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Wstęp 

Candida albicans jest obecnie najczęstszym 
grzybiczym patogenem występującym u człowieka 
oraz najczęstszą przyczyną grzybiczych infekcji  
błon śluzowych przewodu pokarmowego. W prze-
biegu kandydozy błon śluzowych zmiany choro-
bowe lokalizują się w obrębie warstw nabłonka 
i towarzyszy im przewlekły proces zapalny. naj-
częstszymi postaciami kandydozy błon śluzowych 
przewodu pokarmowego są kandydozy jamy ustnej 
i przełyku. Charakterystycznymi objawami kan-
dydozy przełyku są ból przy połykaniu i dysfagia. 
Rzadko występuje samoistny ból zamostkowy czy 
ból w nadbrzuszu [1]. W przedstawionym przy-
padku przyczyną dolegliwości bólowych w klatce 
piersiowej była kandydoza przełyku.

opis przypadku

Chory, lat 51, przyjęty został do kliniki w sta-
nie ciężkim, z powodu znacznego odwodnienia 
w przebiegu 10-dniowej biegunki (10–20 luźnych 
stolców dziennie). Biegunka wywołana była zatru-
ciem pokarmowym po spożyciu obiadu w restaura-
cji. Ponadto chory skarżył się na silne dolegliwości 
bólowe o charakterze pieczenia w klatce piersio-
wej. Dolegliwości bólowe wytępowały u chorego 
od 6 dni przed przyjęciem do szpitala i nasilały się 
w czasie połykania. 

Rok przed obecnym pobytem w szpitalu chory 
był hospitalizowany z powodu zawału mięśnia serca 
ściany dolnej, leczonego angioplastyką z wszczepie-
niem metalowego stentu do prawej tętnicy wieńco-
wej. Od ponad 5 lat pacjent leczony jest psychia-
trycznie z powodu depresji. Chory w wywiadzie 
podał, że pali 20 papierosów od 30 lat. 

 Streszczenie  Pacjent, lat 51, został przyjęty do Kliniki Chorób Wewnętrznych z powodu objawów niewydolności 
nerek i dolegliwości bólowych w klatce piersiowej. zawał mięśnia serca został wykluczony na podstawie wykonanych 
badań elektrokardiograficznych i poziomów troponiny w surowicy krwi. Badaniem gastroskopowym z biopsją stwier-
dzono zapalenie przełyku. natomiast hodowla mikrobiologiczna materiału pobranego w czasie biposji wykazała 
obecność Candida albicans. Objawy bólowe ustąpiły po zastosowaniu leków przeciwgrzybiczych. 
Słowa kluczowe: kandydoza przełyku, bóle w klatce piersiowej.

 Summary  A 51-year-old male patient was admitted to the Department of internal medicine with the symptoms of 
renal failure and chest pain. myocardial infarction was excluded after checking of electrocardiography and troponins 
levels. gastroscopy with biopsy revealed esophagitis. microbiological culture of biopsed material demonstrated Can-
dida albicans. The patient was treated with antimicotics and his symptoms resolved. 
Key words: candidiasis of esophagus, chest pain.
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Kandydoza przełyku jako przyczyna dolegliwości bólowych 
w klatce piersiowej u pacjenta z niewydolnością nerek

esophageal candidiasis as a cause of chest pain in the patient  
with renal failure
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Pacjent w chwili przyjęcia pozostawał w stanie 
ciężkim. skóra pacjenta była blada i sucha. Objaw 
fałdu skórnego był dodatni, co wskazywało na od-
wodnienie. Węzły chłonne obwodowe nie były po-
większone. język był suchy, wzdłuż jego bocznych 
brzegów stwierdzono występowanie białych na-
lotów. Osłuchowo nad polami płucnymi słyszalny 
był szmer pęcherzykowy prawidłowy. Akcja serca 
była miarowa, o częstości 64/min. Tony serca były 
czyste i głośne. Ciśnienie tętnicze wynosiło 100/60 
mm Hg. Brzuch był miękki, palpacyjnie niebolesny. 
Objaw Chełmońskiego, Blumberga i wstrząsania 
były obustronnie ujemne. Perystaltyka była wzmo-
żona. Objawy oponowe były ujemne.

