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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
ZBIGNIEW BOCHENEK
(1923–1977)

Urodzi∏ si´ 8 lutego 1923 roku we Lwowie,
w rodzinie nauczycielskiej. Dyplom lekarza uzyska∏ w roku 1948 na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Po odbyciu rocznego
sta˝u zosta∏ zatrudniony w Klinice Otolaryngologii w Warszawie na stanowisku asystenta. W roku 1951 obroni∏ pracà doktorskà pt. „Badania
audiometryczne w kile wrodzonej i póênej”. Powo∏any do s∏u˝by wojskowej, sp´dzi∏ w wojsku
cztery lata. Po powrocie do Kliniki otrzyma∏ stypendium na wyjazd do Instytutu Otologii i Laryngologii w Londynie. Prowadzi∏ tam badania
nad patologià narzàdu równowagi pod kierunkiem prof. Ormeroda i we wspó∏pracy z prof. Dochmanem, dr. Mc Lay’em i dr. Hinchliffem. Owocem tego pobytu by∏ wspólny ich artyku∏ opublikowany w „Journal of Laryngology & Otology”.
W roku 1963 wyjecha∏ na kilkumiesi´czne stypendium naukowe do Sztokholmu, do Karolinska
Sjukhuset. W czasie tego pobytu wspó∏pracowa∏
z prof. Hambergerem i doc. Flurem oraz wizytowa∏ inne oÊrodki akademickie: w Lund, Upsali,
Umea i Göteborgu.
W roku 1960 w Centralnym OÊrodku Badawczym Kolejowej S∏u˝by Zdrowia w Warszawie organizowa∏ pierwszà w Polsce, nowoczeÊnie wyposa˝onà pracowni´ badaƒ narzàdu
przedsionkowego. Kierowa∏ tà placówkà przez
wiele lat, szkolàc wielu specjalistów w zakresie
otoneurologii. By∏ niekwestionowanym pionierem vestibulologii w Polsce.
W roku 1963 uzyska∏ stopieƒ naukowy docenta na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Badania kliniczne i doÊwiadczalne nad przydatnoÊcià elektronystagmografii w ocenie czynnoÊci
narzàdu przedsionkowego”. 16 marca 1969 roku
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zosta∏ mianowany profesorem nadzwyczajnym,
a 1 wrzeÊnia 1969 roku objà∏ kierownictwo Kliniki Otolaryngologii AM w Warszawie. Siedem
lat póêniej (1976) otrzyma∏ tytu∏ naukowy profesora zwyczajnego. W roku 1975 zespó∏ naszej
Kliniki pod Jego kierownictwem przeniós∏ si´ ze
starego gmachu pawilonu nr 1 Szpitala Dzieciàtka Jezus, gdzie si´ mieÊci∏ od roku 1945, do nowo wybudowanego Centralnego Szpitala Klinicznego AM przy ulicy Banacha 1.
Znaczàcy dorobek naukowy prof. dr. hab.
med. Zbigniewa Bochenka Êwiadczy o tym, ˝e
by∏a to osobowoÊç wybitna i wielostronna. Podejmowa∏ problemy trudne, a zarazem niezwykle aktualne z punktu widzenia ówczesnej otolaryngologii. Poliglota, ∏àczy∏ wielkà erudycj´
z ogromnà ∏atwoÊcià nawiàzywania kontaktów
mi´dzyludzkich, zw∏aszcza mi´dzynarodowych.
Bra∏ czynny udzia∏ w wielu zjazdach, sympozjach i warsztatach szkoleniowych, prowadzonych przez czo∏owe oÊrodki europejskie. Liczne

Jego publikacje ukazywa∏y si´ na ∏amach najpowa˝niejszych czasopism mi´dzynarodowych
z zakresu otolaryngologii (Acta Oto-Laryngologica, Sztokholm; Audiology, Bazylea; Journal of
Laryngology and Otology, Londyn; International
Audiology, Leida; Vestnik Otolaryngologii,
Moskwa; HNO, Berlin).
Liczba publikacji prof. Bochenka obejmuje
ponad 150 pozycji, w tym redakcj´ pierwszego
w Polsce podr´cznika „Otoneurologia kliniczna”,
który ukaza∏ si´ wkrótce po Jego Êmierci.
W historii otolaryngologii polskiej nazwisko
Profesora b´dzie zawsze zwiàzane z Jego pionierskimi dzia∏aniami w takich dziedzinach, jak:
1. Otoneurologia. Wprowadzi∏ do praktyki
elektronystagmografi´ jako rutynowà metod´
oceny narzàdu przedsionkowego, prowadzi∏ badania nad wieloma problemami z zakresu vestibulologii, wykszta∏ci∏ liczne grono specjalistów
w tej dziedzinie, w tym wielu samodzielnych
pracowników nauki.
2. Audiologia. Jako pierwszy wprowadzi∏
do medycyny w naszym kraju i krajach tzw.
„obozu socjalistycznego” audiometri´ potencja∏ów elektrycznych (ERA i ECoG), a tak˝e audiometri´ automatycznà wg Bekesy’ego. Cykl Jego
prac jest poÊwi´cony urazowi akustycznemu
oraz procesowi starzenia si´ narzàdu s∏uchu. By∏
inicjatorem i konsultantem medycznym konstrukcji pierwszego w Polsce komputera ANOPS,
wykonanego w Politechnice Warszawskiej i s∏u˝àcego do badaƒ BERA.
3. Chirurgia otologiczna. Jako pierwszy
w Polsce i jeden z pierwszych w Europie wprowadzi∏ do praktyki homogeniczne przeszczepy
konserwowanej b∏ony b´benkowej i kosteczek
s∏uchowych jako materia∏ w operacjach rekonstrukcyjnych ucha.
4. Otoneurochirurgia. Jako pierwszy w
Polsce wykonywa∏ operacje mikrochirurgiczne
na przewodzie s∏uchowym wewn´trznym u chorych z zawrotami g∏owy i guzem nerwu ósmego.
Opisany przez niego dost´p „przez b∏´dnik” jest
do dzisiaj opisywany jako pomys∏ oryginalny, nadal jest tak˝e stosowany.
5. Farmakologia kliniczna. Bada∏ wp∏yw
wybranych leków i alkoholu na reakcje s∏uchowe
i b∏´dnikowe.
6. Chirurgia raka g∏owy i szyi. Opracowa∏
technik´ operacji Êlinianek i krtani. Nowoczesne,
zgodne z normami Êwiatowymi metody leczenia
operacyjnego nowotworów g∏owy i szyi sta∏y si´
w tym czasie standardem w prowadzonej przez
Niego Klinice.
By∏ promotorem 16 doktoratów i opiekunem
7 przewodów habilitacyjnych. Âwiadectwem

przynale˝noÊci prof. Bochenka do czo∏ówki Êwiatowych otolaryngologów by∏o wybranie Go
na cz∏onka Zarzàdu Mi´dzynarodowej Grupy Badawczej Audiometrii Odpowiedzi Wywo∏anych,
Mi´dzynarodowej Komisji Ekspertów w Dziedzinie Audiologii w Kolejnictwie, Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum oraz
Czechos∏owackiego Towarzystwa Lekarskiego
im. Purkinjego.
W latach 1969–1972 piastowa∏ urzàd dziekana Wydzia∏u Lekarskiego, a nast´pnie, w latach 1972–1974, prorektora ds. Nauki i Rozwoju
Kadry w Akademii Medycznej w Warszawie.
Od roku 1970 a˝ do Êmierci pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego Zespo∏u Specjalisty Krajowego ds.
Otolaryngologii oraz stanowisko przewodniczàcego Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN.
Posiada∏ odznaczenia paƒstwowe i resortowe: Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi, medal „Si∏y Zbrojne w S∏u˝bie Narodu”, bràzowy i srebrny medal „Za Zas∏ugi dla ObronnoÊci Kraju”, odznak´ „Za Wzorowà
Prac´ w S∏u˝bie Zdrowia” oraz Z∏otà Odznak´
za Zas∏ugi dla m. st. Warszawy.
Ci, którzy z Nim pracowali, wspominajà Go
jako cz∏owieka niezwykle ambitnego i pracowitego, nies∏ychanie wyczulonego na wszystko co
wa˝ne dzieje si´ aktualnie w otorynolaryngologii Êwiatowej i czyniàcego wszystko co mo˝liwe,
aby te trendy znajdowa∏y odbicie w pracy w naszej Klinice. W kontaktach z ludêmi by∏ czarujàcy, mia∏ ogromne poczucie humoru, nie znosi∏
chamstwa i niedbalstwa w pracy.
Po wielu latach choroby wieƒcowej zmar∏
na zawa∏ serca 14 lipca 1977 roku. Jest pochowany na Cmentarzu Powàzkowskim w Warszawie (kwatera 42, rzàd 6).
By∏ dwukrotnie ˝onaty. Druga ˝ona, Wanda,
by∏a Jego wieloletnim wspó∏pracownikiem, profesorem medycyny, specjalistà w dziedzinie audiologii. Córka Teresa jest lekarzem, specjalistà
w zakresie pediatrii. ●

prof. dr hab. med. Grzegorz Janczewski
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LECZENIE CHORYCH Z RAKIEM
GARD¸A DOLNEGO
Hans Edmund Eckel, M.D.1, Wolfgang Raunik, M.D.2, Johann Georg Klocker, M.D.3,
Ursula Schroeder, M.D.4, Jens Peter Klussmann, M.D.4, Claus Wittekind, M.D.4,
Markus Jungehuelsing, M.D.5

TREATMENT OF HYPOPHARYNGEAL CANCER
Patients with hypopharyngeal cancer are difficult to
treat because they typically present with advanced
disease, poor general health status and severe nutritional problems. This review of recent developments
in hypopharyngeal cancer treatment focuses on
some of the current oncological trends, and briefly
summarizes the University of Cologne experience
with the surgical treatment of these tumours.
Whenever feasible, surgery in combination with
postoperative radiotherapy is believed to provide
highest cure rates in these patients. Furthermore, it
provides immediately successful and long-lasting
palliation for airway obstruction, obstructive
dysphagia and aspiration since local control is frequently achieved even in locally advanced tumours.
Recently, so-called organ preservation programs,
including sequential or concomitant chemo-radiation, have gained major impact on the treatment of
hypopharyngeal carcinoma, prompting numerous
investigations into innovative nonsurgical approaches to the treatment of hypopharynx carcinoma.
However, organ preservation is not an indicator
for the patient’s quality of life in itself. Only if
a functioning organ in terms of deglutition, airway
patency and phonatory ability can be preserved, and
if local control rates comparable to those achieved
with surgery plus postoperative radiotherapy can be
achieved, should chemo-radiation be considered
a valid alternative to surgery. Local control, even at
the price of a sacrificed larynx, is probably more
important for the patient’s quality of life than organ
preservation.

(Mag.ORL, 2005, IV, 4, 111–121)
KEY WORDS:
hypopharyngeal cancer, surgery, treatment chemo-radiation

Chorzy z rakiem gard∏a dolnego stanowià
trudny problem leczniczy, poniewa˝ najcz´Êciej
zg∏aszajà si´ w zaawansowanym stadium choroby, cz´sto w z∏ym stanie ogólnym i z powa˝nymi
problemami z od˝ywianiem. Inaczej ni˝ wÊród
innych raków g∏owy i szyi, raki gard∏a dolnego
rzadko rozpoznaje si´ jako guzy ma∏e, zlokalizowane w miejscu pierwotnym nowotworu. Zwykle chory nie jest Êwiadomy problemu, dopóki
guz nie osiàgnie du˝ych rozmiarów i nie wystàpià objawy niedro˝noÊci, bólu oraz nacieku
sàsiadujàcych struktur i w´z∏ów ch∏onnych szyi.
W rezultacie intensywnego drena˝u limfatycznego okolicy gard∏a dolnego i szyjnego odcinka prze∏yku oraz d∏ugiego okresu pomi´dzy
bezobjawowym wzrostem guza i ostatecznym
rozpoznaniem nast´puje zaj´cie w´z∏ów ch∏onnych i sàsiednich struktur. Oznacza to niezmiennie z∏e rokowanie, mimo zastosowania
wszystkich dost´pnych metod leczniczych.
W ciàgu ostatnich 20 lat dwie nowe techniki
lecznicze przyczyni∏y si´ do poszerzenia mo˝liwoÊci terapeutycznych w tym zakresie.

1

▲

Department of Oto-Rhino-Laryngology,
Klagenfurt General Hospital, Klagenfurt, Austria
2
Department of Radiation Oncology, Klagenfurt
General Hospital, Klagenfurt, Austria
3
1st Department of Internal Medicine,
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4
Department of Oto-Rhino-Laryngology, University
of Cologne, Niemcy
5
Department of Oto-Rhino-Laryngology,
Ernst von Bergmann Hospital, Potsdam, Niemcy
Adres do korespondencji:
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NOWE PROCEDURY CHIRURGICZNE usuni´cia guza pierwotnego. Techniki te, oszcz´dzajàce narzàdy i ich funkcje; dotyczà ograniczonych raków gard∏a dolnego (poszerzone, otwarte
cz´Êciowe laryngektomie i przezustne techniki
laserowe, g∏ównie stosowane w odniesieniu
do guzów wczesnego zaawansowania) i uwzgl´dniajà odpowiednie metody rekonstrukcyjne
w celu przywrócenia drogi pokarmowej w nast´pstwie faryngolaryngektomii (zwykle p∏aty
unaczynione) (Chevalier, Triboulet i in. 1997,
Chevalier, Watelet i in. 1997, Eckel i in. 2001,
Davis i in. 2004, Tarnowska i in. 2004).
INNOWACYJNE SCHEMATY RADIOTERAPII
z lub bez nast´powej chemioterapii w celu poprawy rokowania w nieoperacyjnych guzach lub
zastàpienia okaleczajàcej chirurgii za pomocà
tzw. programów zachowujàcych narzàdy w zaawansowanych stadiach raka (Forastiere i in.
1995, Kawecki i in. 2000, Pignon i in. 2000,
Staar i in. 2001, Dietz i in. 2002, Robbins 2002,
Rudat i in. 2004).
Niniejszy przeglàd ostatnich osiàgni´ç w
leczeniu raka gard∏a dolnego skupia si´ na
kilku aktualnych trendach onkologicznych i jest
podsumowaniem doÊwiadczeƒ Uniwersytetu w
Kolonii w chirurgicznym leczeniu tych guzów.

EPIDEMIOLOGIA
Rak p∏askonab∏onkowy g∏owy i szyi jest szóstym w kolejnoÊci pod wzgl´dem wyst´powania
rakiem na Êwiecie. Ryzyko zachorowania ocenia
si´ na ok. 2% dla m´˝czyzn i 0,6% dla kobiet, co
daje odpowiednio ok. 76 000 nowych przypadków raków jamy ustnej, gard∏a i krtani rozpoznawanych w Europie Zachodniej i 37 000 w USA.
ObecnoÊç zmiany nowotworowej lub jej brak
w miejscu pierwotnym i regionalnych w´z∏ach
ch∏onnych warunkujà wyniki leczenia u tych
chorych. Mimo ˝e przerzuty odleg∏e przy tej
lokalizacji sà wzgl´dnie rzadkie w porównaniu
z innymi rakami górnych dróg oddechowych
i pokarmowych, ich obecnoÊç ocenia si´ na oko∏o
1/3 wszystkich przypadków (Saunders, Rojas
2004).
Rak gard∏a dolnego nie jest zbyt cz´sty;
roczny odsetek ocenia si´ na oko∏o 1,5 nowych
zachorowaƒ rocznie na 100 000 mieszkaƒców
w USA. W Niemczech odsetek ten ocenia si´
na 4,1 nowych rozpoznaƒ u m´˝czyzn i 1,4 u kobiet (Lang i in. 2002). Jak widaç, to schorzenie
wyst´puje istotnie cz´Êciej u m´˝czyzn. Oko∏o
80% raków gard∏a dolnego stwierdza si´ w
zachy∏ku gruszkowatym, 20% pozosta∏ych przypada na tylnà Êcian´ gard∏a i okolic´ zapierÊciennà. Raki zapierÊcienne sà rzadkie w Niemczech
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i Austrii, ale cz´stsze w Wielkiej Brytanii i Skandynawii, gdzie stwierdza si´ je u chorych z zespo∏em Plummera-Vinsona, a wi´c z anemià
z niedoboru ˝elaza. To schorzenie jest najpowszechniejsze w pó∏nocnej Europie i spotyka si´ je
tak˝e u niepalàcych kobiet. Prawie wszystkie
raki z∏oÊliwe gard∏a dolnego sà rakami p∏askonab∏onkowymi, rozwijajàcymi si´ u ludzi nadu˝ywajàcych alkoholu i palàcych du˝e iloÊci
papierosów. Powszechnie wiadomo, ˝e rozwój
tych guzów jest blisko zwiàzany z nara˝eniem
na tytoƒ i alkohol (Tuyns i in. 1988, Narozny i in.
2000, Rzewnicki i in. 2002, Dietz 2004, Dietz,
Logothetis i in. 2004, Dietz, Ramroth i in. 2004).
W ostatnich latach zacz´to wyjaÊniaç istot´
przebiegu zmian molekularnych, jakkolwiek
podstawa genetyczna i molekularna raka p∏askonab∏onkowego pozostaje nadal s∏abo zdefiniowana. Rola infekcji HPV, która aktualnie jest
uznawana za potencjalny czynnik sprawczy
raków jamy ustnej i gard∏a, nie by∏a dotàd przeanalizowana w szczegó∏ach w odniesieniu do
raka gard∏a dolnego. Skutki onkogenetyczne od˝ywczych karcynogenów zawartych w ˝ywnoÊci
mogà prowadziç do pojawienia si´ licznych
ognisk dysplazji b∏ony Êluzowej, które ostatecznie przechodzà w raka inwazyjnego. Taki sposób
nowotworzenia jest w cz´Êci odpowiedzialny
za liczne mnogie, synchroniczne ogniska pierwotne, które wyst´pujà u wielu pacjentów z
rakiem gard∏a dolnego.
Raki gard∏a dolnego sà zwykle agresywne
w swoim przebiegu. Majà sk∏onnoÊç do g∏´bokiego miejscowego nacieku, wczesnych przerzutów do regionalnych w´z∏ów ch∏onnych i
cechujà si´ wzgl´dnie wysokim odsetkiem przerzutów odleg∏ych (Wolf i in. 2004).

