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Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Refluks ¿o³¹dkowo-prze³ykowy polega na cofaniu siê kwa-
œnej treœci ¿o³¹dkowej z ¿o³¹dka do prze³yku z powodu niesprawnoœci zwie-
racza dolnego prze³yku. Wystêpuje on czêsto u noworodków urodzonych
przedwczeœnie.
Cel pracyCel pracyCel pracyCel pracyCel pracy..... Wstêpna ocena obrazów cytologicznych b³ony œluzowej nosa u
noworodków ze stwierdzonym refluksem ¿o³¹dkowo-prze³ykowym.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody. . . . . Do badañ zakwalifikowano 22 noworodki, u których
wykonano badanie cytologiczne b³ony œluzowej nosa oraz pomiar pH prze-
³yku. Badanie pH prze³yku okreœlono za pomoc¹ 24-godzinnego pomiaru
okreœlaj¹c czas, gdy wskaŸnik refluksu wynosi³ >10% (czas kiedy w prze³y-
ku pH <4).
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Okreœlono 20 cytogramów i uzyskano 15 pomiarów pH prze³yku.
Obecnoœæ refluksu ¿o³¹dkowo-prze³ykowego rozpoznano w 5 przypadkach.
U dzieci z refluksem czêœciej wystêpowa³y komórki nap³ywowe – neutrofile
w porównaniu z cytogramem u dzieci bez refluksu, co mo¿e byæ wyrazem
reakcji obronnych przebiegaj¹cych na granicy patologii.
WnioskiWnioskiWnioskiWnioskiWnioski. Badanie cytologiczne b³ony œluzowej nosa wydaje siê byæ atrak-
cyjnym testem do zaplanowania w diagnostyce refluksu ¿o³¹dkowo-prze³y-
kowego u niemowl¹t ze wzglêdu na jego nieinwazyjnoœæ. Zbyt ma³a liczba
obserwacji nie pozwala jednak na wyci¹gniêcie wniosków odnoœnie przy-
datnoœci cytogramów w diagnostyce tej choroby u noworodków.

S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: cytologia b³ony œluzowej nosa u noworodków, refluks
¿o³¹dkowo-prze³ykowy

Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Gastro-esophagel reflux disease (GERD) consists in acid sto-
mach contents backing up to the esophagus as a result of the disability of
the esophageal ophincter inferior. The condition is frequent in pre-term
neonates.
Aim. Aim. Aim. Aim. Aim. Preliminary assessment of the cytological picture of the nasal mucous
membranes in the neonates with diagnosed gastro-esophagel reflux disease.
Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. The study involved 22 newborns. Nasal cytology
and 24 hour esophageal pH measurements were performed in all patients.
The esophageal pH-measurements were done during 24-hour period and
the time when reflux index had been over 10% (pH in the esophagus <4)
was determined.
Results. Results. Results. Results. Results. 20 nasal cytograms and 15 esophageal pH measurements were
analysed. Gastro-esophageal reflux was diagnosed in 5 cases. Neutrofils
were more frequent in the cytograms of the reflux than in those of non-
reflux infants; this may be a reflection of the defensive, nearly pathologic
reactions.
Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Nasal cytology seems to be an attractive test to be considered
in diagnosing gastro-esophageal reflux in infants due to its non-invasive
character. Too small number of observations prevents from concluding on
the usefulness of cytograms for diagnosing GERD in infants.
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WSTÊP

Refluks ¿o³¹dkowo-prze³ykowy (gastro-esophagel
reflux disease – GERD) wystêpuje u 50% noworodków
w 1 miesi¹cu ¿ycia [1]. W 4 miesi¹cu ¿ycia obserwowa-
ny jest u 24-67% dzieci. Jest czêsty u noworodków uro-
dzonych przedwczeœnie. Mo¿e byæ przyczyn¹ wystê-
powania objawów klinicznych takich jak: bezdechy, brak
przyrostu masy cia³a, epizody bradykardii, zach³ystowe
zapalenie p³uc. Czêsto jednak przebiega jako postaæ „nie-
ma”. Refluksy kwaœnej treœci ¿o³¹dkowej do jamy nosa
mog¹ wp³ywaæ na ni¹ dra¿ni¹co i wywo³ywaæ reakcje
zapalne. B³ona œluzowa nosa jest najbardziej dostêpn¹
czêœci¹ nab³onka dróg oddechowych.

www.mediton.pl     Otorynolaryngologia, 2006, 5(3),  19-23

www.mediton.pl     Otorynolaryngologia, 2006, 5(3),  119-121

PRACE ORYGINALNEPRACE ORYGINALNEPRACE ORYGINALNEPRACE ORYGINALNEPRACE ORYGINALNE



120 Otorynolaryngologia, 2006, 5(3),  119-121

Ocena cytologiczna zeskrobin z powierzchni b³ony
œluzowej (cytologia z³uszczeniowa) jest metod¹ zupe-
³nie nieinwazyjn¹, co ma ogromne znaczenie w bada-
niach przesiewowych u noworodków.

