
Tracheomalacie 

 ztráta rigidity tracheálních chrupavek (C tvar) 

 rozšíření zadní membranozní části (pars membranacea je v 
nadbytku 

 ztráta předozadního průsvitu (kolaps trachey a limitace průtoku 
vzduchu ve výdechu) 

 vrozená a získaná 

 kterýkoliv věk 

 lokalizovaná a difúzní 

 
Tracheoplasty for Expiratory Collapse of Central Airways, C. D. Wright et al., Ann Thorac Surg 2005;80:259-67 

 
 



• excesivní kolaps DC při 

zvýšené ochablosti pars 

membranacea (hypotonie) 

a slabosti chrupavek 

• hodnotí se podle % zúžení 

ve výdechu či při kašli 



Vrozená tracheomalacie 

• velmi často s jinými VVV -
tracheoesofageální píštěl, 
atrezie jícnu 

• vnějším útlakem – atypické 
uložení normálního aortálního 
oblouku či VVV aortálního 
komplexu a větvení plicnice, 
tzv. cévní prstence. 
Kombinace s jinými VVV. 
Atrezie jícnu. 

Tracheomalacia, D. Schwartz et al., Medscape Reference, 6/August/2009.  Tracheoplasty for Severe Tracheobronchomalacia, A.Majid et al., 

Chest/134/4/October, 2008  

  



Získaná tracheomalacie 

• posttraumatická : postOTI, 
postTRST, zevní hrudní 
trauma, postLTx 

- opakované OTI, dlouhodobá 
OTI, vysokodávkovaná 
kortikoterapie 

- destrukce chrupavky : těsnící 
manžeta, porucha prokrvení, 
opakované infekty, chronický 
zánět sliznice trachey 

• těžký emfyzém : chronický 
zánět a iritace cigaretovým 
kouřem 

• opakované infekty : chronická 
bronchitida, cystická fibroza 

• chronická komprese trachey : 
tumory, struma, cysty, 
abscesy, aneurysma aorty 

• GERD + němé regurgitace u 
pacientů s UPV 

 



• lokalizovaná : nejčastěji distální třetina trachey s přechodem na 
hlavní bronchy (nitrohrudní, postOTI, postTRST) 

• difúzní : CHOPN (emfyzém i bronchitida), vrozené, idiopatické 

Získaná tracheomalacie 



Nádech : děj aktivní, 

bránice, zevní mezižeberní 

svaly, šikmé svaly – 

mm.scaleni, MSTCM 

 

Výdech : pasivní děj, 

retrakční silou plic, tíhou a 

elasticitou hrudníku, v klidu 

žádné svaly. Usilovný 

výdech : svaly břišního lisu, 

vnitřní mezižeberní svaly 

Tlakový gradient : vzduch vždy 

proudí z místa o tlaku vyšším do 

místa s tlakem nižším 

Laminární proudění : 

Hagen-Poiseuilleův zákon : odpor 

v DC je nepřímo úměrný r4. Čím 

širší poloměr, tím menší odpor. 

Turbulence : proudění vzduchu 

závisí na druhé odmocnině 

tlakového gradientu – proud je 

tedy velmi pomalý a prodlužuje 

expirium 
Fyziologické změny trachey 



 

 

 

 

Equal pressure point EPP  

• alveolus – nos : gradient od hodnoty tlaku 

alveolárního až po hodnotu tlaku atm. 

 

• klidné dýchání : intratorakální tlak je oproti 

atm. tlaku v DC negativní jako důsledek 

retrakční síly plic 

 

• usilovný výdech, kašel : tlak intratorakální 

a tlak v DC stejný. V místech vyztužených 

chrupavkou - trachea a velké bronchy. 

Pod vlivem okolního tlaku nekolabují. 