ROZWÓJ DIAGNOSTYKI
Prawie wszystkie raki gard∏a dolnego sà
nowotworami p∏askonab∏onkowymi, lokalizujàcymi si´ na powierzchni b∏ony Êluzowej. Niektóre z nich sà ∏atwo widoczne w laryngoskopii
poÊredniej, lecz znaczny odsetek przypadków
ukrywa si´ w miejscach niewidocznych i przez to
sà one trudno dost´pne.
Zastosowanie gi´tkich endoskopów pozwala
obecnie na badanie krtani i gard∏a dolnego
u chorych nieuÊpionych, siedzàcych w pozycji
wyprostowanej. Pozwala to na optymalnà ocen´
ruchomoÊci fa∏dów g∏osowych, wa˝nà dla w∏aÊciwej oceny zaawansowania guza pierwotnego.
Tak zwana panendoskopia w znieczuleniu ogólnym, obejmujàca laryngoskopi´ bezpoÊrednià,
hipofaryngoskopi´ i ezofagoskopi´, jest konieczna w celu pobrania wycinka i sporzàdzenia

szczegó∏owej analizy lokalizacji i rozleg∏oÊci
guza (ang. mapping).
Badania obrazowe nie sà metodà niezawodnà w diagnostyce wczesnych raków gard∏a
dolnego, poniewa˝ rutynowe metody badania
fizykalnego sà bardziej czu∏e. Tomografia komputerowa (CT) i tomografia rezonansu magnetycznego (MRI) sà uznawane za standardowe
techniki oceny we wczesnych stadiach raków
g∏owy i szyi, dostarczajà bowiem informacji
strukturalnych o wysokiej rozdzielczoÊci (Zbaren
i in. 1997, Helbig i in. 2003). Emisyjna tomografia pozytronowa (PET) pomaga oceniç metabolizm guza, a uzyskane informacje sà ca∏kowicie
niezale˝ne od jego lokalizacji i wielkoÊci. Z tych
powodów PET z analogiem glukozy – fluorodexyglukozà (FDG) – jest stosowany z powodzeniem
w ocenie miejscowego rozrostu guza oraz w poszukiwaniu ognisk regionalnych i odleg∏ych
w ca∏ym organizmie (Jungehulsing i in. 2000).
Po∏àczenie PET/CT jest niedawnym osiàgni´ciem, pozwalajàcym na prawie jednoczesne
uzyskanie obrazu i dok∏adne zarejestrowanie danych anatomicznych i metabolicznych. Protoko∏y
poczàtkowych badaƒ pokazujà, ˝e technika ta
poprawia wiarygodnoÊç danych dotyczàcych
lokalizacji guza, uzyskanych za pomocà PET,
i zmniejsza liczb´ dwuznacznych interpretacji.
Ze wzgl´du na pewnà kompleksowoÊç anatomii
g∏owy i szyi oraz z powodu licznych niezmienionych struktur (tkanka limfatyczna, mi´Ênie krtaniowe, gruczo∏y Êlinowe) badanie to pokazuje
szerokà ró˝norodnoÊç obrazów FDG. Oczekuje
si´, ˝e ta technika dostarczy korzyÊci w interpretacji obrazów PET u chorych z nowotworami
z∏oÊliwymi g∏owy i szyi.

KLASYFIKACJA

Okolice gard∏a dolnego:
– zachy∏ek gruszkowaty, si´ga od fa∏du
nalewkowo-gard∏owego do górnej granicy
prze∏yku, zawija si´ bocznie o chrzàstk´
tarczowatà i przyÊrodkowo o powierzchni´
fa∏du nalewkowo-nag∏oÊniowego, chrzàstki
nalewkowatej i chrzàstki pierÊcieniowatej
– tylna Êciana gard∏a, rozciàga si´ od poziomu
dna do∏ka j´zykowego do poziomu stawów
pierÊcienno-nalewkowych.
– okolica zapierÊcienna, rozciàga si´ od poziomu chrzàstek nalewkowatych do dolnego brzegu chrzàstki pierÊcieniowatej.
Regionalne w´z∏y ch∏onne (N)
NX: regionalne w´z∏y ch∏onne niemo˝liwe
do oceny
N0: brak przerzutów do regionalnych w´z∏ów ch∏onnych
N1: przerzut w jednym w´êle ch∏onnym
po jednej stronie, 3 cm lub mniej w najwi´kszym wymiarze

▲

Klasyfikacja wed∏ug stadiów zaawansowania (ang. staging) w odniesieniu do raka
gard∏a dolnego zmieni∏a si´ niewiele w ostatnich dziesi´ciu latach. Ocena wy∏àcznie na podstawie badania fizykalnego jest niewystarczajàca. Ogólnie zaakceptowanymi badaniami
podstawowymi w tym wzgl´dzie sà CT i MRI.
Nowsze techniki obrazowe, w∏àczajàc PET, oraz
identyfikacja w´z∏ów wartowniczych za pomocà
limfoscyntygrafii dajà nadziej´ na dalsze doskonalenie diagnostyki. Wprowadzono równie˝
koncepcj´ oceny stadiów zaawansowania molekularnego. Zmiany genetyczne mogà byç
wykorzystane do wykrywania rzadkich komórek
nowotworowych w wycinkach o normalnych
cechach histologicznych, w∏àczajàc w´z∏y
ch∏onne i marginesy tkankowe z obrze˝a
guza (Forastiere i in. 2001). Informacje p∏ynàce

z analizy molekularnej pomagajà klinicystom
w znalezieniu indywidualnych rekomendacji
leczniczych. System klasyfikacji zaawansowania
w´z∏owego dla gard∏a dolnego jest taki sam jak
dla innych okolic g∏owy i szyi.
Nast´pujàcy schemat pokazuje zwi´z∏e podsumowanie systemu klasyfikacji dla raka gard∏a
dolnego:
Guz pierwotny (T)
TX: guz pierwotny, którego nie mo˝na potwierdziç w badaniu
T0: brak cech guza pierwotnego
Tis: carcinoma in situ
T1: guz ograniczony do 1 okolicy gard∏a
dolnego, o wymiarze nie wi´kszym ni˝
2 cm w swoim najwi´kszym wymiarze
T2: guz naciekajàcy wi´cej ni˝ 1 okolic´
gard∏a dolnego lub graniczàcy z innà
o Êrednicy wi´kszej ni˝ 2 cm, lecz
mniejszej ni˝ 4 cm w najwi´kszym
wymiarze, bez unieruchomienia po∏owy
krtani
T3: guz o wymiarze wi´kszym ni˝ 4 cm
w najwi´kszym wymiarze lub z unieruchomieniem po∏owy krtani
T4a: guz naciekajàcy chrzàstk´ tarczowatà/
pierÊcieniowatà, koÊç gnykowà, tarczyc´, prze∏yk lub Êrodkowy przedzia∏
tkanek mi´kkich, w∏àczajàc mi´Ênie
przedkrtaniowe i podskórnà tkank´
t∏uszczowà
T4b:guz naciekajàcy powi´ê przedkr´gowà,
t´tnic´ szyjnà lub struktury Êródpiersia.
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N2: przerzut w jednym w´êle ch∏onnym,
wi´kszy ni˝ 3 cm, lecz nie wi´kszy ni˝
6 cm w najwi´kszym wymiarze lub
w licznych w´z∏ach ch∏onnych po jednej stronie o Êrednicy nie wi´kszej ni˝
6 cm w najwi´kszym wymiarze, lub
w w´z∏ach obustronnie albo kontrlateralnie o wymiarze nie wi´kszym ni˝
6 cm
N2a:przerzut do jednego w´z∏a ch∏onnego,
wi´kszego ni˝ 3 cm, ale nie wi´kszego
ni˝ 6 cm w najwi´kszym wymiarze,
N2b:przerzuty w licznych jednostronnych
w´z∏ach ch∏onnych, ˝aden nie wi´kszy
ni˝ 6 cm w najwi´kszym wymiarze
N2c:przerzuty obustronne lub po stronie
przeciwnej, ˝aden nie wi´kszy ni˝ 6 cm
w najwi´kszym wymiarze
N3: przerzuty w w´z∏ach ch∏onnych wi´ksze ni˝ 6 cm w najwi´kszym wymiarze.
Przerzuty odleg∏e (M)
MX: brak mo˝liwoÊci oceny przerzutów
M0: brak przerzutów odleg∏ych
M1: przerzuty odleg∏e.

LECZENIE CHIRURGICZNE
JeÊli tylko takie rozwiàzanie jest mo˝liwe, to
po∏àczenie chirurgii i radioterapii pooperacyjnej
jest uwa˝ane za metod´ dajàcà najwy˝szy odsetek wyleczeƒ (Pingree i in. 1987, Kleinsasser i
in. 1989, Lefebvre 2000, Eckel i in. 2001, Wei
2002). Co wa˝niejsze, metoda ta daje natychmiastowà, skutecznà i d∏ugo trwajàcà paliacj´
dla niedro˝nych dróg oddechowych, zaburzeƒ
po∏ykania i zach∏ystywania si´, poniewa˝ wyleczenie miejscowe uzyskuje si´ nawet w zaawansowanych guzach. Z drugiej strony bywa, ˝e
ryzyko operacji (krwawienie, infekcja, Êmierç)
jest zbyt wysokie, by wykonaç laryngofaryngektomi´ u chorych ze zmianà nieoperacyjnà i tych,
którzy sà w z∏ym stanie ogólnym. Operacja obejmuje zwykle laryngektomi´ ca∏kowità, powodujàcà du˝e okaleczenie spowodowane utratà g∏osu,
sta∏ymi problemami ze sztucznymi drogami oddechowymi i izolacjà spo∏ecznà z tego powodu.
W celu przeanalizowania aktualnej roli chirurgii w post´powaniu interdyscyplinarnym
w niniejszym opracowaniu przedstawiono i podsumowano sposób post´powania z 228 chorymi
z wczeÊniej nie leczonym rakiem p∏askonab∏onkowym gard∏a dolnego, obserwowanymi
od 1986 do 1997 roku na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy) i leczonymi zgodnie z protoko∏em,
który uznaje chirurgi´ za pierwszà metod´ leczniczà (Eckel i in. 2001).
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Post´powanie z guzem pierwotnym
Procedury oszcz´dzajàce krtaƒ by∏y zarezerwowane dla chorych z zachowanà ruchomoÊcià
fa∏dów g∏osowych i bez objawów nacieku
chrzàstki pierÊcieniowatej i tarczowatej
w przedoperacyjnym CT lub MRI.
Pacjenci z bardziej zaawansowanym jednostronnym rakiem zachy∏ka gruszkowatego byli
zwykle leczeni za pomocà laryngektomii ca∏kowitej, cz´Êciowej faryngektomii, cz´Êciowej
tyroidektomii po stronie zaj´tego zachy∏ka i jednoczasowym zamkni´ciem ubytku gard∏owego.
Chorzy z zaj´ciem tylnej Êciany lub guzem okolicy zapierÊciennej byli leczeni z zastosowaniem
laryngofaryngektomii ca∏kowitej, jedno- lub
obustronnej tyroidektomii i rekonstrukcji gard∏a
dolnego za pomocà unaczynionego p∏ata z p´tli
jelita. Chorzy ze znacznym naciekiem nowotworu na szyjnà cz´Êç prze∏yku byli operowani
za pomocà laryngo-faryngo-oesofagektomii.

Post´powanie z w´z∏ami szyjnymi
Wszyscy chorzy bez wzgl´du na wielkoÊç
nacieku guza pierwotnego mieli wykonywanà
obustronnà operacj´ w´z∏owà, niezale˝nie od
rodzaju operacji dotyczàcej zmiany pierwotnej.
JeÊli stosowano otwarte techniki operacyjne,
wtedy jednoczasowo wykonywano operacj´
w´z∏owà. JeÊli zaÊ decydowano si´ na technik´
przezustnà w leczeniu zmiany pierwotnej
(n=23), wtedy operacj´ w´z∏owà odraczano o
2 tygodnie.

Radioterapia pooperacyjna
Pe∏na dawka pooperacyjnej radioterapii by∏a
stosowana na miejsce ogniska pierwotnego
i obustronne w´z∏y ch∏onne szyi u 120 chorych
spoÊród 136 leczonych operacyjnie. 8 chorych
odmówi∏o radioterapii pooperacyjnej, kolejnych
8 nie dokoƒczy∏o zaplanowanego schematu
napromieniania z powodu niestosowania si´
do wymogów (n=6) i znacznych efektów niepo˝àdanych (zapalenie b∏ony Êluzowej, n=2).

