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PROBLEME DE TERAPIE12

REZUMAT
Obiective. Absenţa fonaţiei reprezintă handicapul laringectomizatului total, infi rmitate care implică multiple 
aspecte: economic, psihologic, social şi, nu în ultimul rând, medical. Reuşita de păstrare a vocii asigură comu-
nicarea şi reintegrează bolnavul operat de cancer în viaţă. Acest lucru trebuie realizat cu mare discernământ, fără 
a pune în pericol viaţa pacientului. 
Material şi metodă. În perioada 2006-2010 (studiu retrospectiv), în Clinica ORL a Spitalului Clinic Colţea au fost 
selectate 11 cazuri la care, pe baza datele anatomice, am modifi cat indicaţia de intervenţie chirurgicală din 
laringectomie totală în orizontală supraglotică cu rezecţie de bază de limbă.
Rezultate. Lucrarea prezintă evoluţia pacienţilor cărora, pe baza descrierilor anatomice, le-a fost schimbată 
indicaţia de laringectomie totală în laringectomie orizontală supraglotică cu rezecţie de bază de limbă.
Concluzii. Evoluţia favorabilă a pacienţilor selectaţi pune în discuţie posibilitatea extinderii indicaţiilor acestui tip 
de intervenţie chirurgicală.

Cuvinte cheie: laringe, laringectomie orizontală supraglotică

ABSTRACT
Objectives. The lack of phonation represents the handicap of patient with total laryngectomy, disability involving 
multiple aspects: economic, psychological, social and not least medical. Keeping the voice is a great success for 
laryngeal cancer patients, making a person with a great handicap to a man who can integrate seamlessly into 
society. This must be done with great discernment, without life-threatening. 
Material and method. Between 2006-2010 (retrospective study), in ENT Clinic of Colţea Clinical Hospital were 
selected 11 cases operated by open surgical techniques to whom, based on anatomical data, we modifi ed the 
surgery from total laryngectomy in supraglottic laryngectomy with base tongue resection. 
Result. This paper presents the patients who based on anatomical data described have had changed the indica-
tion for surgery from total laryngectomy in supraglottic horizontal laryngectomy with base of tongue resection. 
Conclusion. The favourable evolution of selected patients calling into question possibility of extending the indica-
tions of this type of surgery.
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INTRODUCERE

Cercetările actuale asupra cancerului se îndreap-
tă atât către înţelegerea mecanismelor de producere, 
cât şi în direcţia descoperirii unor metode de diag-
nostic precoce şi tratament efi cace care să respecte 
în acelaşi timp demnitatea pacientului, prin redu-
cerea la minimum a infi rmităţilor postterapeutice.

Principiul este perfect valabil şi în cadul chirur-
giei oncologice laringiene, laringologii fi ind într-o 
continuă căutare pentru a putea oferi neoplasmului 
laringian tehnici chirurgicale oncologice şi funcţio-
nale.

Elementele de anatomie clasice ale laringelui au 
fost completate prin studii aprofundate folosind 
teh nici revoluţionare care au îmbogăţit magistrala 
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descriere a lui Rouvière (11), oferind noi posibilităţi 
de apreciere a extensiei tumorale, argumentând op-
ţiunea unei intervenţii totale sau parţiale. 

MATERIAL ŞI METODĂ

În perioada 2006-2010 (studiu retrospectiv), în 
Clinica ORL a Spitalului Clinic Colţea, au fost efec-
tuate 49 de laringectomii orizontale supraglotice în 
cadrul cărora au fost selectate 11 cazuri la care, pe 
baza datele anatomice, am modifi cat indicaţia de 
intervenţie chirurgicală din laringectomie totală în 
orizontală supraglotică cu rezecţie de bază de lim-
bă.

Raţionamentele acestui demers au respectat con-
diţiile anatomice, imaginile endoscopice pre ope-
ratorii şi imaginile CT; nu în ultimul rând, trebuie 
specifi cat că aceşti 11 pacienţi au fost aleşi conform 
criteriilor enunţate în care argumentul vârstă şi 
con diţia psihică au fost precumpănitoare.

Criteriile de selecţie a acestor pacienţi au ţinut 
de:

 – factorul tumoral, criteriul T – tumoră de 
comisură anterioară extinsă la faţa laringiană 
a epiglotei, corzi vocale mobile;

 – nodulii limfatici regionali, criteriul N – me-
tastaze regionale, stadiul N1, N2 la exami na-
rea clinică, ecografi că şi CT;

 – vârsta sub 65 de ani;
 – stare psihică şi fi zică bună.

