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Drodzy Czytelnicy;
kryzys, o którym s∏yszymy codziennie
i który dotyka niejednego z Paƒstwa,
równie˝ nie jest ∏askawy dla przedsi´wzi´cia o nazwie Magazyn Otorynolaryngologiczny. Przez wiele lat dok∏ada∏em wszelkich staraƒ, aby Magazyn by∏ eleganckim
pismem z bardzo ograniczonà iloÊcià
reklam. Czyni∏em wszystko, aby hojny
sponsor nie dominowa∏ z promocjà swoich
produktów. Niestety, ten czas nale˝y
do przesz∏oÊci.
Aby utrzymaç przy ˝yciu ide´ bezp∏atnego dostarczania naszego pisma cztery
razy w roku do bez ma∏a 3500 laryngologów w Polsce, musia∏em podjàç decyzj´
o zamieszczaniu w nim wielu reklam,
w myÊl zasady „grosz do grosza”. Musz´
przyznaç, ˝e spotykam si´ z doÊç du˝à
˝yczliwoÊcià ze strony reklamodawców,
którym bardzo podoba si´ idea wydawania Magazynu, za co im bardzo
dzi´kuj´. Mam nadziej´, ˝e równie˝
Paƒstwo przyjmujà t´ zmian´ ze zrozumieniem. Wszak zawsze jest to garÊç
dodatkowych informacji.
Serdecznie pozdrawiam,

Antoni Krzeski
Redaktor Naczelny

01-015 Warszawa

Adres korespondencyjny: Magazyn Otorynolaryngologiczny

Warszawa, kwiecieƒ 2009

02-218 Warszawa 124, skr. poczt. 60
Magazyn Otorynolaryngologiczny przeznaczony jest wy∏acznie dla lekarzy,
którzy posiadajà uprawnienia do wystawiania recept.
Wszelkie prawa zastrze˝one. Kopiowanie w cz´Êci lub w ca∏oÊci bez uzyskania
zezwolenia wydawcy jest zabronione. Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za treÊç reklam, og∏oszeƒ i materia∏ów sponsorowanych zamieszczonych
w Magazynie Otorynolaryngologicznym.
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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
FRANCISZEK NOWOTNY
(1872–1924)

Franciszek Nowotny urodzi∏ si´ w Wieliczce
8 wrzeÊnia 1872 r. By∏ synem Bogumi∏a, s´dziego
Sàdu Powiatowego, i Zofii z domu Lögler. Gimnazjum Klasyczne im. Êw. Jacka w Krakowie
ukoƒczy∏ w 1891 r. Dyplom doktora wszech nauk
lekarskich uzyska∏ na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Jagielloƒskiego 31 marca 1897 r.
Przez ponad trzy lata zdobywa∏ wiedz´ ogólnolekarskà, pracujàc w charakterze sta˝ysty i asystenta w oddzia∏ach dzieci´cych, zakaênym i laryngologicznym w Szpitalu Powszechnym Êw.
¸azarza oraz w Oddziale Chorób Wewn´trznych
u prof. Pareƒskiego w Szpitalu Êw. Ludwika
w Krakowie. Stanowisko asystenta Kliniki Laryngologicznej UJ w szpitalu Powszechnym Êw.
¸azarza, kierowanej przez prof. Przemys∏awa
Pienià˝ka, objà∏ 1 paêdziernika 1900 r. Wiedz´
laryngologicznà zdobytà w krakowskiej Klinice
Laryngologicznej uzupe∏ni∏ studiami z dziedziny
otiatrii w klinice prof. Adama Politzera w Wiedniu. Habilitowa∏ si´ 31 stycznia 1906 r. w dziedzinie laryngologii, rynologii i otiatrii na podstawie wyk∏adu habilitacyjnego pt. „Migda∏ki jako
wrota zaka˝enia” i uzyska∏ tytu∏ docenta prywatnego. B´dàc pierwszym w kraju docentem otiatrii, rozpoczà∏ wkrótce wyk∏ady z tej specjalnoÊci
jako oddzielnego i obowiàzkowego przedmiotu
dla studentów medycyny. Wyk∏ady opracowywa∏
zawsze sumiennie i wyg∏asza∏ jasno, z poczuciem
gruntownej znajomoÊci przedmiotu. Bezp∏atnym
profesorem tytularnym zosta∏ mianowany 14
kwietnia 1910 r. Po Êmierci prof. Pienià˝ka, 15
czerwca 1916 r. objà∏ tymczasowe kierownictwo
Kliniki Laryngologicznej UJ, którà kierowa∏
do czerwca 1919 r., kiedy to przekaza∏ kierownictwo Kliniki prof. Aleksandrowi Baurowiczowi.
Nominacj´ na rzeczywistego profesora nadzwyczajnego otolaryngologii otrzyma∏ 31 lipca 1919 r.
Po oddzieleniu otologii od laryngologii i podziale
pomieszczeƒ oraz wyposa˝enia kliniki na równe

cz´Êci, mocà decyzji z 11 marca 1920 r., wydanej
przez specjalnie powo∏anà komisj´ laryngologicznà Rady Wydzia∏u Lekarskiego UJ, zosta∏ kierownikiem Kliniki Otologicznej, a kierownictwo
Kliniki Laryngologicznej objà∏ prof. A. Baurowicz.
Profesor Nowotny dba∏ o rozwój swojej wiedzy fachowej, wyje˝d˝ajàc co roku do zagranicznych oÊrodków naukowych. Bra∏ udzia∏ w zjazdach otolaryngologów niemieckich i utrzymywa∏
mi´dzynarodowe kontakty naukowe. Z zagranicznych wyjazdów naukowych przywozi∏ do
kraju nowe poglàdy i tematy do pracy naukowej.
W pracy klinicznej zawsze dà˝y∏ do stosowania
najnowszych Êrodków leczniczych, w których
wyborze by∏ niezwykle krytyczny, oraz najnowszych metod operacyjnych, wprowadzajàc cz´sto
w∏asne pomys∏y i udoskonalenia, które przychodzi∏y mu z wielkà ∏atwoÊcià. Jego zdanie jako
diagnosty w powik∏anych przypadkach chorobowych by∏o zawsze wyrokujàce. W 1907 r. jako
pierwszy zastosowa∏ i nast´pnie propagowa∏
zmodyfikowanà, nazywanà zachowawczà, operacj´ doszcz´tnà ucha Êrodkowego w niektórych
przypadkach perlaka ucha. Tej metody nie
opublikowa∏, a podobny sposób post´powania
www.magazynorl.pl
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operacyjnego opisany przez autorów zagranicznych kilka lat póêniej rozpoczà∏ nowy etap rozwoju chirurgii otologicznej. Nale˝y go uwa˝aç
za prekursora zabiegów poprawiajàcych s∏uch.
Jego dorobek naukowy obejmuje 14 publikacji
w j´zyku polskim i niemieckim o charakterze
sprawozdawczym, statystycznym i kazuistycznym, w których przekaza∏ nowe i oryginalne
spostrze˝enia i myÊli oraz omówi∏ stanowisko
krakowskiej Kliniki wobec rozwijajàcych si´
w owym czasie nowych metod badania i leczenia
chorób górnych dróg oddechowych, w której to
dziedzinie Klinika by∏a w Êwiecie naukowym
powa˝nym autorytetem. Profesor omówi∏ technik´ wydobywania cia∏ obcych z dróg pokarmowych
i oddechowych, a zawarte opisy trudnych usuni´ç
cia∏ obcych dowodzà jego niezwyk∏ej wprawy
i zr´cznoÊci w technice bronchoskopowej. Zastosowa∏ bronchoskopi´ i rozpylanie kokainy z adrenalinà na b∏on´ Êluzowà oskrzeli do leczenia ataków astmy oskrzelowej i omówi∏ wyniki tej nowej,
przez siebie opracowanej metody w pismach polskich i niemieckich. W ostatnich latach ˝ycia
zajmowa∏ si´ badaniami fizjologii ucha, których
nie ukoƒczy∏.
By∏ niezwykle uzdolnionym cz∏owiekiem.
Obszernà swojà bibliotek´ medycznà ofiarowa∏
Towarzystwu Lekarskiemu Krakowskiemu, którego by∏ cz∏onkiem.
Zmar∏ 31 grudnia 1924 r. w wieku 52 lat.
Pochowany zosta∏ na Cmentarzu Rakowickim.
Zwiàzek ma∏˝eƒski zawar∏ z Zofià Browicz,
córkà Tadeusza, profesora anatomii patologicznej UJ. Mia∏ córk´ Ann´, zam´˝nà Rudowskà,
in˝. rolnika, i dwóch braci: Bogumi∏a i Juliana.
dr med. Stanis∏aw Zab∏ocki

PiÊmiennictwo

www.orl2010.pl
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ROZPOZNANIE I LECZENIE
ALERGICZNEGO NIE˚YTU NOSA
dr med. Anna Zawadzka-Krajewska

DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF ALLERGIC
RHINITIS
Allergic rhinitis is a global health problem, as 400
million subjects suffer from it. It is the most frequent
allergic disease. Allergic rhinitis should be considered
as a strong risk factor for asthma development and
a risk factor for the control of asthma. Patients with
persistent allergic rhinitis should be evaluated for
asthma and patients with asthma should be evaluated
for rhinitis.

(Mag. ORL, 2009, VIII, 2, 39–47)

Key words:
allergic rhinitis, management, children

PRACA RECENZOWANA

W roku 1999 zosta∏a powo∏ana we wspó∏pracy
ze Âwiatowà Organizacjà Zdrowia mi´dzynarodowa grupa robocza pod nazwà Alergiczny Nie˝yt
Nosa i Jego Wp∏yw na Astm´ (Allergic Rhinitis and
its Impact on Asthma – ARIA). Jej zadaniem jest
badanie zwiàzków mi´dzy alergicznym nie˝ytem
nosa i astmà. W 2001 r. ukaza∏ si´ pierwszy raport,
który stanowi∏ êród∏o najnowszej wiedzy na temat
alergicznego nie˝ytu nosa (ANN) (Bousquet i in.
2001). W roku 2008 otrzymaliÊmy kolejny raport,
b´dàcy uaktualnieniem stanowiska ARIA z 2001 r.
(Bousquet i in. 2008).
Alergiczny nie˝yt nosa jest najcz´stszà chorobà alergicznà u dzieci – chorobowoÊç wynosi
25–40% (Samoliƒski 2008, Wright i in. 1994).
Objawy ANN sà nast´pstwem reakcji IgE – zale˝nej po ekspozycji na alergen. Alergiczny nie˝yt
nosa dzieli si´ na okresowy, trwajàcy krócej ni˝
4 dni w tygodniu lub krócej ni˝ przez kolejne
4 tygodnie, i przewlek∏y, trwajàcy d∏u˝ej ni˝
4 dni w tygodniu i d∏u˝ej ni˝ przez 4 kolejne
tygodnie. Obie postaci choroby mogà mieç przebieg ∏agodny, bez zaburzeƒ snu i zmian w dziennej
aktywnoÊci, lub umiarkowany/ci´˝ki, któremu
towarzyszà wymienione zaburzenia.

