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k w a r t a l n i k
STYCZE¡ – MARZEC 2018 ● TOM XVII  ● ZESZYT 1 (65) Droga Kole˝anko,

Szanowny Kolego,

W tym numerze Magazynu Otorynolaryn-
gologicznego omawiane sà problemy choroby
refluksowej oraz refluksu kratniowo-gard∏o-
wego w aspekcie laryngologicznym. Artyku∏y
te zosta∏y napisane przez wyk∏adowców sesji
naukowej poÊwi´conej zagadnieniu sp∏ywa-
nia wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a, która
odby∏a si´ podczas kolejnego RhinoForum. 

Temat jest trudny i laryngologom ma∏o
znany, jednak˝e na tyle cz´sto wyst´pujàcy,
˝e trudno od niego uciec. OczywiÊcie jako chi-
rurg nie lubi´ oczekiwaç w nieskoƒczonoÊç
na popraw´ stanu lub wyleczenie pacjenta
w nast´pstwie stosowanego leczenia zacho-
wawczego. Zresztà, czy w chorobach przewle-
k∏ych jest to w pe∏ni mo˝liwe? Na szcz´Êcie
zmniejszenie stopnia nasilenia dolegliwoÊci
niejednokrotnie traktuje si´ ju˝ jako popraw´.
Przynajmniej niektórzy optymiÊci tak mówià. 

A oczekujàc na t´ popraw´, zawsze mo˝e-
my wznieÊç oczy bàdê d∏onie w stron´ Êwi´tego
B∏a˝eja – patrona chorób gard∏a, z nadziejà
na jego przychylnoÊç.

¸àcz´ wyrazy szacunku

prof. Antoni Krzeski

Warszawa, styczeƒ 2018 r.
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TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

EUGENIUSZ OLSZEWSKI
(1928–2017)

Profesor Eugeniusz Olszewski urodzi∏ si´
30 marca 1928 roku w Starachowicach. Szko∏´
podstawowà i Êrednià ukoƒczy∏, uzyskujàc ma-
tur´ w 1948 roku w Kielcach. WczeÊniej, w okre-
sie od 31 grudnia 1941 do 15 stycznia 1945 roku,
by∏ ˝o∏nierzem Armii Krajowej, a cz∏onkiem
ZBOWiD-u zosta∏ w 1946 roku. W roku 1948
rozpoczà∏ studia na Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu Jagielloƒskiego w Krakowie. Dyplom
ukoƒczenia otrzyma∏ w roku 1953 z Akademii
Medycznej w Krakowie. Po odbyciu szkolenia
wojskowego rozpoczà∏ prac´ w Klinice Otola-
ryngologii AM w Krakowie, gdzie przeszed∏
wszystkie szczeble rozwoju naukowego i zawo-
dowego. Specjalizacj´ pierwszego stopnia
uzyska∏ w 1954 roku, a drugiego – w 1961 roku.

Po zdaniu pierwszego stopnia specjalizacji
prof. Olszewski otrzyma∏ nakaz pracy w przy-
chodni w Nowej Hucie, ale nadal pracowa∏
w Klinice krakowskiej. 

W 1965 roku uzyska∏ stopieƒ naukowy dok-
tora medycyny na podstawie rozprawy Ewolucja
wskazaƒ do operacyjnego leczenia raka krtani
na granicy cz´Êciowego i ca∏kowitego wyci´cia
krtani, której promotorem by∏ doc. Henryk Gans.

W 1968 roku zosta∏ powo∏any do okresowej
slu˝by wojskowej, a po jej zakoƒczeniu, jako ma-
jor Wojska Polskiego, zosta∏ ponownie zatrud-
niony w Klinice Otolaryngologii AM w Krakowie. 

Habilitowa∏ si´ w 1977 roku na podstawie
pracy Badania nad uk∏adem naczyƒ krwiono-
Ênych w raku krtani. Opiekunem przewodu
by∏ prof. Jan Seku∏a. Na stanowisko docenta
prof. Olszewski zosta∏ powo∏any w 1979 roku.
Tytu∏ profesora nadzwyczajnego uzyska∏ w 1987
roku, a zwyczajnego – w roku 1995. Kierowni-
kiem kliniki zosta∏ w 1990 roku, i sprawowa∏
t´ funkcj´ do 1999 roku, kiedy to przeszed∏
na emerytur´, b´dàc jednoczÊnie zatrudniony
w klinice, w niepe∏nym wymiarze godzin do koƒca

2005 roku. By∏ prodziekanem Wydzia∏u Piel´gniar-
skiego w latach 1979–1981, a nast´pnie dzieka-
nen tego wydzia∏u przez kolejne dwie kadencje.

Profesor Olszewski by∏ promotorem 11 prac
magisterskich, 5 przewodów doktorskich na Wy-
dziale Lekarskim i 4 przewodów habilitacyjnych.
Dorobek naukowy Profesora obejmuje oko∏o
150 pozycji prac badawczych, kliniczno-do-
Êwiadczalnych, artyku∏ów i komunikatów zjaz-
dowych.

Jego zasadniczym zainteresowaniem nauko-
wym by∏y ró˝ne aspekty biologii, diagnostyki
i leczenia raka krtani. Swoimi badaniami udo-
wodni∏ mo˝liwoÊç radykalnego leczenia rozle-
g∏ego raka tego narzàdu dzi´ki operacjom cz´-
Êciowego wyci´cia krtani. Ocenia∏ rol´ naczyƒ
krwionoÊnych w biologii wzrostu guz nowotwo-
rowego czy szkieletu chrzàstkowego jako bariery
dla rozprzestrzeniania si´ raka.

Kolejnym jego zainteresowaniem naukowym
by∏y pewne szczegó∏y leczenia zawodowych
uszkodzeƒ s∏uchu, urazów ucha czy operacji
tympanoplastycznych. Dalszà grupà tematycznà
by∏y prace z zakresu historii medycyny.
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Zainteresowaniem naukowym Profesora
by∏y prace dotyczàce roli prostaglandyn. By∏ to
rezultat wspó∏pracy z Klinikà Alergii i Immuno-
logii oraz Farmakologii.  Wraz z zespo∏em ocenia∏
rol´ prostaglandyn w usuwanych polipach noso-
wych, a praca dotyczàca wyników podawania
prostacykliny w nag∏ej g∏uchocie pochodzenia
naczyniowego wzbudza∏a bardzo du˝e zaintere-
sowanie.

Profesor Olszewski za∏o˝y∏ w 1985 roku sekcj´
historycznà Polskiego Towarzystwa Otolaryngo-

logów i wiele lat pracowa∏ w zarzàdzie tej sekcji.
By∏ przewodniczàcym naszego Towarzystwa przez
jednà kadencj´ po Zjeêdzie Ogólnopolskim, który
zorganizowa∏ w Krakowie w 2000 roku.

W latach 1993–1994 by∏ prezydentem Klubu
Rotary w Krakowie.

Zmar∏ 17 lipca 2017 roku i zosta∏ pochowany
na Cmentarzu Rakowickim w grobie rodzinnym.

prof. dr hab. Jacek Sk∏adzieƒ
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Refluks krtaniowo-gard∏owy (ang. laryngo-
pharyngeal reflux, LPR) jest jednostkà chorobowà
stanowiàcà szczególnà postaç refluksu ˝o∏àdko-
wo-prze∏ykowego (ang. gastroesophageal reflux
disease, GERD). Synonimy u˝ywane zamiennie
z LPR to refluks pozaprze∏ykowy, „atypowy”,
˝o∏àdkowo-gard∏owy, krtaniowy lub gard∏owo-
-prze∏ykowy. GERD i LPR sà jednostkami choro-
bowymi o odmiennych czynnikach ryzyka, pato-
fizjologii, objawach, kryteriach diagnostycznych
i odpowiedzi na leczenie (Koufman 1991, Postma
i in. 2001, Koufman i in. 2002, Halum i in. 2005,
El-Serag i in. 2005). LPR definiuje si´ jako
wsteczne zarzucanie p∏ynnej i gazowej treÊci
˝o∏àdkowej do górnego odcinka uk∏adu oddecho-
wego i przewodu pokarmowego, podczas którego
zarzucany materia∏ wchodzi w kontakt z b∏onà
Êluzowà. LPR jest przewlek∏ym i nawracajàcym
schorzeniem, powstajàcym w wyniku powtarzajà-
cych si´ epizodów ekspozycji tkanek pozaprze∏yko-
wych gard∏a i krtani na refluksowà treÊç ˝o∏àdka
(Ford 2005). W nast´pstwie patologicznego refluk-
su powstaje zespó∏ objawów klinicznych i zmian
morfologicznych. Refluks patologiczny rozpozna-
jemy wówczas, gdy epizody refluksu sà d∏ugie,
wyst´pujà cz´sto, zarówno w dzieƒ, jak i w nocy,
liczba epizodów jest wi´ksza ni˝ 50 w ciàgu doby,
a pH prze∏yku spada poni˝ej 4 na d∏u˝ej ni˝ 1 go-
dzin´ w ciàgu doby (Vandenplas i in. 1997).
Dowiedziono, ˝e krtaƒ jest znacznie bardziej
wra˝liwa na substancje kwaÊne ni˝ prze∏yk, ju˝
trzy epizody mogà spowodowaç silny stan zapalny
i uszkodzenie nab∏onka (Barry i Vaezi 2010).

Refluks krtaniowo-gard∏owy jest istotnym
problemem zdrowotnym i spo∏ecznym. Blisko
10% pacjentów zg∏aszajàcych si´ do laryngologa
mo˝e cierpieç na schorzenia, których przyczynà
jest LPR (Dale i in. 2010, Bove i Rosen 2006).
Przyczynia si´ on do powstania przewlek∏ego  za-
palenia krtani, zw∏aszcza wyst´pujàcego w cz´Êci
tylnej, zwanego inaczej laryngitis posterior, pod-
g∏oÊniowego zw´˝enia krtani, nowotworów
krtani, ziarniniaków, owrzodzeƒ kontaktowych
oraz guzków g∏osowych (Koufman 1991, Bela-
fsky, Postma i Koufman 2002). 

REFLUKS KRTANIOWO-GARD¸OWY:
OBJAWY, DIAGNOSTYKA, LECZENIE

lek. Rafa∏ Nieckarz1, lek. Patryk Hartwich2, dr med. Karolina Hydzik-Sobociƒska2,
lek. Beata Markiewicz3, dr med. Marcin Migaczewski4, 
prof. dr hab. med. Pawe∏ Str´k2

LARYNGOPHARYNGEAL REFLUX: 
SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT

Laryngopharyngeal reflux (LPR) is a highly prevalent
disease and commonly encountered in the otolaryngo-
logist`s office. It is defined as the retrograde flow of
stomach content to the larynx and pharynx whereby
this material comes in contact with the upper aero-
digestive tract. LPR is characterized by nonspecific
symptoms and changes in the larynx. The most com-
mon symptoms of LPR are excessive throat clearing,
coughing, hoarseness and globus pharyngeaus.
Unfortunately, there is no single best diagnostic me-
thod. Please note that laryngoscopy, empirical IPP
treatment and 24-hour pH monitoring test are mu-
tually complementary methods despite the fact that
24-hour pH test is considered the gold standard for the
diagnosis of LPR. The commonly used methods of
treatment for LPR are a special diet and changes to
eating habits, medication as well as surgical treat-
ment.

(Mag. ORL, 2018, 65, XVII, 7–11)

Key words: 
laryngopharyngeal reflux, laryngoscopy, proton
pump inhibitors, esophageal pH monitoring

1 Oddzia∏ Otolaryngologii Szpitala Miejskiego 
Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie
Kierownik: dr med. Marcin Mochocki
ul. Pràdnicka 35/37, 31-202 Kraków

2 Katedra i Klinika Otolaryngologii UJ CM w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Sk∏adzieƒ
ul. Âniadeckich 2, 31-531 Kraków

3 Szpital Zakonu Bonifratrów im. Âw. Jana Grandego 
w Krakowie
ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków

4 II Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Budzyƒski
ul. Kopernika 21, 31-061 Kraków
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OBJAWY
Niezwykle istotne jest podejÊcie do LPR

i GERD jako do dwóch ró˝nych jednostek choro-
bowych. DolegliwoÊci zg∏aszane przez pacjentów
z LPR sà odmienne w porównaniu z wyst´pujàcy-
mi u pacjentów z GERD. W badaniu przeprowa-
dzonym przez Koufmana drapanie w gardle od-
czuwa∏o 87% pacjentów z LPR, podczas gdy objaw
ten mia∏o tylko 3% badanych z GERD. Z drugiej
strony tylko 20% pacjentów z LPR skar˝y∏o si´
na zgag´ i pieczenie w porównaniu z 83% w gru-
pie z GERD (Koufman 1991).

Najcz´Êciej wyst´pujàcymi objawami w prze-
biegu LPR sà: sp∏ywanie wydzieliny po tylnej Êcia-
nie gard∏a, kaszel, chrypka i uczucie obecnoÊci
cia∏a obcego w gardle (Ford 2005). Chrypka ma
zmienny charakter, z du˝ym nasileniem w godzi-
nach rannych, zaraz po przebudzeniu, ze znacznà
poprawà w trakcie dnia (Bove i Rosen 2006). Obja-
wy te zosta∏y wykorzystane do obliczenia tzw. in-
deksu objawów refluksowych (ang. Reflux Symp-
tom Index, RSI) (tab. I). Jest on cennym narz´-
dziem w ocenie klinicznej pacjentów z LPR. Zosta∏
wprowadzony w 2002 roku przez Belafsky`ego
i do dzisiaj stosuje si´ go rutynowo na Êwiecie jako
przesiewowe narz´dzie diagnostyczne do wykry-
wania refluksu krtaniowo-gard∏owego (Belafsky,
Postma i Koufman 2002). JeÊli na podstawie da-
nych z wywiadu uzyskamy wynik > 13 na 45 mo˝-
liwych punktów, to obecnoÊç LPR jest wysoce
prawdopodobna. Jednak objawom LPR brak wy-
starczajàcej specyficznoÊci dla jednoznacznego
rozpoznania i dlatego na podstawie wyst´pujàcych
objawów nie mo˝na przekreÊliç innych czynników
sprawczych. W wielu badaniach wykazano s∏abà

korelacj´ pomi´dzy objawami LPR, obrazem kli-
nicznym krtani a wynikiem pH-metrii (Noordzij
i in. 2002, Merati i in. 2005). 

DIAGNOSTYKA
Powszechnie wykorzystywanymi metodami

diagnostycznymi refluksu krtaniowo-gard∏owego
sà: laryngoskopia, 24-godzinna pH-metria i 24-
-godzinna pH-metria z impedancjà, test z omepra-
zolem.

Wskazaniem do wykonania endoskopii u pa-
cjentów z LPR jest obecnoÊç objawów zarówno
LPR, jak i GERD oraz wyst´powanie innych czyn-
ników ryzyka patologii prze∏ykowej: np. prze∏yk
Barretta, stosowanie przewlek∏ej terapii antyre-
fluksowej, wyst´powanie objawów z uk∏adu odde-
chowego (np. przewlek∏y kaszel). Istnieje równie˝
koniecznoÊç wykonywania endoskopii u pacjentów
z LPR i przewlek∏ym kaszlem, poniewa˝ u pacjen-
tów z objawami LPR cz´Êciej ni˝ u pacjentów z kla-
sycznymi objawami GERD wspó∏istnieje dysplazja
prze∏ykowa i rak (Reavis i in. 2004).

