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Od autorki

Dlaczego
napisałam
tę książkę?

Pourquoi
j’ai écrit
ce livre ?

Wiedza o atrezji przełyku
Puisque que la connaissance
jest rozproszona w ponad 4500 de l’atrésie de l’œsophage est reartykułach naukowych, dlate- partie en plus de 4500 journaux
go warto ją skupić w jednym
miejscu.
Dla autora książki, także
medycznej, poza wiedzą płynącą z lektury piśmiennictwa
naukowego ważne są osobiste spotkania i rozmowy z lekarzami, którzy na co dzień
niosą pomoc potrzebującym
dzieciom. Takie spotkania poprzedziły napisanie tej książki.

scientifiques, alors il vaut bien
l’accumuler en un seul œuvre.
Pour l’auteur d’un livre,
même médical, en plus de valeurs issues de bibliographie
scientifique, importe beaucoup
les contacts et discours personnels avec les médecins directement engagés aux soins des
enfants malades. Ces entrevues
précédaient la création du livre.
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W latach 70. XX w. podDans les années soixanteczas konsultacji mojej pacjent- dix du 20ème siècle j’ai eu une
ki miałam możliwość spotkania prof. Wandy Poradowskiej,
która była pionierką operacyjnego leczenia atrezji przełyku
w Polsce.
Kilkadziesiąt lat później
podziwiałam zaangażowanie lekarskie oraz talent chirurgiczny prof. Ewy Sawickiej
i dr Klaudii Żak.
W dzisiejszym globalnym świecie łatwo nawiązuje się kontakty międzynarodowe. Zgłębiając zagadnie-

opportunité de rencontrer
Madame Le Professeur Wanda Poradowska, le pionnier
du traitement interventionnel de l’atrésie de l’œsophage
en Pologne. Des années après,
je considérais l’engagement et
maitrise chirurgicale du Pr. Ewa
Sawicka et Dr Klaudia Żak.
En nos jours il est facile de
nouer les contacts internationaux entres les professionnels.
Approfondissant le sujet de
l’atrésie de l’œsophage, j’ai in-

nia związane z atrezją przełyku, przeprowadziłam wywiad
z prof. Frédéricem Gottrandem, bardzo zasłużonym dla
organizacji opieki nad dziećmi z atrezją przełyku we Francji i na całym świecie.
Wyprawa do Hôpital Jeanne
de Flandre i rozmowa z profesorem to niezapomniane przeżycie nie tylko z powodów

terviewé Pr. Frédéric Gottrand,
un pilier d’organisation de soins
pédiatrique en France et dans
le monde entier. Ma visite dans
l’Hôpital Jeanne de Flandre au
CHU Lille et le rendez-vous avec
Le Professeur Gottrand laissera inoubliables souvenirs dans
ma mémoire non seulement
à cause de leur valeurs scientifiques mais aussi pour de raisons
6

merytorycznych, ale także
prozaicznych. Tego dnia trwał

ordinaires. Il y eut une grève des
chauffeurs de taxi ce jour-là ce

ogólnokrajowy strajk taksówkarzy i całą drogę z dworca kolejowego w Lille do szpitala pokonywałam przez 1,5 godziny
pieszo. Wędrówka zaowocowała zrobieniem wielu zdjęć,
które ilustrują tę książkę. Część
zamieszczonych w książce
zdjęć pochodzi z drugiej trasy – gdy szłam na spotkanie
i wywiad z prof. Pierre’em Cattanem w Hôpital Saint Louis
w Paryżu.
Jeszcze inne zdjęcia zro-

qui m’avait obligé de marcher
à pied une heure et demi toute la
distance entre la gare de Lille et
l’hôpital. Ma promenade valait
plusieurs photographies mises
dans le livre. Une autre partie
d’images provient de la seconde
promenade – quand j’allais à
l’interview avec Monsieur Le
Professeur Pierre Cattan de
l’Hôpital Saint Louis à Paris.
Encore autres photographies j’ai pris pendant la réunion annuelle de 2015 des

biłam podczas dorocznego spotkania rodzin skupionych w Association Française
Atrésie Oesophage w 2015 r.
w Maisons-Alfort oraz dni
otwartych organizowanych
przez Hôpital Necker w Paryżu.
Podczas spotkania w Maisons-Alfort miałam możliwość poznania dr Veronique

familles de l’Association Francaise de l’Atrésie de l’Œsophage
à Maisons-Alfort et pendant les
Journées Ouvertes organisées
par l’Hôpital Necker de Paris.
Pendant le rencontre à Maisons-Alfort j’ai eu une opportunité de rencontrer Madame
le Dr Véronique Rousseau, qui
s’occupe avec dévouement des
enfants atteints de l’atrésie de
7

Rousseau, która z niezwy- l’œsophage, lors des consultakłą życzliwością opiekuje się tions externes à l’Hôpital Necdziećmi z atrezją przełyku
w ramach wizyt ambulatoryjnych w Hôpital Necker. Gdy
konieczne jest leczenie szpitalne, dzieci trafiają pod opiekę prof. Florence Campeotto. Wiedza, talent, życzliwość
pani profesor oraz gotowość
spieszenia z pomocą rodzicom dzieci z atrezją przełyku
są nadzwyczajne.
Niezwykłe zaangażowanie
wszystkich lekarzy spotkanych
na atrezjowej drodze zasługu-

ker. Si le traitement hospitalier est nécessaire, les enfants
sont accueillis par le service
du Madame le Professeur Florence Campeotto. La sagesse,
du talent, l’amabilité et la volonté d’être toujours à l’écoute
des parents de petits enfants,
toutes les facultés présentées
par Pr. Campeotto sont extraordinaires et impressionnantes.
L’engagement de tous les médecins croisés sur le parcours de
l’atrésie de l’œsophage mérite la

je na najwyższe uznanie, a także trwałe udokumentowanie.
Wszyscy oni z zespołami swoich współpracowników niosą
atrezjowej społeczności rozświetlający ciemność promyk

plus haute reconnaissance ainsi
que solide et fidèle documentation. Les médecins avec leurs
équipes portent à la communauté de l’atrésie de l’ œsophage
un rayon d’espoir, illuminant

8

nadziei na zdrowie dzieci i lep- l’obscurité, pour la santé des
szy dzień jutrzejszy.
enfants et un avenir meilleur.
Pracując na tą książką zrobiłam porządek w moich dokumentach lekarskich i autorskich. Napotkałam zapomniany list od koleżanki lekarki, która po lekturze mojej
debiutanckiej powieści Maść
tygrysia, czyli powołanie do
medycyny napisała: „Prawdziwego wzruszenia dostarczyły mi słowa: Ilekroć siądziesz po dębem, a wiatr zaszeleści jego liśćmi, pomyśl, że
ten szelest to rozmowa z mat-

Œuvrant sur ce livre j’ai fait
le ménage dans mes papiers
professionnels et littéraires.
J’y ai trouvé, déjà oubliée, une
lettre de mon amie médecin
qui après la lecture de mon roman débutant « Baume du tigre,
soit vocation à la médicine »
avait écrit : « J’ai été vraiment
touché par les mots : Chaque
fois quand tu t’assois sous un
chêne et que t’entende le bruissement des feuilles sous le vent,
figure-toi que ce bruissement

ką.” Każdy autor najbardziej
lubi słowa, które podobają się
czytelnikom i jemu samemu
niezależnie od upływu czasu.
Przytoczone słowa są takimi.
Jakie to szczęście, że list był
papierowy i nie utonął w powodzi e-maili, że dzięki jego
staromodnej formie mogłam
go ponownie przeczytać po
latach.

soit le dialogue avec ta mère ».
Chaque auteur aime le plus les
mots qui malgré le passage du
temps plaisent aux lecteurs et
à lui-même. Cette phrase appartient à ces mots. Fort heureusement que la lettre est en
papier et qu’elle n’ait pas coulé
dans la fleuve des courriels, que
grâce à sa forme dépassée j’ai
pu la lire après des années.
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Szeleścić mogą nie tylko liNon seulement les feuilles
ście, ale także kartki książki peuvent bruire, mais aussi les
czytanej na bieżąco dla posze- pages du livre dans nos mains
rzenia wiedzy albo później, dla qu’on lit en ce moment ou plus
wspomnień.
tard, pour les souvenirs.
Droga Rodzino

Ma Chère Famille de

Najważniejszej

ma plus respectable

Czytelniczki,

lectrice

mam nadzieję, że wiedza zaJ’espère que la science inwarta na szeleszczących kart- cluse sur les pages bien bruiskach tej książki będzie dla Was santes de mon livre sera vous
wszystkich interesująca i po- utile et intéressante.
mocna.
Ma Plus Respectable
Moja Najważniejsza

Lectrice

Czytelniczko,

Chaque fois que tu prennes
ce livre et qu’en le feuilletant
tu entende le bruissement de
pages, figure-toi que ce bruissement c’est un dialogue avec
ta mère, un peu plus long mais
vrai et imperturbé par l’imparfaite connexion d’internet.
Ton père participe aussi à ce
dialogue, pour rendre le livre
un format professionnel.

ilekroć sięgniesz po tę książkę i przeglądając ją, usłyszysz
szelest kartek, pomyśl, że ten
szelest to rozmowa z matką,
trochę dłuższa i niezakłócona niedoskonałościami internetowych połączeń. Ojciec też
bierze udział w tej rozmowie,
czyniąc jej książkowy kształt
profesjonalnym.
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#

Po napisaniu książki pora

Après avoir écrit le livre,

na chwilę relaksu. Niezmiennym od lat marzeniem autorki jest udanie się na inny szlak,
także na literę „a”, mianowicie
na szlak argentyńskiego tanga,
by w towarzystwie męża, będącego współtwórcą tej książki, odbyć kurs tańca i zatańczyć w Buenos Aires.

il est temps de se détendre.
Depuis des années, le rêve de
l’auteur est d’aller sur une autre
piste, aussi commençant par
la lettre « a », à savoir la piste
du tango argentin, pour suivre
un cours de danse et danser
à Buenos Aires accompagné de
son mari, co-auteur de ce livre.

_
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Którzy lekarze
byli pionierami
operacyjnego leczenia
atrezji przełyku?

http://tefvater.org/archive/
esophageal/images/townsley.jpg

http://tefvater.org/archive/esophageal/images/haight2.jpg

Atrezja przełyku jest rzadką wadą wrodzoną przewodu pokarmowego, której przyczyna nie jest w pełni znana.
Szacuje się, że przypadek atrezji przełyku trafia się raz
na 3500-4000 urodzeń. Częściej w Finlandii – 1 na 2500 urodzeń.
W Szwecji – 1 na 3000 urodzeń. W 1% przypadków występuje
rodzinnie – u rodzeństwa, rodziców, dzieci, dalszych krewnych.
Pierwszą operację, która zaowocowała
długotrwałym przeżyciem pacjentki, przeprowadzili w 1943 roku dr Cameron Haight
i dr Harry Towsley, torakochirurdzy

z Ann Arbor University Hospital.
W Polsce pierwsze zabiegi operacji atrezji przełyku przeprowa- Dr Harry
Towsley
Dr Cameron Haight
dzili prof. Adam Michejda w 1955
roku we Wrocławiu oraz prof. Wanda Poradowska w 1956 roku
w Klinice Chirurgii Dziecięcej powstałego w 1953 roku Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Prof. Poradowska
w 1948 roku podczas pobytu na stypendium Rockefellera pracowała w słynnym ośrodku chirurgii dziecięcej
Children’s Hospital w Bostonie. Powstały tam zasady
Prof. Wanda
postępowania w chirurgii dziecięcej tworzone między Poradowska
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innymi przez prof. Williama E. Ladda, który był także
autorem klasyfikacji atrezji przełyku.
Z biegiem lat gromadzono coraz większą wiedzę
o atrezji przełyku.
Od lat pięćdziesiątych minionego wieku do czasów
współczesnych nastąpiła znacząca poprawa losu pacjentów
z atrezją przełyku. W latach 1941-1969 przeżywalność wynosiła
33-50%, obecnie wynosi 90-95%.
Ciekawym zjawiskiem jest rzadkie występowanie atrezji
przełyku na Islandii, o czym donoszą A. Gunnarsdóttir i wsp.
w pracy Oesophageal atresia in Iceland 1963-2002; Incidence
outcome (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16819050). W latach
1963-2002 rozpoznano tam tylko 37 przypadków atrezji przełyku.
Obecne kierunki badań to obserwacja prospektywna, rejestry międzynarodowe oraz przejście w dorosłość i przekazanie
pacjentów pod opiekę ośrodków medycznych leczących osoby
Prof.
William E.
Ladd

pełnoletnie.
Najlepszą opieką pod względem organizacyjnym i merytorycznym mają pacjenci z atrezją przełyku we Francji, gdzie
żyje około 7000 osób z tym schorzeniem. Każdego roku rodzi
się tam około 150 dzieci z atrezją. Opiekę nad tymi pacjentami koordynuje CRACMO – Centre de Référence National
des Affections Congénitales et Malformatives de l’Œsophage
w Lille kierowane przez prof. Frédérica Gottranda (http://cracmo.
chru-lille.fr/organisation/index.html).
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Jakie zadania ma
przewód pokarmowy?
JAMA USTNA
podniebienie
języczek
język
zęby

język
przełyk

ŚLINIANKI
podjęzykowa
podżuchwowa
przyuszna

wątroba
pęcherzyk
żółciowy
przewód
żółciowy
wspólny

żołądek
trzustka

przewód
trzustkowy

JELITO
GRUBE

JELITO
CIENKIE
dwunastnica
jelito czcze
jelito kręte

okrężnica
poprzeczna
okrężnica
wstępująca
jelito ślepe

wyrostek robaczkowy

okrężnica
zstępująca
okrężnica
esowata
odbytnica
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_pokarmowy#/media/File:Digestive_system_diagram_pl.svg
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Układ pokarmowy składa się z przewodu pokarmowego
i powiązanych z nim gruczołów trawiennych. Przewód pokarmowy tworzą: jama ustna, przełyk, żołądek, jelito cienkie oraz
jelito grube. Gruczoły biorące udział w trawieniu pokarmu to
ślinianki, trzustka oraz wątroba.
Zadaniem przewodu pokarmowego jest wchłanianie i przyswajanie pokarmu, witamin, soli mineralnych, wody. W złożonym
procesie wchłaniania pokarmu uczestniczy wiele mechanizmów
i substancji. To nie tylko motoryka, ale także neurohormony,
enzymy trawienne, hormony żołądkowo-jelitowe. Nad wszystkim czuwa ośrodkowy układ nerwowy z dwoma przeciwstawnie
działającymi ośrodkami: głodu i sytości. Ośrodek głodu znajduje się w jądrach obszaru bocznego podwzgórza (hypothalamus), ośrodek sytości znajduje się w jądrach przykomorowych.
Czynność tych ośrodków poddawana jest wielu impulsom
wzmagającym lub hamującym łaknienie. Drażnienie ośrodka
głodu prowadzi do poszukiwania pokarmu i jego spożywania.
Informacjami o stanie głodu lub sytości rządzi wiele przekaźników, należą do nich peptydy jelitowe: neuropeptyd Y (ang.
neuropeptide Y – NPY), peptyd YY (ang. peptide YY – PYY)
oraz polipeptyd trzustkowy (ang. pancreatic polypeptide – PP).
Substancje te były odkryte w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Inne substancje uczestniczące w przesyłaniu
sygnałów pokarmowych to grelina, oreksyna, peptyd pochodzący od białka aguti, peptyd glukagonopodobny-1, hormon
meloanotropowy, proopiomelanokortyna, cholecystokinina,
a także endokanabinoidy.
15

We wzmaganiu lub hamowaniu apetytu biorą także udział
bodźce związane z pobudzaniem mechanoreceptorów powstające w wyniku rozciągania żołądka oraz wpływ produktów
trawienia pokarmu na chemoreceptory jelitowe.
Cała ta złożona biochemiczna maszyna działa na uczucie
sytości i głodu, ale także na motorykę przewodu pokarmowego.
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3

Co wprawia przewód
pokarmowy w ruch?

Wędrówka pożywienia przez przewód pokarmowy jest zjawiskiem złożonym, w które zaangażowane są nerwy, mięśnie
oraz przekaźniki biochemiczne. Rzadko zastanawiamy się, jak
skomplikowana jest mieszanka zdarzeń nerwowych, ruchowych i biochemicznych w obrębie przełyku podczas połykania
pokarmu.
Ruch możliwy jest dzięki mięśniom, które jak wiadomo dzielą
się na szkieletowe, zależne od naszej woli, i gładkie, niezależne
od naszej woli.
Ściana przełyku w przekroju
nabłonek wielowarstwowy płaski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prze%C5%82yk_cz%C5%82owieka#/media/File:Gray1033.png

błona śluzowa z żyłami i gruczołami
mięśniówka błony śluzowej
utkanie podśluzówkowe

włókna mięśniowe poprzeczne

włókna mięśniowe podłużne

błona zewnętrzna, czyli tzw. przydanka
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Przełyk w przekroju na 1/3 długości

nabłonek
skupisko tkanki chłonnej

podśluzówka
światło

mięśniówka śluzówki

gruczoły

gruczoły
mięśniówka podłużna
mięśniówka okrężna

przydanka

Nie wszyscy mamy świadomość, że w przewodzie pokarmowym mamy zarówno mięśnie szkieletowe, jak i gładkie. Z mięśni
szkieletowych zbudowane jest gardło, górna część przełyku oraz
zwieracz zewnętrzny odbytu. Pozostałe struktury są zbudowane z mięśni gładkich, a ich jednostką podstawową są miocyty
ułożone w dwie warstwy – podłużną i okrężną.
Warstwa zewnętrzna ciągnie się od przełyku do odbytu,
a warstwę wewnętrzną tworzą okrężne zwieracze. Między
błoną mięśniową a śluzówką jest jeszcze blaszka mięśniowa
warstwy śluzowej. Miocyty przewodu pokarmowego ułożone
są w ciasne pęczki o spiralnych skrętach. Warstwa zewnętrzna
miocytów jest rzadka i ułożona podłużnie.
18

splot podśluzówkowy
(splot Meissnera)
gruczoły w podśluzówce

żyła

krezka
tętnica
nerw

podśluzówka
gruczoły w śluzówce

splot nerwowy
błony mięśniowej
(splot Auerbacha)
błona surowicza:
tkanka łączna włóknista luźna
nabłonek
błona mięśniowa:
mięsień okrężny
mięsień podłużny

przewód gruczołu
tkanka limfatyczna
światło
śluzówka:
nabłonek
blaszka właściwa
mięśniówka śluzówki

Warstwa wewnętrzna jest ułożona okrężnie i gęsto. Długość
miocytów wynosi średnio 50-200 µm, a grubość 4-10 µm. Komunikację pomiędzy miocytami zapewniają tzw. koneksony,
połączenia jonowo-metaboliczne oraz nerwy autonomiczne.
Koneksony są to kanały zbudowane z sześciu białek zwanych
koneksynami, które tworzą połączenie szczelinowe (ang. gap
junction) umożliwiające przekazywanie informacji za pomocą
prądu jonowego. U ludzi występuje co najmniej 20 genów kodujących koneksony.
Regulacja procesu przełykania oparta jest na mechanizmach
nerwowych i biochemicznych. Wzmagają proces kurczenia
i połykania następujące substancje: acetylocholina, gastryna,
motylina, grelina i noradrenalina. Hamują proces połykania:
sekretyna, glukagon.
19

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Layers_of_the_GI_Tract_english.svg?uselang=pl

Budowa przewodu pokarmowego

Proces pasażu pokarmu przez przewód pokarmowy rozpoczyna się od żucia, czyli mechanicznego rozdrabniania pokarmu w jamie ustnej, mieszaniu go ze śliną i formowaniu kęsa
pokarmowego. Następny etap to połknięcie kęsa pokarmowego.
Proces ten jest regulowany przez nerwy V, IX, X na drodze
dośrodkowej i nerwy V, VII, IX i XII na drodze odśrodkowej.
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44 Jakie są fazy połykania?
Jakie są fazy połykania?
Jedzenie
Jedzeniepokarmów
pokarmówstałych
stałychwymaga
wymagaich
ichrozdrobnienia
rozdrobnienia oraz
oraz
przygotowania
do
połknięcia.
Wyróżniamy
trzy
fazy
połykania:
przygotowania do połknięcia. Wyróżniamy trzy fazy połykania:
ustną,
ustną,gardłową
gardłowąi iprzełykową.
przełykową.
Faza
ustna
obejmuje
Faza ustna obejmujerozdrobnienie
rozdrobnienie pokarmu,
pokarmu, zwilżenie
zwilżenie
gogośliną
ślinąi iuformowanie
uformowaniekęsa
kęsapokarmowego
pokarmowego (bolusa).
(bolusa). Po
Po uforuformowaniu
mowaniukęsa
kęsazostaje
zostajeon
onprzesunięty
przesunięty do
do cieśni
cieśni gardła,
gardła, gdzie
gdzie
następuje
następujepodrażnienie
podrażnieniechemochemo-i imechanoreceptorów
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zwieracza przełyku kęs pokarmowy przesuwa się do przełyku.
W tym momencie powstają tzw. skurcze pierwotne przełyku,
ich szybkość rozchodzenia się wynosi 4 cm/s. Siła fali perystaltycznej jest tym większa, im dalej jest ona od gardła.
Z chwilą przejścia kęsa do przełyku następuje zamknięcie
zwieracza gardłowo-przełykowego. Fala perystaltyczna przełyku
powoduje dalsze przesuwanie się kęsa pokarmowego.
Wyróżnia się perystaltykę przełyku pierwotną, która jest
kontynuacją perystaltyki gardła oraz perystaltykę wtórną. Ta
druga powstaje wskutek miejscowego podrażnienia przełyku
przez fragmenty pokarmu. Gdy fala perystaltyczna dochodzi
do dolnego odcinka przełyku, następuje rozluźnienie dolnego
zwieracza przełyku, rozluźnienie zwieracza wpustu żołądka
i pokarm przechodzi do żołądka. Przez przełyk najszybciej
przechodzą płyny – zwykle takie przejście twa 1 sekundę.
Najwolniej przechodzą pokarmy stałe – zwykle 6 sekund.
Pokarmy ciepłe powodują przyspieszenie perystaltyki, zimne
– spowolnienie.
Górna część przełyku zbudowana jest z mięśni szkieletowych,
środkowa i dolna z mięśni gładkich. Podstawową jednostką
strukturalną mięśni gładkich są miocyty, które układają się
w dwie warstwy – zewnętrzna jest ułożona luźno i podłużnie,
a wewnętrzna ciasno i okrężnie.
Kontrola nerwowa połykania jest sterowana w górnej 1/3
przełyku przez ośrodek połykania położony w pniu mózgu,
natomiast w 2/3 środkowej i dolnej podlega kontroli nerwu
błędnego.
22

Droga pokarmu w przełyku człowieka ma długość 23…40 cm,
a u żyrafy około 1 metra.
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Jaki jest mechanizm
połykania?

Po rozdrobnieniu pokarmu następuje jego połykanie składające się z fazy ustnej, gardłowej i przełykowej.
Faza ustna  pozostaje pod naszą kontrolą, natomiast faza
gardłowa i przełykowa dzieją się automatycznie. W fazie ustnej kęs zostaje uformowany, następnie przesuwany do gardła.
W tym momencie dochodzi do zamknięcia drogi powrotnej do
jamy ustnej, a także drogi do nosa i gardła. Kęs pokarmowy ma
otwartą tylko jedną drogę – do przełyku. Faza ustna połykania
trwa 0,3 sekundy.
Faza gardłowa  połykania trwa 1,5 sekundy. W tym czasie
dochodzi do otwarcia zwieracza górnego przełyku oddzielającego
gardło od przełyku. Zwieracz ten tworzą szkieletowe mięśnie
pierściennogardłowe.
Faza przełykowa 
przesuwa kęs pokarmowy z gardła do przełyku. Mięśnie początkowo powodują wzrost
ciśnienia w przełyku
do 40 cm H2O, które
następnie wzrasta do
100 cm H2O. Wzrost
ciśnienia łączy się
z pojawieniem się fali
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perystaltycznej przemieszczającej się ku dołowi przełyku z prędkością 5-10 cm/s.
Po przejściu pokarmu do przełyku dochodzi do zamknięcia
zwieracza gardłowo-przełykowego, a kęs pokarmowy przemieszcza się przez przełyk do żołądka.

25
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Jakie są
rozmiary przełyku?

Rozmiary przełyku zależą od wieku. U donoszonego noworodka przełyk ma długość 8-10 cm, szerokość 5 mm. Z wiekiem
przełyk oczywiście rośnie – u rocznego dziecka osiąga 12 cm,
u pięcioletniego – 16 cm długości, 15 mm szerokości. W wieku 15 lat ma się przełyk ok. 19 cm długości. U osoby dorosłej
długość osiąga 23-40 cm, szerokość 20 mm (może rozciągnąć
się do 30 mm).
Na przebiegu przełyku są trzy fizjologiczne zwężenia –
górne  w miejscu przejścia gardła w przełyk, utworzone
przez mięśnie zwieracza górnego. Drugie przewężenie  jest
w miejscu rozdwojenia
chrząstka
mięsień
tchawicy, lewe oskrzele
tarczowata
zwierający
przełyku górny
dociska przełyk do aorty chrząstka
zstępującej. Trzecie, dolne zwężenie , leży 3 cm
powyżej wpustu żołądka.
W atrezji przełyku
miejsce zespolenia odcinka górnego z dolnym
jest zwykle węższe, co
wynika z tego, że górny odcinek jest szerszy.
Miejsce to może ulegać dalszemu zwężeniu,

pierścieniowata

tchawica



przełyk

aorta



mięsień
zwierający
przełyku dolny
przepona


żołądek
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zwłaszcza gdy jest to zespolenie pod napięciem w przypadkach
atrezji długoodcinkowej. Czynnikiem sprzyjającym wystąpieniu
zwężenia w miejscu zespolenia odcinków jest refluks żołądkowo-przełykowy.

Pacjenci szpitala Necker
mogą podczas hospitalizacji
spoglądać na
najpopularniejszą budowlę Paryża
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Jakie są wrodzone wady
przełyku?

