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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
STEFAN ADAM
SOKO¸OWSKI
(1913–1984)

1951-1962 wyk∏ada∏ otolaryngologi´ na Oddziale
Stomatologicznym Akademii Medycznej w
Krakowie i od 1 listopada 1951 do marca 1982 r.
by∏ konsultantem Instytutu Onkologii w Krakowie. Na prze∏omie 1959 i 1960 r. jako stypendysta Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej
przebywa∏ kilka miesi´cy w uniwersyteckiej
klinice otolaryngologicznej w Pary˝u oraz
odwiedzi∏ oÊrodki otolaryngologiczne w Bordeaux i Lyonie, zapoznajàc si´ z ich osiàgni´ciami.
W okresie pracy w klinice by∏ opiekunem Laryngologicznego Ko∏a Naukowego studentów medycyny i otolaryngologiem udzielajàcym porad pracownikom akademickim i studentom wy˝szych
uczelni Krakowa.
Od 1 paêdziernika 1960 r. po wygranym
konkursie objà∏ stanowisko ordynatora nowo
otwartego szeÊçdziesi´cio∏ó˝kowego Oddzia∏u
Otolaryngologicznego Szpitala Miejskiego im.
Stefana ˚eromskiego w Krakowie Nowej Hucie.
Z oddzia∏u uczyni∏ placówk´ prawie klinicznà,
w której wykonywa∏ operacje z pe∏nego zakresu
otolaryngologicznego, oraz nada∏ mu równoczeÊnie profil wyraênie onkologiczny w zwiàzku ze
wspó∏pracà z Instytutem Onkologii. Szczególnie
interesowa∏ si´ rakiem krtani (wykona∏ ponad

▲

Stefan Adam Soko∏owski urodzi∏ si´ w Krakowie 30 kwietnia 1913 r. By∏ synem Mariana,
lekarza wojskowego, i Heleny z domu Kleiman,
lekarza chorób dzieci´cych. W latach 1923–1931
pobiera∏ nauki w Paƒstwowym Gimnazjum Humanistycznym im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, uzyskujàc Êwiadectwo dojrza∏oÊci 22 maja
1931 r. Jesienià tego roku rozpoczà∏ studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagielloƒskiego.
Dyplom lekarza uzyska∏ 17 marca 1938 r. Rocznà
praktyk´ lekarskà odby∏ w Krakowie, w Paƒstwowym Szpitalu Âw. ¸azarza, Szpitalu OO. Bonifratrów i w I Klinice Chirurgicznej UJ. Od 1 kwietnia
1939 r. podjà∏ prac´ jako asystent wolontariusz
w Klinice Otolaryngologicznej UJ.
Podczas dzia∏aƒ wojennych we wrzeÊniu
1939 r. wyjecha∏ do Lwowa, gdzie do lipca 1941 r.
kontynuowa∏ specjalizacj´ w Klinice Laryngologicznej Lwowskiego Instytutu Medycznego.
Od 1942 r. pracowa∏ jako otolaryngolog w szpitalu
powiatowym w Stryju, a od 1943 do 30 maja 1945 r.
na oddziale chirurgicznym szpitala w Samborze.
W czerwcu 1945 r. wróci∏ do Krakowa i 1
paêdziernika tego roku podjà∏ prac´ jako asystent Kliniki Otolaryngologicznej UJ. W 1947 r.
zosta∏ starszym asystentem, a od 1954 r. by∏ docentem etatowym kliniki. Tytu∏ doktora medycyny uzyska∏ 6 marca 1948 r. po obronie pracy
nt. „Wyniki s∏uchowe po operacji radykalnej
zachowawczej”. Habilitowa∏ si´ 1 lutego 1952 r.
w Akademii Medycznej w Krakowie na podstawie rozprawy „Badania objawu wyrównywania
g∏oÊnoÊci przy pomocy usznych tonów harmonicznych”. By∏a to szósta habilitacja w historii
Krakowskiej Kliniki Otolaryngologicznej. Wskutek
wprowadzenia w tym czasie nowych przepisów
o nadawaniu stopni naukowych habilitacja nie
zosta∏a zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej. Tytu∏ docenta przyznano mu dopiero 22 paêdziernika 1954 r. W latach
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600 operacji). Wyszkoli∏ 46 otolaryngologów
I i II stopnia. W latach 1975–1982 by∏ specjalistà
wojewódzkim ds. otolaryngologii dla Krakowa
i konsultantem Dyrekcji Okr´gowej PKP w Krakowie. 18 marca 1982 r. przeszed∏ na emerytur´.
Og∏osi∏ 55 prac naukowych. Dzia∏alnoÊç naukowà w pierwszym okresie pracy zawodowej
ukierunkowa∏ g∏ównie na patofizjologi´ ucha
wewn´trznego, a w póêniejszym na onkologi´ laryngologicznà. Przeprowadza∏ badania kliniczne
i doÊwiadczalne nad uszkadzajàcym dzia∏aniem
streptomycyny na narzàd s∏uchu i równowagi
i wykaza∏ trujàce jej dzia∏anie na zakoƒczenia nerwu VIII w b∏´dniku. W chorobie Méniére’a stwierdzi∏ nieopisany dotychczas objaw zanikania
podwójnego s∏yszenia, majàcy znaczenie w rozpoznawaniu i rokowaniu tej choroby. W leczeniu
choroby Méniére’a wprowadzi∏ w∏asnà modyfikacj´ operacji drena˝u worka endolimfatycznego. U chorych na jaskr´ wykaza∏ wyst´powanie
objawu podwójnego s∏yszenia i objawu wyrównania g∏oÊnoÊci, charakterystycznych dla zespo∏u
Méniére’a. Opracowa∏ dwie nowe metody badania objawu wyrównania g∏oÊnoÊci. Przedstawi∏
zastosowanie sondy dêwi´kowej jako wskaênika
do operacji zachowawczej ucha Êrodkowego
i mobilizacji strzemiàczka. W pracach z zakresu
leczenia raka krtani omówi∏ wskazania do operacji
ca∏kowitej lub cz´Êciowej po napromieniowaniu
oraz w∏asne modyfikacje zamykania ubytków
gard∏a po operacjach w rejonie napromienionym.
Opracowa∏ bibliografi´ otolaryngologii polskiej
za lata 1947–1966 (Otolaryng. Pol., 1969, 23, 4,
371–484).
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Bra∏ czynny udzia∏ we wszystkich powojennych zjazdach otolaryngologów polskich,
w XIX Zjeêdzie Radiologów Polskich w Lublinie
w 1958 r., zjazdach Francuskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologicznego w Pary˝u w 1959
i 1969 r., IX Mi´dzynarodowym Zjeêdzie Audiologów w Londynie w 1968 r. i w I Kongresie Otolaryngologów Bu∏garskich w Sofii w 1968 r.,
podczas którego otrzyma∏ dyplom cz∏onka honorowego tego Towarzystwa.
By∏ cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego i cz∏onkiem jego Zarzàdu
G∏ównego w latach 1958–1965 i 1973–1976,
przewodniczàcym Oddzia∏u Krakowskiego w latach 1962–1965. Pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy redaktora naczelnego „Otolaryngologii Polskiej” w latach 1958–1974. By∏ wytrawnym znawcà teatru
i malarstwa. Mia∏ wielu przyjació∏ wÊród twórców kultury i sztuki Krakowa.
Otrzyma∏ Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi, dwukrotnie
z∏otà odznak´ Zas∏u˝ony dla Miasta Krakowa,
odznaki: Za Wzorowà Prac´ w S∏u˝bie Zdrowia
i Budowniczy Nowej Huty.
Zmar∏ na zawa∏ mózgu 20 kwietnia 1984 r.
w wieku 71 lat. Zosta∏ pochowany w grobowcu
rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
By∏ ˝onaty z Janinà Mazur (ur. w 1920), okulistkà, docentem w Klinice Okulistycznej AM.
Ma∏˝eƒstwo bezdzietne. ●
dr med. Stanis∏aw Zab∏ocki
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BADANIE ENDOSKOPOWE
GARD¸A DOLNEGO
WE ÂNIE FARMAKOLOGICZNYM
dr med. Tomasz Grochowski, dr med. Wojciech Kukwa,
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

DRUG INDUCED SLEEP ENDOSCOPY – DISE
The development and application of small diameter
fiber-optic endoscopic devices give us possibility of
„live-view” upper airway obstruction site. Drug
induced sleep endoscopy (DISE) is an important
diagnostic tool in obstructive sleep apnea syndrome
(OSAS) management. It simulates natural sleep
conditions and helps us in surgical treatment planning. We present the methodology, indications and
two systems of classification for DISE.

(Mag. ORL, 2014, 50, XIII, 57–61)
Key words:
drug induced sleep endoscopy, obstructive sleep
apnea syndrome

PRACA RECENZOWANA

▲

Klinika Otorynolaryngologii
Wydzia∏ Lekarsko-Dentystyczny WUM
Kierownik Kliniki: prof. Antoni Krzeski
ul. St´piƒska 19/25, 00-739 Warszawa

Czasy, w których chrapanie uwa˝ano
za oznak´ dobrego snu i traktowano jak fizjologi´, min´∏y bezpowrotnie. Obecnie, kiedy ju˝
wiemy, do czego mo˝e ono doprowadziç i znamy
negatywne skutki towarzyszàcych mu bezdechów, znacznie wzros∏o zainteresowanie rejonem
górnych dróg oddechowych za nie odpowiedzialnym. Badamy nat´˝enie dêwi´ku chrapania, zaburzenia przep∏ywu powietrza przez jamy nosa
i przez usta, napi´cie mi´Êni szyi. Ostatnio, dzi´ki
rozwojowi aparatury optycznej i zastosowaniu
fiberoendoskopów o ma∏ej Êrednicy, dosz∏a mo˝liwoÊç podejrzenia „na ˝ywo” miejsca, w którym
dochodzi do obturacji górnych dróg oddechowych. Wprawdzie wykonanie endoskopii gard∏a
dolnego we Ênie naturalnym sprawia zwykle k∏opoty, ale przychodzi nam z pomocà farmakologia,
która umo˝liwia u wi´kszoÊci pacjentów wykonanie tego badania we Ênie farmakologicznym.
Z przeprowadzonych badaƒ wynika, ˝e chorzy
na obturacyjnà postaç zespo∏u snu z bezdechami
(ang. obstructive sleep apnea syndrome, OSAS)
majà mniejszà przestrzeƒ górnych dróg oddechowych w porównaniu z osobami zdrowymi.
Badania obrazowe, np. tomografia komputerowa, pozwalajà w trybie rekonstrukcji przestrzeni
powietrznych uwidoczniç obszar wentylacji
i wyliczyç wartoÊci obj´toÊci i przekrojów tych
przestrzeni na odpowiednich poziomach. Z badaƒ Lan i wspó∏pracowników wynika, ˝e obszary
oddechowe u pacjentów z OSAS sà mniejsze
zarówno podczas badania we Ênie, jak i w stanie
czuwania. Przekrój na poziomie gard∏a Êrodkowego u pacjenta z OSAS we Ênie jest o po∏ow´
mniejszy ni˝ u osoby zdrowej (0,77 cm2 vs
1,45 cm2). Podobnie jest na poziomie gard∏a
dolnego (1,15 cm2 vs 2,44 cm2) (Lan i in. 2006).
Stawiamy wi´c kolejne pytania: na jakim poziomie i w jakim mechanizmie ta przestrzeƒ jest
ograniczana? Do odpowiedzi na nie przybli˝a
nas wykonanie badania endoskopowego struktur
www.magazynorl.pl

57

gard∏a dolnego w trakcie snu indukowanego
farmakologicznie.
Endoskopia we Ênie farmakologicznym
(drug induced sleep endoscopy – DISE) zosta∏a
po raz pierwszy opisana przez Crofta i Pringle'a w 1991 r. (Croft i Pringle 1991). U˝ywali oni
midazolamu do wprowadzenia pacjenta w sen.

Metodyka badania
Badanie przeprowadza si´ w warunkach zapewniajàcych pe∏ne bezpieczeƒstwo pacjenta,
w asyÊcie anestezjologa. Mo˝na je wykonaç
na bloku operacyjnym lub w odpowiednio wyposa˝onej sali zabiegowej. Parametry ˝yciowe
pacjenta sà przez ca∏y czas monitorowane,
a w razie koniecznoÊci pacjent mo˝e zostaç
zaintubowany i pod∏àczony do respiratora.
Nasofiberoskop u˝yty do badania powinien
byç mo˝liwie cienki. Przydatny bywa tak˝e kana∏
roboczy do odessania wydzieliny zalegajàcej
w gardle. Ze wzgl´du na mo˝liwe trudnoÊci
interpretacyjne dobrze jest obraz badania zarchiwizowaç, aby móc go przeanalizowaç w póêniejszym czasie w wi´kszym gronie.
Do wprowadzenia pacjenta w sen u˝ywa si´
g∏ównie dwóch leków: midazolamu i propofolu.
Przewagà propofolu jest krótszy czas eliminacji
leku z organizmu i mniejszy wp∏yw na zwiotczenie mi´Êni (Maurer 2006). Carrasco Llatas
i wspó∏pracownicy nie wykazali istotnych ró˝nic
w wyniku badania przy zastosowaniu jednego
lub drugiego leku (Carrasco Llatas i in. 2013).
Cz´Êciej u˝ywa si´ propofolu, najlepiej podawanego w postaci wlewu ciàg∏ego. De Vito i wspó∏pracownicy w badaniu z udzia∏em 40 pacjentów
porównali zastosowanie propofolu podawanego
„z r´ki” i za pomocà pompy infuzyjnej. W grupie,
której podawano lek bez u˝ycia pompy, niestabilnoÊç sedacji wystàpi∏a u 13 pacjentów, a 2 wymaga∏o podania tlenu. W grupie z kontrolowanym wlewem propofolu niestabilnoÊç sedacji
wystàpi∏a tylko u 1 osoby, a zu˝ycie leku by∏o
mniejsze (De Vito i in. 2011).
Kolejnà kwestià jest znieczulenie miejscowe
b∏ony Êluzowej nosa. Stosuje si´ zwykle mieszank´ lidokainy i xylometazolinu. Mo˝na tak˝e
zastosowaç lek antycholinergiczny w celu
zmniejszenia sekrecji (Kezirian 2011). Inni autorzy nie polecajà stosowania ˝adnych Êrodków
miejscowo znieczulajàcych lub zmniejszajàcych
wydzielanie (Borek i in. 2012).
W celu kontroli sedacji wielu autorów stosuje system analizy bispektralnej (ang. bispectral
index, BIS) (Kezirian 2011, De Vito i in. 2011,
Carrasco Llatas i in. 2005). Polega on na rejestracji czynnoÊci bioelektrycznej mózgu pacjenta
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z powierzchni g∏owy i analizie tego sygna∏u. Zalecane wartoÊci BIS to 40–60 (Punjasawadwong
i in. 2007). Zastosowanie BIS pozwala na lepszà
kontrol´ znieczulenia i zwi´ksza bezpieczeƒstwo
pacjenta podczas badania.

Wskazania
Badanie DISE wykonujemy u pacjentów
w ramach diagnostyki zaburzeƒ oddychania
w czasie snu. Przeprowadzane jest zarówno
u „zwyk∏ych chrapaczy”, jak i u pacjentów z ró˝nym zaawansowaniem zespo∏u snu z bezdechami.
Umo˝liwia ono lokalizacj´ miejsca odpowiedzialnego za obturacj´ górnych dróg oddechowych
(GDO). Widoczny jest poziom i sposób, w jaki dochodzi do zapadania si´ tkanek GDO. Jest to
szczególnie istotne w prawid∏owym zaplanowaniu zabiegu operacyjnego i ocenie jego przewidywanej skutecznoÊci. Vanderveken i wspó∏pracownicy dowiedli tak˝e, ˝e badanie DISE jest
przydatne w planowaniu leczenia stymulatorem
nerwu podj´zykowego. Terapia zaburzeƒ oddychania w czasie snu jest skuteczniejsza u
pacjentów, u których podczas badania nie obserwuje si´ zapadania tkanek na poziomie podniebienia (Vanderveken i in. 2013).
Wskazaniem do wykonania badania DISE
jest tak˝e nieskutecznoÊç dotychczas stosowanego leczenia. Kezirian zbada∏ 33 pacjentów,
u których nie uzyskano spodziewanego efektu
terapeutycznego po operacyjnym leczeniu OSAS.
U 97% stwierdzi∏ zapadanie si´ na poziomie gard∏a dolnego, a u ponad po∏owy (53%) tak˝e rezydualne zapadanie si´ podniebienia mi´kkiego
(Kezirian 2011) (ryc. 1, 2 ,3).

Systemy klasyfikacji
VOTE. Klasyfikacja ta zosta∏a zaproponowana przez Keziriana, Hohenhorsta i de Vires

Ryc. 1. Obraz endoskopowy podczas badania DISE.
Nag∏oÊnia obturujàca wejÊcie do krtani podczas
wdechu.

Ryc. 2. Obraz endoskopowy gard∏a dolnego podczas
badania DISE – widoczne zw´˝enie przednio-tylne.

Ryc. 3. Obraz endoskopowy gard∏a dolnego podczas
badania DISE – widoczne zw´˝enie koncentryczne.

w 2011 r. jako efekt wieloletnich badaƒ (przebadano ok. 8000 pacjentów) (Kezirian, Hohenhorst, de Vries 2011). Rozwini´cie skrótu VOTE
przedstawia si´ nast´pujàco:
- V (velum, podniebienie),
- O (ang. oropharynx lateral walls, Êciany
boczne orogard∏a),
- T (ang. tongue base, podstawa j´zyka),
- E (epiglotis, nag∏oÊnia).

