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STRESZCZENIE:    Wstęp:  Perforacja przełyku jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu pacjenta. Ten stan chorobowy charakteryzuje się 
złożoną etiologią oraz brakiem wytycznych co do standardów postępowania.

  Poniższa praca stanowi analizę przypadków leczonych w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 
oraz przegląd piśmiennictwa międzynarodowego dotyczącego tego zagadnienia.

  Cel badania: Celem badania była retrospektywna ocena i analiza postępowania u pacjentów z perforacją przełyku o zróżni-
cowanej etiologii, leczonych w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w latach 2009–2015. Z ba-
dania wyłączono grupę pacjentów, u których przyczyną perforacji była pooperacyjna nieszczelność w obrębie wykonanego 
zespolenia chirurgicznego. 

  Materiał: Analizie poddano 16 przypadków perforacji przełyku, które były leczone w klinice w latach 2009–2016. Z analizy wy-
kluczono przypadki nieszczelności chirurgicznych zespoleń u pacjentów poddanych planowym procedurom chirurgicznym 
zarówno z przyczyn nowotworowych, jak i nienowotworowych. Najczęstszą przyczyną perforacji były powikłania o charak-
terze jatrogennym (7 pacjentów; 44%), kolejną przyczyną był zespół Boerhaavego (5 pacjentów; 31,2%), perforacja w wyniku 
urazu tępego (2 pacjentów; 12,5%), perforacja w owrzodzeniu oraz perforacja w obrębie guza (po 1 pacjencie). Dziesięciu cho-
rych leczono operacyjnie, 6 pacjentów poddano pierwotnemu protezowaniu przełyku – w tym w 2 przypadkach zastosowano 
drenaż śródpiersia i jamy opłucnej. W powyższej grupie chorych doszło do 9 zgonów (56,2%).

  Wnioski: Leczenie perforacji przełyku stanowi wyzwanie dla całego zespołu terapeutycznego. Począwszy od etapu diagnosty-
ki, poprzez wybór metody leczenia pierwotnego, a następnie leczenie ewentualnych komplikacji.

  Badanie dotyczyło jednego ośrodka i pomimo szerokich ram czasowych retrospektywnie oceniono jedynie 16 przypadków. 
Pomimo niejednorodnej pod względem etiologii grupy, udało się uzyskać kilka istotności statystycznych niosących za sobą 
implikacje kliniczne. Większość rozpoznanych perforacji w  czasie powyżej 48 godzin dotyczyła dolnego odcinka przełyku 
(częstsze ryzyko przeoczenia choroby w tym odcinku ze względu na niejasny obraz chorobowy i wyniki badań obrazowych). 
Rozpoznanie choroby i wdrożenie leczenia po 24 godzinach w naszym materiale wiązało się z wyższym odsetkiem zgonów. 

SŁOWA KLUCZOWE:   perforacja przełyku, diagnostyka, leczenie

ABSTRACT:   Background: Esophageal perforation is a life-threatening condition of a complex etiology. No clear guidelines are available re-
garding the management of this condition. In this study, we review publications related to esophageal perforation, and  analyze 
patients treated for this condition at our Department of Thoracic, General and Oncological Surgery.

  Objective: The objective of the study was to retrospectively assess and analyze management methods for esophageal perfora-
tions of different etiologies. All patients were treated in the Department of Thoracic, General and Oncological Surgery in years 
2009-2015. Patients with perforations resulting from post-operational leaks within surgical anastomoses were excluded from 
the study.

  Material, methods, results: The analysis involved a total of 16 cases of esophageal ruptures. All cases were treated in years 2009-
2015. Patients with perforations resulting from postoperative leaks within surgical anastomoses following elective surgeries for 
either oncological or non-oncological causes were excluded. The most common reason for esophageal rupture was iatrogenic 
injury (7 cases, 44%). Other causes included Boerhaave syndrome (5 cases, 31.2%), blunt trauma (2 cases, 12.5%), abscess perfo-
ration (1 case, 6.2%), and ulcer perforation (1 case, 6.2%). Ten patients underwent surgery, and the rest underwent esophageal 
prosthesis placement, of whom 2 cases required drainage of the mediastinum and pleural cavity. The mortality rate in the study 
group was 9/16 cases (56.2%).

