
Nowiny Lekarskie 2009, 78, 3–4, 216–221 

KATARZYNA CHMIEL, IZABELA NIŚKIEWICZ, IWONA KRELA-KAŹMIERCZAK, LILIANA ŁYKOWSKA-
SZUBER, KRZYSZTOF LINKE 

POZAPRZEŁYKOWE OBJAWY REFLUKSU ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWEGO 

EXTRAESOPHAGEAL MANIFESTATIONS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE 
 

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Żywienia Człowieka i Chorób Wewnętrznych 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Krzysztof Linke 

Streszczenie 

Choroba refluksowa przełyku, będąc jedną z najczęstszych patologii przewodu pokarmowego, wykazuje również wiele manifestacji 
pozaprzełykowych. Zgodnie z klasyfikacją montrealską z 2006 roku, pod pojęciem GERD (gastroesophageal reflux disease) wyod-
rębnia się zespoły przełykowe, do których zaliczamy zespół typowych objawów, zapalenie przełyku, zwężenia, przełyk Barretta i rak 
gruczołowy przełyku oraz zespoły pozaprzełykowe o udowodnionym i proponowanym związku z refluksem. Spośród rozlicznych 
masek klinicznych GERD najczęstsze są objawy pulmonologiczne i laryngologiczne. Silne jest powiązanie refluksu żołądkowo-
przełykowego z przewlekłym kaszlem i astmą, a także zapaleniem krtani. Jednak zarzucanie treści pokarmowej do przełyku może 
powodować także zaburzenia stomatologiczne, neurologiczne, a nawet kardiologiczne. 

SŁOWA KLUCZOWE: refluks żołądkowo-przełykowy, klasyfikacja montrealska, zespoły przełykowe związane z refluksem żołąd-
kowo-przełykowym, zespoły pozaprzełykowe związane z refluksem żołądkowo-przełykowym, refluksowy zespół kaszlowy, refluk-
sowy zespół astmatyczny, refluksowy zespół nadżerek zębowych, zespół bezdechu sennego, idiopatyczne włóknienie płuc, mikro-
aspiracja, zespół bólowy w klatce piersiowej, nawracające zapalenie ucha środkowego, zespół Sandifera-Kinsbourne’a. 

Summary 

Gastroesophageal reflux disease, being one of the most common diseases of the gastrointestinal tract, is also responsible for a lot  
of extraesophageal manifestations. According to a new clinical classification from 2006, GERD can be divided into esophageal syn-
dromes, which include symptomatic disease, esophagitis, strictures, Barrett’s esophagus and adenocarcinoma, and the extraesophage-
al syndromes, which may have proven or proposed linkage to gastroesophageal reflux. Among various masks of gastroesophageal 
reflux, laryngeal and pulmonary symptoms are the most common. There is a strong evidence of correlation between reflux and chro-
nic cough, asthma, and laryngitis, however GERD can also lead to dental, neurological and cardiologic changes. 

KEY WORDS: gastroesophageal reflux, laryngopharyngeal reflux, Montreal classification, esophageal reflux syndromes, extrae-
sophageal reflux syndromes, reflux cough syndrome, reflux dental erosion syndrome, reflux laryngitis syndrome, reflux asthma 
syndrome, nocturnal apnea, idiopathic pulmonary fibrosis, microaspiration, reflux chest pain syndrome, recurrent otitis media, San-
difer-Kinsbourne syndrome. 

 
 
Zgodnie z aktualną definicją, będącą wynikiem mię-

dzynarodowego konsensusu specjalistów, przedstawio-
nego podczas konferencji w Montrealu w 2006 roku, 
choroba refluksowa przełyku jest schorzeniem, które 
rozwija się, gdy powracająca do przełyku treść refluk-
sowa wywołuje wystąpienie uciążliwych objawów oraz 
powikłań. Ze względu na narastającą częstość tej jed-
nostki chorobowej oraz rozpowszechnienie, w niektó-
rych regionach świata przybierające rozmiary swoistej 
epidemii, GERD jest nazywana „chorobą nowego mille-
nium”. W krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północ-
nej około 20% populacji cierpi z powodu jej objawów, 
podczas gdy w krajach Ameryki Południowej 10%, zaś 
w Azji zaledwie 2,3–6,2% ludności, co wynika z wielo-
czynnikowego uwarunkowania tego schorzenia [1]. 

