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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Pacjenci diagnozowani z powodu przewlekłego kaszlu wymagają diagnostyki w kierunku zaburzeń 
połykania. Celem pracy była ocena występowania penetracji lub aspiracji treści pokarmowych do dróg oddechowych 
w grupie chorych. Materiał i metody: 34 kolejnych pacjentów hospitalizowanych z powodu przewlekłego kaszlu. 
Pacjenci wypełniali kwestionariusze: Reflux Symptom Index (RSI) oraz Eating Assessment Tool 10 (EAT-10), badanie 
przedmiotowe, ocenę palpacyjną mięśni zewnętrznych krtani, przesiewowy test połykania wody oraz badanie FEES. 

  Wyniki: Analiza wyników kwestionariuszy EAT-10 oraz RSI wskazuje na ryzyko występowania refluksu oraz dysfagii. 
W przesiewowym teście połykania wody odsetek wyników pozytywnych zwiększał się wraz ze wzrostem objętości 
podawanego płynu. W badaniu endoskopowym stwierdzono m.in.: przedwczesne połykanie, podwójne połykanie, 
penetracje, aspiracje, zalegania na poziomie gardła i krtani. W badaniu przedmiotowym u 33% chorych stwierdzono 
obniżoną elewację krtani. Większość pacjentów cechowała się zwiększonym napięciem mięśni zewnątrzkrtaniowych. 

  Wnioski: Dysfagia stanowi częsty problem chorych z przewlekłym kaszlem, u których diagnostyka foniatryczna pow-
inna być rozszerzona o badanie FEES. Badanie wymaga kontynuacji na większej grupie pacjentów oraz porównania 
wyników z grupą kontrolną.

SŁOWA KLUCZOWE:   połykanie, zaburzenia połykania, kwestionariusze, dysfagia, badania przesiewowe

ABSTRACT:   Aim: The aim of the study was to determine the prevalence of dysphagia in patients with chronic cough. Material and 
methods: Thirty four consecutive patients. All patients underwent physical examination, ENT assessment, functional 
phoniatric assessment at rest and speech, Water-Swallow Test (WST), and Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swal-
lowing disorders (FEES) Reflux Symptom Index (RSI) questionnaire and Eating Assestment Tool 10 (EAT 10) question-
naire were performed. 

  Results: The results of the RSI and EAT 10 questionnaires showed the risk of reflux and dysphagia in participating 
patients. WST positive results increase with water volume. The patients presented episodes of spillage, double swal-
lows, penetration, aspiration and residue of food at the hypopharynx. Functional examination showed decrease of la-
ryngeal elevation (33%) and hypertension of external larynges muscles. 

  Conclusions: The results of the study showed prevalence of dysphagia in most patients with chronic chough. It seems that 
phoniatric assessment in those cases should be expanded and the FEES examination should be their important part. 

KEYWORDS:  dysphagia, FEES, chronic cough, water swallowing test, aspiration, penetration
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WSTĘP

Przewlekły kaszel jest jedną z najczęstszych przyczyn zgłasza-
nia się pacjentów do gabinetów lekarzy rodzinnych, interni-
stów, pulmonologów, laryngologów czy alergologów. Stanowi 
on duże obciążenie finansowe dla publicznego systemu opie-
ki zdrowotnej [1]. Szacuje się, że około 40% ogólnej popula-
cji doświadczyło problemu, jakim jest przewlekły kaszel [2].

To jednocześnie najczęstszy objaw chorób układu oddechowego [3]. 

Ze względu na czas trwania objawów wyróżnia się 3 rodza-
je kaszlu: 

•	 ostry (trwający do 3 tygodni),
•	 przewlekający się (trwający od 3 do 8 tygodni, który w 

około 90% jest kaszlem poinfekcyjnym),
•	 przewlekły (trwający ponad 8 tygodni) [1].

