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Autorzy omawiaj¹ przypadek 39-letniej kobiety w ci¹¿y, pal¹cej i nadu¿ywaj¹cej alkoholu, u której w drugim trymestrze ci¹¿y z powodu raka
krtani z przerzutem do wêz³ów ch³onnych szyi przeprowadzono ca³kowit¹
laryngektomiê z czêœciowym usuniêciem gard³a i limfadenektomi¹ radykaln¹. Autorzy podkreœlaj¹ trudnoœci powstaj¹ce podczas diagnostyki i planowania etapów terapii oraz koniecznoœæ wspó³pracy miêdzy laryngologiem,
po³o¿nikiem i anestezjologiem. Cztery lata operacji pacjentka nie wykazuje
cech wznowy raka. Dziecko rozwija siê prawid³owo.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(3), 159-161

In the article the authors discuss the case of 39-year-old pregnant female
tobacco-smoking and alcohol-drinking patient subjected to a total laryngectomy and partial pharyngectomy with radical neck dissection and lymphadenectomy due to laryngeal tumor and metastasis to the nodes of the left neck
in the second period of her pregnancy. The authors emphasize the difficulties
arising during the diagnosis and the planning phase of the therapy and the
necessity of close interdisciplinary cooperation between otorhinolaryngologist, obstetrician and anaesthesiologist. After surgery, the patient has been
free of recurrences for four years. The child develops properly.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(3), 159-161
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Rak krtani jest wci¹¿ wiod¹cym problemem w onkologii laryngologicznej. Wystêpowanie tej choroby
u kobiet jest rzadkie, zw³aszcza w okresie wieku rozrodczego [1, 2]. Rak krtani u kobiet stanowi 1-10% wszystkich guzów z³oœliwych krtani i zgodnie z ró¿nymi autorami wystêpowanie tego schorzenia w wieku rozrodczym
kobiet nie jest brane pod uwagê [3, 4]. W literaturze
znajdujemy nielicznie publikacje przypadków jednoczesnego wystêpowania raka krtani i ci¹¿y [1-7].
Obecnie istnieje tendencja do opóŸniania ci¹¿y do
póŸnego wieku reprodukcyjnego, co w rezultacie daje
wzrost ci¹¿ komplikowanych przez wspó³istnienie nowotworu z³oœliwego [4, 8], w tym równie¿ raka krtani.
Z drugiej strony wiadomym jest, ¿e rozwój raka p³askonab³onkowego w obrêbie g³owy i szyi zwi¹zany jest z na³ogiem palenia tytoniu i picia alkoholu, które to coraz
czêœciej, w ostatnich latach, obserwuje siê w³aœnie u kobiet [9]. Wystêpowanie raka krtani wspó³istniej¹cego
z ci¹¿¹ wydaje siê byæ wyj¹tkowe i jest niew¹tpliwie wyj¹tkowym wyzwaniem dla klinicysty.
W artykule przedstawiono przypadek kobiety, która bêd¹c w drugim trymestrze ci¹¿y z powodu raka krtani
z przerzutami do wêz³ów ch³onnych, przeby³a laryngektomiê ca³kowit¹ z czêœciowym usuniêciem gard³a oraz

radykaln¹ limfadenektomi¹ szyi po stronie lewej. Przypadek omówiono ze szczególnym uwzglêdnieniem trudnoœci, które pojawi³y siê podczas diagnostyki i planowania terapii.

OPIS PRZYPADKU
39-letnia kobieta I.G., nr hist. chor. 24405/2000,
Grav VI, Hbd 23, na³ogowo pal¹ca papierosy i nadu¿ywaj¹ca alkoholu, zg³osi³a siê do Oddzia³u Laryngologicznego WSZ w Kielcach, z powodu utrzymuj¹cej siê
od roku chrypki i niebolesnego zgrubienia na szyi po
stronie lewej od oko³o miesi¹ca. W wywiadzie: leczona
z powodu gruŸlicy p³uc w 1997 r., w 18 tygodniu ci¹¿y
hospitalizowana z powodu zagra¿aj¹cego poronienia.
