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STRESZCZENIE:    Leczenie zespołów przełykowych i pozaprzełykowych choroby refluksowej przełyku (GERD) jest ukierunkowane przede 
wszystkim na hamowanie wydzielania kwasu solnego. Pomimo wysokiej skuteczności działania inhibitorów pompy proto-
nowej (PPI) u około 30–60% pacjentów z GERD występują codzienne objawy choroby. Ważną rolę w generowaniu objawów 
GERD, poza refluksem kwaśnym, mają także inne czynniki, takie jak: nieprawidłowa perystaltyka przełyku, nadwrażliwość 
trzewna, zaburzone mechanizmy oczyszczania przełyku i zaburzona bariera śluzówkowa. Dodatkową propozycją terapeu-
tyczną jest postępowanie, mające na celu poprawę mechanizmów obronnych błony śluzowej przełyku, a nie wpływ na hamo-
wanie czynników uszkadzających. Preparat składający się z kwasu hialuronowego (HA), siarczanu chondroityny (CS) i poloxa-
meru 407 chroni przed czynnikami uszkadzającymi (kwas solny, pepsyna) oraz przyspiesza proces gojenia i regeneracji błony 
śluzowej, stanowiąc ważny element monoterapii lub terapii dodanej u pacjentów z GERD.

SŁOWA KLUCZOWE:  choroba refluksowa przełyku, kwas hialuronowy (HA) plus siarczan chondroityny (CS) i poloxamer 407, refluks krtaniowo- 
-gardłowy 

ABSTRACT:   Treatment of esophageal and extraesophageal reflux syndromes is mainly focused on inhibiting the secretion of hydrochlo-
ric acid. In spite of the high efficacy of proton pump inhibitors, approx. 30–60% of GERD patients experience daily symp-
toms. Beside acid reflux, other factors such as abnormal esophageal peristalsis, visceral hypersensitivity, ineffective esoph-
ageal clearance mechanisms, and impaired mucosal barrier also play an important role in generating GERD symptoms.  
An additional therapeutic proposition is a procedure aimed at improving the defense mechanisms of esophageal mucosa 
rather than inhibiting the damage-inducing factors. The preparation consisting of hyaluronic acid (HA), chondroitin sulfate 
(SC) and poloxamer 407 protects against harmful factors (hydrochloric acid, pepsin) and accelerates mucosal healing and 
regeneration, constituting a substantial element of monotherapy or add-on therapy in patients with gastroesophageal reflux 
disease.

KEYWORDS:  gastroesophageal reflux disease, hyaluronic acid (HA) plus chondroitin sulphate (CS) and poloxamer 407, laryngopharyngeal  
 reflux
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domowych, przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych, 
warunki środowiskowe oraz częste nadużywanie głosu [6]. Rozpo-
znanie utrudnia fakt braku „klasycznych” objawów choroby refluk-
sowej, takich jak zgaga i regurgitacje u około połowy pacjentów  
[2, 7]. Do chorób wymagających różnicowania z LPR zaliczamy: ostre  
i przewlekłe zapalenie krtani, zespół spływania wydzieliny po tyl-
nej ścianie gardła, zwężenie krtani, guzy nowotworowe krtani, 
gardła, przełyku, choroby degeneracyjne OUN, miastenię oraz 
powikłania w przebiegu wieloletniej cukrzycy.

Niezależnie od klasyfikacji montrealskiej wyróżnia się dwie główne 
postacie fenotypowe choroby refluksowej: (1) postać nadżerko-
wą rozpoznawaną w gastroskopii u 20–25% chorych i (2) postać 
nienadżerkową diagnozowaną u około 60–70% pacjentów [8, 9]. 

