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Niech radoÊç i pokój
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przez ca∏y Nowy Rok.
˚yczymy, aby rok 2011 by∏ szcz´Êliwy
w osobiste doznania,
spe∏ni∏ zamierzenia i dà˝enia zawodowe
oraz przyniós∏ wiele satysfakcji
z w∏asnych dokonaƒ.
Redakcja Magazynu Otorynolaryngologicznego

W ˝∏obie le˝y
W ˝∏obie le˝y, któ˝ pobie˝y
kol´dowaç Ma∏emu
Jezusowi Chrystusowi
dziÊ nam narodzonemu?
Pastuszkowie, przybywajcie,
Jemu wdzi´cznie przygrywajcie
jako Panu naszemu.
My zaÊ sami z piosneczkami
za wami poÊpieszymy,
a tak tego Maleƒkiego
niech wszyscy zobaczymy,
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p∏acze w stajni po∏o˝ony,
wi´c Go dziÊ ucieszymy.
Naprzód tedy, niechaj wsz´dy
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˝e pos∏any nam jest dany
Emanuel w niskoÊci.
Jego tedy przywitajmy,
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„Chwa∏a na wysokoÊci”.
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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
ZDZIS¸AW FRANCISZEK
P¢DZIWIATR
(1928–2007)
Doktor Zdzis∏aw Franciszek P´dziwiatr
urodzi∏ si´ 2 paêdziernika 1928 r. w Rudce ko∏o
Zwierzyƒca nad Wieprzem. Âwiadectwo dojrza∏oÊci uzyska∏ w 1947 r. w liceum matematyczno-fizycznym w ZamoÊciu. W latach 1947–1952
studiowa∏ na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Poznaniu. Ju˝ w 1949 r. podjà∏ prac´
w ówczesnym Zak∏adzie Anatomii Opisowej i
Topograficznej poznaƒskiej uczelni. Po studiach
rozpoczà∏ specjalizacj´ w zakresie otolaryngologii w Klinice Otolaryngologii AM w Poznaniu
kierowanej przez prof. dr. A. Zakrzewskiego.
W latach 1954–1956 prowadzi∏ oddzia∏ laryngologiczny szpitala w Gorzowie Wlkp. Po powrocie
do Poznania nadal pracowa∏ w Zak∏adzie Anatomii.
W latach 1959–1962 pracowa∏ na oddziale
chirurgii plastycznej szpitala w Polanicy-Zdroju.
Nast´pnie od 16 maja 1962 r. do 1 wrzeÊnia
1993 r. przez przesz∏o 30 lat by∏ ordynatorem
Oddzia∏u Laryngologicznego w Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Pile. W 1963 r. uzyska∏
stopieƒ doktora nauk medycznych na podstawie
rozprawy „Zagadnienia elementów kostnych
b∏´dnika usznego u cz∏owieka” napisanej pod
kierunkiem prof. dr. Józefa Ko∏aczkowskiego,
kierownika Zak∏adu Anatomii Opisowej i Topograficznej AM. Mia∏ Êcis∏e kontakty naukowe
i zawodowe z poznaƒskà Klinikà Otolaryngologicznà. PodziwialiÊmy Jego entuzjazm w kontynuowaniu badaƒ naukowych nad mechanizmem
i uwarunkowaniami biomechanicznymi uk∏adów
pneumatycznych czaszki. W roku akademickim
1955/1956 w drugim semestrze pierwszego
roku zdawa∏em u dr. Z.F. P´dziwiatra kolokwium
z anatomii ucha, z którà by∏ obeznany niezwykle
dok∏adnie wed∏ug obszernego i bardzo szczegó∏owego opracowania w „Anatomii cz∏owieka”
prof. S. Ró˝yckiego. Poniewa˝ przejawia∏em zainteresowania morfologiczne i by∏em cierpliwym,
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wnikliwym s∏uchaczem uwag anatomicznych dr.
P´dziwiatra, doÊç szybko si´ zaprzyjaêniliÊmy.
Jako jeden z pierwszych mia∏em informacje o
Jego kolejnych spostrze˝eniach i ich interpretacjach. W 1971 r. prof. A. Zakrzewski przygotowujàc podr´cznik „Otolaryngologia kliniczna”,
zaproponowa∏ dr. P´dziwiatrowi napisanie rozdzia∏u poÊwi´conego anatomii ucha, nosa i zatok
przynosowych. Ujà∏ on te tematy wed∏ug w∏asnych za∏o˝eƒ koncepcyjnych, eliminujàc mi´dzy
innymi podzia∏ narzàdu s∏uchu na ucho zewn´trzne, Êrodkowe i wewn´trzne. Pewnego
dnia zosta∏em wezwany w trybie pilnym do prof.
Zakrzewskiego, który negatywnie oceni∏ opracowanie Zdzis∏awa i poleci∏, abym napisa∏ te rozdzia∏y ponownie wed∏ug obowiàzujàcych poglàdów. Na skutek moich bardzo goràcych próÊb
profesor zgodzi∏ si´ na wspó∏autorstwo Zdzis∏awa.
Nie przyjà∏ On tej informacji z satysfakcjà, zaznaczajàc, ˝e z niech´cià podpisuje si´ jako
wspó∏autor pod moim (naszym) anachronicznym
uj´ciem tych anatomicznych zagadnieƒ.
Za badania b∏´dnika kostnego i koÊci skroniowej otrzyma∏ nagrod´ Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej w 1968 r.,

w 1989 r. nagrod´ II stopnia Ministra Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej. Wspomnieç nale˝y o Nagrodzie Naukowej im. Profesora Jana Miodoƒskiego
za „Morfologiczne przes∏anki do teorii drgaƒ
koÊci skroniowej” (1968), przyznanej przez Zarzàd G∏ówny Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego. W 2004 r. na mój wniosek
zosta∏ cz∏onkiem honorowym Towarzystwa.
W 1985 r. za∏o˝y∏ Interdyscyplinarny Klub
Rhinologów skupiajàcy 45 cz∏onków krajowych
i 42 zagranicznych. Zorganizowa∏ 4 konferencje
rynologiczne nie tylko ciekawe tematycznie, ale
niezapomniane od strony towarzyskiej (ryc.1).

Ryc. 1. Logo INTERDYSCYPLINARNEGO KLUBU
RHINOLOGÓW.

By∏ autorem 40 publikacji naukowych i jednej monografii poÊwi´conej przegrodzie nosa
na podstawie w∏asnych badaƒ licznych ssaków.
W latach 80. skupi∏ si´ na badaniach kostnego
b∏´dnika sitowego u ssaków i cz∏owieka. Na ich
podstawie w 1973 r. przedstawi∏ Radzie Wydzia∏u
Lekarskiego AM w Poznaniu rozpraw´ habilitacyjnà.
Decyzji o nadaniu stopnia naukowego doktora
habilitowanego nie zatwierdzi∏a Centralna Komisja
Kwalifikacyjna ds. Kadr Naukowych. Wielokrotne
odwo∏ania od tej decyzji, jak równie˝ skarga kierowana do premiera T. Mazowieckiego, pozosta∏y
bez odpowiedzi.
Znamienny jest list z 2 marca 1985 r., skierowany do prof. J. Seku∏y, konsultanta krajowego
w dziedzinie otolaryngologii, i prof. B. Semczuka,
cz∏onka Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej:

„Szanowni Panowie,
W dniu 26 lutego br. prof. Szmeja zaproponowa∏ mi przeprowadzenie procesu ponownej
habilitacji – jako promotor, z Panami jako recenzentami. Wdzi´czny jestem obu Panom za ten
gest, b´dàc Êwiadom, ˝e jest on wyrazem ˝yczliwoÊci i szczerych ch´ci zadoÊçuczynienia za doznanà krzywd´ i upokorzenia. Nie mog´ jednak
przyjàç tej propozycji, poniewa˝ by∏oby to równoznaczne z akceptacjà kompromitujàcego procesu
habilitacyjnego, jaki prze˝y∏em przed 15 laty. Kontynuujàc badania nad organizacjà ucha i nosa, nie
przynios∏em ujmy Stowarzyszeniu Anatomów
i Otolaryngologów Polskich, do których mam
zaszczyt nale˝eç”.
Zdzis∏aw zmar∏ 16 lutego 2007 r., pochowany
zosta∏ na cmentarzu komunalnym w Pile. Po˝egna∏em Go w imieniu w∏adz Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego i poznaƒskiego
Êrodowiska laryngologów i foniatrów.
Doktor med. Zdzis∏aw F. P´dziwiatr pozostanie w mojej pami´ci jako wnikliwy i konsekwentny
badacz uk∏adów pneumatycznych czaszki. Z wielkim zaanga˝owaniem opowiada∏ przy ka˝dej
okazji o kolejnych spostrze˝eniach i dzieli∏ si´ ich
oryginalnymi, opartymi na przes∏ankach biomechanicznych wyjaÊnieniami. Zak∏ada∏, ˝e ka˝dy
s∏uchacz wyk∏adu jest z grubsza zorientowany
w jego badaniach i w zwiàzku z tym nie wymaga
wyjaÊnieƒ ab ovo. Dlatego nie zawsze by∏ rozumiany zgodnie ze swoimi intencjami.
W domu zgromadzi∏ bogaty zbiór preparatów
anatomicznych, które zamierza∏ przekazaç poznaƒskiej Katedrze i Klinice Otolaryngologicznej.
By∏ uczonym budzàcym g∏´boki szacunek.
Pracowa∏ bowiem jako specjalista laryngolog
w szpitalu prowincjonalnym, a jednoczeÊnie prowadzi∏ badania finansowane najcz´Êciej z w∏asnych funduszy nie dla tytu∏ów czy te˝ pozycji
akademickiej, ale z ciekawoÊci poznawczej, z potrzeby poszukiwania prawdy.
Jestem g∏´boko przekonany, ˝e Êp. dr med.
Zdzis∏aw Franciszek P´dziwiatr trwale zapisa∏
si´ w historii polskiej otolaryngologii.
prof. dr med. Andrzej Obr´bowski
(Poznaƒ)
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▲