W przeprowadzonej laryngoskopii poœredniej uwidoczniono egzofityczny guz okolicy nadg³oœniowej, przechodz¹cy przy podstawie nag³oœni na stronê lew¹. Lewy fa³d
g³osowy niezmieniony, o prawid³owej ruchomoœci. Prawy fa³d g³osowy przys³oniêty przez zwisaj¹cy naciek
nowotworowy, b³ona œluzowa gard³a dolnego i zachy³ki
gruszkowate bez zmian.
Wykonano 2-krotnie direktoskopiê i pobrano wycinki z guza krtani oraz wykonano biopsjê cienkoig³ow¹
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(BAC) wêz³a ch³onnego szyjnego, piêtra œrodkowego po
stronie lewej. W wycinkach z guza krtani nie znaleziono utkania nowotworowego. BAC wykaza³a obecnoœæ
komórek nowotworowych. W zwi¹zku z powy¿szym
podjêto decyzjê, po uprzedniej konsultacji ginekologiczno-po³o¿niczej i anestezjologicznej, o leczeniu chirurgicznym z wykonaniem œródoperacyjnego badania hist-pat.
Zabieg wykonano w znieczuleniu ogólnym, w pierwszym etapie przeprowadzono limfadenektomiê radykaln¹
szyi po stronie lewej metod¹ Crile’a. W badaniu œródoperacyjnym uzyskano potwierdzenie Ca planoepitheliale
akeratodes G 2. W drugim etapie, z powodu rozleg³oœci, nacieku wykonano laryngektomiê ca³kowit¹ z usuniêciem czêœci nasady jêzyka oraz czêœciowym usuniêciem gard³a po stronie lewej. Makroskopowo stwierdzono du¿y guz nowotworowy u podstawy nag³oœni, pe³zaj¹cy ku górze po krtaniowej powierzchni nag³oœni po stronie lewej i czêœciowo poœrodkowo oraz wchodz¹cy do
lo¿y przednag³oœniowej i nasady jêzyka po stronie lewej,
naciekaj¹cy krtañ do górnej powierzchni g³oœni, czêœciowo wype³niaj¹cy lewy zachy³ek gruszkowaty (podœluzówkowo). Przebieg zabiegu prawid³owy. W 10-ej dobie
usuniêto dren do karmienia.
Podczas pobytu chora wielokrotnie konsultowana
przez lekarzy ginekologów-po³o¿ników, wykonano niezbêdne badania w celu oceny prawid³owoœci rozwoju
p³odu. Pobyt w szpitalu wyd³u¿ony zosta³ z powodu
ropienia pod p³atem, które wyst¹pi³o po 3 tygodniach
od zabiegu. W tym okresie pacjentka równie¿ bez zaburzeñ ze strony po³o¿niczej. Po operacji chor¹ skierowano do Kliniki Medycyny Matczyno-P³odowej Centrum Zdrowia Matki Polki w £odzi w celu przedterminowego rozwi¹zania ci¹¿y. Poród spontaniczny, przedwczesny w 34 tygodniu ci¹¿y, noworodek p³ci mêskiej,
o masie cia³a 2600 g, d³. cia³a w cm 48, APG 8. Nastêpnie po porodzie wdro¿ono uzupe³niaj¹ce leczenie napromienianiem na okolicê szyi i lo¿ê po usuniêtej krtani.
Obecnie, 4 lata po wykonanej laryngektomii i limfadenktomii oraz uzupe³niaj¹cej radioterapii matka nie wykazuje cech wznowy, dziecko rozwija siê prawid³owo.

DYSKUSJA
W zwi¹zku ze zmian¹ stylu ¿ycia wzrasta ryzyko
wystêpowania nowotworów g³owy i szyi [8] u kobiet
w ci¹¿y, w tym stosunkowo rzadko wystêpuj¹cych raków krtani. Dawna hipoteza, i¿ z powodu zmian immunologicznych i hormonalnych zachodz¹cych podczas ci¹¿y
zwiêksza siê u kobiet w tym stanie tendencja do wzrostu
guzów z³oœliwych nie zosta³a jednoznacznie potwierdzona. Nie ma tak¿e ¿adnych dowodów na to, ¿e ci¹¿a wp³ywa na biologiczne zachowanie siê guza nowotworowego
w obrêbie g³owy i szyi [4, 8]. U kobiet obserwuje siê przy
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tym wiêksz¹ tendencjê do wystêpowania guzów nadg³oœniowych w porównaniu z mê¿czyznami [8].