Wyniki
SpoÊród 228 chorych, 136 (59,6%) uznano
za odpowiednich do wdro˝enia leczenia chirurgicznego na podstawie wymienionych kryteriów.
Wskazania do leczenia niechirurgicznego u pozosta∏ych 92 chorych podano w tabeli.
SpoÊród 136 chorych poddanych operacji 46
(20,2% z 228 chorych i 33,8% wszystkich leczonych chirurgicznie) mia∏o przeprowadzone
operacje oszcz´dzajàce krtaƒ, 54 laryngektomi´
ca∏kowità z cz´Êciowà faryngektomià i jednoczasowym zaopatrzeniem ubytku gard∏a i wreszcie

Rzeczywiste prze˝ycie i odsetek miejscowej wyleczalnoÊci dla wszystkich chorych i pewnych podgrup poddanych badaniu
Charakterystyka grupy badanej

Wszyscy chorzy (n=228)

Chorzy leczeni operacyjnie
z nast´powà radioterapià (n=136)

Chorzy leczeni z zastosowaniem
laryngektomii ca∏kowitej
+ radioterapii pooperacyjnej (n=90)

Chorzy leczeni za pomocà chirurgii
oszcz´dzajàcej narzàdy
+ radioterapii pooperacyjnej (n=46)

Chorzy leczeni metodami
niechirurgicznymi (n=92)

Prawdopodobieƒstwo
po 2 latach

Prawdopodobieƒstwo
po 5 latach

Odsetek prze˝ycia ca∏kowity
Specyficzny odsetek prze˝ycia
Wyleczenie miejscowe

51,8
56,5
57,1

27,2
38,6
46,1

Odsetek prze˝ycia
Specyficzny odsetek prze˝ycia
Wyleczenie miejscowe

68,4
74,3
79,2

39,5
55,8
66,3

Ca∏kowite prze˝ycie
Specyficzny odsetek prze˝ycia
Wyleczenie miejscowe

62,2
68,0
76,7

26,9
44,5
61,1

Ca∏kowite prze˝ycie
Specyficzny odsetek prze˝ycia
Wyleczenie miejscowe

80,4
86,7
83,7

61,1
75,9
73,4

Ca∏kowite prze˝ycie
Specyficzny odsetek prze˝ycia
Wyleczenie miejscowe

23,9
nie oceniane
nie oceniane

8,7
nie oceniane
nie oceniane

najnowoczeÊniejszych chirurgicznych technik rekonstrukcyjnych znacznie zwi´kszy∏a mo˝liwoÊci
podejmowania si´ operacji zaawansowanych
miejscowo guzów. Mimo ˝e techniki te by∏y dost´pne w naszym oÊrodku, wdro˝ono je tylko u 36
spoÊród 228 chorych (15,8%). Leczenie chirurgiczne wcià˝ nie by∏o wykonalne w odpowiedniej
proporcji u naszych chorych (82 spoÊród 228, tj.
40,4%). 55 spoÊród 228 chorych (24,1%) nie
nadawa∏o si´ do leczenia chirurgicznego z powodu nieoperacyjnej zmiany miejscowej, regionalnych lub odleg∏ych przerzutów: 18 (7,9%) mia∏o
nieoperacyjne przerzuty w´z∏owe, 16 (7%) nieoperacyjnà zmian´ pierwotnà i 13 (5,7%) przerzuty odleg∏e w badaniu wst´pnym. 13 (5,7%)
chorych odmówi∏o leczenia chirurgicznego, chocia˝ uznano ich za nadajàcych si´ do radykalnej
operacji. W 24 przypadkach (10,5%) ryzyko wynikajàce z medycznego obcià˝enia wykluczy∏o
mo˝liwoÊç operacji, u 8 chorych natomiast wykryto synchroniczne, inne ogniska nowotworowe, które dyskwalifikowa∏y post´powanie
operacyjne w koƒcowej strategii onkologicznej.
Te dane sà obrazem filozofii leczenia chirurgicznego w tym konkretnym oÊrodku i trudno je

▲

36 ca∏kowità laryngofaryngektomi´. U 22 chorych do rekonstrukcji gard∏a zastosowano unaczynionà p´tl´ jelitowà, a u 14 chorych ˝o∏àdek
(gastric pull-up). ˚aden z operowanych chorych
nie zmar∏ w okresie pooperacyjnym, tj. przez
pierwsze 30 dni od operacji lub podczas wst´pnego pobytu w szpitalu.
Rzeczywisty odsetek prze˝yç pi´cioletnich
wynosi∏ 26,6% dla wszystkich 228 chorych,
35,9% dla 136 chorych leczonych chirurgicznie,
59,3% dla 46 chorych leczonych operacyjnie
z zaoszcz´dzeniem krtani i 12,9% dla nieleczonych chirurgicznie. Ryciny 1–7 pokazujà krzywe
prze˝ycia i wyleczenia lokoregionalnego, wyliczone za pomocà estymacji funkcji prze˝ycia
Kaplana i Meiera dla wszystkich 228 chorych
i wyodr´bnionych podgrup badania.
Chocia˝ leczenie chirurgiczne z pooperacyjnà radioterapià jest zwykle uznawane za dajàce
wy˝szy odsetek wyleczeƒ raka gard∏a dolnego ni˝
jakikolwiek inny rodzaj leczenia, to nie zachowano w∏aÊciwych proporcji w stosunku do iloÊci wykonanych operacji w przesz∏oÊci. Jednak w ciàgu
ostatnich dekad zdolnoÊç do rekonstrukcji nawet
rozleg∏ych okr´˝nych ubytków gard∏a za pomocà
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Ryc. 1. 228 chorych z rakiem gard∏a dolnego: prze˝ywalnoÊç swoista (Disease Specific Survival)

Ryc. 2. 136 chorych z rakiem gard∏a dolnego, leczonych operacyjnie + radioterapià pooperacyjnà (Disease Specific Survival)

Ryc. 3. 90 chorych z rakiem gard∏a dolnego, poddanych laryngektomii ca∏kowitej (w∏àczajàc 36 z rekonstrukcjà unaczynionym p∏atem jelita lub ˝o∏àdka) + radioterapii pooperacyjnej (Specific Actuarial
Survival)
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generalizowaç. Byç mo˝e w innych oÊrodkach
przyj´to by bardziej zachowawczà lub bardziej
agresywnà taktyk´ w wielu przypadkach.
Techniki chirurgiczne i koncepcje lecznicze
przedstawione w niniejszym opracowaniu nie
mogà ró˝niç si´ zasadniczo od taktyki wi´kszoÊci
oÊrodków, w których stosuje si´ leczenie skojarzone jako podstawowe. Nasze wyniki, bioràc
pod uwag´ mo˝liwoÊci leczenia chirurgicznego
raków p∏askonab∏onkowych gard∏a dolnego, mogà dobrze pokazywaç aktualnà sytuacj´ w wielu
innych oÊrodkach zajmujàcych si´ leczeniem
takich nowotworów.
SpoÊród 136 chorych kwalifikujàcych si´
do leczenia chirurgicznego, tylko u 46 mo˝na
by∏o zastosowaç procedur´ oszcz´dzajàcà krtaƒ
(20,2% wszystkich chorych i 33,8% leczonych
chirurgicznie). W tej niewielkiej grupie pacjentów mo˝na by∏o uzyskaç wysoki odsetek prze˝ycia, brak wznowy lokoregionalnej i wysoki
odsetek oszcz´dzenia narzàdu. Te dane potwierdzajà poprzednie obserwacje, ˝e chorzy z wczesnymi rakami gard∏a dolnego mogà byç leczeni
skutecznie w znaczeniu prze˝ycia, oszcz´dzenia
narzàdu i ÊmiertelnoÊci zwiàzanej z leczeniem
oszcz´dzajàcym. Jednak odsetek prze˝ycia i jakoÊç ˝ycia zale˝ne od zachowania jakoÊci funkcji
krtani sà niezmiennie niskie u chorych, którzy
wymagajà ca∏kowitej laryngektomii.
W przedstawionej grupie chorych uzyskano
prawdopodobieƒstwo prze˝ycia pi´cioletniego
o wartoÊci 23,1, oczywiÊcie nie dotyczy∏o ono
chorych, u których oszcz´dzono krtaƒ.

RADIOTERAPIA
Pooperacyjna radioterapia po wst´pnym leczeniu operacyjnym jest obecnie standardem dla
prawie wszystkich chorych z rakiem gard∏a dolnego, z wyjàtkiem niewielu chorych z I i II stopniem
zaawansowania choroby. Wy∏àczna radioterapia
z lub bez dodatkowej operacji w´z∏owej mo˝e byç
zastosowana do leczenia raków gard∏a dolnego
u chorych nienadajàcych si´ do operacji lub niewyra˝ajàcych zgody na jej zastosowanie.
Chocia˝ wy˝sze dawki promieniowania
mogà spowodowaç lepsze wyniki miejscowe, to
dawka promieni jest ograniczona mo˝liwoÊcià
uszkodzenia tkanek.
CT i MRI sà stosowane do planowania leczenia i zwi´kszajà precyzj´ napromieniania.
Ponadto rozdzia∏ dawki promieniowania a˝
do dawki docelowej mo˝e byç ÊciÊlej dostosowany do kszta∏tu guza. Dawka na guz mo˝e byç
zwi´kszona i wtedy zwi´kszajà si´ szanse na lepszy wynik miejscowy. Promieniowanie zastosowane do leczenia guza mo˝e objàç nieregularny

obszar z u˝yciem os∏on indywidualnych i kolimatora wielolistkowego. NajnowoczeÊniejszà formà
radioterapii konformalnej jest modulacja intensywnoÊci wiàzki (IMRT). Konwencjonalna forma
radioterapii polega na wykorzystaniu promieniowania o jednakowej intensywnoÊci na ca∏e pole.
W IMRT rozk∏ad wiàzek nie jest jednolity, ale
nast´puje sumowanie dawki, by stworzyç optymalny jej rozk∏ad zgodnie z kszta∏tem docelowej
obj´toÊci (Symonds 2001).
Istotnà przyczynà niepowodzeƒ leczenia
napromienianiem w rakach g∏owy i szyi, publikowanà w ostatnich doniesieniach, jest przyspieszona repopulacja komórek klonogennych guza
u chorych leczonych konwencjonalnym frakcjonowaniem, szczególnie przy przed∏u˝ajàcym si´ czasie leczenia. Ta hipoteza jest poparta zarówno
danymi laboratoryjnymi, jak i klinicznymi, które
pokaza∏y Êredni czas podwojenia w wielu guzach,
wynoszàcy w przybli˝eniu 4 dni. Te obserwacje
doprowadzi∏y do rozwoju przyspieszonej frakcyjnej techniki, w której radioterapia jest stosowana w krótszym czasie z u˝yciem zwi´kszonych
dawek dziennych i/lub z w∏àczeniem weekendów.
Skrócenie ogólnego czasu leczenia zwi´ksza kontrol´ nad nowotworem przez minimalizacj´ regeneracji klonogennych komórek (Schuller i in.
2002). Próbowano stosowaç ró˝ne schematy przyspieszenia leczenia. Te ró˝ne protoko∏y wykaza∏y
zwi´kszonà kontrol´ nad guzem, ale jednoczeÊnie
przynios∏y wi´ksze ostre dzia∏ania niepo˝àdane
(Staar i in. 2001). Stosowanie tych radiobiologicznych koncepcji spowodowa∏o rozwój sposobu frakcjonowania ogólnie przyj´tego jako przyspieszenie
i hiperfrakcjonowanie. Celem przyspieszonej
radioterapii jest zredukowanie proliferacji guza przez skrócenie ca∏ego czasu leczenia, podczas
gdy hiperfrakcjonowanie podwy˝sza wskaênik wyleczeƒ przez uzyskiwanie korzyÊci z ró˝nej czu∏oÊci
dla ró˝nej frakcji w stosunku do tkanki zdrowej
i nowotworowej, i przez to zredukowanie póênych
powik∏aƒ (Fu i in. 1996, Mendenhall i in. 2003).
Radioterapia stosowana wy∏àcznie lub w po∏àczeniu z planowanà operacjà w´z∏owà by∏a
opisywana pod wzgl´dem oceny wyniku miejscowego i odsetka prze˝yç, które sà podobne
po konserwatywnej chirurgii dla I i II stopnia
zaawansowania klinicznego raków gard∏a dolnego (Amdur i in. 2000).

Ryc. 4. 46 chorych z rakiem gard∏a dolnego poddanych oszcz´dzajàcej chirurgii + radioterapii pooperacyjnej (Disease Specific Actuarial Survival)

Ryc. 5. 136 chorych z rakiem gard∏a dolnego poddanych operacji + radioterapii pooperacyjnej: wyniki
miejscowe (Local Control)

CHEMIOTERAPIA
Ryc. 6. 90 chorych z rakiem gard∏a dolnego poddanych laryngektomii ca∏kowitej (w∏àczajàc 36 z rekonstrukcjà unaczynionym p∏atem jelita lub ˝o∏àdka) + radioterapii pooperacyjnej: wyniki miejscowe
(Local Control)

▲

Chemioterapia jest stosowana w rakach g∏owy i szyi od kilku dekad. Po niepowodzeniach ze
skutecznym zastosowaniem chemioterapii do leczenia wznowy nowotworu, onkolodzy zastosowali jà jako Êrodek wspomagajàcy. Publikowano
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Ryc. 7. 46 chorych z rakiem gard∏a dolnego poddanych chirurgii oszcz´dzajàcej + radioterapii pooperacyjnej: wyniki miejscowe (Local Control)

raporty wielu badaƒ klinicznych, w których chemioterapia by∏a stosowana przed operacjà i napromienianiem, ale ˝aden z nich nie potwierdza∏
korzyÊci w sensie prze˝ycia w zwiàzku z zastosowanà chemioterapià (Robbins 2000). W metaanalizie dotyczàcej chemioterapii dodanej do
leczenia miejscowego w raku p∏askonab∏onkowym g∏owy i szyi, Pignon i in. (2000) podzieli∏
wczeÊniej publikowane badania w zale˝noÊci
od czasu zastosowanej chemioterapii: wspomagajàca, po leczeniu miejscowym, „neowspomagajàca”, przed leczeniem miejscowym i chemioterapia towarzyszàca radioterapii lub jako jej
alternatywa. Badania kliniczne by∏y równie˝
pogrupowane zgodnie z rodzajem chemioterapii: platyna (cisplatyna lub carboplatyna) plus
fluorouracil, inna platyna zawierajàca kombinacje: wieloczynnikowà chemioterapi´ bez platyny
i chemioterapi´ jednoczynnikowà (platyna lub
inne). Wszystkie analizy by∏y skierowane na
wynik leczenia. Celem ostatecznym by∏a ocena prze˝ycia. W badaniach klinicznych z chemioterapià wspomagajàcà nie stwierdzono istotnego jej wp∏ywu na prze˝ycie, nie stwierdzono
równie˝ niejednorodnoÊci pomi´dzy badaniami.
W badaniach z neowspomagajàcà chemioterapià
równie˝ nie by∏o niejednorodnoÊci pomi´dzy
poszczególnymi projektami badawczymi i nie
stwierdzono nieodpartych dowodów na wp∏yw
chemioterapii na prze˝ycie. Chocia˝ stwierdzono
tam istotnà korzyÊç wynikajàcà z zastosowania
platyny z fluorouracilem (wspó∏czynnik ryzyka
0,88, 95% CI 0,79-0,97). Wynik tej chemioterapii by∏ istotnie ró˝ny (p=0,05) od prowadzonych
wg innych zasad (1,01, 0,92-1,10). W protoko∏ach z chemioterapià równoczesnà/towarzyszàcà
radioterapii wykazano istotnà korzyÊç z jej zastosowania.
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Pignon i in. byli w stanie udowodniç, ˝e
mo˝na uzyskaç niewielkà istotnà statystycznie
korzyÊç w postaci wp∏ywu na prze˝ycie, jeÊli doda si´ chemioterapi´ do leczenia miejscowego
u chorych z rakiem p∏askonab∏onkowym g∏owy
i szyi bez przerzutów (Pignon i in. 2000).
Uzyskanie tak znikomej korzyÊci pozostawia
celowoÊç rutynowego stosowania chemioterapii
problemem dyskusyjnym i stwarza koniecznoÊç
oceny zachorowalnoÊci, jakoÊci ˝ycia i kosztów.
Najwi´kszy zysk wynika∏ g∏ównie z faworyzowanego efektu wspó∏towarzyszàcej/alternatywnej
radiochemioterapii. Z drugiej strony, protoko∏y
badaƒ wspó∏towarzyszàcych by∏y niejednorodne,
co utrudnia∏o ustalenie ostatecznych wniosków.
W dodatku nie zdefiniowano jednoznacznie zasad
standardu wspó∏towarzyszàcej radiochemioterapii. Ani wspomagajàca chemioterapia, ani „neowspomagajàca” chemioterapia nie potwierdzi∏y
istotnego efektu, przez co obie te procedury nie sà
rekomendowane do stosowania.
Ostatnia III faza badania (Staar i in. 2001)
potwierdzi∏a, ˝e hiperfrakcyjna, przyspieszona radioterapia z jednoczasowà chemioterapià
jest mo˝liwa bez rozdzielania leczenia i daje wynik w postaci odpowiedzi wi´kszej ni˝ 90%.
TrafnoÊç wyboru radioterapii by∏a doskona∏a u 96% chorych w obu ramionach protoko∏u badania, leczonych radioterapià, zgodnie
z zaplanowanà dawkà 69,9-67 Gy. To badanie
by∏o ograniczone do specyficznych miejsc anatomicznych: ustnej cz´Êci gard∏a i gard∏a dolnego.
WÊród 240 chorych ocenianych pod kàtem
wyników leczenia 74% mia∏o guzy umiejscowione w ustnej cz´Êci gard∏a i 96% chorych
prezentowa∏o IV stopieƒ zaawansowania
klinicznego. Hipoteza o istotnie lepszych wynikach miejscowych i przed∏u˝eniu okresu
prze˝ycia wolnego od objawów progresji choroby w zaawansowanych rakach g∏owy i szyi
leczonych hiperfrakcyjnà, przyspieszonà radioterapià z jednoczesnà chemioterapià w porównaniu z takim samym protoko∏em wy∏àcznej
radioterapii zosta∏a potwierdzona tylko w stosunku do raków ustnej cz´Êci gard∏a. Ten zysk
polega∏ na poprawie wyników miejscowych
i regionalnych, ale by∏ zwiàzany z istotnym
wzrostem ostrego odczynu, szczególnie dotyczàcego ostrego zapalenia b∏ony Êluzowej.
Wi´kszoÊç badaƒ dotyczy∏a raków ustnej cz´Êci
gard∏a, podczas gdy korzyÊç z po∏àczenia chemio- i radioterapii u chorych z rakiem gard∏a
dolnego nie jest tak dobrze udokumentowana w piÊmiennictwie.