  Conclusions: Esophageal perforation poses a significant interdisciplinary challenge regarding diagnostic workup, selection of 
treatment methods, and management of potential postoperative complications. This retrospective study was conducted in a sin-
gle center. Although the analyzed period was long, we found only 16 cases. In spite of a variety of etiologies present, we found sev-
eral statistically significant results of potential clinical value. Most perforations that are not diagnosed within 48 hours affected 
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padkach postępowanie terapeutyczne (w tym znaczeniu: wszelkie 
zabiegi mające na celu uszczelnienie miejsca perforacji) wdrożo-
no w ciągu 12 godzin, w 1 przypadku w czasie 12–48 godzin, w 3 
przypadkach – był to czas powyżej 48 godzin. 

W analizowanym materiale doszło do 9 zgonów.

Badaniem, które przyczyniło się do postawienia rozpoznania było 
badanie TK bez podawania doustnego kontrastu (14 przypadków). 
W 2 przypadkach było to badanie endoskopowe (ww. przypadki 
zostały potwierdzone bezpośrednio w badaniu, podczas którego 
doszło do jatrogennego uszkodzenia).

WYNIKI

Obliczenia wykonano w programie IBM SPSS 23.0. Do oceny za-
leżności oraz istotności różnic w częstościach rozkładów między 
zmiennymi nominalnymi stosowano tabele kontyngencji oraz wy-
konywano testy chi-kwadrat. W celu oceny przydatności predyk-
cyjnej wybranych zmiennych ilościowych do oceny ryzyka wystą-
pienia zgonu zastosowano krzywe ROC. Istotność różnic między 
dwiema grupami w zakresie zmiennych ilościowych oceniono za 
pomocą testów Manna-Whitneya. Jako graniczny poziom istot-
ności przyjęto p<0,05.

W analizowanym materiale nie wykazano istotności statystycz-
nej pomiędzy wiekiem i płcią chorych a czasem, który upłynął od 
momentu wystąpienia perforacji do jej rozpoznania. Ze względu 
na małe liczebności w podgrupach, a także dużą heterogenność 
przypadków, nie udało ustalić się zależności statystycznej pomię-
dzy daną przyczyną perforacji a czasem rozpoznania. W przypad-
ku miejsca perforacji wykazano istotność statystyczną w teście 
chi-kwadrat – p=0,029. Większość przypadków rozpoznanych 
w czasie powyżej 48 godzin dotyczyła perforacji w obrębie dol-
nego odcinka przełyku. W przypadku perforacji zlokalizowanej 
ponad przeponą, w dolnej części przełyku, obraz kliniczny może 
być niecharakterystyczny, a wyniki badań obrazowych często 
niejednoznaczne, co przyczynia się do opóźnienia w postawie-
niu prawidłowego rozpoznania. Mała liczebność poszczegól-
nych grup pod względem rodzaju zastosowanej procedury unie-
możliwiła przeprowadzenie analizy statystycznej. Zastosowane 
procedury to: operacje definitywne sposobem Ivory Lewisa (5 
przypadków), protezowanie (4 przypadki), protezowanie z dre-
nażem jamy opłucnej (2 przypadki), resekcja połączenia żołąd-
kowo-przełykowego (1 przypadek), zszycie miejsca perforacji (3 
przypadki), zszycie miejsca perforacji z drenażem jamy opłucnej 
(1 przypadek). Pomimo braku istotności statystycznej możemy 
pokusić się o pewne wnioski. Pacjenci, u których przeprowadzo-
no rozległe zabiegi (No 5) zmarli, natomiast siedmiu z dziesięciu 
chorych, u których zastosowano proste zszycie lub protezowanie 
przeżyło. Chory z resekcją połączenia żołądkowo-przełykowego 
również miał niekorzystne zakończenie procesu terapeutyczne-
go. Ze względu na małe grupy, heterogenność przypadków, zna-
czące różnice w strukturze wiekowej pacjentów oraz w ich stanie 

WSTĘP

Perforacja przełyku stanowi wyzwanie dla całego zespołu terapeu-
tycznego. Ponieważ przebiega w trzech przedziałach anatomicz-
nych, charakteryzuje się różnorodnością objawów klinicznych, 
z których wiele jest niespecyficznych, co istotnie wpływa na czas 
upływający od perforacji do postawienia ostatecznej diagnozy 
i wdrożenia celowanego leczenia. Pomimo znacznej poprawy w do-
stępności zaawansowanych technik diagnostycznych, perforacja 
przełyku cały czas jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. 
Śmiertelność w tym schorzeniu może sięgać nawet 50%.