Etiopatogeneza GERD jest złożona i wieloczynnikowa. Ważnym 
czynnikiem jest zaburzona funkcja dolnego zwieracza przełyku, 
wynikająca z obniżonego ciśnienia w obrębie dolnego zwieracza 
przełyku (ang. Lower Esophageal Sphincter; LES) oraz zwiększona 
ilość przejściowych relaksacji LES. Do czynników promujących 
występowanie GERD zaliczamy przepuklinę rozworu przełykowe-
go przepony oraz zaburzenie opróżniania żołądka, co przyczynia 
się do na nasilenia cofania kwaśnej treści z żołądka do przełyku  
i przedłużonego kontaktu śluzówki przełyku z refluksatem.  
Ponadto znaczenie ma upośledzenie mechanizmów obronnych 
błony śluzowej przełyku w wyniku zmniejszenia wydzielania śliny  
i wydłużenia klirensu przełykowego [10]. 

Patofizjologia zaburzeń laryngologicznych uwzględnia bezpo-
średnie uszkodzenie błony śluzowej gardła i krtani w wyniku 
aspiracji treści kwaśnej z przełyku. W warunkach fizjologicz-
nych cztery mechanizmy pełnią funkcję chroniącą górne drogi 
oddechowe przed uszkodzeniem przez refluksat: dolny i górny 
zwieracz przełyku, prawidłowa motoryka i oczyszczanie prze-
łyku, a także oporność śluzówkowa nabłonka przełyku [4]. Na 
tę ostatnią składają się: śluz bogaty w dwuwęglany, połączenia 
międzykomórkowe oraz prawidłowy przepływ krwi. 

Zaburzenia funkcji tych mechanizmów ochronnych skutkują 
uszkodzeniem delikatnego nabłonka dróg oddechowych. Uszko-
dzenie aparatu rzęskowego prowadzi do nagromadzenia śluzu, co 
prowokuje kaszel i odchrząkiwanie. Początkowo następuje: po-
szerzenie naczyń krwionośnych, powstanie wybroczyn, obrzęk 
podścieliska oraz przesięk zapalny. 

Następnie w wyniku nacieku fibroblastów dochodzi do: włók-
nienia, metaplazji płaskonabłonkowej nabłonka oddecho-
wego, przerostu, a następnie zaniku gruczołów śluzowych. 
Patofizjologia objawów pozaprzełykowych GERD uwzględ-
nia także obecność mechanizmu odruchowego, w którym  
– w wyniku pobudzenia nerwu błędnego przez treść reflukso-
wą – w dystalnej części przełyku dochodzi do skurczu oskrze-
li, kaszlu i wtórnego uszkodzenia nabłonka krtani [11]. Przy-
czynami powstawania objawów laryngologicznych mogą być 
także: obniżona aktywność izoenzymu III anhydrazy węgla-
nowej oraz niskie stężenie naskórkowego czynnika wzrostu  
(ang. Epidermal Growth Factor; EGF) w obrębie nabłonka krtani  
u pacjentów z LPR [12, 13].

WYKAZ SKRÓTÓW

CS – siarczan chondroityny 
DIS – poszerzenie przestrzeni pomiędzy komórkami nabłonka 
wielowarstwowego płaskiego przełyku 
EGF – naskórkowy czynnik wzrostu 
GERD – choroba refluksowa przełyku 
HA – kwas hialuronowy 
LES – dolny zwieracz przełyku 
LPR – refluks krtaniowo-gardłowy 
NERD – nienadżerkowa choroba refluksowa  
OUN – ośrodkowy układ nerwowy 
PPI – inhibitory pompy protonowej 
RFS – skala refluksowych objawów morfologicznych w badaniu 
laryngofiberoskopowym 
RSI – wskaźnik objawów refluksu

WSTĘP

PATOGENEZA I OBRAZ KLINICZNY ZESPOŁÓW 
PRZEŁYKOWYCH I POZAPRZEŁYKOWYCH 
CHOROBY REFLUKSOWEJ PRZEŁYKU (GERD)

Obraz kliniczny choroby refluksowej przełyku (ang. Gastroesopha-
geal Reflux Disease; GERD) jest zróżnicowany i zgodnie z konsen-
susem z Montrealu obejmuje zarówno objawy ze strony przełyku, 
jak i objawy pozaprzełykowe. Do objawowych zespołów przełyko-
wych należy typowy zespół refluksowy, w którym dominują zgaga  
i regurgitacje. Objawami typowego zespołu refluksowego są rów-
nież ból w nadbrzuszu i zaburzenia snu wywołane refluksem. 

