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Úvod  
Aspirácia cudzieho telesa (CZT) patrí medzi život ohrozujúce stavy spojené s raným 
detstvom, najmä u batoliat [1, 3, 4]. Nesprávna diagnostika, s následkom ponechania CZT v 
dýchacích cestách, vedie k ich poruchám - chronickému pískaniu, rekurentným pneumóniám, 
až náhlej, život ohrozujúcej obštrukcii dýchacích ciest [2, 4, 5]. K aspiráciám dochádza u detí 
relatívne častejšie oproti dospelým, najmä z dôvodu zvedavosti voči malým predmetom, ktoré 
batoľatá skúmajú ústami, neschopnosti žuť a prehĺtať jedlo, nevyvinutého zadného zuboradia, 
a nezrelých nervovosvalových mechanizmov dýchacích ciest [4, 6]. Správna diagostika CZT 
je pre detského otorinolaryngológa vždy výzva, nakoľko musí zvažovať kombináciu znakov a 
symptómov pred indikáciou bronchoskopie u detského pacienta, ktorá je významnou 
modalitou v diagnostike a terapii aspirácie cudzieho telesa. Cieľom práce bolo zhodnotiť 
prediktívnu hodnotu faktorov: anamnéza, auskultačný nález a RTG nález pľúc v rámci 
indikácie bronchoskopie u detského pacienta. Okrem toho sme vyhodnotili vybrané údaje o 
aspirovaných cudzích telesách a technike výkonu - typ použitého bronchoskopu, výskyt 
organického CZT voči anorganickému, taktiež aj vplyv pneumónie pri indikácii pacienta na 
bronchoskopické vyšetrenie. 
 
Materiál a metódy 
V našej retrospektívnej štúdii sme pracovali s anamnestickými údajmi 117 detských pacientov 
DORLK LF UK a NÚDCH, s priemerným vekom 35 mesiacov. Na zaradenie do štúdie musel 
pacient podľa údajov z registra Medea (nemocničný systém NÚDCH) podstúpiť rádiologické 
vyšetrenie a bronchoskopický operačný výkon. Pacienti s nekompletnými dátami (chýbajúce 
RTG) boli zo štúdie vyradení. Medzi vyhodnocované údaje patria: vek, pohlavie, čas od 
aspirácie po finálne odstránenie, prítomnosť aspiračného momentu (kašeľ, dusenie sa +/- 
zvracanie), cyanóza, dyspnoe, horúčka, prítomnosť/neprítomnosť príznakov pri príjme,  
auskultačný nález, RTG nález, prítomnosť/neprítomnosť CZT a jeho typ (organické/ 
anorganické), typ bronchoskopu použitý pri odstránení CZT, lokalizácia CZT 
(laryngotrachea, ľavý alebo pravý bronchus), prítomnosť pneumónie u pacienta keď nebolo 
prítomné CZT. Pacienti, ktorých údaje boli použité v tejto štúdii podstúpili bronchoskopiu 
indikovanú kvôli suspektnej aspirácii cudzieho telesa v rokoch 2017 až 2021. Žiadna 
úmrtnosť pacienta nebola evidovaná, pacienti nemali žiadne komplikácie po výkone. 
Povolenie na analýzu dát bolo získané od Etickej komisie Národného ústavu detských chorôb. 
Štatistická analýza sa uskutočnila pomocou SPSS 20.0 (IBM). Deskriptívna analýza bola 
použitá na zobrazenie základných trendov v demografických premenných, ako aj výsledkov 
analýzy. Na určenie významnosti rôznych údajov bol použitý chí-kvadrátový test. Hodnota 

p<0,05 sa považovala za významný rozdiel.  
 
Výsledky 
Z dát zozbieraných na zhotovenie práce boli vytvorené dve analýzy. Univariačná analýza 
výskytu jednotlivých príznakov a multivariačná analýza faktorov, ktoré sa používajú pri 



indikácii pacienta na bronchoskopiu pri suspektnej aspirácii CZT. V nasledujúcej časti 
prezentujeme relevantné výsledky. 
 
