
 
BÓLE GARDŁA 

 
 

 Któż z nas małych i dużych, nie cierpiał wielokrotnie z powodu bólów gardła? Jest to 
bardzo częsta dolegliwość, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Pojawia się w różnych 
sytuacjach i najczęściej ustępuje sama. Chociaż nie stanowi zagrożenia życia i zdrowia, 
potrafi być bardzo uciążliwa. 
Błona śluzowa gardła  jest fragmentem drogi pokarmowej i oddechowej i z tego powodu jest 
narażona na czynniki szkodliwe z zewnątrz organizmu jak i od wewnątrz. Budowa 
anatomiczna gardła jest mocno zróżnicowana, a szczególnie obficie jest tu reprezentowany 
układ odpornościowy i nawilżający. To tu następuje „rozeznanie przeciwnika” i produkcja 
białych ciałek krwi – tzw. obronnych. W przypadkach naruszenia równowagi między 
drobnoustrojami atakującymi organizm, a mechanizmami obronnymi  miejsca te stają się 
ogniskami żywej reakcji zapalnej. 
Podrażnienie śluzówki gardła – poza uczuciem bólu – może dawać wrażenie suchości lub 
nadmiaru produkowanego śluzu (odksztuszanie wydzieliny). Nieżyt – z greckiego catarrh – 
oznacza spływanie, wyciek. Często właśnie w ten sposób pacjenci określają swoje 
dolegliwości ze strony gardła. 
 
Co do nich doprowadza? 
 

1. Najczęstsza przyczyna – to stany zapalne spowodowane przez bakterie, wirusy, 
czasem grzyby. Praktycznie każda infekcja dróg oddechowych zaczyna się od bólu 
gardła, albowiem wrotami zakażenia są górne drogi oddechowe. Jeśli odporność 
człowieka jest dostateczna, atakujące drobnoustroje zostają zneutralizowane na 
poziomie gardła i stan zapalny nie rozwija się. Objawem zewnętrznym tej walki są 
powiększone węzły chłonne szyi oraz podwyższona temperatura. Jeśli odporność 
organizmu jest słaba, infekcja schodzi do dolnych dróg oddechowych (tchawica, 
oskrzela, płuca). Interwencja lekarza jest wtedy konieczna – szczególnie jeśli do 
obrazu chorobowego dołącza się gorączka, kaszel, duszność. Zwykłe zapalenie gardła 
leczymy Aspiryną, dużą ilością witaminy C (2-3 gramy na dobę), wapnem, płukaniem 
rumiankiem lub szałwią oraz leżeniem w łóżku (3-5 dni). 

2. Druga co do częstości występowania przyczyna bólów gardła – to refleks żołądkowo-
przełykowy i wszystkie stany zapalne żołądka. Tutaj zalecenia lekarza laryngologa nie 
przydają się – trzeba leczyć się u gastrologa. 

3. Kolejną przyczyną bólów gardła jest alergia. Ogromne zanieczyszczenie środowiska 
zewnętrznego, zaburzone mechanizmy odpornościowe wskutek niewłaściwej 
pielęgnacji dzieci (przegrzewanie ich, czapki z nausznikami, wyeliminowanie 
chodzenia boso, picie tylko ciepłych płynów), palenie papierosów lub przebywanie  
w środowisku palących powodują przestrojenie funkcjonowania śluzówek  nosa  
i gardła wywołując objawy chorobowe. Palenie papierosów same w sobie jest 
przyczyną alergizacji organizmu. Nikotyna i związki powstałe w trakcie palenia 
uszkadzają śluzówkę gardła (i wszystkie pietra układu oddechowego), dając w efekcie 
albo obrzęk i przerost śluzówek, albo ich atrofię (zanik i wysuszenie). Te stany 
chorobowe charakteryzują się: bólami gardła, uczuciem suchości, drapania, 
przeszkadzania, z odksztuszaniem gęstej wydzieliny, kaszlem, często chrypą. 
Leczenie jest jedno: trzeba rzucić palenie oraz brać leki hamujące reakcje alergiczne.  



4. Kolejna przyczyna bólów gardła – nerwica. Osoby znerwicowane, żyjące  
w permanentnym stresie zaczynają odczuwać różne dolegliwości, a zależy to od 
osobniczych właściwości człowieka:  
mogą tu występować bóle serca, bóle głowy, bóle brzucha, a często bóle gardła. Mogą 
one mieć różny charakter: od uczucia przeszkody, poprzez bóle, aż do uczucia 
zaciskania na szyi i trudności w przełykaniu. Istnieje łacińskie określenie tej 
dolegliwości: „globus hystericus”. 
Najbardziej pomocna jest tu próba rozładowania stresu poprzez psychoterapię  
i przyjmowanie leków uspakajających (np. ziołowe mieszanki). 

5. Na stan śluzówki gardła wpływ mają również: 
- ogniska zapalne w najbliższej okolicy, a więc ropne zapalenie zatok, próchnica  
   zębów, 
-  zawodowe przeciążenie gardła (nauczyciele, artyści, księża). 

Jak wynika z tych rozważań, bóle gardła są najczęściej objawem innych schorzeń, a nie 
chorobą samą w sobie i profilaktyka jest tutaj jak najbardziej zalecana.  
Dbajmy o siebie i o nasze środowisko! 
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