Drugim przełykowym zespołem objawowym jest zespół bólu  
w klatce piersiowej, w którym ból stanowi jedyny objaw choro-
by lub dominuje nad typowymi objawami GERD. Kolejną grupę  
w zakresie zespołów przełykowych stanowią choroby przebiegające  
z uszkodzeniem przełyku, takie jak: refluksowe zapalenie prze-
łyku, zwężenie przełyku, przełyk Barretta i rak gruczołowy prze-
łyku. Do zespołów pozaprzełykowych zalicza się grupy objawów 
o udowodnionym związku przyczynowo-skutkowym z refluk-
sem: zespół kaszlowy, krtaniowy, astmatyczny i zespół nadżerek 
zębowych oraz zespoły, w których związek ten jest brany pod 
uwagę, ale nie został dostatecznie udowodniony. Do tych ostat-
nich zaliczamy: zapalenie gardła, zapalenie zatok przynosowych, 
idiopatyczne zwłóknienie płuc i zapalenie ucha środkowego [1, 2].

W opinii wielu autorów do najczęstszych objawów pozaprze-
łykowych GERD zaliczany jest zespół objawów związanych  
z refluksem krtaniowo-gardłowym (ang. laryngopharyngeal re-
flux; LPR) [3, 4]. Obecnie uważa się, że u około 4–10% pacjen-
tów zgłaszających się do laryngologa przyczynę dolegliwości  
stanowi choroba refluksowa przełyku [4, 5]. Do objawów, z jaki-
mi zgłaszają się chorzy, zaliczamy: chrypkę, męczliwość głosu, 
odchrząkiwanie, nadmierną produkcję śluzu, przewlekły kaszel, 
uczucie ciała obcego, dysfagię oraz ból gardła. Większość z nich 
ma uporczywy, nawracający charakter. Powodem ich wystąpienia 
mogą być także inne czynniki, takie jak: palenie tytoniu, infekcje  
górnych dróg oddechowych, alergie, posiadanie zwierząt  
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błony śluzowej. Preparat ten stosuje się w leczeniu objawów GERD  
w monoterapii oraz w ramach terapii dodanej, razem z PPI. Ponad-
to używany jest w terapii pomostowej, gdy zachodzi konieczność 
odstawienia leków antysekrecyjnych, np. przed oceną aktualnego 
zakażenia Helicobacter pylori. 

W skład preparatu wchodzą dwa glikozaminoglikany: kwas hia-
luronowy (HA) i siarczan chondroityny (CS) oraz związek hydro-
filowy – poloxamer 407. 

HA jest szeroko rozpowszechnioną substancją aktywną biologicz-
nie, która stanowi składnik macierzy pozakomórkowej wielu tka-
nek organizmu człowieka, w tym: tkanki łącznej, skóry, płynów 
stawowych i narządów wewnętrznych [26]. Substancja ta bierze 
udział w wielu procesach fizjologicznych, takich jak: regeneracja, 
morfogeneza, gojenie ran, a w zależności od masy cząsteczkowej 
wpływa na pobudzanie lub hamowanie angiogenezy. HA oddzia-
łuje na funkcje komórek poprzez interakcje ze specyficznymi re-
ceptorami, wykazując efekt przeciwzapalny i wspomagając od-
nowę komórkową. Uczestniczy w procesach zapalnych poprzez 
aktywację makrofagów i promowanie uwalniania cytokin z komó-
rek śródbłonka i komórek dendrytycznych. Ponadto wykazano, że 
substancja ta ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze  
i przeciwwirusowe [27, 28]. Promuje syntezę kolagenu typu III,  
który bierze udział w procesach gojenia bez etapu powstawania 
blizn. Duża masa cząsteczkowa HA oraz właściwości wchłaniania 
wody zapobiegają dyfuzji innych substancji z obszaru błon śluzo-
wych, wspomagając procesy odnowy komórkowej [29]. Oprócz 
szerokiego zastosowania w medycynie estetycznej, pełni on ważną 
rolę w: leczeniu nawracających owrzodzeń skóry i błon śluzowych, 
leczeniu chorób proktologicznych, regeneracji strun głosowych 
oraz chorobie zwyrodnieniowej stawów. Miejscowe podanie hia-
luronianu odgrywa kluczową rolę w procesach gojenia po opera-
cjach laryngologicznych [30]. 

