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Definice, základní pojmy

Hltanová mandle
■	 		lymfatická tkáň v podslizničním vazivu na horní a zadní stěně klenby nosohltanu
■	 		fyziologické zvětšení mezi 3.–  5. rokem, největší objem v 6  –7 letech, poté postupně 

atrofuje

Adenoidní vegetace (AV)
■	 patologické zbytnění hltanové mandle
■	 anatomicky neexistuje jednoznačná hranice mezi „normální“ hltanovou mandlí a AV 
■	 	mechanická překážka nosohltanu a ústí Eustachových trubic nebo možné ložisko 

infekce (i nezvětšená hltanová mandle)
■	 pro rozhodování o léčbě není podstatná „velikost“ mandle, ale klinické příznaky

Patofyziologie
Příčiny zvětšení mandle: 
■	 dráždění opakovanými infekcemi
■	 nesprávná životospráva
■	 konstituční a hormonální vlivy
■	 nefyziologické dýchání ústy (patologický podmíněný reflex)

Hodnocení velikosti AV (dle Sychry)

vztah AV k choanám
I.
II.
III.

–
–
–

AV v klenbě po horní okraj choan
AV do poloviny choan
AV přes polovinu choan

vztah AV k tubárním torům
a
b
c

–
–
–

AV dosahuje k tubárním torům
AV utlačuje a deformuje tubární tory
tubární tory jsou AV překryty

Adenoidní vegetace

Obstrukce nosohltanu  
zvětšenou hltanovou mandlí  
(adenoidními vegetacemi)

měkké patro

kořen jazyka

adenoidní 
vegetace

klínová dutina



Příručka pro praxi: Adenoidektomie 3

Facies adenoidea

Obstrukce nosohltanu  
zvětšenou hltanovou mandlí  
(adenoidními vegetacemi)

Symptomy

Příznaky jsou děleny, zda jsou způsobené obstrukcí dýchacích cest  
nebo hltanovou mandlí jako ložiskem infekce.
Mechanické
■	 místní
	 •	 neprůchodnost	nosní	dutiny	a nosohltanu
	 	 –	dýchání	ústy	a chrápání,	mohou	být	i apnoické	pauzy
  – změna hlasu – zavřená huhňavost
	 •	 facies	adenoidea	–	tupý,	hloupý	výraz	v obličeji,	stále	pootevřená	ústa
	 •	 obstrukce	nosohltanového	ústí	sluchové	trubice	s poruchou	ventilační	funkce
  – sekretorická otitida, chronická otitida
  – převodní nedoslýchavost

■	 vzdálené
	 •	 postižení	horní	a dolní	čelisti
	 	 –	vznik	gotického	patra,	narušení	žvýkacího	aparátu,	anomálie	v postavení	zubů
	 •	 somatické	postižení
	 	 –	plochý	hrudník,	kulatá	záda,	nedostatečný	celkový	vývoj
	 •	 	ostatní	potíže
	 	 –		dítě	nevyspalé,	apatické,	nedostatečně	prospívá,	při	poruše	sluchu	má	potíže	

ve škole

Infekční
■	 místní
	 •	 chronická	rinosinusitida
■	 vzdálené
	 •	 chronický	katar	sluchové	trubice,	recidivující	otitidy
	 •	 opakované	infekty	horních	cest	dýchacích,	záněty	hrtanu,	průdušnice	a průdušek
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Diagnostika

■	 anamnéza
■	 klinické vyšetření 
	 •	 facies	adenoidea
	 •	 přední	rinoskopie	–	prosáknutí	sliznice	nosu
	 •	 nepřímá	epifaryngoskopie	–	u dětí	často	nemožná
	 •	 nepřímé	známky	AV	
	 	 –		Grünwaldův	příznak	–	stékání	hlenu	z nosohltanu	po vyvolání	dávivého	reflexu	

stlačením	kořene	jazyka	ústní	lopatkou
	 	 –	palpačně	zvětšené	lymfatické	uzliny	v oblasti	V (chronická	infekce	nosohltanu)
■	 endoskopické	vyšetření	nosu	a	nosohltanu
	 •	 	klinicky	největší	přínos,	hodnocení	velikosti	AV	vůči	hornímu	okraji	choan	

a tubárním	torům

Diferenciální diagnostika
alergická	onemocnění;	chronické	cizí	těleso	v nosní	dutině;	chronická	hypertrofická	
rinitida;	choanální	atrézie;	nosní	polypy;	cysta	nosohltanu;	juvenilní	angiofibrom	
nosohltanu	a maligní	tumory

Endoskopická adenoidektomie – zaveden  
McIvorův rozvěrač do dutiny ústní, měkké  
patro odtaženo bužiemi

Adenoidní vegetace – pohled 
z dutiny nosní při flexibilní 

endoskopii vpravo (AV IIIb)

Adenoidektomie, endoskop a kyreta  
zavedeny přes dutinu ústní
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Léčba

Základní léčebnou modalitou je chirurgické odstranění adenoidních  
vegetací – adenoidektomie /adenotomie (AT).

