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Laryngo-tracheálne stenózy v detskom veku – 1. časť  
Definícia, etiológia a patofyziológia,  
klinický obraz, diagnostika

MUDr. Mária Sabolová, MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH 
Detská otorinolaryngologická klinika LF UK a NÚDCH v Bratislave

Laryngo-tracheálne stenózy (LTS) sú vrodené alebo získané zúženia dýchacích ciest, ktoré postihujú hrtan a priedušnicu. Predstavujú širokú 
skupinu klinických stavov, ktorých liečba aj v súčasnosti predstavuje náročný problém pre pediatrov, detských otorinolaryngológov a hrudných 
chirurgov. Najčastejšie LTS v detskom veku predstavujú: laryngomalácie (60 %), ochrnutie hlasiviek (15 – 20 %), subglotické stenózy (10 – 15 %),  
diafragma až atrézia hrtana (5 %), subglotický hemangióm (1,5 – 3 %) a ďalšie. 90 % získaných LTS predstavujú postintubačné zúženia 
vzniknuté na základe iatrogénneho poškodenia. Primárna liečba LTS je chirurgická, pričom ide buď o výkony endoskopické, alebo 
z vonkajšieho prístupu. Endoskopická liečba, v ktorej sa uplatňujú predovšetkým CO2 laser a rôzne dilatačné techniky s doplnkovou 
lokálnou aplikáciou mitomycínu-C, kortikoidných a antibiotických mastí, má iba limitované uplatnenie v manažmente menej závažných 
laryngo-tracheálnych stenóz. Operácie vykonávané z vonkajšieho prístupu, ku ktorým patrí dilatačná laryngo-tracheálna rekonštrukcia 
a parciálna kriko-tracheálna resekcia, sú základným pilierom liečby vyšších stupňov chronických, väčšinou tracheotómiu vyžadujúcich, 
laryngo-tracheálnych stenóz. Úspech liečby výrazne ovplyvňuje správna indikácia chirurgického výkonu, jeho optimálne načasovanie, 
prevedenie, vhodná pooperačná starostlivosť a rehabilitácia. To si vyžaduje dôsledné predoperačné posúdenie pacienta a následnú voľbu 
najvhodnejšieho individuálneho komplexného manažmentu. Práca prináša všeobecný prehľad súčasných teoretických poznatkov o etio-
lógii, patofyziológii, klinických prejavoch, diagnostike a liečbe laryngo-tracheálnych stenóz v detskom veku s dôrazom na chirurgickú 
liečbu. Cieľom práce je podať komplexné informácie o laryngo-tracheálnych stenózach v detskom veku a predstaviť súčasné chirurgické 
možnosti liečby v kontexte ich úspešného použitia. 

Kľúčové slová: laryngo-tracheálne stenózy, endoskopická liečba, laryngo-tracheálna rekonštrukcia, parciálna kriko-tracheálna resekcia, 
manažment

Laryngotracheal stenosis in children – part I 
Definition, etiology and pathophysiology, clinical manifestations, diagnosis 

Paediatric laryngotracheal stenosis (LTS) are congenital or acquired narrowing of the airway affecting the larynx and trachea. They 
represent a wide group of clinical conditions, which treatment is a challenging problem for children‘s otorhinolaryngologists and 
thoracic surgeons. The most common causes of congenital PLS are: laryngomalacia (60 %), vocal fold paralysis (15–20 %), subglottic 
stenosis (10–15 %), laryngeal webs and atresia (5 %), subglottic hemangioma (1,5–3 %), and others. 90 % of acquired pediatric LTS are 
subsequent to post-intubation injuries. The primary treatment modality is surgical therapy, where we can distinguish between endoscopic 
procedures and open surgery. Endoscopic treatment, which applies mainly CO2 laser technology and various dilatations systems with 
additional topical application of mitomycin-C, corticoid and antibiotic ointment, has only limited use in the management of less severe 
laryngotracheal stenosis. Open surgery, which includes an expansion laryngotracheal reconstruction and partial cricotracheal resection, 
is a fundamental stone in the treatment of higher levels chronic laryngotracheal stenosis, which usually require tracheotomy. The success 
of the treatment is significantly influenced by a correct indication for surgery, optimal timing and performance of a surgical treatment, 
appropriate postoperative care and rehabilitation. This requires a careful preoperative assessment of the patient and then choosing the 
most appropriate individual comprehensive management. The article provides a general overview of the current theoretical knowledge of 
etiology, pathophysiology, clinical manifestations, diagnosis and treatment of laryngotracheal stenosis in children with an emphasis on 
surgical treatment. The aim of the work is to provide comprehensive information about paediatric laryngotracheal stenosis and introduce 
the current surgical treatment options in the context of their successful use. 
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Úvod
Laryngo-tracheálne stenózy 

