
Wstęp

Czkawką nazywamy odruch przymusowego, 
synchronicznego skurczu mięśni wdechowych 
z następczym zamknięciem szpary głośni, dającym 
charakterystyczne wrażenie akustyczne. Częstość 
skurczów może wahać się od 4 do 60 na minu-
tę. Ten zazwyczaj prozaiczny odruch pojawia 
się przynajmniej raz w życiu każdego człowieka, 
szczególnie przy rozdęciu żołądka lub refluksie żo-
łądkowo-przełykowym. Jednak w niektórych przy-
padkach chorobowych może się on przedłużać, 
prowadząc do bezsenności, zmęczenia czy też 
depresji. Czkawka może się przedłużać i stać upo-
rczywa − jeśli nie przekracza 48 godzin nazywana 
jest „czkawką ostrą”, zaś gdy trwa ponad 48 godzin 

określana jest jako „czkawka chroniczna”, która jest 
rzadkim schorzeniem dotykającym około 1/100 
000 pacjentów. U niektórych z nich może trwać 
kilka dni lub tygodni z naprzemiennymi okresami 
zaostrzenia i remisji.

Opis przypadku

64-letni pacjent został przyjęty do kliniki z po-
wodu nagłego wystąpienia zawrotów głowy, nud-
ności, zaburzeń równowagi, wymiotów oraz zwyżki 
ciśnienia tętniczego do 200/110 mm Hg. W wywia-
dzie ujawniono wieloletnią cukrzycę (obecnie sto-
sowana jest insulinoterapia), nadciśnienie tętnicze 
oraz przebyty udar mózgu. W trakcie hospitalizacji, 

 Streszczenie  Czkawka jest zjawiskiem, w którym skurcz mięśni oddechowych związany jest z zamknięciem głośni 
oraz wytworzeniem charakterystycznego odgłosu. Ośrodek kontrolujący czkawkę zlokalizowany jest w tworze siat-
kowatym pnia mózgu. Różne stany patologiczne mogą ją indukować np. refluks żołądkowo-przełykowy, zawał serca, 
zabiegi chirurgiczne jamy brzusznej, niektóre leki, a także zmiany biochemiczne krwi spowodowane obecnością 
alkoholu. Ponadto przypuszcza się, iż zaburzenia centralnego układu nerwowego, takie jak: guzy, urazy głowy i 
zapalenia, mogą być bezpośrednią przyczyną omawianego zjawiska. Uporczywa czkawka jest dość rzadką dolegli-
wością, jednak może stać się poważnym problemem medycznym, gdy jej charakter przeistoczy się w przewlekły. 
Leczenie przyczynowe nie zawsze jest możliwe, dlatego terapia czkawki opiera się na podawaniu metoklopramidu 
i chlorpromazyny. 
Słowa kluczowe: czkawka, udar mózgu.

 Summary  Hiccup is a complex neurorespiratory phenomenon, in which involuntary contraction of inspiratory 
muscles is associated with glottic closure and sound production. This results in the typical ‘hic’ sound. The coordinat-
ing center of hiccup is located in the brain-stem reticular formation. A wide variety of pathological conditions can 
cause intractable hiccup: acid reflux, changes in blood chemistry (such as that from alcohol consumption), myocardial 
infarction, abdominal surgery, certain medicaments. The disorders of central nervous system such as tumors, head 
injury or infections (meningitis, encephalitis) can be associated with occurring of hiccup. Stroke is an unusual cause of 
intractable hiccup. Intractable hiccup is rare but it can became a severe problem when chronic. Etiological treatment 
is not always available and chronic hiccup treatment has classically relied on metoclopramide and chlorpromazine. 
Key words: hiccup, cerebellar stroke.
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Udar móżdżku jako przyczyna uporczywej czkawki
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pomimo zastosowanego leczenia, nie uzyskano 
poprawy stanu chorego. Do występujących obja-
wów dołączyła uporczywa czkawka. Na podstawie 
przeprowadzonych badań diagnostycznych (tomo-
grafia komputerowa głowy – TK) oraz konsultacji 
neurologicznej rozpoznano świeży udar móżdżku. 
W wykonanych przy przyjęciu badaniach laborato-
ryjnych (morfologia krwi, chemia kliniczna, bada-
nia moczu) zaobserwowano jedynie podwyższony 
poziom glukozy oraz frakcji LDL cholesterolu. 