Druga z substancji – siarczan chondroityny (CS) – obecna jest 
w macierzy pozakomórkowej otaczającej komórki skóry, chrzą-
stek i więzadeł. Ponadto jest on składnikiem śluzu wytwarzane-
go przez komórki okładzinowe żołądka [31]. Dotychczas wyko-
nane badania wykazały, że CS pełni ważne funkcje biologiczne  
w: procesach zapalnych, proliferacji komórek, morfogenezie tka-
nek i gojeniu ran. Efekt immunomodulujący i przeciwzapalny wy-
nika z faktu, że wpływa on na liczne substancje, takie jak: czynniki 
wzrostu, inhibitory proteaz, cytokiny, chemokiny i molekuły adhe-
zyjne. Ponadto CS, przez interakcje grup sulfonowych z grupami 
aminowymi pepsyny, neutralizuje jej efekt uszkadzający na bło-
nę śluzową przełyku. Indukuje syntezę kompleksów białkowych, 
które działają ochronnie na nabłonek przewodu pokarmowego  
w okresie naprawy. CS jest powszechnie stosowany w leczeniu 
objawowej choroby zwyrodnieniowej, wpływając na zmniejszenie 
bólu i poprawę zakresu ruchu [32]. 

Intencją zastosowania obu substancji jest uzyskanie równowagi 
pomiędzy czynnikami agresji i obrony na poziomie błony śluzo-
wej przełyku. 

Poloxamer 407 to niejonowy związek hydrofilowy o właściwo-
ściach termoadhezyjnych, który wspólnie z HA i CS tworzy  

LECZENIE GERD: INHIBITORY POMPY 
PROTONOWEJ (PPI)

Leczenie farmakologiczne choroby refluksowej przełyku opiera 
się przede wszystkim na stosowaniu inhibitorów pompy protono-
wej (ang. Proton Pump Inhibitors; PPI). Liczne badania wykazały, 
że zapewniają one lepszą efektywność terapeutyczną w leczeniu 
GERD niż inne leki zmniejszające kwasowość soku żołądkowego, 
takie jak antagoniści receptora 2 histaminy [14]. Zastosowanie 
PPI powoduje wygojenie nadżerkowego zapalenia błony śluzowej 
przełyku u ponad 80% pacjentów, natomiast ustąpienie objawów 
zgagi i regurgitacji uzyskuje się u 39–56% chorych [15]. U około  
30–60% osób z GERD występują codzienne objawy choroby po-
mimo stosowania PPI [16, 17]. Wśród przyczyn utrzymywania 
się zgagi należy uwzględnić: refluksy proksymalne oraz gazowo-
-płynne, zaburzenia perystaltyki przełyku, nadwrażliwość trzewną, 
zaburzenia przetwarzania sygnałów w OUN oraz nieprawidłową 
funkcję nocyceptorów. Ważne jest także zaburzenie bariery ślu-
zówkowej w wyniku działania zarówno kwasu solnego i pepsyny, 
jak i żółci oraz enzymów trzustkowych obecnych w refluksacie 
żołądkowym. Czynniki te powodują: wzrost przepuszczalności 
komórek, zaburzenie transportu sodu oraz poszerzenie przestrze-
ni pomiędzy komórkami nabłonka wielowarstwowego płaskiego 
przełyku (ang. dilated intercellular spaces; DIS) [18–20]. Pojawie-
nie się zmian o typie poszerzenia przestrzeni międzykomórkowych 
często poprzedza wystąpienie innych nieprawidłowości w badaniu 
histopatologicznym, stanowiąc tym samym jedną z najwcześniej-
szych zmian mikroskopowych, obecną zarówno w nadżerkowym, 
jak i nienadżerkowym zapaleniu przełyku [21]. Konsekwencją za-
burzenia integralności błony śluzowej są: przenikanie składników 
refluksatu, bezpośrednie aktywowanie nocyceptorów oraz stymu-
lowanie syntezy mediatorów zapalenia. Natomiast do czynników 
chroniących integralność błony śluzowej przełyku, oprócz bariery 
śluzówkowej, zaliczamy: ślinę, śluz i dwuwęglany. Nowe kierunki 
leczenia GERD wskazują na konieczność poprawy mechanizmów 
obronnych błony śluzowej przełyku poprzez zastosowanie prepa-
ratów działających miejscowo [22]. 