Do wrodzonych wad przełyku należą: atrezja, przetoka tchawiczo-przełykowa, torbiele dolnej części, zwężenie. Zwężenie
przełyku może być wrodzone lub nabyte, zlokalizowane w środkowym lub dolnym odcinku przełyku. Przyczynami zwężenia
mogą być: resztkowa tkanka tchawiczo-oskrzelowa w ścianie
przełyku, pierścienie Schatzkiego, zdwojenie przełyku (zwykle
połączone z wadą kręgów piersiowych). Wady przełyku mogą
towarzyszyć innym wadom wrodzonym – układu krążenia,
dróg oddechowych, nerek, kości.

28
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Kiedy rozwinęła
się chirurgia
pediatryczna?

Pomyślny rozwój chirurgii pediatrycznej rozpoczął się w XIX
wieku, a za ojca tej dyscypliny uważany jest William E. Ladd
(1880-1967). Ukończył on Harvard Medical School w 1906 roku
i początkowo pracował w Boston City Hospital jako chirurg ogólny
i ginekolog. W 1910 przeszedł do Boston Children’s Hospital. Podczas pracy w tym szpitalu stworzył wiele procedur postępowania
w różnych stanach chirurgicznych.
Potrzeba opracowaniu procedur wynikła z tragicznych wydarzeń w Halifaksie, skąd wypływały statki z żołnierzami i zaopatrzeniem dla ogarniętej wojną światową Europy. 6 grudnia
1917 r. około godziny 8.45 w zatoce Bedford Basin francuski
frachtowiec Mont Blanc wiozący 2653 tony materiałów wybuchowych i cieczy łatwopalnych, takich jak benzen, zderzył się
z belgijskim statkiem Imo. W wyniku eksplozji zginęło około
2 tysięcy osób, około 9 tys. zostało rannych, u 600 osób stwierdzono uszkodzenia oczu, a 38 straciło wzrok na zawsze. Oprócz
dorosłych poszkodowane zostały także dzieci, które oglądały
katastrofę i wybuchy z okien okolicznych domów. Doznały one
oparzeń twarzy i oczu. Pomocy ofiarom katastrofy udzielali
lekarze, którzy przyjechali do Halifaksu specjalnym pociągiem
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Na miejscu zorganizowano 500-łóżkowy szpital polowy, w którym pracował także
29

William E. Ladd. W roku 1927 został on szefem oddziału chirurgii Boston Children’s Hospital, gdzie pracował przejścia na
emeryturę w 1947 roku. Jego następcą został Robert E. Gross,
również znany z opracowania klasyfikacji atrezji przełyku.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halifax,_Nova_Scotia,_looking_north_from_a_grain_elevator_towards_Acadia_Sugar_Refinery,_ca._1900.jpg

Halifaks,
Nowa Szkocja
ok. 1900 r.
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Od kiedy jest znana
atrezja przełyku?

w 1670 roku w artykule
A narrative of a monstrous birth at Plymouth na
łamach „Philosophical
Transactions”, było to
pierwsze naukowe pismo
na świecie wydawane od
1665 roku w Londynie.
Thomas Gibson zamieścił swój opis przypadku
atrezji przełyku w książce

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Philosophical_Transactions_-_Volume_001_-_Front_Matter.djvu?uselang=pl

Koleje losu dzieci urodzonych z atrezją przełyku można
historycznie podzielić na kilka etapów. Do roku 1670 choroba
nie była znana, jak stwierdza N.A. Myers w The History of Oesophageal Atresia and Tracheo-Oesophageal Fistula – 1670-1984
(http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-70825-1_12).
Pierwszych opisów dostarczyli W. Durston (1670) i T. Gibson
(1697). Przypadek opisany przez Durstona dotyczył dziecka
urodzonego z wieloma wadami, natomiast opis atrezji przełyku
sporządzony przez Gibsona dotyczył dziewczynki urodzonej
z ciąży bliźniaczej.
William Durston zamieścił swój opis przypadku atrezji przełyku
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https://alchetron.com/Harald-Hirschsprung-1156956-W#-

The anatomy of human bodies epitomized. Brzmiał on tak: Zostałem wezwany do niemowlęcia, które nie mogło połykać pokarmu.
Dziecko robiło wrażenie bardzo głodnego i z chęcią próbowało
jeść to, co podawano łyżeczką. Gdy jednak dochodziło do próby
połknięcia jedzenia, następowało krztuszenie się i zwracanie
pokarmu przez nos i usta.
W 1861 roku Harald Hirschsprung opisał
14 przypadków, przy czym cztery z nich
dotyczyło jego własnych pacjentów. W 1898
roku Hoffman wykonał pierwszą gastrostomię u noworodka z atrezją przełyku. W 1913
H.M. Richter wykonał pierwsze podwiązanie
Harald Hirschsprung
przetoki tchawiczo-przełykowej z dojścia
przezopłucnowego. W 1919 roku E.O. Plass zebrał z literatury
opisy 136 przypadków atrezji przełyku. W 1929 roku E.C. Vogt,
radiolog, zaproponował klasyfikację typów atrezji przełyku.
W dalszym etapie rozwój wiedzy o atrezji przełyku wiązał się
z próbami leczenia chirurgicznego – były to lata czterdzieste
i pięćdziesiąte minionego wieku. Kolejny etap to polepszenie
opieki pooperacyjnej oraz zastosowanie metody torakoskopowej.
Prowadzone są także badania genetyczne, tworzone rejestry
narodowe, opracowywane wytyczne.
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Kiedy przeprowadzono
pierwszą operację
atrezji przełyku?

Pierwszą próbę leczenia chirurgicznego podjął w 1888 roku
Charles Steel w Londynie. Jednak operacja zakończyła się
niepowodzeniem, podobnie wiele następnych. Pierwszą próbę zespolenia odcinków przełyku podjął w 1936 roku dr T.H.
Lanman, operacja także nie powiodła się.
Pierwszą operację, która zaowocowała długotrwałym
przeżyciem pacjentki, przeprowadzili
w 1943 roku Cameron

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1618193/?page=1

Haight i Harry Towsley, torakochirurdzy
z Ann Arbor University Hospital. Była to
jedenasta wykonana
przez nich operacja,
poprzednie dziesięć
zakończyło się niepomyślnie. Opis jest
dostępny w „Surgery, Gynecology &
33

Obstetrics” 1943;76:672–688: C. Haight, H.A. Towsley Congenital atresia of the esophagus with tracheoesophageal fistula
(extrapleural ligation of fistula and end-to-end anastomosis of
esophageal segments).
Dr Cameron Haight wygłosił wykład o tej operacji na posiedzeniu American Surgical Association 4 maja 1944 roku
w Chicago. Temat wykładu brzmiał Congenital atresia of the
esophagus with tracheoesophageal fistula, uczestniczył w nim
i zabierał głos w dyskusji William E. Ladd, profesor chirurgii
z Harvard Medical School z Bostonu, autor klasyfikacji typów
atrezji, którą zaproponował w 1944 roku. Treść wykładu dr. Camerona Haighta została opublikowana na łamach „Annals of
Surgery” w październiku 1944 roku.

śluzówka

mięśniówka
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1618193/?page=16

górny
odcinek tchawica
przełyku

pełna
grubość
dolny
odcinek
przełyku

Rysunek C. Haighta
przedstawiający
atrezję przełyku
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W tej publikacji Cameron Haight napisał, że podejrzenie
atrezji przełyku powinno być podjęte, gdy u dziecka występuje
krztuszenie się, duszność i sinica po próbie połknięcia płynu.
Niedrożność może być potwierdzona przez próbę założenia
sondy do przełyku, która nie przechodzi do żołądka.
W literaturze opisano 400 wcześniejszych operacji atrezji
przełyku, które zakończyły się niepomyślnie. Początkowo
śmiertelność okołooperacyjna dzieci z atrezją przełyku była
wysoka. Powodem niepowodzeń była nieszczelność zespolenia
lub niedrożność wytwarzająca się po operacji, ale wraz z rozwojem chirurgii i intensywnej terapii pediatrycznej sytuacja
uległa znacznej poprawie i obecnie przeżywa 90-95% dzieci
z tą wadą przewodu pokarmowego.
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Kim była pierwsza
osoba, którą pomyślnie
zoperowano z powodu
atrezji przełyku?

Operowanym dzieckiem była Judith Mathews. Dziewczynkę
przyjęto do szpitala w 12. dobie życia i jak to opisał dr Cameron,
była ona niezwykle żywotna. Dość powiedzieć, że ważyła ponad
4 kg! Judith wspomina, że spędziła w szpitalu pierwsze dwa
lata swojego życia. W 17. miesiącu od operacji przeszła zabieg
poszerzenia zwężonego przełyku. W dalszych latach rozwijała
się normalnie, jednak życie jej przebiega w ścisłym kontakcie
z medycyną. Na stronie internetowej http://tefvater.org/archive/
esophageal/judith.html pisze, że ma przepuklinę rozworu przełykowego przepony, szmery w sercu, skoliozę, nieparzystą liczbę

Judith z pielęgniarką
w szpitalu

Judith w wieku 4 lat
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http://tefvater.org/archive/esophageal/images/jmatthews3.jpg

http://tefvater.org/archive/esophageal/images/jmatthews2.jpg

http://tefvater.org/archive/esophageal/images/jmatthews.jpg

żeber, zespół cieśni nadgarstka, wrzody dwunastnicy, zapalenie
stawów, depresję i problemy neurologiczne…
Mimo to urodziła syna.

Judith Mathews z synkiem
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Kiedy przeprowadzono
następne udane operacje?

Sukcesy chirurgów amerykańskich zachęciły lekarzy w innych
krajach do przeprowadzania operacji dzieci urodzonych z atrezją
przełyku. Pierwsza zakończona przeżyciem operacja w Wielkiej
Brytanii odbyła się w 1947 roku (H.R. Franklin). Kolejne pomyślne
operacje atrezji przełyku przeprowadzano w The Hospital for
Sick Children w Lonetymologically
tracheo-oesophageal
lc)
frequent
dynie. Dr D.J. Wapatients (9%).
oesophageal
(Esophageal
tracheo-oesophageal
(fig.
terson i wsp. przedoesophageal
pouches (fig.
cases).
Tracheo-oesophageal
If)
(though
cesophagus
only recently proved
stawili w 1962 na
Haight
days(Haight
1943).
England
operated
combining diagnostic
through
enterprise,
łamach „The Lancet”
(Esophagus
belonging
(fig.
diaphragm
opis 218 przypadków
Hospital.
oesophageal
pacjentów pomyślnie
zoperowanych http://
819
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successful. The first
achieved by
in 1888,
and Towsley
In
in 1941
skill with surgical
Charles Steele,
an atretic
tried to make a passage
a
introduced
through a gasby using probe
trostomy, but without effect. The first successful direct
anastomosis in this country was that of R. H. Franklin on
The first
Jan. 13, 1947, at the Hammersmith
anastomosis at our hospital was done on Jan. 1, 1946, and
treatment

has

survival after direct anastomosis

www.sciencedirect.
com/science/article/pii/
S0140673662918378/
part/first-page-pdf.
W Australii w 1949
roku R. Howard opisał na łamach „Medical Journal of Australia” pierwszą pomyślnie przeprowadzoną
operację.
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ld) was found in 2 infants; and
atresia, with fistulas to upper and lower
le), was another rare type (3
fistula without atresia (fig.
was
in the year 1960 there was a large
found 3 times
increase). 2 of these patients were treated at an older age
-namely, at forty-five days and at seventy-four
whilst the third was
on at the age of three days.
They are reviewed in the general group to make it complete. The number is in any case too small for conclusions
about survival.
The last type
lg) may be looked upon as
to either the above group with, in addition, a
lumen, or as
partly obstructing the

an

atretic

1946-59.

oesophagus with fistulas
which fused to form a
rarest type, there being

from each end of the atretic

opening. This

common

only

1

was

area

the

case.

Survivals

Anomaly

We prefer to describe the anatomical characteristics of
each anomaly, as does Haight (1957), because we are
confused by the many classifications suggested (Keith
1910, Vogt 1929, Ladd 1944, Swenson 1948, Gross 1953,
Koop et al. 1954).
The commonest anomaly was that shown in fig. la.
The upper oesophagus ends in a blind pouch and the
lower oesophagus joins the respiratory tract near the
tracheal bifurcation. This variety was found in 85% of
our patients, which is why we call it the " common type ".
A rare variant (4 cases) of this deformity had, in addition,
no lumen of the lower oesophageal portion near the trachea
(fig. lb). We call this the " common type with an atretic

anomaly-19

was a

the upper

Fig. 1-Varieties of lesions.

the first survival was more than two years later. 218
infants had been treated here by the end of 1959; all but
one had an operation.

the second most
In all but 2 there
ends.
atresia with

We defined a survival " as an infant who leaves hospital able to take feeds well. By this definition 109-exactly
half-survived. The deaths depended upon three main
"

factors:
1.

Birthweight-which

is

an

index of

prematurity.

-

-
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Fig. 2-Number

of

cases

operated

on

each year and related deaths.

W Polsce pierwsze operacje noworodka wykonali w 1955
roku we Wrocławiu Adam Michejda i w 1956 roku w Warszawie
Wanda Poradowska.

38

13

Jakie były dalsze postępy
w leczeniu
atrezji przełyku?

Ważnym etapem było wprowadzenie balonowego rozszerzania zwężeń przełyku tworzących się w miejscu zespolenia.
Stało się to w 1981 roku. Na łamach „Gastroenterology” 1981
Jan;80(1):173-5 R.L. London i wsp. w doniesieniu Dilatation
of severe esophageal strictures by an inflatable balloon catheter opisali dwa przypadki skutecznego poszerzenia (do 9 mm)
zwężenia przełyku za pomocą cewnika Grüntziga z balonem.
Kolejnym etapem w historii leczenia atrezji przełyku było
wprowadzenie w 1999 roku metody torakospkopowej (http://
online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/lap.2011.0063). Leczeniu atrezji
tą metodą poddano dwumiesięczne niemowlę. W 2000 roku po
raz pierwszy zastosowano metodę torakoskopową w przypadku
atrezji przełyku z współistniejącą przetoką tchawiczo-przełykową.
Trzeba jednak pamiętać, że torakoskopia wiąże się z większym
ryzykiem wystąpienia potem zwężenia w miejscu zespolenia.
Przy metodzie klasycznej z torakotomią zwężenie w miejscu
zespolenia obserwowano w 16,3% przypadków, a w metodzie
torakoskopowej w 40% przypadków (http://online.liebertpub.com/
doi/abs/10.1089/lap.2015.0120).

39

14

Jakie są typy
atrezji przełyku?

atment of esophageal atresia and tracheoesophageal fistulas (http://www.
nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJM194405252302101). Ko-

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM194405252302101

Są różne warianty anatomiczne atrezji przełyku, co związane jest z odmiennościami patologicznych połączeń przełyku
z tchawicą. Pierwszą klasyfikację podał w 1929 roku radiolog
E.C. Vogt na łamach „American Journal of Roentgenology”
(1929,22:463-465) w doniesieniu Congenital esophageal atresia. Drugą
klasyfikację przedstawił
w 1944 r. chirurg W.E.
Ladd na łamach „New England Journal of Medicine”
(1944,230: 625-637) w doniesieniu The surgical tre-

lejną klasyfikację przedstawił w 1953 r. R.E. Gross w książce
The surgery of infancy and childhood (Philadelphia, wyd. W.B.
Saunders, 1953). Najnowszą klasyfikację opublikował w 1977
roku D. Kluth w artykule Atlas of esophegeal atresia na łamach
„Journal of Pediatric Surgery”, wyróżniając 10 wariantów anatomicznych atrezji przełyku.
40

Klasyfikacja Grossa
typ B

typ C

typ D

typ E

http://img.medscapestatic.com/pi/meds/ckb/83/43783.jpg

typ A

Najczęstszym wariantem (86%) jest atrezja przełyku z dystalną
przetoką tchawiczo-przełykową (typ IIIB według Vogta, typ C
według Grossa). Rzadsza (7%) jest izolowana atrezja przełyku
bez przetoki (typ II według Vogta, typ A według Grossa). Jeszcze
rzadsza (4%) jest przetoka tchawiczo-przełykowa bez atrezji
(typ IV według Vogta, typ E według Grossa, 4%), a najrzadsza
(2%) jest atrezja przełyku z proksymalną przetoką tchawiczo-przełykową (typ IIIA według Vogta, typ B według Grossa).
Inne warianty anatomiczne występują sporadycznie. Atrezja
przełyku w niektórych przypadkach występuje z innymi wrodzonymi wadami serca, przewodu pokarmowego, nerek, układu
kostno-stawowego.
W naszym kraju w 2010 roku urodziło się 81 dzieci z atrezją
przełyku, w 2011 – 79, w 2012 – 80, w 2013 – 69, w 2014 – 75.
Nie ma informacji o tym, jaka jest dokładna częstość poszczególnych typów atrezji wśród dzieci w Polsce.
41

Pewnych danych dostarcza doniesienie Wyniki leczenia noworodków z wrodzoną niedrożnością przełyku – analiza badań
prenatalnych autorstwa A. Jasińskiej, opublikowane na łamach
czasopisma „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia”, tom 3,
zeszyt 2, 96-100, 2010. Omawia się w nim wyniki leczenia 20
noworodków urodzonych w ciągu 3 lat – u wszystkich dzieci
rozpoznano atrezję przełyku z dolną przetoką tchawiczo-przełykową.
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Jakie geny mogą
być zmienione
w atrezji przełyku?

Wyniki badań na zwierzętach sugerowały, że za rozwój atrezji
odpowiada nieprawidłowa funkcja genu sonic hedgehog, ale
obserwacje te nie potwierdziły się u ludzi.
W następujących zespołach o dziedziczeniu jednogenowym
występuje atrezja przełyku: zespół anoftalmiczno-przełykowo-genitalny, zespół Feingolda, zespół CHARGE.
U dzieci z atrezją przełyku stwierdzano zmiany w następujących pojedynczych genach: HOXD13, CHD7, MYCN,
SALL1, MID1, TRAP1, ZIC3, PTEN, EFTUD2,NKX3.2, FBN2,
RBM8A, GDF6, GDF3, TBX5,WHSC1, UBE3A, NDN, SNRPN,
PAX2,HNF1B, DSTYK, UPK3A, ROBO2, POR,FGFR2, AXIN1,
VANGL1, FGFR3, TERC, NOP10, TINF2, DKC1, ITGA6, FRAS1,
FREM2, FLNA, AAAS, MKKS, WNT7a, WNT3, TCOF1.
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Jakie są przyczyny
atrezji przełyku?

Przyczyny wad wrodzonych są zróżnicowane. W 50-60%
przypadków nie jest możliwe ich ustalenie. Przyczyny wieloczynnikowe występują w 20-25%. Czynniki genetyczne, takie
jak aberracje chromosomów lub mutacje genów są odpowiedzialne za około 15% wad wrodzonych. Czynniki środowiskowe
odpowiadają za 6-7% wad wrodzonych.
Zawiązek dróg oddechowych powstaje około czwartego tygodnia ciąży. Całkowite rozdzielenie przewodu pokarmowego
i dróg oddechowych następuje w 7-8 tygodniu ciąży. Zaburzenie tego procesu przyczynia się do powstania atrezji przełyku.
W badaniach na zwierzętach obserwowano rolę nieprawidłowej
ekspresji genu sonic hedgehog jako jedną z przyczyn, ale nie
udało się potwierdzić roli tego zaburzenia u ludzi.
Nie ma zgodnego poglądu co do czasu rozdzielenia przełyku
i tchawicy w życiu płodowym. Niektórzy autorzy podają, że
odbywa się to między 28 a 37 dniem od zapłodnienia (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3641483/).
Badania doświadczalne H. Chen i wsp. na myszach (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3342176/) wykazały, że ekspresja genów (czyli proces, w którym informacja genetyczna
zawarta w genie zostaje odczytana i przepisana na jego produkty, które są białkami lub różnymi formami RNA) zmienia się
w czasie w zależności od etapu organogenezy. Między 9,5 a 11,5
dniem życia zarodka z endodermy powstaje przełyk. W tym
44

czasie ekspresja 1612 genów jest wysoka,
a ekspresja 1303 genów jest zmniejszona – czytamy w pracy Udział czynników
genetycznych i środowiskowych w etiologii
wrodzonego zarośnięcia przełyku i przetoki
tchawiczo-przełykowej D. Bednarczyka
i wsp. opublikowanej w periodyku „Postępy
Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2014, tom 68, s. 238-246.
Autorzy podają, że niedrożność przełyku powstaje w wyniku
zmian w wielu genach oraz w następstwie działania wielorakich
czynników środowiskowych. Pewne substancje chemiczne
zwiększają ryzyko wystąpienia wad rozwojowych płodu, a efekt
może zależeć od genetycznie uwarunkowanej zdolności organizmu do usuwania toksyn.
Nie stwierdzono statystycznie znaczącej korelacji między
wystąpieniem atrezji przełyku a wiekiem rodziców. Nie jest
znana przyczyna częstości występowania poszczególnych typów atrezji przełyku.
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Czy można prenatalnie
rozpoznać
atrezję przełyku?

Od 1970 roku możliwa jest diagnostyka prenatalna atrezji
przełyku za pomocą usg. Nie jest to diagnostyka łatwa, choć
warto dążyć do ustalenia rozpoznania wcześniej – pozwala
ono bowiem na zoptymalizowanie opieki okołoporodowej
i poporodowej. Jednakże odsetek pacjentów z postawionym
w czasie ciąży rozpoznaniem nie jest duży, waha się od 10
do 25%, a wcześniejsze postawienie rozpoznania nie wpływa
istotnie na bieg wydarzeń po zastosowaniu leczenia po urodzeniu dziecka.
Najczęściej stwierdzanymi w usg cechami są wielowodzie
oraz niemożność uwidocznienia żołądka płodu w badaniu
(nieobecna bańka powietrza). Jednak z uwagi na dużą liczbę
przyczyn powodujących oba te objawy diagnostyka prenatalna charakteryzuje się wysokim odsetkiem wyników fałszywie
dodatnich. Przy wielowodziu (objętość płynu powyżej 2 litrów)
w 60% przypadków przyczyny są nieznane; znane przyczyny to
atrezja przełyku oraz brak mózgowia.
Pewne znaczenie diagnostyczne ma także badanie biochemiczne płynu owodniowego – w wypadku atrezji stwierdza się
znamiennie więcej białka całkowitego, alfafetoproteiny (AFP)
i gammaglutamylotranspeptydazy (GGTP), http://www.nature.
com/pr/journal/v70/n2/full/pr2011157a.html.
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Wrażliwość usg (ang. sensitivity) w różnych doniesieniach
jest bardzo zmienna – od 8,9 do 42%, niektórzy autorzy podają
aż 56% (http://www.nature.com/pr/journ...). Ocenia się, że jedynie
u około 10% dzieci prenatalnie ustalono prawidłową diagnozę
atrezji przełyku (https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/39706/thesis.pdf?sequence=1).
W publikacji C.J. Bradshaw i wsp. (z Oxford University
Hospitals) zatytułowanej Accuracy of prenatal detection of
tracheoesophageal fistula and oesophageal atresia z roku 2016
(http://www.jpedsurg.org/articl...) czytamy, że rozpoznanie atrezji
przełyku w czasie ciąży nadal jest wyzwaniem diagnostycznym.
Autorzy oceniali retrospektywnie historie diagnozowania 58
dzieci urodzonych między 1 stycznia 2004 a 31 grudnia 2013 r.
W tym ośrodku o trzecim stopniu referencyjności postawiono
diagnozę 40% badanych kobiet, a 60% matek miało postawioną
diagnozę w lokalnych szpitalach.
Ogólna wrażliwość metody dla prenatalnego rozpoznania
atrezji przełyku za pomocą usg wynosiła 26%, a specyficzność
99%, przy czym w ośrodku referencyjnym wrażliwość była
wyższa i wynosiła 57%. Wielowodzie stwierdzono u 67% matek,
które miały rozpoznaną atrezję przełyku prenatalnie i u 21%
matek, u których dzieci rozpoznanie atrezji przełyku miało
miejsce po urodzeniu.
Mimo licznych problemów jakie napotykają dzieci i rodzice,
dokonuje się znaczący postęp w diagnostyce. W 1992 roku
prenatalną diagnozę atrezji przełyku stawiano w 5% przypadków, a w 2010 roku w 35% przypadków – dowiadujemy się
47

z doniesienia Admissions and outcomes of infants with oesophageal atresia/tracheo-oesophageal fistula in New South Wales
and Australia capital territory from 1992 to 2010 K. Malhotra
i wsp. przedstawionego na kongresie w Sydney w 2016 r.
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Jakie inne wady
wrodzone występują
u dzieci
z atrezją przełyku?

W około 50% przypadków atrezji przełyku towarzyszą inne
wady wrodzone. Są to: wady serca i układu krążenia – 29%; wady
anorektalne – 14%; wady układu moczowo-płciowego – 14%;
wady układu pokarmowego (o innej lokalizacji) – 13%; wady
kręgów lub układu kostnego – 10%; wady układu oddechowego
(inne niż przetoka) – 6%; wady genetyczne – 4%; inne wady
wrodzone – 11%.
Kombinacje wad znane są jako zespoły VACTER, VACTERL,
CHARGE, POTTER, SCHISIS. Zmiany w chromosomach towarzyszące atrezji przełyku to trisomia 18, trisomia 21, delecja
22q11, delecja 17q22q23.3 – występują u około 6% dzieci.
W doniesieniu Traffic-Related Air Pollution and Selected
Birth Defects in the San Joaquin Valley of California A.M. Padula
i wsp. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4264633/)
czytamy o możliwym wpływie zanieczyszczenia powietrza na
powstawanie atrezji przełyku. Autorzy stwierdzili 2,8-krotny
wzrost ryzyka wystąpienia wady przy wzmożonym ruchu
samochodowym w miejscu zamieszkania kobiet ciężarnych
oraz 4,9-krotny wzrost ryzyka w wypadku wysokich stężeń
cząsteczek PM10.
49
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Kiedy najczęściej
następuje rozpoznanie
atrezji przełyku?