 
Powyższą klasyfikację stosuje się dla osób dorosłych i młodzieży 
powyżej 15 roku życia. Natomiast u młodszych dzieci za prze-
wlekły uznaje się kaszel utrzymujący się ponad 4 tygodnie [4].

Proces diagnostyczny przewlekłego kaszlu bywa trudny i dłu-
gotrwały. Często staje się on wyzwaniem dla interdyscypli-
narnego zespołu lekarzy. Aby rozpocząć najbardziej skutecz-
ne leczenie przyczynowe, pacjent zwykle musi przejść szereg 
skomplikowanych i czasochłonnych badań.

Najczęstszymi przyczynami przewlekłego kaszlu, które nale-
ży brać pod uwagę w czasie diagnostyki różnicowej, są: astma, 
choroba refluksowa przełyku, stany zapalne błony śluzowej 
nosa i zatok, nieastmatyczne eozynofilowe zapalenie oskrzeli 
oraz przyjmowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny [5].

Problematyka przewlekłego kaszlu była wielokrotnie porusza-
na w literaturze i pracach naukowych, jednak jego powiąza-
nie z zaburzeniami połykania jest tematem nowym. Głównym 
celem poniższej pracy jest więc wykazanie zależności między 
dysfagią a występowaniem przewlekłego kaszlu. 

MATERIAŁ I METODY:

Grupę badaną stanowiło 34 kolejnych pacjentów hospitalizowa-
nych w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2016 r. w Katedrze i 
Klinice Pulmonologii SPCSK WUM z powodu przewlekłego kasz-
lu. Szczegółową charakterystykę badanej grupy przedstawia tab. I.

Wszyscy pacjenci objęci badaniem wypełnili kwestionariusze 
przesiewowe nakierowane na wykrycie ewentualnych zaburzeń 

połykania (Eating Assessment Tool 10 – EAT-10) oraz refluksu 
gardłowo-krtaniowego (Reflux Syndrome Index – RSI). Następ-
nie przeprowadzono u nich badanie przedmiotowe zgodnie z 
jednolitym protokołem: ocena anatomii i fizjologii gardła oraz 
krtani, przesiewowy test połykania wody, ocena endoskopowa 
zaburzeń połykania (FEES), a także ocena palpacyjna mięśni 
zewnętrznych krtani.

WYNIKI:

Analiza wyników kwestionariusza EAT-10 pokazuje, że 16 osób 
na 34 przekroczyło dopuszczalną normę (wynik ≥ 3 punkty), co 
stanowi prawie połowę (47%) badanej grupy i wskazuje na ko-
nieczność przeprowadzenia diagnostyki instrumentalnej dysfa-
gii. Natomiast u 12 pacjentów z tych, którzy uzyskali negatyw-
ny wynik (0–2 punkty), zaobserwowano w przeprowadzonym 
później badaniu endoskopowym zaburzenia połykania (66%). 

W przesiewowym teście połykania wody otrzymano następujące 
wyniki (ryc. 1):

•	 2 × 5 ml 5 – 91% negatywnych, 9% pozytywnych;
•	 2 × 10 ml – 79% negatywnych, 21% pozytywnych;
•	 2 × 20 ml – 68% negatywnych, 32% pozytywnych;
•	 90 ml – 53% negatywnych, 47% pozytywnych. 

Na podstawie wyników badania endoskopowej oceny zaburzeń 
połykania stwierdzono:

Tab I. Charakterystyka badanej grupy.

