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Niedrożność dróg oddechowych u noworodka związana jest 
z dużym odsetkiem umieralności w okresie okołoporodo-
wym. Zespół CHAOS (Congenital High Airway Obstruction 
 Syndrome) odnosi się do malformacji związanej z całkowitą lub 
niemal całkowitą niedrożnością górnych dróg oddechowych 
spowodowaną przez takie wady rozwojowe jak wrodzone 
zarośnięcie krtani, czy zwężenie tchawicy, atrezja tchawicy 
oraz wrodzone torbiele krtani. Rozwój nowoczesnych technik 
obrazowania umożliwia diagnostykę malformacji głowy i szyi 
zanim dziecko przyjdzie na świat. Wykrycie niedrożności dróg 
oddechowych przed urodzeniem stwarza możliwość zaplano-
wania strategii postępowania mającego na celu zapewnienie 
noworodkowi drożności dróg oddechowych w trakcie porodu. 
Technika EXIT (ex utero intrapartum treatment) umożliwia 
ocenę i zabezpieczenie drożności dróg oddechowych w trak-
cie akcji porodowej, dzięki wykorzystaniu obecności krążenia 
łożyskowo-płodowego, zapewniającego stały dopływ tlenu 
płodowi.

Słowa kluczowe: niedrożność dróg oddechowych, noworodek, 
EXIT, agenezja płuc, wrodzona przepuklina przeponowa

Airway obstruction in the newborn is associated with high rates 
of mortality in the perinatal period. The CHAOS (Congenital 
High Airway Obstruction Syndrome) refers to malformation 
associated with complete or almost complete obstruction of 
the upper respiratory tract caused by abnormalities such as 
congenital laryngeal atresia or stenosis of the trachea, tracheal 
atresia and congenital laryngeal cysts. The development of 
modern imaging techniques has made it possible to diagnose 
malformations of the head and neck before the baby is born. 
The detection of airway obstruction before birth makes it 
possible to plan strategies intended to ensure a patent airway 
to the newborn during birth. The EXIT (ex utero intrapartum 
treatment) enables the assessment and protection of the airway 
during labor owing to the presence of placental/fetal circulation 
that ensures a constant supply of oxygen to the fetus.

Key words: CHAOS, EXIT, fetal surgery, pulmonary agenesis, 
congenital diaphragmatic hernia
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Wstęp

	 Niedrożność	dróg	oddechowych	u	noworodka	
związana	 jest	 z	 dużym	 odsetkiem	 umieralności	
w	okresie	okołoporodowym	[1,2].	Rozwój	nowo-
czesnych	technik	obrazowania	umożliwia	diagnosty-
kę	malformacji	głowy	i	szyi	zanim	dziecko	przyjdzie	
na	świat.	Wykrycie	niedrożności	dróg	oddechowych	
przed	urodzeniem	stwarza	możliwość	zaplanowania	

strategii	 postępowania	 mającego	 na	 celu	 zapew-
nienie	noworodkowi	drożności	dróg	oddechowych	
w	trakcie	porodu.	Technika	EXIT	(ex utero intrapar-
tum treatment)	jest	to	procedura	umożliwiająca	oce-
nę	i	udrożnienie	dróg	oddechowych.	Wykonywana	
jest	 podczas	 cięcia	 cesarskiego,	 w	 trakcie	 którego	
noworodek	 wyłaniany	 jest	 z	macicy	 do	 poziomu	
klatki	piersiowej	ale	jednocześnie	utrzymywane	jest	
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CCAM	(Congenital Cystic Adenomatoid Malforma-
tion)	–	wrodzoną	rozedmę	płatową,	która	stanowi	
około	25%	wszystkich	wad	układu	oddechowego	
u	płodów.	W	typie	III	CCAM	występuje	wielowo-
dzie	oraz	uogólniony	obrzęk	płodu,	jednak	rzadko	
malformacja	ta	występuje	obustronnie,	a	w	badaniu	
Dopplera	 można	 stwierdzić	 obecność	 przepływu	
płynu	w	tchawicy	podczas	oddychania	płodu	(nie	
ma	tego	objawu	w	CHAOS)	[2,7-9]	(tab.	I).

krążenie	łożyskowo-płodowe	poprzez	pępowinę	do	
czasu	wykonania	zabiegu	przywracającego	drożność	
dróg	oddechowych	(np.	bronchoskopia,	intubacja,	
tracheotomia).