Wielowodzie i nieobecność bańki powietrznej w żołądku
w usg są najbardziej stałymi objawami nasuwającymi podejrzenie atrezji przełyku. Jednak ustalenie rozpoznania tylko
w niewielkim odsetku przypadków ma miejsce prenatalnie.
Najczęściej diagnoza jest ustalana w ciągu pierwszej doby
po porodzie. We francuskim rejestrze zanotowano niewielką różnicę w czasie ustalenia rozpoznania w odniesieniu do
poszczególnych typów atrezji.
Podejrzenie atrezji przełyku bywa stawiane już podczas ciąży.
Rozpoznanie jest zwykle ustalane w pierwszej lub drugiej dobie
po porodzie, sporadycznie później. W zasobach literaturowych
najdłużej trwające ustalanie rozpoznania opisali R.B. Tröbs i J.C.
Becker w 2014 roku na łamach „Klinische Pädiatrie” – atrezję
przełyku zdiagnozowano w szóstej dobie! Nie rozpoznano wady
w szpitalu, matka wypisała się na własne życzenie w drugiej dobie po porodzie. Na kontrolnej wizycie w trzeciej dobie matka
nie zgłaszała problemów z karmieniem, a badający noworodka
pediatra nie stwierdził nieprawidłowości. W szóstej dobie mama
udała się na zakupy do supermarketu, gdzie wystąpiło u dziecka
nagłe zatrzymanie krążenia. Noworodek został przewieziony
karetką pogotowia do szpitala i dopiero wtedy ustalono, co mu
dolega! Dziecko było operowane w trzeciej dobie od przyjęcia
50

do szpitala, śródoperacyjnie rozpoznano atrezję typu IIIB wg
Vogta. W przebiegu pooperacyjnym do 7 doby noworodek
oddychał za pomocą respiratora, był karmiony przez sondę
i w stanie dobrym wypisany ze szpitala. Na kontrolnej wizycie
w trzecim miesiącu dziecko było w stanie ogólnym dobrym
i rozwijało się prawidłowo.
Źródło: Emergency Out-of-Hospital Presentation of Neonatal
Esophageal Atresia with Tracheoesophageal Fistula (Ösophagusatresie – außerklinische Präsentation als Notfall), https://www.
thieme-connect.com/DOI/DOI?10.1055/s-0033-1361160.
Analiza 122 przypadków mająca na celu ustalenie przydatności poszczególnych metod do rozpoznania atrezji przełyku
w czasie ciąży była przedmiotem doniesienia Performance of
prenatal diagnosis in esophageal atresia przedstawionego na
13th World Congress of Fetal Medicine w Nicei. E. Spaggiari
i wsp. przeanalizowali retrospektywnie historie pacjentów
z atrezją przełyku od stycznia 2002 do grudnia 2013 z paryskiego Hôpital Necker pod kątem przydatności diagnostycznej
następujących parametrów: objętość płynu owodniowego,
wizualizacja żołądka i jego rozmiar w usg płodu, badanie
biochemiczne płynu (oznaczenie alfafetoproteiny, gammaglutamylotranspeptydazy), MRI. Atrezję przełyku podejrzewano prenatalnie w 39 przypadkach (32%), wielowodzie było
w 64 (52,4%), nieuwidocznienie żołądka lub mały żołądek w 39
(32%). Analizę biochemiczną płynu owodniowego wykonano
w 17 przypadkach i potwierdziła ona istnienie atrezji przełyku
w 15 przypadkach (88%).
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Rozpoznanie atrezji przełyku, zwłaszcza typu III bez wielowodzia pozostaje trudnym zadaniem – piszą autorzy – pomocne jest badanie biochemiczne płynu owodniowego (https://
fetalmedicine.org/abst...).
Ustalenie rozpoznania jest możliwe u większości noworodków
na podstawie objawów klinicznych, takich jak obfite ślinienie się,
kaszel i krztuszenie się dziecka przy próbach karmienia piersią,
sinica. Założony przez nos cienki cewnik szybko napotyka opór.
Po podaniu niewielkiej ilości kontrastu wykonywane jest rtg
klatki piersiowej, które potwierdza diagnozę.
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Jakie jest postępowanie
po ustaleniu rozpoznania?
20

Z chwilą ustalenia rozpoznania przeprowadzane jest leczenie operacyjne: metodą tradycyjną lub torakoskopową – jeżeli
połączenie obu odcinków przełyku jest możliwe. Jeżeli połączenie nie jest możliwe od razu, stosowane są różne techniki
chirurgiczne pozwalające w dłuższym lub krótszym czasie na
połączenie obu odcinków przełyku.
Czas przeprowadzenia operacji atrezji przełyku jest zmienny,
preferowanie jest wykonanie zespolenia pierwotnego w ciągu
48 godzin po urodzeniu się dziecka.
Na czas przeprowadzenia operacji oraz jej wynik może
wpływać wiele czynników, m.in. waga urodzeniowa noworodka
oraz wady współistniejące. Zagadnienie to omawiają prof. Ewa
Sawicka i wsp. w doniesieniu Leczenie chirurgiczne noworodków z bardzo małą (VLBW) i ekstremalnie małą (ELBW) masą
ciała opublikowanym na łamach czasopisma „Medycyna Wieku
Rozwojowego” (http://medwiekurozwoj.pl/articles/2011-3-2-6.html).
Autorzy operowali 8 dzieci z atrezją przełyku, których waga
urodzeniowa wynosiła od 450 do 1200 g.
Postępowanie przedoperacyjne polega na zapobieganiu aspiracji śliny do dróg oddechowych i zapobieganiu zachłyśnięciu
się noworodka. Zaleca się wykonanie echokardiogramu w celu
ustalenia, czy współistnieje wada serca. W celu przeprowadzenia
operacji dziecko jest przenoszone do szpitala dysponującego
oddziałem intensywnej terapii i chirurgii pediatrycznej.
53

W czasie operacji atrezji przełyku mogą być pobrane wycinki
do badania histopatologicznego. Umożliwia to ocenę innych
zaburzeń rozwojowych, obejmujących również unerwienie
przełyku.
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
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Na czym polega
leczenie operacyjne?

Leczenie operacyjne atrezji przełyku może mieć różny charakter w zależności od stanu ogólnego dziecka, typu atrezji,
odległości między odcinkami przełyku. Wykonywane jest:
▶ pierwotne zespolenie koniec do końca; zabieg tego rodzaju
można przeprowadzić, gdy odległość między odcinkami przełyku nie przekracza 2,5-3,0 cm; jest to najkorzystniejszy sposób
leczenia operacyjnego
▶ wydłużenie przełyku techniką Livadisa
▶ zabiegi wytwórcze z wykorzystaniem tkanek żołądka, jelita
cienkiego lub jelita grubego
▶ zabiegi odraczane polegające na wydłużeniu przełyku lub
żołądka.

http://www.atresiaesofagea.it/wp-content/uploads/2015/07/2015_adults_sweden.pdf

Widok zespolenia w atrezji przełyku

przetoka

tchawica
górny odcinek
przełyku
Publikacja za zgodą
autora, którym jest
dr Vladimir Gatzinsky,
Dept. of Ped. Surg., Queen
Silvia Childrens Hospital,
Gothenburg, Sweden

zespolenie
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dolny odcinek przełyku
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Jakie stosuje się
zespolenia przełyku?

Jeżeli możliwe jest bezpośrednie połączenie odcinków przełyku, to stosowane są dwa rodzaje zespoleń – koniec do końca
lub koniec do boku. Na łamach „Arquivos Brasileiros de Cirurgia
Digestiva” ukazało się w marcu 2016 r. doniesienie End-to-end
versus end-to-side anastomosis in the tratement of esophageal
atresia or tracheoesophageal fistula. Autorzy, S. Askapour i wsp.
porównali te dwa rodzaje zespolenia. Analizowano szczelność
zespolenia, tworzenie się zwężenia w miejscu zespolenia oraz
częstość refluksu żołądkowo-przełykowego.
Czas trwania zabiegu, gdy zespolenie wykonywano metodą
koniec do końca, wynosił średnio 127 minut, a metodą koniec
do boku – średnio 130 minut. Zwężenie w miejscu zespolenia obserwowano w 5,9% przy zespoleniu koniec do końca
i w 21,1% przy zespoleniu koniec do boku. Refluks żołądkowo-przełykowy występował u 15,8% leczonych metodą koniec do
końca i w 8,8% przy metodzie koniec do boku. Nieszczelność
zespolenia była częstsza (13,2%) w metodzie pierwszej niż
w drugiej (2,9%). Dzieci leczone pierwszą metodą przebywały
na oddziale intensywnej terapii średnio 11 dni, a dzieci leczone
drugą metodą – średnio 13 dni.
W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że najbardziej istotną
różnicą był krótszy czas pobytu na oddziale intensywnej terapii
dzieci leczonych pierwszą metodą.
56

23

Jakie są zmiany
histologiczne w atrezji
przełyku?

Wraz z rozwojem technik chirurgicznych i anestezjologicznych dokonał się znaczny postęp w leczeniu atrezji przełyku.
Pozostała jednak spora grupa problemów wynikających z nieprawidłowej czynności udrożnionego organu. Dłuższa obserwacja pacjentów, nowoczesne badania czynnościowe i obrazowe przełyku, wyniki histologiczne i immunohistochemiczne*
pokazują, że atrezja nie ogranicza się do izolowanego braku
ciągłości tego narządu. Towarzyszą jej zaburzenia funkcjonowania polegające przede wszystkim na osłabionej kurczliwość
i zaburzonej motoryce. U podstaw tych zaburzeń leżą złożone
zmiany w budowie mikroskopowej zarówno w górnym, jak
i w dolnym odcinku przełyku.
Jednymi z ważniejszych kontrolerów motoryki przewodu
pokarmowego są splot Auerbacha i splot Meissnera. To sploty
przywspółczulne obecne w przełyku, żołądku i jelicie. Biorą one
udział w działaniu takich neuroprzekaźników jak acetylocholina,
dopamina, serotonina, substancja P i in.

*Badanie immunohistochemiczne umożliwia wykrywanie antygenów w wycinku przez zastosowanie znakowanych przeciwciał. W pobranym materiale przeprowadza się reakcję, w wyniku której dochodzi do utworzenia
barwnych kompleksów antygen-przeciwciało.
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Już w 1986 roku na łamach „Journal of Pediatric Surgery”
ukazało się doniesienie Abnormal Auerbach plexus in the
esophagus and stomach of patients with esophageal atresia
and tracheoesophageal fistula autorstwa Y. Nakazato i wsp. na
temat budowy splotu Auerbacha u pięciu pacjentów z atrezją
przełyku. Stwierdzono luźniejsze utkanie tego splotu, przy czym
zmiany były wyraźniejsze w dolnym odcinku przełyku (http://
www.jpedsurg.org/article/S0022-3468(86)80002-1/pdf).
Bardziej szczegółowych danych dostarczyło doniesienie The
structural characteristics and expression of neuropeptides in the
esophagus of patients with congenital esophageal atresia and tracheoesophageal fistula autorstwa K. Li i wsp. („Journal of Pediatric
Surgery”, http://www.jpedsurg.org/article/S0022-3468(07)00189-3/fulltext). Zbadano 24 próbki pochodzące z dystalnej części przełyku
pacjentów z atrezją przełyku i przetoką tchawiczo-przełykową
oraz 10 próbek pacjentów bez schorzeń przełyku. Obie grupy
próbek różniły się w zakresie zawartości takich neuroprzekaźników biorących udział w regulacji motoryki jak substancja P,
enolaza, wazoaktywny polipeptyd jelitowy. Neuroprzekaźniki
przenoszą sygnały między komórkami nerwowymi.
W kolejnym doniesieniu opublikowanym na łamach „World
Journal of Surgery” zatytułowanym Reduced neuronal innervation
in the distal end of the proximal esophageal atretic segment in
cases of esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistula
autorstwa M. Boleken i wsp. opisano wyniki badania próbek
9 pacjentów z atrezją przełyku i przetoką tchawiczo-przełykową.
Stwierdzono zmniejszenie liczby splotów nerwowych trzewnych
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oraz ich niedojrzałość. Immunoreaktywność dla białka GDNF
w próbkach od pacjentów z atrezją przełyku była zmniejszona
w warstwie mięśniowej przełyku oraz splocie trzewnym. Liczba komórek splotowych i włókien nerwowych w dystalnym
odcinku przełyku także była zmniejszona (https://link.springer.
com/article/10.1007%2Fs00268-007-9070-y).
Kolejne doniesienie opublikowane na łamach „Pediatric Surgery International” zatytułowane Intrinsic esophageal innervation
in esophageal atresia without fistula autorstwa F. Pederiva i wsp.
(https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00383-007-2032-5) stawia tezę, że atrezja przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową
jest często połączona z zaburzeniami w obrębie cewy nerwowej
płodu. Unerwienie przełyku pochodzi z cewy nerwowej i jest
ono nieprawidłowe w przypadkach atrezji przełyku z przetoką
tchawiczo-przełykową, przyczyniając się w ten sposób do zaburzeń kurczliwości. Autorzy zbadali próbki z bliższego i dalszego
odcinka u 6 pacjentów. Grupę kontrolną stanowiły próbki noworodków bez atrezji przełyku. Pacjenci z atrezją mieli gęstszą
sieć włókien nerwowych i większe sploty nerwowe niż grupa
kontrolna. Liczba neuronów i splotów była w obu grupach podobna, ale komórki w grupie z atrezją miały większe rozmiary.
Interesujące porównanie różnic w budowie górnego i dolnego odcinka przełyku przynosi opublikowana w „International
Journal of Pediatrics” praca B. Zuccarello i wsp. Intramural
ganglion structures in esophageal atresia: a morphologic and
immunohistochemical study (https://www.hindawi.com/journals/
ijpedi/2009/695837/). Autorzy stwierdzają, że u osób po operacji
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atrezji często występują zaburzenia ruchomości przełyku i wynikające z tego dysfagia oraz refluks żołądkowo-przełykowy.
Zbadano histologicznie i immunohistochemicznie wycinki
pobrane u 12 noworodków z atrezją przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową i 5 noworodków bez atrezji. Badania immunohistochemiczne obejmowały oznaczenia takich markerów
jak aktyna, białko S-100, neurofilament, enolaza neuronospecyficzna, chromogranina A i periferyna. Stwierdzono różnice
w obrazach histochemicznych w odcinku bliższym i dalszym.
Ponadto stwierdzono wiele zmian w obrazach histologicznych.
Jeszcze szerszy zakres markerów immunohistochemicznych
oznaczono i opisano w doniesieniu opublikowanym na łamach
„Medicina”, zatytułowanym Growth factors, their receptors, neuropeptide-containing innervation, and matrix metalloproteinases
in the proximal and distal ends of the esophagus in children
with esophageal atresia autorstwa M. Pilmane i wsp. (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22123559). Wycinki pochodziły od
15 pacjentów z atrezją przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową. Oznaczano markery NGFRp75, PGP 9.5, TGF-β, FGFR,
VEGF, EGFR i MMP-2. W próbkach pochodzących z bliższego
odcinka obserwowano spadek NGFR, a w dalszym odcinku
stwierdzano liczne i bogato wyposażone struktury z NGFR.
Podobnie było z PGP 9.5 – obserwowano spadek w bliższym
i wzrost w dalszym odcinku. Natomiast TGF-β sporadycznie
występowało w próbkach z atrezją, a w wycinkach kontrolnych
było ich sporo. Te zmiany w markerach immunohistochemicznych wskazują na zaburzenia w unerwieniu przełyku w atrezji
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z przetoką tchawiczo-przełykową wskutek zaburzeń we wzroście,
proliferacji i różnicowaniu się wszystkich komórek tworzących
przełyk.
W doniesieniu Ultrastructural Changes of the Smooth Muscle
in Esophageal Atresia autorstwa M.M. Al-Shraim i wsp. opublikowanym na łamach „Ultrastructural Pathology” (https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26548437) wykazano zniekształcenie
w obrębie warstwy mięśniówki gładkiej i odkładanie obfitej
ilości tkanki włóknistej pomiędzy komórkami mięśni gładkich.
Pod mikroskopem elektronowym komórki mięśniówki gładkiej
wykazywały utratę adhezji międzykomórkowej, wakuolizację
mitochondriów, tworzenie tzw. figur mielinowych (są to struktury pochodzące z uszkodzonych błon komórkowych), apoptozę
i fragmentację. Stwierdzano też wypustki plazmatyczne wokół
sąsiednich włókien kolagenowych oraz degradację tych włókien.
Zmiany te przyczyniają się do nieprawidłowej motoryki u osób
z atrezją przełyku.
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Jak zmiany
w komórkach wpływają
na czynność przełyku?

Na łamach „Annals of Surgery” w doniesieniu Esophageal
morbidity and function in adults with repaired esophageal
atresia with tracheoesophageal fistula: a population-based
long-term follow-up autorstwa S.J. Sistonen i wsp. (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20485152) omówiono wyniki
oceny, czy istnieje zależność między przebiegiem leczenia
chirurgicznego atrezji a stanem zdrowia w dorosłym życiu,
obrazem endoskopowym, wynikami immunohistochemicznymi i ruchomością przełyku.
Przeprowadzono wywiad, endoskopię i manometrię przełyku.
Grupa z atrezją liczyła 101 osób, grupa kontrolna 287, średni
wiek 36 lat. W grupie z atrezją refluks stwierdzono u 34%,
dysfagię u 85%. W grupie kontrolnej – refluks u 8%, dysfagię
u 2% (p<0,001).
Zmiany w endoskopii przełyku w grupie z atrezją: przepuklina
rozworu przełykowego u 28%, przełyk Barreta u 11%, zapalenie
przełyku u 8%, zwężenie u 8%, zmiany immunohistochemiczne
odpowiadające esophagitis w 25%, CDX2+ kolumnową nabłonkową metaplazję w 21%, komórki kubkowe nabłonka dróg
oddechowych i MUC2+ w 6%.
Manometria wykazała niepropagującą perystaltykę u 80%
pacjentów z atrezją i małą amplitudę fal perystaltycznych,
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mucous_membrane#/media/File:Normal_gastric_mucosa_intermed_mag.jpg

zwłaszcza w przypadkach gdzie obserwowano metaplazję
nabłonkową.
Autorzy stwierdzają, że problemy chorobowe przenoszą
się na wiek dorosły, czynnikami ryzyka są obecność powikłań
chirurgicznych, starszy wiek, upośledzona motoryka przełyku.
Na łamach „Pediatric Surgery International” w doniesieniu
Adults with corrected oesophageal atresia: is oesophageal function
associated with complaints and/or quality of life? autorstwa J.A.
Deurloo i wsp. (https://link.springer.com/article/10.1007/s00383-0082120-1) opisano wyniki obserwacji 25 dorosłych osób po operacji
z powodu atrezji przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową pod
względem zależności między dolegliwościami a stanem przewodu pokarmowego ocenianym badaniami gastrologicznymi.
Dysfagię zgłaszało 48%, reŚluzówka żołądka
fluks 33% pacjentów. Amplituda skurczów w przełyku
mierzona manometrycznie
była mała u 20% pacjentów
(<15 mmHg), pomiary pH
w przełyku wykazały patologiczny refluks u 14%. Pacjenci zgłaszający dysfagię
mieli znamiennie częściej
upośledzoną kurczliwość
przełyku i obniżone poczucie ogólnie dobrego stanu
zdrowia.
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Jak można podsumować
dane o histopatologii
w atrezji przełyku?

▶ Atrezja przełyku to nie tylko przerwanie ciągłości, ale
także zmiany obejmujące wszystkie warstwy ściany przełyku,
czyli śluzówkę, podśluzówkę i mięśniowkę oraz splot nerwowy
Auerbacha (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-2/choroby-rzadkie/287-budowa-przelyku-i-jego-funkcjonowaniepo-operacji-atrezji).
▶ W splocie Auerbacha stwierdza się zmniejszenie liczby
zwojów nerwowych i ich niedojrzałość, zmniejszenie liczby
komórek i luźniejsze utkanie w części dolnej przełyku.
▶ Występują zmiany w zakresie neuroprzekaźników uczestniczących w przekazywaniu sygnałów nerwowych substancji P,
enolazy, wazoaktywnego polipeptydu jelitowego.
▶ Stwierdza się zniekształcenie w obrębie warstwy mięśniówki gładkiej i odkładanie obfitej ilości tkanki włóknistej
między komórkami mięśni gładkich. Komórki mięśniówki
gładkiej wykazują utratę adhezji międzykomórkowej, wakuolizację mitochondriów, tworzenie tzw. figur mielinowych
(są to struktury pochodzące z uszkodzonych błon komórkowych), apoptozę i fragmentację. Stwierdzano też wypustki
plazmatyczne wokół sąsiednich włókien kolagenowych oraz
degradację tych włókien.
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Jakie są główne
problemy zdrowotne
dzieci z atrezją przełyku?
26

Zwykle dotyczą przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.
Największe nasilenie dolegliwości występuje na ogół w ciągu
pierwszych dwóch lat życia dziecka. Problemy związane z drogami oddechowymi są konsekwencją tracheomalacji, przetoki
tchawiczo-przełykowej, trudności z połykaniem, krztuszenia
się oraz niejednokrotnie licznych pobytów dziecka w szpitalu.
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Jakie są wyniki leczenia
atrezji przełyku?

Do oceny wyników leczenia wykorzystuje się analizy retrospektywne i prospektywne. Analizy retrospektywne zaczęto
stosować w latach dziewięćdziesiątych, oceniane grupy liczyły
kilkadziesiąt przypadków, rzadko więcej. Jedną z analiz opisano
na łamach „Digestive Diseases and Science” w 1987 r. w artykule
Long-term evaluation of esophageal and pulmonary function in
patients with repaired esophageal atresia and tracheoesophageal
fistula (http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01297188#page-1). Autorzy, J.A. Biller i wsp., przedstawili dane dotyczące
12 dorosłych pacjentów, którzy w dzieciństwie przeszli operację z powodu atrezji przełyku. Większość z nich miała objawy
dysfagii oraz zgagę. Refluks żołądkowo-przełykowy (GERD)
był udokumentowany w 67% przypadków, a zapalenie przełyku
w 34%. Zaburzenia ruchomości przełyku wyrażały się niepropagującymi falami o niskiej amplitudzie. Natomiast odchylenia
w układzie oddechowym wyrażały się zmianami typu obstrukcyjnego i niewielkim obniżeniem parametrów objętościowych
w spirometrii.
Prognozowanie komplikacji i zapobieganie im po operacji
atrezji przełyku było przedmiotem doniesienia Prediction and
prevention of anastomotic complications of esophageal atresia and
tracheoesophageal fistula autorstwa L.J. Mc Kinnon i A.M. Kosloske opublikowanego na łamach „Journal of Pediatric Surgery” w 1990 roku (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2380896).
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Analizą objęto 64 pacjentów z EA/TEF. Obecność przetoki
tchawiczo-przełykowej diagnozowano za pomocą bronchoskopii. Oceniano wielkość i kształt przetoki do tchawicy. Częstość
powikłań była następująca: nieszczelność zespolenia – 21%;
zwężenie przełyku 15%; nawracająca przetoka 5%. Powikłania
wystąpiły u 42% dzieci z głęboką przetoką i u 8% z małą przetoką.
U dzieci z dużą przetoką częściej występowały: duży refluks
żołądkowo-przełykowy wymagający fundoplikacji Nissena
(32%), a w wypadku małej przetoki w 3%. Ważnym czynnikiem prognostycznym było zespolenie odcinków przełyku
pod napięciem.
Kolejne doniesienie, Gastrointestinal morbidity and growth
after repair of oesophageal atresia and tracheo-oesophageal
fistula autorstwa P. Chetcuti i P.D. Phelan, opublikowane na
łamach „Archives of Disease in Childhood” w 1993 r. (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1029226/) omawia 334
pacjentów obserwowanych od 1 do 37 lat. W grupie tej 2/3
było hospitalizowanych z powodu powikłań i miało więcej niż
jeden zabieg z tego powodu. Zwężenie w miejscu zespolenia
miała 1/3 pacjentów, a ponad połowa miała GERD. Dysfagia
występowała u 65%. Częstość GERD zwiększała się z czasem –
w wieku poniżej 5 lat występował on u 18%, a w wieku powyżej
15 lat u 52% pacjentów.
W doniesieniu opublikowanym na łamach „Archives of
Surgery” w 1995 r. zatytułowanym Analysis of morbidity and
mortality in 227 cases of esophageal atresia and/or tracheoesophageal fistula over two decades autorstwa S.A. Engum
67

i wsp. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7748088) analizowano dzieci leczone od 1971 do 1993 roku. Czas obserwacji
wynosił średnio 76 miesięcy (od 1 miesiąca do 22 lat). Średnia waga urodzeniowa operowanych dzieci wynosiła 2557 g
(od 1100 do 4460 g), a moment rozwiązania ciąży średnio
38 tygodni (28-42 tygodnie). Typy atrezji: A – 13%, B – 1%,
C – 78%, D – 2%. Anomalie towarzyszące stwierdzono w 64%,
w tym wady serca w 38%, układu kostnego w 14%, neurologiczne w 15%, układu moczowego w 15%, anorektalne w 8%,
inne wady w 13%. Powikłania pooperacyjne występowały
z następującą częstością: nieszczelność zespolenia – 16%;
zwężenie w miejscu zespolenia – 35%; nawracająca przetoka
3%; GERD – 58%; konieczność leczenia operacyjnego refluksu
44%; tracheomalacja 15%.
Trzydziestoletnie doświadczenie w leczeniu atrezji przedstawiono na łamach „Journal of Pediatric Surgery” w 1998 roku
w doniesieniu Outcome of patients operated on for esophageal
atresia: 30 years’ experience autorstwa E. Somppi i wsp. Autorzy
leczyli 60 pacjentów z EA/TEF od 1963 do 1993 roku. Długoterminowe wyniki oceniano na podstawie kwestionariusza,
badań czynnościowych przełyku i płuc, 24-godzinnej pH-metrii, tracheobronchoskopii i ezofagogastroskopii, biopsji oraz
posiewów. Upośledzenie jakości życia zgłaszało 1/3 badanych
z powodu infekcji dróg oddechowych, duszności, trudności
w przełykaniu oraz kaszlu w nocy. GERD miało 18% ankietowanych. Częstość objawów zmniejszała się z wiekiem (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9766349).
68

Angielscy autorzy B. Allin i wsp. dokonali analizy prospektywnej z trzech ośrodków, a wyniki przedstawili w doniesieniu Outcomes at one-year post anastomosis from a national
cohort of infants with oesophageal atresia (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pmc/articles/PMC4143357/). Ocenę przeprowadzono
w latach 2008-2009. W badaniu uczestniczyło wyjściowo 151
dzieci, roczną obserwację ukończyło 105 z nich (70%). Śmiertelność wynosiła 8,6%. Typ C atrezji był w 60% przypadków.
Nieszczelność zespolenia była w 5,4%, nawracająca przetoka
w 3,3%; zwężenie w miejscu zespolenia w 39%. Badano też
wpływ leczenia przeciwreflusowego na powstawanie zwężenia.
Zwężenie rozwinęło się u 42% dzieci, które nie otrzymywały
leczenia przeciwrefluksowego i u 21% dzieci, które dostały
leczenie przeciwrelfuksowe. Wzrost ryzyka rozwoju zwężenia
wynosi 2,6 w przypadkach, gdy nie podaje się leczenia przeciwrefluksowego.
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Jakie były pierwsze
dane prospektywne
dotyczące leczenia
atrezji przełyku?

