Krtań

Identify the major cartilages of the larynx
Epiglottis
Epiglot tis

Podział kliniczny na trzy piętra:

Hyoid

- Nadgłośnia

Przednagłośniowa (Boyeta) ograniczona od przodu
Thyroid cart.

- Głośnia
- Podgłosnia
Ograniczenie od góry – wolny brzeg nagłośni,
fałdy nalewkowo-nagłośniowe i wcięcie
międzynalewkowe
Od dołu – dolny brzeg chrząstki
pierścieniowatej, graniczy z pierwszym
pierścieniem tchawicy

Przestrzenie okołokrtaniowe

Hyoid

Thyroid cart.
Arytenoid
cart.

Aryt enoi d
cart.

Vocal Cord

błoną tarczowo-gnykową, od tyłu nagłośnią i błoną
czworokątną, bocznie łączy się z przestrzenią okołogłośniową

Cricoid cart.

Cricoid cart.

Okołogłośniowa ograniczona od przodu i boku
chrząstką tarczowatą i stożkiem sprężystym, przyśrodkowo

Anterior view

Posterior view

Sagittal Section

błoną czworokątną, od tyłu błoną śluzową zachyłków
gruszkowatych

http://www.emory.edu/ANATOMY/Contents.html

Fizjologia krtani
Anatomia
krtani

Metody badania krtani

- Fonacja: dźwięki produkowane są przez krtań a ich

Oglądanie okolicy przedkrtaniowej

brzmienie i arykulacja są modyfikowane przez gardło,
język i wargi

-Wyniosłość tarczowa
-Wciąganie okolicy wcięcia mostka w czasie
wdechu połączone z świstem wydechowym
wskazuje na niedrożność światła krtani (guz,
ciało obce)
- Asymetria szyi: może wskazywać na
obecność przerzutów z raka krtani

- Oddychanie
- Ochrona dolnych dróg oddechowych: mechanizm
zamknięcia głośni, odruch kaszlowy.

- Stabilizacja klatki piersiowej poprzez
mechanizm zamknięcia głośni: układ oddechowy
jest zamykany przez głośnię co zapewnia mechaniczną
stabilizację podczas kaszlu, defekacji, wymiotów,
parcia.
Metody badania krtani
Palpacja
Należy zwrócić uwagę na następujące elementy:
- chrząstka tarczowata
- błona pierścienno-tarczowa i chrząstka
pierścieniowata
- węzły chłonne szyi wzdłuż ż.szyjnej
- gruczoł tarczowy
- ruchomość krtani podczas połykania

Fizjologia krtani

- Fonacja: dźwięki produkowane są przez krtań a ich
brzmienie i arykulacja są modyfikowane przez gardło,
język i wargi

- Oddychanie
- Ochrona dolnych dróg oddechowych: mechanizm
zamknięcia głośni, odruch kaszlowy.

- Stabilizacja klatki piersiowej poprzez
mechanizm zamknięcia głośni: układ oddechowy
jest zamykany przez głośnię co zapewnia mechaniczną
stabilizację podczas kaszlu, defekacji, wymiotów,
parcia.

Metody badania krtani
Laryngoskopia pośrednia
Zwraca się uwagę na:
kolor błony śluzowej, obecność
nieprawidłowej tkanki, obecność rozlanych
lub ograniczonych zmian: gładkich, z
owrzodzeniem, ruchomość fałdów
głosowych, światło tchawicy, gardło dolne
Odruch wymiotny
Ewentualne znieczulenie powierzchniowe !

