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StreSzczenie:    Wprowadzenie: OFBO to częste zjawisko w stanach nagłych. Endoskopowe usuwanie kęsa pokarmowego za pomocą sztyw-
nego lub giętkiego ezofagoskopu wykonywane jest dopiero w razie braku poprawy po okresie obserwacji i leczenia zacho-
wawczego. Pomimo sugestii ESGE, obecnie nie istnieją wysokiej jakości zalecenia, które określałyby zakres niezbędnego do 
przeprowadzenia w tej grupie chorych procesu diagnostycznego.

  cel: Celem tego jednoośrodkowego badania klinicznego była ocena wyników zabiegu i dalszej 5-letniej obserwacji osób zgła-
szających się do oddziału laryngologicznego z powodu niedrożności górnego odcinka przełyku. Retrospektywnie zebrano 
dane dotyczące wszystkich pacjentów poddanych pilnej ezofagoskopii w latach 2012–2017 oraz odnotowano ich wyniki i dal-
sze obserwacje. 

  Wyniki: Stwierdzono, że tylko 33% osób wykonało badania diagnostyczne w okresie pooperacyjnym, a patologię w obrębie 
przełyku wykryto u 44% badanych. Najczęstsze rozpoznanie stanowiło eozynofilowe zapalenie przełyku, a OGD wykrywało 
patologię częściej niż inne techniki diagnostyczne. 

  Wnioski: Niniejsze badanie sugeruje, że wyniki mogłyby być wyższe, gdyby wszyscy analizowani pacjenci zostali poddani 
dalszym badaniom. W związku z powyższym autorzy niniejszej pracy zalecaliby przeprowadzenie procesu diagnostycznego 
u wszystkich osób, po uprzednim omówieniu ryzyka związanego z badaniem endoskopowym. Całkowicie wspieramy dalsze, 
zakrojone na szeroką skalę międzyośrodkowe badania, które mogą rzucić lepsze światło na dowody w tej kwestii.

SłoWa kluczoWe:  choroby przełyku, ezofagoskopia, pokarm, zaburzenia połykania

abStract:   introduction: OFBO is a common occurrence in the emergency setting. Endoscopic removal via rigid or flexible oesopha-
goscopy is only performed following failure to pass the obstruction after a period of observation and medical management. 
Despite recommendations from the ESGE, there is currently a lack of high-quality evidence to support the diagnostic work-up 
of these patients.

  Purpose: The purpose of this single centre study was to assess the outcome and follow-up of this population over a 5-year 
period. We retrospectively collected data regarding all patients undergoing emergency oesophagoscopy between  2012–2017 
and recorded their outcomes and subsequent follow-up. 

  results: We found that only 33% of patients had diagnostic investigations performed post-operatively and oesophageal pa-
thology was detected in 44% of those investigated. Eosinophilic oesophagitis was the most common diagnosis and OGD was 
more likely to detect pathology compared to other modalities. 

  conclusion: Our study suggests that our findings could have been higher had all our patients underwent further investiga-
tion. Therefore, we would recommend a diagnostic work-up in all patients following a discussion of the risks associated with 
an endoscopic examination. We thoroughly support further large-scale collaborative research which can shed better light of 
evidence on the topic.
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Wykaz SkrótóW

BS – RTG kontrastowe przełyku z użyciem barytu 
ESGE – Europejskie Towarzystwo Endoskopii 
Przewodu Pokarmowego   
NRES – Brytyjska Rada Bioetyczna 
OEP – eozynofilowe zapalenie przełyku 
OFBO – niedrożność przełyku wywołana kęsem pokarmowym 
OGD – ezofagogastroduodenoskopia

WProWadzenie

OFBO to częste zjawisko w stanach nagłych. Celem postępowania 
jest uniknięcie poważnych powikłań wynikających z niedokrwie-
nia i powstawania owrzodzeń w obrębie błony śluzowej przełyku 
[1, 2]. W leczeniu biorą udział przede wszystkim otolaryngolodzy, 
gastroenterolodzy lub chirurdzy ogólni – samodzielnie lub we 
współpracy z innymi specjalistami. Endoskopowe usuwanie kęsa 
pokarmowego za pomocą sztywnego lub giętkiego ezofagoskopu 
wykonywane jest dopiero w razie braku ustąpienia niedrożności 
przełyku po okresie obserwacji i leczenia zachowawczego.