ROZPOZNANIE

▲

Klinika Pneumonologii
i Alergologii Wieku Dzieci´cego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Marek Kulus
01-184 Warszawa, ul. Dzia∏dowska 1

U dzieci starszych, powy˝ej 6. roku ˝ycia,
rozpoznanie ANN zwykle nie jest trudne i opiera
si´ na doÊç charakterystycznych objawach klinicznych, takich jak surowiczy wyciek z nosa,
upoÊledzenie jego dro˝noÊci, napadowe kichanie, Êwiàd nosa, oraz na badaniach diagnostycznych: punktowych testach skórnych i/lub ocenie
st´˝enia alergenowoswoistych IgE (ryc. 1)
(Bousquet i in. 2008). U dzieci m∏odszych ANN
cz´sto jest leczony jako zaka˝enie b∏ony Êluzowej nosa. Objawy dotyczàce nosa, trwajàce powy˝ej dwóch tygodni powinny sk∏aniaç do
rozwa˝enia innego rozpoznania (Bousquet i in.
2008). Ma∏e dzieci chore na ANN o umiarkowanym/ci´˝kim przebiegu cz´sto g∏oÊno oddychajà,
pochrzàkujà, chrapià, rzadko dochodzi u nich
www.magazynorl.pl
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do utraty w´chu lub smaku. Niejednokrotnie
wyglàd dziecka nasuwa podejrzenie ANN.
„Gapowaty” wyraz twarzy, cienie pod oczami,
bruzda poprzeczna na nosie spowodowane
cz´stym pocieraniem (salut alergiczny),
spierzchni´te wargi, wada zgryzu mogà Êwiadczyç o chorobie (Berger 2004).
Pomocne w ustaleniu rozpoznania sà:
– wywiad rodzinny ukierunkowany na wyst´powanie chorób atopowych w rodzinie,
– ocena, czy ANN nie jest kolejnym krokiem
w marszu alergicznym, poprzedzonym
alergià pokarmowà i/lub atopowym zapaleniem skóry,
– badania diagnostyczne obejmujàce punktowe testy skórne i/lub ocen´ st´˝enia
alergenowoswoistych IgE.
Ostateczne rozpoznanie nie mo˝e byç oparte
jedynie na ocenie badaƒ diagnostycznych: st´˝eniu ca∏kowitym IgE (Nickel i in. 2005), punkto-

wych testach skórnych i obecnoÊci alergenowoswoistych IgE (Ballardini i in. 2006, Fiocchi i in.
2004). Wyniki badaƒ powinny korelowaç z obrazem klinicznym choroby i dopiero wówczas mo˝na
stwierdziç, ˝e okreÊlony alergen jest odpowiedzialny za stwierdzone objawy chorobowe.
W ró˝nicowaniu ANN u ma∏ych dzieci nale˝y
braç pod uwag´:
– zaka˝enie b∏ony Êluzowej nosa (szczególnie
zaka˝enia wirusowe),
– cia∏o obce,
– wady anatomiczne nosa,
– mukowiscydoz´,
– zespó∏ dyskinetycznych rz´sek,
– przerost migda∏ka gard∏owego (Steele
2006, Noone i in. 2004).
U dzieci starszych w ró˝nicowaniu nale˝y
uwzgl´dniç dodatkowo zmiany pourazowe w nosie, a u starszej m∏odzie˝y i doros∏ych polipy
nosa i zmiany rozrostowe (ziarniniak Wegenera).

➞
➞➞
➞➞ ➞ ➞ ➞

WYCIEK WODNISTEJ WYDZIELINY Z NOSA I KICHANIE

TAK

UpoÊledzona
dro˝noÊç nosa

➝

TAK

➝

Prawdopodobieƒstwo
alergii

Objawy wyst´pujàce
o tej samej porze roku
TAK

Obustronne objawy oczne: Êwiàd,
∏zawienie, zaczerwienienie
TAK

POTWIERDè DIAGNOZ¢
ANN PTS* lub/i as IgE**

NIE

MO˚LIWOÂå ALERGII MA¸A

Âciekanie wydzieliny
po tylnej Êcianie gard∏a
TAK

➞

MO˚LIWOÂå ALERGII

➞
➞

Nadka˝ona wydzielina
Ból okolicy twarzy

Przewlek∏e zapalenie
b∏ony Êluzowej nosa
i zatok przynosowych

*PTS – punktowe testy skórne
**as IgE – alergenowoswoiste IgE

Ryc.1. Algorytm rozpoznawania alergicznego nie˝ytu nosa (dzieci powy˝ej 6. r.˝.) wg ARIA 2008
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Leki przeciwhistaminowe podawane doustnie
i na b∏on´ Êluzowà nosa stosowane sà we wszystkich postaciach ANN. Zaleca si´ podawanie leków
przeciwhistaminowych drugiej generacji. Leki
z tej grupy sà skuteczne w leczeniu objawów
wywo∏anych histaminà: kichania, surowiczego
wycieku z nosa, Êwiàdu nosa, majà natomiast
niewielki wp∏yw na blokad´ nosa (Simons 2004).
Leki przeciwhistaminowe drugiej generacji nie
majà sedatywnego dzia∏ania na oÊrodkowy uk∏ad
nerwowy, nie dzia∏ajà kardiotoksycznie i przeciwcholinergicznie, nie wp∏ywajà na wzmo˝enie apetytu i tym samym na nadmierny przyrost masy
cia∏a. Mo˝na je bezpiecznie stosowaç u dzieci,
nawet tych najm∏odszych (Simons 2002).
Glikokortykosteroidy donosowe sà najskuteczniejszymi lekami w leczeniu ANN, stanowià
terapi´ pierwszego rzutu w przewlek∏ym ANN
o przebiegu umiarkowanym i ci´˝kim (ryc. 3).
Szczególnie wskazane sà w wówczas, gdy dominujàcym objawem choroby jest blokada nosa.
Hamujàc lokalne procesy alergicznego zapalenia
b∏ony Êluzowej nosa, zmniejszajà Êwiàd i wodnisty wyciek z nosa, redukujà ponadto objawy
oczne. Ich biodost´pnoÊç jest niewielka i nie
wp∏ywa w sposób istotny na oÊ podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowà. Po podaniu donosowym niewielka ich iloÊç wch∏oni´ta do krà˝enia
systemowego ulega w nast´pstwie pierwszego
przejÊcia w wàtrobie przemianie do nieczynnych
metabolitów. Wp∏yw na wzrastanie w du˝ej mierze zale˝y od rodzaju stosowanego preparatu:

Nie˝yt nosa mo˝e wystàpiç równie˝ z powodu
(Bousquet i in. 2008):
– zmian hormonalnych (menstruacja, dojrzewanie, cià˝a, niedoczynnoÊç tarczycy,
akromegalia, okres pomenopauzalny),
– nara˝enia na czynniki fizyczne i chemiczne
(ciep∏e, suche powietrze, du˝e st´˝enie
chloru w basenie),
– alergii pokarmowej i/lub spo˝ywania
ostrych, pikantnych potraw (czerwony
pieprz),
– NARES i nadwra˝liwoÊci na niesteroidowe
leki przeciwzapalne,
– stanów emocjonalnych (stres),
– atrofii b∏ony Êluzowej nosa (po zaka˝eniu
Klebsiella ozaenae),
– stosowania niektórych leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne, rezerpina, fentolamina, guanetydyna, blokery ACE,
chloropromazyna),
– nara˝enia na czynniki zawodowe (lateks,
kurz, py∏ drzewny, enzymy),
– u palaczy papierosów.

LECZENIE
Algorytm leczenia okresowego i przewlek∏ego nie˝ytu nosa na podstawie zaleceƒ ARIA
2008 przedstawia ryc. 2 i 3 (Bousquet i in.
2008). Leczenie ANN obejmuje farmakoterapi´,
immunoterapi´ swoistà, edukacj´ pacjentów
i unikanie ekspozycji na alergeny wywo∏ujàce
objawy kliniczne.

OKRESOWY ALERGICZNY NIE˚YT NOSA

➞

➞
¸AGODNY *

UMIARKOWANY/CI¢˚KI*

●

LEKI PRZECIWHISTAMINOWE p.o.
● LEKI PRZECIWHISTAMINOWE i.n.
● i/lub LEKI WP¸YWAJÑCE NA BLOKAD¢ NOSA
● lub LTRA

●

LEKI PRZECIWHISTAMINOWE p.o.
LEKI PRZECIWHISTAMINOWE i.n.
● STEROIDY i.n.
● LEKI WP¸YWAJÑCE NA BLOKAD¢ NOSA
● LTRA
● KROMONY
●

Unikanie ekspozycji na alergeny i czynniki dra˝niàce
W zapaleniu spojówek dodaj lek przeciwhistaminowy p.o. lub d.s. lub kromony d.s.
Rozwa˝ immunoterapi´ swoistà

Ryc.2. Algorytm leczenia okresowego alergicznego nie˝ytu nosa wg ARIA 2008

www.magazynorl.pl

▲

p.o. – dospojówkowo
i.n. – donosowo
LTRA – leki przeciwleukotrienowe
*leki podawane bez zalecanej kolejnoÊci
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PRZEWLEK¸Y ALERGICZNY NIE˚YT NOSA

➞

➞
¸AGODNY *
●

UMIARKOWANY/CI¢˚KI **

LEKI PRZECIWHISTAMINOWE p.o.
LEKI PRZECIWHISTAMINOWE i.n.
● STEROIDY
● LEKI WP¸YWAJÑCE NA BLOKAD¢ NOSA
● LTRA
● KROMONY i.n.
●

➞

Kontrola skutecznoÊci leczenia
po 2–4 tygodniach

Brak poprawy

Poprawa
– utrzymaj terapi´
przez miesiàc

●

Weryfikacja diagnozy
● Weryfikacja compliance
● Infekcja

➞

Poprawa
– utrzymaj terapi´ przez miesiàc

➞

Brak poprawy (step-up)
– dodaj kolejny lek

STEROIDY
LEKI PRZECIWHISTAMINOWE p.o.
● lub LTRA
●

➞

➞➞

Kontrola skutecznoÊci leczenia
po 2–4 tygodniach

●

●

Zwi´ksz dawk´ steroidów i.n.
Gdy wyst´puje wydzielina dodaj ipratropium
● Gdy wyst´puje blokada dodaj leki
wp∏ywajàce na blokad´ nosa
●Ew. glikokortykosteroidy p.o.
●

Przy braku poprawy ew. leczenie operacyjne

Unikanie ekspozycji na alergeny i czynniki dra˝niàce
W zapaleniu spojówek dodaj lek przeciwhistaminowy p.o. lub d.s. lub kromony d.s.
Rozwa˝ immunoterapi´ swoistà
p.o. – doustnie
i.n. – donosowo
d.s. – dospojówkowo
LTRA – leki przeciwleukotrienowe
* leki podawane bez zalecanej kolejnoÊci
** leki podawane w zalecanej kolejnoÊci

Ryc.3. Algorytm leczenia przewlek∏ego alergicznego nie˝ytu nosa wg ARIA 2008
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V KRAJOWE FORUM

RYNOLOGICZNE
WARSZAWA, 5-7 GRUDNIA 2008

Sprawozdanie
Piàte Forum Rynologiczne mia∏o szczególny
charakter z uwagi na rekordowà liczb´ uczestników – ponad 600 osób oraz grono znakomitych
wyk∏adowców z kraju i z zagranicy.