Badanie TK głowy wykonano techniką spiralną, 
w warstwach 2,5 mm oraz 5 mm − przed i po po-
daniu dożylnym środka kontrastującego (40 ml Ul-
travist). W obrębie lewej półkuli móżdżku widoczny 
był nieregularny hipodensyjny obszar o wymiarach 
34×15×15 mm o charakterze odległych zmian 
poudarowych. Układ komorowy mózgu był syme-
tryczny, zanikowo poszerzony. W okolicach rogów 
czołowych komór bocznych wystąpiły cechy nie-
wielkiej leukoaraiozy. W strukturach kostnych mó-
zgoczaszki nie wykryto podczas badania TK zmian 
patologicznych. W fizykalnym badaniu neurologicz-
nym występowały wyraźne trudności w utrzymaniu 
stojącej postawy ciała, jednak nie stwierdzono żad-
nych objawów ogniskowych i oponowych czy też 
wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Ponadto pacjentowi wykonano inne badania 
obrazowe: echokardiografię serca, ultrasonografię 
tętnic szyjnych oraz jamy brzusznej, gastroskopię, 
RTG klatki piersiowej i jamy brzusznej. Powyższe 
badania nie wykazały żadnych zmian patologicz-
nych. W badaniu echokardiograficznym wymiary 
jam serca, grubość lewej komory oraz kurczli-
wość w spoczynku określono jako prawidłowe. 
Stwierdzono jedynie upośledzoną relaksację lewej 
komory. Następnie pacjent został przeniesiony na 
oddział neurologii, gdzie po zastosowaniu leczenia 
uzyskano poprawę stanu zdrowia oraz ustąpienie 
czkawki. 

Omówienie

Mechanizmy leżące u podstawy czkawki nie 
zostały dokładnie poznane. Istnieje kilka teorii, 
według których główną rolę w powstawaniu tego 
odruchu odgrywają aferentne drogi nerwowe we 
włóknach nerwu przeponowego, nerwu błędnego 
i nerwów piersiowego odcinka pnia współczulnego. 
Ośrodki kontrolujące odruchem umiejscowione są 
w pniu mózgu. Stąd impulsy niesione przez włók-
na odśrodkowe nerwu przeponowego dochodzą 
do przepony, a przez włókna łączące − także do 
mięśni zamykających głośnię i dodatkowych mięśni 
oddechowych.

Czkawka jest pozostałością z życia płodowego. 
Nieznane są jednak czynniki stymulujące ani ha-
mujące jej powstawanie. Podejrzewa się, że drogi 
oddechowe potrzebują odpowiednio silnego bodź-

ca do rozwoju w okresie prenatalnym, a czkawka 
jest zaprogramowanym ćwiczeniem izometrycz-
nym mięśni wdechowych, niezbędnych w życiu 
pozamacicznym. 

Po porodzie czkawka nie odgrywa żadnej zna-
czącej roli i jest jedynie szczątkową reakcją, wywo-
ływaną przypadkowo przez różnorodną stymulację 
autonomiczną. Może ona wystąpić jako nieswoisty 
objaw schorzeń o różnej etiologii, w których docho-
dzi do drażnienia nerwów zaangażowanych w łuk 
odruchowy. Czynnik stymulujący może działać na 
każdym odcinku drogi nerwowej, dlatego czkawka 
towarzyszy chorobom zlokalizowanym w obrębie 
jamy brzusznej, klatki piersiowej, szyi lub głowy. 
Z tego względu przyczyny czkawki można zaklasy-
fikować do następujących kategorii:

– choroby, w których dochodzi do drażnienia 
nerwów: przeponowego i/lub błędnego;

– choroby ośrodkowego układu nerwowego 
(OUN);

– choroby o podłożu farmakologiczno-meta-
bolicznym;

– czkawka psychogenna;
– czkawka idiopatyczna.
Choroby przełyku i innych odcinków przewodu 

pokarmowego są jedną z najczęściej spotykanych 
przyczyn przewlekłej czkawki, będącej wynikiem 
drażnienia aferentnych włókien trzewnych pni 
błędnych lub przepony. Czkawka w szczególności 
występuje u pacjentów z refluksem żołądkowo-
przełykowym, achalazją wpustu czy też rozdęciem 
żołądka [5].