Przyczyną powstania refluksu jest przełamanie antyre-
fluksowych mechanizmów obronnych organizmu. Obniże-
nie napięcia dolnego zwieracza przełyku zarówno trwałe, 
jak i przejściowe (TLESR), może być samoistne, jak rów-

nież wywołane takimi substancjami, jak: dopamina, sekre-
tyna, glukagon (tabela 1.). 

 
Tabela 1. Substancje powodujące obniżenie napięcia dolnego 
zwieracza przełyku 
Table 1. Substances that cause relaxation of lower esophageal 
sphincter (LES) 
 

Substancje  
endogenne 

Składniki  
diety Leki 

Dopamina 
Sekretyna 
Glukagon 
VIP 
Cholecystokinina 
Progesteron 
Prostaglandyny 

Tłuszcz 
Mięta 
Sok  
pomarańczowy 
Kofeina 
Alkohol 

Blokery kanałów 
wapniowych 
Leki antycholiner-
giczne 
Metyloksantyny 

 
Zaburzenie funkcji oczyszczania przełyku (klirens prze-

łykowy) spowodowane pozycją horyzontalną lub niepra- 
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Tabela 2. Klasyfikacja kliniczna refluksu żołądkowo-przełykowego 
Table 2. Clinical classification of the gastroesophageal reflux disease 
 

Zespoły przełykowe  
związane z refluksem żołądkowo-przełykowym 

Zespoły pozaprzełykowe  
związane z refluksem żołądkowo-przełykowym 

Zespoły objawowe Zespoły przebiegające 
z uszkodzeniem przełyku 

Zespoły o udowodnionym 
związku z refluksem  
żołądkowo-przełykowym 

Zespoły o sugerowanym 
związku z refluksem  
żołądkowo-przełykowym 

Typowy zespół kliniczny: 
• zgaga 
• zarzucanie treści 
• ból w nadbrzuszu 

Zapalenie przełyku Refluksowy zespół kaszlowy Zapalenie gardła 

Zespół bólowy  
w klatce piersiowej 

Zwężenie przełyku Refluksowy zespół krtaniowy Zapalenie zatok obocznych 
nosa 

 Przełyk Barretta Refluksowy zespół astma-
tyczny 

Włóknienie płuc 

 Rak gruczołowy przełyku Refluksowy zespół nadżerek 
zębowych 

Nawracające zapalenie  
ucha środkowego 

widłową czynnością motoryczną przełyku, a także zaburze-
nie opróżniania żołądka na skutek nadmiernego poszerze-
nia, wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej, znacznie zwięk-
szają ryzyko epizodów refluksu. Ostatnimi czasy zwrócono 
uwagę na genetyczne podłoże GERD. Wykryto związek  
z chromosomem 13q14, opisano zespoły genetyczne z wro- 
dzonym refluksem, jak zespół Cornelli de Lange, stwier-
dzono częstsze występowanie schorzenia u bliźniąt jednoja-
jowych [2]. 

Sam refluks żołądkowo-przełykowy to epizod, w któ-
rym treść żołądkowa, czasem razem z dwunastniczą, cofa 
się do przełyku oraz niekiedy do gardła dolnego i krtani. 
Zjawisko to może być fizjologiczne, co obserwujemy  
u niemowląt, u których występuje on z częstością nawet 
do 10 na dobę. Po 12 miesiącu życia, natomiast częstość 
epizodów spada, osiągając poziom charakterystyczny dla 
dorosłych, czyli około 3–5 na dobę. Fizjologiczny refluks 
żołądkowo-przełykowy występuje po posiłku, jest krótko-
trwały, ma niewielkie nasilenie, nie powoduje dolegliwo-
ści, nie pojawia się także podczas snu. Jego przeciwień-
stwem jest refluks patologiczny. 