Stasiak-Barmuta, immunolog z Bia∏egostoku.
Migda∏ek gard∏owy odgrywa wa˝nà rol´ w uk∏adzie immunologicznym ma∏ego dziecka. Rozwija
si´ do 6. roku ˝ycia, po czym zanika. Przerost
migda∏ka gard∏owego mo˝e byç zwiàzany z refluksem ˝o∏àdkowo-prze∏ykowym. Po adenotomii obni˝ona jest liczba limfocytów B we krwi
obwodowej przez okres 6 miesi´cy. Obecnie zakres wskazaƒ do adenotomii zaw´˝a si´ do
chorób, w których czynnikiem etiologicznym
jest przerost migda∏ka gard∏owego. Z kolei prof.
Danuta Dzier˝anowska omówi∏a flor´ bakteryjnà jamy nosowo-gard∏owej w warunkach antybiotykoterapii, kiedy zmieniajà si´ relacje pomi´dzy komensalami i patogenami. Najmniejsze
szkody wÊród saprofitów powodujà cefalosporyny III generacji. Antybiotykoterapia przyczynia
si´ do powstawania szczepów opornych na antybiotyki, przy czym opornoÊç na leki po mutacji
bakterii staje si´ silniejsza. Ocena przerostu
migda∏ka w niektórych przypadkach bywa
utrudniona. Wed∏ug dr med. Ma∏gorzaty Piszcz
rynomanometria akustyczna mo˝e byç pomocna
przy badaniu niedro˝noÊci nosa zwiàzanej
z przerostem migda∏ka gard∏owego. Obecnie
podczas adenotomii mo˝na wykorzystaç diatermi´ ssàcà, mikronó˝ obrotowy oraz ablacj´
niskotemperaturowà.
Póênym popo∏udniem uczestnicy Forum z
wielkà uwagà wys∏uchali wyk∏adu prof. Andrzeja
Szczeklika na temat triady aspirynowej (nietole-

Pierwsza sesja, poÊwi´cona dziecku z alergià,
zosta∏a zdominowana przez pediatrów pod wodzà prof. Marka Kulusa. PodkreÊlono, ˝e du˝a
liczba infekcji ∏àczy si´ ze zjawiskiem kolektywizacji (zgromadzeniem du˝ej liczby dzieci), przy
czym przyj´to, ˝e 6–8 infekcji rocznie u dziecka
jest normà. Za nieprawid∏owà reakcj´ uwa˝a si´
dwukrotnie wi´kszà liczb´ zachorowaƒ. Zwrócono uwag´ na Êcis∏y zwiàzek pomi´dzy alergicznym nie˝ytem nosa i astmà. PodkreÊlono
te˝ donios∏e znaczenie szczepieƒ ochronnych.
W diagnostyce zapaleƒ dolnych dróg oddechowych wykorzystuje si´ obecnie pomiar tlenku
azotu w powietrzu wydychanym. Spadek zawartoÊci tlenku azotu przemawia za zmniejszaniem si´ stanu zapalnego. Stwierdzono te˝,
˝e preparaty je˝ówki w praktyce klinicznej sà
nieskuteczne.
Druga sesja poÊwi´cona migda∏kowi gard∏owemu zosta∏a zorganizowana przez zespó∏ Kliniki
Otolaryngologii Dzieci´cej w Bia∏ymstoku. Moderatorem by∏a dr hab. Bo˝ena Skotnicka, która
z zadania wywiàza∏a si´ znakomicie. Zaproszone
zosta∏y prof. dr hab. Danuta Dzier˝anowska,
mikrobiolog z Warszawy, oraz dr hab. Anna

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU RYNOLOGII
REDAKCJA: prof. Antoni Krzeski
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Dr A. SieÊkiewicz operowa∏ 16 chorych, u 6
(37,5%) z nich uzyska∏ dobre wyniki.

rancja aspiryny, polipy nosa, astma). Profesor
jest wielkim autorytetem w dziedzinie badaƒ
nad leukotrienami, sprawcami tej ci´˝kiej postaci astmy. Obecnie pod opiekà Kliniki Krakowskiej
znajduje si´ 600 chorych, przewa˝nie kobiet.
Dzi´ki lekom antyleukotrienowym mo˝na zmieniç przebieg choroby na nieco l˝ejszy. Klinika
wspó∏pracuje z podobnymi oÊrodkami we Francji
i USA. Dr med. Iwona Gromek omówi∏a znaczenie laryngologa w leczeniu tej choroby, jak równie˝ udowodni∏a, jak istotnie mo˝emy pomóc
tym chorym.

Kilka referatów zosta∏o poÊwi´conych technikom operacyjnym. Wewnàtrznosowe operacje
zatoki czo∏owej metodà Drafa umo˝liwiajà szeroki dost´p do zatoki czo∏owej (dr med. Tomasz
Gotlib). Z kolei dr med. Pawe∏ Poppe przedstawi∏
dost´p do zatoki klinowej w ramach chirurgii
podstawy czaszki. Metod´ opracowano na podstawie studiów anatomicznych uwzgl´dniajàcych uk∏ad naczyƒ krwionoÊnych. Z tego dost´pu
leczono p∏ynotoki spowodowane nowotworami
oraz du˝e gruczolaki przysadki. Nale˝y podkreÊliç dobrze rozwijajàcà si´ wspó∏prac´ z okulistami. Efekty tej wspó∏pracy przedstawi∏ dr med.
Pawe∏ Budruk w referacie pt. „Otwarcie worka
∏zowego metodà endoskopowà” oraz dr med.
Micha∏ Michalik w wystàpieniu pt. „Po∏àczenie
dróg ∏zowych worka z jamà nosa przy pomocy
lasera diodowego”. Obaj uzyskali bardzo dobre
efekty kliniczne. Dr med. Krzysztof Dalke swojà
prezentacj´ poÊwi´ci∏ chirurgii endoskopowej
w rozleg∏ych polipach nosa, zwróci∏ w niej uwag´ na mo˝liwoÊci wyst´powania przepukliny
mózgowej.

Sesja czwarta zosta∏a zatytu∏owana „Co nowego w polskiej rynologii?”. By∏a to szczególna
sesja, która wykaza∏a, jak du˝y jest zakres operacji nosa i zatok przynosowych wykonywanych
w wielu oÊrodkach w kraju. Trzy referaty zas∏ugujà na wyró˝nienie: dr. med. Micha∏a Krawczyƒskiego z ¸odzi, dr med. Agnieszki Strzembosz
z Instytutu Fizjologii i Patologii S∏uchu z Kajetan
i dr. med. Andrzeja SieÊkiewicza z Kliniki Otolaryngologii UM w Bia∏ymstoku. Pierwszy referat
pt. „Rynoseptoplastyka z dost´pu zewn´trznego”
by∏ doskonale zilustrowany i wyg∏oszony z werwà. Dost´p zewnàtrznosowy znakomicie u∏atwia
rekonstrukcje przegrody i grzbietu nosa oraz znajduje zastosowanie w operacjach wad wrodzonych
i zmian pourazowych (operacja trwa jednak d∏u˝ej). Z kolei dr Agnieszka Strz´borz mówi∏a o mo˝liwoÊci wykorzystania nawigacji w operacjach
zatok przynosowych. Wed∏ug prof. Kazimierza
Niemczyka nawigacja jest bardzo przydatna
w przypadku braku punktów anatomicznych. Dr
med. Grzegorz Matyja zaprezentowa∏ wyniki operacji odwróconych brodawczaków nosa i zatok
przynosowych metodà endoskopowà. Komentarze: zdaniem prof. A. Niemczyka wyniki operacji
dr. G. Matyi sà bardzo dobre; prof. W. Golusiƒski
zwróci∏ uwag´ na brak planu operacji i rozwiàzaƒ
alternatywnych; prof. D. Jurkiewicz stwierdzi∏, ˝e
niezb´dna jest tomografia komputerowa. Z du˝ym zainteresowaniem wys∏uchaliÊmy referatu
dr. A. SieÊkiewicza na temat dekompresji nerwu
wzrokowego. Wed∏ug autora wskazaniem do tego
zabiegu jest neuropatia pourazowa wczesna i póêna oraz krwiaki. Wyd∏u˝enie czasu od urazu
do operacji dzia∏a niekorzystnie na zachowanie
wzroku. Przez 8 godzin podaje si´ metyloprednizolon w dawce 30 mg/kg masy cia∏a, a przy braku
poprawy wskazane jest leczenie operacyjne.

Tematem sesji piàtej by∏a chirurgia oczodo∏u.
Na wst´pie prof. Wies∏aw Go∏àbek przedstawi∏
kliniczne metody dost´pu do oczodo∏u. Problemy
zwiàzane z urazem ga∏ki ocznej omówi∏a prof.
Krystyna Raczyƒska z Gdaƒska, która wspó∏pracuje z prof. Czes∏awem Stankiewiczem. OkuliÊci
w przypadkach urazów rozpr´˝ajàcych ga∏ki
ocznej stosujà leczenie zachowawcze przez 7–14
dni, do ustàpienia obrz´ków. PodkreÊli∏a te˝ potrzeb´ profilaktyki podczas pracy i uprawiania
sportów: konieczna jest ochrona twarzy i oczu.
Z kolei prof. Wojciech Golusiƒski przedstawi∏
na podstawie materia∏u klinicznego dekompresje oczodo∏u w przypadkach nowotworów z mo˝liwoÊcià zastosowania punkcji gruboig∏owej,
krwiaków i obrz´ków w chorobie Basedowa.
Tematem sesji szóstej by∏y powik∏ania
w chirurgii endoskopowej zatok przynosowych.
Okaza∏a si´ ona koncertem w wykonaniu mistrzów. Prof. Heinz Stammberger z Austrii
przedstawi∏ zagadnienie krwawienia w chirurgii
endoskopowej zatok i chirurgii podstawy czaszki. Zwróci∏ uwag´ na bardzo istotny wp∏yw w∏a-
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z tylnego odcinka przegrody nosa, wzmocnionym t∏uszczem. Niepowodzenia w zaopatrzeniu
ubytków mogà wynikaç z niew∏aÊciwego u∏o˝enia p∏atu oraz ewentualnych ubytków w przegrodzie, co daje „dziur´ w ∏acie”. W okresie 4-6
tygodni po chirurgicznym zaopatrzeniu ubytku
opony twardej istnieje koniecznoÊç unikania
wysi∏ku fizycznego i wydmuchiwania nosa.