(ďalej LTS) v detskom veku predstavujú 
vrodené alebo získané zúženia dýchacích 
ciest. Získané subglotické stenózy pred-
stavujú najčastejšiu získanú anomáliu 

laryngu v detskej vekovej skupine a sú 
najčastejšou abnormalitou, ktorá si vy-
žaduje tracheotómiu u detí do jedného 
roku života. Najčastejšie LTS v detskom 
veku predstavujú: laryngomalácie (60 %), 
ochrnutie hlasiviek (15 – 20 %), subglo-

tické stenózy (10 – 15 %), diafragma až 
atrézia hrtana (5 %), subglotický heman-
gióm (1,5 – 3 %) a ďalšie. Subglotické ste-
nózy sú druhou najčastejšou príčinou 
novorodeneckého stridoru (1). Približne 
90 % získaných subglotických stenóz 
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vzniká ako komplikácia endotracheálnej 
intubácie. 

Klinický obraz varíruje v závis-
losti od lokalizácie a  závažnosti ste-
nózy. Laryngo-tracheálna stenóza sa 
môže prejavovať stridorom, atypickým 
„croupom“, dysfóniou alebo opakovanými 
aspiráciami, ktoré vedú k recidivujúcej 
pneumónii. V ťažkých prípadoch však 
môže vzniknúť závažná respiračná insu-
ficiencia s hroziacou obštrukciou, ktorá 
si môže vyžiadať arteficiálne zabezpe-
čenie dýchacích ciest. Tracheotómia so 
všetkými jej negatívnymi dôsledkami je 
potrebná asi v polovici prípadov vrode-
ných a väčšine prípadov získaných la-
ryngo-tracheálnych stenóz. Definitívnu 
diagnózu stanovíme dôsledným en-
doskopickým vyšetrením, ktoré záro-
veň umožní najlepšie charakterizovať 
prítomnú stenózu. Pacienti s  trache-
ostómiou si vyžadujú čo najvčasnejšiu 
chirurgickú liečbu, ktorá umožňuje 
dekanyláciu a funkčnú rehabilitáciu la-
ryngu. Pri výbere vhodnej chirurgickej 
liečebnej metódy zohráva najdôležitejšiu 
úlohu starostlivé predoperačné posú-
denie pacienta, pri ktorom hodnotíme 
celkový zdravotný stav, komorbidity, 
charakter stenózy a prítomnosť liečbu 
ovplyvňujúcich lokálnych aj celkových 
faktorov. Vo všeobecnosti majú získané 
stenózy výrazne horšiu prognózu ako 
vrodené. 

Laryngo-tracheálne 
stenózy v detskom veku vo 
všeobecnosti

Definícia
Laryngo-tracheálne stenózy 

(ďalej LTS) sú vrodené alebo získané 
zúženia dýchacích ciest postihujúce 
larynx a tracheu (2). V  laryngu môže 
byť stenóza lokalizovaná v subglotic-
kom, glotickom alebo supraglotickom 
priestore. V priedušnici môže byť ste-
nózou postihnutý variabilne dlhý seg-
ment. Ak stenóza postihuje len jednu 
anatomickú úroveň, hovoríme o izolo-
vanej stenóze (supraglotickej, glotickej, 
subglotickej, tracheálnej). Komplexné 
laryngo-tracheálne stenózy sú stenózy, 
ktoré postihujú viac ako jednu anato-
mickú úroveň (napr. gloto-subglotické, 
subgloticko-tracheálne).

