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Inne c.o. często znajdowane w górnych drogach pokarmowych 
pacjentów to m.in. kęsy pokarmowe, rybie ości, kości kurczaka, 
fragmenty protez zębowych oraz rzadko - igły krawieckie [2, 13]. 
Zdecydowana większość ciał obcych (80–90%) przechodzi przez 
przewód pokarmowy, nie powodując żadnych objawów [2]. Pa-
cjenci z c.o. przełyku mogą nie podawać żadnych dolegliwości, 

Wstęp

W praktyce otolaryngologicznej pacjenci, którzy zgłaszają się z 
powodu połknięcia ciała obcego (c.o.), należą do każdej grupy 
wiekowej, jednak problem ten przede wszystkim dotyczy dzieci. 
W tej grupie wiekowej najczęściej połykane są monety [2,6,7,9,13]. 
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streszczenie:    Wstęp: Pacjenci z ciałami obcymi górnych dróg pokarmowych, często spotykani w codziennej praktyce otorynolaryngologic-
znej, nierzadko wywołują znaczne trudności diagnostyczne i lecznicze.

  Opis przypadku: Prezentujemy przypadek ciała obcego przełyku u 56-letniej kobiety, która po spożyciu ryby (dorsza atlan-
tyckiego) miała utrzymujące się uczucie przeszkody w gardle. Chora w pierwszym okresie zbagatelizowała objawy dysfagii 
i nie podjęła leczenia. W wykonanym po tygodniu badaniu TK szyi uwidoczniono ość ryby (wym. 20 x 1,5 mm) w tkankach 
miękkich szyi po stronie lewej. Kilkukrotne endoskopowe próby usunięcia ciała obcego zakończyły się niepowodzeniem. 
Pomimo leczenia antybiotykami i w związku z przemieszczeniem się ciała obcego w głąb tkanek miękkich szyi, powstan-
ia ropnia okołoprzełykowego i bliskiego sąsiedztwa tętnicy szyjnej wspólnej i żyły szyjnej wewnętrznej, podjęto decyzję o 
usunięciu ości z dostępu zewnętrznego. Usunięto pomyślnie ciało obce bez następstw związanych z uszkodzeniem przełyku.

  Wnioski: Ciała obce dróg pokarmowych niosą za sobą ryzyko wystąpienia wielu zagrażających życiu powikłań. Podstawowym 
sposobem leczenia jest usunięcie ciała obcego przełyku drogą endoskopową oraz antybiotykoterapia. Przy ciałach obcych 
penetrujących do tkanek miękkich szyi metodą z wyboru jest usunięcie ciała obcego z dostępu zewnętrznego.

słOWa kluczOWe:   ciało obce przełyku, ość, powikłania, ropień okołoprzełykowy, metody leczenia

abstract:   background: Patients with foreign bodies in upper digestive tract are common in otolaryngological practice. Not infrequent-
ly these presentations result in many diagnostic and treatment challenges.

  case report: We present a case of a foreign body in esophagus 56-years old woman who had developed persistent sensation 
of an obstacle in her throat after eating fish (Atlantic cod). She has initially dismissed her symptoms and refused medical 
treatment. Subsequently, a neck CT done one week later showed a 20-milimeter long fish bone in the soft tissues on the left 
side of her neck (between pharynx and vertebral column). Few attempts of endoscopic removal were unsuccessful. Despite 
antibiotic prophylaxis and due to the fish bone translocation into soft tissues of the neck and its location close to a common 
carotid artery and an internal jugular vein a decision was made to remove it from the external approach. The foreign body was 
successfully removed without any esophageal damages.

  conclusions: Foreign bodies in digestive tract may result in many life-threatening complications. The fundamental manage-
ment is based on the endoscopic removal of a foreign body and the antibiotic prophylaxis. In case of foreign bodies lodged in 
soft tissues open surgery is recommended.
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mogą skarżyć się na ucisk w klatce piersiowej, ból szyi, dysfagię, 
nadmierne ślinienie. Objawy te mogą być tak słabo wyrażone, że 
pacjent często nie zwraca na nie uwagi [7,10,13].

