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Drodzy Czytelnicy,

W NUMERZE

we wrzeÊniu ubieg∏ego roku uczestniczy∏em
w konferencji Sekcji Onkologii PTORL-ChGiS,
TWORZYLI POLSKÑ LARYNGOLOGI¢
którà organizowa∏ prof. Jurek Olszewski z UniJubileusz 55-lecia Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
wersytetu Medycznego w ¸odzi. By∏a to niez Zespo∏em Pracowni Audiologicznych i Foniatrycznych
Jubileusz 10-lecia II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego
zwykle interesujàca konferncja z w∏aÊciwymi
w ¸odzi ..................................................................................5
proporcjami pomi´dzy szkoleniem i naukà.
prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
Nie by∏o równie˝ zalewu zaproszonych goÊci,
a raczej przyjació∏, z zagranicy, którzy niejedMECHANIZMY MOLEKULARNE W NOWOTWORACH
G¸OWY I SZYI .................................................................13
nokrotnie dominujà podczas naszych krajoprof. dr hab. med. Ireneusz Majsterek
wych konferencji. Moim skromnym zdaniem
mgr ¸ukasz Markiewicz, mgr Anna Walczak
by∏o dok∏adnie tak, jak powinno byç.
dr med. Piotr Pietkiewicz
Konferencja ta dobitnie pokaza∏a, jak interdr med. Jaros∏aw Mi∏oƒski
dyscyplinarna jest dzisiaj onkologia i gdzie
prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
jest nasze – laryngologów, miejsce. I chocia˝
ETIOPATOGENEZA PRZEWLEK¸EGO
na co dzieƒ onkologia nie jest moim g∏ównym
ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH
przedmiotem zainteresowania, to wiele ciekaZ POLIPAMI NOSA ........................................................25
wych i nowych rzeczy si´ podczas konferencji
dr hab. med. Hanna Zieliƒska-Bliêniewska
prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
dowiedzia∏em.
Gratuluj´ i dzi´kuj´ prof. Olszewskiemu
CHIRURGIA ENDOSKOPOWA W KLINICE
i
jego
zespo∏owi za tak wspania∏a robot´. CzyOTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII
ni´ to w takiej publicznej formie, bo zaistnia∏
LARYNGOLOGICZNEJ UM W ¸ODZI .........................35
dr med. Jaros∏aw Mi∏oƒski
nowy, zadziwiajàcy zwyczaj. Na zakoƒczenie
dr med. Piotr Pietkiewicz
tej konferncji nie zosta∏ nikt z przedstawicieli
lek. Joanna Urbaniak
Zarzàdu G∏ównego jaki i, co jest ca∏kowitym
dr hab. med. Hanna Zieliƒska-Bliêniewska
kuriozum, zabrak∏o nawet nowo wybranego
prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
przewodniczàcego sekcji. Wszyscy ci nasi
przedstawiciele po za∏atwieniu swoich spraw
Komitet redakcyjny:
w mniej lub bardziej elegancki sposób, spakoredaktor naczelny – prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
wali si´ i wyjechali, nie ˝egnajàc si´ ani z
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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
Jubileusz 55-lecia Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
z Zespo∏em Pracowni Audiologicznych i Foniatrycznych
Jubileusz 10-lecia II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego
w ¸odzi
prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
55th Anniversary of Department of Otolaryngology
and Laryngological Oncology with Audiology and
Phoniatrics Units. 10th Anniversary of 2nd Chair of
Otolaryngology, Medical University of Lodz
The establishment of the Chair and Department of
Laryngology, Military Medical Academy (MMA) was
connected with the foundation of Military Medical
Academy in Lodz on 1st July 1958.
The position of the head of the Department was held
by: Prof. Borsuk Józef, MD, PhD 1959–1974; Prof.
Latkowski Jan Bo˝ydar, MD, PhD 1974–1987; Prof.
Zalewski Piotr, MD, PhD 1987–2003; Prof. Jurek
Olszewski, MD, PhD since 2003.
In the recent years, research studies have been mainly
focused on:
– diagnostics and treatment in auditory organ
disorders
– diagnostics and treatment in balance disorders
and vertigo,
– electrostimulation in tinnitus
– comparative analysis of voice quality in patients
before and after operation and rehabilitation
with the use of videolaryngostroboscopy
– prophylaxis, diagnostics and treatment in otolaryngology with the use of modern therapeutic
methods,
– clinical analysis of pathogenesis in chronic
paranasal sinusitis with nasal polyps and
cyclooxygenese-2, PERIOSTIN, INTERLEUKIN
– 1 BETA, INTERLEUKIN-4 and INTERLEUKIN-13
gene expressions.

(Mag. ORL, 2014, 49, XIII, 5–10)

▲

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu
Medycznego w ¸odzi
Kierownik Katedry i Kliniki:
prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
ul. ˚eromskiego 113, 90-549 ¸ódê

Powstanie Katedry Laryngologii z Klinikà
Wojskowej Akademii Medycznej wiàza∏o si´ z powo∏aniem 1 lipca 1958 r. Wojskowej Akademii
Medycznej w ¸odzi (Uchwa∏a Rady Ministrów Nr
477/57 z dnia 7.11.1957 r. oraz Rozkaz Ministra
Obrony Narodowej Nr 03/Org. z dnia 19.05.1958 r.)
na bazie Wojskowego Centrum Wyszkolenia Medycznego i Centralnego Szpitala Klinicznego
w ¸odzi oraz Centralnego Szpitala Ministerstwa
Obrony Narodowej w Warszawie.
Klinikà Otolaryngologii kierowali:
1959–1974 prof. dr med. Józef Borsuk,
1974–1987 prof. zw. dr hab. n. med. Jan Bo˝ydar
Latkowski,
1987–2003 prof. dr hab. n. med. Piotr Zalewski,
od 2003 prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski.
Na pierwszego kierownika Katedry Laryngologii z Klinikà powo∏ano w kwietniu 1959 r.
ówczesnego doc. dr. med. Józefa Borsuka (Dudkiewicz i Rajczyk 1997; Zalewski i Olszewski
1995; Zalewski i Olszewski 1996).
Tematyka naukowo-badawcza Kliniki obejmowa∏a: badania nad urazem mechanicznym
twarzowo-szcz´kowym, profilaktyk´, diagnostyk´
i leczenie ostrych i przewlek∏ych urazów akustycznych, ocen´ stanu s∏uchu u kandydatów
do zawodowej s∏u˝by wojskowej, patologi´, diagnostyk´ i leczenie zaburzeƒ w´chu i smaku,
diagnostyk´ i leczenie przewlek∏ych nie˝ytów
zanikowych b∏ony Êluzowej górnych dróg oddechowych, ochron´ zdrowia i s∏uchu pracowników
przemys∏u w∏ókienniczego.
Katedra wspó∏pracowa∏a naukowo z Instytutem Medycyny Pracy w ¸odzi, Wojskowym Zespo∏em Sanatoryjnym w Ciechocinku oraz z oÊrodkami
zagranicznymi ówczesnej Niemieckiej Republiki
Demokratycznej i Czechos∏owacji. Prof. dr med.
Józef Borsuk by∏ w latach 1959–1964 komenwww.magazynorl.pl
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prof. dr med.
Józef Otton Borsuk

prof. dr hab. med.
Jan Bo˝ydar Latkowski

prof. dr hab. med.
Jurek Olszewski

Narzàdów Zmys∏ów, a nast´pnie od 1978 r., po likwidacji Instytutu, w sk∏ad Instytutu Chirurgii.
Klinika wspó∏pracowa∏a z wieloma oÊrodkami
krajowymi: Polskà Akademià Nauk, Wojskowym
Instytutem Medycyny Lotniczej, Wojskowà Akademià Technicznà, Instytutem Medycyny Pracy
w ¸odzi, Politechnikà ¸ódzkà, klinikami otolaryngologicznymi AM, Mazowieckimi Zak∏adami
Rafineryjnymi i Petrochemicznymi w P∏ocku, Kopalnià W´gla Brunatnego w Be∏chatowie, oraz
zagranicznymi: w Bordeaux, Montpellier, Pary˝u,
Parmie, Lozannie, Wiedniu i Sofii.
W 1987 r. prof. Jan Bo˝ydar Latkowski rozpoczà∏ prac´ w Szpitalu im. Matki Polki w ¸odzi,
organizujàc tam Oddzia∏ Laryngologii.
Dorobek naukowo-dydaktyczny prof. Jana
Bo˝ydara Latkowskiego obejmuje oko∏o 320 prac
opublikowanych w piÊmiennictwie indeksowanym
polskim i zagranicznym, w tym liczne opracowania ksià˝kowe, których profesor jest autorem,
wspó∏autorem lub jednoczeÊnie redaktorem.
Profesor by∏ opiekunem 10 rozpraw habilitacyjnych i promotorem 20 prac doktorskich.
Od 1 grudnia 1987 r. trzecim kierownikiem
Kliniki Otolaryngologicznej Instytutu Chirurgii
WAM zosta∏ ówczesny adiunkt Kliniki, dr hab. n.
med. Piotr Zalewski (Olszewski 1993; Pikoƒ
2006; Zalewski i in. 1995; Zalewski i in. 1996).
Problematyka naukowo-badawcza Kliniki
obejmowa∏a: diagnostyk´ i terapi´ uszkodzeƒ
s∏uchu i uk∏adu równowagi, badania nad uk∏adem immunologicznym, funkcjà granulocytów
i generowaniem wolnych rodników ponadtlenkowych w ró˝nych chorobach zapalnych i niezapalnych otorynolaryngologicznych, nowoczesnà
diagnostyk´, profilaktyk´ i terapi´ chorób o etiologii alergicznej, zw∏aszcza py∏kowicy, badania
nad wp∏ywem pochodnych ropy naftowej na stan
zdrowia pracowników przemys∏u petrochemicznego, badania nad mowà zast´pczà u laryngektomowanych.

▲

dantem (dziekanem) Wydzia∏u Lekarskiego
WAM i od 1960 r. przez 10 lat Naczelnym Laryngologiem WP. W 1962 r. uzyska∏ tytu∏ profesora
nadzwyczajnego, a w 1971 r. zosta∏ laureatem
nagrody Miasta ¸odzi (Dudkiewicz i Rajczyk
1997; Zalewski i in. 1996; Zalewski i Olszewski
1996). W okresie istnienia Katedry Laryngologii
z Klinikà powsta∏ w jej strukturze Pododdzia∏,
który nast´pnie zosta∏ przekszta∏cony w Oddzia∏
Chirurgii Twarzowo-Szcz´kowej, a jego kierownikiem by∏ dr n. med. Tadeusz Freytag. W czerwcu
1974 r. prof. dr n. med. Józef Borsuk odszed∏
na zas∏u˝onà emerytur´, koƒczàc zawodowà
s∏u˝b´ wojskowà.
Od 1 paêdziernika 1974 r. kolejnym kierownikiem Katedry Laryngologii z Klinikà zosta∏
mianowany przez ministra obrony narodowej
doc. dr hab. n. med. Jan Bo˝ydar Latkowski, który kierowa∏ nià do 30 listopada 1987 r. (Dudkiewicz i Rajczyk 1997; Zalewski i in. 1996; Zalewski i Olszewski 1995). Kwalifikacje zawodowe
i naukowe doc. dr. hab. n. med. Jana Bo˝ydara
Latkowskiego by∏y wynikiem wielomiesi´cznych
sta˝y w znanych oÊrodkach otolaryngologicznych
Francji i W∏och. W Klinice zacz´to rutynowo stosowaç technik´ operacji mikrochirurgicznych ucha
i krtani, zapoczàtkowano te˝ operacje otosklerozy,
wykonywane w owych czasach jedynie w kilku
oÊrodkach na terenie kraju. Na szczególnà uwag´
zas∏uguje wspó∏autorstwo kierownika Kliniki
w przygotowaniu trzech patentów, z których
dwa dotyczy∏y fotela wahad∏owego z nowym
mechanizmem nap´dowym, a trzeci – systemu
indukcji magnetycznej w przekazywaniu sygna∏ów do receptorów ucha wewn´trznego podczas
rehabilitacji osób g∏uchych (Dudkiewicz i Rajczyk 1997; Zalewski i Olszewski 1995; Zalewski
i Olszewski 1996).
Od 1 listopada 1974 r. w zwiàzku z utworzeniem instytutów uczelnianych Klinika Otolaryngologiczna organizacyjnie wesz∏a w sk∏ad Instytutu

prof. dr hab. med.
Piotr Zalewski

www.magazynorl.pl
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W zwiàzku z powo∏aniem w 1990 r. prof. dr.
hab. n. med. Piotra Zalewskiego na naczelnego
specjalist´ Wojskowej S∏u˝by Zdrowia w dziedzinie laryngologii, w Klinice odbywa∏y si´ kursy
podstawowe i doskonalàce dla lekarzy specjalizujàcych si´ na I i II stopieƒ z otolaryngologii,
alergologii, audiologii i foniatrii. Profesor Piotr
Zalewski by∏ opiekunem 2 przewodów habilitacyjnych (Jurek Olszewski – 1996, Wies∏aw Konopka – 2001) i promotorem 4 przewodów doktorskich oraz wspó∏autorem oko∏o 334 publikacji
i 192 komunikatów naukowych.
Minister Obrony Narodowej powierzy∏ 11
maja 1999 r. p∏k. dr. hab. n. med. prof. WAM
Jurkowi Olszewskiemu stanowisko konsultanta
WP w dziedzinie laryngologii, które pe∏ni∏ do 1 listopada 2002 r. W dniu 1 paêdziernika 2003 r.
kierownikiem Kliniki Otolaryngologii i Rehabilitacji Fono-Audiologicznej, w wyniku przeprowadzonego konkursu, zosta∏ prof. dr hab. med.
Jurek Olszewski, który jednoczeÊnie zajmowa∏
stanowisko dziekana Wydzia∏u Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi.
Zaczyna si´ nowy etap w dzia∏alnoÊci Kliniki.
Sk∏ad etatowy Kliniki zostaje stopniowo uzupe∏niany, a dzi´ki zabiegom kierownika Kliniki,
a jednoczeÊnie cz∏onka Senatu i w∏adz Uniwersytetu Medycznego, nast´pujà zmiany strukturalne (Pikoƒ 2006; Zalewski i in. 1995).
Na podstawie Uchwa∏y Senatu Uniwersytetu
Medycznego z 23 paêdziernika 2003 r. zosta∏a
powo∏ana Katedra Chirurgii G∏owy i Szyi, w której
sk∏ad wchodzi: Klinika Otolaryngologii i Rehabilitacji Fono-Audiologicznej, Kliniczny Oddzia∏
Chirurgii Twarzowo-Szcz´kowej i Rekonstrukcyjnej, Zak∏ad Diagnostyki Audiologicznej i Elektrofizjologicznej. Kierownikiem Katedry Chirurgii G∏owy i Szyi zostaje mianowany prof. dr hab.
n. med. Jurek Olszewski, natomiast kierownikiem Klinicznego Oddzia∏u Chirurgii Twarzowo-Szcz´kowej i Rekonstrukcyjnej – dr med.
Krzysztof Kusowski, a Zak∏adu Diagnostyki
Audiologicznej i Elektrofizjologicznej – dr hab. n.
med. Wies∏aw Konopka. JednoczeÊnie Klinika
Otolaryngologii i Rehabilitacji Fono-Audiologicznej wychodzi ze struktur Katedry Otolaryngologii.
Na wniosek kierownika Katedry Chirurgii
G∏owy i Szyi – prof. dr. hab. med. Jurka Olszewskiego – Senat uczelni na podstawie uchwa∏y
z 27 maja 2004 r. powo∏a∏ Kliniczny Oddzia∏ Chirurgii Nowotworów G∏owy i Szyi, który sta∏ si´
kolejnà strukturà Katedry, a jej kierownikiem zosta∏a dr hab. med. Alina Morawiec-Bajda. Z kolei
na podstawie uchwa∏y Senatu z 29 wrzeÊnia
2005 r. zmieniono nazw´ Katedry Chirurgii
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G∏owy i Szyi na II Katedr´ Otolaryngologii oraz
Kliniki Otolaryngologii i Rehabilitacji Fono-Audiologicznej na Klinik´ Otolaryngologii i
Onkologii Laryngologicznej, a tak˝e Zak∏adu
Diagnostyki Audiologicznej i Elektrofizjologicznej
na Zak∏ad Audiologii, Foniatrii i Otoneurologii.
Prof. dr hab. med. Jurek Olszewski zosta∏ powo∏any na cz∏onka Komisji Patofizjologii S∏uchu,
Mowy i Zaburzeƒ Komunikacyjnych PAN na kadencj´ 2007–2010 oraz wybrany dziekanem
Wydzia∏u Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu
Medycznego w ¸odzi na kadencj´ 2012–2016, natomiast wojewoda ∏ódzki w dniu 15 listopada
2007 r. mianowa∏ prof. Olszewskiego konsultantem wojewódzkim w dziedzinie audiologii i foniatrii, a w dniu 10 stycznia 2013 r. jednoczeÊnie
konsultantem wojewódzkim w dziedzinie otolaryngologii. Obecnie w sk∏ad II Katedry Otolaryngologii wchodzà nast´pujàce struktury:
– Klinika Chirurgii Nowotworów G∏owy i Szyi,
– Pracownia Foniatryczno-Rehabilitacyjna,
– Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej,
– Pracownia Audiologiczna,
– Pracownia Foniatryczna,
– Pracownia Otoneurologiczna,
– Pracownia Alergologiczna,
– Pracownia Dydaktyki Fizjoterapii,
– Pracownia Medycyny Rodzinnej
i Spo∏ecznoÊci Lokalnych,
– Klinika Chirurgii Szcz´kowo-Twarzowej,
– Zak∏ad Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej.
Profesor Olszewski by∏ recenzentem 1 dorobku
naukowego na tytu∏ profesora i 1 pracy habilitacyjnej, recenzentem 20 prac doktorskich oraz 13
prac magisterskich, a tak˝e promotorem 27 doktoratów, 3 otwartych przewodów doktorskich,
72 prac magisterskich i 12 dyplomowych.
Uczestniczy∏ w 140 kongresach, zjazdach, sympozjach i konferencjach, w tym w 105 krajowych
i 35 zagranicznych, na których przedstawi∏ 379
doniesieƒ naukowych. Ponadto by∏ wspó∏redaktorem 2 pami´tników z pracami z konferencji
naukowo-szkoleniowych i 2 suplementów „Otolaryngologii Polskiej” i suplementu „Przeglàdu
Wojskowo-Medycznego” z pracami ze zjazdów,
redaktorem skryptu „Fizjoterapia w otolaryngologii” dla studentów fizjoterapii (UM, ¸ódê 2004)
oraz podr´cznika o tym samym tytule (α – medica
Press, Bielsko-Bia∏a 2005), wspó∏redaktorem
poradnika (wraz z prof. B. Latkowskim) dla pacjentów pt. „Ucho, nos, gard∏o i krtaƒ – co warto
wiedzieç” (PZWL, Warszawa 2007) oraz redaktorem pracy zbiorowej „Pierwsza pomoc medyczna
dla studentów fizjoterapii” (UM, ¸ódê 2007),
wspó∏redaktorem wraz z prof. B. Latkowskim i K.