Mimo licznych, wielośrodkowych badań o zasięgu międzynaro-
dowym, jak na razie nie ustalono tzw. „złotego standardu” postę-
powania. Nie wyjaśniono sytuacji wdrażania kontrastujących ze 
sobą metod postępowania terapeutycznego. Oznacza to, że nie ma 
wytycznych, kiedy leczyć zachowawczo, kiedy małoinwazyjnie, 
a kiedy wdrażać agresywne postępowanie chirurgiczne z ezofa-
giektomią włącznie. W poniższej pracy pragniemy przedstawić 
doświadczenia własne oraz przeanalizować aktualne piśmiennic-
two o zasięgu międzynarodowym dotyczące tego zagadnienia.    

CEL BADANIA

W poniższej pracy chcemy przedstawić doświadczenia własne w le-
czeniu perforacji przełyku. Retrospektywnej ocenie poddaliśmy 
16 przypadków leczonych w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej, 
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w latach 2009–2015. Z badania 
wykluczyliśmy chorych, u których doszło do nieszczelności zespo-
lenia chirurgicznego po zabiegach planowych, wykonywanych za-
równo z powodów nowotworowych, jak i nienowotworowych, bio-
rąc pod uwagę jedynie tzw. „przypadki ostre”. Analizie poddaliśmy 
m.in.: etiologię perforacji, miejsce perforacji, czas, który upłynął 
od rozpoznania do wdrożenia ukierunkowanego leczenia, metodę 
diagnostyczną, która przyczyniła się do rozpoznania, właściwości 
demograficzne, czas hospitalizacji, efekt końcowy hospitalizacji 
oraz parametry laboratoryjne chorych przy przyjęciu do kliniki. 

MATERIAŁ

Analizie poddano 16 chorych w wieku od 24 do 83 lat (mediana 65 
lat). Dziewięciu mężczyzn i 7 kobiet (tab. 1). Czas, który upłynął 
od perforacji do rozpoznania analizowano w trzech interwałach: 
1) do 12 godzin ( 8 chorych), 
2) 12–48 godzin (2 chorych).
3) powyżej 48 godzin (6 chorych). 

Miejsce perforacji: w 2 przypadkach był to odcinek szyjny prze-
łyku, w 5 przypadkach odcinek środkowy i 9 przypadkach dolny 
odcinek przełyku, ale położony powyżej przepony. 

Analizie poddano również czas, który upłynął od postawienia 
rozpoznania do momentu interwencji chirurgicznej. W 12 przy-

the lower part of the esophagus and presented with unclear symptoms and imaging findings Delaying diagnosis and treatment 
beyond 24 hours was associated with a higher mortality rate. 

KEYWORDS:  esophageal perforation, diagnosis, treatment
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palpacyjnym tkanek miękkich okolicy szyi (24%) [4, 9]. W przy-
padku perforacji przełyku w krótkim odcinku podprzeponowym 
dominują objawy tzw. ostrego brzucha wynikające z chemicznego 
podrażnienia otrzewnej ściennej.

Wczesne zdiagnozowanie perforacji przełyku, oraz wdrożenie po-
stępowania mającego na celu ograniczenie kontaminacji i zapo-
bieżenie rozprzestrzenieniu się zakażenia, ma kluczowe znaczenie 
w ograniczeniu śmiertelności.