znacznà destrukcjà chrzàstki. Autorzy sugerujà,
˝e radioterapia z jednoczasowà cisplatynà powinna byç brana pod uwag´ jako standard dla
chorych oczekujàcych zaoszcz´dzenia krtani,
u których stopieƒ zaawansowania raka pozostawa∏ w granicach protoko∏u badania; laryngektomia powinna byç wykonana tylko jako procedura
ratujàca ˝ycie. Autorzy wierzà, ˝e u wi´kszoÊci
chorych z rakiem krtani mo˝na uzyskaç dobry
efekt bez pierwotnej operacji.
W piÊmiennictwie nie znaleziono randomizowanych porównaƒ wyników leczenia chirurgicznego z pierwotnà chemioradioterapià (indukcyjnà lub jednoczasowà) jako protoko∏ów
obiecujàcych niechirurgiczne leczenie oszcz´dzajàce. Co wi´cej, przysz∏oÊciowe badania
poza prze˝yciem i oszcz´dzeniem krtani b´dà
skupia∏y si´ na wyleczalnoÊci miejscowej i regionalnej, poniewa˝ te wartoÊci sà bardziej istotne
prognostycznie dla jakoÊci ˝ycia chorego ni˝ zaoszcz´dzenie krtani. Oszcz´dzenie krtani nie jest
bowiem wskaênikiem jakoÊci ˝ycia samym w
sobie. Tylko wtedy, jeÊli funkcjonujàce narzàdy
pod wzgl´dem po∏ykania, dro˝noÊci dróg oddechowych i zdolnoÊci fonacyjnej sà sprawne, zaoszcz´dzenie krtani mo˝e nieÊç dobro choremu.
Wyleczenie miejscowe, nawet za cen´ poÊwi´cenia krtani, jest prawdopodobnie wa˝niejsze dla
jakoÊci ˝ycia ni˝ zaoszcz´dzenie krtani. Pacjenci
z IV stopniem zaawansowania guza majà z∏e rokowanie w momencie stwierdzenia przerzutów
do w´z∏ów ch∏onnych, co cz´sto sugeruje systemowy rozsiew choroby, pozostajàcy poza mo˝liwoÊciami leczniczymi chirurgii i radioterapii.
Lefebvre dok∏adnie podsumowa∏ swoje doÊwiadczenia z protoko∏ami oszcz´dzajàcymi organy, stojàc na stanowisku, ˝e jeÊli oszcz´dzenie
krtani staje si´ mo˝liwe z chemioterapià indukcyjnà, jest jasne, ˝e to tylko jedna z wielu mo˝liwoÊci. W cz´Êci przypadków okaleczajàca chirurgia nadal pozostaje najlepszym rozwiàzaniem.
Jest wiele pytaƒ na temat w∏aÊciwego miejsca chirurgii subtotalnej, nowych protoko∏ów
XRT i ró˝nych kursów chemioterapii. Tak samo
wiele pytaƒ dotyczy precyzyjnej roli biologii, najlepszych narz´dzi obrazowych w ocenie resztkowych zmian, jakoÊci ˝ycia i jakoÊci zachowanej
funkcji krtani, które traktowa∏yby zachowanie
krtani jako podstawowe zadanie.

PERSPEKTYWY
Ostatnie post´py w naukach molekularnych
znacznie zwi´kszy∏y wiedz´ na temat onkogenezy, rozsiewu guza i mechanizmów przerzutów.
Innowacyjne strategie zwracajà si´ w kierunku
manipulacji w obr´bie guza lub organizmu

▲

Ostatnio tzw. programy oszcz´dzajàce narzàdy, zawierajàce sekwencyjnà lub jednoczasowà chemioradioterapi´, majà du˝y wp∏yw
na leczenie raków gard∏a dolnego, promujàc
liczne odkrycia innowacyjne niechirurgicznego
leczenia raka gard∏a dolnego (Lefebvre i in.
1996, Dietz i in. 2002, Forastiere i in. 2003).
W∏àczenie chemioterapii indukcyjnej pozwala na wzmocnienie radioczu∏oÊci. To stanowi
podstaw´ najcz´stszego post´powania oszcz´dzajàcego krtaƒ: chemioterapia indukcyjna z
nast´powym napromienianiem dla pacjentów
dobrze reagujàcych lub radykalna operacja dla
s∏abiej odpowiadajàcych. Na podstawie badaƒ
wydaje si´, ˝e ta strategia nie obni˝a prze˝ycia
i pozwala zachowaç krtaƒ u 50-66% chorych (Fu
1996, Lefebvre i in. 1996, Lefebvre 1998, Lefebvre 2000, Robbins 2000, Amdur i in. 2001,
Symonds 2001, Schuller i in. 2002, Wei 2002,
Forastiere i in. 2003, Mendenhall i in. 2003).
Ostatnie badanie w∏àcza chorych z miejscowo zaawansowanym rakiem krtani do jednego
z trzech rodzajów leczenia: indukcja-cisplatyna+fluorouracyl z nast´powà radioterapià,
radioterapia z równoczesnà cisplatynà lub
wy∏àczna radioterapia. Celem koƒcowym jest
zaoszcz´dzenie krtani (Forastiere i in. 2003).
Indukcyjna chemioterapia z nast´powà radioterapià by∏a toksyczna. U pacjentów zakwalifikowanych do indukcyjnej chemioterapii cisplatynà
z fluorouracylem z nast´powà radioterapià wyst´powa∏ toksyczny efekt w b∏onach Êluzowych.
Stopieƒ skutków toksycznych w obr´bie b∏ony
Êluzowej i skóry podczas radioterapii by∏ identyczny w tej grupie i w grupie z wy∏àcznà radioterapià. Grupa zakwalifikowana do radioterapii
z jednoczasowà cisplatynà wykazywa∏a dwukrotnie wi´kszy odczyn b∏ony Êluzowej. Zwi´kszony efekt toksyczny w obr´bie b∏ony Êluzowej
w tej ostatniej grupie by∏ przyczynà opóênionego
wygojenia (utrudnione po∏ykanie).
Indukcyjna chemioterapia z nast´powà
radioterapià w porównaniu z wy∏àcznà radioterapià nie zwi´kszy∏a istotnie odsetka prze˝ycia
ca∏kowitego, jak równie˝ nie wp∏yn´∏a na zwi´kszenie odsetka oszcz´dzenia krtani. Zahamowa∏a rozwój odleg∏ych przerzutów i zwi´kszy∏a
okres prze˝ycia wolnego od objawów choroby.
Wniosek, ˝e jednoczasowe zastosowanie
chemio- i radioterapii jest bardziej skuteczne ni˝
terapia sekwencyjna lub wy∏àczna radioterapia
w celu uzyskania wyleczenia miejscowo regionalnego dotyczy tylko pacjentów z III i IV stopniem zaawansowania (T2, T3 lub T4 o ma∏ej
obj´toÊci guza). Nie ma zastosowania dla chorych z du˝ym naciekiem nasady j´zyka lub
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chorego w celu uzyskania warunków do eradykacji schorzenia. Te osiàgni´cia zaowocowa∏y
nowymi procedurami leczniczymi, które sà
w trakcie badaƒ przedklinicznych lub wczesnych
protoko∏ów klinicznych. Takie procedury, jak zastàpienie uszkodzonego genu, terapia genowa
i immunologiczna genowa terapia sà stosowane
u chorych z rakiem g∏owy i szyi. Zastosowanie
niektórych substancji jest obiecujàce co do poprawy wyników przy jednoczasowo zastosowanej radioterapii, jak np. z u˝yciem konwencjonalnych Êrodków toksycznych, bez zwi´kszenia
efektu toksycznego.

Cetuximab, monoklonalne przeciwcia∏o
przeciw naskórkowemu czynnikowi wzrostu
(EGFR), przeciwcia∏a indukujàce cytotoksycznà
aktywnoÊç limfocytozale˝nà lub inhibitory neoangiogenezy sà przyk∏adami nowatorskich onkologicznych procedur stosowanych w raku g∏owy
i szyi. Szczepienia mogà zredukowaç cz´stoÊç
wyst´powania z∏oÊliwych raków g∏owy i szyi,
a szczepienia lecznicze mogà wzmocniç reakcj´
immunologicznà przeciw komórkom guza. ●
Praca przedstawiona na Zjeêdzie ELS, Lizbona, Portugalia 2004.

T∏umaczy∏: dr hab. med. Maciej Misio∏ek
Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
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ZAPALENIE DRÓG ODDECHOWYCH
– WSPÓ¸ZALE˚NOÂCI
dr Iwona Gromek

UNITED AIRWAY DISEASE
The link between upper and lower airways is an
obvious entity from the anatomical point of view.
Additionaly, the wide range of epidemiological data
and pathophysiological studies support the idea of
the „united airway disease”. They try to analyze the
mechanisms of the link, as well as to explain clinical
observations regarding coexistence of rhinitis or rhinosinusitis and asthma. The phenomenon of the
„united airway disease” has important therapeutic
consequences in the management of patients with
upper and lower airways involvement.

(Mag.ORL, 2005, IV, 4, 123–127)
KEY WORDS:
rhinitis, rhinosinusitis, asthma, airway disease

Zwiàzek mi´dzy chorobami górnych i dolnych dróg oddechowych znany jest od blisko
2000 lat. Galen t∏umaczy∏ to zjawisko budowà
anatomicznà i bezpoÊrednià bliskoÊcià poszczególnych narzàdów dróg oddechowych (Ferguson
i Powell-Davies 2003).
Wspó∏czesne badania dostarczajà licznych
dowodów, potwierdzajàcych istnienie zwiàzku
mi´dzy stanem górnych i dolnych dróg oddechowych. Dotyczy to wspó∏istnienia ró˝nych rodzajów nie˝ytu nosa i zapaleƒ zatok przynosowych
z astmà oskrzelowà. W celu opisania zwiàzku
górnych i dolnych dróg oddechowych u˝ywano
poczàtkowo poj´cia zespo∏u zatokowo-oskrzelowego, nast´pnie alergicznego nie˝ytu nosa
i oskrzeli (ang. allergic rhinobronchitis), a ostatnio pojawi∏y si´ bardziej uniwersalne okreÊlenia,
takie jak „choroba po∏àczonych dróg oddechowych” lub „jedne drogi oddechowe, jedna
choroba” (ang. united airways disease, one-airway disease) (ARIA 2002, Simons 1999, Passalacqua i in. 2000, Zacharek i Krouse 2003).
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Wed∏ug ró˝nych badaƒ 20–50% chorych
z przewlek∏ym nie˝ytem nosa cierpi na astm´
oskrzelowà, podczas gdy Êrednia cz´stotliwoÊç
astmy w populacji wynosi ok. 2–4%. Dotyczy to
ró˝nych postaci przewlek∏ego nie˝ytu nosa, niezale˝nie od stanu atopii. Wi´kszoÊç chorych
na astm´ oskrzelowà ma objawy okresowego lub
przewlek∏ego nie˝ytu nosa. Nie˝yt nosa wyst´puje u ponad 75% chorych na astm´ atopowà
i u ponad 80% chorych na astm´ nieatopowà.
WÊród chorych z przewlek∏ym nie˝ytem nosa
znacznie cz´Êciej ni˝ w populacji zdrowej stwierdza si´ niespecyficznà nadreaktywnoÊç oskrzeli
w testach z metacholinà lub histaminà (ARIA
2002, Bousquet i in. 2003, Ferguson i Powell-Davies 2003, Kuna 2003, Magnan i in. 1998,
Ragab A. i in. 2004, Tsao i in. 2003).
Stwierdzono, ˝e 46% chorych z niealergicznym eozynofilowym nie˝ytem b∏ony Êluzowej nosa
z eozynofilià (NARES) mia∏o nadreaktywnoÊç
www.magazynorl.pl
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oskrzeli, bez klinicznych objawów astmy oskrzelowej (Moneret-Vautrin i in. 1990). NadreaktywnoÊç oskrzeli, która jest czynnikiem rozwoju pe∏noobjawowej astmy, wyst´puje cz´Êciej równie˝
u chorych z polipami nosa. Przewlek∏e zapalenie
zatok przynosowych (PZZP) z polipami nosa bàdê
bez polipów rozpoznaje si´ Êrednio u 70% chorych na astm´ oskrzelowà. Stopieƒ zaawansowania wspó∏istniejàcego PZZP i nasilenie dolegliwoÊci zatokowych sà ró˝ne w zale˝noÊci
od postaci astmy. Stosunkowo rzadziej PZZP
wspó∏istnieje z astmà atopowà, cz´Êciej – z astmà nieatopowà, a w astmie aspirynowej PZZP
z polipami nosa wyst´puje u 60-95% chorych.
Wed∏ug ró˝nych badaƒ, im wy˝szy jest stopieƒ
ci´˝koÊci astmy oskrzelowej, tym cz´Êciej rozpoznaje si´ zmiany zapalne w zatokach przynosowych (Vignola i in. 1998, Bousquet i in. 2003).
U wszystkich chorych z astmà steroidozale˝nà
stwierdzono zmiany patologiczne w CT zatok
przynosowych (Bousquet i in. 2003). Oceniajàc
grup´ chorych z PZZP, zauwa˝ono, ˝e im bardziej
zaawansowane sà zmiany patologiczne w zatokach przynosowych, tym wi´ksze jest ryzyko
rozwoju astmy oskrzelowej (Zacharek i Krouse
2003). WÊród chorych z PZZP z polipami nosa
zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego
astma oskrzelowa jest rozpoznawana w 30–70%
przypadków (van der Baan 1997).

MECHANIZMY PATOFIZJOLOGICZNE
Struktura b∏ony Êluzowej górnych i dolnych
dróg oddechowych wykazuje wiele podobieƒstw.
Zarówno jama nosowa, zatoki przynosowe, jak
i oskrzela wys∏ane sà wielorz´dowym nab∏onkiem walcowatym urz´sionym, spoczywajàcym
na b∏onie podstawnej. W warstwie podÊluzowej
(podnab∏onkowej) znajdujà si´ naczynia krwionoÊne, gruczo∏y Êluzowe, komórki strukturalne
(fibroblasty) i nap∏ywowe (g∏ównie monocyty
i limfocyty) oraz w∏ókna nerwowe.
Istniejà dwie zasadnicze ró˝nice w budowie
b∏ony Êluzowej zatok przynosowych i Êciany
oskrzeli. Wy∏àcznie w b∏onie Êluzowej zatok istnieje obfita sieç naczyƒ krwionoÊnych, tworzàcych po∏àczenia t´tniczo-˝ylne i sploty jamiste.
W Êcianie oskrzeli wyst´puje zaÊ warstwa mi´Êni
g∏adkich, której nie ma w b∏onie Êluzowej zatok
przynosowych. Konsekwencjà tych strukturalnych ró˝nic jest odmienny obraz kliniczny stanu
zapalnego b∏ony Êluzowej górnych i dolnych
dróg oddechowych.
W jamie nosowej i zatokach przynosowych
g∏ównym objawem stanu zapalnego jest obrz´k
b∏ony Êluzowej, w oskrzelach – skurcz ich Êciany.
Drugà konsekwencjà tych ró˝nic w strukturze
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b∏ony Êluzowej zatok przynosowych i Êciany
oskrzeli jest odmienny obraz przebudowy (ang.
remodeling), który zachodzi w tych narzàdach
w wyniku d∏ugotrwa∏ego stanu zapalnego
(Bousquet i in. 2003, Chanez i in. 1999).
Mechanizmy komórkowe oraz mediatory
i cytokiny zaanga˝owane w rozwój stanu zapalnego b∏ony Êluzowej zatok przynosowych i Êciany oskrzeli sà takie same. G∏ównymi komórkami
tworzàcymi naciek zapalny zarówno w górnych,
jak i dolnych drogach oddechowych sà eozynofile, mastocyty i limfocyty T. Te same mediatory
zapalne, takie jak histamina czy leukotrieny
cysteinylowe (Cys-LT), cytokiny, np. IL-4, IL-5,
IL-13, GM-CSF oraz chemokiny – RANTES,
eotaksyna, sà wykrywane w wycinkach pobranych z zatok przynosowych jak i z oskrzeli. Ich
profil i proporcje zmieniajà si´ tak samo w
górnych i dolnych drogach oddechowych, je˝eli
istnieje t∏o alergiczne zapalenia. IntensywnoÊç
zapalenia eozynofilowego mo˝e byç ró˝na w tych
dwóch odcinkach dróg oddechowych, ale nawet
u chorych z PZZP z polipami nosa oraz bezobjawowà nadreaktywnoÊcià oskrzeli wyst´pujà
w wycinkach b∏ony Êluzowej z oskrzeli nacieki
eozynofilowe (Bousquet i in. 2003, Eliashar i
Levi-Schaffer 2005). Tak samo u chorych z
astmà nieatopowà eozynofile sà g∏ównymi
komórkami naciekajàcymi b∏on´ Êluzowà nosa,
niezale˝nie od tego, czy chory ma objawy nie˝ytu nosa, czy nie (Gaga i in. 2000). Badania te
Êwiadczà o obj´ciu zapaleniem eozynofilowym
ca∏ych dróg oddechowych, bez wzgl´du na to,
jakie objawy kliniczne – astmy czy PZZP – u danego chorego dominujà.
W patogenezie nie˝ytu nosa, PZZP i astmy
oskrzelowej istotnà rol´ odgrywajà te same
czynniki: alergia i nietolerancja NLPZ. WÊród
alergenów wziewnych praktycznie nie ma takich, które wywo∏ujà objawy wy∏àcznie zlokalizowane w górnych bàdê dolnych drogach oddechowych. Objawy kliniczne wià˝à si´ przede
wszystkim z indywidualnà w∏aÊciwoÊcià organizmu chorego i, byç mo˝e, wiekiem nabycia cech
atopii (Vignola i in. 1998). W obrazie klinicznym
nietolerancji NLPZ wspó∏istniejà PZZP z polipami nosa i astma oskrzelowa. Wi´kszoÊç chorych
prezentuje objawy wywo∏ane zaj´ciem zarówno
górnych, jak i dolnych dróg oddechowych, jedynie nasilenie ich mo˝e byç ró˝ne, w zale˝noÊci
od cech osobniczych (Schiavino i in. 2000).
Zaostrzenie PZZP i astmy oskrzelowej najcz´Êciej towarzyszy ostrej infekcji wirusowej.
U chorych z astmà bez PZZP, ostry wirusowy
nie˝yt nosa mo˝e zwi´kszaç nadreaktywnoÊç
oskrzeli, wywo∏ujàc napady dusznoÊci (Bousquet

i in. 2003). Równie˝ czynniki dra˝niàce i uszkadzajàce czynnoÊç aparatu Êluzowo-rz´skowego,
jak dym tytoniowy i zanieczyszczenie powietrza,
mogà nasilaç dolegliwoÊci zwiàzane zarówno
z PZZP, jak i astmà oskrzelowà.