Do najcz´stszych zmian stwierdzanych
w trakcie przeprowadzanej laryngoskopii u pa-
cjentów z LPR nale˝à przewlek∏e zmiany zapal-
ne, takie jak obrz´k i zaczerwienienie zlokalizo-
wane g∏ównie w cz´Êci tylnej, to jest w okolicy
chrzàstek nalewkowatych (Belafsky, Postma
i Koufman 2001, Belafsky, Postma i Koufman
2002, Koufman 1991). Uzyskanie takiego obrazu
stanowi podstaw´ do rozpoznania refluksu krta-
niowo-gard∏owego (Koufman 1991, Vaezi i in.
2003). Do innych zmian obserwowanych w laryngo-
skopii nale˝à ziarniniaki, owrzodzenia kontaktowe
i obrz´k podg∏oÊniowy. Cz´Êç obrazów uzyskanych

Tabela I. Indeks objawów u pacjentów z refluksem krtaniowo-gard∏owym (LPR)

Jak bardzo w ciàgu ostatniego miesiàca zakreÊl odpowiednià cyfr´:
by∏ dla Pani/Pana ucià˝liwy ten problem? 0 = nie wyst´powa∏ 

5 = intensywne dolegliwoÊci

1. Chrypka lub inne problemy g∏osowe 0 1 2 3 4 5
2. Chrzàkanie 0 1 2 3 4 5
3. Uczucie nadmiaru Êluzu lub 

sp∏ywanie Êluzu do gard∏a 0 1 2 3 4 5
4. TrudnoÊci z po∏ykaniem pokarmów, 

p∏ynów lub tabletek 0 1 2 3 4 5
5. Kaszel po jedzeniu lub 

po po∏o˝eniu si´ 0 1 2 3 4 5
6. DusznoÊci 0 1 2 3 4 5
7. Kaszel dokuczliwy, irytujàcy 0 1 2 3 4 5
8. Uczucie przeszkody w gardle, uczucie 

„ÊciÊni´tego gard∏a” 0 1 2 3 4 5
9. Zgaga, ból w klatce piersiowej, 

niestrawnoÊç, uczucie kwasu w gardle 0 1 2 3 4 5
Suma /45
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z badania krtani daje mo˝liwoÊç nadrozpoznaƒ
LPR. Zale˝y to w g∏ównej mierze od samego ba-
dajàcego jak i wykorzystanego endoskopu (Bran-
ski, Bhattacharyya i Shapiro 2002). W celu oceny
stopnia zaawansowania zmian zapalnych w krtani
wykorzystuje si´ skal´ Belafsky`go. Jest to skala
klinicznej oceny krtani (ang. Reflux Finding Score,
RFS) (tab. II), która zawiera osiem najcz´Êciej ob-
serwowanych zmian patomorfologicznych u pa-
cjentów z LPR. Jest powszechnie stosowanym
na Êwiecie narz´dziem diagnostycznym do wykry-
wania i kontroli refluksu krtaniowo-gard∏owego
(Belafsky, Postma i Koufman 2002). JeÊli na pod-
stawie danych z laryngoskopii uzyskamy wynik
> 7 na 26 mo˝liwych punktów, to u tych pacjen-
tów mo˝emy rozpoznaç LPR (Belafsky, Postma
i Koufman 2002).

Badaniem o najwi´kszej swoistoÊci i czu∏oÊci,
które nadal jest uznawane za „z∏oty standard”
w diagnozowaniu pacjentów z LPR, jest dwukana-
∏owa 24-godzinna pH-metria. Zosta∏a opracowana
w 2009 roku przez firm´ RESTECH z Kalifornii
(Golub i in. 2009). Metoda ta wykrywa epizody
refluksu kwaÊnego, podczas gdy 24-godzinna
pH-metria z impedancjà daje mo˝liwoÊç identyfi-
kacji refluksu niezale˝nie od jego pH. W trakcie
badania epizody refluksu w prze∏yku i gardle sà re-
jestrowane co 0,5 s przez dwa czujniki umieszczone
w sondzie. Czujnik dystalny powinien byç zlokali-
zowany oko∏o 5 cm powy˝ej LES (ang. Lower Eso-
phageal Sphincter), a proksymalny – tu˝ nad UES
(ang. Upper Esophageal Sphincter) (Postma 2000,
Shaker i in. 1995). Kryteria rozpoznania LPR
na podstawie 24-godzinnej pH-metrii dostarczajà
wielu kontrowersji. Przyjmuje si´, ˝e LPR rozpo-
znaje si´, gdy ca∏kowity czas ekspozycji na kwaÊnà
treÊç pokarmowà, podczas której pH < 4 wynosi
> 1%, co stanowi oko∏o 15 min. Jest to procent
czasu, podczas którego pH < 4 w trakcie 24-go-
dzinnego badania (Noordzij i in. 2002). Zazwyczaj
LPR definiuje si´ jako co najmniej 1 epizod refluk-
su gard∏owego (pH < 4) w ciàgu doby (tab. III).
Aby rozpoznaç epizod refluksu krtaniowo-gard∏o-
wego, nale˝y stwierdziç charakteryzujàce go ce-
chy: nag∏y, ostry spadek wartoÊci pH (pH < 4),
mierzony przez czujnik proksymalny sondy, po-
przedzony kwaÊnà ekspozycjà prze∏yku w okolicy
LES (Noordzij i in. 2002). Ponadto wykazano, ˝e
uszkodzenie b∏ony Êluzowej krtani spowodowane
przez pepsyn´ wyst´puje przy pH równym 5, stàd
pH < 5 wydaje si´ bardziej w∏aÊciwym punktem
progowym dla rozpoznania LPR.

Czu∏oÊç diagnostyczna 24-godzinnej pH-me-
trii w okolicy gard∏a wynosi tylko 40% (Vaezi
2009). Badanie to jest s∏abym wskaênikiem za-
awansowania zmian patomorfologicznych i obja-

wów klinicznych wyst´pujàcych u pacjentów
w przebiegu LPR (Noordzij i in. 2002). Dlatego
te˝ nale˝y stwierdziç, ̋ e badanie kliniczne i 24-go-
dzinna pH-metria sà badaniami wzajemnie si´
uzupe∏niajàcymi, wykorzystywanymi do diagno-
styki i kontrolowania wyników leczenia chorych
z LPR. 

Z uwagi na fakt, ˝e kryteria diagnostyczne
LPR budzà kontrowersje, to alternatywnà meto-
dà wykorzystywanà w diagnostyce refluksu krta-
niowo-gard∏owego jest empiryczne stosowanie
inhibitorów pompy protonowej (IPP). Korzystnà

Tabela II. Indeks zmian refluksowych w laryn-
goskopii (RFS)

Objaw Skala punktowa WartoÊç 
punktowa

1.Obrz´k podg∏oÊniowy 0 = nieobecny
2 = obecny

2.Obliteracja kieszonek 
krtaniowych 0 = brak

2 = cz´Êciowa
4 = ca∏kowita

3.Zaczerwienienie/
/przekrwienie 0 = brak

2 = tylko chrzàstka 
nalewkowata

4 = rozlane
4.Obrz´k fa∏dów 

g∏osowych 0 = brak
1 = ∏agodny 
2 = Êrednioci´˝ki 
3 = znacznie nasilony
4 = polipowaty

5.Rozlany obrz´k krtani 0 = brak
1 = ∏agodny
2 = Êrednioci´˝ki
3 = ci´˝ki
4 = obturujàcy 

6.Przerost spoid∏a 
tylnego 0 = brak

1 = ∏agodny 
2 = Êrednioci´˝ki
3 = ci´˝ki
4 = obturujàcy

7.Ziarniniaki/ziarnina 0 = nieobecne
2 = obecne

8.G´sty Êluz 
wewnàtrz krtani 0 = nieobecny

2 = obecny
Suma /26 
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odpowiedê na leczenie uznaje si´ za potwierdze-
nie choroby (Wood i in. 2011, Abou-Ismail i Vaezi
2011, Sataloff, Hawkshaw i Gupta 2010). Aktu-
alnie stosowanym schematem empirycznego le-
czenia jest podawanie chorym IPP 2 razy dzien-
nie przez okres od 2 do 3 miesi´cy (Kahrilas,
Shaheen i Vaezi 2008). Za pozytywnà odpowiedê
na IPP uwa˝a si´ ustàpienie lub zmniejszenie na-
silenia objawów spowodowanych przez LPR
(Abou-Ismail i Vaezi 2011, Reimer i Bytzer 2008). 

Tabela III. pH-metryczne kryteria rozpoznawa-
nia GER

Ca∏kowity czas 4,2% sonda dystalna 
1% sonda proksymalna

Pozycja stojàca 6,3% sonda dystalna
1,3% sonda proksymalna

Pozycja le˝àca 1,2% sonda dystalna
0,2% sonda proksymalna

Liczba epizodów 
refluksowych 45 
Sonda proksymalna ka˝dy epizod refluksowy 

% czasu kiedy pH < 4

LECZENIE
Do powszechnie stosowanych metod lecze-

nia LPR nale˝à: dieta i zmiana nawyków ˝ywie-
niowych, leczenie farmakologiczne oraz leczenie
chirurgiczne.

Zmian´ przyzwyczajeƒ ˝ywieniowych oraz
diet´ nale˝y rozpoczàç od utraty wagi, uniesie-
nia górnej cz´Êci tu∏owia podczas snu, ograni-
czenia palenia tytoniu i spo˝ywania alkoholu
oraz unikania jedzenia pokarmów bezpoÊrednio
przed snem. Restrykcje ˝ywieniowe dotyczà
równie˝ kawy, czekolady, gazowanych napojów,
t∏uszczu, sosu pomidorowego i czerwonego wina
(Ford 2005, Bove i Rosen 2006). Pozytywny sku-
tek tych zaleceƒ jest niezale˝ny od zastosowane-
go leczenia (Steward, Wilson i Kelly 2004).

Powszechnie stosowanym leczeniem farma-
kologicznym pacjentów z LPR sà IPP. Leki te
zmniejszajà wydzielanie kwasu ˝o∏àdkowego.
Swoje dzia∏anie wykazujà nie tylko przez ochro-
n´ b∏ony Êluzowej górnych dróg oddechowych
przed ekspozycjà na kwas, ale równie˝ przez
redukcj´ destrukcyjnego wp∏ywu aktywnoÊci
enzymatycznej pepsyny (Dobhan i in. 1993).
W porównaniu z GERD pacjenci z LPR wykazujà
si´ s∏abszà odpowiedzià terapeutycznà na IPP
(Vaezi i in. 2003). Wymagajà oni bardziej agre-
sywnego i d∏u˝szego stosowania leków. U wi´k-
szoÊci chorych mo˝na zaobserwowaç zmniejsze-

nie si´ nasilenia objawów klinicznych po trzech
mi´siàcach, a cofni´cie si´ zmian patomorfolo-
gicznych w krtani w ciàgu szeÊciu miesi´cy (Ford
2005, Bove i Rosen 2006). Park w przeprowa-
dzonym badaniu pacjentów z LPR zaobserwa-
wa∏, ˝e podczas dwumiesi´cznego leczenia IPP
w grupie, w której leki te by∏y stosowane dwa
razy dziennie, 50% pacjentów zanotowa∏o po-
praw´, podczas gdy w grupie, gdzie IPP by∏y or-
dynowane tylko raz dziennie, popraw´ uzyska∏o
jedynie 28% chorych (Park i in. 2005). Stosowa-
ne raz dziennie rano dzia∏ajà przez 14 godzin,
a wieczorem – oko∏o 10 godzin (Peghini i in.
1998). Dlatego te˝ u pacjentów z LPR zaleca si´
stosowanie IPP przez minimum trzy miesiàce
w dawce 40 mg 2 razy dziennie, 30–45 min
przed posi∏kiem (Park i in. 2005, Kaufman i in.
2002). Maksymalna terapia antyrefluksowa
obejmuje IPP 2 razy dziennie (przed Êniadaniem
i obiadem) oraz H2-bloker przed snem (Koufman
2011, Koufman i in. 2002). Przedstawiony scha-
mat leczenia zapewnia ochron´ b∏ony Êluzowej
gard∏a i krtani przed dalszym uszkadzajàcym
dzia∏aniem kwaÊnej treÊci, umo˝liwia prawid∏o-
we gojenie si´ zmian w b∏onie Êluzowej oraz
przynosi popraw´ klinicznà. 

Chirurgicznà metodà leczenia pacjentów
z GERD, powszechnie przyj´tà i dajàcà pewne,
przewidywalne korzyÊci jest laparoskopowa fun-
doplikacja Nissena (Ratnasingam i in. 2011), cho-
cia˝ skutecznoÊç tej metody w leczeniu pacjentów
z LPR jest niepewna i budzi kontrowersje. Ratnasin-
gam jest autorem badania, w którym porównuje
efekt leczenia chirurgicznego metodà fundoplikacji
Nissena u pacjentów z objawami krtaniowo-gard∏o-
wymi z tymi pacjentami, u których te objawy nie
wyst´powa∏y. W grupie pacjentów z objawami
krtaniowo-gard∏owymi znajdowa∏y si´ równie˝
osoby z typowymi objawami GERD. Pomimo ˝e
w grupie pacjentów, u których jednoczeÊnie wy-
st´powa∏y objawy krtaniowo-gard∏owe i typowe
objawy GERD, poprawa by∏a najwi´ksza, to
u wszystkich badanych zanotowano popraw´ po za-
stosowanym leczeniu (Ratnasingam i in. 2011).

Badania przeprowadzone w ostatnim czasie
dowodzà, ˝e pepsyna, która jest magazynowana
w tkankach krtani, mo˝e byç zaktywowana nie
tylko przez kwaÊnà treÊç ˝o∏àdkowà, ale równie˝
przez jony wodorowe dostarczone z diety (Kouf-
man i in. 2011). Koufman do swojego badania
zakwalifikowa∏ pacjentów z LPR opornych na le-
czenie IPP. Wszyscy ci chorzy przez dwa tygodnie
otrzymywali restrykcyjnà diet´ antyrefluksowà.
Po tym czasie popraw´ zanotowa∏o 95% bada-
nych. Dodatkowo autor zaobserwowa∏, ˝e picie
alkalicznej wody o pH 8,8 doprowadza do inakty-
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wacji pepsyny, sugerujàc tym samym jej korzystny
wp∏yw na chorob´ refluksowà (Koufman i in. 2012).

PODSUMOWANIE
LPR jest chorobà cz´sto diagnozowanà w ga-

binecie otolaryngologicznym. Charakteryzuje jà
niespecyficznoÊç objawów i zmian w krtani. Nie-
stety, nie dysponujemy jednà, najlepszà metodà

diagnostycznà. Nale˝y pami´taç, ̋ e laryngoskopia,
empiryczne leczenie IPP i 24-godzinna pH-metria
sà metodami wzajemnie si´ uzupe∏niajàcymi, po-
mimo ˝e 24-godzinna pH-metria jest uznawana
za z∏oty standard w diagnostyce LPR. Do po-
wszechnie stosowanych metod leczenia LPR nale-
˝y dieta i zmiana nawyków ˝ywieniowych, lecze-
nie farmakologiczne oraz leczenie chirurgiczne. ●
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W przebiegu choroby refluksowej prze∏yku
(ang. gastroesophageal reflux disease, GERD)
mo˝emy zaobserwowaç w obr´bie gard∏a i krtani
przewlek∏y proces zapalny. Mo˝e on przybieraç
postaç zapalenia tylnego odcinka krtani, tzw. laryn-
gitis posterior. Sà to zmiany zapalne, z zaczerwie-
nieniem, obrz´kiem b∏ony Êluzowej, szczególnie
okolicy chrzàstek nalewkowatych. Zmiany w tej
okolicy krtani sà okreÊlane jako refluks krtaniowo-
-gard∏owy (ang. laryngopharyngeal reflux, LPR)
z powodu anatomicznego sàsiedztwa krtani i prze-
∏yku. W ciàgu ostatnich lat cz´stoÊç wyst´powania
LPR w populacji pacjentów z refluksem (ang. gastro-
esophageal reflux, GER) znaczàco wzros∏a. Bada-
nia wykaza∏y, ˝e a˝ oko∏o 30% pacjentów ze zgagà
ma objawy zapalenia krtani. Uwa˝a si´, ̋ e jednym
z czynników predysponujàcych do pojawienia si´
objawów ze strony górnego odcinka przewodu po-
karmowego jest sta∏e lub okresowe przyjmowanie
leków, np. kwasu acetylosalicylowego, niestero-
idowych leków przeciwzapalnych, deksametazonu,
prednizolonu i teofiliny. Polekowe uszkodzenia
prze∏yku mogà powodowaç bisfosfoniany, które
sà powszechnie stosowane w chorobach koÊci
(np. w osteoporozie). Do pozosta∏ych czynników
ryzyka LPR zalicza si´ wysoki wskaênik masy cia∏a
(ang. body mass index, BMI) oraz p∏eç m´skà.