W badaniach laboratoryjnych zwracała uwagę 
znaczna niedokrwistość: Hb – 8,9 g/dl, HCT – 
26,4%, mCV – 88,8 fl, mCH – 29,9 pg, mCHC – 
33,7 g/dl z leukocytozą WBC – 11,3 K/µl i przewagą 
neutrofili (92%). Badanie ogólne moczu wykazało 
obecność licznych leukocytów i bakterii w osadzie, 
pH moczu wynosiło 5,0, ciężar właściwy – 1,010, 
stwierdzono obecność proteinurii 25 mg/dl; innych 
nieprawidłowości nie stwierdzono. Badania bio-
chemiczne ujawniły cechy niewydolności nerek ze 
stężeniem w surowicy krwi kreatyniny – 7,05 mg/
dl, mocznika 273 mg/dl, sodu – 127 mmol/l, po-
tasu 4,88 mmol/l i wapnia 2,2 mmol/l. Aktywność 
AlAT wynosiła 9 u/l, AspAT 9 u/l. stężenie CRP 
było wysokie i wynosiło 111,1 mg/l. Antygen Hbs 
i przeciwciała anty-HCV były ujemne.

W wykonanym usg jamy brzusznej nerki były 
prawidłowej wielkości i kształtu, lecz miały znacz-
nie pogrubiałą warstwę korową (szerokość do 25 
mm w nerce prawej i 30 mm w nerce lewej) bez 
cech zastoju w układzie kielichowo-miedniczko-
wym. ze względu na zgłaszane przez pacjenta bóle 
podczas przełykania wykonano RTg klatki piersio-
wej, nie stwierdzając, poza stanem po złamaniu 
żeber, istotnych nieprawidłowości. W badaniu 
panendoskopowym, w obrębie środkowej części 
przełyku, obecne były białe, płaskie naloty o łatwo 
broczącej śluzówce o morfologii przypominającej 
kandydozę. 

Poza niewielkich rozmiarów przepukliną roz-
woru przełykowego przepony innych nieprawi-
dłowości nie wykryto. Pobrano wycinki z błony 
śluzowej przełyku do badania mikrobiologicznego 
i histopatologicznego. W pracowni mikrobiologicz-
nej wykonano bezpośredni preparat, w którym 
znaleziono blastospory wskazujące na obecność 
drożdży. jednocześnie, założono hodowlę na sta-
łym podłożu sabourauda.

Po okresie inkubacji dokonano identyfikacji ga-
tunkowej wyrosłych kolonii za pomocą komercyj-
nego testu APi Candida: zidentyfikowano Candida 
albicans. następnie oceniono in vitro wrażliwość 
Candida albicans na 6 leków antymikotycznych, 
za pomocą zestawu Fungitest®. Oceniony izolat 
wykazywał wrażliwość na wszystkie antymikotyki: 
amfoterycynę B, flukonazol, mikonazol, ketokona-
zol, itrakonazol i flucytozynę.

Pacjent był konsultowany nefrologicznie; zale-
cono leczenie zachowawcze, a w razie jego niesku-
teczności – hemodializoterapię. Chory otrzymywał 
2 jednostki masy erytrocytarnej, wlewy 0,9% naCl, 
furosemid, omeprazol i nystatynę, uzyskując po-
prawę stanu ogólnego. Kontrolne badania labora-
toryjne wykazywały postępujący spadek stężenia 
kreatyniny do wartości 3,24 mg/dl i mocznika 89 
mg/dl w 10. dobie hospitalizacji. Po zastosowaniu 
leczenia itrakonazolem dolegliwości bólowe w klat-
ce piersiowej całkowicie ustąpiły. 