Częstość atrezji przełyku we Francji wynosi 1,8/10 000
urodzeń. Pod koniec 2014 roku opublikowano pierwsze
doniesienie prezentujące wyniki analizy prospektywnej zatytułowane Results from the French National Esophageal
Atresia register: one-year outcome (http://ojrd.biomedcentral.
com/articles/10.1186/s13023-014-0206-5). Dane dotyczą 301
pacjentów (98%) z grupy 307 dzieci urodzonych w 2008 i 2009
roku objętych rejestrem.
Powikłania wystąpiły w 34% przypadków: nieszczelność
zespolenia – 8%; nawrót przetoki tchawiczo-przełykowej – 4%;
zwężenie w miejscu zespolenia – 22%. Leczenia szpitalnego
wymagało 59% pacjentów (średnio 2,5 hospitalizacji na pacjenta
– od 1 do 13), przy czym w 52% były to powody gastrologiczne
(zwężenie przełyku, choroba refluksowa, zwężenie odźwiernika,
gastroenteritis), w 48% pulmonologiczne (bronchiolitis, infekcja
dróg oddechowych, tracheomalacja).
Konieczne było poszerzenie zespolenia – 22% (2,3 poszerzenia na pacjenta, od 1 do 9 poszerzeń), średni czas pierwszego
poszerzenia 123 dni po urodzeniu (od 20 do 360 dni); leczenie
GERD metodą chirurgiczną 12%; wykonanie aortopeksji z powodu ciężkiej tracheomalacji – 1%. Gastrostomię wykonano
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u 22% pacjentów, zwykle w pierwszych dniach życia w związku
z długoodcinkową atrezją, najczęściej typu III.
Pacjenci wymagają częstych ponownych hospitalizacji w ciągu
pierwszego roku życia. W wieku 12 miesięcy u 15% pacjentów
stwierdzono niedożywienie, 37% miało niekorzystne objawy ze
strony dróg oddechowych, 15% dysfagię. Najsilniej znamiennym
czynnikiem ryzyka wystąpienia komplikacji było zespolenie
odcinków przełyku pod napięciem (p =0,0009) oraz obecność
gastrostomii (p = 0,0002).
W ciągu pierwszego roku obserwacji zmarło 16 pacjentów
(5%) w czasie od 13 do 284 dni po narodzeniu. Przyczyny wynikały z towarzyszących wad wielonarządowych, skomplikowanych zabiegów chirurgicznych, sepsy, enterocolitis, zapalenia
śródpiersia. Był też nagły zgon bez ustalonej przyczyny. Waga
zmarłych dzieci wahała się od 600 do 2920 g.
Czas pobytu w szpitalu wynosił średnio 21 ± 37 (od 1 do
365) dni. Głównymi czynnikami ryzyka zgonu w pierwszych
dniach po urodzeniu okazały się niska waga urodzeniowa
i współistnienie wady serca.
Przeżycie pacjentów z atrezją przełyku w latach 80. osiągnęło
plateau i wynosi około 95%. Mimo postępu w chirurgii częstość
powikłań pozostaje na stałym poziomie.
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Co poprawiło
wyniki leczenia dzieci
z atrezją?

https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_ventilator#/media/File:East-Radcliffe_Respirator_Wellcome_L0001305.jpg

W większości przedstawionych doniesień współczynnik
przeżycia (ang. survival rate) jest dobry i wynosi powyżej 90%.
O takim wyniku zadecydował rozwój techniki chirurgicznej
oraz intensywnej terapii anestezjologicznej. Na duże znaczenie możliwości stosowania oddechu wspomaganego w okresie
pooperacyjnym dobitnie wskazują wyniki z Ghany opublikowane w sierpniu 2016, gdzie
współczynnik ten wynosi
tylko 40,3% (https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27502878), a w Iranie 56% (https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3634291/). Na wynik
leczenia ma też wpływ
współistnienie innych wad
wrodzonych.

Respirator z połowy XX w.
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Co jest głównym
czynnikiem ryzyka
powikłań po operacji
atrezji przełyku?

Przebieg kliniczny w atrezji przełyku zależy od wielu
czynników – jednym z nich jest długość przerwy między
odcinkiem górnym i dolnym. Głównym czynnikiem ryzyka
wystąpienia powikłań jest zespolenie odcinków przełyku
pod napięciem. W krótkoodcinkowej atrezji chirurg musi
naciągnąć odcinki po 0,5 cm z każdej strony. W średnioodcinkowej po 1,0 cm z każdej strony. W długoodcinkowej po
2,5 cm z każdej strony.
Zespolenie pod napięciem
▶ rośnie napięcie
▶ stres
▶ niedotlenienie
▶ zwężenie

Zespolenie pod napięciem
▶ sprzyja refluksowi
▶ zakwasza
▶ stany zapalne
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Jakie zmiany powstają
przy zespoleniu
długoodcinkowej
atrezji przełyku?

W takich przypadkach następuje zespolenie odcinków przełyku pod napięciem. Sytuacja ta powoduje wzrost napięcia
w zespolonych odcinkach przełyku, stres, niedotlenienie oraz
osłabienie dolnego zwieracza przełyku. Stwarza to skłonność
do refluksu żołądkowo-przełykowego, zakwaszenia oraz stanów zapalnych śluzówki. Warunki te sprzyjają powstawaniu
zwężenia w miejscu zespolenia.
Zwężenie w miejscu zespolenia – prześwietlenie po podaniu kontrastu
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Jakie problemy występują
po operacji
atrezji przełyku?

Wyniki leczenia atrezji w większości rozwiniętych krajów
można uważać za zadowalające. Pacjenci wymagają stałego
nadzoru ośrodka specjalistycznego z uwagi na utrzymujące
się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego i dróg
oddechowych oraz ew. konieczność wykonywania kolejnych
zabiegów operacyjnych. Większość doniesień w literaturze ma
charakter retrospektywny, a stosowana metodologia oceny nie
jest jednolita i z tego powodu nie ma możliwości porównania
poszczególnych grup pacjentów.
W artykule Motility, digestive and nutritional problems in
esophageal atresia opublikowanym na łamach „Pediatrics Respiratory” (http://www.prrjournal.com/article/S1526-0542(15)00142-6/
Częstość i czas występowania powikłań
Częstość
Wiek, w którym powikłanie
Powikłanie
występowania
występuje najczęściej
GER
20-63%
1 -10 lat
Peptyczne zapalenie
9-53%
3-5 lat
przełyku
Przełyk Barretta
1-2%
młodość, wiek dojrzały
Dysfagia
61%
5 lat
Zwężenie w miejscu
18-60%
1 rok
zespolenia
Opóźnienie rozwoju,
30%
5 lat
niedożywienie
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abstract) M. Gottrand i wsp. przedstawili dane na temat powikłań
atrezji przełyku (tabela).
Autorzy podkreślają, że mimo postępu w operacyjnym i pooperacyjnym postępowaniu z dziećmi urodzonymi z atrezją,
zapewniającego przeżycie około 95%, pozostają problemy
związane z upośledzeniem czynności przełyku.
Głównym czynnikiem ryzyka wpływającym na pogorszenie
funkcjonowania przełyku jest refluks żołądkowo-przełykowy
(GER). Na powstanie refluksu żołądkowo-przełykowego wpływają:
▶ nadmierne napięcie między połączonymi odcinkami przełyku
– powoduje obniżenie napięcia zwieracza dolnego przełyku
▶ nieprawidłowa kurczliwość przełyku – zmiana dynamiki
pasażu pokarmu
▶ spowolnione opróżnianie żołądka (pogląd niepowszechnie
podzielany) – jest wrodzone
▶ nieprawidłowa czynność mioelektryczna żołądka – pogorszenie funkcji nerwowo-mięśniowej
▶ gastrostomia w wywiadzie u niektórych dzieci – może nasilać
refluks żołądkowo-przełykowy.
Problemy w odżywianiu związane są głównie z dysfagią. Jej
powstaniu sprzyjają: zapalenie przełyku, refluks żołądkowo-przełykowy, eozynofilowe zapalenie przełyku, zaburzenia
ruchomości przełyku, zwężenie w miejscu zespolenia, aspiracja
pokarmu do dróg oddechowych.
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Co sprzyja dysfagii
u dzieci z atrezją
przełyku?

Jej powstaniu sprzyjają: zapalenie przełyku, refluks żołądkowo-przełykowy, eozynofilowe zapalenie przełyku, zaburzenia
ruchomości przełyku, zwężenie w miejscu zespolenia, aspiracja
pokarmu do dróg oddechowych.
Dysfagia występuje u 21-84% osób operowanych z powodu atrezji przełyku. Po 10. roku życia częstość dysfagii nieco
się zmniejsza. Objawy nie mają specyficznego charakteru, są
zmienne w zależności od wieku dziecka oraz struktury pokarmów, zwłaszcza stałych. Dysfagia może być wywoływana przez
czynniki zapalne lub anatomiczne, takie jak zwężenie przełyku
lub jego upośledzona motoryka. Dzieci z dysfagią zwykle powoli
spożywają posiłki oraz często popijają pokarmy stałe.
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Jak częste są zaburzenia
połykania w wieku
dorosłym u osób
po operacji atrezji?

Zaburzenia połykania po operacji atrezji przełyku są częstym
objawem. Na łamach „Annals of Surgery” ukazało się doniesienie Swallowing Dysfunction and Quality of Life in Adults With
Surgically Corrected Esophageal Atresia/Tracheoesophageal
Fistula as Infants: Forty Years of Follow-up autorstwa W. Gibreel i wsp. opisujące wyniki badania ankietowego za pomocą
kwestionariusza oceniającego stopień i nasilenie zaburzeń
połykania u 97 osób, które przeszły po urodzeniu operację
z powodu atrezji przełyku. Średni okres obserwacji wynosił
40 lat (od 18 do 63 lat). Ogólnie zaburzenia połykania były
dość powszechne – zgłaszało je 82% ankietowanych. Trudności
w połykaniu pokarmu twardej konsystencji zgłaszało 70% ankietowanych, a konieczność częstego popijania w czasie jedzenia
– 75% ankietowanych. Jednak stopień nasilenia dolegliwości
był niewielki i nie wpływał na wybór rodzaju jedzenia ani na
codzienne aktywności. Refluks żołądkowo-przełykowy miało
26%, zwężenie w miejscu zespolenia 15%, oba powikłania 15%
ankietowanych.
We wnioskach autorzy piszą, że choć zaburzenia połykania
u osób po operacji atrezji przełyku są częste, to tylko w niewielkim stopniu obniżają jakość życia.
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Jakie są wyniki
międzynarodowej
ankiety na temat
zaburzeń połykania?

Na łamach „Journal of Pediatric Surgery” opublikowano
doniesienie A patient led, international study of long term
outcomes of esophageal atresia: EAT 1 autorstwa E. Svobody
i wsp. Opisano badanie, w którym uczestniczyło 1100 pacjentów
z 25 krajów, a do ostatecznej analizy zakwalifikowano ankiety
928 osób.
W grupie tej
▶ atrezję przełyku typu C miało 89%, typu A 19%, typu E 1%
▶ wiek: <5 lat 42%, 5-10 lat 26%, 11-17 lat 16%, 18 i więcej
lat 16%

▶ rozszerzanie przełyku miało wykonane 49%
▶ refluks żołądkowo-przełykowy miało 58%
▶ dysfagię miało 50%
▶ refluks występował znamiennie częściej (p<0,005) u pacjentów z atrezją długoodcinkową
▶ częstość powikłań ze strony układu oddechowego zmniejszała się wraz z wiekiem
▶ BMI u dorosłych pacjentów wynosił średnio 21,5
▶ jakość życia u 18% była zdecydowanie obniżona, a u 25%
choroba nie miała żadnego wpływu na jakość życia.
http://www.jpedsurg.org/article/S0022-3468(17)30352-4/fulltext
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Jakie są przyczyny
zaburzeń motoryki
przełyku?

Zaburzenia motoryki są powszechne u dzieci po operacji
atrezji przełyku i pozostają w związku przyczynowym z chorobą
podstawową. Są jednym z czynników sprzyjających takim współistniejącym stanom chorobowym jak refluks żołądkowo-przełykowy (GERD), aspiracja treści pokarmowej do dróg oddechowych
i następstwa z tym związane, dysfagia oraz problemy z jedzeniem.
Manometria przełykowa wysokiej rozdzielczości pozwala
na określenie rodzaju zaburzeń motoryki, ale nie ma korelacji
między wynikami manometrii a objawami klinicznymi. Podstawowe postępowanie terapeutyczne związane jest z leczeniem
objawów zapalnych w obrębie przełyku.
Ocenia się, że 22-63% pacjentów po operacji atrezji przełyku
ma objawy GERD, co może sprzyjać rozwojowi takich powikłań
jak zapalenie przełyku, nieszczelność lub zwężenie w miejscu
zespolenia odcinków przełyku, metaplazja żołądkowa lub przełykowa, zwiększone ryzyko zachorowania na gruczolakoraka
przełyku. Nasilone objawy GERD mogą się rozwinąć w związku
z przepukliną rozworu przełykowego przepony, nieprawidłowym położeniem przełyku w klatce piersiowej, uszkodzeniem
nerwu błędnego w czasie operacji. Wszystkie te stany sprzyjają
zwiększonej ekspozycji śluzówki przełyku na działanie treści
żołądkowej, a w szczególności kwasu solnego.
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Dysfagia występuje u 21-84% osób operowanych z powodu atrezji przełyku. Powyżej 10. roku życia częstość dysfagii
nieco się zmniejsza. Objawy dysfagii nie mają specyficznego
charakteru, są zmienne w zależności od wieku dziecka oraz
struktury pokarmów, zwłaszcza stałych. Dzieci z dysfagią
zwykle powoli spożywają posiłki oraz często popijają pokarmy
stałe. Dysfagia może być wywoływana przez czynniki zapalne
lub anatomiczne, takie jak zwężenie przełyku lub jego upośledzona motoryka.
Skurcz pierwszorzędowy (pierwotny) rozpoczynający się przy
gardle powoduje otwarcie górnego zwieracza przełyku. Skurcz
odbywa się z prędkością 4 cm/s, a czas przejścia przez przełyk
wynosi 5-6 s. Siła fali perystaltycznej narasta wraz z odległością
od gardła. W pozycji pionowej najszybciej przez przełyk przechodzą płyny (1 s), wolniej pokarmy stałe (6 s). Poza skurczami
pierwszorzędowymi są jeszcze skurcze drugorzędowe, wywołane
przez zalegające w przełyku resztki pokarmu, oraz spontaniczne
nieskoordynowane skurcze trzeciorzędowe. Zaburzenia perystaltyki mogą polegać na:
▶ jej braku
▶ izolowanych skurczach w dystalnym odcinku przełyku
▶ zwiększeniu ciśnienia w przełyku.
Zaburzenia perystaltyki występują częściej i są bardziej nasilone w atrezji długoodcinkowej typu A niż typu C. Badanie
przeprowadzone u dzieci z niepowikłaną atrezją długoodcinkową typu C wykazały jedynie niewielkie osłabienie rozkurczu
dolnego zwieracza przełyku.
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Etiologia zaburzeń perystaltyki przełyku u dzieci z atrezją
jest wieloczynnikowa. Powstaje ona w następstwie:

▶ nieprawidłowości rozwojowych w obrębie mięśniówki
gładkiej przełyku
▶ nieprawidłowości w unerwieniu przez nerw błędny i splot
Auerbacha (niedorozwój oraz nieprawidłowa czynność między
poszczególnymi elementami)
▶ zabiegu chirurgicznego, zwężeń pooperacyjnych i innych
powikłań.
Główną rolę odgrywają nieprawidłowości wrodzone.

W Hôpital Necker
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Jak zaburzenia
motoryki przełyku
wpływają na drogi
oddechowe?

Nieprawidłowa motoryka przełyku zaburza relacje przestrzenne między drogami oddechowymi a przewodem pokarmowym
i z tego powodu może sprzyjać aspiracji treści pokarmowej
do dróg oddechowych, usposabiając do takich powikłań jak
nawracające zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli oraz przewlekły kaszel. Poza zaburzeniami motoryki przełyku do powikłań
w obrębie dróg oddechowych mogą usposabiać: ■ zwężenie
w miejscu zespolenia ■ nierozpoznana lub nawracająca przetoka tchawiczo-przełykowa ■ wrodzona szczelina krtaniowo-tchawiczo-przełykowa. Zaburzenia motoryki przełyku mogą
obejmować także górny zwieracz przełyku lub przejawiać się
zaleganiem pokarmu w przełyku.
Czynność górnego zwieracza u większości dzieci z atrezją
przełyku jest prawidłowa, jednak u noworodków bywa stwierdzany niepełny jego rozkurcz. Na wideomanometrii w takich
przypadkach stwierdzano aspirację do dróg oddechowych
w 2-47% przypadków.
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Jak leczy się zaburzenia
motoryki przełyku?

Stosowane są leki prokinetyczne, na przykład cisapryd,
który jest antagonistą receptora serotoninowego 5-HT. Lek
zwiększa wydzielanie acetylocholiny w zakończeniach nerwów
śródściennych splotów nerwowych przewodu pokarmowego.
W przełyku powoduje pobudzenie perystaltyki, zmniejszenie
zalegania pokarmu oraz zwiększenie napięcia dolnego zwieracza
przełyku, a także zapobiega refluksowi. Wymaga jednak nadzoru kardiologicznego, ponieważ może powodować wydłużenie
odstępu QT i w konsekwencji powstanie groźnych zaburzeń
rytmu serca. Inny lek to bethanechol, działający przez receptor
muskarynowy; powoduje zwiększenie kurczliwości mięśniówki
gładkiej przełyku, jednakże z powodu działania cholinergicznego
może powodować skurcz oskrzeli, co sprawia, że jest przeciw-

https://en.wikipedia.org/wiki/Cisapride#/media/File:Cisapride.svg

wskazany u pacjentów z astmą oskrzelową.

Cisapryd
– lek pobudzający
perystaltykę jelit
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Co wiadomo
o czynności żołądka
u dzieci z atrezją
przełyku?

O ile o zaburzeniach w funkcjonowaniu przełyku sporo wiadomo,
o tyle wiedza na temat zaburzeń czynności żołądka jest stosunkowo
niewielka. Prawidłowa czynność żołądka jest regulowana przez
złożony system nerwowo-humoralny zlokalizowany w mózgu
i rdzeniu kręgowym (Th 6-10), ścianie żołądka (splot Auerbacha
– przywspółczulny splot nerwowy przewodu pokarmowego kontrolujący jego motorykę) oraz miejscowo wydzielane hormony
peptydowe, takie jak gastryna (powoduje między innymi skurcz
dolnego zwieracza przełyku, pobudza wydzielanie kwasu solnego
i pepsyny przez żołądek). Wszystkie te mechanizmy wpływają na
funkcjonowanie mięśniówki gładkiej żołądka. Bodźce z układu
współczulnego do żołądka są przewodzone przez nerw błędny.
W czasie operacji atrezji przełyku występuje ryzyko uszkodzenia
lewego nerwu błędnego i przez to zmiany czynności żołądka.
Y. Nakazato i wsp. w doniesieniu Abnormal tracheal innervation in patients with esophageal atresia and tracheoesophageal
fistula: study of the intrinsic tracheal nerve plexuses by a microdissection technique wykazali, że spotyka się zaburzenia
rozwojowe nie tylko unerwienia przełyku, ale także żołądka
i tchawicy. Nieprawidłowe unerwienie przełyku, tchawicy oraz
żołądka powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu tych narządów.
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Natomiast Qi B.Q i wsp. w doświadczalnym modelu atrezji
przełyku wywołanym przez podawanie adriamycyny szczurom

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBo%C5%82%C4%85dek#/media/File:Stomach_mucosal_layer_pl.svg

wykazali nieprawidłowy przebieg nerwu błędnego i krtaniowego
wstecznego oraz zmniejszenie liczby komórek w splotach nerwowych, a także obniżoną gęstość splotów i włókien nerwowych.
M. Tugay i wsp. opisali obniżoną kurczliwość komórek
mięśni gładkich żołądka w doświadczalnej atrezji przełyku po
adriamycynie.
Ocena czynności żołądka może być dokonywana przez badanie funkcjonowania mięśni gładkich i opróżniania. Obserwowano
opóźnione opróżnianie żołądka u części dzieci z atrezją oraz
nieprawidłową czynność mioelektryczną żołądka.
Pacjenci z atrezją przełyku mają także częściej zespół poposiłkowy (ang. dumping syndrome), jest on często obserwowany
u osób po zabiegu fundoplikacji.

Budowa błony
śluzowej żołądka
z uwzględnieniem
mechanizmów
bariery śluzowo-alkalicznej
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Od czego zależy refluks
żołądkowo-przełykowy?
40

Na powstanie refluksu żołądkowo-przełykowego wpływają:
▶ Nadmierne napięcie między połączonymi odcinkami przełyku
– powoduje obniżenie napięcia zwieracza dolnego przełyku.
▶ Nieprawidłowa kurczliwość przełyku – zmiana dynamiki
pasażu pokarmu.
▶ Spowolnione
przełyk
opróżnianie żozwieracz
łądka (pogląd
żołądek
dolny
przełyku
niepowszech(zamknięty)
nie podzielany) –
jest wrodzone.
WARUNKI
PRAWIDŁOWE
▶ Nieprawidłowa
czynność mioCofająca się
do przełyku
treść
żołądkowa
powodująca
zgagę

zwieracz
dolny
przełyku
(otwarty)

REFLUKS

Refluks żołądkowo-przełykowy
(Gastroesophageal Reflux Disease, GERD)
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/GERD.png

elektryczna żołądka – pogorszenie funkcji
nerwowo-mięśniowej.
▶ Gastrostomia
w wywiadzie
u niektórych
dzieci – może
nasilać refluks.
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Na czym polega
choroba refluksowa
przełyku?

Choroba refluksowo-przełykowa (ang. gastro-esophageal
reflux disease, GERD) polega na pojawieniu się uszkodzeń
błony śluzowej przełyku wywołanych przez powtarzające się
epizody refluksu żołądkowo-przełykowego oraz obecności
typowych dolegliwości.
Do wyrzucania treści żołądkowej dochodzi wskutek niewydolności zwieracza dolnego, w rezultacie pH spada poniżej 4,0.
Objawy choroby refluksowej przełyku dzielą się na: ▶ objawy
przełykowe i ▶ pozaprzełykowe.
▶ Do objawów przełykowych należą: • zgaga • puste odbijania
• wymioty • dysfagia • odynofagia • bóle w klatce piersiowej
• krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego.
▶ Do objawów pozaprzełykowych należą:
■ objawy płucne: • kaszel • duszność • świsty • bezdech przysenny,
■ objawy laryngologiczne: • chrypka • ból gardła • krztuszenie
się • zaburzenia produkcji śliny,
■ objawy żołądkowe: • pełność w nadbrzuszu • wzdęcia • nudności • wymioty.
Objawy płucne i laryngologiczne są skutkiem mikro- i makroaspiracji treści żołądkowej do dróg oddechowych i reakcji
przełykowo-oskrzelowej na obecność kwaśnej treści w przełyku.
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Jak objawia się
choroba refluksowa
u dzieci?

Chorobie refluksowej towarzyszy wiele objawów i z tego
powodu konieczne jest postępowanie interdyscyplinarne. U noworodków i niemowląt występuje fizjologiczny refluks – pojawia się zwykle po posiłku, jest krótki, nie wywołuje objawów
klinicznych i nie występuje w czasie snu. Jest to spowodowane
niedojrzałością przewodu pokarmowego, krótkim przełykiem
o ograniczonej objętości oraz mniej ostrym kątem Hisa, pozycją
leżącą. Niekiedy dzieci podczas płaczu spowodowanego bólem
związanym z refluksem przybierają pozycję z odchyleniem
głowy ku tyłowi.
Refluks ustępuje wraz z rozwojem przewodu pokarmowego
i pionizacją ciała małego dziecka. Nieco różne są objawy refluksu
w zależności od wieku:
▶ u niemowląt obserwuje się ulewania, wymioty, słaby przyrost
masy ciała,
▶ w wieku 1-3 lat są wymioty, kaszel, bóle brzucha,
▶ w wieku 4-15 są bóle brzucha, zgaga, wymioty, nudności,
utrata apetytu, odbijania
▶ może powodować wybudzanie się.
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Jak diagnozuje się
chorobę refluksową?

https://en.wikipedia.org/wiki/Esophageal_pH_monitoring#/media/File:PH-zond_for_gastroenterology.jpg

W celu stwierdzenia choroby refluksowej po przeprowadzeniu wywiadu i badania przedmiotowego wykonuje się rtg
górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz manometrię
przełyku.
W celu ilościowej oceny refluksu wykonuje się 24-godzinną
pH-metrię przełyku (pozwala na wykrycie krótkich epizodów
refluksu oraz ocenę liczby tych epizodów).

Zestaw do pH-metrii przełyku
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Jak ocenia się
stopień nasilenia
refluksowego zapalenia
przełyku?

Jest wiele systemów oceny stopnia nasilenia refluksowego
zapalenia przełyku. Do najpopularniejszych należy System Los
Angeles. Wyróżnia się następujące stopnie nasilenia.
Stopień A: co najmniej jeden ubytek w błonie śluzowej, długości nieprzekraczającej 5 mm.
Stopień B: co najmniej jeden ubytek w błonie śluzowej, długości przekraczającej 5 mm, ale nie zajmuje on całej odległości
pomiędzy dwoma fałdami przełyku i nie obejmuje całego obwodu przełyku.
Stopień C: co najmniej jeden ubytek w błonie śluzowej, długości przekraczającej 5 mm, zajmuje on całą odległości pomiędzy
dwoma fałdami, nie obejmuje jednak całego obwodu przełyku.
Stopień D: ubytek w błonie śluzowej obejmuje cały obwód
przełyku.
Wschód słońca
za oknem szpitala Ambroise Paré
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Czym jest System
Savary-Millera?