Kosiek ksià˝ki pt. „Podstawy farmakoterapii i fizjoterapii w wybranych jednostkach otorynolaryngologii (opracowanie dla lekarzy rodzinnych
i lekarzy innych specjalnoÊci) (GEERS, ¸ódê
2010), autorem rozdzia∏u pt. „Podstawowe problemy rehabilitacji na potrzeby lekarzy rodzinnych”. W: „Medycyna rodzinna”, t. 2. pod red. J.
B. Latkowskiego i W. Lukasa (PZWL, Warszawa
2009), redaktorem ksià˝ki pt. „Medical Rehabilitation in Otorhinolaryngology for Students of
Medicine and Physiotherapy” (Medical University,
Lodz 2010), wspó∏redaktorem ksià˝ki pt. „Algorytmy diagnostyki i post´powania w otorynolaryngologii” (G. Janczewski, J.B. Latkowski, J.
Olszewski, K. Kosiek) (Termedia, Poznaƒ 2010),
bra∏ udzia∏ w kolegium naukowym wydania
„Wielkiej encyklopedii medycznej” (Biblioteka
Gazety Wyborczej, Poznaƒ 2011), redaktorem
ksià˝ki pt. „Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny” (PZWL, Warszawa 2011),
wspó∏autorem rozdzia∏u pt. „Nos i zatoki przynosowe” w ksià˝ce „Sygna∏y alarmowe u chorych
i pilne decyzje lekarzy POZ” pod red. J.B. Latkowskiego i K. Kosiek (PZWL, Warszawa 2013),
autorem rozdzia∏u pt. „Rehabilitacja w otorynolaryngologii” w ksià˝ce „Rehabilitacja medyczna”
pod red. A. Kwolka, tom 2 (Elsevier Urban &
Partner, Wroc∏aw 2013), redaktorem „Nowej
Audiofonologii” 2013, 2, supl. 1 ze streszczeniami
z VIII Konferencji Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej PTORL-ChGiSz – ¸ódê 6–8.06.2013.
Wspó∏pracowa∏ (wraz z prof. B. Latkowskim)
przy scenariuszu i bra∏ udzia∏ w filmie pt. „Badanie
s∏uchu oraz wa˝niejsze czynnoÊci protetyczne”
(¸ódê 2007) oraz przy scenariuszu i jako wyk∏adowca w filmie edukacyjnym dla TVN Med. pt.
„Najcz´stsze przyczyny zawrotów g∏owy” (TVN
Warszawa 2008). Opracowa∏ scenariusz i bra∏
udzia∏ w filmie edukacyjnym dla studentów medycyny i fizjoterapii pt. „Rehabilitacja ruchowa
zawrotów g∏owy” (¸ódê 2008), w filmie pt. „åwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne”
(¸ódê 2008), w filmie pt. „Rehabilitacja mowy
prze∏ykowej u chorych po usuni´ciu krtani”
(¸ódê 2008), w filmie edukacyjnym dla studentów medycyny i fizjoterapii pt. „Badanie s∏uchu”
(¸ódê 2009), w filmie edukacyjnym dla studentów medycyny i fizjoterapii pt. „Badanie otoneurologiczne” (¸ódê 2009), w filmie edukacyjnym
dla studentów medycyny i fizjoterapii pt. „Podstawowe czynnoÊci resuscytacyjne” (¸ódê 2009),
w filmie edukacyjnym dla studentów medycyny
i fizjoterapii pt. „Porównanie jakoÊci mowy zast´pczej u chorych laryngektomowanych bez/i
z wszczepionà protezà g∏osowà typu Provox”
(¸ódê 2011), w filmie edukacyjnym dla studen-

tów medycyny i fizjoterapii pt. „Odleg∏a ocena
jakoÊci mowy zast´pczej u chorego po usuni´ciu
krtani z wszczepionà protezà g∏osowà typu Provox”
(¸ódê 2011).
Ponadto na dorobek naukowy prof. Olszewskiego sk∏ada si´ 307 publikacji, z czego 240
zosta∏o wydrukowanych w czasopismach krajowych i 67 w zagranicznych.
Dorobek naukowy Kliniki w ostatnich 10 latach
(2003–2013) to ∏àczne opublikowanych 138 prac
naukowych, w tym 114 w czasopismach polskich
o ∏àcznej punktacji KBN = 739 pkt. oraz 24 prac
w czasopismach zagranicznych o ∏àcznej punktacji IF = 46,554.
Udzia∏ Kliniki w konferencjach i zjazdach
w ostatnich 10 latach (2003-2013) to: 69 krajowych,
na których wyg∏oszono 222 referaty, i 21 zagranicznych, na których przedstawiono 29 referatów.
Habilitacj´ w Klinice Otolaryngologii uzyska∏y nast´pujàce osoby:
1970 r. Bo˝ydar Latkowski – „Znaczenie niektórych
badaƒ ENG w diagnostyce uszkodzeƒ narzàdu przedsionkowego”.
1975 r. Kazimierz Najwer – „Badania nad wp∏ywem
stanu dro˝noÊci nosa na wydolnoÊci
fizyczne ˝o∏nierzy”.
1979 r. Szymon Kubiak – „Profilaktyka, post´powanie lecznicze i rehabilitacja w chorobach narzàdu g∏osu wojskowej kadry
pedagogicznej”.
1981 r. Wies∏aw Su∏kowski – „Badanie nad przydatnoÊcià klinicznà audiometrii i elektromystagmografii w diagnostyce przewlek∏ych zatruç dwusiarczkiem w´gla”.
1984 r. Piotr Zalewski – „Badanie nad zale˝noÊcià
reakcji elektromystagmograficznych wywo∏anych pobudzeniem wahad∏owym
i kalorycznym w ocenie sprawnoÊci
narzàdów przedsionkowych”.
1987 r. Krzysztof Buczy∏ko – „Problemy etiologii
i patogenezy otospongiozy”.
1996 r. Jurek Olszewski – „Badanie doÊwiadczalne nad wp∏ywem niedokrwienia
pochodzàcego z t´tnic kr´gowych
na czynnoÊç ucha wewn´trznego Êwinek
morskich”.
2001 r. Wies∏aw Konopka – „Ocena i analiza
ha∏asu impulsowego oraz badanie jego
wp∏ywu na narzàd s∏uchu z wykorzystaniem emisji otoakustycznych”.
Dzia∏alnoÊç naukowo-badawcza Kliniki
obejmuje nast´pujàce zagadnienia:
● diagnostyk´ i terapi´ uszkodzeƒ narzàdu
s∏uchu,
● diagnostyk´ i terapi´ zaburzeƒ równowagi
cia∏a i zawrotów,
www.magazynorl.pl
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leczenie szumów usznych elektrostymulacjami,
● wp∏yw zmian zwyrodnieniowych odcinka
szyjnego kr´gos∏upa na ucho wewn´trzne
w oparciu o badanie SPPW, elektronystagmografi´ oraz przep∏ywy krwi metodà
dopplerowskà,
● ocen´ mowy zast´pczej u laryngektomowanych w oparciu o badania pletyzmograficzne i pneumotachometryczne,
● ocen´ wolnych rodników ponadtlenkowych i mechanizmów antyoksydacyjnych
granulocytów krwi obwodowej oraz ich
funkcji w przewlek∏ych schorzeniach otorynolaryngologicznych,
● badania ultrastrukturalne narzàdu spiralnego u Êwinek morskich po doÊwiadczalnym
niedokrwieniu ucha wewn´trznego,
● badania rozpuszczalnych antygenów sCD4
i sCD8 u chorych z przewlek∏ym zapaleniem zatok szcz´kowych,
● ocen´ st´˝enia interleukiny IL-1 i IL-6
u chorych z przewlek∏ym zapaleniem migda∏ków podniebiennych,
● badania immunohistoenzymatyczne u chorych z naczynioruchowym i alergicznym
nie˝ytem b∏ony Êluzowej nosa,
● badania nad wp∏ywem Êrodowiska pracy
na stan górnych dróg oddechowych, zmys∏u
s∏uchu, w´chu i smaku,
● badania nad zastosowaniem nowych preparatów i leków w leczeniu chorób otorynolaryngologicznych,
● badania narzàdu s∏uchu w uszkodzeniach
typu odbiorczego wyst´pujàcych w warunkach s∏u˝by wojskowej z zastosowaniem rejestracji s∏uchowych potencja∏ów
wywo∏anych z pnia mózgu oraz emisji otoakustycznej,
● badania nad wykorzystaniem emisji otoakustycznych wywo∏anych jako metoda
badania skryningowego s∏uchu oraz monitorowania zmian w Êlimaku u ˝o∏nierzy
s∏u˝by zasadniczej,
● wczesnà i póênà ocen´ wyników operacji
czynnoÊciowych nosa i zatok przynosowych,
● analiz´ porównawczà diagnostyki zawrotów g∏owy z zastosowaniem wideonystagmografii (VNG) i elektronystagmografii
(ENG),
● analiz´ porównawczà oceny jakoÊci g∏osu
u chorych przed i po leczeniu operacyjnym
i rehabilitacji medycznej z wykorzystaniem wideolaryngostroboskopii,
● profilaktyk´, diagnostyk´ i leczenie wybranych chorób otolaryngologicznych
●
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z wykorzystaniem nowych metod leczenia,
porównanie wp∏ywu ró˝nych rodzajów
znieczulenia na kontrol´ krwawienia Êródoperacyjnego w operacjach endoskopowych zatok przynosowych,
● opracowanie obiektywnej metody detekcji
i analizy zaburzeƒ drogi w´chowej za pomocà skonstruowanego prototypowego
urzàdzenia do badania w´chowych potencja∏ów wywo∏anych,
● analiz´ klinicznà patogenezy przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych z polipami
nosa z uwzgl´dnieniem znaczenia ekspresji
genów
cyclooxygenase-2,
PERIOSTIN,
INTERLEUKIN-1 BETA, INTERLEUKIN-4
i INTERLEUKIN-13,
● znaczenie procesów naprawy DNA i polimorfizmów genów: OGG1, MUTYH,
RAD51, XPD, XRCC1 i XRCC3 dla diagnostyki i terapii nowotworów g∏owy i szyi,
– grant N301 09932/3581 Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (2010 r.),
● mo˝liwoÊci biologii molekularnej z wykorzystaniem procesów naprawy DNA i polimorfizmów genów: OGG1, MUTYH,
RAD51, XPD, XRCC1 i XRCC3 w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów g∏owy
i szyi, – grant N403 2955 33 Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (2011 r.). ●
●
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MECHANIZMY MOLEKULARNE
W NOWOTWORACH G¸OWY I SZYI
prof. dr hab. med. Ireneusz Majsterek1, mgr ¸ukasz Markiewicz1,
mgr Anna Walczak1, dr med. Piotr Pietkiewicz2, dr med. Jaros∏aw Mi∏oƒski2,
prof. dr hab. med. Jurek Olszewski2
MOLECULAR MECHANISMS IN HEAD AND NECK
NEOPLASM
For many years, worldwide and in Poland, neoplastic
diseases occupy the second position among fatal
diseases, after circulatory diseases. Molecular
studies proved that the development of neoplastic
diseases is influenced both by occupational factors
and genetic conditions. The proper course of DNA
repair in the cell allows for the maintenance of
genome integrity and meets the key role in its
protection from carcinogenic agents. The most
commonly studied lesions that cause the
development of head and neck neoplasm are
polymorphisms of mutator genes, i.e. enzyme code
genes in DNA repair paths. The most often studied
are XRCC1 gene polymorphisms. More and more
research studies confirm that double-stranded DNA
breaks belong to the damages leading to
carcinogenesis. Abnormalities in DNA repair can
result in changes in genetic material of the cell and,
consequently, in neoplastic transformation. The
study results show that the cells of head and neck
neoplasm are characterized by highly disturbed DNA
repair process, which indicates their key role in
neoplastic formation in HNSCC.
Key words:
molecular mechanism; head and neck neoplasm

(Mag. ORL, 2014, 49, XIII, 13–22)

PRACA RECENZOWANA

Polimorfizmy genów naprawy DNA
Znaczenie naprawy uszkodzeƒ
jednoniciowych
Najcz´Êciej badanymi zmianami przyczyniajàcymi si´ do rozwoju nowotworów g∏owy i szyi
sà polimorfizmy genów mutatorowych, czyli genów kodujàcych enzymy uczestniczàce w szlakach naprawy DNA. Uszkodzenia tych bia∏ek
powodujà obni˝onà zdolnoÊç naprawczà, czego
skutkiem jest dalsza akumulacja mutacji i niestabilnoÊç genomowa, która mo˝e prowadziç
do transformacji nowotworowej. Wiele badaƒ
wykaza∏o, ˝e polimorfizmy genów bia∏ek uczestniczàcych w szlakach naprawy DNA szczególnie
podnoszà ryzyko zachorowania na raka prze∏yku.

▲

Zak∏ad Chemii i Biochemii Klinicznej UM w ¸odzi
Kierownik Zak∏adu: prof. dr hab. med. Ireneusz Majsterek
Pl. Hallera 1, 90-647 ¸ódê
2
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu
Medycznego w ¸odzi
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. Jurek Olszewski
ul. ˚eromskiego 113, 90-549 ¸ódê
1

Choroby nowotworowe w Polsce i na Êwiecie
od wielu lat zajmujà drugie miejsce po chorobach uk∏adu krà˝enia pod wzgl´dem ÊmiertelnoÊci, przy czym ich udzia∏ w zgonach stale roÊnie.
Wysoka liczba zgonów jest cz´sto spowodowana
zbyt póênà lub niew∏aÊciwà diagnozà choroby
i wcià˝ niedostatecznie skutecznymi metodami
terapii. Badania molekularne dowiod∏y, ˝e
na rozwój chorób nowotworowych wp∏ywajà
zarówno czynniki Êrodowiskowe, jak i uwarunkowania genetyczne. Prawid∏owy przebieg procesów naprawy DNA w komórce zapewnia utrzymanie integralnoÊci genomu i pe∏ni kluczowà
funkcj´ w jego ochronie przed dzia∏aniem czynników kancerogennych. Coraz wi´cej badaƒ
potwierdza, ˝e nienaprawione uszkodzenia DNA
w znaczàcym stopniu przyczyniajà si´ do karcenogenezy. Wyst´powanie wariantów polimorficznych genów uczestniczàcych w systemach
naprawy, a tak˝e efektywnoÊç tych mechanizmów
naprawczych mo˝e kszta∏towaç podatnoÊç na rozwój chorób nowotworowych. Intensywnie poszukuje si´ wi´c nowych molekularnych czynników prognostycznych, które mog∏yby tworzyç
podstaw´ rokowania i strategii leczenia. Wykazano, ˝e polimorfizmy w genach naprawy DNA
mogà si´ przejawiaç zmianami strukturalnymi
i funkcjonalnymi bia∏ek, i w ten sposób wp∏ywaç
na ryzyko rozwoju ró˝nych typów raka.
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Jednymi z najcz´Êciej badanych sà polimorfizmy genu XRCC1 kodujàcego bia∏ko uczestniczàce w naprawie DNA przez wycinanie zasad.
Brak tego bia∏ka powoduje nadwra˝liwoÊç
na promieniowanie jonizujàce, nadtlenek wodoru i czynniki alkilujàce, co powoduje niemal
10-krotny wzrost poziomu delecji i aberracji
chromosomowych. Udowodniono zwiàzek mi´dzy
polimorfizmami Arg194Trp, Arg280His i Arg399Gln
a wzrostem ryzyka wystàpienia raka p∏askonab∏onkowego g∏owy i szyi (ang. head and neck
squamous cell carcinoma, HNSCC). Liczne badania wykaza∏y silnà zale˝noÊç mi´dzy wyst´powaniem wariantów 194Trp, 280His oraz 399Gln
a ryzykiem zachorowania na nowotwory g∏owy
i szyi. Odkryto równie˝ zale˝noÊç mi´dzy innym
genem uczestniczàcym w naprawie BER – hOGG1
a wyst´powaniem HNSCC. W Êwietle wielu badaƒ obecnoÊç wariantu Cys/Cys, a tak˝e Ser/Cys
w miejscu polimorficznym Ser326Cys podnosi
ryzyko zachorowalnoÊci na HNSCC.
Trzy geny bia∏ek uczestniczàcych w naprawie DNA przez wycinanie nukleotydów (ang.
nucleotide excision repair, NER) majà prawdopodobnie zwiàzek z podniesionym ryzykiem
zachorowania na nowotwory g∏owy i szyi: XPD,
XPC i XPA. Gen XPD koduje bia∏ko – ATP-zale˝nà helikaz´, która uczestniczy w NER oraz
w transkrypcji (jest cz´Êcià kompleksu transkrypcyjnego TFIIH). W przypadku tego genu wykazano, ˝e homozygota C/C polimorfizmu 35931
C>A powoduje podniesienie poziomu tego ryzyka. Badania polimorfizmu poliAT (PAT) insercja/delecja w intronie 9 genu XPC wykaza∏y, ˝e
wariant XPC-PAT +/+ i -/+ mogà mieç zwiàzek
z etiologià raka. Podobnà zale˝noÊç wykazano
w wypadku polimorfizmu XPA 5”-UTR AG, gdzie
wyst´powanie heterozygoty A/G mo˝e podnieÊç
ryzyko zachorowania na HNSCC.
G∏ównym czynnikiem egzogennym, znacznie podnoszàcym ryzyko rozwoju raka regionu
g∏owy i szyi, jest niewàtpliwie palenie papierosów. W dymie tytoniowym zidentyfikowano prawie 4000 zwiàzków chemicznych, w tym wiele
aktywnych genotoksycznie, które oddzia∏ujà
z DNA. Zawarte sà w nim bardzo du˝e iloÊci
policyklicznych w´glowodorów aromatycznych
i amin aromatycznych powodujàcych powstawanie adduktów z DNA tzw. bulky lesions, jak równie˝ reaktywnych form tlenu, b´dàcych g∏ównà
przyczynà powstawania 8-oksoguaniny.
Modyfikacje DNA zwykle prowadzà do mutagenezy i niestabilnoÊci genomowej. Uszkodzenia mogà blokowaç transkrypcj´ i replikacj´
DNA, wywo∏ujàc zaburzenia w regulacji punktów
kontrolnych cyklu komórkowego, a tym samym
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zainicjowanie procesu nowotworzenia. Niezb´dne do prawid∏owego funkcjonowania komórki sà
zatem poprawnie dzia∏ajàce systemy naprawy
DNA. Takie defekty, zmniejszajàce zdolnoÊç
do naprawy uszkodzeƒ DNA, obserwuje si´
w wielu typach komórek nowotworowych. Zró˝nicowanie form allelicznych danego genotypu
mo˝e fenotypowo objawiaç si´ ró˝nà aktywnoÊcià bia∏ek uczestniczàcych w systemach naprawy
DNA, a przez to indywidualnà osobniczà podatnoÊcià na dalsze uszkodzenia materia∏u genetycznego. Âliwiƒski i in. (2011) przeprowadzili
analiz´ efektywnoÊci naprawy uszkodzeƒ DNA
oraz okreÊlili znaczenie wariantów polimorficznych genów naprawy DNA: MUTYH i OGG1
dla wyst´powania nowotworów g∏owy i szyi. DoÊwiadczenia prowadzono na komórkach linii
HTB-43 b´dàcych komórkami raka p∏askonab∏onkowego krtani, na limfocytach krwi obwodowej pacjentów z HNSCC oraz limfocytach pochodzàcych od osób, u których nie stwierdzono
HNSCC ani innych nowotworów. Wykazali oni
statystycznie znamienny spadek efektywnoÊci
naprawy NER (P < 0,001) i BER (P < 0,01) w komórkach HTB-43 w porównaniu z komórkami
kontrolnymi (in vitro BER/NER assay). W przypadku limfocytów od pacjentów z HNSCC zaobserwowano równie˝ spadek efektywnoÊci naprawy NER (P < 0,001) w porównaniu z kontrolà.
Nast´pnie stwierdzono, ˝e w przypadku genu
OGG1, zaanga˝owanego w szlak BER, obecnoÊç
genotypu Ser326Cys (OR = 6,38; CI =
3,63–11,19) lub Cys326Cys (OR = 4,48; CI =
1,67–12,02) lub allela 326Cys (OR = 3,23;
PU = 2,28–4,58) mo˝e byç zwiàzana z podwy˝szonym ryzykiem wyst´powania HNSCC, co potwierdzi∏o wyniki otrzymane w innych populacjach. Nie wykryto natomiast zwiàzku pomi´dzy
polimorfizmem Tyr165Cys genu MUTYH a wyst´powaniem HNSCC.
Dotychczasowe doniesienia dodatkowo potwierdzajà przypuszczenia dotyczàce zaburzonych procesów naprawy DNA w limfocytach
krwi obwodowej pacjentów z HNSCC. W przeprowadzonych badaniach wykazano podwy˝szony
poziom uszkodzeƒ endogennych oraz obni˝onà
efektywnoÊç naprawy. Ponadto Iwakawa i in.
(2005) wykorzystujàc metod´ testu kometowego
(ang. comet assay), porównali poziom uszkodzeƒ
DNA indukowanych w komórkach pozyskanych
od pacjentów z HNSCC i osób potencjalnie zdrowych. Poziom uszkodzeƒ w przypadku pacjentów
z HNSCC by∏ wy˝szy w porównaniu z kontrolà.
Wyniki te zosta∏y potwierdzone przez rezultaty
póêniejszych badaƒ Saha i in. (2008), którzy
równie˝ zaobserwowali wolniejszà napraw´