Najczęstsze umiejscowienia c.o. w przewodzie pokarmowym to 
migdałki podniebienne, dołki zajęzykowe, nasada języka, zachyłki 
gruszkowate, okolica zapierścienna, tylna ściana gardła oraz fizjo-
logiczne zwężenia przełyku (w ponad 80% przypadków dotyczą 
one zwężenia górnego [2,7]).

Zaleganie c.o. w przełyku wiąże się z ryzykiem wystąpienia zagra-
żających życiu powikłań: perforacji przełyku, zapalenia śródpier-
sia, ropnia okołoprzełykowego, ropowicy międzypowięziowej szyi, 
przetoki przełykowo-tchawiczej lub uszkodzenie dużych naczyń i 
nerwów [2,6]. Trzeba pamiętać, że pierwotna lokalizacja c.o. może 
ulec zmianie – może się ono przemieszczać zarówno wzdłuż prze-
łyku, poza jego ścianę jak i w głąb tkanek otaczających, co szcze-
gólnie dotyczy c.o. o ostrych krawędziach. Jest to złożony proces, 
na który wpływają m.in. badania diagnostyczne, akt połykania, 
ruchy perystaltyczne dolnej części przełyku, kaszel, ruchy szyi, 
aktywność fizyczna pacjenta oraz miejscowy stan zapalny [2,10-
12]. Poniżej przedstawiamy opis przypadku pacjentki z c.o. prze-
łyku penetrującym do tkanek miękkich szyi.

Opis przypadku

56-letnia chora została skierowana do Kliniki Otolaryngologii z 
powodu c.o. tkanek miękkich szyi, usytuowanego między przeły-
kiem a mięśniami przedkręgowymi. Chora była wcześniej hospi-
talizowana w rejonowym oddziale otolaryngologicznym. W wy-
wiadzie pacjentka podawała utrzymujące się uczucie przeszkody 
w gardle, które pojawiło się po spożyciu ryby. Po 3 dniach nie-
wielkiej dysfagii, wystąpiła u niej gorączka oraz silne dolegliwości 
bólowe szyi. Lekarz rodzinny zalecił antybiotykoterapię doustną 
i wydał skierowanie do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR), 
na który pacjentka zgłosiła się dopiero po kilku dniach. Parame-
try stanu zapalnego przy przyjęciu na SOR były niskie (CRP 3,42 
mg/l; WBC 8,06 G/l). W wykonanej tomografii komputerowej (TK) 
szyi (ryc. 1), w rzucie przełyku, na wysokości kręgu C5, wykazano 
pogrubienie tkanek miękkich z widocznym c.o. umiejscowionym, 
lewostronnie poniżej dolnej krawędzi chrząstki pierścieniowatej. 
W obrębie szyi nie stwierdzano obecności ropnia.

Pacjentkę hospitalizowano w rejonowym oddziale otolaryngolo-
gicznym, gdzie podjęto 2-krotne nieskuteczne próby endoskopo-
wego usunięcia ości. W czasie ezofagoskopii wykazano na tylnej 
ścianie przełyku obecność skaleczenia błony śluzowej. Wdrożono 
antybiotykoterapię dożylną (cefuroksym, metronidazol) oraz kilku-
dniowe żywienie przez sondę nosowo-żołądkową typu Flocare. W 
kontrolnie wykonanym TK szyi (ryc. 2) wykazano na poziomie C5-
C6 obecność ości, znajdującej się nieznacznie niżej w porównaniu 
do poprzedniego badania. W otoczeniu c.o. opisano stan zapalny 
oraz niewielki zbiornik płynowy (wym. 4 x 20 mm) z obwodowym 
wzmocnieniem pokontrastowym sugerującym obecność ropnia.

Przy przyjęciu do Kliniki chora nie zgłaszała istotnych dolegliwości. 
Parametry stanu zapalnego były niskie (CRP 0,72mg/l; WBC 6,76 
G/l). Wykonano hypofaryngoskopię i ezofagoskopię. Uwidoczniono 
skaleczenie błony śluzowej tylnej ściany przełyku (ok. 13 cm poniżej 
linii zębów). Śródoperacyjnie wykonano badanie ultrasonograficzne 
(USG), dzięki któremu zobrazowano ość poza ścianą przełyku, mię-
dzy jej ścianą, tętnicą szyjną wspólną a kręgosłupem. Endoskopowa 
próba usunięcia c.o. zakończyła się niepowodzeniem.

