
doi: 10.5604/01.3001.0013.2531

kazuistyka / case report

50 WWW.PPCH.PL

Wstęp

Perforacja przełyku stanowi jedno z najgroźniejszych uszkodzeń 
przewodu pokarmowego. Mimo znacznego postępu diagnostycz-
no-terapeutycznego, jaki dokonał się w ostatnich latach, perforacja 
przełyku obarczona jest dużą ilością liczbą i znaczną śmiertelno-
ścią, sięgającą 30% [2].

Do uszkodzenia przełyku dochodzi najczęściej w trakcie wykony-
wania endoskopii. Częste są również oparzenia przełyku, w następ-
stwie których może dojść do perforacji lub powstania rozległych 
blizn, wywołujących jego całkowitą niedrożność.

Natomiast uszkodzenia ekstraluminalne, powstające w wyniku urazu 
zewnętrznego, w tym uszkodzenia śródoperacyjne, są znacznie rzadsze.

Zabiegiem, podczas którego może dojść do tego ciężkiego powi-
kłania, jest wycięcie tarczycy. Należy jednak zauważyć, że wśród 
niekorzystnych zdarzeń, jakie mogą towarzyszyć strumectomii, 
wyjątkowo rzadko wspomina się o tym uszkodzeniu (Tab. I.).

Śródoperacyjne rozpoznanie jatrogennej perforacji z jednocza-
sowym jej zeszyciem oraz drenażem daje choremu szanse na po-
myślny wynik leczenia. Natomiast opóźnione rozpoznanie tego 
powikłania lub jego nieskuteczne zaopatrzenie w czasie operacji 
wymaga specjalistycznego postępowania chirurgicznego. Prezen-
tujemy przypadek chorej z uszkodzeniem szyjnego odcinka prze-
łyku powstałego w czasie operacji całkowitego wycięcia tarczycy. 
W odległym okresie od pierwszej operacji leczono omawiane po-
wikłanie techniką endoskopową, uzyskując pełne powodzenie.

Opis przypadku

Chora X.Y. w wieku 34 lat w dniu 20.04.2012 r. została przekazana 
do Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Specjalistycznego w Wej-
herowie z innego Szpitala Specjalistycznego, w którym wcześniej 
była operowana z powodu wola guzkowego tarczycy. W czasie za-
biegu doszło do uszkodzenia szyjnego odcinka przełyku. Z uzy-
skanych danych wynikało, że wycięto znaczny fragment bocznej 
ściany przełyku na wysokości tarczycy. Ubytek ten rozpoznano 
w czasie trwania operacji i zeszyto szwami pojedynczymi. W oko-
licy zaopatrzonego uszkodzenia pozostawiono dren Redona. Ze 
względu na powstałe powikłanie, odstąpiono wówczas od kon-
tynuacji strumektomii. Chora przebywała w tym oddziale jesz-
cze przez kilka dni. Jednak z powodu podejrzenia niedrożności 
przełyku w dziewiątej dobie po operacji przekazano pacjentkę do 
Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.

Przy przyjęciu stan ogólny chorej oceniono jako dość dobry. Na 
szyi widoczna była blizna po cięciu Kochera. Wokół niej stwier-
dzono rozległy odczyn zapalny. Poniżej blizny wyprowadzony był 
na zewnątrz dren Redona. Z drenu wypływała ślina w ilości od 10 
do 40 ml/dobę. Chora od 10 dni nie otrzymywała pokarmów drogą 
doustną. W związku z powyższym w pierwszej kolejności zbadano 
jej parametry odżywienia i wdrożono całkowite żywienie pozajeli-
towe. Następnie zaplanowano badanie endokopowe, w trakcie któ-
rego stwierdzono całkowitą niedrożność szyjnego odcinka prze-
łyku na głębokości ok. 4 cm poniżej górnego zwieracza przełyku. 