zasad azotowych. Uszkodzenia te sà usuwane
g∏ównie przez system naprawy BER. Ponadto
niektóre doniesienia wskazujà na udzia∏ systemu
BER w naprawie uszkodzeƒ powodowanych
przez niektóre epoksydy dihydrodioli (ang. dihydrodiol epoxides), takich jak: BADE-II (ang. (±)
-benz[a]anthracene-trans8,9dihydrodiol-10,11
-epoxide) i CDE (ang. (±)-chrysene-trans-1,2-dihydrodiol-3,4-epoxide). Rezultaty przeprowadzonych badaƒ pokazujà spadek poziomu naprawy BER w komórkach nowotworowych linii
HTB-43 w porównaniu z poziomem naprawy
w limfocytach pochodzàcych od osób, u których
nie stwierdzono nowotworu. WczeÊniejsze doniesienia wià˝à polimorfizmy genów naprawy
BER z predyspozycjà do rozwoju raka p∏askonab∏onkwego. Stwierdzono, ˝e w przypadku genu
XRCC1 (ang. X-ray repair cross complementing
group 1) obecnoÊç allelu 399Gln obni˝a skutecznoÊç naprawy systemu BER oraz zwi´ksza ryzyko wystàpienia raka g∏owy i szyi u osób palàcych
tytoƒ. 8-oksoguanina (8-oxoG), b´dàca jednym
z najcz´stszych uszkodzeƒ DNA, powstajàcych
w wyniku stresu oksydacyjnego, zaanga˝owanym w proces kancerogenezy, jest usuwana
przez enzymy szlaku BER. Wyniki poprzednich
badaƒ wskazujà, ˝e glikozylaza OGG1 jest g∏ównym
enzymem zaanga˝owanym w usuwanie 8-oxoG.
Rezultaty badaƒ w∏asnych pokazujà, ˝e w przypadku genu OGG1 genotypy: heterozygotyczny
Ser326Cys oraz homozygotyczny Cys326Cys
mogà powodowaç podwy˝szenie ryzyka zachorowania na p∏askonab∏onkowego raka regionu
g∏owy i szyi. Znaczàcy wzrost ryzyka rozwoju
HNSCC u heterozygot Ser326Cys, jak równie˝
u homozygot Cys326Cys, potwierdzajà wyniki
otrzymane przez Elahi i in. (2002). Wzrost ryzyka rozwoju p∏askonab∏onkowego raka p∏uc
w przypadku homozygot Cys326Cys zaobserwowano równie˝ w populacji japoƒskiej. Pozytywna
korelacja zosta∏a tak˝e wykazana dla wyst´powania raka prze∏yku w populacji chiƒskiej.
Stwierdzono równie˝ cz´stà utrat´ heterozygotycznoÊci w rejonie tego genu w nowotworach
nerki i p∏uc. Najprawdopodobniej jest to zwiàzane z tym, ˝e z wariantem polimorficznym
326Cys wià˝e si´ zmniejszona cz´stoÊç wycinania 8-oxoG. Inne êród∏a potwierdzajà t´ teori´,
wykazujàc, ˝e bia∏ko kodowane przez wariant
polimorficzny 326Ser wykazuje wi´kszà zdolnoÊç
naprawy uszkodzeƒ DNA ni˝ bia∏ko kodowane
przez allel 326Cys. Jako powód zmniejszonej cz´stoÊci wycinania przez bia∏ko kodowane przez
allel 326Cys rozpatruje si´ równie˝ brak stymulacji przez bia∏ko APEX1, które jest g∏ównym
bia∏kiem naprawczym dla miejsc apirymidyno-
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uszkodzeƒ indukowanych w przypadku limfocytów od pacjentów z nowotworami g∏owy i szyi
w porównaniu z kontrolà. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e
w przeprowadzonych badaniach ocenie poddano
globalnà napraw´ DNA bez uwzgl´dnienia specyficznych mechanizmów naprawy aktywowanych zale˝nie od charakteru uszkodzenia.
Wiele êróde∏ wskazuje, ˝e system NER odpowiada za usuwanie szerokiego spektrum uszkodzeƒ DNA, zaczynajàc od adduktów powsta∏ych
w wyniku dzia∏ania promieniowania UV, policyklicznych w´glowodorów aromatycznych i amin
aromatycznych po uszkodzenia generowane
przez niektóre leki antynowotworowe, takie jak
np. cis-DDP. Liczne badania potwierdzajà obecnoÊç adduktów PAH:DNA w materiale pochodzàcym z nowotworów otaczajàcych tkanek
i leukocytów krwi obwodowej pacjentów. W tym
samym materiale stwierdza si´ równie˝ wysoki
poziom alkilowanej guaniny. Nale˝y równie˝ zauwa˝yç, ˝e cisplatyna najprawdopodobniej reaguje z wieloma innymi elementami w ró˝nych
przedzia∏ach komórkowych, jak np.: DNA, RNA,
bia∏ka, fosfolipidy b∏onowe i mikrofilamenty
wchodzàce w sk∏ad cytoszkieletu. Wyniki zaprezentowane przez Âliwiƒskiego i in. (2011) potwierdzi∏y znaczàcy spadek efektywnoÊci naprawy
w systemie NER w komórkach nowotworowych
raka krtani linii HTB-43 oraz w limfocytach krwi
obwodowej pacjentów z HNSCC w porównaniu
z limfocytami pochodzàcymi od osób, u których
nie wykryto nowotworów. Dalszy spadek poziomu naprawy stwierdzono po zastosowaniu
promieniowania UV lub cisplatyny. Na poziomie molekularnym mo˝e to t∏umaczyç fakt, i˝
w przypadku wspomnianego genu XPD, którego
produkt bia∏kowy bierze udzia∏ w systemie naprawy NER, ustalono, ˝e polimorfizm Lys751Gln
ma istotne znaczenie w kszta∏towaniu podatnoÊci na nowotwory g∏owy i szyi. Gen XPD dzi´ki
alternatywnemu sk∏adaniu mo˝e kodowaç nawet 11 ró˝nych bia∏ek, a wÊród nich ludzkie bia∏ko XPD o w∏aÊciwoÊciach helikazy zale˝nej
od DNA. Dotychczasowe badania wykaza∏y istnienie 17 miejsc polimorficznych w tym genie,
przy czym z najwi´kszà cz´stoÊcià wyst´puje polimorfizm Lys751Gln, które równie˝ kszta∏tujà
ryzyko wystàpienia HNSCC.
Uszkodzenia DNA w komórkach pozyskanych od pacjentów z nowotworami g∏owy i szyi
mogà byç spowodowane wieloma czynnikami,
m.in. wynikaç, jak si´ okazuje, z preferowanej
diety. Nitrozoaminy, obecne w znacznych iloÊciach w dymie tytoniowym, powstajà równie˝
w niew∏aÊciwie przechowywanej (sfermentowanej)
˝ywnoÊci. Mogà byç one êród∏em alkilowanych
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wych i apurynowych w DNA komórek ssaków.
Szacuje si´, ˝e odpowiada ono za hydroliz´ wiàzania fosfodiestrowego a˝ w 95% miejsc AP.
Dodatkowo bia∏ko to dzia∏a nie tylko jako AP
endonukleaza, ale te˝ jako czynnik modyfikujàcy
wiele innych czynników, wliczajàc w to: Fos, Jun,
NF-κB, czynnik HIF-1α (ang. hypoxia-inducible
factor), HLF (ang. HIF-like factor) oraz bia∏ko
TP53. Zaanga˝owanie bia∏ka TP53 w proces
naprawy 8-oxoguaniny potwierdzajà wyniki
ostatnich badaƒ, w których wykazano, ˝e bia∏ko
to ∏àczy si´ z elementami promotora genu OGG1, b´dàc tym samym jednym z g∏ównych regulatorów jego ekspresji.
Âliwiƒski i in. (2011) zaprezentowali równie˝ badania dotyczàce zwiàzku pomi´dzy wyst´powaniem HNSCC a polimorfizmem Tyr165Cys
genu MUTYH, który nie by∏ uprzednio badany
w polskiej populacji. Glikozylaza MUTYH wycina
adenin´ z b∏´dnej pary A:8-oxoG, zapobiegajàc
tym samym transwersji G:C>T:A. Najnowsze
dane eksperymentalne pokazujà, ˝e zmutowane
formy recesywne (165Cys) genu MUTYH kodujàcego enzym bioràcy udzia∏ w szlaku BER predysponujà do powstawania raka. Kasahara i in.
(2008) wià˝à ryzyko rozwoju raka jelita grubego
z wariantem Gln324His genu MUTYH. Dane te
potwierdzajà wa˝nà funkcj´ genu MUTYH
w procesie neoplazji nowotworów jelita grubego, chocia˝ Görgens i in. (2007) nie wykazali
˝adnej korelacji pomi´dzy polimorfizmami
Val22Met, Gln324His i Val315Met genu MUTYH
ze wzrostem ryzyka wystàpienia HNSCC. Wyniki
otrzymane przez Âliwiƒskiego z zespo∏em (2011)
równie˝ sugerujà brak zwiàzku pomi´dzy wyst´powaniem HNSCC a kolejnym badanym polimorfizmem Tyr165Cys genu MUTYH.
Produkt pojedynczego genu zwykle mo˝e
mieç mniejsze znaczenie dla kszta∏towania ryzyka
wyst´powania raka ni˝ kombinacje wielogenowe
badanych polimorfizmów. Ryzyko to wzrasta,
gdy geny te nale˝à do tego samego systemu naprawy DNA. Wyniki zespo∏u Âliwiƒskiego (2009,
2011) pokazujà, ˝e jednoczesne wystàpienie genotypów Tyr165Tyr/Cys326Cys lub Tyr165Cys/Ser326Cys dla kombinacji genów MUTYH i OGG1
mo˝e podwy˝szaç ryzyko wyst´powania nowotworów regionu g∏owy i szyi, podczas gdy genotyp
Tyr165Tyr/Ser326Ser lub Tyr165Cys/Ser326Ser
mo˝e wykazywaç efekt ochronny dla wyst´powania HNSCC. JednoczeÊnie brak zwiàzku pomi´dzy wyst´powaniem HNSCC a polimorfizmem Tyr165Cys genu MUTYH pozwala sàdziç,
˝e wa˝niejsze dla inicjacji procesu nowotworzenia mogà byç warianty polimorficzne genu OGG1.
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Rola polimorfizmów naprawy
dwuniciowych p´kni´ç DNA
przez rekombinacj´ homologicznà (HRR)
Coraz wi´cej badaƒ potwierdza, ˝e dwuniciowe p´kni´cia DNA sà tym spoÊród wielu rodzajów uszkodzeƒ, które w znaczàcym stopniu
przyczyniajà si´ do karcenogenezy. Sà one naprawiane g∏ównie przez niehomologiczne ∏àczenie koƒców i przez rekombinacj´ homologicznà.
Wyst´powanie wariantów polimorficznych genów
uczestniczàcych w tych systemach, a tak˝e efektywnoÊç tych mechanizmów naprawczych mogà
kszta∏towaç podatnoÊç na rozwój chorób nowotworowych. Intensywnie poszukuje si´ wi´c
nowych molekularnych czynników prognostycznych, które mogà byç podstawà rokowania i stosowania skutecznych strategii leczenia. Wykazano, ˝e polimorfizmy w genach naprawy DNA
mogà przejawiaç si´ zmianami strukturalnymi
i funkcjonalnymi bia∏ek, i w ten sposób wp∏ywaç
na ryzyko pojawienia si´ raka.
Bia∏ka RAD51 i XRCC3 sà niezb´dnymi
sk∏adnikami procesu HRR. Komórki prokariotyczne i eukariotyczne z upoÊledzonym systemem
naprawy przez rekombinacj´ homologicznà sà
znacznie bardziej wra˝liwe na promieniowanie
jonizujàce i czynniki indukujàce powstawanie
wiàzaƒ krzy˝owych w DNA. Komórki XRCC3
-defektywne po ekspozycji na promieniowanie
jonizujàce majà zaburzony mechanizm gromadzenia bia∏ek RAD51 w miejscu uszkodzenia
DNA. Komórki te charakteryzujà si´ równie˝
du˝à niestabilnoÊcià genetycznà i wi´kszà wra˝liwoÊcià na czynniki uszkadzajàce DNA.
Istnieje wiele doniesieƒ na temat znaczenia
polimorfizmów genów RAD51 i XRCC3 w rozwoju nowotworów u ludzi. Najcz´Êciej badanym
polimorfizmem genu XRCC3 jest polimorfizm
Thr241Met, wynik tranzycji C>T w eksonie 7
(rs861539). Miejsce polimorficzne w pozycji
C722T tego genu znajduje si´ w sekwencji kodujàcej aminokwas zlokalizowany w centrum
aktywnym bia∏ka. Wyniki badaƒ dotyczàcych
polimorfizmu Thr241Met genu XRCC3 jako
czynnika ryzyka dla ró˝nych rodzajów raka sà
sprzeczne. Wykazano zwiàzek mi´dzy wariantami polimorficznymi tego genu a zwi´kszonym
prawdopodobieƒstwem wystàpienia raka p∏uca,
piersi i p´cherza moczowego. Nie stwierdzono
zale˝noÊci w przypadku nowotworów skóry, jajnika i endometrium.
Stosunkowo niewiele danych poddaje analizie znaczenie polimorfizmu Thr241Met genu
XRCC3 w nowotworach g∏owy i szyi. Kiethubthew i in. (2006). wykazali, ˝e wyst´powanie
wariantu 241Met zwi´ksza trzykrotnie ryzyko

geal lesions, PHLL) a polimorfizmami G135C
genu RAD51 i C722T genu XRCC3. Stwierdzili
oni zwiàzek mi´dzy PHLL i wariantami 722CT
(OR = 6,67, 95% CI = 3,02–14,74), jak równie˝
722TT (OR = 4,65, 95% CI = 2,30–9,43) genu
XRCC3. Podobnà zale˝noÊç zaobserwowano
mi´dzy tymi genotypami a HNSCC (odpowiednio
OR = 2,59, 95% CI = 1,61–4,16 oraz OR = 5,54,
95% CI = 3,22–9,52). Wykazano równie˝ zwiàzek mi´dzy PHLL (OR = 6,04, 95% CI =
3,69–9,90) i HNSCC (OR = 6,04, 95% CI =
3,69–9,90) a wariantem 135GC genu RAD51.
Odkryli równie˝ zwiàzek mi´dzy wymienionymi
wariantami polimorficznymi genów XRCC3 lub
RAD51 i paleniem tytoniu w PHLL (odpowiednio
OR = 2,85–10,28 i 1,82–7,35) oraz u pacjentów
z HNSCC (odpowiednio OR = 2,94–13,93
i 1,36–3,94). Podobnie, spo˝ycie alkoholu skorelowane z okreÊlonymi wariantami polimorficznymi wp∏ywa∏o na wi´kszà cz´stoÊç wyst´powania PHLL (odpowiednio OR = 3,44–6,12
i 3,52–8,43), jak równie˝ HNSCC (odpowiednio
OR = 2,71–7,01 i 2,33–4,62).

EfektywnoÊç naprawy dwuniciowych
p´kni´ç DNA w nowotworach g∏owy i szyi
Nieprawid∏owoÊci w naprawianiu uszkodzeƒ
DNA mogà doprowadziç do zmian w materiale
genetycznym komórki, czego skutkiem mo˝e byç
transformacja nowotworowa. Mutacje i polimorfizmy w genach kodujàcych bia∏ka mechanizmów naprawy mogà wywo∏ywaç zmiany w ich
strukturze, prowadzàc do zaburzeƒ w funkcjonowaniu szlaków naprawy DNA. To z kolei wp∏ywa na skutecznoÊç naprawy uszkodzeƒ DNA,
kszta∏tujàc podatnoÊç na powstawanie i rozwój
choroby nowotworowej. Naprawa p´kni´ç dwuniciowych DNA (DSBs) jest szczególne wa˝na dla
zachowania stabilnoÊci i integralnoÊci genomu.
Dwuniciowe p´kni´cia DNA sà usuwane
g∏ównie za pomocà NHEJ lub HRR. Eksperymenty
wykaza∏y, ˝e nieefektywna naprawa uszkodzeƒ
DNA jest jednà z kluczowych przyczyn kancerogenezy. Dost´pne w literaturze dane opisujà
badania z zastosowaniem metody kometowej,
okreÊlajàce kinetyk´ naprawy uszkodzeƒ DNA
w komórkach HNSCC. Wykaza∏y one podwy˝szony poziom uszkodzeƒ endogennych i obni˝onà
skutecznoÊç naprawy DNA w limfocytach osób
z nowotworami g∏owy i szyi w porównaniu z limfocytami osób zdrowych po ekspozycji na promieniowanie γ. Mo˝e to Êwiadczyç o niestabilnoÊci
genomowej w limfocytach pacjentów z HNSCC.
W komórkach tych po 15 min inkubacji naprawczej odnotowano równie˝ wy˝szy poziom uszkodzeƒ DNA i obni˝onà kinetyk´ naprawy w po-
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zachorowania na nowotwory jamy ustnej. Badania na populacji belgijskiej wykaza∏y natomiast zwiàzek genotypu Thr241Met (OR = 2,05;
p = 0,02) z podniesionym ryzykiem wystàpienia
nowotworów g∏owy i szyi. Kolejne badania przeprowadzone na populacji amerykaƒskiej nie
potwierdzi∏y zwiàzku polimorfizmu Thr241Met
genu XRCC3 ze zwi´kszonym ryzykiem wyst´powania nowotworów g∏owy i szyi. Przytoczone
dane wskazujà na znaczne zró˝nicowanie w rozk∏adzie alleli Thr241Met genu XRCC3 wÊród
ró˝nych populacji.
Kolejnym badanym polimorfizmem, który
mo˝e mieç zwiàzek z ryzykiem wystàpienia nowotworów g∏owy i szyi, by∏ polimorfizm G135C
(c.-3429 G>C; rs1801320) genu RAD51. Gen
RAD51 koduje g∏ówne bia∏ko systemu naprawy
HRR, odpowiedzialne za inwazj´ naprawianej
nici DNA do nieuszkodzonej homologicznej
chromatydy. Polimorfizm G135C wyst´puje
w regionie niekodujàcym 5’UTR i mo˝e zmieniaç
stabilnoÊç mRNA oraz efektywnoÊç translacji,
prowadzàc do zmiany poziomu bia∏ka RAD51.
Badania wykaza∏y zwiàzek tego polimorfizmu ze
zwi´kszonym ryzykiem zachorowania na raka
piersi. Wykazano tak˝e efekt ochronny tego polimorfizmu u na∏ogowych palaczy. Kolejne badania, przeprowadzone na populacjach hiszpaƒskiej, afroamerykaƒskiej i kaukaskiej, wykaza∏y
równie˝ zwiàzek mi´dzy polimorfizmami Ala17893Gly i Thr241Met genu XRCC3 a rozwojem
stanów przedrakowych w jamie ustnej. Tylko
dwa zespo∏y naukowców bada∏y zwiàzek polimorfizmu G135C genu RAD51 z ryzykiem rozwoju
HNSCC. Werbrouck i in. (2008) badajàc populacj´
belgijskà, wykazali efekt ochronny heterozygoty
G135C, natomiast Lu i in. (2007) nie znaleêli
zwiàzku mi´dzy polimorfizmem tego genu a zapadalnoÊcià na nowotwory g∏owy i szyi u osób
rasy bia∏ej. Odkryto równie˝ zale˝noÊç mi´dzy
polimorfizmami w genach naprawy przez rekombinacj´ homologicznà a rakiem wyst´pujàcym w rejonie g∏owy i szyi.
Werbrouck i in. (2008) stwierdzili, ˝e wariant 722C>T genu XRCC3 znacznie zwi´ksza
ryzyko HNSCC. Najsilniejszy zwiàzek ustalono dla
heterozygot (skorygowany OR = 2,05, p = 0,02).
Dla wariantu homozygotycznego skorygowany
OR = 1,77 nie by∏ statystycznie istotny (p = 0,13).
Ponadto rozk∏ad genotypów nie ró˝ni∏ si´
w przypadku grupy badanej i kontroli dla polimorfizmów 1843 A>G oraz 562A>G. Âliwinski
i in. (2010) przeprowadzili badania kliniczno-kontrolne w celu znalezienia zwiàzku mi´dzy
HNSCC i/lub zmianami przednowotworowymi
w krtani (ang. precancerous hyperplastic laryn-
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równaniu z limfocytami osób z grupy kontrolnej.
Podobne rezultaty w swoich pracach przedstawi∏
Rusin i in. (2009).
Przytoczone badania, przeprowadzone z zastosowaniem metody kometowej w wersji alkalicznej, dotyczy∏y kinetyki naprawy p´kni´ç jedno- i dwuniciowych DNA oraz miejsc alkalicznie
labilnych. Nie ocenia∏y jednak specyficznie efektywnoÊci naprawy DSBs. W celu oceny kinetyki
naprawy tylko p´kni´ç dwuniciowych DNA nale˝a∏o wykorzystaç technik´ badajàcà jedynie ten
szczególny typ uszkodzeƒ DNA, np. metod´
z rzadko tnàcà endonukleazà I-SceI. Metoda ta
wymaga jednak u˝ycia linii komórek stabilnych
transformantów, zawierajàcych konstrukty
z miejscami ci´cia dla I-SceI. Liang i Jasin (1999)
opracowali modyfikacj´ tej metody: test TAK
(ang. extrachromosomal assay for DNA double-strand break repair, TAK assay), który pozwala
na badanie efektywnoÊci naprawy p´kni´ç dwuniciowych DNA w dowolnym typie komórek ssaków bez koniecznoÊci otrzymania i selekcji stabilnych linii komórkowych z miejscem ci´cia dla
I-SceI. Test ten umo˝liwia okreÊlenie efektywnoÊci zarówno NHEJ, jak i HRR w naprawie
DSBs.
Eksperyment przeprowadzony testem TAK
przez Walczak i in. (2012) nie wykaza∏ jednak
ró˝nic w efektywnoÊci naprawy p´kni´ç dwuniciowych DNA w limfocytach pacjentów z HNSCC
w porównaniu z limfocytami osób, u których nie
zdiagnozowano nowotworów. Mo˝e to Êwiadczyç, ˝e w zaburzeniach kinetyki naprawy wykazanych przez Iwakawa i in. (2005) oraz Saha i in.
(2008) g∏ównà rol´ odgrywajà inne rodzaje
uszkodzeƒ ni˝ dwuniciowe p´kni´cia DNA, takie
jak uszkodzenia oksydacyjne, miejsca apurynowe lub pirymidynowe, alkilowane zasady czy
wiàzania krzy˝owe DNA. Analizie naprawy p´kni´ç dwuniciowych na drodze HRR i NHEJ z zastosowaniem testu TAK poddano równie˝ linie
komórek nowotworowych. Wykaza∏a ona znaczàce ró˝nice w poziomach naprawy mi´dzy komórkami docelowymi nowotworów g∏owy i szyi
a limfocytami z krwi obwodowej pacjentów
z HNSCC oraz osób potencjalnie zdrowych. Wyniki badaƒ pokazujà znacznà przewag´ systemu
NHEJ nad HRR we wszystkich badanych typach
komórek. Najwi´ksze ró˝nice w efektywnoÊci
tych napraw by∏y widoczne w liniach komórek
nowotworowych. Wynosi∏y one 3887 kolonii/µg
DNA dla komórek linii HTB-43 i 3900 kolonii/µg
DNA dla komórek linii SCC-25. W limfocytach
ró˝nica ta by∏a znaczàco ni˝sza i wynosi∏a 2514
kolonii/µg DNA dla komórek z krwi obwodowej
pacjentów ze zdiagnozowanymi nowotworami
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g∏owy i szyi oraz 2715 kolonii/µg DNA dla limfocytów osób, u których nie stwierdzono wyst´powania nowotworów. NHEJ jest szlakiem bardziej
korzystnym dla komórki i pozwala na szybsze
usuni´cie uszkodzeƒ ni˝ HRR. Naprawa przez
niehomologiczne ∏àczenie koƒców jest jednak
procesem niedok∏adnym, w konsekwencji mo˝e
promowaç niestabilnoÊç genomowà.
Zaburzenia w naprawie DSBs, które obserwuje si´ w komórkach nowotworowych w kontekÊcie przedstawionych badaƒ, mogà byç spowodowane defektem mechanizmu naprawy
DNA przez rekombinacj´ homologicznà. Jednak˝e znaczne ró˝nice w efektywnoÊci naprawy
DSBs, wykazane pomi´dzy limfocytami a liniami
komórkowymi, sugerujà, ˝e badania te powinny
byç prowadzone przede wszystkim na komórkach docelowych nowotworu. Ponadto przytoczone wyniki mogà Êwiadczyç o strukturalnych
i funkcjonalnych zmianach w bia∏kach naprawczych, spowodowanych istnieniem wariantów
polimorficznych genów naprawy HRR zwiàzanych z podwy˝szonym ryzykiem HNSCC. Dlatego wydaje si´, ˝e warianty polimorficzne genów
zwiàzanych ze szlakami naprawy p´kni´ç dwuniciowych DNA mogà si´ staç istotnymi markerami, których obecnoÊç Êwiadczy o zwi´kszonym
ryzyku rozwoju HNSCC. Badania profilu ekspresji i aktywnoÊci biologicznej genów RAD51
i XRCC3 in vivo pozwolà tak˝e na lepsze zrozumienie zale˝noÊci mi´dzy pod∏o˝em molekularnym
choroby nowotworowej a ryzykiem jej wystàpienia. Uzyskane wyniki potwierdzajà koniecznoÊç
dalszych badaƒ mechanizmów naprawy p´kni´ç
dwuniciowych DNA jako jednego z kluczowych
elementów, które mogà si´ przyczyniaç do niestabilnoÊci genomowej w nowotworach g∏owy
i szyi.

