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POCHP
u pacjenta po całkowitej laryngektomii
Chronic obstructive pulmonary disease in patient after total laryngectomy – case report
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We present a case of a 70-year-old patient with chronic productive cough and severe dyspnea on slight exertion. Total
laryngectomy was performed due to cancer of the larynx 17 years ago. Since then the patient is in constant control of
ENT. Laryngological examination ruled out neoplasmatic findings. The patient was diagnosed in the Pulmonological
Department where spirometry was not performed "due to the lack of cooperation''. COPD was diagnosed based on
symptoms and lung function tests and treatment was performed in the LADymek Medical Centre. The paper presents
a technique of spirometry and appropriate methods of inhalation in a patient after radical laryngectomy.

...............................
Celem pracy jest przedstawienie przypadku 70 letniego pacjenta z przewlekłym produktywnym kaszlem oraz nasiloną
dusznością po niewielkim wysiłku. 17 lat temu wykonano u niego laryngektomię całkowitą z powodu raka krtani. Od
tego czasu pacjent jest w stałej kontroli laryngologicznej. Nie stwierdzono przyczyn laryngologicznych wyżej wymienionych dolegliwości. Pacjenta diagnozowano w Oddziale Pulmonologicznym, gdzie nie wykonano spirometrii, ze
względu ,,na brak współpracy ‘’. W Centrum Medycznym Lucyna Andrzej Dymek rozpoznano POCHP na podstawie
objawów i badania czynnościowego płuc oraz wdrożono leczenie. W pracy przedstawiono technikę badania spirometrycznego oraz przyjmowania leków wziewnych u pacjenta po doszczętnym usunięciu krtani.
Dymek L.: POCHP u pacjenta po całkowitej laryngektomii. Alergia, 2016, 4: 36-37