Dla ka˝dego z tych poziomów opisujemy stopieƒ obturacji w trzystopniowej skali: 0 – brak
obturacji (brak wibracji), 1 – cz´Êciowa obturacja
(wibracje), 2 – ca∏kowita obturacja (zapadanie).
Opisujemy tak˝e wzór, w jaki sposób dochodzi
do obturacji: ap (ang. anterior-posterior, przednio-tylny), l (ang. lateral, boczny), c (ang.
concentric, okr´˝ny). Uzyskane wyniki wpisujemy do tabeli I.
Jak widaç, nie wszystkie wzory obturacji
mogà wyst´powaç na wszystkich ocenianych
poziomach.
NOHL. Klasyfikacja ta zosta∏a zaproponowana w 2012 r. przez w∏oskà grup´ badaczy
pod przewodnictwem Claudia Vicini i Andrei De
Vito (Vicini i in. 2012). Jej wprowadzenie by∏o
poprzedzone licznymi badaniami i doÊwiadczeniem z wczeÊniejszà klasyfikacjà NOH. W przebadanej grupie 250 pacjentów stwierdzono obturacj´ na poziomie krtani podczas endoskopii
we Ênie u prawie 1/3 pacjentów (Campanini i in.
2010). Nazwa klasyfikacji NOH, zaproponowana
w trakcie sympozjum poÊwi´conego chirurgi zaburzeƒ oddychania w czasie snu w Mediolanie
w 1999 roku, zosta∏a uzupe∏niona o liter´ L i obj´∏a tak˝e krtaƒ.
Rozwini´ciem skrótu NOHL sà odpowiednio:
nos, orogard∏o, gard∏o dolne (hypopharynx)
i krtaƒ (larynx). Na ka˝dym z wymienionych
poziomów okreÊla si´ stopieƒ obturacji w pi´ciostopniowej skali od 0 do 4 oraz wzór obturacji
– dotyczàcy gard∏a: ap (anterior-posterior,
przednio-tylny), l (lateral, boczny), c (circular,
okr´˝ny) i krtani: a (nadg∏oÊniowo), b (na poziomie
g∏oÊni), p (ang. positive, obecne), n (ang. negative,
nieobecne).
Przyk∏adowy zapis obturacji w tej klasyfikacji wyglàda nast´pujàco: N2 O3c H2ap Lap-bn.
Taki zapis oznacza, ˝e obturacja jest na poziomie
nosa w stopniu 2., na poziomie gard∏a Êrodkowego w stopniu 3. i jest ona okr´˝na, na poziomie
gard∏a dolnego w stopniu 2. i jest to wzór przednio-

Tab. I. Klasyfikacja VOTE
MIEJSCE

STOPIE¡
OBTURACJI

WZÓR
PRZEDNIO-TYLNY

BOCZNY

OKR¢˚NY

Podniebienie
Âciany boczne
gard∏a
Podstawa j´zyka

▲

Nag∏oÊnia
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-tylny, na poziomie krtani dotyczy tylko okolicy
nadg∏oÊniowej. Zapis przypomina klasyfikacj´
TNM wykorzystywanà w onkologii.
Porównanie obu klasyfikacji: obie klasyfikacje majà swoje zalety. VOTE dok∏adniej lokalizuje obturacj´ na poziomie gard∏a Êrodkowego
i dolnego, wyró˝niajàc trzy struktury: podniebienie, j´zyk i boczne Êciany gard∏a. Poza tym
predefiniuje wzór obturacji na danym poziomie,
u∏atwiajàc zapis nawet mniej doÊwiadczonym
badajàcym.
Klasyfikacja NOHL obejmuje tak˝e opis
obturacji na poziomie nosa. Ma bardziej rozbudowane stopniowanie obturacji (pi´ç stopni).
Ze wzgl´du na podobieƒstwo do powszechnie
stosowanego systemu TNM mo˝e byç ∏atwiej
akceptowana.

Podsumowanie
Dro˝noÊç GDO zale˝y w g∏ównej mierze
od dwóch czynników: prawid∏owej budowy anatomicznej i prawid∏owego napi´cia mi´Êniowego. O ile ten pierwszy czynnik jesteÊmy w stanie
oceniç podczas zwyk∏ej endoskopii w czasie czuwania, o tyle napi´cie mi´Êniowe, które maleje
w trakcie snu, mo˝emy oceniç tylko we Ênie. Nasuwa si´ te˝ pytanie: na ile sen farmakologiczny
naÊladuje fizjologi´? W badaniach przeprowadzonych przez Sadaoka i wspó∏pracowników dowiedziono, ˝e sen farmakologiczny po podaniu
diazepamu nie ró˝ni si´ od snu fizjologicznego
w wi´kszoÊci parametrów poza iloÊcià stadium
REM (Sadaoka i in. 1996). Wykazano natomiast,
˝e sà ró˝nice pomi´dzy badaniem endoskopowym w czasie czuwania z wykonaniem w trakcie
manewru Müllera a badaniem endoskopowym
wykonanym w czasie snu oraz wskazano na przydatnoÊç tego badania we w∏aÊciwym kwalifikowaniu do leczenia operacyjnego (Rabelo i in. 2013,
Soares i in. 2013). Eichler i wspó∏pracownicy
przeprowadzili badanie na grupie 97 pacjentów
kwalifikowanych do leczenia zabiegowego OSAS.
Sprawdzono, w jaki sposób badanie DISE w porównaniu z klasycznym badaniem laryngologicznym wp∏ywa na kwalifikacj´ do poszczególnych
procedur zabiegowych lub aparatu wysuwajàcego
˝uchw´. Zmian´ sposobu leczenia rekomendowano u 78,4% pacjentów. Operacje podniebienia
mi´kkiego proponowano w 93,8% po przeprowadzeniu badania DISE (77,3% – bez tego badania)
(Eichler i in. 2013).
Modyfikacj´ leczenia po badaniu DISE zaobserwowali te˝ Gillespie i wspó∏pracownicy. U 23
spoÊród 38 pacjentów zmodyfikowano plan leczenia laryngologicznego. Zaobserwowano te˝, ˝e
u wi´kszoÊci pacjentów (73%) dochodzi do zapa-
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dania si´ GDO na wielu poziomach (Gillespie
i in. 2013).
Carrasco Llatas i wspó∏pracownicy stwierdzili u 90,4% pacjentów zapadanie si´ tkanek
na poziomie podniebienia mi´kkiego. Na drugim
miejscu by∏a podstawa j´zyka (38,5%). Wielopoziomowà obturacj´ zarejestrowano u 60,7% pacjentów (Carrasco Llatas i in. 2005). Obserwacje
te potwierdzajà tak˝e inni autorzy, wykorzystujàc coraz lepsze i bardziej obiektywne metody
oceny obrazów uzyskanych podczas endoskopii.
Borek i wspó∏pracownicy stosujàc cyfrowà analiz´ zdj´ç wykonanych podczas badania DISE,
uzyskali iloÊciowe informacje o zw´˝eniach.
Stwierdzili zw´˝enie na poziomie podniebienia
u 84,1% pacjentów, na poziomie podstawy j´zyka u 39,3%, a na poziomie nag∏oÊni u 44,6%
(Borek i in. 2012).
Ogromnà retrospektywnà prac´, obejmujàcà 2485 pacjentów, przedstawi∏ Kotecha ze
wspó∏pracownikami. Planowanie leczenia z zastosowaniem badania DISE pozwoli∏o na uzyskanie subiektywnej poprawy u 72% pacjentów
(Kotecha i in. 2007).
Obserwujàc, w jaki sposób zapadajà si´ Êciany GDO podczas badania, mo˝emy podejrzewaç,
co mo˝e byç przyczynà obserwowanych zaburzeƒ. Po przebadaniu 100 pacjentów Ravesloot
i De Vires stwierdzili, ˝e zgodnie z klasyfikacjà
VOTE zapadanie si´ podstawy j´zyka i nag∏oÊni
jest cz´stsze u pacjentów z pozycyjnym OSAS,
natomiast wzór koncentryczny – szczególnie
na poziomie podniebienia mi´kkiego – jest charakterystyczny dla pacjentów z nieprawid∏owym
wskaênikiem masy cia∏a (Ravesloot i de Vries
2011).
NowoÊcià jest wirtualna endoskopia po cyfrowej obróbce obrazów uzyskiwanych w trakcie
tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego (Moon i in. 2010), wykonywanych we
Ênie. Podczas badania tomografii we Ênie farmakologicznym jesteÊmy w stanie wykazaç, w jaki
sposób dochodzi do zapadania si´ górnych dróg
oddechowych oraz na jakim poziomie. Dzi´ki
rekonstrukcji przestrzeni powietrznych i mo˝liwoÊci wykonania wirtualnej endoskopii mo˝liwa
jest ocena nawet kilku miejsc obturacji, co oznacza przewag´ tego badania nad klasycznà endoskopià. Kolejna przewaga wirtualnej endoskopii
nad klasycznà polega na tym, ˝e klasyczna endoskopia mo˝e dra˝niç górne drogi oddechowe
i zak∏ócaç sen pacjenta (Lan i in. 2006). Jeszcze
wi´cej mo˝liwoÊci daje zastosowanie metod
analizy opartych na dynamice p∏ynów (Persak
i in. 2011). Komputerowe trójwymiarowe modele
pozwalajà na wyliczanie wartoÊci ciÊnienia,

przep∏ywu i pochodnych na ró˝nych poziomach
GDO.
Endoskopia wykonywana we Ênie jest cennym uzupe∏nieniem diagnostyki zaburzeƒ oddychania w czasie snu. Pozwala zarówno zaplanowaç najw∏aÊciwsze dla pacjenta leczenie, jak
i wskazaç przyczyny niepowodzeƒ dotychcza-

sowej terapii. Nowoczesna anestezjologia
zmniejsza ryzyko przeprowadzenia tego badania
u tak czasem powa˝nie obcià˝onych pacjentów
z OSAS. Obydwie klasyfikacje pozostawiajà sporà doz´ subiektywizmu w ocenie badania, stàd
wynika potrzeba badaƒ nad iloÊciowym zobiektywizowaniem uzyskiwanych obrazów. ●
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REFLUKS ˚O¸ÑDKOWO-PRZE¸YKOWY
A PRZEROST MIGDA¸KA GARD¸OWEGO
U DZIECI
dr med. Marcin Dziekiewicz, dr med. Aleksandra Banaszkiewicz,
prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski
GASTROESOPHAGEAL REFLUX AND ADENOID
HYPERTROPHY IN CHILDREN
Adenoid hypertrophy (AH) is one of the most common
reasons for pediatric ENT specialist visits. Tonsillectomy and adenoidectomy are the most frequently
performed major surgical procedures in the United
States. Adenoid tissue shows physiological, transient
enlargement in the first years of life, which is not
associated with ventilatory impairment. The causes
of AH have not been fully elucidated, although
triggers that have been associated with symptomatic
enlargement of adenoidal tissue include allergic,
genetic, hormonal and constitutional factors or individual reaction to inflammation. An increasing
number of patients with AH is referred to paediatric
gastroenterologists for evaluation of gastroesophageal
reflux. According to some studies the frequency of
GERD in AH it may be as high as 88%. However, the
causal association between those two conditions
has not been well established yet. The purpose of
this report was to review the literature for scientific
information to support the thesis about association
between AH and GERD.

(Mag. ORL, 2014, 50, XIII, 63–68)
Key words:
gastroesophageal reflux, adenoid hypertrophy,
gastroesophageal reflux disease, children

PRACA RECENZOWANA

CHOROBA REFLUKSOWA I JEJ OBJAWY
Chorob´ refluksowà definiuje si´ jako refluks ˝o∏àdkowo-prze∏ykowy (ang. gastroesophageal reflux, GER) wywo∏ujàcy istotne objawy
kliniczne i/lub powik∏ania (Vandenplas i in.
2009, Sherman i in. 2009). Co istotne, u ka˝dego
zdrowego cz∏owieka, a szczególnie u niemowlàt,
mo˝e dojÊç w ciàgu doby do wielu fizjologicznych epizodów refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego.
Niekiedy u˝ywa si´ tak˝e okreÊlenia refluks

▲

Klinika Gastroenterologii i ˚ywienia Dzieci WUM
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Przerost migda∏ka gard∏owego i/lub podniebiennych jest jednà z cz´stszych przyczyn wizyt
dzieci w poradniach laryngologicznych. Jak pokazujà dane amerykaƒskie, adenoidektomia
i/lub tonsillektomia sà najcz´Êciej wykonywanymi u dzieci zabiegami laryngologicznymi (Bhattacharyya 2010). Przerost migda∏ka gard∏owego
mo˝e mieç charakter fizjologiczny lub patologiczny. Pierwsza sytuacja jest prawid∏owym zjawiskiem charakterystycznym dla pierwszych lat
˝ycia, jest odwracalna i nie wià˝e si´ z powstawaniem zaburzeƒ oddychania. Przyczyny przerostu patologicznego nie zosta∏y dotàd w pe∏ni
poznane. Wymienia si´ wÊród nich czynniki
uwarunkowane genetycznie, hormonalne, konstytucjonalne czy indywidualnà reakcj´ na czynniki zapalne i alergiczne (Keles i in. 2005, Cowen
i Hilbert 1997). Coraz wi´cej pacjentów z takim
rozpoznaniem trafia tak˝e na pewnym etapie
diagnostyki czy leczenia do gastroenterologa
dzieci´cego w celu potwierdzenia/wykluczenia
u nich choroby refluksowej (ang. gastroesophageal
reflux disease, GERD) jako czynnika sprawczego
przerostu. Wed∏ug niektórych doniesieƒ cz´stoÊç GERD w tej populacji wynosi nawet 88%
(Carr i in. 2001). Jednak˝e zwiàzek przyczynowo-skutkowy pomi´dzy tymi dwiema patologiami nigdy nie zosta∏ jednoznacznie wykazany.
W niniejszej pracy przedstawiono przeglàd
piÊmiennictwa na temat wspó∏istnienia choroby
refluksowej i przerostu migda∏ka gard∏owego
oraz doÊwiadczenia w∏asne w tym zakresie.
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krtaniowo-gard∏owy (ang. laryngopharyngeal
reflux, LPR) w celu wyró˝nienia tych pacjentów,
u których refluksat przemieszcza si´ poza granice górnego zwieracza prze∏yku.
G∏ównym prze∏ykowym objawem GERD
u starszych dzieci jest tzw. typowy zespó∏ refluksowy (ang. typical reflux syndrome), na który
sk∏adajà si´ zgaga i regurgitacje, choç te ostatnie
nie muszà byç obecne (Keles i in. 2005). U m∏odszych dzieci (umownie poni˝ej 8. r.˝.) z chorobà
refluksowà mogà si´ wiàzaç nadmiernie nasilone regurgitacje, niech´ç do jedzenia, niewyt∏umaczalny p∏acz, krztuszenie si´, zaburzenia snu
i ból brzucha (Sherman i in. 2009). W ostatnich
latach publikuje si´ jednak coraz wi´cej doniesieƒ na temat tzw. atypowych objawów choroby
refluksowej (tab. I). Jest to bardzo obszerna grupa,
na którà sk∏adajà si´ g∏ównie, choç nie tylko, dolegliwoÊci pulmonologiczne i laryngologiczne,
a wÊród nich przerost migda∏ka gard∏owego.
PATOMECHANIZM
Dok∏adny mechanizm, w którym choroba
refluksowa mia∏aby wp∏ywaç na przerost migda∏ka gard∏owego, nie jest znany. Wiadomo, ˝e
ekspozycja na kwaÊnà treÊç prowadzi do obrz´ku, stanu zapalnego i zwi´kszenia wydzielania
w nab∏onku dróg oddechowych (Habesoglu i in.
2010, Mertens i in. 2010). Ponadto nawet nieznaczna, ale przewlek∏a ekspozycja na kwaÊnà
treÊç mo˝e spowodowaç przemian´ niewielkich
zmian w krtani w jej podg∏oÊniowe zw´˝enie
(Little i in. 1985). Sà tak˝e dowody na uszkadzanie tkanek krtani przez pepsyn´ (Gill i in. 2005,
Knight i in. 2005). Mo˝na przypuszczaç, ˝e kwaÊna treÊç ˝o∏àdkowa ma podobnie szkodliwe
dzia∏anie na tkank´ migda∏ków, prowadzàc
do uszkodzenia nab∏onka krypt, zwi´kszenia
jego ekspozycji na dzia∏anie antygenów i powstanie stanu zapalnego (Stapleton i Brodsky
2008). Wyniki badaƒ sà tu jednak sprzeczne.

Harris z zespo∏em (2009) nie stwierdzi∏ obecnoÊci
pepsyny w tkance migda∏ka gard∏owego ˝adnego
z badanych 21 dzieci z przerostem migda∏ka. Inny
mo˝liwy mechanizm to bezpoÊrednia stymulacja
nab∏onkowych limfocytów przez sk∏adniki refluksatu (Sugiyama i in. 1982).
DIAGNOSTYKA
Jak dotàd dane na temat rzeczywistego
zwiàzku pomi´dzy obecnoÊcià refluksatu w gardle lub krtani a objawami pozaprze∏ykowymi
choroby refluksowej sà ograniczone. Zgodnie
z ostatnimi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i ˚ywienia
Dzieci (ESPGHAN) z∏otym standardem w diagnostyce choroby refluksowej jest klasyczna
pH-metria (Vandenplas i in. 2009). W wi´kszoÊci
opublikowanych dotychczas badaƒ do diagnostyki GERD u pacjentów z objawami laryngologicznymi, w tym przerostem migda∏ka, wykorzystywano w∏aÊnie t´ metod´ diagnostycznà.
Zazwyczaj stosowano przy tej okazji tzw. sondy
dwukana∏owe, które poza dystalnà elektrodà pH
zlokalizowanà po za∏o˝eniu sondy nad dolnym
zwieraczem prze∏yku by∏y wyposa˝one tak˝e
w elektrod´ proksymalnà, umieszczonà kilkanaÊcie centymetrów powy˝ej, majàcà rejestrowaç
zmiany pH w okolicy górnego zwieracza prze∏yku.
Nale˝y jednak zdawaç sobie spraw´ z ograniczeƒ tej metody. Proksymalny pomiar pH nie
dostarcza szczegó∏owych informacji na temat
zwiàzku zarzucanej kwaÊnej treÊci z laryngologicznymi objawami GERD (Bove i Rosen 2006).
Interpretacj´ badania utrudnia brak jednoznacznych norm oraz du˝a zale˝noÊç wyniku badania
od umiejscowienia elektrody proksymalnej (Ceccatelli i in. 1998). U dzieci, u których d∏ugoÊç
prze∏yku jest zmienna, ma to szczególne znaczenie. Elektroda umieszczona zbyt nisko pogarsza
korelacj´ spadków pH z objawami, zbyt wysoko
– szybko wysycha i generuje epizody fa∏szywie

Tab. I. Objawy pozaprze∏ykowe choroby refluksowej
Pulmonologiczne

Laryngologiczne

Zapalenia p∏uc (Cift˜i i in. 2003)
Dysplazja oskrzelowo-p∏ucna (Akinola i in. 2004)
Przewlek∏y kaszel (Blondeau i in. 2011)
Astma (Thakkar i in. 2010)
Âwiszczàcy oddech (Patra i in. 2011)
W∏óknienie p∏uc (Raghu i in. 2006)
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Chrypka (Block i Brodsky 2007)
Nawracajàce zapalenia zatok przynosowych
(Block i Brodsky 2007a, Vaezi i in. 2010)
Wysi´kowe zapalenia uszu (McCoul i in. 2011,
Jastrz´bska i in. 2012)
Nawracajàce zapalenia krtani i tchawicy
(Kotby i in. 2010)
Przerost migda∏ka gard∏owego (Keles i in. 2005)
Zapalenia gard∏a (Contencin i Narcy 1991)

czu∏oÊç i swoistoÊç tych zmian w rozpoznawaniu
GERD jest niewielka (Branski, Bhattacharyya,
Shapiro 2002, Hicks i in. 2002), a korelacja z wynikiem pH-metrii (Hicks i in. 2002) i pH-impedancji (de Bortoli i in. 2012) ma∏a.
DOTYCHCZASOWE DOÂWIADCZENIA
KLINICZNE
Cz´stoÊç GERD u dzieci z przerostem migda∏ka gard∏owego. Jedna z ciekawszych obserwacji dotyczàcych zale˝noÊci GERD i przerostu
migda∏ka pochodzi z 1995 r. Contencin i wspó∏pracownicy (1995) wykaza∏, ˝e wczesna adenoidektomia (ok. 1. r.˝.) koreluje z wi´kszym nasileniem regurgitacji we wczesnym niemowl´ctwie
(OR 3,03, CI 95% 1,374-6,699). W opublikowanych póêniej pracach, oceniajàcych cz´stoÊç
choroby refluksowej wÊród dzieci z przerostem
migda∏ka gard∏owego, wyciàgano ró˝ne wnioski.
Carr z zespo∏em (2001) okreÊli∏ jà na 42% wÊród
95 dzieci zakwalifikowanych do adenoidektomii.
Gdy podzieli∏ je na dwie grupy wiekowe (poni˝ej
i powy˝ej 1. r.˝.), cz´stoÊç wynios∏a odpowiednio
a˝ 88 i 32%. W swoim badaniu oceni∏ tak˝e 99
dzieci zakwalifikowanych jedynie do za∏o˝enia
drenów (bez adenoidektomii) z powodu wysi´kowego zapalenia ucha Êrodkowego zwiàzanego
z przerostem migda∏ka. W tej populacji cz´stoÊç
GERD by∏a ju˝ znacznie ni˝sza i wynosi∏a jedynie
7% i odpowiednio dla wymienionych grup wiekowych 14 i 2%. W badaniu tym uwag´ zwraca
jednak bardzo niska Êrednia wieku populacji,
wynoszàca 1,46 roku. W dwóch innych badaniach (Keles i in. 2005, Tumgor i in. 2006) Êrednia wieku uczestników by∏a ju˝ zdecydowanie
wy˝sza, odpowiednio 6,5 lat i 7,9 lat, ale i liczebnoÊç prób ni˝sza (N = 30 dla obu badaƒ).
Cz´stoÊç choroby refluksowej oceniono w nich
na odpowiednio 64,5 i 56,7%, a cz´stoÊç refluksu
krtaniowo-gard∏owego w obu przypadkach równa∏a si´ 46,7%. Co istotne, wszyscy wymienieni
badacze wykorzystywali jako metod´ diagnostycznà dwukana∏owà pH-metri´.
Aby wykluczyç opisane niedoskona∏oÊci tej
metody, przeprowadziliÊmy w naszym oÊrodku
badanie, w którego ramach po raz pierwszy
na Êwiecie u dzieci z przerostem migda∏ka gard∏owego, zakwalifikowanych do adenoidektomii,
wykonaliÊmy 24 h pH-impedancj´. Nieopublikowane jeszcze wyniki wskaza∏y na mniejszà ni˝
si´ dotychczas wydawa∏o cz´stoÊç GERD (10/33,
30,3%). Wydaje si´ wi´c, ˝e dotychczasowe badania zawy˝a∏y cz´stoÊç choroby refluksowej
u dzieci z przerostem migda∏ka gard∏owego.
Ró˝nica ta mog∏a wynikaç z nadrozpoznawalnoÊci epizodów GER przez klasycznà pH-metri´.