(Mag. ORL, 2010, 36, IX, 115–124)

W ciàgu ostatniego dziesi´ciolecia problem
antybiotykoopornoÊci drobnoustrojów sta∏ si´ istotnym wyzwaniem dla wspó∏czesnej medycyny. Jednà
z g∏ównych przyczyn jego narastania jest nadu˝ywanie antybiotyków, w szczególnoÊci w wirusowych
zaka˝eniach uk∏adu oddechowego.
Ârodowiska naukowe i agendy zdrowia publicznego sà coraz bardziej zgodne co do koniecznoÊci
lokalnego i globalnego przeciwdzia∏ania temu zjawisku, któremu ma s∏u˝yç m.in. opracowywanie i publikowanie rekomendacji. Kolejne wydanie rekomendacji post´powania w pozaszpitalnych zaka˝eniach
uk∏adu oddechowego opracowane zosta∏o przez zespó∏ specjalistów Narodowego Programu Ochrony
Antybiotyków. Poprzednie rekomendacje opracowane
zosta∏y ponad pi´ç lat temu pod patronatem Polskiej
Grupy Roboczej ds. Standardów Profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zaka˝eƒ i wymaga∏y ju˝ uaktualnienia
m.in. ze wzgl´du na koniecznoÊç nowoczesnej ich redakcji zgodnej z ogólnie przyj´tymi zasadami tworzenia wytycznych opierajàcymi si´ na projekcie AGREE
(ang. Appraisal of Guidelines Research and Evaluation)
[1].
W porównaniu z poprzednim, aktualne wydanie
nie porusza jedynie zagadnieƒ zwiàzanych z antybiotykoterapià, ale zosta∏o wzbogacone o analiz´ i rekomendacje post´powania diagnostyczno-terapeutycznego
w zaka˝eniach uk∏adu oddechowego. Wszystkie zalecenia wsparte zosta∏y kategoryzacjà, która wynika z analizy rezultatów badaƒ opracowanych zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach (ang. EBM, Evidence
Based Medicine). Post´powanie zgodne z EBM jest rozumiane jako podejmowanie decyzji dotyczàcych opieki
nad pacjentem na podstawie aktualnych dowodów naukowych, doÊwiadczenia klinicznego, wiedzy dotyczàcej patofizjologii oraz przy uwzgl´dnieniu preferencji
pacjenta [2, 3]. EBM opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e intuicja,
doÊwiadczenie i nieusystematyzowana wiedza sà niewystarczajàce do podejmowania przez lekarza trafnych
decyzji i powinny byç wsparte analizà wyników badaƒ
klinicznych.
W sk∏ad zespo∏u opracowujàcego Rekomendacje
weszli polscy specjaliÊci z ró˝nych dziedzin nauk medycznych. Rekomendacje sà przeznaczone dla lekarzy
wszystkich specjalnoÊci, ale przede wszystkim lekarzy rodzinnych, pediatrów, internistów, pneumonologów i laryngologów.
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Zasady racjonalnej antybiotykoterapii zaka˝eƒ
dróg oddechowych zosta∏y przedstawione w kilku wa˝nych dokumentach. W 1997 i 1998 r. w USA zespó∏ z∏o˝ony z pediatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy chorób
zakaênych oraz epidemiologów z Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób w Atlancie (ang. CDC, Centers for
Disease Control and Prevention) wypracowa∏ zasady racjonalnej antybiotykoterapii zaka˝eƒ górnych dróg oddechowych jako element strategii zapobiegajàcej narastaniu opornoÊci bakterii w wyniku niepotrzebnej i niew∏aÊciwej antybiotykoterapii, w szczególnoÊci w chorobie przezi´bieniowej, zapaleniu gard∏a i zapaleniu ucha
Êrodkowego z wysi´kiem [1-5].
Bardzo wa˝nym drogowskazem w tworzeniu wytycznych dotyczàcych zaka˝eƒ górnych i dolnych dróg
oddechowych by∏o powstanie europejskiej grupy roboczej majàcej za zadanie wypracowanie zaleceƒ dotyczàcych zapobiegania lekoopornoÊci i przepisywania leków w zaka˝eniach dróg oddechowych [6].
Za najwa˝niejszà zasad´ uznano stosowanie antybiotyków tylko w zaka˝eniach bakteryjnych dróg oddechowych, a za najwa˝niejszy cel i jednoczeÊnie kryterium skutecznoÊci uznano eradykacj´ bakterii z miejsca zaka˝enia. PodkreÊlono zalety wykorzystania
wskaêników farmakodynamicznych oraz analizy danych o lokalnej opornoÊci drobnoustrojów w dokonywaniu wyborów terapeutycznych, jak i uwzgl´dniania kosztów leczenia.
Kliniczne rozpoznanie ostrego zaka˝enia uk∏adu
oddechowego jest oparte na stwierdzeniu zespo∏u objawów, który jednak nie jest charakterystyczny dla
drobnoustroju wywo∏ujàcego zaka˝enie, a cz´sto nie
pozwala nawet na odró˝nienie etiologii wirusowej
od bakteryjnej.
W zwiàzku z tym, ˝e leczenie zaka˝eƒ uk∏adu
oddechowego w wi´kszoÊci przypadków ma charakter empiryczny, wybór leku musi byç oparty na znajomoÊci podstawowych danych mikrobiologicznych,
epidemiologicznych i farmakologicznych. Aktualna wiedza na temat drobnoustrojów najcz´Êciej wywo∏ujàcych zaka˝enia dróg oddechowych i ich wzorów opornoÊci na danym obszarze pozwala z du˝ym
prawdopodobieƒstwem na wybór skutecznego leku.

PODSTAWOWE DEFINICJE
U˚YTE W REKOMENDACJACH
SkutecznoÊç leku – zdolnoÊç do wyleczenia,
definiowana jako ustàpienie objawów chorobowych
oraz do pe∏nej eradykacji drobnoustrojów wywo∏ujàcych zaka˝enie. SkutecznoÊç leku przeciwbakteryj-
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nego zale˝y od jego aktywnoÊci wobec czynnika
zaka˝ajàcego, zastosowanej dawki oraz w∏aÊciwoÊci
farmakokinetycznych i farmakodynamicznych, a zw∏aszcza zdolnoÊci wytworzenia wystarczajàcego st´˝enia w ognisku zaka˝enia [6-8].
Bezpieczeƒstwo leku – nie powinien on powodowaç powa˝nych zagro˝eƒ dla chorego, przede
wszystkim nie mogà byç one wi´ksze ni˝ te, które sà
zwiàzane z zaka˝eniem.
Optymalny koszt leczenia – oznacza wyleczenie
zaka˝enia przy zaanga˝owaniu jak najmniejszych
kosztów bezpoÊrednich i poÊrednich, co nie jest równoznaczne z leczeniem tanimi lekami. Pe∏ny koszt leczenia, oprócz ceny leku, zale˝y od wielu czynników,
tak wi´c stosowanie leku o wy˝szej cenie jednostkowej, jeÊli jest skuteczniejsze oraz prowadzi do mniejszej liczby powik∏aƒ, mo˝e byç taƒsze od stosowania
leku o ni˝szej cenie.
Przestrzeganie zaleceƒ lekarskich (ang. compliance)
– leki wymagajàce wielokrotnego podawania w ciàgu
dnia sà cz´sto przyjmowane niezgodnie z zaleceniami
lekarza, ale to od autorytetu lekarza i umiej´tnoÊci
odpowiedniego wyt∏umaczenia choremu celu oraz sposobu leczenia zale˝y, na ile pacjent b´dzie stosowa∏
si´ do zaleceƒ.
Minimalizacja selekcji i szerzenia si´ lekoopornoÊci – istnieje wiele okolicznoÊci sprzyjajàcych powstawaniu i szerzeniu opornoÊci drobnoustrojów na leki, jak
nadu˝ywanie antybiotyków, zbyt krótkie lub zbyt d∏ugie
ich stosowanie, zalecanie zbyt ma∏ych dawek, co prowadzi do d∏ugotrwa∏ego utrzymywania si´ za niskich
st´˝eƒ antybiotyku, wreszcie cz´ste stosowanie leków
o znacznej ∏atwoÊci indukowania opornoÊci, niekiedy
na kilka grup antybiotyków.
Terapia celowana jest metodà, w której wyboru
antybiotyku dokonuje si´ po potwierdzeniu w badaniu mikrobiologicznym aktywnoÊci leku in vitro wobec wyizolowanego czynnika etiologicznego zaka˝enia (antybiogram).
Terapia empiryczna – oparta jest na domniemaniu najbardziej prawdopodobnego czynnika etiologicznego zaka˝enia i jego przypuszczalnej wra˝liwoÊci na antybiotyki. Poniewa˝ prawdopodobieƒstwo
sukcesu terapeutycznego jest w przypadku terapii
empirycznej mniejsze ni˝ w przypadku terapii celowanej, jeÊli tylko to mo˝liwe i uzasadnione, przed podaniem leku nale˝y pobraç materia∏ do badania mikrobiologicznego i po uzyskaniu wyniku ewentualnie
zmodyfikowaç leczenie. Empiryczny dobór leku musi
byç oparty na analizie wyników badaƒ klinicznych
i lokalnych danych epidemiologicznych. Osobiste doÊwiadczenie lekarza jest wa˝nym elementem w ustalaniu rozpoznania, ale skutecznoÊç leczenia mo˝na okreÊliç jedynie na podstawie kontrolowanych badaƒ klinicznych z randomizacjà oraz profilu opornoÊci
drobnoustrojów wyst´pujàcych na danym terenie
(w regionie, szpitalu, oddziale itp.).
Leczenie pierwszego rzutu (leczenie poczàtkowe) polega na zastosowaniu antybiotyku o udowodnionej skutecznoÊci i bezpieczeƒstwie. W odniesieniu
do wi´kszoÊci ostrych bakteryjnych zaka˝eƒ górnych

