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Choroby gardła i krtani- czy ból gardła i chrypka to wynik refluksu…? 

Chociaż zapalenie krtani należy do udowodnionych zespołów związanych z 

refluksem, natomiast zapalenie gardła jeszcze nie, to jednak ze względu na anatomiczną 

bliskość tych narządów jak i jedną z bardzo popularnych nazw określających refluks – refluks 

krtaniowo-gardłowy, będziemy je omawiać wspólnie.  

Tak jak omówiliśmy to we wcześniejszych rozdziałach dotyczących anatomii, 

fizjologii i patofizjologii cały ambaras z refluksem nadprzełykowym wynika po prostu ze 

skrzyżowania się drogi pokarmowej i oddechowej w jednym miejscu- w gardle. I właśnie 

tutaj w gardle oraz w bezpośrednio przylegających tkankach najczęściej dochodzi do 

pierwszych objawów. Takich pacjentów z objawami pochodzącymi z krtani i gardła jest 

najwięcej. Jak dużo jest takich pacjentów- spróbujemy zobrazować przytoczonym badaniem 

klinicznym. Podczas niego, lekarze przebadali każdego pacjenta, który wszedł do gabinetu, a 

podawał dolegliwości związane z krtanią lub głosem przy użyciu specjalnej sondy pH-

metrycznej z podwójnym czujnikiem pH. Spośród wszystkich pacjentów z różnymi 

dolegliwościami krtaniowymi aż połowa miała refluks pozaprzełykowy, a więc u tak dużej 

grupy mógł on być przyczyną ich dolegliwości.  

Wielu pacjentów, którzy wchodzą do gabinetu lekarskiego już na wstępie jest 

podejrzanych o to, że mogą być reflukserami. Można ich zakwalifikować do jednej z trzech 

kategorii: takich co im spływa wydzielina po tylnej ścianie gardła („Spływacze”), takich co 

chrząkają („Chrząkacze”) oraz takich co kaszlą („Kaszlacze”).  

 

Ale to jest pierwsza, dość pobieżna ocena. Refluks wywoływać może wiele innych objawów, 

które uznamy za klasyczne dla gardła i krtani, a które brzmią z pewnością dla większości z 

nas znajomo. Pierwszym i najczęstszym z nich jest chrypka, a szczególnie jedna jej 

właściwość. Występowanie poranne i konieczność dość długiej, bo trwającej ponad pół 

godziny „rozgrzewki” głosu. Ten objaw jest dość powszechny wśród pacjentów – może 
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dotyczyć nawet 70% pacjentów z refluksem nadprzełykowym. Kolejnym często 

występującym objawem jest kaszel, który może pojawić się aż u połowy pacjentów. Cechą 

charakterystyczną tego typu kaszlu jest występowanie po jedzeniu lub po położeniu się w 

pozycji horyzontalnej. Czasem kaszel jest uporczywy, i występuje przez cały dzień i w nocy.   

Kolejny, częsty objaw to uczucie ciała obcego na wysokości krtani, nazywany gałką 

lub globusem. Jest to jeden z tych objawów, który jest szczególnie podejrzany o to, że może 

być spowodowany refluksem. Jeżeli objaw ten pojawia się lub nasila w stresujących 

sytuacjach – to możemy uznać że jest to tzw. „globus histericus”, wynik stresu i działania – 

mówiąc kolokwialnie - nerwów. Objaw ten uznany jest wówczas jako zaburzenie 

czynnościowe i więcej na ten temat znajdziemy w rozdziale o zaburzeniach czynnościowych 

przełyku. Jeśli natomiast objaw ten występuje stale to z dużym prawdopodobieństwem 

możemy myśleć o refluksie. To właśnie w tym miejscu- pokazywanym dokładnie przez 

pacjentów na wysokości dolnej części szyi – treść żołądkowa wlewa się do krtani. Naukowcy 

jak do tej pory nie znaleźli wystarczających dowodów na to, że objaw ten jest spowodowany 

inną przyczyną organiczną.  

