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Summary
The aim of this study is to evaluate the results obtained in Department of Otolaryngology et Oncology with transversal resec-
tion of trachea acc. to Pearson technique for postintubation stenosis. Methods. from January 2000 to January 2008 ten patients 
with subglottic postintubation stenosis underwent surgical treatment, using Pearsons method of operation with preservation 
of recurrent nerves and no postopereative tracheostomy. Mean stenosis length was 2 cm, the length of of airway resection 
was 1,5–4 cm. Results. There was no surgical or postoperative complications, all the patients get totally health, no restenosis 
was observed. The results confi rm that the Pearsons method of operation is an adequate treatment for subglottic stenosis. 
H a s ł a  i n d e k s o w e :  poprzeczna resekcja tchawicy, zwężenia krtaniowo-tchawicze, zwężenia pointubacyjne, resekcje 
pierścienno-tchawicze
K e y  w o r d s :  laryngotracheal stenosis, transversal resection of trachea, postintubation tracheal stenosis, cricotracheal/tra-
cheal resection, laryngotracheal reconstruction
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WSTĘP

W związku z coraz doskonalszymi technikami 
ratującymi życie, dzięki zdobyczom anestezjologii, 
wiele ciężkich stanów zagrażających życiu uważa-
nych dotąd za nieuleczalne, zostaje obecnie opano-
wanych. Jednak u niektórych z nich, np. leczonych 
z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, 
po ciężkich urazach lub po przedłużonej intubacji, 
powstają niestety często trudne do leczenia zwęże-
nia pointubacyjne okolicy podgłośniowej i górne-
go odcinka tchawicy. Jest to niezwykle delikatny 
region anatomiczny, gdzie w wielu przypadkach, 
nawet niewielki ucisk mankietu rurki intubacyjnej, 
wywołać może niedokrwienie i prowadzić dalej 
do martwicy oraz bliznowacenia aż do krytyczne-
go zwężenia światła tej okolicy doprowadzającej 
do duszności zagrażającej życiu. Czas koniecz-

ny do rozwoju opisanych zmian i pojawienia się 
duszności wynosi zazwyczaj około 4–5 tygodni od 
ekstubacji chorego. Podobny problem występuje 
również w przypadku długo utrzymującego się 
ucisku błony śluzowej okolicy chrząstki pierście-
niowatej po zbyt wysoko wykonanej tracheotomii 
lub po urazie okolicy podgłośniowej. Zwężenia tej 
okolicy są zazwyczaj bliznami okrężnymi, często 
obejmującymi kilka chrząstek tchawicy oraz część 
chrząstki pierścieniowatej. Istotny problem stano-
wią również przypadki malacji tchawicy z utratą jej 
sztywności i właściwości podporowych. Również ta 
grupa zwężeń może być leczona metodą poprzecz-
nej resekcji tchawicy i części krtani z zespoleniem 
koniec do końca.

 Poprzeczna resekcja tchawicy i części krtani 
z zespoleniem koniec do końca jest obecnie dobrze 
sprawdzoną i wydaje się najlepszą metodą leczenia 
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rozległych zwężeń krtaniowo-tchawiczych. Na 
podstawie wieloletnich doświadczeń oraz badań 
w wielu ośrodkach stwierdzono, że po odpowied-
nim przygotowaniu chorego możliwe jest przepro-
wadzenie tej operacji z dobrym wynikiem, nawet 
w przypadkach znacznych zwężeń tchawicy. Przy 
mobilizacji tkanek sąsiadujących z krtanią, tcha-
wicą i kością gnykową technicznie wykonalne jest 
zespolenie i zbliżenie koniec do końca po resekcji 
do około 7 chrząstek, tj. około 4,5–5 cm tchawicy. 
Od lat 60 ubiegłego wieku coraz chętniej stosuje 
się tę metodę w wielu ośrodkach z bardzo wysokim 
odsetkiem trwałych wyleczeń, dochodzących nawet 
do 85–100% i z niewielkim odsetkiem powikłań 
pooperacyjnych od 2,4–3,5% [1–17].