Všeobecné údaje:  
Zo 117 pacientov (M:60,7%, Ž:39,3%) s priemerným vekom 35 mesiacov (63,2% <2rokov, 
min. 5m, max. 204m) sme zistili cudzie teleso u 64 detí (54,7%, s lokalizáciou: v pravých 
bronchoch 31,6%, ľavých bronchoch 13,7%, bilaterálne 2,6%, laryngotrachei 6,8%), z toho 
organické u 52 (44,4%) a anorganické u 12 (10,3%). Svedok aspirácie bol z anamnézy 
prítomný v 76 prípadoch (65%), po príchode do nemocnice bolo asymptomatických 39 
(33,3%) detí. Flexibilný bronchoskop bol na definitívnu extrakciu použitý v 38 prípadoch 
(58%) a rigidný v 27 (42%). Priemerný čas od aspirácie po bronchoskopiu bol 4,55 dňa 
(72,7% do 48hod. po príjme), minimálny 0 (bronchoskopia prebehla v deň aspirácie), 
maximálny 120 dní. Počet pacientov s diagnostikovanou pneumóniou bez prítomného 
cudzieho telesa bol 22 (18,8%). Po štatistickej analýze sme zistili, že počet dní prítomnosti 
CZT nesúvisí s tým, že dieťa prichádza do nemocnice asymptomatické (p=0.959). 
 
Anamnéza:  
Z anamnézy sme sledovali aspiračný moment, cyanózu, horúčku, dyspnoe. Aspiračný 
moment  bol prítomný u 35,2% pozitívnych prípadov, ako aj 35,2% negatívnych  (p=0,880).  
Cyanózu malo 9 pacientov s aspirovaným CZT  a 11 pacientov bez aspirácie CZT (p=0,653), 
dyspnoe malo 38 pacientov s pozitívnym CZT, 33 bez diagnostikovaného CZT (p=0,236), 
horúčku 6 pacientov s CZT, 3 bez CZT (p=0,282). Analýza nepreukázala významnosť týchto 
parametrov. Počet asymptomatických pacientov pri príjme bol 32 (30,5%), z ktorých bolo 
CZT následne potvrdené u 7 (6,7%) a nepotvrdené u 25 (23,8%). Naopak, symptomatických 
pacientov bolo prijatých 73 (69,5%), z toho CZT bolo identifikované u 45 (42,9%) a 
neidentifikované u 28 (26,7%). Tento výsledok je štatisticky významný (p=0,000). 
 
Auskulačný nález  
Z pacientov prijatých na DORLK malo pozitívny auskultačný nález 79 (75,2%), bez nálezu 
bolo 26 (24,8%) detí. Z pacientov s pozitívnym auskultačným nálezom a prítomnosťou 
cudzieho telesa boli štatisticky významné unilaterálne znížené dychové fenomény, prítomné u 
17 detí (16,2%). Stridor bol zaznamenaný u 9 (8,6%), chrôpky 13 (12,4%), pískanie 9 (8,6%) 
a negatívny auskultačný nález u 4 (3,8%) pacientov. Pri pacientoch bez CZT bol zaznamený 
negatívny auskultačný nález v 22 (21%) prípadoch, znížené dychové fenomény v 9 (8,6%), 
stridor 4 (3,8%), chrôpky 12 (11,4%) a pískanie prítomné v 6 (5,7%) prípadoch. Výsledky sú 
štatisticky významné (p=0,002), u pacientov s organickým cudzím telesom boli častejšie 
identifikované stranový rozdiel a stridor. Prítomnosť pneumónie neovplyvňuje výsledky 
auskultácie pri diagnostike cudzieho telesa (p=583) a nemá významný vplyv na indikáciu 
pacienta na bronchoskopiu.  
 