 

 

 

Kolejny częsty objaw to odchrząkiwanie, występujące samodzielnie lub współistniejące z 

uczuciem obecności gęstego śluzu w gardle i uczuciem spływania wydzieliny po tylnej 

ścianie gardła. Odchrząkiwanie należy do uciążliwych objawów, nie tylko dla pacjenta ale 

czasem i dla otoczenia, tym bardziej, że czasem przybiera naprawdę niezwykłe dźwiękowe 

formy. Spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła jeszcze niedawno uznawane było przez 
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lekarzy za objaw z gatunku fanaberii pacjentów i na początku mojej kariery zawodowej 

słyszałam niejednokrotnie jak moi koledzy zwracali uwagę pacjentom aby nie cudowali, nie 

wymyślali i nie zawracali głowy. Koronnym argumentem był fakt, że w zatokach u dorosłego 

człowieka w stanie zdrowia produkowana jest olbrzymia ilość śluzu w ilości ponad jednego 

litra na dobę, i że tak naprawdę to każdemu „spływa”, bo tak musi być. W gruncie rzeczy to 

dopiero doniesienia ostatnich lat zmieniły to negatywne nastawienie lekarzy. Ten litr na dobę 

nie powinniśmy odczuwać jako nieprzyjemne odczucie, natomiast jeśli występuje nadmiar 

wydzieliny, która może być produkowana przez całą błonę śluzową nie tylko zatok ale 

również gardła – wtedy ten objaw jest bardzo wyraźny. Zespół spływania wydzieliny po 

tylnej ścianie gardła doczekał się swojej anglojęzycznej nazwy, hasła w wikipedii oraz 

ugruntowanego miejsca w patologii górnych dróg oddechowych.  Post nasal drip (PND) – bo 

tak brzmi jego nazwa, ma wiele przyczyn, nie tylko refluksowych, choć refluks stanowi 

zaszczytne wysokie miejsce w przyczynach jego występowania.  

Następny dość częsty objaw- to utrudnienie połykania. Nie występuje zawsze i u wszystkich 

pacjentów. Czasem występuje przewlekle, ale najczęściej pacjenci zgłaszają się z izolowanym 

objawem, który wystąpił nagle. Często, podczas rozmowy, w czasie omawiania dokładnych 

okoliczności zdarzenia pacjenci przypominają sobie o uczuciu cofnięcia treści z żołądka. Tak 

też było z dzieckiem moich przyjaciół. Tadziu pewnego dnia przestał jeść. Dosłownie nagle 

oświadczył że on nie jest w stanie nic przełknąć, nawet płynów. Co gorsza ten stan zaczął się 

wydłużać i po trzech dniach można powiedzieć walki z dzieckiem, pod okiem pediatry o to, 

aby chociaż cokolwiek piło, zrozpaczeni Rodzice wraz z Tadziem zostali wysłani do Szpitala. 

Po drodze zasięgnęli jeszcze mojej konsultacji. W badaniu fiberoskopowym stwierdziłam  

objawy zapalenia tylnego odcinka krtani, typowe dla refleksowego zapalenia krtani. Tadziu 

został zaopatrzony w leki antyrefluksowe i powoli, ale konsekwentnie jego stan powrócił do 

normy. Tym razem obyło się bez hospitalizacji. Ten objaw występuje oczywiście również u 

dorosłych pacjentów.  

 Inne objawy to ból gardła, nieprzyjemny zapach z ust,  kłopoty z oddychaniem, 

szczególnie w godzinach nocnych. 

 

Objawy, omówione powyżej ilustruje rysunek. 
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Tych objawów jest dużo, jak wobec tego rozpoznać czy są one spowodowane 

refluksem czy może inną przyczyną. Sprawę utrudnia fakt, że żaden z wyżej wymienionych 

objawów nie jest typowy tylko dla refluksu.  Podobne objawy wywołują zakażenia wirusowe, 

bakteryjne, alergie, narażenie na niektóre drażniące czynniki czy nadużywanie głosu. Objawy 

ze strony przełyku w postaci zgagi lub cofania się kwasu niestety nie występują często w tej 

grupie pacjentów, te objawy częściej występują u osób z refluksem żołądkowo-przełykowym, 

tam gdzie niewydolny jest dolny zwieracz przełyku. W jednym z badań oszacowano, że 

jedynie 6% osób z refluksem pozaprzełykowym ma zgagę, co stanowi niewielki odsetek. Są 

pewne sposoby na to, żeby wstępnie oszacować, czy dane objawy mogą być związane z 

refluksem. Z reguły u jednej osoby tych objawów jest więcej niż jeden, rzadko występują „w 

pojedynkę”. Dodatkowo- objawy te utrzymują się przewlekle lub często nawracają. Po 

standardowym leczeniu, które pacjent otrzymuje od lekarza np. po antybiotyku – objawy 

mogą, choć nie muszą ustąpić, natomiast po zakończonym leczeniu ponownie nawracają.  