Inne szlaki w HNSCC
Kinazy 3-fosfoinozytolu (ang. phosphoinositide 3-kinases, PI3K) to rodzina powiàzanych
enzymów, które odgrywajà g∏ównà rol´ w wa˝nych komórkowych mechanizmach regulacyjnych. Kinazy PI3K sà zdolne do fosforylowania
pozycji 3'-OH fosfoinozytydu lipidów (PI), generujàc z lipidów wtórne przekaêniki sygna∏u komórkowego. Ich zadaniem jest regulacja wielu procesów biologicznych, w tym wzrostu komórek,
ró˝nicowania, prze˝ycia, proliferacji i migracji.
Sygnalizacja szlaku PI3K-AKT pe∏ni kluczowà
funkcj´ w kszta∏towaniu predyspozycji do nowotworów przez wiele bia∏ek efektorowych, tj. cyklin´ D1, która oddzia∏uje na progresj´ cyklu
komórkowego i proliferacj´, hamowanie kinazy
3 syntazy glikogenu (ang. glycogen synthase

takich jak PTEN, wyst´puje bardzo powszechnie,
chocia˝ mutacje mogà byç g∏ównym mechanizmem utraty aktywnoÊci PTEN w HNSCC.
Rodzina bia∏ek NOTCH sk∏ada si´ z 4 receptorów (NOTCH1-4), które wspó∏dzia∏ajà z dwiema rodzinami ligandów: podobnych do ligandów
Delta (ang. delta-like: Dll1, Dll3 i Dll4) i Jagged
(Jag1 i Jag2), które sà zwykle zwiàzane z b∏onà
komórkowà. Po zwiàzaniu liganda dochodzi
do podwójnego ci´cia receptora przez metaloproteinaz´ ADAM i gamma-sekretaz´, co powoduje uwolnienie domeny wewnàtrzkomórkowej
(NICD). Domena NICD po zwiàzaniu si´ z kompleksem CSL/MAM jest zdolna do wiàzania DNA
i promowania transkrypcji. Sygnalizacja NOTCH
jest traktowana jako pronowotworowa dzi´ki
odkrytym mutacjom aktywujàcym, obserwowanym w genach dla receptorów NOTCH lub ich
regulatorów w komórkach T ostrej bia∏aczki
limfoblastycznej (T-ALL), przewlek∏ej bia∏aczki
limfatycznej, w ch∏oniakach. Mutacje domen heterodimeryzacyjnych (HD) NOTCH1 powodujà
niezale˝nà od liganda aktywacj´ proteolitycznà
opisanà w wielu przypadkach T-ALL. Wspomniane mutacje powodujà aktywacj´ HES1, co z kolei
hamuje transkrypcj´ PTEN. Wykazano, ˝e utrata
PTEN jest mechanizmem opornoÊci na hamowanie NOTCH1 w leczeniu T-ALL. Niedawno kilka
zespo∏ów badawczych, stosujàc sekwencjonowanie eksomowe nowej generacji donios∏o, ˝e
mutacje NOTCH sà drugà co do cz´stoÊci grupà
mutacji po mutacjach TP53 w nowotworach g∏owy i szyi, skóry i raku p∏askonab∏onkowym p∏uc
(SCC). Rola sygnalizacji NOTCH w SCC jest nadal niejasna. Choç sygnalizacja NOTCH promuje
terminalne ró˝nicowanie keratynocytów i jest
negatywnie regulowana przez szlak EGFR. Kinaza c-Jun aktywowana przez EGFR hamuje p53
i NOTCH1 w SCC, a blokada EGFR indukuje ró˝nicowanie keratynocytów przez NOTCH. Stàd
zainteresowanie sygnalizacjà NOTCH w HNSCC
to identyfikacja szlaków, które sà rozregulowane
po inaktywacji NOTCH i które przekazujà w komórkach sygna∏ proliferacji i/lub proprze˝ycia.

Podsumowanie
Wyniki badaƒ pokazujà, ˝e komórki raka g∏owy i szyi charakteryzujà si´ wysoce zaburzonym
procesem naprawy DNA, co sugeruje kluczowe
znaczenie tych mechanizmów w procesie nowotworzenia w przypadku HNSCC. Nale˝y wi´c
wnioskowaç, ˝e niska skutecznoÊç naprawy
uszkodzeƒ DNA mo˝e wywo∏ywaç zjawisko niestabilnoÊci genomowej, które mo˝e z kolei promowaç proces transformacji nowotworowej
i/lub progresji komórek raka p∏askonab∏onkowe-
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kinase 3, GSK3), prowadzi do zwi´kszonego metabolizmu glukozy, zahamowania bia∏ek FOX
(ang. forkhead box), wp∏ywa na proliferacj´
i dzia∏a antyapoptotycznie. Natomiast regulacja
sygnalizacji szlaku mTOR/TSC1/TSC2 wp∏ywa
na metabolizm bia∏ek i wzrost komórek. Sygnalizacja PI3K (konkretnie klasa IA PI3K) jest inicjowana przez receptorowe kinazy tyrozynowe
(ang. receptor tyrosine kinases, RTK). Podjednostka regulacyjna p85 jest niezb´dna w aktywacji klasy 1A PI3K przez RTK. Nieprawid∏owoÊci w tym procesie (np. amplifikacja receptora
HER2) sà cz´stà cechà wielu typów nowotworów. Liczne doniesienia wskazujà, ˝e genetyczne
aberracje szlaku PI3K sà powszechne w nowotworach g∏owy i szyi. Na przyk∏ad mutacje genu
PIK3CA odnotowano w 6–20% guzów regionu
g∏owy i szyi. Ponadto zasugerowano, ˝e ugruntowane onkogenne (kanoniczne) mutacje PIK3CA
sà szczególnie powszechne w HPV-dodatnich
próbkach guza. Wydaje si´, ˝e PIK3CA jest cz´sto
wzmacniany, choçby przez zwi´kszenie liczby
kopii, które jest charakterystyczne dla HNSCC.
Odnotowano tak˝e inne aberracje genetyczne
w szlaku PI3K, w tym mutacje PIK3R1, utrat´
supresorów nowotworu INPP4/PHLPP, mutacje
genu AKT i jego amplifikacje, aberracje genów
TSC1/2 oraz PDK1 lub utrat´ NF2. Nale˝y równie˝ zauwa˝yç, ˝e amplifikacja niektórych RTK
powoduje uzale˝nienie szlaku PI3K (np. ErbB2)
od EGFR, który jest amplifikowany w 10–15%
przypadków HNSCC, dlatego te˝ sygnalizacja nie
mo˝e polegaç wy∏àcznie na PI3K.
Aktywowane kinazy PI3 generujà (3,4,5)
3-fosfatydyloinozytol (PtdIns) dzia∏ajàcy jako
kluczowy, drugorz´dowy przekaênik, który wyzwala kilka dalszych sygna∏ów i reguluje procesy
komórkowe. Poziom PtdIns (3,4,5) jest ÊciÊle
regulowany przez aktywnoÊç fosfatazy PTEN,
b´dàcej jednym z g∏ównych bia∏ek supresorowych guza. PTEN funkcjonalnie antagonizuje
aktywnoÊç PI3K przez wewn´trznà aktywnoÊç
fosfatazy lipidowej, która zmniejsza komórkowà
pul´ PtdIns (3,4,5) P3 PtdIns konwertujàcego
(3,4,5) P3 z powrotem do fosfatydyloinozytolu-4,5-bifosforanu PtdIns ([4,5]P2). Utrata PTEN
powoduje zwi´kszonà sygnalizacj´ przez szlak
PI3K, co prowadzi do promowania procesu nowotworzenia. Jest to mechanizm powszechny
w nowotworach g∏owy i szyi oraz w wielu innych
typach nowotworów. Co ciekawe, wiele guzów
z utratà funkcji bia∏ka PTEN przekazuje sygna∏
przede wszystkim za pomocà sygna∏u p110beta
(podjednostka kinazy PIK3CB), co ma du˝e znaczenie dla doboru odpowiedniego leku. Stwierdzono, ˝e utrata supresorów nowotworowych,
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go g∏owy i szyi. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e badania i rozwój terapii HNSCC sà ÊciÊle uzale˝nione
od szczegó∏owej analizy zmienionych szlaków
molekularnych, zaanga˝owanych w patogenez´,
co w przysz∏oÊci spowoduje, ˝e podejÊcie tera-

peutyczne do tej choroby b´dzie bardziej bezpoÊrednie i ukierunkowane. Poniewa˝ tylko zrozumienie fundamentalnych zmian molekularnych
mo˝e poprawiç nasze mo˝liwoÊci leczenia chorób nowotworowych. ●
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ETIOPATOGENEZA PRZEWLEK¸EGO
ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH
Z POLIPAMI NOSA
dr hab. med. Hanna Zieliƒska-Bliêniewska, prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
ETIOPATHOGENESIS OF CHRONIC PARANASAL
SINUSITIS WITH NASAL POLYPS
Nasal polyps are grape-like mucosal structures, orginating
from the ostio-meatal complex, which are attributed to
a subgroup of chronic rhinosinusitis (EPOS 2012). In chronic paranasal sinusits, polyps are mainly perceived as
a consequence of advanced inflammation. However, real
processes, which decide on the development of inflammation, still remain unknown. Current studies are focused on
the role of the mucosa of the nose and sinuses. In respiratory
diseases, the meaning of the epithelium is associated with
its immuneregulatory function and its biological activity
with releasing numerous inflammatory mediators. It is
claimed that the development of nasal polyps is connected
with: disorders of the epithelium functions, eosinophil-associated inflammation of the mucosa, external stimuli
such as bacteria, allergens, viruses, fungi or chemicals.
Harmful agents also trigger the incorrect regeneration of
the damaged epithelium. The disturbed regeneration of
the epithelium leads to hyperplasia of the basal cells and
goblet cells, and metaplasia of the cylindrical epithelium
into the squamous epithelium. Further, the change can
be found in the structure of the extracellular matrix of the
basal lamina and the increase in the number of collagen
fibers, fibronectin and laminin (remodeling). The crucial
part in eosinophilassociated inflammation is taken by
bacterial and fungal enterotoxins, which are present in
the mucus covering the mucosa of the nose and paranasal
sinuses and which trigger immunological reaction that
is not associated with the inflammation. Summarizing,
chronic paranasal sinusitis with nasal polyps is a chronic
inflammatory process in the mucosa of the nose and paranasal sinuses, and its cause still remains unknown.
Key words:
etiopathogenesis; paranasal sinusitis; nasal polyps
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Bardzo d∏ugo polipy uwa˝ano za gruczolaki,
nast´pnie ich rozwój wiàzano z przerostem
tkanki ∏àcznej. Istnieje wiele hipotez t∏umaczàcych powstawanie polipów (Bernstein 1997;
Bachert 1999; Tos i in. 2010). W 1896 r. Hayek
za∏o˝y∏, ˝e polipy sà nast´pstwem tworzàcego
si´ wysi´ku, który wypycha b∏on´ Êluzowà, prowadzàc do lokalnego przekrwienia, obrz´ku i zastoju krwi w naczyniach. W 1907 r. Yonge opisa∏
innà przyczyn´, a mianowicie torbielowate rozd´cie gruczo∏ów b∏ony Êluzowej (spowodowane
ich nadmiernà aktywnoÊcià i toczàcym si´ przewlek∏ym zapaleniem), które mia∏o mechanicznie
uciskaç na lokalne naczynia krwionoÊne i same
gruczo∏y, wywo∏ujàc obrz´k i przekrwienie. Hipoteza ta stworzy∏a podstawy do wyjaÊnienia
rozwoju polipów u chorych na mukowiscydoz´.
W 1932 r. Jenkins uzna∏ polipy nosa za konsekwencj´ gromadzenia si´ p∏ynu mi´dzykomórkowego wskutek zablokowania jego odp∏ywu
przez komórki zapalne procesu infekcyjnego lub
alergicznego.
W nowszych hipotezach zwrócono uwag´
na znaczenie izolowanego uszkodzenia nab∏onka
i jego b∏ony podstawnej (zwiàzanego z procesem
zapalnym) jako sygna∏u do rozpocz´cia polipogenezy, np. hipoteza Larsena i Tosa z 1991 r. (Larsen i Tos 1991) Zgodnie z ich koncepcjà proces
pojawiania i wzrastania polipów nosa przebiega
wed∏ug nast´pujàcego schematu:
1) formowanie izolowanego, pojedynczego
polipa blisko ujÊcia zatoki lub w okolicy
zachy∏ków bocznej Êciany nosa, w tzw.
miejscach kontaktu (uruchamianie dalszego
mechanizmu),
2) blokada wentylacji w przewodzie nosowym
Êrodkowym i/lub komórkach sitowych,
3) tworzenie si´ wi´kszej liczby polipów
w przewodzie,
4) dalsza blokada ujÊç zatok,
5) infekcja i tworzenie si´ polipa wewnàtrz
sitowia (Larsen i in. 1992).
W 1997 r. Bernstein przedstawi∏ ciekawà
koncepcj´ zaburzeƒ funkcji kana∏ów jonowych
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b∏ony komórkowej nab∏onka, w tym nadmiernej
absorpcji jonów Na+ oraz zwi´kszonej przepuszczalnoÊci jonów CL-. Twierdzi∏, ˝e wzmo˝ony
transepitelialny transport jonowy, zwi´kszajàc
przemieszczanie si´ wody do przestrzeni Êródmià˝szowych, indukuje obrz´k i tworzenie si´
polipów nosa (Bernstein 1997).
WÊród czynników patogenetycznych przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa wymienia si´ obecnie:
– czynniki egzogenne: wirusy, bakterie,
grzyby, leki, urazy, substancje toksyczne,
zanieczyszczenie Êrodowiska,
– czynniki endogenne ogólne: alergia, nadwra˝liwoÊç na kwas acetylosalicylowy
i jego pochodne, zaburzenia hormonalne,
refluks nadprze∏ykowy, choroby przebiegajàce z wytworzeniem ziarniny, zaburzenia odpornoÊci, genetyczne zespo∏y zaburzeƒ ruchomoÊci rz´sek (zespó∏ Kartagenera, mukowiscydoza), przyczyny obrz´kowe,
– czynniki endogenne miejscowe: anomalie
anatomiczne (powi´kszona puszka sitowa,
upowietrzniona i rozd´ta ma∏˝owina nosowa Êrodkowa, skrzywienie przegrody
nosa), guzy, nabyte zespo∏y zaburzeƒ ruchomoÊci rz´sek nab∏onka oddechowego
(Benninger 2003; Pietruszewska i in. 2006).
Etiologia bakteryjna przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych (PZZP) jest bardziej zró˝nicowana ni˝ postaci ostrej. Bierze w niej udzia∏
du˝a liczba ró˝nych gatunków i rodzajów bakterii i cz´Êciej wyst´pujà zaka˝enia mieszane.
G∏ównie wykrywa si´ nast´pujàce rodzaje bakterii: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus
pyogenes, Staphylococcus aureus, Moraxella
catarrhalis oraz beztlenowce, jak Bacteroides
czy Fusobacterium (EPOS 2007). Ró˝nice dotyczà równie˝ wyników przedstawianych przez poszczególne oÊrodki, np. w badaniach Bacherta i
in. (1989) w posiewach dominowa∏y bakterie
beztlenowe (40%), takie jak: Bacteroides, Peptostreptococcus, Propionibacterium, Fusobacterium, a nast´pnie paciorkowce z grupy Streptococcus viridans (EPOS 2007). W badaniach
Olszewskiego dominowa∏y bakterie charakterystyczne dla ostrej postaci choroby i Staphylococcus aureus oraz w niewielkim odsetku beztlenowce i grzyby (Olszewski i Mi∏oƒski 2008).
Mo˝na sàdziç, ˝e zró˝nicowanie w etiologii przewlek∏ego zapalenia zatok w znacznym stopniu
zale˝y od przebiegu klinicznego i czasu trwania
choroby. W etiologii PZZP zwraca uwag´ udzia∏
bakterii Gram-ujemnych innych ni˝ Haemophilus,
w tym z rodzaju Pseudomonas, pa∏eczek jelitowych, jak Escherichia coli, szczepów z rodzaju
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Klebsiella i Enterobacter oraz grzybów z rodzaju
Candida (Olszewski i Mi∏oƒski 2008).
Uwa˝a si´, ˝e polipy w przebiegu PZZP sà
przede wszystkim konsekwencjà zaawansowanych procesów zapalnych (Bernstein i Kansal
2005). Jednak rzeczywiste procesy decydujàce
o ich rozwoju pozostajà nadal niejasne. Chocia˝
proces zapalny b∏ony Êluzowej nosa i zatok jest
nieod∏àcznym elementem wyst´powania polipów, istnieje jednak znaczna grupa pacjentów
z przewlek∏ymi zmianami zapalnymi zatok bez
polipów. Dane te mogà wskazywaç, ˝e niezale˝nie od procesu zapalnego b∏ona Êluzowa górnych
dróg oddechowych chorych na polipy ma odmienne w∏aÊciwoÊci, które nie zosta∏y dotychczas zidentyfikowane. Te w∏aÊciwoÊci wraz z dotychczas
nieustalonym endogennym lub egzogennym czynnikiem wyzwalajàcym mogà decydowaç o rozwoju
polipów nosa.
Obecne badania sà ukierunkowane na wyjaÊnienie roli nab∏onka b∏ony Êluzowej nosa i zatok, w którym zmiany (podobnie jak w astmie)
mogà rozpoczynaç, a potem podtrzymywaç procesy patofizjologiczne (Zhao i in. 2011). Znaczenie nab∏onka w rozwoju chorób uk∏adu oddechowego wynika z jego funkcji immunoregulacyjnej
oraz z aktywnoÊci biologicznej, mo˝liwoÊci
uwalniania licznych mediatorów. Wspó∏czeÊnie
przyjmuje si´, ˝e w rozwoju polipów nosa wspó∏uczestniczà nast´pujàce zjawiska:
– zaburzenie funkcji komórek nab∏onka,
– zapalenie eozynofilowe b∏ony Êluzowej
(Bernstein 2005).
W wyniku dzia∏ania czynników uszkadzajàcych, takich jak: bakterie, wirusy, alergeny, substancje toksyczne czy hipoksja spowodowana mechanicznymi przeszkodami w przep∏ywie
powietrza, dochodzi do zaburzenia funkcji komórek nab∏onka b∏ony Êluzowej jamy nosowej
i zatok przynosowych. Komórki nab∏onka, stanowiàce oprócz fibroblastów i komórek Êródb∏onka
najwa˝niejsze elementy strukturalne b∏ony Êluzowej, w efekcie dzia∏ania czynników uszkadzajàcych mogà si´ staç êród∏em cytokin, chemokin
i czynników wzrostu, zapoczàtkowujàcych rozwój zapalenia eozynofilowego b∏ony Êluzowej.
Wed∏ug koncepcji mikroÊrodowiskowej proces
powstawania polipów zak∏ada aktywny udzia∏
komórek nab∏onka (Bernstein 2001). Stwierdzono, ˝e komórki nab∏onka sà g∏ównym êród∏em
eotaksyny – chemokiny pe∏niàcej istotnà funkcj´
w dojrzewaniu i uwalnianiu eozynofilów ze szpiku do krwi obwodowej oraz w akumulacji eozynofilów w tkankach (Bachert i in. 2003). Do niedawna podkreÊlano znaczenie eozynofilii, mimo
˝e alergiczny nie˝yt nosa z ustalonym udzia∏em