DIAGNOSTYKA
Zaawansowanie zmian w krtani w wyniku re-

fluksu opisuje si´ za pomocà skali RFS (ang. reflux
finding score) (tab. I). RFS wi´ksza od 7 koreluje
z obecnoÊcià LPR. Dla oceny objawów LPR opra-
cowano skal´ RSI (ang. reflux symptom index)
(tab. II). Ocenia ona obecnoÊç takich objawów,
jak: chrypka, kaszel, zaburzenia po∏ykania i od-
czucie obecnoÊci cia∏a obcego w gardle. RSI
wi´ksza od 5 przemawia za obecnoÊcià LPR.
Obie skale sà u˝yteczne w ocenie nasilenia re-
fluksu krtaniowo-gard∏owego. 

Przewlek∏e podra˝nieniowe (refluksowe) za-
palenie krtani mo˝e obejmowaç nie tylko b∏on´

PRZEWLEK¸E ZAPALENIE KRTANI 
JAKO OBJAW CHOROBY REFLUKSOWEJ

dr med. Aleksandra Grudzieƒ-Ziarno1, Remigiusz Ziarno2, prof. dr hab. Pawe∏ Str´k1

dr med. Sebastian Kocoƒ1

CHRONIC LARYNGITIS AS MANIFESTATION OF
REFLUX DISEASE

Oesophageus is a movable and expandable muscular
duct. One of the most common afflictions, whose signs
manifest in this part of digestive tract is gastroeoso-
phageal reflux disease (GERD). The special gastro-
esophageral variation of GERD is laryngopharyngeal
reflux (LPR). The most common LPR symptoms are as
follows: morning hoarseness, dysphagia, clearing of
throat, feeling of flowage of sputum on posterior
part of pharynx, sore throat and dry mouth. Diagno-
stics of LPR are considerably facilitated thanks to
using of two Belafsky’s scales: RFS for assessment
of larynx changes and RSI for assessment of LRP symp-
toms. Basic methods of treatment of reflux are phar-
macotherapy (Proton Pump Inhibitors and H2 bloc-
kers) and surgery (Nissen fundoplication). Crenothe-
rapy is a supplemental therapy of reflux, which is
used more often recently. Suitable diet is also very
important in treatment of GERD and LPR. All of this
shows that total cure for GERD and LPR consists of
many different therapies, which are adjusted indivi-
dually for each patient.
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Êluzowà, ale równie˝ stawy pierÊcienno-nalew-
kowe (b∏ony maziowe). W tym kontekÊcie mo˝e
to prowadziç do zmian w emisji g∏osu. Przyk∏a-
dem jest dysfonia hiperfunkcjonalna.

Zarówno choroba wysi´kowa przestrzeni
Reinkego, jak i ziarniniaki fa∏dów g∏osowych
mogà mieç równie˝ zwiàzek z LPR. Wed∏ug Kouf-
mana zmiany strukturalne fa∏dów g∏osowych
wspó∏istniejà z dysfonià u 70% badanych chorych.
Twierdzi on równie˝, ̋ e LPR cz´Êciej wspó∏wyst´-
puje ze zmianami neoplazmatycznymi krtani ni˝
z zaburzeniami nerwowo- mi´Êniowymi tej oko-
licy. Dotyczy to 88% badanych przez niego pa-
cjentów z chorobami nowotworowymi krtani
(Koufman, Amin i Panetti 2000).

Region wyrostka g∏osowego ma cienkie
mucoperichondrium, które pokrywa s∏abo una-
czyniony wyrostek g∏osowy. W wyniku refluksu
rozwija si´ reakcja zapalna z poczàtkowym
owrzodzeniem, nast´pnie zapaleniem ochrz´st-
nej i martwicà chrzàstki. Ziarniniaki (ryc. 1) roz-
wi-jajà si´, gdy owrzodzenie nab∏onka p∏askiego
zostanie pokryte tkankà ziarninowà w procesie
naprawczym. Du˝emu jednostronnemu ziarni-
niakowi cz´sto towarzyszy owrzodzenie kontak-

towe po stronie przeciwnej. Uwa˝a si´, ̋ e ziarni-
niaki krtani i owrzodzenia sà indykatorami LPR
(Skrzypczak i Kowalska 2011, Maniecka-Aleksan-
drowicz i Domeracka-Ko∏odziej 2004). Obrz´k
podg∏oÊniowy (pseudosulcus) to kolejny objaw
zmian w krtani w przebiegu choroby reflukso-
wej. Rozciàga si´ on od spoid∏a przedniego
do tylnej okolicy krtani. W 1976 roku Glanz i Kle-
insasser wysun´li hipotez´, ˝e przewlek∏e hiper-
troficzne zapalenie krtani, b´dàce skutkiem cho-
roby refluksowej, mo˝e byç u cz´Êci pacjentów
czynnikiem promujàcym, a nawet przyspieszajà-

Tabela I. Skala RFS wg Belafsky’ego

Zmiany w krtani Ocena stopnia nasilenia zmian

0 1 2 3 4
Obrz´k podg∏oÊniowy nieobecny obecny
Obliteracja przedsionka krtani cz´Êciowa ca∏kowita
Rumieƒ/przekrwienie tylko arytenoids rozlany
Obrz´k strun g∏osowych ∏agodny umiarkowany ci´˝ki polip
Rozlany obrz´k krtani ∏agodny umiarkowany ci´˝ki zw´˝ajàcy
Przerost tylnego spoid∏a ∏agodny umiarkowany ci´˝ki zw´˝ajàcy
Ziarniniak/granulacja nieobecna obecna
Pogrubienie b∏ony Êluzowej krtani nieobecne obecne

Tabela II. Skala RSI wg Belafsky’ego

Jak bardzo w ciàgu ostatniego miesiàca dotyczy∏ Panià/Pana ten problem?

(prosz´ zaznaczyç odpowiednià cyfr´: 0 = nie wyst´powa∏, 5 = ci´˝ki problem)

Chrypka lub inne problemy z g∏osem 0 1 2 3 4 5
Chrzàkanie 0 1 2 3 4 5
Uczucie nadmiaru Êluzu lub sp∏ywanie Êluzu do nosogard∏a 0 1 2 3 4 5
TrudnoÊci z po∏ykaniem pokarmów, p∏ynów lub tabletek 0 1 2 3 4 5
Kaszel po jedzeniu lub po po∏o˝eniu si´ 0 1 2 3 4 5
DusznoÊci 0 1 2 3 4 5
Kaszel (dokuczliwy, irytujàcy) 0 1 2 3 4 5
Uczucie przeszkody w gardle, uczucie „ÊciÊni´tego gard∏a” 0 1 2 3 4 5
Zgaga, ból w klatce piersiowej, niestrawnoÊç, uczucie kwasu gardle 0 1 2 3 4 5

Ryc. 1. Ziarniniak okolicy lewego wyrostka g∏osowego
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cym rozwój raka krtani (Glanz i Kleinsasser 1976).
Nieprzestrzeganie zachowaƒ prozdrowotnych,
a zw∏aszcza picie alkoholi wysokoprocentowych
i nara˝enie na dym tytoniowy, przyczynia si´
prawdopodobnie do zmniejszania napi´cia dol-
nego zwieracza prze∏yku (ang. lower esophageal
sphincter, LES). Toruje to drog´ refluksowi.

Nie jest do koƒca poznany patomechanizm
wp∏ywu choroby refluksowej na rozwój raka
krtani. El Serag w przeprowadzonych badaniach
wykaza∏, ˝e ryzyko rozwoju raka krtani i gard∏a
wzrasta umiarkowanie wraz z obecnoÊcià choro-
by refluksowej niezale˝nie od wieku, p∏ci, pale-
nia lub spo˝ywania alkoholu (El Serag i in.
2001). W karcinogenezie regionu gard∏a i krtani
refluks dwunastniczo-˝o∏àdkowo-prze∏ykowy
ma zasadnicze znaczenie (Szyfter 2012). Miks
gastryczny, zawierajàcy kwas solny i pepsyn´
(aktywnà w niskich wartoÊciach pH 2),
przy udziale czynników karcinogennych (np.
7,12 dimetylobenzantracen, DMBA) zwi´ksza
szans´ rozwoju nowotworu, co wykaza∏y bada-
nia Adamsa i wspó∏pracowników na modelach
zwierz´cych (Adams i in. 2000). Rol´ czynnika
ochronnego w tym procesie odgrywa zawiesina
alginowa, czyli p∏ynny preparat kwasu algino-
wego (zawierajàcy alginian sodu i dwuw´glan
potasu). Sugerowana przez Koufmana i Bur-
ke’a etiologia nowotworów regionu gard∏a i krta-
ni jest wieloczynnikowa. Uwa˝ajà oni, ̋ e jest ona
wynikiem kompleksowej integracji czynników
genetycznych, Êrodowiskowych i zaka˝eƒ spon-
tanicznych (Koufman i Burke 1997, Allen i in.
2011). 

Najwi´ksza aktywnoÊç objawów GERD wy-
st´puje w krajach wysoko rozwini´tych. Dyna-
miczny rozwój cywilizacji, szybkie tempo ˝ycia,
z∏e nawyki ˝ywieniowe, u˝ywki powodujà, ˝e
oko∏o 10% doros∏ych ma objawy choroby refluk-
sowej codziennie, a 30% przynajmniej raz w ty-
godniu. Do typowych objawów zaliczamy: zgag´,
puste odbijanie, ból w nadbrzuszu i/lub okolicy
zamostkowej oraz zarzucanie kwaÊnej treÊci
˝o∏àdkowej do prze∏yku. Jednak u wielu pacjen-
tów wyst´pujà objawy nietypowe dla tej choro-
by, takie jak: dysfonia, chrypka, „globus”, kaszel,
zapalenia krtani, astma i ubytki z´bowe. Nale˝à
one do tzw. zespo∏ów pozaprze∏ykowych. Ich zwià-
zek z GERD zosta∏ udowodniony. Zespo∏y chorobo-
we, których powiàzanie z GERD nie zosta∏o ca∏ko-
wicie potwierdzone, to zapalenie gard∏a, zatok
przynosowych, idiopatyczne zw∏óknienie p∏uc, za-
palenie ucha Êrodkowego. Badania prospektywne
ProGERD (ang. progression of gastroesophageal
reflux disease), oceniajàce cz´stoÊç wyst´powania
objawów nietypowych u ponad 6 tysi´cy pacjen-

tów z objawami zgagi w populacji europejskiej,
wykaza∏y obecnoÊç wymienionych objawów
u 32,8% badanych. Narz´dziem diagnostycznym
mo˝e byç u tych chorych empiryczne leczenie
przez 3–6 miesi´cy dawkami ponadstandardowymi
inhibitorów pompy protonowej (IPP). Post´powanie
to pozwala ustaliç zwiàzek przyczynowo-skutkowy
epizodów refluksu z objawami pozaprze∏ykowymi.
Jest ono rekomendowane wy∏àcznie u tych cho-
rych, u których nie obserwuje si´ objawów alar-
mowych, takich jak dysfagia lub utrata masy cia∏a
(Gàsiorowska i in. 2012).

Badanie panendoskopowe górnego odcinka
przewodu pokarmowego jest badaniem podsta-
wowym w chorobie refluksowej. Pozwala ono
ustaliç, czy mamy do czynienia z ∏agodnà posta-
cià tej choroby, tzw. ENRD (ang. endoscopy-ne-
gative reflux disease), z obecnoÊcià objawów
nietypowych ze strony gard∏a i krtani (np. kaszlu),
czy te˝ z postacià erozyjnà, tzw. ERD (ang. erosive
reflux disease), gdzie wprowadzenie IPP przynosi
zdecydowanie szybciej ca∏kowità popraw´ stanu
zdrowia (Fox 2011). Kliniczna ocena objawów
refluksu krtaniowo-gard∏owego obejmuje wspo-
mniane wczeÊniej skale RFS i RSI oraz polskà
modyfikacj´, tzw. Warszawskà Skal´ A-E. Okre-
Êlenie zmian w krtani odbywa si´ w trakcie bada-
nia wideolaryngostroboskopowego. Maniecka-
-Aleksandrowicz i Domeracka-Ko∏odziej wyod-
r´bni∏y pi´ç postaci refluksowego zapalenia
krtani i gard∏a dolnego: 

● A – zapalenie tylnego odcinka krtani 
(laryngitis posterior) 

● B – postaç obr´czowa
● C – postaç siod∏owa
● D – postaç pseudoguzowa
● E – postaç mieszana.
Postacie A i B dotyczà okolicy mi´dzynalew-

kowej, postacie C i D obejmujà zmiany w krtani
i krtaniowej cz´Êci gard∏a wraz z charaktery-
stycznym siod∏owatym obrz´kiem ∏àczàcym
krtaƒ z ustami prze∏yku, natomiast postaç E do-
tyczy powik∏aƒ w postaci zmian przerostowych
i zaburzeƒ ruchomoÊci fa∏dów g∏osowych (Do-
meracka-Ko∏odziej i in. 2014).

Jednak˝e u cz´Êci badanych pacjentów z ob-
jawami laryngologicznymi nie uda∏o si´ potwier-
dziç obecnoÊci patologicznego refluksu. 

METODY DIAGNOSTYCZNE
STOSOWANE W ROZPOZNAWANIU GERD i LPR

Do podstawowych metod stosowanych
w diagnostyce GERD nale˝à:

● Kliniczna ocena objawów.
● Próba leczenia farmakologicznego 

(test omeprazolowy).
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● Endoskopia (ezofagoskopia z biopsjà).
● 24-godzinna pH-metria: ma∏a czu∏oÊç w wy-

krywaniu zale˝noÊci mi´dzy incydentami 
GER w prze∏yku a objawami pozaprze∏yko-
wymi refluksu ryc. 2.

● pH-metria impedancyjna: jednorazowa 
sonda umieszczona 5 cm nad proksymal-
nym brzegiem dolnego zwieracza prze∏yku,
zawierajàca 6 kana∏ów impedancyjnych 
i czujnik pH-metryczny; rozpoznaje incy-
dent GER, jeÊli wartoÊci impedancji spadnà 
o min. 50% w stosunku do wartoÊci poczàt-
kowej w przynajmniej dwóch dystalnych 
segmentach monitorujàcych impedancj´.

● pH-metria gard∏a: stosuje si´ Restech 
Dx-pH system, czyli system diagnostyki 
LPR; zaletà tej metody jest techniczna 
∏atwoÊç przeprowadzenia badania, wadà 
zaÊ stosunkowo niska korelacja uzyskanych 
wyników z pH-metrià impedancyjnà.

● Peptest-Pepsin Lateral Flow Device: za po-
mocà przeciwcia∏ wykrywana jest obecnoÊç 
pepsyny w badanej próbce.

● Manometria wysokiej rozdzielczoÊci (ang. 
high-resolution manometry, HRM): umo˝-
liwia precyzyjnà ocen´ czynnoÊci dolnego
zwieracza prze∏yku dzi´ki odzwierciedleniu 
segmentowego charakteru perystaltyki 
prze∏yku; dodatkowo ma zastosowanie we 
wczesnym rozpoznawaniu zmian czynno-
Êciowych mechaniki prze∏yku w takich 
schorzeniach jak sklerodermia.