Czu∏oÊç testu – odsetek osób chorych (na danà jednostk´ chorobowà), u których wynik testu jest dodatni.
Jest to miara zdolnoÊci testu do wykrycia choroby.
SwoistoÊç testu – odsetek osób zdrowych (lub
chorych na inne choroby ni˝ oceniana jednostka chorobowa), u których wynik testu jest ujemny. Jest to
miara zdolnoÊci testu do wykluczenia choroby.
WartoÊç predykcyjna wyniku dodatniego – odsetek osób z dodatnim wynikiem testu, u których wyst´puje dana choroba.
WartoÊç predykcyjna wyniku ujemnego – odsetek osób z ujemnym wynikiem testu, u których nie
wyst´puje dana choroba.
Wskaênik wiarygodnoÊci – iloraz prawdopodobieƒstwa otrzymania danego wyniku testu u osoby
chorej na okreÊlonà chorob´ i prawdopodobieƒstwa
otrzymania tego samego wyniku u osoby, u której ona
nie wyst´puje. OkreÊla stopieƒ, w jakim wynik
testu okreÊla prawdopodobieƒstwo wystàpienia
danej choroby u badanej osoby.

METODY OPRACOWANIA REKOMENDACJI
Obecne wydanie Rekomendacji skupia si´ na analizie decyzji, które podejmuje lekarz w procesie diagnostyki i terapii zaka˝eƒ uk∏adu oddechowego. Zalecenia
wsparte sà systematycznym przeglàdem publikacji,
których wyniki w sposób wiarygodny uzasadniajà podj´cie decyzji [9]. Uwzgl´dniono równie˝ wyniki metaanaliz oraz zalecenia towarzystw naukowych, które
opracowa∏y rekomendacje, wprowadzajàc tzw. kategoryzacj´ zaleceƒ wed∏ug ich si∏y oraz jakoÊci dowodów.
Walorem „Rekomendacji 2010” jest oparcie ich
nie tylko na systematycznym przeglàdzie wyników
badaƒ zgodnych z EBM, ale fakt, i˝ wynikajà równie˝
z polskich danych epidemiologicznych pochodzàcych
przede wszystkim z badaƒ wielooÊrodkowych prowadzonych przez Krajowy OÊrodek Referencyjny ds. Lekowra˝liwoÊci Drobnoustrojów (www.korld.edu.pl).
To uzasadnia pewne ró˝nice mi´dzy „Rekomendacjami 2010” a powszechnie publikowanymi t∏umaczeniami zaleceƒ pochodzàcych z innych krajów.
Intencjà autorów by∏o wskazanie tendencji we wspó∏czesnej antybiotykoterapii na podstawie bie˝àcej oceny sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na Êwiecie.
Rekomendacje po wst´pnym opracowaniu zosta∏y poddane szerokiej konsultacji ekspertów w celu
identyfikacji potencjalnych b∏´dów i ich poprawienia.
Kategoryzacja rekomendacji wg ich si∏y i jakoÊci
dowodów wspierajàcych zosta∏a oparta na zaleceniach Amerykaƒskiego Towarzystwa Chorób Zakaênych (Infectious Diseases Society of America) [10]
i United States Public Health Service [11].
Kategoryzacja rekomendacji opiera si´ na analizie
jakoÊci dowodów wspierajàcych danà sugesti´ post´powania oraz na skutecznoÊci klinicznej zalecenia (tab. I).
Najwy˝szà jakoÊç prezentujà zalecenia oparte na badaniach klinicznych przeprowadzonych z randomizacjà,
ni˝szà oparte na badaniach obserwacyjnych, a najni˝szà wynikajàce z opisu pojedynczych przypadków
klinicznych [12]. Si∏a zaleceƒ oznacza skutecznoÊç,
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dróg oddechowych, jak i zaostrzeƒ zaka˝eƒ przewlek∏ych, empiryczne leczenie poczàtkowe powinno byç
skuteczne w wi´kszoÊci przypadków, a cena leku
stosowanego w leczeniu poczàtkowym jest zwykle
ni˝sza ni˝ leków stosowanych w kolejnych rzutach.
Leczenie skorygowane – oznacza post´powanie
w przypadku niepowodzenia terapeutycznego, tj.
braku poprawy klinicznej po 48–72 godzinach leczenia pierwszorzutowego lub post´powanie w przypadku, gdy zastosowanie leku pierwszego rzutu jest
trudne, niew∏aÊciwe lub przeciwwskazane. Leczenie
takie stosuje si´ tak˝e, gdy w ciàgu miesiàca poprzedzajàcego obecnà terapi´ stosowany by∏ lek pierwszego rzutu.
Terapia sekwencyjna – oznacza podawanie tego
samego leku najpierw pozajelitowo, a nast´pnie drogà
doustnà; w przypadku leczenia zaka˝eƒ dolnych dróg
oddechowych forma doustna antybiotyku powinna byç
podobnie skuteczna jak forma do˝ylna, o ile nie sà
stwierdzane schorzenia utrudniajàce wch∏anianie leku.
Fluorochinolon przeciwpneumokokowy – to zarejestrowane aktualnie w Polsce dwa leki: moksyfloksacyna i lewofloksacyna; odró˝niajà si´ od innych
fluorochinolonów (takich jak cyprofloksacyna, ofloksacyna) tym, ˝e dzia∏ajà równie˝ na S. pneumoniae.
Makrolid aktywny wobec H. influenzae – to azytromycyna i klarytromycyna.
OpornoÊç na antybiotyki – naturalna lub nabyta
cecha komórki bakteryjnej powodujàca zniesienie lub
zmniejszenie wra˝liwoÊci na okreÊlonà grup´ leków.
Mo˝e byç zwiàzana z brakiem receptora dla antybiotyku, ze zbyt niskim do niego powinowactwem, wytwarzaniem enzymów modyfikujàcych czàsteczk´
leku lub te˝ niemo˝noÊcià wnikni´cia antybiotyku
do komórki albo jego czynnym wypompowywaniem.
OpornoÊç naturalna to opornoÊç wynikajàca
z w∏aÊciwej dla gatunku struktury lub fizjologii komórki bakteryjnej. Jest to opornoÊç, która istnia∏a
jeszcze przed wprowadzeniem antybiotyków.
OpornoÊç nabyta to nowa cecha szczepu wynikajàca ze zmiany w materiale genetycznym. Powstaje
albo w wyniku mutacji, albo ze wzgl´du na uzyskanie
obcego DNA na drodze koniugacji, transformacji lub
transdukcji.
Badanie z randomizacjà – badanie, w którym
pacjentów przydziela si´ losowo do grupy kontrolnej
oraz grupy eksperymentalnej poddawanej ocenianej
interwencji, a nast´pnie obserwuje si´ okreÊlone
wyniki. Uwa˝a si´, ˝e takie badania sà najbardziej
wiarygodne.
Próba podwójnie Êlepa – badanie, w którym ani
pacjent, ani badacze majàcy z nim bezpoÊredni kontakt nie wiedzà, w jakiej grupie, kontrolnej czy badanej, znajduje si´ pacjent.
Iloraz szans zachorowania – stosunek ryzyka
zachorowania u osób nara˝onych i nienara˝onych
na dany czynnik.
Ryzyko wzgl´dne – stosunek dwóch wartoÊci
ryzyka, najcz´Êciej dotyczàcego wystàpienia choroby
u osób nara˝onych i nienara˝onych na wyst´powanie
danego czynnika.
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Tabela I. Kategoryzacja rekomendacji [11]
Kategoria