K : M 26 : 8 (76% : 24%)

Średni wiek 54 lata (SD = 16 lat)

Średnia masa ciała 75 kg (SD = 15)

BMI 30% norma (18,5–24,9 kg/m2)
42,5% nadwaga (25–29,9 kg/m2)
27,5% otyłość (≥ 30 kg/m2)

Choroby współistniejące Nadciśnienie tętnicze (n = 10)
Refluks żołądkowo-przełykowy (n = 8)
Choroba niedokrwienna serca (n = 6)
Niedoczynność tarczycy (n = 4)
Alergie (n = 3)  
Astma oskrzelowa (n = 2)
Zespół jelita drażliwego (n = 2)
Eozynofilowe zapalenie oskrzeli (n = 1)
POChP (n = 1)
Choroba wrzodowa (n = 1)
Bez chorób towarzyszących (n = 3)

Zapalenia płuc w wywiadzie n = 2

Niezamierzony spadek masy ciała n = 3 (6kg/5lat, 2kg/2mies., 3kg/3mies.)
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•	 śladową niewydolność podniebienno-gardłową (n = 4);
•	 powiększenie migdałka językowego (n = 34);
•	 torbiel gardła środkowego (n = 3);
•	 cechy LPR w obrębie krtani (n = 34);
•	 prawidłowe funkcje zwierające krtani (n = 33);

•	 normatywny manewr Squeeze – ocena ruchomości 
ścian bocznych gardła w trakcie fonacji (n = 32);

•	 zaburzenia połykania pokarmów o różnej konsystencji 
– przedwczesne połykanie, podwójne połykanie, 
penetracje, aspiracje, zalegania (ryc. 2–6).

Ryc. 1.  Wyniki przesiewowego testu połykania wody: – wynik negatywny – brak pośrednich objawów penetracji/aspiracji; – wynik pozytywny – występowanie 
pośrednich objawów penetracji/aspiracji, np. kaszel po połknięciu, zmiana jakości głosu, przerwanie testu.

Ryc. 2.  Wyniki oceny zaburzeń połykania w badaniu FEES dla pokarmów o różnej konsystencji.
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Analiza wyników kwestionariusza RSI [17] pokazała, że 23 
na 34 pacjentów (68%) przekraczało dopuszczalną normę 13 
punktów, co może wskazywać na występowanie u nich obja-
wów refluksu gardłowo-krtaniowego. 

Wyniki badania przedmiotowego wszystkich chorych oraz pal-
pacyjnego mięśni zewnętrznych krtani u 31 pacjentów przed-
stawiają tab. II i III.

DYSKUSJA

Główną grupę pacjentów z zaburzeniami połykania stanowią 
chorzy neurologiczni oraz z nowotworami w obrębie głowy i 

Tab. III.  Wyniki oceny palpacyjnej mięśni zewnętrznych krtani przeprowadzonej 
u 31 chorych (3 osoby nie wyraziły zgody na badanie).

OCENA W SPOCZYNKU OCENA W TRAKCIE 
FONACJI

Nadmierne napięcie okolicy 
podżuchwowej

n = 20 n = 29

Nadmierne napięcie ścian 
bocznych gardła

n = 20 n = 25

Nadmierne napięcie mięśnia 
M-O-S

n = 26 n = 28

Wielkość przestrzeni 
tarczowo-gnykowej

Ograniczona (n = 17)
Prawidłowa (n = 14)

Ograniczona (n = 22)
Prawidłowa (n = 9)

Wielkość przestrzeni 
pierścienno-tarczowej

Ograniczona (n = 19)
Prawidłowa (n = 12)

Ograniczona (n = 24)
Prawidłowa (n = 7)

Tor oddechowy Piersiowo-brzuszny 
(n = 12)
Piersiowo-szczytowy 
(n = 19)

Piersiowo-brzuszny 
(n = 11)
Piersiowo-szczytowy 
(n = 20)

Tab II. Wyniki badania przedmiotowego.

OCENA STRUKTUR ANATOMICZNYCH WYNIK BADANIA

Ocena funkcji motorycznych mięśni 
twarzy i jamy ustnej (n. VII, IX, X, XII)

Norma (n = 34)

Ocena czucia w obrębie twarzy (n. V) Norma (n = 34)

Trudności z oddychaniem przez nos n = 3

Obecność odruchów podniebiennych Norma (n = 28)
Osłabione (n = 2)
Wygórowane (n = 4)

Obecność odruchów gardłowych Norma (n = 29)
Osłabione (n = 1)
Wygórowane (n = 4)

Osłabiona elewacja krtani n = 11

Dysfonia n = 32 Ryc. 3.   Otwarcie górnego zwieracza przełyku.