● Endo-FLIP (ang. endolumenal functional 
lumen imaging probe): jest to system s∏u˝àcy 
do oceny struktury i funkcji po∏àczenia ˝o-
∏àdkowo-prze∏ykowego, ze szczególnym na-
ciskiem na ocen´ rozszerzalnoÊci dolnego
zwieracza prze∏yku; mo˝e pomóc wyselek-
cjonowaç pacjentów, którym chirurgia anty-
refluksowa przyniesie oczekiwane korzyÊci
(Krogulska i Wàsowska-Królikowska 2009, 
Fox 2011, S∏odowska-Hajduk i Macko 2012,
Sak, Kurzawa i Gabis 2014).

OGÓLNE ZASADY TERAPII
Inhibitory pompy protonowej (IPP) to grupa

leków stosowanych m.in. w GERD. Ich zadaniem
jest blokowanie sekrecji HCl przez komórki ok∏a-
dzinowe ˝o∏àdka. Lata 70. XX wieku przynios∏y
odkrycie ˝o∏àdkowej pompy protonowej. W jej
mechanizmie kluczowà rol´ odgrywa ATP-aza
wodorowo-potasowa. Mo˝e byç ona blokowana
przez leki antysekrecyjne. Dzia∏ajà one bezpo-
Êrednio i hamujà ostatni etap wydzielania kwasu
solnego. Blokowanie ATP-azy H+/K+ przez IPP
nieodwracalnie jà inaktywuje. Wszystkie fazy
wydzielania jonów wodorowych ulegajà zaha-
mowaniu a˝ do chwili zsyntetyzowania bia∏ek
nowej pompy protonowej. Czas po∏owiczej ak-
tywnoÊci tej pompy wynosi oko∏o 18 godzin. Ak-
tywnoÊç wydzielnicza komórek ok∏adzinowych
po jej inaktywacji powraca do normy dopiero
po 2–5 dniach od zaprzestania stosowania leku.
IPP, wnikajàc do wn´trza komórki ok∏adzinowej,
ulegajà aktywacji tylko w kwaÊnym przedziale
kanalika wydzielniczego komórek ok∏adzino-
wych. Zablokowaç mo˝na tylko te pompy proto-
nowe, które sà aktywne w danym momencie
(czyli wydzielajà jony protonowe H+). Chcàc
uzyskaç najlepszy efekt hamujàcy, nale˝y je sto-
sowaç przed posi∏kiem, aby lek dzia∏a∏ w okresie
najwi´kszej aktywnoÊci pompy protonowej.
Omeprazol i pantoprazol nale˝à do najd∏u˝ej sto-
sowanych leków hamujàcych wydzielanie HCl.
Prowadzà one do wzrostu wewnàtrz˝o∏àdko-
wego pH powy˝ej 6,0, co prowadzi do podwy˝-
szenia st´˝enia gastryny w surowicy. Po dwóch

Rys. 2. Przyk∏adowa 24-godzinna pH-metria

Tab. III. Tabela refluksów – Refluks kwaÊny 1

Ca∏kowity czas Pozycja pionowa Pozycja le˝àca Posi∏ek Po posi∏ku Zgaga

Czas trwania okresu (d, gg:mm) 23:17 15:45 07:32 00:35 06:06 00:00
Liczba refluksów 29 27 2 0 18 0
Liczba d∏ugich refluksów > 5 (min) 0 0 0 0 0 0
Czas trwania najd∏u˝szego refluksu (min) 1 1 0 0 1 0
Czas pH < 4 (min) 6 6 0 0 5 0
¸àczny czas pH < 4 (%) 0,4 0,6 0,0 0,0 1,3 0,0
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tygodniach stosowania IPP dochodzi do 2–4-krot-
nego wzrostu jej st´˝enia. Przez nast´pne dwa
miesiàce obserwuje si´ 3–4-krotny wzrost st´˝e-
nia, a po tym okresie ulega ono stabilizacji (S∏o-
dowska-Hajduk i Macko 2012).

Dobowe dawki lecznicze, zdefiniowane jako
standardowe, wynoszà dla omeprazolu 20 mg,
a dla pantoprazolu 40 mg. W celach terapeutycz-
nych stosuje si´ je przez 12 tygodni (po tym
okresie prze∏yk powinien powróciç do prawid∏o-
wego stanu). W leczeniu podtrzymujàcym sto-
suje si´ IPP w dawkach stanowiàcych po∏ow´
dawki standardowej. W przypadku z∏ej tolerancji
IPP mo˝na zastosowaç blokery receptora hista-
minowego H2. Blokery H2 charakteryzujà si´
mniejszà skutecznoÊcià, ale wystarczajàcà
do podtrzymujàcego leczenia ∏agodnych postaci
GERD. W przypadkach opornych mo˝na stoso-
waç je ∏àcznie z IPP, np. w LPR wymagajàcym
wielomiesi´cznego leczenia. Leczenie trwa oko-
∏o szeÊciu miesi´cy, w sytuacji braku poprawy
nale˝y rozwa˝yç leczenie chirurgiczne, np. fun-
doplikacj´. 

Leczenie podtrzymujàce mo˝e byç prowa-
dzone na tzw. ˝àdanie. Oznacza to, ˝e pacjent
sam decyduje o iloÊci, cz´stoÊci i czasie przyjmo-
wania leku. Jego skutecznoÊç nie zosta∏a w pe∏ni
udokumentowana, chocia˝ jest ono uzasadnione
ekonomicznie. Wielu pacjentów stosuje t´ form´
leczenia na w∏asnà odpowiedzialnoÊç (Krogulska
i Krogulska-Królikowska 2009, Donnellan i in.
2005).

D¸UGOFALOWA STRATEGIA 
LECZENIA GERD

Strategia leczenia choroby refluksowej po-
winna byç dobierana indywidualnie, w zale˝noÊci
od aktualnych dolegliwoÊci, stanu miejscowego
w prze∏yku, gardle i krtani. Zgodnie z wytycznymi
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego
leczenie powinno obejmowaç eliminacj´ czynni-
ków sprzyjajàcych refluksowi, farmakoterapi´
i leczenie chirurgiczne, w szczególnoÊci endosko-
powe (np. fundoplikacja Nissena).

U pacjentów z chorobà refluksowà wszystkie
aspekty ˝ycia codziennego sà zaburzone. Nega-
tywny wp∏yw zgagi (dolegliwoÊci cz´sto domi-
nujàcej) zosta∏ potwierdzony w wielu ankietach
dotyczàcych jakoÊci ˝ycia chorych. JakoÊç ˝ycia
pacjentów jest oceniana za pomocà kwestiona-
riuszy QOLRAD (ang. quality of life in reflux and
dyspepsia) i GSRS (ang. gastrointestinal symptom
rating scale). W badaniu klinicznym LOTUS (ang.
long-term usage of esomeprazole vs surgery for
treatment of chronic GERD) w czasie 5-letniej ob-
serwacji, prowadzonej w 11 krajach, porównano

skutecznoÊç terapii farmakologicznej i leczenia
chirurgicznego. Ârednie wyniki we wszystkich
wymiarach jakoÊci ˝ycia w obu badanych gru-
pach znaczàco si´ poprawi∏y. Oceniajàc jakoÊç
˝ycia pacjentów z chorobà refluksowà, podda-
nych ró˝nym formom leczenia, nale˝y cz´sto
braç pod uwag´ towarzyszàcy tej chorobie czyn-
nik depresji psychicznej. Ma ona istotny wp∏yw
na satysfakcj´ i jakoÊç ˝ycia pacjentów (¸agoda,
Sier˝antowicz i Jurkowska 2015).

Omawiajàc metody leczenia GERD i LPR, nie
sposób pominàç znaczenia lecznictwa uzdrowisko-
wego ryc. 3. Dzisiejszy post´p w medycynie ofe-
ruje znacznie intensywniejsze i skuteczniej dzia-
∏ajàce leki ni˝ metody stosowane w balneologii.
Wiadomo jednak, ˝e wspó∏czesna medycyna
kliniczna nie jest w stanie rozwiàzaç wszystkich
problemów zdrowotnych pacjentów. Obecnie
najwi´kszym problemem sta∏y si´ choroby cywili-
zacyjne, których liczba wzrasta wraz z post´pem
cywilizacji. Do nich zaliczamy m.in. oty∏oÊç, cu-
krzyc´, mia˝d˝yc´, chorob´ wrzodowà i chorob´
refluksowà. W mechanizmie dzia∏ania leczniczego
bodêców balneologicznych na organizm cz∏owieka
ogromnà rol´ odgrywa uk∏ad autonomiczny.
W wyniku odpowiedniego leczenia balneologicz-
nego mo˝emy spowodowaç zmniejszenie aktyw-
noÊci ca∏ego uk∏adu autonomicznego lub tylko
jego cz´Êci sympatycznej. Mo˝na równie˝ dopro-
wadziç do zwi´kszenia aktywnoÊci uk∏adu para-
sympatycznego lub do równowagi obu tych uk∏a-
dów. Bodêce balneologiczne i fizykoterapeutyczne
wykorzystuje si´ do wywo∏ywania reakcji odru-
chowych, mo˝liwych do wywo∏ania w zwiàzku
z segmentowym unerwieniem cz∏owieka. Ma to
na celu uruchomienie odruchów z uk∏adu autono-
micznego. Bodêce lecznicze wp∏ywajà równie˝
na wydzielanie hormonów, które wspó∏dzia∏ajà
z autonomicznym uk∏adem nerwowym (kortyzol,
ACTH, adrenalina i noradrenalina). Najcz´Êciej
wykorzystywanymi surowcami leczniczymi w bal-
neologii sà: wody mineralne, sole, peloidy, gazy
lecznicze, jak równie˝ czynniki klimatyczne.

W chorobach przewodu pokarmowego le-
czeniem uzupe∏niajàcym staje si´ krenoterapia.
Wykorzystuje si´ w niej alkalizujàce dzia∏anie
wód leczniczych, a tak˝e ich pobudzajàcy wp∏yw
na motoryk´ przewodu pokarmowego. Niektóre
wody wykazujà pobudzajàce dzia∏anie na prze-
p∏yw naczyniowy w b∏onie Êluzowej przewodu
pokarmowego, co w konsekwencji poprawia
procesy wch∏aniania. Potwierdzone w licznych
badaniach pozytywne efekty krenoterapii okre-
Êlonymi wodami zdrojowymi sà trudne do wy-
t∏umaczenia ze wzgl´du na ich niewielkie dzia∏a-
nie neutralizujàce ˝o∏àdkowy HCl. Uwa˝a si´,
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˝e w tym procesie odgrywa rol´ wiele czynni-
ków, np. spo˝ywanie wody zawierajàcej okreÊlo-
ne pierwiastki mineralne w warunkach relaksu,
majàce pozytywny wp∏yw na w∏aÊciwoÊci re-
ologiczne Êluzu pokrywajàcego Êcian´ ˝o∏àdka
i hamujàcy wp∏yw na kolonizacje Helicobacter
pylori. Warto podkreÊliç, ˝e do lat 80. ubieg∏ego
wieku, kiedy wprowadzono do leczenia blokery
H2, w czasie kuracji uzdrowiskowych uzyski-
wano remisj´ choroby wrzodowej w znacznym
odsetku przypadków.

Obecnie, w dobie terapii IPP eradykacja
H. pylori oraz kuracja uzdrowiskowa (w tym ku-
racje pitne) pozwalajà przed∏u˝yç okres remisji
choroby refluksowej. Szczególnie zaleca si´ ku-
racj´ pitnà wodami w´glowodorowymi oraz
chlorkowo-sodowymi. Wskazane jest picie oko∏o
750–1000 ml wody leczniczej o temperaturze
pokojowej w trzech podzielonych dawkach, wol-
no, mi´dzy posi∏kami. Wody wodorow´glanowe
zawierajà powy˝ej 1000 mg CO2/l. Znajdujà
si´ np. w Krynicy Zdroju, Kudowie Zdroju. Wo-
dy chlorkowo-sodowe zaÊ zawierajà powy˝ej
1000 mg NaCl/l i znajdujà si´ np. w Ciechocinku
i Ko∏obrzegu. 

˚ywienie obok wysi∏ku fizycznego stanowi
najwa˝niejszy element prowadzenia zdrowego
stylu ̋ ycia. Nieprawid∏owe od˝ywianie pod wzgl´-
dem jakoÊciowym i iloÊciowym jest przyczynà
wielu chorób cywilizacyjnych. Do podstawowych
warunków prawid∏owego ̋ ywienia nale˝y:

● odpowiednia jakoÊç produktów,
● odpowiednia iloÊç produktów i dostarczanej

energii,
● prawid∏owa struktura ˝ywienia, 
● odpowiedni dzienny rozk∏ad posi∏ków.
W Polsce Instytut ˚ywnoÊci i ˚ywienia opra-

cowa∏ piramid´ zdrowego ˝ywienia. Zgodnie
z nià w prawid∏owym od˝ywianiu nale˝y w ciàgu
dnia spo˝ywaç 5 porcji produktów zbo˝owych,
4 porcje jarzyn, 3 porcje owoców, 2 porcje pro-
duktów mlecznych oraz 1 porcj´ ryby lub mi´sa.
Jedna porcja danego rodzaju produktu jest ÊciÊle
okreÊlona wagowo (Ponikowska i Ferson 2009,
Kasprzak 2011). Leczenie w uzdrowisku jest
szczególnà okazjà do zapoznania si´ z zasadami
racjonalnego i zdrowego ˝ywienia. Zapewniajà
to liczne programy edukacyjne przygotowane
dla pacjentów.

PODSUMOWANIE
Uzyskanie wyleczenia lub d∏ugotrwa∏ej re-

misji w chorobach przewodu pokarmowego,
a zw∏aszcza w chorobie refluksowej prze∏yku

(GERD) oraz refluksie krtaniowo-gard∏owym
(LPR), jest mo˝liwe dzi´ki zastosowaniu ró˝nych
metod leczenia, m.in. leczenia farmakologiczne-
go, chirurgicznego i balneologicznego. W przy-
padku LPR poprawa stanu miejscowego w obr´-
bie gard∏a i krtani wyst´puje wraz z ustàpieniem
takich objawów, jak chrypka, dysfonia, suchy
kaszel i „globus”. Wspó∏czesne leczenie GERD
i LPR wymaga od lekarza stosowania wielu mo-
deli terapeutycznych. Podstawowymi lekami
stosowanymi w leczeniu opisywanych schorzeƒ
pozostajà nadal inhibitory pompy protonowej
(IPP) wraz z blokerami receptorów H2. Farmako-
terapia, poszerzona cz´sto o leczenie zabiegowe
(np. fundoplikacj´ Nissena) w celu uzyskania
d∏ugofalowej remisji powinna byç tak˝e wzboga-
cona o kompleks czynników leczniczych, które
daje leczenie balneologiczne. Obejmuje ono: kà-
piele relaksacyjne, fizykoterapi´, masa˝, kinezy-
terapi´, spacery, regularny tryb ˝ycia, optymal-
nà diet´, klimat oraz izolacj´ od stresów ˝ycia
zawodowego. Uwa˝a si´, ˝e wszystkie wymie-
nione dziedziny dzia∏alnoÊci leczniczej i relaksa-
cyjnej w polskich uzdrowiskach sà zachowane
w prawid∏owych proporcjach. Wed∏ug Ponikow-
skiej i Fersona, aby wyniki leczenia by∏y skutecz-
ne, konieczne jest pe∏ne zaanga˝owanie chorego
zarówno w proces leczenia, jak i zrozumienie
problemu choroby i jego motywacja do dalszego
leczenia (Ponikowska i Ferson 2009). W tym celu
lekarz i pacjent powinni wspó∏dzia∏aç. Dzi´ki tej
wspó∏pracy mo˝liwe b´dzie uzyskanie poprawy
stanu zdrowia i jakoÊci ˝ycia pacjenta cierpiàce-
go na GERD lub LPR.  ●

Rys. 3. Przyk∏adowe uzdrowiska Europy (ze zbiorów
prywatnych autora)
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LECZENIE CHOROBY REFLUKSOWEJ
PRZE¸YKU (GERD) 

– PUNKT WIDZENIA CHIRURGA
dr med. Marcin Migaczewski, prof. dr hab. Andrzej Budzyƒski 

Choroba refluksowa prze∏yku (ang. gastro-
esophageal reflux disease, GERD) jest jednym
z cz´stszych schorzeƒ górnego odcinka przewo-
du pokarmowego. Wed∏ug niektórych autorów
objawy mogà wyst´powaç nawet u 40% spo∏e-
czeƒstwa (Wróblewski i in. 2006). Analizujàc
dane epidemiologiczne, mo˝na zauwa˝yç, ˝e
problem dotyczy g∏ównie krajów rozwini´tych.
GERD w wi´kszoÊci przypadków przebiega
w sposób ∏agodny i wymaga wówczas co najwy-
˝ej okresowego przyjmowania leków z grupy
blokerów pompy protonowej (PPI). W populacji
Stanów Zjednoczonych stwierdzono, ˝e Êrednia
chorobowoÊç na GERD wynosi oko∏o 30%, a tylko
10% pacjentów rozwija ci´˝szà postaç choroby
(Dent i in. 2005). Do tej ostatniej grupy zalicza-
my pacjentów wymagajàcych sta∏ego lub okre-
sowego leczenia, którego podstaw´ stanowià
blokery pompy protonowej. Z tej grupy równie˝
rekrutujà si´ chorzy, których b´dziemy kwalifi-
kowaç do antyrefluksowego leczenia operacyj-
nego (fundoplikacji sposobem Nissena). 

