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 Atrézie -  znamená vrozená neprůchodnost, 

jícen je přerušen, rozdělen na dvě oddělené 

části, horní slepě končící a dolní, která často 

navazuje píštělí na průdušnici. Potrava a 

sliny se nemohou dostat z úst do žaludku. 

Tracheoesofageální píštěl – je abnormální 

spojení mezi průdušnicí a vedle ležícím 

jícnem. Tímto spojením se může vzduch 

dostávat do žaludku nebo potrava z jícnu do 

plic. 





AJ a TEP jsou život ohrožující vady, pokud by 

neproběhla operace, děti by nemohly jíst ani 

pít a hrozí jim aspirace, vdechnutí obsahu 

dutiny ústní. 

 

Operace zpravidla proběhne brzy po 

narození,ale existují výjimky, kdy je vhodné 

anastomózu odložit. 

 

 



Zabránit aspiraci  

 

Zvýšená poloha na boku nebo břiše 

 

Šetrné odsávání z konce pahýlu 

 

 Intervaly odsávání dle slinění a saturace  

 

Nezavádět trvalé odsávání z pahýlu jícnu  

     ( poranění sliznice) 



Operace má dvě části.  

1/Chirurg nejprve musí přerušit spojení 

mezi jícnem a průdušnicí – píštěl.  

 

2/Poté spojí oba konce jícnu.  

 

3/Na konci úspěšné operace se zavede 

nosem a jícnem do žaludku 

transanastomická sonda, která se 

ponechá několik dní.  

 

Občas nelze  uskutečnit při první operaci  

úspěšné spojení. 



 Riziko poškození anastomózy cévkou je 

nemalé 

 

 Sliny většinou obtékají kolem NGS, riziko 

aspirace je nevelké 

 

Musí se respektovat omezení hloubky 

odsávání max. do 7 cm (dle operatéra) 

 

Odsávat šetrně  -  nešťouchat 



 pahýly zůstaly uzavřené 

 

 založí se podložené příčné matracové stehy 

 

 stehy se prošijí prevertebrální fascií nad a pod 

pahýly jícnu  

 

 zaváží  se pod tahem tak, že přitahují konce 

jícnu 

 

 za 3-4 týdny anastomóza 

 



 
 Postup na horním pahýlu obdobný 

 

 Při krátkém HP – stejný kožní řez tho-to 4. 
mž 

 

 Pomocný steh na apex 

 

Oddělit tracheu od jícnu, aby nebránila tahu 

 

 



 Stehy vyvedeny vzadu na hrudníku 

 

 Prošity silným silikonovým knoflíkem - široká plocha 
je důležitá 

 

  1-2x denně se pod steh pomocí mosquito peánu 
podvléká kus silikonové hadičky, aby se zvýšil tah. 

 

 Je-li již hadiček hodně, odstraní se a steh se znovu 
zaváže.  

 



 Riziko aspirace trvá u AJ bez anastomózy, 

musí se dostatečně hluboko odsávat pod 

společný prostor dýchacích cest a GIT. 



 Riziko poškození  jícnu je malé 

 Riziko aspirace je velké 

Nešetrné odsávání se šťoucháním je dítěti 
velmi nepříjemné  

Dlouhodobě nešetrné odsávání vede k 
poškození sliznice jícnu 

Cévku zavedeme šetrně bez sání   na dno 
pahýlu, až ucítíte odpor vytahujte cévku se 
sáním 

Matka po řádném zacvičení může odsávat, 
ale nemusí a spíše nemá 



 Riziko poškození jícnu se mírně zvýšilo  

 

 Riziko aspirace trvá, musí se odsávat 

dostatečně hluboko pod společný prostor 

dýchacích cest a GIT 

 

Hloubka odsávání je stanovena z opatrnosti 

malá, ale je nutné odsávat z dostatečné 

hloubky- alespoň 7-8 cm 

 

Matka odsávat nesmí 









 

 

 

 

 

 

 

Děkuji za pozornost 

 

 