Technika EXIT

	 Technika	EXIT	umożliwia	ocenę	i	zabezpieczenie	
drożności	dróg	oddechowych	noworodka	w	 trak-
cie	 akcji	 porodowej,	 dzięki	 utrzymaniu	 w	trakcie	
wykonywania	 tej	 procedury	 krążenia	 łożyskowo-
płodowego,	zapewniającego	płodowi	stały	dopływ	
tlenu.	Początki	tej	techniki	sięgają	lat	80.	XX	wieku.	
W	1989	Norris	i	wsp.	po	raz	pierwszy	opisali	próbę	
zapewnienia	drożności	dróg	oddechowych	u	płodu	
z	potworniakiem	szyi.	Udało	się	podtrzymać	krąże-
nie	łożyskowo-płodowe	przez	10	minut	oraz	podjęto	
nieudane	próby	wykonania	bronchoskopii	i	tracheo-
tomii.	Kolejne	doniesienia	dotyczyły	porodu	drogą	
naturalną,	w	trakcie	którego	łożysko	pozostawało	
w	macicy.	 Jednak	w	 trakcie	porodu	siłami	natury	
udaje	 się	 utrzymać	 krążenie	 łożyskowo-płodowe	
tylko	przez	kilka	minut,	tak	więc	niewiele	czasu	po-
zostaje	na	wykonanie	bronchoskopii	i	tracheotomii.	
Więcej	czasu	(nawet	do	1	godziny)	zapewnia	poród	
na	 drodze	 cięcia	 cesarskiego,	 przy	 czym	 noworo-
dek	jest	wyłoniony	do	poziomu	klatki	piersiowej,	
a	pępowina	pozostaje	całkowicie	w	macicy.	Pierwsza	
udana	 intubacja	podczas	 takiego	porodu	opisana	
była	w	literaturze	w	roku	1992.	Natomiast	akronim	
EXIT	 został	 utworzony	 przez	 George	 Michaliska	
w	 roku	 1997,	 który	 spopularyzował	 tę	 technikę.	
Wcześniejsze	nazwy	to	OOPS	(operation on placenta 
support)	oraz	AMPS	(airway management on placenta 
support)	[2-4].

Niedrożność dróg oddechowych u noworodka

		 Do	 przyczyn	 wywołujących	 niedrożność	 dróg	
oddechowych	 należą:	 guzy	 głowy	 i	 szyi,	 w	 tym	
potworniaki	(5%	guzów	tego	typu	ma	lokalizację	
w	obrębie	głowy	i	szyi,	śmiertelność	noworodków	
z	 powodu	 teratoma	 wynosi	 30-40%),	 naczyniaki	
limfatyczne	torbielowate	(cystic	hygroma),	wole	tar-
czycy,	neuroblastoma,	wady	cewy	nerwowej	(neural 
tube defects)	oraz	torbiele	krtani	[5,6].
	 Akronim	CHAOS	(congenital high airway obstru-
ction syndrome)	odnosi	się	do	malformacji	związanej	
z	 całkowitą	 lub	 niemal	 całkowitą	 niedrożnością	
górnych	 dróg	 oddechowych	 spowodowaną	 przez	
takie	 wady	 rozwojowe	 jak	 wrodzone	 zarośnięcie	
krtani,	czy	zwężenie	tchawicy,	atrezja	tchawicy	oraz	
wrodzone	 torbiele	 krtani.	 Może	 on	 współistnieć	
z	 wadami	 nerek	 i	 układu	 krążenia,	 zarośnięciem	
przełyku,	 wodogłowiem	 i	 anomaliami	 kręgosłu-
pa.	W	diagnostyce	 różnicowej	należy	uwzględnić	

Tabela I. Przyczyny niedrożności dróg oddechowych u noworodka

1. Malformacje głowy i szyi (potworniaki, cystic hygroma, wole 
tarczycy, neuroblastoma, wady cewy nerwowej, wrodzona 
torbiel krtani)

2. CHAOS (Congenital High Airway Obstruction Syndrome) 
całkowita lub prawie całkowita niedrożność krtani spowo-
dowana przez wady rozwojowe z mogącymi współistnieć 
innymi wadami ustrojowymi