Objawy typowe dla refluksu żołądkowo-przełykowego 
to zgaga i tzw. regurgitacja. Według klasyfikacji montreal-
skiej zgaga jest definiowana jako uczucie pieczenia za 
mostkiem. Refluks żołądkowo-przełykowy jest najczęstszą 
jej przyczyną, jednak nie jedyną. Znaczenie pozostałych 
przyczyn nie zostało dotychczas określone. Regurgitacja, 
czyli zarzucanie, jest określana jako uczucie przepływu 
treści refluksowej w okolicę jamy ustnej lub gardła dolne-
go. Wystąpienie zgagi i zarzucania może być wystarczające, 
by zdiagnozować typowy zespół refluksowy, gdy objawy są 
dokuczliwe dla pacjenta. Zgodnie z konsensusem montreal-
skim, objawy związane z refluksem stają się uciążliwe, gdy 
wpływają negatywnie na samopoczucie pacjenta, obniżając 
jego jakość życia (QoL). Objawy refluksu, które nie są 
uciążliwe, nie powinny być traktowane jako GERD. 

 

 

W badaniach populacyjnych stwierdzono, że za obja-
wy uciążliwe uznawane są objawy występujące co naj-
mniej 2 razy w tygodniu przy łagodnym nasileniu oraz 1 
raz w tygodniu przy nasileniu umiarkowanym [1]. Typo-
wy zespół refluksowy jest charakterystyczny u dorosłych  
i dzieci w starszym wieku. U dzieci młodszych objawami 
refluksu żołądkowo-przełykowego są ulewania, wymioty, 
częste odbijania, fetor ex ore, ból w nadbrzuszu lub za 
mostkiem. W przebiegu nietypowym zaś może pojawiać 
się ogólne rozdrażnienie, niepokój, zaburzenia snu, nie-
chęć do jedzenia, zahamowanie rozwoju, niedokrwistość, 
hipoproteinemia [2]. 

Klasyfikacja montrealska zasygnalizowała problem 
wielopostaciowości objawów refluksu żołądkowo-przeły- 
kowego, występujących w narządach poza przewodem 
pokarmowym. Nowy podział choroby przedstawiono w 
tabeli 2. 

 
Refluksowy zespół krtaniowy i inne objawy la-
ryngologiczne 
Refluks krtaniowo-gardłowy (LPR-laryngo-pharyngeal 

reflux) jest wariantem choroby spowodowanym przedosta-
waniem się treści żołądkowo-dwunastniczej do początko-
wego odcinka dróg oddechowych, związanym z chrypką, 
przewlekłym kaszlem, odkrztuszaniem, bólem gardła, dys-
fagią, gałką (globus pharyngeus), kurczem głośni [3]. Na 
podstawie badań przeprowadzonych przez Adhamiego  
i wsp. wykazano, że kluczową patogenetyczną rolę mogą 
odgrywać składniki żółci (kwasy żółciowe i trypsyna) w 
większym stopniu niż składowe soku żołądkowego (kwas 
solny, pepsyna) [4]. Dowiedziono, że krtań jest znacznie 
bardziej wrażliwa na substancje kwaśne niż przełyk, który 
może tolerować nawet do 50 epizodów refluksu dziennie, 
powodującego obniżenie pH < 4, zaś w krtani już 3 epizody 
mogą spowodować silny stan zapalny i uszkodzenie na-
błonka [3]. 
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W krtani pod wpływem treści refluksowej następuje 
rozszerzenie naczyń krwionośnych w błonie śluzowej i pod-
śluzowej, wybroczyny, obrzęk podścieliska, przesięk zapalny, 
naciek fibroblastów, z następowym włóknieniem, pogru-
bienie i zniekształcenie struktur krtani, metaplazja na-
błonka urzęsionego w płaskonabłonkowy, przerost i wtórny 
zanik gruczołów śluzowych. Te zmiany histopatologiczne 
są przyczyną takich objawów, jak suchość w gardle, uczu-
cie palenia, drapania, chrząkanie, kaszel, zmiana głosu [5]. 