Zastosowano szerokospektralną antybiotykoterapię dożylną (me-
tronidazol i cefuroksym) oraz włączono sterydoterapię. Pod kon-
trolą gastroskopu ponownie założono sondę dojelitową typu Flo-
care. Wykonano kontrolne badanie TK szyi (ryc. 3), w którym c.o. 
znajdowało się w bliskim sąsiedztwie tętnicy szyjnej wspólnej, dol-
ny jego koniec był na poziomie górnego bieguna tarczycy i tętnicy 
tarczowej górnej. W otoczeniu c.o. pogrubienie tkanek miękkich 
mogące odpowiadać zorganizowanemu ropniowi.

Chorą zakwalifikowano do usunięcia c.o. przełyku penetrującego 
do tkanek miękkich szyi z dostępu zewnętrznego. Wykonano cię-
cie na szyi wzdłuż przedniego brzegu mięśnia mostkowo-obojczy-
kowo-sutkowego po stronie lewej. Uwidoczniono krtań, przełyk, 
pęczek naczyniowo-nerwowy szyi i tarczycę. W mięśniach prze-
łyku i przedkręgowych po stronie lewej uwidoczniono c.o. – ość, 
którą usunięto (ryc. 4). Odczyn zapalny otaczających tkanek był 
niewielki. Nie znaleziono przecieku śliny ani perforacji przełyku. 
Zastosowano drenaż czynny Redona.

ryc. 1.  Badanie TK szyi z kontrastem na obrazie osiowym (a) oraz na obrazie z 
rekonstrukcji wielopłaszczyznowej (b). Linijna struktura o wysokiej densyjności 
(240÷290 j.H.) widoczna jest na poziomie kręgu szyjnego C5 (czarna strzałka), 
najprawdopodobniej odpowiada ości.

ryc. 2.  Kontrolne badanie TK szyi z kontrastem na obrazie z rekonstrukcji 
wielopłaszczyznowej (a) ze zbliżeniem na ość (b). Przemieszczenie ciała 
obcego w porównaniu do wcześniejszego badania, biała strzałka wskazuję 
chrząstkę pierścieniowatą, czarna otwarta strzałka wskazuje ość, na obrazie 
b strzałki wskazują drobną przestrzeń płynową przy ości z obwodowym 
wzmocnieniem pokontrastowym – cechy ropnia.
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Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. W czwartej dobie po za-
biegu pacjentkę wypisano do domu. Kontrolne badanie radiolo-
giczne po dwóch miesiącach nie wykazało zmian patologicznych.

dyskusja

Podejrzewając zaleganie c.o. w przewodzie pokarmowym należy 
zebrać dokładny wywiad oraz przeprowadzić pełne badanie laryn-
gologiczne, endoskopowe i radiologiczne. Diagnostyka obrazowa 
jest niezbędna w celu ustalenia ostatecznego rozpoznania. Pod-
stawowymi badaniami są badanie radiologiczne klatki piersiowej 
oraz zdjęcia rentgenowskie przełyku z doustnym podaniem środka 
kontrastowego. Badania rentgenowskie powinno być wykonane w 
3 projekcjach – przednio-tylnej, bocznej i skośnej, w których cień 
serca rzutuje się na jedno lub drugie oskrzele główne. Przy podej-
rzeniu niewielkiego lub niecieniującego c.o. w drogach pokarmo-
wych pewną wartość może mieć badanie rentgenowskie przełyku z 
watką nasączoną papką barytową w 2 projekcjach. Gdy nie można 
wykluczyć perforacji przełyku, należy wybrać wodorozcieńczalny 
środek kontrastowy, niepowodujący groźnych następstw po prze-
dostaniu się poza ścianę przełyku i do śródpiersia (np. zapalenia 
śródpiersia) [1,5]. Trzeba pamiętać o pewnych ograniczeniach zdjęć 
rentgenowskich. Niestety niektóre c.o. mogą słabo cieniować lub 
nie cieniować (np. drewno, plastik, kolce roślin) albo mogą stano-
wić znaczny problem przy różnicowaniu z uwapnionymi struktu-
rami ciała (np. ze zwapniałymi chrząstkami). Rybie ości znacząco 
różnią się między sobą stopniem pochłaniania promieniowania 
rentgenowskiego. Ości ryb pochłaniające promieniowanie to m.in. 
dorsz, łupacz, mintaj, złocica, kurek czerwony. Słabo pochłaniające 
promieniowanie są ości cefali, flądry, żabnicy i lucjana czerwone-
go. Ości makreli, pstrąga i łososia nie pochłaniają promieniowania 
rentgenowskiego [3]. Przy dodatnim wyniku badania radiologicz-
nego i ujemnym wyniku badania przedmiotowego oraz endosko-
powego należy podejrzewać przemieszczenie c.o. poza przełyk lub 
w głąb okolicznych tkanek miękkich. U pacjentów z utrzymują-
cymi się objawami i ujemnym wynikiem endoskopii powinno być 
uzupełnione badaniem TK, które umożliwi dokładną ocenę po-
łożenia c.o. i stan otaczających tkanek. Obowiązuje zasada Che-
valier-Jackson’a, mówiąca o konieczności usunięcia c.o. tą samą 
drogą, którą przebyło wnikając do wnętrza ciała [8]. Najczęstszą 
metodą usuwania c.o. z dróg pokarmowych i oddechowych jest 
endoskopia – hypofaryngoskopia, ezofagoskopia, bronchoskopia. 