▲

dodatnie. Inne wady pH-metrii to brak mo˝liwoÊci precyzyjnej oceny wysokoÊci zarzucania
refluksatu oraz brak mo˝liwoÊci oceny kierunku
ruchu treÊci w prze∏yku, co przyczynia si´ do klasyfikowania kwaÊnych po∏kni´ç jako epizodów
GER. Ponadto klasyczna pH-metria ogranicza si´
do rejestrowania jedynie kwaÊnych (pH < 4) epizodów refluksowych. Tymczasem mo˝liwe jest,
˝e równie˝ niekwaÊne epizody GER sà odpowiedzialne za wyst´powanie objawów pozaprze∏ykowych choroby refluksowej (Pearson i in. 2011,
Sifrim i in. 2007). Zdaniem niektórych badaczy,
powinny byç uwzgl´dniane u pacjentów z objawami laryngologicznymi (Ford 2005). Co wi´cej,
istniejà te˝ przes∏anki, by sàdziç, ˝e u niektórych
dzieci odsetek refluksów niekwaÊnych jest znaczàcy (Condino i in. 2006, Wenzl i in. 1999).
Wi´kszoÊç z opisanych niedoskona∏oÊci klasycznej pH-metrii zosta∏a zlikwidowana wraz
z pojawieniem si´ nowej metody diagnostycznej
– wielokana∏owej Êródprze∏ykowej impedancji
z pH-metrià lub po prostu: pH-impedancji. Istotà
tego badania jest jednoczesny pomiar w prze∏yku
zmian impedancji (opornoÊci) i pH. Umo˝liwia to
obserwacj´ kierunku przesuwania si´ treÊci
w Êwietle prze∏yku i wykluczenie tym samym
epizodów fa∏szywie dodatnich, identyfikacj´ jej
charakteru (p∏ynna, gazowa czy mieszana) oraz
okreÊlenie zasi´gu (wysokoÊci) penetracji refluksatu do prze∏yku, a tym samym ryzyka aspiracji
do dróg oddechowych. Jej najwa˝niejszà zaletà
jest rozpoznawanie tak˝e niekwaÊnych epizodów GER. Badanie to pozwala równie˝ na dok∏adniejszà ocen´ zwiàzku objawu z epizodem
GER. W populacji pediatrycznej jest to metoda
wcià˝ raczkujàca. Brakuje dobrze opracowanych
norm, jej rozpowszechnienie nie jest du˝e, choç
si´ powi´ksza. W medycynie osób doros∏ych zaÊ
zaczyna ona wypieraç klasycznà pH-metri´ i coraz cz´Êciej jest wymieniana w kontekÊcie ustanowienia nowego z∏otego standardu.
Rola pozosta∏ych metod diagnostycznych,
takich jak endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego z biopsjà, badanie kontrastowe
prze∏yku, manometria prze∏ykowa, ultrasonografia oraz scyntygrafia przewodu pokarmowego
jest ograniczona. Jakkolwiek mogà one wnosiç
istotne informacje w procesie diagnostycznym,
na ich podstawie (wy∏àczywszy gastroskopi´) nie
mo˝na postawiç rozpoznania choroby refluksowej.
Odr´bnym tematem jest rozpoznawanie
GERD/LPR na podstawie zmian stwierdzanych
w laryngoskopii, takich jak zaczerwienienie,
obrz´k, guzki, owrzodzenia, ziarninowanie czy
brukowanie (Wilson i in. 1989, Shaw i Searl
1997). Z punktu widzenia gastroenterologa
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Wykonane przez nas szacunkowe porównanie
zapisów pH-impedancyjnych dzieci chorych ze
zdrowà populacjà nie wykaza∏o natomiast ró˝nic
pod wzgl´dem liczby niekwaÊnych epizodów
GER oraz tzw. epizodów wysokich, czyli osiàgajàcych proksymalny odcinek prze∏yku. Stawia to
pod znakiem zapytania rol´ bezpoÊredniego
dra˝nienia tkanki migda∏ka przez refluksat
i przyczyniania si´ w ten sposób do jej przerostu.
Konieczne jest jednak zweryfikowanie naszych
obserwacji w kolejnych badaniach z udzia∏em
wi´kszej liczby pacjentów.
Istotne wnioski p∏ynà z badania autorstwa
Monroya, Behara i Brodsky'ego (2008). Poddali
oniÊ retrospektywnej analizie, co jest wadà tej
pracy, wszystkie przypadki dzieci (N = 72),
u których po adenoidektomii dosz∏o do ponownego przerostu tkanki migda∏ka w stopniu na
tyle du˝ym, ˝e zosta∏y zakwalifikowane do ponownego zabiegu. U 29 z nich diagnozowano
GERD, uzyskujàc pozytywny wynik a˝ u 28, co
wskazywa∏oby na chorob´ refluksowà jako przyczyn´ przerostu.
Ciekawym zagadnieniem jest cz´stoÊç wyst´powania typowych objawów GERD u dzieci
z przerostem migda∏ka. Przywo∏ywani ju˝ Keles
i wspó∏pracownicy (2005) stwierdzili, ˝e u 36%
(11/30) badanych przez nich pacjentów obecny
by∏ co najmniej jeden typowy objaw choroby
refluksowej. W tej grupie GERD za pomocà
pH-metrii potwierdzili u 81% dzieci. Zupe∏nie
inne sà nasze doÊwiadczenia. ˚aden z badanych
przez nas pacjentów nie zg∏asza∏ typowych objawów GERD. Zaledwie jeden uskar˝a∏ si´ na ból
brzucha, który potencjalnie móg∏ mieç zwiàzek
z chorobà refluksowà. U wszystkich dominowa∏y
objawy przerostu migda∏ka gard∏owego. Ró˝nica
ta jest trudna do wyt∏umaczenia i wymaga
potwierdzenia w kolejnych badaniach. Dane
z piÊmiennictwa sugerujà, ˝e pacjenci z atypowymi objawami choroby refluksowej stanowià
grup´, w której typowe objawy sà bardzo cz´sto
nieobecne (Goh i Ho 2011). Na przyk∏ad u pacjentów z astmà oskrzelowà typowych objawów
mo˝e nie zg∏aszaç nawet 2/3 pacjentów (Harding, Guzzo, Richter 2000).
Leczenie GERD u dzieci z przerostem migda∏ka gard∏owego. Dysponujemy jednym badaniem, w którym oceniono skutek leczenia hamujàcego sekrecj´ kwasu solnego u dzieci z przerostem
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migda∏ka (Iqbal, Goh, Mazita 2012). By∏o to badanie kontrolowane placebo, przeprowadzone
z randomizacjà, metodà podwójnie Êlepej próby.
Jego uczestnicy (N = 40, Êredni wiek 8,43 lat)
po rozpoznaniu u nich za pomocà wideofiberoskopii przerostu migda∏ka gard∏owego otrzymywali omeprazol lub placebo przez 8 tygodni.
Po tym czasie w obu grupach wykonywano kontrolnà wideofiberoskopi´. Niezale˝nie od rodzaju
interwencji zaobserwowano zmniejszenie migda∏ka, ale stopieƒ redukcji nie ró˝ni∏ si´ pomi´dzy grupami w sposób istotny statystycznie. Nie
wiadomo niestety, na ile by∏ to efekt ma∏ej
cz´stoÊci GERD w badanej populacji, a na ile np.
du˝ego odsetka niekwaÊnych epizodów refluksu.
W toku kwalifikacji do badania autorzy nie wykorzystali bowiem ˝adnej metody diagnostycznej
choroby refluksowej. Zmniejszenie wielkoÊci
migda∏ków mo˝e zaÊ byç tu zjawiskiem fizjologicznym.
PODSUMOWANIE
Spektrum objawów choroby refluksowej jest
bogate. Coraz wi´cej wiemy na temat dolegliwoÊci
spoza przewodu pokarmowego, mogàcych mieç
bezpoÊredni zwiàzek z GERD. Jednà z takich sytuacji jest niewàtpliwie przerost migda∏ka gard∏owego. Zale˝noÊç pomi´dzy tymi dwiema chorobami nie jest tak Êcis∏a, jak pierwotnie sàdziliÊmy.
Nie wydaje si´ zatem celowe diagnozowanie
GERD u ka˝dego pacjenta, u którego szuka si´
przyczyny przerostu migda∏ków. Nie wymagajà
tego te˝ standardowo dzieci zakwalifikowane
do zabiegu operacyjnego. Wykonanie badania
w kierunku choroby refluksowej warto natomiast
rozwa˝yç u tych pacjentów, u których obecne sà
typowe objawy GERD, a tak˝e w sytuacji, gdy
po operacji dosz∏o do ponownego przerostu tkanki
migda∏ka. Jak pokazujà nasze doÊwiadczenia, lepiej jest si´gnàç wówczas po pH-impedancj´ ni˝
klasycznà pH-metri´. Nasza wiedza na temat zale˝noÊci pomi´dzy tymi dwiema chorobami bez
wàtpienia powi´kszy∏aby si´ po opublikowaniu
wyników dobrze zaprojektowanego badania,
oceniajàcego skutecznoÊç leczenia inhibitorem
pompy protonowej dzieci ze wspó∏istniejàcymi
przerostem migda∏ka gard∏owego i chorobà refluksowà. To powinno staç si´ g∏ównym celem
przysz∏ych badaƒ. ●

PIÂMIENNICTWO
– Harding S.M., Guzzo M.R., Richter J.E. (2000) The prevalence of
gastroesophageal reflux in asthma patients without reflux
symptoms. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 162, 1, 34-39.
– Harris P.K., Hussey D.J., Watson D.I. i in. (2009) Reflux changes
in adenoidal hyperplasia: a controlled prospective study to
investigate its aetiology. Clin. Otolaryngol. 34, 120-126.
– Hicks D.M., Ours T.M., Abelson T.I. i in. (2002) The prevalence
of hypopharynx findings associated with gastroesophageal
reflux in normal volunteers. J. Voice 16, 564–579.
– Hicks J.S., Gerber M., Stern Y. i in. (2002). Role of laryngoscopy,
dual pH probe monitoring, and laryngeal mucosal biopsy in the
diagnosis of pharyngoesophageal reflux. Ann. Otol. Rhinol.
Laryngol. 110, 299–304.
– Iqbal F.R., Goh B.S., Mazita A. (2012) The role of proton pump
inhibitors in adenoid hypertrophy in children. Otolaryngol.
Head Neck Surg. 147, 2, 329-334.
– Jastrz´bska I., Górecka-Tuteja A., S∏adek M. i in. (2012) Charakterystyka refluksu krtaniowo-gard∏owego oraz ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego u dzieci z wysi´kowym zapaleniem ucha Êrodkowego. Ped.
Wspó∏. Gastroenterol. Hepatol. ˚yw. Dziecka 14, 2, 69-73.
– Keles I.B., Ozturk K., Arbag H. i in. (2005) Frequency of pharyngeal
reflux in children with adenoid hyperplasia. Int. J. Pediatr.
Otorhinolaryngol. 69, 8, 1103-1107.
– Knight J., Lively M.O., Johnston N. i in. (2005) Sensitive pepsin
immunoassay for detection of laryngopharyngeal reflux. Laryngoscope 115, 8, 1473-1478.
– Kotby M.N., Hassan O., El-Makhzangy A.M. i in. (2010) Gastroesophageal reflux/laryngopharyngeal reflux disease: A critical
analysis of the literature. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 267, 2,
171-179.
– Little F.B., Koufman J.A., Kohut R.I. i in. (1985) Effect of gastric
acid on the pathogenesis of subglottic stenosis. Ann. Otol.
Rhinol. Laryngol. 94, 5 Pt 1, 516-519.
– Magista A.M., Indrio F., Baldassarre M. i in. (2007) Multichannel
intraluminal impedance to detect relationship between gastroesophageal reflux and apnoea of prematurity. Dig. Liver. Dis. 39,
216-221.
– McCoul E.D., Goldstein N.A., Koliskor B. i in. (2011) A prospective
study of the effect of gastroesophageal reflux disease treatment
on children with otitis media. Arch. Otolaryngol. Head Neck
Surg. 137, 1, 35-41.
– Mertens V., Blondeau K., Vanaudenaerde B. i in. (2010) Gastric
juice from patients „on” acid suppressive therapy can still
provoke a significant inflammatory reaction by human bronchial
epithelial cells. J. Clin. Gastroenterol. 44, 10, e230-e235.
– Monroy A., Behar P., Brodsky L. (2008) Revision adenoidectomy-a retrospective study. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 72, 5,
565-570.
– Murphy W.J., Gellis S.S. (1977) Torticollis with hiatus hernia in
infancy. Sandifer syndrome. Am. J. Dis. Child. 131, 5, 564-565.
– Pace F., Pallotta S., Tonini M. i in. (2008) Systematic review:
Gastro-oesophageal reflux disease and dental lesions. Aliment.
Pharmacol. Ther. 27, 12, 1179-1186.
– Patra S., Singh V., Chandra J. i in. (2011) Gastro-esophageal
reflux in early childhood wheezers. Pediatr. Pulmonol. 46,
272-277.
– Pearson J.P., Parikh S., Orlando R.C. i in. (2011) Review article:
Reflux and its consequences - the laryngeal, pulmonary and
oesophageal manifestations. Conference held in conjunction
with the 9th International Symposium on Human Pepsin (ISHP)
Kingston-upon-Hull, UK, 21-23 April 2010. Aliment. Pharmacol.
Ther. 33, suppl. 1, 1-71.

▲

– Akinola E., Rosenkrantz T.S., Pappagallo M. i in. (2004) Gastroesophageal reflux in infants < 32 weeks gestational age at birth:
Lack of relationship to chronic lung disease. Am. J. Perinatol. 21,
2, 57-62.
– Bhattacharyya N. (2010) Ambulatory pediatric otolaryngologic
procedures in the United States: Characteristics and perioperative
safety. Laryngoscope 120, 821-825.
– Block B.B., Brodsky L. (2007) Hoarseness in children: The role of
laryngopharyngeal reflux. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 71,
9, 1361-1369.
– Block B.B., Brodsky L. (2007a) Association between gastroesophageal reflux and sinusitis, otitis media, and laryngeal
malignancy: A systematic review of the evidence. Am. J. Med.
115, suppl. 3A, 81S-89S.
– Blondeau K., Mertens V., Dupont L. i in. (2011) The relationship
between gastroesophageal reflux and cough in children with
chronic unexplained cough using combined impedance–pH
–manometry recordings. Pediatric Pulmonology 46, 3, 286-294.
– Bove M.J., Rosen C. (2006) Diagnosis and management of laryngopharyngeal reflux disease. Curr. Opin. Otolaryngol. Head
Neck Surg. 14, 3, 116-123.
– Branski R.C., Bhattacharyya N., Shapiro J. (2002) The reliability
of the assessment of endoscopic laryngeal findings associated
with laryngopharyngeal reflux disease. Laryngoscope 112,
1019–1024.
– Carr M.M., Poje C.P., Ehrig D. i in. (2001) Incidence of reflux in
young children undergoing adenoidectomy. Laryngoscope 111,
2170-2172.
– Ceccatelli P., Mariottini M., Agnolucci A. i in. (1998) Acid exposure of proximal esophagus in healthy subjects. Minerva Gastroenterol. Dietol. 44, 3, 129-134.
– Cift˜i E., Günes˛ M., Köksal Y. i in. (2003) Underlying causes of
recurrent pneumonia in Turkish children in a university hospital.
J. Trop. Pediatr. 49, 4, 212-215.
– Condino A.A., Sondheimer J., Pan Z. i in. (2006) Evaluation of
infantile acid and nonacid gastroesophageal reflux using combined
pH monitoring and impedance measurement. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 42, 16-21.
– Contencin P., Maurage C., Ployet M.J. i in. (1995) Gastroesophageal
reflux and ENT disorders in childhood. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 32, suppl. S135-S144.
– Contencin P., Narcy P. (1991) Nasopharyngeal pH monitoring in
infants and children with chronic rhinopharyngitis. Int. J.
Pediatr. Otorhinolaryngol. 22, 3, 249-256.
– Cowen D.L., Hilbert J. (1997) Tonsils and adenoids. W:
D.A. Adams, M.J. Cinnamond (red.), Scott-Brown’s Pediatric
Otolaryngology. Oxford: Hodder Arnold, 1-16.
– de Bortoli N., Nacci A., Savarino E. i in. (2012) How many cases
of laryngopharyngeal reflux suspected by laryngoscopy are
gastroesophageal reflux disease-related? World J. Gastroenterol.
18, 32, 4363-4370.
– Ford C.N. (2005) Evaluation and management of laryngopharyngeal
reflux. JAMA 294, 12, 1534-1540.
– Gill G.A., Johnston N., Buda A. i in. (2005) Laryngeal epithelial
defenses against laryngopharyngeal reflux: Investigations of
E-cadherin, carbonic anhydrase isoenzyme III, and pepsin. Ann.
Otol. Rhinol. Laryngol. 114, 12, 913-921.
– Goh K.L., Ho S.H. (2011) Silent gastroesophageal disease: clinical
implications of an unknown disease. J. Gastroenterol. Hepatol.
26, 6, 941-942.
– Habesoglu M., Habesoglu T.E., Gunes P. i in. (2010) How does
reflux affect laryngeal tissue quality? An experimental and
histopathologic animal study. Otolaryngol. Head Neck Surg.
143, 6, 760-764.

www.magazynorl.pl

67

– Raghu G., Freudenberger T.D., Yang S. i in. (2006) High prevalence of abnormal acid gastro-oesophageal reflux in idiopathic
pulmonary fibrosis. Eur. Respir. J. 27, 1, 136-142.
– Semeniuk J., Kaczmarski M., Wasilewska J. i in. (2007) Is acid
gastroesophageal reflux in children with ALTE etiopathogenetic
factor of life threatening symptoms? Adv. Med. Sci. 52,
213-221.
– Shaw G.Y., Searl J.P. (1997) Laryngeal manifestations of gastroesophageal reflux before and after treatment with omeprazole.
South Med. J. 90, 1115–1122.
– Sherman P.M., Hassall E., Fagundes-Neto U. i in. (2009) A global,
evidence-based consensus on the definition of gastroesophageal
reflux disease in the pediatric population. Am. J. Gastroenterol.
104, 5, 1278-1295.
– Sifrim D., Mittal R., Fass R. i in. (2007) Review article: Acidity
and volume of the refluxate in the genesis of gastro-oesophageal
reflux disease symptoms. Aliment. Pharmacol. Ther. 25, 9,
1003-1017.
– Stapleton A., Brodsky L. (2008) Extra-esophageal acid reflux
induced adenotonsillar hyperplasia: Case report and literature
review. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 72, 3, 409-413.
– Sugiyama M., Sasaki T., Nakai Y. i in. (1982) Studies on the cell-mediated immune response of tonsillar lymphocytes with
regard to the clinical course and patient's age. Int. J. Pediatr.
Otorhinolaryngol. 4, 3, 193-208.