Wspólnymi czynnikami zwiększającymi ryzyko zachorowania na POCHP oraz raka krtani jest narażenie na dym
tytoniowy i substancje chemiczne. Rola zanieczyszczeń
powietrza wewnątrzdomowego i atmosferycznego w patomechanizmie tych schorzeń nie jest dokładnie zbadana.
Brak danych epidemiologicznych na temat współwystępowania tych dwóch chorób.
W GOLD 2016 szczególną wagę skierowano na konieczność aktywnych poszukiwań i leczenia schorzeń towarzyszących POCHP: chorób sercowo- naczyniowych, depresji oraz
osteoporozy. W ocenie stopnia ciężkości POCHP większe
znaczenie mają objawy kliniczne oraz częstotliwość i przebieg zaostrzeń, a nie parametry wentylacyjne. Pomimo tego
podstawą rozpoznania POCHP jest wartość FEV1/FVC poniżej 70%(1).
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W listopadzie 2012 mężczyzna w wieku 70 lat zgłosił się
do poradni w CMLA Dymek z nasiloną od kilku dni dusznością po niewielkim wysiłku i produktywnym porannym
kaszlem. Stan ogólny średnio- ciężki. W badaniu fizykalnym
stwierdzono wdechowe ustawienie klatki piersiowej, wciąganie przestrzeni międzyżebrowych, ciche świsty, znacznie
wydłużona faza wydechu. Saturacja O2 – 88%. W badaniu
laryngologicznym: stan po laryngektomii całkowitej z powodu raka krtani, tracheostoma i gardło dolne wolne, węzły
chłonne szyi niebadalne. Pacjent nie ma wykształconej
mowy przełykowej. Posługuje się pseudoszeptem ustnogardłowym.
W leczeniu zastosowano nebulizację tlenową
z Ventolinem, Atroventem, Flixotidem. Podano doustnie 30
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mg Prednisonu. Leki wziewne podano łącząc rurkę nebulizatora tlenowego (wysokoprzepływowego koncentratora
tlenu) z maską inhalacyjnej komory powietrznej, szczelnie
przylegającej do tracheostomy w fazie wdechowej (fot 1).
Po nebulizacji i drenażu stan pacjenta znacznie się poprawił.
Saturacja wynosiła 92%. Zlecono leczenie wziewne z wykorzystaniem ciśnieniowych aerozoli podawanych do tracheostomy poprzez powyższą maskę (fot. 2) oraz 7 dniowy kurs
terapii sterydem systemowym.
W CMLA Dymek na drugiej wizycie wykonano badanie
spirometryczne stosując wg własnej koncepcji połączenie
pomiędzy głowicą pneumotachograficzną a tracheostomą
(fot 3). W badaniu tym potwierdzono obturacyjny typ zaburzeń wentylacji ( FEV1/FVC = 55%).
Badanie czynnościowe płuc powtórzono po 3 miesiącach uzyskując poprawę parametrów wentylacyjnych.
W porównaniu z wizytą drugą uzyskano znaczną poprawę
wydolności wysiłkowej w teście chodzenia, w skali duszności
MRC, w skali oceny depresji Becka oraz w badaniu jakości
życia (kwestionariusz szpitala św. Jerzego).
Przed przyjęciem do CMLA DYMEK powyższe objawy
w mniejszym nasileniu występowały u tego pacjenta od
około pół roku. W obrazie TK opisano zniekształcenie wymiaru tchawicy oraz zmniejszenie jej wymiaru strzałkowego.
Z tego powodu wykonano u niego tracheoskopię, usuwając
strupy i nie znajdując wznowy procesu nowotworowego.
Następnie pacjenta diagnozowano w Oddziale
Pulmonologicznym. Wykonano RTG klatki piersiowej z uwidocznionymi cechami rozedmy. Nie wykonano tam spirometrii ze względu na ‘’brak współpracy’’ pacjenta. Pacjenta
wypisano zaleceniem stosowania aerozoli ciśnieniowych
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do jamy ustnej. Pacjent samoistnie stwierdził, że podawanie
tego leku bezpośrednio do tracheostomy przynosi poprawę.
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Pacjenci po laryngektomiach są objęci stałym programem kontroli laryngologiczno –onkologicznych, najczęściej
do końca swego życia. W przypadku przewlekłych objawów
chorobowych pochodzących z układu oddechowego należy
wykluczyć u nich w pierwszej kolejności proces nowotworowy w badaniu laryngologicznym. W następnym etapie diagnostyki pulmonologicznej powinno być wykonane badanie
czynnościowe płuc uwzględniające zmianę warunków anatomicznych u pacjentów laryngektomowanych. Hess i wsp.
stwierdzili, iż 81% z 59 laryngektomowanych pacjentów
miało zaburzenia wentylacji typu obturacyjnego. Autorzy tej
pracy zastosowali silikonowy adapter umożliwiający u tych
chorych wykonanie spirometrii (2).
Usunięcie krtani i następowe wszycie tchawicy w powłoki skóry szyi oddziela na stałe układ oddechowy od gardła.
Zmniejsza to jednocześnie anatomiczną przestrzeń martwą.
Brak standardów wykonywania badań spirometrycznych
w tej grupie pacjentów. U naszego pacjenta dokonaliśmy
autorskiego połączenia pomiędzy ustnikiem głowicy spirometru a tracheostomą poprzez łącznik i maskę z komory powietrznej. Pojemność tego połączenia jest zbliżona
do pojemności tej części przestrzeni martwej, która została
zredukowana po laryngektomii. Tym nie mniej uważamy, iż
nie możemy oprzeć się na spirometrycznych wartościach
należnych. U tego pacjenta określiliśmy bezwględne wartości wentylacyjne w okresie stabilizacji, co umożliwia
nam monitorowanie choroby oraz ocenę porównawczą
w zaostrzeniach. W leczeniu wziewnym zastosowano aerozole ciśnieniowe połączone z tą samą maską szczelnie przylegającą do tracheostomy w czasie wdechu. Opanowanie
ciężkiego zaostrzenia obturacji, uzyskanie całkowitej kontroli
choroby, poprawa parametrów wentylacyjnych potwierdza
efektywność takiego leczenia.
Zgodnie z zaleceniami GOLD 2016 u pacjentów
z POCHP należy aktywnie szukać zaburzeń depresyjnych i leczyć je. U naszego pacjenta nastąpiła poprawa
w skali Becka bez wprowadzania leczenia antydepresyjnego. Uważamy, że przed wprowadzeniem farmakoterapii
antydepresyjnej należy zweryfikować leczenie choroby podstawowej – POCHP.
Wydaje się, że ryzyko wystąpienia POCHP u pacjenta
po laryngektomii jest takie samo jak w populacji ogólnej,
a więc bardzo wysokie.
Opisany przypadek powinien skłonić lekarzy, do których
zgłaszają ci pacjenci do aktywnego poszukiwania przewlekłych obturacyjnych chorób płuc, a następnie do właściwego
leczenia ich.
Autorzy tej pracy zwrócili się do ośrodków laryngologicznych zajmujących się leczeniem nowotworów krtani z propozycją współpracy. Centrum Medyczne LA Dymek w Strzelcach
Opolskich proponuje pacjentom laryngektomowanym diagnostykę i ustalenie programu leczenia POCHP.

Piśmiennictwo: 1. Global Strategy for the Diagnosis, Management and
Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
(GOLD) 2016. www.goldcopd.org 2. Hess MM at al; Pulmonary function after
total laryngectomy; Laryngoscope. 1999 Jun;109(6):988-94.
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