Najčastejším miestom postihnu-
tia je subglotický priestor (priestor medzi 
hlasivkami a prvou tracheálnou chrupkou) 
tvorený krikoidnou chrupkou, ktorá je jedi-
ným kompletným kruhovým chrupkovým 
prstencom v dýchacích cestách a predsta-
vuje u detí fyziologicky najužšie miesto 
horných dýchacích ciest (3). Aj prítomnosť 
veľmi jemnej a ľahko zraniteľnej sliznice 
v subglotickom priestore pokrytej pseu-
dovrstevnatým cylindrickým epitelom 
má vplyv na častosť výskytu LTS práve 
v tejto oblasti. V literatúre sa preto mô-
žeme stretnúť aj s nesprávnym súborným 
označením všetkých laryngo-tracheálnych 
stenóz pojmom subglotické sténozy (2). 

Subglotické stenózy, ako najväčšia 
skupina LTS v detskom veku, sú najčas-
tejšie podmienené zjazvením, ktoré vzni-
ká v procese hojenia po poškodení rôznej 
etiológie. Stenotizujúca väzivová jazva sa 
môže súčasne rozširovať aj na glotis ale-
bo tracheu. Izolované glotické stenózy sú 
v detskom veku najzriedkavejšou formou 
LTS (jednostranná/obojstranná ankylóza 
alebo paralýza hlasiviek, plachtovitá jazva, 
zrastenie/synechia hlasivkových väzov). 
Supraglotické stenózy sa najčastejšie vy-
skytujú v novorodeneckom veku ako ná-
sledok laryngomalácie (4). Ich manažment 
je v mnohých aspektoch odlišný od ma-
nažmentu subglotických stenóz, a preto 
im v texte nebudeme venovať väčšiu po-
zornosť.

Etiológia a patofyziológia 
Získané LTS predstavujú približne 

80 % všetkých prípadov LTS, pričom väč-
šina z nich (90 %) je iatrogénne podmiene-
ných (1, 3). Najčastejšou iatrogénnou príči-
nou je endotracheálna intubácia, pri ktorej 
dochádza na úrovni krikoidnej chrupky 
k tlakovej nekróze sliznice. Nekróza indu-
kuje zápalovú reakciu s následnou tvor-
bou granulačného tkaniva, ktoré spôsobí 
zúženie lúmenu a vznik subakútnej for-
my stenózy. Fibrotizáciou granulačného 
tkaniva a vytvorením stenotizujúcej jazvy 
v subglotickom priestore vzniká následne 
mäkká časť už fixovanej chronickej stenó-
zy. V mieste tlakovej nekrózy sliznice mô-
že následkom zápalu dochádzať aj k uvoľ-
neniu/oslabeniu krikoidnej chrupky so 
vznikom perichondritídy, chondritídy až 
chrupkovej nekrózy. Poškodenie krikoid-
nej chrupky vedie k jej deformáciám a tie 

predstavujú chrupkovú, tuhú časť stenózy 
(obrázok 1) (3).

