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kazuistyka/case report

Ciśnieniowe pęknięcie przełyku (zespół Boerhaavego) 
jako diagnostyczne i terapeutyczne wyzwanie 
wymagające szybkiej i skutecznej współpracy 
międzyklinicznej. Raport przypadku z regionalnego 
ośrodka specjalizującego się w chorobach przełyku
Barogenic rupture of oesophagus (Boerhaave syndrome) as 
diagnostic and therapeutic challenge requiring rapid and effective 
interdisciplinary cooperation – case report
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StreSzczenie:    Prezentujemy opis przypadku 47-letniego mężczyzny przyjętego do naszego ośrodka z powiatowego Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego z objawami wstrząsu septycznego i podejrzeniem zespołu Boerhaavego. Po potwierdzeniu rozpoznania pa-
cjenta operowano w trybie ostrego dyżuru. W przebiegu pooperacyjnym wystąpiły objawy alkoholowego zespołu abstynen-
cyjnego oraz przetoki przełykowo-śródpiersiowej – najpoważniejszego powikłania miejscowego w tym schorzeniu. W efekcie 
leczenia zachowawczego uzyskano wygojenie się przetoki i powrót chorego do zdrowia. W kontrolnym badaniu po 6 miesią-
cach od wypisu nie stwierdzono powikłań odległych, w szczególności zwężenia przełyku.  

Słowa kluczowe:   zespół Boerhaavego, zapalenie śródpiersia, przetoka przełyku

abStract:   We describe a 47-year-old male who was admitted to our centre from a local emergency unit with septic shock due to suspect-
ed Boerhaave syndrome. After the diagnosis was confirmed, the patient underwent emergency surgery. Postoperatively, the 
patient had symptoms of acute alcoholic delirium, and developed an oesophagomediastinal fistula as the most serious local 
complication. Successful conservative treatment enabled complete healing of the fistula, leading to patient recovery. No late 
complications like oesophageal stenosis were found at 6 months from discharge. 
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wprowadzenie

Zespół Boerhaavego jest terminem opisującym tzw. spontaniczne 
pęknięcie dotychczas zdrowego przełyku w wyniku nagłego wzro-
stu ciśnienia śródprzełykowego w trakcie ciężkich wymiotów. Ten 
eponim pochodzi z pierwszego opisu tej choroby przedstawionego 
przez holenderskiego patologa Hermanna Boerhaave w 1724 roku. 
Ten przypadek dotyczył holenderskiego admirała Jana van Wasse-
naera, który zmarł z powodu rozlanego zapalenia śródpiersia wy-
wołanego perforacją przełyku po epizodzie wymiotów – przyczynę 
zgonu określono w czasie autopsji [1]. Inne przyczyny ciśnieniowego 
pęknięcia przełyku mogą być następujące: nagły wzrost ciśnienia 
w jamie brzusznej w trakcie podnoszenia ciężarów, wysiłek, nasile-
nie astmy, napady drgawkowe, a nawet napady śmiechu. Zespół Bo-
erhaavego bardzo rzadko jest objawem choroby zapalnej przełyku. 
Pęknięcie ściany przełyku zwykle ma miejsce w dystalnej jednej trze-
ciej przełyku, ponieważ ten odcinek jest najbardziej narażony na roz-
dęcie i nie jest dodatkowo wzmocniony strukturami wspierającymi 
[2, 3]. Najrzadziej występującą lokalizacją pęknięcia jest część szyjna 

przełyku. Typowe objawy perforacji przełyku obejmują: silne bóle 
– zamostkowy i nadbrzusza, duszność, odmę podskórną oraz szybko 
rozwijający się wstrząs septyczny. W wyniku pęknięcia ściany prze-
łyku treść żołądka, ślina, a nawet żółć, przedostają się do śródpiersia 
i lewej jamy opłucnej w 70%, do prawej jamy opłucnej w 20% i do 
obu jam opłucnej w 10% przypadków. Prowadzi to do wystąpienia 
ciężkiego martwiczego zapalenia śródpiersia i posocznicy. Wskaźnik 
śmiertelności jest wysoki i zależy od czasu od wystąpienia choroby 
do jej leczenia, przy czym w przypadkach nieleczonych sięga 90%, 
a u pacjentów po odpowiednim zabiegu chirurgicznym 40% [1, 7–9].