Jest to jeden z systemów oceny zmian w przełyku podczas
choroby refluksowej. Wyróżnia on następujące stopnie nasilenia zmian.
Stopień I: pojedyncze, niezlewające się ze sobą nadżerki.
Stopień II: zlewające się ze sobą nadżerki, nieobejmujące
całego obwodu przełyku.
Stopień III: zlewające się nadżerki, obejmują cały obwód
przełyku.
Stopień IV: powikłania takie jak owrzodzenie przełyku lub
zwężenie.

Zabudowa Hôpital Necker to
połączenie współczesnej i dawnej
architektury
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Jak się leczy chorobę
refluksową?

https://en.wikipedia.org/wiki/Proton-pump_inhibitor#/media/File:Proton_pump_inhibitors_structure.svg

Celem jest likwidacja czynników sprzyjających refluksowi.
Stosuje się leczenie farmakologiczne: leki prokinetyczne (metoklopramid, domperidon, cisaprid – u dzieci powyżej 12. roku
życia http://www.leki-informacje.pl/...), alkalizujące, hamujące wydzielanie kwasu solnego (omeprazol, pantoprazol, lansoprazol,
rabeprazol). Pantoprazol nie wchodzi w interakcję z cytochromem P450, co zmniejsza ryzyko interakcji z innymi lekami.
W niektórych przypadkach stosuje się leczenie chirurgiczne.
Jednym z zabiegów jest fundoplikacja laparoskopowa, która
polega na wytworzeniu wokół końcowych 2 cm przełyku kołnierza ze sklepienia żołądka – jednak jest to zabieg obciążony
10% ryzykiem powikłań i 0,6% ryzykiem zgonu.

Ogólny wzór chemiczny
inhibitorów pompy protonowej
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Jakie są uzupełniające
metody leczenia
refluksu?

Niektórzy korzystają z zabiegów osteopatycznych. Metoda jest
dość popularna w Belgii, Stanach Zjednoczonych oraz Brazylii.
Pod adresem http://jaoa.org/article.aspx?articleid=2094628 można
przeczytać artykuł Qualitative Evaluation of Osteopathic Manipulative Therapy in a Patient With Gastroesophageal Reflux
Disease: A Brief Report autorstwa R.L. Diniza, który opisuje
zasady zabiegów osteopatycznych.
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Jakie są przyczyny
i objawy zespołu
poposiłkowego?

Przyczyną tego zespołu, zwanego też dumping syndrome,
jest uszkodzenie nerwu błędnego w czasie zabiegu operacyjnego, powodujące szybkie przechodzenie treści pokarmowej
z żołądka do jelit. W czasie tego procesu może dochodzić do
uwalniania hormonów tkankowych, takich jak wazoaktywny
peptyd jelitowy (VIP), peptyd YY, substancja P, neurotensyna,
serotonina, enteroglukagon, bradykinina.
W doniesieniu Prevalence of dumping syndrome after a surgery
for esophageal atresia type C without fundoplication przedstawionym na 4th International Conference on Oesophageal
Atresia w Sydney w 2016 roku M. Gottrand i wsp. omówili
wyniki obserwacji 30 dzieci z atrezją przełyku, wśród których
u 10 zdiagnozowano zespół poposiłkowy. Najczęstszym objawem były bóle i wzdęcia brzucha, rzadziej biegunka, poty,
pobudzenie. W scyntygrafii żołądka obserwowano szybsze
przechodzenie płynów do jelit oraz opóźnione przechodzenie
pokarmów stałych.
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Jakie są metody
diagnostyki chorób
przełyku i żołądka?

W diagnostyce chorób przełyku i żołądka stosowane są:
▶ 24-godzinna pH-metria przełyku
▶ manometria przełyku
▶ badanie Bilitec 2000
▶ scyntygrafia przełyku i żołądka
▶ elektrogastrografia (EGG).
24 godzinna pH-metria przełyku polega na pomiarze kwaśności (pH) kilka centymetrów poniżej dolnego zwieracza.
Prawidłowe pH w przełyku wynosi 5…6. Treść żołądkowa ma
pH 1…2. Każde cofnięcie się treści żołądkowej do przełyku
powoduje obniżenie pH w kierunku kwaśnym, zwykle poniżej
pH 4. Wynik jest nieprawidłowy, gdy:
■ indeks refluksowy, czyli procent czasu, w którym pH w przełyku było poniżej 4, dla małych dzieci i niemowląt przekracza
8% lub dla dzieci starszych i dorosłych przekracza 4,2%,
■ zdarzyły się więcej niż dwa patologicznie długie epizody
refluksowe trwające ponad 5 minut.
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Na czym polega
szkodliwość zakażenia
Helicobacter pylori ?

https://en.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori#/media/File:Ulcer-causing_Bacterium_(H.Pylori)_Crossing_Mucus_Layer_of_Stomach.jpg

Zakażenie Helicobacter pylori jest bardzo rozpowszechnione
na całym świecie. Szkodliwe działanie tej bakterii jest związane
z następującymi mechanizmami działania: zdolność do przylegania i wnikania w głąb błony śluzowej żołądka, wytwarzanie
szkodliwie działającej ureazy, powodowanie stanów zapalnych
żołądka.
Najczęstszym objawem występującym u dzieci są bóle brzucha i wymioty. Rozpoznanie potwierdza się za pomocą testu
urazowego, hodowli bakteryjnej oraz biopsji śluzówki pobranej
w czasie gastroskopii. Około 20% dzieci z atrezją przełyku ma
zakażenie Helicobacter pylori.

Helicobacter pylori wnika w śluzówkę żołądka

97

51

Co to jest
manometria przełyku?

Polega na bezpośrednim pomiarze ciśnienia w obrębie
dolnego zwieracza przełyku (ang. lower esophageal sphincter,
LES) za pomocą sondy wprowadzonej przez nos do żołądka. Badanie wymaga spokojnego leżenia na wznak przez
15...20 minut.
Ocenia się parametry:
▶ długość LES (prawidłowa > 20 mm)
▶ średnie ciśnienie spoczynkowe LES (prawidłowe > 10 mmHg)
▶ relaksacja LES przy połykaniu (prawidłowa > 90%)
▶ amplituda i propagacja fal perystaltycznych w trzonie
przełyku (prawidłowo > 60 mmHg)
▶ ciśnienie i propagacja górnego zwieracza przełyku (ang.
upper esophageal sphincter, UES).
Ponadto wykonuje się:
▶ badanie górnego zwieracza przełyku, które obejmuje
• pomiar ciśnienia spoczynkowego • ocenę relaksacji zwieracza
w trakcie połykania • ocenę jego koordynacji z perystaltyką
mięśnia pierściennogardłowego;
▶ badanie trzonu przełyku, które obejmuje • pomiar amplitudy i czasu trwania fal perystaltycznych • pomiar prędkości
transmisji fal oraz • ocenę zaburzeń motoryki trzonu;
▶ badanie dolnego zwieracza przełyku, które obejmuje ocenę • położenia górnej granicy zwieracza • długości zwieracza
• długości odcinka brzusznego zwieracza • pomiar ciśnienia
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• ocenę czasu i stopnia relaksacji zwieracza • ocenę przejściowych samoistnych rozkurczów dolnego zwieracza.
W manometrii wysokiej rozdzielczości wykorzystuje się
sondę z 36 czujnikami rozmieszczonymi co 1 cm obejmującymi pełen obwód przełyku na danym poziomie; w manometrii
konwencjonalnej jest objęta tylko połowa obwodu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Esophageal_motility_study#/media/File:Nutcracker_manometry.jpg

Zapis badania manometrycznego
(obraz graficzny bolesnych skurczów przełyku)

Widok z okna
Hôpital Necker
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Jakie są normy
dla manometrii
wysokiej
rozdzielczości?

Ustalono następujące normy parametrów badanych w manometrii wysokiej rozdzielczości:
▶ spoczynkowe ciśnienie UES 30-120 mmHg
▶ długość LES 1-3 cm
▶ spoczynkowe ciśnienie LES 10-35 mmHg
▶ ciśnienie LES podczas relaksacji < 13 mmHg
▶ prędkość fali perystaltycznej przełyku < 8 cm/s
▶ amplituda skurczów przełyku 30-180 mmHg
▶ skurcze o podwójnym szczycie < 15%.

100

53

Co to jest
refluks żółciowy?

https://en.wikipedia.org/wiki/Gallbladder#/media/File:Gallbladder_(organ).png

Cofanie treści pokarmowej może się odbywać nie tylko
z żołądka do przełyku, ale także z dwunastnicy do żołądka.
Zaburzenie to może powodować bóle brzucha, wymioty treścią
żółciową prowadzące do żółciowego zapalenia błony śluzowej
żołądka. Pomocne w ustaleniu rozpoznania jest 24-godzinne
badanie Bilitec wykonywane za pomocą sondy wprowadzanej
przez nos do dwunastnicy.
przewód
wątrobowy
wspólny

żołądek

pęcherzyk żółciowy

przewód
żółciowy
wspólny
trzustka

dwunastnica

Przewód pokarmowy: żołądek, dwunastnica, trzustka, pęcherzyk żółciowy
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Kiedy robi się
scyntygrafię przełyku
i żołądka?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Scyntygrafia#/media/File:Scyntygrafia.JPG

Wskazaniem do badania są zaburzenia motoryki przełyku
i refluks żołądkowo-przełykowy. Podaje się radioznacznik technet 99 lub ind 111m i bada się opróżnianie żołądka. Stwierdzenie
radioaktywności nad polami płucnymi wskazuje na aspirację
treści refluksowej do dróg oddechowych. Badanie wykonuje się
u pacjentów z nawracającymi zapaleniami dróg oddechowych,
dodatni wynik wskazuje na zachłystową etiologię zapaleń. Innym
wskazaniem do wykonania scyntygrafii są zaburzenia opróżniania żołądka. Na szybkość opróżniania żołądka może wywierać
wpływ zakażenie Helicobacter pylori (https://www.termedia.pl/
Wplyw-eradykacji-zakazenia-Helicobacter
-pylori-na-oproznianiezoladka-u-pacjentow-z-dyspepsja,41,16573,0,0.
html).

Aparatura do scyntygrafii
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Co to jest
elektrogastrografia
(EGG)?

s, m
i

n

μV

Cza

Napięcie

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrogastrogram#/media/File:Example_of_3D_gastroenterogramm.jpg

Elektrogastrografia to badanie diagnostyczne polegające na
zapisie czynności elektrycznej żołądka przy użyciu elektrod
rozmieszczonych na powierzchni skóry jamy brzusznej.
W żołądku fala perystaltyczna przechodzi z częstotliwością
3 cykli na minutę. Komórki rozrusznikowe, które wywołują
tę aktywność, nazywane komórkami Cajala, są na krzywiźnie
większej żołądka. Aktywność tych komórek rejestruje się za
pomocą elektrod przyłożonych na skórę w rzucie żołądka.

jelito
grube

żołądek

jelito kręte

jelito czcze

dwunastnica

Wykres 3D sygnałów elektrycznych z mięśni gładkich
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Wskazania do EGG: objawy gastroparezy, nudności poposiłkowe, nawracające wymioty, podejrzenie neuropatii cukrzycowej,
dyspepsja czynnościowa. Prawidłowy zapis EGG wykazuje 2,5-3,5
cykli na minutę. Gdy rytm jest za szybki, mamy tachygastrię, gdy
za wolny, mówimy o bradygastrii. Ocenia się też amplitudę fal.
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Co to jest impedancja
wielokanałowa
wewnątrzprzełykowa?

Ta stosowana od 1991 roku metoda polega na badaniu impedancji (oporu elektrycznego) w świetle przełyku, które może
być puste, wypełnione płynem (przy refluksie płynnym) lub
wypełnione powietrzem (przy refluksie gazowym). W przełyku
umieszcza się dwie elektrody pomiarowe. Puste światło przełyku wykazuje impedancję od 2000 do 4000 Ω. Pojawienie się
cieczy (refluks płynny) powoduje spadek impedancji, ponieważ
jony zawarte w treści refluksu ułatwiają przewodzenie między
elektrodami. Obecność gazu (izolatora) zwiększa impedancję
do wartości ponad 5000 Ω.
Podczas
dni otwartych
w Hôpital Necker
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Jakie problemy
z jedzeniem występują
w atrezji przełyku?

Problemy z karmieniem dzieci urodzonych z atrezją przełyku mają złożoną i różnoraką naturę. Wynikają one z czasu
wykonania zespolenia (zaraz po urodzeniu czy w terminie
późniejszym poprzedzonym wykonaniem gastrostomii) oraz
z zaburzeń procesów połykania i kurczliwości przełyku już
zespolonego. W doniesieniu C.H. Coppens i wsp. zatytułowanym Dysphagia in children with repaired oesophageal
atresia opublikowanym na łamach „European Journal of
Pediatrics” w 2016 roku (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5005404/) czytamy, że dysfagia jest powszechnym
problemem wśród dzieci z atrezją. Nieprawidłowości dotyczą
zarówno ustnej, gardłowej, jak i przełykowej fazy połykania.
Autorzy zbadali za pomocą wideofluoroskopii 111 pacjentów
urodzonych w latach 1996-2013, leczonych w Radboudumc
Amalia Children’s Hospital. Częstość występowania dysfagii
oceniano wg zmodyfikowanej skali Functional Oral Intake
Scale (FOIS) w czterech różnych grupach wiekowych. W grupie poniżej 1. roku dysfagię stwierdzono w 55% przypadków.
Kolejne grupy to 1-4 lata (51% miało dysfagię), 5-11 lat (17%
z dysfagią) i 12-18 lat (21% z dysfagią). Dysfagia ustna występowała u 36%, przełykowa u 75% badanych. Według danych
z literatury dysfagia dotyczy od 45 do 70% dzieci z atrezją
106

Problemy z karmieniem dzieci urodzonych z atrezją przełyku
Manifestacja kliniczna
Problemy z przyjmowaniem pokarmu doustnie

Odsetek
pacjentów
z tym objawem
47,6%

Czas posiłku > 45 minut

71%

Odmowa przyjmowania pokarmów o stałej
konsystencji

70%

Wydłużony czas karmienia przez smoczek

58%

Stała pomoc rodzica przy spożywaniu posiłku

70%

Potrzeba odwrócenia uwagi podczas jedzenia

64%

Słabe wydzielanie śliny

41%

Utrata pokarmu podczas przygotowywania kęsa
do połknięcia

62%

Przetrzymywanie kęsa pokarmu w jamie ustnej

87,7%

Nadwrażliwość jamy ustnej

100%

Zaburzenia żucia

64%

Kaszel w czasie posiłku

37%

Nudności w czasie posiłku

52%

Refluks żołądkowo-przełykowy

14%

Bulgocący głos lub płacz tuż po posiłku

33%

przełyku. W zależności od tego, czy jest to dysfagia ustna,
gardłowa czy przełykowa, konieczne jest różne postępowanie.
Zaburzeniom tym towarzyszą problemy z akceptacją pokarmów przyjmowanych drogą doustną przez dzieci z gastrostomią
poprzedzającą zespolenie przełyku, kaszel przy jedzeniu, trudności w połykaniu i pasażu pokarmu przez przełyk, krztuszenie
się podczas jedzenia, bolesne połykanie, powolne jedzenie
i wydłużony czas posiłków.
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Obiektywną wizualizację tych problemów przedstawili
A. Cerchiari i wsp. w doniesieniu Feeding disorders in children

https://en.wikipedia.org/wiki/Stomach#/media/File:Gray1046.svg

operated on for isolated esophageal atresia opublikowanym
w „Diseases of the Esophagus” 29(3):287-287, 2016. Obserwowali oni 21 pacjentów po operacji atrezji przełyku, których
filmowano w czasie spożywania posiłków. Zidentyfikowano
problemy związane ze spożywaniem pokarmów zestawione
w tabeli (s. 107).

Budowa żołądka
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Jak bada się problemy
z jedzeniem u dzieci
po operacji
atrezji przełyku?

Mimo powszechności problemów z karmieniem medyczna
literatura naukowa nie poświęca temu zagadnieniu wiele uwagi. Na łamach „European Journal of Pediatric Surgery” 2015,
25(4):318-25 ukazało się doniesienie Feeding and Swallowing
Disorders in Esophageal Atresia Patients: A Review of a Critical
Issue autorstwa A. Conforti i wsp. na ten temat. Autorzy pracy
piszą: Problemy związane z karmieniem i połykaniem u niemowląt i dzieci leczonych z powodu atrezji przełyku z lub bez
przetoki tchawiczo-przełykowej są powszechne. Jednakże tylko
kilku autorów się tym zajęło.
W doniesieniu opublikowanym na łamach „Annals of Surgery”
we wrześniu 2016 roku przez W. Gibreel i wsp. zatytułowanym
Swallowing Dysfunction and Quality of Life in Adults With
Surgically Corrected Esophageal Atresia/Tracheoesophageal
Fistula as Infants: Forty Years of Follow-up oceniano zaburzenia połykania u dorosłych osób po operacji atrezji przełyku
za pomocą specjalnych kwestionariuszy. Badaniem objęto 97
pacjentów leczonych w latach od 1950 do 1997 roku, średnia
wieku wynosiła 40 lat (od 18 do 63 lat). Problemy z połykaniem
były powszechne – zgłaszało je 82% ankietowanych. Nasilenie
trudności w połykaniu twardych kęsów pożywienia zgłaszało
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70% ankietowanych, konieczność częstego popijania w celu
ułatwienia połykania zgłaszało 75%. Jednak stopień nasilenia
trudności w połykaniu nie był znaczący i nie wpływał na wybór
rodzaju jedzenia w zależności od jego konsystencji. Refluks
żołądkowo-przełykowy zgłaszało 26% badanych, zwężenie
przełyku 39%, ale zdaniem badanych nie wpływało to znacząco
na jakość ich życia (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p...).
W przypadkach atrezji przełyku o ciężkim przebiegu stosowane jest leczenie chirurgiczne wykorzystujące inne odcinki
przewodu pokarmowego do przywrócenia ciągłości przełyku.
Prowadzone są też prace badawcze nad hodowlą tkanek przełyku. Pionierem tych badań jest prof. Pierre Cattan z Hôpital
Saint Louis w Paryżu.

Widok z okna gabinetu
prof. Pierre’a Cattana
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Jakie są przyczyny
wrodzonego
zwężenia przełyku?

Wada ta powstaje wskutek zaburzenia procesu różnicowania
przewodu pokarmowego i dróg oddechowych w życiu płodowym.
Jej definicję podał C. Nihoul-Fékété w 1987 roku: jest to wrodzone
zwężenie przełyku obecne przy urodzeniu, choć niekoniecznie
dające objawy, które jest spowodowane przez wrodzone zmiany
w budowie anaRóżnicowanie się przewodu pokarmowego
i dróg oddechowych w życiu płodowym
tomicznej ściany
przełyku.
Widok z boku,
Widok z przodu,
trzeci tydzień ciąży
czwarty tydzień ciąży
Najczęstszymi przyczynami
zwężenia wrodzonego są: ektopowa tkanka tchawiczo-oskrzelowa,
błoniaste lub
mięśniowo-błoniaste membrany w dolnej części przełyku będące nieprawidłowościami

przegroda
tchawiczo-przełykowa

uchyłek oddechowy
koniec czwartego tygodnia ciąży
gardło

tchawica

zawiązek płuca
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rozwojowymi życia płodowego (http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0103-05822013000300406).
Wrodzone zwężenie dolnego odcinka przełyku jest bardzo rzadkim zaburzeniem; częstość jego występowania
określana jest na 1:25 000 – 1:50 000
urodzeń. Z nieznanych powodów częstość wrodzonego zwężenia przełyku jest
większa w Japonii niż w innych krajach.
Nie ma różnic w częstości występowania
tej wady u dziewczynek i chłopców.
W zależności od przyczyny anatomicznej wyróżnia się zwężenia spowodowane:
▶ ektopową tkanką tchawiczo-oskrzelową w ścianie przełyku

Zwężenie
w dolnej części przełyku

▶ błoniastą membraną
▶ przerostem włóknisto-mięśniowym.
Najczęstsza jest ektopowa tkanka tchawiczo-oskrzelowa
w ścianie przełyku i ten rodzaj wady jest zwykle połączony z atrezją przełyku i przetoką tchawiczo-przełykową. W większości
przypadków zwężenie spowodowane ektopową tkanką jest zlokalizowane około 3 cm nad wpustem do żołądka, a spowodowane
membraną błoniastą lub przerostem włóknisto-mięśniowym
– w połowie długości przełyku. Zwężenie to charakteryzuje się
obecnością tkanki tchawiczo-oskrzelowej w ścianie przełyku.
Było ono opisane po raz pierwszy w 1936 r. w doniesieniu E.K.
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Frey, L. Duschl Der Kardiospasmus („Ergebnisse der Chirurgie
und Orthopädie” 1936 29: 637-716).
Nieprawidłowe odseparowanie układu oddechowego od
pokarmowego następuje około 25. dnia życia płodowego, podkreśla się rolę stresu u matki i niedotlenienia płodu w początkach
ciąży. Wrodzone zwężenie przełyku nie musi dawać objawów
przy urodzeniu, mogą się one pojawić w 3-4 miesiącu życia:
dysfagia, ulewanie, nadmierne ślinienie się. Postępowanie diagnostyczne należy rozpocząć od dokładnego zebrania wywiadu
oraz wykonania rtg przełyku z barytem.
W doniesieniu Characteristics and management of congenital esophageal stenosis: findings from a multicenter study („Orphanet Journal of Rare Diseases” 2013 8: 186) L. Michaud i wsp.
opisali 61 pacjentów (w tym 30 chłopców) z wrodzonym zwężeniem przełyku, zarePrzekrój poprzeczny przełyku
jestrowanych w French
Network on Esophageal Malformations and
Congenital Diseases
w ciągu 18 lat. W grupie tej 47% miało także
atrezję przełyku. Średni
wiek, w którym postawiono diagnozę, wynosił
24 miesiące (od 1. dnia
do 14. roku życia). Rozpoznanie potwierdzono

resztkowa tkanka
tchawiczo-oskrzelowa
w ścianie przełyku
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światło
przełyku
gruczoły śluzowe

rtg z barytem w 56 przypadkach i endoskopowo w 50 przypadkach. Przyczyną zwężenia była w 16 przypadkach ektopowa
tkanka tchawiczo-oskrzelowa w ścianie przełyku, w 40 przerost włóknisto-mięśniowy, w 5 błony w przełyku. W 21 przypadkach nie było objawów klinicznych. W pozostałych przypadkach występowały wymioty, trudności w pasażu pokarmu
oraz objawy ze strony układu oddechowego.
Lokalizacja zwężenia przełyku (wg L. Michaud i wsp.)

Izolowane zwężenie
(n = 32)

Górny
odcinek

Środkowy Dolny
odcinek odcinek

Wpust

6

6

18

2

Zwężenie z atrezją
przełyku (n = 29)

0

6

22

1

Razem pacjentów
(n = 61)

6

12

40

3

Leczenie 34 pacjentów polegało na rozszerzeniu balonowym,
przy czym 15 pacjentów z tej grupy wymagało w późniejszym
okresie leczenia chirurgicznego. U pacjentów leczonych poszerzaniem w 2 przypadkach doszło do perforacji przełyku.
W dłuższej obserwacji pomimo rozszerzenia u 36% pacjentów
występowała dysfagia.
W grupie pacjentów przedstawionych przez H.J. Yoo i wsp.
w doniesieniu Congenital esophageal stenosis associated with
esophageal atresia/tracheoesophageal fistula: clinical and radiologic features („Pediatric Radiology” 2010 Aug; 40(8):1353-9)
oceniano retrospektywnie rentgenogramy przełyku 187 dzieci
z atrezją przełyku leczonych w okresie 1992-2009 r. Stwierdzono
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22 przypadki wrodzonego zwężenia przełyku, przy czym objawy utrudnionego przechodzenia pokarmu były u 10 dzieci.
Wszystkim dzieciom postawiono prawidłowe rozpoznanie
w okresie od 1. do 10. roku życia. W 87% przypadków zwężenie
było w dystalnym odcinku przełyku, przy czym w 6,26% było
znaczne, w 43% umiarkowane i w 7,3% łagodne. U 8 dzieci
rozszerzanie balonowe było nieskuteczne, więc zastosowano
leczenie chirurgiczne. W 7 przypadkach w badaniu histologicznym stwierdzono ektopię tkanki tchawiczo-oskrzelowej
do ściany przełyku i u 1 dziecka przerost włóknisto-mięśniowy
ściany przełyku.
Na zagadnienie opóźnienia rozpoznania zwracają uwagę
również K.C. Yeung i wsp. w doniesieniu Congenital esophageal
stenosis due to tracheobronchial remnants: A rare but important association with esophageal atresia („Journal of Pediatric
Surgery” 1992, 27, 7, 852-855), którzy przedstawili 8 dzieci ze

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ranitydyna#/media/File:Ranitidine_Structural_Formulae.png

zwężeniem przełyku. Piszą oni, że objawy zwężenia przełyku
pojawiły się w okresie niemowlęcym, ale średni wiek ustalenia
rozpoznania wynosił 4,6 lat (od 1. miesiąca do 16. roku życia).
Errors in diagnosis were common – piszą autorzy – błędy w ustalaniu rozpoznania są powszechne.

Ranitydyna – lek hamujący wydzielanie kwasu solnego,
stosowany w leczeniu choroby wrzodowej
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Jak powstaje nabyte
zwężenie przełyku?

W 80% przyczyną jest przewlekła ekspozycja na kwaśny odczyn refluksu żołądkowo-przełykowego. Na powstanie refluksu
żołądkowo-przełykowego wpływają:
▶ nadmierne napięcie między połączonymi odcinkami przełyku – powoduje to obniżenie napięcia zwieracza dolnego przełyku
▶ nieprawidłowa kurczliwość przełyku – zmiana dynamiki
pasażu pokarmu
▶ zwolnione opróżnianie żołądka (pogląd niepowszechnie
podzielany) – jest wrodzone
▶ nieprawidłowa czynność mioelektryczna żołądka – pogorszenie funkcji nerwowo-mięśniowej
Częstość poszczególnych typów zwężenia przełyku
(wg K. Terui i wsp.)