Najdôležitejším rizikovým fakto-
rom pre rozvoj stenózy je dĺžka intubácie 
(2). O prolongovanej intubácii hovoríme, ak 
trvá dlhšie ako 14 dní, avšak k poškodeniu 
môže dôjsť aj po kratšom čase (5). Relatívne 
častá je v pediatrickej intenzívnej starost-
livosti, predovšetkým u predčasne naro-
dených a kriticky chorých novorodencov, 
ktorí vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu. 
Ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú vznik 
stenózy, sú: priemer použitej intubačnej 
rúrky, technika vsunutia, predoperačná 
príprava pacienta so zabezpečením 
dostatočne relaxovaných dýchacích ciest, 
frekvencia výmeny intubačnej rúrky, 
kvalita fixácie s minimalizáciou pohybov 
rúrky v dýchacích cestách, excesívne od-
sávanie, neopodstatnené extubácie/rein-
tubácie, lokálna zápalová reakcia, gastro- 
ezofageálny reflux a celkový zdravotný 
stav (5). K iným iatrogénnym príčinám 
patrí traumatická intubácia, tracheotómia 
(zlá technika, predovšetkým vysoko, príliš 
blízko ku krikoidnej chrupke vytvorená 
stómia) alebo neadekvátne endoskopické 
laserové procedúry v hrtane (až v 20 % 
laserovej liečby subglotických heman-
giómov). Vďaka zlepšujúcej sa intenzívnej 
starostlivosti klesla incidencia získaných 
subglotických stenóz v skupine novoro-
dencov vyžadujúcich intubáciu z 0,9 – 8,3 %  
v rokoch 1960 – 1980 na 0 – 2 % v roku 
2000 (6). Medzi neiatrogénne príčiny 
získaných LTS patria externá trauma la-
ryngotracheálneho komplexu (úrazy, pád 
dieťaťa krkom na hranu), inhalačná trau-
ma (horúci vzduch), požitie korozívnych 
látok (kyseliny a zásady, v tomto prípade 
najčastejšie vznikne supraglotická ste-
nóza) či horúcich tekutín (3), chronické 
infekčné ochorenia (TBC, syfilis, leptospi-
róza), chronické zápalové ochorenia (SLE, 
Wegenerova granulomatóza, sarkoidóza) 
a GERD (7). Príčinou LTS môžu byť samo-
zrejme aj nádory. 

Za vrodenú stenózu považujeme 
každú LTS, pri ktorej neexistuje pred-
chádzajúca dokumentácia o normálnej 
morfológii dýchacích ciest a chýba prí-
tomnosť rizikového faktora pre získanú 
stenózu. O vrodenej subglotickej stenóze 
hovoríme, ak je zároveň priemer subglo-
tického lúmenu rovný alebo menší ako  
4 mm u donoseného novorodenca a rovný 
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alebo menší ako 3,5 mm u predčasne na-
rodeného novorodenca (5). Vrodené LTS 
sa objavujú najčastejšie ako následok ne-
adekvátnej rekanalizácie lúmenu laryngu 
v treťom mesiaci tehotenstva (8) a môžu 
byť podmienené malformáciou krikoidnej 
chrupky (napr. eliptický tvar, oválny tvar), 
malou, ale normálne tvarovanou krikoid-
nou chrupkou, hypertrofiou fibrózneho 
tkaniva podmieňujúcou zhrubnutie pred-
nej/zadnej krikoidnej platničky, predným 
zrastením hlasivkových väzov, ktoré sa 
rozširuje až do subglotického priestoru, 
či zriedkavou submukóznou žľazovou 
hyperpláziou. Približne v polovici prípa-
dov sa vrodené stenózy asociujú s inými 
malformáciami, predovšetkým horných 
dýchacích ciest, tráviaceho traktu alebo 
aortopulmonálnych ciev (3).

Zvláštnou skupinou ojedinele 
opisovanou v literatúre sú stenózy tzv. 
zmiešanej etiológie. Vznikajú následkom 
banálnej intubácie s  použitím vekovo 
adekvátnej veľkosti intubačnej rúrky 
u pacienta s pôvodnou asymptomatickou 
vrodenou stenózou ľahkého stupňa (zúže-
nie lúmenu menej ako 60 %), u ktorého sa 
už v zúženom priestore vyvíja dodatočne 
získaný komponent stenózy, ktorá sa tak 
stáva symptomatickou (3).