Si∏a zaleceƒ

Definicja
A
B
C
D
E

mocne dowody, aby zaleciç wdro˝enie okreÊlonego post´powania
umiarkowanie silne dowody, aby zaleciç wdro˝enie okreÊlonego post´powania
s∏abe dowody, aby zaleciç wdro˝enie okreÊlonego post´powania
umiarkowanie silne dowody przemawiajàce przeciwko okreÊlonemu post´powaniu
silne dowody przemawiajàce przeciwko okreÊlonemu post´powaniu

I

dowody pochodzàce z wi´cej ni˝ 1 badania naukowego przeprowadzonego
z randomizacjà i kontrolowanego
dowody pochodzàce z wi´cej ni˝ 1 w∏aÊciwe przeprowadzonego badania naukowego,
bez randomizacji
dowody z badaƒ kohortowych lub klinicznych kontrolowanych
(najlepiej z wi´cej ni˝ 1 oÊrodka)
dowody z badaƒ przeprowadzonych w sposób niekontrolowany, ale z bardzo
wyraênymi wynikami
oparte na opinii ekspertów, doÊwiadczeniu klinicznym, badaniach opisowych

II
JakoÊç
dowodów
III

z jakà stosowanie danego zalecenia mo˝e korzystnie
wp∏ynàç na popraw´ opieki nad pacjentem.

ETIOLOGIA I EPIDEMIOLOGIA
NAJWA˚NIEJSZYCH ZAKA˚E¡
UK¸ADU ODDECHOWEGO
Zaka˝enia uk∏adu oddechowego sà najcz´stszà
przyczynà porad ambulatoryjnych. Stanowià one oko∏o 50–60% wszystkich zaka˝eƒ pozaszpitalnych oraz
sà najcz´stszà przyczynà goràczki u niemowlàt
i m∏odszych dzieci [13]. Zaka˝enia te wyst´pujà z
ró˝nà cz´stoÊcià w zale˝noÊci od wieku oraz wspó∏wyst´powania czynników ryzyka. WÊród noworodków
i niemowlàt zaka˝enie uk∏adu oddechowego wyst´puje zazwyczaj jako krwiopochodne zapalenie p∏uc
lub powik∏anie w przebiegu zespo∏u zaburzeƒ odpornoÊci, wady serca oraz refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego. Dzieci m∏odsze, w wieku do 5 lat, sà grupà
szczególnie nara˝onà na zaka˝enia uk∏adu oddechowego ze wzgl´du na fizjologicznà niedojrza∏oÊç uk∏adu odpornoÊciowego, a tak˝e Êrodowiskowe czynniki
ryzyka (oÊrodki opieki dziennej – ˝∏obek, przedszkole)
oraz coraz powszechniej wyst´pujàce alergie. U osób
w wieku powy˝ej 60 lat obserwuje si´ wzrost cz´stoÊci zaka˝eƒ ze wzgl´du na wyst´pujàce choroby towarzyszàce, takie jak przewlek∏a obturacyjna choroba p∏uc, niewydolnoÊç uk∏adu krà˝enia, upoÊledzenie
odpornoÊci w wyniku choroby podstawowej lub stosowanego leczenia, hospitalizacje, zabiegi operacyjne
lub pobyt w domu opieki.
G∏ównà przyczynà ostrych zaka˝eƒ uk∏adu oddechowego sà wirusy. Najcz´Êciej sà to rinowirusy, adenowirusy, koronawirusy, wirusy grypy i paragrypy,
wirus RS oraz enterowirusy [14-18].
Zaka˝enia wirusowe uszkadzajàc struktur´
nab∏onka dróg oddechowych, torujà drog´ patogenom bakteryjnym, a tak˝e powodujà stan zapalny,
zwi´kszonà przepuszczalnoÊç Êródb∏onka naczyƒ, a
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w niektórych przypadkach nadreaktywnoÊç oskrzeli.
Wirusy sà odpowiedzialne za wi´kszoÊç przypadków
zapalenia b∏ony Êluzowej nosa, gard∏a, krtani, tchawicy i oskrzeli, a w ostatnim czasie potwierdzono ich
istotny udzia∏ w ostrym zapaleniu ucha Êrodkowego
i zatok [19]. Infekcje te sà szczególnie cz´ste u ma∏ych dzieci i uwa˝a si´, ˝e 6-8-krotnie powtarzajàce
si´ incydenty ∏agodnych zaka˝eƒ w ciàgu roku mieszczà si´ w granicach normy. Nawroty wyst´pujà g∏ównie w okresie jesienno-zimowym, zdecydowanie cz´Êciej u dzieci korzystajàcych z opieki w ˝∏obkach
i przedszkolach. Niektóre wirusy cz´Êciej wywo∏ujà
schorzenia o charakterystycznej lokalizacji, np. rinowirusy wywo∏ujà nie˝yt nosa, zatok i gard∏a, wirusy
paragrypy – zapalenie krtani i tchawicy, adenowirusy
– zapalenie gard∏a. Wirusy grypy, paragrypy, wirus
RS charakteryzujàce si´ tropizmem do komórek nab∏onka oddechowego powodujà zaburzenia ich funkcji, a nast´pnie zmiany martwicze. Doprowadza to
do uszkodzenia mechanizmu Êluzowo-rz´skowego,
b´dàcego wa˝nym elementem systemu obronnego
b∏ony Êluzowej dróg oddechowych.
Etiologia zaka˝eƒ bakteryjnych uk∏adu oddechowego jest zró˝nicowana i zale˝y od wieku, czynników
ryzyka oraz miejsca nabycia zaka˝enia. Pozaszpitalne
bakteryjne zaka˝enia uk∏adu oddechowego najcz´Êciej
wywo∏ywane sà przez drobnoustroje zaliczane do grupy
typowych (tj. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus
pyogenes), tzn. takich, których hodowla i identyfikacja
jest mo˝liwa w ka˝dym laboratorium mikrobiologicznym, a czas oczekiwania na wynik nie powinien zazwyczaj przekraczaç 48 godz. Do grupy tej, aczkolwiek
wyst´pujà rzadziej jako czynnik etiologiczny pozaszpitalnych zaka˝eƒ uk∏adu oddechowego, nale˝à tak˝e
pa∏eczki Gram-ujemne (np. Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Enterobacter sp., Pseudomonas aeruginosa) oraz Staphylococcus aureus i bakterie beztleno-

LEKOOPORNOÂå
NAJWA˚NIEJSZYCH PATOGENÓW
UK¸ADU ODDECHOWEGO W POLSCE

we. Wa˝nà rol´ w pozaszpitalnych zaka˝eniach zw∏aszcza dolnych dróg oddechowych odgrywajà tzw. bakterie
atypowe (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma
pneumoniae, Legionella pneumophila). Do hodowli
wymagajà one szczególnych warunków, a jej wynik
uzyskuje si´ po kilku tygodniach. Wyjàtkiem jest tu
Legionella sp., której hodowl´ mo˝e prowadziç szerokoprofilowe laboratorium. W diagnostyce zaka˝eƒ bakteriami atypowymi coraz szersze zastosowanie znajdujà
metody molekularne (np. PCR). Serodiagnostyka, która
jest szeroko stosowana w tego typu zaka˝eniach, ma
przede wszystkim znaczenie epidemiologiczne. W zaka˝eniach szpitalnych uk∏adu oddechowego dominujà
pa∏eczki Gram-ujemne (Klebsiella sp., E. coli, Enterobacter sp., Pseudomonas sp., Acinetobacter sp.) oraz
S. aureus. Bardzo rzadko zaka˝enia uk∏adu oddechowego wywo∏ywane sà przez grzyby lub paso˝yty. Dotyczy to osób z chorobami powodujàcymi upoÊledzenie
mechanizmów obronnych.
Niektóre patogenne drobnoustroje, takie jak H.
influenzae, S. pyogenes, S. aureus, S. pneumoniae,
M. catarrhalis mogà równie˝ wchodziç w sk∏ad flory
kolonizujàcej jam´ nosowo-gard∏owà u zdrowych
osób. Oko∏o 40-60% dzieci w wieku do 2 lat jest nosicielami S. pneumoniae; do 7 r.˝. odsetek ten spada
poni˝ej 20%. Oko∏o 40% dzieci poni˝ej 7 r.˝. jest nosicielami M. catarrhalis, a blisko 30% H. influenzae
[20]. Bezobjawowe nosicielstwo nawet potencjalnie
patogennych drobnoustrojów jest szczególnie cz´ste
u dzieci poni˝ej 4–6 roku ˝ycia z powodu ∏atwoÊci
ich rozprzestrzeniania w Êrodowisku (˝∏obki, przedszkola, szko∏y). Tego typu nosicielstwo nie wymaga
leczenia antybiotykami.