Zwężenie
włoknisto-mięśniowe

Ektopowa
tkanka
tchawiczo-oskrzelowa

Nihoul-Fékété
i wsp.

10 (50,0%)

4
(20,0%)

6
(30,0%)

20

Takamizawa
i wsp.

13 (36,1%)

15
(41,7%)

8
(22,2%)

36

Michaud
i wsp.

40 (65,6%)

16
(26,2%)

5
(8,2%)

61

Razem

63 (53,6%)

35
(29,9%)

19
(16,2)
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Autor

116

Zwężenie
spowodowane Razem
membraną

Współistnienie atrezji przełyku
i wrodzonego zwężenia (wg K. Terui i wsp.)

Autor

Liczba
W środkowym
W dolnej części
przypad- Odsetek
odcinku
przełyku
ków
przełyku

Holinger
i wsp.

4/79

5,1%

0

4 (100%)

Newman
i wsp.

18/225

8,0%

brak danych

brak danych

Kawahara
i wsp.

11/80

13,8%

2 (18%)

9 (82%)

Yoo i wsp.

22/187

11,8%

3 (14%)

19 (86%)

Razem

55/571

19,6%

5 (13,5%)

32 (86,5%)

▶ gastrostomia u niektórych dzieci – może nasilać refluks
żołądkowo-przełykowy.
Inne nieprawidłowości wrodzone towarzyszące atrezji ze
zwężeniem przełyku to: wady serca (4,5%), triosomia (4,0%), wady
anorektalne (2,0%), atrezja dwunastnicy (1,5%), tracheomalacja
(1,5%), przepuklina rozworu przełykowego przepony (1,0%).
Rodzinne występowanie tego skojarzenia wad przełyku opisano w dwóch przypadkach – u ojca i syna oraz u sióstr.
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Jakie są metody leczenia
zwężenia przełyku

Polegają na rozszerzaniu za pomocą techniki balonowej lub
chirurgicznie. Może wystąpić potrzeba przeprowadzenia kilku
sesji poszerzania balonowego w odstępie tygodnia lub dwóch.
Skuteczność rozszerzenia balonowego jest bardzo różna – od
22,2 do 95,7%. Trzeba się liczyć z ryzykiem perforacji.
Częstość perforacji podczas poszerzania wrodzonego
zwężenia przełyku (wg K. Terui i wsp.)

Autor
Takamizawa
i wsp. (2002)
Romeo i wsp.
(2011)
Nihoul-Fékété
i wsp. (1987)
Yeung i wsp.
(1992)
Newman
i wsp. (1997)
Kawahara
i wsp. (2001)
Amae i wsp.
(2003)
Fan i wsp.
(2011)
Razem

Liczba perforacji/Liczba
przypadków
leczonych

Odsetek

Poszerzadło balonowe

Poszerzadło bez
balona

0/21

0%

tak

nie

15/47

10,6%

tak

nie

6/14

42,9%

tak

tak

1/7

14,3%

tak

tak

3/18

16,7%

tak

nie

4/9

44,4%

tak

nie

1/11

9,1%

tak

tak

1/8

12,5%

tak

nie

5/68

7,4%

tak

tak
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Zabieg chirurgiczny jest przeprowadzany techniką endoskopową. Inne metody usuwania zwężenia to miejscowe podanie
mitomycyny C lub triamcynolonu, założenie stentu zwykłego
lub biodegradowalnego.
W lutym 2017 r. ukazało się doniesienie P. Stenström i wsp.
Dilations of anastomotic strictures over time after repair of
esophageal atresia ze szpitala uniwersyteckiego w Lund omawiające wyniki leczenia 131 dzieci po operacji atrezji przełyku.
46% dzieci wymagało poszerzeń przełyku. Zabieg wykonywano średnio 3 razy (od 1 do 21), przy czym u 51% dzieci
zabieg odbył się w ciągu pierwszego roku życia; u 16% w ciągu
drugiego roku życia i u 33% w okresie od 2. do 15. roku życia.
2% dzieci miało więcej niż 12 poszerzeń. Porównywano okresy
1983-1995, 2001-2009 i 2010-2014 pod względem perforacji podczas zabiegu, najczęściej zdarzały się te powikłania w pierwszym
okresie. Nie zaobserwowano wpływu podawania inhibitorów
pompy protonowej na liczbę zabiegów poszerzenia, przy czym
w pierwszym okresie nie podawano tych inhibitorów.
W doniesieniu Prolonged Use of Proton Pump Inhibitors as
Stricture Prophylaxis in Infants with Reconstructed Esophageal Atresia P. Stenström i wsp. („European Journal of Pediatric
Surgery” 2017 Apr; 27(2): 192-195) stwierdzają, że podawanie
inhibitorów pompy protonowej nie zmniejszało częstości
powstawania zwężenia, ale pojawiało się ono w późniejszym
wieku w porównaniu z grupą nieleczoną.
Podobną opinię wyrażają F. Donoso i wsp. w doniesieniu
Risk Factors for Anastomotic Strictures after Esophageal Atresia
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Wpływ stosowania inhibitorów pompy protonowej
na powstawanie zwężenia przełyku po operacji atrezji
(wg . P. Stenström i wsp.)

Okres badania

Liczba
dzieci
1983-1995 2001-2009 2010-2014 razem
Liczba dzieci z atrezją przełyku

66

32

33

131

28/38

8/24

9/24

45/86

Dzieci leczone inhibitorami pompy
protonowej

0

32

33

65

Czas leczenia inhibitorami (miesiące)

0

3

12

Liczba dzieci, u których wystąpiło zwężenie (odsetek)

28 (42%)

18 (56%)

14 (42%)

60
(46%)

Liczba wykonanych
poszerzeń przełyku

171

73

82

306

Średnia liczba poszerzeń u pacjenta
(od-do)

3 (1-21)

4 (1-20)

3 (1-15)

3 (1-21)

Miesiąc życia,
w którym wykonano pierwsze poszerzenie (od-do)

7 (1-39)

2 (1-12)

8 (1-11)

Perforacja przełyku
w czasie poszerzania (odsetek)

8 (12%)

0

1 (3%)

9

Resekcja zwężenia

6

0

0

6

8 (2-16)

5 (1-10)

3 (1-6)

Chłopcy/dziewczęta

Czas obserwacji
w latach
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Repair: Prophylactic Proton Pump Inhibitors Do Not Reduce the
Incidence of Strictures („European Journal of Pediatric Surgery”
2017 Feb; 27(1): 50-55). Opisano wyniki obserwacji 128 dzieci,
z których 71 nie otrzymywało inhibitorów pompy protonowej.
Nie stwierdzono różnic w częstości wystąpienia zwężenia ani
też w czasie pojawienia się go. Autorzy postulują badanie tego
zagadnienia na większych grupach pacjentów.
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Jakie są metody
poszerzania przełyku?

Rozszerzenie przełyku w miejscu zwężenia może być przeprowadzone za pomocą endoskopowego poszerzania balonowego
lub z użyciem rozszerzadeł Savary-Gillarda. Na łamach „World
Journal of Surgery” 1990, 14(4):518-21 E. Shemesh i A. Czerniak ogłosili doniesienie Comparison between Savary-Gilliard
and balloon dilatation of benign esophageal strictures. Porównano dwie najpopularniejsze metody poszerzania zwężenia:
endoskopowe poszerzanie balonowe i poszerzanie z użyciem
rozszerzadeł Savary-Gillarda.
Doniesienie dotyczy 60 pacjentów (25 kobiet i 35 mężczyzn), średni wiek 52 lata (od 4 do 91), u których wykonano
165 zabiegów poszerzenia przełyku. Etiologia zwężenia – 65%
w przebiegu refluksowego zapalenia przełyku; 18,3% w przebie-

Mosapryd
– lek pobudzający perystaltykę jelit
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https://en.wikipedia.org/wiki/Mosapride#/media/File:Mosapride.svg

gu uszkodzenia substancjami żrącymi; 16,7% – pooperacyjne
zwężenie po zespoleniu atrezji.
Dysfagia była obecna u wszystkich pacjentów. Obie metody
były podobnie skuteczne. Również podobna była dobra tolerancja zabiegu.
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Jakie zadania mają
drogi oddechowe?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka#/media/File:Respiratory_system_complete_pl.svg

Drogi oddechowe służą wymianie gazowej polegającej na
dostarczaniu tlenu do organizmu i wydalaniu zbędnych produktów przemiany materii, takich jak dwutlenek węgla.
Wyróżniamy górne drogi oddechowe, obejmujące jamę nosową i gardło oraz dolne drogi oddechowe, obejmujące krtań,
tchawicę, oskrzela tworzące liczne rozgałęzienia oraz płuca
składające się z wielu pęcherzyków płucnych. Płuco lewe ma
dwa płaty – górny i dolny, a płuco prawe ma trzy płaty – górny,
środkowy i dolny.

Oskrzela płatowe
Oskrzele płatowe środkowe
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Jak funkcjonuje układ
oddechowy
w atrezji przełyku?

Problemy zdrowotne dzieci urodzonych z atrezją przełyku
zwykle dotyczą przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.
Największe nasilenie ma miejsce zwykle w ciągu pierwszych
dwóch lat życia dziecka. Jednak w dalszych latach problemy
z układem oddechowym nie ustępują. Są one konsekwencją:
▶ tracheomalacji,
▶ osłabionej zdolności do oczyszczania dróg oddechowych
z powodu mniejszej ilości rzęsek u dzieci z atrezją przełyku,
▶ słabszego odruchu kaszlowego,
▶ przetoki tchawiczo-przełykowej,
▶ problemów z połykaniem i krztuszeniem się,
▶ aspiracją treści pokarmowej do dróg oddechowych,
▶ niejednokrotnie licznych znieczuleń ogólnych i licznych
pobytów dziecka w szpitalu,
▶ zniekształcenia klatki piersiowej w następstwie przebytej
torakotomii,
▶ niekiedy współistniejących takich stanów chorobowych
jak rozszczep krtani, porażenie strun głosowych.
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Na czym polega
tracheomalacja?

Na zwiotczeniu chrząstki tylnej ściany tchawicy, jej wydłużeniu w dolnej 1/3 długości i w konsekwencji zmniejszeniu wymiaru przednio-tylnego drogi przepływu powietrza w drogach
oddechowych. Zmiany te powodują zapadanie się tchawicy
podczas wydechu. Mogą się one także nasilać podczas kaszlu,
płaczu, jedzenia. Dzieci z tracheomalacją mają charakterystycznie brzmiący szczekający kaszel.
Wyróżnia się trzy typy tracheomalacji:
1. Typ wrodzony, zwykle skojarzony z przetoką tchawiczo-przełykową lub z atrezją przełyku.
2. Typ nabyty spowodowany uciskiem tchawicy z zewnątrz,
na przykład pierścieniem naczyniowym.
3. Typ nabyty spowodowany takimi czynnikami jak przedłużająca się intubacja, przewlekłe stany zapalne tchawicy
w przebiegu zapalenia wielochrząstkowego.
U podłoża typu 1. leży niedojrzałość chrząstek tchawicy,
natomiast w wypadku typu 2. i 3. mamy do czynienia ze zmianami degeneracyjnymi w chrząstkach powodowanymi przez
procesy zapalne, nowotworowe lub ucisk.
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Jak położenie tchawicy,
aorty i przełyku
wpływają wzajemnie
na siebie?

Tchawica, przełyk i aorta piersiowa leżą w bliskim sąsiedztwie, w części klatki piersiowej zwanej śródpiersiem. Tchawica
wydłuża się i rozszerza podczas wdechu, a zwęża i skraca podczas wydechu. Łuk aorty leży tuż po lewej i nieco do przodu
od miejsca rozwidlenia tchawicy. W położeniu tylnobocznym
znajduje się lewa tętnica podobojczykowa. Te stosunki anatomiczne sprzyjają uciskowi na tchawicę w przypadku tętniaka
aorty lub nieprawidłowości rozwojowych w obrębie dużych
naczyń. Do tych nieprawidłowości zalicza się tzw. pierścienie
naczyniowe, czyli nieprawidłowo przebiegające duże naczynia

https://en.wikipedia.org/wiki/Domperidone#/media/File:Domperidone_2D_structure.svg

tętnicze (łuk aorty, jego odgałęzienia lub tętnice płucne), które
obejmują tchawicę i wywierają na nią ucisk. Najczęstszą postacią
jest podwójny łuk aorty. Niekiedy tracheomalacja współistnieje
z laryngomalacją.

Domperidon – lek pobudzający perystaltykę jelit
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Od czego zależy
nasilenie
tracheomalacji?

Stopień nasilenia objawów tracheomalacji jest proporcjonalny
do długości zmian i stopnia zwężenia światła dróg oddechowych.
Częstość występowania tracheomalacji w całej populacji dziecięcej nie jest dokładnie znana, w jednym z doniesień podano,
że na 512 wykonanych bronchoskopii tracheomalację stwierdzono u 160 dzieci, przy czym w 94 przypadkach byli to chłopcy. W 136 przypadkach
była to tracheomalacja
pierwotna, a w 24 przypadkach wtórna. Objawy ustępowały w okresie 18-24 miesięcy. Tracheomalacja występuje
u 75% dzieci z przetoką
tchawiczo-przełykową.
Tracheomalacja, obok
zespolenia odcinków
przełyku pod napięciem,
jest uważana za czynnik
ryzyka wystąpienia powikłań u dzieci z atrezją
przełyku.
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W jakim okresie życia
u dzieci z atrezją
przełyku występują
infekcje
dróg oddechowych?

Infekcje dolnych dróg oddechowych występują głównie
w pierwszym roku życia dzieci z atrezją przełyku. Zaburzenia
ruchomości przełyku, refluks żołądkowo-przełykowy, problemy
z połykaniem mogą sprzyjać i nasilać zmiany zapalne w drogach
oddechowych, takie jak astma lub nawracające zapalenie płuc.
Stany zapalne dróg oddechowych w ciągu pierwszego roku
życia dotknęły blisko 78% dzieci z atrezją przełyku, przy czym
w 50% doszło do zachłystowego zapalenia płuc.
Stanom zapalnym towarzyszy nadreaktywność oskrzeli. Jest
ona wykrywana u 26-52% dzieci z atrezją przełyku. Rozwojowi
stanów zapalnych w drogach oddechowych sprzyjają nieprawidłowości w budowie klatki piersiowej (skolioza, deformacja
żeber), w niektórych przypadkach związane z operacją atrezji
wykonaną drogą torakotomii.
Pewną rolę odgrywają także uszkodzenia nabłonka dróg oddechowych powodowane przez refluks żołądkowo-przełykowy.
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Na czym polega przetoka
tchawiczo-przełykowa?

Jest to nieprawidłowe połączenie przełyku z tchawicą rozwijające się u większości dzieci z atrezją przełyku. Może być
zlokalizowane w różnych miejscach, najczęściej w dolnym odcinku przełyku. Inne odmiany to przetoka w bliższym odcinku
lub dwie przetoki – w bliższym i dalszym odcinku przełyku.
Przetoka jest zamykana podczas operacji atrezji, ale w 3-14%
przypadków może mieć charakter nawrotowy. Może być to
problem trudny do opanowania. Objawem sugerującym nawrót
przetoki są dolegliwości ze strony dróg oddechowych, takie
jak kaszel, zapalenie płuc, a nawet niewydolność oddechowa.
Niekiedy nawrót przetoki może wystąpić po wielu latach od
pierwszej operacji. H. Takayashu i wsp. opisują przypadek nawrotu przetoki po 10 latach (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC5010542/).
W prospektywnej obserwacji 38 szpitali francuskich wyspecjalizowanych w leczeniu atrezji przełyku, opisanej pod koniec
2014 roku w artykule Results from the French National Esophageal Atresia register: one-year outcome (http://ojrd.biomedcentral.
com/articles/10.1186/s13023-014-0206-5), obejmującej 301 dzieci,
nawracającą przetokę tchawiczo-przełykową stwierdzono w 4%
przypadków. Leczenie pulmonologiczne w warunkach szpitalnych było konieczne w 48% w ciągu pierwszego roku życia
z powodu takich schorzeń jak zapalenie oskrzelików, zapalenie płuc lub objawy związane z nasileniem się tracheomalacji.
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W 1% konieczne było wykonanie aortopeksji z powodu ciężkiej
tracheomalacji. Najsilniej znamiennym czynnikiem ryzyka wystąpienia komplikacji było zespolenie pod napięciem odcinków
przełyku (p = 0,0009) i obecność gastrostomii (p = 0,0002).

Nazwa jednego z budynków
szpitala Necker upamiętnia
wynalazcę stetoskopu
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Jakie są objawy
wrodzonej
tracheomalacji?

Wrodzona tracheomalacja jest jedną z kilku przyczyn obturacji dróg oddechowych u dzieci, ale częstość występowania
w populacji ogólnej nie jest znana. Może towarzyszyć różnym
zespołom chorobowym, jak atrezja przełyku lub występować
samodzielnie.
R. Boogaard i wsp. na łamach „Chest” w artykule Tracheomalacia and Bronchomalacia in Children: Incidence and Patient
Characteristics piszą, że na 512 bronchoskopii wykonanych
w latach 1997 i 2004 w szpitalu pediatrycznym Erasmus MC-Sophia Children’s Hospital tracheomalację rozpoznano u 160
dzieci (94 chłopców), średni wiek wynosił 4,0 lata (od 0 do 17
lat). U 136 była to tracheomalacja pierwotna i u 24 wtórna. Na
postawie tych danych autorzy szacują częstość tracheomalacji
na 1:2100 dzieci. W 52% przed bronchoskopią nie podejrzewano
tracheomalacji (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0012369215529073).
Dolegliwości dotyczące dróg oddechowych mogą się przejawiać jako nawracające zapalenia oskrzeli, metaliczny kaszel, przewlekły kaszel, zapalenie płuc, sapanie. Ponad 2/3 dzieci w wieku
do 5 lat ma nawracające infekcje dróg oddechowych, a 1/4 dzieci
otrzymuje profilaktycznie antybiotyki pomiędzy 3. a 5. rokiem
życia. Objawy częściej dotyczą dzieci z długoodcinkową atrezją
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Budowa dróg oddechowych i ułożenie przełyku

krtań

TYŁ
przełyk

tarczyca

WIDOK Z GÓRY
W PRZEKROJU
światło
tchawicy

tchawica
oskrzela
gruczoły
podśluzówkowe

chrząstka
tchawicy
PRZÓD

przełyku. Według danych z Finlandii około 40% pacjentów
w wieku młodzieńczym i 10% w wieku dorosłym ma stałe dolegliwości ze strony dróg oddechowych. Natomiast 22% w wieku
młodzieńczym i 16% w wieku dorosłym ma astmę. Często występuje nadreaktywność dróg oddechowych. W bioptycznych
badaniach dróg oddechowych stwierdza się ścieńczenie błony
podstawnej, takie samo jak w astmie. Restrykcyjna choroba
płuc dotyka 57% dorosłych.
Opisane dolegliwości i objawy dotyczą dróg oddechowych
na całej ich długości. Badania histopatologiczne wykazują nieprawidłowości w budowie chrząstek tchawicy w 75%, jedynie
15% chrząstek jest zupełnie niezmienionych. Obserwuje się
zwiększenie długości mięśnia tchawiczego.
Proporcja części chrząstkowej do mięśniowej w tchawicy ulega
zmianie. Wszystkie te zmiany w budowie składają się na tracheomalację. Niekiedy dodatkowo występują uchyłki w tchawicy
132

w miejscu podwiązania przetoki tcha-

Ułożenie przełyku i tchawicy
względem siebie

mięsień
tchawicy
światło

wiczo-przełykowej.
tchawicy
Polegają na zwiotczeniu chrząstki
tchawica
tylnej ściany tchaprzełyk
wicy, jej wydłużeniu
w dolnej 1/3 długości i w konsekwencji zmniejszeniu
wymiaru przednio-tylnego drogi przepływu powietrza w drogach oddechowych. W efekcie następuje
zapadanie się tchawicy podczas wydechu. Może się to nasilać
podczas kaszlu, płaczu, jedzenia. Dzieci z tracheomalacją mają
charakterystycznie brzmiący szczekający kaszel.

Rebus namalowany
na ścianie korytarza
w Hôpital Necker.
Mali pacjenci mają
się nad czym głowić...
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Jakie są typy
tracheomalacji?

Wyróżnia się trzy typy tracheomalacji:
1. Typ wrodzony, zwykle skojarzony z przetoką tchawiczo-przełykową lub z atrezją przełyku.
2. Typ nabyty, spowodowany uciskiem tchawicy z zewnątrz,
na przykład pierścieniem naczyniowym.
3. Typ nabyty, spowodowany takimi czynnikami jak przedłużająca się intubacja, przewlekłe stany zapalne tchawicy
w przebiegu zapalenia wielochrząstkowego.
U podłoża typu 1. leży niedojrzałość chrząstek tchawicy,
natomiast w wypadku typu 2. i 3. mamy do czynienia ze zmianami degeneracyjnymi w chrząstkach powodowanymi przez
procesy zapalne, nowotworowe lub ucisk.
Tracheomalacja, obok zespolenia odcinków przełyku pod
napięciem, jest uważana za czynnik ryzyka wystąpienia powikłań u dzieci z atrezją przełyku.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Metoclopramide#/media/File:Metoclopramide.svg
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Czy aspiracja treści
żołądkowej do dróg
oddechowych jest
groźna?

Problemy z układem oddechowym ma 48% pacjentów z atrezją
przełyku i jest to częsta przyczyna hospitalizacji. W ciągu pierwszych 10 lat życia 38% hospitalizacji jest związane z układem
oddechowym. Częstość hospitalizacji zmniejsza się po 18. roku
życia i układ oddechowy staje się przyczyną 1,5% hospitalizacji.
U 31% dorosłych osób występuje przewlekły kaszel, 24% ma
co najmniej raz w roku zapalenie oskrzeli, a 8% ma nawracające
zapalenie płuc.
I think aspiration is a major cause of respiratory morbidity
in EA! (Myślę, że aspiracja do dróg oddechowych jest główną
przyczyną zachorowalności w przypadku atrezji przełyku) –
powiedział znakomity respiratolog (tak sam określa swoją
specjalizację) prof. Tom Kovesi z Children’s Hospital of Eastern
Ontario w Ottawie (Kanada) podczas wykładu na kongresie
w Sydney (http://www.oa2016.com.au/program.php).

Metoclopramid
– lek przeciwwymiotny
i pobudzający perystaltykę jelit
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Czy atrezja przełyku
powoduje upośledzenie
czynności płuc?

▶ Upośledzenie restrykcyjne stwierdza się u 20-49%. Jest to
zmniejszenie pojemności czynnościowej płuc spowodowane
zmianami w klatce piersiowej, np. po przebytym leczeniu atrezji przełyku (EA) z otwarciem klatki piersiowej oraz zmianami
w tkance płucnej.
▶ Upośledzenie obturacyjne u 12-54%. Jest to zmniejszenie
przepływu powietrza w płucach związane z upośledzoną lub
zmniejszoną drożnością oskrzeli.
▶ Mieszane upośledzenie u 0-11%.
Przyczynami zachorowalności oddechowej są:
▶ tracheomalacja – stwierdzana u 78% pacjentów z EA,
połączona z przewlekłym bakteryjnym zapaleniem oskrzeli,
które zmniejsza zdolność dróg oddechowych do oczyszczania
▶ zaburzenia ruchomości przełyku oraz nawracające zwężenia
u 75-100% pacjentów
▶ choroba refluksowa (GERD) u 35-58% pacjentów
▶ nawracająca przetoka tchawiczo-przełykowa (TEF) u 9%
pacjentów
▶ atopia, astma.
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Jak dochodzi
do aspiracji treści
pokarmowej do dróg
oddechowych?

Aspiracja do dróg oddechowych jest to inhalacja przez jamę
ustną treści żołądkowej do dolnych dróg oddechowych. Oddziaływanie na drogi oddechowe zależy od rodzaju aspirowanej
treści – czy jest to treść stała czy płynna, jakie jest pH aspirowanej treści, czy są w niej obecne bakterie, jaka jest objętość
oraz czy jest to proces przewlekły.
Około 50% zdrowych osób aspiruje małe ilości wydzieliny
ustnogardłowej podczas snu, ale zdolność do oczyszczania dróg
oddechowych, kaszel, układ immunologiczny powodują, że nie
powstają zmiany chorobowe.
Zachłystowe zapalenie płuc, zwane zespołem Curtisa Mendelsona zostało opisane po raz pierwszy w 1945 roku na łamach
„American Journal of Obstetrics and Gynecology”.
Objawy kliniczne w dużej mierze zależą od pH treści żołądkowej, która dostaje się do płuc – treść kwaśna o pH < 2,5
rozprzestrzenia się w płucach szybko, w ciągu 15-18 sekund,
powodując hipoksemię, obrzęk płuc, hipotensję i hipowolemię.
Objawy przy pH> 2,5 są mniej nasilone i dochodzi do ich ustąpienia w ciągu 24 godzin. Gdy dostają się cząstki stałe pokarmu
– objawy są jak w wypadku ciała obcego.
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Jakie są objawy aspiracji
treści żołądkowej
do dróg oddechowych?

Nie wszystkie przypadki aspiracji są rozpoznawane. Niekiedy
część objawów nie występuje. Przy cichej regurgitacji może
nie być żadnych objawów. Pewne rozpoznanie jest możliwe po
odessaniu treści żołądkowej z tchawicy. Rtg umożliwia ocenę
różnie nasilonych zmian – obustronne, obwodowe, przypodstawne rozsiane cienie.
W 1992 roku R.E. Delius i wsp. opublikowali doniesienie
Etiology and management of respiratory complications after
repair of esophageal atresia with tracheoesophageal fistula omawiające powikłania oddechowe u 68 dzieci z atrezją przełyku
typu C. Powikłania ze strony układu oddechowego w okresie
pooperacyjnym wystąpiły u 31 z nich (46%). W niektórych
przypadkach były bardzo poważne, jak zatrzymanie oddechu
czy nawracające zapalenie płuc. U 64% dzieci z powikłaniami
oddechowymi stwierdzano chorobę refluksową (GERD), tracheomalację u 13%, nawracającą przetokę tchawiczo-przełykową
u 13%, zwężenie w miejscu zespolenia u 10%.
U 17% dzieci z atrezją przełyku rozwijają się rozstrzenia
oskrzeli, które powstają przy masywnej aspiracji do płuc, częściej
u dzieci z interpozycją okrężnicy, niezdiagnozowaną nawracającą
przetoką tchawiczo-przełykową, długotrwałą GERD, masywnym
zaleganiem treści pokarmowej w kieszonce przełyku.
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Podkreśla się konieczność oczyszczania drzewa oskrzelowego,
współpracę wielu specjalistów, CT przy podejrzeniu rozstrzeni

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%B3rki_kubkowe#/media/File:404_Goblet_Cell_new_pl.png

oskrzeli, testy czynnościowe płuc.

mikrokosmki

pęcherzyki wydzielnicze
zawierające mucynę

siateczka
śródplazmatyczna
szorstka
aparat Golgiego

jądro

Komórka kubkowa
wchodząca w skład nabłonka
dróg oddechowych
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Czy przy
tracheomalacji można
profilaktycznie
podawać antybiotyki?