3. Zespoły niedorozwoju twarzoczaszki
4. Wodogłowie
5. Podwiązanie tchawicy (fetal tracheal clip) w przypadku 

przepukliny przeponowej

Diagnostyka prenatalna

	 Ultrasonografia	płodowa	jest	badaniem,	w	któ-
rym	 można	 z	 łatwością	 uwidocznić	 malformacje	
w	obrębie	głowy	i	szyi.	Częstotliwość	występowania	
takich	anomalii	 jest	opisywana	w	4,9%	przypad-
ków,	a	lokalizacja	w	obrębie	głowy	i	szyi	oceniana	
na	 2,5%	 [5].	 Ponadto	 badanie	 to	 jest	 przydatne	
w	ocenie	 wtórnych	 objawów	 CHAOS	 takich	 jak:	
wielowodzie	(polyhydramnios),	wodobrzusze	(asci-
tes),	obrzęk	płodowy	(hydrops),	powiększone	hype-
rechogenne	płuca,	spłaszczona	lub	odwrócona	prze-
pona	oraz	rozdęty/poszerzony	odcinek	proksymalny	
dróg	oddechowych.	Zespół	CHAOS	charakteryzuje	
się	szeregiem	cech	możliwych	do	wykrycia	w	trakcie	
ultrasonografii,	nawet	już	u	płodu	16-tygodniowe-
go.	 Są	 to:	 powiększone	 hyperechogeniczne	 płuca	
płodu,	 spłaszczona	 lub	 wynicowana	 przepona,	
bardziej	 centralnie	 ułożone	 serce,	 powiększona,	
wypełniona	płynem	tchawica.	Przy	użyciu	Dopplera	
można	stwierdzić	brak	przepływu	płynu	w	tchawicy	
w	czasie	oddychania	płodu,	a	nawet	zlokalizować	
poziom/stopień	zaawansowania	niedrożności.	Po-
większone	płuca	mogą	uciskać	żyłę	główną	górną,	
przewód	piersiowy	i	serce,	utrudniając	powrót	żylny	
i	powodując	wodobrzusze,	uogólniony	obrzęk	pło-
du	i	przerost	łożyska.	Na	początku	ciąży	może	być	
stwierdzane	małowodzie,	które	jest	również	obecne	
w	zespole	Frasera.	Na	zespół	ten,	będący	efektem	
mutacji	w	genie	FRAS1	 lub	FREM2,	 składają	 się,	
oprócz	niedrożności	górnego	odcinka	dróg	oddecho-
wych	(CHAOS),	także:	skrytoocze	(cryptophtalmos)	
oraz	 skojarzone	 malformacje	 innych	 układów,	
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zwłaszcza	moczowego	i	oddechowego.	25%	płodów	
rodzi	 się	martwych,	kolejne	20%	umiera	w	1	r.ż.	
z	 powodu	 powikłań	 zakażeń	 dróg	 oddechowych	
i	moczowych	[2,4,6,7,10].	Rezonans	magnetyczny	
umożliwia	ocenę	charakteru	zmiany.	Jest	pomocny	
w	 ocenie	 stopnia	 zaawansowania	 niedrożności	
dróg	oddechowych,	sąsiedztwa	dużych	naczyń	oraz	
ujawnia	 inne	 anomalie	 np.	 ośrodkowego	 układu	
oddechowego	[2].
	 Rzetelna	 diagnostyka	 prenatalna	 jest	 bardzo	
istotna,	 również	z	punktu	widzenia	etyki.	Należy	
sprawdzić	czy	oprócz	niedrożności	górnego	odcinka	
dróg	oddechowych	współistnieją	 też	malformacje	
innych	 narządów.	 Bowiem	 rokowanie	 w	 samym	
zespole	CHAOS,	bez	współistniejących	innych	mal-
formacji,	jest	dużo	korzystniejsze.	Monitorowanie	
stanu	płodu	w	czasie	ciąży	i	brak	cech	wskazujących	
na	postępowanie	obrzęku	płodu	pozwoli	na	ocenę	
szans	 jego	 przeżycia	 i	 celowość	 podejmowania	
jakiejkolwiek	 interwencji	 chirurgicznej,	 w	 tym	
procedury	EXIT.