68

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

– Suys B., De Wolf D., Hauser B. i in. (1994) Bradycardia and
gastroesophageal reflux in term and preterm infants: Is there
any relation? J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 19, 187-190.
– Thakkar K., Boatright R.O., Gilger M.A. i in. (2010) Gastroesophageal reflux and asthma in children: a systematic review.
Pediatrics 125, 4, e925-e930.
– Tumgor G., Midilli R., Yuksekkaya H.A. i in. (2006) Laryngopharyngeal reflux in patients with severe adeno-tonsil hyperplasia. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 70, 761-762.
– Vaezi M.F., Hagaman D.D., Slaughter J.C. i in. (2010) Proton
pump inhibitor therapy improves symptoms in postnasal drainage.
Gastroenterology 139, 6, 1887-1893.
– Vandenplas Y., Rudolph C.D., Di Lorenzo C. i in. (2009) Pediatric
gastroesophageal reflux clinical practice guidelines: Joint
recommendations of the North American Society for Pediatric
Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN) and
the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology,
and Nutrition (ESPGHAN). J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 49, 4,
498-547.
– Wenzl T.G., Silny J., Schenke S. i in. (1999) Gastroesophageal
reflux and respiratory phenomena in children: Status of the
intraluminal impedance technique. J. Pediatr. Gastroenterol.
Nutr. 28, 423-428.
– Wilson J.A., White A., von Haacke N.P. i in. (1989) Gastroesophageal reflux and posterior laryngitis. Ann. Otol. Rhinol.
Laryngol. 98, 405–410.

www.magazynorl.pl

69

70

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

BALONOPLASTYKA
UJÂå ZATOK PRZYNOSOWYCH
dr med. Kornel Szczygielski
BALLOON SINUPLASTY
Balloon sinuplasty was introduced to otorhinolaryngology in 2005. Since its introduction it has been
promoted as a less traumatic alternative treatment
option for endoscopic sinus surgery. Over time balloon devices have been recomended as additional,
most mucosal sparing tool that can be used with
standard instrumentation or stand alone. Although
completed studies that demonstrate safety and long
term patency of dilated sinus ostia, indications for
use of balloons in sinuses still remain controversial.
In this review author will describe available balloon
based methods and discuss the existing literature.

(Mag. ORL, 2014, 50, XIII, 71–84)
Key words:
balloon sinuplasty, rhinosiusitis, minimal invasive
treatment

PRACA RECENZOWANA

Balonoplastyk´ jako metod´ leczenia przez
poszerzanie zw´˝onych naczyƒ wieƒcowych
(tzw. angioplastyka wieƒcowa) po raz pierwszy
zastosowano w latach 70. ubieg∏ego wieku.
Od tamtej pory koncepcje terapeutyczne oparte
na stosowaniu balonów wprowadzono w wielu
specjalnoÊciach lekarskich. Wiedza, ˝e za pomocà
balonoplastyki jesteÊmy w stanie skutecznie
i w sposób minimalnie inwazyjny poszerzyç zw´˝enia powsta∏e w tkankach ludzkich, jest dostatecznie ugruntowana i ju˝ nie traktuje si´ tej
metody jako innowacyjnej. W drugiej po∏owie
pierwszego dziesi´ciolecia XXI wieku cewniki
z balonami po raz pierwszy zastosowano do poszerzania zw´˝onych ujÊç i naturalnych dróg
odp∏ywów z zatok przynosowych: szcz´kowych,
czo∏owych i klinowych. Jako innowacyjna mo˝e
byç traktowany obszar, na którym balonoplastyk´ zastosowali rynolodzy. Dotychczas tkanki,
które poszerzano, nale˝a∏y do tkanek „mi´kkich”. Jednak˝e poniewa˝ otorynolaryngologia,
jak ˝adna inna specjalnoÊç medyczna, ma
do czynienia z drobnymi i cienkimi strukturami
kostnymi, podj´to próby zastosowania balonoplastyki w obr´bie zatok przynosowych, gdzie
przywrócenie wentylacji i fizjologicznej drogi
odp∏ywu Êluzu przy zachowaniu prawid∏owych
struktur jest podstawowym warunkiem w leczeniu zmian zapalnych.
Brown i Bolger (2006) wykazali, ˝e mo˝liwe
jest bezpieczne i trwa∏e modelowanie tkanek
kostnych w rejonie ujÊç zatok przynosowych bez
przerwania ciàg∏oÊci pokrywajàcej jej warstwy
b∏ony Êluzowej. Jak nigdy dotychczas jesteÊmy
w stanie operowaç z zachowaniem szacunku dla
pierwotnej anatomii tego niezwykle czu∏ego
i zró˝nicowanego w budowie regionu anatomicznego, pod warunkiem delikatnych Êwiadomych
manipulacji w obr´bie dróg drena˝u zatok przynosowych.

Metody
Frederick Kuhn (Kuhn, Church, Goldberg
2008), jeden z autorytetów wspó∏czesnej rynologii, stwierdzi∏, ˝e: „Nie jest tak istotne, dlaczego cewniki z balonami sà lepsze ni˝ standardowe

▲
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narz´dzia, a raczej co takiego potrafià zrobiç,
czemu standardowe narz´dzia nie mogà sprostaç. Idàc dalej – na jakie techniki i aplikacji
cewniki z balonikami pozwalajà, których nie
jesteÊmy w stanie wykonaç za pomocà standardowych narz´dzi?”.
Balonoplastyk´ ujÊç zatok przynosowych
mo˝emy nazwaç technikà minimalnie inwazyjnà
g∏ównie dlatego, ˝e umo˝liwia ona na wykonanie
manewrów, które wczeÊniej nie by∏y mo˝liwe,
na przyk∏ad:
– operacja ujÊcia zatoki szcz´kowej bez usuwania wyrostka haczykowatego,
– dost´p do ujÊcia zatoki klinowej bez usuwania komórek sitowych czy cz´Êciowej resekcji ma∏˝owiny nosowej górnej,
– izolowany dost´p do zatoki czo∏owej bez
etmoidektomii czy resekcji komórek okolicy
zachy∏ka czo∏owego.

Przygotowanie chirurga
Kluczowym elementem bezpiecznej i skutecznej operacji jest przygotowanie chirurga
do jej przeprowadzenia. Niezwykle wa˝nym etapem przygotowaƒ jest dok∏adna analiza obrazów
tomograficznych przed ka˝dà operacjà zatok
przynosowych – okolicy cechujàcej si´ du˝à
zmiennoÊcià. Zapoznanie si´ z anatomià w wielop∏aszczyznowej rekonstrukcji (3D) pozwoli
zastosowaç adekwatne czynnoÊci, dobraç odpowiedni zestaw narz´dzi, przygotowaç si´
na ewentualne trudnoÊci, skróciç czas wykonania procedury oraz uniknàç stresu chirurgowi,
a choremu powik∏aƒ.
Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na:
– przebieg i przyczepy wyrostka haczykowatego,
– wymiary zachy∏ka czo∏owego: odleg∏oÊç
od podstawy czaszki, od dziobu czo∏owego
(ang. nasal beak) (w p∏aszczyênie strza∏kowej),
– po∏o˝enie blaszki sitowej,
– obecnoÊç, rozmiar i nachylenie wzgl´dem
siebie komórek:
– grobli nosa,
– puszki sitowej,
– czo∏owo-sitowych,
– puszki czo∏owej,
– obecnoÊç zmian osteoneogenetycznych
w obr´bie zachy∏ka czo∏owego,
– wymiary ujÊcia zatoki szcz´kowej: odleg∏oÊç od brzegu oczodo∏u do przyczepu
ma∏˝owiny nosowej dolnej (w p∏aszczyênie
czo∏owej),
– wymiary zatoki klinowej.
PrzeÊledzenie przebiegu i przyczepu wyrostka haczykowatego oraz wzajemnego stosunku
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komórek zachy∏ka czo∏owego umo˝liwi okreÊlenie drogi drena˝u zatoki czo∏owej. JeÊli
w górnej cz´Êci wyrostek stanowi przyÊrodkowe
ograniczenie komórki grobli nosa, a w dalszym
przebiegu przyczepia si´ do blaszki oczodo∏owej
drogi drena˝u z zatoki czo∏owej, nale˝y szukaç
przyÊrodkowo do wyrostka haczykowatego. Je˝eli du˝a komórka grobli nosa „spycha” górnà
cz´Êç wyrostka tak, ˝e przyczep biegnie do ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej lub podstawy czaszki, drena˝ z zatoki czo∏owej b´dzie przebiegaç
z ty∏u i bocznie od wyrostka haczykowatego.
PrzeÊledzenie opisanych niuansów b´dzie mia∏o
znaczenie w kierowaniu cewników naprowadzajàcych oraz prowadnicy w czasie operacji balonoplastyki. Pomiar szerokoÊci ujÊç zatok pozwoli tak
dobraç odpowiednià wielkoÊç cewnika z balonem,
˝eby maksymalnie skutecznie i bezpiecznie je
poszerzyç.
Zestaw podstawowego instrumentarium
do balonoplastyki przedstawiono na rycinie 1.
Gi´tka prowadnica, której prawid∏owe umieszczenie we wn´trzu zatoki jest kluczowe dla sukcesu operacji, dzi´ki zagi´ciu na dystalnym koƒcu
mo˝e byç poddawana niewielkiemu sterowaniu.
Jej atraumatyczne zakoƒczenie z za∏o˝enia daje
mo˝liwoÊç unikni´cia uszkodzenia b∏ony Êluzowej i obna˝enia blaszek kostnych okolic ujÊç zatok. Zbyt brutalne i si∏owe pos∏ugiwanie si´ tym
cewnikiem jest b∏´dem mogàcym skutkowaç
przebiciem si´ przez komórki i wytworzeniem
fa∏szywej drogi odp∏ywu lub nawet ci´˝kim powik∏aniem.
Cewniki z balonami stosowane w rejonie
zatok przynosowych zaprojektowano tak, by
przy wykorzystaniu wysokich ciÊnieƒ przez mikroz∏amania modelowaç struktury kostne otaczajàce ich ujÊcia do oczekiwanych rozmiarów,
bez uszkodzenia otaczajàcej je b∏ony Êluzowej.

Ryc. 1. Zestaw do balonoplastyki.

Odmienne warunki anatomiczne b´dà wymaga∏y zastosowania ró˝nych rozmiarów baloników,
i to zarówno w odniesieniu do ich Êrednicy, jak
i d∏ugoÊci. Standardowo stosuje si´ zestaw z jednym cewnikiem z balonem (np. o Êrednicy 5 mm)
do poszerzenia ujÊç wszystkich trzech par tzw.
du˝ych zatok. JeÊli przednio-tylny wymiar ujÊcia
zatoki czo∏owej w jego najw´˝szym miejscu
przekracza np. 7 mm, mo˝emy u˝yç cewnika
z balonem o Êrednicy 7 mm. (Narz´dzia do balonoplastyki ujÊç zatok przynosowych sà sprz´tem
jednorazowym).
Pierwsze operacje balonoplastyki wykonywano pod kontrolà promieniowania RTG, czyli
fluoroskopii. U˝ywano jej, by potwierdziç po∏o˝enie w Êwietle zatoki prowadnicy naprowadzajàcej,
po której zsuwa si´ cewnik z balonem przed jego
rozpr´˝eniem. Wymaga∏o to zastosowania ramienia C, które nie nale˝y do standardowego wyposa˝enia oddzia∏ów laryngologicznych. Po kilku latach
do lokalizowania prowadnicy w ˝àdanej zatoce
wykorzystano zjawisko przeÊwiecania (transiluminacji) zatok. Zastosowane po∏àczenie Êwiat∏owodu
z prowadnicà naprowadzajàcà nazwano systemem
Luma (ryc. 2). Przy swoich niewàtpliwych zaletach, takich jak ni˝sze koszty operacji czy wyeliminowanie ekspozycji na promieniowanie RTG, system ten mo˝e jednak stwarzaç trudnoÊci w ocenie
po∏o˝enia cewnika w zatokach, zw∏aszcza klinowych.
Balonoplastyka mo˝e byç wykonywana
w znieczuleniu miejscowym w warunkach gabinetu zabiegowego lub w znieczuleniu ogólnym
do˝ylnym lub dotchawiczym w warunkach bloku
operacyjnego. Przygotowanie chorego do operacji oraz rodzaj znieczulenia i anemizacji b∏ony
Êluzowej jam nosa odbywa si´ identycznie jak

Techniki operacji
Pod kontrolà endoskopowà przez jam´ nosa
do okolicy ujÊcia chorej zatoki przynosowej
nale˝y zbli˝yç cewnik sterujàcy. Do ka˝dej z par
zatok stosuje si´ cewnik sterujàcy z innym kàtem wygi´cia koƒcówki (0° do zatoki klinowej,
90–110° do szcz´kowej, 70° do czo∏owej). Nast´pnie pod kontrolà fluoroskopii wprowadza si´
do Êwiat∏a zatoki przez cewnik sterujàcy cienkà
gi´tkà prowadnic´ (ang. guide wire) (ryc. 3).
Po torze wyznaczonym przez prowadnic´
do Êwiat∏a zatoki wprowadzony zostaje cewnik
z balonem o zaplanowanej wczeÊniej Êrednicy (5,
6 lub 7 mm). Balon po podaniu p∏ynu kontrastujàcego pod ciÊnieniem ulega rozpr´˝eniu, poszerzajàc zw´˝one ujÊcie zatoki (ryc. 4a,b). Maksymalne zalecane ciÊnienie w cewniku z balonem
nie powinno przekraczaç 16 atm. Dzi´ki zastosowaniu 8–12 atm mo˝na zwykle osiàgnàç zadowalajàcy efekt. Po kilku sekundach balon zostanie

▲

Ryc. 2. System Luma.

do czynnoÊciowej operacji endoskopowej zatok
przynosowych. JeÊli planowana jest radiologiczna (fluoroskopowa) kontrola po∏o˝enia cewników
w zatokach, nale˝y przygotowaç roztwór Êrodka
kontrastujàcego s∏u˝àcy do nape∏nienia cewnika
z balonem, np. kontrast jodowy rozpuszczony
w roztworze soli fizjologicznej lub w wodzie
w st´˝eniu 150–180 mg/mL. Poza jednorazowym sprz´tem do balonoplastyki i optykami operacyjnymi trzeba zapewniç chirurgowi standardowe instrumentarium i urzàdzenia stosowane
w endoskopowych operacjach zatok. Zabezpieczenie pacjenta i personelu przed promieniowaniem
RTG powinno si´ odbywaç w sposób typowy dla
zabiegów fluoroskopowych stosowanych w innych
dziedzinach medycyny.

Ryc. 3. Schemat balonoplastyki drogi odp∏ywu z zatoki
czo∏owej.
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Ryc. 4a. Balonoplastyka zatoki czo∏owej – cewnik
umieszczony w Êwietle zatoki czo∏owej (obraz fluoroskopowy).

