Pneumotorax a jeho následky
Otázka: Po fraktu?e žebra a pneumotoraxu (k ?emuž došlo následkem zran?ní p?i sportu) vznesl
jeden potáp?? dotaz, pro? se již nem?že potáp?t. Jaké je riziko spontánního pneumotoraxu?
M?že ?init zjizvená pleura (viz vysv?tlení níže) n?jaké problémy?
Odpov??: Plíce se nacházejí v hrudní dutin? a jsou pokryty blánou ozna?ovanou jako poplicnice,
která p?echází na vnit?ní stranu dutiny hrudní jako tzv. pohrudnice. Mezi t?mito dv?ma vrstvami je
ur?itý potenciální (tzv. pleurální) prostor zvaný pohrudni?ní dutina. Jestliže se dostane do
pohrudni?ní dutiny vzduch, pak se onen potenciální prostor stane prostorem skute?ným. A když
se tento prostor zv?tšuje, snižuje se tím rozpínání plic, což omezuje dýchání.
Když p?ichází vzduch z vnit?ní rány, nazývá se tento stav uzav?eným pneumotoraxem, je-li rána
vn?jší, jedná se o otev?ený pneumotorax. Otvor m?že vzniknout následkem defektu plic nebo
nebo po zran?ní (traumatu). ?ím je otvor v?tší, tím rychleji postupuje pneumotorax.
Je-li otvor malý, m?že se pneumotorax vyhojit sám o sob? a t?lo postupn? vzduch vst?ebá.
Jestliže se vnit?ní rána neuzav?e a do zmín?ného prostoru stále p?ichází vzduch, nazývá se tento
stav tenzní pneumotorax. P?i tenzním pneumotoraxu stla?uje plyn rozpínající se v pleurálním
prostoru jak plíce, tak i srdce. Jedná se o velmi vážný stav, který vyžaduje co nejrychlejší zákrok.
Kdyby k takovému stavu došlo pod vodou, zvýšený tlak v pleurálním prostoru by se ješt? umocnil
rozpínáním plynu p?i potáp??ov? výstupu k hladin?.
Tento mladý muž, který se ptá na možnost potáp?ní, utrp?l p?i sportu zlomeninu žebra a
pneumotorax. Domníváme se, že se jednalo o zran?ní nárazem, p?i kterém sice došlo k fraktu?e
žebra a k pneumotoraxu, ale zlomené žebro z?ejm? neproniklo do pleury a do plíce. Pneumotorax
m?že být zp?soben i nárazem do hrudi, což zp?sobí roztržení pleury, názorn? to lze p?irovnat k
prasknutí nafouknutého papírového sá?ku.
Jaká je možnost op?tovného protržení v této oblasti, což by zp?sobilo spontánní pneumotorax?
Jestliže se jednalo o zran?ní, jaké jsme práv? popsali, m?la by se postižená oblast dostate?n?
zahojit b?hem n?kolika m?síc? a riziko výskytu spontánního pneumotoraxu je v tomto p?ípad?
velmi malé. Samotná plíce byla z?ejm? postižena jen málo, nebo nebyla zasažena v?bec.
Jestliže se však jednalo o zran?ní hrudi, p?i kterém do plíce proniklo zlomené žebro, st?ela, n?ž
nebo n?jaký jiný ostrý p?edm?t, pak se p?edpokládá, že plicní tká? je poškozena a zjizvení plíce a
pleury m?že zvyšovat nebezpe?í, že b?hem potáp?ní dojde k pulmonárnímu barotraumatu.
Osoba s tímto druhem zran?ní by musela p?ed zahájením p?ístrojového potáp?ní podstoupit
velmi d?kladné vyšet?ení. P?ítomnost neobvyklých stín? na plících p?i rentgenovém vyšet?ení
nebo p?i skenování pomoci CT by nazna?ila zvýšené riziko zachycování vzduchu a sníženou
pružnost. V takovém p?ípad? by se z?ejm? považovalo nebezpe?í možného barotraumatu za
p?íliš vysoké a proto by se potáp?ní nedoporu?ilo.
Sponánní pneumotorax m?že nastat bez jakéhokoliv p?edchozího varování i u zdánliv? zdravého
?lov?ka. Bývá to zp?sobeno plicní vadou, která m?že být vrozená a projeví se v život? až pozd?ji.
Pravd?podobnost opakování tohoto druhu pneumotoraxu je vysoká, proto se t?mto lidem potáp?ní
nedoporu?uje. Existuje totiž riziko, že by ke spontánnímu pneumotoraxu mohlo dojít b?hem
ponoru, což by m?lo za následek uzav?ený vzduchový prostor, který by se nemohl vyrovnávat p?i
potáp??ov? výstupu k hladin?. Výsledná expanze tohoto vzduchového prostoru zp?sobená

snižujícím se okolním tlakem by narušovala funkci srdce a druhé plíce s možnými katastrofálními
následky.
Máte-li ohledn? pneumotoraxu ješt? n?jaké další dotazy, vyhledejte svého léka?e nebo zavolejte
do DAN.

