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Dr hab. Robert Śmigiel 
Specjalista z zakresu pediatrii i genetyki klinicznej. W pra-
cy badawczej koncentruje się nad zagadnieniami wad roz-
wojowych, zespołów dysmorficznych i chorób rzadkich 
u dzieci. Jest autorem i współautorem wielu publikacji ory-
ginalnych, kazuistycznych i poglądowych w czasopismach 
krajowych i międzynarodowych. Pracuje społecznie w wie-
lu stowarzyszeniach i fundacjach o zasięgu regionalnym 
i ogólnopolskim na rzecz dzieci z rzadkimi chorobami ge-
netycznymi.

Dr hab. Dariusz Patkowski, prof. nadzw. 
Specjalista chirurgii i urologii dziecięcej. Główne zaintereso-
wania zawodowe obejmują chirurgię noworodka oraz chirur-
gię endoskopową. Autor oryginalnej techniki laparoskopo-
wego zaopatrzenia przepukliny pachwinowej u dzieci. Jeden 
z najbardziej doświadczonych chirurgów w zastosowaniu 
chirurgii endoskopowej u noworodków, zwłaszcza w za-
rośnięciu przełyku. Zapraszany na międzynarodowe kursy 
i zjazdy poświęcone tej dziedzinie chirurgii.
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cina się z powodów wymienionych wcześniej. Tuż poniżej żyły nacina się 
opłucną śródpiersiową i wypreparowuje dolny odcinek przełyku. Najczęś- 
ciej przetoka tchawiczo-przełykowa dolna znajduje się bezpośrednio pod ży-
łą nieparzystą, uchodząc do tchawicy tuż powyżej rozdwojenia lub do pra-
wego oskrzela głównego. Przetokę można zamknąć za pomocą 1–2 klipsów 
tytanowych 5 mm lub przez podkłucie i podwiązanie szwem 2.0–3.0. 

Kolejnym etapem jest nacięcie opłucnej śródpiersiowej około 1 cm powyżej 
żyły nieparzystej i wypreparowanie górnego odcinka przełyku. Jego identy-
fikację ułatwia poruszanie znajdującą się w nim sondą wprowadzoną przez 

Ryc. 27. Obrazy śródoperacyjne z zabiegu techniką torakoskopową

dolny odcinek przełyku  
z przetoką do tchawicy

założenie klipsa na przetokę

górny odcinek przełyku,  
strzałka pokazuje zrost z tchawicą

zespolenie obu końców przełyku
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3. Badania naukowe w zarośnięciu przełyku

Uwagi praktyczne:  
Wady rozwojowe są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji no-

• 
worodków i niemowląt na oddziałach chirurgii dziecięcej, neonatolo-

gicznych i pediatrycznych.

Przyczyny wad rozwojowych są bardzo różnorodne.

• 
Największe znaczenie w etiologii wad rozwojowych stanowią czynniki 

• 
genetyczne pojedyncze lub mieszane z czynnikami środowiskowymi.

Głównym przedmiotem niniejszej książki jest w.z.p. OA/TOF. Pochodze-

nie i powstanie (etiologia i patogeneza) w.z.p. u ludzi jest nadal mało po-

znana. Poniżej przedstawiono najnowsze kierunki badań naukowych poszu-

kujących przyczyny w.z.p. Rozdział ten nie jest łatwo przedstawić językiem 

nienaukowym i niemedycznym ze względu na szeroki i bardzo szczegółowy 

zakres omawianego zagadnienia, który dotyczy bardzo wczesnych embrio-

logicznie etapów rozwoju człowieka. 

Badania naukowe w zarośnięciu przełyku 

Zarośnięcie przełyku było przez wiele lat jedną z najtrudniejszych do le-

czenia wad wrodzonych, z jakimi spotykali się chirurdzy dziecięcy w swo-

jej praktyce klinicznej. W pierwszych dekadach rozwoju chirurgii dziecięcej 

jako odrębnej dyscypliny klinicznej wyniki leczenia zarośnięcia przełyku 

były wysoce niezadowalające. Wada ta stała się przedmiotem szczególne-

go zainteresowania chirurgów dziecięcych, pediatrów, neonatologów oraz 

anestezjologów i specjalistów intensywnej terapii noworodka. Przez wiele 

Tabela 4. Genetyczne przyczyny wad rozwojowych

Rodzaj zaburzenia genetycznego

Aberracje chromosomowe aberracje liczbowe

aberracje strukturalne

aberracje mikroskopowe (delecje i duplikacje)