Zmiany patologiczne w obrębie krtani mogą przyjąć 
jedną z następujących postaci: zapalenie ostre lub przewle-
kłe błony śluzowej krtani, zapalenie błony śluzowej spoidła 
tylnego i tylnych odcinków fałdów głosowych (laryngitis 
posterior), z przekrwieniem w okolicy wcięcia międzyna-
lewkowego, obrzękiem nalewek, dysplazją zapalną najczę-
ściej prowadzącą do pachydermii w spoidle tylnym, ziarni-
niaki okolicy wyrostków głosowych, owrzodzenia kontak- 
towe, ograniczenie ruchomości w stawach nalewkowo-
pierściennych, obrzęki podgłośniowe (pseudosulcus), zwę-
żenia podgłośniowe, rak krtani [5]. 

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego, którego wy-
stępowanie ogranicza się głównie do okresu niemowlęcego 
i wczesnodziecięcego ze względu na częstszą w tych okre-
sach dysfunkcję trąbki Eustachiusza, również może być 
związane z refluksem żołądkowo-przełykowym. Patogene-
tyczny wpływ jest prawdopodobnie związany z kontaktem 
okolicy nosowej gardła z treścią refluksową. Powtarzalna 
ekspozycja nabłonka rzęskowego na pH < 4 hamuje działa-
nie rzęsek i oczyszczanie śluzówki. Kwas solny i pepsyna 
powodują miejscowy stan zapalny, obrzęk i owrzodzenie 
błony śluzowej prowadząc do utraty drożności trąbki słu-
chowej [6]. 

Również stan zapalny jamy nosowej i zatok przyno-
sowych wydają się mieć powiązanie z refluksem. Treść 
zarzucona do nosowej części gardła, gdzie znajduje się 
jedyne połączenie pomiędzy zatokami klinowymi, a jamą 
nosową może powodować naciek zapalny, obrzęk i w 
konsekwencji upośledzenie wentylacji kompleksu ujścio-
wo-przewodowego. Innym mechanizmem, w jakim re-
fluks doprowadza do zapalenia zatok może być wyzwole-
nie nadreaktywności autonomicznego układu nerwowego, 
wywołującej neurogenne zapalenie błony śluzowej jamy 
nosowej i zatok [6].  

Rak płaskonabłonkowy krtani jest częstym schorzeniem 
nowotworowym w obrębie głowy i szyi. Jego etiopatogene-
za jest wieloczynnikowa. Pierwszymi badaczami, którzy 
zwrócili uwagę na możliwość udziału refluksu krtaniowo-
gardłowego na rozwój raka krtani byli Cherry, Margulies  
i Delahunty [7, 8]. Analogicznie, jak w przypadku przełyku 
Barretta prawdopodobny wydaje się wpływ przewlekłego 
stanu zapalnego na pojawienie się i rozwój komórek nowo-
tworowych w obrębie krtani, jednak nadal trwają badania, 
by związek ten ustalić. Glanz i Kleinsasser opisali 35 przy-
padków pacjentów z przewlekłym, przerostowym zapale-
niem krtani, u których następnie rozwinął się rak. 

U pacjentów z rakiem krtani częściej też, w porównaniu 
z populacją kontrolną, obserwuje się epizody patologiczne-
go refluksu żołądkowo-przełykowego [9]. 