Ryc. 4.   Zaleganie pokarmu stałego w dołku zajęzykowym, strona prawa.

Ryc. 5.   Silne ruchy dośrodkowe ścian bocznych gardła w czasie kaszlu
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połykanie (n = 10), podwójne połykanie (n = 5), penetrację (n 
= 7), zalegania na poziomie gardła dolnego lub krtani (n = 8).  

Potwierdzają to wyniki oceny palpacyjnej mięśni zewnętrznych 
krtani: u większości chorych zaobserwowano zwiększenie na-
pięcia mięśni szyi, okolicy podżuchwowej i podbródkowej, orga-
nicznie przestrzeni  pierścienno-tarczowej i tarczowo-gnykowej 
oraz zaburzenia toru oddechowego. Zwiększone napięcie mię-
śniowe wiąże się nie tylko z wystąpieniem zaburzeń głosu, lecz 
także prawdopodobnie z dysfagią. Pokazują to również wyniki 
przesiewowego testu połykania wody – zwiększenie objętości 
wody (od 5 ml do 90 ml) wiązało się z podwyższonym odset-
kiem wyników pozytywnych, co pośrednio świadczyło o dysfagii.

Dodatkowo u połowy pacjentów stwierdzono cechy refluksu 
krtaniowo-gardłowego. Wiąże się on z występowaniem zwięk-
szonego zalegania śliny na poziomie gardła dolnego i krtani, 
co powoduje osłabienie czucia w tej okolicy (desensytyzacja) i 
w konsekwencji może prowadzić do zwiększonego ryzyka wy-
stąpienia zaburzeń połykania. W przypadku obniżenia czucia 
szansa na dostanie się płynu lub pokarmu do dróg oddecho-
wych wzrasta, zwłaszcza w przypadku mieszania się go z za-
legającą śliną. Poza tym sprzyja to multiprzełknięciom. Istnie-
je oczywiście konieczność kontynuowania badań na większej 
grupie chorych w celu potwierdzenia wyników. 

Drozd i wsp. [7] przeanalizowali wyniki 15 chorych zgłaszają-
cych dolegliwości ze strony dróg oddechowych. U 40% z nich 

szyi. Jednakże nasze wcześniejsze badania [6] pokazują, że tak-
że osoby uskarżające się na przewlekły kaszl cierpią z powodu 
dysfagii. W literaturze istnieją jedynie pojedyncze doniesienia 
na ten temat [6, 7]. 

W procesie diagnostycznym przewlekłego kaszlu według ogól-
nie przyjętych algorytmów w pierwszej kolejności wyklucza się 
przyczyny pulmonologiczne (astma, EZO, POCHP, nowotwo-
ry płuc), następnie jatrogenne (kaszel polekowy), gastrologicz-
ne (LPR), a na końcu laryngologiczno-foniatryczne. Ten etap 
diagnostyki naszym zdaniem powinien zostać rozszerzony o 
instrumentalne metody oceny zaburzeń połykania.

Na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonych w 
ramach niniejszej pracy stwierdzono występowanie dysfagii 
u większości pacjentów (82%). U chorych zaobserwowano 
epizody aspiracji, penetracji, podwójnego i przedwczesnego 
połykania oraz zaleganie pokarmu na poziomie gardła dolne-
go i krtani. Wskazuje to pośrednio na zaburzenia fazy ustnej i 
bezpośrednio fazy gardłowej – połykania.  