Wskazania do przeprowadzenia procedury EXIT

	 Pierwotnie	 EXIT	 była	 procedurą	 zarezerwo-
waną	dla	usunięcia	balonika	PLUG	(PLUG	–	Plug 
the Lung Until It Grows)	zamykającego	tchawicę	u	
płodów	z	wrodzoną	przepukliną	przeponową	(CDH	
–	 Congenital Diaphragmatic Hernia).	 Balonik	 ten	
wprowadzony	do	tchawicy	lub	oskrzela	głównego	
ma	za	zadanie,	poprzez	zwiększenie	ciśnienia	śród-
płucnego,	przywracać	warunki	normalnego	wzrostu	
płuca	oraz	pęcherzyków	płucnych	 [11-14].	Zada-
niem	 wielospecjalistycznego	 zespołu	 lekarzy	 jest	
analiza	 przeprowadzonej	 diagnostyki	 prenatalnej	
i	ustalenie	czy	dany	przypadek	kwalifikuje	się	do	
przeprowadzenia	procedury	EXIT.	W	skład	zespo-
łu	 lekarskiego	 wchodzi:	 anestezjolog,	 laryngolog	
dziecięcy,	 chirurg	 dziecięcy,	 ginekolog-położnik,	
neonatolog	oraz	radiolog	[2,14]	(tab.	II).

Technika wykonania EXIT

	 Procedurę	EXIT	przeprowadza	się	podczas	cięcia	
cesarskiego.	Przeciwwskazane	jest	jej	przeprowadza-
nie	podczas	porodu	drogą	naturalną,	gdyż	naraża	to	
na	ekspozycję	zewnętrzną	pępowinę.	Kontakt	pę-
powiny	z	zimnym	i	suchym	powietrzem	powoduje	
wzrost	syntezy	prostaglandyn	oraz	skurcz	naczyń,	
co	prowadzi	do	zmniejszenia	przez	nią	przepływu	
krwi.	Matka	leży	w	pozycji	na	lewym	boku.	Po	prze-
prowadzeniu	histerotomii	wyłania	się	głowę	i	jedną	
kończynę	górną,	natomiast	reszta	ciała	płodu	oraz	
pępowina	pozostają	w	macicy.	Zapewnia	to	prawid-
łowe	krążenie	łożyskowo-płodowe	oraz	zabezpiecza	
płód	przed	utratą	ciepła	i	płynów	[2,7].

Rola laryngologa dziecięcego

	 Istotne	według	autorów	tej	metody	jest	ustale-
nie	algorytmu	postępowania	w	celu	zabezpieczenia	
drożności	 dróg	 oddechowych.	 Pierwszym	 etapem	
jest	 przeprowadzenie	 direktoskopii.	 Jeśli	 badanie	
się	nie	uda,	następnym	krokiem	jest	intubacja	pod	
kontrolą	sztywnego	bronchoskopu	o	średnicy	2,5-3	
mm.	W	celu	ułatwienia	intubacji	zalecana	jest	częś-
ciowa	redukcja	masy	guza.	Jeśli	nie	można	przepro-
wadzić	intubacji	należy	wykonać	tracheotomię.	Po	
zabezpieczeniu	drożności	dróg	oddechowych	można	
podać	profilaktycznie	surfaktant	w	celu	uniknięcia	
barotraumy	płuc	i	niewydolności	oddechowej.	No-
worodka	wentyluje	się	przez	worek	Ambu	i	zanim	
nastąpi	przecięcie	pępowiny	należy	sprawdzić	uło-
żenie	rurki	tracheotomijnej/intubacyjnej	przy	użyciu	
giętkiego	bronchoskopu	[2,15]	(tab.	III).

Tabela II. Wskazania do wykonania procedury EXIT 

1. Wrodzone guzy głowy i szyi
2. Wrodzona niedrożność górnego odcinka dróg oddechowych 

(CHAOS)
3. Usunięcie balonika zamykającego tchawicę (reversal of 

tracheal occlusion)
4. Leczenie metodą natleniania pozaustrojowego (ECMO 

– Extracorporeal Membrane Oxygenation) w niewydolności 
oddechowej

5. Malformacje w obrębie klatki piersiowej (jednostronna 
agenezja płuc, wrodzona rozedma płatowa – CCAM – Con-
genital Cystic Adenomatoid Malformation)

6. Rozdzielenie bliźniąt syjamskich

Tabela III. Instrumentarium do zabezpieczenia dróg oddechowych 
noworodka

1. laryngoskop
2. sztywny bronchoskop (2,5 – 3 mm)
3. rurki intubacyjne
4. maska krtaniowa
5. worek Ambu
6. zestaw do tracheotomii