LTS rozdeľujeme podľa prítomnos-
ti zápalových granulácií a fibrózy na suba-
kútne a chronické. Subakútne stenózy sú 
podmienené zúžením lúmenu zápalovými 
granuláciami, ktoré vznikajú ako prvé 
v odpovedi organizmu na poškodenie. 
Predstavujú počiatočnú formu stenó-
zy ešte bez väzivovej prestavby tkaniva. 
Klinicky najčastejšie ide o situáciu, pri 
ktorej nie je možná extubácia dieťaťa. Bez 
adekvátnej liečby sú následne granulácie 
nahradené väzivom a vzniká už fixovaná, 
jazvovitá chronická stenóza bez známok 
zápalu (3).

Klinický obraz
Laryngo-tracheálna stenóza sa 

môže prejavovať stridorom, nepoko-
jom, dráždivosťou, dyspnoe, tachypnoe,  
apnoe, cyanózou, atypickým „croupom“. Pri 
postihnutí hlasivkových väzov sa objavuje 
slabý, chrapľavý plač, afónia alebo aspirácia 
s opakovanými pneumóniami. Respiračná 
insuficiencia vedie k problémom s kŕ- 
mením a následnému neprospievaniu. 
Objaviť sa môže aj permanentný pectus 

excavatum spôsobený dlhodobo zvýše-
ným negatívnym pleurálnym tlakom počas 
inspíria spolu so zvýšenou poddajnosťou 
hrudnej steny dieťaťa (2). 

Ľahké a stredne závažné stenó-
zy (do 60 % zúženia lúmenu) môžu byť 
v pokoji asymptomatické a prejavia sa len 
pri námahe alebo infekcii dýchacích ciest. 
Preto sú práve deti do veku 1 – 3 mesiacov 
často bez príznakov. Príznaky sa objavia, 
až keď zvýšia svoju fyzickú aktivitu, ktorá 
vyžaduje zvýšenú ventiláciu. Na laryngo-
-tracheálnu stenózu sa musí myslieť špe- 
ciálne v detskom veku pri atypickej hr-
tanovej obštrukcii alebo neočakávane 
problematickej intubácii pri elektívnych 
chirurgických výkonoch (predovšetkým 
operácii mediastinálnych cievnych mal-
formácií) (3). O atypickej obštrukcii hrtana 
hovoríme, keď sa klinicky prejaví viackrát 
počas prvého roku života, vyžaduje opa-
kovanú hospitalizáciu, chýba rýchla odpo-
veď na adekvátnu zdravotnú starostlivosť 
alebo jej liečba vyžaduje endotracheálnu 
intubáciu (2). 

Deti so závažnou laryngo-tracheál- 
nou stenózou majú výraznú respiračnú in-
suficienciu, ktorá je prítomná aj pri absencii 
infekcie horných dýchacích ciest alebo ná-
mahy, v ich prítomnosti sa ešte stupňuje. 
V prípade ťažkej vrodenej laryngo-tracheál- 
nej stenózy sa môžu príznaky respiračnej 
insuficiencie prejaviť už pri narodení (2). 

Pre získanú stenózu je typická 
latentné obdobie, vo všeobecnosti 2 – 4 
týždne, ale môže to byť aj niekoľko me-
siacov, medzi poškodením dýchacích ciest 
a objavením sa symptómov, pričom závaž-
nosť respiračnej insuficiencie sa zvyčajne 
časom zhoršuje (5). K okamžitému dys- 
pnoe po extubácii s respiračnou insuficien-
ciou dochádza len pri veľkých do lúmenu 
prominujúcich zápalových granuláciách, 
obojstrannej obrne hlasivkových väzov 
alebo luxácii arytenoidu (3). V  týchto 
prípadoch (najčastejšie u novorodencov po 
prolongovanej endotracheálnej intubácii) je 
zvyčajne potrebné opätovné zabezpečenie 
dýchacích ciest (intubácia, tracheotómia).

Fixovaná, jazvovitá stenóza (chro-
nická) sa v typickom prípade prejavuje 
dvojdobým – inspiračným aj expiračným 
stridorom, zatiaľ čo nefixovaná (subakút-
na), podmienená granuláciami, dominant-
ne inspiračným stridorom s predĺženým 
inspíriom (3). 

