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Felnőttkori, szerzett, jóindulatú
oesophago-respiratórikus fistulák sebészi kezelése

Bevezetés
Az oesophago-respiratórikus fistuláknak három nagy csoportja különböztethető meg.

Az első a veleszületett forma, amelyben a nyelőcső atresiához csatlakozik a kóros össze-
köttetés az oesophagus és a trachea között.' Felnőttkorban tüdőrák okoz leggyakrabban
fistula képződést a tumoros nyelőcső szakasz és a légzőrendszer valamelyik része között.
A harmadik csoportot a felnőttkorban kialakuló jóindulatú (nem malignus) alapbetegségek
talaján képződő oesophago-respiratórikus fistulák alkotják. Ez a közlemény csak ezekkel
foglalkozik 20 év alatt észlelt 33 beteg alapján.

Beteganyag
1964. január 1. és 1984. január 1. között 33 beteget észleltünk és kezeltünk benignus

oesophago-respiratórikus fistula miatt. 20 nő (átlagéletkor 45,7 év) és 13 férfi (átlagéletkor
44,8 év) volt közöttük, összesített átlagéletkoruk 45,2 év volt. A legfiatalabb 20, a legidő-
sebb 91 éves volt. Az alapbetegségeket, mint kiváltó okokat az I. táblázat tartalmazza.

A korrozív sérülések közül 9 esetben lúg, 6 esetben sav okozta a szűkületet, 1 beteg
lúg+sav keverékét itta, 1 betegnél pedig nem volt tisztázható a szűkület eredete. A struktú-
rák közül 7 esetben tágítás, 1 esetben idegentest eltávolítás volt a fistulát létrehozó perforá-
ció oka, míg spontán, azaz tágítás nélkül 9 alkalommal jött létre kóros összeköttetés a
nyelőcső és a respiratórikus rendszer között. A két totális gastrectomia és az egy cardia
resectio malignus alapbetegség miatt történt, de a fistula már biztosan jóindulatúnak
bizonyult - az anastomosis insuffitientia, illetve a Roux-kacs vakon zárt végének részleges
kinyílása miatt. A megaoesophagus transthoracalis drainage-a diagnosztikus tévedésből
történt. II. táblázat.

A fistula pontos lokalizációja szerint oesophago-trachealis volt 8, oesophago-bronchialis
11, oesophago-pulmonalis 14 esetben. Az oesophago-bronchialis fistulák közül 3 a kül-
világgal is közlekedett - oesophago-broncho-cutan után fistula volt (2 a korrozív szűkü-
letes csoportból, 1 pedig idegentest eltávolítás után). III. táblázat.

Az oldal lokalizáció szerint 19 betegnél jobb oldali, 6 esetben bal oldali volt a fistula,
8-nál pedig a tracheával alakult ki kóros járat.

Műtétek
A műtéti típusokat a IV. táblázat tartalmazza. Mind a 33 beteget megoperáltuk. A

benignus oesophago-respiratókikus fistulák kezelésében kialakult gyakorlatunk szerint
akut esetben, rossz általános állapotban lévő betegen gastrostomát és/vagy tygon-intubatiot
végeztünk. 8 beteg erre a beavatkozásra meggyógyult, fis tulajuk később spontán záródott.

1 Ure, 1989
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Krónikus esetben, elektív műtétnél a fistula lehetőleg egy ülésben történő végleges sebészi
megoldására törekedtünk. Ez nem mindig sikerült az ismételten fellépő szövődmények
miatt. Ezért részben ezeknél, részben pedig az akut csoportban azoknál a betegeknél, ahol
az elsődleges ellátás nem bizonyult elégségesnek, második, sőt az esetek egy részében
harmadik, negyedik lépésben próbáltuk a rekonstrukciót elvégezni. Feltűnő a műtéti
típusok sokfélesége - a legnagyobb számban szereplő direkt záráson kívül (a nyelőcsövet
általában a traumatikus drótvarrattal, a tracheát és bronchust műanyag öltésekkel zártuk) a
nyelőcső pótlására alkalmas módszerek csaknem mindegyikét alkalmaztuk a lehetőségek-
nek megfelelően. V. táblázat.

