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1850 -1900    

 Vypracování sanační chirurgie prudkých a vleklých  

zánětů středního ucha a paranazálních dutin – pokles 

výskytu komplikací 

 

1901-1950 

  Rozpracování sanační chirurgie vlastních 

komplikací, především septických stavů a 

nitrolebních abscesů 

Pokroky v prevenci a léčbě 

závažných zánětů v ORL  



1951- dosud 
 Vstup antibiotik snižuje incidenci zánětů a 

zvyšuje úspěšnost léčby primárního zánětu i jeho 
komplikací, ale současně mění významně jejich 

klinický obraz a ztěžuje včasnou diagnostiku. 
                          
. 

Vstup UZ, CT, NMR a.t.d., operačního 
mikroskopu, endoskopu atd. urychluje a 
zejména upřesňuje diagnostiku: výkony jsou 
místně, rozsahem a časem cílenější a méně 

agresívní.                 



Z  české ORL bibliografie  1850-1932 







Překvapil vás rozsah 

působení  

otorinolaryngologů  v  

prvních 3 desetiletích 

20. století? 

A jak to bylo v dalších 

30 letech téhož století? 



V letech 1931-1945 tvořily rinogenní, otogenní 

 a další závažné  komplikace zánětů ORL asi 20 % 

přednášek přednesených na  sjezdech nebo 

schůzích. 

 

Z let 1946 – 1960 jsem našel v československé  ORL 

literatuře: 

- 14 prací věnovaných trombóze kavernózního 

splavu 

- 3 práce s tématikou abscesu mozku/mozečku 

- 4 práce o metastatických abscesech jinde 

- 2 práce věnované recidivujícím meningitidám z  

ORL  zdroje 

- 1 práci na téma trombózy horního šípového splavu 

- 3 práce o osteomyelitidě horní čelisti a čelní kosti 

 



Otogenní sepse 

 Celkem:                                              100                      89                           16                   11 
 
Z toho při: 
Otitis media supp ac.                          41                      43                             4                     3 
Otitis media chron. supp.                  59                      46                            12                    8 
 
 Z celku kombinace sepse 
     s meningitis purulenta                  21                        7                              2                     4 
     a s abscesem CNS                             5                        3                              0                     2 
   
ZHOJENO                                               51                     74                            16                   10 
ZEMŘELO                                               49 (49 %)         15 (17 %)                  0                     1 

Brno /Ninger        Brno/Hybášek         Hradec           Hradec  
1920 – 1930         1929 - 1945          1946-1965     1966-1992 
Roků:   11                      16                           20                   26 

Bakteriologie: akutní otitidy: převážně pneumokok, průběh byl benignější 

                         chronické otitidy: smíšená flóra, průběh byl malignější 



Mortalita otogenních sepsí 

Haymann 1925: 

• U dětí do 5 r.          50 %  

• U starších 60 roků  67 % 

• Nejmenší je mezi 5 a 30 rokem  28 % 

     ************************************** 

Z hlediska bakteriologického nálezu: 

E. coli 100 %, proteus vulgaris 78 % 



Tehdejší spor: podvazovat v 

jugularis interna nebo ne? 

Dvě školy:  

• Kutvirtova (Ninger, Hybášek, Tesař) 
převážně podvazovali, incidovali splav a 
odstraňovali trombus. Při postižení bulbus 
v. jugularis incise jugularis a trombektomie 

• Haymann et al. převážně nepodvazovali a 
neodstraňovali trombus. 

• Přecechtěl byl při podvazování 
rezervovaný u dětských mastoiditid jako 
zdroji sepse.  

 



Angina septica et sepsis post anginam 
 

              Jan Hybášek 1932 – 1944 N = 54 
 
 

Angina septica             12        zemřelí    2 
Sepsis post anginam  42                       13 
 
Celkem                          54                      15 



Tromboflebitidy z 

abscedovaných krčních uzlin –  

 infekce nejčastěji 

tonzilogenního původu 



Jiné  sepse ošetřované Janem Hybáškem  
1932 - 1944 

Primárná zánět: 
 
- Parotitis purulenta po tyfu              1 nemocný – zemřel 
- Odontogenní  krční flegmóna         1 nemocný – vykrvácel z a. carotis  
- Odontogenní angina Ludowici        1 nemocný – zemřel  
- Abscedující krční lymfonoditis  
  a flegmona colli  nejasné etiol.       2 nemocní – uzdravení  
- Furunculus reg. plani mastoidei  
  trombophlebitis v. mastoidea,  
  sinus sigmoides et v. jugularis          1 nemocný – zemřel  
- Cystis colli lateralis abscedens         1 nemocný – uzdravení         



Tromboflebitidy kavernózních 

splavů 

• Jsou zpracovány literárně v éře před AB 

    podstatně skromněji. 

• Naopak v době od r. 1946 do r. 1960 je 

celkem 14 publikací 

• Příčiny? Žlutý stafylokok byl tehdy citlivý 

na PNC a léčba byla částečně úspěšná. 



Tromboflebitidy šípových 

splavů 

• Našel jsem jediný literární odkaz do r. 1945  

• Po roce 1945 poměrně skromné údaje, 

většinou  neurochirurgů  a jako součást 

rinogenních subdurálních empyemů. 



Kasuistika z r. 1949: 

Prim. MUDr. H. Venclík a 

Prim. MUDr. V. Loučka: 
 

Dva akutní rinogenní metastatické abscesy 

frontálního laloku zhojené evakuací a 

instilací penicilinu. 
(Čs. Otolaryngologie 1, 1952, č. 4, s. 167-172) 

 

U 15letého chlapce po celkem nevinně probíhající pansinusitidě se 

dostavily  rozsáhlé neurologické příznaky frontálních laloků,  přičemž 

zornice a úchopový reflex svědčily pro levý lalok.  Naproti tomu obrna 

abducentu a městnavá papila svědčily pro stranu pravou. Explorace 

frontální dutiny  vlevo potvrdila odeznívající  zánět a punkce  centra 

frontálního laloku objevila  absces o objemu 20 ml.  

Po přechodném zlepšení  došlo k progresi  obrn a další punkce frontálního  

laloku objevila další absces podobného rozsahu při bázi nad křídlem kosti  

klínové. Celkově, intratekálně  a do abscesových dutin instilovaný penicilin  

vedl ke zhojení s minimálním projevem poruchy abducentu. 



  V období po 2. světové válce byla věnována 

  soustavněji pozornost sepsím i ostatním život  

  ohrožujícím zánětlivým komplikacím v ORL: 
     -   Na kongresu v Plzni 1967 – odkazuji na   

         Sborník  LF UK v Plzni 

     -   Na kongresu v Hradci Králové v r. 1992 odkazuji  

          na sborník v Čs. ORL 1994 

     -   Z jednotlivců –  např. v r. 1979 obhájil  svoji  disertaci   na  

        téma „Nitrolební zánětlivé ORL komplikace“             

předčasně zesnulý  Lubor Kašpárek    

     -  Toto téma pak dále za svá pracoviště  a širší období 

         zpracovali  např.  Puskailer 1955-1971, Hladký  1920 -      

1969, Kroó  1951-1963 aj. 

 

    V současnosti se setkáváme  i s mnohaměsíční léčbou  ORL 

tromboflebitid antibiotiky  a trombolytiky  bez rekanalizace 

velkých žil a není i zde na místě chirurgický výkon? 

 