Indikace AT
■	 adenoidní vegetace  způsobující dlouhodobé obtíže (viz příznaky)
■	 	pro indikaci adenoidektomie je rozhodující anamnéza (klinické příznaky),  

nikoliv velikost AV
■	 	laboratorní vyšetření hemokoagulace (APTT, Quick) lze nahradit dotazníkem 

ke zjištění poruchy krevní srážlivosti podepsaným dětským praktickým lékařem 
a rodičem (Chrobok et al. Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 2009, 58:232–236)

Kontraindikace AT
■	 porucha hemostázy nebo anémie - absolutní kontraindikace
■	 akutní zánět
■	 epidemie virových onemocnění
■	 očkování do 3 týdnů od operace
■	 podezření na angiofibrom nosohltanu

Technika provedení
■	 	za standardní postup je dnes považován výkon 
	 •	 	v celkové	anestézii	se	zajištěním	dýchacích	cest	(intubace	nebo	 

laryngeální maska)
	 •	 	s	použitím	McIvorova	ústního	rozvěrače	a	odtažením	měkkého	patra	 

(bužie, hák)
	 •	 	kontrolou	krvácení	kompresí	nosohltanu	pevně	fixovaným	tampónem	 

s/bez roztokem adrenalinu nebo bipolární koagulací
■	 	adenoidektomie bez použití endoskopu
	 •	 	operatér	se	orientuje	pouze	podle	palpačního	vjemu	event.	zadní	nepřímou	

rinoskopií
	 •	 k samotnému	odstranění	jsou	používány	různé	typy	kyret
■	 endoskopická adenoidektomie
	 •	 vizualizace	endoskopem	transorálně	nebo	transnazálně
	 •	 odstranění	AT	kyretou,	lze	ale	provést	např.	také	za pomocí	shaveru

Komplikace
■	 dle doby vzniku mohou být komplikace peroperační a pooperační
■	 krvácení
	 •	 nejčastější	pooperační	komplikace
	 •	 příčinou	je	reziduum	lymfatické	tkáně	nebo	poraněná	céva
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■	 infekce
	 •	 středoušní	zánět,	lymfadenitida	spádových	uzlin
	 •	 	infekce	předních	vazů	krční	páteře	způsobující	torticollis	(Griselův	syndrom)
	 •	 	meningitida	(velmi	vzácná	komplikace)

Komplikace po adenoidektomii dle doby vzniku

Peroperační

anesteziologické	(aspirace)
operační	trauma
krvácení
poranění	zubů
poranění	muskuloskeletální

Časné	pooperační	(do 24	hodin)

plicní	edém
hypoventilační	syndrom
nauzea,	zvracení,	dehydratace
bolest
dysfunkce	sluchové	trubice
hemotympanon,	středoušní	zánět
krvácení

Pozdní	(do 2	týdnů)

krvácení
infekce	hltanu	nebo	plic
dehydratace
velofaryngeální	insuficience

Dlouhodobé	(týdny	až	měsíce) velofaryngeální	insuficience
stenóza	nosohltanu,	sluchové	trubice

Rehabilitace
U dětí	je	pooperačně	doporučován	nácvik	dýchání	nosem	pomocí	dechových	cviků.	
Vhodné	je,	aby	rodiče	cvičili	společně	s dítětem.
■	 foukání	bublin	do vody	
	 •	 	dítě	se	nadechuje	nosem	a vydechuje	ústy	přes	trubičku,	která	je	zanořena	

do sklenice	s vodou
■	 nafukování	balonku
■	 posílení	pomocných	dýchacích	a břišních	svalů

Schéma adenoidektomie
Adenoidektomie 
Beckmannovou kyretou 



 1 Beckmann kyreta nosohltanová fig. 1 112 30 0300
 2 Beckmann kyreta nosohltanová fig. 2 112 30 0310
 3 Beckmann kyreta nosohltanová fig. 3 112 30 0320
 4 Beckmann kyreta nosohltanová fig. 4 112 30 0330
 5 Prince nůžky na mandle; 18,5 cm 113 32 0010
 6 Troeltsch pinzeta nosní jemná; 16,0 cm 114 30 0010
 7 Rochester-Pean svorka na cévy zahnutá; 20,0 cm 115 08 0171
 8 Ochsner-Kocher svorka na cévy rovná; 14,0 cm 115 91 0133
 9 Backhaus svorka na prádlo; 11,0 cm 115 91 0343
 10 Weil-Blakesley kleště štípací nosní; 12,5 cm 116 91 0201
 11 Bruenings kleště na nosní přepážku fig. 1; 19,0 cm 116 91 0228
 12 Bruenings kleště na nosní přepážku fig. 2; 19,0 cm 116 91 0229
 13 Bruenings kleště na nosní přepážku fig. 3; 19,0 cm 116 91 0230
 14 Bruenings kleště na nosní přepážku fig. 4; 19,0 cm 116 91 0231
 15 Hartmann kleště na nosní polypy; 3,0 mm; 20,4 cm 117 30 0100
 16 Mc Ivor rozvěrač úst komplet 119 91 0222
 17 Hartmann zrcátko nosní fig.1; 15,0 cm 122 91 0302
 18 Hartmann zrcátko nosní fig.2; 15,0 cm 122 91 0304
 19 Hartmann zrcátko nosní fig.3; 15,0 cm 122 91 0306
 20 Kanyla laryngeální; 2,5 mm; 13,0 cm 134 99 0562
 21 Miska; 0,45 l; 12,8×5,5 cm 136 91 0081
 22 Miska; 25,0 cm 136 91 0088
 23 Tác; 23,0×15,5×3,0 cm 136 91 0097
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