 



EPP U CHOPN 

• compliance a elastance nejsou v rovnováze 

• poškození alveolů, ztráta elastických vláken (snížení retrakční 

síly), zvyšující se poddajnost, ztráta opory, kterou plicní tkáň 

poskytuje kolapsibilním bronchům 

• EPP se posouvá směrem k periferii, úroveň kolapsibilních 

bronchiolů, zúžení, zvýšení odporů v DC 

• zvýšení expiračního úsilí je neúčinné 

• pokud i v klidu – omezení průtoku vzduchu – flow limitation 

• omezení proudění ve výdechu – část vzduchu zůstává v plicích – 

air trapping, do konce výdechu je již zahájen nádech 

• konec výdechu se posouvá směrem k TLC (zvětšení), zvýšení RV, 

FRC se posouvá do inspiria 



Dynamická hyperinflace - CHOPN 

• jev je pozorován dynamicky – při zátěži 

• pac. s CHOPN také zvyšují Vt při zátěži, ale rychlost proudění 
vzduchu ve výdechu je limitováno, záměrně prodlužují výdech 

• popisován hodnotou EELV – objem vzduchu na konci výdechu 
v zátěži, kdy EPP je dosahováno čím dál časněji po začátku 
výdechu 

• hodnota EELV je velmi variabilní (někdy až o 1000 ml) 

• dle variabilních hodnot různě snižuje IRV 

• změny EELV jsou u pac. s CHOPN nazývány dyn. hyperinflací 



Důsledky EELV - CHOPN 
• zvýšení alveolárního tlaku – vzniká intrinsic PEEP, gradient 

mezi alv. tlakem na konci výdechu a vstupem do DC 

• OK, protože více alveolů otevřených na konci výdechu, tlak 
uvnitř alveolu překoná extramurální tlak, je umožněn lepší 
výdech + píšťalka (autoPEEP) 

• KO, protože tlak na vstupu do DC se taky musí posunout do 
jiných hodnot (z místa vyššího tlaku do místa nižšího..), aby 
došlo k iniciaci insp. průtoku – zvýšená práce (VO2) na nádech 

• inspirační postavení hrudníku, ovlivnění stahu bránice, zvýšení 
afterloadu pro PK, LK (výrazný pokles nitrohr. tlaku při 
usilovném nádechu – vzestup transmurálního tl. a tím vzestup 
afterloadu obou komor) 



Nezapomenout u CHOPN 

• princip vzniku mrtvého prostoru formováním emfyzematických 

bul 

• alveolus je bublinka, surfaktant snižuje povrchové napětí (síla 

snažící se bublinku smrštit) 

• oproti povrchovému napětí zevnitř bublinky působí tlak, musí 

být vyšší než povrchové napětí 

• LAPLACE : tlak uvnitř bublinky je nepřímo úměrný jejímu 

poloměru (čím menší bublina, tím vyšší tlak) 

• vyprazdňování menších bul do větších 



PŘI USILOVNÉM VÝDECHU mění EPP lokalizaci nebo 

působí v místě, kde chrupavky nejsou stabilní oporou: 

 

VLIVEM EXTRAMURÁLNÍHO TLAKU  

NA NEVYZTUŽENOU TKÁŇ NEBO NA OBLAST  

S MÉNĚCENNÝMI CHRUPAVKAMI DOCHÁZÍ  

KE STLAČENÍ DÝCHACÍCH CEST 

 

 



Projevy 

• dušnost: pocit 
nedostatečného výdechu v 
době nádechu 

• ortopnoe: v těžké dušnosti, 
může jen sedět nebo stát 

• kašel, nemožnost odkašlání 

• expirační sípot, stridor 

• retence hlenu, opakované 
infekce 

• epizody dušení, synkopy při 
usilovném výdechu či kašli 

• obtížné vyvedení z CA, 
weaning od UPV 

 

• asymptomatická dle procenta 
zúžení trachey či bronchů 



• anamnéza, klinické příznaky 

• zaměřit na CHOPN, OTI, TRST 

• bronchoskopie – nádech, 
výdech, kašel 

• CT – dynamické CT, nádech, 
výdech, kašel 

• funkční testy - spirometrie 

 

Diagnostika 

Dynamic CT Evaluation of the Central Airways in Patients Undergoing Tracheoplasty for Tracheobronchomalacia, R.H.Baroni et al., AJR:184, May 