Diagnostika 
Diagnostika laryngo-tracheál- 

nych stenóz v  detskom veku zahŕňa 
kompletnú anamnézu, fyzikálne, 
endoskopické a  rádiologické vyše- 
trenie (2). Dôležitú úlohu zohráva 
najmä endoskopické vyšetrenie, ktoré 
umožňuje najlepšie charakterizovať 
prítomnú laryngo-tracheálnu ste-
nózu a nikdy by sa nemalo vynechať. 
Rádiologické vyšetrenie zohráva v dia- 
gnostike LTS až druhoradú úlohu. 
Prináša iba špecifické informácie v ur-
čitých špecifických situáciách (dlhé cir-
kulárne stenózy, kompletné stenózy bez 
lúmenu). V žiadnom prípade nenahrádza 
endoskopické vyšetrenie (3).

Endoskopické vyšetrenie 
Medzi používané endoskopické vy-

šetrovacie metódy patrí priama rigidná 
laryngotracheoskopia, flexibilná laryngo-
skopia a mikrolaryngoskopia. 

Zlatým štandardom diagnostiky 
laryngo-tracheálnych stenóz je pria-
ma transorálna laryngotracheoskopia 
s rigidnou optikou v celkovej anestézii 
(obrázok 2). Toto vyšetrenie umožňuje 
zblízka presne posúdiť morfológiu la-
ryngu a prípadne aj trachey použitím 
laryngoskopu s  teleskopom vhodnej 
veľkosti alebo operačným mikroskopom. 
Zisťujeme lokalizáciu a podľa možnosti aj 
dĺžku stenózy. Závažnosť stenózy meria-
me pomocou najväčšej veľkosti telesko-
pu alebo intubačnej rúrky, ktorú sa nám 
podarí prestrčiť cez stenózu. Všímame 
si aj stav a prípadné patológie trachey 
za stenózou (9). Použitie teleskopu bez 
bronchoskopu dovoľuje dynamické hod-
notenie pevnosti chrupky na vylúčenie 

Obrázok 1. Schéma vzniku subglotickej stenózy
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koexistujúcej laryngomalácie alebo tra-
cheomalácie (2). 

Flexibilná transnazálna laryngo-
skopia umožňuje dôležité dynamické vy-
šetrenie laryngu, zamerané predovšetkým 
na posúdenie mobility hlasivkových väzov 
(normálna, obmedzená alebo imobilita). 
Najvhodnejšie je jej realizácia u pacienta pri 
vedomí, avšak hlavne najmenšie deti môžu 
odmietať toto vyšetrenie. Alternatívou 
je flexibilná laryngoskopia v  celkovej 
anestézii počas spontánnej ventilácie. 
Pacientovi v sevofluranovej narkóze (alebo 
i. v. propofol) sa transnazálne zavedie fib-
roskop do laryngu a hodnotí sa pohyblivosť 
hlasivkových väzov a prítomnosť supra- 
glotických funkčných patológií (prolaps 
koreňa jazyka, faryngomalácia). Následne 
sa vyšetrí aj priestor pod hlasivkami (laryn-
gomalácia, tracheomalácia) (obrázok 3) (9).

Priame mikrolaryngoskopické 
vyšetrenie vykonávame s pomocou ope-
račného mikroskopu u zaintubovaného 
pacienta. Jeho výhodou je okrem iného 
možnosť palpácie hrtanových štruktúr, 
pričom vieme posúdiť napr. pasívnu po-
hyblivosť krikoarytenoidného skĺbenia 
(paralýza verzus ankylóza) alebo zistiť 
konzistenciu stenózy (mäkká/tuhá). 