W celu oceny, czy w czasie hypo- lub ezofagoskopii nie doszło 
do perforacji ściany gardła lub przełyku, zalecane jest wykonanie 
kontrolnego RTG klatki piersiowej po zabiegu. Powikłania endo-
skopii przełyku, choć rzadkie, są ciężkie i obarczone dużą śmier-
telnością. Należą do nich: krwawienie z dużych naczyń, perforacja 
ściany przełyku i jego konsekwencje, takie jak zapalenie międzypo-
więziowe szyi, śródpiersia oraz przetoki: przełykowo-tchawicza, i 
przełykowo-oskrzelowa.

W przypadkach, kiedy usunięcie c.o. metodą endoskopową nie 
jest możliwe lub doszło do wystąpienia powikłań, wskazany jest 
zabieg z dojścia zewnętrznego. W zależności od umiejscowienia 
c.o. wykonuje się eksplorację szyi przez nacięcie boczne lub to-
rakotomię. Zabiegi te wymagają bardzo dużej precyzji w identy-

fikacji poszczególnych punktów topograficznych, ponieważ c.o., 
a w szczególności rybie ości, są bardzo trudno dostrzegalne. W 
przypadku ości penetrujących poza ścianę przełyku wskazana jest 
szerokospektralna antybiotykoterapia.

pOdsumOWanie

W przypadku c.o. zlokalizowanych w obrębie górnej części dróg 
pokarmowych metodą leczenia z wyboru jest endoskopia. Przy 
c.o. umiejscowionych poza przełykiem, penetrujących do tkanek 
miękkich szyi, wymagane jest dojście zewnętrzne. Sukces tera-
peutyczny w tych przypadkach jest uwarunkowany odpowiednio 
dobranym sposobem leczenia chirurgicznego. Czas podjęcia le-
czenia chirurgicznego powinien być indywidualnie określony w 
zależności od stanu ogólnego pacjenta, typu c.o. oraz jego lokali-
zacji. Brak objawów klinicznych i jednocześnie niskie parametry 
stanu zapalnego u naszej pacjentki nie wykluczały obecności c.o. 
Odroczenie leczenia chirurgicznego, po wstępnym leczeniu prze-
ciwzapalnym i przeciwobrzękowym, zmniejszyło ryzyko powikłań 
śród- i pooperacyjnych.

ryc. 3.  Badanie TK szyi z kontrastem na obrazie osiowym z powiększeniem lewego 
pęczka naczyniowego. Ciało obce (czarne strzałki) widoczne jest w bliskim 
sąsiedztwie lewej tętnicy szyjnej wspólnej (A), lewej żyły szyjnej wewnętrznej 
(V) i tarczycy (T).

ryc. 4.  Zdjęcia śródoperacyjne. Ciało obce w centralnej części pola operacyjnego 
utrzymywane w pęsecie (a), usunięta ość (b).
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