Patogenetyczny wpływ choroby jest wiązany z kom-
pleksem kwas solny-pepsyna, który wywołuje reakcję 
zapalną w obrębie błony śluzowej krtani. Aktywowane 
neutrofile powodują nagromadzenie wolnych rodników, 
co może przyczyniać się do kancerogenezy. Badania 
donoszą, iż refluks żołądkowo-przełykowy jest niezależ-
nym czynnikiem ryzyka raka krtani zarówno u osób 
palących długotrwale, jak i, co warto podkreślić, u nie-
palących [10]. 

Palenie zmniejsza napięcie dolnego zwieracza przeły-
ku, opóźnia opróżnianie żołądka, stymuluje wydzielanie 
kwasu solnego, przyczyniając się do nasilenia zjawiska 
refluksu [11]. 

 
Refluksowy zespół astmatyczny i objawy ze stro-
ny układu oddechowego 
Istnieje statystycznie istotny związek pomiędzy re-

fluksem żołądkowo-przełykowym a pojawieniem się, 
zaostrzeniem i nocnymi napadami astmy [12]. 

W badaniach epidemiologicznych stwierdzono częstsze 
występowanie GERD w grupie chorych na astmę (13,2%) 
w porównaniu z populacją ludzi zdrowych (6,8%, p < 
0,001) [12]. 

Współwystępowanie obu jednostek ocenia się na 30-
65% według różnych badań. Objawy refluksu żołądko-
wo-przełykowego częściej obserwuje się u dzieci cho-
rych na astmę, niż u dorosłych (75% vs 50%). Ocenia 
się, że 57% odczuwa typowe objawy GERD, w tym w 
szczególności zgagę, zaś u 43% stwierdza się endosko-
powo zapalenie przełyku. 

W literaturze przeważają trzy teorie uzasadniające 
współzależność refluksu żołądkowo-przełykowego i astmy 
[12, 13]. 

Teoria mikroaspiracji, czyli mechanicznego zarzucania 
treści żołądkowo-dwunastniczej do drzewa oskrzelowego, 
sugeruje, że wywołane nią mediatorowe i neurogenne zapa-
lenie błony śluzowej oskrzeli może prowadzić do nadreak-
tywności drzewa oskrzelowego i wyzwalać napady astmy. 

Teoria nerwowa zakłada potencjalny związek między 
odruchem nerwowym, a reakcją oskrzelową w postaci 
ich obkurczenia, co prowadzi do powstania objawów 
duszności. Podrażnienie dolnego odcinka przełyku przez 
treść refluksową powoduje powstanie odruchu nerwo-
wego ze strony układu przywspółczulnego, odpowie-
dzialnego za skurcz oskrzeli. 

Istotną rolę odgrywa również podrażnienie receptora C, 
wywołującego odruch kaszlowy oraz zmiany parametrów 
oddechowych, zwiększenie wydalania śluzu, skurcz oskrze-
li, stan zapalny i nadreaktywność oskrzeli [12]. 

Teoria zapalna tłumaczy, że zapalenie przełyku od-
powiada za uwolnienie do krążenia krwi nieswoistych 
mediatorów stanu zapalnego (m.in. substancji P), które 
przy oddziaływaniu na błonę śluzową oskrzeli powodują 
ich nadmierną skłonność do skurczu [12]. 

Niektóre teorie dowodzą, że to astma może być pier-
wotną przyczyną refluksu, gdyż podciśnienie w klatce 
piersiowej, występujące w przebiegu napadu astmy, może 
zmniejszać napięcie dolnego zwieracza przełyku, a także 



Pozaprzełykowe objawy refluksu żołądkowo-przełykowego 219

 
Tabela 3. Współwystępowanie schorzeń ze strony układu oddechowego i refluksu żołądkowo-przełykowego 
Table 3. Coexistence of pulmonary diseases and gastroesophageal reflux 
 

Zaburzenia pulmonologiczne u dorosłych Iloraz szans (OR) 96%CI 

Astma 1,51 1,43-1,59 
Idiopatyczne włóknienie płuc 1,36 1,25-1,48 
Zapadnięcie płuca 1,31 1,23-1,40 
Przewlekłe zapalenie oskrzeli 1,28 1,22-1,34 
Rozstrzenie oskrzeli 1,26 1,09-1,47 
POCHP 1,22 1,16-1,27 
Zapalenie płuc 1,15 1,12-1,18 
 

teofilina podawana w celu przerwania napadu może wywie-
rać taki efekt. 