Osłabienie elewacji kompleksu krtaniowo-gnykowego wią-
że się z opóźnieniem otwarcia zwieracza górnego przełyku i 
prawdopodobnie odpowiada za zaleganie pokarmu na pozio-
mie gardła oraz jego penetrację do krtani. U prawie wszystkich 
pacjentów z zaburzonym unoszeniem krtani (10 osób z 11) 
wystąpiły różnego rodzaju problemy z połykaniem podanych 
w trakcie badania treści. Stwierdzono u nich: przedwczesne 

Ryc. 6.  Wyniki oceny zalegania pokarmów o różnej konsystencji w badaniu FEES.
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przynosić korzyści pacjentom z przewlekłym kaszlem. 

WNIOSKI:

Proces diagnostyczny przewlekłego kaszlu był wielokrotnie 
omawiany w literaturze naukowej. Jednak, jak wiele innych za-
gadnień, wymaga dalszego pogłębiania i ulepszania. Dotych-
czas nikt nie opracowywał tego tematu pod kątem zaburzeń 
połykania jako jego ewentualnej przyczyny. Badania przepro-
wadzone na potrzeby powyższej pracy wykazują, że te dwa 
schorzenia są powiązane i wpływają na siebie. Warto więc, 
aby pacjenci z przewlekłym kaszlem mieli rutynowo wykony-
wane badania w kierunku ewentualnej dysfagii. Opracowane 
algorytmy i schematy postępowania w wypadku przewlekłego 
kaszlu wymagają zatem aktualizacji. 

Ustalenie bezpośredniej przyczyny kaszlu jest niezbędne do 
wprowadzenia skutecznej terapii. Wydaje się, że nie zawsze 
musi to być leczenie farmakologiczne. W przypadku kaszlu 
związanego z nadmiernym napięciem mięśni szyi skuteczna 
może okazać się terapia logopedyczna. 

Niewątpliwie konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad tym 
zagadnieniem, gdyż mała grupa chorych stanowi znaczne ogra-
niczenie powyższego badania. Należy więc rozszerzyć ją o kolej-
nych pacjentów i porównać otrzymane wyniki z grupą kontrolną.

stwierdzono przewlekły kaszel. Wszyscy pacjenci zostali pod-
dani badaniu wideofluoroskopowemu, w czasie którego oce-
niano ryzyko występowania zaburzeń połykania według skali 
penetracji-aspiracji Rosenbecka. Autorzy stwierdzili korelację 
między stopniem nasilenia dysfagii a występowaniem penetra-
cji i aspiracji, co tłumaczą występowaniem dyskoordynacji po-
między oddechem a przełknięciem. Obniżenie elewacji krtani 
oraz zwiększenie napięcia mięśni szyi i karku stwierdzane w 
badaniach przeprowadzonych w ramach powyższej pracy mo-
głyby potwierdzać tę hipotezę.  

Zastosowany w procesie diagnostycznym kwestionariusz EAT-
10 okazał się skuteczną metodą wstępnej oceny występowania 
dysfagii. W ponad połowie przypadków (70%) wynik pozytywny 
został potwierdzony w obiektywnym badaniu endoskopowym.

W doniesieniach z literatury często podkreśla się, że wprowa-
dzenie skutecznego leczenia przewlekłego kaszlu jest równie 
trudne, jak ustalenie jego bezpośredniej przyczyny [8, 9 ,10–14]. 
Badania przeprowadzone przez Vertigan i wsp. oraz Ryana i 
wsp. udowadniają korzystny wpływ terapii logopedyczno-fo-
niatrycznej na nasilenie przewlekłego kaszlu [15, 16]. W jej wy-
niku następuje relaksacja mięśni szyi, co pośrednio poprawia 
elewację kompleksu krtaniowo-gnykowego. Dzięki temu może 
maleć ryzyko ewentualnych zalegań pokarmu, ich penetracji i 
aspiracji. Na podstawie przeprowadzonych badań wydaje się, 
że rehabilitacja logopedyczno-foniatryczna może rzeczywiście 
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