èród∏a informacji o opornoÊci drobnoustrojów
w Polsce sà z roku na rok coraz bogatsze. Powo∏any
przez Ministra Zdrowia w 1997 roku Krajowy OÊrodek
Referencyjny ds. Lekowra˝liwoÊci Bakterii, Ogólnopolska Sieç Monitorowania LekoopornoÊci OPTY, Projekt
Alexander oraz dane publikowane z innych oÊrodków
w Polsce dostarczy∏y informacji, które pozwoli∏y
na sformu∏owanie wytycznych do leczenia zaka˝eƒ
uk∏adu oddechowego (1997 r.) i moczowego (1999 r.
i 2001 r.). Prowadzone sà tak˝e wielooÊrodkowe badania na temat wra˝liwoÊci na antybiotyki najwa˝niejszych patogenów szpitalnych, takich jak S. aureus,
pa∏eczek z rodziny Enterobacteriaceae, P. aeruginosa,
Acinetobacter baumannii. Wyniki tych badaƒ sà regularnie publikowane w fachowej prasie krajowej i zagranicznej [21-23]. OpornoÊç na leki przeciwbakteryjne
jest uwarunkowana ró˝nymi mechanizmami i ulega
sta∏ym zmianom, mi´dzy innymi w nast´pstwie powszechnego stosowania antybiotyków. Zmiany w bakteryjnych czynnikach etiologicznych wywo∏ywane sà
zwi´kszeniem liczby pacjentów z grup ryzyka, cz´stszym wykonywaniem inwazyjnych procedur diagnostyczno-terapeutycznych oraz rozprzestrzenianiem si´
drobnoustrojów wielolekoopornych.

Streptococcus pneumoniae
Najbardziej niepokojàcym zjawiskiem w terapii
zaka˝eƒ pneumokokowych by∏o pojawienie si´ szczepów o obni˝onej wra˝liwoÊci na penicylin´ (PNSP –
ang. Penicillin non Susceptible Pneumococci), która
by∏a lekiem z wyboru w leczeniu tych zaka˝eƒ. OpornoÊç na penicylin´ oznacza opornoÊç lub zmniejszenie
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Ryc. 1. Odsetek szczepów S. pneumoniae wra˝liwych na wybrane antybiotyki w Polsce w latach 2006-2008
[22, 23, www.korld.edu.pl].
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wra˝liwoÊci na inne antybiotyki beta-laktamowe.
W ostatniej dekadzie obserwuje si´ na ca∏ym Êwiecie
szybkie narastanie opornoÊci na penicylin´, której zazwyczaj towarzyszy opornoÊç na inne antybiotyki/chemioterapeutyki, a zw∏aszcza na tetracykliny,
kotrimoksazol (trimetoprim/sulfametoksazol), makrolidy i chloramfenikol oraz, co jest szczególnie niepokojàce, na cefalosporyny III generacji. Skala zjawiska
jest zró˝nicowana geograficznie i waha si´ od kilku
procent w Skandynawii, Holandii i Niemczech do kilkudziesi´ciu w Hiszpanii, Rumunii i na W´grzech.
Dzi´ki danym p∏ynàcym z Krajowego OÊrodka Referencyjnego ds. Lekowra˝liwoÊci Drobnoustrojów,
mo˝na ju˝ w Polsce oceniç wra˝liwoÊç S. pneumoniae
na antybiotyki, którà w latach 2006–2008 przedstawia rycina 1 [21-23]. Praktyczne znaczenie opornoÊci
pneumokoków na penicylin´ przejawia si´ na dwa
sposoby. Po pierwsze oznacza, ˝e najskuteczniejszym
antybiotykiem wobec tego drobnoustroju w Polsce
jest amoksycylina. Natomiast po drugie oznacza, ˝e
w zale˝noÊci od skali opornoÊci okreÊlanej jako wartoÊç
tzw. MIC (ang. Minimal Inhibitory Concentration)
mo˝e byç konieczne zastosowanie wi´kszej dawki
amoksycyliny: u dzieci 75–90 mg/kg/dob´ zamiast
40 mg/kg/dob´, a u doros∏ych 3–4 g/dob´ zamiast
1,5 g/dob´. Ze wzgl´du na znaczenie dawki amoksycyliny dla skutecznoÊci leczenia zaka˝eƒ o etiologii
S. pneumoniae, lekarz powinien oceniç czynniki ryzyka
zaka˝enia szczepem PNSP, do których nale˝à:
● wczeÊniejsza antybiotykoterapia (w ciàgu ostatnich kilku miesi´cy),
w szczególnoÊci d∏u˝sze stosowanie ni˝szych
dawek antybiotyków beta-laktamowych (za które uznaje si´ dawk´ amoksycyliny 40 mg/kg/dob´
u dzieci i 1,5 g/dob´ u doros∏ych podawanà przez
10 dni) [24],
● ucz´szczanie do ˝∏obka lub przedszkola [25],
● pozostawanie w kontakcie domowym
z dzieckiem skolonizowanym przez PNSP [26],
● przewlek∏e schorzenia uk∏adu oddechowego.

Streptococcus pyogenes
Pomimo wieloletniego stosowania penicylin,
wszystkie szczepy paciorkowców beta-hemolizujàcych grupy A (S. pyogenes) sà w dalszym ciàgu w
pe∏ni wra˝liwe na penicylin´, a minimalne st´˝enia
hamujàce tego antybiotyku nie uleg∏y zwi´kszeniu
od czasu wprowadzenia go do lecznictwa [27-30].
OpornoÊç na makrolidy jest wynikiem dzia∏ania
dwóch mechanizmów. Pierwszy typ opornoÊci,
stwierdzany najcz´Êciej w Polsce i wielu krajach europejskich, wynika z modyfikacji miejsca wiàzania makrolidów w rybosomie. Warunkuje on opornoÊç
na wszystkie makrolidy, linkozamidy i streptograminy B, czyli tzw. fenotyp MLSB [27, 29, 31]. Mo˝e mieç
charakter indukowalny bàdê konstytutywny, ale klinicznie oznacza brak skutecznoÊci wszystkich tych
grup leków (opornoÊç krzy˝owa). Ze wzgl´du na narastajàcà opornoÊç na makrolidy, w przypadku koniecznoÊci zastosowania tej grupy leków lub klindamycyny,
zasadne jest wykonywanie, w przypadku podejrzenia
anginy paciorkowcowej, posiewu wymazu z gard∏a
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i antybiogramu. Drugi mechanizm najcz´stszy w USA
i rzadko spotykany w Polsce polega na aktywnym usuwaniu antybiotyku z komórki bakteryjnej (wypompowywanie z komórki). Oznacza on opornoÊç na 14i 15-cz∏onowe makrolidy (erytro-, klarytro-, roksytroi azytromycyna), przy zachowanej wra˝liwoÊci na makrolidy 16-cz∏onowe (np. spiramycyn´) oraz klindamycyn´ [29]. W 2008 r. w Polsce oko∏o 11% szczepów
S. pyogenes wykazywa∏o opornoÊç na makrolidy
(www.korld.edu.pl). Paciorkowce grupy A nie sà
wra˝liwe na kotrimoksazol (opornoÊç naturalna na trimetoprim), co wyklucza ten lek z terapii empirycznej zapalenia gard∏a lub migda∏ków. W Polsce
obserwuje si´ wysoki odsetek szczepów opornych
na tetracykliny [22, 23].

Haemophilus influenzae
H. influenzae jest drugà co do cz´stoÊci przyczynà ostrego zapalenia ucha Êrodkowego i ostrego zapalenia jam nosa i zatok przynosowych oraz najcz´stszà
przyczynà zaostrzeƒ POChP. Wywo∏uje tak˝e zapalenie p∏uc. W krajach, które do kalendarza szczepieƒ
nie wprowadzi∏y szczepionki przeciwko H. influenzae
serotypu b (Hib), ciàgle obserwuje si´ w wieku niemowl´cym i u ma∏ych dzieci zaka˝enia inwazyjne, tj.
posocznic´, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
zapalenie p∏uc z bakteriemià i zapalenie nag∏oÊni wywo∏ywane przez Hib. G∏ównym mechanizmem opornoÊci jest wytwarzanie beta-laktamaz hydrolizujàcych naturalne penicyliny, amino- i ureidopenicyliny.
W Polsce odsetek tych szczepów wÊród pozaszpitalnych izolatów z dróg oddechowych jest ciàgle niewielki i w latach 2006–2008 jedynie 6% szczepów
wytwarza∏o beta-laktamazy. Pa∏eczki H. influenzae sà
powszechnie wra˝liwe na penicyliny z inhibitorami
beta-laktamaz oraz cefalosporyny II i III generacji.
Wszystkie izolowane w Polsce szczepy H. influenzae
by∏y wra˝liwe na fluorochinolony [23].
Od kilku lat obserwuje si´ pojawienie szczepów
H. influenzae z nowym mechanizmem opornoÊci
na beta-laktamy – szczepy oporne na ampicylin´
i niewytwarzajàce beta-laktamaz (BLNAR – ang.
Beta-Lactamase Negative Ampicillin Resistant). Jest
to mechanizm nieenzymatyczny, zwiàzany ze zmianami w bia∏ku PBP3 i zmniejszonym z tego powodu
powinowactwem do beta-laktamów. Obecne szczepy
w Polsce wykazujà niski poziom opornoÊci zwiàzany
z tym mechanizmem. Ich znaczenie kliniczne wymaga dalszej obserwacji [22, 23].
Wysoki odsetek szczepów opornych na kotrimoksazol (27% w 2006 r., 33% w 2007 i 2008 roku) wyklucza ten lek z terapii empirycznej [22, 23]. H. influenzae jest w wysokim procencie wra˝liwy na tetracykliny (www.korld.edu.pl).