16 betegen jelentkeztek szövődmények - zömmel respiratórikus eredetűek. A 4 anastomósis
insufficienciás esetünk közül (mind nyakon készült anastomósis volt) 2-nél feltárást és
direkt elvarrást végeztünk, 2 konzervatív kezelésre spontán zárult. Beteget emiatt nem
vesztettünk el. VI. táblázat.

5 betegünk halt meg (mortalitás 15,1%). Az elváltozások súlyosságát és a végzett
műtétek nagyságát tekintve ez elfogadhatónak látszik.

Megbeszélés
A legtöbb szerzett, benignus oesophago-respiratókikus fístuláról Petrovszky2 számolt be

(65 betegen végzett 45 műtétet). Hardy3 négy, perforáció talaján kialakult krónikus fistula
zárását közölte 36 betegen. Harley4 44 tracheostomiát követő esetről, Wychulis5 36
betegről számolt be, de gyakoriak az 1-2 esetről szóló közlések is (Hutchin, Keshishian,
McCabe, Nelson, Sacks, Stewart, Vinson).6 Kulka7 felnőtt korban operált kongenitális
tracheo-oesphagialis sipolyról számolt be. Az első direkt zárást Poncét végezte 1896-ban
(cit. Wesselhoeft8). Kiváltó okként megemlítik a korrozív sérülést - Burrington9, a
pneumonectomiát és tüdőresectiót - Engelman10, Evans", Sethi':, Perelman13, a
histoplasmosist - Hutchin14, a pulmonális supputatiot - Nelson15, az oesophagus-
diverticulum perforációját — Stewart", Sacks", a tompa mellkasi sérülést - Anderson18,
Nolan19, Spalding:o, ezen belül a „steering wheel injury"-t Nolan:i, az actinomycosist —

2 Petrovszky, 1969
3 Hardy, 1973
4 Harley, 1972
5 Wichulis, 1966
6 Hutchin 1964, Keshishian 1967, McCabe 1969, Nelson 1970, Sacks 1967, Slewart 1958, Vinson 1926
7 Kulka, 1967
8 Wesselhoeft, 1968
9 Burrington, 1968
10 Engelman, 1970
11 Evans, 1972
12 Sethi, 1978
13 Perelman, 1979
14 Hutchin, 1964
15 Nelson, 1970
16 Stewart, 1958
17 Sacks, 1967
18 Anderson, 1965
19 Nolan, 1960
20 Spalding, 1979
21 Nolan, 1960
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Vinson". Az oesophago-respiratókikus fistula zömmel a jobb oldalon fordul elő Coleman23

és Spalding:4 szerint is, mint anyagunkban - Csíkos-3. Ellátásában hangsúlyozzák a korai
kivizsgálást, teljes exclusiót és gastrostomiát — Burrington26, a lehetőleg egy ülésben
végzett rekonstrukciót - Engelman27, a korai sebészi kezelést — Wychulis:8. A korai műtétet
sürgeti Anderson29 és McCabe30 is. Petrovszky31 részletesen ír a palliativ, relatíve radikális
és radikális műtétekről a beteg általános állapotától, korától függően. Roufail32 egyik
betegünkéhez hasonló esetet ír le, ahol perforált nyelőcsőfekély vezetett oesophago-
pleuralis fistulához. A diverzió és exklúzió fontosságára hívja fel a figyelmet Utley".

Következtetések
1.) Az anyagban szereplő benignus oesophago-respiratókikus fistulák többségének oka a

nyelőcső korrozív sérülése és peptikus struktúrájának szövődménye.
2.) Eseteink igazolják azt az eddig is ismert tényt, hogy ezen fistulák zömmel a jobb

oldalon fordulnak elő.
3.) Acut műtét esetén, rossz általános állapotban lévő betegnél gastrostomia és/vagy

tygon-intubatio látszik a legcélravezetőbb eljárásnak benignus oesophago-respiratókikus
fistula kezelésére. Ezek egy részénél ez végleges megoldásnak bizonyulhat, fistulájuk
ezután spontán záródhat.