Metody badania krtani
. Laryngoskopia pośrednia

Metody badania krtani
Metody badania krtani
Laryngoskopia
bezpośrednia
- endoskopia

laryngoskopia bezpośrednia
(Mikrolaryngoskopia)

Zalety:
-Zapewnia dobry wgląd,
powiększenie,
uwidocznienie miejsc
niedostępnych w
badaniu pośrednim
-Dokumentacja
fotograficzna

Metody badania krtani

Mikrolaryngoskopia :
-Mikroskop
-Doskonałe
-Zabiegi

oświetlenie

endoskopowe - mikrochirurgia

Diagnostyka
Dodatkowe badania:
-Radiografia: - zdjęcia warstwowe w
płaszczyźnie strałkowej
-TK, MRI,- zwężenia, guzy
- Stroboskopia –ocena anatomiczna i analiza
funkcjonalna
- Ultrasonografia układu chłonnego szyi –
doskonała matoda diagnozowania palpacyjnie
niewyczuwalnych węzłów

OSTRE ZAPALENIE KRTANI
laryngitis acuta

OSTRE ZAPALENIE KRTANI
laryngitis acuta
OSTRE NADGŁOŚNIOWE
OSTRE PODGŁOŚNIOWE
OSTRE ZAPALENIE KRTANI,TCHAWICY

A)

I OSKRZELI=KRUP

C)

B)

Ostre nieżytowe
Ostre zapalenie nagłośni
Ostre podgłośniowe
Ostre złośliwe zapalenie krtani i tachawicy
Ostre podśluzówkowe
Ograniczony ropień krtani
Róża krtani
Rozlana ropowica szyi
Ostre zapalenie ochrzęstnej krtani
Ostre zapalenie w przebiegu chorób zakaźnych
Ostre zapalenie stawu nalewkowo-pierściennego

Stroboskopia lupowa- oceniamy amplitudę
drgań
Jednoczasowość i jednakowość drgań
Przesunięcie brzeżne
Ciszę fonacyjną
Zamknięcie głośni

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE
KRTANI
Przewlekłe proste
Przewlekłe zanikowe
Przewlekłe przerostowe
Przewlekłe zapalenie tylnego odcinka krtani
Owrzodzenie kontaktowe
Obrzęk Reinckego
Polip fałdu głosowego
Guzki głosowe

SWOISTE ZAPALENIA KRTANI
Gruźlica
Toczeń
Kiła
Twardziel
Grzybice
Promienica

OSTRA DUSZNOŚC KRTANIOWA
Zaburzenia rozwojowe :

Uraz krtani i tchawicy (mechaniczny ,termiczny)

o

Wrodzona wiotkość krtani

Ciało obce

o

Wrodzona płetwa krtaniowa

Porażenie fałdów

o

Porażenie fałdów głosowych (choroby OUN,

głosowych(obwodowe,centralne)

urazy jatrogenne)

Obrzęk krtani

o

Torbiele krtani

Zapalny

o

Wrodzone zwężenia chrząstki pierścieniowatej

Niezapalny(niewydolność serca,nerek,wątroby lub

o

Guzy wrodzone

tarczycy)

Zapalenie:

Alergiczny

Ostre nadgłośniowe zapalenie krtani

Guz

Ostre podgłośniowe zapalenie krtani

Brodawczaki wieku dzicięcego

( pseudokrup)

Rak krtani i inne neo

Contact ulcer

Ostre zapalenie krtani , tchawicy i oskrzeli

Intubation injury

Acute epiglottitis

Vocal abuse

Hypertrophic chronic laryngitis

Acute laryngitis

Vocal cord polyps

Reinke’s Edema

TRACHEOTOMIA
Wskazania:
1.
Zaburzenia mechaniczne drożności dróg oddechowych:
guzy gardła dolnego , krtani , górnej części tchawicy ,górnej
części przełyku
wady wrodzone krtani i tchawicy
urazy krtani i tchawicy
obustronne porażenie fałdów głosowych
urazy twarzoczaszki
ciało obce
stany zapalne gardła, krtani i tchawicy

KONIKOTMIA
TRACHEOTOMIA
Nacięcie więzadła pierścienno-tarczowego
nacięcie tchawicy
TRACHEOSTOMIA
nacięcie tchawicy ze zszyciem jej ze skórą

TRACHEOTOMIA
WSKAZANIA C.D.:
2. Zaburzenia drożności dróg oddechowych:
zalegająca wydzielina , niedostateczne odksztuszanie
niedostateczna wentylacja
lub obie przyczyny naraz
3.Brak możliwości intubacji
4.Przedłużona intubacja
5.OSAS
6.W przebiegu rozległych operacji
PRZECIWSKAZANIA:
skazy krwotoczne