OBSERWACJE KLINICZNE

KONSEKWENCJE TERAPEUTYCZNE
D∏ugoletnie badania potwierdzi∏y ochronny
wp∏yw, jaki wywiera leczenie lekami antyhistaminowymi nie˝ytu nosa u dzieci na rozwój astmy
oskrzelowej (ARIA 2002, Passalacqua i wsp.
2000). Podobny efekt mo˝e mieç immunoterapia
swoista chorych z alergicznym nie˝ytem nosa,
która chroni przed zachorowaniem na astm´
oskrzelowà (Ferguson i Powell-Davies 2003, Jutel 2001, Kuna 2003, Murray i Rusznak 2003).
Stwierdzono równie˝ hamujàcy wp∏yw donosowo podawanych preparatów glikokortykosteroidowych na wyst´powanie nadreaktywnoÊci
oskrzeli u osób z nie˝ytem nosa bez astmy
oskrzelowej (Simons 1999, Zacharek i Krouse
2003, Bousquet i in. 2003). U chorych z astmà
oskrzelowà wykazano skutecznoÊç donosowego
leczenia nie˝ytu nosa glikokortykosteroidami
w zapobieganiu zaostrzeniom astmy (Murray
i Rusznak 2003, Scadding 1997). Wskaêniki spirometryczne nie pogorszy∏y si´ w okresie pylenia w grupie chorych leczonych donosowo glikokortykosteroidami, w przeciwieƒstwie do osób,
u których w okresie pylenia nie˝yt nosa nie by∏
leczony (Ferguson i Powell-Davies 2003). Preparaty glikokortykosteroidowe podawane wziewnie (dooskrzelowo) w niewielkim stopniu wp∏ywajà na zmniejszenie dolegliwoÊci nie˝ytu nosa,
jednak wykazano redukcj´ eozynofilii miejscowej w b∏onie Êluzowej jamy nosowej u chorych
leczonych wy∏àcznie dooskrzelowo (Bousquet
i in. 2003, Simons 1999).
Leki antyleukotrienowe dotychczas zarejestrowane do stosowania w astmie oskrzelowej
od niedawna zosta∏y oficjalnie zatwierdzone
w USA jako wskazane w leczeniu alergicznego nie˝ytu nosa (Ferguson i Powell-Davies 2003). Sà one
równie˝ skuteczne u chorych z astmà aspirynowà
– zarówno w kontroli astmy, jak i w poprawie subiektywnych dolegliwoÊci wynikajàcych z obecnoÊci PZZP z polipami nosa (Dahlén 2000, Parnes
2003, Wooding i Incaudo 1996).
Liczne badania wykaza∏y popraw´ parametrów spirometrycznych oraz zmniejszenie
dawek leków wziewnych u chorych z astmà
oskrzelowà i PZZP, zarówno po leczeniu zachowawczym PZZP, jak i po operacjach zatok przy-
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Przewlek∏y nie˝yt nosa jest czynnikiem ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej niezale˝nie
od pod∏o˝a alergicznego (Leynaert i in. 1999,
Bousquet i in. 2003, Murray i Rusznak 2003).
U doros∏ych stan zapalny w górnych drogach oddechowych cz´Êciej poprzedza wystàpienie astmy ni˝ odwrotnie. U dzieci z alergià kolejnoÊç
wyst´powania objawów narzàdowych jest najcz´Êciej inna. Dla populacji dzieci´cej stworzono
poj´cie „marszu alergicznego” (ang. allergic
march), które obejmuje kolejno rozwijajàce si´:
atopowe zapalenie skóry, obturacyjne zapalenia
oskrzeli, prowadzàce do rozwoju astmy, oraz
nie˝yt nosa (Bousquet i in. 2003).
Istnieje dwukierunkowy wp∏yw prowokacji
alergenowych na wystàpienie odpowiedzi w narzàdzie, który nie by∏ nara˝ony na dzia∏anie alergenu. U chorych z nie˝ytem nosa i astmà podanie dooskrzelowe czynnika alergicznego nasila∏o
objawy zarówno oskrzelowe, jak i nosowe. Powodowa∏o te˝ pogorszenie wskaêników spirometrycznych i przep∏ywu powietrza przez nos oraz
wywo∏a∏o nasilenie nacieków eozynofilowych
w b∏onie Êluzowej oskrzeli i jamy nosowej.
U chorych z nie˝ytem nosa, bez wspó∏istnienia
astmy, prowokacja dooskrzelowa powodowa∏a
wystàpienie takich samych zmian w sk∏adzie
komórkowym materia∏u z p∏ukania oskrzelowo-p´cherzykowego (BAL), jak u chorych ze wspó∏istniejàcà astmà. Prowokacja donosowa u chorych z alergicznym nie˝ytem nosa i astmà
wywo∏a∏a podobny wzrost ekspresji czàsteczek
przylegania komórkowego i nap∏yw eozynofilów
do b∏ony Êluzowej jamy nosowej i oskrzeli
(Bousquet i in. 2003, Kuna 2003).
Chorzy z PZZP równie˝ nale˝à do grupy ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej (Bucca i in.
1995). Dotyczy to zw∏aszcza osób z PZZP z polipami nosa na pod∏o˝u zapalenia eozynofilowego.
Du˝e zaawansowanie zmian w zatokach przynosowych dodatnio koreluje z pogorszeniem
wskaêników spirometrycznych oraz ze stopniem
eozynofilii obwodowej lub iloÊcià eozynofilów
w Êlinie (Bousquet i in. 2003, Newman i in. 1994,
Zacharek i Krouse 2003). Istnieje równie˝ odwrotny wp∏yw – im wy˝szy stopieƒ ci´˝koÊci
astmy, tym wi´ksze zmiany zapalne wyst´pujà
u chorych w zatokach przynosowych (Bousquet
i in. 2003).

Pulmonologicznym ekwiwalentem alergicznego grzybiczego zapalenia zatok przynosowych
(ang. allergic fungal rhinosinusitis, AFRS) jest
alergiczna grzybica oskrzelowo-p∏ucna (ang.
allergic bronchopulmonary mycosis). W piÊmiennictwie istnieje osiem opisanych przypadków wspó∏istnienia tych dwóch chorób (Ferguson i Powell-Davies 2003).
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nosowych (Varghese i in. 2000, Dunlop i in.
1999, Assanasen i Naclerio 2001, Senior i in.
1999, Ikeda i in. 1999).

CZYNNIKI POTENCJALNIE
ODPOWIEDZIALNE
Istnieje kilka potencjalnych mechanizmów,
które mogà byç odpowiedzialne za zwiàzek
mi´dzy chorobami górnych i dolnych dróg
oddechowych:
● Sp∏ywanie zaka˝onej wydzieliny z zatok
przynosowych do krtani i tchawicy. Wspólny
czynnik infekcyjny mo˝e wchodziç w gr´ w przypadku jednoczasowego bakteryjnego zapalenia
zatok przynosowych i zapalenia krtani, gdy
dochodzi do sp∏ywania wydzieliny z zatok przynosowych po tylnej Êcianie gard∏a. Niektóre doniesienia potwierdzajà mo˝liwoÊç aspiracji wydzieliny z zatok przynosowych do dolnych dróg
oddechowych w czasie snu, jednak wi´kszoÊç
wyklucza takà mo˝liwoÊç przy braku zaburzeƒ
neurologicznych i zmniejszonych odruchów
obronnych krtani (Dunlop i in. 1999, Simons
1999, Tsao in. 2003).
● Odruch
nosowo-zatokowo-oskrzelowy
i gard∏owo-oskrzelowy. Bodêce dra˝niàce b∏on´
Êluzowà jamy nosowej i zatok przynosowych
wywo∏ujà odruchowà reakcj´ obronnà ze strony
dolnych dróg oddechowych. Droga aferentna
odruchu przebiega wzd∏u˝ ga∏àzek nerwu
trójdzielnego, unerwiajàcych czuciowo jam´
nosowà i zatoki przynosowe. Droga eferentna
wiedzie we w∏óknach nerwu b∏´dnego zaopatrujàcych b∏on´ Êluzowà dolnych dróg oddechowych, w tym oskrzeli. Odruch nosowo-oskrzelowy mo˝e objawiaç si´ wzrostem przepuszczalnoÊci naczyƒ w∏osowatych Êciany
oskrzeli, nadprodukcjà Êluzu, a nawet skurczem
oskrzeli. Sp∏ywajàca wydzielina z zatok przynosowych po tylnej Êcianie gard∏a mo˝e wyzwalaç
odruch gard∏owo-oskrzelowy, który równie˝
pe∏ni funkcj´ obronnà dla dolnych dróg oddechowych. Ten mechanizm zwiàzku mi´dzy sp∏ywaniem wydzieliny z zatok przynosowych a
reakcjà oskrzeli wydaje si´ bardziej prawdopodobny ni˝ bezpoÊrednie dzia∏anie zaka˝onego
materia∏u na b∏on´ Êluzowà oskrzeli (Bucca i in.
1995, Simons 1999).
● Dzia∏anie cytokin, chemokin i mediatorów stanu zapalnego powsta∏ych w b∏onie
Êluzowej nosa i zatok przynosowych na Êcian´
oskrzeli. Podobny obraz patomorfologiczny zapalenia eozynofilowego, które mo˝e obejmowaç
b∏on´ Êluzowà zatok przynosowych i oskrzeli,
sugeruje, ˝e procesy prowadzàce do rozwoju
tego stanu sà identyczne. Zmiany st´˝enia me-
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diatorów stanu zapalnego, zachodzàce w wyniku
reakcji prowokacyjnych donosowych lub dooskrzelowych, sà odpowiednio analogiczne
w wydzielinie z zatok przynosowych i materiale
z p∏ukania oskrzelikowo-p´cherzykowego. Podobieƒstwo przebiegu zapalenia w górnych i dolnych drogach oddechowych sugeruje, ˝e substancje aktywne odpowiedzialne za wystàpienie
tego procesu sà takie same. Fakt, ˝e u chorych
z izolowanym PZZP lub wy∏àcznie astmà stwierdza si´ nacieki eozynofilowe w innych odcinkach
dróg oddechowych, Êwiadczy o tym, ˝e cytokiny,
chemokiny i mediatory stanu zapalnego mogà
wywieraç dzia∏anie odleg∏e od miejsca ich powstania (ARIA 2002, Bousquet i in. 2003, Ferguson i Powell-Davies 2003, Gaga i in. 2000, Kuna
2003).
● Oddychanie przez usta. Chorzy z PZZP
lub nie˝ytem nosa cz´Êciej oddychajà przez usta
z powodu upoÊledzenia dro˝noÊci nosa. Powietrze docierajàce do oskrzeli i p∏uc jest niewystarczajàco ogrzane, nawil˝one i oczyszczone, gdy˝
jama nosowa nie spe∏nia swojej funkcji. B∏ona
Êluzowa oskrzeli jest zatem nara˝ona na ró˝ne
czynniki dra˝niàce, które wyzwalajà odruchowe
reakcje obronne. U wielu osób z nie˝ytem nosa
czy PZZP, bez astmy, stwierdzono niespecyficznà
nadreaktywnoÊç oskrzeli, która w wyniku zwi´kszonej ekspozycji dolnych dróg oddechowych
na bodêce uszkadzajàce mo˝e byç wst´pem
do rozwoju astmy (Ferguson i Powell-Davies
2003, Passalaqua i in. 2000).
● Wzgl´dny
niedobór tlenku azotu
w oskrzelach. U chorych z PZZP w b∏onie Êluzowej zatok przynosowych powstaje mniejsza iloÊç
tlenku azotu (NO) ni˝ u ludzi zdrowych. NO wywiera mi´dzy innymi dzia∏anie bronchorelaksacyjne, wobec tego jego ni˝sze st´˝enie w powietrzu docierajàcym do dolnych dróg oddechowych
mo˝e byç jednym z bodêców stymulujàcych
zwi´kszone napi´cie mi´Êni g∏adkich oskrzeli
(Vignola i in. 1998, Oh i in. 2004).

NIETOLERANCJA NLPZ
Modelowym przyk∏adem zwiàzku mi´dzy
górnymi i dolnymi drogami oddechowymi jest
zespó∏ objawów klinicznych, jakie rozwijajà si´
w wyniku nietolerancji NLPZ. Dane epidemiologiczne potwierdzajà tak cz´ste wspó∏istnienie
PZZP z polipami nosa i astmà oskrzelowà u chorych z nietolerancjà NLPZ, ˝e powsta∏o poj´cie
triady (tetrady) aspirynowej, opisujàce ten zespó∏ chorobowy. Wiele u˝ywanych nazw zespo∏u,
takich jak np. zapalenie zatok przynosowych
i astma wywo∏ane aspirynà (ang. ASA-induced
asthma and rhinosinusitis), podkreÊla równocze-

sne wspó∏istnienie zmian w górnych i dolnych
drogach oddechowych. Patogeneza zmian w zatokach przynosowych i oskrzelach jest taka sama
– zapalenie eozoynofilowe wywo∏ane szczególnà
aktywacjà eozynofilów przez zmieniony metabolizm kwasu arachidonowego i zwi´kszonà aktywnoÊç Cys-LT. Naturalny przebieg choroby,
w którym najcz´Êciej istnieje ewolucja objawów
od zaj´cia górnych po rozwój zmian w dolnych
drogach oddechowych, równie˝ potwierdza

zwiàzek mi´dzy PZZP i astmà oskrzelowà. Istnieje Êcis∏a relacja mi´dzy przebiegiem PZZP a stanem oskrzeli – zaostrzenia w przebiegu PZZP
mogà powodowaç pogorszenie kontroli astmy
oskrzelowej. Ma to równie˝ implikacje terapeutyczne. Stwierdzono, ˝e leczenie PZZP, zarówno
zachowawcze, jak i operacyjne, zmniejsza dolegliwoÊci chorego zwiàzane z astmà oskrzelowà
oraz wp∏ywa na popraw´ wyników spirometrycznych. ●
Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
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ZASTOSOWANIE BOTULINY
W LECZENIU ZABURZE¡ MOTORYKI
MI¢ÂNI TWARZOWO-SZYJNYCH
dr med. Roman Budziƒski*, dr Renata Kosobucka**, dr Zbigniew Marczyk**

BOTULINUM TOXIN IN THERAPY OF CRANIO-CERVICAL MUSCULAR DYSFUNCTIONS
Invention of the botulinum toxin into the clinical has
opened new possibilities in therapy of the muscular
dysfunctions. Presented brief review has faciesed
attention especially on promising results which has
been lastly obtained with botulinum toxin treatment
in patients with selected cranio-cervical muscles
motor disorders.
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Niniejsze opracowanie stanowi kontynuacj´ artyku∏u „O zespole ¸ucji Frey”, opublikowanego w Otolaryngologii Polskiej nr 6/1999.
Niezale˝nie od wskazaƒ do stosowania botuliny w zaburzeniach ruchowych muskulatury
mimicznej twarzy, inne zaburzenia motoryczne
tak˝e mogà byç skutecznie leczone tym preparatem. Sà to: kurczowy kr´cz karkowy (torticollis
spasmodicus), dysfonia skurczowa (dysphonia
spasmodica), dr˝enie podniebienne (tremor
palatinus), zespó∏ Meige`a (dysphonia oromandibularis) oraz z rozmaite postaci dysfagii.