Komórki nab∏onka wytwarzajà równie˝
czynnik stymulujàcy tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów (ang. granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, GM-CSF) oraz
w niewielkiej iloÊci bia∏ko RANTES (ang. regulated on activation T-cell expressed and secreted),
które sà m.in. odpowiedzialne za dojrzewanie
eozynofilów, ekspresj´ ich czàsteczek przylegania komórkowego i przechodzenie do tkanek,
a tak˝e wyd∏u˝enie czasu prze˝ycia eozynofilów
w tkankach przez hamowanie zjawiska apoptozy
(ARIA 2002; Bernstein i Kansal 2005). W obecnoÊci tych wszystkich czynników mo˝e dochodziç
do odpowiedzi zapalnej w wyniku stymulacji czynnikami zewn´trznymi, takimi jak: bakterie, alergeny, wirusy, grzyby lub czynniki chemiczne.
Dzia∏anie czynników szkodliwych zapoczàtkowuje równie˝ zjawisko nieprawid∏owej regeneracji uszkodzonego nab∏onka. Zaburzona odnowa nab∏onka prowadzi do hiperplazji komórek
podstawnych i komórek kubkowych oraz metaplazji nab∏onka walcowatego w p∏askonab∏onkowy (Pawankar i Nonaka 2007). Zmienia si´ tak˝e
sk∏ad macierzy pozakomórkowej blaszki podstawnej, zwi´ksza si´ iloÊç w∏ókien kolagenu, fibronektyny oraz lamininy (EPOS 2005; EPOS
2007). T´ wadliwà odnow´ nab∏onka niektórzy
autorzy okreÊlajà jako przebudow´ (ang. remodeling) (Meltzer i in. 2004; Pawankar i Nonaka
2007).
Za rozwój zapalenia eozynofilowego b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych, poza wymienionym udzia∏em komórek nab∏onka, mogà
byç odpowiedzialne tak˝e inne zjawiska. Istotnà
rol´ w wywo∏ywaniu zapalenia eozynofilowego
mogà odgrywaç enterotoksyny bakteryjne obecne w Êluzie pokrywajàcym b∏on´ Êluzowà nosa
i zatok przynosowych. Niektóre bakterie, a tak˝e
wirusy i grzyby, potrafià wytwarzaç egzotoksyny
(enterotoksyny), które dzia∏ajàc jako superantygeny, wywo∏ujà reakcj´ immunologicznà niezwiàzanà z procesem zaka˝enia (Bachert, Gavaert, Van
Cauwenberge 2002). Dodatkowo superantygeny
zachowujà si´ jak klasyczne antygeny, indukujàc
reakcj´ IgE-zale˝nà (Bachert i in. 2007; Benninger i in. 2003; Meltzer i in. 2004). G∏ównym
êród∏em egzotoksyn wÊród bakterii mogà byç:
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes
i mykoplazmy, ale w patogenezie przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa
sugeruje si´ udzia∏ wy∏àcznie enterotoksyn
gronkowcowych (enterotoksyna A (SAE-A) i B
(SAE-B) oraz TSST-1 (Bachert, Gavaert, Van
Cauwenberge 2002; Arcimowicz i Balcerzak
2007; Seiberling i in. 2005). Stwierdzono, ˝e
stymulacja limfocytów T przez SAE-A lub SAE-B

▲

tych komórek w patofizjologii nie jest czynnikiem ryzyka polipogenezy. Eozynofile mogà si´
przyczyniaç do przebudowy tkanki polipa, ale
jest ma∏o prawdopodobne, ˝e odpowiadajà za jego rozwój. Nie u wszystkich eozynofile majà takie same znaczenie.
Populacje Japonii, Chin i Korei wykazujà
cz´Êciej neutrofilowy fenotyp polipów z udzia∏em limfocytów Th1 i bia∏ek z rodziny IL-17,
a eozynofile, choç czasem obecne w sk∏adzie komórkowym, nie wià˝à si´ ze wzrostem st´˝enia
eozynofilowego bia∏ka kationowego (Ishitoya,
Sakuma, Tsukuda 2011). I podobnie jak w astmie, w polipogenezie nale˝y uwzgl´dniç odpowiedê nie tylko limfocytów Th2, ale równie˝ Th1
(Elhini, Abdelwahab, Ikeda 2005).
Obecnie proponuje si´ wyodr´bnienie
dwóch fenotypów polipów: europejski – bardziej
zale˝ny od limfocytów Th2 i jego profilu cytokin,
oraz azjatycki – bardziej zale˝ny od Th1 i jego
profilu cytokin, choç najprawdopodobniej istniejà polipy, dla których wa˝na i równorz´dna jest
wspólna odpowiedê Th1 i Th2 (Elhini, Abdelwahab, Ikeda 2005).
Wiele badaƒ wskazuje tak˝e na udzia∏ innych komórek, w tym limfocytów B, komórek
dendrytycznych, plazmocytów, makrofagów i fibroblastów (Patadia i in. 2010).
W swoich badaniach Bernstein wraz ze
wspó∏pracownikami (2004) analizowali subpopulacje limfocytów i cytokin, rozpatrujàc hipotez´
istnienia lokalnej odpowiedzi immunologicznej
w polipach nosa. Zgodnie z ich badaniami polipy
nosa sà objawem przewlek∏ego zapalenia, w które
sà zaanga˝owane zarówno nap∏ywowe komórki
zapalne (przede wszystkim eozynofile i limfocyty),
jak i komórki strukturalne (fibroblasty/miofibroblasty, komórki nab∏onka i Êródb∏onka). Zapalenie to opiera si´ na intensywnych zwiàzkach interakcji mi´dzykomórkowych, w których udzia∏
bierze du˝a liczba ró˝norodnych moleku∏, w tym
neuropeptydy, cytokiny i czynniki wzrostu. Wykazali oni (Bernstein i in. 2004) obecnoÊç m.in.
TNF-α i IL-1β w konstytutywnych komórkach
polipów nosa, takich jak komórki nab∏onka
i Êródb∏onka. Czynnik martwicy nowotworów
(ang. tumor necrosing factor-α, TNF-α) oraz interleukina 1β (IL-1β) stymulujà zwi´kszone wytwarzanie czàsteczek adhezyjnych ICAM -1
(ang. intercellular adhesion molecule) oraz
VCAM-1 (ang. vascular cell adhesion molecule)
na komórkach Êródb∏onka. Umo˝liwia to migracj´ eozynofilów przez Êcian´ drobnych naczyƒ
do tkanek docelowych, czyli b∏ony Êluzowej nosa
i zatok przynosowych (ARIA 2002; Bernstein
2001).
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mo˝e powodowaç wytwarzanie takich cytokin,
jak: interleukiny IL-2, IL-4, IL-5 oraz interferon
γ (INF-γ). Interleukiny IL-2 i IL-4 pobudzajà limfocyty B do przekszta∏cenia si´ w plazmocyty
i do wytwarzania poliklonalnej IgE, a IL-5 powoduje dojrzewanie i migracj´ eozynofilów, a tak˝e
ich kumulacj´ w tkankach. IL-5 jest odpowiedzialna tak˝e wraz z interferonem γ i GM-CSF
za hamowanie apoptozy eozynofilów i podtrzymywanie trwania zapalenia eozynofilowego
(Bachert, Gavaert, Van Cauwenberge 2002;
Benninger i in. 2003; Seiberling i in. 2005; Arcimowicz i Balcerzak 2007).
Zaobserwowano tak˝e znamiennie wy˝sze
st´˝enia swoistej IgE przeciwko SAE (SAE-IgE)
w polipach nosa i wycinkach b∏ony Êluzowej
ma∏˝owiny nosowej dolnej chorych z PZZP w porównaniu z wycinkami uzyskanymi od osób
zdrowych. Zjawisko miejscowego wytwarzania
SAE-IgE wyst´powa∏o u 50–60% osób z PZZP,
u 80–90% chorych z PZZP z polipami nosa, astmà oskrzelowà i nietolerancjà niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ), rzadko zaÊ
stwierdzano je u osób zdrowych (Bachert i in.
2001; Conley i in. 2004; Seiberling i in. 2005).
Mo˝e to sugerowaç miejscowe wytwarzanie
swoistej IgE, która aktywuje mastocyty, wià˝e
si´ z nimi i powoduje ich degranulacj´.
Mastocyty sà po eozynofilach nast´pnymi
komórkami zapalnymi obecnymi w polipach
nosa zarówno w warstwie podÊluzowej, jak
i w macierzy polipów. Uwolnione z mastocytów
mediatory dzia∏ajà silnie chemotaktycznie
na eozynofile. W wyniku tych dwóch zjawisk
– uwolnienia cytokin przez limfocyty T oraz
miejscowej nadprodukcji IgE i pobudzenia mastocytów – dochodzi do zapalenia eozynofilowego b∏ony Êluzowej nosa i zatok, i do rozwoju
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych
z polipami nosa (EPOS 2007).
Istnieje tak˝e hipoteza, ˝e w rozwoju eozynofilowego zapalenia b∏ony Êluzowej nosa i zatok
istotnà rol´ odgrywajà grzyby. Wykazano, ˝e
u cz´Êci chorych z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych antygeny grzybicze wywo∏ujà
reakcj´ immunologicznà, niezwiàzanà z nadwra˝liwoÊcià IgE-zale˝nà, lecz wywo∏anà szczególnà aktywacjà limfocytów T i nadprodukcjà
cytokin IL-5, IL-13 oraz INF-γ. IL-13 pobudza
ekspresj´ VCAM-1 na komórkach Êródb∏onka,
stymulujàc selektywnà migracj´ eozynofilów
do tkanek, a interferon γ hamuje apoptoz´ eozynofilów (Meltzer i in. 2004; Sasama i in. 2005).
U chorych z PZZP obecnoÊç antygenów grzybiczych z rodzaju Alternaria stymulowa∏a wzrost
wytwarzania Il-5, IL-13 i INF-γ w komórkach
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jednojàdrzastych krwi obwodowej, g∏ównie limfocytach T (Sasama i in. 2005). Jedynie u 28%
chorych stwierdzono podwy˝szenie st´˝enia
swoistej IgE przeciwko antygenowi Alternaria.
Nie wykazano istotnych ró˝nic w st´˝eniu IL-5
u chorych z PZZP i z alergià oraz bez alergii,
zatem nadwra˝liwoÊç IgE-zale˝na nie odgrywa
w tej reakcji istotnej roli. Wykryto natomiast
znacznie wy˝sze st´˝enie swoistej IgG przeciwko antygenowi Alternaria w grupie chorych
z PZZP w porównaniu z osobami zdrowymi i st´˝enie to korelowa∏o z wytwarzaniem IL-5 (Sasama i in. 2005). Wyniki tych badaƒ uzasadniajà
rozpoznanie niealergicznego eozynofilowego
grzybiczego zapalenia zatok przynosowych (ang.
eosinophilic fungal rhinosinusitis, EFRS) przebiegajàcego bez nadwra˝liwoÊci IgE-zale˝nej
na antygeny grzyba, które ró˝ni si´ od klasycznego alergicznego grzybiczego zapalenia zatok
przynosowych (ang. allergic fungal rhinosinusitis, AFRS).
W preparatach histologicznych wycinków
pobranych z zatok przynosowych chorych z EFRS
stwierdza si´ charakterystyczny obraz Êluzu
eozynofilowego. Najwi´ksze nagromadzenie
eozynofilów i produktów degranulacji i rozpadu
(kryszta∏y Charcota-Leydena) uwidacznia si´
w najbli˝szym sàsiedztwie strz´pek grzybiczych
w Êluzie. Na tej podstawie powsta∏a hipoteza, ˝e
istot´ zmian histologicznych w przewlek∏ym
eozynofilowym zapaleniu zatok przynosowych
stanowi migracja eozynofilów z b∏ony Êluzowej
do Êluzu eozynofilowego, czego nast´pstwem
jest ich rozpad i uszkodzenie b∏ony Êluzowej.
Wykazano, ˝e antygeny grzybicze wywo∏ujà
in vitro degranulacj´ eozynofilów i uwolnienie
z nich bia∏ek zasadowych, które w warunkach
naturalnych wywierajà dzia∏anie cytotoksyczne
na komórki nab∏onka zatok przynosowych (Arcimowicz i Balcerazk 2007; Benninger i in. 2003;
Sasama i in. 2005). Do bia∏ek zasadowych zawartych w ziarnistoÊciach dojrza∏ych eozynofili
nale˝à: g∏ówne bia∏ko zasadowe (ang. major basic
protein, MBP), eozynofilowe bia∏ko kationowe
(ang. eosinophil cationic protein, ECP), neurotoksyna eozynofilowa (ang. eosinophil-derived
neurotoxin, EDN), peroksydaza eozynofilowa
(ang. eosinophil peroxidase, EPO) oraz β-glukuronidaza (ARIA 2002; Kowalski 2000). Bia∏ka zasadowe sà wydzielane z eozynofili w miejscu ich
akumulacji, g∏ównie pod wp∏ywem IL-5 i GM-CSF oraz RANTES, a zasadniczym skutkiem ich
dzia∏ania jest uszkadzanie okolicznych tkanek,
a zw∏aszcza komórek nab∏onka (Kowalski 2000).
Ponadto ECP stymuluje wydzielanie Êluzu przez
komórki kubkowe dróg oddechowych, a MBP
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Zaburzenie proporcji st´˝enia TGF-β1 oraz
metaloproteaz w b∏onie Êluzowej zatok przynosowych mo˝e byç odpowiedzialne za retencj´
albumin i powstawanie polipów nosa (EPOS
2005). W tym samym mechanizmie równie˝ wysoka ekspresja czynnika wzrostu Êródb∏onka naczyƒ VEGF (ang. vascular endothelial growth
factor) w polipach nosa w porównaniu ze zdrowà
b∏onà Êluzowà mo˝e si´ wiàzaç ze zwi´kszonà
przepuszczalnoÊcià naczyƒ i powstawaniem polipowatego obrz´ku b∏ony Êluzowej (EPOS
2007). W wyniku uszkadzajàcego dzia∏ania eozynofilowych bia∏ek zasadowych (zw∏aszcza MBP)
i procesów naprawczych nab∏onka mo˝e dojÊç
do wspomnianych zaburzeƒ w transporcie jonów
przez b∏ony komórkowe i do nadmiernej absorpcji jonów sodu do warstwy podÊluzowej. W nast´pstwie dochodzi do zwi´kszonego przechodzenia wody do tkanek i ich obrz´ku. Zjawisko to
mo˝e zachodziç u wszystkich chorych z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych i przyczyniaç si´ do rozwoju polipów nosa (Bernstein
2001; EPOS 2007).
Modelowym przyk∏adem schorzenia jest
mukowiscydoza (Carrabino i in. 2006), w której
dochodzi do rozwoju polipów nosa w wyniku zaburzeƒ transportów jonów przez b∏on´ Êluzowà.
W chorobie tej stwierdza si´: defekt genu kodujàcego bia∏ko CFTR, które wchodzi w sk∏ad kana∏u
chlorkowego, zwi´kszonà liczb´ otwartych kana∏ów sodowych na komórkach nab∏onka, zwi´kszonà liczb´ pomp Na+/K+ na powierzchniach
bocznych komórek nab∏onka. Wymienione zaburzenia powodujà nadmierne przenikanie jonów
sodowych i wody do warstwy podÊluzowej, co
prowadzi do zag´szczenia Êluzu pokrywajàcego
b∏on´ Êluzowà, wystàpienia obrz´ku oraz do rozwoju zmian polipowatych (Bernstein 2005).
W wytworzeniu si´ polipów nosa u chorych
na mukowiscydoz´ mogà uczestniczyç tak˝e inne
mechanizmy zwiàzane z zaburzeniami wydzielania chemokin i mediatorów zapalnych w b∏onie
Êluzowej nosa i zatok przynosowych.
Stwierdzono, ˝e u chorych na mukowiscydoz´
wyst´puje nadmierna ekspresja enzymu cyklooksygenazy (COX-1, COX-2) w tkance polipów
nosa, czego nast´pstwem jest zwi´kszone wytwarzanie prostanoidów w porównaniu z wytwarzaniem w innych postaciach przewlek∏ego zapalenia zatok z polipami nosa (Roca-Ferrer i in.
2006). U chorych na mukowiscydoz´ stwierdza
si´ tak˝e zaburzenia w wydzielaniu IL-8 przez
komórki nab∏onka pokrywajàce polipy nosa. Interleukina-8 jest najwa˝niejszà chemokinà wywo∏ujàcà migracj´ neutrofilów do tkanki obj´tej
zapaleniem oraz pobudzajàcà ich w∏aÊciwoÊci

