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Zespół Boerhaavego – ponad 290 lat doświadczeń 
chirurgów. Czy możliwy jest nawrót tego schorzenia?
Boerhaave Syndrome – over 290 years of surgical experiences. 
Can the disorder recur?
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StreSzczenie:  Samoistna perforacja przełyku (zespół Boerhaavego) jest schorzeniem rzadkim, stanowiącym poważne wyzwanie 
chirurgiczne. Analiza piśmiennictwa wykazała przypadki nawrotu samoistnej perforacji przełyku, a incydentalny charakter 
takiego stanu skłania do dokładnej ich oceny. Autorzy dokonali szczegółowego rozbioru klinicznego danych pozyskanych 
z ośmiu doniesień na temat nawrotu zespołu Boerhaavego. Dane przedstawiono w postaci zbiorczej tabeli, porównując 
przebieg kliniczny i wyniki leczenia chorych z pierwotnym zespołem Boerhaavego oraz stan pacjentów po jego nawrocie.

Słowa kluczowe:   perforacja przełyku, zespół Boerhaavego, nawrót

abStract:   Spontaneous perforation of the esophagus (Boerhaave syndrome) is a rare disease that poses a serious surgical challenge. 
The analysis of literature concerning the Boerhaave syndrome reveled cases of recurrent spontaneous perforation of the 
esophagus. The incidental nature of this condition calls for more accurate assessment of all such cases. The authors made 
a detailed evaluation of the data obtained from eight reports of recurrent Boerhaave syndrome. The data is presented as 
a summary table comparing the clinical course and outcomes of patients with the primary Boerhaave syndrome as well as 
recurrent Boerhaave syndrome.
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krwiste) oraz obecność rozedmy podskórnej na szyi i klatce pier-
siowej [13]. Z tych trzech symptomów, obecność rozedmy pod-
skórnej jest najbardziej patognomonicznym objawem i rozpozna-
je się ją u ok. 60% chorych z pierwotnym ZB [14]. Pojawienie się 
rozedmy podskórnej tylko u jednego chorego z opisywanej grupy 
próbuje się tłumaczyć obecnością zrostów płucno-opłucnowych 
i przełykowo-opłucnowych powstałych po pierwszej interwencji, 
a które mogą stanowić skuteczną zaporę przed rozwojem odmy 
opłucnowej i rozedmy podskórnej [10].

Troje z zaprezentowanych chorych obciążonych było ciężkim, 
wieloletnim spożywaniem alkoholu [5, 7, 10]. Z innych, pojedyn-
czych już dolegliwości, należałoby wymienić zaburzenia połyka-
nia [4] oraz niewydolność oddechową [5].

U wszystkich zaprezentowanych chorych postępowanie diagno-
styczne rozpoczęto od wziernikowania przełyku, jednak badaniem 
rozstrzygającym, decydującym o rozpoznaniu nawrotu samoist-
nej perforacji, było stwierdzenie w badaniu radiologicznym klatki 
piersiowej wyciekania środka cieniującego podanego doustnie poza 
światło przełyku [4, 5, 6, 7, 8, 9, 11]. Tylko u jednego chorego roz-
poznanie postawiono w oparciu o doraźne badanie endoskopowe 
wykonane z powodu nasilonego krwawienia z przewodu pokar-
mowego, które wymagało doraźnej interwencji chirurgicznej [10].

Dominującym miejscem pierwotnej perforacji (5 chorych) była 
ściana tylna dolnej lewobocznej części odcinka piersiowego prze-
łyku [5, 6, 7, 9, 10]. U dwóch pacjentów na tym samym poziomie, 
ale po stronie przeciwnej [9, 11], u kolejnych dwóch – na środko-

Istotą samoistnej perforacji przełyku, zwanej też zespołem Boer-
haavego (ZB), jest podłużne pęknięcie niezmienionego uprzed-
nio chorobowo przełyku [1]. Najczęstszy powód tego schorzenia 
stanowi nagły wzrost ciśnienia w świetle przełyku, spowodowany 
dyskoordynacją jego motoryki w trakcie nasilonych wymiotów. 
Przeglądając piśmiennictwo na ten temat [2, 3], natknęliśmy się na 
doniesienia opisujące nawrót tego schorzenia [4–11]. W literaturze 
przedmiotu cztery publikacje pochodzą ze Stanów Zjednoczonych 
[4, 5, 6, 7], trzy z Japonii [8, 10, 11] i jedna z Wielkiej Brytanii [9]. 
Dokonaliśmy szczegółowej analizy pozyskanych danych z cyto-
wanych doniesień, przedstawiając je w postaci zbiorczej w tabeli.