Protocolul de evaluare a pacienţilor a cuprins: 
anamneza, cu depistarea unor factori predispozanţi 
(fumat, consum de alcool, expunerea la noxe, teren 
tarat, antecedente familiale etc.); istoricul bolii, cu 
evidenţierea debutului afecţiunii, a simptoma tolo-
giei; examen clinic ORL complet, incluzând exa-
me nul complet al capului şi gâtului; consulturi 
mul tidisciplinare, dacă a fost cazul; examene para-
clinice (examen endoscopic, imagistică pulmonară); 
explorarea metastazelor nodulilor limfatici (ecogra-
fi e, CT, RMN); examen anatomopatologic: biopsia 
preoperatorie, biopsia intraoperatorie a piesei de 
exereză şi a nodulilor limfatici, examen histopa-
tologic la parafi nă; examenul imunohistochimic, în 
unele situaţii; evaluarea stării de nutriţie, vorbirii şi 
deglutiţiei şi/sau tratamentul, dacă a fost necesar.

Toate intervenţiile chirurgicale pentru cele 11 
cazuri selectate au fost precedate de traheotomie 
transistemică şi s-au efectuat sub anestezie generală 
prin intubaţie endotraheală.

Tuturor pacienţilor li s-a efectuat laringectomie 
orizontală supraglotică cu rezecţie de bază de lim-
bă, tehnica Leroux-Berger, limfadenectomie func-
ţio nală bilaterală şi iradiere postoperatorie. 

Dispensarizarea postoperatorie s-a efectuat ini-
ţial la 2 luni, apoi din 6 în 6 luni la 2 ani, apoi anual. 

Niciun pacient nu a prezentat recurenţe şi toţi 
sunt în viaţă.

REZULTATE

În cadrul lotului studiat, patru dintre pacienţi au 
fost femei şi şapte pacienţi au fost bărbaţi. În cazul 
laringectomiilor supraglotice, vârsta a reprezentat 
un criteriu important, deoarece, peste 65 de ani, in-
tervin difi cultăţi de reabilitare postoperatorie a func-
ţiei sfi ncteriene laringiene, cu posibile complicaţii 
severe ale deglutiţiei, constând în imposibilitatea 
alimentaţiei per os şi pneumonii de aspiraţie. În 
acest context, vârsta a fost sub 65 de ani pentru toţi 
pacienţii luaţi în studiu. Toţi erau fumători şi 
consumatori ocazionali de alcool.

Toţi cei 11 pacienţi prezentau formaţiune tumo-
rală situată la nivelul comisurii anterioare care se 
extinde la faţa laringiană a epiglotei şi baza de lim-
bă, cu păstrarea mobilităţii corzilor vocale. În cazul 
fi ecărui pacient a fost verifi cată clinic, imagistic şi 
intraoperator integritatea cartilajului tiroid.

Manifestările clinice care au adus pacienţii la 
medic au constat în disfagie manifestată ca o dis-
cretă jenă la deglutiţie cu evoluţie progresivă, une-
ori însoţită de senzaţie de corp străin şi adenopatia 
latero-cervicală unilaterală sau bilaterală. 

Toate laringectomiile au fost efectuate după con-
fi rmarea histopatologică a neoplaziei obţinută în 
urma biopsiei.

Pacienţii au semnat consimţământul informat 
atât pentru efectuarea intervenţiei parţiale, cât şi 
pentru posibilitatea de convertire intraoperatorie în 
laringectomie totală.

Şapte dintre pacienţi au fost în stadiul T4aN1M0 
şi patru în stadiul T4aN2M0.

Pentru cancerele primare supraglotice T4a, N0-
N3, recomandarea făcută de Ghidurile actuale de 
tra tament este laringectomia, tiroidectomia ipsila-
terală şi evidarea ganglionară; terapia adjuvantă 
depinde de tipurile de risc. Pentru acei pacienţi care 
refuză chirurgia, chimioiradierea concomitentă poa-
te fi  luată în considerare; chimioterapia de inducţie 
este, de asemenea, o opţiune. 

Trebuie să amintim câteva argumente anatomice 
care au stat la baza schimbării tipului de intervenţie 
chirurgicală în cazul acestor 11 pacienţi.

