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Zastosowanie endoskopii w diagnostyce laka krtani u psa
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Summary

The larynx tumor is one of the most frequently occurring human cancers in the region of the neck and head.
About 95"ń of tumors belong to the §quamous cell carcinoma; the rest are adenocarcinomas,,,epithe|iomas and
sarcomas. rn contrast to humans tumors of the larynx appear very seldom in dogs. There are: rhabdomyosarcoma9
osteosarcoma, chondrosarcoma, me|anoma, adenoma, fibrosarcoma, squamous cell carcinoma non keratinise and
granuloma. These tumors are characterized by their local invasiveness and metastases susceptibility. Clinical
symptoms are: the change of timbre of voice, hoarseness, coughing and difficulty in swallowing, the shortness of
breath at a later stage. With the purpose of carrying out a diagnosis, data from the interview, data from the clinical
examination, actinoscopy of the chest and of the larynx as well as the endoscopic investigation during which one
should take a sample of suspected tissue for histopathologic investigation were used. The prognosis of malicious
larynx tumors in dogs is unfavorable, and the surgical removal of the tumor with partial or total laryngectomy and
performing a tracheotomy is the preferred treatment. The treatment shou|d be followed by chemotherapy or
radiotherapy.
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Krtań j est n arządem szczegolnte nar ażonym na czyn-
niki chorobotwórcze przedostające się do układu od-
dechowego wraz z wdychanym powietrzem. W sta-
nach patolo gicznych wszystkie podstawowe funkcje
krtani zostająw mniejszym lub w większym stopniu
zabltzone, wywołuj ąc charakterys ty czne dla chorób
kfiani objawy kliniczne: zmianębarwy głosu, chryp-
kę, kaszel, trudności w poĘkaniu (2-6, 12, I4).

Krtań mieści się tylno-dolnie w stosunku do gardła,
zktorym łączy się poprzez wpust krtaniowy. Jej zrąb
tw or zą chrząs tki krtani owe : tar czow atą p ierś c ienio -
wata, dwie nalewkowatę oraz nagłośniowa, zamyka-
jąca wejście do krtani podczas poĘkania (ryc. 1). Scia-
ny krtani zbudowane są z kilku warstw: wewnętrznej
- śluzowej, sprężystej i mięśniowej, umocowanej na
szkielecie chrzęstnym oraz dodatkowej - powlekają-
cej krtań od zewnątrz (7).Narząd ten spełnia istotne
fuŃcj e życiowe : oddechową fonacyjną i odruchowo-
-obronną. Funkcja oddechowa polega na stymulacji
bądź hamowaniu ośrodka oddechowego. Dodatkowo
poprzez wpływ nerwu błędnego i gałęzi ruchowych
nerwu krtaniowego wstecznego dochodzi do pobudze-
nia mięśni krtani, które prowa dządo rozszerzeniabądż
zw arcia szpary głośni. Wskutek naprzemiennych drgań
fałdow głosowych w krtani tworzy się ton krtaniowy.
Czynności odruchowo-obronne zapobiegająprzedosta-
waniu się ciał obcych do drog oddechowych (l2).

U człowieka rak krtani jest nowotworemnajczęściej
występującym w obrębie głołvy. Rozwija się znacznie

częściej u mężczyzn niż u kobiet, a llczba zachoro-
wań wzrasta wprost proporcjonalnie do wieku (5).
W etiologii nowotworów krtani u ludzi znaczącąrolę
przyp i suj e s i ę sto s owaniu uzywek, ni eprzestr ze ganiu
higieny jamy ustnej , nadużywaniu głosu oraz ekspo-
zycji na toksyczne substancje - spaliny, pyły, środki
ochrony roślin, nawozy, zwtązki niklu i chromu (6),
Panuje pogląd, ze powstawanie raka krtani moze po-