Êciwego przygotowania do operacji, jakim jest
eliminacja zaostrzenia stanu zapalnego i odstawienie leków mogàcych wp∏ywaç na zwi´kszenie krwawienia. Przypomnia∏ tak˝e o koniecznoÊci w∏aÊciwego przeprowadzenia znieczulenia
ogólnego, bez gazów: powinno to byç g∏´bokie
znieczulenie do˝ylne. Wspomnia∏ tak˝e o koniecznoÊci zachowania normotermii u pacjenta,
gdy˝ spadek temperatury cia∏a podnosi ryzyko
krwawienia. ZnajomoÊç anatomii, zdaniem
profesora, pozwala na unikni´cie obfitego krwawienia podczas samego zabiegu operacyjnego.
Znaczàcy wp∏yw na unikni´cie dramatycznych
nieraz skutków powik∏aƒ ma szczegó∏owe zaplanowanie ewentualnego post´powania kryzysowego oraz wspó∏praca z neurochirurgiem,
a w przypadku uszkodzenia t´tnicy szyjnej
wewn´trznej – z radiologiem naczyniowym. Zdaniem profesora niektóre nowoczesne narz´dzia,
takie jak np. mikronó˝ rotujàcy, w r´kach poczàtkujàcych chirurgów sprzyjajà powik∏aniom.
Kolejnym wystàpieniem omawiajàcym
powik∏ania chirurgii endoskopowej zatok by∏
wyk∏ad prof. Petera Hwanga dotyczàcy operacji
rewizyjnych zatoki czo∏owej. Profesor zwróci∏
uwag´ na w∏aÊciwà kwalifikacj´ do zabiegu,
koniecznoÊç podania immunoglobulin w przypadku pacjentów z obni˝onà odpornoÊcià. Jego
zdaniem nieodpowiednie post´powanie w obr´bie ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej powoduje jej
lateralizacj´ i daje w efekcie blokad´ zachy∏ka
czo∏owego. W∏aÊciwa opieka pooperacyjna, prowadzona w poczàtkowym okresie jeden raz na
tydzieƒ, pozwala na uzyskanie trwa∏ego efektu
leczenia.
Nast´pnie prof. Stammberger podzieli∏ si´
dwudziestoletnim doÊwiadczeniem w wykrywaniu i zaopatrywaniu p∏ynotoku. Pierwotne zaopatrzenie koƒczy si´ sukcesem w 94,5% przypadków. Profesor do diagnostyki u˝ywa fluoresceiny bez konserwantów, specjalnie do tego
przygotowanej w aptece szpitalnej. Materia∏
do zamkni´cia ubytku w oponie twardej uzyskuje z powi´zi, chrzàstki, t∏uszczu i p∏atów Êluzówkowo-ochrz´stnowych. U˝ywa te˝ kleju
tkankowego.
Prof. Carl Snyderman, reprezentujàcy oÊrodek amerykaƒski, zademonstrowa∏ swoje doÊwiadczenia w endoskopowym zaopatrywaniu
du˝ych ubytków opony twardej. Pos∏uguje si´ on
w pierwszym rz´dzie uszypu∏owanym p∏atem

Podczas Forum omówiono tak˝e wykorzystanie balonów pod ciÊnieniem zak∏adanych
do zatok jako stenty w wybranych przypadkach
operacji rewizyjnych. Koagulacja t´tnicy klinowo-podniebiennej z dojÊcia endoskopowego ma
przewag´ nad embolizacjà tego naczynia, gdy˝
nie stwarza groêby powik∏aƒ zwiàzanych z embolizacjà, takich jak zatorowoÊç w obr´bie OUN
czy reakcje uczuleniowe na Êrodki kontrastowe.
Osobne sesje poÊwi´cono zaawansowanej
chirurgii podstawy czaszki oraz wykorzystaniu
dojÊç endoskopowych w leczeniu ∏agodnych
i z∏oÊliwych guzów nosa i zatok przynosowych.
Prof. Snyderman omówi∏ równie˝ endoskopowe
dojÊcie do zmian szczytu piramidy koÊci skroniowej poprzez przeciwstawny przewód nosowy,
ze zniesieniem tylnego odcinka przegrody nosa.
W ostatnim dniu Forum odby∏o si´ odr´bne
sympozjum poÊwi´cone chirurgii plastycznej
twarzy. Na wst´pie prof. Antoni Krzeski omówi∏
zasady septoplastyki jako fundamentu udanej
operacji rynoplastycznej. Nast´pnie dr Micha∏
Krawczyƒski zaprezentowa∏ ci´cia i dost´py
do piramidy nosa stosowane w rynoplastykach:
wewnàtrznosowe i otwarty. Zdaniem prelegenta
dost´p otwarty daje najlepszà ekspozycj´, jest
stosowany w du˝ych zniekszta∏ceniach i w wieku rozwojowym. Dr med. Antonio Sousa Vieira
z Portugalii przedstawi∏ wady i zalety dost´pu
otwartego. Jego wadà jest wyd∏u˝enie czasu
operacji oraz blizna w skórze (niekiedy widoczna). Zwróci∏ uwag´ na koniecznoÊç przeprowadzenia w∏aÊciwej dokumentacji fotograficznej
przed i po zabiegu. Ponadto opisa∏ stosowane
przez siebie narz´dzia i materia∏y szewne.
Prof. Gilbert J. Nolst Trenité z Holandii
przedstawi∏ zagadnienie rynoplastyki w wieku
rozwojowym. Nos pozbawiony chrzàstki nie
roÊnie, podobnie jak ca∏a Êrodkowa cz´Êç twarzy.
Do zaopatrywania ubytku chrzàstki po przebyciu
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powiek wa˝ne jest, by oznaczenia linii ci´ç
wykonaç w pozycji siedzàcej chorego. Jest to podyktowane prawem grawitacji. U m´˝czyzn
wycina si´ stosunkowo mniej tkanek. Powik∏ania, jakie mogà wystàpiç po operacji korekcyjnej
powiek, to m.in. krwiaki, zespó∏ suchego oka,
blizny, a nawet utrata wzroku.
Dr Regan Thomas przedstawi∏ swoje doÊwiadczenia w zakresie rekonstrukcji ubytku
tkanek twarzy, a szczególnie nosa, za pomocà
p∏atów z sàsiedztwa. Jego zdaniem wolny przeszczep skóry z odleg∏ego miejsca na twarz nie
powinien byç stosowany ze wzgl´du na efekt
„∏aty”. U˝ywa on p∏atów zrotowanych, przesuni´tych, dwup∏atowych, romboidalnych. Ubytki
nosa zaopatruje m.in. p∏atem z czo∏a.
Ostatni wyk∏ad sympozjum chirurgii plastycznej twarzy, przedstawiony podobnie jak poprzedni przez dr Regana Thomasa, dotyczy∏
blizn na twarzy i technik ich kamufla˝u. Stosuje
on w swojej praktyce Z-plastyk´, wielokrotnà
Z-plastyk´, W-plastyk´ oraz optyczny kamufla˝
linijnej blizny przez zamkni´cie jej w postaci
z∏o˝onych geometrycznych za∏amaƒ.

ropnia przegrody nosa stosuje chrzàstk´ z ma∏˝owiny usznej lub ˝ebra oraz foli´ PDS. W leczeniu ropnia przegrody u dzieci nie wystarczy go
naciàç i zdrenowaç. Konieczna jest wzgl´dnie
pilna operacja odtwórcza przegrody nosa. Profesor przedstawi∏ tak˝e post´powanie w przypadku torbieli grzbietu nosa i operacje nosa
w rozleg∏ych rozszczepach podniebienia.
Dr med. Oren Friedman z Mayo Clinic (USA)
omówi∏ chirurgi´ patologii zewn´trznej i wewn´trznej zastawki nosa. Zwróci∏ uwag´ na rol´
testu Cottle'a w diagnostyce patologii zastawki
nosa. Przedstawi∏ tak˝e nieoperacyjne metody
post´powania w dynamicznej obturacji zastawki
w postaci naklejanych na skór´ nosa pasków
poszerzajàcych zastawk´ od zewnàtrz.
W nast´pnej sesji dr A. Sousa Vieira omówi∏
swoje doÊwiadczenia w post´powaniu z przypadkami niewydolnoÊci skrzyde∏ek nosa. Kolejnym
prelegentem by∏ ponownie prof. G. J. Nolst Trenité, a poruszonym przez niego tematem by∏y rewizyjne operacje rynoplastyczne. Jego zdaniem
nigdy nie da si´ przewidzieç ostatecznego rezultatu septorynoplastyki. Operacje rewizyjne dotyczà 10-20% operowanych. W niektórych z nich,
jeÊli niepowodzenie jest oczywiste, kolejnà operacj´ nale˝y przeprowadziç ju˝ po 6 tygodniach.
Materia∏ na przeszczep chrzàstki pobiera on
z ma∏˝owiny usznej z ci´cia z ty∏u ma∏˝owiny.
Wykorzystuje te˝ pomocniczo foli´ PDS do odtworzenia przegrody nosa. Jej zaletà jest wysoka
kompatybilnoÊç, ca∏kowita resorpcja, niewielkie
odczyny zapalne, wadà zaÊ wysoka cena. Niekiedy, przy braku tkanek, jako materia∏ odtwórczy
stosuje Êrodki syntetyczne. Jako osobistà rad´
profesor przekaza∏ uczestnikom: „Nigdy nie przestaƒ si´ uczyç”. Powik∏ania septorynoplastyk
zosta∏y omówione przez dr. Orena Friedmana.
Dr med. Regan Thomas z USA podzieli∏ si´
swoimi doÊwiadczeniami w stosowaniu implantów alloplastycznych i chrzàstki. W przypadku
materia∏ów alloplastycznych czasami obserwuje
si´ protruzj´ przez skór´. Jego zdaniem nie nale˝y wstrzykiwaç silikonu, gdy˝ trudno go usunàç.
Materia∏em z wyboru powinien byç materia∏
autogenny – Gore-Tex wydaje si´ najlepszym
materia∏em syntetycznym. Przed wszczepieniem
nale˝y go p∏ukaç roztworem antybiotyku.
Dr med. Norbert Górski zauwa˝y∏, ˝e
w przypadku przygotowania pacjenta do korekcji