Moraxella catarrhalis
M. catarrhalis jest przyczynà ostrego zapalenia
ucha Êrodkowego, ostrego zapalenia jam nosa i zatok
przynosowych oraz zaka˝eƒ dolnych dróg oddechowych. W Polsce, podobnie jak na ca∏ym Êwiecie, szczepy tego gatunku powszechnie wytwarzajà beta-laktamazy, które hydrolizujà aminopenicyliny (>90% szczepów). Sà one wra˝liwe na penicyliny z inhibitorami

beta-laktamaz, cefalosporyny II i III generacji, makrolidy, fluorochinolony i tetracykliny.
M. catarrhalis, podobnie jak S. pyogenes, jest naturalnie oporna na trimetoprim (sk∏adnik kotrimoksazolu).

Staphylococcus aureus

Pa∏eczki z rodziny Enterobacteriaceae
Drobnoustroje te rzadziej powodujà pozaszpitalne zaka˝enia dolnych dróg oddechowych i najcz´Êciej
stwierdzane sà u osób przebywajàcych w domach
opieki, u pacjentów wielokrotnie hospitalizowanych
oraz u chorych w podesz∏ym wieku.
Wytwarzanie przez t´ grup´ bakterii nowych beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym,
tzw. ESBL (ang. Extended Spectrum Beta-Lactamases)
stanowi powa˝ne zagro˝enie dla mo˝liwoÊci leczenia
wywo∏ywanych przez nie zaka˝eƒ. Szczepy takie sà
oporne na cefalosporyny I-III generacji, a tak˝e na
stosunkowo niedawno wprowadzonà cefalosporyn´
IV generacji (cefepim). Bakterie te sà te˝ oporne na penicyliny i aztreonam. Szczepy wytwarzajàce ESBL mogà
byç wra˝liwe jedynie na karbapenemy, fluorochinolony,
tigecyklin´ i niekiedy na penicyliny z inhibitorami beta-laktamaz (zw∏aszcza piperacylin´ z tazobaktamem).
W Polsce stanowià one powa˝ny problem [35]. Wa˝nà
grupà beta-laktamaz sà enzymy okreÊlane jako AmpC,
wytwarzane przede wszystkim przez szpitalne szczepy
Enterobacter sp., Serratia marcescens, Morganella
morganii i Citrobacter freundii, a tak˝e P. aeruginosa.
Szczepy te sà oporne na cefalosporyny I, II i III generacji, wszystkie penicyliny (w tym z inhibitorami beta-laktamaz), aztreonam, a tak˝e na liczne antybiotyki z innych grup (wielolekoopornoÊç). Enzymy te nie hydrolizujà karbapenemów i cefalosporyn IV generacji. Ostatnio
opisano szczepy K. pneumoniae, Enterobacter cloacae
i S. marcescens oporne na karbapenemy. Poza narastajàcà opornoÊcià na antybiotyki beta-laktamowe obserwuje si´ te˝ wzrost liczby szczepów opornych na inne
antybiotyki, zw∏aszcza aminoglikozydy oraz fluorochinolony (szczepy wielolekooporne – tzw. alarmowe).

Gram-ujemne pa∏eczki niefermentujàce
Odgrywajà one niewielkà rol´ w zaka˝eniach
pozaszpitalnych, aczkolwiek izolowano je od chorych
z zaawansowanym POChP, a tak˝e od pacjentów
z mukowiscydozà. Z grupy tej najwa˝niejsze miejsce
w zaka˝eniach u ludzi zajmujà P. aeruginosa i A. baumannii. Udzia∏ tych bakterii, a tak˝e Burkholderia
cepacia i Stenotrophomonas maltophilia w zaka˝eniach szpitalnych ciàgle wzrasta, zw∏aszcza w oddzia∏ach intensywnej opieki medycznej, przede wszystkim
z powodu posiadania przez te drobnoustroje wielu
naturalnych i nabytych mechanizmów opornoÊci
na leki i ∏atwoÊci utrzymywania si´ w warunkach Êrodowiska szpitalnego. W dalszym ciàgu najwi´cej tego
typu zaka˝eƒ wywo∏uje pa∏eczka ropy b∏´kitnej.
W przeprowadzonych w Polsce w 1995 r. badaniach
wielooÊrodkowych stanowi∏a trzeci co do cz´stoÊci
czynnik etiologiczny zaka˝eƒ szpitalnych, a dane uzyskane w ostatnich latach wskazujà na rosnàcy odsetek
szczepów wielolekoopornych [36]. Z antybiotyków
beta-laktamowych najwi´kszà aktywnoÊç in vitro wykazywa∏y karbapenemy, a nast´pnie piperacylina z
tazobaktamem, ceftazydym, cefepim i piperacylina.
Zaobserwowano wysoki odsetek szczepów opornych
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Gronkowce z∏ociste nie sà cz´stà przyczynà
ostrych pozaszpitalnych zaka˝eƒ uk∏adu oddechowego,
ale odgrywajà rol´ w zaka˝eniach ucha Êrodkowego
i zatok przynosowych, a tak˝e w zaka˝eniach mieszanych oraz przewlek∏ych, jak równie˝ jako nast´pstwo
zaka˝eƒ wirusowych, szczególnie pogrypowych (zapalenie p∏uc). Wyizolowanie S. aureus z posiewów z gard∏a (stwierdzane u 10–40% populacji) Êwiadczy o nosicielstwie, a nie o zaka˝eniu [32, 33]. Mo˝e on natomiast
byç przyczynà ropni oko∏omigda∏kowych. Obecnie
wi´kszoÊç szczepów rodzaju Staphylococcus wytwarza
penicylinazy (beta-laktamazy), enzymy hydrolizujàce
pierÊcieƒ beta-laktamowy penicylin naturalnych, amino- i ureidopenicylin (penicylina, amoksyclina, ampicylina, piperacylina), w konsekwencji znacznie ograniczajàc lub eliminujàc przydatnoÊç tych antybiotyków w
leczeniu zaka˝eƒ gronkowcowych. SpoÊród penicylin,
oporne na hydroliz´ przez beta-laktamazy gronkowcowe sà penicyliny izoksazolilowe (na polskim rynku dost´pna jest kloksacylina), a tak˝e penicyliny z inhibitorami beta-laktamaz. Ponadto gronkowce wytwarzajàce
penicylinazy sà wra˝liwe na cefalosporyny (najbardziej
aktywne I i II generacji). Gronkowiec z∏ocisty wra˝liwy
na metycylin´ jest cz´sto okreÊlany skrótem MSSA
(ang. Methicillin Susceptible Staphylococcus Aureus)
w odró˝nieniu od izolatów opornych na metycylin´ tzw.
MRSA (ang. Methicillin Resistant Staphylococcus
Aureus). Szczepy MSSA sà, jak wspomniano powy˝ej,
wra˝liwe na penicyliny pó∏syntetyczne, glikopeptydy,
linezolid, daptomycyn´ i zazwyczaj wra˝liwe na makrolidy, linkozamidy, kotrimoksazol, kwas fusydowy, rifampicyn´ i gentamycyn´. Natomiast szczepy MRSA sà
z definicji oporne na wszystkie antybiotyki beta-laktamowe, zazwyczaj równie˝ na tetracykliny, makrolidy,
linkozamidy i aminoglikozydy. Niejednokrotnie szczepy
MRSA wykazujà wra˝liwoÊç jedynie na glikopeptydy
(wankomycyna, teikoplanina) oraz wprowadzone ostatnio do lecznictwa linezolid, daptomycyn´ i tigecyklin´.
Dwa ostatnie antybiotyki nie sà jeszcze zarejestrowane
do leczenia zaka˝eƒ dróg oddechowych. Opisano te˝
niedawno pierwsze szczepy wykazujàce Êrednià wra˝liwoÊç na wankomycyn´ (VISA – ang. Vancomycin Intermediate Staphylococcus Aureus). Drobnoustroje te sà
oporne na glikopeptydy, uznawane za leki ostatniej
szansy w leczeniu zaka˝eƒ wywo∏anych przez gronkowce oporne na metycylin´. Ostatnio wyizolowano pierwsze takie szczepy równie˝ w Polsce. Pojawi∏y si´ te˝
szczepy, jak dotàd jedynie w USA, o pe∏nej opornoÊci
na ten antybiotyk (VRSA – ang. Vancomycin Resistant
Staphylococcus Aureus).
Do niedawna uwa˝ano, ˝e szczepy MRSA sà wy∏àcznie izolowane z zaka˝eƒ szpitalnych (HA-MRSA –
ang. Hospital-Acquired MRSA). Obecnie pojawi∏y si´
pozaszpitalne MRSA (CA-MRSA – ang. Community-Acquired MRSA), które powsta∏y de novo w tym Êrodowisku, a nie zosta∏y zawleczone ze szpitala. Sà one

odpowiedzialne za zaka˝enia skóry i tkanki podskórnej, a tak˝e za martwicze zapalenie p∏uc. W Polsce
wyizolowano ju˝ takie szczepy [34].
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na aminoglikozydy, przewy˝szajàcy nawet opornoÊç
na karbenicylin´. Niepokojàcy jest tak˝e, mimo krótkiego okresu stosowania, znaczny wzrost cz´stoÊci
wyst´powania opornoÊci na cyprofloksacyn´ i coraz
cz´stsze izolowanie w Polsce szczepów opornych
na karbapenemy (tzw. szczepy alarmowe) [37, 38].