Monitorowanie płodu podczas procedury EXIT 

	 Istotne	znaczenie	ma	obserwacja	czynności	serca	
płodu.	Bradykardia	płodu	może	być	spowodowana	
uciskiem	pępowiny	lub	spadkiem	ciśnienia	u	matki,	
co	 świadczy	 o	 upośledzeniu	 przepływu	 łożysko-
wego.	 Niewskazana	 jest	 palpacja	 pępowiny,	 gdyż	
może	to	spowodować	skurcz	naczyń,	a	poza	tym	
nie	daje	wiarygodnych	 informacji	na	 temat	prze-
pływu	krwi.	Przezskórne	EKG,	ze	względu	na	słabą	
przyczepność,	 jest	 niewiarygodnym	 miernikiem.	
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Wykonanie	 ECHO	 serca	 może	 sprawiać	 pewne	
trudności	techniczne,	głównie	jeśli	chodzi	o	dostęp	
do	badanej	okolicy.	Pulsoksymetry	dla	osób	doro-
słych	 są	 skalibrowane	 na	 wartości	 saturacji	 tlenu	
w	granicach	70-100%,	natomiast	saturacja	u	płodu	
wynosi	 około	 50%.	 Pulsoksymetr	 płodowy	 jest	
dokładniejszy,	lecz	znów	problemem	jest	słaba	przy-
czepność	(adherencja)	ze	względu	na	pokrycie	ciała	
mazią	płodową,	krwią	lub	płynem	owodniowym.	
Według	doniesień	z	literatury,	w	trakcie	procedury	
EXIT	wartości	saturacji	tlenu	wahały	się	od	38	do	
95%	 (średnia	 wartość	 około	 71%).	 Jeśli	 nastąpi	
spadek	płodowego	SpO2	poniżej	50%	lub	pojawi	się	
bradykardia,	należy	zadbać	o	polepszenie	przepływu	
łożyskowo-płodowego	oraz	natychmiast	przystąpić	
do	 zabezpieczenia	 drożności	 dróg	 oddechowych	
[2,7,14].

Znieczulenie w procedurze EXIT

	 W	trakcie	klasycznego	cięcia	cesarskiego	istotne	
jest	maksymalne	skrócenie	czasu	pomiędzy	wpro-
wadzeniem	do	znieczulenia	ogólnego	a	zaciśnięciem	
pępowiny	 w	 celu	 redukcji	 ekspozycji	 płodu	 na	
wziewne	leki	znieczulające.	Ponadto	niskie	stężenie	
leków	 wziewnych	 zapobiega	 zwiotczeniu	 macicy	
i	zmniejsza	ryzyko	krwawienia.	Natomiast	nadrzęd-
nym	celem	w	trakcie	procedury	EXIT	jest	tokoliza,	
czyli	 hamowanie	 czynności	 skurczowej	 macicy	
w	 	celu	 zapobiegania	przedwczesnemu	porodowi,	
gdyż	hysterotomia	prowokuje	jej	czynność	skurczo-
wą	i	związane	z	tym	przedwczesne	oddzielenie	się	
łożyska.	Skurcze	macicy	mogą	także	spowodować	
desaturację	płodu	poprzez	upośledzenie	przepływu	
krwi.	 Wziewne	 środki	 znieczulające	 przechodzą	
przez	łożysko	i	zapewniają	znieczulenie	płodu,	co	
ułatwia	bronchoskopię	i	tracheotomię.	Według	do-
niesień	z	literatury	największe	zastosowanie	w	pro-

cedurze	EXIT	ma	sevofluran,	ze	względu	na	bardzo	
krótki	 czas	 indukcji	 znieczulenia	 i	 równie	 szybką	
eliminację	 z	 organizmu	 także	 drogą	 oddechową.	
Indukcją	znieczulenia	w	procedurze	EXIT	odbywa	
się	z	użyciem	techniki	szybkiej	sekwencji	z	tiopen-
talem,	sukcynylocholiną	oraz	 fentanylem,	po	po-
daniu	których	wykonuje	się	intubację	i	rozpoczyna	
znieczulenie	drogą	oddechową.	Znieczulenie	płodu	
ma	 zapobiec	 spontanicznemu	 oddychaniu	 przez	
płód	do	czasu	zabezpieczenia	dróg	oddechowych.	
Zbyt	wczesne	oddychanie	spowoduje	upośledzenie	
krążenia	łożyskowo-płodowego	[2,14,16].
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