W badaniach nad leczeniem GERD zaobserwowano 
poprawę w przebiegu astmy, ocenianą na podstawie nadre-
aktywności oskrzeli w teście z użyciem metacholiny, po 
leczeniu omeprazolem, pantoprazolem i ezomeprazolem.  
W 73% przypadków obserwowano poprawę w przebiegu 
astmy dzięki inhibitorom pompy protonowej [12, 13]. 

Inne schorzenia układu oddechowego, dla których w 
różnym stopniu stwierdzono wpływ GERD to przewlekły 
kaszel, przewlekłe zapalenie oskrzeli, powikłania mikro-
aspiracji pod postacią ropni płuc, rozstrzeni oskrzeli, za-
chłystowego zapalenia płuc, włóknienia płuc, zaostrzenia 
POCHP, zespołu bezdechu sennego [12, 13]. 

 
Refluksowy zespół kaszlowy 
Rozpowszechnienie kaszlu związanego z GERD ocenia 

się na 10–40% osób cierpiących na kaszel, w zależności od 
populacji, typu testów diagnostycznych, współistnienia 
innych czynników przyczynowych. Pacjenci z epizodami 
refluksu nocnego mają wyższe ryzyko wystąpienia zarówno 
przewlekłego kaszlu, jak i innych objawów ze strony ukła-
du oddechowego. GERD może wywołać kaszel w dwóch 
mechanizmach. Niskie pH w dystalnych częściach przełyku 
może stymulować odruch kaszlowy poprzez pobudzenie 
nerwu błędnego. Również mikro- lub makroaspiracja treści 
zarzuconej z przełyku do drzewa oskrzelowego wyzwala 
obronny odruch kaszlowy. 

Refluks żołądkowo-przełykowy jest trzecią co do czę-
stości przyczyną przewlekłego kaszlu, po zespole spływa-
nia wydzieliny po tylnej ścianie gardła (PNDS- post-nasal 
drip syndrome) oraz astmie. Należy podejrzewać, że przy-
czyną kaszlu jest GERD, gdy wykluczymy takie sytuacje 
kliniczne, jak przyjmowanie inhibitorów konwertazy angio-
tensyny (ACE-I), palenie papierosów, nieprawidłowy rent-
genowski obraz płuc, dodatni test prowokacyjny w kierun-
ku astmy, zespół spływania wydzieliny po tylnej ścianie 
gardła [14]. 

 
GERD a włóknienie płuc 
Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF – idiopathic pumo 

nary fibrosis) jest przewlekłym, postępującym schorzeniem 
śródmiąższowym płuc, prowadzącym stopniowo do znacz-

nego pogorszenia czynności płuc, ze średnim okresem 
przeżycia wynoszącym 3 lata od postawienia diagnozy. 

Patogeneza schorzenia jest niejasna. Dominują poglądy 
o podłożu infekcyjnym, wpływie innych czynników środo-
wiskowych, palenia, uwarunkowań genetycznych. Idiopa-
tyczne włóknienie płuc może być także nasilone przez 
przewlekły stan zapalny wtórny do mikroaspiracji refluk-
sowej treści żołądkowo-dwunastniczej [15]. 

W badaniach pH-metrycznych u pacjentów z IPF wy-
kazano znaczną przewagę wyników nieprawidłowych, 
świadczących o kwaśnym refluksie żołądkowo-przełyko- 
wym w porównaniu z populacją ogólną (35,7–87% vs 10–
20%) [15]. 