OGÓLNE ZASADY POST¢POWANIA
Z CHORYM Z ZAKA˚ENIAMI
UK¸ADU ODDECHOWEGO

Wdro˝enie diagnostyki ró˝nicowej zaka˝enia
wirusowego i bakteryjnego
W zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków zaka˝enia górnych dróg oddechowych, ostre zapalenia
oskrzeli oraz zapalenia p∏uc od 4 miesiàca ˝ycia do 4 roku ˝ycia powodowane sà przez wirusy. Rzetelne ró˝nicowanie etiologii zaka˝enia jest g∏ównym czynnikiem
wp∏ywajàcym na ograniczenie nadu˝ywania antybiotyków. Objawy i odchylenia wskazujàce na zaka˝enie
wirusowe lub bakteryjne podane sà w tabeli III.

Ocena wskazaƒ do hospitalizacji
W procesie diagnostyczno-terapeutycznym chorego na zaka˝enie uk∏adu oddechowego mo˝na wyszczególniç nast´pujàce kluczowe elementy:

Rozpoznanie zaka˝enia
W przypadku zaka˝eƒ górnego odcinka uk∏adu
oddechowego rozpoznanie mo˝e byç postawione wy∏àcznie na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego bez wykonywania badaƒ pomocniczych. W zaka˝eniach dolnego odcinka uk∏adu oddechowego
o rozpoznaniu decyduje wywiad, badanie os∏uchowe
pól p∏ucnych, badanie radiologiczne klatki piersiowej,
które jest niezb´dne w ró˝nicowaniu mi´dzy zapaleniem oskrzeli a zapaleniem p∏uc. Kluczowe odchylenia potrzebne do postawienia rozpoznania przedstawia tabela II.

Decyzja o skierowaniu chorego do szpitala jest
najwa˝niejsza w aspekcie bezpieczeƒstwa chorego,
a tak˝e ze wzgl´dów ekonomicznych. Wskazania
do hospitalizacji wynikajà z ci´˝koÊci stanu chorego,
wyst´powania schorzeƒ dodatkowych, które mogà
sprzyjaç niekorzystnemu przebiegowi zaka˝enia,
mo˝liwoÊci przyjmowania leków doustnie oraz warunków socjalnych pacjenta.

Identyfikacja czynnika etiologicznego zaka˝enia
W zapaleniu gard∏a wykonanie wymazu z gard∏a
na posiew lub zastosowanie szybkiego testu na antygen S. pyogenes jest jedynym zalecanym sposobem
potwierdzenia etiologii bakteryjnej. W innych zaka˝eniach dróg oddechowych identyfikacja laboratoryjna czynnika etiologicznego najcz´Êciej jest wykonywana tylko w szczególnych przypadkach. Wskazania

Tabela II. Objawy i odchylenia na podstawie, których stwierdzane jest zaka˝enie uk∏adu oddechowego
Zaka˝enie

Objawy w wywiadzie i odchylenia
w badaniu przedmiotowym

Badania dodatkowe potrzebne
do postawienia rozpoznania

Ostre zapalenie
gard∏a

ból gard∏a
zaczerwienienie b∏ony Êluzowej gard∏a

nie sà potrzebne

Ostre zapalenie
ucha Êrodkowego

ból ucha
objawy nie˝ytowe nosogard∏a
obraz otoskopowy

nie sà potrzebne

Ostre zapalenie
jam nosa
i zatok
przynosowych

ból, ucisk i rozpieranie twarzy
niedro˝noÊç nosa
wyciek lub zaleganie wydzieliny w jamach nosa
upoÊledzenie w´chu
goràczka

rutynowo nie sà potrzebne
(w niektórych przypadkach tomografia
komputerowa zatok przynosowych)

Ostre zapalenie
oskrzeli

kaszel
objawy kataralne
zaczerwienie gard∏a
goràczka
zmiany os∏uchowe nad polami p∏ucnymi

rutynowo nie sà potrzebne
zdj´cie RTG klatki piersiowej przy podejrzeniu
zapalenia p∏uc

Zaostrzenie
przewlek∏ej
obturacyjnej
choroby p∏uc

nasilenie dusznoÊci i kaszlu, zwi´kszenie
iloÊci odkrztuszanej
wydzieliny u osoby spe∏niajàcej kryteria
przewlek∏ego zapalenia oskrzeli (produktywny
kaszel utrzymujàcy si´ co najmniej 3 miesiàce
w ciàgu ostatnich 2 lat) ze zmianami
obturacyjnymi w badaniu spirometrycznym

Zapalenie p∏uc
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kaszel
goràczka
zmiany os∏uchowe nad polami p∏ucnymi
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nie sà potrzebne

niezb´dne badanie radiologiczne
klatki piersiowej

do wykonania badaƒ mikrobiologicznych w poszczególnych zaka˝eniach uk∏adu oddechowego przedstawia tabela IV.

tencjalnà etiologi´ zaka˝enia i ich lekowra˝liwoÊç,
● jak ci´˝ki jest przebieg zaka˝enia,
● mo˝liwoÊç przyjmowania leków doustnie,
● uczulenie na antybiotyki w wywiadzie,
● wydolnoÊç nerek i wàtroby,
● uprzednio stosowane antybiotyki.

Wybór antybiotyku
Decyzj´ o wyborze leku opiera si´ na nast´pujàcych danych:
● znajomoÊç drobnoustrojów stanowiàcych po-

Tabela III. Diagnostyka ró˝nicowa zaka˝eƒ wirusowych i bakteryjnych
Zaka˝enie

Objawy sugerujàce
etiologi´ wirusowà

Odchylenia sugerujàce etiologi´
bakteryjnà

Badania dodatkowe

Ostre zapalenia
gard∏a

katar
kaszel

niewyst´powanie kaszlu i kataru
powi´kszone w´z∏y ch∏onne szyjne przednie

wymaz z gard∏a
szybki test na antygen Strep A

Ostre zapalenie
ucha Êrodkowego

czas trwania <48 godz.

brak poprawy po 48 godz. od poczàtku
objawów zaka˝enie u dzieci <1 r.˝.
u dzieci wysoka goràczka i wymioty

rutynowo nie sà potrzebne

Ostre zapalenie
jam nosa
i zatok
przynosowych

czas trwania objawów
nie˝ytu nosogard∏a
<7 dni

nieust´powanie objawów nie˝ytu
nosogard∏a w ciàgu 10 dni
pogorszenie objawów w ciàgu 5-7 dni
ból i rozpieranie twarzy

Ostre
zapalenie
oskrzeli

objawy <10 dni

utrzymujàcy si´ nasilony kaszel
po 10 dniach
od poczàtku objawów

Zaostrzenie
POChP

tym bardziej
prawdopodobne, im mniej
z objawów wymienionych
w nast´pnej kolumnie

wyst´powanie 3 objawów:
nasilenia dusznoÊci
zwi´kszenie iloÊci plwociny
zmiana charakteru plwociny na ropnà

Zapalenie p∏uc
u dzieci

wiek dziecka mi´dzy
4 m.˝. a 4 r.˝.

wiek dziecka inny ni˝ 4 m.˝ – 4 r.˝.