Jakie postępowanie diagnostyczne wdrożyć, aby rozpoznanie 
perforacji było postawione jak najwcześniej? Odpowiedź na to 
pytanie nie jest oczywista i jednoznaczna. W opisywanych przez 
nas przypadkach najlepszym badaniem diagnostycznym była to-
mografia komputerowa. W przypadku jatrogennych powikłań, 
do których dochodzi zazwyczaj podczas procedur endoskopo-
wych, rozpoznanie jest stawiane najczęściej jeszcze podczas wy-
konywania zabiegu, kiedy to endoskopista informuje chirurga 
o potencjalnym powikłaniu bezpośrednio po zdarzeniu. W tych 
przypadkach najwcześniej dochodzi do zdiagnozowania perfo-
racji i rozpoczęcia leczenia, choć oczywiście nie jest to regułą. 
W badanej grupie 2 pacjentów, którzy mieli wykonywaną gastro-
fiberoskopię w innych ośrodkach, zgłosiło się do naszego szpita-
la po upływie ponad 24 godzin od czasu perforacji. W pozosta-
łych sytuacjach wybór metody diagnostycznej nie jest zazwyczaj 
oczywisty i jednoznaczny. W przypadku pacjentów z perforacją 
szyjnego odcinka przełyku, którzy byli leczeni w naszej klinice, 
tomografia komputerowa tkanek miękkich szyi okazała się „zło-
tym standardem” diagnostycznym. Opisane powyżej przypadki 

wyjściowym, nie uzyskano analizy statystycznej jednoznacz-
nie popierającej tezę, iż przeprowadzanie rozległych zabiegów 
w przypadku perforacji przełyku o zróżnicowanej etiologii wią-
że się z niekorzystnym zakończeniem procesu terapeutycznego. 
Zestawienie poszczególnych procedur z wynikami procesu tera-
peutycznego przedstawiono w tabeli 2.

W analizowanym materiale wykazano zależność statystyczną 
p=0,012 pomiędzy czasem, który upłynął od rozpoznania a wy-
stąpieniem zgonu. W naszym materiale rozpoznanie choroby 
i wdrożenie leczenia po 24 godzinach wiązało się z wyższym od-
setkiem zgonów.

W chwili przyjęcia do kliniki w badanej grupie szczegółowo prze-
analizowaliśmy także wskaźniki laboratoryjne: leukocyty, erytro-
cyty, neutrofile, hematokryt, hemoglobinę, mocznik, kreatyninę, 
białko całkowite, białko C-reaktywne, a także zależność pomiędzy 
poziomem tych wskaźników a czasem upływającym do rozpozna-
nia choroby. Braliśmy pod uwagę dwie grupy – pierwszą, w której 
rozpoznanie nastąpiło do 24 godzin, oraz drugą – w której dia-
gnoza została postawiona po 24 godzinach. Analiza ta nie wyka-
zała jednakże istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami 
dla żadnej z analizowanych zmiennych (tab. 3).

Badając te same parametry w grupie osób, które później zmar-
ły, wykazaliśmy istotny statystycznie ujemny związek pomiędzy 
poziomem NEUT a czasem zgonu. To znaczy – im wyższy był 
wyjściowy poziom NEUT, tym krótszy czas przeżycia. Ponadto 
wykazaliśmy istotny statystycznie związek pomiędzy poziomem 
Hgb a czasem zgonu. Wyższy wyjściowy poziom Hgb wiązał się 
z wydłużeniem całkowitego czasu przeżycia.

DYSKUSJA

Perforacja przełyku stanowi wyzwanie dla całego zespołu terapeu-
tycznego. Z uwagi na przebieg w trzech przedziałach anatomicz-
nych charakteryzuje się różnorodnością objawów klinicznych, 
z których wiele jest niespecyficznych, co w sposób znaczący wpły-
wa na czas, który upływa od perforacji do postawienia ostatecz-
nej diagnozy i wdrożenia celowanego leczenia. Pomimo znaczącej 
poprawy zarówno w diagnozowaniu, jak i w opiece sprawowanej 
nad chorymi w ramach oddziału intensywnej terapii, perforacja 
przełyku w dalszym ciągu wiąże się z wysokim odsetkiem śmier-
telności sięgającym 5–40%, a w przypadku opóźnienia rozpozna-
nia ponad 24 godziny – nawet 50% [1, 2, 3]. Ze względu na hete-
rogenność potencjalnych mechanizmów doprowadzających do 
perforacji, niespecyficzność objawów klinicznych, różnorodność 
obecnie stosowanych procedur terapeutycznych do dnia dzisiej-
szego nie wypracowano spójnego schematu postępowania u cho-
rych z tego typu schorzeniem.  