Ryc. 4b. Rozpr´˝ony balon w ujÊciu zatoki czo∏owej.

opró˝niony i usuni´ty. Podczas poszerzania
ujÊcia zatoki szcz´kowej i klinowej stosuje si´
jednokrotne rozpr´˝enie balonu. W przypadku
poszerzania drogi odp∏ywu z zatoki czo∏owej,
przy zachowanych komórkach sitowia, balon
standardowej d∏ugoÊci nale˝y rozpr´˝yç kilkukrotnie, za ka˝dym razem cofajàc go o kilka centymetrów, stosownie do d∏ugoÊci balonu i d∏ugoÊci
drogi odp∏ywu z zatoki (zwykle do momentu uwidocznienia balonu w przewodzie Êrodkowym). Nast´pnie usuwa si´ cewnik z balonem, pozostawiajàc we wn´trzu zatoki prowadnic´, po której
wprowadza si´ do Êwiat∏a zatoki cewnik p∏uczàcy umo˝liwiajàcy (po wczeÊniejszym usuni´ciu
prowadnicy) wyp∏ukanie patologicznej treÊci lub
podanie leku. Po usuni´ciu z jamy nosa cewnika
p∏uczàcego przeprowadza si´ endoskopowà kontrol´ dro˝noÊci ujÊcia zatoki. Na tym etapie mo˝liwe jest równie˝ wprowadzenie narz´dzia, np.
do wykonania biopsji. Podobne czynnoÊci powtarzamy przy balonoplastyce kolejnych ujÊç zatok.
Stosowanie opatrunku do jamy nosa pod koniec
operacji nie jest konieczne.
Âredni czas ekspozycji na promieniowanie
RTG w badaniu CLEAR wynosi∏ 0,81 min w przeliczeniu na 1 zatok´ (Bolger i in. 2007). Ârednia
dawka promieniowania jonizujàcego na pacjenta
by∏a bliska 730 mrem. Mo˝e ona odpowiadaç
dawce podczas wykonywania tomografii klatki
piersiowej (800 mrem). Dla porównania: w trakcie angioplastyki wieƒcowej dawka promieniowania otrzymana przez pacjenta wynosi
750–5700 mrem.
JeÊli do operacji balonopalstyki ujÊç zatok
nie zamierza si´ u˝ywaç kontroli fluoroskopowej

lecz transiluminacji, kontrol´ g∏´bokoÊci wprowadzenia cewnika z balonem przeprowadza si´
za pomocà znaczników na cewniku, a do rozpr´˝ania balonu wystarczy u˝ycie soli fizjologicznej.
Balonoplastyk´ ujÊç zatok przynosowych
mo˝emy wykonaç jako procedur´ izolowanà, docierajàc cewnikiem do poszczególnych, zmienionych chorobowo du˝ych zatok. Mo˝liwe jest
równie˝ wykorzystanie cewnika z balonem podczas standardowej operacji endoskopowej zatok.
Cewnik z balonem nale˝y wówczas traktowaç
jako cz´Êç standardowego instrumentarium, które
zosta∏o uzupe∏nione o cenne narz´dzie, oferujàce
mo˝liwoÊç wykonania manewru usprawniajàcego
technik´ operacyjnà. W piÊmiennictwie po∏àczenie
standardowej etmoidektomii z balonoplastykà
wybranego ujÊcia zatoki jest nazywane technikà
hybrydowà.
W przypadku budowy anatomicznej znacznie utrudniajàcej dotarcie cewnikiem do Êwiat∏a
wybranej zatoki (np. du˝a komórka grobli nosa
zas∏aniajàca rejon zachy∏ka czo∏owego) mo˝liwa
jest kontynuacja prób balonoplastyki po cz´Êciowym lub ca∏kowitym usuni´ciu zas∏aniajàcej
komórki. Podobnie zaleca si´ usuni´cie cz´Êci
wyrostka haczykowatego przy problemach z dotarciem do zatoki czo∏owej (górna cz´Êç wyrostka)
lub szcz´kowej (dolna cz´Êç wyrostka) oraz ma∏˝owiny nosowej górnej przy zatoce klinowej.
W roku 2010 Atkins i Truitt zaprezentowali
nowà technik´ balonoplastyki ujÊç zatok szcz´kowych od strony jamy zatoki, do której mo˝na
dotrzeç po wykonaniu minitrepanacji w dole nadk∏owym. Technika ta pozwala na bezpoÊrednià
wizualizacj´ zw´˝onego ujÊcia za pomocà sztywnej
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optyki o Êrednicy 2,7 mm oraz fiberoskopu o Êrednicy 0,5 mm, którego u˝ywa si´ w kanale roboczym jednoczeÊnie z balonikiem. Zaletà tej techniki
jest dok∏adnoÊç w lokalizacji naturalnego ujÊcia
zatoki szcz´kowej oraz mo˝liwoÊç przeprowadzenia zabiegu w znieczuleniu miejscowym.
Podobnà technik´ z wykorzystaniem fluoroskopii i standardowego zestawu cewników z balonem powi´kszonego o minitrepanator mo˝na
zastosowaç do poszerzenia zachy∏ka czo∏owego
od strony jamy zatoki czo∏owej.
Od niedawna dost´pne sà na rynku amerykaƒskim ruchome, zintegrowane ze Êwiat∏owodem urzàdzenia z balonami do balonoplastyki
zachy∏ka czo∏owego bez u˝ycia cewników. Wykorzystujà one równie˝ zjawisko transiluminacji,
jednak w literaturze Êwiatowej dotychczas nie
ukaza∏y si´ badania potwierdzajàce skutecznoÊç
i bezpieczeƒstwo tych narz´dzi.

Opieka pooperacyjna
Opieka pooperacyjna i kontrole poszpitalne
powinny si´ odbywaç jak po operacji endoskopowej zatok, z zastosowaniem odpowiednich czynnoÊci do zastanych zmian w rejonie jam nosa.
Po wykonaniu izolowanej balonoplastyki ujÊç
zatok zwykle mo˝liwa jest endoskopowa ocena
dro˝noÊci ujÊcia zatoki klinowej. Natomiast uwidocznienie ujÊcia zatoki szcz´kowej i czo∏owej
mo˝e byç utrudnione ze wzgl´du pozostawiony
wyrostek haczykowaty, który mo˝e zas∏aniaç
poszerzone naturalne ujÊcie zatoki. W przebiegu
gojenia zwykle nie dochodzi do powstawania
strupów czy skrzepów, a wi´c nie zachodzi koniecznoÊç ich usuwania.

Wskazania

▲

Standardowym post´powaniem chirurgicznym w leczeniu chorych na przewlek∏e zapalenie
zatok przynosowych oporne na leczenie zachowawcze jest endoskopowa operacja zatok przynosowych (ang. functional endoscopic sinus
surgery, FESS). W wielu przypadkach u chorych
zakwalifikowanych do klasycznej endoskopowej
operacji zatok mo˝na zastosowaç mniej inwazyjnà technik´, jakà jest balonoplastyka ujÊç
zatok, zw∏aszcza jeÊli izolowanym procesem
chorobowym sà obj´te zatoki czo∏owe, klinowe
lub szcz´kowe.
Friedman i Schalach (2006) zalecajà jako
najlepszà opcj´ terapeutycznà zastosowanie balonoplastyki ujÊç u chorych na nawracajàce ostre
zapalenia zatok przynosowych. Proponujà wykonanie zabiegu w znieczuleniu miejscowym. Co
interesujàce, autorzy sugerujà zastosowanie tej
techniki równie˝ u goràczkujàcych, zaintubowa-

nych pacjentów OIT z podejrzeniem infekcji
zatokopochodnej, wymagajàcych pobrania wymazu z wn´trza podejrzanej zatoki. Podobnie
Kuhn (Kuhn, Church, Goldberg 2008) wykaza∏,
˝e cewnik z balonem mo˝e byç bardzo u˝yteczny
u chorych w stanie ci´˝kim, leczonych na oddziale intensywnej terapii z ostrym zapaleniem
zatok jako powik∏aniem bàdê przyczynà pierwotnà choroby. Chorzy ci wymagajà zwykle minimalnie inwazyjnej chirurgii w celu szybkiego
rozwiàzania ich problemu zdrowotnego.
W grupie chorych, którzy nie sà odpowiednimi kandydatami do pierwotnego, izolowanego
zastosowania balonoplastyki, eksperci wymieniajà pacjentów: po przebytych operacjach zatok,
ze znacznym zaj´ciem zatok sitowych, z obecnoÊcià polipów w zatokach i jamach nosa, mukocele
i pyocele, grzybiczym alergicznym zapaleniem
zatok, zapaleniem zatok z nasilonymi zmianami
neoosteogenetycznymi, mukowiscydozà, dysfunkcjà rz´sek, z guzami masywu szcz´kowo-sitowego
czy zmianami zatykajàcymi ujÊcia (np. cia∏a
obce). Wzgl´dnym przeciwwskazaniem do izolowanej balonoplastyki sà: przebyte urazy twarzowe zmieniajàce anatomi´ zatok, z ca∏kowitym
zaj´ciem zatoki czo∏owej albo szcz´kowej. Autorzy
podkreÊlajà, ˝e ca∏kowite zaj´cie zatoki klinowej
u chorych po urazie nie stanowi przeciwwskazania. Wed∏ug zaleceƒ Friedmana (Friedman, Chalach 2006) chorzy z wi´kszymi zmianami ni˝ 10
pkt. w skali Lund-Mackay wymagajà zastosowania techniki bardziej radykalnej, czyli hybrydowej, która mo˝e byç bardzo pomocna w przypadku
trudnych reoperacji, zw∏aszcza w zatokach czo∏owych. Podobnie, na podstawie swoich badaƒ
Wycherly (Wycherly, Manes, Nikula 2010) rekomenduje reoperacje w zachy∏ku czo∏owym z zastosowaniem cewników z balonami, nawet u chorych
po wczeÊniejszych wielokrotnych interwencjach
w tym rejonie.
Mo˝liwoÊç pierwotnego zastosowania cewników z balonami w okolicy ujÊç zatok czo∏owych
dobrze wpisuje si´ w filozofi´ podejÊcia do tego
skomplikowanego rejonu. Polega ona na tym, by
w czasie operacji zastosowaç mniej inwazyjnà
procedur´, pozwalajàcà zachowaç fizjologiczny
drena˝ zatoki czo∏owej, a bardziej zaawansowane
rozwiàzania zachowaç na wypadek niepowodzenia tych prostszych (Kuhn, Church, Goldberg
2008) (ryc. 5a,b, 6a,b).
W randomizowanym, kontrolowanym badaniu z podwójnie Êlepà próbà Plaza ze wspó∏pracownikami (2011) wykaza∏, ˝e balonoplastyka
zachy∏ka czo∏owego z powodzeniem mo˝e byç
wykonana u chorych z przewlek∏ym zapaleniem
zatok przynosowych z polipami nosa, pod wawww.magazynorl.pl
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Ryc. 5a

Ryc. 5b

Ryc. 6a

Ryc. 6b

Ryc. 7a

Ryc. 7b

Ryc. 5a, 6a i 7a – obrazy z tomografii komputerowej
przed balonoplastykà zatok czo∏owych i szcz´kowych.

Ryc. 5b, 6b i 7b – obrazy z tomografii komputerowej
6 miesi´cy po balonoplastyce zatok czo∏owych i
szcz´kowych.
Ryciny pochodzà ze zbiorów w∏asnych autora.
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runkiem, ˝e jest stosowana w procedurze hybrydowej. Sukces w leczeniu balonoplastykà
nawet ca∏kowicie zacienionych w tomografii
zatok czo∏owych jest mo˝liwy dzi´ki temu, ˝e
zmiany w zatokach czo∏owych sà spowodowane
g∏ównie obecnoÊcià g´stego Êluzu, a w mniejszym stopniu tkanki polipowatej.
Wed∏ug niektórych autorów balonoplastyka
mo˝e byç zastosowana u chorych na ostre zapalenie zatok czo∏owych (Hopkins, Noon, Roberts
2009), równie˝ w przebiegu niedoborów immunologicznych (Wittkopf i in. 2009).

SkutecznoÊç,
niepowodzenia i powik∏ania

▲

Dzi´ki post´powi medycyny, zastosowaniu
do operacji zatok przynosowych endoskopów
i mikroskopów bezpieczeƒstwo chorego niezwykle
si´ poprawi∏o. Koncentrujàc uwag´ na koniecznoÊci przywrócenia dro˝noÊci naturalnych ujÊç
zatok, zmniejszono na przestrzeni lat inwazyjnoÊç operacji poprawiajàcych ich czynnoÊç. Jednak wcià˝ wyst´pujàce problemy z nadmiernym
bliznowaceniem i powstawaniem nieprawid∏owych zrostów w operowanym kompleksie ujÊciowo-przewodowym znacznie obni˝a∏y skutecznoÊç
operacji. Konsekwencje w postaci zw´˝enia lub
ca∏kowitego zablokowania naturalnych ujÊç,
prowadzàce w d∏ugotrwa∏ej obserwacji do powstania jatrogennych powik∏aƒ, zmusza∏y rynologów do poszukiwania coraz doskonalszych
rozwiàzaƒ. Z jednej strony w ewolucji technik
endoskopowych da∏a si´ zauwa˝yç tendencja
do wytwarzania technik maksymalnie „szerokich”,
mocno ingerujàcych w pierwotnà anatomi´ po∏àczeƒ Êwiat∏a zatok z jamami nosa (mogà one
mieç niekorzystny wp∏yw na fizjologi´ nosa i zatok przynosowych). Na drugim biegunie podejÊcia do operacji poprawiajàcych funkcje zatok
mieszczà si´ techniki promujàce minimalnà
ingerencj´ w obr´bie zatok, z maksymalnym
respektem dla wyst´pujàcych tam struktur, tj.
wyrostka haczykowatego, ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej i naturalnego ujÊcia zatoki szcz´kowej.
MIST (ang. minimal invasive sinus technique) lub
MISS (ang. minimally invasive sinus surgery)
to nazwy technik operacyjnych podkreÊlajàce
odmiennoÊç w filozofii podejÊcia do operacji
zatok innych ni˝ FESS jako procedury szeroko
rozumianej, g∏ównie obejmujàcej resekcj´ sitowia przedniego, tylnego i nasoantrostomi´ Êrodkowà.
Wprowadzenie nowego narz´dzia w postaci
cewników z balonami umo˝liwiajàcymi najmniej
inwazyjnà metod´ poszerzania naturalnego drena˝u i wentylacji zatok przynosowych wywo∏a∏o