Ryc. 1. Schemat budowy anatomicznej krtani psa - widok od
strony gardła : 1 - nagłośni a, 2 - fałd, przedsionkowy, 3 - struna
głosowa, 4 - łuk podniebienno-gardłowy, 5 - wyrostek różko-
waĘ,6 - wejście do krtani, 7 - wyrostek k|inowaty, 8 - fałd
n alewkowo-nagłośniowy



przedzać występowanie stanów przedrakowych,
do ktorych zalicza się: rogowaceniebtałe (leu-
koplakia), skórzastość krtani (pachydermia la-
ryngi s), rogowacenie czerwon e (erytrop l akia)
oraz brodawczakt i polipy krtani (4-6). Około
95oń nowotworów krtani stanowi rak płaskona-
błonkowy o róznym stopniu dojrzałości komó-
rek, a pozostała częśc to rakt gruczołowe - na-
błoniaki limfatyczne i mięsaki, Rak płaskona-
błonkowy r ozw tja się zazwy czaj j ednoognisko-
wo oraz cechuje się szybką dynamiką wzrostu
i znacznązłośliwością. Struktura chrzęstna krtani
w pewnym stopniu ogranicza infiltrację nowo-
tworu, dlatego ptzez dŁuższy czas rozwój raka
obejmuje tylko jednąwarstwę narządu.W póż-
niejszym okresie nowotwór zajmlĄe okoliczne tkanki
i daje przerzuty do szyjnych węzłów chłonnych (6).
Wystąpienie procesów nowotworowych w krtani i oko-
ltcznych tkankach stanowi jedno z największych za-
grożeń dla ludzi, a w ostatnich latach obserwuje się
w zrastającąich ilośó r ównież l zwier ząt.

W niniej szym opracowaniu przedstawiono metody
r ozp o znania i le częnia chirurgiczne go nowotworu krta-
ni u psa z zastosowaniem endoskopii,

0pis ptzypadku

W 2003 r. do Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt do-
prowadzono owczarka kaukaskiego, samca, w wieku 5 lat,
z powodu dysfonii (wielopostaciowe zaburzenie głosu,
dotyczące jego wszystkich składowych akustycznych).

Z wywiadu wynikało, ze wcześniej występowały stany
zapalne gardła, które leczono farmakologicznie. Afonia
wystąpiła 3 miesiące po zalważeniu pierwszych objawów,
Wcześniej właściciel zaobselwował zmianę bar,wy i tonu
głosu psa. Pojawiła się okresowa chrypka oraz dziwne za-
chowanie przy wydawaniu głosu. Zwierzę stawało się co-
razbardziej apatyczne t wykazywało zmniejszoną aktyw-
nośc ruchową.

Podczas badania przedmiotowego stwierdzono obrzęk
l, zaczerwienienie błony śluzowej gardła. Temperatura cia-
ła wynosiła 38,5'C. Przeprowadzono podstawowe badanie
hematologiczne i biochemiczne kr-wi obwodowej, które nie
wykazało odchyleń od wartości referencyjnych, Wykona-

Ryc. 2. Badanie endoskopowe - Ryc.3.Endoskopowyobrazkrta-
guz pomiędzy strunami głoso- ni i strun głosowych po usunięciu
wymi zmiany nowotworowej

no badanie radiologiczne płuc, w którym wykluczono obec-
ność nowotworów oraz innych zmian w tkance płucnej.

Po premedykacji i znieczuleniu błony śluzowej krtani
lignokainą w sprayu wykonano badanie endoskopowe.
Wykazało ono obrzęk i znaczne przekrwienie l<rtanl oraz
obecność tworu zwężającego wejście do krtani o wymia-
rach około 0,5 x 1 cm pomiędzy strunami głosowymi.
Wygląd makroskopowy zmiany nasuwał podejrzenie roz-
w oj u pro c e su nowo tworowe g o (ry c . 2) . Zmiana p atolo gicz-
na cechowała się twardą spoistością z obecnościąrozleg-
łych ognisk barwy kremowej orazwyraźnie pogrubiałymi
fragmentami nabłonka.