Na podstawie pojedynczych objawów została utworzona przez naukowców ze Stanów 

Zjednoczonych specjalna skala, na podstawie której wstępnie można oszacować czy 

dolegliwości, które pacjent odczuwa mogą być pochodzenia refluksowego czy nie.  Skala ta 

jest dokładnie omówiona w rozdziale o diagnostyce refluksu, można ją wypełnić i przekonać 

się samemu czy jesteśmy podejrzani o refluks.  
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Jest również pewna grupa objawów, o której nie sposób nie wspomnieć, ze względu 

na nasilenie, czasem nawet zagrażające życiu. Chodzi tutaj o napadowy skurcz krtani. Krtań, 

a szczególnie głośnia - czyli miejsce występowania strun głosowych jest najwęższym 

miejscem górnych dróg oddechowych. Jest to delikatne miejsce, które wytworzyło wiele 

mechanizmów obronnych, nie pozwalających na zaaspirowanie do swojego wnętrza 

szkodliwych substancji czy ciał obcych. Niestety ten wysublimowany mechanizm czasem 

zawodzi. W niektórych miejscach krtani znajdują się receptory wrażliwe na silny kwas, 

powodujące w trakcie  odruchu nerwowego całkowity skurcz głośni, czyli całkowite 

zamknięcie szpary oddechowej. Objawy są czasem dramatyczne- bezdech, duszność. U 

niektórych pacjentów napady takie zdarzają się w nocy, u innych, bez żadnego ostrzeżenia w 

ciągu dnia, czasem w trakcie ćwiczeń. Na szczęście nie jest to częsty objaw. Właśnie o taki 

mechanizm refluksowy nagłego zamknięcia głośni jest podejrzewany stan nazywany nagłą 

śmiercią łóżeczkową niemowląt.  

Powyżej omówiliśmy głównie dolegliwości pacjenta. Jednak wiele innych 

patologicznych stanów krtani jest związanych z refluksem. Te stany można zdiagnozować w 

trakcie badania laryngologicznego. Należą do nich pewne specyficzne zmiany takie jak 

ziarniniaki krtani, zwężenie podgłośniowe, owrzodzenia kontaktowe, a nawet guzki głosowe. 

Guzki głosowe tradycyjnie występują przy nadmiernym przeciążaniu głosu, jednak uznaje się, 

że refluks może być czynnikiem przyspieszającym i nasilającym ich występowanie. Innym, 

fatalnym skutkiem refluksu może być rak krtani, omówiony w rozdziale o powikłaniach 

refluksu.  

Większość pacjentów ma dolegliwości o niewielkim nasileniu, które w niewielkim 

stopniu dokuczają, ta grupa pacjentów szuka pomocy lekarskiej lub radzi sobie w jakiś sposób 

sama, korzystając z porad znalezionych w Internecie. Dolegliwości o większym nasileniu, 

utrudniające codzienne funkcjonowanie zdarzają się trochę rzadziej. Ci pacjenci w znacznej 

większości zgłaszają się do lekarza o pomoc, wymagają już konkretnego postępowania 

zmiany nawyków, odpowiedniej diety i leczenia farmakologicznego. Trzecią, na szczęście 

najrzadziej występującą grupą jest ta z nagłymi, zagrażającymi życiu objawami jak napadowy 

skurcz głośni. U tych pacjentów zarówno diagnostyka jak i leczenie musi być intensywna. 

Nierzadko kończy się na stole operacyjnym. 

 Badania nad objawami refluksu związanego z krtanią i gardłem cały czas trwają, 

wiele jednostek chorobowych jest nadal badanych pod tym kątem, a u dorosłych i u dzieci 

mogą mieć nieco inną postać.  
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Nie tylko gardło i krtań – chociaż najczęściej, są miejscem, gdzie refluks zbiera swoje 

żniwo, część pacjentów może mieć dolegliwości z innego odcinka dróg oddechowych, i to 

zostanie omówione poniżej….  

 

 