▲

hamuje wytwarzanie Êluzu, powodujàc wzrost
nap∏ywu jonów Na+ z przestrzeni mi´dzykomórkowych do komórek nab∏onka. W nast´pstwie dochodzi do wzrostu przenikania p∏ynów
do komórek nab∏onka i warstwy podÊluzowej, co
mo˝e byç czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój polipów nosa na pod∏o˝u eozynofilowego
zapalenia b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych (Bernstein 2001, 2005). Zaktywowane
eozynofile wydzielajà mediatory zapalne, takie
jak: cytokiny (IL-3, IL-4, IL-5, IL-13, GM-CSF
i cytokiny prozapalne; IL-1α i TNF-α), chemokiny, RANTES, IL-8, bia∏ko zapalne makrofagów
MIP-1α (ang. macrophage inflammatory protein) oraz transformujàcy czynnik wzrostu TGF-β1
(ang. transforming growth factor), mediatory lipidowe: leukotrieny cysteinylowe Cys-LT, prostaglandyn´ PGE1, tromboksan TXB2 i czynnik
aktywujàcy p∏ytki krwi PAF (ang. platelet activating factor), a tak˝e aktywne rodniki tlenowe
(Adamko i in. 2005; ARIA 2002). G∏ównym
zadaniem wymienionych mediatorów jest podtrzymywanie stanu zapalnego przez auto- i parakrynne dzia∏anie na kolejne populacje eozynofilów oraz inne komórki efektorowe, polegajàce
na stymulacji ich uwalniania ze szpiku kostnego,
nasilenia ekspresji czàsteczek adhezyjnych
i chemotaksji komórek do ogniska zapalnego
(Adamko i in. 2005; Arcimowicz i Balcerzak 2007;
Meltzer i in. 2004).
Te same cytokiny i chemokiny odpowiadajà
za zjawisko autokrynnie regulowanej opóênionej
apoptozy eozynofilów, dlatego wed∏ug koncepcji
dodatniego sprz´˝enia zwrotnego rozwój polipów nosa na pod∏o˝u zapalenia eozynofilowego
wynika z „samonap´dzania si´” zapalenia eozynofilnego b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych (Adamko i in. 2005; Bachert i in. 2003).
Oprócz eozynofilów êród∏em mediatorów zapalnych w polipach nosa sà tak˝e mastocyty i komórki nab∏onka. Wa˝nà funkcj´ w rozwoju PZZP
z polipami nosa pe∏nià zw∏aszcza leukotrieny cysteinylowe (Cys-LT), które wywo∏ujà obrz´k b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych, wzrost
wydzielania gruczo∏ów Êluzowych oraz uczestniczà w degranulacji mastocytów. Szczególne znaczenie w rozwoju polipów nosa przypisuje si´
tak˝e cytokinom uczestniczàcym w procesie
przebudowy (ang. remodeling) b∏ony Êluzowej
zatok przynosowych, który zachodzi w wyniku
trwajàcego przewlek∏ego zapalenia. W polipach
nosa stwierdza si´ wzgl´dnie niskie st´˝enie
TGF-β1, uczestniczàcego w procesach naprawczych, przy znaczàcym wzroÊcie aktywnoÊci metaloproteaz z macierzy pozakomórkowej MMP-7
i MMP-9 (ang. matrix metaloprotease, MMP).
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bakteriobójcze. Stwierdzono, ˝e komórki nab∏onka chorych na mukowiscydoz´ wykazywa∏y
znacznie zwi´kszone podstawowe wytwarzanie
IL-8 w porównaniu z komórkami nab∏onka chorych z polipami nosa bez mukowiscydozy. Po stymulacji antygenem Pseudomonas aeruginosa
oraz cytokinà prozapalnà IL-1β obserwowano
z kolei znaczàco mniejszy wzrost wytwarzania
IL-8 u chorych na mukowiscydoz´ w porównaniu z odpowiedzià obserwowanà u chorych z polipami nosa bez mukowicydozy (Carrabino i in.
2006).
Zaburzona regulacja w wydzielaniu Il-8
przez komórki nab∏onka mo˝e si´ przyczyniaç
do rozwoju PZZP przebiegajàcego u chorych
na mukowiscydoz´ najcz´Êciej z neutrofilowymi
polipami nosa i przewlek∏ym zapaleniem bakteryjnym zatok przynosowych. Przewlek∏e zapalenie bakteryjne b∏ony Êluzowej zatok przynosowych mo˝e si´ zatem wiàzaç zarówno z upoÊledzeniem funkcji aparatu Êluzowo-rz´skowego,
spowodowanym zbyt du˝à g´stoÊcià Êluzu, jak
równie˝ miejscowymi zaburzeniami reakcji zapalnej. Zaburzenie ruchomoÊci rz´sek nab∏onka
oddechowego jest kolejnym czynnikiem predys-
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ponujàcym do rozwoju polipów nosa. Uszkodzenie i nieprawid∏owa odbudowa nab∏onka, spowodowane zaka˝eniem, nak∏adajà si´ na jego
dysfunkcj´ zwiàzanà z upoÊledzeniem ruchomoÊci rz´sek i zaburzeniem czynnoÊci aparatu Êluzoworz´skowego. Przyk∏adem rozwoju PZZP
z polipami nosa w tym mechanizmie sà wrodzone
pierwotne zespo∏y zaburzeƒ ruchomoÊci rz´sek
nab∏onka oddechowego (Arcimowicz i Balcerzak
2007). Zaburzenia odpornoÊci, zarówno wrodzone, jak i nabyte, mogà równie˝ predysponowaç
do wystàpienia PZZP z dominacjà neutrofilów
w nacieku zapalnym (Settipane 1997). Prawdopodobnie równie˝ w mechanizmie uszkodzenia,
a nast´pnie nieprawid∏owej regeneracji nab∏onka
u chorych z zaburzeniami odpornoÊci dochodzi
do rozwoju przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych przebiegajàcych zarówno z polipami nosa,
jak i bez polipów (Settipane 1997).
Podsumowujàc: przewlek∏e zapalenie zatok
przynosowych z polipami nosa jest przewlek∏ym
stanem zapalnym b∏ony Êluzowej nosa i jednej
lub wi´cej zatok przynosowych, gdzie mimo ró˝nych hipotez przyczyna nadal jest nieznana. ●
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CHIRURGIA ENDOSKOPOWA
ZATOK PRZYNOSOWYCH
W KLINICE OTOLARYNGOLOGII I ONKOLOGII
LARYNGOLOGICZNEJ UM W ¸ODZI
dr med. Jaros∏aw Mi∏oƒski, dr med. Piotr Pietkiewicz, lek. Joanna Urbaniak,
dr hab. med. Hanna Zieliƒska-Bliêniewska, prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
ENDOSCOPIC SINUS SURGERY IN THE DEPARTMENT
OF OTOLARYNGOLOGY AND LARYNGOLOGICAL
ONCOLOGY OF MEDICAL UNIVERSITY ON LODZ
Endoscopic sinus surgery is an essential element of the operative surgery in the Department of Otolaryngology and
Laryngological Oncology in Lodz. The development of the
operative technique and its continuous improvement has
been witnessed for years. Although first diagnostic microscopes had been used in the Department earlier, the first
set for endoscopic operations was set up at the end of
2004. A difficult visualization of the operative field caused
by immense perioperative bleeding can result in complications after endoscopic operations. Since 2005 over 2,300 patients
have undergone endoscopy at the Department of Otolaryngology and Laryngological Oncology of the Medical
University in Lodz. This number contributes to thousands
of operations on individual sinuses in various configurations.
This is the largest operative material in the Lodz voivodeship
and significant when compared with other centers in Poland.
Another problem of endoscopic surgery is bleeding connected
with typical features of this operative field. Induced hypotension is one of the more important methods to hamper the
perioperative bleeding in endoscopy of paranasal sinuses. Total
Intravenous Anaesthesia (TIVA) effectively facilitates to
maintain the paraoperative hemodynamic balance. Postoperative material in histopathology is a meaningful routine
in the nose and paranasal sinuses surgery. Chronic rhinitis
and paranasal sinusitis with polyps is still a huge diagnostic
and therapeutic problem. Malignant neoplasm in paranasal
sinuses occur seldom. Out of them, most frequent are squamous carcinoma, less frequent is basal cell carcinoma,
adenocarcinoma, adenoid cystic carcinoma. Despite many
years of experience in endoscopic surgery of the nose and
paranasal sinuses, possible perioperative or postoperative
complications should be still taken into account.
Key words:
endoscopic sinus surgery
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Choroby nosa i zatok przynosowych sà powa˝nym problemem w codziennej praktyce
laryngologicznej, zarówno ambulatoryjnej, jak
i w warunkach szpitalnych. Wyst´pujà tu zaburzenia anatomiczne, stany zapalne i choroby
nowotworowe. Zdecydowanie najcz´stszym powodem zg∏aszania si´ pacjentów do leczenia
operacyjnego sà zmiany zapalne w obr´bie zatok
przynosowych.
BezpoÊrednià przyczynà powstawania nawracajàcych i przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych sà zaburzenia dro˝noÊci kompleksu
ujÊciowo-przewodowego, w którym krzy˝ujà si´
drogi drena˝u zatok szcz´kowych, czo∏owych
i sitowia przedniego. Poznanie i docenienie znaczenia kompleksu ujÊciowo-przewodowego oraz
transportu Êluzowo-rz´skowego wewnàtrz
chorej zatoki da∏o podstaw´ tworzenia nowych
klasyfikacji zapaleƒ zatok przynosowych. Szczególnie dro˝noÊç przewodu nosowego Êrodkowego warunkuje prawid∏owà wentylacj´ zatok
i drog´ odp∏ywu wydzieliny. Panujàce w zatoce
ciÊnienie jest podobne do ciÊnienia atmosferycznego otoczenia i drena˝ wydzieliny ze Êwiat∏a
zatoki odbywa si´ za pomocà transportu Êluzowo-rz´skowego. Taki mechanizm zapewnia jamie
zatoki pewnà sterylnoÊç i jednoczeÊnie zapobiega dostawaniu si´ do niej bakterii. W przypadku
obrz´ku b∏ony Êluzowej nosa droga odp∏ywu
przestaje dzia∏aç, co powoduje zaburzenie funkcji wentylacyjnej, drena˝u i ochrony. Dochodzi
wówczas do ró˝nicy ciÊnieƒ pomi´dzy Êwiat∏em
zablokowanej zatoki a jamà nosa i w wyniku upoÊledzonego ruchu rz´sek do wn´trza zatoki dostajà si´ bakterie, czyli pierwotnà przyczynà zapalenia bakteryjnego zatok przynosowych jest
obrz´k b∏ony Êluzowej nosa. Co prawda zapalenie zatok przynosowych jest chorobà wieloczynnikowà, ale wyró˝nia si´ tu pi´ç zasadniczych
przyczyn jej obrz´ku:
www.magazynorl.pl
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infekcj´ wirusowà – zwyk∏e przezi´bienie,
alergi´ – choroba cz´sto o zró˝nicowanym
obrazie klinicznym,
● dra˝niàce czynniki Êrodowiskowe – dym
tytoniowy, spaliny samochodowe itp.,
● odmiennoÊci anatomiczne – u dzieci przerost migda∏ka gard∏owego, u doros∏ych:
skrzywienie, kolec, listwa przegrody, rozd´cie i pogrubienie ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej, pneumatyczny, przyÊrodkowo
lub bocznie ustawiony wyrostek haczykowaty, powi´kszona puszka sitowa, poszerzenie grobli nosa, zw´˝enie ujÊcia naturalnego zatoki,
● choroba refluksowa prze∏yku – u cz´Êci
chorych ma niemy przebieg kliniczny.
Reasumujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e przewlek∏e
zapalenie zatok przynosowych zarówno u doros∏ych, jak i u dzieci nie jest pierwotnie chorobà
bakteryjnà, a jej przyczynà jest proces zapalny.
Osiàgni´cia w badaniach nad patofizjologià
zatok przynosowych i opracowane powszechnie
uznanej etiopatogenezy zapaleƒ zatok przynosowych zaowocowa∏o zmianà koncepcji leczenia
zachowawczego i operacyjnego zapaleƒ zatok.
Zastosowanie w diagnostyce tomografii komputerowej i endoskopu doprowadzi∏o do opracowania w latach osiemdziesiàtych ubieg∏ego wieku
nowej techniki chirurgicznej zatok przynosowych. Przes∏ankami do rozwoju technik endoskopowych by∏y nowe mo˝liwoÊci technologiczne,
ale g∏ównie osiàgni´cia w badaniach nad patofizjologià zatok przynosowych i opracowanie nowej koncepcji zasadniczego patomechanizmu
w powstawaniu zapaleƒ zatok przynosowych.
Obecnie za metod´ z wyboru w leczeniu
operacyjnym tych struktur anatomicznych uznaje
si´ chirurgi´ endoskopowà zatok przynosowych
(ang. endoscopic sinus surgery, ESS).
●
●

Poczàtki i w∏asne doÊwiadczenia
Chirurgia endoskopowa jest wa˝nym elementem dzia∏alnoÊci operacyjnej w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM
w ¸odzi. Rozwój technik operacyjnych i sta∏e
unowoczeÊnianie zaplecza operacyjnego post´puje od wielu lat. Jakkolwiek pierwsze endoskopy
do celów diagnostycznych wykorzystywano
w Klinice wczeÊniej, to pierwszy zestaw do operacji endoskopowych zosta∏ skompletowany
pod koniec 2004 r. W 2005 r. by∏ stosowany
do oceny pola operacyjnego i do usuwania polipów nosa. Endoskopy zacz´li stosowaç operatorzy ze znacznym doÊwiadczeniem w operacjach
technikà klasycznà, co by∏o na poczàtku pewnym
obcià˝eniem – utrudnia∏o przystosowanie si´
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do innego widoku pola operacyjnego i narz´dzi.
Zaletà by∏o niewàtpliwie bezpieczeƒstwo operacji
i sta∏a mo˝liwoÊç przejÊcia do operacji technikà
klasycznà. Udzia∏ w kursach i sta˝ach z zakresu
chirurgii endoskopowej oraz osobiste zaanga˝owanie kierownika Kliniki powodowa∏y sta∏y
wzrost ch´ci i odwagi do dalszego rozwoju mo˝liwoÊci operacyjnych. W rezultacie w 2006 r.
wykonano w Klinice znacznà liczb´ zabiegów
technikà endoskopowà. Ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo chorych w trakcie przeprowadzanych
procedur i obowiàzujàce wówczas zalecenia
znaczny odsetek operacji, szczególnie masywnych zmian polipowatych, by∏ wykonywany
dwuetapowo. By∏o to zwiàzane g∏ównie z doÊç
d∏ugim czasem trwania operacji, znacznie d∏u˝szym ni˝ obecnie, oraz z obawà przed zbyt wczesnym og∏oszeniem sukcesu i mo˝liwoÊcià wystàpienia powik∏aƒ. Niektóre powik∏ania techniki
endoskopowej mogà byç niestety powa˝ne, co
znacznie obcià˝a psychicznie operatorów. Wystàpienie w danym oÊrodku najpowa˝niejszych
powik∏aƒ na poczàtku stosowania techniki endoskopowej mo˝e byç powa˝nym problemem.
Operator pomimo stosunkowo niewielkiego doÊwiadczenia jest ostatnià instancjà i nie ma komfortu przej´cia operacji przez bardziej doÊwiadczonego chirurga.
Z tego powodu od poczàtku po∏o˝yliÊmy
du˝y nacisk na jak najlepsze przygotowanie pacjenta do planowanej operacji. Bardzo powa˝nà
przes∏ankà do wystàpienia powik∏aƒ operacji endoskopowych jest utrudniona wizualizacja pola
operacyjnego, spowodowana znacznym krwawieniem Êródoperacyjnym (Mi∏oƒski i in. 2011;
Mi∏oƒski i in. 2012). Aby zminimalizowaç to zagro˝enie, staramy si´ jak najlepiej przygotowaç
pacjentów do operacji, tj. jak najwi´cej wiedzieç
o chorobach pacjenta i przebiegu ich leczenia,
czasem uÊwiadomiç mu ich nast´pstwa i potrzeb´ w∏aÊciwego leczenia. Niezwykle istotne jest
wyst´powanie i przebieg nadciÊnienia t´tniczego, zaburzeƒ krzepni´cia krwi, szczególnie
przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych.
Kolejne obcià˝enia to alergie, zaburzenia uk∏adu
oddechowego i choroby endokrynologiczne.
Chorych kwalifikujemy do operacji na podstawie wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego otorynolaryngologicznego, tomografii
komputerowej nosa i zatok przynosowych
w trzech p∏aszczyznach, badaƒ laboratoryjnych
(morfologia, OB lub CRP, parametry krzepni´cia
krwi, poziom elektrolitów) oraz, w zale˝noÊci
od chorób wspó∏istniejàcych, inne badania dodatkowe. Ponadto wykonuje si´ diagnostyk´
alergologicznà (w tym skórne testy punktowe,

stoma endoskopami od 0 do 120 stopni (najcz´Êciej stosujemy optyki pod katem 30 stopni) oraz
doÊwiadczonym zespo∏em operatorów i anestezjologów. Cieszy nas bardzo du˝a dynamika
przyrostu liczby operacji endoskopowych w kolejnych latach. Wiele satysfakcji daje nam równie˝ zaufanie pacjentów wyra˝ane zg∏aszaniem
si´ do naszej Kliniki w przypadkach koniecznoÊci
kolejnych operacji.