Przełyk zwężał się lejkowato i był zamknięty na wysokości ok. 20 cm 
od linii siekaczy. Dno zwężenia stanowiła nieregularna blizna. Należy 
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z eksploracją kanału przetoki przy pomocy sondy, podawano do niego 
błękit metylenowy. Nie uzyskano jednak wypływu barwnika w miej-
scu widocznego otworu na szyi. Na podstawie wykonanej diagno-
styki ustalono, że mamy do czynienia ze ślepo zakończonym kana-
łem. Potwierdzono to wynikiem badania RTG z kontrastem (Ryc. 1.).

W badaniu laryngologicznym stwierdzono porażenie lewego ner-
wu krtaniowego wstecznego. Z powodu nieczytelnej anatomii 
w obrębie narządów szyi, spowodowanych rozległą blizną poope-
racyjną, próba chirurgicznego odtworzenia ciągłości przewodu po-
karmowego wydawała się bardzo trudna. 

Rozmiary zaburzeń anatomii w omawianej okolicy najlepiej ob-
razowało badanie TK. W związku z powyższym podjęto decyzję 
o wejściu do górnego odcinka przełyku wstecznie, tj. od strony 
żołądka. Taki dostęp wykorzystuje się czasami przy poszerzaniu 
pooparzeniowych zwężeń przełyku. 

Wobec powyższego u pacjentki wykonano minilaprotomię i po-
przez gastrotomię założono gastroskop do żołądka, a następnie 
przeprowadzono go przez wpust w kierunku szyjnego odcinka 
przełyku (Ryc. 2.).

W miejscu zwężenia zlokalizowano niewielki, prawie włosowaty 
otwór, przez który wprowadzono prowadnik endoskopowy, a po 
nim papillotom. Papillotomem utorowano sobie drogę przez zwę-
żenie, uzyskując przejście do gardła. Po prowadniku wprowadzono 
poszerzadło endoskopowe. Poszerzano istniejący kanał przy pomo-
cy poszerzadeł przełykowych Maloney’a o wzrastającej średnicy.

Po zakończeniu poszerzania w przełyku pozostawiono prowadnik 
i wykonano gastrostomię odżywczą. W kolejnych dniach jeszcze 
kilka razy powtórzono zabieg poszerzania przełyku, a następnie 
wprowadzono stent przełykowy. Początkowo zdecydowano się na 
protezę samodegradowalną.

Autorzy nie byli zadowoleni z efektów założenia w/w protezy. 
W przełyku występowało nadmierne ziarninowanie. Po 2 miesią-
cach od jej założenia konieczne było przeprowadzenie ponownej 
procedury poszerzania przełyku. Po czym zakładano już prote-
zy przełykowe powlekane. Trwałą drożność przełyku uzyskano 
po około 16 miesiącach. Od tej pory chora wróciła do pracy i nie 
zgłaszała żadnych dolegliwości. Po okresie 4-letniej obserwacji 
pacjentkę mogliśmy uznać za wyleczoną. 

OmóWienie

Uszkodzenie szyjnego odcinka przełyku podczas tyreoidectomii, 
zwłaszcza przez doświadczonego chirurga, zdarza się wyjątkowo 
rzadko. Postępowanie z takim powikłaniem zależy od czasu, w ja-
kim zostało ono rozpoznane. W sytuacji ustalenia rozpoznania, po 
przeprowadzonej operacji należy rozważyć wszystkie możliwości, 
w celu zaplanowania najlepszego dalszego postępowania. W przy-
padku mikroperforacji ściany przełyku z wyciekiem śliny trzeba: zdre-
nować ranę, wstrzymać żywienie doustne, wdrożyć żywienie przez 
sondę lub drogą parenteralną i szerokospektralną antybiotykoterapię. 

Endoskopowe poszerzanie przełyku jest bardzo dobrą rekomendo-
waną techniką przy wtórnych do perforacji zwężeniach przełyku; 
szczególnie gdy podstawowa jednostka chorobowa ma nienowo-

podkreślić, że ponad tym miejscem widoczne było ujście wewnętrz-
ne kanału przetoki. Podjęto próbę założenia sondy do w/w przeto-
ki. Pomimo kilkakrotnych prób zgłębnikowania przetoki, prowad-
nik zdołano wprowadzić jedynie na głębokość 1,5 cm.  Równolegle 

tab. i.  Typy uszkodzeń przełyku.