U pacjentów z refluksem krtaniowo-gardłowym zaleca się sto-
sowanie podwójnej dawki PPI przez okres od 1 do 3 miesięcy. 
W przypadku ustępowania objawów podczas leczenia podwój-
ną dawką PPI, stopniowo redukujemy dawkę leku, aż do uzyska-
nia najmniejszej skutecznej. Natomiast w sytuacji braku poprawy  
w zakresie objawów kontynuacja leczenia nie jest wskazana i na-
leży poszukać innych przyczyn [23]. Analizując skuteczność PPI 
w niwelowaniu objawów laryngologicznych, należy pamiętać, że 
większość przeprowadzonych badań cechuje: mała liczebność 
grup, brak jednolitej definicji LPR oraz stosowanie różnych dawek 
leków i różnorodny czas leczenia [7, 24, 25].

LECZENIE GERD: SUBSTANCJE CHRONIĄCE 
BŁONĘ ŚLUZOWĄ PRZEŁYKU

Do preparatów działających miejscowo na błonę śluzową prze-
łyku zaliczamy naturalny, jedyny o takim składzie na rynku  
(HA+CS+poloxamer 407), wyrób medyczny, którego cel le-
czenia polega na ochronie i wspomaganiu procesów gojenia  
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makromolekularny adhezyjny kompleks biologiczny z błoną ślu-
zową przełyku, wpływając na przedłużenie efektu działania prepa-
ratu. W badaniach doświadczalnych potwierdzono dobrą adhezję  
substancji do przełyku przy skutecznej dyfuzji leku do błony śluzo-
wej. Lepka konsystencja leku sprawia, że preparat przylega i pokry-
wa błonę śluzową, ograniczając kontakt kwasu solnego i pepsyny  
z powierzchnią nabłonka [33].

Pierwsze dane obrazujące ochronny efekt preparatu na błonę śluzo-
wą przełyku pochodzą z badań doświadczalnych. DiSimone i wsp. 
oceniali jego ochronny wpływ na błonę śluzową wykorzystując  
ex vivo przełyki świńskie. Przepuszczalność błony śluzowej prze-
łyku była oceniana przy zastosowaniu barwnika – błękitu Evan-
sa. Po uszkodzeniu chemicznym błony śluzowej kwasem solnym  
i/lub pepsyną stwierdzono charakterystyczne błękitne zabar-
wienie preparatu, potwierdzające zwiększoną przepuszczalność 
błony śluzowej przełyku. Natomiast po zastosowaniu preparatu 
zauważono poprawę w zakresie zmniejszenia przepuszczalności 
uszkodzonej chemicznie błony śluzowej przełyku, co potwierdza 
działanie ochronne tego preparatu [34]. 