du˝e zainteresowanie wÊród otorynolaryngolgów, stajàc si´ przedmiotem wielu badaƒ i publikacji. Podobnie jak wczeÊniej technika FESS,
która zanim zosta∏a szeroko zaakceptowana,
by∏a przedmiotem goràcej debaty w Êrodowisku
otolaryngologicznym, balonoplastyka równie˝
jest tematem wielu sceptycznych komentarzy.
Wydaje si´, ˝e kontrowersje te najlepiej mogà
wyjaÊniç badania naukowe oparte na zasadach
Evidence Based Medicine. Z ró˝nych wzgl´dów
nie do koƒca uda∏o si´ tego dokonaç, chocia˝by
w ocenie obecnego „z∏otego standardu”, jakim
jest technika FESS (Khalil i Nunez 2006). Mimo
˝e zosta∏a ona wprowadzona i udoskonalana
od poczàtku lat 80. ubieg∏ego stulecia i doczeka∏a
si´ wielu opisów, modyfikacji i badaƒ porównawczych, w analizie dokonanej w bazie Cochrane
na podstawie przeglàdu medycznych baz danych
tylko 3 spoÊród 2159 opisanych badaƒ spe∏nia∏y
kryteria badaƒ randomizowanych i kontrolowanych. Liczba uczestników spe∏niajàcych kryteria
badaƒ wynosi∏a zaledwie 212, a we wnioskach
koƒcowych podano brak dowodów potwierdzajàcych korzyÊci z zastosowanego leczenia operacyjnego metodà FESS w porównaniu z wynikami
osiàganymi w trakcie leczenia farmakologicznego
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych.
Dla porównania: w podobnej analizie, uwzgl´dniajàcej balonoplastyk´ jako technik´ w chirurgicznym leczeniu przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych (Ahmed i in. 2011), przeanalizowano 75 badaƒ dost´pnych w bazach medycznych i zakwalifikowano tylko jedno z nich jako
spe∏niajàce kryteria kontrolowanego i randomizowanego (Plaza i in. 2011). W badaniu tym porównywano skutecznoÊç balonoplastyki ujÊcia
zatoki czo∏owej w czasie operacji hybrydowej
z tradycyjnà metodà FESS u chorych operowanych z powodu przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych. Mimo ˝e ró˝nica na korzyÊç balonoplastyki nie by∏a znamienna statystycznie, to
jednak badanie potwierdzi∏o skutecznoÊç i zasadnoÊç u˝ycia cewników z balonami w tzw. trudnym
polu operacyjnym.
WczeÊniejsze grupy badaczy skupi∏y si´
na zapoznaniu si´ z mo˝liwoÊciami nowego narz´dzia, jego bezpieczeƒstwem, wadami i zaletami. Pierwsze, obiecujàce próby zastosowania
nowego narz´dzia w rynologii zosta∏y opisane
przez Bolgera i Vaughana (2006). Poczàtkowo
uwaga badaczy skupia∏a si´ na bezpieczeƒstwie
u˝ycia narz´dzia, w którym stosuje si´ wysokie
ciÊnienie, si´gajàce nawet 16 atm (czyli ok. 8 razy
wi´ksze ni˝ w oponie samochodu osobowego).
JednoczeÊnie oceniano te˝ skutecznoÊç cewników
z balonami w poszerzaniu ujÊç zatok i utrzymaniu
www.magazynorl.pl
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ich dro˝noÊci. Wst´pne doniesienia z prób przeprowadzonych poczàtkowo na preparatach autopsyjnych, a nast´pnie na ma∏ej grupie chorych
zach´ci∏y do badaƒ na wi´kszej liczbie chorych
i przez d∏u˝szy okres obserwacji. W pierwszym
wielooÊrodkowym, prospektywnym badaniu, które
nazwano CLEAR (Bolger i in. 2007), 115 pacjentów poddano 24-tygodniowej obserwacji
po przebytej operacji balonoplastyki izolowanej
i hybrydowej. Celem badania by∏a ocena efektywnoÊci tej technologii w udro˝nieniu zw´˝onych ujÊç zatok i utrzymaniu tej dro˝noÊci, potwierdzenie bezpieczeƒstwa zabiegu na du˝ej
grupie chorych oraz ocena wp∏ywu zabiegu
na objawy zwiàzane z zatokami.
Do badania zakwalifikowano chorych z przewlek∏ym zapaleniem zatok opornym na leczenie
zachowawcze, zakwalifikowanych pierwotnie
do czynnoÊciowych operacji endoskopowych zarówno pierwszorazowych, jak i reoperacji.
Na 358 zatok przewidzianych do balonoplastyki,
w 347 przypadkach (96,9%) zabieg zakoƒczy∏ si´
udanym cewnikowaniem i satysfakcjonujàcym
chirurga poszerzeniem ujÊcia. Pooperacyjna endoskopowa ocena ujawni∏a niedro˝noÊç ujÊcia
zatoki jedynie w 5 przypadkach. Dwie zatoki pozosta∏y niedro˝ne, ale niedajàce objawów,
w trzech przypadkach dajàcych objawy dro˝noÊç
przywrócono w czasie rewizji (w 1 przypadku
za pomocà tradycyjnych narz´dzi tnàcych,
a w pozosta∏ych 2 za pomocà ponownej balonoplastyki).
Subiektywne objawy pacjentów mierzone
za pomocà testu SNOT 20 poprawi∏y si´ w ca∏ej
badanej grupie, a wyniki by∏y znamienne statystycznie. PomyÊlne wyniki badania CLEAR w 24tygodniowej obserwacji zach´ci∏y autorów do jej
przed∏u˝enia (Kuhn, Church, Goldberg 2008).
Po 12 miesiàcach na tej samej grupie chorych
przeprowadzono badania obrazowe (CT), endoskopowà kontrol´ poszerzonego ujÊcia i pomiar
objawów w ankiecie SNOT 20. Ze Êredniej wyjÊciowej punktacji Lund-Mackay u chorych z izolowanà balonoplastykà na poziomie 5,96 uzyskano
popraw´ obrazów do 1,13 (ró˝nica znamienna
statystycznie), u chorych leczonych technikà hybrydowà z 11,33 do 2,66 po roku od operacji.
Podsumowujàc, endoskopowa ocena pooperacyjna ujawni∏a dro˝noÊç w 80,5% (247 z 307)
przypadków, niedro˝noÊç w 1,6% (5 z 307),
a niemo˝noÊç oceny, czy zatoka jest dro˝na, czy
niedro˝na w 17,9%. Pozosta∏e parametry równie˝ nie uleg∏y wi´kszej zmianie w porównaniu
z analizà po 24 tygodniach. Nie odnotowano ˝adnego powa˝niejszego powik∏ania.
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W dwuletnim okresie obserwacji Weiss i
wspó∏pracownicy (Weiss, Church, Kuhn 2008)
opisywa∏ popraw´ zarówno w wynikach badaƒ
tomograficznych zatok przynosowych (zmniejszenie objawów z 9,66 do 2,69 w skali Lund-Mackay), jak i zmniejszeniu objawów subiektywnych w badaniu SNOT 20 z 2,17 do 0,87 oraz
86,6 ogólnà satysfakcj´ chorego ze wspó∏czynnikiem reoperacji na poziomie 3,6%. Levine
i wspó∏pracownicy (Levine, Sertich, Holisington
2008) równie˝ potwierdzili bezpieczeƒstwo
i skutecznoÊç balonoplastyki na grupie 1036
chorych.
Po pierwszych badaniach potwierdzono skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo cewników z balonami
u chorych z raczej niewielkimi zmianami i o stosunkowo niewielkim stopniu zaawansowania choroby, w kolejnych badaniach skupiono si´ na chorych w zaawansowanych stadiach przewlek∏ego
zapalenia zatok, a zw∏aszcza na przydatnoÊci cewników z balonikami w najtrudniejszym polu operacyjnym, jakim jest zatoka czo∏owa.
Catalano (Catalano i Payne 2009) w badaniu
nad zastosowaniem cewników 5 mm z balonami
w poprawieniu dro˝noÊci zachy∏ka czo∏owego
u chorych z zaawansowanymi zmianami w zatokach przynosowych (19 pkt. w skali Lund-Mackay) uzyska∏ oko∏o 50% skutecznoÊç w postaci
redukcji zmian w obrazie tomograficznym zatok
czo∏owych. Stosowa∏ balonoplastyk´ dróg odp∏ywu
z zatok czo∏owych w po∏àczeniu z ethmoidektomià o zakresie dostosowanym do rozleg∏oÊci
zmian w zatokach sitowych. W swoim badaniu
skupi∏ si´ na chorych z polipami nosa, z triadà
aspirynowà i chorych z zaawansowanymi zmianami bez polipów nosa, czyli chorych cz´sto
opornych na agresywne leczenie farmakologiczne
czy operacyjne.
Catalano szuka∏ metody pierwszego rzutu,
która ∏àczy∏aby si´ z mniejszym ryzykiem powik∏aƒ i przysz∏ych komplikacji pomimo pierwotnie trudnej do oszacowania skutecznoÊci. Majàc
wàtpliwoÊci, ˝e poprawa dro˝noÊci ujÊcia w zaawansowanej chorobie zatok mo˝e byç spowodowana uciÊni´ciem zmian polipowatych blokujàcych zachy∏ek czo∏owy, jako prawdopodobne
ocenia∏ równie˝, ˝e jednoczeÊnie dojdzie do mikrop´kni´ç przebudowujàcych struktury kostne
zachy∏ka czo∏owego. Kombinacja czynnika Êluzówkowego i kostnego, wspomagajàca dro˝noÊç,
nawet jeÊli mia∏aby si´ okazaç tymczasowa, mo˝e
byç wystarczajàca do „zresetowania” zatoki
i umo˝liwienia jej sta∏ego drena˝u. Poza tym
gdyby nie uzyskano poprawy w obrazie tomograficznym zatoki, balonoplastyka nie wyklucza mo˝liwoÊci dalszych interwencji: czy to ponownego
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poszerzenia balonem, czy za pomocà bardziej zaawansowanych technik endoskopowych. W grupie badanej przez Catalano dzi´ki balonoplastyce w niemal 50% mo˝liwe by∏o unikni´cie
bardziej agresywnej, obarczonej wi´kszym ryzykiem endoskopowej ingerencji w okolic´ zachy∏ka
czo∏owego.
Co wa˝ne, autor zauwa˝a, ˝e w swoim badaniu we wszystkich przypadkach pos∏ugiwa∏ si´
balonikami o Êrednicy 5 mm, dostrzeg∏ jednak
koniecznoÊç poddania ocenie balonoplastyki wykonywanej balonikami o wi´kszej Êrednicy, poniewa˝ zastosowanie balonu o Êrednicy 7 mm
niemal o 100% zwi´ksza przekrój poszerzonej
powierzchni w porównaniu z balonem 5 mm.
Efekt zmniejszenia zmian w obrazie tomograficznym zatok czo∏owych u chorych z masywnymi zmianami zapalnymi w badaniu Catalana
by∏ porównywalny z wynikami uzyskanych
na podobnej grupie chorych operowanych klasycznà metodà endoskopowà.
W badaniu Plazy i wspó∏pracowników
(2011), opartym na obserwacjach Catalana, lecz
lepiej przygotowanym metodologicznie, dwóch
doÊwiadczonych rynochirurgów z ponaddziesi´cioletnim sta˝em w wykonywaniu operacji
endoskopowych oraz z baga˝em ponad 50 przeprowadzonych wczeÊniej balonoplastyk ujÊç zatok u losowo wybranych chorych z przewlek∏ym
zapaleniem zatok z polipami nosa wykonywa∏o
na jednej grupie balonoplastyki ujÊç zatok czo∏owych w operacji hybrydowej, a u drugiej grupy,
jednorodnej pod wzgl´dem objawów, zastosowano tradycyjne operacje endoskopowe zatok.
U wszystkich chorych w przedoperacyjnym badaniu tomograficznym stwierdzano cieniujàce
zmiany w zatokach czo∏owych. W jednej z badanych grup stosowano endoskopowà etmoidektomi´ poprzedzonà uncinektomià i usuni´ciem
komórek grobli nosa, a nast´pnie balonoplastyk´
zachy∏ka czo∏owego cewnikiem z balonem
o Êrednicy 5 mm pod kontrolà fluoroskopii.
W drugiej grupie chorych wykonywano
identyczne procedury w obr´bie sitowia, natomiast w zachy∏ku czo∏owym wykorzystywano
technik´ Draf I bàdê Draf IIa. W trakcie 12-miesi´cznej obserwacji 32 chorych, którzy ostatecznie zostali poddani analizie (po 16 w ka˝dej
z grup), badania kontrolne przeprowadzali inni
laryngolodzy ni˝ wykonujàcy operacje. Oceniano
dro˝noÊç ujÊcia zatok czo∏owych w badaniu endoskopowym i tomograficznym, intensywnoÊç
objawów u chorych w subiektywnym badaniu
za pomocà skali analogowej oraz ankiety RSDI
(ang. rhino-sinusitis disability index). Zaburzenia
w´chu przed i 12 miesi´cy po operacji oceniano
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w teÊcie butanolowym. W obu grupach znaczàco
poprawi∏y si´ wszystkie badane czynniki. Dro˝noÊç ujÊç w badaniu endoskopowym (73,07% vs
62,5%) oraz powietrznoÊç zatok czo∏owych
w kontrolnej tomografii przemawia∏y na korzyÊç
balonoplastyki, jednak nie by∏y one statystycznie
znamienne (80,76% vs 75%). W grupie balonoplastyki 1 chory wymaga∏ reoperacji (6,25%)
w porównaniu z 3 chorymi (18,7%) z grupy
FESS. Pierwotnie stosowanà technikà w reoperacji by∏a procedura Draf IIb, w 1 przypadku konieczne by∏o rozszerzenie do Draf III. Jeszcze raz
na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e by∏o to pierwsze randomizowane, kontrolowane i z podwójnà
Êlepà próbà badanie, co zosta∏o docenione
w analizie Cochrane.
JednoczeÊnie z mo˝liwoÊciami zastosowania
cewników z balonami w zaawansowanych stanach
chorobowych próbowano okreÊliç przydatnoÊç
balonoplastyki w reoperacjach zatok czo∏owych
po niepowodzeniach w zachowaniu dro˝noÊci
ujÊç tych zatok po leczeniu FESS. W badaniu
z 2010 r. (Wycherly, Manes, Mikula 2010) uzyskano 86% (21 z 24 ujÊç) skutecznoÊç utrzymujàcà si´ w Êrednio 13-miesi´cznej obserwacji.
W przebiegu pooperacyjnym 2 chorych (3 ujÊcia)
wymaga∏o kolejnej operacji z powodu restenozy
w wyniku intensywnego bliznowacenia. Autorzy
zauwa˝yli, ˝e po skutecznym leczeniu operacyjnym balonoplastykà u pewnej grupy kilkukrotnie
wczeÊniej operowanych chorych utrzymywanie
si´ objawów w postaci bólów g∏owy i/lub ucisku
w okolicy czo∏owej nadal stanowi∏o problem, mimo dro˝noÊci ujÊcia i ustàpienia cieniujàcych
zmian w pooperacyjnych obrazach tomograficznych, co mo˝e oznaczaç, ˝e udro˝nienie ujÊcia
nie gwarantuje trwa∏ego wyleczenia przewlek∏ego stanu zapalnego. W innym badaniu Kuhn
(Kuhn, Church, Goldberg 2008) równie˝ zauwa˝a,
˝e balonoplastyka zachy∏ka czo∏owego mo˝e byç
z powodzeniem zastosowana u chorych z jatrogennym urazem zatoki czo∏owej.
Ramadan i Terrell (2010) w nierandomizowanym badaniu porównywali skutecznoÊç balonoplastyki zatok szcz´kowych z jednoczesnym ich
p∏ukaniem do adenoidektomii u dzieci poni˝ej 12.
roku ˝ycia chorych na przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych. Popraw´ po rocznej obserwacji zauwa˝ono u 80% chorych po balonoplastyce
w porównaniu z 52,6% u dzieci po adenoidektomii. Jednak podobny odsetek poprawy Ramadan
uzyska∏ w badaniu z 2008 r. porównujàcym adenoidektomi´ z jednoczesnym p∏ukaniem zatok
szcz´kowych przez punkcj´ do adenoidektomii
jako jedynej procedury. Niejasna wi´c pozostaje
kwestia, czy ró˝nica na korzyÊç ∏àczonych procedur

lonikami, w 12 zatokach u 10 chorych nie uda∏o
si´ tego wykonaç. SpoÊród tych chorych siedmioro (8 zatok) by∏o operowanych po raz pierwszy, troje (4 zatoki) by∏o reoperowanych. Zastosowanie metody kontroli prowadnicy nie mia∏o
znaczenia statystycznego: fluoroskopia 7, LUMA
5 nieudanych prób. W analizie budowy zachy∏ków
czo∏owych stwierdzono nast´pujàce warianty
budowy anatomicznej: komórka czo∏owo-sitowa,
komórka grobli nosa i puszka czo∏owa, ponadto
znaczna osteoneogeneza. Jak autor w dyskusji
zauwa˝a, w opisanych przypadkach zastosowanie cewników z balonikami mo˝e byç trudne,
wi´c nie sà to (jak sugeruje wczeÊniej w tytule
artyku∏u) warunki ograniczajàce zastosowanie
cewników z balonikami. Z doÊwiadczeƒ w∏asnych autora niniejszego artyku∏u oraz kilku
przypadków zilustrowanych w literaturze wynika,
˝e zastosowanie cewników z balonikami pozwala
niejednokrotnie uniknàç agresywnej interwencji
w Êwietle zatoki czo∏owej o skomplikowanej
budowie anatomicznej zachy∏ka czo∏owego. Wydaje si´, ˝e jednym z warunków zwi´kszajàcych
szans´ powodzenia jest dzia∏anie w zatokach
wczeÊniej nieoperowanych. Chocia˝, jak wynika
z doniesieƒ z literatury, mo˝liwa jest nawet 86%
skutecznoÊç balonoplastyki w przypadkach reoperacji, jednak w doniesieniach tych autorzy
nie wspominajà o wyst´powaniu wariantów
anatomicznych rewidowanych zatok czo∏owych.
Natomiast nie ulega wàtpliwoÊci koniecznoÊç
przeprowadzenia dok∏adnej analizy obrazów
tomograficznych przed ka˝dà operacjà w tym
trudnym regionie anatomicznym.
W przypadku wystàpienia trudnoÊci w zacewnikowaniu danej zatoki rynochirurg powinien byç
przygotowany na zastosowanie tradycyjnej techniki operacyjnej odpowiedniej do zastanej sytuacji
Êródoperacyjnej. W przypadku niemo˝liwoÊci zacewnikowania zachy∏ka czo∏owego od strony jamy
nosa Wexler (2008) proponuje wykonanie nawigowanej minitrepanacji oraz wprowadzenie cewnika
z balonikiem od strony jamy zatoki czo∏owej.
Obecnie nie uda∏o si´ jeszcze stworzyç systemu
pozwalajà-cego na nawigowanie prowadnicy,
po której mo˝na by wprowadziç cewnik z balonem.
Leventhal z zespo∏em (Leventhal, Heffelfinger,
Rosen 2007) opisa∏ wprawdzie zastosowanie nawigowanej balonoplastyki, pos∏ugiwa∏ si´ jednak
tylko nawigowanym cewnikiem sterujàcym, co nie
do koƒca odzwierciedla po∏o˝enia samego cewnika
z balonem.
Rzadko opisywanym niepowodzeniem stosowania cewników z balonami w okolicy ujÊcia
naturalnego zatoki szcz´kowej jest ryzyko penetracji do przestrzeni podÊluzówkowej, które nie
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wynika z balonoplastyki ujÊç zatok czy ich p∏ukania.
W literaturze opisujàcej balonoplastyk´ pojawiajà si´ równie˝ doniesienia o niepowodzeniach i teorie próbujàce je t∏umaczyç. Andrews
ze wspó∏pracownikami (2010) opisujàc przypadek niepowodzenia w przywracaniu balonoplastykà dro˝noÊci zatoki czo∏owej pacjentki
(personel lotniczy) z nawrotowym urazem ciÊnieniowym, przypuszcza, ˝e nawrót choroby
by∏ spowodowany pozostawieniem zmia˝d˝onej
tkanki, stojàcej na drodze odp∏ywu. Autor opisuje, ˝e zaobserwowa∏ i usunà∏ pozostawione fragmenty kostne w czasie reoperacji metodà Draf
IIa, która zapewni∏a trwa∏à dro˝noÊç zachy∏ka
czo∏owego. Przytaczajàc przebieg operacji, Andrews wspomina, ˝e wykonywana by∏a zgodnie
z zaleceniami producenta i pod nadzorem przedstawiciela dystrybutora sprz´tu do balonoplastyki (jest to praktykowane przy wykonywaniu
pierwszych operacji), co mo˝e Êwiadczyç o niewielkim doÊwiadczeniu autora. Kief i Basuba
przypuszczajà, ˝e niepowodzenia po balonoplastyce mogà wyst´powaç w wyniku opisanej
przez nich przebudowy kostnej, jakà zaobserwowali po zastosowaniu techniki redukcji obj´toÊci
ma∏˝owiny puszkowej przez jej mia˝d˝enie.
Mimo ˝e balonoplastyka jest opisywana
przez wi´kszoÊç autorów jako zabieg stosunkowo prosty i bezpieczny, wed∏ug danych z literatury odsetek niepowodzeƒ w zacewnikowaniu
i wprowadzeniu balonu do operowanej zatoki
czo∏owej wynosi 6–19%. W badaniu CLEAR
na 358 zatok przewidzianych do balonoplastyki
w 347 (96,9%) przypadkach zabieg zakoƒczy∏
si´ sukcesem, w pozosta∏ych 11 niepowodzenia
by∏y wynikiem pooperacyjnych zrostów po poprzednich operacjach (6), ograniczeƒ anatomicznych (4) i w 1 przypadku polipowatego obrz´ku
b∏ony Êluzowej w zatoce. W 5 przypadkach
poszerzenie ujÊcia powiod∏o si´, lecz na skutek
wàtpliwoÊci chirurga co do wystarczajàcej szerokoÊci powi´kszonego ujÊcia podjà∏ on decyzj´
o rozszerzeniu zakresu operacji metodà tradycyjnà.
Heimgartner (2010) w swoim artykule
„Limitations of balloon sinuplasty in frontal
sinus surgery” opisuje przypadki niepowodzeƒ
w poszerzeniu (choç mo˝e raczej zacewnikowaniu) zatok czo∏owych u chorych operowanych
zarówno pierwotnie, jak i reoperowanych
po wczeÊniejszych tradycyjnych procedurach
endoskopowych. W retrospektywnym badaniu
przeanalizowano obrazy tomografii komputerowej
sprzed operacji. Ze 104 zatok czo∏owych, w których podj´to prób´ zastosowania cewników z ba-
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jest powa˝nym powik∏aniem, lecz powinno byç
traktowane jako b∏àd, podobnie jak wytworzenie
nieprawid∏owego ujÊcia dodatkowego lub poszerzenie ciemiàczka tylnego.
Teoretycznie zagro˝enia i powik∏ania zwiàzane z balonoplastykà ujÊç zatok mogà odpowiadaç tym, jakie wyst´pujà w standardowych
czynnoÊciowych operacjach endoskopowych zatok. O du˝ym bezpieczeƒstwie towarzyszàcym
zastosowaniu cewników z balonikami niech
Êwiadczà kazuistyczne doniesienia w wystàpieniu powa˝nego powik∏ania (wyciek p∏ynu mózgowo-rdzeniowego). Do 2012 r. amerykaƒska
FDA odnotowa∏a sporadyczne przypadki penetracji do oczodo∏u (po operacjach izolowanych)
bez nast´pstw w postaci zaburzeƒ wzroku czy
ruchomoÊci ga∏ek ocznych oraz pojedyncze
przypadki wycieku p∏ynu mózgowo-rdzeniowego
u chorych operowanych w procedurze hybrydowej oraz p´kni´cia blaszki oczodo∏owej z nast´pstwem obrz´ku powiek po p∏ukaniu zatok,
wzrost ciÊnienia wewnàtrzga∏kowego wymagajàcy kantotomii bocznej. Wspomniane przypadki
wystàpi∏y po zastosowaniu balonu o Êrednicy
7 mm.
Jak wykazano, od momentu ukazania si´
pierwszych doniesieƒ liczba publikacji na temat
zastosowania cewników z balonami w obr´bie
zatok przynosowych znacznie wzros∏a, Êwiadczàc o du˝ym zainteresowaniu tematem wÊród
rynologów. Jednak, mimo ˝e narz´dzie to jest
najlepiej przeanalizowanym w instrumentarium
do operacji endoskopowych zatok, nadal jest
ono przedmiotem goràcych debat i w pewnym
stopniu dzieli Êrodowisko otorynolaryngologów
na zwolenników i sceptyków stosowania balonoplastyki. W Stanach Zjednoczonych narz´dzie
to jest u˝ywane na szerokà skal´ i po zaakceptowaniu przez narodowe towarzystwa naukowe
(American Rhinologic Society i American Academy
of Otolaryngology - Head and Neck Surgery)
i FDA wprowadzone do powszechnego u˝ytku.
Znacznie wi´ksza grupa przeciwników wywodzi
si´ z obszaru Europy i wydaje si´, ˝e jest to spowodowane utrzymujàcym si´ sceptycyzmem
wÊród liderów europejskiego Êrodowiska rynologicznego.
W EPOS 2012 (Fokkens, Lund, Mullol 2012)
w podrozdziale „ESS modifications/extent of
surgery” opisano wyniki przeprowadzonych
badaƒ z wykorzystaniem cewników z balonami
u doros∏ych, ale nie wspomniano o przytaczanym wczeÊniej (przeprowadzonym przez niezale˝ny europejski zespó∏), opublikowanym w 2011 r.
randomizowanym, kontrolowanym, z podwójnie
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Êlepà próbà badaniu Plazy, chocia˝ powo∏ywano
si´ na przeglàd Cochrane, ten sam, w którym
cytowano je jako jedyne spe∏niajàce kryteria
oceny. JednoczeÊnie tylko wspomniano o wielu
wielooÊrodkowych, prospektywnych badaniach
(˝adnego z nich nie umieszczono w liczàcych
ponad 2 tys. pozycji referencjach) na du˝ych
grupach chorych, komentujàc, ˝e: „potwierdzi∏y
dobry profil bezpieczeƒstwa (aczkolwiek nie
wolny od powik∏aƒ) (Tomazic i in. 2010), jednak
niejasne kryteria kwalifikacji czynià ich wyniki
trudnymi do uogólnienia”. W tym samym dokumencie (EPOS 2012) w podsumowaniu rozdzia∏u
„Surgical treatment of chronic rhinosinusitis
in children” rekomendowane jest post´powanie
chirurgiczne w postaci adenoidektomii z jednoczesnym p∏ukaniem zatok szcz´kowych z/lub bez
balonoplastyki ujÊç tych zatok (Ramadan i
Terrell 2010).
Przytoczone rozbie˝noÊci i komentarze powinny zach´ciç Êrodowisko naukowe do dalszych
badaƒ organizowanych na zasadach medycyny
opartej na faktach.