Celem pracy by³a wstêpna ocena obrazów cytolo-
gicznych b³ony œluzowej nosa u noworodków ze stwier-
dzonym refluksem ¿o³¹dkowo-prze³ykowym.

PACJENCI I METODY

Pacjenci
Badanie cytologiczne b³ony œluzowej nosa oraz ba-

danie pH-metryczne prze³yku wykonano u 22 nowo-
rodków, które spe³nia³y nastêpuj¹ce kryteria: dziecko
urodzone by³o przed up³ywem 32 tygodnia trwania ci¹-
¿y, w chwili wykonywania badania pH-metrycznego
wiek korygowany nie przekracza³ 36 tygodni ci¹¿y, kar-
mione by³o wy³¹cznie doustnie.

Oceniono 10 dziewczynek o masie cia³a 610g-1650g
(œr. 1020g) urodzonych miêdzy 24-33 tyg. ci¹¿y (œr.
27 tyg.) ocenionych w 1min. ¿ycia wg skali Apgar 1-6
pkt. (œr. 4 pkt.) i 12 ch³opców o masie cia³a 1250g-
1580g (œr. 1420g) urodzonych miêdzy 28-31 tyg. ci¹-
¿y (œr. 29 tyg.) ocenionych w 1 min. ¿ycia wg skali Ap-
gar 1-8 pkt. (œr. 4 pkt.).

Badanie pH-metryczne 24-godzinne wykonano oce-
niaj¹c indeks refluksu; przy jego wartoœci >10% rozpo-
znawano refluks. Pomiar pH prze³yku wykonano przy
pomocy aparatu Blu-Runner (Menfis Biomedica), u¿y-
waj¹c jednokana³owej sondy antymonowej, zak³adanej
przez nos na okres 24 godzin. Lokalizacjê sondy ustala-
no za pomoc¹ wzoru Strobela (masa cia³a x 0,252
+5 cm), a jej po³o¿enie potwierdzano radiologicznie,
przyjmuj¹c za wartoœæ prawid³ow¹ odleg³oœæ 1-1,5 cm
nad przepon¹. Analizê zapisu badania przeprowadzano
za pomoc¹ programu PH/HS 1.1.4 (Menfis Biomedi-
ca). Okreœlono nastêpuj¹ce parametry: wskaŸnik refluk-
su, liczbê refluksów ogó³em, liczbê refluksów trwaj¹cych
ponad 5 min. oraz czas najd³u¿szego refluksu.

Materia³ do oceny cytologicznej pobierany by³ z ma-
³¿owiny nosowej dolnej, za pomoc¹ specjalnie przygo-
towanej pêtli z nierdzewnego druciku o szorstkiej po-
wierzchni o wymiarach dostosowanych do jamy noso-
wej noworodków [2,3]. Nastêpnie wykonywano wymaz
na szkie³ku mikroskopowym, utrwalano w 98% alkoho-
lu oraz barwiono hematoksylin¹ i eozyn¹. Obraz oce-
niano w mikroskopie œwietlnym metod¹ œlepej próby
zliczaj¹c odsetkowe wystêpowanie poszczególnych ko-
mórek.

WYNIKI

Obraz cytologiczny blony œluzowej nosa uzyskano
u 20 z 22 badanych dzieci, a pH-metriê wykonano z po-
wodzeniem u 15 dzieci. Refluks ¿o³¹dkowo prze³ykowy
rozpoznano u 5 dzieci (tab. I).

Refluks rozpoznano równie¿ u pi¹tego dziecka RI –
11,05, a badanie wykonano w 64 dobie ¿ycia, ale nie
uzyskano materia³u komórkowego w badaniu cytologicz-
nym (tab. I). U jednego dziecka, u którego w cytogramie
wystêpowa³y wy³¹cznie komórki nab³onkowe p³askie –
prawdopodobnie pobrany materia³ by³ zbyt blisko
przedsionka nosa (wystêpuje tam nab³onek p³aski). U 10
dzieci nie stwierdzono refluksu ¿o³¹dkowo-prze³ykowego
(tab. II).