Obecnie w Wielkiej Brytanii nie istnieją wytyczne na temat postę-
powania u pacjentów z OFBO. ESGE, czyli organizacja reprezen-
tująca krajowe stowarzyszenia endoskopistów na terenie Europy 
i Afryki, w 2016 roku opublikowała zasady dotyczące usuwania 
ciał obcych z górnego odcinka przewodu pokarmowego. ESGE 
zalecało przeprowadzanie dalszego procesu diagnostycznego 
u wszystkich pacjentów z OFBO w celu wykrycia jakiejkolwiek 
choroby podstawowej [3].

cel

Zamierzeniem niniejszego badania była ocena wyników zabiegu 
i dalszych 5-letnich obserwacji w grupie pacjentów zgłaszających 
się do oddziału laryngologicznego z powodu niedrożności górne-
go odcinka przełyku.

Materiał i Metody

A. Względy etyczne

Ze względu na charakter badania, które przyjęło formę retro-
spektywnego przeglądu dokumentacji medycznej, zgoda ze stro-
ny NRES (lokalnej komisji bioetycznej) nie była konieczna. Uzy-
skano zgodę lokalnego działu dokumentacji medycznej i działu 
badań naukowych.

B. Projekt badania
Przeprowadzono jednoośrodkowe, restrospektywne badanie oparte 
na analizie dokumentacji medycznej. Kryterium włączenia speł-
niali wszyscy pełnoletni pacjenci, których zespół otolaryngolo-
giczny poddał pilnej ezofagoskopii z powodu podejrzenia OFBO 
w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2017 r. Z badania wykluczono 

chorych poddanych operacji z powodu podejrzenia zachłyśnięcia 
ciałem obcym o charakterze stałym i/lub ostrym, takim jak: mo-
neta, metal lub kość zwierzęca.

C. Analiza statystyczna
Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu oprogramowa-
nia statystycznego SPSS© (SPSS, Chicago, IL, US). Test dokładny 
Fishera zastosowano w odniesieniu do wszystkich danych kate-
gorycznych w celu ustalenia istotnych niezależnych predyktorów 
dalszych obserwacji i patologii przełyku. Aby wykazać istotność 
statystyczną, przyjęto wartość p < 0,05.

Wyniki

A. Dane demograficzne i chirurgiczne

W okresie 5-letnim 32 pacjentów wymagało pilnej ezofagoskopii 
z powodu podejrzenia OFBO, przy czym jeden potrzebował in-
terwencji w dwóch różnych sytuacjach, co dało w sumie 33 różne 
przypadki. Dwie osoby zostały wykluczone z badania z powodu 
wyniku oceny śródoperacyjnej (ostre ciało obce i kość zwierzęca). 
Z tego powodu do badania zakwalifikowano 30 spełniających nie-
zbędne kryteria pacjentów (25 mężczyzn i 5 kobiet).

Średni wiek pacjentów w momencie zabiegu wynosił 49 ± 16,99 
lat (od 20 do 85 lat). Łącznie 14 osób (46,6%) podało w wywiadzie 
wcześniej występujący epizod OFBO, z czego 9 w przeszłości zo-
stało poddanych hospitalizacji. Dwie z nich zgłosiły przebytą in-
terwencję chirurgiczną i rozpoznanie OEP oraz nieprawidłowości 
w zakresie krtaniowej części gardła.

Podczas ezofagoskopii stwierdzono, że u 26/30 (86,7%) pacjentów 
występowała OFBO, a u 4 nie uwidoczniono niedrożności. U 19 
(72%) osób niedrożność znajdowała w odległości 15–30 cm od 
siekaczy. Po wykonanym badaniu ezofagoskopowym nie stwier-
dzono żadnych bezpośrednich, wczesnych ani późnych powikłań.

B. Dalsza obserwacja po ezofagoskopii
20/30 pacjentów (66,7%) zostało poddanych obserwacji po zabie-
gu, z czego 15 wymagało dalszych badań. BS było najczęściej wy-
maganym w okresie pozabiegowym badaniem, jednak przeprowa-
dzono je tylko u 50% pacjentów. Druga najczęściej wykonywana 
procedura diagnostyczna to OGD. Podział omawianych pacjentów 
przedstawiono w Tab. I.