 

 
U większości pacjentów z idiopatycznym włóknie-

niem płuc refluks nie powoduje dokuczliwych objawów. 
Przewlekłe poddawanie miąższu płucnego działaniu 

kwaśnych substancji powoduje włóknienie, jak również 
sam refluks może być wywołany zaburzeniami ciśnień  
w klatce piersiowej w przebiegu postępującego włóknie-
nia tkanki płucnej, które przenosząc się bezpośrednio na 
przełyk powodują obniżenie napięcia dolnego zwieracza 
przełyku [15, 16]. 

Nie wykazano zależności pomiędzy ciężkością re-
fluksu a nasileniem włóknienia płuc [15]. 

 
Zespół nadżerek zębowych oraz objawy ze stro-
ny jamy ustnej 
Objawy ze strony jamy ustnej w przebiegu choroby re-

fluksowej przełyku obejmują: zespół pieczenia w jamie 
ustnej, nadwrażliwość zębów, zaniki zębów w wymiarze 
pionowym, problemy natury estetycznej [17].  

Tkanki miękkie jamy ustnej nie wykazują znacznych 
uszkodzeń wywołanych refluksem żołądkowo-przełyko- 
wym. Obserwuje się jedynie drobne zmiany histopatolo-
giczne pod postacią poszerzenia połączeń międzynabłon-
kowych, zwiększenie stosunku powierzchniowo-bazalnego, 
wzrost liczby fibroblastów. U osób z bardzo nasiloną po-
stacią GERD można zaobserwować znaczną atrofię na-
błonka [18]. 

W przeciwieństwie do nich, zęby ulegają znacznym 
zmianom określanym jako nadżerki. Definiuje się je jako 
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nieodwracalne uszkodzenie twardych tkanek zęba w wyni-
ku procesu chemicznego, w którym nie biorą udziału bakte-
rie, natomiast, podczas którego dochodzi do powstania 
wklęsłych ubytków o błyszczącej powierzchni [18]. 

Dowiedziono, że w pierwszej kolejności kwaśna 
treść refluksowa atakuje podniebienne powierzchnie gór- 
nych siekaczy, jeżeli schorzenie się utrzymuje, dochodzi do 
nadżerek w obrębie zwarciowych powierzchni zębów tyl-
nych zarówno w obrębie łuków górnych, jak i dolnych [17]. 

Nadżerki mogą powodować występowanie nadwraż-
liwości na bodźce termiczne i dolegliwości bólowe w 
czasie żucia pokarmów. 

 
Maska kardiologiczna refluksu żołądkowo-prze- 
łykowego 
Jedyną manifestacją refluksu żołądkowo-przełykowego 

może być ból w nadbrzuszu [1]. Ból towarzyszący chorobie 
refluksowej ma charakter intensywnego palenia umiejsco-
wionego w okolicy zamostkowej, nasila się po posiłkach 
oraz w pozycji leżącej. Intensywność dolegliwości czasem 
stwarza trudności w różnicowaniu ich z bólem pochodzenia 
kardiologicznego, co przyczynia się do sytuacji, iż około 
45% pacjentów trafiających na oddziały intensywnej opieki 
kardiologicznej z powodu bólu w klatce piersiowej to cho-
rzy z refluksowym zapaleniem przełyku i jego powikłania-
mi [19]. Oprócz dławicopodobnych bólów serca, objawami 
ze strony układu krążenia są zaburzenia rytmu, głównie 
bradykardia, omdlenia, uczucie kołatania serca. Przyczyną 
tych dolegliwości jest najprawdopodobniej reakcja układu 
autonomicznego, w tym odruchy wywołane pobudzeniem 
nerwu błędnego [20]. 

 
Objawy neurologiczne i psychopatologiczne 
Zespół Sandifera-Kinsbourne’a to dystonia dyspeptycz-

na, w której przebiegu dochodzi do torsyjnych ruchów szyi, 
łukowatego wygięcia tułowia, przypominającego opistho-
tonus, wykręcania kończyn górnych, zwrotu gałek ocznych 
ku górze, co jest związane z epizodami refluksu żołądko-
wo-przełykowego, szczególnie u niemowląt. Gwałtowny 
charakter ruchów, trwających od kilkudziesięciu sekund do 
kilku minut wymaga różnicowania z napadami padaczko-
wymi. Istnieje kilka hipotez wyjaśniających powstawanie 
zespołu Sandifera-Kinsbourne’a [21, 22]. 