Wiek opisanych chorych w czasie nawrotu ZB wahał się od 17 do 
74 lat, średnio wynosił nieco ponad 50 lat i był zbliżony do śred-
niej wieku wyliczonej przez Brauera i wsp. dla pierwotnego ZB 
– 52,4 lat. W analizowanym materiale zwraca także uwagę prze-
waga mężczyzn w stosunku do kobiet 8:1, co jest zgodne z danymi 
z piśmiennictwa [12]. Porównując odstęp czasowy między pierwot-
ną perforacją a jej nawrotem, wyraźnie widać szeroką rozpiętość 
– od 24 dni aż do 30 lat. Dla ścisłości należy dodać, że u większości 
zaprezentowanych chorych nawrót ZB wystąpił w czasie od kilku 
do kilkudziesięciu miesięcy po pierwszym incydencie. W opisy-
wanych przypadkach nawrotu ZB najpowszechniej występującą 
dolegliwością był ból zlokalizowany w klatce piersiowej (6 cho-
rych) lub w nadbrzuszu (3 pacjentów). Następnie – wymioty, które 
odnotowano u 6 chorych [6, 7, 9, 10, 11], w tym u czterech z nich 
krwiste [6, 7, 11]. Na dziewięciu z zaprezentowanych pacjentów 
tylko u jednego [7] wystąpiły trzy objawy, zwane triadą Macklera, 
na którą składają się: ból w klatce piersiowej, wymioty (czasami 
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śródpiersia i jam opłucnowych przez procesy ropne, rozległością 
zmian miejscowych, a także –w jednym przypadku – niedużą 
perforacją bez objawów posocznicy. 

Procedurami operacyjnymi wykorzystanymi do leczenia nawro-
towej samoistnej perforacji były: pierwotna naprawa z [9] lub 
bez [5, 6, 10] wzmocnienia linii szwów łatką z okolicznych tka-
nek oraz okresowe „wyłączenie” przełyku z pasażu [7]. Z przed-
stawionych dziewięciu chorych jeden zmarł po leczeniu opera-
cyjnym, pozostali przeżyli. Chory, który zmarł, trafił do szpitala 
w skrajnie ciężkim stanie, z objawami niewydolności oddecho-
wej, zaś pęknięcie przełyku było najdłuższe ze wszystkich przed-
stawionych. Powodem zgonu, jak podaje autor doniesienia, były 
powikłania pooperacyjne [5].

SpoStrzeżenia

Zdajemy sobie sprawę, że dokonana przez nas analiza została opar-
ta na bardzo skromnych danych z piśmiennictwa. Zaprezentowane 
wyjątkowo rzadkie przypadki nawrotu ZB po wcześniejszym lecze-
niu pozwalają jednak odpowiedzieć twierdząco na pytanie, które za-
warliśmy w tytule doniesienia. Ponadto zauważyliśmy – podobnie 
jak Ieta i wsp. [10] – że w przedstawionym materiale rysuje się zależ-
ność pomiędzy sposobem pierwotnego leczenia a czasem nawrotu 
perforacji. Po leczeniu zachowawczym nawrót perforacji wystąpił 
w okresie do 6 miesięcy [4, 8], podczas gdy po leczeniu chirurgicznym 
okres ten wynosił od 8 miesięcy do 30 lat [5, 6, 7, 9, 10, 11].

wym odcinku przełyku piersiowego [4, 8]. Opisywaną dominację 
pierwotnej perforacji po stronie lewej tłumaczy się osłabieniem 
w tym miejscu ściany przełyku przez wnikające w jej obręb naczy-
nia i nerwy, a także kątowym jego zagięciem [15]. Odnosząc się do 
lokalizacji nawrotu perforacji, wyraźnie widać, że tylko u dwóch pa-
cjentów wystąpiła ona w tym samym miejscu, co pierwotna [9, 10]. 
U pozostałych 5 chorych miejsce pęknięcia znajdowało się po stro-
nie przeciwnej [5, 7, 9] lub obok pierwotnego uszkodzenia [6, 8]. 
Ieta i wsp. sugerują, że ta zauważalna tendencja do lokalizacji 
nawrotowej perforacji po przeciwnej stronie przełyku może być 
spowodowana wzmocnieniem ściany przełyku przez nawar-
stwienia opłucnowe i powstałą bliznę po pierwotnym leczeniu 
[10]. Długość pęknięcia w przypadku pierwotnego ZB wahała 
się między 10–30 mm przy średniej 25 mm, natomiast przy na-
wrocie 5–60 mm (średnio 31 mm). Z zaprezentowanych danych 
widać, że pęknięcia w przypadkach nawrotu były nieco dłuższe.