Planowanie odpowiedniej terapii raka krtani u kobiety ciê¿arnej jest niezwykle trudnym zadaniem dla
klinicysty. W ka¿dym przypadku wybrany model postêpowania winien byæ rozpatrzony indywidualnie i uwzglêdniaæ zarówno zdrowie matki, jak i najmniej toksyczny wp³yw zastosowanych metod na p³ód.
W zale¿noœci od stadium choroby, typu histologicznego oraz czynników zale¿nych od samej pacjentki, takich jak: wiek, ogólny stan zdrowia, preferencje chorej,
leczenie odbywa siê na drodze chirurgii, radioterapii lub
ich kombinacji. Chemioterapia jest raczej rzadko stosowana, wy³¹cznie w paliacji lub w celu ograniczenia i lepszej kontroli ogniska pierwotnego przed chirurgi¹ czy
radioterapi¹ [3].
Spoœród wszystkich mo¿liwych metod terapeutycznych chirurgia jest metod¹ najmniej ingeruj¹c¹ w rozwój p³odu, w porównaniu z radioterapi¹ i/lub chemioterapi¹ [4, 8]. Na podstawie doœwiadczeñ przeprowadzonych w USA [10] (gdzie rocznie operowanych jest
ok. 50 tysiêcy kobiet w ci¹¿y) uznano, ¿e teratogenny
efekt znieczulenia ogólnego jest bez znaczenia, natomiast koniecznym jest uzmys³owienie sobie faktu, i¿ p³ód
jest niezwykle wra¿liwy na hipoksjê i hipotoniê, jak równie¿, w okresie pooperacyjnym, istnieje wiêksze zagro¿enie wyst¹pienia zakrzepicy u chorej ciê¿arnej [4]. Dlatego znieczulenie ogólne powinno byæ we w³aœciwy sposób prowadzone tzn. powinno d¹¿yæ siê do utrzymania
sta³ego ciœnienia têtniczego krwi i unikaæ hypotonii oraz
utrzymywaæ w³aœciwy poziom leków zwiotczaj¹cych.
W przypadku spadku ciœnienia mo¿e dojœæ do niedotlenienia p³odu z wszystkimi nastêpstwami, zaœ w przypadku toksycznoœci leków – do poronienia czy porodu
przedwczesnego, w zale¿noœci od fazy ci¹¿y [11].
Gdy istniej¹ wskazania do zastosowania chemioterapii, powinno siê uwzglêdniæ okres ci¹¿y [4, 8]. Zastosowanie cytostatyków w pierwszym trymestrze ci¹¿y,
zale¿nie od dawki i czasu trwania leczenia (g³ównie antagoniœci kwasu foliowego – metotreksat – i ich metabolity) prowadzi do zaburzeñ organogenezy. Je¿eli zaœ
chemioterapia zastosowana jest w drugim i trzecim trymestrze powoduje ono uszkodzenie oœrodkowego uk³adu nerwowego [12]. Cytostatyki mog¹ spowodowaæ tak¿e nieteratogenne skutki jak: poronienie, poród przedwczesny, nisk¹ wagê urodzeniow¹, opóŸnienie wzrostu
p³odu czy toksyczne uszkodzenie miêœnia sercowego [8,
10]. O ile jest to mo¿liwe powinno siê unikaæ stosowania chemioterapii w ci¹¿y.
Niepomyœlne skutki napromieniania DNA p³odu determinuje czas i dawka napromieniania, frakcjonowanie,
wielkoœæ napromienianego pola oraz stadium ci¹¿y.
Tratogennne dzia³anie napromieniania wystêpuje
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szczególnie w czasie organogenezy powoduj¹c zw³aszcza uszkodzenia mózgu jak np. mikrocefalia [10]. Radioterapia zastosowana w pierwszym trymestrze niesie
za sob¹ ekstremalnie wysokie ryzyko uszkodzenia p³odu, st¹d, w przypadku gdy jest zalecana, nawet pomimo
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szczególnej os³ony na okolicê podprzeponow¹, powinna
byæ od³o¿ona do momentu rozwi¹zania ci¹¿y.
Aktualne prze¿ycie ciê¿arnych i nie bêd¹cych w ci¹¿y kobiet z równowa¿nym typem nowotworu jest niemal jednakowe [8].
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