Kurczowy kr´cz karkowy
(torticollis spasmodicus)
W tej najcz´Êciej spotykanej postaci dystonii
dotkni´ci nià pacjenci wykonujà mimowolne,
fazowo wyst´pujàce kurcze mi´Êni szyjnych,
obejmujàcych przewa˝nie m. sternocleidomastoideus, m. splenius cervicis oraz m. trapezius.
Cz´sto stwierdza si´ równie˝ dolegliwoÊci bólowe
w tych dystonicznie reagujàcych grupach mi´Êniowych. Opisane stany skurczowe w zakresie
wymienionych mi´Êni mogà, na skutek ich sta∏ego napi´cia, powodowaç wtórne zmiany w kr´gos∏upie szyjnym. Przyjmowana przez chorych
wymuszona postawa mo˝e byç przyczynà zmian
charakterologicznych, a tak˝e trudnoÊci w ˝yciu
spo∏ecznym.
Post´powanie lecznicze w tych przypadkach
nale˝y ustaliç na podstawie badania elektromiograficznego (EMG). Umo˝liwia ono podanie botuliny w postaci iniekcji bezpoÊrednio do ÊciÊle
okreÊlonych grup mi´Êniowych, przy czym nale˝y stosowaç du˝à dawk´ botuliny (do 136 jednostek). Pierwsze rezultaty pojawiajà si´ zazwyczaj
po 2–6 dniach leczenia. Dzia∏ania niepo˝àdane,
które mogà wystàpiç podczas leczenia botulinà,
objawiajà si´ przewa˝nie uczuciem suchoÊci

w jamie ustnej, dysfagià oraz niewielkimi trudnoÊciami w artykulacji mowy. Ust´pujà zazwyczaj samoistnie w ciàgu kilku dni.

Zespó∏ Meige’a
(dystonia oromandibularis)
Zespó∏ ten charakteryzuje si´ mimowolnymi
ruchami j´zyka, zaburzeniami ruchomoÊci ˝uchwy oraz kurczem powiek (blepharospasmus).
W badaniu EMG nale˝y zidentyfikowaç dystonicznie reagujàce grupy mi´Êniowe. Zwykle sà
nimi: m. masseter, mm. pterygoideus medialis
et lateralis, vascus anterior et vascus posterior,
m. digastrici oraz m. genioglossus.
W tej postaci schorzenia stosuje si´ zwykle
mniejsze dawki botuliny, wynoszàce od 2 do 60
jednostek, z rozdzia∏em ca∏ej dawki na poszczególne grupy mi´Êniowe. Poprawa nast´puje zazwyczaj w okresie od 4 do 15 tygodni. W niektórych przypadkach leczonych botulinà stwierdza
si´ równie˝ popraw´ w odleg∏ych, reagujàcych
hiperkinetycznie grupach mi´Êniowych. Dzia∏ania niepo˝àdane sà zazwyczaj rzadkie. Objawiajà si´ dysfagià, dysartrià oraz przejÊciowymi
zaburzeniami ˝ucia.

Dr˝enie podniebienne
(tremor palatinus)
Zaburzenie to polega na patologicznych,
nieskoordynowanych ruchach podniebienia
mi´kkiego. W 1/3 przypadków zespó∏ ten ∏àczy
si´ z tzw. trzaskiem usznym (ang. ear click), objawiajàcym si´ dokuczliwym szumem w uszach.
W tych przypadkach docelowym miejscem podania botuliny jest m. tensor veli palatini. W post´powaniu leczniczym podaje si´ zazwyczaj od 10
do 20 jednostek botuliny.
Dzia∏ania niepo˝àdane polegajà na zaburzeniach po∏ykania po∏àczonych zwykle z zarzucaniem pokarmu do nosogardzieli, co mo˝e doprowadziç do zapalenia ucha Êrodkowego (drogà
przez tràbk´ Eustachiusza).

Docelowym miejscem podawania preparatu
leczniczego drogà endoskopowà, pod kontrolà
EMG, sà wymienione wy˝ej mi´Ênie.
W post´powaniu leczniczym podaje si´ do
40 j. botuliny.
Wyniki lecznicze sà zach´cajàce, zw∏aszcza
w przypadkach dystonii addukcyjnej (nast´puje
poprawa g∏osu).

Dysfagia
Objawia si´ neurogennymi zaburzeniami
po∏ykania, po∏àczonymi z nadmiernà relaksacjà
lub skurczem górnego zwieracza gard∏a. Dotyczy mi´Ênia pierÊcienno-gard∏owego oraz okr´˝nego prze∏yku. Wyst´puje w przypadkach resekcji tego odcinka prze∏yku w laryngektomiach
rozszerzonych. Nale˝y wówczas wykonaç dok∏adne badanie endoskopowe oraz manometryczne prze∏yku. Choremu znieczulonemu
narkozà intubacyjnà podaje si´ lek w iniekcji
do m. constrictor pharyngis. Dawka botuliny,
wynoszàca od 30 do 60 jednostek, powinna byç
podzielona na trzy miejsca w tej cz´Êci prze∏yku:
tylnà Êcian´ nosogardzieli i dwie równoleg∏e
po prawej i lewej stronie miejsca wstrzykni´cia.
Wed∏ug danych z piÊmiennictwa pozytywny
efekt terapeutyczny wyst´puje w 70–80%
przypadków. ●
Podzi´kowanie
Profesorowi dr. hab. med. Adamowi Miodoƒskiemu
bardzo dzi´kujemy za ˝yczliwà korekt´ i cenne uwagi.

PiÊmiennictwo u autora
ul. Âw. Jana 1/10, 31-017 Kraków
Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
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Dysfonia skurczowa
(dysphonia spasmodica)
Schorzenie to jest spowodowane patologicznà dystonià mi´Êni krtaniowych. Wyró˝nia si´
postaç addukcyjnà oraz abdukcyjnà. Prawie 90%
przypadków stanowi postaç abdukcyjna, która
polega na dystonicznych reakcjach mi´Êni krtaniowych (m. pierÊciennonalewkowego tylnego
– m. cricoartyneoideus posterior), powodujàcych
z kolei zaburzenia ruchomoÊci fa∏dów g∏osowych.
W postaci addukcyjnej reakcja dystoniczna
wyst´puje w obr´bie mi´Ênia g∏osowego.
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W 150. ROCZNIC¢ WYNALEZIENIA
LUSTERKA KRTANIOWEGO
dr Stanis∏aw Zab∏ocki

Do czasu wynalezienia lusterka krtaniowego
znano jedynie anatomi´ opisowà i anatomi´
patologicznà krtani, nie znano natomiast kliniki
jej chorób, a leczenie polega∏o wy∏àcznie na leczeniu objawowym. Od poczàtku XVIII wieku
czynione by∏y próby dok∏adniejszego badania
krtani za pomocà wzroku w celu poznania jej
funkcji bàdê zmian chorobowych, jednak z ujemnym wynikiem. Pomys∏ badania endoskopowego
wywodzi si´ od Filipa Bozziniego (1773–1809),
lekarza z Frankfurtu n. Menem, który w swojej
pracy „Der Lichtleiter” (1807) opisa∏ instrument
zaopatrzony w lustra na koƒcu rury, spe∏niajàcy
teoretycznie postulaty laryngoskopu. W swojej
pracy wspomina o oÊwietleniu okolicy le˝àcej
za podniebieniem.
W 1825 roku fizjolog francuski Charles
Cagniard de Latour (1777–1859) powzià∏ myÊl
badania krtani za pomocà lusterka. TrudnoÊci
odstraszy∏y go jednak od dalszych doÊwiadczeƒ.
18 marca 1829 r. Beniamin Babington
(1794–1866), fizjolog i lekarz angielski, przedstawi∏ na posiedzeniu Hunterian Society w Londynie swój przyrzàd nazwany „Glottiscope”, który mia∏ s∏u˝yç do oglàdania nag∏oÊni i krtani.
Przyrzàd sk∏ada∏ si´ z lusterka umocowanego
na trzonku z ∏opatkà, która naciska∏a j´zyk.
Do oÊwietlenia zastosowa∏ zwierciad∏o przeznaczone do odbijania promieni s∏oƒca. DoÊwiadczenia z glottiscopem nie mog∏y doprowadziç
do pomyÊlnego rezultatu, naciskajàc bowiem
j´zyk, oddalano nag∏oÊni´ ku ty∏owi, co czyni∏o
niemo˝liwym obejrzenie krtani.
W 1838 r. Pierre Prosper Francais Baumem
(1791–1871), lekarz francuski z Lyonu, przedstawi∏ na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego
w Lyonie lusterko o Êrednicy 2 cm, przymocowane do trzonka pod pewnym kàtem, który za pomocà Êrubki mo˝na by∏o zmniejszyç lub zwi´kszyç.
Jego wynalazek przeszed∏ bez zwrócenia uwagi
i nie znalaz∏ zastosowania w praktyce.

▲

dr Stanis∏aw Zab∏ocki
Al. Wojska Polskiego 12 m 3
82-300 Elblàg

Pionierami laryngoskopii byli Liston i Afery.
Robert Liston (1794–1847), chirurg szkocki,
w swej ksià˝ce „Practical Surgery” (1840) czyni
wzmiank´ o mo˝liwoÊci rozpoznania obrz´ku
krtani przez oglàdanie za pomocà lusterka dentystycznego. W 1844 roku Avery w Londynie
rozpoczà∏ swoje doÊwiadczenia majàce na celu
obejrzenie krtani za pomocà owalnego lusterka
umocowanego pod kàtem rozwartym na koƒcu
rurki. Doniesienie ich nie mia∏o wi´kszego znaczenia dla medycyny w praktyce.
W 1844 r. lekarz edynburski A. Warden, rozpoczà∏ epok´ w∏aÊciwego rozwoju laryngoskopii.
Jest pierwszym badaczem, który u˝y∏ do badania
krtani przyrzàdu oÊwietlajàcego, przeznaczonego
do badania gard∏a. Za pomocà pryzmatu trzymanego przed lampà rzuci∏ Êwiat∏o do gard∏a, nast´pnie rozszerzywszy dilatatorem ujÊcie gard∏owe, wsunà∏ do gard∏a drugi pryzmat osadzony
na trzonku. Na ∏amiàcej Êwiat∏o p∏aszczyênie
pryzmatu ujrza∏ nag∏oÊni´, chrzàstki nalewkowe
i wi´zad∏a g∏osowe. Wardena nale˝y uwa˝aç
za pierwszego badacza, który oÊwietli∏ i zbada∏
krtaƒ, pos∏ugujàc si´ sztucznym Êwiat∏em.
O laryngoskopii jako metodzie badania
mo˝na mówiç dopiero od 1854 r. We wrzeÊniu
tego roku Manuel Patrioci Rodrigez Garcia
(1805–1906), Hiszpan, od 1829 r. wybitny pedagog Êpiewu w Pary˝u, od 1848 do 1895 r. nauczyciel Êpiewu w Royal Academy of Music
w Londynie, wprowadzi∏ sobie do ust ma∏e
lusterko, u˝ywane tak˝e w dentystyce, i robi∏
próby ujrzenia w∏asnej krtani. Do oÊwietlenia
lusterka u˝ywa∏ Êwiat∏a s∏onecznego. Przez d∏ugi czas obserwacje nie dawa∏y rezultatu, ale
przywiàzujàc wag´ do tego badania, powtarza∏
próby, znoszàc wytrwale dotkni´cia lusterka
na dnie jamy ustnej. Pewnego dnia jego wysi∏ki
zosta∏y uwieƒczone powodzeniem – uda∏o mu
si´ ujrzeç w∏asne wi´zad∏a g∏osowe podczas fonacji. Obserwacje krtani powtarza∏ niezliczonà
iloÊç razy. Dnia 23 marca 1855 r. przedstawi∏
Królewskiemu Towarzystwu Lekarskiemu w
Londynie prac´ pt. „Physiological observations
of the human voice”. W pracy omówi∏ wynik
swoich badaƒ wraz z opisem lusterka krtaniowww.magazynorl.pl
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wego, zda∏ dok∏adnà relacj´ z czynnoÊci wi´zade∏ g∏osowych podczas fonacji i oddychania,
zamieÊci∏ wiele s∏usznych spostrze˝eƒ dotyczàcych tworzenia si´ g∏osu, na koniec opisa∏
sposób oÊwietlenia i swojà metod´ badania
krtani. Jego praca nie wzbudzi∏a odpowiedniego
zainteresowania. W Êwiecie lekarskim zachowano si´ wzgl´dem niej oboj´tnie, zw∏aszcza
˝e pochodzi∏a od cz∏owieka nie obeznanego ze
sztukà lekarskà. Garcia wyst´pujàc w Londynie
ze swojà pracà, jak si´ zdaje, nie wiedzia∏ nic
o pomys∏ach i doÊwiadczeniach swoich poprzedników.

Manuel Garcia na podstawie portretu J.S. Sargentena

Obserwacje Garcii by∏yby przebrzmia∏y bez
echa, gdyby nie prace Türcka i Czermaka, które
zdo∏a∏y wyrobiç laryngoskopii nale˝ne uznanie.
Dzi´ki pracom Türcka rozwin´∏a si´ w krótkim
czasie diagnostyka i patologia chorób krtani,
a prace Czermaka przyczyni∏y si´ nie tylko
do diagnostyki, ale i terapii chorób krtani i jamy
nosowo-gard∏owej.
Latem 1857 r. Ludwik Türck (1810–1868),
neurolog wiedeƒski, nie wiedzàc o pracy Garcii,
wpad∏ na ten sam pomys∏. Za pomocà ma∏ego
owalnego lusterka krtaniowego z trzonkiem
umocowanym na szerszym brzegu owalu, któremu póêniej da∏ kszta∏t okràg∏y, oraz Êwiat∏a
s∏onecznego rozpoczà∏ systematyczne oglàdanie
wi´zade∏ g∏osowych na zw∏okach i stanów patologicznych krtani u chorych, dzi´ki czemu naby∏
wielkiej wprawy w praktycznym stosowaniu
lusterka krtaniowego. Brak Êwiat∏a s∏onecznego,
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zw∏aszcza zimà, przeszkodzi∏ mu w prowadzeniu
dalszych doÊwiadczeƒ i od jesieni 1958 r. zaprzesta∏ swoich badaƒ.
Jan Nepomucen Czermak (1828–1873), fizjolog czeski, profesor fizjologii w Grazu (1855),
Krakowie (1856), Budapeszcie (1858), Jenie
(1865) i Lipsku (1869), zaj´ty badaniami nad fizjologià g∏osu, przebywajàc zimà 1857 r. w Wiedniu,
dowiedzia∏ si´ o doÊwiadczeniach Türcka i po˝yczy∏ od niego lusterko krtaniowe dla przeprowadzenia badaƒ fizjologicznych. Wkrótce przekona∏
si´ o donios∏oÊci tej metody dla badaƒ klinicznych.
Ulepszy∏ jà i uczyni∏ niezale˝nà od pory roku
przez wprowadzenie sztucznego oÊwietlenia. Ju˝
27 marca 1858 r. w krótkiej pracy og∏oszonej w
nr. 13. Wiedeƒskiego Tygodnika Lekarskiego
pierwszy zwróci∏ uwag´ lekarzy na lusterko krtaniowe, zach´cajàc do jego stosowania. 9 kwietnia
1858 r. na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego
w Wiedniu omówi∏ znaczenie lusterka krtaniowego i jego wartoÊç praktycznà, przytoczy∏ swoje
spostrze˝enia fizjologiczne oraz przedstawi∏ na
sobie badanie krtani. Obecny na posiedzeniu
Türck doda∏ do referatu Czermaka kilka uwag
odnoszàcych si´ do wykonania laryngoskopii, zastrzeg∏ swoje prawo do pierwszeƒstwa odkrycia,
w koƒcu wyrazi∏ opini´, ˝e nie pok∏ada tak nadzwyczajnych nadziei w stosowaniu lusterka
w praktyce. Czermak pracujàc usilnie nad udoskonaleniem sposobu badania krtani, przed∏o˝y∏
29 kwietnia 1858 r. Towarzystwu Lekarskiemu
Wiedeƒskiemu obszerniejsze sprawozdanie ze
swych badaƒ laryngoskopowych. 20 listopada
1859 r. na posiedzeniu Izby Lekarskiej w Budapeszcie wyg∏osi∏ odczyt o swoim wkl´s∏ym lusterku krtaniowym, demonstrowa∏ autolaryngoskopi´ i w ten sposób upowszechnia∏ t´ metod´
badania krtani wÊród innych lekarzy. Czermak
wreszcie, podczas licznych podró˝y w 1860 r.
po Niemczech, do Pary˝a i Londynu demonstrowa∏ praktyczne korzyÊci nowej metody badania
krtani i przyczyni∏ si´ do upowszechnienia laryngoskopii w Êwiecie lekarskim.
28 czerwca 1858 r. Türck og∏osi∏ pierwszà
prac´ o laryngoskopii, a wi´c w czasie, w którym
nowy sposób badania krtani by∏ ju˝ ÊciÊle zwiàzany z imieniem Czermaka. Nast´pnie obaj
uczeni przys∏u˝yli si´ literaturze lekarskiej licznymi artyku∏ami o tej metodzie badania, jej
wynikach oraz o praktycznym znaczeniu laryngoskopii, przeplatajàc swoje prace sporem
o pierwszeƒstwo odkrycia tej techniki badania.
Zaci´tà i zapalczywà polemik´, która rozwija∏a
si´ w bardzo niemi∏ym kierunku i przechodzi∏a
cz´sto granice przyzwoitoÊci, zakoƒczy∏a w 1860 r.
Paryska Akademia Nauk, uznajàc jednakowe