Loja hiotiroepiglotică este un spaţiu celulo-gră-
sos format din două spaţii preepiglotice triunghiulare 
cu baza în sus. Ea cuprinde spaţiul situat între osul 
hioid, membrana tirohioidiană, partea superioară a 
cartilajului tiroid anterior şi faţa anterioară a 
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epiglotei posterior. Fiecare spaţiu preepiglotic (spa-
ţiul lui Boyer) este format dintr-o bază de trei pereţi 
şi un fund. Aceste spaţii sunt de un mare interes în 
chirurgia oncologică, pentru că atingerea sau in-
tegritatea lor condiţionează tehnicile operatorii în 
tumorile maligne ale marginii vestibulului laringian 
de la baza limbii şi laringelui. Peretele anterior al 
lojei este constituit de sus în jos de osul hioid, mem-
brana tirohioidiană, partea superioară a cartilajului 
tiroid situat mai sus de inserţia epiglotei în unghiul 
intrând. Artera laringee anterosuperioară intră în 
loja preepiglotică, perforând membrana tirohioi-
diană cu 1 cm în faţa bazei cornului superior al car-
tilajului tiroid. Este însoţită de două vene. Nervul 
la ringeu superior perforează membrana într-un plan 
situat mai profund şi uşor mai sus de cel al arterei, 
dar nu intră în lojă.

Prin intermediul osului hioid, membranei tirohioi-
diane şi al cartilajului tiroid, loja preepiglotică vine 
anterior în raport cu planurile musculoaponevrotice 
anterioare ale gâtului şi cu planul subcutanat.

Între membrana tirohioidiană şi aponevroza cer-
vicală profundă există bursa seroasă a lui Boyer, un 
plan celular de glisaj inconstant, în interiorul căreia 
merge artera laringee superioară şi ramul superior 
al nervului laringeu superior. 

Posterior, prin intermediul epiglotei, loja pre-
epiglotică răspunde vestibulului laringian, în spe-
cial părţii anterioare a benzii ventriculare şi a ven-
triculului Morgagni. În jos şi lateral, răspunde 
un ghiului anterior al sinusului piriform.

Loja preepiglotică are vedere la comisura ante-
rioară de care este separată prin ligamentul tiro-
epiglotic prin fundul lojei. Ea intră în raport cu ex-
tremitatea anterioară a muşchilor şi a ligamentelor 
tiroaritenoidiene, inclusiv ligamentul Broyles. 

Plafonul lojei preepiglotice răspunde anterior 
bazei de limbă şi amigdalei linguale, a cărei înăl-

ţime, variabilă, poate masca recesul anterior. Poste-
rior, răspunde feţei linguale a epiglotei. Lateral, in-
tră în raport cu repliul glosoepiglotic lateral, repliul 
faringoepiglotic şi repliul ariepiglotic. Plafonul lo-
jei reprezintă, din punct de vedere endoscopic, fo-
seta glosoepiglotică sau valecula.

Medial, prin intermedierea membranei preepi-
glotice, loja preepiglotică intră în raport cu omo-
logul său controlateral. (1-5)

Toate intervenţiile chirurgicale pentru cele 11 
cazuri selectate au fost precedate de traheotomie 
transistemică şi s-au efectuat sub anestezie generală 
prin intubaţie endotraheală. Traheotomia s-a prac-
ticat sub anestezie locală, în vederea evitării oricărei 
posibilităţi ulterioare de apariţie a unei metastaze 
de inoculare datorate sondei de intubaţie, precum şi 
pentru că în unele cazuri intubaţia ar fi  fost difi cilă 
sau chiar imposibilă. 

S-a practicat laringectomie orizontală supra glo-
tică cu rezecţie de bază de limbă, tehnica Leroux-
Berger (6,7). S-a secţionat cartilajul de jos în sus 
sub pericondrul intern în formă triunghiulară cu 
baza în jos şi vârful la incizura tiroidiană. S-a de-
colat şi ablat hioidul. Tumora a fost extirpată din-
apoi înainte, în bloc, cuprinzând partea superioară a 
ventriculului, benzile ventriculare, plicile ariepi-
glotice, epiglota şi rezecţia bazei de limbă. S-a su-
turat baza de limbă pe toată lungimea sa. S-a montat 
sonda nazogastrică. A fost montat un tampon Mi-
kulicz îmbibat în ulei steril şi antibiotice, în cavi-
tatea endolaringiană, între corzi, ce împiedică for-
ma rea aderenţelor şi are rol hemostatic. Laringele a 
fost ascensionat la baza limbii. S-a efectuat limfa-
denectomie funcţională bilaterală. Au fost montate 
două tuburi de dren în lojile jugulo-carotidiene şi 
sondă naso-gastrică. La fi nal s-a introdus canulă 
traheală (Fig. 1, 2, 3).

