabá pravděpodobnost dřímoty/spánku
2 = střední pravděpodobnost dřímoty/spánku
3 = značná pravděpodobnost dřímoty/spánku

Situace

číslo odpovědi

Četba vsedě

---------

Nečinné sezení (v divadle, na schůzi)

---------

Při hodinové jízdě v autě jako spolujezdec

---------

Při odpoledním ležení, když to okolnosti dovolují

---------

Při hovoru v sedě

---------

Vsedě, v klidu, po jídle bez alkoholu

---------

V automobilu stojícím několik minut v dopravní zácpě

---------

SOUČET

Děkujeme za Vaši spolupráci.
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René Foltán – disertační práce
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