mozaikowatość

Choroby jednogenowe dziedziczenie mendlowskie

  autosomalne dominujące 

  autosomalne recesywne

  sprzężone z chromosomem X

dziedziczenie niemendlowskie

  mutacje dynamiczne

  choroby mitochondrialne

  rodzicielskie piętnowanie genomowe

Choroby wieloczynnikowe działanie środowiskowe

czynniki wielogenowe 

Jest	 to	 pierwsza	 pozycja	 na	 polskim	 rynku	wy-
dawniczym		poświęcona	w	całości	różnym	aspek-
tom	 jednej	 z	 najcięższych	wad	 rozwojowych	 –	
zarośnięciu	 przełyku.	 Autorzy	 poszczególnych	
rozdziałów,	 wybitni	 znawcy	 omawianych	 za-
gadnień,	 reprezentujący	 różne	 specjalności	me-
dyczne,	omawiają	m.in.:	definicje,	epidemiologię,	
podział,	 przyczyny,	 objawy,	 diagnostykę	 prena-
talną	i	pourodzeniową	zarośnięcia	przełyku,	 jak	
również	zasady	leczenia	chirurgicznego	tej	wady	
oraz	wielospecjalistyczną	opiekę	nad	dzieckiem	
po	 operacji	 wraz	 poradnictwem	 genetycznym	
dla	rodziców	dziecka.	

Publikacja	 jest	 pomocna	 w	 zrozumieniu	 wady	
rozwojowej,	 jaką	 jest	 zarośnięcie	 przełyku	
i	 przedstawia	 wielospecjalistyczną	 opiekę	 nad	
dziećmi	z	tą	wadą,	będzie	służyć	zarówno	leka-
rzom	 (chirurgom	 dziecięcym,	 anestezjologom,	
neonatologom,	pediatrom,	gastrologom,	pulmo-
nologom,	genetykom,	a	 także	 lekarzom	rodzin-
nym),	 jak	 i	 terapeutom	oraz	 rodzicom	 chorego	

dziecka.	 W	 każdym	 rozdziale	 zamieszczono	
podsumowanie	 z	 najistotniejszymi	 informacja-
mi	oraz	wskazówki	praktyczne.	Książka	zawiera	
również	spis	ważnych	stron	internetowych,	sto-
warzyszeń	i	instytucji	państwowych,	organizacji	
sprawujących	 opiekę	 medyczną	 nad	 dziećmi	
z	wadami	rozwojowymi,	spis	poradni	genetycz-
nych	na	 terenie	Polski,	 a	 także	arkusz	wywiadu	
z	 rodzicami	 i	 badania	 dziecka	 z	 zarośnięciem	
przełyku	 oraz	 opis	 zasad	 resuscytacji	 krążenio-
wo-oddechowej	u	dzieci.

Do	 książki	 dołączono	 płytę	 CD,	 która	 zawiera	
zapisy	wideo	 z	 zabiegów	 chirurgicznych	wyko-
nanych	techniką	torakoskopową	w	różnych	po-
staciach	klinicznych	zarośnięcia	przełyku.	
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Ryc. 12. Zwrotny przepływ płynu owodniowego w jamie nosowej – ten sam płód 

co na ryc. 10. i 11.

U prawidłowo rozwĳającego się płodu powinna być prawidłowa objętość 

płynu owodniowego, którą oceniamy tzw. metodą Phelana, mierząc kieszon-

ki płynowe w 4 kwadrantach brzucha ciężarnej. W warunkach prawidłowych 

wskaźnik Phelana powinien wynosić 14–20 cm. Obraz USG płodu wskazujący  
na zarośnięcie przełykuZarośnięcie przełyku, choć jest to wada powstająca we wczesnym okre-

sie embriogenezy, rzadko daje o sobie znać zarówno w 1. jak i 2. trymestrze 

ciąży. Pojedyncze przypadki są wykrywane na wczesnym etapie ciąży, ale 

należą do kazuistyki i zwykle towarzyszą im inne wady. Podstawowym 

„markerem” sugerującym niedrożność przełyku jest brak wypełnienia żo-

łądka lub jego mały wymiar, co w naszej literaturze przedmiotu opisano po 

raz pierwszy w latach 80. XX w. Jeżeli żołądek nie jest w pełni widoczny, 

zaleca się badanie kontrolne, bez wzbudzania niepokoju u ciężarnej. Brak 

dobrze uwidocznionego żołądka w kolejnych 2 badaniach USG lub mały żo-

łądek o średnicy mniejszej niż 10 mm nasuwają znaczne podejrzenie niedroż-

ności przełyku, podobnie jak utrzymujące się poszerzenie kieszonki gardła  

(ryc. 13, 14). 
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