          
FIGURILE 1, 2, 3. Laringectomie orizontală supraglotică cu rezecţie de bază de limbă – 
aspecte intraoperatorii
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Nu au existat complicaţii intraoperatorii. Piesele 
operatorii au fost trimise la examenul histopatologic. 
Rezultatul HP a reconfi rmat diagnosticul iniţial de 
carcinom spinocelular, marcajul cu tuş negru a ară-
tat margini de exereză negative. Pentru nodulii 
limfatici, în şapte cazuri au fost evidenţiate meta-
staze în nodulii limfatici unilaterali şi în patru ca-
zuri bilaterali, niciunul dintre nodulii limfatici ne-
depăşind 3 cm în diametrul cel mai mare. 

Firele de la baza limbii au fost suprimate într-un 
interval de 6-8 săptămâni postoperator, iar sonda de 
alimentaţie a fost suprimată la 15-45 de zile de la 
operaţie.

Toţi cei 11 pacienţi au făcut iradiere postope ra-
torie. 

În cazul tuturor celor 11 pacienţi s-a efectuat lim-
fa denectomie latero-cervicală. Metastazele limfo-
no dulare cervicale nu reprezintă o contraindicaţie 
pentru chirurgia supraglotică, dar pentru cancerele 
supraglotice limfadenectomia bilaterală selectivă 
este obligatorie chiar şi în caz de N0, având în ve-
dere extrema limfofi lie a etajului laringian supra-
glotic (6,7,9). 

Toţi cei 11 pacienţi au fost decanulaţi postira-
diere, canula păstrându-se de siguranţă pe perioada 
radioterapiei. În momentul actual, toţi pacienţii 
sunt în viaţă, se alimentează oral, vorbesc, nu au 
prezentat recidivă tumorală şi sunt perfect integraţi 
socio-profesional. 

În cazul celor 11 pacienţi hioidul a fost ablat. 
Rolul păstrării hioidului în scopul facilitării de glu-
tiţiei este discutabil. Deşi, teoretic, hioidul ar trebui 
să joace un rol important, el fi ind acela care asigură 
suportul scheletal pentru mecanismul de suspensie 
a laringelui, în cazul laringectomiei supraglotice 
păstrarea hioidului poate duce la limitarea mobi-
lităţii bazei de limbă care asigură protecţia căii 
aeriene (7,9,10).

Toţi cei 11 pacienţi vorbesc şi se alimentează 
per os, ducând o existenţă perfect integrată. La con-
troalele ORL postoperatorii periodice nu s-a evi-
den ţiat recidivă locală sau regională.

CONCLUZII

Tratamentul radical curativ în neoplasmul de 
laringe se adresează T+N şi este principiul funda-
mental oncologic, bazându-se pe o stadializare co-
rectă şi pe obţinerea de manşete de siguranţă exacte 
pentru T şi pe inocuitatea limfadenectomiei.

Panendoscopia efectuată sub anestezie generală 
coroborată cu bilanţul imagistic au devenit indis-
pensabile stabilirii cu exactitate a extensiei tumorale 
şi deci, implicit, a tipului de intervenţie chirurgicală.

În cancerul de laringe asocierea iradierii la chi-
rurgie este logică, bazându-se pe argumentele pe-
remptorii: T voluminos, slab vascularizat central, N 
invazie imprecisă, limite aparente apreciabile vi-
zual şi palpatoriu.

Evoluţia favorabilă, fără recidivă, a celor 11 pa-
cienţi selectaţi cărora, pe baza datele anatomice, a 
imaginilor endoscopice şi computer tomografi ei, li 
s-a schimbat indicaţia de laringectomia totală în 
orizontală supraglotică cu rezecţie de bază de 
limbă, având invadată loja hiotiroepiglotică, pune 
în discuţie actualele ghiduri terapeutice, cu posi-
bilitatea extinderii indicaţiilor acestui tip de inter-
venţie chirurgicală. Trebuie menţionat că, în cadrul 
selecţiei pacienţilor, argumentul vârstă şi condiţia 
psihică au fost precumpănitoare.

Nu trebuie ignorată, fără a pune în pericol viaţa 
bolnavului, infi rmitatea ce ameninţă viata, handi-
capul laringectomizatului total, absenţa fonaţiei, 
in fi rmitate care implică multiple aspecte: economic, 
psihologic, social şi, nu în ultimul rând, medical. 
Re uşita de păstrare a vocii asigură comunicarea şi 
reintegrează bolnavul operat de cancer în viaţă.
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