Endoskopowe metody poszerzania zwężenia, jak 
np. mechaniczne dylatacje, laseroterapia, kriote-
rapia lub operacje plastyczne z użyciem T-drenu 
Montgomery’ego i stentów wiążą się niestety z du-
żym odsetkiem restenoz dochodzących nawet od 30 
do 50%. Poza tym zazwyczaj długi czas leczenia, 
częsta potrzeba wielokrotnego powtarzania zabie-
gów i długiego utrzymywania rurki tracheotomij-
nej, czynią te metody leczenia niezadowalającymi 
i o niepewnym rokowaniu [3–17].

MATERIAŁ I METODY

W Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngolo-
gicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w la-
tach 2002–2007 wykonano 10 resekcji poprzecznych 
tchawicy i części krtani wg metody Pearsona [12]. 
Bardzo istotna przed planowanym zabiegiem była 
staranna kwalifi kacja chorych do zabiegu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dobrego stanu ogólnego, 
pełną wydolnością krążenia, oddechową i spraw-
nością umysłową. Powinni to być pacjenci chętnie 
współpracujący z personelem medycznym i poddający 
się zabiegom pielęgnacyjnym, co jest istotne w tym 
bardzo trudnym dla chorego okresie pooperacyjnym. 
Ograniczeniem kwalifi kacji do zabiegu okazało się 
jatrogenne zbliznowacenie tkanek okolicy okołotcha-
wiczej i przykrtaniowej, co uniemożliwia konieczną 
dla wykonania zabiegu mobilizację krtani, tchawicy 
i kości gnykowej, a co się z tym wiąże „podciągnięcie” 
ku górze kikuta tchawicy i obniżenie krtani celem 
dokonania zespolenia [15]. Dlatego też do zabiegu 
powinni być kwalifi kowani chorzy uprzednio nie-
operowani techniką otwartą, o czym przekonano się 
w dwóch przypadkach, kiedy po otwarciu szyi po 
kilkakrotnych uprzednich operacjach rozszczepienia 

Tabela I. Skrócona charakterystyka pacjentów
Inicjały 
chorego

Wiek 
(w latach)

Nr hist. 
choroby

Przyczyna 
zwężenia

Bezpośrednia 
przyczyna intubacji

Szerokość 
pasażu 

Rozległość 
zwężenia

Odległość 
od głośni

Doba 
ekstubacji

Uwagi

KT 26 2680/02 przedłużona 
intubacja

uraz 
komunikacyjny

3 mm 3 pierścienie
+ chrząstka

1,5 cm 40 stent + rurka 
tracheotomijna

BN 16 2414/02 przedłużona 
intubacja 

rana kłuta płuca 3 mm 3 pierścienie 
+ chrząstka

1 cm 40 stent + rurka 
tracheotomijna

NR 26 1580/03 przedłużona 
intubacja 

uraz 
komunikacyjny

2 mm 2 pierścienie 
+ chrząstka

1 cm 40 stent + rurka 
tracheotomijna

ŁM 35 5111/07 przedłużona 
intubacja

zawał serca 5 mm 2 pierścienie 
+ chrząstka

1,5 cm 40 po tracheotomii 
6 tyg. stent

WJ 55 9130/07 przedłużona 
intubacja

nagłe zatrzymanie
krążenia

Brak 5 pierścieni 1 cm 10 po tracheotomii

SM 24 13256/07 przedłużona 
intubacja

próba samobójcza
(powieszenie)

3 mm 2 pierścienie 2 cm 11 ---

WM 25 4439/06 przedłużona 
intubacja

wypadek 
komunikacyjny

Brak 3 pierścienie 4 cm 10 po tracheotomii 
pogrubiała chrz. 
pierścieniowata 
ograniczenie rucho-
mości fałdów 
głosowych