W sobot´, zgodnie z tradycjà, uczestnicy
Forum spotkali si´ w Fabryce Trzciny na 5. Wieczorze Autorskim prof. A. Krzeskiego z okazji
wydania monografii „Zapalenia zatok przynosowych”. Jak co roku, w sympatycznej atmosferze
wys∏uchali utworów poetyckich M∏odej Polski
deklamowanych przez Przyjació∏ Prezesa oraz
mieli mo˝liwoÊç us∏yszenia tej samej poezji jako
pieÊni z muzykà Mieczys∏awa Kar∏owicza w
wykonaniu dr Eweliny Sielskiej-Badurek, a zas∏u˝eni dla rynologii polskiej otrzymali statuetki
Amicus Rhinologiae Polonicae.
Reasumujàc, V Forum nale˝y do najlepiej
zorganizowanych sympozjów zarówno pod
wzgl´dem wysokiego poziomu naukowego, jak
i wiedzy praktycznej.
prof. Stanis∏aw Chodynicki
dr med. Teresa Woiƒska-Rojecka
Warszawa, grudzieƒ 2008
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u dzieci roczne podawanie na b∏on´ Êluzowà
nosa furoinianu mometazonu i propionianu flutikazonu nie mia∏o wp∏ywu na opóênienie wzrastania, zaburzenie to obserwowano po rocznym
stosowaniu beclometazonu (Bousquet i in.
2008). Glikokortykosteroidy donosowe nowej
generacji sà lekami bezpiecznymi, niepowodujàcymi atrofii b∏ony Êluzowej nosa. Do najcz´Êciej
zg∏aszanych objawów niepo˝àdanych nale˝à
krwawienia z nosa i uczucie suchoÊci w nosie.
Zgodnie z zaleceniami ARIA 2008 leki przeciwleukotrienowe mogà byç stosowane w ∏agodnym ANN, zw∏aszcza jeÊli chory prezentuje dodatkowo objawy astmy oskrzelowej. Ich skutecznoÊç
porównywalna jest z lekami przeciwhistaminowymi, jest jednak mniejsza ni˝ glikokortykosteroidów donosowych (Wilson i in. 2004). Leki przeciwleukotrienowe nie wp∏ywajà na Êwiàd nosa ani
na kichanie, zmniejszajà natomiast blokad´ nosa
(Perry i in. 2004).
Kromony i nedokromil sodu stosuje si´
na b∏on´ Êluzowà nosa i dospojówkowo w okresowym i przewlek∏ym nie˝ycie nosa. Ich skutecznoÊç jest niewielka w porównaniu z innymi
lekami stosowanymi w leczeniu ANN (James i in.
2003). PodkreÊla si´ jednak ich bezpieczeƒstwo
i skutecznoÊç w leczeniu alergicznego nie˝ytu
spojówek (Melamed i in. 2000).
Leki wp∏ywajàce na blokad´ nosa nie dzia∏ajà na Êwiàd nosa, wyciek wodnistej wydzieliny
i napady kichania. Tachyfilaksja pojawia si´ zwykle ju˝ po 10 dniach, d∏u˝sze stosowanie mo˝e
byç przyczynà polekowego nie˝ytu nosa. Leki te
cz´sto sà stosowane ∏àcznie z blokerami receptorów H1. Podaje si´ je wówczas w formie doustnej. Najcz´Êciej stosowanym zwiàzkiem w tego
typu po∏àczeniu jest pseudoefedryna. Doustne
podawanie leków z∏o˝onych skutecznie zmniejsza objawy ANN, dzia∏ajàc jednoczeÊnie na blokad´ nosa, kichanie, Êwiàd i surowiczy wyciek
z nosa. Do rzadkich objawów niepo˝àdanych nale˝à bóle g∏owy, niepokój, dr˝enia, tachykardia
i nadciÊnienie (Bousquet i in. 2008).
Immunoterapia swoista zmienia naturalny
przebieg chorób alergicznych, zapobiega rozwojowi nowych uczuleƒ oraz rozwojowi astmy u pacjentów z objawami ANN (Niggeman i in. 2006).
SkutecznoÊç immunoterapii swoistej obserwuje
si´ jeszcze przez d∏ugi czas po jej zakoƒczeniu.
Poza immunoterapià swoistà podskórnà coraz
cz´Êciej stosuje si´ immunoterapi´ swoistà pod-

j´zykowà (SLIT – sublingual immunotherapy)
w leczeniu pacjentów:
– z alergicznym nie˝ytem nosa, spojówek
i/lub astmà oskrzelowà, z uczuleniem na
py∏ki roÊlin i/lub roztocze kurzu domowego,
– u których choroba nie jest w pe∏ni kontrolowana farmakoterapià,
– u których wystàpi∏a reakcja systemowa
w czasie immunoterapii swoistej podskórnej,
– obawiajàcych si´ podskórnych iniekcji
(Bousquet i in. 2008).
SLIT jest rekomendowana w leczeniu alergii
py∏kowej u doros∏ych, jest jednak szczególnie
pomocna w leczeniu dzieci, zw∏aszcza ma∏ych,
które êle znoszà iniekcje (Bousquet i in. 2008).
Jest to metoda skuteczna i bezpieczna (Pham-Thi i in. 2006).
Leczenie rekombinowanym, monoklonalnym przeciwcia∏em anty-IgE (omalizumab) jest
mo˝liwe u dzieci powy˝ej 12. roku ˝ycia (rejestracja leku w Polsce od 12. roku ˝ycia) i zalecana w trudnej, niekontrolowanej alergicznej
astmie oskrzelowej z uczuleniem na alergeny
ca∏oroczne. Lek ten zmniejsza objawy oskrzelowe i nosowe. Terapia na szerszà skal´ jest
jednak niemo˝liwa ze wzgl´du na du˝y koszt
leczenia.
Zmiany w wytycznych diagnostyki i leczenia
ANN ARIA 2001 i ARIA 2008 przedstawiono
w tabeli 1 (Bousquet i in. 2008). W raporcie
ARIA 2008 znalaz∏a si´ równie˝ ocena wp∏ywu
nie˝ytu nosa na stopieƒ ci´˝koÊci przebiegu
i kontroli astmy oskrzelowej. Z najnowszych
badaƒ wynika, ˝e wspó∏istnienie astmy i ANN
zwi´ksza ryzyko hospitalizacji z powodu zaostrzeƒ astmy, zwi´ksza liczb´ dodatkowych wizyt lekarskich i podnosi koszty leczenia. Ocena
wyników biopsji b∏ony Êluzowej oskrzeli u pacjentów z objawami ANN wskazuje na istnienie
remodelingu drzewa oskrzelowego jeszcze
przed wystàpieniem objawów astmy. Podobnie
u pacjentów chorujàcych na astm´ bez objawów
ANN stwierdzono eozynofilowe zapalenie b∏ony
Êluzowej nosa. Z badaƒ wynika, ˝e ANN jest najistotniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy,
a jego nasilenie zaostrza astm´. Skuteczne leczenie ANN poprawia przebieg astmy. Pacjenci
z przewlek∏ym ANN powinni byç diagnozowani
pod kàtem astmy, a pacjenci z astmà – diagnozowani w kierunku ANN, poniewa˝ jest to jedna
choroba dróg oddechowych. ●
Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
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Tabela 1. Zmiany w wytycznych dotyczàcych diagnostyki i leczenia alergicznego nie˝ytu nosa wg
ARIA 2008.
ARIA 2001

ARIA 2008
BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Wskazane
w celu potwierdzenia alergii.

Wskazane przy przewlekajàcych si´ objawach i/lub
umiarkowanym/ci´˝kim przebiegu lub wp∏ywie na
jakoÊç ˝ycia lub wskazaƒ do immunoterapii swoistej.
UNIKANIE EKSPOZYCJI NA ALERGEN

Wskazane

Mo˝e byç pomocne u poszczególnych pacjentów.
LEKI PRZECIWHISTAMINOWE PIERWSZEJ GENERACJI

Niewskazane

Niewskazane
LEKI PRZECIWHISTAMINOWE DRUGIEJ GENERACJI

Leki pierwszego „rzutu”
poza przewlek∏ym ANN
o umiarkowanym/ci´˝kim przebiegu.
Nieskuteczne w blokadzie nosa.

Leki pierwszego „rzutu”
poza przewlek∏ym ANN
o umiarkowanym/ci´˝kim przebiegu
(lub dodaç do steroidów donosowych).

DOSPOJÓWKOWE I DONOSOWE H 1 BLOKERY

Jak doustne, szybkodzia∏ajàce.

Jak doustne, szybkodzia∏ajàce.
GLIKOKORTYKOSTEROIDY DONOSOWE

Leki pierwszego rzutu w przewlek∏ym ANN
o przebiegu umiarkowanym/ci´˝kim.

Leki pierwszego rzutu w przewlek∏ym ANN
o przebiegu umiarkowanym/ci´˝kim.

LEKI PRZECIWLEUKOTRIENOWE

Trudne do oceny.

SkutecznoÊç podobna do H1 blokerów
w leczeniu astmy i ANN.
KROMONY

Bezpieczne i skuteczne,
mniej skuteczne ni˝ inne leki.

Bezpieczne i s∏abo skuteczne,
mniej skuteczne ni˝ inne leki.

LEKI WP¸YWAJÑCE NA BLOKAD¢ NOSA (doustne)

Wskazane w po∏àczeniu z doustnymi
H1-blokerami

Wskazane w po∏àczeniu z doustnymi
H1-blokerami.

GLIKOKORTYKOSTEROIDY DEPOT

Niewskazane

Niewskazane
LEKI PRZECIWCHOLINERGICZNE DONOSOWE

Wskazane do zmniejszenia wycieku z nosa.

Wskazane do zmniejszenia wycieku z nosa.

IMMUNOTERAPIA SWOISTA PODSKÓRNA (SCIT)

Wskazana je˝eli farmakoterapia
i unikanie ekspozycji na alergen
jest niewystarczajàce.

Wskazana je˝eli farmakoterapia
i unikanie ekspozycji na alergen
jest niewystarczajàce.

IMMUNOTERAPIA SWOISTA PODJ¢ZYKOWA (SLIT)

Wskazania jak w SCIT.
Bezpieczniejsza ni˝ SCIT.
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Wskazania jak w SCIT.
Bezpieczniejsza ni˝ SCIT.
m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
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ZESPÓ¸ WZMO˚ONEJ OPORNOÂCI
GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
prof. dr med. Antoni Krzeski1, lek. Justyna Dàbrowska-Bieƒ2,
dr med. Miros∏awa Pietniczka-Za∏´ska2
UPPER AIRWAY RESISTANCE SYNDROM
The term upper airway resistance syndrome (UARS)
was coined to describe a group of patients who did
not meet the criteria for diagnosis of obstructive
apnea-hypopnea syndrome and thus were left
untreated. Today, most of patients with UARS remain
undiagnosed and are left untreated.
Upper airway resistance syndrome (UARS) is a sleep-disordered breathing syndrome characterized by
complaints of daytime fatigue and/or sleepiness,
increased upper airway resistance during sleep,
frequent transient arousals, and no significant
hypoxemia. However, controversies exist regarding
the syndrome. Some have rejected it as a distinct
clinical entity or even doubted its existence, others
have considered it part of a spectrum that includes
benign snoring, UARS, obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAHS) and hypoventilation.
This review is aimed at coverage of recognision
and symptomatology of the syndrome, diagnostic
methods and treatment possibilities in contest to
other sleep related breathing disorders.