W celu przywtócenia prawidłowej drozności dróg od-
dechowych przeprowadzono chirur giczne wycięcie zmia-
ny chorobowej pod kontrolą fiberoskopu. Zastosowano
znieczulenie ogólne thiopentalem w dawce 15 mg/kg masy
ctała i.v. Wprowadzono endoskop do gardła uciskając na-
sadę języka. Kleszczykami Allisa uchwycono zmienioną
tkankę i wykonując poprzeczne cięcia skalpelem nr 1l tuz
przy strunach głosowych usunięto masę guza (ryc. 3).
W czasie zabiegu tamponowano operowaną okolicę gazi-
kami nasączonymi roztworem adrenaliny (l : 1000), zapo-
biegaja.c przedostawaniu się krwi do krlani i tchawicy.

Pobrany wycinek przesłano do badania histopatologicz-
nego.

Po utrwaleniu materiału w I0oń formalinie sporządzono
z niego preparaty histologiczne metodą parafinową a na-
stępnie wykonano balwienie eozynąi hematoksyliną. W ob-
razie mikroskopowym stwierdzono obecność masywnego

Ryc. 4. Zmienione nowotworowo komórki
nabłonka naciekające w głąb glzaz charak-
terystyczną utratą biegunowości i pleomor-
fizmem. Barw. HE (pow.400 x)

Ryc. 5. Komórki w trakcie podziału mitoĘcz-
nego i o zwiększonej proporcji jąder do cy-
toplazmy. Barw. HE (pow.400 x)

Ryc.6. Obraz endoskopowy krta-
ni 5 miesięcy po zabiegu chirur-
gicznym -wznowa proce§u nowo-
tworowego



nac ieku komórkowe go z|okalizowanego pod nabłonkiem
wielowarstwo\\rym płaskim, pokrywaj ącym fałdy głosowe.
Wywodził się on z nabłonka wielowarstwowego płaskiego
pokrywającego fałdy głosowe. Stwierdzono obecność ko-
mórek o wyrażnie zaznaczonej plazmie oraz jądrach będą-
cych niekiedy w stanie podziału. Występujący naciek ko-
mórkowy rozplzestrzeniał się na głębsze ściany kńani, osią-
gając warstwę gruczołów śluzowych. Zuwaginamało zróż-
nicowaną strukturę komórek nowotworowych i duży za-
sięg nacieku komórkowego mozna wskazać na złośliwy
charakter badanego nowotworu. Budowa komórkowa wy-
kazuje podobieństwo do komórek nabłonka pokrywowe-
go. Upowaznia więc do określenia wymienionego guza jako
raka płaskonabłonkowe go nierogowaciej ącego (c arc in o m a
planoepitheliale non keratodes) (ryc. 4, 5).

Pies pozostawał pod kontrolą lekarską. Stan ogólny pa-
cjenta uległ poprawie: po około tygodniu zwierzęzaczerło
wydawać głos, zwiększył się apetyt i chęć do ruchu. Po
5 miesiącach wykonano kontrolne badanie endoskopowe,
ktore wykazało wznowę procesu nowotworowego (ryc. 6),