Rádiologický nález 
Z analýzy boli vylúčení pacienti s rádiokontrastným CZT. U pacientov s potvrdeným CZT bol 
diagnostikovaný normálny RTG nález v 16 (15,2%), konsolidácie 8 (7,6%), emfyzém 23 
(21,9%) a atelektázy 5 (4,8%) prípadoch. Pacienti bez CZT mali negatívny nález v 32 
(30,5%), konsolidácie 8 (7,5%), emfyzém 9 (8,6%) a atelektázy 4 (3,8%) prípadoch. 
Výsledok je štatisticky významný (p=0,009), pacientom s cudzím telesom bol s väčšou 
frekvenciou diagnostikovaný emfyzém pľúc.  
Analýza nálezov po porovnaní s časom od aspirácie po bronchoskopiu (diagnostiku) 
poukazuje na výskyt emfyzému a rádiokontrastného telesa (v prípade anorganických telies) do 
0 dní od aspirácie. Atelektázy sa objavili za 2 dni, konsolidácie za 3 dni.  



Prítomnosť pneumónie neovplyvňuje výsledky RTG pri diagnostike cudzieho telesa 
(p=0,601) a nemá významný vplyv na indikáciu pacienta na bronchoskopiu. 
 
Multivariačná analýza 
Najvyššia pravdepodobnosť pozitívneho výsledku je daná kombináciou pozitívneho 
auskultačného vyšetrenia, RTG a anamnézy (72%), taktiež aj auskultačného vyšetrenia a RTG 
(72%). Zvyšné kombinácie s hodnotami pod 60%, s najnižšou hodnotou pri izolovanej 
pozitívnej anamnéze (23%). Najvyššia negatívna prediktívna hodnota (NPV) je v prípade 
negatívneho výsledku všetkých troch modalít ( 100%). Špecificita a senzitivita troch metód je 
uvedená v Tabuľke 2. 
 
Tabuľka 1: Pravdepodobnosť správneho pozitívneho výsledku diagnostiky cudzieho telesa.  

(ASK - auskultácia, ANMZ - anamnéza, RTG - snímka, PPV/NPV - pozitívna/negatívna 

prediktívna hodnota). 

Auskultácia Anamnéza RTG  Počet PPV % NPV % 

ASK(+) ANMZ(+) RTG(+) 24/33 72 - 

ASK(+) ANMZ(+) RTG(-) 12/25 48 - 

ASK(+) ANMZ(-) RTG(-) 5/9 55 - 

ASK(+) ANMZ(-) RTG(+) 13/18 72 - 

ASK(-) ANMZ(+) RTG(+) 4/9 44 - 

ASK(-) ANMZ(+) RTG(-) 3/13 23 - 

ASK(-) ANMZ(-) RTG(+) 3/5 60 - 

ASK(-) ANMZ(-) RTG(-) 5/5 - 100 

 
Tabuľka 2: Porovnanie diagnostických nálezov u pacientov s organickým cudzím telesom a 

bez neho. (n - počet pacientov) 

Vyšetrenie 
CZT + pacienti 

(n=52) 
CZT - pacienti 

(n=53) 
Senzitivita 

% 
Špecificita 

% 
p 

Aspiračný 
moment 37 (35,2%) 37 (35,2%) 67,00% 30,00% 0,880 

Symptómy      

     Prítomná 
cyanóza 9 (8,6%) 11 (10,5%)   0,653 

     Pozitívne 
dyspnoe 38 (36,2%) 33 (31,4%)   0,236 

     Prítomná 
horúčka 6 (5,7%) 3 (2,9%)   0,282 

Auskultácia   68,00% 60,00% 0,002 

     Pískanie 9 (8,6%) 6 (5,7%)    

     Chrôpky 13 (12,4%) 12 (11,4%)    



     Stridor 9 (8,6%) 4 (3,8%)    

     Oslabené 
dýchanie 17 (16,2%) 9 (8,6%)    

     Bez nálezu 4 (3,8%) 22 (21%)    

RTG nález   84,00% 41,00% 0,009 

     Normálny 
nález 16 (15,2%) 32 (30,5%)    