ChM 30 1117/06 przedłużona 
intubacja

wypadek 
komunikacyjny

Brak 2 pierścienie 
+ chrząstka

1 cm 12 po tracheotomii

SzJ 54 17924/07 przedłużona 
intubacja

wypadek 
komunikacyjny

3 mm 5 pierścieni 
+ chrząstka

1 cm 14 po laryngofissurze 
i tracheotomii

SzM 22 12756/07 przedłużona 
intubacja

wypadek 
komunikacyjny

3 mm 3 pierścienie 2 cm 8 ---
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krtani i tchawicy mających na celu usunięcie blizn we-
wnątrzkrtaniowych i tchawiczych, w trakcie zabiegu 
stwierdzono rozległe i spoiste blizny uniemożliwiające 
jakąkolwiek mobilizację tchawicy i krtani. Wykonanie 
u tych chorych trwałego, stabilnego zespolenia po 
resekcji tchawicy byłoby niemożliwe. W związku 
z takim stanem miejscowym odstąpiono u tych cho-
rych od operacji. 

Wszyscy pacjenci w analizowanej grupie 
byli płci męskiej, ich wiek wahał się od 16 do 54 
lat. U każdego z nich powstanie zwężenia bli-
znowatego tchawicy było następstwem prze-
dłużonej intubacji trwającej do 11 dni (tab. I).
Tylko jeden chory zakwalifi kowany do resekcji po-
przecznej tchawicy był wcześniej leczony operacyjnie 
z powodu zwężenia (laryngofi ssura z operacją pla-
styczną i implantacją T-drenu). U wszystkich chorych 
pierwszym etapem leczenia było dokładne badanie 
endoskopowe krtani i tchawicy z oceną stopnia, dłu-
gości i lokalizacji zwężenia w stosunku do głośni. 
Ułatwiało to planowanie poziomu i rozległości resekcji 
tchawicy i krtani. Pasaż oddechowy u trzech chorych 
był całkowicie zniesiony z powodu blizny, która ob-
turowała okolicę podgłośniową. U dwóch następnych 
stwierdzono ograniczenia pasażu powietrznego do 2 
mm, u czterech do 3 mm, u jednego do 4 i jednego do 
5 mm. Szerokość zwężenia u tych pacjentów zlokali-
zowana była od 1 cm od poziomu głośni (5 chorych), 
1,5 cm (2 chorych), 2 cm (2 chorych), do 4 cm (1 
chory), a rozległość blizny wahała się od 2 pierścieni 
(2 chorych) do 5 pierścieni tchawicy (1 chory). U 2 
pacjentów blizna obejmowała 2 pierścienie tchawicy 
wraz z częścią chrząstki pierścieniowatej, u dwóch 3 

Ryc. 1. Obraz endoskopowy krtani i tchawicy u pacjenta 
S. J. przed leczeniem operacyjnym. Widoczne lejkowate 
zwężenie podgłośniowe ograniczające pasaż oddechowy

Ryc. 2. Obraz endoskopowy krtani i tchawicy u tego samego 
pacjenta po leczeniu operacyjnym. Pasaż powietrzny szeroki, 
linia zespolenia gładka, praktycznie niewidoczna

Ryc. 3. Zdjęcie warstwowe 
krtani u pacjenta W.M. 
Widoczna szeroka blizna 
podgłośniowa

Ryc. 4. Zdjęcie warstwowe 
krtani u tego samego pacjenta 
po leczeniu operacyjnym 
zwężenia nie wykazuje
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z powodzeniem w 10–14 dobie od zabiegu, jedynie 
u 3 pierwszych operowanych, dla pewności prawid-
łowej dylatacji zespolenia, utrzymywano przez okres 
6–8 tygodni wewnątrzkrtaniowy dren szynujący wraz 
z zabezpieczającą drożność dróg oddechowych i pod-
pierającą dren rurką tracheotomijną tuż poniżej niego. 
Czas obserwacji naszych chorych waha się aktualnie 
od 6 miesięcy do 6 lat. Wszyscy z badanej grupy wy-
kazują prawidłową wydolność oddechową, oddychają 
swobodnie, są sprawni fi zycznie i uprawiają sport. Ich 
głos jest dźwięczny. W badaniu endoskopowym linie 
zespolenia są gładkie, tomogramy tchawicy zwężenia 
nie wykazują (ryc. 1–6). 