Na základe endoskopického vyše- 
trenia charakterizujeme LTS anatomickou 
úrovňou, ktorá je postihnutá (supraglotis, 
glotis, subglotis, trachea), stranou (pred-
ná/zadná stena laryngu/trachey alebo 
cirkulárna stenóza), stupňom jej závaž-
nosti, dĺžkou (kranio-kaudálne rozpätie 
stenózy), konzistenciou (mäkká/tuhá), 
prítomnosťou známok zápalu (edém, za-
červenanie, zápalové granulácie) a fib-
rózy, pohyblivosťou hlasivkových väzov 
(obmedzená/imobilita), dĺžkou a lokalizá-
ciou tracheostómie, dĺžkou distálnej tra-
chey (vzdialenosť medzi tracheostómiou 
a bifurkáciou) (3). 

Závažnosť stenózy hodnotíme na 
základe klasifikácie podľa Myera a Cottona, 
ktorá rozlišuje štyri stupne stenóz na zák-
lade zúženia lúmenu v percentách (obrázok 
4). Stenóza I. stupňa je charakterizovaná 
zúžením lúmenu do 50 %, stenóza II. stup-
ňa 51 – 70 %, stenóza III. stupňa 71 – 99 % 
a stenóza IV. stupňa kompletnou obštruk-
ciou bez detegovateľného lúmenu (10). 

Stenózy III. stupňa ešte môžeme 
rozdeliť na ľahké (zúženie lúmenu 71 – 80 %)  
a ťažké (zúženie lúmenu 81 – 99 %) (9). 

Percentá zúženia lúmenu sa vypočíta-
jú porovnaním veľkosti vhodnej endo-
tracheálnej rúrky pre dané dieťa počas 
endoskopického vyšetrenia a  veľkosti 
veku primeranej endotracheálnej rúrky 
(11). Určenie stupňa stenózy na základe 
klasifikácie podľa Myera a Cottona slúži 
nielen na medzinárodné porovnanie, ale 
spolu s ostatnými vyššie uvedenými vlast-
nosťami stenózy má zásadný význam pre 
rozhodovanie o liečebnom postupe.

Rádiologické vyšetrenie
Rutinne vykonávaný RTG pľúc slúži 

predovšetkým na vylúčenie nečakaných 
pľúcnych patológií alebo veľkých media- 
stinálnych abnormalít. Vysokovoltážny 
RTG pľúc v dvoch projekciách (bočnej 
a predozadnej) môže byť užitočný na re-
latívne rýchlu lokalizáciu stenózy alebo aj 
dokumentáciu dĺžky obliterovaného úseku 
dýchacích ciest v prípade kompletných  
(IV. stupeň) stenóz (12). CT (angio-CT) 
alebo MRI vyšetrenie veľmi nápomáhajú 
v predoperačnom posudzovaní pacienta, 
aj keď ich realizácia je hlavne u malých 
detí náročná a vyžaduje rôzny stupeň se-
dácie pacienta. Pomocou CT alebo MRI 
3D-rekonštrukcie dýchacích ciest mô-
žeme pri stenózach IV. stupňa a dlhých 
cirkulárnych stenózach získať cennú 
morfologickú charakteristiku (lokalizácia, 
dĺžka, závažnosť LTS). V predoperačnom 
manažmente slúžia aj na vylúčenie 
prítomnosti srdcovo-cievnych anomálií 
a vonkajšej kompresie dýchacích ciest (9). 