zas∏ugi obu uczonych i dzielàc nagrod´ Montyona w równych cz´Êciach pomi´dzy nich.
Nie umniejszajàc zas∏ug Türcka, który
pierwszy za pomocà lusterka krtaniowego rozpoczà∏ systematyczne badanie chorych, nale˝y
stwierdziç, ˝e Türck dopiero wskutek prac Czermaka przekona∏ si´ o donios∏oÊci laryngoskopii.
Czermak natomiast spopularyzowa∏ lusterko
krtaniowe w codziennej praktyce lekarskiej, dowiód∏ du˝ego oraz praktycznego znaczenia laryngoskopii dla fizjologii, badania, rozpoznania
i leczenia chorób krtani, wprowadzi∏ i udoskonali∏ sztuczne oÊwietlenie do badania krtani, a tym
samym zapewni∏ metodzie ogólnà u˝ytecznoÊç.
Czermak po∏o˝y∏ podwaliny laryngoskopii, która
szybko sta∏a si´ powszechnà metodà badania, a
i on zosta∏ uznany przez Êwiat lekarski
za wynalazc´ laryngoskopii.

Prof. Jan N. Czermak przeprowadzajàcy badanie
krtani

W latach 1858–1865 Czermak pracowa∏
w Budapeszcie, poÊwi´cajàc si´ praktycznej laryngoskopii. W 1858 r. zapoczàtkowa∏ badanie
jamy nosowo-gard∏owej za pomocà lusterka
krtaniowego, pierwszy wprowadzi∏ hak podniebienny, nies∏usznie nazwany hakiem Voltoliniego, i pierwszy stwierdzi∏ w jamie nosowo-gard∏owej 18-letniego m∏odzieƒca przerost
migda∏ka gard∏owego. Dokona∏ tego na 8 lat
przez Wilhelmem Meyerem, który to dopiero
poda∏ dok∏adny obraz chorobowy spowodowany

przerostem migda∏ka. Czermak jako pierwszy
wspomina o miejscowym znieczuleniu gard∏a
mieszaninà chloroformu i eteru, a w 1860 r.
– o znieczuleniu za pomocà bromku potasu.
10 lutego 1860 r. pierwszy dokona∏ zabiegu przy˝egania krtani, wprowadzajàc stosowny przyrzàd
do chorego miejsca. Nast´pnie wskaza∏ on
na mo˝liwoÊç wprowadzenia do krtani p∏ynnych
leków za pomocà zakrzywionej rurki i wprowadzi∏
t´ metod´ do praktycznej medycyny. Wyda∏ niezmiernie wa˝nà monografi´ „Der Kehlkopfspiegel
und seine Verwer für Physiologie und Medizin”
(Leipzig 1860) oraz napisa∏ prac´ o czynnoÊci narzàdu g∏osu podczas oddychania i fonacji. Prace
swe og∏asza∏ w j´zykach niemieckim, w´gierskim, francuskim i angielskim.
W Budapeszcie Czermak wspó∏pracowa∏
z Ludovitem Markuszowskim (1815–1893), pochodzàcym ze S∏owacji wynalazcà wziernika
nosowego, który jako pierwszy zastosowa∏ go
do wykonywania przedniej rynoskopii po raz
pierwszy w codziennej praktyce. Markuszowski
nie opublikowa∏ opisu wziernika nosowego i metody przedniej rynoskopii. Czermak tak˝e u˝ywa∏ wziernika nosowego do badania chorych. On
te˝ pierwszy z Markuszowskim wprowadzi∏
termin „rhinoscopia”. Metoda badania nosa
w tylnej rynoskopii opracowana przez Czermaka
oraz metoda przedniej rynoskopii opracowana
przez Markuszowskiego stworzy∏y nowà dziedzin´ medycyny – rynologi´.
W Krakowie laryngoskopi´ wprowadzi∏
do badaƒ klinicznych w 1861 r. Karol Gilewski
(1832–1871), doskona∏y laryngolog, profesor
Kliniki Terapeutycznej UJ, który w 1860 r. zapozna∏ si´ z laryngoskopià u Türcka. W Warszawie
laryngoskopia by∏a stosowana od 1862 r. w Uniwersyteckiej Klinice Terapeutycznej prof. Ignacego Baranowskiego. Pierwsza u nas praca o
badaniu krtani za pomocà lusterka krtaniowego
oraz nosa za pomocà wziernika nosowego pt.
„O laryngoskopii i rynoskopii” wysz∏a spod pióra
Sebastiana Rosickiego (1830–1877), lekarza
szpitala wiejskiego w Sterdyni, który w 1860 r.
zapozna∏ si´ z tymi metodami badania w Wiedniu i opisa∏ je w Tygodniku Lekarskim nr 17
z 1861 r.
Nale˝y z satysfakcjà podkreÊliç, ˝e w swojej
pracy jako pierwszy opisa∏ pozycj´ chorego
do badania spoid∏a tylnego krtani, nazywanà
dzisiaj pozycjà Killiana, a opisanà przez tego
niemieckiego laryngologa 28 lat póêniej. ●
Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
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ONKOLOGIA
W OTORYNOLARYNGOLOGII
Sprawozdanie z XI Sympozjum
Gdaƒsk, 8–10 wrzeÊnia 2005
W dniach 8-10 wrzeÊnia 2005 r. odby∏o si´
w Gdaƒsku kolejne, 11. Sympozjum „Onkologia
w otorynolaryngologii”. Organizatorami by∏y:
Sekcja Onkologiczna PTORLChGSz oraz Katedra
i Klinika Otolaryngologii AM w Gdaƒsku, której
zespó∏ stanowi∏ komitet organizacyjny pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Czes∏awa Stankiewicza. Honorowy patronat nad sympozjum
obj´li prezydent miasta Gdaƒska oraz rektorzy
AMG, profesorowie Wies∏aw Makarewicz i Roman Kaliszan.
G∏ównym tematem sympozjum by∏y post´py w leczeniu nowotworów g∏owy i szyi, pozosta∏e tematy to: nowotwory nienab∏onkowe g∏owy i szyi oraz guzy gruczo∏ów Êlinowych. Uczestnictwo zg∏osi∏o 490 osób, lekarzy otolaryngologów i innych specjalistów. Przygotowali oni ∏àcznie 180 prac, 103 jako doniesienia ustne i 77 jako plakaty. Zaplanowano tak˝e 18 wyk∏adów
oraz 3 sesje panelowe na temat: guzy naczyniowe (moderator prof. W. Go∏àbek), post´py w chirurgicznym leczeniu raka krtani (moderator
prof. W. Szyfter), nowotwory Êlinianki przyusznej (moderator prof. C. Stankiewicz). Jednà sesj´
panelowà zorganizowa∏a Polska Grupa Badawcza Nowotworów G∏owy i Szyi na temat leczenia
paliatywnego (moderator prof. W. Golusiƒski).
Grup´ wyk∏adowców polskich stanowili wybitni specjaliÊci z ró˝nych dziedzin medycyny,
a wÊród nich profesorowie: A. Balcerska,
K. de Walden-Ga∏uszko, J. Limon (Gdaƒsk),
R. Krajewski, A. Krzeski, A. Kawecki, B. Jagielska
(Warszawa), K. Szyfter (Poznaƒ), S. Bieƒ (Kielce)
i T. Gierek (Katowice). Wyk∏adowcy zagraniczni,
którzy przyj´li zaproszenie do uczestnictwa
w sympozjum i przygotowali prezentacje, to profesorowie: Jan Olofsson (Bergen, Norwegia), Patrick Bradley (Nottingham, W. Brytania), Hiltrud
Glanz (Giessen, Niemcy), Marc Remacle (Yvoir/Bruksela, Belgia), Alfons Balm (Amsterdam,
Holandia), Reidar Grenman (Turku, Finlandia),
Milan Profant (Bratys∏awa, S∏owacja) oraz dr Romuald Wielgosz (Essen, Niemcy). Wymienieni
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goÊcie zagraniczni stanowià grono najwybitniejszych europejskich ekspertów w onkologii g∏owy
i szyi.
Sympozjum rozpocz´∏o si´ w czwartek
8 wrzeÊnia uroczystym otwarciem w najpi´kniejszej sali starego Gdaƒska, w Dworze Artusa.
Na program uroczystoÊci, w której wzi´li udzia∏
prawie wszyscy uczestnicy oraz liczne grono goÊci, z∏o˝y∏y si´ powitania i oficjalne przemówienia oraz wyk∏ad inauguracyjny pt. „Wspó∏czesna
medycyna wobec praw, oczekiwaƒ i potrzeb chorego”, który wyg∏osi∏a prof. Janina Suchorzewska. UroczystoÊç uÊwietni∏ wyst´p Chóru Akademii Medycznej w Gdaƒsku pod dyrekcjà Jerzego
Szarafiƒskiego, który zaprezentowa∏ zró˝nicowany repertuar piosenek filmowych, a tak˝e gospel i spirituals. UroczystoÊç otwarcia zakoƒczy∏a si´ wizytà w salach Ratusza G∏ównomiejskiego, gdzie odby∏o si´ przyj´cie powitalne.
W pierwszym dniu obrad (9 wrzeÊnia) odby∏y si´ cztery sesje wyk∏adowe, dwie panelowe, 5
plenarnych i jedna plakatowa. Tematy wyk∏adów
by∏y zró˝nicowane, obejmowa∏y epidemiologi´
guzów g∏owy i szyi (T. Gierek – nowotwory z∏oÊliwe ucha, R. Grenman – nowotwory Êlinianki
przyusznej, P. Bradley – guzy ma∏ych gruczo∏ów
Êlinowych), wybrane nowotwory (S. Bieƒ – czerniak z∏oÊliwy, A. Balcerska – nowotwory g∏owy
i szyi u dzieci), zagadnienia chirurgicznego leczenia nowotworów g∏owy i szyi (A. Krzeski oraz
R. Wielgosz – chirurgia endoskopowa zatok przynosowych, R. Krajewski – chirurgia podstawy
czaszki, H. Glanz – chirurgia raka struny g∏osowej), problem stanów przedrakowych (J. Olofsson), znaczenie w´z∏a wartowniczego (M. Remacle), aspekty biologii molekularnej (J. Limon,
K. Szyfter), zagadnienia psychoonkologiczne
(K. de Walden-Ga∏uszko), problemy walki z
bólem (J. Jarosz) oraz post´py w leczeniu i rehabilitacji chorych na nowotwory g∏owy i szyi
(A. Balm). Pozosta∏e wyk∏ady (A. Kawecki, B. Jagielska i M. Profant) odby∏y si´ w drugim dniu
obrad podczas sesji plenarnych. Ze wzgl´du

na kompetencje wyk∏adowców i tematyk´ wyk∏ady cieszy∏y si´ znacznym zainteresowaniem
uczestników.
Sesje panelowe (jedna na temat guzów naczyniowych, druga – post´pów w leczeniu raka
krtani) mia∏y charakter wybitnie szkoleniowy,
przedstawiajàc przede wszystkim aspekty praktyczne omawianych zagadnieƒ. Podczas sesji
plenarnych prezentowano referaty na temat raka krtani, guzów Êlinianek, protez g∏osowych
Provox, operacji cz´Êciowych oraz zagadnieƒ immunohistochemicznych.
Wieczorem odby∏o si´ spotkanie kole˝eƒskie
w salach Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdaƒsku. Uczestnicy sp´dzili czas w mi∏ej i kole˝eƒskiej atmosferze nie tylko w stylowych salach muzeum, ale tak˝e na nabrze˝u Mot∏awy
przy burcie statku-muzeum m/s „So∏dek”.
W drugim dniu obrad (sobota, 10 wrzeÊnia)
odby∏y si´ dwie sesje panelowe, siedem plenarnych oraz szeÊç plakatowych. Jedna z sesji panelowych dotyczy∏a praktycznych aspektów nowotworów Êlinianki przyusznej, a druga, zorganizowana przez Polskà Grup´ Badawczà Nowotworów G∏owy i Szyi, leczenia paliatywnego; sesja
ta, w której uczestniczyli specjaliÊci otolaryngologii, onkologii, psychoonkologii i etyki, by∏a
znakomità lekcjà bioetyki nie tylko dla najm∏odszych uczestników sympozjum. W czasie sesji
plenarnych prezentowano referaty na temat gu-

zów nienab∏onkowych g∏owy i szyi, nowotworów
gruczo∏ów Êlinowych (podczas tej sesji ˝ywà
dyskusj´ wywo∏a∏o doniesienie na temat zewnàtrztorebkowego wyci´cia guzów przyusznicy),
roli radioterapii, a tak˝e nowotworów zatok
przynosowych i podstawy czaszki.
Sesje plakatowe sk∏ada∏y si´ g∏ównie z
prezentacji rzadkich przypadków nowotworów
g∏owy i szyi. Wi´kszoÊç plakatów by∏a bardzo
dobrze przygotowana plastycznie, zawierajàc
doskona∏à dokumentacj´ fotograficznà, mikroskopowà i radiologicznà.
Obrady odbywa∏y si´ w salach wyk∏adowych
Collegium Biomedicum Akademii Medycznej
w Gdaƒsku. W sympozjum uczestniczy∏o 25 firm
farmaceutycznych, aparaturowych i wydawniczych, prezentujàc i promujàc swoje wyroby.
Atmosfera sympozjum by∏a bardzo dobra,
a poziom wi´kszoÊci doniesieƒ, a przede wszystkim wyk∏adów, bardzo wysoki. Uczestniczàcy
licznie m∏odzi lekarze, zw∏aszcza specjalizujàcy
si´, mieli okazj´ poznania wielu nowych zagadnieƒ z zakresu onkologii g∏owy i szyi. Za udzia∏
w sympozjum uczestnik otrzyma∏ 17 punktów
szkoleniowych (niezale˝nie od mo˝liwoÊci uzyskania punktów za prezentacj´).
prof. dr hab. med. Czes∏aw Stankiewicz
dr med. Bo˝ena Kowalska
dr med. Bogus∏aw Mikaszewski
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WSPÓ¸CZESNA MEDYCYNA
WOBEC PRAW, OCZEKIWA¡
I POTRZEB CHOREGO
prof. dr hab. med. Janina Suchorzewska
Wyk∏ad inauguracyjny wyg∏oszony w Gdaƒsku
8 wrzeÊnia 2005 r. podczas uroczystego
otwarcia XI Sympozjum
„Onkologia w otorynolaryngologii”
Ka˝dy zjazd naukowy to podsumowanie
osiàgni´ç, wymiana doÊwiadczeƒ, okreÊlenie
kierunków przysz∏ego dzia∏ania, ale równie˝
okazja do szerszej refleksji nad teraêniejszoÊcià,
nad tym, co przynosi obecna, nieomal wszechpot´˝na medycyna, którà dziÊ powszechnie okreÊla
si´ medycynà sukcesu. W bogatym programie
naukowym tego spotkania, na samym jego poczàtku, zgodnie z inicjatywà organizatorów mamy czas przeznaczony na refleksj´ dotyczàcà potrzeb i oczekiwaƒ cz∏owieka wobec wspó∏czesnej
medycyny. Wiedza o potrzebach chorego, a wraz
z nià kszta∏towanie naszych relacji z chorym
cz∏owiekiem, zmienia si´ pod wp∏ywem uwarunkowaƒ historycznych, post´pu nauk medycznych, ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa, jak równie˝
w∏asnego dojrzewania w zawodzie lekarza.
Pokoleniu lekarzy, które reprezentuj´, dane
by∏o prze˝yç wr´cz rewolucyjne przeobra˝enia
w medycynie. By∏y one wynikiem post´pu badaƒ
naukowych, odkrywania nieznanych przedtem
przyczyn chorób, procesów patologicznych, ale
przede wszystkim lawinowego post´pu technicznego. ˚ycie tego pokolenia to przecie˝ czas,
w którym ustanie czynnoÊci serca nie jest jednoznaczne z definicjà Êmierci, a ÊmiercionoÊna
dawniej kurara sta∏a si´ podstawà nowoczesnego znieczulenia. To czas, w którym mo˝emy wykorzystywaç w leczeniu setki nowo poznanych
antybiotyków. Fundamentalne przemiany w diagnostyce zarówno laboratoryjnej, jak i molekularnej, pozwalajàcej oznaczaç precyzyjnie hormony, enzymy, mediatory i markery, oraz przemiany w diagnostyce obrazowej – to dzisiejsza
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz
Katedra Bioetyki i Deontologii AM w Gdaƒsku
ul. D´binki 7, 80-211 Gdaƒsk
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prof. dr hab. med. Janina Suchorzewska