W badaniach radiologicznych występują najczęściej: odma opłuc-
nowa, wysięk opłucnowy, odma śródpiersia oraz odma podskór-
na. Badanie radiograficzne przełyku z podaniem rozpuszczalne-
go w wodzie środka kontrastowego zwykle ukazuje wyciek poza 
światło przełyku.

Operacja w trybie nagłym pozostaje leczeniem z wyboru, aczkol-
wiek w wybranych przypadkach opisywano metody leczenia en-



WWW.PPCH.PL38

go płynu w jamie otrzewnej; mobilizacja lewego zgięcia okrężnicy 
i okrężnicy zstępującej ze śledzioną, trzustką i żołądkiem (manewr 
Maddoxa) z przemieszczeniem dośrodkowo w celu udostępnienia 
rozworu przełykowego i lewej strony przepony; preparowanie wię-
zadła trójkątnego lewego wątroby i odciągnięcie wątroby bocznie na 
prawą stronę; preparowanie więzadła przełykowo-przeponowego, 
otwarcie i preparowanie rozworu przełykowego. Po wejściu do lewej 
jamy opłucnej przez rozwór ewakuowano 2000 ml treści żołądka. 
Znaleziono pęknięcie lewej bocznej ściany przełyku o długości 5 cm. 
Po wprowadzeniu sondy nosowo-żołądkowej perforację zamknięto 
szwem ciągłym dwuwarstwowym. Następnie pod kontrolą manual-
ną wprowadzono dwa dreny do jamy opłucnej tak, aby dolny otwór 
drenu płynowego znajdował się tuż powyżej przepony. Usunięto 
dren z III przestrzeni międzyżebrowej. Następnie wykonano fun-
doplikację sposobem Dora, później gastrostomię sposobem Witzela 
i dywulsję odźwiernika. Wykonano drenaż śródpiersia i zamknięto 
ranę po laparotomii. Tuż po operacji u pacjenta wystąpiła niewydol-
ność oddechowa oraz krążeniowa i został przewieziony na oddział 
intensywnej terapii w celu dalszego leczenia. Z powodu zapalenia 
śródpiersia, aspiracyjnego zapalenia płuc i szybko rozwijającego 
się wstrząsu septycznego pacjent wymagał wentylacji mechanicz-
nej, wsparcia krążenia i antybiotykoterapii o szerokim spektrum.  
W czasie leczenia na OIT u pacjenta wystąpiły objawy ostrego alko-
holowego zespołu abstynencyjnego, wymagające intensywnej sedacji.  
W kontrolnym badaniu radiograficznym przełyku ze środkiem kon-
trastowym wykonanym 12. dnia po operacji zaobserwowano przetokę 
przełyku. Po zastosowaniu leczenia zachowawczego obejmującego 
ścisłą dietę, całkowite żywienie pozajelitowe, przełykową sondę ssącą 
i wydłużony drenaż lewej jamy opłucnej przy minimalnym ciśnie-
niu ssania uzyskano wygojenie się przetoki. W badaniu radiogra-
ficznym przełyku wykonanym 21. dnia po operacji nie zaobserwo-
wano wycieku z przełyku. Pacjent w stanie dobrym został wypisany 
do domu. Sześć miesięcy później nie zaobserwowano zwężenia ani 
innych nieprawidłowości w kontrolnym badaniu radiologicznym 
i endoskopowym. Według raportu pacjenta i jego bliskich, chory 
przestał pić alkohol.