     Konsolidácie 8 (7,6%) 8 (7,6%)    

     Emfyzém 23 (21,9%) 9 (8,6%)    

     Atelektázy 5 (4,8%) 4 (3,8%)    

 
Diskusia 
Indikácia pacientov na bronchoskopiu po suspektnej aspirácii cudzieho telesa je pre detského 
otorinolaryngológa vždy náročným rozhodnutím [9, 11]. Nepriame nálezy, rádiologické alebo 
fyzikálne vyšetrenia, upozorňujú lekárov na potrebu ďalšieho riešenia. Jednoznačným 
diagnostickým a terapeutickým nástrojom je bronchoskopia, u detí vedená pod celkovou 
anestéziou [8]. 
V našej štúdii sa vek pacientov pohyboval medzi 5 a 204 mesiacmi, 63,2% detí malo menej 
ako 2 roky. To je v súlade s väčšinou literárnych zdrojov opisujúcich batolivé obdobie (do 3 
rokov) ako najrizikovejšie [1-9, 11, 12]. Niektoré štúdie [8, 9] stanovili vekový strop 
pacientov na 16, resp. 12 rokov, pričom najstarší pacient v našej štúdii podstúpil 
bronchoskopiu vo veku 17 rokov.  
Z hľadiska pohlavia sme mali vyšší podiel mužskej populácie (60,7%), naše výsledky sa 
nelíšia od iných štúdií. Vyššie percento pacientov mužského pohlavia by mohlo byť 
spôsobené jeho pomerne vyššou zvedavosťou, podľa Na’ara [6].  
Priemerný čas od aspirácie po bronchoskopiu bol 4,55 dňa, pričom 72% prípadov podstúpilo 
bronchoskopiu do 2 dní od aspirácie. Literatúra uvádza variabilný interval, nakoľko podobne 
ako v našej štúdii, akútne prípady sú riešené čo najrýchlejšie (v daný deň), chronické 
problémy s dýchaním môžu trvať aj týždne [2, 11] a pacient prichádza až na odporúčanie 
detského lekára. Neodmysliteľnou súčasťou indikovania bronchoskopie u detí je zhodnotenie 
stavu pacienta, aby sa predišlo komplikáciám počas výkonu, ktorý vyžaduje pozorný tím 
skúsených otorinolaryngológov, anestéziológov a sestier na operačnej sále. Z toho dôvodu sa 
výkon občas posúva o niekoľko hodín, aby sa bronchoskopia vykonala počas dňa, nie v 
nočných hodinách, pokiaľ to stav pacienta dovoľuje.  
Cudzie teleso bolo prítomné v 54,7%  prípadov, v literatúre sú rôzne štúdie porovnávajúce 
rôzne študijné skupiny, do našej štúdie sme zahrnuli všetkých pacientov, ktorí podstúpili 
bronchoskopiu pre podozrenie na aspiráciu cudzieho telesa, takže je možné čiastočne 
porovnať tieto výsledky so štúdiami viacerých vedeckých tímov [1 - 5, 7]. Čo sa týka povahy 
cudzieho telesa, extrahovalo sa  81,25% organických, 18,75% anorganických cudzích telies, v 
súlade s niektorými štúdiami: 84% -16% [4]; 83% - 17% [5]; v nesúlade s 87,7% - 12,3% [1]; 
93,3% - 6,7% [7]. Niektoré štúdie [6] sa zamerali na kvantifikáciu aspirovaných predmetov 
(pistácie, oriešky, semienka, zelenina, plasty). Z hľadiska typu sa cudzie teleso môže meniť 
podľa sociálnych charakteristík, stravovacích  návykov rodičov a detí [4].  
Na Detskej otorinolaryngologickej klinike LF UK a NÚDCH štandardne postupujeme k 
dolným dýchacím cestám flexibilným bronchoskopom, aby sme hodnotili stav bronchiálneho 
stromu spolu s polohou a typom cudzieho telesa. Následne sa na extrakciu pri flexibilným 