Pacjenci z perforacją przełyku mogą prezentować różne objawy 
kliniczne: dysfagię, odynofagię, ból w klatce piersiowej, duszność, 
rozedmę podskórną w obrębie szyi schodzącą w dół na ścianę klat-
ki piersiowej, gorączkę. Objawy tzw. triady Macklera (ból w klat-
ce, wymioty i rozedma podskórna) są prezentowane jednoczaso-
wo jedynie przez niewielką część pacjentów. Zgodnie z danymi 
dostępnymi w literaturze międzynarodowej najczęstszym obja-
wem klinicznym w przypadku perforacji przełyku jest ból (71%), 
gorączka (51%), duszność (24%) oraz trzeszczenie przy badaniu 

Tab. I. Charakterystyka grupy badanej.

PŁEĆ 9 MĘŻCZYZN 7 KOBIET

WIEK 24–83 Średnia wieku: 60,4 lat Med. 65

Czas Rozpoznania <12 godzin 8

12–48 godzin 2

>48 godzin 6

Miejsce perforacji Dolny przełyk 9

Środkowy przełyk 5

Szyjny odcinek przełyku 2

Termin zabiegu Do 24 godzin od rozpoznania 12

>48 godzin od rozpoznania 3

Zgon Brak zgonów 7

Zgony 9

Rozpoznanie TK 14

Endoskopia 2

Tab. II.  Wykonane procedury oraz wyniki leczenia.

PROCEDURA LICZBA PROCEDUR ZGONY

Zszycie 3 0

Zszycie, drenaż 1 1

Proteza 4 0

Proteza, drenaż 2 2

Resekcja połączenia 
żołądkowo-przełykowego

1 1

Resekcja metodą Ivora Lewisa 5 5
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kluczowego – który upływa od momentu perforacji do wdroże-
nia efektywnego leczenia. W przypadku pacjentów, u których 
nie mamy wywiadu urazowego, odma może być przypisywana 
odmie samoistnej lub odmie wtórnej w przebiegu współistnie-
jących chorób układu oddechowego. Podobnie może zostać po-
traktowana odma śródpiersiowa. W przypadku obecności pły-
nu decyzja co do jego drenażu będzie również – jak już powyżej 
opisano – uzależniona od jego ilości. Kiedy pacjent zostanie już 
zakwalifikowany do drenażu, wtedy nawet zdrenowanie innej 
treści niż surowicza czy krwista może nadal nie nasuwać podej-
rzenia perforacji przełyku, ponieważ ewentualna mętna treść – 
będąca w rzeczywistości treścią pokarmową – może być przy-
pisana obecności ropniaka opłucnej w jego wczesnej fazie, za 
którego powstanie obwini się choroby układu oddechowego. To 
może osłabić czujność zespołu terapeutycznego i przyczynić się 
do oddalenia w czasie postawienia prawidłowego rozpoznania.   

Literatura międzynarodowa stanowi, że jeżeli podejrzewamy per-
forację przełyku badaniem uzupełniającym powinno być badanie 
TK z doustnym podaniem środka kontrastowego  rozpuszczalne-
go w wodzie. Jednak badanie to może dać wynik fałszywie ujemny 
(nawet w 36%). Jeżeli pierwsze badanie daje wynik negatywny, ale 
w dalszym ciągu są realne przesłanki co do potencjalnej obecność 
perforacji, powinniśmy uzupełnić je badaniem z doustnym poda-
niem środka barytowego [4, 5, 6]. 

W przypadku drugiego odcinka przełyku możliwości terapeutycz-
ne opisywane w literaturze międzynarodowej są wielokierunkowe. 
Począwszy od wdrożenia leczenia zachowawczego polegającego 
na całkowitym wstrzymaniu żywienia doustnego i całkowitej pa-
renteralnej suplementacji składników odżywczych oraz płynów, 
skończywszy na dożylnej szerokowidmowej antybiotykoterapii 
oraz podaniu inhibitorów pompy protonowej. Takie postępowa-