Charakterystyka pacjentów, obejmująca wiek, płeć lub wcześniejszy 
wywiad w kierunku OFBO, nie miała wpływu na decyzję o podda-
waniu pacjentów dalszej obserwacji po interwencji chirurgicznej. 
Dane te zaprezentowano w Tab. I.

Patologię stwierdzono u 44% spośród wszystkich badanych pa-
cjentów (n = 9). Najczęstsze rozpoznanie stanowiło EO. Wszyscy 
chorzy byli płci męskiej, w wieku poniżej 55 lat i zgłaszali w wy-
wiadzie przebytą wcześniej niedrożność. Refluks żołądkowo-prze-
łykowy był jedyną inną diagnozą postawioną w okresie obserwacji. 
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W Tab. III. zestawiono podział pacjentów poddanych obserwacji. 

W niniejszym badaniu u wszystkich pacjentów poddanych obser-
wacji po przebytej OGD, diagnostyka z użyciem OGD była znacznie 
skuteczniejsza w wykrywaniu patologii (p = 0,047) w porównaniu 
z innymi rodzajami badań. Wyniki te przedstawiono w Tab. IV. 

dySkuSja

Streszczenie kluczowych / nowych ustaleń 

Niniejsze badanie pokazuje, że obserwacje w okresie pooperacyj-
nym prowadzono u ⅔ pacjentów i nie miały na nie wpływu: wiek, 
płeć ani wcześniejszy dodatni wywiad w kierunku niedrożności. 
Badanie kontrastowe przełyku z użyciem barytu było najczęściej 
wymaganą procedurą, ale najrzadziej wykonywaną, i nie dopro-
wadziło do postawienia rozpoznania u żadnego z pacjentów. OGD 
znacznie częściej wykrywało patologię w porównaniu z innymi 
technikami badań, a EOP stanowiło najczęstszą diagnozę stawia-
ną w okresie obserwacji.

Porównanie z poprzednimi badaniami 
Dotychczas przeprowadzone badania wskazywały na większą czę-
stość występowania OFBO wraz ze wzrostem wieku i u płci mę-
skiej [4, 5, 6]. Jednak w populacji osób dorosłych nie ma zgodno-
ści co do wieku, w którym pojawia się najwyższe ryzyko OFBO. 
W omawianej populacji dominowali mężczyźni (w proporcji 5:1,2), 
z równym podziałem wśród osób poniżej i powyżej 50. roku życia. 
Możliwe powody obserwowanych różnic są niejasne.

Występuje duża zmienność (35–75%) częstości występowania pod-
stawowej jednostki chorobowej przełyku u pacjentów z OFBO [5, 7, 8]. 
Pzyczyny leżące u podłoża OFBO, które są warte szczególnej uwa-
gi, to: zwężenie przełyku, pierścień Schatzkiego, choroba reflukso-
wa przełyku. Niniejsze badanie wykazało tylko 2 rozpoznane etio-
logie (GORD i EOP), z niską częstością występowania – jedynie 
u 14,3% badanych. Różnica ta może wynikać z braku dalszych ba-
dań w omawianej grupie, ponieważ tylko 30% wszystkich chorych 
zostało poddanych dalszym, wymaganym badaniom obrazowym 
po wypisie. Dalsza analiza 9 pacjentów wykazuje częstość występo-
wania podstawowej patologii na poziomie 44%, co pozostaje zgod-
ne z wcześniejszymi doniesieniami. W niniejszym badaniu EOP 
stanowiło najczęstszą etiologię. W przeprowadzonych wcześniej 
badaniach wykazywano rosnącą częstość występowania EOP na 
poziomie sięgającym 24–27% u pacjentów z OFBO [6, 7].

Kliniczne zastosowanie badania 
Niniejsze badanie wskazuje na brak krajowych wytycznych i do-
wodów w zakresie postępowania z pacjentami po ezofagoskopii 
z powodu OFBO i sugeruje, że proces diagnostyczny opierał się 
wyłącznie na ocenie klinicznej. ESGE zaleca obecnie wykonywa-
nie badań u wszystkich pacjentów wymagających leczenia zabie-
gowego w przebiegu OFBO [3], jednak jak dotąd silne dowody 
medyczne są ograniczone. Autorzy niniejszego badania popiera-
ją zalecenia sformułowane przez ESGE, ponieważ w analizowanej 

grupie u czterech spośród dziewięciu (44%) pacjentów rozpoznano 
patologię. Oczywistym jest, że słaba obserwacja stanowi czynniki 
predykcyjny nawracającego OFBO [9], jednak badanie w okresie 
pooperacyjnym nie jest pozbawione ryzyka i wiąże się z wystę-
powaniem poważnych powikłań, takich jak perforacja przewodu 
pokarmowego, występująca u 1 na 2500 pacjentów [10]. W ocenie 
autorów ryzyko to jest akceptowalne w porównaniu z ryzykiem 
niezdiagnozowanego i nieleczonego EOP. W związku z powyższym 

tab. i.  Obserwacja wszystkich pacjentów po przebytej pilnej ezofagoskopii.