dySkuSja

Przypadek przedstawiony w niniejszym artykule jest przykładem 
wydajnej i skutecznej współpracy międzyklinicznej. Właściwa 
diagnostyka i wczesnej podjęcie decyzji o przesłaniu pacjenta do 
specjalistycznego ośrodka klinicznego bez wątpienia przyczyni-
ły się do końcowego sukcesu. Uwzględniając naturalny przebieg 
zespołu Boerhaavego, bezpośrednie powiązanie między czasem 
trwania objawów a wskaźnikami śmiertelności i chorobowości, 
a także niewielkie doświadczenie lokalnych ośrodków chirurgicz-
nych w dziedzinie chirurgii przełyku, musimy się zgodzić, że de-
cyzja o przewiezieniu pacjenta do naszego ośrodka była właściwa. 
Należy podkreślić, że u pacjentów z silnym bólem zamostkowym 
i obecnością wymiotów w wywiadzie należy zawsze uwzględnić 
prawdopodobieństwo pęknięcia przełyku w ramach rozpoznania 
różnicowego. Standardowe badanie radiograficzne – prześwie-
tlenie przeglądowe i badanie radiograficzne przełyku z podaniem 
środka kontrastowego rozpuszczalnego w wodzie – zwykle po-
twierdzają wczesne rozpoznanie. Operacja przeprowadzona od 
razu poprawia przeżycie pacjentów. Odłożenie leczenia skutkuje 
znacznym wzrostem wskaźników chorobowości i śmiertelności 
– do 90% zgonów po 48 godzinach od wystąpienia objawów [1, 2, 
7, 8, 9]. W przypadku perforacji dystalnego odcinka przełyku za-

doskopowego obejmujące np. stentowanie [4–6]. Są także przy-
padki, w których jedynym leczeniem był drenaż [6]. W większości 
pozycji piśmiennictwa jako metoda z wyboru w przypadku perfo-
racji przełyku z dowolnej przyczyny wskazywana jest wczesna na-
prawa [1, 6, 7]. Metody chirurgiczne są następujące: drenaż śród-
piersia i jamy opłucnej przez lewą lub prawą torakotomię (zależnie 
od lokalizacji pęknięcia); resekcja piersiowego odcinka przełyku 
z przetoką ślinową, gastrostomia, jejunostomia i drenaż opłucnej 
[3,10]; zszycie pęknięcia przez torakotomię z gastrostomią, mikro-
jejunostomia odżywcza i drenaż śródpiersia [10]; pierwotne zszy-
cie pęknięcia z płatem z sieci lub osierdzia [3, 6, 10]. Pierwotna 
naprawa przez dostęp do dolnego odcinka przełyku przez rozwór 
z zszyciem perforacji, drenażem jamy opłucnej i gastrostomią/je-
junostomią jest przedstawiana niezwykle rzadko [4, 5]. Ze wzglę-
du na rzadkie występowanie tej jednostki chorobowej, problemy 
diagnostyczne oraz niewystarczające doświadczenie danego chi-
rurga nie ma możliwości opracowania standardu rozpoznawania 
i leczenia zespołu Boerhaavego [2, 4, 5, 8, 9].

opiS przypadku

Prezentujemy opis przypadku 47-letniego mężczyzny przyjęte-
go do naszego ośrodka w trybie nagłym z zespołem Boerhaave-
go, który został wywołany ciężkimi wymiotami po nadużywaniu 
alkoholu. Szczegółowo opisujemy podejście kliniczne podczas 
przyjęcia, leczenie chirurgiczne, przebieg pooperacyjny, powi-
kłania oraz ich leczenie.