Chorzy z GERD tworzà niejednorodnà grup´.
Wi´kszoÊç pacjentów skar˝y si´ na zgag´ i pie-
czenie za mostkiem. Je˝eli dodatkowo stwierdzi
si´ pozytywnà reakcj´ na leczenie PPI, to nie ma
koniecznoÊci dalszego poszerzania diagnostyki.
W tej grupie chorych podczas gastroskopii
stwierdza si´ najcz´Êciej obecnoÊç przepukliny
wÊlizgowej rozworu prze∏ykowego. U cz´Êci cho-
rych b´dà dominowaç regurgitacje. W takim przy-
padku leczenie blokerami pompy protonowej nie
b´dzie znosiç g∏ównego objawu, a w ocenie endo-
skopowej napotkamy z regu∏y na bardziej rozleg∏e
i z∏o˝one defekty rozworu prze∏ykowego. WÊród
tych chorych du˝o cz´Êciej rozpoznajemy obec-
noÊç przepukliny oko∏oprze∏ykowej lub mieszanej,
których stwierdzenie oznacza a priori wskazanie
do leczenia operacyjnego ze wzgl´du na ryzyko
uwi´êni´cia. 

Wa˝nym aspektem choroby refluksowej jest
obecnoÊç objawów i powik∏aƒ pozaprze∏yko-
wych. Tacy chorzy gorzej odpowiadajà na lecze-
nie zachowawcze. W ostatnich latach pojawia si´

THE TREATMENT OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX
DISEASE (GERD) – VIEWPOINT OF A SURGEON

Gastroesophageal reflux disease (GERD) is one of the
most common diseases of the upper gastrointestinal
tract. Most patients complain of heartburn and retro-
sternal burning. In some patients, predominate extra-
esophageal manifestations. GERD may be associated
with the bronchial asthma, chronic cough, sore throat
or laryngitis. Basic treatments of GERD is pharmaco-
therapy. Proton pump blockers (PPI) inhibiting produc-
tion of gastric acid are most commonly used. Surgical
treatment of GERD is a relatively rare therapeutic
option. A typical indication for surgery will be the per-
sistence or recurrence of symptoms or complications of
GERD following discontinuation of drug treatment.
Laparoscopic Nissen fundoplication is the gold stan-
dard of care in patients being considered for surgical
treatment. Good effect of surgical treatment can be
achieved only in strictly selected patients with GERD.

(Mag. ORL, 2018, 65, XVII, 20–27)
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coraz wi´cej doniesieƒ o powiàzaniu astmy
oskrzelowej z GERD. W pracy Bowreya stwier-
dzono, ˝e blisko 50% chorych z astmà oskrzelo-
wà ma jednoczeÊnie zmiany zapalne w prze∏yku
lub dodatni wynik pH-metrii prze∏ykowej (Bow-
rey i in. 2000). Obserwacje w∏asnego materia∏u
wskazujà na dobrà odpowiedê na operacyjne le-
czenie antyrefluksowe w tej grupie. U wi´kszoÊci
pacjentów fundoplikacja likwiduje lub znacznie ∏a-
godzi objawy astmy oskrzelowej. U wielu z nich
pojawia si´ mo˝liwoÊç ograniczenia stosowania
farmakoterapii. 

Do innych, typowych objawów ze strony
uk∏adu oddechowego powiàzanych z GERD nale-
˝y kaszel. OkreÊlenie zwiàzku przewlek∏ego
kaszlu z chorobà refluksowà cz´sto stanowi po-
wa˝ny problem diagnostyczny i wielu lekarzy
podczas pierwszego spotkania z pacjentem
w ogóle nie bierze pod uwag´ takiej mo˝liwoÊci.
W tej grupie cz´sto stwierdza si´ zarzucanie
do prze∏yku treÊci alkalicznej. Niekiedy dopiero
stwierdzenie bezpoÊredniej korelacji czasowej
epizodów refluksu z atakiem kaszlu b´dzie po-
twierdzeniem rozpoznania. Równie˝ i w tym
przypadku leczenie chirurgiczne jest skuteczne,
jeÊli nawet nie skuteczniejsze od leczenia zacho-
wawczego, które nie likwiduje regurgitacji
(Bowrey i in. 2000). 

Jak ju˝ wspomniano, podstawà leczenia
GERD jest post´powanie farmakologiczne. Naj-
cz´Êciej stosuje si´ blokery pompy protonowej
(PPI) hamujàce wydzielanie kwasu solnego w ˝o-
∏àdku. Przez lata leki z tej grupy ugruntowa∏y
swojà pozycj´ w leczeniu schorzeƒ zapalnych
górnego odcinka przewodu pokarmowego i choç
uchodzà za w miar´ bezpieczne, nie sà pozba-
wione wielu skutków niepo˝àdanych. Postuluje si´
obecnie, ˝e hipergastrynemia powsta∏a na skutek
ich stosowania mo˝e pozostawaç w zwiàzku z roz-
wojem cz´Êci zmian nowotworowych ˝o∏àdka
(Cavalcoli i in. 2015). Podniesienie pH soku ̋ o∏àd-
kowego zmienia równie˝ sk∏ad flory bakteryjnej
przewodu pokarmowego, nie pozostajàc bez wp∏y-
wu na trawienie i wch∏anianie wielu substancji
pokarmowych (Ksiàdzyna i in. 2015). 

Leczenie operacyjne GERD jest stosunkowo
rzadkà opcjà terapeutycznà. Rozwój technik lapa-
roskopowych, z jakim mamy do czynienia w ostat-
nim çwierçwieczu, niewàtpliwie otworzy∏ nowà
kart´ w historii operacyjnego leczenia choroby re-
fluksowej. Obecnie zabiegi fundoplikacji z dost´pu
laparoskopowego stanowià „z∏oty standard” lecze-
nia chirurgicznego. JednoczeÊnie nie mo˝na zapo-
minaç, ˝e dobry wynik leczenia chirurgicznego
mo˝na osiàgnàç jedynie w ÊciÊle wyselekcjonowa-
nej grupie chorych z GERD, co oznacza kluczowe

wyzwanie na etapie kwalifikacji. Wydaje si´, ˝e to
w∏aÊnie aspekt kwalifikacji do zabiegu stanowi
najtrudniejszy etap post´powania terapeutyczne-
go. Na popularnoÊç leczenia operacyjnego du˝y
wp∏yw ma niewàtpliwie du˝a skutecznoÊç metody.
W oko∏o 85–98% przypadków uzyskuje si´ ca∏ko-
wite ustàpienie objawów refluksu w 5-letniej
obserwacji bez wzgl´du na rodzaj wykonanego
zabiegu (Zugel i in. 2002, Kamolz i in. 2002). 

ZASADY PRZEDOPERACYJNEJ OCENY 
CHORYCH Z GERD

Jak ju˝ wspomniano, w∏aÊciwy dobór pacjen-
tów na etapie kwalifikacji do leczenia operacyjnego
jest kluczem do uzyskania dobrego efektu tera-
peutycznego. 

Pierwszy etap kwalifikacji to jednoznaczne
potwierdzenie obecnoÊci choroby refluksowej
prze∏yku. Jest to niezmiernie wa˝ne, gdy˝ istniejà
schorzenia (np. achalazja) mogàce dawaç zbli˝one
objawy, z równoczeÊnie dobrà reakcjà na stosowa-
nie PPI. Przez lata kryteria rozpoznania GERD
opiera∏y si´ na skomplikowanych analizach para-
metrów uzyskiwanych g∏ównie w czasie 24-godzin-
nej pH-metrii. Tak zwany wskaênik DeMeestera
by∏ jednym z istotniejszych wskaêników pozwala-
jàcych na stwierdzenie lub wykluczenie choroby
refluksowej prze∏yku. Jednà z g∏ównych wad tego
systemu by∏ fakt, ˝e refluks na podstawie analizy
pH-metrycznej móg∏ byç stwierdzony jedynie
w przypadku zarzucania treÊci kwaÊnej. Drugim
wa˝nym mankamentem by∏ doÊç cz´sto obserwo-
wany brak korelacji wyliczanych parametrów z obja-
wami podawanymi przez pacjenta. Obecnie badanie
pH-metryczne nie jest konieczne do postawienia
takiej diagnozy.

Od czasu sformu∏owania tzw. konsensusu
montrealskiego w 2006 roku wywiad lekarski sta∏
si´ podstawà rozpoznania GERD (Vakil i in. 2006).
Grupa typowych objawów, na czele ze zgagà, jest
najistotniejszym kryterium, przy czym istotne jest
potwierdzenie ich wp∏ywu na wyraêne obni˝enie
jakoÊci ̋ ycia chorego (Vakil i in. 2006). Cz´Êç au-
torów zwraca jednak uwag´, ˝e rozpoznanie
choroby refluksowej prze∏yku oparte tylko
na wywiadach chorobowych jest obarczone wy-
sokim odsetkiem pomy∏ek (Tarnowski 2009).
Z drugiej strony warto zauwa˝yç, ̋ e czym innym
jest stwierdzenie choroby, a czym innym decyzja
o zakwalifikowaniu chorego do leczenia, zw∏aszcza
chirurgicznego. Post´powanie takie ma za zadanie
po pierwsze jednoznaczne powiàzanie objawów ze
schorzeniem zasadniczym. Drugi aspekt wià˝e si´
z koniecznoÊcià okreÊlenia przyczyny le˝àcej
u podstaw refluksu. Jest to nies∏ychanie wa˝ny
element diagnostyki przedoperacyjnej. B∏àd na tym
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etapie mo˝e doprowadziç nie tylko do braku po-
prawy po leczeniu, lecz w skrajnych przypadkach
do pojawienia si´ powa˝nych skutków niepo˝àda-
nych, a nawet koniecznoÊci reoperacji. 

W ostatnich latach obserwuje si´ wyraêny
wzrost „popularnoÊci” choroby refluksowej. Po-
wszechny dost´p do „leków na zgag´” oraz me-
dialne informacje na temat GERD powodujà, ˝e
rozpoznanie stawiane jest nad wyraz cz´sto. Taki
stan rzeczy wià˝e si´ z nadrozpoznawalnoÊcià
tego schorzenia. Warto pami´taç, ˝e nie ka˝dy
epizod zgagi musi si´ wiàzaç z rozpoznaniem
choroby refluksowej. Z drugiej strony rozpozna-
nie GERD bez obecnoÊci mniej lub bardziej typo-
wych objawów najcz´Êciej jest b∏´dem. 

Panendoskopia jest jednym z podstawowych
elementów diagnostyki w przypadku wszystkich
schorzeƒ górnego odcinka przewodu pokarmo-
wego. U chorych z objawami GERD w trakcie ga-
stroskopii mo˝emy potwierdziç obecnoÊç zmian
zapalnych prze∏yku, przepukliny rozworu prze-
∏ykowego, a jednoczeÊnie wykluczyç schorzenia
nowotworowe w ocenianym obszarze. Wst´pnie
mo˝na wykluczyç równie˝ cechy achalazji oraz
obecnoÊç uchy∏ków prze∏yku. Badanie endosko-
powe stwarza tak˝e mo˝liwoÊç jednoczesnego
pobrania wycinków do oceny histopatologicznej. 

Do cz´stych zaburzeƒ, na jakie napotykamy
w grupie chorych z GERD, nale˝y prze∏yk Barretta.
Temat ten jest pe∏en nieporozumieƒ i niejasnoÊci.
Z jednej strony to niezwykle istotne zagadnienie
z uwagi na zwi´kszone ryzyko rozwoju raka gru-
czo∏owego dystalnej cz´Êci prze∏yku. Z drugiej
strony brak rzetelnej wiedzy sprzyja nadinter-
pretacji wyników i niepotrzebnemu stresowi.
Do rozpoznania tego schorzenia koniecznych
jest kilka warunków. Po pierwsze, obraz endo-
skopowy musi jednoznacznie korelowaç z wyni-
kami badaƒ histologicznych. Niezwykle wa˝ne
jest okreÊlenie endoskopowych kryteriów podej-
rzenia prze∏yku Barretta. Tu kluczowe znaczenie
ma stwierdzenie w dalszej cz´Êci prze∏yku obec-
noÊci nab∏onka gruczo∏owego typowego dla in-
nych cz´Êci przewodu pokarmowego. Objawia
si´ to przesuni´ciem linii Z proksymalnie bàdê to
okr´˝nie, bàdê w formie nieregularnych wysp
czy wypustek. W klasycznej postaci powinno to
byç co najmniej 3 cm. Taki obraz oznacza wska-
zanie do pobrania tzw. mapowanych wycinków
z czterech kwadrantów prze∏yku, jednak nie
przesàdza o rozpoznaniu. Dopiero potwierdzenie
w badaniu histologicznym obecnoÊci metaplazji
gruczo∏owej prze∏yku pozwala na nazwanie tego
stanu mianem prze∏yku Barretta. Aby stwierdziç
grup´ ryzyka rozwoju raka gruczo∏owego prze-
∏yku, nale˝y okreÊliç stopieƒ dysplazji nab∏onka

metaplastycznego. Pozwala to na wyselekcjono-
wanie nielicznej grupy chorych, u których g∏ów-
nym celem leczenia stanie si´ obni˝enie zagro˝e-
nia onkologicznego. Spektrum dost´pnych metod,
dobranych w zale˝noÊci od zaawansowania zmian,
wacha si´ od regularnego nadzoru endoskopo-
wego, poprzez endoskopowe zabiegi ablacyjne,
koƒczàc na resekcji dalszej cz´Êci prze∏yku (Miga-
czewski, Budzyƒski i Rembiasz 2009).