Guzy w obrębie szyi lub zapalenie przełyku mo-
gą powodować czkawkę przez drażnienie pęczków 
nerwu błędnego i nerwu krtaniowego wstecznego. 
Podobnie obecność ciała obcego w przewodzie 
słuchowym zewnętrznym wywołuje pobudzenie 
gałęzi usznej nerwu błędnego.

Impulsację aferentną w piersiowych nerwach 
współczulnych może wzbudzić ucisk w przypadku 
guzów śródpiersia lub tętniaka aorty, a także zapa-
lenie osierdzia czy zawał mięśnia sercowego. 

Choroby centralnego układu nerwowego − takie 
jak nowotwory, infekcje (np. ropień mózgu, gruźli-
czak, zapalenie mózgu), udar i stwardnienie rozsia-
ne − mogą być związane z wystąpieniem czkawki, 
jeżeli dotyczą tych obszarów pnia mózgu, w których 
znajduje się ośrodek odruchu czkawki. Czkawka 
może wystąpić również w zaburzeniach metabolicz-
nych, takich jak: cukrzyca, mocznica, hipokalcemia, 
hiponatremia oraz w chorobie Addisona.

Przewlekła, nieustępująca czkawka wymaga 
leczenia. Powinno się ono opierać na wykluczeniu 
przyczyn, z których największy odsetek stanowią 
choroby przełyku i żołądka. Można ją leczyć przez 
inhalację dwutlenkiem węgla. Wyjaśnia to, dlacze-
go dłuższe wstrzymywanie oddechu może mieć 
działanie terapeutyczne. Stymulacja tylnej ściany 
gardła może znacząco osłabić lub zahamować 
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czkawkę, chociaż uzyskany efekt jest zazwyczaj 
tymczasowy. 

Liczne przypadki są skutecznie leczone z uży-
ciem farmakoterapii:

– chloropromazyną – znacznie bardziej efek-
tywną przy wlewach dożylnych, szczególnie 
po pojedynczej dawce uderzeniowej [2];

– haloperydolem; 
– lekami przeciwpadaczkowymi (takimi jak fe-

nytoina, karbamazepina oraz kwas walpro-
inowy skutecznie zapobiegającymi czkawce 
u osób z chorobami OUN);

– metoklopramidem; 
– lidokainą;
– baklofenem, który bywa ważnym elemen-

tem w terapii czkawki o niejasnym podłożu 
i jest sugerowanym lekiem pierwszego wy-
boru [3];

– gabapentyną, która jest skuteczna u pacjen-
tów niereagujących na baklofen;

– casapridem czy omeprazolem, które mogą 
być stosowane w przypadku czkawki spo-
wodowanej chorobami górnego odcinka 
przewodu pokarmowego.

Blokada nerwu przeponowego może być roz-
ważana w przypadku niepowodzeń w dotychcza-
sowym leczeniu. Modulacja funkcji nerwu przepo-
nowego przez przecięcie, znieczulenie lub stymu-
lację często okazuje się bezskuteczna, ponieważ 
odpowiedzialna za odruch czkawki impulsacja 
utrzymuje się w unerwieniu mięśni międzyżebro-
wych i dodatkowych mięśni oddechowych [4]. Po-
nadto obustronna blokada nerwów przeponowych 
doprowadza do całkowitego zniesienia funkcji 
motorycznej przepony powodując ciężkie upośle-
dzenie czynności oddechowej. Jednak, gdy zabieg 
okaże się koniecznością, powinien być poprzedzo-
ny badaniem czynności płuc.
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