Nawracające zapalenia oskrzeli, przewlekły mokry kaszel,
zapalenia płuc, nietolerancja wysiłku pogarszają jakość życia
dzieci z tracheomalacją. Są też przyczyną nieobecności w szkole,
w pracy, uniemożliwiają uprawianie sportu.
Dlatego wg reason based medicine, czyli medycyny opartej
na rozumie, skoro kaszel będący wrodzonym odruchem obronnym jest osłabiony, to konieczne jest wsparcie antybiotykami.
Co więcej, mokry kaszel u dzieci z tracheomalacją jest zwykle
związany z infekcją bakteryjną.
Przykład
malowidła
ściennego
w Hôpital Necker
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Jakie są wyniki
spirometrii u dzieci
z atrezją przełyku?

W badaniach kilku autorów stwierdzono następujące odchylenia w spirometrii:
▶ Gichler 2009 Rotterdam
n=23, wiek 5-6,5 lat; FEV1 obniżone u 25%.
▶ Harrison 2010, Melbourne
n=40, wiek 7,6 lat, znaczące obniżenie FEV1.
▶ Peetsold 2011, Amsterdam
n=27, wiek, 13,2 lat, głównie zmiany restrykcyjne o umiarkowanym nasileniu, a u 19% zmiany obturacyjne.
▶ Legrand 2012, Lille
n=57, wiek 10-19 lat, u 50% zmiany obturacyjne, u 11%
zmiany restrykcyjne, u 14% mieszane.
▶ Beucher 2013, Rennes
n=31, wiek 6-13 lat, u 68% nieprawidłowa spirometria, u 23%
restrykcyjna, u 19% obturacyjna, u 6% mieszana.
▶ Pedersen 2016
n=52, wiek 5-15 lat, znaczące obniżenie wskaźników
FVC,FEV1, FEF (25-75%), u 29% obturacyjne zmiany, u 17%
restrykcyjne, u 2% mieszane.
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Jak można podsumować
dane o drogach
oddechowych?

▶ Objawy ze strony dróg oddechowych występują głównie
w pierwszym roku życia, częściej u chłopców z atrezją przełyku.
▶ Do najczęściej spotykanych objawów należą kaszel, zapalenie tchawicy, zapalenie oskrzelików oraz zapalenie płuc.
▶ Blisko połowa dzieci wymaga leczenia szpitalnego.
▶ Czynnikami ryzyka wystąpienia powikłań zapalnych w drogach oddechowych
są tracheomalacja, zespolenie
krtań
odcinków przełyku pod napięciem,
występowanie innych wad wrodzonych, objawy
GERD i aspiracja
treści żołądkowej
do dróg oddechowych, zniekształcenie klatki piersiowej będące następstwem leczenia chirurgicznego.

chrząstki
tchawica
oskrzele

oskrzele

tkanka
płucna
Anatomia tchawicy
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https://en.wikipedia.org/wiki/Trachea#/media/File:Blausen_0865_TracheaAnatomy.png

78

79

Jak radzić sobie
ze stresem?

Dziecko z atrezją przełyku i jego rodzina codziennie zmagają się z wieloma problemami, w tym z przewlekłym stresem.
Czynnikami wyzwalającymi zespół stresu pourazowego są:
▶ leczenie operacyjne w pierwszych dniach życia dziecka
▶ powikłania w przebiegu pooperacyjnym
▶ towarzyszące atrezji przełyku anomalie rozwojowe, ich
diagnozowanie, oczekiwanie na wyniki, niepewność diagnozy
▶ trudności w karmieniu dziecka
▶ opóźnienia w rozwoju ruchowym.
Zagadnieniu stresu poświęcone jest doniesienie M. Dellenmark-Blom i wsp. Health-related quality of life experiences
among children and adolescents born with esophageal atresia:
Development of a condition-specific questionnaire for pediatric
patients opublikowane na łamach „Journal of Pediatric Surgery”.
Autorzy posługiwali się metodologią DISABKIDS (http://www.
disabkids.org/), w której psycholog pracuje ze standaryzowaną
grupą fokusową (https://pl.wikipedia.org/wiki/Zogniskowany_wywiad_grupowy).
W badaniu uczestniczyło 30 rodzin (18 dzieci w wieku 8-17
lat, 32 rodziców dzieci w wieku 2-17 lat). Przeanalizowano 1371
zdarzeń dotyczących życia społecznego, emocjonalnego oraz
fizycznego. Dotyczyły:
▶ jedzenia i picia – 368 zdarzeń
▶ relacji z innymi ludźmi – 283 zdarzenia
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▶ aktywności fizycznej, snu i ogólnego stanu zdrowia – 202
zdarzenia

▶ komunikacji i interakcji na temat stanu zdrowia – 161
zdarzeń
▶ problemów cielesnych – 109 zdarzeń
▶ kłopotliwych objawów – 81 zdarzeń
▶ kontaktów z placówkami ochrony zdrowia i stosowania
leków – 78 zdarzeń
▶ pewności siebie i przyszłości – 65 zdarzeń
▶ problemów związanych z towarzyszącymi atrezji innymi
wadami rozwojowym – 24 zdarzenia.
Dane wskazują, że najczęstszym problemem u dzieci z atrezją
przełyku są trudności związane z jedzeniem i piciem – stanowiły
one 26% analizowanych tematów. Pocieszająca jest stosunkowo
niska częstość objawów uznanych za kłopotliwe – 5,9% (http://
www.jpedsurg.org/article/S0022-3468(15)00606-5/abstract).
Drugie doniesienie to Coping strategies used by children and
adolescents born with esophageal atresia – a focus group study
obtaining the child and parent perspective również autorstwa
M Dellenmark-Blom i wsp. W badaniu uczestniczyło 30 rodzin,
które rozwiązywały problemy w 10 spotkaniach o charakterze
grupy fokusowej. Analizowano 590 problemów wymagających
rozwiązania. Dotyczyły one:
▶ rozwiązywania problemów – 116 przypadków
▶ unikania rozwiązania problemów – 95 przypadków
▶ uznawania odpowiedzialności – 71 przypadków
▶ konfrontacji – 70 przypadków
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▶ szukania społecznego wsparcia – 63 przypadki
▶ pozytywnego oszacowania sytuacji – 58 przypadków

▶ emocjonalnej ekspresji – 46 przypadków
▶ akceptacji – 40 przypadków
▶ dystansu – 31 przypadków.
Zidentyfikowano 9 sytuacji kontekstowych występowania
tych problemów. Związane one były z przyjmowaniem pokarmu
(n=227), komunikacją na temat problemów zdrowia (n=78),
percepcją siebie w okresie występowania problemów (n=59),
wyglądem ciała lub blizn pooperacyjnych (n=57), aktywnością
fizyczną i sportem (n =43), snem (n=34), opieką szpitalną (n=33),
stygmatyzacją i społecznym wykluczeniem (n=30), zażywaniem
leków (n=29). Autorzy podkreślają, że praca w grupach fokusowych pozwala na lepsze zrozumienie wśród dzieci i nastolatków problemów związanych z atrezją przełyku. Pełny tekst
prac na Research Gate: https://www.researchgate.net/p..., https://

https://pl.wikipedia.org/wiki/Esomeprazol#/media/File:Esomeprazol-Strukturformel.png

www.researchgate.net/p....
Największe nasilenie stresu u dzieci przewlekle chorych występuje, gdy cierpią one z powodu problemów neurologicznych:
https://www.researchgate.net/p....

Esomeprazol – lek zmniejszający
wydzielanie kwasu solnego,
stosowany w leczeniu choroby wrzodowej
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Jak wygląda
przejście w dorosłość?

Znacząca poprawa w metodach leczenia sprawiła, że opieka
nad pacjentami z atrezją przełyku stała się interdyscyplinarna.
Już nie tylko neonatolodzy czy pediatrzy muszą znać się na
prowadzeniu pacjentów z atrezją przełyku, ale także lekarze
rodzinni, gastrolodzy czy pulmonolodzy.
Good quality of life and lack of symptoms in not equal to
a healthy oesophagus (Dobra jakość życia i niewystępowanie objawów chorobowych nie oznacza posiadania zdrowego przełyku)
– powiedział dr Sebastian King, chirurg z The Royal Children's
Hospital w Melbourne podczas wykładu na 4th International
Conference on Oesophageal Atresia. Problem jest daleko bardziej złożony niż wykonywanie co 5 lat gastroskopii u młodych
dorosłych z atrezją przełyku.
Problematyka przejścia w dorosłość dotyczy nie tylko pacjentów z atrezją przełyku,
ale także wszystkich innych operowanych
w dzieciństwie z powodu wrodzonych wad
serca, przewodu pokarmowego, układu kostno-stawowego lub innych układów. W wyniku
znacznego postępu chirurgii pediatrycznej
i anestezjologii, jaki dokonał się w ciągu minionych 50 lat, w systemach ochrony zdrowia
na całym świecie przybywa młodych dorosłych z przebytymi operacjami w dzieciństwie.
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Jakie są potrzebne
działania na przyszłość?

W roku 2014 na łamach „JAMA Surgery” dr Stefano Giuliani
(Department of Pediatric and Neonatal Surgery, St George’s
Healthcare NHS Trust and University of London) i dr Dean M.
Anselmo (Department of Pediatric Surgery, Children’s Hospital
Los Angeles, University of Southern California, Los Angeles)
opublikowali artykuł Transitioning Pediatric Surgical Patients
to Adult Surgical Care A Call to Action, w którym wzywają
organizatorów systemów ochrony zdrowia do zajęcia się problemem przechodzenia w dorosłość. Już wcześniej, bo w 2002 roku
American Academy of Pediatrics wystosowała podobny apel.
Zagadnienie przejścia w dorosłość było przedmiotem analizy na podstawie przeglądu literatury dokonanego przez M.J.
Connor i wsp., opisanego w doniesieniu Esophageal atresia and
transitional care-step 1: a systematic review and meta-analysis
of the literature to define the prevalence of chronic long-term
problems. Na podstawie 15 artykułów opublikowanych od
1993 do 2014 roku, w których opisano 907 pacjentów z atrezją
przełyku, ustalono następującą częstość występowania objawów
chorobowych w wieku młodzieńczym i dorosłym:
▶ dysfagia – średnio 50,3% (od 35,7 do 64,8%)
▶ GERD z objawami zapalenia przełyku – średnio 40,2% (od
31,3 do 49,9%)
▶ GERD bez objawów zapalenia przełyku – średnio 56,5%
(od 35,8 do 75,2%)
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▶ nawracające infekcje dróg oddechowych – średnio 24,1%
(od 13,0 do 40,3%)

▶ astma rozpoznana przez lekarza – średnio 22,3% (od 16,6
do 29,2%)
▶ przewlekły kaszel – średnio 14,6% (0d 6,5 do 29,5%)
▶ chrapliwy, świszczący oddech – średnio 34,7% (od 28,0%
do 42,2%)
▶ przełyk Barreta – średnio 6,4% (od 3,5% do 11,2%).
Dr Sara Sistonen i wsp. z Finlandii opublikowali na łamach
„Annals of Surgery” w 2010 roku porównanie 101 pacjentów
z EA o średnim wieku 36 lat (od 21 do 57 lat) z 287 osobami
zdrowymi (https://www.researchgate.net/p...). Stwierdzono dysfagię u 85% osób z EA, GERD u 34%, przełyk Barretta u 11%,
zapalenie przełyku u 8%, zwężenie w miejscu zespolenia u 8%,
cechy immunohistochemiczne zapalenia przełyku u 25%.
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Jakie są wyniki
długofalowej
obserwacji
atrezji przełyku?

Wyniki obserwacji długofalowej najczęściej stwierdzanego
typu III EA przedstawili C. Legrand i wsp. w doniesieniu Long-term outcome of children with oesophageal atresia type III
opublikowanym w roku 2012 na łamach „British Medical
Journal” (http://adc.bmj.com/content/97/...). Opisano 57 pacjentów obserwowanych przez średnio 13,3 lat. W grupie tej 39%
miało wykonaną fundoplikację, a 46% wymagało poszerzenia
przełyku z powodu zwężenia w miejscu zespolenia. Prawidłowy stan odżywienia stwierdzono u 75%, otyłość u 16%,
niedożywienie u 9%. Tylko 19% nie miało żadnych objawów
ze strony przewodu pokarmowego, 61% miało dysfagię, 35%
miało GERD. Najczęstszymi objawami ze strony układu oddechowego były przewlekły kaszel (19%) i duszność wysiłkowa
(37%). U 37% nie było objawów ze strony układu oddechowego.
W spirometrii stwierdzono u 50% objawy obturacji, u 11%
objawy restrykcji. Ogólna jakość życia była dobra, ale nieco
niższa niż u zdrowych.
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Jaka jest jakość życia
dzieci z atrezją przełyku
i ich rodziców?

W razie potwierdzenia rozpoznania wady wrodzonej u dziecka
poziom stresu doznawanego przez rodziców znacznie wzrasta
i utrzymuje się na wysokim poziomie przez długi czas. Dziecko,
jego rodzice oraz cała rodzina muszą się zmierzyć z wieloma
bardzo poważnymi, dotychczas nieznanymi problemami, pojęciami i przeszkodami. Poziom stresu jeszcze bardziej narasta, gdy zachodzi konieczność operacyjnego leczenia dziecka
w pierwszych dniach życia. Przedłużający się niejednokrotnie
proces diagnozowania, niepewność, oczekiwanie na wyniki,
trudności w sprawowaniu niestandardowej opieki nad chorym
dzieckiem, kłopoty z karmieniem, problemy z laktacją to sprawy
dotykające matki, ojców oraz ich bliskich.
Dziecko z chorobą przewlekłą wymagające zwiększonej uwagi,
częstych wizyt u lekarzy oraz powtarzających się hospitalizacji
zmienia tryb życia całej rodziny. Znaczący wpływ na jakość życia
mają takie okoliczności jak wcześniactwo, współistnienie innych
wad wrodzonych oraz objawy związane z atrezją przełyku i tracheomalacją, a w szczególności refluks żołądkowo-przełykowy
oraz szczekający kaszel. Nie obserwuje się istotnego wpływu
choroby na funkcjonowanie społeczne.
W doniesieniu Long-term physical, psychological, and social
functioning of children with esophageal atresia opublikowanym
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w „Journal of Pediatric Surgery” N.H. Bouman i wsp. przedstawili
wyniki testu na inteligencję u 36 dzieci z atrezją przełyku. Średni
wynik IQ wynosił 90,2, czyli o 9,8 punktu niej niż wystandaryzowana norma. Dzieci z atrezją częściej wymagały nauczania
w specjalnych warunkach (8%) w porównaniu z ogólną populacją
(4%). Dwukrotnie częściej występowały problemy emocjonalne
i w zakresie zachowania. Dzieci źle funkcjonujące w rodzinie
częściej miały problemy w szkole (http://www.jpedsurg.org/article/
S0022-3468(99)90485-2/pdf).
Duży rozrzut częstości obserwowanych objawów wynika
z wielu czynników – obrazu klinicznego, schorzeń współistniejących, a także zastosowanej metody leczenia atrezji.
Dr B.M. Ure i wsp. piszą w artykule Quality of life more than
20 years after repair of esophageal atresia opublikowanym na
łamach „Journal of Pediatric Surgery” (http://www.jpedsurg.org/
article/S0022-3468(98)90100-2/
pdf), że u pacjentów z zastosowaną interpozycją okrężnicy
jako metodą leczenia atrezji
przełyku częstość objawów ze
strony przewodu pokarmowego i układu oddechowego jest
większa niż w wypadku pacjentów, u których zastosowano bezpośrednie zespolenie odcinków
przełyku, ale ogólna jakość życia
była oceniana jako zadowalająca.
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Czy samymi chorobami
żyją młodzi ludzie
z atrezją przełyku?

Ciekawe wyniki przedstawili H. Stam i wsp. z Pediatric
Psychosocial Department, Emma Children’s Hospital w Amsterdamie, w doniesieniu Young adult patients with a history
of pediatric disease: impact on course of life and transition into
adulthood, którzy porównali życie zdrowych młodych dorosłych
z życiem młodych dorosłych, którzy przebyli w dzieciństwie
chorobę nowotworową (348 osób) lub byli leczeni z powodu
Przechodzenie w dorosłość (wg H. Stam i wsp.)

Aktywność życiowa
Płatna praca w wieku do 17 lat
Płatna praca w wieku 19 lat
Wakacje bez osób dorosłych w wieku do 17 lat
Wakacje bez osób dorosłych w wieku 18 lat lub
starszym
Pierwsza dziewczyna lub chłopak w wieku do 17
lat
Pierwsza dziewczyna lub chłopak w wieku 18 lat
lub starszym
Inicjacja seksualna w wieku do 18 lat
Inicjacja seksualna w wieku 19 lat lub starszym
Przynależność do klubu sportowego przez co
najmniej rok
Liczba przyjaciół w szkole średniej <4
Liczba przyjaciół w szkole średniej ≥4

152

Chorzy Zdrowi
81,6% 87,4%
18,4% 12,6%
40,2%
52,9%
59,8%

47,1%

58,2%

80,4%

41,8%

19,6%

67,4%
32,6%

83,4%
16,6%

71,9%

84,2%

41,7%
58,3%

30,4%
69,6%

wad wrodzonych, takich jak malformacje anorektalne (93 osoby),
choroba Hirschsprunga (72 osoby), atrezja przełyku (72 osoby), zaawansowana niewydolność nerek (76 osób) (http://www.
jahonline.org/article/S1054-139X(05)00182-5/abstract).
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Jacy specjaliści powinni
opiekować się dzieckiem
z atrezją przełyku?

Dziecko z atrezją przełyku wymaga opieki intersyscyplinarnej. Wytyczne francuskie z 2008 roku przedstawiają to
następująco.
Plan kontynuacji opieki nad pacjentami z atrezją przełyku po opuszczeniu szpitala
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http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-11/pnds_atresie_oesophage_web.pdf
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Czy są międzynarodowe
wytyczne postępowania
w atrezji przełyku?

Atrezja przełyku jest rzadką wadą wrodzoną przewodu pokarmowego, której przyczyna nie jest w pełni znana. Szacuje
się, że przytrafia się raz na 2500…4500 urodzeń. Atrezja przełyku w niektórych przypadkach występuje z innymi wadami
wrodzonymi: serca, przewodu pokarmowego, nerek, układu
kostnego i stawowego.
Badania nad atrezją są coraz bardziej intensywne – od lat
dziewięćdziesiątych do dziś trzykrotnie wzrosła liczba doniesień
naukowych jej poświęconych.
Od 2010 r. co dwa lata odbywają się konferencje naukowe
poświęcone wyłącznie atrezji przełyku. Inicjatorem tych konferencji jest prof. Frédéric Gottrand z Centre de Référence des
Affections Congénitales et Malformatives de l’Œsophage w Lille.
Od 2013 r. działa International Network on Esophageal Atresia (INoEA). W wielu krajach aktywnie działają stowarzyszenia
rodzin dzieci z atrezją.
Wraz z poprawą technik chirurgicznych oraz intensywnej
opieki nad noworodkami profil problemów dotyczących dzieci
po operacji atrezji przełyku uległ zmianie. Obecnie problemy
dotyczą głównie funkcjonowania przewodu pokarmowego
i układu oddechowego w dalszych miesiącach i latach życia
osoby operowanej z powodu atrezji przełyku. Profil problemów
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może być różny w zależności od tego, czy atrezja przełyku jest
izolowaną wadą, czy też występuje w skojarzeniu z innymi
wadami wrodzonymi.
Problemy dotyczące funkcjonowania przewodu pokarmowego
u dzieci mogą być następujące: refluks żołądkowo-przełykowy,
zapalenie przełyku, metaplazja żołądkowa, przełyk Barretta,
zwężenie w miejscu zespolenia, zaburzenia w jedzeniu, dysfagia
oraz zaburzenia ruchomości przełyku. Rak z komórek nabłonka płaskiego i gruczolakorak przełyku mogą wystąpić u osób
dorosłych.
30 sierpnia
2016 r. na łamach
„Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition”
opublikowano wytyczne ESPGHAN-NASPGHAN Guidelines for Evaluation and Treatmentr of Gastrointerstinal and Nutricional Complications in Children
with Esophageal
Atresia – Tracheoesophageal Fistula.
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Co napisano
w wytycznych na temat
refluksu żołądkowo-przełykowego?

Częstość występowania refluksu u dzieci po operacji atrezji
przełyku jest różna i wg autorów różnych doniesień waha się
od 22 do 45%. Refluks żołądkowo-przełykowy jest głównym
czynnikiem sprzyjającym występowaniu nawracających zwężeń
przełyku w miejscu zespolenia. Poza powikłaniami dotyczącymi przełyku refluks może sprzyjać zamianom w układzie
oddechowym, takim jak niedodma płuc, aspiracyjne zapalenie
płuc, astma, zwiększona reaktywność oskrzeli, pogorszenie
tracheomalacji. Z uwagi na zagrożenie takimi powikłaniami
zaleca się stałe leczenie inhibitorami pompy protonowej.
Wprawdzie nie ma badań mówiących o wpływie przewlekłego
leczenia inhibitorami pompy protonowej na florę bakteryjną
przewodu pokarmowego u dzieci z atrezją przełyku, jednak
autorzy wytycznych uważają, że przeważają korzyści z zapobiegania powikłaniom oddechowym. Inhibitory pompy protonowej
są uważane za leki pierwszego wyboru. Nie jest określone, jak
długo powinny być stosowane. Wiadomo, że powikłania związane z refluksem żołądkowo-przełykowym najczęściej występują
podczas pierwszego roku życia, ale są też obserwowane w latach
późniejszych. Niekiedy w ciągu pierwszego roku nie występują
objawy związane z refluksem, a powikłania pojawiają się później.
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Badania diagnostyczne. Ważnym badaniem w diagnostyce
choroby refluksowej (GERD) jest pH-metria z impedancją.
Dzięki badaniu impedancji można określić, jaki zasięg oraz jaki
skład ma refluks, który może być płynny, mieszany lub gazowy.
Badanie z zastosowaniem technologii MultiChannel Intraluminal
Impedance (MII) pozwala na określenie, czy odczuwane przez
pacjenta dolegliwości mają związek z refluksem.
Drugim ważnym badaniem jest ezofagoskopia. Nie określono, jak często dzieci po operacji atrezji przełyku powinny
być badane endoskopowo. Jest to ważne badanie, ponieważ
u około 80% dzieci występują objawy zapalenia przełyku lub
ogniska metaplazji żołądkowej, co więcej, zmiany w śluzówce
przełyku mogą dotyczyć nawet 35% dzieci nieodczuwających
żadnych dolegliwości.
Niekiedy w ciężkich przypadkach refluksu żołądkowo-przełykowego wykonywany jest zabieg fundoplikacji Nissena, czyli
przyszycie uwolnionego dna żołądka wokół dolnej części przełyku. Zabieg ten bywa wykonywany u dzieci z długoodcinkową
atrezją przełyku, u których refluks może być ciężki i prowadzący
do poważnych powikłań, takich jak zachłystowe zapalenie płuc.
Istotna jest znajomość tzw. pozaprzełykowych objawów refluksu. Należą do nich: kaszel (8-75%), sapanie (14-40%), duszność
(37%), zapalenia oskrzeli (14-74%), nawracające infekcje dróg
oddechowych (10-53%), rozstrzenia oskrzeli (17%), restrykcyjna
choroba płuc (11-69%), obturacyjna choroba płuc (38-50%),
tracheomalacja (14-29%). Objawy ze strony układu oddechowego powstają w wyniku różnych i złożonych mechanizmów,
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takich jak: aspiracja do dróg oddechowych treści pokarmowej
z powodu nieprawidłowej motoryki górnej części przełyku,
zwężenie w miejscu zespolenia, zapalenie eozynolifowe przełyku,
aspiracja pokarmu w trakcie połykania.
Spotykane też są problemy laryngologiczne u dzieci z atrezją,
takie jak porażenie strun głosowych, rozszczep podniebienia lub
tzw. pierścień naczyniowy jako towarzysząca wada wrodzona.
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Widok z sali chorych
na jeden z dziedzińców
szpitala Necker

Co napisano
w wytycznych
o zaburzeniach połykania
w atrezji przełyku?
88

Takie zaburzenia występują u 21-84% dzieci oraz młodzieży
z atrezją przełyku. Możliwe jest częstsze występowanie zaburzeń
połykania, ponieważ niektóre dzieci mogą nie widzieć w problemach z połykaniem niczego nienormalnego i nie mówią o nich
podczas wizyty u lekarza. W badaniu z 2002 roku oceniającym
połykanie za pomocą wideofluoroskopii u 19 dzieci (średni
wiek 22 miesiące) po operacji atrezji przełyku stwierdzono: faza
oralna połykania była prawidłowa u wszystkich, a faza gardłowa
była nieprawidłowa u 7 dzieci (37%) – http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1034/j.1600-0455.2002.430511.x/abstract.
Z kolei w doniesieniu z 2003 roku D.C. Little i wsp. (http://
www.jpedsurg.org/article/S0022-3468(03)00110-6/abstract) podają,
że z 69 dzieci dysfagię miało 45% w wieku 5 lat, 39% w wieku
5-10 lat i 48% w wieku powyżej 10 lat. Etiologia dysfagii może
być różna – stan zapalny śluzówki, zwężenie, owrzodzenie
septyczne lub powstałe po fundoplikacji, uchyłek w przełyku
lub inne nieprawidłowości w obrębie śluzówki przełyku.
Kurczliwość przełyku może być oceniana za pomocą badania
rtg z kontrastem, manometrii przełykowej lub wideofluoroskopii.
Dysfagia powinna być podejrzewana, gdy dziecko z atrezją przełyku ma trudności z przełykaniem, nudności, bóle
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w nadbrzuszu, bóle za mostkiem, uczucie pełności po jedzeniu,
zbyt wczesne poczucie sytości po jedzeniu, odbijanie, ulewanie.
Dławienie zdarza się u 10% dzieci w wieku do 5 lat; 4% w wieku
5-10 lat; 7% u dzieci powyżej 10 lat. Niekiedy występuje także
odynofagia, czyli ból przy połykaniu.
W wypadku dysfagii zaleca się badanie kontrastowe przełyku
w celu ustalenia anatomicznej przyczyny utrudnionego połykania.
Wykonywane jest też badanie endoskopowe i biopsja śluzówki
przełyku, jednak nie stwierdza się zbyt dużej korelacji między
nasileniem dysfagii a zmianami histologicznymi w śluzówce
o typie zapalenia.
Leczenie dysfagii może być bardzo różne w zależności od
przyczyny ją wywołującej. I tak może to być modyfikacja karmienia, leczenie stanu zapalnego śluzówki przełyku (przyczyna
może być septyczna, eozynofilowa lub infekcyjna), podawanie
leków prokinetycznych, leczenie zwężenia w miejscu zespolenia,

https://en.wikipedia.org/wiki/Rabeprazole#/media/File:Rabeprazole.png

leczenie innych nieprawidłowości anatomicznych w obrębie
przełyku, takich jak most śluzówkowy lub uchyłek, leczenie
chirurgiczne anomalii naczyniowej uciskającej na przełyk, gastrostomia, poszerzenie fundoplikacji.
Rabeprazol
– lek zmniejszający
wydzielanie kwasu
solnego, stosowany
w leczeniu choroby
wrzodowej
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Co napisano
w wytycznych
o problemach
z jedzeniem po operacji
atrezji przełyku?