Do klasycznych elementów diagnostycznych
u chorych z GERD nale˝y równie˝ radiogram
prze∏yku z kontrastem barytowym. Badanie ma
ograniczonà czu∏oÊç w odniesieniu do okreÊlania
samego refluksu, daje jednak mo˝liwoÊç oceny
stopnia skrócenia prze∏yku, przemieszczenia
˝o∏àdka do Êródpiersia, wielkoÊci przepukliny
rozworu prze∏ykowego, wykluczenia lub po-
twierdzenia uchy∏ków prze∏yku. Na etapie bada-
nia radiologicznego mo˝emy równie˝ wykluczyç
kurcz wpustu. Warto pami´taç, ˝e omy∏kowe
zakwalifikowanie do operacji antyrefluksowej
chorego z achalazjà spowoduje ci´˝kà dysfagi´. 

Manometria prze∏yku jest wed∏ug American
College of Gastroenterology nieod∏àcznym ele-
mentem diagnostyki przedoperacyjnej (Katz i in.
2013). Przeprowadza si´ jà g∏ównie w celu osta-
tecznego i jednoznacznego udokumentowania
celowoÊci leczenia operacyjnego u chorych, któ-
rzy zostali do niego zakwalifikowani. Ma po-
twierdziç niewydolnoÊç w obr´bie tzw. dolnego
zwieracza prze∏yku (LES) (skrócenie, przemiesz-
czenie nad przepon´, obni˝enie ciÊnienia lub
kombinacja tych zaburzeƒ), co pozwala okreÊliç
potencjalne korzyÊci z operacyjnego post´powa-
nia naprawczego. Manometria ocenia równie˝
parametry perystaltyki trzonu prze∏yku. Os∏a-
biona perystaltyka trzonu stanowi∏a przez lata
czynnik limitujàcy mo˝liwoÊci bezpiecznego
wykonania tzw. pe∏nej, tj. 360°, fundoplikacji ze
wzgl´du na ryzyko powa˝nej dysfagii poopera-
cyjnej. Lata obserwacji pozwoli∏y na jednoznacz-
ne zrewidowanie tego stanowiska. Obecnie doÊç
powszechnie podkreÊla si´, ˝e operacja antyre-
fluksowa poprawia upoÊledzonà motoryk´ trzonu
prze∏yku (Fuchs i in. 2014). W dost´pnej litera-
turze dominuje poglàd, ˝e przedoperacyjna ma-
nometryczna ocena motoryki trzonu prze∏yku
nie ma istotnego wp∏ywu na wynik operacji
i mo˝na si´ nià nie kierowaç podczas wyboru
metody operacyjnej (Rydberg i in. 1999, Fibbe
i in. 2001). Z naszego doÊwiadczenia wynika, ˝e
mo˝emy zrezygnowaç z tego badania w przy-
padku obecnoÊci rozleg∏ych przepuklin rozworu
prze∏ykowego. W takich przypadkach wiarygod-
na ocena manometryczna obszaru LES b´dzie
cz´sto wr´cz niemo˝liwa. 
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rekomendowane u pacjentów ze s∏abà odpowie-
dzià na leczenie blokerami pompy protonowej.
U takich pacjentów wskazane b´dzie pog∏´bienie
diagnostyki w celu okreÊlenia zwykle bardziej
z∏o˝onych mechanizmów powstawania GERD,
np. zaburzeƒ opró˝niania ˝o∏àdka.

Na podstawie zaleceƒ najwi´kszych Êwiato-
wych towarzystw gastroenterologicznych mo˝-
na okreÊliç nast´pujàce wskazania do leczenia chi-
rurgicznego GERD. Wed∏ug American College of
Gastroenterology leczenie chirurgiczne stanowi
dobrà opcj´ terapeutycznà, dajàcà d∏ugotrwa∏y
efekt u wi´kszoÊci chorych, a typowym wskaza-
niem do wykonania zabiegu antyrefluksowego b´-
dzie utrzymywanie si´ lub nawrót objawów lub
powik∏aƒ GERD po wstrzymaniu leczenia farma-
kologicznego (Katz i in. 2013, Stefanidis i in. 2010).
Niezwykle istotne jest obalenie obiegowego mitu,
˝e operacja jest wskazana w przypadku braku po-
wodzenia leczenia zachowawczego. Nic bardziej
b∏´dnego w odniesieniu do dominujàcego objawu
choroby refluksowej, jakim jest zgaga. Do zabiegu
powinno si´ kwalifikowaç jedynie tych chorych,
u których objaw ten dobrze odpowiada na blokery
pompy protonowej. U pozosta∏ych nale˝y si´ liczyç
z brakiem poprawy po operacji. Odr´bnym zagad-
nieniem jest leczenie chorych, u których dominujà
dolegliwoÊci inne ni˝ zgaga. Dobrym przyk∏adem
mogà byç tu regurgitacje. Tu nie nale˝y si´ spo-
dziewaç dobrej odpowiedzi na bloker pompy pro-
tonowej i leczenie operacyjne b´dzie wiàza∏o si´ ze
znacznie lepszym efektem terapeutycznym. 

W ostatnich latach bardzo cz´sto podkreÊla si´
aspekt jakoÊci ˝ycia w odniesieniu do przebiegu
choroby refluksowej. KoniecznoÊç sta∏ego stoso-
wania PPI cz´sto powoduje powstanie wra˝enia
przewlek∏ego charakteru choroby i wp∏ywa zna-
czàco na obni˝enie jakoÊci ̋ ycia, co mo˝e oznaczaç
kolejne wskazanie do leczenia. Sytuacja jest zdecy-
dowanie cz´Êciej spotykana u m∏odych chorych
bez schorzeƒ towarzyszàcych. To w∏aÊnie ta grupa
pacjentów gorzej znosi koniecznoÊç przewlek∏ego
stosowania leków. Tym bardziej ˝e sà oni nara˝eni
na d∏ugotrwa∏e stosowanie PPI. Wprawdzie do nie-
dawna uwa˝ano wieloletnie stosowanie blokerów
pompy protonowej za bezpieczne, jednak obecnie
coraz cz´Êciej podkreÊla si´ negatywne skutki
przewlek∏ego leczenia tà grupà leków. Wymienia
si´ m.in. obecnoÊç hipergastrynemii, zaburzeƒ
bakteryjnej flory ̋ o∏àdka i jelit, które mogà promo-
waç rozwój innych schorzeƒ. 

Dyskusyjnà grupà wskazaƒ do leczenia chi-
rurgicznego sà zaawansowane postacie oraz po-
wik∏ania choroby refluksowej prze∏yku (Spechler
i in. 1996, Lagergren i in. 1999). Mogà to byç
zmiany nad˝erkowe w okolicy linii Z prowadzàce

KoniecznoÊç przedoperacyjnej oceny pH-me-
trycznej wydaje si´ doÊç kontrowersyjna. Wed∏ug
American College of Gastroenterology uwa˝a-
na jest za niezb´dne badanie w ocenie przedopera-
cyjnej chorych z nienad˝erkowà postacià GERD
(Katz in. 2013). W naszej opinii wykonywanie tak
samej pH-metrii, jak i sprz´˝onej z impedancjà
elektrycznà jest wskazane jedynie w przypadkach
wàtpliwych. Impedancja elektryczna daje mo˝li-
woÊç nie tylko wykrycia wszystkich typów refluk-
su (w∏àcznie z tzw. gazowym), ale równie˝ Êcis∏e
skorelowanie objawów z ocenianymi parametra-
mi. Je˝eli rozpoznanie GERD jest jednoznaczne,
ocena pH-metryczna wydaje si´ niekonieczna,
zw∏aszcza przy dobrej odpowiedzi na leczenie
blokerami pompy protonowej.

U cz´Êci chorych z objawami choroby refluk-
sowej nie stwierdza si´ przepukliny rozworu
prze∏ykowego, a objawy GERD wynikajà z upo-
Êledzenia opró˝niania ˝o∏àdka, co mo˝e zmieniç
taktyk´ post´powania i zamian´ fundoplikacji
na zabieg drena˝owy (Wallner 1996). 

WSKAZANIA 
DO LECZENIA OPERACYJNEGO

Rozpoznanie choroby refluksowej prze∏yku
nie stanowi a priori wskazania do leczenia ope-
racyjnego. Wyodr´bnienie grupy chorych, u któ-
rych ma ono szanse przynieÊç po˝àdany efekt
terapeutyczny, stanowi g∏ówne wyzwanie w trak-
cie kwalifikacji do zabiegu. B∏àd na tym etapie
potrafi zniweczyç ca∏y trud dalszego post´powa-
nia. W skrajnych przypadkach konieczna mo˝e
si´ okazaç reoperacja. 

Pacjent do poradni chirurgicznej trafia na bar-
dzo ró˝nym etapie zaawansowania choroby refluk-
sowej prze∏yku. Najcz´Êciej ma za sobà wieloletnie
leczenie zachowawcze pod kontrolà gastroentero-
loga lub lekarza rodzinnego. Spora cz´Êç chorych
boryka si´ z powik∏aniami laryngologicznymi i/lub
pulmunologicznymi GERD i mo˝e byç kierowa-
na przez lekarzy tych specjalnoÊci. JeÊli dominujà
objawy pozaprze∏ykowe pod postacià bólu zamost-
kowego, pacjent mo˝e trafiaç do chirurga po kon-
sultacji kardiologa, do którego zosta∏ skierowany
z podejrzeniem epizodu wieƒcowego. 

Podstawà leczenia choroby refluksowej jest
farmakoterapia. W literaturze mo˝na odnaleêç
ró˝ne opinie na temat tego, jak d∏ugo nale˝y
stosowaç PPI przed kwalifikacjà do fundoplikacji.
W opinii prof. Tarnowskiego jest to okres 8–12
tygodni (Finlayson i in. 2003). Z regu∏y stosuje
si´ zasad´ tzw. schodów w dó∏, rozpoczynajàc
od wysokich, nast´pnie redukowanych dawek
blokera pompy protonowej. Z drugiej strony po-
st´powanie operacyjne jednoznacznie nie jest
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do krwawienia do Êwiat∏a przewodu pokarmowego
i wystàpienia bliznowatych zw´˝eƒ, mogàcych
utrudniaç pasa˝ treÊci pokarmowej. Bez wàtpie-
nia nawrotowy charakter powik∏aƒ b´dzie moc-
nym argumentem za wykonaniem fundoplikacji. 

Szczególne, choç kontrowersyjne wskazanie
do leczenia operacyjnego wià˝e si´ ze stwierdze-
niem prze∏yku Barretta (Yau i in. 2000). Stan ten
uwa˝a si´ za póêne powik∏anie d∏ugotrwa∏ej
choroby refluksowej. Leczenie chorych z BE ma
na celu zmniejszenie zagro˝enia rozwojem raka
dalszej cz´Êci prze∏yku. Na pierwszy plan wysu-
wa si´ koniecznoÊç usuni´cia zmian metapla-
stycznych. AgresywnoÊç post´powania zale˝y
przede wszystkim od stopnia nasilenia dysplazji.
Celowe wydaje si´ jednak skuteczne opanowa-
nie przyczyny rozwoju tego schorzenia, to jest
refluksu dwunastniczo-˝o∏àdkowo-prze∏ykowego.
Leczenie farmakologiczne daje mo˝liwoÊç czaso-
wej normalizacji pH w okolicy po∏àczenia prze∏y-
kowo-˝o∏àdkowego, pozostajàc bez wp∏ywu na
wydolnoÊç fizjologicznej bariery antyrefluksowej.
Poza tym, je˝eli nawet za∏o˝ymy, ˝e blokery pom-
py protonowej skutecznie redukujà ˝o∏àdkowe
wytwarzanie kwasu, to na pewno nie majà one
istotnego znaczenia w przypadku refluksu nie-
kwaÊnego majàcego du˝e znaczenie w rozwoju
BE. Szczególne znaczenie w promocji karcinoge-
nezy majà mieç sole kwasów ˝ó∏ciowych. Postulu-
je si´, ˝e operacyjna naprawa bariery antyrefluk-
sowej powinna byç tym samym zdecydowanie
bardziej skuteczna w normalizacji tego typu re-
fluksu. W badaniach Parilli ograniczenie ekspo-
zycji na treÊç ˝ó∏ciowà wystàpi∏o u 92% chorych
po zabiegu antyrefluksowym w porównaniu
z 25% skutecznoÊcià w grupie leczonej bloke-
rami pompy protonowej (Parrilla i in. 2003). We-
d∏ug Sharmy leczenie operacyjne mia∏oby odgry-
waç wa˝nà rol´ w leczeniu chorych z prze∏ykiem
Barretta i sugerowaç te˝ mo˝liwoÊç prewencji
rozwoju gruczolakoraka na jego pod∏o˝u (Sharma
i in. 2006). Mimo dobrego pod∏o˝a teoretyczne-
go, przemawiajàcego za operacyjnym leczeniem
refluksu w tej grupie chorych, nie wykazano
do tej pory skutecznej prewencji dysplazji i raka.
W metaanalizie przeprowadzonej przez Changa
nie stwierdzono jednoznacznie, ˝e operacja mo-
˝e wp∏ynàç na cz´stoÊç rozwoju raka, ale zauwa-
˝ono, ˝e w znacznie wi´kszym odsetku przypad-
ków dochodzi do regresji zmian typowych dla
prze∏yku Barretta po operacji w stosunku do lecze-
nia zachowawczego (Chang i in. 2007). 

Niektórzy autorzy zwracajà uwag´, ̋ e u cz´-
Êci chorych objawy choroby refluksowej sà zwià-
zane z t∏em emocjonalnym (Tarnowski i in.
2009). Majàc podobne w∏asne obserwacje, uwa-

˝amy, ˝e ocena psychologiczna, a w wybranych
sytuacjach psychiatryczna, powinna stanowiç
element diagnostyki przedoperacyjnej. Wyod-
r´bnienie grupy chorych z dominujàcym psycho-
gennym pod∏o˝em dolegliwoÊci b´dzie korzyst-
ne zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza, który
zdecyduje si´ na dyskwalifikacj´ z nieodwracal-
nego post´powania operacyjnego. Na szczególnà
uwag´ powinni zas∏ugiwaç chorzy prezentujàcy
nieadekwatne skargi w odniesieniu do zmian
ocenianych tak w endoskopii, jak i w badaniach
czynnoÊciowych, zw∏aszcza gdy dodatkowo stwier-
dzamy s∏abà reakcj´ na leczenie PPI. Pacjenci
leczeni w przesz∏oÊci z powodu zaburzeƒ psy-
chicznych równie˝ b´dà „grupà ryzyka” wÊród
kwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. 

METODY 
LECZENIA OPERACYJNEGO

Do po∏owy lat 50. ubieg∏ego stulecia choro-
ba refluksowa prze∏yku praktycznie nie by∏a roz-
poznawana. Wówczas kwalifikacja do leczenia
operacyjnego dotyczy∏a chorych z rozleg∏ymi,
objawowymi przepuklinami w obr´bie rozworu
prze∏ykowego przepony. Po postawieniu rozpo-
znania chorzy byli kwalifikowani do zabiegów
plastyki rozworu z peksjà wpustu z dost´pu
przez laparotomi´ lub torakotomi´ (Wallner
1996, Metzger i in. 1997). Warto w tym miejscu
zauwa˝yç, ˝e w dobie wykonywania zabiegów
metodà laparoskopowà peksja straci∏a na zna-
czeniu. Kamieniem milowym w rozwoju opera-
cyjnych technik antyrefluksowych by∏o wprowa-
dzenie techniki Nissena. W pierwotnej wersji
mankiet fundoplikacji wytwarzano z przedniej
i tylnej Êciany ˝o∏àdka bez przecinania naczyƒ
˝o∏àdkowych krótkich i uwalniania dna ˝o∏àdka.
Od tego czasu powsta∏o bardzo wiele modyfika-
cji pe∏nej 360° fundoplikacji. RównoczeÊnie
na znaczeniu zyskiwa∏y techniki niepe∏nej fun-
doplikacji (Dora, Toupeta, Belsey Mark IV), co
wiàza∏o si´ z przekonaniem, ˝e w przypadku
upoÊledzonej perystaltyki trzonu prze∏yku zabieg
pe∏nej fundoplikacji mo˝e wywo∏aç trwa∏à dysfa-
gi´. Obecnie wi´kszoÊç chirurgów wykonuje
z wyboru pe∏nà fundoplikacj´ u wszystkich pa-
cjentów niezale˝nie od stopnia upoÊledzenia
perystaltyki trzonu prze∏yku. Pierwotne upoÊle-
dzenie tego parametru ma jak si´ wydaje zwià-
zek g∏ównie z obni˝eniem tonusu prze∏yku
na skutek przemieszczenia go do Êródpiersia
oraz z towarzyszàcymi zmianami zapalnymi
w obr´bie Êciany. Na skutek pozytywnego wp∏y-
wu leczenia operacyjnego na te parametry do-
chodzi do poprawy perystaltyki trzonu w okresie
pooperacyjnym (Fuchs i in. 2014). Obecnie
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techniki niepe∏nej fundoplikacji stosuje si´ g∏ów-
nie w uzupe∏nieniu innych ni˝ antyrefluksowe
operacje prze∏yku – np. kardiomiotomii z powodu
achalazji. 