omówienie

grzyby z rodzaju Candida stanowią najczęstszą 
przyczynę zakażeń przełyku. zmiany patologicz-
ne najczęściej lokalizują się w środkowej i dolnej 
części przełyku [2]. Do rozwoju objawów grzybicy 
oportunistycznej dochodzi w przypadku obniżenia 
odporności organizmu, a także jako powikłania sto-
sowanego leczenia. Do chorób sprzyjających zaka-
żeniom grzybiczym należą m.in. AiDs, nowotwory 
różnego pochodzenia, źle leczona i długotrwała cu-
krzyca, przewlekła niewydolność nerek, przewlekła 

Rycina 1. Obraz gastro-
skopowy błony śluzowej 
przełyku z nalotami 
Candida albicans (białe 
strzałki)
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niewydolność serca, przewlekłe choroby układu 
oddechowego, jak np. przewlekła obturacyjna 
choroba płuc, choroby endokrynologiczne, jak 
m.in. nadczynność tarczycy, niewydolność przytar-
czyc, przewlekły alkoholizm i gruźlica. zakażenia 
grzybami saprofitycznymi pojawiają się również 
w wyniku stosowanego leczenia farmakologiczne-
go – najczęściej jako powikłanie stosowania anty-
biotyków o szerokim spektrum działania, ale też 
pod wpływem takich leków, jak: cytostatyki, leki 
przeciwgruźlicze, kortykosteroidy. grzybica jamy 
ustnej, gardła i przełyku może występować również 
w związku z przyjmowaniem wziewnych kortyko-
steroidów u chorych na astmę [3]. W opisywanym 

przypadku przyczyną grzybicy była przewlekła nie-
wydolność nerek i serca. W przebiegu niewydolno-
ści nerek dochodzi do obniżenia odporności miej-
scowej błon śluzowych. Do przyczyn zwiększonego 
ryzyka zakażeń w przebiegu niewydolności nerek 
należy: limfopenia, upośledzenie czynności wszyst-
kich rodzajów leukocytów w wyniku kwasicy, 
hiperglikemii, niedożywienia i hiperosmolarności 
środowiska [4]. Candida albicans powoduje po-
wstawanie nadżerek i owrzodzeń błony śluzowej 
żołądka i może dawać objawy podobne do tych, 
jakie występują w przebiegu choroby wrzodo-
wej. W rzadkich przypadkach może dochodzić 
równocześnie do nadmiernego namnażania tego 
grzyba w przełyku. O ile kandydoza jamy ustnej 
jest sprawą dość powszechną i niebudzącą więk-
szego niepokoju, to w każdym przypadku grzybicy 
przełyku należy poszukiwać chorób prowadzących 
do obniżenia odporności. grzybica przełyku należy 
do chorób wskaźnikowych AiDs. najczęstszymi 
objawami choroby są: dysfagia, ból w nadbrzuszu, 
ból zamostkowy o charakterze pieczenia, który 
należy różnicować z bólami dławicowymi, bóle 
pleców w okolicy międzyłopatkowej, brak apety-
tu, nud ności i wymioty. W przypadku masywnej 
inwazji tego grzyba w przełyku może dochodzić 
nawet do objawów krwawienia (krwawe wymioty) 
na skutek znacznego uszkodzenia błony śluzowej 
przełyku [5]. Diagnozując pacjenta z dolegliwościa-
mi bólowymi w klatce piersiowej, po wykluczeniu 
przyczyn sercowych, należy pamiętać o przyczy-
nach pozasercowych, tj. płucnych, z układu mię-
śniowoszkieletowego i przewodu pokarmowego. 
W opisywanym przypadku przyczyną dolegliwości 
bólowych w klatce piersiowej była to kandydoza 
przełyku. 

Rycina 2. Hodowla Candida albicans na stałym 
podłożu sabourauda
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