typy uszkOdzeń przełyku 

intraluminalne ekstraluminalne

Tępe urazy klatki piersiowej Pourazowe

Zespół Boeerhaave’go Jatrogenne

Jatrogenne Operacje

Endoskopia Radioterapia

Protezowanie przełyku

Sonda Sengstakena i Blakemore’a

Przezprzełykowa echokardiografia

Skleroterapia

ryc. 1.  Rtg przełyku z kontrastem. Strzałkami oznaczono miejsce bliznowatego 
zamknięcia przełyku.

ryc. 2.  Schemat zastosowanej metody leczenia.
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wite zatarcie prawidłowej anatomii. Autorzy pracy zdecydowali się 
na uwidocznienie przełyku od strony światła przewodu pokarmo-
wego, stosując niekonwencjonalną metodę hybrydową z użyciem 
minilaparotomii i endoskopowego wstecznego forsowania miejsca 
zwężenia. Tą metodą uzyskano zadowalający efekt terapeutyczny 
zarówno z perspektywy chorej, jak i zespołu leczącego.

W podsumowaniu należy podkreślić, że w przypadku rozległych 
bliznowatych zwężeń lub niedrożności przełyku zastosowanie 
nieszablonowej metody endoskopowego udrożnienia narządu 
wstecznie, tj. od strony żołądka, można okazać się skuteczną me-
todą, zwłaszcza przy znacznie ograniczonych możliwościach za-
stosowania technik chirurgicznych.

tworową etiologię. Jednak stosowanie tej metody jest niemożliwe 
w przypadku, gdy nie można przeprowadzić endoskopu obwo-
dowo – przez zwężenie, z powodu całkowitego zamknięcia świa-
tła przełyku przez ziarninę i postępujące włóknienie. Wg danych 
z piśmiennictwa, ostatnią szansą dla takich chorych jest ezofagek-
tomia z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego. Opisano 
dobre efekty z zastosowaniem w rekonstrukcji metody „pull up” 
żołądka lub wstawki z jelita czczego. Najczęściej wykonuje się re-
sekcję miejsca zwężenia z zastosowaniem wtórych płatów do po-
krycia ubytku [3]. Do pokrycia okrężnego ubytku przełyku można 
zastosować płat skórny lub skórno-mięśniowy.  Warunkiem jest 
jednak możliwość identyfikacji prawidłowych struktur anatomicz-
nych. Natomiast u omawianej chorej obserwowano prawie całko-

PIŚMIENNICTWO:
1. Peng H., Wang S.J., Li W.: Rare complication after thyroidectomy-cervical 

esophageal stenosis: a case report and literature review. World J Surg Oncol, 
2014; 12: 308.

2. Ward N.D., Lee C.Y., Lee J.T., Sloan D.A.: Esophageal fistula complicating thy-
roid lobectomy. J Surg Case Rep, 2015; 2015(1): rju136. 

3. Kaman L., Iqbal J., Kundil B., Kochhar R.: Management of Esophageal Perfo-
ration in Adults. Gastroenterology Res, 2010; 3(6): 235–244.

4. Alonso-Lárraga J.O., de la Mora Levy J.G., Hernández Guerrero A., Rodarte-
-Shade M., Ramírez-Solís M.E.:  Fully covered metal stents for the treatment 
of leaks after esophagogastric oncological surgery, Rev Gastroenterol Méx 
(English Edition), 2017; 82: 100–102.

DOI:

Prawa autorskie:

Konflikt interesów:

Autor do korespondencji:

Cytowanie pracy:

Liczba słów: 1240                Liczba stron: 3                 Tabele: 1                 Ryciny: 2                 Piśmiennictwo: 4

10.5604/01.3001.0013.2531   Table of content: https://ppch.pl/issue/12468

Copyright © 2019 Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny. Published by Index Copernicus Sp. z o. o. All rights reserved.

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.

lek. Dagmara Radziuk,Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie; 
e-mail: dagmara.radziuk@gmail.com

Radziuk D., Witzling M.: Endoscopic treatment of esophageal injury after thyroidectomy – a case report; 
Pol Przegl Chir 2019: 91 (6): 50–52