Podsumowanie
Pierwsze wzmianki o mo˝liwoÊci zastosowania cewników z balonami w leczeniu chorych
na przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
pojawi∏y si´ w 2006 r. (Bolger i Vaughan 2006).
Szeroko zakrojona kampania medialna w popularnych Êrodkach masowego przekazu informowa∏a o powstaniu procedury oferujàcej nowe
mo˝liwoÊci terapeutyczne dla chorych na przewlek∏e zapalenie zatok. Tymczasem cewnik z balonem jest narz´dziem, które s∏u˝y do powi´kszania naturalnych ujÊç zatok i poszerzania dróg
odp∏ywu z zatok czo∏owych, szcz´kowych i klinowych. Pozwala on chirurgowi operowaç w sposób maksymalnie czynnoÊciowy i minimalnie inwazyjny, z zachowaniem b∏ony Êluzowej
i transportu Êluzówkowego. Cewnik z balonem
mo˝e byç u˝ywany ze znakomitym efektem
zarówno jako samodzielne narz´dzie, jak i jedno
z wielu w standardowym instrumentarium do
operacji zatok (Merloy 2008).
Balonoplastyka ujÊç zatok nie powinna byç
wi´c traktowana jako alternatywa dla konwencjonalnej operacji FESS, lecz jako jej uzupe∏nienie.
Miejmy nadziej´, ˝e wcià˝ trwajàce prace
nad rozwojem dotychczasowych rozwiàzaƒ
i wprowadzanie nowych technologii opartych
na cewnikach z balonami zapewni dalszy rozwój
badaƒ naukowych i wp∏ynie przy okazji na konkurencyjnoÊç i obni˝enie wcià˝ wysokich kosztów zakupu tych narz´dzi. ●
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X JUBILEUSZOWE FORUM

RYNOLOGICZNE
Warszawa, 6–7 grudnia 2013

Sprawozdanie
W dniach 6–7 grudnia 2013 r. odby∏o si´
w Warszawie X Jubileuszowe Forum Rynologiczne,
zorganizowane przez Klinik´ Otorynolaryngologii Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Stowarzyszenie „Rynologia Polska” oraz Sekcj´ Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
G∏owy i Szyi. Tegoroczne Forum patronatem honorowym objà∏ Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. Marek
Krawczyk. Tradycyjnie obrady mia∏y miejsce
w hotelu Novotel Airport w Warszawie. Do wyg∏oszenia wyk∏adów zosta∏o zaproszonych wielu
znakomitych goÊci z kraju i z zagranicy. Tegoroczne Forum swojà obecnoÊcià zaszczyci∏o grono znanych i cenionych wyk∏adowców z Kliniki
Otorynolaryngologii Mayo Clinic: prof. Eugene
B. Kern, prof. Colin L.W. Driscoll, dr Grant S.
Hamilton, prof. Kerry D. Olsen, dr John F. Pallanch
oraz prof. Dana M. Thompson. NowoÊcià by∏a
wydzielona sesja poÊwi´cona rynologii dzieci´cej. W ramach dwudniowych obrad odby∏a si´
równie˝ kolejna edycja Rhinoplasty Workshop
oraz II Mi´dzynarodowe Seminarium „Bezdech
i Chrapanie dla Laryngologów”.
Konferencj´ otworzy∏ uroczyÊcie prof. Antoni
Krzeski. Profesor zabra∏ uczestników w sentymentalnà podró˝, wspominajàc histori´ rynologii polskiej. Si´gnà∏ pami´cià do roku 1994, kiedy odby∏o
si´ w Warszawie pierwsze mi´dzynarodowe spotkanie z zakresu rynologii, z udzia∏em obecnych
na sali obrad wyk∏adowców Mayo Clinic.
S∏owa powitania wyg∏osi∏ równie˝ Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego prof. Marek Krawczyk. Nast´pnie

g∏os zabra∏ prof. Eugene B. Kern, wieloletni konsultant i ceniony dydaktyk Mayo Clinic, który
na podstawie swojego doÊwiadczenia w pi´knych s∏owach przedstawi∏ rol´ nauczyciela
w procesie kszta∏cenia przysz∏ych pokoleƒ lekarzy. Kolejnà prelekcj´, zatytu∏owanà „Evidence
and excellence”, wyg∏osi∏ prof. Colin L.W.
Driscroll, kierownik Kliniki Otorynolaryngologii
– Chirurgii G∏owy i Szyi Mayo Clinic w Rochester.
Przedstawi∏ ogólne za∏o˝enia programu doskonalàcego system opieki zdrowotnej w Mayo
Clinic, podkreÊlajàc ogromnà rol´ profilaktyki,
w myÊl zasady: „lepiej zapobiegaç, ni˝ leczyç”.
Tegoroczny wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏
prof. Kerry D. Olsen, konsultant i wyk∏adowca
oraz cz∏onek Board of Governors and Trustees
w Mayo Clinic. W niezwykle ciekawy sposób
przedstawi∏ histori´ sukcesu Mayo Clinic
– pierwszej prywatnej kliniki na Êwiecie.
Pierwszà sesj´ jubileuszowego forum, zatytu∏owanà „Rynologia”, poprowadzi∏ gospodarz
konferencji prof. Antoni Krzeski, w roli moderatora wystàpi∏ prof. Pawe∏ Str´k. Obrady zdominowa∏ dr John Pallanch, znakomity specjalista
i dydaktyk Mayo Clinic, o wszechstronnych zainteresowaniach, który wyg∏osi∏ trzy z pi´ciu wyk∏adów w tej sesji. W pierwszym z nich omówi∏
istot´ analizy obrazów 3D CT w planowaniu operacji rynologicznych. PodkreÊli∏, i˝ prawid∏owo
wykonane i przetworzone obrazy stanowià wa˝nà
pomoc w przeprowadzaniu tego typu zabiegów.
W kolejnym wyk∏adzie przedstawi∏ aktualne wytyczne w zakresie chirurgii ma∏˝owin nosowych.
Omówi∏ podstawowe poj´cia i techniki operacyjne. Trzeci wyk∏ad dr Pallanch poÊwi´ci∏ zabiegom dekompresji oczodo∏u z punktu widzenia
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Mierzwiƒski z Wojewódzkiego Szpitala Dzieci´cego w Bydgoszczy. Moderatorem sesji by∏a prof.
El˝bieta Hassmann-Poznaƒska. Sesj´ otworzy∏
wyk∏ad prof. D.M. Thompson, kierownika Kliniki
Otolaryngologii Dzieci´cej w Ann&Robert H. Lurie
Children’s Hospital of Chicago, Êwiatowej klasy
eksperta i autorytetu w zakresie wrodzonej
wiotkoÊci krtani i zaburzeƒ po∏ykania u dzieci.
W cz´Êci merytorycznej wyk∏adu przedstawi∏a
przeglàd nowotworów i zmian w obr´bie nosa
u dzieci. Kolejny cykl wyk∏adów zaprezentowali
cz∏onkowie zespo∏u prof. Thompson: neurochirurg dzieci´cy dr T.D. Alden oraz chirurg podstawy
czaszki dr J. Rastatter. Przypomnieli oni zagadnienia dotyczàce rozwoju i anatomii klinicznej
zatok przynosowych oraz podstawy czaszki
u dzieci. Dr J. Rastatter zwróci∏ uwag´, i˝ niewielkie rozmiary zatok, a tak˝e niekompletna pneumatyzacja zatoki klinowej nie sà przeciwwskazaniem do operacji endoskopowej. Kolejny wyk∏ad
by∏ poÊwi´cony zosta∏ zaawansowanym technikom w chirurgii endoskopowej guzów podstawy
czaszki u dzieci. Wyk∏adowcy ze szpitala Ann&Robert H. Lurie Children’s Hospital z Chicago pokazali materia∏ filmowy z operacji usuni´cia czaszkogardlaka z dost´pu poprzez zatok´ klinowà.
Zaprezentowali mo˝liwoÊci zamkni´cia pooperacyjnego ubytku w podstawie czaszki p∏atem
z przegrody nosa (ang. nasal septal flap). Przedstawili wady i zalety dost´pu przeznosowego
do guzów podstawy czaszki, przypominajàc, ˝e
jest to najlepszy dost´p do guzów po∏o˝onych
w linii poÊrodkowej cia∏a. Podzielili si´ równie˝
swoim bogatym doÊwiadczeniem na temat leczenia p∏ynotoku b´dàcego powik∏aniem tego
rodzaju operacji.
Kolejny wyk∏ad wyg∏osi∏ prof. J. Jakobsen
z Universitetsklinik Odense (Dania), który podzieli∏ si´ ze s∏uchaczami duƒskim doÊwiadczeniem w endoskopowym leczeniu naczyniakow∏ókniaka m∏odzieƒczego. Zaproponowa∏ program jego diagnostyki i leczenia.
Ostatnie prezentacje podczas trzeciej sesji
nale˝a∏y do wyk∏adowców z Polski – dr. Krzysztofa
Dalke oraz dr. Józefa Mierzwiƒskiego. Przedstawili oni krok po kroku technik´ FESS u dziecka.
Przypomnieli, ˝e choç prace na zwierz´tach wykazujà wp∏yw tego typu operacji na rozwój twarzoczaszki, to w 20-letniej obserwacji pacjentów
pediatrycznych zaobserwowano jedynie pojedynczy przypadek hipoplazji. U dzieci z przewlek∏ymi dolegliwoÊciami ze strony zatok przynosowych nale˝y w pierwszej kolejnoÊci rozwa˝yç
wykonanie adenotomii. Usuni´cie migda∏ka gard∏owego skutkuje bowiem ustàpieniem objawów
zapalenia zatok nawet w 58% przypadków.

rynologa. Kolejny wyk∏adowca Mayo Clinic dr
G.S. Hamilton przedstawi∏ krok po kroku w∏asne
doÊwiadczenia w chirurgii nosa. Zaprezentowa∏
skomplikowane techniki rekonstrukcji przegrody
nosa. Bogaty materia∏ fotograficzny oraz liczne
schematy pozwoli∏y na dok∏adne zrozumienie
istoty przedstawianych problemów. W dalszej
cz´Êci obrad prof. E.B. Kern w ciekawy sposób
omówi∏ psychologiczne podejÊcie do pacjentów
poddawanych operacjom rynoplastycznym. Profesor zaprezentowa∏ testy psychologiczne, którymi pos∏uguje si´ przed operacjami plastycznymi nosa. Pozwalajà one ustaliç prawdziwe motywy
le˝àce u podstaw decyzji pacjenta o zmianie
swojego wyglàdu. Profesor zwróci∏ szczególnà
uwag´ na cz´ste wyst´powanie zaburzeƒ dysmorfofobicznych u pacjentów zg∏aszajàcych si´
do chirurga plastyka.
Drugiej sesji, odbywajàcej si´ na sali plenarnej, poÊwi´conej zagadnieniom chirurgii g∏owy
i szyi, przewodniczy∏ prof. Maciej Misio∏ek.
Pierwszy wyk∏ad, zatytu∏owany „Post´powanie
w przyzwojakach koÊci skroniowej i podstawy
czaszki” wyg∏osi∏ prof. C.L. W. Driscroll. Przedstawi∏ wyniki leczenia 40 pacjentów w 20-letnim materiale Mayo Clinic. PodkreÊli∏, ˝e wybór
metody leczenia zmian w tej trudno dost´pnej
lokalizacji zale˝y nie tylko od wielkoÊci guza, ale
równie˝ od doÊwiadczenia i preferencji chirurga.
W trakcie kolejnego wyk∏adu prof. Driscroll omówi∏ patologie szczytu piramidy koÊci skroniowej,
m.in. nerwiaki, ziarniniaki cholesterolowe, naczyniaki, chrz´stniakomi´saki oraz przedstawi∏ ró˝ne
dost´py chirurgiczne do okolicy szczytu piramidy.
Kolejny temat, dotyczàcy parotidektomii, przedstawi∏ prof. K.D. Olsen. Pos∏ugujàc si´ licznymi
schematami i rycinami, szczegó∏owo omówi∏
wszystkie rodzaje parotidektomii, podkreÊlajàc
ró˝nic´ pomi´dzy resekcjà ca∏kowità i radykalnà.
Zdaniem profesora r´ka doÊwiadczonego chirurga mo˝e z powodzeniem zastàpiç stymulator
nerwu twarzowego podczas zabiegu operacyjnego. Prof. Olsen poprowadzi∏ równie˝ ostatni
wyk∏ad tej sesji, dotyczàcy raka gard∏a Êrodkowego. Podwa˝y∏ powszechne przekonanie, i˝
guzy nasady j´zyka sà niewyczuwalne i ró˝nià
si´ od zmian zlokalizowanych w trzonie j´zyka.
Obali∏ równie˝ mit dotyczàcy wi´kszej zapadalnoÊci na raka gard∏a Êrodkowego wÊród osób
starszych. PodkreÊli∏ ogromne znaczenie infekcji
wirusem brodawczaka ludzkiego w patogenezie
raka orogard∏a oraz wykaza∏ istotnà ró˝nic´
w odpowiedzi na leczenie w zale˝noÊci od obecnoÊci wirusa HPV w komórce.
Trzecia sesja Forum zosta∏a poÊwi´cona rynologii pediatrycznej. Przewodniczy∏ jej dr Józef
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konferencji i by∏y znakomitym miejscem wymiany doÊwiadczeƒ i poglàdów.
Ogromnà popularnoÊcià cieszy∏o si´ II Mi´dzynarodowe Seminarium poÊwi´cone tematyce
zaburzeƒ oddychania w czasie snu (OBPS), odbywajàce si´ drugiego dnia Forum. Liczba zainteresowanych przeros∏a oczekiwania organizatorów. T∏umy s∏uchaczy wype∏nia∏y sal´ obrad a˝
do ostatniego wyk∏adu.
Pierwszy blok tematyczny nosi∏ tytu∏ „Leczenie obturacyjnego bezdechu podczas snu,
dlaczego, kiedy, jak?”. Sesj´ poprowadzi∏a prof.
Ewa Olszewska z Uniwersytetu Medycznego
w Bia∏ymstoku. Moderatorem by∏ prof. Karl
Hörmann z Kliniki Uniwersyteckiej w Manheim
(Niemcy). Pierwszy wyk∏ad poprowadzi∏ prof.
Pawe∏ Górski, rektor Uniwersytetu Medycznego
w ¸odzi. Omówi∏ podstawy patofizjologii, diagnostyki i terapii zaburzeƒ oddychania w czasie
snu z punktu widzenia pulmonologa. Kolejny wyk∏ad poprowadzi∏ gospodarz Forum prof. Antoni
Krzeski. Poruszy∏ bardzo istotny i wcià˝ kontrowersyjny temat dotyczàcy roli nosa w patofizjologii zaburzeƒ oddychania w czasie snu. Wp∏yw
niedro˝noÊci nosa na fizjologi´ oddychania,
efektywnoÊç snu oraz jakoÊç ˝ycia jest bezdyskusyjny. Wcià˝ zbyt ma∏o jest w literaturze wiarygodnych badaƒ, potwierdzajàcych zale˝noÊç pomi´dzy OBPS i zwi´kszonym oporem górnych
dróg oddechowych na poziomie jamy nosowej.
W tematyk´ zaburzeƒ sercowo-naczyniowych towarzyszàcych OBPS wprowadzi∏ s∏uchaczy prof. Robert P∏ywaczewski, pulmonolog
z warszawskiego Instytutu Gruêlicy i Chorób
P∏uc. W swoim wyk∏adzie pokaza∏, jak niebezpieczne jest pozostawienie bez diagnostyki i leczenia chrapiàcego i niewyspanego pacjenta.
Ryzyko zgonu z powodu kardiologicznych powik∏aƒ bezdechów podczas snu mo˝e byç nawet
3–4- krotnie wi´ksze ni˝ u zdrowych osób.
Dr Nico de Vries, który mimo Ênie˝ycy zdo∏a∏ dotrzeç do Warszawy z Amsterdamu, pokaza∏
interesujàce porównanie wyników leczenia operacyjnego i zachowawczego OBPS. Przedstawi∏
on analiz´ skutecznoÊci leczenia protezà powietrznà, zgodnie z którà nawet zdyscyplinowani pacjenci, leczeni protezà powietrznà uzyskujà
w warunkach domowych wskaênik bezdechów
i sp∏yceƒ oddychania na poziomie 12 incydentów
na godzin´ (norma: 5). Podobne rezultaty uzyskiwane sà niekiedy po leczeniu operacyjnym.
Znajduje to odzwierciedlenie w postaci pokrywajàcych si´ wykresów krzywych prze˝ycia pacjentów leczonych zachowawczo i chirurgicznie.
Ostatnia prezentacja w tej sesji dotyczy∏a
nowatorskiej metody leczenia pozycyjnego