Klasyczna teoria behawioralna tłumaczy powstawanie 
wyżej opisanych ruchów wyuczonym sposobem radzenia 
sobie organizmu z epizodami refluksu żołądkowo-przeły- 
kowego, gdyż napady dystoniczne zwiększają amplitudę  
i szybkość ruchów perystaltycznych przełyku [23]. 

Najnowsza hipoteza zakłada powstawanie odruchu  
z nerwu błędnego, wyzwolonego drażniącym wpływem 
treści zarzucanej do dolnej części przełyku na zakończe-
nia nerwowe, co na drodze łuku odruchowego przebiega-
jącego przez jądra pasma samotnego, twór siatkowaty do 
jąder nerwów czaszkowych oraz rogów przednich rdze-
nia kręgowego, pobudzać może do skurczu mięsień 
mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz czworoboczny, a tak- 
że wyzwala zwrot gałek ocznych w górę [21, 22].  

Leczenie choroby refluksowej przełyku znacznie re-
dukuje objawy zespołu Sandifera-Kinsbourne’a. 

Ostatnio zwrócono uwagę na współistnienie refluksu 
żołądkowo-przełykowego z zaburzeniami snu. 

Zarówno zaburzenia snu mogą indukować objawy żo-
łądkowo-jelitowe, jak to ma miejsce w przypadku zespołu 
bezdechu sennego, także schorzenia przewodu pokarmo-
wego mogą wyzwalać zaburzenia snu. Refluks żołądkowo-
przełykowy rzadko występuje podczas snu, jednak zabu-
rzenia mechanizmu oczyszczania przełyku, spowolnienie 
przełykania, zwolnienie perystaltyki – powodują wydłuże-
nie kontaktu kwaśnej treści refluksowej ze śluzówką prze-
łyku. Częstość wybudzeń i mikrowybudzeń u pacjentów  
z GERD jest znamiennie wyższa w porównaniu z populacją 
ogólną i związana z ilością kwasu solnego obecnego w 
dolnych odcinkach przełyku. Dodatkowo, refluks żołądko-
wo-przełykowy powoduje przebudzenia u pacjentów z nie- 
swoistą reakcją nadwrażliwości oskrzeli w mechanizmie 
ich odruchowego skurczu wywołującego napad duszności 
w trakcie snu [24, 25]. 

Ważnym zagadnieniem są aspekty psychologiczne 
choroby refluksowej przełyku. Według badań nad oceną 
jakości życia pacjentów z GERD, chorzy borykają się  
z takimi problemami jak obniżona samoocena, zmniej-
szona odporność na sytuacje stresowe, trudności z wyra-
żaniem emocji, co skutkuje utrudnieniem funkcjonowa-
nia w społeczeństwie. Czynnikiem mającym istotny 
wpływ na proces radzenia sobie ze stresem, a co za tym 
idzie, także z chorobą, jest poczucie kontroli osobistej. 
Badania chorych na GERD wykazują, że większość z nich 
umiejscawia kontrolę bólu i choroby poza swoimi moż-
liwościami. Pacjenci ci są bardziej narażeni na depresję, 
wykazują także wyższy poziom lęku [26]. 

 
Podsumowanie 
Refluks żołądkowo-przełykowy może być przyczyną 

wielonarządowych powikłań. Świadomość różnorodnych 
patologii, do których może prowadzić cofanie treści żo- 
łądkowej do wyższych partii przewodu pokarmowego,  
a także jego rozprzestrzenianie się na układ oddechowy, 
powinna skłaniać do skutecznego leczenia i kontroli 
pacjentów obarczonych tym schorzeniem. 
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