WyMagana dalSza diagnoStyka n = 30 Wykonana 
liczba

RTG kontrastowego przełyku 
 z użyciem barytu (BS)

9 (30.0%) 3

Ezofagogastroduodenoskopia (OGD) 4 (13.4%) 4

RTG kontrastowego przełyku 
z użyciem barytu (BS) + 
Ezofagogastroduodenoskopia (OGD)

1 (3.3%) 1

RTG kontrastowego przełyku 
z użyciem gastrografiny (GS)

1 (3.3%) 1

Skierowanie do gastroenterologa 1 (3.3%) n/a

Tylko wizyta w trybie ambulatoryjnym 4 (13.4%) n/a

Brak 10 (33.3%) n/a

tab. ii.  Porównanie płci, wieku i wcześniejszego wywiadu w kierunku OFBO 
dla wymaganych badań.

charakteryStyka WyMagane badanie Wartość P

Tak (n = 15) Nie (n = 15)

Płeć Mężczyzna 
Kobieta

13 (86.7%)
2 (13.3%)

12 (80%)
3 (20%)

p = 1.00

Wiek <50. roku życia
>50. roku życia

6 (40%)
9 (60%)

9 (60%)
6 (40%)

p = 0.466

Wywiad w kierunku 
OFBO

Tak
Nie

9 (60%)
6 (40%)

5 (33.3%) 
10 (66.7%)

p = 0.272

tab. iii.  Dane demograficzne i rozpoznania w grupie badanych pacjentów.

badanie rozPoznanie Płeć Wiek WyWiad 
W kierunku 
niedrożności

OGD EOP M 30 Tak

OGD EOP M 33 Tak

OGD EOP M 54 Tak

OGD GORD K 41 Nie

GS Norma M 57 Nie

BS + OGD Norma K 29 Tak

BS Norma M 49 Tak

BS Norma M 20 Nie

BS Norma M 68 Tak

tab. iV.  Porównanie skuteczności OGD i badania kontrastowego przełyku 
w wykrywaniu patologii.

badania rozPoznanie Wartość P

Tak (n = 4) Nie (n = 6)

OGD (n = 5)
Badanie kontrastowe przełyku 
(n = 5)

4 (100%)
0 (0%)

1 (16.7%)
5 (83.3%)

p = 0.047
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śnie rzadko poświęcając uwagę wynikom i dalszym obserwacjom 
w grupie pacjentów wymagających interwencji endoskopowej. 
Niniejsze badanie wykazało, że u 4 z 9 badanych pacjentów (44%) 
występowała określona forma patologii, co może sugerować, że 
wyniki mogłyby być wyższe, gdyby wszystkich pacjentów podda-
no dalszym badaniom. 

Przedstawiona tu retrospektywna analiza potwierdza zalecenia 
ESGE, które muszą być poprzedzone wyczerpującą rozmową 
z pacjentem na temat ryzyka związanego z badaniem endoskopo-
wym. Całkowicie wspieramy dalsze, zakrojone na szeroką skalę 
międzyośrodkowe badania, które mogą rzucić lepsze światło na 
dowody w tej kwestii.

osoby z nawracającymi epizodami OFBO mogą odnieść korzyść 
z endoskopowego badania całego górnego odcinka przewodu 
pokarmowego. Może być ono przeprowadzone za pomocą prze-
znosowej ezofagoskopii w znieczuleniu miejscowym lub w formie 
OGD, co pozwala badającemu na dokładną ocenę błony śluzowej 
przełyku i perystaltyki, umożliwiając jednocześnie wykonywanie 
procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

WnioSki

Przeprowadzono wiele dyskusji dotyczących początkowego etapu 
postępowania z pacjentami leczonymi z powodu OFBO, jednocze-
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