Obserwowany w ostatnim çwierçwieczu roz-
wój laparoskopowych technik chirurgicznych
przyczyni∏ si´ do kilkakrotnego wzrostu liczby ope-
racji antyrefluksowych i do spadku liczby operacji
wykonywanych metodà otwartà (Finlayson i in.
2003). Chirurgia laparoskopowa zaj´∏a dominu-
jàce miejsce w leczeniu ∏agodnych schorzeƒ po∏à-
czenia prze∏ykowo-˝o∏àdkowego, w tym GERD.
Precyzyjna ekspozycja okolicy rozworu prze∏yko-
wego sta∏a si´ mo˝liwa zarówno dzi´ki odmienne-
mu od zabiegu klasycznego ustawieniu zespo∏u
chirurgicznego, jak i mo˝liwoÊciom samego toru
wizyjnego. W chirurgii laparoskopowej najcz´Êciej
wykonywanà operacjà jest tzw. floppy Nissen,
wprowadzona przez Donahue (Cuschieri i in. 1997).
Operacja polega na ca∏kowitej mobilizacji po∏à-
czenia prze∏ykowo-˝o∏àdkowego, pe∏nego uru-
chomienia dna ˝o∏àdka z przeci´ciem naczyƒ
˝o∏àdkowych krótkich. Zasadnicza cz´Êç operacji
sprowadza si´ do zbli˝enia odnóg przepony i wy-
konania mankietu z dna ˝o∏àdka wokó∏ wpustu
(Cadiere i in. 1997, Krahenbuhl i in. 1997, Peters
i in. 1998). Na poczàtku lat 90. ubieg∏ego stu-
lecia Dallemagne jako pierwszy wykona∏ fundo-
plikacj´ Nissena z pe∏nà mobilizacjà dna ˝o∏àdka
z zastosowaniem techniki laparoskopowej (Cu-
schieri i in. 1997). 

Niezale˝nie od dost´pu operacyjnego (kla-
syczny lub laparoskopowy) zabieg musi byç wy-
konany zgodnie z zasadami wprowadzonymi
przez DeMeestera (Eubanks i in. 2000). Taktyka
post´powania chirurgicznego obejmuje:

● zbli˝enie odnóg przepony,
● wyd∏u˝enie do 4–5 cm odcinka brzusznego 

prze∏yku,
● umocowanie fundoplikacji poni˝ej przepony,
● owini´cie dolnej cz´Êci prze∏yku mankie-

tem wytworzonym z dna ˝o∏àdka.
W poczàtkowym okresie doÊwiadczeƒ z tech-

nikà laparoskopowà w trakcie zabiegu Nissena
ograniczano si´ do uwalniania prze∏yku jedynie
na wysokoÊci samego rozworu. Obecnie, zgodnie
z zaleceniami najwi´kszych autorytetów w tej
dziedzinie, granica powinna si´ przesunàç
znacznie wy˝ej. Nie ma jednak pe∏nej zgodnoÊci
poglàdów na temat tego, jak wysoko nale˝y
uruchomiç prze∏yk w Êródpiersiu. Dallemagne
uwa˝a, ˝e poziomem tym powinno byç miejsce
5–7 cm powy˝ej rozworu prze∏ykowego (Dalle-
magne i in. 2006). Z kolei Swanstrom podaje jako
granic´ poziom ˝y∏ p∏ucnych dolnych (Swan-
strom i in. 2001). Manewr ten pozwala na odtwo-

rzenie odpowiednio d∏ugiego brzusznego odcinka
prze∏yku, który jest jednym z najistotniejszych
elementów bariery antyrefluksowej. Ponadto wy-
sokie uruchomienie prze∏yku, wraz z ciaÊniejszym
ni˝ jak dawniej uwa˝ano zszyciem odnóg przepo-
ny, ma zapobiegaç przemieszczaniu si´ mufki fun-
doplikacji do Êródpiersia.

Z doniesienia Huntera wynika, ˝e powik∏a-
nie to jest najcz´Êciej opisywanà przyczynà
reoperacji w tej grupie chorych (Hunter i in.
1999). W operacji otwartej w wi´kszoÊci przy-
padków dobra widocznoÊç koƒczy si´ 5–10 cm
poni˝ej rozworu prze∏ykowego. Preparowanie
prze∏yku powy˝ej odnóg przepony odbywa si´
praktycznie bez kontroli wzroku, co w sposób
odruchowy wp∏ywa na ograniczenie wysokoÊci
dyssekcji (Migaczewski i in. 2014). Brak odpo-
wiednio wysokiego uwolnienia prze∏yku mo˝e
skutkowaç ograniczeniem mo˝liwoÊci sprowa-
dzenia pod przepon´ odpowiednio d∏ugiego jego
odcinka, co jest jednym z warunków powodzenia
operacji (Wróblewski i in. 2006, Migaczewski
i in. 2013).

Po wypreparowaniu i podprzeponowym
sprowadzeniu prze∏yku kolejnym etapem jest za-
opatrzenie wrót przepukliny rozworu prze∏yko-
wego. Wielu chirurgów nadal uwa˝a, ˝e odnogi
przepony nale˝y zszywaç tylko w przypadku ewi-
dentnych cech przepukliny rozworu prze∏yko-
wego. Obecnie coraz cz´Êciej dominuje jednak
poglàd, ˝e ciasne ich zbli˝enie u wszystkich cho-
rych w trakcie fundoplikacji jest jednym z g∏ów-
nych warunków powodzenia leczenia. Wed∏ug
najnowszych opinii takie post´powanie nie zwi´k-
sza ryzyka powstania objawów dysfagii. Wi´kszoÊç
z tych dolegliwoÊci mija bowiem samoistnie,
w wyjàtkowych przypadkach wymagajàc inter-
wencji, która najcz´Êciej sprowadza si´ do zabiegu
endoskopowego poszerzania za pomocà specjal-
nego balonu. 

Wraz z powszechnym wprowadzeniem
do operacji przepuklin brzusznych metod bezna-
pi´ciowych, a co za tym idzie materia∏ów synte-
tycznych, pojawi∏a si´ pokusa stosowania takie-
go modelu post´powania w leczeniu przepuklin
rozworu prze∏ykowego. Szczególne warunki
anatomiczno-czynnoÊciowego obszaru rozworu
prze∏ykowego przepony powodujà, ˝e nie mo˝e-
my w prosty sposób transferowaç metod napra-
wy przepuklin sprawdzonych w innych rejonach
cia∏a. Ryzyko nieprawid∏owego zrostu i w∏óknie-
nia pomi´dzy siatkà a prze∏ykiem powoduje,
˝e nie stosuje si´ powszechnie tej techniki. 

W opinii wi´kszoÊci autorów mo˝liwoÊç
zastosowania materia∏ów syntetycznych w celu
wzmocnienia wrót przepukliny przeponowej

▲
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powinno si´ braç pod uwag´ w sytuacji operacji
rewizyjnej oraz najbardziej rozleg∏ych, zw∏asz-
cza pourazowych, ubytków przepony. 

Ostatnim etapem operacji jest zszycie man-
kietu fundoplikacji przez owini´cie, a nast´pnie
zeszycie uwolnionego dna ̋ o∏àdka wokó∏ brzusz-
nego odcinka prze∏yku. Nale˝y tak dobraç miej-
sce zak∏adania szwów, aby wytworzony mankiet
luêno obejmowa∏ prze∏yk, nie uciskajàc go. War-
to zauwa˝yç, ˝e zastosowanie dna ˝o∏àdka
do wytworzenia mankietu wokó∏ prze∏yku ma
swoje uzasadnienie nie tylko techniczne. Z fizjo-
logicznego punktu widzenia dno ̋ o∏àdka, podob-
nie jak dolny zwieracz prze∏yku, ulega relaksacji

w czasie aktu po∏ykania, nie ograniczajàc fizjolo-
gicznego pasa˝u (Tarnowski 2009).

PODSUMOWANIE
Choroba refluksowa prze∏yku jest powszech-

nym problemem zdrowotnym, zw∏aszcza w kra-
jach rozwini´tych. U wi´kszoÊci chorych na do-
brà kontrol´ objawów pozwalajà leki z grupy
blokerów pompy protonowej. Post´powanie
chirurgiczne stanowi skutecznà opcj´ terapeu-
tycznà dla wybranych chorych. Dost´p laparo-
skopowy jest obecnie uznawany za z∏oty stan-
dard leczenia operacyjnego. ●
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Âw. B∏a˝ej jest postacià znanà wy∏àcznie
z legendarnych przekazów, pojawiajàcych si´
na Wschodzie ju˝ przed VIII wiekiem. Donald
Attwater i Catherine R. John sàdzà, ˝e brak jest
zasadniczo szczegó∏ów historycznych1. Wybitny
znawca tej postaci O. Tarsycjusz Sinka nakreÊli∏
t∏o historyczne, które autor niniejszej publikacji
przedstawia w przypisie2. Kult w Europie szerzy-
∏a legenda w∏oskiego dominikanina Jakuba de
Voragine’a oraz póêniejsze „˚ywoty Âwi´tych
Starego i Nowego Zakonu” Piotra Skargi, który
opar∏ si´ na wersji legendy przypisywanej Syme-
onowi Metafrastowi3. 

˚y∏ na prze∏omie III i IV stulecia. Urodzi∏ si´
w mieÊcie Sebasta w Cezarei Kapadockiej (wcze-
Êniej w Armenii, obecnie Sivas w Turcji), jednym
z najbujniejszych oÊrodków ˝ycia chrzeÊcijaƒ-
skiego, znaczàcym centrum wczesnego chrze-
Êcijaƒstwa, ojczyênie wielu Êwi´tych, m.in. Êw.
Bazylego Wielkiego, Êw. Grzegorza z Najzanu,
Êw. Grzegorza z Nyssy, Êw. Piotra z Sebasty, Êw.
Cezarego i innych. Pochodzi∏ ze znanej i bogatej
rodziny chrzeÊcijaƒskiej. B∏a˝ej jest imieniem
pochodzenia ∏aciƒskiego, wywodzàcym si´ od s∏o-
wa blaesus, oznaczajàcego sepleniàcy, lub grec-
kiego blaisos – krzywonogi, chory na artretyzm4.
W Polsce imi´ to wyst´powa∏o w formach: B∏a˝ej,
B∏o˝ej, B∏a˝ek, B∏a˝ko, a w j´zykach: angielskim –
Blaise, hiszpaƒskim – Blas, Blasco, ∏aciƒskim i nie-
mieckim – Blasius oraz rosyjskim – W∏as5.

Otrzyma∏ odpowiednie wykszta∏cenie zarów-
no klasyczne, jak i religijne. Studiowa∏ filozofi´,
jednak zosta∏ lekarzem. By∏ bogatym, ale i zacnym
cz∏owiekiem. Jako lekarz nader cz´sto spotyka∏ ludzi
biednych, um´czonych, pomagajàc im wszechstron-
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– PATRON CHORÓB GARD¸A

prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Otoryno-
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ST. BLAISE – PATRON OF THROAT DISEASES

The life of St. Blaise, who lived at the turn of the
third and fourth centuries in Caesarea in Cappado-
cia, based on the legendary messages. St. Blaise was
a doctor, patron of throat diseases and other issues,
martyr is presented first of all. The places of his
worship are mentioned.

(Mag. ORL, 2018, 65, XVII, 28–31)
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nie. Cieszy∏ si´ niezwyk∏ym uznaniem, powa˝a-
niem, ale tak˝e i wdzi´cznoÊcià. Zrezygnowa∏ jed-
nak z takiego ˝ycia. Uda∏ si´ na pustyni´, aby tam
byç bli˝ej Boga poprzez modlitwy i umartwienia. 

Po Êmierci biskupa Sebasty miejscowe ducho-
wieƒstwo jak i Êwieccy wierni zwrócili uwag´
na osob´ B∏a˝eja, wybierajàc go na swego paste-
rza. Wezwano go na stolic´ biskupià do Sebasty.
Z g∏´bokiej pokory, aczkolwiek niech´tnie, przy-
jà∏ ten dostojny urzàd. 

W tym czasie (308–324) na Wschodzie pano-
wa∏ Licyniusz, wróg chrzeÊcijaƒstwa. Gdy Kon-
stantyn Wielki odniós∏ zwyci´stwo nad Licyniu-
szem, ten z nienawiÊci zaczà∏ przeÊladowaç chrze-
Êcijan w sposób szczególnie okrutny. Wrogowie
wiary dà˝yli wi´c do likwidacji duchowieƒstwa, sà-
dzàc, ̋ e w ten sposób zlikwidujà chrzeÊcijaƒstwo6.

B∏a˝ej na proÊb´ wiernych opuÊci∏ miasto,
chroniàc si´ w jednej z pieczar góry Argeus,
stamtàd kierujàc swojà diecezjà, dodajàc wier-
nym odwagi i pociechy. Uwielbia∏ chodziç po lasach
i polach; p∏ochliwe zwierz´ta nabiera∏y w jego
obecnoÊci odwagi, zaprzyjaênia∏ si´ z dzikimi zwie-
rz´tami, oswajajàc je. Legenda g∏osi, ˝e ptactwo
obsiadajàce sàsiednie jod∏y przynosi∏o mu po˝y-
wienie, a Êpiewem wtórowa∏o jego modlitwom.
Dzikie zwierz´ta schodzi∏y si´ do niego t∏umnie,
rozweselajàc go weso∏ymi skokami i znoszàc mu
po˝ywienie. Czeka∏y, dopóki nie po∏o˝y∏ na nich
r´ki i nie b∏ogos∏awi∏, nieraz uleczajàc. 