Przed kilku laty opublikowano pierwsze badanie w układzie na-
przemiennym (crossover), z randomizacją, podwójnie zaślepio-
ne i kontrolowane placebo z zastosowaniem dwutygodniowej terapii 
preparatem złożonym – HA i CS u pacjentów z nienadżerkową choro-
bą refluksową przełyku (ang. non-erossive reflux disease; NERD) [31]. 
Ocena Skali Różnicy Nasilenia wszystkich objawów (ang. Symp-
toms Score Intensity Difference) wykazała istotną poprawę po 
zastosowaniu preparatu złożonego w porównaniu do placebo  
(-2,7 vs -0,6; p < 0,01). U 52% pacjentów z NERD nastąpiło całko-
wite ustąpienie objawów w porównaniu do 12% przyjmujących 
placebo. Zastosowanie preparatu HA i CS trzy razy w ciągu dnia  
i przez snem spowodowało istotne zmniejszenie zarówno zgagi, 
jak i regurgitacji, w porównaniu do placebo. Ponadto wykazano 
zadowolenie pacjentów po jego zastosowaniu ze względu na szyb-
ki efekt działania leku – średnio 38 min w porównaniu do 65 min 
w przypadku placebo. Korzystny efekt utrzymywał się powyżej  
3 godzin u 60% osób przyjmujących preparat złożony i u 25% otrzy-
mujących placebo. Uzyskane wyniki potwierdzają korzystny efekt 
zastosowania HA i CS w monoterapii u pacjentów z NERD dzięki 
istotnemu zmniejszeniu nasilenia objawów oraz szybkiemu po-
czątkowi działania i utrzymywaniu się efektu przez długi czas [31]. 

W 2017 r. opublikowano wyniki nowego, randomizowanego ba-
dania przeprowadzonego w kilkunastu ośrodkach we Włoszech, 
którego celem była ocena skuteczności i bezpieczeństwa terapii 
skojarzonej – HA z CS oraz PPI w porównaniu do stosowania 
wyłącznie PPI [35]. Do badania zakwalifikowano 154 pacjentów 
z NERD, u których objawy choroby występowały minimum 3 razy 
w tygodniu przez 3 miesiące. Czas leczenia wynosił dwa tygodnie, 
w ciągu których pacjenci otrzymywali standardową dawkę PPI  
1x dziennie oraz dodatkowo 4x dziennie 10 ml preparatu (jedną 
saszetkę) HA, CS i poloxameru 407 lub placebo (po każdym głów-
nym posiłku i przed snem). Na początku i po zakończeniu leczenia 
oceniano częstotliwość występowania i nasilenie objawów GERD 
przy pomocy kwestionariusza RDQ i jakość życia chorych przy po-
mocy skali HRQL. Wykazano, że terapia dodana w postaci prepara-
tu HA, CS i poloxameru 407 istotnie częściej powoduje ustąpienie 

objawów GERD niż stosowanie jedynie IPP. Uzyskano istotne sta-
tystycznie różnice na korzyść terapii dodanej zarówno pod wzglę-
dem analizy zmniejszenia nasilenia objawów, jak i liczby chorych  
z redukcją objawów GERD o połowę. Szczególnie warto podkreślić 
dobry efekt wpływu terapii dodanej na zmniejszenie intensywno-
ści i częstotliwości regurgitacji. Poprawa jakości życia była również 
znacznie lepsza w przypadku terapii dodanej w aspekcie domen: 
funkcjonowanie społeczne i ogólne poczucie zdrowia. Profil bez-
pieczeństwa leczenia był bardzo dobry, a zdarzenia niepożądane 
związane ze stosowaniem preparatu nie różniły się od placebo. 
Ponadto w opinii pacjentów preparat ten cechował się dobrymi 
walorami smakowymi, co nie jest bez znaczenia w przypadku czę-
stego stosowania leku. Osiągniecie dobrego efektu leczenia wyni-
kało z synergistycznego działania składników preparatu: HA, CS 
i poloxameru 407. Stosowanie terapii dodanej wpłynęło zarówno 
na niwelowanie objawów, jak i poprawę jakości życia u chorych  
z NERD oraz zmniejszyło częstotliwość niepowodzeń leczenia PPI. 
Dane te zachęcają do wprowadzenia terapii dodanej do szerokiej 
praktyki leczenia chorych z tym schorzeniem. 