(Mag. ORL, 2009, VIII, 2, 48–54)

Key words:
sleep related breathing disorders, sleepiness,
polisomnography, respiratory effort, arousal
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Poj´cie zaburzenia oddychania podczas snu
obejmuje chrapanie, zespó∏ wzmo˝onej opornoÊci
górnych dróg oddechowych, bezdechy centralne,
obwodowe oraz postacie mieszane, wyst´pujàce
podczas snu jak równie˝ wtórne, wyst´pujàce
w przebiegu chorób p∏uc, w niewydolnoÊci serca,
w schorzeniach neurologicznych i nerwowo-mi´Êniowych. W zale˝noÊci od nat´˝enia obturacji w drogach oddechowych najnowsza klasyfikacja zaburzeƒ snu (ICSD-R), opublikowana przez
American Sleep Disorders Association (ASDA)
w 2001 r., wyró˝nia chrapanie, zespó∏ wzmo˝onej
opornoÊci górnych dróg oddechowych (ang. upper
airway resistance syndrome – UARS), zespó∏
sp∏yceƒ oddychania (ang. obstructive sleep
hypopnea syndrome – OSHS) oraz zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas snu (ang. obstructive
sleep apnea syndrome – OSAS).
Opór wewnàtrz jam nosa jest wypadkowà
wielu czynników, mi´dzy innymi budowy piramidy i/lub przegrody nosa, zastawki nosa, a tak˝e
wielkoÊci ma∏˝owin nosowych, pokrytych b∏onà
Êluzowà, reagujàcà na czynniki Êrodowiskowe,
stres, cykle nosowe i in.
Fizjologicznie zastawka nosa jest najw´˝szym fragmentem górnych dróg oddechowych.
Nawet niewielkie nieprawid∏owoÊci anatomiczne
w tym miejscu mogà skutkowaç znaczàcym
wzrostem oporu dróg oddechowych.
Wed∏ug ró˝nych autorów od 50 do 66% ca∏kowitego oporu dróg oddechowych przypada
na nos (O’Neill i Tolley 1988, Bachman i Legler
1972, Ferris i in. 1964). UpoÊledzona dro˝noÊç
nosa, sta∏a bàdê okresowa, skutkuje zaburzeniami oddychania podczas snu. Mimo ˝e wzrost
oporu w jamach nosa nie zawsze koreluje z objawami jego niedro˝noÊci, upoÊledzenie dro˝noÊci
nosa powoduje przestawienie si´ na oddychanie
przez usta, co wp∏ywa negatywnie na drogi oddechowe. Olsen i in. (1981) zmierzyli wysi∏ek
oddechowy u pacjentów zdrowych i z zaburzeniami oddychania podczas snu w tej samej pozycji i w tym samym stadium snu. Wykazali, ˝e
opór powstajàcy podczas oddychania ustami
oraz ∏àczny opór przy oddychaniu przez usta
i nos jest wi´kszy ni˝ przy oddychaniu tylko

przez nos. Sen z otwartymi ustami wp∏ywa
niekorzystnie na drogi oddechowe, u∏atwiajàc
ich zapadanie si´. Otwarcie ust znosi dzia∏anie
mi´Ênia bródkowo-j´zykowego na przednià cz´Êç
j´zyka i tym samym zmniejsza si∏´ wypychajàcà
j´zyk do przodu (Fitzpatric i in. 2003).
Rappai i in. (2003) prezentujà poglàd, ˝e zjawisko oddychania przez usta w nast´pstwie upoÊledzonej dro˝noÊci nosa jest drogà do rozwini´cia
si´ zespo∏u zaburzeƒ oddychania podczas snu.
Zaburzenia oddychania podczas snu mogà
wynikaç równie˝ z cz´Êciowego lub ca∏kowitego
zapadania si´ struktur gard∏a, które w przeciwieƒstwie do dolnych dróg oddechowych sà
pozbawione sztywnego rusztowania. Nadmierny
opór dla wdychanego w górnych drogach oddechowych powietrza lub zbyt podatne tkanki
mi´kkie w gardle mogà spowodowaç zamykanie
si´ jego Êwiat∏a.
W 1993 r. Guilleminault i wspó∏pracownicy
ze Stanford University w Stanach Zjednoczonych
opisali grup´ 20 m´˝czyzn i 28 kobiet w wieku
33–39 lat, którzy cierpieli z powodu nadmiernej
sennoÊci dziennej potwierdzonej przez testy
latencji snem z licznymi wybudzeniami i chrapaniem przy nieobecnoÊci bezdechów. U pacjentów

wykonano polisomnografi´ (PSG) z ciàg∏ym
pomiarem ciÊnienia w prze∏yku (Pes), który jest
„z∏otym Êrodkiem” pomiaru wysi∏ku oddechowego. Rejestracja Pes odbywa si´ za pomocà
balonika bàdê czynników zlokalizowanych
na koƒcu cewnika prze∏ykowego. U 15 badanych
stwierdzono, ˝e przebudzenia by∏y zwiàzane ze
wzrostem wysi∏ku oddechowego w czasie snu.
Ujemne szczytowe ciÊnienie wdechowe zarejestrowane przed przebudzeniem wynosi∏o Êrednio
– 33,7 cm H2O (norma do -10 cm H2O). Na podstawie obserwacji autorzy wyodr´bnili ten
zespó∏ z grupy zespo∏u zaburzeƒ oddychania
podczas snu, postulujàc, ˝e jest to odmienna
populacja pacjentów ni˝ pacjenci z OSAS/OSHS
(tab. 1, 2 i 3). Ponadto nowsze badania z tego
samego oÊrodka (Guilleminault i in. 2002) sugerujà, ˝e przyczynà patologii w tej grupie chorych
jest nadmierna czu∏oÊç mechanoreceptorów,
podczas gdy w zespole OSAS ich funkcja jest
upoÊledzona; stàd pacjent nie wybudza si´ od
razu, mimo ˝e dosz∏o do ca∏kowitego zapadni´cia si´ Êwiat∏a dróg oddechowych.
Od pierwszego opisu tego zespo∏u min´∏o
25 lat, ale nadal wi´kszoÊç prac na temat UARS
pochodzi z oÊrodka w Stanford.

Tabela 1. Dane antropometryczne oraz liczba bezdechów na godzin´ w zespo∏ach zaburzeƒ oddychania podczas snu wg Golda i in. (2003).
Cechy
Wiek* p = 0,036
BMI*p < 0,02
P∏eç (K/M)
P < 0,02
AHI* (liczba/h)
P = 0,0005

UARS
43 (15)
29,9 (6)
13/12
1,5 (2,3)

¸agodne/umiarkowane
OSAS
52 (13)
35,6 (9)
5/20
25,1 (10,2)

Umiarkowane/ci´˝kie
OSAS
48 (14)
38,4 (8)
2/23
68,8 (17,4)

* podano Êrednie wartoÊci, w nawiasach odchylenie standardowe
BMI = ang. body mass index – wskaênik masy cia∏a
AHI = apnea/hypopnea index – wskaênik bezdechów i sp∏yceƒ oddychania

Tabela 2. Porównanie zespo∏ów zaburzeƒ oddychania podczas snu wg Golda i in. (2003)

Objawy

25 (100%)
22 (88%)

Umiarkowane/ci´˝kie
OSAS
25 (100%)
25 (100%)

9 (36%)
16 (64%)

16 (64%)
17 (68%)

21 (84%)
16 (64%)

UARS
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SennoÊç/ zm´czenie
Chrapanie
Bezdechy obserwowane
przez cz∏onków rodziny
Niespokojny, przerywany sen
(n=75)

Zaburzenia oddychania podczas snu
¸agodne/umiarkowane
OSAS
23 (92%)
25 (100%)
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Tabela 3. Cechy wspólne oraz ró˝niàce w zespo∏ach UARS i OSAS.
UARS
fragmentacja snu,
sennoÊç/zm´czenie w ciàgu dnia,
chrapanie (cz´sto)

Cechy wspólne
Cechy ró˝niàce:
saturacja
bezdechy
chrapanie
architektura snu
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OSAS

próg wybudzeƒ
populacja
ciÊnienie systemowe
anatomia górnych dróg
oddechowych

SaO2 > 95%
AHI < 10/godz.
mo˝e nie byç
wi´cej alfa-delta snu,
wstawki rytmu alfa
w sen wolnofalowy
obni˝ony
szczup∏e kobiety
cz´sto niskie ciÊnienie
wàskie, wysokie podniebienie,
ma∏a ˝uchwa, krótki j´zyczek

g∏ówne skargi

przewlek∏e zm´czenie

SaO2 < 95%
AHI > 10/godz.
jest zawsze
wi´cej faz 1 i 2 w NREM
mniej snu delta
podwy˝szony
otyli m´˝czyêni
nadciÊnienie t´tnicze
nisko opadajàce
podniebienie mi´kkie,
cz´sto micrognathia,
retrognathia,
hipoplazja szcz´ki
nadmierna sennoÊç

DEFINICJA

OBRAZ KLINICZNY

Pierwsza definicja UARS z 1992 r. mówi, ˝e
jest to zespó∏ charakteryzujàcy si´ cz´Êciowym
zapadaniem si´ Êcian górnych dróg oddechowych, które skutkuje wzmo˝onym oporem dla
przep∏ywu powietrza (Guilleminault 1992).
Proponowane przez American Sleep Disorders Association (ASDA) nazewnictwo okreÊla
zaburzenia oddychania w UARS jako wybudzenia
spowodowane wzmo˝onym wysi∏kiem oddechowym (ang. respiratory effort related arousals
– RERA). Aby rozpoznaç epizod RERA, nale˝y
stwierdziç narastanie w czasie jego trwania ujemnego ciÊnienia w prze∏yku (Pes) przez ponad 10 s
i nag∏y jego powrót do normy po przebudzeniu.
Zespó∏ charakteryzuje si´ atakami chrapania powtarzajàcymi si´ ze wzrastajàcà intensywnoÊcià,
przerywanymi przebudzeniami, w czasie których
przep∏yw powietrza przez górne drogi oddechowe
wraca przejÊciowo do normy. Fragmentacja snu
spowodowana tymi zjawiskami jest przyczynà
sennoÊci i zm´czenia w ciàgu dnia.
Zespó∏ ten cz´Êciej wyst´puje u kobiet cierpiàcych na stany ciàg∏ego niepokoju (Rohozinski
2008).
Cz´stoÊç wyst´powania schorzenia w populacji doros∏ych nie jest dok∏adnie znana; szacuje
si´ jà na a˝ 10–15%; sà to osoby chrapiàce i zg∏aszajàce nadmiernà sennoÊç w ciàgu dnia (Nicolas
1998).