bronchoskopom používa extrakčný košík (Dormia basket) alebo kombinácia pevného 
bronchoskopu s kliešťami. V prípade ostrého anorganického cudzieho telesa, skoro vždy 
identifikovaného už z röntgenového zobrazenia, je prvý pokus vždy s rigidným 
bronchoskopom, aby sa chránili dýchacie cesty a hlasivky pred možnou dislokáciou cudzieho 
telesa, ktorá by mohla spôsobiť poškodenie štruktúr dýchacích ciest a ich okolia. V našej 
štúdii boli cudzie telesá odstránené s flexibilným bronchoskopom v 58% prípadov, v kontraste 
s údajmi v štúdiách: 66% [2], 77,6% [1] a 33% [6]. Žiadna úmrtnosť pacienta nebola 
evidovaná, pacienti nemali žiadne komplikácie po výkone, aj keď incidencia komplikácií pri 
bronchoskopii sa v štúdiách líši, pohybuje sa na úrovni medzi 0,9% až 25,9%. Čo sa týka 
mortality, incidencia je medzi 0 a 1,4% [5]. 
Z anatomických dôvodov väčšina cudzích telies končí na pravej strane bronchiálneho stromu, 
čo je výsledok evidentný v našej štúdii, ako aj v iných štúdiách [1-3, 5, 11]. V niektorých 
štúdiách bol častejšie obturovaný ľavý bronchus [4, 6, 9], avšak rozdiely v nich neboli 
priepastné.  
V rámci jednorozmernej analýzy sme sa pokúsili retrospektívne odpovedať na otázku, či 
prítomnosť pneumónie u pacientov bez prítomnosti cudzieho telesa (neskôr preukázanej 
bronchoskopiou), vplýva na prvotný úsudok indikovať bronchoskopiu, berúc do úvahy, že 
zápal pľúc sa manifestuje patologickým nálezom na RTG pľúc a auskultáciou. Odpoveď 
získaná z našich výsledkov, bola bez štatistickej významnosti pre auskultáciu (p=0,583) aj 
RTG (p=0,601) nálezov. Túto informáciu je nutné dodatočne overiť, nakoľko nie je 
podložená žiadnou nám dostupnou štúdiou.  Ďalšia otázka bola, či trvanie (počet dní) 
prítomnosti telesa v tele ovplyvňuje nálezy na RTG pľúc. Po štatistickej analýze (p=0,001) 
sme dospeli k záveru, že výsledky sú štatisticky významné. Emfyzém je najrýchlejšie sa 
objavujúci nález na RTG snímke. V neposlednom rade sme zisťovali, či počet dní prítomnosti 
cudzieho telesa súvisí s asymptomatickým stavom dieťaťa po príchode do nemocnice. V 
tomto prípade štatistická súvislosť nebola preukázaná (p=0,959). Z praktického hladiska, 
dieťa prichádza do nemocnice z dôvodu zhoršenia stavu, náhodné nálezy cudzích telies sme 
nezaznamenali. Zo štatistického hľadiska je potrebné ďalšie skúmanie týchto fenoménov, 
nakoľko nie sú spomínané v žiadnej zatiaľ publikovanej štúdii.   
V tejto štúdii sme sa zamerali na diskusiu o indikáciách bronchoskopie pri podozrení na 
aspiráciu cudzieho telesa. Viacrozmerná analýza bola založená na troch faktoroch: prítomnosť 
pozitívnej aspiračnej anamnézy a patologický nález na RTG pľúc a auskultácii.  
Existuje niekoľko štúdií, ktoré študujú kombinácie týchto faktorov [1,4]. Z našich výsledkov 
usudzujeme, že najvyššiu pozitívnu prediktívnu hodnotu (72 %) má kombinácia 
patologických nálezov v RTG pľúc a auskultácie s/bez aspiračným momentom (pozitívna 
anamnéza aspirácie). Medzi ostatné kombinácie patria anamnéza, rádiologický nález 
(PPV=44%); auskultácia, anamnéza (PPV=48%); rádiologický nález (PPV=60%); auskultácia 
(55%); anamnéza (23%). V porovnaní s inými štúdiami sme zistili nižšiu pozitívnu 
prediktívnu hodnotu v prípade kombinácie auskultácia, anamnéza, rádiologický nález ([4]: 
91,3%), aj v prípade samostatnej pozitívnej anamnézy ([4]: 34,2%), vyššiu pozitívnu 
prediktívnu hodnotu pre samostatný rádiologický nález ([1]: 42%).  
Senzitivita a špecificita auskultácie (68%, 60%), anamnézy aspiračného momentu (67%, 
30%), rádiologického nálezu (84%, 41%) je v porovnaní s výsledkami podľa iných autorov 
odlišná ([4]: anamnéza 87.1%, 24.3%; rádiologický nález 42.4%, 69.9%; auskultácia 84.7%, 
56.6%; [5]: anamnéza 41.3% 96.3%; rádiologický nález 71,4%, 74,1%; auskultácia 96,4%, 
46,3%). Možným vysvetlením je rozdielne hodnotenie aspiračného momentu, resp. pozitívnej 
anamnézy medzi autormi. Naša štúdia má pomerne menší súbor (117 pacientov), v porovnaní 
s ostatnými autormi: 431 [4], 207 [5].   
Čo sa týka jednorozmernej analýzy rôznych nálezov, v porovnaní s prítomnosťou cudzieho 
telesa (ako indikátora prítomnosti cudzieho telesa) sú naše výsledky nasledovné: 



