
INTRODUCCIÓ 

Distonia d’epiglotis, 
un diagnòstic poc freqüent 

Pacient de 68 anys d’edat remesa al servei d’urgències de l’Hospital de Palamós, des del seu ABS, per referir dificultat 
respiratòria d'instauració ràpida en prendre Alprazolam. 
A la seva arribada al CAP presentava: SO2 basal de 91% taquipnea i estridor. No edema d’úvula. Lleugera hiperèmia faríngia. 
ACR: hipofonesi generalitzada. 
S’orienta inicialment com a possible reacció adversa a Alprazolam. Se li pauta nebulització de salbutamol + budesonida, 
Urbason 80 mg ev, i Polaramine im. És el primer episodi que s’objectiva una desaturació, i hi ha una millora de la mateixa 
després de tractament. 
Com a antecedents personals rellevants presenta: Disfàgia a sòlids / disfonia i estridor en estudi al nostre centre per 
Neurologia i ORL. (descartada patologia subglòtica). 
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VALORACIÓ AL SERVEI D’URGÈNCIES DE L’HOSPITAL: 
Constants a l'ingrés. FC: 75 x / min, FR: 20 x / min, SatO2: 96%, Temper axil·lar: 35.2 º, TA:131/78 
mmHg, AR: discreta hipofonesi  bilateral. NRL: no focalitats ni signes meningis. Rx de tòrax: dins 
la normalitat. ECG: RS a 67x´. Eix a 60º. No alteració de la repolarització.  
 
ESTUDIS REALITZATS DURANT L’INGRÉS A PLANTA: 
- RMN encefàlica: Signes de leucaraiosis grau 2, de predomini subcortical. Sense altres troballes.  
- AngioTAC TSA (10/4/19): Exploració sense troballes a destacar. Segments arterials explorats  
permeables i sense lesions vasculars.    

Ingressa al servei de medicina interna del nostre centre amb el diagnòstic de distonia laríngia respiratòria per discinèsia 
de l'epiglotis. S’inicia clonazepam, presentant millora important, tant clínica (desaparició de l‘estridor) com per visió de 
l'epiglotis per ORL (millora de la discinèsia). Durant l'ingrés es torna a realitzar analítica, Angio TAC de troncs supraaòrtics i 
nova RM cerebral (essent normals les exploracions realitzades). 
Posteriorment es deriva a l’Hospital Univ. Dr. Josep Trueta, servei d’ORL, on es descarta patologia orgànica i s’orienta de 
distonia laríngia de probable origen ansiós-depressiu. 

La distonia laríngia respiratòria (DLR) és un trastorn rar caracteritzat per espasmes de la musculatura adductiva dels plecs 
durant la fase d'inhalació de la respiració, amb manifestació clínica de dispnea i estridor. 
El diagnòstic etiològic d’estridor laríngic no sempre és fàcil de realitzar, especialment en situacions d’emergència, de 
manera que la DLR pot no ser diagnosticat, la qual cosa ens porta a assumir-ho amb més freqüència del que normalment es 
descriu. S’han proposat molts tractaments però cap d’ells ha presentat resultats de forma satisfactòria a llarg termini.  

ESTUDIS COMPLEMENTARIS PREVIS: 
- TAC de coll (14- 01- 2019):  Estudi sense alteracions en l'esfera 
ORL.  
- Analítica (06- 02- 2019): La normalitat de CPK, Aldolasa i anti PM1 
no suggereixen un procés miopàtic primari; també ha resultat normal 
en perfil de Miastènia. 
- Trànsit esófago- gastro- duodenal (15- 02- 2019): Discreta hèrnia 
hiatal amb important reflux gastro-esofàgic passiu al llarg de 
l'exploració.  
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