perforacji były wynikiem tępych urazów, jakich chorzy doznali 
w wyniku wypadków komunikacyjnych. Diagnostyka obrazo-
wa – wdrożona w tych przypadkach na oddziałach SOR – oraz 
wysokie miejsce perforacji, szybko przyczyniły się do postawie-
nia prawidłowego rozpoznania oraz wdrożenia leczenia. W tym 
przypadku było to proste zszycie uszkodzonego miejsca. Takie 
perforacje rozpoznane szybko (przed upływem 24 godzin) ro-
kują najlepiej, ponieważ do uszkodzenia dochodzi w obrębie 
zdrowych, dobrze ukrwionych tkanek, które po prawidłowym 
zaopatrzeniu szybko się wygajają. Są to również perforacje do-
brze ograniczone, w których skażanie otaczających tkanek jest 
minimalne. W przypadku uszkodzenia drugiej części przełyku, 
tej położonej w obrębie klatki piersiowej, sytuacja nie zawsze jest 
już taka klarowna. W przypadkach pourazowych, ale również 
i w przypadkach powikłań jatrogennych czy perforacji samo-
istnych w tym odcinku, nawet wykonanie wczesnej tomografii 
komputerowej nie gwarantuje sukcesu diagnostycznego. Uwi-
doczniona w badaniu odma opłucnowa w przypadkach poura-
zowych traktowana jest najczęściej przez klinicystów jako efekt 
pękniętego płuca. Podobnie dzieje się w przypadku odmy śród-
piersiowej, za którą najczęściej odpowiedzialne jest uszkodzenie 
drogi oddechowej. Z kolei płyn uwidoczniony w jamie opłucnej 
najczęściej opisywany jest jako krwiak pourazowy. W zależności 
od ilości opisanego płynu podlega on bezpośredniemu drena-
żowi z jamy opłucnej celem weryfikacji, co do jego ilości i treści 
(ocenie podlega zabarwienie płynu, ilość oraz ewentualna dyna-
mika w przypadku czynnego krwawienia). Jednak w przypadku 
niewielkiej ilości płynu opisywanego w TK pacjenta nie kwalifi-
kuje się bezpośrednio po badaniu obrazowym do drenażu. Wo-
bec powyższego nie dochodzi do weryfikacji zawartości jamy 
opłucnej (krew, płyn surowiczy czy treść pokarmowa) i w tych 
przypadkach dochodzi najczęściej do przeoczenia perforacji na 
początkowym etapie diagnostyki i do wydłużenia czasu – jakże 

Tab. III.  Analiza parametrów laboratoryjnych w przypadku rozpoznania perforacji do 24godzin i powyżej 24 godzin.

ROZPOZNANIE (CZAS) WIEK WBC RBC NEUT HCT HGB URE CREA
BIAŁKO 
CAŁKOWITE CRP

Do 24 
godzin Średnia 54,88 13,342 3,281 13,081 29,175 10,863 12,049 118,750 39,100 95,500

Mediana 60,00 9,600 3,260 13,175 30,000 11,650 10,100 106,000 38,500 89,000

Odchylenie standardowe 18,122 9,0147 1,0644 7,6440 5,6279 3,4965 7,7495 75,2382 4,5757 48,6621

Minimum 24 2,4 1,9 3,4 20,4 5,2 2,3 44,0 35,0 20,0

Maksimum 72 26,8 5,2 23,0 36,0 15,4 22,8 248,0 49,0 153,0

N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Powyżej 
24godzin Średnia 66,00 9,339 3,971 8,800 31,987 10,525 14,625 160,375 38,125 150,875

Mediana 67,50 7,905 3,985 6,640 32,450 10,350 14,670 164,500 38,000 144,500

Odchylenie standardowe 17,825 3,9600 ,7192 4,7614 3,6926 2,4546 6,7541 103,6904 5,8661 115,9488

Minimum 30 5,1 3,2 4,1 28,0 6,7 3,0 49,0 28,0 11,0

Maksimum 83 15,0 5,4 15,7 39,0 13,2 22,0 370,0 45,0 300,0

N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ogółem Średnia 60,44 11,341 3,626 10,941 30,581 10,694 13,337 139,563 38,613 123,188

Mediana 65,00 8,105 3,575 8,110 31,500 11,100 12,500 140,500 38,500 113,500

Odchylenie standardowe 18,290 7,0368 ,9471 6,5372 4,8222 2,9236 7,1473 90,1177 5,1071 90,5356