Zwi´kszony wysi∏ek oddechowy podczas snu
powoduje jego wielokrotnà fragmentacj´, którà
mo˝na stwierdziç w EEG w postaci krótkich wybudzeƒ. Cz´ste wybudzenia ze snu powodujà z kolei
zm´czenie i sennoÊç w ciàgu dnia, co potwierdzajà nieprawid∏owe wyniki testu wielokrotnej latencji snu i skali sennoÊci Epworth (Guilleminault
1993). G∏ównà cechà ró˝niàcà UARS od OSAS jest
prawie ca∏kowity brak bezdechów (AHI <10/godz.
snu), prawid∏owe wysycenie krwi t´tniczej tlenem
i cz´stsze wyst´powanie u szczup∏ych kobiet.
Pacjentki skar˝à si´ na chroniczne zm´czenie, szukajàc pomocy u psychologów bàdê psychiatrów,
a nie u specjalistów otorynolaryngologów.
Chrapanie mo˝e, ale nie musi, byç cechà
UARS. Pacjenci cz´sto prezentujà anatomiczne
nieprawid∏owoÊci w jamach nosa, które mogà
upoÊledzaç prawid∏owe oddychanie, czego potwierdzenie stwierdza si´ na podstawie badania
rynomanometrycznego (Papsidero 1995).
Patomechanizm zespo∏u nie jest do koƒca
jasny.
Opór dla przep∏ywu powietrza przez nos
u tych chorych nie jest tak du˝y, by powodowaç
ca∏kowite zapadanie si´ dróg oddechowych
i w konsekwencji bezdech. Niemniej, na podstawie
stale narastajàcego ujemnego ciÊnienia w klatce
piersiowej wnioskowaç mo˝na, ˝e mamy do czynienia ze wzmo˝onym wysi∏kiem oddechowym.
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Mechanoreceptory odpowiedzialne za wybudzenie w reakcji na zbyt ujemne ciÊnienie w klatce
piersiowej wydajà si´ znajdowaç w górnych drogach oddechowych. Udowodniono, ˝e u˝ycie Êrodka miejscowo znieczulajàcego na b∏on´ Êluzowà
górnych dróg oddechowych powoduje, ˝e ciÊnienie w klatce piersiowej ulega wi´kszemu spadkowi i ˝e wybudzenie nast´puje póêniej (Basner i in.
1992, Berry i in. 1997). Stàd wzi´∏a si´ hipoteza,
˝e w grupie osób ze „zbyt czu∏ymi” mechanoreceptorami, u których w odpowiedzi na wzmo˝ony
wysi∏ek oddechowy nastàpi wybudzenie, powinno
si´ rozpoznaç UARS. Natomiast u osób, u których
mimo wzmo˝onego wysi∏ku oddechowego, przechodzàcego w bezdech, nie dochodzi do wybudzenia, mamy do czynienia z os∏abionà reakcjà
mechanoreceptorów i z zespo∏em OSAS.
Gold i in. (2003) zaobserwowali, ˝e odsetek
kobiet wÊród pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu jest tym wi´kszy, im mniejsza jest
iloÊç bezdechów (AHI) (p = 0,001). Podobnie wyst´powanie bezsennoÊci (p = 0,04), bólów g∏owy
(p = 0,01), zespo∏u jelita dra˝liwego (p = 0,01),
czy alfa-delta snu by∏o tym cz´stsze, im ni˝szy by∏
wskaênik AHI u danego pacjenta. Autorzy pracy
stawiajà hipotez´, ˝e UARS bardziej przypomina zaburzenie czynnoÊciowo-somatyczne (ang.
functional-somatic syndrome) ni˝ zespó∏ zaburzeƒ
oddychania podczas snu. Nierzadko UARS jest
mylony z zespo∏em chronicznego zm´czenia,
fibromialgià, zespo∏em deficytu uwagi lub zespo∏em hiperaktywnoÊci i deficytu uwagi (ADHD).

ROZPOZNAWANIE

LECZENIE
W leczeniu pacjentów z UARS podczas snu,
podobnie jak w zespole obturacyjnych bezdechów,
stosuje si´ metody zachowawcze i chirurgiczne.
Do tych pierwszych zalicza si´ terapie behawioralnà,
leczenie sta∏ym dodatnim ciÊnieniem powietrza podawanego do dróg oddechowych (ang. continuous
positive airway pressure – CPAP), stosowanie
aparatów naz´bnych. Metody chirurgiczne obejmujà zabiegi, których za∏o˝eniem jest poprawa
warunków przep∏ywu powietrza przez górne drogi
oddechowe, poprzez usuni´cie przeszkód anatomicznych oraz zabiegi polegajàce na obejÊciu tych
przeszkód (np. tracheotomia – ze zrozumia∏ych
wzgl´dów rzadko stosowana). Pacjenci z UARS
cz´Êciej ni˝ z OSHS uwa˝ajà, ˝e leczenie CPAP
bardziej zaburza ich sen ni˝ sama choroba.

▲

W oryginalnym opisie zespo∏u z 1993 r. kryteria
rozpoznawania obejmowa∏y: sennoÊç w ciàgu dnia,
AHI <10/godz., cz´ste wybudzenia >10/godz. snu.
Obecnie wi´kszoÊç autorów jest zgodna, ˝e dodatkowe kryterium diagnostyczne powinny stanowiç
powtarzajàce si´ nadmierne spadki ciÊnienia
w prze∏yku, bezpoÊrednio poprzedzajàce wybudzenia, widoczne w polisomnografii wraz ze zmniejszonym przep∏ywem powietrza przez usta/nos. Pacjent
w odpowiedzi na rosnàcy opór w górnych drogach
oddechowych budzi si´, po czym nast´puje hiperwentylacja i powrót do stanu wyjÊciowego.
Zespó∏ rozpoznajemy na podstawie tak zwanej
inwazyjnej polisomnografii, czyli badania wzbogaconego o pomiar ciÊnienia w prze∏yku (Pes) oraz
o pomiar przep∏ywu powietrza przez usta/nos.
Diagnoza powinna opieraç si´ na ca∏onocnej polisomnografii (PSG), oraz badaniach: elektroencefalogram (EEG), elektromiogram (EMG) (policzek
i noga), elektrookulogram (EOG), elektrokardiogram (EKG), saturacji oraz wysi∏ku oddechowego
klatki piersiowej i brzucha. Niektóre laboratoria

badawcze zalecajà monitorowanie nat´˝enia chrapania, koƒcowego pomiaru CO2 oraz badaƒ EMG
mi´Ênia ˝wacza i mi´Êni mi´dzy˝ebrowych. Pacjent
najcz´Êciej pozostaje ca∏à noc w laboratorium, wymagane jest minimum 6–7 godz. zarejestrowanego
snu. Nast´pnie analizuje si´ EEG pod kàtem okreÊlenia kolejnych faz snu. Liczone sà przebudzenia,
epizody RERA, sp∏ycenie oddychania i bezdechy.
Przebudzenie cechuje si´ przyspieszeniem zapisu
EEG do czynnoÊci alfa lub teta trwajàcym ponad
3 s. Sp∏ycenie oddychania to spadek przep∏ywu
powietrza przez drogi oddechowe o co najmniej
50% przez minimum 10 s oraz spadek saturacji
o przynajmniej 4%. Bezdech to ca∏kowite zapadni´cie si´ dróg oddechowych i brak przep∏ywu
powietrza przez minimum 10 s.
Stopieƒ ci´˝koÊci zaburzeƒ oddychania podczas snu ocenia si´ na podstawie indeksu wybudzeƒ (liczba wybudzeƒ/godz. snu), liczby i cz´stotliwoÊci zmian faz snu, odsetka czasu sp´dzonego
w fazie 1 lub w fazie 0 snu (czuwania), efektywnoÊci snu (liczba godzin snu dzielona przez czas
rejestracji). Wi´kszoÊç laboratoriów oblicza indeks
bezdechów/sp∏yceƒ oddychania (AHI) w celu okreÊlenia stopnia zaawansowania choroby (jest to
suma epizodów bezdechu/niepe∏nego bezdechu
podzielona przez liczb´ godzin snu). AHI powy˝ej
5 jest uznawane za nieprawid∏owe. Decyzje o sposobie leczenia podejmuje si´ na podstawie tego
parametru, liczby wybudzeƒ/godz. snu, wyniku
wielokrotnego testu latencji snu (ang. multiple
sleep latency test) lub skali sennoÊci Epworth
(ang. Epworth sleepiness scale) oraz objawów
dodatkowych, takich jak np. zaburzenia nastroju,
nadmierna sennoÊç w ciàgu dnia, zaburzenia
funkcji poznawczych, udokumentowane nadciÊnienie t´tnicze, choroba niedokrwienna serca lub
zawa∏ serca w wywiadzie.
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LECZENIE ZACHOWAWCZE
W pierwszym doniesieniu na temat UARS
(Guilleminault i in. 1992) autorzy powo∏ujà si´
na dobry efekt leczenia za pomocà aparatu
nCPAP (ang. nasal continuous positive airway
pressure – sta∏e dodatnie ciÊnienie w drogach
oddechowych podawane przez nos). Obiektywnym miernikiem skutecznoÊci leczenia by∏o
mniej wybudzeƒ w trakcie leczenia i lepszy wynik MSLT. WartoÊci stosowanych ciÊnieƒ waha∏y
si´ od 3 do 8 cm H2O, Êrednia wartoÊç 5,8 cm
H2O. W roku 1993 ci sami naukowcy zbadali
pacjentów majàcych bardziej nasilone dolegliwoÊci. Pi´tnastu pacjentów ze Êrednim wynikiem MSLT 5,3 min po miesi´cznej terapii
nCPAP nie zg∏asza∏o ju˝ objawów nadmiernej
sennoÊci w ciàgu dnia. Âredni wynik MSLT
zwi´kszy∏ si´ do 13,5 min, wzrós∏ odsetek snu
wolnofalowego z 1,2 do 9,7, a liczba wybudzeƒ
spad∏a z 31 do 7/godz. Nieco póêniej Guilleminault i in. (2001) wskazali na skutecznoÊç terapii
nCPAP w leczeniu nadciÊnienia, którà stosowano
u le˝àcego na plecach pacjenta w ten sposób,
˝e punkt szczytowy koƒcowego Pes na wdechu
nie by∏ ni˝szy ni˝ –7 cm H2O. Kolejne interesujàce
badanie dotyczàce stosowania przez chrapiàce
osoby bez bezdechów terapii nCPAP przeprowadzili Krieger i in. (1996), którzy wykazali, ˝e
tylko 34% z 98 pacjentów z AHI poni˝ej 15 zgodzi∏o si´ na terapi´ dodatnimi ciÊnieniami, z czego
systematycznie stosowa∏o jà > 60% osób przez
3 lata. Ârednio u˝ywali oni aparatu przez 5,6+/1,4 godz./dziennie. Raucher i in. (1995) równie˝
zbadali tolerowanie przez pacjentów nCPAP,
jednak kryteria w∏àczenia obejmowa∏y wyst´powanie nadmiernej sennoÊci w ciàgu dnia i AHI
poni˝ej 5. Pacjenci ci mieli trwajàce od 3 do 15 s
wybudzenia w EEG, na godzin´ snu 20+/-10
wybudzeƒ. Tylko 19% pacjentów (n = 11) akceptowa∏o terapi´ nCPAP, u˝ywajàc aparatu Êrednio
2,8+/-1,5 godzin na dob´ przez 6 miesi´cy.
Zmniejszenie objawów dziennych (sennoÊci)
w czasie trwania leczenia zaobserwowa∏o 73%
osób stosujàcych terapi´.
Mimo ˝e do dyspozycji pacjentów pozostaje
wiele alternatywnych metod, nCPAP nadal pozostaje terapià pierwszego rzutu, skutecznie ∏agodzàcà objawy.