OMÓWIENIE

W miarę nabierania doświadczeń związanych 
z chirurgicznym leczeniem zwężeń krtani i tchawicy 
metodą poprzecznej resekcji według Pearsona [12], 
sposób jej wykonania ulegał nieznacznej modyfi kacji, 
głównie w celu poprawy komfortu pacjenta w okre-
sie okołooperacyjnym. W trakcie trzech pierwszych 

pierścienie, a u 3 pacjentów 3 pierścienie tchawicy 
wraz z chrząstką pierścieniowatą. U wszystkich ana-
lizowanych zabieg przeprowadzono pomyślnie, bez 
powikłań śródoperacyjnych, tylko u jednego, u którego 
dwa lata wcześniej wykonano rozszczepienie krtani 
i wycięcie blizn wewnątrzkrtaniowych, tak jak się 
zresztą spodziewano, napotkano trudności w prepa-
rowaniu i mobilizowaniu tchawicy i krtani. U tego 
chorego po zabiegu powstała rozległa odma podskór-
na obejmująca szyję i twarz, która zresorbowała się 
samoistnie po pięciu dniach. Pacjentów ekstubowano 

Ryc. 5. MRI szyi pacjenta SJ. W okolicy podgłośniowej 
stwierdza się lejkowate zwężenie 

Ryc. 6. MRI kontrolne szyi u tego samego chorego, zwężenia 
nie wykazuje
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resekcji przeprowadzanych w naszej klinice w celu 
zabezpieczenia drożności dróg oddechowych, założo-
no do światła tchawicy, dren szynujący wraz z rurką 
tracheotomijną na okres 6–8 tygodni, mocowany nicią 
chirurgiczną do tkanek miękkich szyi. Ze względu na 
obserwowane dobre wyniki odległe zabiegu stwier-
dzono, że powyżej przedstawione postępowanie nie 
jest konieczne. Wystarczająca dla dobrego wygojenia, 
z utrzymaniem prawidłowego światła drogi odde-
chowej tej okolicy, jest założona rurka intubacyjna 
wprowadzona dotchawiczo przez nos, na okres około 
10 dni po zabiegu.

Zachęcające wyniki w przedstawionej grupie cho-
rych nie odbiegają od wyników innych autorów [1–17], 
które sięgają od 85 do 100% trwałych wyleczeń, z ma-
łym odsetkiem powikłań śród- i pooperacyjnych oraz 
restenoz. Opisywane przez innych autorów takie po-
wikłania po zabiegu, jak ziarninowanie w linii zespo-
lenia, infekcje pooperacyjne, pooperacyjna dysfunkcja 
głośni spowodowana porażeniem nerwów wstecznych, 
odma, przetoka tchawiczo-przełykowa, krwawienie 
okołooperacyjne, są rzadkie [1, 2, 6, 7, 11–17].

W naszym materiale stwierdzono u jednego chorego 
odmę podskórną w obrębie szyi i twarzy, która w ciągu 
kilku dni ustąpiła samoistnie. Krótki czas leczenia do 
całkowitego wyleczenia trwający do około 2 tygodni, 
praktycznie bez wpływu na jakość późniejszego życia 
i bez negatywnego działania na funkcje krtani, a także, 
co bardzo istotne, natychmiastowa poprawa głosu 
sprawiają, że resekcja poprzeczna tchawicy i części 
krtani z zespoleniem koniec do końca jest optymalną 
metodą leczenia rozległych zwężeń okolicy podgłoś-
niowej i tchawicy. 
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