Minimum 24 2,4 1,9 3,4 20,4 5,2 2,3 44,0 28,0 11,0

Maksimum 83 26,8 5,4 23,0 39,0 15,4 22,8 370,0 49,0 300,0

N 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
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chemiczne, laboratoryjne) zakażenia śródpiersia [9, 14, 15]. Perfo-
racje ograniczone (skażenie bezpośrednio przylegających tkanek 
lub niewielki – najczęściej ograniczony przez struktury przylegle 
– zbiornik) rokują lepiej w porównaniu do perforacji ze skażeniem 
jam opłucnych i rozległym skażeniem śródpiersia. W naszej gru-
pie badanej w przypadku perforacji w dolnym odcinku przełyku 
w trzech przypadkach ze względu na zaawansowany wiek chorych 
(powyżej 70 lat) zastosowaliśmy techniki oszczędzające (dwa pro-
tezowania z drenażem jamy opłucnej, jedno zszycie w połączeniu 
z drenażem).  W pozostałych przypadkach perforacji dolnego od-
cinka przełyku zastosowaliśmy zabiegi o charakterze resekcyjnym, 
z jednoczasowym odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowe-
go, w 1 przypadku – resekcję połączenia żołądkowo-przełykowego, 
w 5 przypadkach – operację ezofagiektomii metodą Ivora Lewisa. 
Grupa chorych, u których przeprowadzono zabieg Ivora Lewisa 
była grupą zmienną pod względem czasu rozpoznania perfora-
cji: 4 – poniżej 24 godzin, 1 – powyżej 48 godzin. Heterogenność 
w obrębie ostatniej grupy (przedział wiekowy, etiologia perforacji, 
wykładniki stanu zapalnego) pozwala na sformułowanie stwier-
dzenia, iż dobór metody leczenia w tej grupie pacjentów wynikał 
przede wszystkim z indywidualnych przesłanek i doświadczenia 
operatorów. Jednakże podobnie jak u Biancari’ego i wsp., którzy 
poddali analizie wyniki leczenia perforacji przełyku różnymi me-
todami u chorych powyżej 80. roku życia, wyniki leczenia w naszej 
grupie były na niezadawalającym poziomie [16].  

Jednakże Lin i wsp. również stosują ezofagiektomię z jednoczaso-
wą rekonstrukcją ciągłości przewodu pokarmowego. W przypad-
ku wyboru tej metody jednym z kluczowych założeń jest twier-
dzenie, iż usuwając sperforowany przełyk usuwa się potencjalne 
źródło zakażenia, które może nie poddawać się leczeniu w przy-
padku zastosowania mniej inwazyjnych form terapii. Z radykal-
nym leczeniem wiąże się dłuższy okres hospitalizacji, w tym na 
OIT, oraz nawet 30-procentowe ryzyko rozwoju niewydolności 
wielonarządowej [15]. 

Szeroki wachlarz postępowania terapeutycznego ponownie wska-
zuje na brak istnienia jednolitego schematu postępowania oraz jed-
noznacznych wytycznych, z których można korzystać w poszczegól-
nych przypadkach perforacji przełyku. W wielu ośrodkach w dalszym 
ciągu wybór metody opiera się na indywidualnych doświadczeniach 
pracującego tam personelu medycznego. Jednocześnie w publika-
cji Lin i wsp. sformułowany jest wniosek niosący pewnego stopnia 
uproszczoną wytyczną. Z ich obserwacji wynika, iż wszystkie per-
foracje jatrogenne, instrumentalne są perforacjami ograniczonymi 
w związku z powyższym można zastosować małoinwazyjne metody 
leczenia. Natomiast perforacje tzw. ciśnieniozależne (zespół Boer-
haavego), są perforacjami nieograniczonymi i powinny być kwali-
fikowane do rozległych zabiegów operacyjnych [15].    

WNIOSKI

Leczenie perforacji przełyku w dalszym ciągu stanowi wyzwa-
nie diagnostyczno-terapeutyczne. Ze względu na różnorodność 
potencjalnych przyczyn doprowadzających do tego schorzenia 
oraz możliwość wdrożenia wielu zróżnicowanych form postę-
powania terapeutycznego do dnia dzisiejszego nie ustalono jed-
norodnego schematu terapeutycznego. Wskazuje to na dalszą 
potrzebę analizowania tego zagadnienia, by doprowadzić do 
ujednolicenia schematów postępowania. 

nie może być wdrożone w przypadku niewielkiej i ograniczonej 
perforacji (brak cech skażenia opłucnej i śródpiersia, pacjent musi 
prezentować minimalne objawy kliniczne SIRS, podłoże perfora-
cji nie może mieć etiologii nowotworowej). Jednakże około 20% 
chorych leczonych w ten sposób wymaga wdrożenia procedury 
zabiegowej. W naszej grupie żadnego z pacjentów nie zakwalifi-
kowaliśmy do tego typu leczenia [7, 8, 9, 10].