Tabela I. Cytogramy dzieci ze stwierdzon¹ obecnoœci¹ refluksu ¿o³¹dkowo-
prze³ykowego (4 z 15)

Lp. Komórki Ri Doba
Neutrofile Eozynofile Walcowate Kubkowate Podstawne P³askie ¿ycia

1 1,8 0,0 89,5 2,3 6,4 0,0 22,09 26
2 67,1 0,0 32,0 0,0 0,0 0,9 10,76 21
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 10,18 22
4 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 27,52 20
5 Brak 11,05 64

cytogramu

Tabela III. Obrazy cytologiczne u dzieci, których rodzice nie wyrazili zgody
na wykonanie badania pH-metrycznego

Lp. Komórki Ri Doba
Neutrofile Eozynofile Walcowate Kubkowate Podstawne P³askie ¿ycia

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 48
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 41
3 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 12
4 80,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 67
5 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 17
6 7,1 0,0 3,5 0,0 0,0 89,2 18
7 1,9 0,0 72,1 0,0 0,0 25,8 28

Tabela II. Cytogramy 9 dzieci bez refluksu ¿o³¹dkowo-prze³ykowego

Lp. Komórki Ri Doba
Neutrofile Eozynofile Walcowate Kubkowate Podstawne P³askie ¿ycia

1 1,0 0,0 84,8 4,0 0,0 10,1 0,0 57
2 0,0 0,0 97,0 1,8 0,0 1,2 9,3 21
3 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 3,67 52
4 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 19
5 9,4 0,0 65,6 0,0 0,0 25,0 0,25 79
6 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,58 71
7 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9,54 16
8 5,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,94 21
9 0,0 0,0 80,4 1,7 0,0 17,9 3,61 59
10 Brak 0,45 57

cytogramu

U dziesi¹tego dziecka badanego w 57 dobie ¿ycia
nie uzyskano materia³u komórkowego w badaniu cyto-
logicznym, ale nie potwierdzono te¿ obecnoœci refluksu
¿o³¹dkowo-prze³ykowego. U wszystkich dzieci, z wyj¹t-
kiem jednego, w cytogramie dominowa³y komórki wal-
cowate. U 7 dzieci rodzice nie wyrazili zgody na bada-
nie pH-metryczne, ale wyrazili zgodê na badanie cyto-
logiczne b³ony œluzowej nosa (tab. III).
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U trojga z tych dzieci wystêpowa³a wyraŸna neutro-
filia w b³onie œluzowej nosa.

DYSKUSJA

Badanie cytologiczne rozmazów z powierzchni b³o-
ny œluzowej nosa jest nieinwazyjn¹ metod¹ oceny na-
b³onka nosa. Badanie to nie powoduje ¿adnego uszko-
dzenia b³ony œluzowej nosa, mo¿e byæ wykonywane
w ka¿dym wieku i wielokrotnie powtarzane u tej samej
osoby. W naszych badaniach noworodki nie wybudza³y
siê w czasie pobierania materia³u z ma³¿owin nosowych,
a rodzice chêtniej godzili siê na badanie cytologiczne
ni¿ na badanie pH-metryczne, które traktowali jako in-
wazyjne.

Przez wiele lat badania cytologiczne b³ony œluzowej
nosa wykorzystywane by³y g³ównie w chorobach aler-
gicznych u doros³ych [4]. Gwa³towny wzrost wystêpo-
wania chorób uk³adu oddechowego i chorób alergicz-
nych wœród ró¿nych grup wiekowych, w tym i u nie-
mowl¹t, zmusi³ do szukania innych, nowych badañ, które
mog³yby byæ stosowane w profilaktyce, nawet u najm³od-
szych dzieci. Byæ mo¿e jednym z nich bêdzie badanie
cytologiczne b³ony œluzowej nosa u noworodków.

B³ona œluzowa nosa jest pokryta nab³onkiem wielo-
rzêdowym walcowatym migawkowym. W rozmazach
z b³ony œluzowej nosa mog¹ wystêpowaæ komórki na-
b³onkowe (walcowate, kubkowe, podstawne, p³askie) i ko-
mórki nap³ywowe (neutrofile, eozynofile, basofile, lim-
focyty, monocyty) [5-9]. Trudno jest okreœliæ dok³ad-
nie obraz cytologiczny odpowiadaj¹cy normalnej, zdro-
wej b³onie œluzowej u cz³owieka doros³ego, poniewa¿
wp³ywa na ni¹ wiele czynników zewnêtrznych i we-
wnêtrznych [10,11]. Na podstawie przeprowadzonych
wczeœniej przez nas badañ stwierdziliœmy, ¿e dzieci uro-
dzone przed 37 tygodniem ci¹¿y maj¹ podobne cyto-
gramy jak noworodki urodzone po 37 tygodniu ci¹¿y
i ró¿ni¹ siê od cytogramów ludzi doros³ych i dzieci star-
szych brakiem wystêpowania komórek kubkowych
[3,12,13].

U dzieci z refluksem czêœciej wystêpowa³y komórki
nap³ywowe – neutrofile w porównaniu z cytogramem
u dzieci bez refluksu, co mo¿e byæ wyrazem reakcji
obronnych przebiegaj¹cych na granicy patologii [11].
Jednak¿e zbyt ma³a liczba badanych nie pozwala na wy-
ci¹gniêcie wniosków co do przydatnoœci tego badania
w rozpoznawaniu GERD.
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