Planując strategię leczenia – zarówno pierwotnego, jak i nawro-
towego ZB – cytowani autorzy [4–11] kwalifikowali pacjentów 
do poszczególnych sposobów, biorąc pod uwagę: czas, jaki minął 
od pęknięcia do podjęcia działań naprawczych, rozległość uszko-
dzenia, zmiany miejscowe w ścianie przełyku, stadium zakażenia 
śródpiersia i jam opłucnowych oraz stan ogólny. Odnosząc się 
do leczenia pierwotnego ZB, widoczna jest nieznaczna przewaga 
postępowania operacyjnego [5, 6, 7, 9, 10] nad leczeniem zacho-
wawczym [4, 8, 9, 11]. Podobnie było w przypadkach nawrotów 
perforacji. Leczenie zachowawcze zastosowano tylko u trzech cho-
rych, tłumacząc to ciężkim stanem ogólnym, masywnym zajęciem 

tab. i.  Rozbiór kliniczny danych pozyskanych z doniesień [4–11].

pierwotna perforacja nwrót perforacji

autor / kraj wiek płeć lokalizacja 
perforacji 
(odcinek 
przełyku)

długość 
perfora-
cji (mm)

SoSób 
leczenia

czaS 
nawrotu 
perforacji

główne 
dolegliwości

lokalizcja 
perforacji 
(odcinek 
przełyku)

miejSce 
nawrotu 
perforacji

długość 
perfo-
racji  
(mm)

SpoSób 
leczenia

wyniki 
leczenia

Saha S.P. [4] 
U.S.A.

17 K środkowy nie 
podano

zacho-
wawcze

6 miesięcy ból w klatce 
piersiowej

środkowy nie podano nie 
podano

zacho-
wawcze

przeżycie

Kish G.F. [5] 
U.S.A.

51 M dolny lewy 30 chirur-
giczne

14 miesięcy ból w klatce 
piersiowej, 
niewydolność 
oddechowa

dolny 
prawy

różne od 
pierwotnego

60 chirur-
giczne

zgon

Reeder L.B. 
[6] U.S.A.

66 M dolny lewy nie 
podano

chirur-
giczne

30 lat ból w 
nadbrzuszu, 
krwiste 
wymioty

dolny lewy różne od 
pierwotnego

40 chirur-
giczne

przeżycie

Lujan K.J. [7] 
U.S.A.

45 M dolny lewy 10 chirur-
giczne

8 miesięcy triada 
Macklera

dolny 
prawy

różne od 
pierwotnego

20 chirur-
giczne

przeżycie

Nokata Y. [8] 
Japonia

74 M środkowy 
lewy

25 zacho-
wawcze

24 dni ból w klatce 
piersiowej 
podczas 
połykania

środkowy 
prawy

różne od 
pierwotnego

5 zacho-
wawcze

przeżycie

Khan D.A. [9] 
Anglia

59 M dolny lewy 30 chirur-
giczne

26 
miesięcy

ból w 
nadbrzuszu, 
krwiste 
wymioty

dolny 
prawy

to samo 
miejsce

20 chirur-
giczne

przeżycie

49 M dolny lewy 30 chirur-
giczne

27 
miesięcy

ból w klatce 
piersiowej 
podczas 
połykania

dolny 
prawy

różne od 
pierwotnego

30 zacho-
wawcze

przeżycie

Ieta K. [10] 
Japonia

43 M dolny lewy nie 
podano

chirur-
giczne

6 lat ból brzucha, 
krwiste 
wymioty

dolny lewy to samo 
miejsce

20 chirur-
giczne

przeżycie

Naitoh H. [11] 
Japonia

52 M dolny 
prawy

50 chirur-
giczne

8lat ból w klatce 
piersiowej, 
wstrząs

dolny 
prawy

różne od 
pierwotnego

50 chirur-
giczne

przeżycie
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-przełykowego czy przepukliny rozworu przełykowego, kolejnym 
czynnikiem ryzyka wystąpienia nawrotu ZB może być zespół prze-
ciwciał antyfosfolipidowych [11].

Podsumowując: zaprezentowany przegląd piśmiennictwa dowo-
dzi, że rozpoznanie nawrotu samoistnej perforacji przełyku jest 
trudne zarówno z powodu incydentalności tej choroby, jak i z po-
wodu objawów, które bardzo często są niestałe i wieloznaczne. Na 
dodatek nawrót tego schorzenia może wystąpić po miesiącu, ale 
też po 30 latach od wcześniejszego leczenia. Pocieszające jest to, 
że zaprezentowane sposoby leczenia okazały się skuteczne.

Opisy odległych obserwacji pacjentów (follow-up) po leczeniu sa-
moistnej perforacji przełyku należą do rzadkości, sięgają najwy-
żej 2–5 lat po pierwotnej naprawie. W tym czasie na 43 opisanych 
pacjentów u czterech doszło do zwężenia dolnej części przełyku 
piersiowego wymagającego poszerzania [16–19]. Przedstawione 
powyżej dane, oraz możliwość nawrotu ZB, wskazują na koniecz-
ność przedłużenia obserwacji pacjentów nawet do kilkudziesię-
ciu lat [2, 3, 4].

Ostatnio ukazało się doniesienie sugerujące, że oprócz naduży-
wania alkoholu, obecności bezobjawowego refluksu żołądkowo-
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