Jedną ze stosunkowo nowych technik terapeutycznych stosowaną 
przez autorów niemieckich – Kuehn i wsp. [11] – jest zastosowa-
nie endoluminarnej endoskopowej terapii podciśnieniowej (EVT). 
Tę formę leczenia autorzy stosują zarówno w przypadku perforacji, 
jak i pooperacyjnej nieszczelności zespoleń. Przy zastosowaniu tej 
metody udało im się wyleczyć 19 z 21 pacjentów (ok. 90%). Jest to 
więc metoda obiecująca, jednakże w Polsce jeszcze nierozpowszech-
niona. Praca Brangewitza i wsp. wykazała przewagę metody EVT 
nad stentowaniem pod względem całkowitego zamknięcia wycieku 
(84,4% vs 53%). Ponadto w metodzie EVT odnotowano statystycz-
nie istotnie mniejszą ilość zwężeń w porównaniu z implementacją 
stentu na niekorzyść tej drugiej metody (9,4% vs 28%) [12]. 

W naszej grupie badanej stentowaniu poddano 6 chorych, wszy-
scy z tej grupy byli w przedziale wiekowym powyżej 60.  roku 
życia.  Podobnie jak inni autorzy, nie ograniczyliśmy implemen-
tacji stentu do przyczyn nowotworowych [9, 13, 14, 15, 16, 17]. 
Ponadto w dwóch przypadkach ta metoda leczenia znalazła swo-
je zastosowanie w przypadku nieograniczonej perforacji w po-
łączeniu z drenażem jamy opłucnej, co również zostało opisa-
ne w pracy Navaneethana i wsp.[18]. Dotychczas nie ustalono 
optymalnego czasu dla wprowadzenia uszczelniającego miejsce 
perforacji stentu, biorąc jednakże pod uwagę fakt , iż w przy-
padku perforacji przełyku w obrębie klatki piersiowej skażenie 
śródpiersia zwiększa się ok. 2% co 1 godzinę, czynność ta po-
winna być przeprowadzona jak najszybciej [18]. W analizowa-
nej grupie implementację stentu zastosowaliśmy w 4 przypad-
kach powikłań jatrogennych (po zabiegach endoskopowych), w 1 
przypadku perforacji o podłożu nowotworowym, w 1 przypadku 
pęknięcia samoistnego.  

W odcinku środkowym przełyku u jednego pacjenta z powodze-
niem przeprowadzono zabieg zszycia miejsca perforacji. Był to 
pacjent w wieku poniżej 60 lat, z rozległą jatrogenną perforacją, 
która została rozpoznana w czasie krótszym niż 12 godzin. Do wy-
boru tej metody leczenia przyczyniły się: brak wykładników stanu 
zapalnego oraz brak objawów skażenia śródpiersia.

Tematem budzącym największe emocje jest kwalifikacja pacjen-
tów do rozległych zabiegów o charakterze resekcyjnym. Zgodnie 
z założeniami wielu autorów istnieje kilka czynników branych pod 
uwagę podczas kwalifikowania do operacji resekcyjnych, bądź 
wyłączających z nich [9, 10, 11, 12, 13, 14]. Do tych kryteriów za-
liczamy m.in. czas jaki upłynął od perforacji do włączenia lecze-
nia. Zazwyczaj powyżej 24 godzin powinno rozważać się zabiegi 
rozleglejsze, mające na celu usunięcie źródła zakażenia, jednakże 
wielu autorów również w takich przypadkach stosuje zabiegi mniej 
inwazyjne (proste zszycie w przypadkach nienowotworowych 
i przy niewielkiej dewitalizacji tkanek, stentowanie), podkreślając 
jednocześnie, iż w tych sytuacjach wzrasta ryzyko nieszczelności 
w okresie pooperacyjnym [15].  Kolejnym z czynników branym 
pod uwagę jest rozległość perforacji i ewentualne skażenie okolicz-
nych tkanek treścią pokarmową oraz wykładniki (kliniczne, bio-
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