Potwierdzeniem dobrego efektu stosowania preparatów działają-
cych miejscowo u pacjentów z refluksem krtaniowo-gardłowym 
jest ostatnio opublikowane badanie obserwacyjne obejmujące  
51 chorych [36]. W badanej grupie chorych oceniano pacjen-
tów przed i po leczeniu preparatem HA, CS i poloxamerem 
407 pod kątem objawów LPR na podstawie wskaźnika objawów  
refluksu (ang. Reflux Symptom Index; RSI) oraz skali refluksowych 
objawów morfologicznych w badaniu laryngofiberoskopowym  
(ang. Reflux Finding Score; RFS). Zalecono stosowanie preparatu 
złożonego (HA + CS) przez 14 dni w dawce 3 x 1 saszetka po głów-
nych posiłkach oraz 1 saszetka tuż przed snem – jako terapia do-
dana do PPI u 47%, a w pozostałej grupie 53% jako monoterapia. 
Wykazano, że miejscowe działanie preparatu w znacznym stopniu 
zmniejsza dolegliwości refluksu krtaniowo-gardłowego, głównie 
u pacjentów z: przewlekłym kaszlem, chrząkaniem oraz chrypką.  
Ponadto poprzez pokrycie błony śluzowej krtani ochronną warstwą, 
chroni ją przed czynnikami uszkadzającymi (kwas solny, pepsyna) 
oraz przyspiesza proces gojenia i regenerację błony śluzowej, co 
powoduje zmniejszenie lub wycofanie się zmian morfologicznych 
w krtani. Zastosowanie HA z CS przyniosło największą korzyść 
u pacjentów, u których dołączono go do stosowanej terapii PPI. 

ZASTOSOWANIE SUBSTANCJI CHRONIĄCYCH 
BŁONĘ ŚLUZOWĄ PRZEŁYKU: INNE WSKAZANIA

Korzystne efekty zastosowania HA, CS i poloxameru 407  
wykazano także u pacjentów z nadżerkowym zapaleniem żołądka  
w retrospektywnym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym 
badaniu kontrolowanym placebo. Po przyjmowaniu tego prepa-
ratu w dawce 10 ml, cztery razy na dobę, wykazano istotną popra-
wę w zakresie objawów klinicznych, takich jak ból i dyskomfort 
w jamie brzusznej w porównaniu do placebo. Ponadto uzyskano 
wygojenie zmian zapalnych w żołądku: nadżerek, przekrwienia  
i obrzęku błony śluzowej u 23 spośród 25 leczonych pacjentów [37]. 

W opinii autorów pracy, protekcyjne działanie HA na błonę 
śluzową wynika z wysokiego powinowactwa tego związku do  
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przełyku, u których wykonywano gastroskopię (po 3, 6 i 12 miesiącach) 
oraz oceniano typowe i nietypowe objawy kliniczne GERD i jakość  
życia przy pomocy kwestionariuszy GERD-HRQL i SF-36. U wszyst-
kich chorych stosowano lanzoprazol w dawce 60 mg na dobę oraz  
u połowy preparat złożony (HA, CS i poloxamer 407) 3x dzien-
nie, po posiłkach. Terapia dodana umożliwiła redukcję dawki PPI 
do dawki standardowej u większego odsetka pacjentów (78,6%)  
w porównaniu do grupy, która stosowała monoterapię (64,3%). 
Zastosowanie HA, CS i poloxameru 407, jako terapii dodanej  
u pacjentów po resekcji przełyku, istotnie zmniejszyło częstotli-
wość występowania objawów nocnych (30,8% vs 40,7%) oraz ze 
strony dróg oddechowych (26,9% vs 37%). Autorzy pracy wnio-
skują, że dodanie preparatu złożonego (HA, CS i poloxamer 407) 
wpływa korzystnie na ochronę błony śluzowej fragmentu przeły-
ku pozostawionego po operacjach resekcyjnych, pozwalając na 
lepszą kontrolę uporczywych objawów GERD oraz umożliwiając 
redukcję dziennej dawki PPI i potencjalnych działań niepożąda-
nych związanych z długotrwałym leczeniem [40].