Namiestnik tego kraju Agricolaus wys∏a∏ swo-
ich ˝o∏nierzy na polowanie, aby ci dostarczyli mu
dzikich zwierzàt na igrzyska, w czasie których
miano zabijaç chrzeÊcijan. Zwierzàt jednak nie
znajdowali. Gdy zdradzono im kryjówk´, w której
mieszka∏ Êw. B∏a˝ej, w∏aÊnie tam zastali przed ja-
skinià wiele dzikich zwierzàt, ale schwytaç ich nie
zdo∏ali. Tej samej nocy B∏a˝ej trzykrotnie ujrza∏ we
Ênie Chrystusa, który mu powiedzia∏: Wstaƒ
i uczyƒ dla Mnie ofiar´! Przybyli ˝o∏nierze zwrócili
si´ do niego: Pójdê, rzàdca ci´ wzywa!, na co od-
par∏: Witajcie mi, moje dzieci! Widz´, ˝e Bóg nie
zapomnia∏ o mnie! Umieszczono go w wi´zieniu.
Kiedy nazajutrz B∏a˝ej stanà∏ przed namiestni-
kiem, us∏ysza∏ od niego ciep∏e s∏owa: Dzieƒ dobry
B∏a˝eju, przyjacielu bogów! Odpar∏: Dzieƒ dobry
tak˝e tobie, znakomity rzàdco! Lecz nie zwij imie-
niem bogów czartów, którzy piekà si´ ogniem
wiecznym z tymi, którzy ich czczà! Zosta∏ wtedy
dotkliwie zbity rózgami. Agrikolaus us∏ysza∏
od B∏a˝eja: Szaleƒcze! Zali spodziewasz si´ odebraç
mi twymi karami mi∏oÊç Boga, który jest we mnie
i który daje mi moc zniesienia wszystkich kar?7

W wi´zieniu B∏a˝ej umacnia∏ w wierze i na-
wraca∏ swoich wspó∏towarzyszy, dokonujàc cudów
w ich obecnoÊci8. Gdy dalsze próby psychicznego

z∏amania Êw. B∏a˝eja okaza∏y si´ bezskuteczne,
Agricolaus nakaza∏ go torturowaç. Bito go rózgami
i kijami, nast´pnie namiestnik kaza∏ powiesiç go
na palu i szarpaç jego cia∏o ̋ elaznymi hakami. Tak
um´czonego umieszczono w wi´zieniu9. Próbowa-
no utopiç w jeziorze, ale kiedy wyrzucono go z ∏o-
dzi, uczyni∏ znak krzy˝a i woda unosi∏a jego cia∏o,
tak ˝e móg∏ stàpaç po jej powierzchni jak niegdyÊ
Chrystus. Gdy ˝o∏nierze próbowali uczyniç to sa-
mo, aby go pojmaç, potopili si´. Rozszarpywano
mu cia∏o ̋ elaznymi zgrzeb∏ami. Chciano go zmusiç
do odst´pstwa od wiary, a za jego przyk∏adem
sk∏oniç do apostazji innych. W koƒcu skazano go
na Êci´cie. Wyrok wykonano w Sivas 11 lutego 316
roku10. 

Pewna zamo˝na chrzeÊcijanka wykupi∏a jego
cia∏o i pochowa∏a. Nad grobem wzniesiono Êwià-
tyni´. Nast´pnie cia∏o B∏a˝eja zosta∏o z∏o˝one
w katedrze w Sebaste, ale w 732 roku ormiaƒscy
chrzeÊcijanie zdecydowali si´ wywieêç cz´Êç re-
likwii do Rzymu. Gwa∏towna burza przerwa∏a
ich podró˝ w Maratei (Potenza); tu wierni przyj´-
li relikwie B∏a˝eja w koÊció∏ku, który póêniej sta∏
si´ bazylikà na wzniesieniu noszàcym obecnie
nazw´ Monte San Biagio (Góra Êw. B∏a˝eja).
Od 1863 roku nazw´ Monte San Biagio przyj´∏o
tak˝e miasteczko w prowincji Latina, le˝àce
na po∏udniowo-zachodniej stronie Monte Calvo,
wczeÊniej nazywajàce si´ Monticello11. 

Mimo ̋ e Konstantyn Wielki w 313 roku wyda∏
tzw. edykt mediolaƒski, który mia∏ koƒczyç krwa-
we ˝niwo poÊród wyznawców Jezusa Chrystusa
na Zachodzie Cesarstwa, przeÊladowania chrzeÊci-
jan trwa∏y nadal, zw∏aszcza na Wschodzie imperium,
gdzie rzàdzi∏, jak wspomniano, Licyniusz. Za rzàdów
cesarza Dioklecjana przeÊladowania chrzeÊcijan na-
sili∏y si´ znacznie. 

W wi´zieniu B∏a˝ej uzdrowi∏ syna pewnej
kobiety, który zad∏awi∏ si´ oÊcià ryby i z tego po-
wodu grozi∏o mu uduszenie. Piotr Skarga pisa∏:
…matka jedna synaczka swego jedynego, oÊcià
rybià zad∏awionego i ju˝ kilka dni niemówiàce-
go, majàc, bie˝a∏a do wi´zienia, proszàc z wiel-
kim p∏aczem B∏a˝eja Ê., aby go uzdrowi∏, powia-
dajàc, i˝ mu ˝aden lekarz ani cz∏owiek pomocy
daç nie mo˝e. A Êwi´ty biskup r´kà si´ jego gar-
d∏a dotykajàc, a modlitw´ w niebo posy∏ajàc, zle-
czy∏ wnet dzieci´ ono12. Uzdrowi∏ tak˝e innych
chorych, cierpiàcych na bóle gard∏a. Âw. B∏a˝ej
jest wzywany przez wiernych w wielu inten-
cjach: chorobach gard∏a i krtani, szczególnie b∏o-
nicy, w zaburzeniach g∏osu, zad∏awieniach, cho-
robach z´bów, krwotokach, owrzodzeniach,
a tak˝e w chorobach p´cherza, w kolkach13.
Czczony jest tak˝e jako patron lekarzy14, zw∏asz-
cza laryngologów, mówców, Êpiewaków, co zna-
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laz∏o odbicie w Rytuale Rzymskim i innych rytu-
a∏ach, tak˝e w polskim. Przedsoborowy „Rytua∏
Rzymski” zawiera∏ specjalne formu∏y Êwi´cenia
w dzieƒ Êw. B∏a˝eja nie tylko Êwieczek, ale rów-
nie˝ owoców, najcz´Êciej jab∏ek, chleba, wina
oraz wody. Podawano je póêniej, stosownie
do potrzeb, chorym uskar˝ajàcym si´ na bóle
gard∏a. Tak post´powano tak˝e w pewnych dziel-
nicach Polski; pisa∏ o tym m.in. Oskar Kolberg15. 

Jest tak˝e patronem Dubrownika, opieku-
nem domowych zwierzàt i koni, gr´plarzy, han-
dlarzy we∏nà, tkaczy, krawców, kapeluszników,
garbarzy, piekarzy, szewców, kamieniarzy, sztu-
katorów, murarzy, kapeluszników. Cz´sto upra-
szano go o b∏ogos∏awieƒstwa dla domu16.

Wspomnienie liturgiczne B∏a˝eja w KoÊciele
katolickim obchodzone jest 3 lutego. W zamierz-
ch∏ych czasach w Anglii istnia∏ zwyczaj w tym dniu
rozpalania wielkich ognisk na wszystkich wzgó-
rzach. W tym dniu Êwi´ci si´ Êwiece, zwane b∏a˝ej-
kami, którymi nast´pnie b∏ogos∏awi si´ wiernych.
Dotyka si´ wtedy ich garde∏ skrzy˝owanymi Êwie-
cami, aby uchroniç od bólu gard∏a. Kap∏an wyma-
wia wtedy formu∏´: …Dajàc Êwiadectwo wiary
Êw. B∏a˝ej, chwalebny biskup, zdoby∏ palm´ m´-
czeƒstwa. Ty, Panie, udzieli∏eÊ mu ∏aski leczenia
choroby gard∏a, prosimy Ci´, pob∏ogos∏aw te Êwie-
ce, aby wszyscy wierzàcy przez wstawiennictwo
Êw. B∏a˝eja, zostali uwolnieni od chorób gard∏a
i wszelkiego innego z∏a, i aby zawsze mogli Ci
dzi´kowaç. Jeszcze kilkanaÊcie lat temu taki ob-
rz´d istnia∏ w Jasnogórskim Sanktuarium Królo-
wej Polski. DolegliwoÊci gard∏a i krtani leczono
tak˝e inhalacjami dymu p∏onàcych woskowych
Êwieczek. Kuracja polega∏a tak˝e na po∏ykaniu
czàstek zgaszonych Êwieczek. Ze Êwiecami zwià-
zana jest historia pewnej kobiety, która przynios∏a
biskupowi do wi´zienia pokarm i Êwiece. Po jego
Êmierci, zgodnie z danym przez niego zaleceniem,
obchodzi∏a rocznic´ jego m´czeƒstwa, rozdajàc
ja∏mu˝n´ i spotykajàc si´ z przyjació∏kami przy za-
palonych Êwiecach. Dzi´ki temu czczàce pami´ç
Êw. B∏a˝eja kobiety otrzyma∏y wiele ∏ask. Zwyczaj
b∏ogos∏awienia Êwiec woskowych wyst´powa∏
szczególnie na terenie Polski, Czech i Niemiec. We
Francji i w Niemczech istnia∏ tak˝e zwyczaj po-
Êwi´cania chleba i soli17. W taki sposób mo˝na by-
∏o tak˝e post´powaç w domu i nie tylko w dzieƒ Êw.
B∏a˝eja. PoÊwi´canà 3 lutego wod´ otrzymywa∏y
równie˝ chore zwierz´ta, zw∏aszcza cierpiàce
na choroby pyska i nóg18. 

Grecy wspominajà Êw. B∏a˝eja 11 lutego,
a cerkiew prawos∏awna – 24 lutego wg kalenda-
rza gregoriaƒskiego19.

Jednym z przejawów kultu Êwi´tych jest iko-
nografia. Najpierw B∏a˝ej przedstawiany jest jako

grecki biskup z ksi´gà w r´ku, udzielajàcy b∏ogo-
s∏awieƒstwa. W obrzàdku Zachodnim szaty ponty-
fikalne zmieniono na rzymskie. Od XIV stulecia
pojawi∏y si´ obrazy z ˝elaznym zgrzeb∏em – narz´-
dziem jego m´ki. W epoce baroku prezentowany
jest przede wszystkim z dwoma skrzy˝owanymi
Êwiecami20. By∏ tak˝e przedstawiany jako starszy
m´˝czyzna z d∏ugà, siwà brodà, odziany w litur-
giczne biskupie szaty, ozdobione zwykle du˝ymi
bia∏ymi i czarnymi krzy˝ami, z jednà r´kà trzyma-
jàcà pastora∏ wzniesionà w geÊcie b∏ogos∏awieƒ-
stwa, i drugà – z zapalonymi pochodniami lub
Êwiecami. W ikonografii ∏aciƒskiej jego atrybutami
sà: jeleƒ, pastora∏, ptaki z po˝ywieniem w dziobie,
skr´cony toczek, dwie skrzy˝owane Êwiece
i zgrzeb∏o – narz´dzie tortur. Malowano go siedzà-
cego przed grotà, b∏ogos∏awiàcego i karmiàcego
leÊne zwierz´ta lub otoczonego przez zwierz´ta.
Nieraz obrazy ukazujà go w scenerii wi´ziennej
z na wpó∏ umar∏ym ch∏opcem. Istniejà tak˝e jego
miniatury w ksi´gach liturgicznych z XV wieku21.

Jak podaje Tarsycjusz Sinka, kult Êw. B∏a˝eja
zwiàzany by∏ poczàtkowo z miejscem jego ˝ycia
i m´czeƒstwa, a nast´pnie rozpowszechni∏ si´
w KoÊciele Wschodnim, by w okresie wypraw
krzy˝owych przenieÊç si´ na chrzeÊcijaƒski Za-
chód22. Przyjmuje si´, ˝e Êw. B∏a˝ej jak rzadko
który Êwi´ty KoÊcio∏a Wschodniego odbiera takà
wielkà czeÊç w KoÊciele Zachodnim. 

Âwi´temu B∏a˝ejowi poÊwi´cone sà liczne
miejsca we W∏oszech: San Biagio della Cima
(Imperia), San Biagio in Callalta (Treviso), San
Biagio Platani (Agrigento), San Biagio Saracinisco
(Frosinone) i San Biase (Chieti), a tak˝e we Francji,
W∏oszech, Szwajcarii, obu Amerykach23. Sà tak˝e
pewne miejsca, m.in. posiadajàce relikwie Êw. B∏a-
˝eja i poÊwi´cone jego kultowi: Dubrownik, Ragu-
za, Tarent, Lubeka, Moguncja, Sankt Blasien
w Schwarzwaldzie i Trewir24. Temu Êwi´temu
poÊwi´cono ikon´ z drugiej po∏owy XIII w. w Ermi-
ta˝u w St. Petersburgu oraz rzeêb´ marmurowà
z XV w. w katedrze w Pizie25.

Jest Êwi´tym KoÊcio∏a katolickiego i prawo-
s∏awnego, jednym z Czternastu Âwi´tych Wspo-
mo˝ycieli w ka˝dej potrzebie. Do Polski kult ten
przeniknà∏ w XV w., a w Trzebnicy wzniesiono
wówczas koÊció∏ pod ich wezwaniem. Do tego
elitarnego grona Êwi´tych zaliczani sà równie˝
szczególnie skuteczni or´downicy w sprawach
trudnych, przeciwnoÊciach losu, kl´skach i cho-
robach. Obok B∏a˝eja byli to Êwi´ci: Akacjusz,
Barbara, Cyriak, Dionizy, Erazm, Eustachy
Rzymski, Idzi, Jerzy, Katarzyna Aleksandryjska,
Krzysztof, Ma∏gorzata Antiocheƒska, Pantaleon
oraz Wit. Niejednokrotnie niektórych patronów
zast´powano innymi, zaliczajàc do grupy Czter-
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nastu Wspomo˝ycieli tak˝e Êwi´tych, m.in.: Mi-
ko∏aja z Myry, Magnusa albo Antoniego Pustelni-
ka. Wspólnie oddawano im czeÊç 8 lipca ka˝dego
roku, jednak˝e w dobie reformacji ów zbiorowy
kult usi∏owano oÊmieszyç i o Czternastu Wspo-
mo˝ycielach jakby nieco zapomniano26. 

Micha∏ Gryczyƒski radzi pami´taç tak˝e o
szczególnej misji duchowej Êw. B∏a˝eja. Jest nià
pomoc niesiona wszystkim, którzy pragnà wy-
spowiadaç si´ z grzechów zatajonych niegdyÊ
w konfesjonale27.

Ludowa màdroÊç wiàza∏a z dniem Êw. B∏a˝eja
przys∏owia: Deszcz na Êw. B∏a˝eja – s∏aba wiosny
nadzieja albo Gdy Ênieg na Êwi´tego B∏a˝eja, po-
godna b´dzie Wielka Niedziela28. 

Za patrona chorób gard∏a uchodzi tak˝e
Êw. Eteldreda (ang. Audrey) z Ely (630–679),
urodzona w Exning w Suffolk, córka króla An-
glów Wschodnich oraz siostra Êwi´tych: Seks-
burgii, Etelburgii i Withburgii. Âwi´to Eteldredy

obchodzone jest 23 czerwca. Za patronów cho-
rób gard∏a uwa˝ani sà tak˝e Êwi´ci Kosma i Da-
mian, których Êwi´to przypada 27 wrzeÊnia29.
Rino Cammilleri w „Wielkiej Ksi´dze Âwi´tych
Patronów” rejestruje tak˝e innych Êwi´tych,
których przyzywa si´ w chorobach wchodzàcych
w zakres otorynolaryngologii. Patronami chorób
uszu sà: Êw. Aldegunda (30 stycznia) (tak˝e
w chorobach oczu, nowotworach z∏oÊliwych),
Êw. Eligiusz z Noyton-Tournai (1 grudnia),
Êw. Konon (Korneliusz) z Naso (28 marca) (tak˝e
w chorobach nosa), Êw. Odylia (Otylia) z Hohen-
burga (13 grudnia), Êw. Oranda (15 wrzeÊnia),
Êw. Teresa z Ourem (3 wrzeÊnia). W g∏uchocie
pomocni byç majà: Êw. Audyt (3 czerwca)30 i Êw.
Oranda31. Chrypk´ ulecza∏ Êw. Bernardyn z Sieny
(20 maja)32.

Tak wi´c wiele osób wyniesionych na o∏tarze
or´duje za nami w przypadkach chorób zalicza-
nych do otorynolaryngologicznej specjalnoÊci. ●