rzeczywistoÊç w rozpoznawaniu choroby, jej zapobieganiu i leczeniu ∏àcznie z wykorzystaniem
terapii genowej. Obserwujemy procesy metaboliczne, wyliczamy precyzyjnie zu˝ycie tlenu,
przep∏yw krwi w ró˝nych obszarach organizmu,
wymieniamy narzàdy, wkraczamy w najg∏´bsze
tajniki poszczególnych elementów komórkowych. Czy to nie fascynujàce?
Jak˝e cz´sto stajemy zafascynowani nowym
odkryciem lub aparaturà, która za pomocà mikroprocesorów pozwala zast´powaç w sposób
kontrolowany prac´ poszczególnych narzàdów,
realizujàc zaprogramowanà przez nas czynnoÊç.
Ledwie nadà˝ajàc za post´pem we w∏asnych
specjalnoÊciach, przyt∏oczeni narastajàcymi problemami i trudnoÊciami w ochronie zdrowia, nie
znajdujemy miejsca na myÊl o potrzebach i oczekiwaniach cz∏owieka chorego, tych oczekiwa-

lekarzami. Ka˝dy z nich przekazuje swoje opinie.
Mogà one niejednokrotnie ró˝niç si´, co wprowadza chorego w stan niepewnoçci: nie wie, które z nich sà prawdziwe i którym ma daç wiar´.
Szuka pomocy i interpretacji swoich wyników
u ró˝nych osób, nie zawsze kompetentnych. Wynikiem jest utrata zaufania nie tylko do jednego
lekarza, ale do lekarzy w ogóle.
Pr´˝nie rozwijajàcy si´ przemys∏ farmaceutyczny wraz z aktywnoÊcià reklamowà, poza niewàtpliwymi dobroczynnymi efektami, pozwalajàcymi lepiej i skuteczniej leczyç, powoduje, ˝e
ludzie sami si´gajà po ulotki informacyjne i leki.
To powa˝ny problem w procesie leczenia, wynikajàcy z niezrealizowanych oczekiwaƒ wobec
systemu ochrony zdrowia. ZnajomoÊç osobowoÊci chorego, jego odczuç, jest warunkiem sprostania jego potrzebom i oczekiwaniom. Niewàtpliwie najwa˝niejsze jest oczekiwanie na skuteczne, zgodne z aktualnà wiedzà dzia∏ania, dajàce powrót do pe∏nego zdrowia w nowoczesnym
jego poj´ciu. Gdyby jednak na tym poprzestaç, to
czy nie powsta∏by jedynie model zwiàzku opartego na rzeczowym Êwiadczeniu us∏ug, w którym liczà si´ jedynie u˝yte w leczeniu instrumenty oraz uzyskane wyniki. Czy w dzisiejszym
Êwiecie przemian i post´pu w medycynie taki
ubogi w treÊci emocjonalne model mo˝e byç akceptowany? Oczekiwania chorego, choç zeÊrodkowujà si´ na nadziei przywrócenia zdrowia
z dobrà jakoÊcià ˝ycia, jednak nie ograniczajà si´
jedynie do tego. Koncentrujà si´ one równie˝
na pragnieniu wspomagania w odczuwanym
przez niego cierpieniu. Chory po prostu pragnie
byç otoczony naszà troskà, pragnie, aby widzieç
w nim cz∏owieka myÊlàcego i czujàcego i nie
chce byç traktowany jak silnik oddawany
do przeglàdu i naprawy w warsztacie, w którym
jak˝e cz´sto nieznane sà osoby Êwiadczàce us∏ugi, jak równie˝ ich jakoÊç. Rzeczywiste oczekiwania chorego nie mogà wi´c byç spe∏nione bez
zapewnienia kontaktu interpersonalnego, opierajàcego si´ na zrozumieniu.
Aby zrozumieç, trzeba poznaç prze˝ycia
chorego, jego obawy i l´ki. Bez tej wiedzy nie
mo˝na mówiç o zrozumieniu. Prawdziwe zrozumienie zaÊ to odczuwanie, to wra˝liwoÊç
na ludzkie cierpienie. Nie mo˝e ona dominowaç
w dzia∏aniach lekarza, ale powinna wspó∏dzia∏aç
z wiedzà, rozumem i doÊwiadczeniem lekarskim.
Oczekiwania chorego wobec medycyny dzisiejszych czasów zmieni∏y si´. Wspó∏czesny chory jest innym pacjentem ni˝ kilkanaÊcie, a nawet
kilka lat temu. Wie on o medycynie znacznie
wi´cej, choç wiedza ta nie jest rzeczywistà
wiedzà, a jedynie informacjà o wiedzy, którà
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niach, które jak˝e cz´sto wykraczajà szerzej
poza pragnienie jedynie odzyskania zdrowia.
WÊród fascynacji nowymi odkryciami i post´pem w medycynie pojawiajà si´ przecie˝ pytania. Czy wraz z tym post´pem zmieni∏y si´
oczekiwania chorego? Czy ten osza∏amiajàcy post´p przyt∏umi l´k i poczucie zagro˝enia nieod∏àcznie zwiàzane z chorobà? Czy nie powinien on
budziç wi´kszych nadziei na wyzdrowienie,
na ograniczenie bólu i cierpienia? Czy˝ nie powinien zwi´kszaç zaufania do lekarza, który majàc
takie mo˝liwoÊci, b´dzie móg∏ lepiej rozpoznawaç choroby i osiàgaç lepsze wyniki terapeutyczne? I pytanie bardzo konkretne: czy chory
zamkni´ty samotnie w tubie rezonansu magnetycznego odczuwa mniejsze zagro˝enie i l´k,
nieod∏àcznie towarzyszàce chorobie? Czy zwalczajàc chwilowe przera˝enie przed nieznanà mu
maszynà, uspokaja si´ na myÊl, ˝e w∏aÊnie to badanie mo˝e mu daç szans´ na w∏aÊciwie przeprowadzone leczenie? I wreszcie – czy wspania∏y post´p w technikach diagnozowania chorób
nie powoduje przerzucenia zainteresowania leczàcego na wyniki badaƒ, które stanà si´ wa˝niejsze ni˝ wywiad, rozmowa z chorym i bezpoÊredni z nim kontakt?
Na przytoczone pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo ka˝dy cz∏owiek jest niepowtarzalny w swojej osobowoÊci. Wiele z reakcji
jest wspólnych dla wi´kszoÊci z nas. Znamy dobrze te negatywne emocje i doznania zwiàzane
z chorobà, zaskoczenie, l´k, gniew i bunt. Ale czy
w codziennych kontaktach z chorym mamy pe∏nà ÊwiadomoÊç jego potrzeb, êróde∏ l´ku, granic
cierpienia? Czy zawsze zdajemy sobie spraw´, ˝e
êród∏o l´ku to nie tylko sama choroba, jej rodzaj,
przebieg, szansa na wyleczenie. Chory mo˝e l´kaç si´ bólu, braku kontroli nad w∏asnym cia∏em,
uzale˝nienia od pomocy innych, utraty dotychczasowej pozycji zawodowej, spo∏ecznej, rodzinnej. Odczuwane zagro˝enia coraz cz´Êciej nasilajà uparte dà˝enia mediów do przekazywania
i eksponowania w sensacyjnym uj´ciu naszych
pomy∏ek czy nieetycznych zachowaƒ, które
przecie˝ nie omijajà naszego zawodu. To prowadzi nie tylko do zniszczenia autorytetu lekarza,
ale do nasilenia si´ reakcji l´kowych chorego
wskutek utraty zaufania, a wraz z nià utraty
wiary w skutecznoÊç leczenia. W tej sytuacji
mo˝na nawiàzaç do s∏ynnego powiedzenia
Hassana II, króla Maroka, ˝e dobry i uczciwy
lekarz „winien cieszyç si´ szacunkiem, albowiem
cz∏owiek, który uzdrawia, ma w sobie coÊ z
Boga”. Wielorakie specjalnoÊci medyczne
powodujà, ˝e pacjent styka si´ w procesie
diagnostycznym i terapeutycznym z wieloma
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uzyskuje najcz´Êciej z przekazów medialnych
lub popularnych publikacji. Ta wiedza ma przede
wszystkim stymulowaç myÊlenie o w∏asnej kondycji biologicznej i dostrzegaç w∏asne niedomagania, które wymagajà pomocy lekarskiej. Tacy
pacjenci uwa˝ajà si´ cz´sto za bieg∏ych w problemach medycznych. Wymaga to od lekarza
wielkiego taktu w kierowaniu rozmowà, aby nie
schodzi∏a na tory niepotrzebnej dyskusji, odbywajàcej si´ przecie˝ na dwóch ró˝nych poziomach wiedzy. Zmiany w ÊwiadomoÊci ludzi, wiedza w zakresie promocji zdrowia i zachowania
w chorobie doprowadzi∏y do zmian relacji pomi´dzy lekarzem a pacjentem. Ta zmiana z systemu paternalistycznego na system szanujàcy
autonomi´ pacjenta znalaz∏a swoje odniesienie
w regulacjach prawnych okreÊlanych jako prawa
pacjenta. Autonomia coraz cz´Êciej jest rozumiana nie tylko jako prawo do zgody na dzia∏ania
medyczne, ale równie˝ prawo do zaspokajania
okreÊlonych oczekiwaƒ zwiàzanych ze standardem jakoÊci i rodzaju us∏ug medycznych. Prawdà
jest, ˝e im skuteczniej i lepiej leczymy, im wi´ksze medycyna robi post´py, tym bardziej rosnà
oczekiwania ludzkie. Medycyna ma im zapewniç
owe „well being” we wszystkich aspektach: fizycznym, psychicznym, spo∏ecznym. Potrzeby
poszczególnego chorego sk∏adajà si´ na oczekiwania spo∏eczeƒstwa. Oczekiwania na wysokie
standardy us∏ug wed∏ug obecnej wiedzy, jak
równie˝ dost´pnoÊci do nowych technologii nie
mogà byç powszechnie spe∏niane z powodu niedostatecznych nak∏adów na ich realizacj´. W tej
sytuacji jawi si´ nowe zagro˝enie w realizacji
oczekiwaƒ chorego. Wprowadzane limity Êwiadczonych us∏ug i finansowanie ich niezgodne
z rzeczywistymi kosztami b´dzie powodowaç
niepowetowane szkody. Medycyna mo˝e stawaç
si´ ÊciÊle wyliczonym zbiorem procedur i standardów post´powania i dzia∏aç, jak to powiedzia∏
ks. prof. J. Tischner, w obcych dlaƒ ˝ywio∏ach:
Êwiatopoglàdu technicznego i ekonomii towarowej.
Od pracowników ochrony zdrowia wymaga
si´ wysokiego standardu us∏ug, nie zapewniajàc
niezb´dnych Êrodków do ich realizacji. Stajà oni
wobec istotnych dylematów etycznych. Poniewa˝ nie starczy dla wszystkich, to kogo wybieraç
i kto ma wybieraç. To problem wspó∏czesnego
Êwiata, jak˝e tragiczny.
Tak jak chory chce wspó∏uczestniczyç w podejmowaniu decyzji w sprawach swego zdrowia,
tak i poszczególni cz∏onkowie spo∏eczeƒstwa
chcà coraz cz´Êciej wyra˝aç swoje opinie w
kwestiach uznanych przez nich za wa˝ne. Coraz
wi´cej bowiem chorych swojà autonomi´ zaczy-
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na rozumieç jako mo˝liwoÊç opiniowania wa˝nych decyzji w ca∏ym systemie ochrony zdrowia.
Nie sà to czasy, w których Êwiat∏a cz´Êç spo∏eczeƒstwa zechce akceptowaç decyzje zapadajàce
za zamkni´tymi drzwiami gabinetów rzàdzàcych.
Potrzebny jest dialog spo∏eczny. Warunkiem tego
dialogu jest jednak odpowiedni stopieƒ wykszta∏cenia w spo∏eczeƒstwie i rzetelna informacja o mo˝liwoÊciach i dost´pnoÊci do osiàgni´ç
medycyny. Spo∏eczeƒstwo musi rozumieç, ˝e powodem upadajàcych szpitali nie sà jedynie niegospodarni dyrektorzy, ale wzrastajàce koszty
nowych technologii medycznych, niepozwalajàce nowoczeÊnie leczyç za przyznawane na ochron´ zdrowia Êrodki finansowe. UfnoÊç i nadzieja,
niegdyÊ atrybuty relacji lekarz – pacjent, przemieniajà si´ w relacj´ system – pacjent. Pacjent
staje na co dzieƒ wobec anonimowego niezrozumia∏ego systemu i jak˝e cz´sto zawodnej techniki. To objawia si´ w narastajàcej krytyce lekarza,
zw∏aszcza tam, gdzie brakuje umiej´tnoÊci w∏aÊciwego kontaktu interpersonalnego. W tym systemie coraz bardziej odczuwalny staje si´ brak
sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, rozumianej nie tylko w kategorii losu pojedynczego cz∏owieka, ale
równie˝ w kategorii spo∏ecznoÊci, czyli wspólnego
losu ludzi. W oczach pacjenta system jest niezrozumia∏y, nie mo˝na na niego oddzia∏ywaç ani go
kontrolowaç. Interesów chorego nie reprezentujà w rzeczywistoÊci ani partie polityczne, ani
samorzàdy. W tym systemie lekarze majà bardzo
ograniczone mo˝liwoÊci spe∏nienia oczekiwaƒ
uwzgl´dniajàcych interesy spo∏eczne. Rolà ich
jest jednak upowszechnienie istniejàcych problemów, przed którymi stajà lekarze, tak aby
g∏osy spo∏eczne dociera∏y do tych, którzy sà odpowiedzialni za polityk´ zdrowotnà w kraju. Jest
to te˝ droga w kierunku minimalizacji spo∏ecznego kryzysu zaufania do medycyny i ludzi
zawodowo z nià zwiàzanych.
DziÊ, w dobie postmodernizmu, w której ˝ycie cz∏owieka traci na wartoÊci, w dobie braku
wra˝liwoÊci na idea∏y moralne, w dobie negowania istnienia obiektywnych wartoÊci i dà˝enia
do maksymalizacji osobistych korzyÊci, sytuacja
cierpiàcego cz∏owieka coraz rzadziej znajduje si´
w centrum uwagi – wszak tyle jest wa˝niejszych
spraw. BezdusznoÊç jawi si´ jako coraz wi´ksze
zagro˝enie. Musimy mieç ÊwiadomoÊç tych
zagro˝eƒ, aby móc im przeciwdzia∏aç, aby
medycyna pozosta∏a nadal sztukà, a wcià˝ niezmienne potrzeby cierpiàcego cz∏owieka, pomimo
wszystkich przemian, mog∏y byç spe∏niane.
Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
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