4.) A korrozív striktúráknál a tygon-intubatio eredménytelensége esetén, illetve az alap-
betegség végleges ellátása céljából sor kerülhet további lépésekre: a direkt zárásra,
exclusióra, nyelőcső resectióra és by-pass műtétre.

5.) Az egyéb elváltozásoknál az alapbetegség értelemszerű (pl. TBC miatt lobectomia)
kívül a fistula varrattal történő direkt zárása ajánlott.

22 Vinson, 1926
23 Coleman, 1957
24 Spalding, 1979
25 Csíkos, 1987
26 Burrington, 1978
27 Engelman, 1970
28 Wychulis, 1966
29 Anderson, 1965
30 McCabe, 1969
31 Petrovszky, 1969
32 Roufail, 1972
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/. táblázat
Benignus oesophago-respiratórikus fistulát okozó elváltozások

Korrozív oesophagus-strictura 16
Peptikus oesophagus-strictura - ulcus perforatioja 1
Tisztázatlan eredetű strictura 1
Hiatus herniából kiinduló sipoly 1
Pulmonectomia TBC miatt 2
TBC-s nyirokcsomó okozta sipoly 3
Abscedáló pneumonia 1
Diffúz mediastinalis fíbrosis 1
Idegentest eltávolítás 2
Gastrectomia totális 2
Resectio cardiae 1
Cirrhosis hepatis-tracheostomia 1
Megaoesophagus transthoracalis drainage 1_

33

//. táblázat
Oesophago-respiratórikus fistulak

Oesophago-trachealis Oesophago-bronchialis Oesophago-pulmonalis

///. táblázat
Az oesophago-respiratórikus fistulak oldallokalizációja

Jobb oldali Oesophago-trachealis Bal oldali
19 8 6
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IV. táblázat
Műtétek oesophago-respiratorikus fistula miatt

Peptikus str.

Korrozív str.

Korroziv str.

Tisztázatlan eredetű str.
Korrozív str.
St. post pulmonect.
Cirrhosis bepatis.
St. post gastrect. totális
St. post resect. cardiae

Abscessus pulmonalis
TBC pulm.

Hiatus hernia - kp.
lebeny sipoly

St. post pulmonect.

Korrozív str.
Diffúz médiást, fibrosis

Korrozív str.

Korrozív str.

Korrozív str.

Korrozív str.

Korrozív str.
Corpus aliemim
Mega oesophagus
transth. drainage

Korrozív str. -
perforatio

Resectio oesophago-jejunogastrostomia

Resectio oesophagostomia cervicalis majd
két ülésben antethoracalis jejunum-bőrcső
készítés

Resectio oesophagi+oesophago-colon-
gastrostomia jobb colon-féllel (előző
tygon intubatio után)

A fistula direkt zárása (4 esetben előző
tygon intubatio és/vagy gastrostomia után)

Lobectomia+sutura oesophagi

Reconstructio sec.
Belsey+sutura

Antethoracalis by-pass bal colon-féllel
(előző direkt zárás után)

Substemalis by-pass bal colon-féllel (1
esetben előző gastrostomia, 1 esetben
előző gastrostomia, majd tygon-intubatio,
majd direkt zárás+nyelőcső kirekesztés)

Substemalis by-pass jobb colon-féllel (1
esetben előző gastrostomia, 1 esetben
előző gastrostomia, majd 2 alkalommal
direkt zárás, majd tygon intubatio után)

Antethoracalis jejunum+bőrcső by-pass (1
esetben előző tygon-intubatio, 1 esetben
előző gastrostomia, 1 esetben előző tygon-
intubatio, direkt zárás+teljes nyelőcső
kirekesztés után)

Tygon-intubatio

Tygon-intubatio+gastrostomia

Gastrostomia (3 esetben mediastinalis
drainage)

Gastrostomia+pylorus plastica sec. Finney

Betegek száma

1

1

1

7

5

1

2

2

3

2

1

5

1

Mortalitás

+

+

+

+

+
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