Są to problemy wieloczynnikowe i mogą mieć charakter
ustno-gardłowy, przełykowy lub behawioralny. Nie dysponujemy badaniami prospektywnymi na ten temat, cała wiedza
pochodzi z badań ankietowych dotyczących przeszłości pełnej
rodzicielskiego stresu. Na ogół nie ma problemów z fazą ustną
żywienia, choć zrozumiałe jest, że pokarmy stałe u dzieci po
operacji atrezji przełyku są wprowadzane do diety później niż
u dzieci zdrowych. Dzieci z atrezją przełyku ważą znamiennie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cymetydyna#/media/
File:Cimetidine_Structural_Formula_V.1.svg

mniej niż dzieci zdrowe. W doniesieniu J.A. Deurloo i wsp. (http://
archsurg.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=508986) napisano,
że tylko 7% dzieci z atrezją miało parametry wagi i wzrostu
poniżej 5 percentyla. W doniesieniu C. Legrand i wsp. (http://
adc.bmj.com/content/early/2012/06/28/archdischild-2012-301730)
stwierdzono, że wśród 81 dzieci z typem III atrezji przełyku
65% miało prawidłowe BMI.
Cymetydyna
– lek zmniejszający
wydzielanie kwasu solnego,
stosowany w leczeniu
choroby wrzodowej
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Co napisano
w wytycznych
o zwężeniu w miejscu
zespolenia odcinków
przełyku?

Czynnikami ryzyka wystąpienia zwężenia są atrezja długoodcinkowa, zespolenie pod napięciem, nieszczelność zespolenia
oraz refluks żołądkowo-przełykowy.
Zwężenie przełyku występuje jako powikłanie u 18-60%
dzieci leczonych z powodu atrezji przełyku. Nie ma ustalonych
kryteriów dotyczących atrezji długoodcinkowej, sposobu pomiaru przerwy między odcinkami, co utrudnia porównywanie
doniesień z poszczególnych ośrodków. Niektórzy uważają, że
typy A i B atrezji przełyku wg klasyfikacji Grossa zwiększają
ryzyko zwężenia. Anatomiczne nasilenie zwężenia nie koreluje
z ciężkością objawów klinicznych. Objawy mogą być następujące: trudności w karmieniu i połykaniu, ulewanie i wymioty,
zaleganie śluzu lub pokarmu w górnym odcinku przełyku, kaszel, ślinotok, nawracające infekcje płucne, słabe przybieranie
na wadze. Nie ma badań wskazujących, które z wymienionych
objawów są charakterystyczne dla zwężenia przełyku. Niektórzy autorzy sugerują badania skriningowe (rtg z barytem lub
endoskopia), ale nie ma doniesień wskazujących na celowość
takiego postępowania. Nie ma również badań porównawczych,
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która metoda – rtg przełyku czy endoskopia – jest lepsza do
wykrywania zwężenia. Nie ma badań porównujących, który

https://en.wikipedia.org/wiki/Omeprazole#/media/File:Omeprazole.svg

sposób poszerzania – z użyciem rozszerzadła z balonem czy
półsztywnego jest lepszy. Niekiedy konieczne są kilkakrotne
poszerzania wykonywane w krótkich odstępach czasu – 15, 21,
30 dni. Nie ma badań wskazujących, jaki odstęp jest optymalny.
Jest kilka dostępnych metod zapobiegania nawrotom zwężenia przełyku – sterydy, mitomycyna C, stenty. Nie ma badań
porównujących ich skuteczność.
W przypadku wrodzonego zwężenia przełyku wybór metody
postępowania (typ rozszerzadła, częstość zabiegów) autorzy
wytycznych pozostawiają doświadczeniu operującego chirurga,
ponieważ nie ma badań porównawczych. Wiadomo jedynie, że
zwężenie wrodzone w następstwie obecności ektopowej tkanki
tchawiczo-oskrzelowej jest obarczone największym odsetkiem
perforacji (3-18% wg różnych autorów).

Omeprazol – lek zmniejszający wydzielanie kwasu solnego,
stosowany w leczeniu choroby wrzodowej
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Co napisano
w wytycznych
o eozynofilowym
zapaleniu przełyku?

Jest ono prawdopodobnie związane z zaburzeniem genetycznym, z powodu którego dochodzi do uszkodzenia ochronnej
bariery w śluzówce i zwiększonego działania uszkadzającego
wywieranego przez kwaśny refluks żołądkowo-przełykowy.
Częstość występowania w populacji dzieci z atrezją przełyku
oceniana jest na 17% (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4273156/). Najczęściej wiąże się z atrezją przełyku typu C.
Istotnym czynnikiem ryzyka jest długoodcinkowa atrezja przełyku, która zwiększa 11,8 razy prawdopodobieństwo wystąpienia
eozynofilowego zapalenia przełyku. Objawy są podobne do
refluksu żołądkowo-przełykowego, co może opóźniać postawienie prawidłowej diagnozy. Pacjenci z eozynofilowym
zapaleniem przełyku częściej mają skłonność do wymiotów,
dysfagii, napadów hipoksemicznych, zwężenia w miejscu zespolenia. W niektórych przypadkach stwierdza się eozynofilię
krwi obwodowej oraz podwyższony poziom IgE.
Dla rozpoznania konieczne jest stwierdzenie hipereozynofilii u pacjenta leczonego pełną dawką inhibitorów pompy
protonowej oraz zmian w kilku wycinkach pobranych podczas
endoskopii przełyku z proksymalnego i dystalnego odcinka.
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Co napisano
w wytycznych
o przejściu w dorosłość?

Osoby dorosłe z atrezją są 4-krotnie bardziej narażone na
wystąpienie przełyku Barretta niż osoby zdrowe. W pojedynczych przypadkach opisywano rak przełyku u pacjentów po
operacji atrezji.
SH
Z uwagi na te zagrożenia auH
torzy wytycznych rekomendują
O
rutynowe wykonywanie endoN
O
skopii wraz z biopsją.

H

OH

Acetylocysteina – lek stosowany
w infekcjach dróg oddechowych
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Acetylocysteina#/media/File:Acetylcysteine.svg

Pierwsze pokolenie pacjentów z atrezją przełyku ma obecnie
około 60 lat. Początkowe przeżycie po operacji wynoszące 70%
w latach sześćdziesiątych wynosi współcześnie ponad 90%. Tak
dobre wyniki powodują, że problemy atrezji przełyku dotyczą
nie tylko wieku dziecięcego, ale i dorosłego.
Objawy u dorosłych są podobne, z tym że problemy związane
z układem oddechowym występują rzadziej. Dominują dysfagia
i refluks żołądkowo-przełykowy.
Dysfagia dotyczy 39-85% dorosłych pacjentów z atrezją w porównaniu z 2% osób zdrowych.Refluks żołądkowo-przełykowy
dotyczy około 34% z atrezją i 8% u osób zdrowych.
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Co napisano
w wytycznych o jakości
życia po operacji atrezji
przełyku?

Jakość życia dzieci po operacji atrezji przełyku jest nieco
niższa niż dzieci zdrowych, głównie za sprawą refluksu żołądkowo-przełykowego. Jest jednak lepsza niż np. dzieci z cukrzycą
lub innymi przewlekłymi chorobami.
Znaczące obniżenie jakości życia dotyczy szczególnie ciężkich przypadków, takich jak opóźnienie zespolenia, zwężenie
wymagające więcej niż 10 poszerzeń, konieczność wykonania
innych dużych zabiegów chirurgicznych lub operacji przemieszczenia przełyku.
Jakość życia osób dorosłych po operacji atrezji przełyku poza

https://en.wikipedia.org/wiki/Pantoprazole#/media/File:Pantoprazole.svg

nieco niższymi gastrologicznymi wskaźnikami nie odbiega
w znaczący sposób od jakości życia populacji ogólnej.

Pantoprazol – lek zmniejszający
wydzielanie kwasu solnego, stosowany
w leczeniu choroby wrzodowej
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Jakie ośrodki
specjalizują się
w leczeniu atrezji?

W los dzieci z chorobami rzadkimi wplecione jest poszukiwanie przez rodziców ośrodków zagranicznych z nadzieją na
postawienie trafnego rozpoznania i lepszą opiekę. W takich
przypadkach może być pomocny Hôpital Necker, 149 rue de
Sèvres, 75015 Paris (http://hopital-necker.aphp.fr/).
Ośrodek ten łączy na najwyższym poziomie piękną tradycję
ze znakomitymi współczesnymi osiągnięciami. Szpital został
ufundowany w 1778 roku przez Suzanne Necker z domu Curchod. Początkowo funkcjonował jako szpital dla dorosłych, a od
1801 roku także jako szpital dla dzieci. Jest szpitalem uniwersyteckim, afiliowanym przy Université Paris Descartes (jeden
z 13 autonomicznych uniwersytetów paryskich). Uważany jest
za najstarszy szpital pediatryczny na świecie.
Fundatorka szpitala znana była współczesnym nie tylko z działalności filantropijnej. Jej mąż Jacques Necker był ministrem
finansów w rządzie króla Ludwika XVI, a córka Germaine to
słynna powieściopisarka i publicystka znana jako Madame de
Stael. Pani Necker prowadziła salon, w którym bywało wiele
osobistości ówczesnego Paryża.
Najsłynniejszym lekarzem ze szpitala Necker jest René Laennec, który w 1816 roku wynalazł stetoskop.
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Jakie są wyniki leczenia
atrezji w Szwecji?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lanzoprazol#/media/File:Lansoprazole.svg

Na łamach „Journal of Pediatric Surgery” w kwietniu 2016 r.
opublikowano artykuł Outcome and management in infants
with esophageal atresia – A single centre observational study
autorstwa F. Donoso i wsp., w którym podsumowano wyniki
leczenia dzieci z atrezją przełyku w szpitalu uniwersyteckim
w Uppsali, w Szwecji.
W okresie od 1994 do 2013 r. operowano 129 dzieci, średni
czas ich obserwacji wynosił 5,3 lat (od 0,1 do 21 lat). Ogólne
przeżycie wynosiło 94,6%. Nieszczelność zespolenia stwierdzono
w 7,0% przypadków, nawracającą przetokę tchawiczo-przełykową
w 4,6%. Zwężenie w miejscu zespolenia wystąpiło u 53,5%, przy
czym u 36,2% było to w pierwszym roku życia. W wypadku atrezji
długoodcinkowej opóźnienie zespolenia miało miejsce w 69,2%
przypadków, gastrostomię wykonano u 23,1% pacjentów (http://
www.jpedsurg.org/article/S0022-3468%2816%2930003-3/abstract).

Lanzoprazol – lek zmniejszający
wydzielanie kwasu solnego, stosowany
w leczeniu choroby wrzodowej
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Jakie inne
choroby rzadkie
leczy się
w szpitalu Necker?

Hôpital Necker jest ośrodkiem referencyjnych dla leczenia
chorób rzadkich, specjalizuje się w niesieniu pomocy pacjentom z takimi schorzeniami jak młodzieńcze zapalenie stawów,
niedobory immunologiczne, lekooporna padaczka, choroby
nerwowo-mięśniowe, zaburzenia metabolizmu, rzadkie choroby
układu krążenia i przewodu pokarmowego – pełną listę można
znaleźć pod adresem https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Necker-Enfants_malades.
W szpitalu tym przeprowadzono pierwszą transplantację nerki
w Europie – operację wykonał w 1952 prof. Jean Hamburger.
Nieprzerwana tradycja osiągnięć szpitala Necker znajduje
potwierdzenie w rankingu szpitali publicznych przeprowadzonym przez tygodnik „Le Point”. 20 sierpnia 2015 r. ogłoszono, że
Hôpital Necker zajął pierwsze miejsce spośród 1400 ocenianych
francuskich szpitali publicznych.
W tym szpitalu pacjenci mogą otrzymać najlepsze leczenie
i opiekę, między innymi w przypadkach operacyjnego leczenia
chorób kręgosłupa, chorób jąder, zaburzeń słuchu, nowotworów
kości, padaczki, zeza, jaskry, chorób zakaźnych i tropikalnych,
neurochirurgii, nadciśnienia, białaczki oraz urazów, zwłaszcza
twarzoczaszki.
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W szpitalu pracuje 4000 osób oraz 500 wolontariuszy, ma on
400 łóżek przeznaczonych dla dzieci i 200 łóżek dla dorosłych.
Około 20% pacjentów przyjeżdża spoza Paryża i z zagranicy.

Hôpital Necker
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Ile jest chorób
rzadkich?

Pod adresem http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_
Home.php dostępna jest pełna lista dotychczas poznanych chorób rzadkich. Są też informacje o częstości występowania tych
schorzeń oraz rejestry narodowe, a także lista leków sierocych
i sprawozdania z działalności Orphanet.
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W jakim czasie
ustalane jest rozpoznanie
w innych chorobach
rzadkich?
98

Bardziej rozciągnięte w czasie bywa ustalenie rozpoznania
w wadach niestanowiących bezpośredniego zagrożenia życia,
jak to ma miejsce w atrezji przełyku. Na łamach „Orphanet
Journal of Rare Diseases” w 2016 r. w artykule Survey of healthcare experiences of Australian adults living with rare diseases
C. Molster i wsp. przedstawili wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród dorosłych Australijczyków z chorobami
rzadkimi (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4806449/).
Liczba odwiedzonych
lekarzy do czasu postawienia
prawidłowej diagnozy

Liczba pacjentów
uczestniczących
w badaniu ankietowym
n=735

Odsetek
badanej
grupy

1– 2

248

33,7%

3–5

275

37,4%

6 – 10

122

16,6%

11 i więcej

90

12,2%
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Czym zajmują się
Europejskie Sieci
Referencyjne?

Europejskie Sieci Referencyjne (European Reference Networks, ERN) skupiają specjalistów w zakresie chorób rzadkich.
Uczestniczy w nich 900 jednostek medycznych z 313 szpitali
w 25 krajach Unii Europejskiej. Koordynatorem sieci jest profesor Alberto M. Pereira z Leiden University Medical Center
w Holandii.
Specjaliści tworzący ERN wyodrębnili następujące zespoły
tematyczne: • choroby endokrynologiczne • choroby nerek
• choroby kości • choroby twarzowo-czaszkowe • padaczka • guzy
lite u osób dorosłych • schorzenia hematologiczne • choroby
moczowo-płciowe • choroby nerwowo-mięśniowe • choroby
oczu • genetycznie uwarunkowane guzy • choroby serca • choroby wrodzone (na przykład wady przewodu pokarmowego)
• wady wrodzone i niepełnosprawność intelektualna • wrodzone
choroby układu oddechowego • nowotwory pediatryczne • choroby wątroby • choroby tkanki łącznej i mięśniowo-szkieletowe
• niedobory immunologiczne • choroby neurologiczne • choroby skóry • transplantacje u dzieci • zaburzenia metaboliczne
• choroby naczyń krwionośnych.
Problemami dotyczącymi dzieci z atrezją przełyku zajmuje się
grupa ERNICA, której koordynatorem jest prof. Rene Wijnen
z Erasmus Medical Center w Rotterdamie.
174

W skład grupy wchodzą specjaliści z następujących szpitali:
Belgia University Hospital Leuven

Dania Copenhagen University Hospital Rigshospitalet
Odense University Hospital
Finlandia Helsinki University Hospital, Finlan FR
Francja Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital
Antoine-Béclère, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Hôpital Necker-Enfants Malades, Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris, Hôpital Robert-Debré, Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris, Hôpital Beaujon, Assistance Publique-Hôpitaux de
Marseille, CHRU de Lille
Niemcy Medizinische Hochschule Hannover
Universitätsklinikum Mannheim
Włochy AO Padua
Holandia Academic Medical Center Amsterdam
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam
Radboud University Medical Center Nijmegen
University Medical Center Utrecht
Norwegia Oslo University Hospital
Szwecja Karolinska University Hospital
Wielka Brytania Great Ormond Street Hospital for Children
NHS Foundation Trust.
O innych segmentach sieci: http://ec.europa.eu/health/ern/
networks_en.
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Jakie organizacje
wspierają osoby
z atrezją przełyku?

W wielu krajach istnieją organizacje skupiające rodziców
dzieci z atrezją przełyku. Organizacje te stworzyły federację
o kryptonimie EAT (http://www.we-are-eat.org/).
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Jak możemy
podsumować wiedzę
o atrezji przełyku?

Atrezja przełyku jest wadą wrodzoną przewodu pokarmowego,
często skojarzoną z przetoką tchawiczo-przełykową. Jest leczona
operacyjnie, jednak mimo usunięcia niedrożności problemy

atrezja
przełyku

przetoka
tchawiczo-przełykowa

nieprawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego
i dróg oddechowych u większości pacjentów utrzymują się
przez całe życie. Problemy te związane są z:
▶ przewężeniem w miejscu zespolenia górnego i dolnego
odcinka przełyku
▶ tendencją do podciągania przełyku ku górze
▶ rozciągnięciem i powiększeniem rozworu przełykowego
przepony
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zespolenie
mające
tendencję
do podciągania
przełyku
ku górze

rozciągnięty
rozwór
przełykowy
przepony

zniesiony kąt Hisa

prawidłowe warunki
anatomiczne

skrócona
wewnątrzbrzuszna
część przełyku

▶ skróceniem części podprzeponowej przełyku
▶ zlikwidowaniem kąta żołądkowo-przełykowego.
Te zmiany w budowie anatomicznej przyczyniają się do nieprawidłowego funkcjonowania przełyku i dróg oddechowych.
Nieprawidłowości związane z przełykiem są następujące:
▶ refluks żołądkowo-przełykowy
▶ dysfagia, czyli zaburzenia połykania
▶ zaburzenia ruchomości i kurczliwości przełyku
▶ krztuszenie się, dławienie
▶ utrudnione przechodzenie kęsa pokarmowego przez przełyk
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▶ eozynofilowe zapalenie przełyku
▶ zespół poposiłkowy (ang. dumping syndrome).
Nieprawidłowości związane z drogami oddechowymi są
następujące:
▶ tracheomalacja
▶ aspiracja treści pokarmowej do dróg oddechowych
▶ skłonność do kaszlu
▶ skłonność do infekcji wirusowych i bakteryjnych w obrębie
dróg oddechowych
rozwór
przełykowy

rozwór
aortalny

przepona
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▶ możliwość wystąpienia rozstrzeni oskrzeli, czyli rozszerzeniem ich światła wskutek uszkodzenia prawidłowej struktury
ściany
▶ nawroty przetoki tchwiczo-przełykowej
▶ zwiększone ryzyko wystąpienia metaplazji jelitowej (przełyk Barreta).
Seniorką w grupie europejskich pacjentów z atrezją przełyku
jest Bridget Barson urodzona w 1947 roku i leczona w Hammersmith Hospital w Londynie. Bridget pracowała w szpitalu
jako radioterapeutka, wyszła za mąż, urodziła dwie córki. Po
przejściu na emeryturę jest bardzo zajęta, ponieważ uczęszcza
na dwa rodzaje ćwiczeń gimnastycznych, aktywnie udziela się
we wspólnocie kościelnej, zwiedza British Museum, a także
trzy razy do roku podróżuje za granicę (http://www.we-are-eat.
org/news/1653/). Jak pisze w artykule opublikowanym na stronie
internetowej The Federation of Esophageal Atresia and Tracheo-Esophageal Fistula Support Groups E.V. (Federacji Grup
Wsparcia dla Osób z Atrezją Przełyku i Przetoką Tchawiczo-Przełykową), może to wszystko robić dzięki temu, że urodziła
się we właściwym miejscu i we właściwym czasie.
Mimo różnorodnych dolegliwości i problemów zdrowotnych
osoby urodzone z atrezją przełyku oraz towarzyszącą przetoką
tchawiczo-przełykową mogą się cieszyć długim życiem.
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Skorowidz
A
aberracje chromosomów 44
acetylocholina 19, 57, 84
acetylocysteina 166
adhezja międzykomórkowa 61, 64
adriamycyna 86
akceptacja 145
aktyna 60
aktywność życiowa 152
alfafetoproteiny (AFP) 46
American Academy of Pediatrics 147
American Surgical Association 34
analiza biochemiczna 51
analiza prospektywna 66, 69, 70
analiza retrospektywna 66
Ann Arbor University Hospital 12,
33
anomalie anorektalne 49, 68, 117, 153
anomalie neurologiczne 36, 68, 174
anomalie rozwojowe 143
anomalie układu moczowego 68
antagonista receptora
serotoninowego 84
antybiotyki 131, 140
aorta 26, 126
aortopeksja 70, 130
aparat Golgiego 139

apetyt 16, 89
apoptoza 61, 64
aspiracja do dróg oddechowych 83
aspiracja pokarmu do dróg
oddechowych 76, 77
aspiracja treści pokarmowej do dróg
oddechowych 80, 83, 124, 137,
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aspiracja treści żołądkowej do dróg
oddechowych 102, 135, 138, 142
aspiracyjne zapalenie płuc 157
Association Française Atrésie
Oesophage 7
astma 128, 132, 136, 148, 157
astma oskrzelowa 84
atopia 136
atrezja 5, 6, 8, 12, 13, 26, 27, 28, 30,
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143, 144, 145, 146, 147, 149, 150,
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151, 152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 162, 163, 165, 166,
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atrezja długoodcinkowa 27, 71, 74,
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B
badania diagnostyczne 158
badania genetyczne 32
badania nad atrezją 155
badania skriningowe 163
badanie Bilitec 96, 101
badanie biochemiczne 46, 51, 52
badanie endoskopowe 158, 161
badanie histologiczne 115
badanie histopatologiczne 54, 132
badanie immunohistochemiczne
57, 60
badanie kontrastowe 161
badanie przedmiotowe 90
bakterie 137
bakteryjne zapalenie oskrzeli 136
bańka powietrzna 50

bariera śluzowo-alkaliczna 86
Barson, Bridget 180
Belgia 94
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PROUST QUESTIONNAIRE
1. Twoja główna cecha charakteru?
Optymizm.
2. Najbardziej cenisz u mężczyzny? Poczucie
humoru, lojalność, odpowiedzialność.

ISBN 978-83-939070-2-1

3. Najbardziej cenisz u kobiety?
Poczucie humoru, zrozumienie.

Dr n. med. Krystyna Knypl (@mimax2), absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1968), specjalista European
Society of Hypertension, po wielu latach szpitalnej praktyki lekarskiej zdecydowała się rozpocząć drugą karierę
zawodową w dziennikarstwie i literaturze. Zachowuje przy tym aktywne prawo wykonywania zawodu lekarza. W swoich artykułach i książkach
promuje zdrowy styl życia. W uznaniu zasług na tym polu w 2014 roku
otrzymała World Hypertension League Award for Notable Achievement
in Dietary Salt Reduction at the Population Level. Przekazuje także wiedzę o chorobach rzadkich oraz o European Reference Networks for Rare
Diseases, specjalistycznej sieci powołanej ostatnio przez Komisję Europejską. Po kilkunastu latach nowej
aktywności zawodowej jest autorką
ponad 600 artykułów oraz 15 książek. Od 2012 r. jest wydawcą i redaktor naczelną „Gazety dla Lekarzy”. Od
2016 roku – felietonistką portalu Sermo, największej społeczności lekarskiej w nternecie, skupiającej przed-202
stawicieli 150 krajów.

4. Najbardziej cenisz u przyjaciół?
Ich istnienie.
5. Twoja główna wada?
???
6. Twoje ulubione zajęcie?
Podróże w świecie realnym i wirtualnym.
7. Twoje marzenie o szczęściu?
Życie w rezydencji na Lazurowym Wybrzeżu.
8. Czego najbardziej się obawiasz?
Kleszczy.
9. Co byłoby dla ciebie największym
niepowodzeniem?
Wolę o tym nie myśleć.
10. Kim chciałabyś być?
Profesjonalną globtroterką oraz autorką
poradników turystycznych.
11. Kiedy kłamiesz?
Gdy mój rozmówca życzy sobie tego.
12. Twój ulubiony bohater literacki?
Mały Książę.
13. Twoi bohaterowie z życia codziennego?
Mąż Francis, córka Kate, wnuczęta Helcia
i Henio oraz ich tata Maciej.
14. Słowo, którego używasz zbyt często?
À propos.
15. Czego nie lubisz najbardziej?
Braku dobrych manier.
16. Jak chciałabyś opuścić ten świat?
Nie czyniąc nikomu kłopotu.
17. Jakie błędy wybaczasz innym ludziom?
Popełnione nieświadomie.
18. Twoje życiowe motto?
Trzeba być zawsze przygotowanym
na nadejście sukcesu.
19. Dar natury, który chciałabyś posiadać?
Młodość.
20. Jaki jest obecnie stan twojego umysłu?
Zachwycający ;))