Czterdziestosiedmioletni bezrobotny mężczyzna nadużywają-
cy alkoholu został przyjęty na Oddział Ratunkowy Regionalnego 
Szpitala w Trzebnicy w województwie dolnośląskim (35 km od 
naszego ośrodka) z silnym bólem klatki piersiowej, bólem w nad-
brzuszu i dusznością. Pacjent zgłosił ciąg alkoholowy trwający 
3 tygodnie. Według relacji pacjenta dwa dni przed hospitalizacją 
wystąpił u niego silny ból nadbrzusza w wyniku niestrawności. 
Wymioty nasiliły się kolejnego dnia. W trakcie jedn  ego z epizo-
dów wymiotów pojawił się silny ból klatki piersiowej i nadbrzu-
sza, a następnie nasilająca się duszność. Pacjenta przywieziono 
do regionalnego oddziału ratunkowego z podejrzeniem ostrego 
zespołu wieńcowego. Ostry zespół wieńcowy został wykluczony, 
po czym poszerzono zakres badań diagnostycznych. Przeglądowe 
prześwietlenie wykazało wysięk w lewej jamie opłucnej i niewiel-
ką odmę podskórną. Badanie radiograficzne przełyku z podaniem 
rozpuszczalnego w wodzie środka kontrastowego wykazało wy-
ciek do lewej jamy opłucnej na poziomie nadprzeponowej części 
przełyku. Wprowadzono dren do lewej jamy opłucnej przez III 
przestrzeń międzyżebrową i zamknięto po aspiracji wysięku. Po 
konsultacji telefonicznej pacjenta niezwłocznie przewieziono do 
naszego ośrodka. W czasie przyjęcia pacjent był przytomny, nie 
obserwowano objawów niewydolności krążeniowej lub oddecho-
wej. Stwierdzono niewielką duszność; nie zaobserwowano objawów 
otrzewnowych, zanotowano rzężenie i zmniejszony szmer odde-
chowy nad lewym płucem w badaniu osłuchowym, umiarkowa-
ną odmę podskórną w górnej części klatki piersiowej. Wykonane 
prześwietlenie ze środkiem kontrastowym potwierdziło perforację 
dolnego odcinka przełyku, obecność znacznej odmy opłucnowej 
oraz niewłaściwie wprowadzony dren do opłucnej – zbyt wysoko 
i zagięty w dół nie dawał możliwości skutecznego drenażu. Pa-
cjent był operowany w znieczuleniu ogólnym. Przebieg operacji 
był następujący: górna pośrodkowa laparotomia – brak wolne-
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Ten ostry przypadek wymaga natychmiastowej diagnostyki i po-
stępowania terapeutycznego. W prześwietleniu klatki piersiowej 
może być widoczna odma opłucnowa, wysięk opłucnowy, odma 
śródpiersia i/lub odma podskórna, natomiast badanie radiogra-
ficzne przełyku z podaniem rozpuszczalnego w wodzie środka 
kontrastowego zwykle wykazuje wyciek poza światło przełyku. 
Operacja w trybie nagłym (wczesna naprawa i drenaż) jest lecze-
niem z wyboru każdej perforacji przełyku. Rokowanie jest niezbyt 
korzystne i wskaźnik śmiertelności waha się od 90% w przypad-
kach nieleczonych do 40% w przypadku prawidłowego leczenia. 
Przetoka przełykowo-śródpiersiowa jest najbardziej poważnym 
miejscowym powikłaniem zespołu Boerhaavego. Zarówno rzad-
kie występowanie, trudna diagnostyka, jak i niewystarczające do-
świadczenie chirurgów są barierami utrudniającymi określenie 
standardu diagnostycznego i terapeutycznego dla tego schorzenia.

lecamy podejście do śródpiersia przez laparotomię i rozwór prze-
łykowy, pierwotne zamknięcie pęknięcia, drenaż jamy opłucnej 
i gastrostomię odżywczą z pyloroplastyką lub dywulsją odźwiernika 
w celu zapobieżenia wystąpieniu opóźnionego opróżniania żołąd-
ka. Niemniej jednak rozległe pęknięcie ściany przełyku może wy-
magać torakotomii i ezofagektomii bez natychmiastowego przy-
wrócenia ciągłości przewodu pokarmowego [10].

wnioSek

Zespół Boerhaavego jest spontanicznym pęknięciem dotychczas 
zdrowego przełyku w wyniku nagłego wzrostu ciśnienia śródprze-
łykowego. Należy go rozważyć u każdego pacjenta z silnym bólem 
zamostkowym i obecnością nasilonych wymiotów w wywiadzie. 
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