PODSUMOWANIE

Jedyny na rynku o takim składzie preparat działający protekcyj-
nie w obrębie przełyku, w którego skład wchodzą: HA, CS i polo-
xamer 407, występuje w Polsce pod nazwą handlową Esoxx One. 
Stanowi on cenne uzupełnienie leków antysekrecyjnych u pa-
cjentów z objawami przełykowymi i pozaprzełykowymi choroby 
refluksowej przełyku. Mechanizm działania obejmuje zarówno 
ochronę błony śluzowej przed działaniem uszkadzającym kwasu 
solnego oraz pepsyny, jak i wspomaganie mechanizmów obron-
nych błony śluzowej przełyku. Przeprowadzone wstępne badania 
wykazały także korzyść po zastosowaniu preparatu w łagodze-
niu objawów nocnych, laryngologicznych i pulmonologicznych 
u pacjentów po zabiegach resekcyjnych przełyku oraz korzystny 
wpływ na proces gojenia ostrego zapalenia przełyku wywołanego 
leczeniem onkologicznym.

uszkodzonych powierzchni oraz indukowania procesu epitelia-
lizacji. CS działa synergistycznie do HA, wspomagając procesy  
gojenia nadżerek i owrzodzeń.

Złożony preparat HA z CS i poloxamerem 407 zastosowano w le-
czeniu ostrego zapalenia przełyku wywołanego radioterapią lub 
radiochemioterapią [38]. Zarówno paliatywna, jak i radykalna ra-
dioterapia stosowana na obszar pomiędzy C6 a Th12 prowadzi do 
rozwoju powikłań ze strony przełyku. Rozwój ostrego zapalenia 
przełyku może wpłynąć na dalsze losy chorego, ponieważ objawy 
dysfagii i odynofagii zaburzają przyjmowanie posiłków, wpływając 
negatywnie na stan odżywienia. Ponadto ostre zapalenie przełyku 
może powodować groźne dla życia powikłania, takie jak perfora-
cja przełyku i zapalenie śródpiersia. Z tego powodu stosowane 
są różne leki, w tym: PPI, leki przeciwzapalne i przeciwbólowe.  
W badaniu obserwacyjnym badacze z Hiszpanii po raz pierwszy 
zastosowali preparat HA i CS w dawce od 10 do 30 ml na dobę 
przez 4 tygodnie u pacjentów poddanych radio/chemioterapii z po-
wodu: raka płuc, żołądka i przełyku. 7 spośród 17 chorych, którzy 
otrzymali wspomniany preparat jako jedyną formę terapii, nie wy-
magało podania innych leków. Był on bowiem dobrze tolerowany 
i bezpieczny, przynosił ulgę w objawach będących konsekwencją 
leczenia onkologicznego. 

Opublikowane ostatnio wyniki kolejnego badania wskazują, że 
preparat działający ochronnie na błonę śluzową może być po-
mocny w niwelowaniu dolegliwości, takich jak: zgaga, regurgita-
cje oraz objawy ze strony układu oddechowego u pacjentów po 
zabiegu resekcji przełyku [39]. Udoskonalenie technik zabiego-
wych oraz postępowania okołozabiegowego korzystnie wpłynę-
ło na przedłużenie czasu przeżycia pacjentów z rakiem przełyku. 
Zmiana warunków anatomicznych po zabiegu resekcji przełyku 
powoduje jednak powstanie objawów poposiłkowych i nocnych 
w postaci: uporczywej zgagi, regurgitacji, bólów w klatce piersio-
wej, a także kaszlu i chrypki, które negatywnie wpływają na jakość 
życia chorych. Do badania włączono 56 osób po zabiegu resekcji  
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