Ďalšie doplňujúce vyšetrenia
Na rozhodnutie o  najvhodnejšej 

liečebnej metóde u pacienta s LTS v pred- 
operačnom období je dôležité poznať 
nielen charakteristiku samotnej stenózy, 
ale aj iné pridružené ochorenia a celko-
vý zdravotný stav pacienta. Prítomnosť 
pľúcneho, kardiovaskulárneho alebo  
neurologického ochorenia, či refluxu môže 
byť kontraindikáciou chirurgickej liečby. 
Potrebné doplňujúce informácie získame 
funkčným vyšetrením pľúc, ezofagosko-
piou a  bronchoskopiou, 24-hodinovou 
pH-metriou a dôkladným neurologickým 
a  kardiovaskulárnym vyšetrením (3). 
U pacientov s poruchou prehĺtania alebo 
suspektnou aspiráciou sa vykonáva 
funkčné endoskopické vyšetrenie pre-
hĺtania (10). Pri funkčnom vyšetrení pľúc 
nás najviac zaujíma krivka prietok-objem 
a vrcholový inspiračný a expiračný prie-
tok. Jeho prevedenie môže byť u malých 
detí a detí s tracheostomickou kanylou 
veľmi náročné. U  pacientov s  trache-
ostómiou sa počas vyšetrenia odoberá 
vzorka tracheobronchiálneho sekrétu na 
bakteriologické vyšetrenie (kolonizácia 
rezistentnými baktériami). Úlohou ri-
gidnej ezofagoskopie je zistiť prítomnosť 
gastroezofageálneho refluxu a ezofagi-
tídy alebo prípadné asociované vrodené 
chyby (tracheoezofageálna fistula). V dia- 
gnostike refluxu sa využíva aj 24-hodinová 
pH-metria, ktorá pomáha v rozhodovaní 
o nutnosti perioperačnej liečby refluxu (9).  
Komplexné neurologické vyšetrenie má 

Obrázok 2. Priama transorálna rigidná endoskopia hrtana v celkovej anestézii u tracheotomovaného dieťaťa
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vždy zahŕňať aj posúdenie koordinácie dý-
chania a prehĺtania a identifikáciu známok 
mozgového poškodenia, myopatie alebo 
myasténie gravis. Vyšetrenie kardiovas-
kulárneho systému by malo pozostávať 
z elektrokardiografie, echokardiografie 
a záťažových testov.

Záver
Laryngo-tracheálna stenóza v det-

skom veku je patológiou dýchacích ciest, 
ktorá by sa mala zásadne liečiť chirur-
gicky. Chirurgická liečba má potenciál 

a cieľ obnoviť (skoro) normálnu anatómiu 
dýchacích ciest a umožniť dekanyláciu pa-
cienta. Okrem obnovy respiračnej funkcie 
je cieľom chirurgickej liečby aj rehabilitá-
cia hlasu, prehĺtania a ochrannej funkcie 
laryngu. Každý pacient s LTS je jedinečný 
a vyžaduje si starostlivé predoperačné 
posúdenie na zostavenie individuálneho 
liečebného plánu. Výber vhodnej liečebnej 
metódy je totiž dôležitým predpokladom 
úspešnosti liečby. Pri posudzovaní pacien-
ta zohráva dôležitú úlohu nielen charak-
ter samotnej stenózy, ale aj jeho celkový 
zdravotný stav a komorbidity, ktoré môžu 
viesť k zlyhaniu alebo sú dokonca trva-
lou kontraindikáciou chirurgickej liečby. 
Vo všeobecnosti platí, že prvá operácia 
predstavuje najlepšiu šancu pre pacien-
ta na dosiahnutie dekanylácie, a preto sa 
jej výberu by mala venovať čo najväčšia 
pozornosť. Jednotlivé endoskopické me-
tódy a chirurgické výkony z vonkajšieho 
prístupu nepredstavujú konkurenčné zá-
kroky, ale majú svoje individuálne miesto 
v liečebnom manažmente LTS.

Tento článok vznikol vďaka podpo-
re KEGA grantu-035-UK-4/2017 Učebnica 
detskej otorinolaryngológie v slovenskom 
a anglickom jazyku pre študentov, tlačená 
a elektronická verzia.
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Obrázok 4. Klasifikácia LTS podľa Myera  
a Cottona (10) 

Klasifikácia Od Do

Stupeň I

žiadna obštrukcia 50 % obštrukcia

Stupeň II

51 % obštrukcia 70 % obštrukcia

Stupeň III

71 % obštrukcia 99 % obštrukcia

Stupeň IV lúmen sa nedá detegovať

Obrázok 3. Flexibilná transnazálna endoskopia dýchacích orgánov v celkovej anestézii
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