Žiadna štatistická významnosť pre samotného svedka aspirácie cudzieho telesa (p=0,181), pre 
prítomnosť pozitívnej aspiračnej anamnézy (p=0,880), pre prítomnosť cyanózy (p=0,653),  
pre prítomnosť dyspnoe (p=0,236), pre prítomnosť horúčky (p=0,282). Štúdie hodnotia 
svedka aspirácie cudzieho telesa ako presnejší diagnostický parameter:  [3, 4, 5]. Pozitívnu 
aspiračnú anamnézu (bez svedka) udáva Kiyan [5] s hraničnou statistickou významnosťou. 
Rozdiel medzi výsledkami iných štúdií a nami môže vyplývať z veľkosti štatistického súboru, 
definície svedka a spôsobu odberu anamnézy. Výsledky cyanózy [1, 4, 5, 8], dyspnoe [1, 3, 4, 
5, 8] a horúčky [1, 3, 8] sú v spomínaných štúdiách, bez štatistickej významnosti a v súlade s 
našimi výsledkami a poukazujú na nízku indikačnú hodnotu pre výkon bronchoskopie.      
Štatistická významnosť (p=0,000) bola hlásená pre prítomnosť symptómov pri príjme do 
nemocnice (napr. kašeľ, stridor). S našimi výsledkami u pacientov s aspirovaným cudzím 
telesom (vyššia prítomnosť oslabených jednostranných dýchacích zvukov a stridor) súhlasia 
dvaja autori [1, 8] ako aj s hypotézou významnosti nálezu emfyzemu pri hodnotení RTG pľúc 
[1, 3, 8]. Aspirované cudzie teleso zvyčajne nie je možné priamo vidieť na rádiologických 
snímkach, ktoré môžu byť falošne negatívne až v 35% prípadov [8] Ak vezmeme do úvahy 
organické cudzie telesá (oriešky, jablko, iné jedlo), ktoré sú zvyčajným vinníkom [6], výzva 
je ešte väčšia. Prítomnosť patologického nálezu na rádiologickej snímke, ako aj jednostranne 
oslabených zvukových fenoménov sa podľa viacerých štúdií [1, 3, 8] radia medzi vhodné 
parametre pre indikáciu bronchoskopie pri podozrení na prítomnosť cudzieho telesa v 
dýchacích cestách detských pacientov. 
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