APARATY NAZ¢BNE
W leczeniu OSAS jest równie˝ mo˝liwoÊç
zastosowania korektora ustawienia ˝uchwy
(ang. mandibular advancing device) – MAD lub
mandibular repositioning appliance – MRA).
Urzàdzenia te dajà pewne nadzieje w terapii
UARS, poniewa˝ pacjenci doÊç dobrze je tolerujà.
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Niestety, ma∏o jest badaƒ oceniajàcych ich skutecznoÊç. Loube i in. (1998) udokumentowali
przypadek 40-letniego pacjenta z UARS leczonego
w ten w∏aÊnie sposób z dobrym skutkiem. Pacjent
zrezygnowa∏ po dwóch miesiàcach z terapii CPAP
(przy 9 cm H2O) z powodu z∏ego tolerowania. Badania PSG poprzedzajàce i po dwóch tygodniach
leczenia aparatem naz´bnym wykaza∏y znacznà
popraw´: spadek indeksu wybudzeƒ z 53 do
10/godz., spadek epizodów zwi´kszonego oporu
w górnych drogach oddechowych (IUAR) z 44
do 2/godz. oraz popraw´ wartoÊci Pes i jakoÊci
snu. Wyniki w skali Epworth równie˝ si´ poprawi∏y z 17 do 6. Pacjent nie podawa∏ ˝adnych
skutków niepo˝àdanych stosowania aparatu. Tak
wi´c mo˝e to byç bardzo obiecujàcy sposób
leczenia, który wymaga jednak˝e potwierdzenia
w badaniu na du˝ej grupie pacjentów z UARS.

LECZENIE CHIRURGICZNE
Pepin i in. (1996) dokonali przeglàdu piÊmiennictwa na temat chirurgicznego leczenia
chrapania, UARS i OSAS. Wszystkie badania
obejmowa∏y ma∏à liczb´ pacjentów i by∏y raczej
opisowe ni˝ porównawcze. Nie znaleêli ˝adnego
badania randomizowanego, które obejmowa∏oby
pacjentów z UARS. Podobnie kryteria w∏àczajàce,
charakterystyka populacji, procedury chirurgiczne, typ znieczulenia i punkty koƒcowe by∏y
s∏abo lub wcale niezdefiniowane. Na przyk∏ad w
ocenie osób chrapiàcych, które nie wykazywa∏y
bezdechów podczas snu, leczonych metodà
UPPP (ang. uvulopalatopharyngoplasty – uwulopalatofaryngoplastyka) pos∏u˝ono si´ jedynie
kwestionariuszem i pulsoksymetrià. Pepin i in.
cytujà te˝ dwa inne badania dotyczàce powik∏aƒ
po UPPP, jedno podaje, ˝e u 10% pacjentów
wystàpi∏a obturacja dróg oddechowych, drugie
zaÊ, ˝e u 15% badanych wystàpi∏o masywne
krwawienie po zabiegu. Krespi i in. (1994) opublikowali dane na temat skutecznoÊci uwulopalatoplastyki wykonanej przy u˝yciu lasera
(LAUP) u osób chrapiàcych, chorych z UARS
i OSAS. Czterdziestu dwóch spoÊród 423 pacjentów poddanych zabiegowi mia∏o rozpoznany
UARS, mimo, ˝e nie podano kryteriów rozpoznania. W grupie pacjentów z UARS i ∏agodnà
postacià OSAS znaczàca poprawa jakoÊci snu
wystàpi∏a u 28%, istotne zmniejszenie sennoÊci
w ciàgu dnia u 24%. Niewielkà popraw´ jakoÊci
snu i objawów dziennych zauwa˝y∏o odpowiednio 46 i 49% z tej grupy pacjentów. Czynniki te
oceniano za pomocà kwestionariusza. Istotnà
statystycznie popraw´ jakoÊci snu, zmniejszenie
uczucia zm´czenia, popraw´ koncentracji w
ciàgu dnia, zmniejszenie objawów nerwowoÊci,

chrapania nast´powa∏y po 10–12 tygodniach.
Jednak˝e w podgrupie pacjentów z UARS poprawa wartoÊci Pes wystàpi∏a tylko u dwóch
badanych, co utrudnia wyciàganie wniosków co
do efektów tego typu leczenia w tym schorzeniu.
Aby radioablacja sta∏a si´ terapià pierwszego
rzutu w UARS potrzebne sà zatem badania
na du˝ej grupie pacjentów, potwierdzajàce skutecznoÊç takiej terapii.

DYSKUSJA
Istnieje grupa badaczy negujàcych istnienie
zespo∏u UARS (Douglas 2000, Moore 2000). Podstawowym argumentem jest brak kryteriów
diagnostycznych, które spe∏nia∏yby wymagania:
nieprawid∏owoÊç, specyficznoÊç, odmiennoÊç.
Douglas i in. (2000) uwa˝ajà, ˝e nadmierna sennoÊç w ciàgu dnia nie mo˝e byç kryterium
diagnostycznym, poniewa˝ zg∏asza jà 20% zdrowych kobiet i 7% zdrowych m´˝czyzn. Podobnie
AHI <10/godz. i liczba wybudzeƒ >10/godz. snu
to norma podczas pierwszej nocy polisomnografii
z pomiarem ciÊnienia w prze∏yku. Kolejny argumentem jest brak danych epidemiologicznych,
takich jak np. ÊmiertelnoÊç, brak randomizowanych badaƒ klinicznych oceniajàcych skutecznoÊç
ró˝nych metod leczniczych. Autorzy konkludujà,
˝e pacjenci z UARS majà te same symptomy co
z OSHS, w zwiàzku z czym termin UARS powinien
zostaç zaniechany.
Wed∏ug Moore’a (2000) chrapanie, zespó∏
wzmo˝onej opornoÊci górnych dróg oddechowych i obturacyjne bezdechy senne to trzy
stopnie nasilenia jednego zespo∏u chorobowego.
Na zorganizowanej w 1999 r. przez American Sleep Disorders Association (ASDA) konferencji w Chicago nie uznano UARS za osobno
zdefiniowany zespó∏ zaburzeƒ oddychania w
czasie snu i stwierdzono, ˝e powinien on byç
rozwa˝any jako zespó∏ objawów, którego kontynuacjà jest OSAS, dopóki nie zostanà zebrane
dowody umo˝liwiajàce oddzielnà klasyfikacj´.
Niemniej, coraz wi´cej lekarzy diagnozuje
UARS, majàc ÊwiadomoÊç jego odmiennoÊci
od OSAS. OczywiÊcie zespó∏ ten musi byç lepiej
poznany, nadal brakuje bowiem wystandaryzowanych kryteriów diagnostycznych, co z kolei uniemo˝liwia zbieranie danych epidemiologicznych.
Nie znamy skali problemu, którego ten zespó∏
dotyczy. Nadal mamy wiele do zrobienia na etapie
diagnostyki. Byç mo˝e powstanie nowych, nieinwazyjnych metod diagnostycznych sprawi, ˝e
b´dà one akceptowane przez pacjentów. Wreszcie
leczenie: brakuje jasno zdefiniowanych kryteriów
i ocen koƒcowych, aby móc przeprowadziç
prospektywne badanie oceniajàce skutecznoÊç
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obturacji nosa w czasie snu oraz subiektywnej
dusznoÊci stwierdzono u pacjentów z UARS
i OSAS. Niestety, autorzy nie podajà wyników
PSG przed i po leczeniu chirurgicznym w grupie
pacjentów z zespo∏em zwi´kszonego oporu
podczas snu. Newman i in. (1996) opublikowali
wyniki badania prospektywnego oceniajàcego
skutecznoÊç leczenia chirurgicznego chorych
z rocznym wywiadem chrapania i zm´czenia
w ciàgu dnia. Do badania w∏àczono tylko pacjentów z Pes <-10 cm H2O i RDI <5. Wszyscy
badani wyrazili zgod´ na zabieg operacyjny
pod postacià septoplastyki i/lub zmniejszenia
ma∏˝owin nosowych, LAUP, UPPP, przemieszczenia/poszerzenia szcz´ki i/lub ˝uchwy,
przemieszczenia przyczepu mi´Ênia bródkowo-j´zykowego, miotomii mi´Êni gnykowych.
Ârednie (+/- OS) Pes przed leczeniem wynosi∏o
–36,7 (–16,2) cm H2O; tylko u dwóch spoÊród
wszystkich operowanych wykonano PSG i pomiar Pes po zabiegu. Po leczeniu wartoÊç minimalnego Pes wzros∏a od –52 do –40 cm H2O oraz
od –30 do –17, nadal jednak nie sà to wartoÊci
satysfakcjonujàce (norma Pes ≥10 mm Hg).
Autorzy donoszà równie˝ o wyraênej poprawie
objawów dziennych, ocenionych na podstawie
uÊrednionych wyników skali Epworth z 12–(6,6)
na 3,4–(1,9). Tak wi´c Newman i in. w swojej
pracy pos∏u˝yli si´ bardziej specyficznymi i restrykcyjnymi kryteriami w∏àczenia pacjentów, ale
jest to zbyt ma∏a grupa, by wyciàgaç ogólne wnioski dotyczàce UARS. Ci sami autorzy nieco póêniej
opublikowali wyniki retrospektywnej oceny efektów leczenia chirurgicznego pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu. Dwudziestu pi´ciu
spoÊród 299 pacjentów poradni przyszpitalnej
zosta∏o zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. U jedenastu chorych rozpoznano UARS
(kryteria w∏àczenia do badania by∏y bardziej restrykcyjne: Pes <-20 mm Hg, RDI <10, ESS >7)
i wykonano LAUP. Popraw´ objawów dziennych
zauwa˝y∏o 81,8% tych pacjentów (Êredni wynik
skali Epworth zmieni∏ si´ z 13,5–(4,4) na 8–(2,5).
Niestety, autorzy pracy nie przytaczajà wyników
PSG po leczeniu chirurgicznym, a grupa pacjentów by∏a zbyt ma∏a statystycznie.
Powell i in. (1998) opublikowali wyniki
radioablacji podniebienia mi´kkiego. Wszyscy
(n = 22) pacjenci chrapali i mieli ∏agodnà postaç
zaburzeƒ oddychania podczas snu. U czternastu
osób rozpoznano UARS na podstawie pomiaru
Pes. Ból po leczeniu utrzymywa∏ si´ do kilku dni,
wyst´powa∏y problemy z artykulacjà wyrazów
i po∏ykaniem, a indeks wybudzeƒ by∏ wi´kszy ni˝
przed zabiegiem. Poprawa wyników jakoÊci snu
i skali Epworth, wartoÊci Pes oraz wycofanie si´
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ró˝nych metod leczniczych. Aby nie przeoczyç
tego zespo∏u, najwa˝niejszà sprawà wydaje si´
zwrócenie uwagi, ˝e nie wszystkie postacie zaburzeƒ oddychania podczas snu sà zwiàzane z oty∏oÊcià i p∏cià m´skà. Nierozpoznany na wczesnym
etapie UARS mo˝e prowadziç do pog∏´biania si´
objawów, a w konsekwencji do rozwoju OSAS.
Dysponujàc coraz wi´kszà wiedzà na temat oddy-

chania podczas snu, a tak˝e coraz lepszymi technikami pomiarowymi, oczywiste wydaje si´, ˝e
„∏agodne chrapanie” nie istnieje. PowinniÊmy
zwracaç uwag´ na chrapanie nie tylko u dzieci, jak
zaleca Amerykaƒska Akademia Pediatrii, ale równie˝ u doros∏ych, poniewa˝ w wielu przypadkach
mo˝emy mieç do czynienia z UARS. ●
Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
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