Analiza czynników wspó∏istniejàcych
i optymalizacja
post´powania operacyjnego
Powszechnie uznana koncepcja zasadniczego
patomechanizmu w rozwoju zapaleƒ zatok przynosowych, przedstawiona przez Kennedy’ego,
w sposób naturalny stawia pytanie o czynniki poÊrednie, czyli prowadzàce do obturacji w rejonie
kompleksu ujÊciowo-przewodowego czy szerzej
– przewodu nosowego Êrodkowego.
Odmiany anatomiczne w rejonie przegrody
nosa i ma∏˝owin nosowych majà wi´ksze znaczenie w nawracajàcych i przewlek∏ych zapaleniach
zatok przynosowych (Mi∏oƒski i Olszewski
2009). Jakkolwiek trudno jednoznacznie oceniç
si∏´ oddzia∏ywania zaburzeƒ anatomicznych
w wywo∏ywaniu czy podtrzymywaniu zapaleƒ
zatok przynosowych, jednak korekcja tych odchyleƒ b´dzie mia∏a niewàtpliwie korzystny
wp∏yw na przebieg dalszego leczenia. Dotyczy to
szczególnie przypadków leczenia operacyjnego
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych
metodà endoskopowà. Jest ono jednym z elementów ∏aƒcucha terapeutycznego tej jednostki,
a zasadniczym i ca∏oÊciowym elementem jest
leczenie farmakologiczne.
Operacje plastyczne przegrody nosa wykonywano w sposób typowy, zgodnie z za∏o˝eniami
Cottla, z endoskopowym wsparciem (optyka i narz´dzia) jako pierwsze, nast´pnie przeprowadzano operacje czynnoÊciowe zatok przynosowych
metodà endoskopowà. Operacje puszkowej ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej wykonywano poprzez
otwarcie spneumatyzowanej cz´Êci kostnej
i usuni´cie cz´Êci bocznej. Operacje usuni´cia
ograniczonych uwypukleƒ przegrody oraz listw
i kolców przebiega∏y pod kontrolà endoskopu
z ci´cia poziomego lub skoÊnego, lub z wytworzeniem p∏atów Êluzówkowo-ochrz´stnowych
w rejonie zmiany zarówno jedno-, jak i obustronnie.
Nale˝y podkreÊliç, jak wa˝na jest ca∏oÊciowa
analiza zmian patologicznych w rejonie jam nosa
i zatok przynosowych w ustalaniu strategii post´powania najkorzystniejszej z punktu widzenia planowanych korzyÊci i ograniczenia do mi-
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testy prowokacyjne donosowe). U chorych stosujemy premedykacj´ (benzodiazepiny) w celu
minimalizacji wp∏ywu uk∏adu wspó∏czulnego
na uk∏ad krà˝enia. U ka˝dego chorego przed operacjà zak∏ada si´ do przewodów nosowych sàczki
anemizujàce nasàczone 2% roztworem ksylokainy z adrenalinà. Operacje przeprowadza si´
w odwróconej pozycji Trandelenburga, pod kàtem
15–20 stopni (Mi∏oƒski i in. 2013).
W czasie zabiegów stosujemy endoskopy
najcz´Êciej o optyce 30 stopni firmy Storz GMBH
i Wolfa oraz nó˝ obrotowy ssàcy (debrider) wraz
z torem wizyjnym. Zakres operacji ustalamy
na podstawie zmian patologicznych uwidocznionych w obrazie tomografii komputerowej. Rodzaj operacji w odniesieniu do poszczególnych
zatok modyfikujemy Êródoperacyjnie w zale˝noÊci od rodzaju stwierdzanych zmian w Êwietle
zatoki. Tamponad´ wykonywano w zale˝noÊci
od zakresu operacji. Wykorzystywano odpowiednio: setony w palcu gumowym, opatrunki z Merocelu o d∏ugoÊci 8 lub 10 cm do tamponady
ca∏ego przewodu nosowego oraz 4–5 cm do tamponady przewodu nosowego Êrodkowego lub
przestrzeni po usuni´ciu komórek zatok sitowych. Na sali pooperacyjnej chory pozostawa∏
pod opiekà piel´gniarskà. Parametry uk∏adu krà˝enia kontrolowano co 15 minut co najmniej
przez 4 godziny po zabiegu. W leczeniu pooperacyjnym stosowano przez 7–10 dni leki obkurczajàce b∏on´ Êluzowà nosa, a w uzasadnionych
przypadkach celowanà antybiotykoterapi´ (Olszewski i Mi∏oƒski 2008). Po ustàpieniu obrz´ku
w jamach nosowych u chorych przez 3 miesiàce
w∏àczano glikokortykosteroidy do stosowania
miejscowego oraz leki przeciwhistaminowe
(w przypadkach zaleceƒ alergologicznych). Pobyt
chorego w Klinice zwiàzany z leczeniem chirurgicznym trwa∏ 3–4 dni.
W Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM w ¸odzi od 2005 r. do chwili
obecnej zoperowano technikà endoskopowà
ponad 2300 chorych, co daje tysiàce operacji
pojedynczych zatok w ró˝nych konfiguracjach
(Mi∏oƒski, Pietkiewicz, Olszewski 2011; Olszewski i Mi∏oƒski 2008). Stanowi to najwi´kszy materia∏ operacyjny w regionie ∏ódzkim i znaczàcy
w porównaniu z innymi oÊrodkami w Polsce.
Potwierdzajà to prace analizujàce ró˝ne aspekty
chirurgii endoskopowej, publikowane w piÊmiennictwie polskim i zagranicznym, prezentacje
na zjazdach i konferencjach. Obecnie dysponujemy rozbudowanym zapleczem technicznym:
dwoma niezale˝nymi torami wizyjnymi, dwoma
no˝ami obrotowo-ssàcymi (debriderami), czterema kompletnymi zestawami narz´dzi, kilkuna-
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nimum destrukcji szkieletu kostnego i uszkodzeƒ b∏ony Êluzowej (Mi∏oƒski i in. 2011; Mi∏oƒski i in. 2013).
Najwi´kszym problemem ze wzgl´du
na cz´stoÊç wyst´powania i niepodwa˝alny
udzia∏ w zaburzeniach dro˝noÊci nosa sà skrzywienia przegrody nosa. By∏a to równie˝ dominujàca nieprawid∏owoÊç anatomiczna w leczonej
grupie chorych. Wielu autorów podkreÊla, ˝e
prawid∏owo wykonana septoplastyka, szczególnie w przypadkach przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych, musi obejmowaç rejony przegrody nosa na wysokoÊci przewodu nosowego Êrodkowego. Zwraca si´ uwag´, ˝e czasem niewielkie skrzywienia przegrody nosa w tym rejonie,
nieznacznie upoÊledzajàce dro˝noÊç, bywajà
istotnym czynnikiem rozwoju przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych. DoÊwiadczenia te,
szczególnie w kontekÊcie operacji czynnoÊciowych zatok przynosowych metodà endoskopowà, doprowadzi∏y do opracowania koncepcji
okreÊlanej jako ograniczona lub zachowawcza
septoplastyka. Wpisuje si´ ona w filozofi´ ograniczonego pola operacyjnego i minimalnej inwazyjnoÊci dla prawid∏owych struktur anatomicznych i oszcz´dzania sprawnie dzia∏ajàcych
mechanizmów fizjologicznych. Ponadto mo˝emy
endoskopowo wspomagaç dojÊcie do trudno dost´pnych obszarów przegrody nosa w czasie
operacji septoplastyki prowadzonej zgodnie z za∏o˝eniami Cottla.
W materiale w∏asnym najcz´stszymi zaburzeniami anatomicznymi, prowadzàcymi do niedro˝noÊci nosa by∏y: skrzywiona przegroda nosa,
jednostronna puszkowa ma∏˝owina nosowa
Êrodkowa, kolec przegrody nosa, obustronnie
puszkowe ma∏˝owiny nosowe Êrodkowe oraz listwa przegrody nosa. W naszej opinii jest to doÊç
du˝y odsetek chorych, trudno jednak odnieÊç te
wyniki do danych populacyjnych, gdy˝ takich badaƒ nie ma, podobnie jak i danych dotyczàcych
procentu skrzywionych przegród w naszej populacji. W analizowanych przez nas badaniach tomografii komputerowej nosa i zatok przynosowych
rzadko stwierdzano izolowane wyst´powanie takich zaburzeƒ anatomicznych, jak: pneumatyczny, przyÊrodkowo lub bocznie ustawiony wyrostek haczykowaty, znacznie powi´kszona puszka
sitowa, komórki Hallera czy komórki grobli nosa
ograniczajàce jego dro˝noÊç.
Analizujàc cz´stoÊç wyst´powania zaburzeƒ
anatomicznych dro˝noÊci nosa (Mi∏oƒski i Olszewski 2009), uzmys∏awiamy sobie, jak cz´sto
podczas kwalifikowania chorego do operacji
przegrody nosa nie wykonuje si´ tomografii
komputerowej zatok przynosowych, co sprzyja
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pozostawianiu innych patologii bocznej Êciany
nosa, np. concha bullosa. Wed∏ug piÊmiennictwa
sà one najcz´Êciej wspó∏istniejàcymi zaburzeniami anatomicznymi, co stwierdzamy równie˝
w materiale w∏asnym. Wed∏ug naszej opinii, korekta zmian anatomicznych po∏àczona z operacjà
ESS daje najlepsze efekty terapeutyczne. W wielu opracowaniach potwierdza si´ doÊç cz´ste
wspó∏istnienie przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych i skrzywienia przegrody nosa czy
bocznej Êciany jam nosa.
Innà wag´ przyk∏adamy do skrzywieƒ przegrody nosa w przewlek∏ych zapaleniach zatok
przynosowych z polipami oraz bez polipów, pomimo tego, ˝e tak samo kwalifikujemy je do leczenia operacyjnego. W przypadkach przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych z polipami
nie traktujemy faktu ich wspó∏wyst´powania
jako jednej z g∏ównych przyczyn stanu zapalnego. Podstawowym celem operacji jest uzyskanie
lepszej dro˝noÊci nosa i dobrych warunków dystrybucji leków donosowych jako elementu dalszego leczenia zachowawczego, które jest uznawane za zasadnicze w tej jednostce chorobowej.
Innà sytuacjà jest stwierdzenie wspó∏istnienia
nieprawid∏owoÊci anatomicznych przegrody czy
bocznej Êciany jamy nosa z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych bez polipów. W tych
przypadkach wydaje si´, ˝e majà one znacznie
wi´kszy wp∏yw na rozwój przewlek∏ych zmian
zapalnych w obr´bie zatok przynosowych.
Wyniki analizy posiewów flory bakteryjnej
(Olszewski i Mi∏oƒski 2008) w badaniach w∏asnych Êwiadczà o tym, ˝e zmianom przerostowym w zatokach towarzyszy∏ ostry stan zapalny
i po leczeniu operacyjnym istnia∏a koniecznoÊç
w∏àczenia celowanego antybiotyku. Wyhodowane bakterie by∏y wra˝liwe na niektóre cefalosporyny i aminoglikozydy, a oporne na penicyliny, co
wskazuje na nadu˝ywanie tych ostatnich w leczeniu ostrych stanów zapalnych górnych dróg
oddechowych.
Zu˝ycie antybiotyków systemowych w Polsce
jest jednym z najwy˝szych na Êwiecie i stanowi
powa˝ny problem terapeutyczny. Warunkiem
prowadzenia racjonalnej antybiotykoterapii
jest nie tylko wybór w∏aÊciwego w danej sytuacji
klinicznej preparatu, ale przede wszystkim – koniecznoÊç podj´cia decyzji o bezwzgl´dnej zasadnoÊci zastosowania antybiotyku w leczeniu.
Nadu˝ywanie leków jest najcz´Êciej wynikiem
trudnoÊci, jakie sprawia ró˝nicowanie mi´dzy
infekcjà wirusowà a bakteryjnà.

Diagnostyka w kierunku zaburzeƒ
immunologicznych i genetycznych

Post´powanie Êródoperacyjne
i pooperacyjne zatok przynosowych
Kolejnym aspektem chirurgii endoskopowej,
stanowiàcym problem operatorów we wszystkich oÊrodkach, jest krwawienie zwiàzane z charakterystycznymi cechami tego pola operacyjnego (Mi∏oƒski i in. 2011). Kontrola krwawienia
Êródoperacyjnego, szczególnie w rozleg∏ych endoskopowych zabiegach zatok przynosowych,
jest istotna z oczywistej dba∏oÊci o normowolemi´ pacjenta i jego bilans tlenowy. Ograniczenie
krwawienia jest niezb´dne, poniewa˝ intensywne krwawienie Êródoperacyjne utrudnia, a czasem wr´cz uniemo˝liwia sprawne i bezpieczne
przeprowadzenie operacji. JednoczeÊnie iloÊç
utraconej krwi przez pacjenta podczas operacji
endoskopowych zatok jest parametrem ∏atwym
do zmierzenia: jest ona równa iloÊci krwi odessanej z pola operacyjnego. Pomiar iloÊci utraconej
przez pacjenta krwi w zabiegach endoskopowych zatok nie wymaga sumowania iloÊci krwi
obecnej w ssaku, iloÊci otrzymanej z ró˝nicy wa˝enia materia∏ów opatrunkowych przed zabiegiem
i nasàczonych krwià, korekty o krew utraconà
do innych przestrzeni. IloÊç krwi w ssaku jest równoznaczna ze Êródoperacyjnà utratà krwi.
Zamierzona hipotensja jest jednym z wa˝niejszych sposobów na ograniczenie krwawienia
Êródoperacyjnego w endoskopowych zabiegach
zatok przynosowych. èle kontrolowana hipotensja niesie jednak ze sobà ryzyko obni˝enia przep∏ywu krwi przez narzàdy wra˝liwe na wahania
ciÊnienia perfuzyjnego krwi. Nowoczesne leki
anestetyczne, dawkowane precyzyjnie i wywo∏ujàce natychmiastowy wp∏yw na parametry hemodynamiczne, dajà mo˝liwoÊç kontrolowanej
hipotensji.
Jak ju˝ wspomnieliÊmy, g∏ównà przyczynà
utrudniajàcà operacj´ jest krwawienie Êródoperacyjne. Takie czynniki jak ciÊnienie t´tnicze
i akcja serca, oprócz zaburzeƒ uk∏adu krzepni´cia majà znaczny wp∏yw na krwawienie Êródoperacyjne. A zatem utrzymanie mo˝liwie niskich
wymienionych parametrów uk∏adu krà˝enia jest
niezb´dne do przeprowadzenia jak najmniej
traumatycznej i precyzyjnej operacji otolaryngologicznej. Zastosowanie przez anestezjologów
znieczulenia typu TIVA (ang. total intravenous
anaesthesia) znacznie u∏atwia utrzymanie oko∏ooperacyjnej stabilnoÊci hemodynamicznej (Mi∏oƒski i in. 2013). W efekcie znacznie zwi´ksza
to komfort i efektywnoÊç, jak równie˝ skraca
czas zabiegu otolaryngologicznego.
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W ostatnich latach zwi´ksza si´ liczba doniesieƒ o zaburzeniach o pod∏o˝u immunologicznym w etiologii przewlek∏ych zapaleƒ zatok
przynosowych (Malinowska i in. 2013; Olszewski i WiÊniewski 2008; Sitarek i in. 2012; Sitarek
i in. 2012; Zieliƒska-Bliêniewska i in. 2012).
Wielu autorów uwa˝a, ˝e zapalenia zatok przynosowych stanowià grup´ przewlek∏ych schorzeƒ, których etiologia zwiàzana jest z zaburzeniami na pod∏o˝u immunologicznym. Przypuszcza
si´, ˝e oddzia∏ywanie egzogennych czynników
Êrodowiskowych mo˝e prowadziç do rozwoju
tych chorób u osób predysponowanych genetycznie, dlatego istotne jest poszukiwanie markerów genetycznych zwiàzanych z ryzykiem
zapadalnoÊci. Markerami mogà byç w tym przypadku polimorfizmy genów kodujàcych bia∏ka
odpowiedzialne za rozwój procesów zapalnych.
Zapalenie zatok przynosowych jest prawdopodobnie inicjowane aktywacjà systemu odpornoÊciowego poprzez mobilizacj´ i proliferacj´
komórek T, syntez´ cytokin i uruchomienie
przewlek∏ego, destrukcyjnego procesu zapalnego w b∏onie Êluzowej. W rezultacie dochodzi
do zaburzenia równowagi pomi´dzy pro- i przeciwzapalnymi cytokinami, czego konsekwencjà
jest nadmierna i przed∏u˝ona aktywacja lokalnej
odpowiedzi odpornoÊciowej w b∏onie Êluzowej
nosa. Przewaga limfocytów pomocniczych Th2
warunkuje powstawanie g∏ównie interleukin
przeciwzapalnych (IL-4, IL-10, IL-13), natomiast przewaga limfocytów Th1 prowadzi
do zwi´kszonej syntezy interleukin prozapalnych (m.in. IL-1, IL-12, TNF-α). Ze wzgl´du
na tak du˝e znaczenie cytokin w rozwoju przewlek∏ego zapalania zatok przynosowych wa˝ne
jest okreÊlenie profilu cytokin i genetycznych
czynników wp∏ywajàcych na poziom ekspresji
genów kodujàcych te cytokiny. Badania wspó∏zale˝noÊci mi´dzy profilami cytokin i wspó∏zale˝noÊci mi´dzy wariantami polimorficznymi
genów cytokin pozwolà na pe∏nà ocen´ wp∏ywu
tych polimorfizmów na ryzyko wystàpienia zapalania zatok przynosowych oraz ich korelacj´
ze stosowanymi metodami leczenia. Wykazanie
zale˝noÊci mi´dzy wariantami polimorficznymi
i zwi´kszonym poziomem cytokin oraz zwi´kszonym ryzykiem wyst´powania tego schorzenia
pozwoli∏oby na zastosowanie wybranych polimorfizmów jako czynników ryzyka oraz umo˝liwi∏o optymalizacj´ stosowanych metod leczenia.
Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w ¸odzi jest zaanga˝owana równie˝
w tym obszarze badaƒ, materia∏ od odpowied-

nio wyselekcjonowanych pacjentów analizuje
si´ pod kàtem zaburzeƒ genetycznych.
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Operacje masywnych zmian zapalnych b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych z polipami sà powa˝nym wyzwaniem, pomimo stosowania
metod endoskopowych. Nadal aktualne sà zalecenia o wykonywaniu tych operacji dwuetapowo,
szczególnie w przypadkach, w których wczeÊniej, czasem kilkakrotnie, by∏y klasycznie usuwane polipy z przewodów nosowych i spodziewamy si´ zrostów oraz utrudnionej identyfikacji
topograficznej pola operacyjnego. Przes∏ankami
do operacji by∏y równie˝ mniej skuteczne ni˝
w innych operacjach mo˝liwoÊci bezpoÊredniego
tamowania krwawienia oraz przed∏u˝anie si´
czasu operacji zwiàzane nie tylko z rozleg∏oÊcià
zmian patologicznych, ale i z krwawieniem
utrudniajàcym dobrà widocznoÊç pola operacyjnego w optyce endoskopu. Sygna∏em do zakoƒczenia operacji bywa w∏aÊnie iloÊç odessanej
krwi z pola operacyjnego. Ograniczenia te spowodowa∏y wzrost oczekiwaƒ w stosunku do zespo∏ów anestezjologicznych, aby oprócz troski
o odpowiednià wentylacj´ i post´powanie przeciwbólowe wp∏ywa∏y na parametry hemodynamiczne uk∏adu krà˝enia. Wed∏ug US National Library of Medicine kontrolowana hipotensja (niedociÊnienie t´tnicze) jest to obni˝enie skurczowego ciÊnienia t´tniczego do 80–90 mm Hg, obni˝enie Êredniego ciÊnienia t´tniczego (MAP)
do 50–65 mm Hg lub obni˝enie o 30% wartoÊci
poczàtkowej MAP. Hipotensja kontrolowana jest
dzia∏aniem celowym, w którym stosowano
w przesz∏oÊci ró˝norodne techniki, jak znieczulenie zewnàtrzoponowe lub leki nale˝àce do ró˝nych grup farmakologicznych. SpoÊród leków
istotne efekty przynios∏y leki wazoaktywne (nitrogliceryna, beta-adrenolityki, antagoniÊci kana∏u
wapniowego), klonidyna, inhibitory ACE. Jednak jedynie nowoczesne leki anestetyczne, dawkowane precyzyjnie i wywo∏ujàce natychmiastowy wp∏yw na parametry hemodynamiczne, dajà
mo˝liwoÊç kontrolowanej hipotensji. Ze wzgl´du
na bezpieczeƒstwo i ∏atwoÊç sterowania dawkami korzystne wydaje si´ skojarzenie remifentanylu i propofolu lub remifentanylu i anestetyku
wziewnego (izofluranu, desfluranu lub sevofluranu). Wszystkie wymienione leki nie podlegajà
kumulacji w organizmie, wp∏ywajàcej na czas
wybudzenia. Zapewnia to szybki powrót ÊwiadomoÊci i funkcji psychomotorycznych po zakoƒczeniu znieczulenia. Stosowany powszechnie
fentanyl nie daje mo˝liwoÊci precyzyjnego sterowania parametrami hemodynamicznymi, podlega poza tym kumulacji zale˝nej od zastosowanej
dawki.
Ograniczenia konwencjonalnego sposobu
dawkowania leków do˝ylnych polegajà na tym,
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˝e dawka ca∏kowita leku jest okreÊlana przez
anestezjologa, a jego st´˝enie w mózgu zale˝y
od obj´toÊci i szybkoÊci dystrybucji, powinowactwa leków do tkanek i szybkoÊci eliminacji leku
przez pacjenta. Ustalenie odpowiedniej szybkoÊci infuzji leku, która zapewnia odpowiedni poziom sedacji, jest trudne i z∏o˝one. W prowadzeniu znieczulenia stosowano pomp´ infuzyjnà
TCI (technika docelowego st´˝enia leku we krwi
podczas infuzji). Anestezjolog programujàc
pomp´, wprowadza wartoÊç docelowego st´˝enia leku w osoczu i dane dotyczàce pacjenta
(wiek, waga). Pompa ma zaprogramowany odpowiedni profil farmakokinetyczny i kilkakrotnie
w czasie minuty oblicza lub koryguje odpowiednià
szybkoÊç podania do˝ylnego leku w celu osiàgni´cia docelowego jego st´˝enia w osoczu.
Zaprogramowany w pompie profil farmakokinetyczny jest wyjàtkowy dla ka˝dej firmy i stworzony na podstawie kilku tysi´cy badaƒ st´˝eƒ leków w osoczu w trakcie znieczuleƒ pacjentów
w ró˝nym wieku i o ró˝nej masie. W∏aÊnie wtedy
uzyskiwano istotne statystycznie, najni˝sze
wielkoÊci Êredniej utraty krwi w czasie operacji
oraz najmniejsze tempo utraty krwi.
W materiale w∏asnym Êrednie wartoÊci ciÊnienia (MAP) w czasie operacji by∏y normalizowane farmakologicznie przez anestezjologa
u chorych z nieleczonym lub leczonym nadciÊnieniem t´tniczym krwi, natomiast u pacjentów
z prawid∏owym wyjÊciowym ciÊnieniem by∏o ono
obni˝ane, ale nie mniej ni˝ do 100 mm Hg (unikano hipotensji).
Wraz z rozwojem anestezjologii zwi´ksza si´
bezpieczeƒstwo pacjentów. Kontrola i modyfikacja parametrów uk∏adu krà˝enia zapewnia stabilnoÊç ciÊnienia t´tniczego i akcji serca, u∏atwia
to otrzymanie dobrej widocznoÊci pola operacyjnego, zapewnia operatorowi komfort prowadzenia operacji. Znieczulenie ogólne w operacjach
laryngologicznych, nie tylko technikà endoskopowà, wydaje si´ standardem.
W wielu przypadkach nie ma koniecznoÊci
intensywnego obni˝ania ciÊnienia w celu uzyskania dobrych warunków operacyjnych. Prowadzenie zabiegów w tzw. kontrolowanej hipotensji,
tj. Êredniego ciÊnienia t´tniczego krwi w granicach 50–60 mm Hg z wykorzystaniem ró˝nych
Êrodków farmakologicznych, nie zawsze daje zamierzony efekt zmniejszonego krwawienia Êródoperacyjnego, gdy˝ powoduje to rozkurcz naczyƒ
obwodowych, odruchowà tachykardi´ i w efekcie zwi´kszenie krwawienia. Stàd te˝ bardzo
wa˝ne jest równie˝ hamowanie odruchowej tachykardii i utrzymywanie cz´stoÊci pracy serca
w granicach 60/min. Mo˝e to byç ryzykowne
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w odniesieniu do ró˝nych grup wiekowych,
z ró˝nymi powik∏aniami, dlatego wymaga wnikliwego i indywidualnego podejÊcia do operowanego chorego.
Ma∏e krwawienie i dobra widocznoÊç w polu
operacyjnym w skali Fromma i Boezaarta, tj.:
stopieƒ 0 (brak krwawienia), 1 (lekkie krwawienie, bez koniecznoÊci aspirowania), 2 (lekkie
krwawienie, konieczne cz´ste aspirowanie, krew
przes∏ania pole operacyjne na kilka sekund), wyst´puje u niektórych pacjentów ze Êrednim ciÊnieniem w granicach 65–78 mm Hg. Teoretycznie zmniejszenie cz´stoÊci pracy serca (ang.
heart rate, HR) powoduje wyd∏u˝enie czasu rozkurczu, wi´ksze wype∏nienie naczyƒ obj´toÊciowych, co w konsekwencji zmniejsza rzut serca
i krwawienie w polu operacyjnym.
Pooperacyjne podwy˝szenie ciÊnienia t´tniczego krwi u chorych zwiàzane jest zwykle z bólem i dlatego te˝ na sali pooperacyjnej nale˝y
wdro˝yç skuteczne leczenie przeciwbólowe.
W Klinice opracowano algorytmy pooperacyjnej
walki z bólem w zale˝noÊci od jego nasilenia.
Na podstawie skali wzrokowo-analogowej (ang.
Visual Analogue Scale, VAS) od 0 (brak bólu)
do 10 pkt (najsilniejszy mo˝liwy ból) nasilenie
bólu pooperacyjnego podzielono na 4 kategorie:
I – niewielki uraz (VAS < 4), II – umiarkowany
uraz (VAS – 4-6, ból do 3 dni), III – znaczny uraz
(VAS – 4-6, ból powy˝ej 3 dni) i IV – (VAS > 6).
W zale˝noÊci od obcià˝enia chorych (niewydolnoÊç wàtroby, nerek, astma oskrzelowa, zaburzenia ˝o∏àdkowo-jelitowe i krzepni´cia krwi)
stosujemy w pierwszej kolejnoÊci leki nieopioidowe, a w razie utrzymywania si´ bólu – leki
opioidowe.

