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Légcső / Trachea

� Anatómia, kórélettan
� Kórelőzmény
� Fizikális vizsgálat
� Kiegészítő vizsgálatok



Anatómia / kórélettan
� Félig merev, hajlékony,

35-45 C-porc, bifurcatio Th4-Th5., 
porcmentes pars membranacea; 
csillós hengerhám, kehelysejtek, 
nyálkatermelő mirigyek l. propriaban

� Légúti szűkület (hypoplasia / collapsus) → 
légellenállás↑ → csökkent ventilláció 
→ respirációs acidózis és pulmonalis 
hipertenzió, cor pulmonale

Goblet cells

Ciliated columnar cells

Tubular glands
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Tünetek / fizikális vizsgálat

� Köhögés, szűkülési zörej, „libagágogás 
szerű” köhögés

� Tapintás: collapsus, érzékeny trachea, 
emphysema, lágyszöveti képlet (pajzsmirigy, 
haematoma, tályog)

� Hallgatózás: gége, légcső, mellkas (szűkülési 
zörej, váladék)



Kiegészítő vizsgálatok
� RTG: LL és VD/DV; collapsus, hypoplasia (Ø trachea / 

mellkas bejárat >0,2; 0,16; 0,12 vagy 3. borda 3x), mediastinalis 
terime, PTX, pneumomediastinum

� Tracheo -bronchoszkópia: megtekintés, 
tenyésztés, citológia, biopszia, idegen test eltávolítás

� Vérlabor: ált. nem informatív, szisztémás betegség, 
allergia 

� Bélsár vzsg.: tüdőférgesség



Légcs ő collapsus

� Középkorú /idős toy/kistestű kutyák
chihuahua, yorkshire terrier, törpe uszkár, shih tzu, lhasa apso, pomeraniai

szerzett>veleszületett, DV >LL

� Kórfejlődés: szerves mátrix megfogyása (porcképződés zavara, 
degeneráció?) → trachea és bronchomalacia → pars 
membranacea nyúlása, légcső collapsus (stage I-IV.)

� Hajlamosító okok: krónikus köhögés
krónikus légúti v. tüdőbetegség, szívelégtelenség, mediastinalis 
zsírlerakódás, terime



Légcs ő collapsus 2.

� Kórelőzmény, tünetek:
� krónikus köhögés, gyakran rohamszerű, libagágogás

szerű köhögés (nyakörv, izgalom, evés, ivás)

� légzési elégtelenség+/-, cyanosis, hyperthermia
� könnyen köhögtethető, jellegzetes tapintási lelet
� hallgatózás: stridor trachealis
� egyéb problémák: mitralis endocardiosis, krónikus bronchitis, 

hepatomegalia

� RTG (légzési fázis!)

� Bronchoszkópia



Klinikai tünetek



Légcs ő collapsus (stage I-IV.)

IV.
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Kezelés
� Sürgősségi ellátás (?)

� Bódítás (butorhanol, acepromazine), oxigén (ketrec, intubáció), 
glükokortikoid, hűtés

� Konzervatív kezelés (mindig)
� Köhögés csillapítás (butorphanol, codein)
� Prednizolon (ödéma, gyulladás)
� Hörgőtágítók (theophyllin)
� Fogyasztás, hajlamosító okok

� Műtét (?)
� Plikáció -> nem javasolt
� Extraluminalis protézis (nyaki szakasz, fiatal állat, gégebénulás!)

� Intraluminalis/endotrachealis „stent”



Endotrachealis stent beültetés

� Endoszkópos vizsgálat, 
betegszelekció

� Stent méretezése
� RTG és endoszkópia

� Beültetés
� Utókezelés
� Szövődmények

� Migráció, törés, perforáció, granulóma, 
gyógyszer mellékhatások

Forrás: http://infinitimedical.com/products/vet-
stent-trachea-3/



Roxy stent el őtt



Stent képekben (Roxy)



Roxy stent után 



Picur stent el őtt



Picur stent képekben



Picur stent videó



Picur stent után



Postoperatív ellátás

� Kórházi elhelyezés 24-48 óra

� Tartós gyógykezelés
� Szigorú köhögéscsillapítás
� Prednizolon 

� Rendszeres kontroll
� Stent pozíció / fractura -> RTG
� Granulációs szövet -> endoszkóp



Picur 5 hetes kontroll



Stent helyzetváltozása

Beültetés+1 nap Beültetés+5 hét



Köszönöm a figyelmet!



� Endoszkóp labor 
� 06/1-478-4100/8913 (üzenetrögzítő)

� Endoszkópos id őpont
� 06/1-478-4147 H-V 8.00-20.00 (betegirányító)
� Beteg leletekkel, éhgyomorra
� Ha kapott időpontot, jöjjön vagy legkésőbb 2 nappal 

korábban mondja le!

� Sürgős eset
� Beutalni az ambulanciára!

� Email
� psader.roland@univet.hu