Na zakoƒczenie sesji przygotowano pokaz
chirurgii endoskopowej zatok przynosowych
na preparacie z uwzgl´dnieniem trudnoÊci anatomicznych u dziecka. Pokaz wzbogacono technikà rekonstrukcji tomografii komputerowej
w czasie rzeczywistym (program Radiant).
W trakcie pierwszego dnia X Forum Rynologicznego odbywa∏y si´ tradycyjnie warsztaty
rynoplastyczne. Moderatorem warsztatów by∏a
dr Anna Tuszyƒska, specjalista laryngolog, cz∏onek Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej
Twarzy i absolwentka Podyplomowej Szko∏y Medycyny Estetycznej, która omówi∏a problemy napotykane podczas operacji rynoplastycznych
w Polsce. Na jej zaproszenie zaj´cia warsztatowe
w tym roku poprowadzi∏ dr Grant S. Hamilton
III – Kierownik Oddzia∏u Chirurgii Plastycznej
i Rekonstrukcyjnej w Mayo Clinic, jeden z najbardziej znanych na Êwiecie chirurgów zajmujàcych si´ operacjami rynoplastycznymi.
W trakcie warsztatów rynoplastycznych dr
Hamilton przedstawi∏ kolejne etapy post´powania z pacjentem zakwalifikowanym do plastyki
nosa zewn´trznego, poczynajàc od zasad tworzenia dokumentacji fotograficznej pacjenta,
graficznego tworzenia planu operacyjnego,
technik wykonania operacji, jak i opieki pooperacyjnej. Podjà∏ tak˝e dyskusj´ nad w∏aÊciwà
terminologià operacji rynoplastycznych. Podsumowa∏, ˝e nie da si´ rozdzieliç operacji funkcjonalnej od estetycznej czy rekonstrukcyjnej podczas wykonywania chirurgii plastycznej nosa
zewn´trznego.
W podczas warsztatów wyk∏adowca krok
po kroku t∏umaczy∏ technik´ przeprowadzania
operacji rynoplastycznych z dost´pu zewn´trznego. Na podstawie przedstawionych przypadków analizowa∏ najlepsze metody post´powania
chirurgicznego ze zniekszta∏conym nosem. Wyk∏adowca zwraca∏ uwag´ na dynamik´ zmian
w obr´bie koniuszka nosa zachodzàcych podczas
jego modelowania. Przedstawi∏ ró˝ne koncepcje
umieszczania przeszczepów i zak∏adania szwów
w celu uzyskania lepszego efektu estetycznego.
Omówi∏ techniki redukcyjne polegajàce na resekcji lub os∏abieniu tkanki w∏óknistej i chrzàstek
nosa, a tak˝e operacje stabilizujàce szkielet nosa.
W trakcie çwiczeƒ praktycznych w modelowaniu nosów na specjalnie przygotowanych glinianych modelach twarzy ka˝dy z uczestników
móg∏ sam si´ przekonaç, jakie trudnoÊci w doborze w∏aÊciwych proporcji napotyka chirurg podczas wykonywania operacji rynoplastycznych.
Wyk∏ady rynoplastyczne odbywajàce si´
w trakcie X Forum Rynologicznego cieszy∏y si´
bardzo du˝ym zainteresowaniem uczestników
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od prawid∏owego doboru pacjentów. Na zakoƒczenie sesji dr Wojciech Kukwa przestawi∏ najnowsze koncepcje leczenia dzieci z zaburzeniami
oddychania w czasie snu. W swojej wypowiedzi,
uj´tej w formie pytaƒ i odpowiedzi, omówi∏
istotne kwestie dotyczàce diagnostyki oraz w∏aÊciwej kwalifikacji do leczenia operacyjnego
dzieci z OBPS.
Ostatnim elementem II Mi´dzynarodowego
Seminarium poÊwi´conego zaburzeniom oddychania podczas snu by∏o forum dyskusyjne poprowadzone przez dr. Wojciecha Kukw´. Kontynuowano temat zaburzeƒ oddychania podczas
snu u najm∏odszych pacjentów. Dr Seok-Chan
Hong z Korei Po∏udniowej podzieli∏ si´ doÊwiadczeniem swojego zespo∏u w leczeniu dzieci
z OBPS, k∏adàc du˝y nacisk na ocen´ czynników
ryzyka wystàpienia bezdechów. Wyraênie podkreÊli∏ problem oty∏oÊci i jej roli w obturacji górnych dróg oddechowych. Nast´pnie dr Barbara
LeÊniewicz z Royal Manchester Children's Hospital przedstawi∏a brytyjskie doÊwiadczenia
w leczeniu dzieci z bezdechami podczas snu.
W kolejnej prezentacji dr Tomasz Grochowski
podsumowa∏ wydarzenia podczas tegorocznego
Âwiatowego Kongresu Medycyny Snu w Walencji.
Sesj´ zakoƒczy∏ interesujàcy wyk∏ad dr
Tomasza Szafarowskiego dotyczàcy aplikacji
na urzàdzenia mobilne, dedykowanych pacjentom z zaburzeniami oddychania w czasie snu.
Sesja krajowa, zatytu∏owana „Konsultacje
rynologiczne” rozpocz´∏a sobotni cykl wyk∏adów.
Sesji przewodniczy∏ prof. Czes∏aw Stankiewicz.
W roli konsultantów wystàpili prof. S. Bieƒ, prof.
M. Misio∏ek i dr hab. Bo˝ena Skotnicka. Pierwszy
przypadek z bia∏ostockiej Kliniki dotyczy∏ 10miesi´cznego dziecka z guzem policzka, penetrujàcym do wyrostka z´bodo∏owego ˝uchwy,
objawiajàcym si´ obrz´kiem tej okolicy. Podj´cie
leczenia utrudnia∏ niejednoznaczny wynik badania histopatologicznego. Ostatecznie ponowna biopsja pozwoli∏a rozpoznaç histiocytoz´ z komórek Langerhansa, a pacjent poddany zosta∏
chemioterapii z bardzo dobrym efektem klinicznym. Kolejny wyk∏ad przedstawi∏a dr I. Kelar
z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej PAM w Szczecinie. Dotyczy∏ on powik∏anego gojenia rany po septoplastyce, które okaza∏o
si´ pierwszym objawem wskazujàcym na chorob´
Wegenera. Pani doktor rozpocz´∏a dyskusj´
na temat mo˝liwoÊci przedoperacyjnego wykrycia choroby Wegenera u omawianego pacjenta,
co pozwoli∏oby uniknàç trudnoÊci w gojeniu rany.
Wyk∏ad „Oczodo∏owe i rynologiczne powik∏ania
chemioterapii” zaprezentowa∏a dr A. Szo∏dra-Seiler z Wojewódzkiego Szpitala w Koszalinie.

OBPS. Dr Nico de Vries przedstawi∏ urzàdzenie,
które pozwala pacjentowi skorygowaç pozycj´
podczas snu. Zaprezentowana terapia po∏o˝eniowa mo˝e byç wykorzystana jako jedyna metoda
leczenia oraz jako uzupe∏nienie terapii.
Kolejne obrady poÊwi´cone zosta∏y chirurgicznemu leczeniu obturacyjnego bezdechu podczas snu. Sesji przewodniczy∏ prof. Pawe∏ Górski,
a w roli moderatora wystàpi∏ dr Nico de Vries.
Aktualnà wiedzà i najnowszymi doniesieniami na temat chirurgii OBPS podzieli∏ si´ ze
s∏uchaczami wybitny specjalista dr Joachim
Maurer z Manheim. Przedstawi∏ ewolucj´ technik operacyjnych w leczeniu OBPS, od czasów
tracheotomii i uvulopalotofaryngoplastyki Fujity,
podkreÊlajàc jak rozwój chirurgii wp∏ynà∏ na skutecznoÊç i redukcj´ powik∏aƒ terapii OBPS. W kolejnym wystàpieniu prof. Ewa Olszewska omówi∏a ró˝norodne techniki leczenia operacyjnego
pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas
snu, poczynajàc od metod ma∏oinwazyjnych,
uwalniajàcych od chrapania, po skomplikowane
zabiegi w zakresie j´zyka i twarzoczaszki
w leczeniu ci´˝kiej postaci OBPS.
Temat dotyczàcy zarzàdzania ryzykiem oko∏ooperacyjnym u pacjentów leczonych z powodu
obturacyjnego bezdechu podczas snu przedstawi∏ prof. Karl Hörmann. Podzieli∏ si´ z uczestnikami forum swoim wieloletnim doÊwiadczeniem
chirurgicznym i udzieli∏ cennych wskazówek
zwiàzanych z oko∏ooperacyjnà opiekà pacjentów
z OBPS.
Na zakoƒczenie sesji dr Joachim Maurer poruszy∏ istotny temat powik∏aƒ leczenia OBPS, radzi∏ jak ich uniknàç i jak z nimi post´powaç.
Trzeci blok tematyczny, poÊwi´cony nowym
koncepcjom w leczeniu OBPS, zgromadzi∏ równie˝ t∏umy zainteresowanych. Sesj´ poprowadzi∏
twórca polskiej medycyny zaburzeƒ oddychania
podczas snu prof. Andrzej Kukwa wspólnie z dr
Joachimem Maurerem. Dr Nico de Vries zaprezentowa∏ jednà z metod diagnostycznych – endoskopi´ we Ênie farmakologicznym. Omówi∏ równie˝
istotnà kwesti´ standaryzacji otrzymanych wyników za pomocà klasyfikacji VOTE. U∏atwia ona
interpretacj´ badania, wskazujàc miejsce obturacji górnych dróg oddechowych, co stanowi
podstaw´ planowania leczenia OBPS.
W dalszej cz´Êci sesji prof. Karl Hörmann zaprezentowa∏ nowe koncepcje leczenia zaburzeƒ
oddychania w czasie snu, a dr Joachim Maurer
omówi∏ wykorzystanie stymulatora nerwu podj´zykowego jako najnowszej metody w terapii
bezdechów. Wst´pne wyniki tej metody leczenia
wydajà si´ wielce obiecujàce. Niemniej jednak
dobry efekt terapeutyczny w du˝ej mierze zale˝y
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˝e interakcja HMGB1 i RAGE mo˝e mieç udzia∏
w patogenezie i przebiegu PZZP.
Kolejnà prezentacj´ wyg∏osi∏a dr Ma∏gorzata
Tomaszewska. Przedstawi∏a ciekawy przypadek
pacjenta z wyciekiem p∏ynu mózgowo-rdzeniowego z prawej jamy nosa, który okaza∏ si´ powik∏aniem perlaka piramidy koÊci skroniowej. Dr
Tomasz Szafarowski zaprezentowa∏ przypadek
pacjenta z cia∏em obcym w prawym oczodole.
Dr Magdalena Tomaszewska przedstawi∏a prac´
oceniajàcà wyniki standardowych badaƒ mikrobiologicznych w PZZP. Dr Joanna Radzikowska
omówi∏a przypadek rzadkiego guza naczyniowego oczodo∏u i podstawy czaszki (Kaposiform
hemangioendotelioma) u 2-letniego dziecka.
Dr Jaros∏aw Mi∏oƒski, z ∏ódzkiej Kliniki, przedstawi∏ prac´ porównujàcà wp∏yw ró˝nych rodzajów znieczulenia na kontrol´ krwawienia
Êródoperacyjnego. Mimo ˝e sesja „Tematy wolne”
odby∏a si´ w bardzo kameralnym gronie, nie zabrak∏o o˝ywionej merytorycznej dyskusji.
Cykl wyk∏adów VII sesji zosta∏ poÊwi´cony
alergologii. Moderatorem sesji by∏ prof. Jerzy
Kruszewski, który poprowadzi∏ równie˝ pierwszy
wyk∏ad. Przedstawi∏ w skrócie podzia∏ g∏ównych
alergenów, omówi∏ badania dodatkowe, wspomagajàce diagnostyk´ alergii oraz zaprezentowa∏ wspó∏czesne trendy w alergologii. W nast´pnej kolejnoÊci zabra∏ g∏os profesor Marek
Kulus. W wyk∏adzie „Dziecko stale kaszlàce”
przypomnia∏ definicje kaszlu, jego g∏ówne przyczyny, symptomatologi´ i metody leczenia kaszlu u dziecka. Ostatni wyk∏ad zosta∏ poÊwi´cony
astmie i alergicznemu nie˝ytowi nosa. Stanowi∏
on podsumowanie najnowszych doniesieƒ i publikacji z ostatnich trzech lat.
VIII, ostatnia sesja tegorocznego forum, przygotowana przez prof. Wojciecha Golusiƒskiego,
zosta∏a poÊwi´cona tematyce raka twarzy.
Pierwszy wyk∏ad dotyczy∏ epidemiologii raków
skóry twarzy. Omówiono wyst´powanie m.in.
raka podstawnokomórkowego, choroby Bowena,
raka p∏askonab∏onkowego oraz czerniaka z∏oÊliwego. Kolejny wyk∏ad poprowadzi∏ prof. A. Marsza∏ek,
który przedstawi∏ problematyk´ nowotworów
skóry twarzy z perspektywy patomorfologa. Nast´pnie dr hab. A. Daƒczak-Pazdrowska w wyk∏adzie „Dermatolog a problem skóry twarzy”
opowiedzia∏a o roli dermatologa w diagnostyce
nowotworów skóry twarzy. Z koleii dr M. Szpakowska przedstawi∏a wspó∏czesne metody obrazowania raków skóry twarzy. Jako ostatni zabra∏
g∏os dr J. Pazdrowski. W wyk∏adzie „Wspó∏czesne mo˝liwoÊci leczenia raków skóry twarzy”
skupi∏ si´ na metodach chirurgicznego leczenia
rozleg∏ych zmian nowotworowych.

Przedstawiajàc przypadek pacjenta z zespo∏em
mielodysplastycznym, leczonym chemioterapià,
powik∏anà trombocytopenià i ostrym zapaleniem zatok przynosowych, omówi∏a laryngologiczne powik∏ania chemioterapii. W kolejnym
wystàpieniu dr J. Brzost z Kliniki Otorynolaryngologii Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego
WUM zaprezentowa∏ przypadek pacjenta z ci´˝kimi powik∏aniami, b´dàcymi nast´pstwem zapalenia skóry nosa. Nast´pnie dr S. Piotrowski
omówi∏ przypadek krwiaka oczodo∏u, który powsta∏ w przebiegu masywnego krwawienia
Êródoperacyjnego podczas operacji endoskopowej w rejonie zatok przynosowych. Jako ostatni
w tej sesji wystàpi∏ dr M. Denisiuk ze Szpitala
Wojewódzkiego w Elblàgu, który na podstawie
przypadku omówi∏ problematyk´ nerwiaków
w´chowych.
Podczas sesji V, zatytu∏owanej „Nos – od przedszkola do póênej staroÊci”, jako pierwszy g∏os zabra∏ prof. R. Pawliczak. W wyk∏adzie „Co trapi
dzieci?” przedstawi∏ problemy dotyczàce chorób
alergicznych. Omówi∏ niektóre zagadnienia
zwiàzane z epidemiologià, patogenezà i diagnostykà chorób alergicznych oraz przedstawi∏ aktualne sposoby leczenia. Kolejny wyk∏ad „Bolàczki
nastolatków” zaprezentowa∏ prof. R. Kurzawa.
Skupi∏ si´ na problemie alergicznego nie˝ytu nosa u m∏odych doros∏ych. W ostatnim wyk∏adzie
„Dojrza∏oÊç ma swoje prawa” prof. P. Rapiejko,
pos∏ugujàc si´ przyk∏adem pacjenta z alergicznym nie˝ytem nosa, omówi∏ symptomatologi´
i diagnostyk´ ANN oraz przedstawi∏ algorytm
post´powania.
Równolegle odby∏a si´ sesja krajowa
„Tematy wolne”, która ma ju˝ swoje sta∏e
miejsce w programie forum. Sesj´ poprowadzi∏a
dr hab. Wioletta Pietruszewska, a moderatorem
sesji by∏ prof. Maciej Misio∏ek.
Jako pierwszy referat przedstawi∏a dr H.
Zieliƒska-Bliêniewska z Kliniki Laryngologii i
Onkologii Laryngologicznej Uniwersyteckiego
Szpitala Klinicznego w ¸odzi. Praca dotyczy∏a
analizy klinicznej patogenezy PZZP z polipami
nosa z uwzgl´dnieniem znaczenia ekspresji genów COX-2, periostyny (POSTN), interleukiny
1beta (IL-1b), interleukiny 4 oraz interleukiny
13. Kolejnych pi´ç prezentacji wyg∏osili koledzy
z Kliniki Otorynolaryngologii Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego WUM. Dr Karolina D˝aman
przedstawi∏a prac´ dotyczàcà oceny ekspresji
bia∏ka HMGB1 i receptora RAGE u chorych
z PZZP. Dr D˝aman zwróci∏a uwag´, ˝e jakoÊç
˝ycia pacjentów z PZZP jest porównywana z jakoÊcià ˝ycia chorych na POCHP i zastoinowà niewydolnoÊç serca. W swojej prelekcji podkreÊli∏a,
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Pianista uÊwietni∏ wieczór solowym wykonaniem „Âwi´ta wiosny” Igora Strawiƒskiego. Nale˝y dodaç, ˝e utwór ten zosta∏ skomponowany
na orkiestr´ i dotychczas by∏ wykonywany na co
najmniej na dwa fortepiany. Kompozycj´ Strawiƒskiego przeplata∏y recytowane fragmenty
„Kwiatów polskich” Juliana Tuwima w wykonaniu prof. Ewy Osuch-Wójcikiewicz, prof. Stanis∏awa Bienia, prof. Antoniego Krzeskiego oraz
prof. Jerzego Bralczyka. Jak co roku podczas
wyst´pów recytatorskich kunszt aktorski prezentowa∏a pani Zofia Kucówna. Po zakoƒczeniu
cz´Êci artystycznej uczestników wieczoru zaproszono na wykwintnà kolacj´.

X Jubileuszowe Forum Rynologiczne zakoƒczy∏ Wieczór Autorski prof. Antoniego Krzeskiego
w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny.
Wieczór, jak co roku, poprowadzili prof. Wiktor
Osiatyƒski oraz dr Ewa Woydy∏∏o. Spotkanie rozpocz´∏o si´ wr´czeniem godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae zaproszonym goÊciom. Statuetki
otrzymali Dana Thompson, Colin Driscoll, Grant
Hamilton, Nicolai de Vries, Joachim Maurer, Karl
Hörmann, Jeff Rastatter oraz Tord Alden. Prof.
Krzeski podzi´kowa∏ równie˝ prof. Eugene’owi
Kernowi, od którego rozpocz´∏a si´ przygoda
z Mayo Clinic. Podzi´kowania za wieloletnià
wspó∏prac´ otrzyma∏ tak˝e dr John Pallanch. Tytu∏em Amicus Rhinologiae Polonicae odznaczona zosta∏a równie˝ pani Jolanta Wierzchowska.
Drugà cz´Êç wieczoru rozpocz´∏a dyskusja na temat: czy j´zyk nauki musi byç niezrozumia∏y?,
do której zaproszony zosta∏ prof. Jerzy Bralczyk.
Kolejnym goÊciem by∏ Marek Tomaszewski.

lek. Joanna Radzikowska
Klinika Otorynolaryngologii
Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego
Warszawskieg Uniwersytetu Medycznego

grudzieƒ 2013

PODZI¢KOWANIE
Pragn´ serdecznie podzi´kowaç Pani Profesor Annie Zakrzewskiej z ¸odzi
za z∏o˝one na moje r´ce gratulacje i ˝yczenia z okazji Jubileuszu Dziesi´ciolecia
Krajowego Forum Rynologicznego. Pani Profesor by∏a jedynà osobà z naszego
Êrodowiska, która ten jubileusz zauwa˝y∏a.

Warszawa, grudzieƒ 2013
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