Badania histopatologiczne

Przewlek∏e zapalenia zatok przynosowych
z polipami
Przewlek∏e zapalenia b∏ony Êluzowej nosa
i zatok przynosowych, a szczególnie przewlek∏e
zapalenie zatok przynosowych z polipami, sà ciàgle du˝ym problemem diagnostycznym i terapeutycznym. Pomimo stale pog∏´bianej wiedzy
o g∏ównych przyczynach przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych, jakim sà zaburzenia dro˝noÊci ich ujÊç naturalnych oraz etiologii zapalnej
tworzenia si´ polipów nosa, pierwotne czynniki
prowadzàce do ich powstawania nie sà jednoznacznie okreÊlone. Polipy nosa sà przewlek∏ym
zapaleniem b∏ony Êluzowej nosa, w którym obserwujemy zmiany obrz´kowe b∏ony Êluzowej,
zmiany patologiczne w podÊcielisku i nacieki
specyficznych komórek zapalnych. Panuje natomiast pe∏na zgodnoÊç poglàdów w kwestii leczenia
farmakologicznego jako podstawowego w przewlek∏ych zapaleniach zatok przynosowych.
Praktycznie jednak z uwagi na ró˝ne etapy
rozwoju choroby, w których pacjenci poszukujà
pomocy lekarskiej, kombinacje leczenia farmakologicznego i operacyjnego ustala si´ indywidualnie. Równie˝ brak efektu terapeutycznego
u chorych z zapaleniem zatok przynosowych
po prawid∏owym leczeniu farmakologicznym
przez ponad 3 miesiàce i potwierdzenie w tomografii komputerowej zmian przerostowych w rejonie zatok przynosowych jest wskazaniem
do leczenia operacyjnego. Z wielu opracowaƒ,
równie˝ w∏asnych, wiemy, ˝e zmiany zapalne
w zatokach przynosowych wyst´pujà najcz´Êciej

▲

Wysy∏anie ca∏oÊci materia∏u pooperacyjnego
do badaƒ histopatologicznych jest niekwestionowanym, rutynowym post´powaniem, majàcym
istotne znaczenie w operacjach nosa i zatok
przynosowych (Mi∏oƒski i in. 2011; Mi∏oƒski i in.
2013). Jakkolwiek nowotwory z∏oÊliwe w tym
regionie wyst´pujà rzadko, a i niez∏oÊliwe niezbyt cz´sto, ich wykrycie w materiale uzyskanym technikà endoskopowà bez wczeÊniejszego
podejrzenia klinicznego jest zasadniczo istotnà
informacjà, okreÊlajàcà dalsze post´powanie.
Badanie histopatologiczne ocenia ewentualnà
atypi´ komórkowà charakterystycznà dla rozrostów oraz rodzaj komórek dominujàcych w nacieku zapalnym.
Najwi´ksze znaczenie ma infiltracja granulocytów kwasoch∏onnych i linii limfocytarnej.
Podobnie jak w publikacjach wielu autorów, do-

minujàcymi komórkami nacieku zapalnego sà
granulocyty kwasoch∏onne, które w materiale
w∏asnym by∏y identyfikowane ∏àcznie w 77%
przypadków, co mieÊci si´ w zazwyczaj podawanym przedziale. Takie obrazy w standardowej
ocenie histopatologicznej sà okreÊlane jako zapalenia pochodzenia alergologicznego. Stanowi
to równie˝ poÊrednie potwierdzenie znanego
z w∏asnych doÊwiadczeƒ i popartego coraz bogatszà dokumentacjà badaczy tematu dobrego
efektu stosowania glikokortykosteroidów donosowych do wygaszania przewlek∏ego stanu zapalnego w warunkach wi´kszej pooperacyjnej
penetracji leku. Materia∏ pooperacyjny do badaƒ
histopatologicznych wysy∏amy rutynowo, w ca∏oÊci do Zak∏adu Patomorfologii i Cytopatologii
Klinicznej Szpitala Klinicznego WAM w ¸odzi.
Badania histopatologiczne sà wykonywane z materia∏u pooperacyjnego wysy∏anego w oddzielnych pojemnikach z okreÊleniem miejsca i strony
pobrania, utrwalonego w 10% roztworze formaldehydu.
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obustronnie w rejonie zatok szcz´kowych i sitowych. W obr´bie zatok czo∏owych i klinowych
zmiany zapalne wyst´pujà znacznie cz´Êciej jednostronnie, ale jednoczeÊnie z obustronnymi
zmianami w pozosta∏ych zatokach.
Wiele czynników o charakterze ogólnym,
dzia∏ajàcych na b∏on´ Êluzowà i doprowadzajàcych do tej patologii, powoduje, ˝e wyst´powanie zmian obustronnie wydaje si´ naturalne.
Z drugiej jednak strony, bioràc pod uwag´ g∏ówny
patomechanizm powstawania stanu zapalnego
w rejonie zatok jako patologii kompleksu ujÊciowo-przewodowego, to jednostronne wyst´powanie zmian o etiologii zapalnej w zatokach
przynosowych jest logicznie i zrozumia∏e. Jak
do tej pory brak jest wyjaÊnienia mechanizmów
doprowadzajàcych do powstawania i rozwoju
jednostronnych polipów nosa. Niektórzy autorzy
postulujà, ˝e mo˝e to byç nieco inna choroba
od obustronnych zmian polipowatych. Alergiczny
nie˝yt nosa i astma równie˝ by∏y statystycznie
cz´Êciej spotykane w obustronnych zmianach
polipowatych ni˝ w zmianach jednostronnych.
Konieczne sà dalsze badania kliniczne. W przypadku przewlek∏ych obustronnych zmian zapalnych inni autorzy obserwowali równie˝ gorsze
wyniki leczenia operacyjnego ni˝ w przypadkach
zmian jednostronnych. Nie jest to ∏atwe do wiarygodnego udokumentowania, bioràc pod uwag´ trudny do oceny dodatkowy wp∏yw takich
czynników, jak: w∏aÊciwe leczenie pooperacyjne,
wspó∏istniejàce choroby metaboliczne i o pod∏o˝u
immunologicznym, palenie papierosów, warunki
pracy oraz wiele innych. Jednak˝e w ˝adnym
z przedstawionych przypadków jednostronnych
przewlek∏ych zmian zapalnych zarówno z polipami, jaki i bez polipów w dotychczasowym
okresie obserwacji nie ustaliliÊmy wskazaƒ
do reoperacji.

Nowotworowe zmiany zatok przynosowych
Nowotwory z∏oÊliwe zatok przynosowych
wyst´pujà rzadko, najcz´stszym z nich jest rak
p∏askonab∏onkowy, rzadziej rak podstawnokomórkowy, gruczolakorak, rak gruczo∏owo-torbielowaty (Mi∏oƒski i in. 2013). Nowotwory ∏agodne to najcz´Êciej kostniaki, brodawczaki,
w∏ókniaki, chrz´stniaki, sporadycznie szkliwiaki
czy guzy pochodzenia nerwowego. Nowotwory
w rejonie zatok przynosowych cz´sto przez doÊç
d∏ugi okres nie powodujà specyficznych dolegliwoÊci, pozwalajàcych odró˝niç rozrost nowotworowy od doÊç cz´stych, a przez to bagatelizowanych zmian zapalnych. Stosunkowo cz´Êciej
niepokojà objawy jednostronne, które sà identyczne jak w zmianach obustronnych, powodujà
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jednak wczeÊniejsze zg∏aszanie si´ pacjentów
do lekarza, a tym samym podj´cie diagnostyki
i leczenia.
Nowotwory zatok przynosowych mogà towarzyszyç zmianom zapalnym wyst´pujàcym
jedno- lub obustronnie, a tak˝e doprowadzajàc
do blokady ujÊç zatok przynosowych, wtórnie je
wywo∏ujàc. Szczególnie dotyczy to nowotworów
∏agodnych o powolnym wzroÊcie. Równie˝ wiek
pacjentów, cz´sto powy˝ej 70. roku ˝ycia, powoduje, ˝e procesy te najcz´Êciej nie majà du˝ej dynamiki.
Jakkolwiek zmiany patologiczne wyst´pujàce po jednej stronie w zatokach przynosowych sà
intuicyjnie przez pacjentów traktowane z wi´kszà obawà, a przez specjalist´ otolaryngologa
wnikliwiej diagnozowane w okresie przedoperacyjnym, Êródoperacyjnym, jak i w cz´Êci przypadków podkreÊlane w zleceniu na badanie histopatologiczne, to zmiany nowotworowe nie
by∏y stwierdzane zbyt cz´sto.
Brodawczak odwrócony jest nowotworem
∏agodnym, a jednoczeÊnie sprawiajàcym najwi´cej
problemów w rejonie nosa i zatok przynosowych. Jest to nowotwór, który wyrasta z pozosta∏oÊci b∏ony Schneidera, wyst´pujàcej w rozwoju embrionalnym, po∏o˝onej na granicy jam
nosa i zatok przynosowych. Charakterystyczny
obraz histologiczny: wrastanie nowotworowo
zmienionego nab∏onka w g∏àb podÊcieliska w postaci palczastych wypustek da∏o opisowà nazw´
brodawczaka – odwrócony. Te w∏aÊnie cechy histologiczne oraz miejscowo agresywny wzrost
powodujà du˝e trudnoÊci z doszcz´tnym usuni´ciem nowotworu i stosunkowo cz´stymi wznowami guza. Etiologia brodawczaków nie jest
jednoznacznie ustalona, obecnie najcz´Êciej
wiàzana jest z zaka˝eniem wirusem HPV typu
6,11,16,18. Brodawczaki odwrócone mogà ulec
zez∏oÊliwieniu, wed∏ug danych z piÊmiennictwa
w 3–30% przypadków. Wi´kszà sk∏onnoÊç
do transformacji w kierunku nowotworu z∏oÊliwego – raka p∏askonab∏onkowego – wykazano
w przypadkach wykrycia HPV typu 16 i 18. Objawy kliniczne brodawczaka odwróconego nie sà
charakterystyczne i zasadniczo nie ró˝nià si´
od objawów przewlek∏ych zmian zapalnych nosa
i zatok przynosowych. Szczególnie trudne
do wczesnego wykrycia sà brodawczaki odwrócone u pacjentów po operacjach z powodu przewlek∏ych zmian zapalnych zatok przynosowych
z polipami. Tomografia komputerowa zatok przynosowych jest najcz´Êciej pierwszym badaniem
mogàcym kierowaç podejrzenie wyst´powania
brodawczaka odwróconego, gdy˝ jest najcz´Êciej
i niemal˝e rutynowo zlecanym badaniem (nie tylko

zatok przynosowych zg∏aszali si´ do Kliniki
znacznie cz´Êciej ni˝ przedstawiamy to w analizowanym materiale (Mi∏oƒski i in. 2013), natomiast tylko w niektórych przypadkach uznaliÊmy
operacj´ za wskazanà i mo˝liwà do wykonania.
Nie kwalifikowaliÊmy do operacji kostniaków
niewielkich rozmiarów, które nie sprawia∏y dolegliwoÊci i nie powodowa∏y lub nie towarzyszy∏y
zmianom zapalnym w zatokach przynosowych.
OperowaliÊmy wy∏àcznie kostniaki zatoki sitowej, chocia˝ niektóre by∏y zlokalizowane w zachy∏ku czo∏owo-sitowym i blokowa∏y równie˝ ujÊcie zatoki czo∏owej. Natomiast w przypadkach
du˝ych kostniaków zatoki czo∏owej wykonywaliÊmy operacj´ z dost´pu zewn´trznego metodà
osteoplastycznà.
Operacje jam nosa i zatok przynosowych
technikà endoskopowà sà uznanà, bezpiecznà
i skutecznà procedurà w usuwaniu zmian zapalnych w obr´bie jam nosa i zatok przynosowych.
Przewlek∏e stany zapalne w postaci obrz´ków
ma∏˝owin sà leczone w Klinice za pomocà kriochirurgi (Zieliƒska-Bliêniewska, Repetowski,
Olszewski 2010; Zieliƒska-Bliêniewska i in.
2011). Coraz wi´ksze doÊwiadczenie w pos∏ugiwaniu si´ technikà endoskopowà powoduje rozszerzanie si´ wskazaƒ do zastosowania techniki
endoskopowej w operacjach nowotworów zatok
przynosowych. Nawet wyniki operacji brodawczaka odwróconego, charakteryzujàcego si´ tendencjà do wznowy, dajà podobne lub lepsze efekty
ni˝ zewnàtrznosowe dost´py operacyjne,
przy bez porównania mniejszej destrukcji kostnej. W 4 przypadkach w badaniu histopatologicznym usuni´tych tkanek stwierdzono raka
p∏askonab∏onkowego. We wszystkich tych przypadkach zmiany dotyczy∏y zatoki szcz´kowej
i sitowej oraz brak by∏o przes∏anek klinicznych
czy radiologicznych sugerujàcych rozwój nowotworu z∏oÊliwego. Dodatkowo zmniejszajàce
czujnoÊç onkologicznà by∏o wyst´powanie w 2
przypadkach typowo wyglàdajàcych tworów polipowatych w przewodzie nosowym. Operacja
technikà endoskopowà nie by∏a zastosowana
jako metoda operacji rozpoznanego wczeÊniej
nowotworu z∏oÊliwego.
W przypadku brodawczaka odwróconego
u cz´Êci chorych obraz radiologiczny lub makroskopowy wyglàd usuwanych Êródoperacyjnie
tkanek sugerowa∏ zmian´ rozrostowà, co potwierdzi∏a ocena histopatologiczna. Cz´sto jednak wynik badania histopatologicznego by∏ dla
nas pewnym zaskoczeniem. Stàd te˝ opinia, ˝e
obraz radiologiczny i nawet du˝e doÊwiadczenie
operacyjne nie mo˝e zastàpiç badania histopatologicznego usuni´tych tkanek. Nasze obserwacje
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przez otolaryngologów) w przypadkach przewlekajàcych si´ dolegliwoÊci w obr´bie zatok przynosowych. Niestety, nie daje ona charakterystycznego obrazu w przypadkach tego nowotworu.
Wed∏ug wielu autorów tomografia komputerowa
zazwyczaj sugeruje wi´kszà rozleg∏oÊç guza ni˝
potwierdza to operacja. Wydaje si´, ˝e lepszà
metodà oceny rozmiarów guza jest badanie rezonansu magnetycznego, szczególnie przy penetracji nowotworu poza nos i zatoki przynosowe.
Ostateczne rozpoznanie potwierdza jedynie badanie histopatologiczne. Nie ma rozbie˝noÊci co
do sposobu leczenia brodawczaka odwróconego:
jest wy∏àcznie operacyjne.
Dylemat stanowi cz´sto wybór metody operacyjnej. Przes∏ankami do decyzji o wyborze metody z dost´pu zewn´trznego czy endoskopowego sà wielkoÊç guza, lokalizacja, rozleg∏oÊç czy
doÊwiadczanie operatora. W ostatnich latach
wraz z rozwojem techniki endoskopowej i coraz
wi´kszym doÊwiadczeniem operatorów, wynikajàcym z wi´kszej cz´stoÊci jej stosowania w operacjach zatok przynosowych, znacznie wzrós∏
dost´pny obszar resekcyjnoÊci w tej metodzie.
Miernikiem skutecznoÊci obu dost´pów operacyjnych by∏a okreÊlana cz´stoÊç wznowy brodawczaka odwróconego po zastosowaniu ka˝dej
z metod. Wielu autorów podkreÊla oczywiÊcie, ˝e
sukces operacyjny w du˝ej mierze zale˝y od zaawansowania klinicznego guza, a co za tym
idzie, od prawid∏owej kwalifikacji do odpowiedniego zakresu operacji. Obecnie wielu autorów
na podstawie analizy du˝ego materia∏u nie
stwierdza ró˝nicy w skutecznoÊci pomi´dzy
technikà endoskopowà a dost´pem zewn´trznym.
Bioràc pod uwag´ inne zalety techniki endoskopowej, stanowi ona metod´ z wyboru w leczeniu
brodawczaka odwróconego zatok przynosowych
zarówno przy pierwszej operacji, jak i usuni´ciu
wznowy.
Wszelkie zmiany patologiczne wyst´pujàce
po jednej stronie w obr´bie jam nosa czy zatok
przynosowych sà traktowane przez pacjentów
z wi´kszà obawà. Zazwyczaj sà równie˝ wnikliwiej diagnozowane przez otorynolaryngologa
czy radiologa w okresie przedoperacyjnym.
Âródoperacyjnie staramy si´ makroskopowo oceniaç usuwane tkanki i dbaç o doszcz´tnoÊç operacji. Najbardziej oczywista wydaje si´ sytuacja
w przypadkach kostniaków zatok przynosowych.
Jest to jednak pozorne. OczywiÊcie rozpoznanie
i precyzyjnie ustalona lokalizacja dzi´ki tomografii komputerowej daje dobre przes∏anki
do zaplanowania operacji. Natomiast wàtpliwoÊci dotyczy∏y pytania, kiedy w takich przypadkach operowaç. Pacjenci z kostniakami w rejonie
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sà zgodne z opiniami innych autorów, ˝e tomografia komputerowa, a równie˝ badanie rezonansu
magnetycznego cz´sto nie sugeruje podejrzenia
brodawczaka odwróconego. W przypadkach podejrzenia zmian rozrostowych w badaniu tomografii komputerowej wspó∏istniejàce zmiany
zapalne mia∏y wi´kszy zakres ni˝ brodawczak
odwrócony.
Pomimo kilkuletniego doÊwiadczenia w leczeniu endoskopowym jam nosa i zatok przynosowych zawsze obawiamy si´ ewentualnego powik∏ania Êródoperacyjnego lub pooperacyjnego.

W dotychczasowym materiale wystàpi∏y nast´pujàce powik∏ania: krwiak wewnàtrzoczodo∏owy
– 1 przypadek, odma wewnàtrzoczodo∏owa – 1
przypadek, pozosta∏e niepowodzenia to: krwiak
okularowy, zrosty pomi´dzy przegrodà a ma∏˝owinami nosowymi, szybka wznowa polipów
(do 12 miesi´cy). To ostatnie niepowodzenie wyst´powa∏o u chorych z triadà aspirynowà, u których pomimo specjalistycznego leczenia pooperacyjnego zachowawczego wznowy polipów
wyst´pujà bardzo cz´sto i niestety czasem doÊç
szybko. ●
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