0mówienie
Mimo przebywania w podobnym środowisku no-

wotwory krtani u psów występują rzadziej niż uludzi
(1, 10). Opisane do chwili obecnej guzy wykazują
mi ej s cową inwazyj no ść i skłonno ś ć do pr zer zutow. S ą
to: mięśniakomięsak prązkowanokomórkowy (rhab-
do my o s arc o m a), ko stniakomięsak (os /e o s arc o m a),
chrzęstniakomięsak (c h ondro s arc om a), czerniak (m e -
lanoma), gruczolakorak (adenocarcinoma), rak nie-
zr ożnicow any (c arc inom a anap l as ti cum), włókniako-
mi ęs ak ffi b ro s arc o m a), r ak płaskonabłonkowy niero -
gowaciej ący (c arcin om a p l ano ep it he li al e non ker at o -
des), ziamtniak(granuloma cell toumor) (1-3, 11, 13).
Wyj ątek stanowi gruczolak kwasochłonny (onco cyto-
ma) i mięśniak prążkowanokomórkowy (rhabdomy-
oma), które rosnąwolno, osiągając dużęrozmlary ale
sązwykle mało inwazyjne i nie powoduj ąprzerzutow
do innych narządow (1, 8, 11). Opisywane w piśmien-
ni ctwie glzy, takie j ak : mięśni ak prązkowanokomór-
konny, gruczolak kwasochłonny t ziaminiak sąbardzo
podobne makroskopowo, lecz wyrvodzą się z róznych
linii komorkowych. Ich komórki posiadają ziarlistą
mocno kwasochłonną cytoplazmę, często są mylnie
diagnozowane jako komorki gruczolaka kwasochłon-
nego (8, 11).

W celu postawienia ostatecznego rozpoznania ko-
nieczne jest wykonanie testów immunohistochemicz-
nych lub badania ultrastrukturalnego w mikroskopie
elektronowym (2, 8, 1 0).

Wszystkie nowotwory rozwijające się w obrębie
krtani i strun głosowych,zarówno u ludzi, jak i u zwie-
rząt powoduj ą zaburzenia funkcj i krtani (2-6, 12, I 4),
W początkowym okresie rozwoju nowotworu objawy
kliniczne mogąbyó niespecyficzne, Pojawia się zmia-
na głosu, chrypka, trudności w poĘkaniu. U psów utra-
ta zdolnościszczekania. Nasilenie objawów zależy od
umiejscowienia zmiany i dynamiki jej rozwoju. W póż-
niejszym okresie, kiedy guz osiągnię znacznętozmia-

ry pojawiają się zaburzenia oddychania, prowadzące
do niewydolności oddechowej (3,5,6,8, 12).

Rozpoznanie stawia sięna podstawie danych zW-
wiadu, badania klinicznego, badania radiologicznego
krtani i klatki piersiowej oraz endoskopii. Badanie ra-
diologiczne wykonuje się głownie w celu wyklucze-
nia lub potwierdzenia obecnoś ci pr zernltów nowotwo-
rowych w płucach i okolicy krtani (3, 5, 6, l 4). W zier -
nikowanie krtani zwierząt przy odpowiedniej sedacji
nie sprawia większych trudności. W łm celu wyko-
rzystuje się zarówno wziemiki sztywne, jak i giętkie
(fiberoskopy). Podczas badania ocenia się światło krta-
ni, stosunek długości podniebienia miękkiego do
chrząstki nagłośniowej, napięcie i ruchomość fałdow
głos owych oraz obecnoś ć i charakt er zmian pato logicz-
nych (3, 5,6,9).

Dla prawidłowego rokowania tleczenia istotne jest
pobranie podczas laryngoskopii wycinków do bada-
nia immunohistochem|cznęgo, które pozwala na po-
stawienie ostatecznegorozpoznania (3, 5, 8). Niezłoś-
liwe nowotwory: mięśniaki i torbiele mogą byó usu-
wane bez uszczerbku dlazdrowta pacjenta (8). Postę-
powaniem z wyboru przy nowotworach złośliwych
krtani jest chirurgiczne usunięcie tkanek guza z częś-
ciowym lub całkowitym wycięciem krtani i wykona-
nie tracheotomii (2, 3, 10). Bardzo często w przypad-
kach nowotworów złośliwych, takich jak chrzęstnia-
komięsak lub rak płaskonabłonkowy, nawet po wycię-
ciu guza z dużymmarginesem bezpieczenstwa docho-
dzi do wznowy procesów nowotworowych i powsta-
wania przerzutow w węzłach chłonnych (3), Z tych
względów, po chirurgicznym usunięciu nowotworu
leczenie na|eĘ konĘnuować, wykorzystując radio- lub
chemioterapię, które pozwolą zwierzęciu na godne
przeży cie kolej nych m i es i ęcy.
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