Zapalenie p∏uc
u doros∏ych

z za∏o˝enia bakteryjne

rutynowo nie sà potrzebne

rutynowo nie sà potrzebne

rutynowo nie sà potrzebne

rutynowo nie sà potrzebne

zdj´cie RTG klatki piersiowej
w celu ró˝nicowania z ostrym
zapaleniem oskrzeli

Tabela IV. Identyfikacja etiologii zaka˝enia
Zaka˝enie

Badania mikrobiologiczne

Ostre zapalenie gard∏a

Zawsze, gdy podejrzewana jest etiologia bakteryjna (paciorkowcowa), zalecane jest wykonanie
badania bakteriologicznego (wymaz z gard∏a lub szybki test na antygen Strep A), przede wszystkim
z powodu niewystarczajàcej czu∏oÊci wywiadu i badania przedmiotowego w ró˝nicowaniu mi´dzy
zaka˝eniem bakteryjnym i wirusowym

Nie jest zalecane jako badanie rutynowe

Ostre zapalenie ucha
Êrodkowego

Nie jest zalecane jako badanie rutynowe; powinno byç wykonane, gdy stwierdzany
jest wyciek z ucha

Ostre zapalenie oskrzeli
lub oskrzelików

Nie jest zalecane jako badanie rutynowe; w niektórych sytuacjach zaleca si´ wykonanie
szybkich testów w kierunku RSV (np. przyjmowanie do szpitala dzieci < 2 r.˝.)

Zaostrzenie przewlek∏ej
obturacyjnej choroby p∏uc

Badanie bakteriologiczne plwociny jest zalecane, gdy pacjent wymaga hospitalizacji
i stwierdzane sà wskazania do antybiotykoterapii

Zapalenie p∏uc

Nie jest zalecane rutynowo, a jedynie gdy stan pacjenta jest bardzo ci´˝ki
lub etiologia mo˝e odbiegaç od typowej (posiew krwi, plwociny, serologia)

www.magazynorl.pl

▲

Ostre zapalenie jam
nosa i zatok przynosowych
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W São Paulo mamy obecnie do czynienia
z prawdziwà „epidemià kaszlu”. W nawiàzaniu
do tematu – patologii w obr´bie jam nosa i zatok
przynosowych u dzieci – kaszel jest wa˝nym objawem. Poza nim do objawów klinicznych zapalenia b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych
nale˝à: goràczka (zazwyczaj niezbyt wysoka),
upoÊledzenie dro˝noÊci nosa i wydzielina.
Choç kaszel jest jednym z g∏ównych objawów zapalenia zatok u dzieci, nie nale˝y zapominaç, ˝e mo˝e wyst´powaç równie˝ w wielu
innych jednostkach chorobowych. W laryngologii dzieci´cej mamy z nim na przyk∏ad do czynienia w zapaleniu migda∏ka gard∏owego. Niektórzy
nazywajà t´ jednostk´ zapaleniem nosogard∏a,
a je˝eli jest adenoid – zapaleniem migda∏ka gard∏owego. Chory z zapaleniem nosogard∏a lub
migda∏ka gard∏owego kaszle g∏ównie w nocy,
natomiast cierpiàcy z powodu zapalenia zatok
przynosowych kaszle i w dzieƒ, i w nocy, z pogorszeniem w nocy. W przypadku przetrwa∏ego
kaszlu w dzieƒ i w nocy nale˝y rozwa˝yç lub
wykluczyç zapalenie zatok. Kaszel towarzyszàcy
zapaleniu zatok jest równie˝ odmienny od kaszlu
alergicznego, podra˝nieniowego laryngotracheitis,
jaki obserwujemy obecnie bardzo cz´sto w São
Paulo z powodu narastajàcej „suchoÊci” Êrodowiska (d∏ugie okresy suszy, Êrednia wilgotnoÊç
Êrodowiska poni˝ej 20% z towarzyszàcym jego
zanieczyszczeniem).

Ostre zapalenie zatok przynosowych

▲

Tania Sih, MD, PhD
IAPO’s General Secretary
Professor, Medical School,
University of São Paulo, Brazil

Choroba zaczyna si´ od niewielkiej goràczki,
która w zapaleniu zatok zazwyczaj nie przekracza 38°C, podczas gdy w zapaleniu gard∏a dochodzi do 40°C. Ból g∏owy lub twarzy jest u dzieci
rzadko spotykany. Objawem zapalenia zatok jest
równie˝ wydzielina w jamach nosa i zaburzenia
ich dro˝noÊci.
Podsumowujàc: takie objawy, jak wydzielina
w jamach nosa, zaburzenie dro˝noÊci nosa, goràczka miernego stopnia i kaszel zazwyczaj mogà
wskazywaç na zapalenie zatok przynosowych.
www.magazynorl.pl
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Wi´kszoÊç przypadków ostrego zapalenia
zatok przynosowych rozpoczyna si´ od przezi´bienia, grypy, lub infekcji górnych dróg oddechowych (IGDO), podobnie jak ostre zapalenie
ucha Êrodkowego, które równie˝ rozpoczyna
si´ zazwyczaj od przezi´bienia. Ostre wirusowe
zapalenie zatok trwa do 10 dni, w ostrym niewirusowym zapaleniu zatok pogorszenie mo˝e
nastàpiç po 5 dniach lub objawy utrzymujà si´
od ponad 10 dni do 12 tygodni. Terminologia podostre, przewlek∏e, nawracajàce czy przetrwa∏e,
okresowe w odniesieniu do zapalenia zatok nie
jest ju˝ obecnie u˝ywana. U ma∏ych dzieci najcz´Êciej zaj´te sà zatoki szcz´kowe i sitowie
przednie. U starszych (okres przedpokwitaniowy, m∏odzie˝) mo˝na rozwa˝aç zapalenie
zatok czo∏owych bàdê klinowych.
Skoncentrujmy si´ na najcz´stszym zapaleniu
dotyczàcym kompleksu szcz´kowo-sitowego.
Dziecko, które niedawno przesz∏o lub jest
w trakcie przezi´bienia, mo˝e mieç wydzielin´
zalegajàcà w zatokach. Równie˝ jama b´benkowa mo˝e byç nià wype∏niona. Wydzielina mo˝e
zawieraç adenowirusy, rynowirusy, wszystkie
niezliczone mikroorganizmy uk∏adu oddecho-wego. Je˝eli wydzielina w zatokach zawiera du˝à iloÊç wirusów, czy nale˝y zleciç zdj´cie RTG
zatok? Chyba tylko po to, by upewniç si´, ˝e zatoki sà wype∏nione wydzielinà we wczesnej fazie
przezi´bienia. Nie potrzeba zatem wykonywaç
zdj´cia przeglàdowego RTG zatok przynosowych, poniewa˝ jest to wirusowa infekcja jam
nosa i zatok przynosowych, wywodzàca si´
z przezi´bienia, które równie˝ jest pochodzenia
wirusowego. Zdj´cie RTG we wczesnej fazie IGDO
poka˝e wprawdzie zmiany, ale stwierdzenie
zmian w zatokach na tym etapie infekcji wynika
z obecnoÊci wydzieliny z du˝ym ∏adunkiem wirusowym i nieistotnym ∏adunkiem bakteryjnym,
co nie powinno sk∏aniaç do wdra˝ania antybiotykoterapii. To samo dotyczy pacjentów z ostrym
zapaleniem ucha Êrodkowego, które rozpoczyna si´
od IGDO – nale˝y obserwowaç pacjenta, a nie
zaczynaç od leczenia antybiotykiem. Wytyczne
American Academy of Pediatrics and Otolaryngology zalecajà w∏àczenie bardziej agresywnego
leczenia farmakologicznego (antybiotyki) po 8
lub 10 dniach od poczàtku IGDO. Do tego czasu
jest to bowiem infekcja wirusowa (mo˝e te˝ byç
zaostrzenie alergii z nadka˝eniem wirusowym).
W tej wczesnej fazie powinno si´ podawaç dzieciom leki zmniejszajàce objawy goràczki, zwi´kszyç poda˝ p∏ynów, rozrzedzaç wydzielin´, czyÊciç dobrze nos itd. Dlatego te˝ w przypadku
klinicznego obrazu przezi´bienia nale˝y na
poczàtku po prostu obserwowaç dziecko. Je˝eli
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w wyniku presji rodziców zostanie wykonane
zdj´cie przeglàdowe RTG zatok, które potwierdzi rozleg∏e zmiany w zatokach przynosowych,
i tak mo˝na tylko obserwowaç dziecko, poniewa˝
w wydzielinie znajdujà si´ g∏ównie wirusy, a zaka˝enia wirusowego nie leczy si´ antybiotykami.
Wracamy do punktu wyjÊcia. Skoro dochodzimy
do wniosku, ˝e jest to wirusowe zapalenie zatok,
to po co zlecaç RTG, podnoszàc przy tym koszty
leczenia? Dlatego wystarczy uwa˝nie obserwowaç i monitorowaç dziecko, leczàc objawy.
Je˝eli natomiast choroba trwa 8 lub 10 dni,
mo˝na przypuszczaç, ˝e pacjent zosta∏ wtórnie
nadka˝ony przez bakterie. I wtedy nale˝y rozpoczàç leczenie bakteriostatyczne lub antybiotykoterapi´. To jest kolejna sytuacja, w której monitoruje si´ dziecko bez zlecania zdj´cia RTG
zatok. Jako laryngolodzy mamy mo˝liwoÊç
wykonania nasofiberoskopii, która mo˝e byç
przeprowadzona w ka˝dej fazie choroby.
Dziecku z IGDO podaje si´ leki przeciwbólowe i przeciwgoràczkowe. Oczyszczanie nosa
musi byç bardzo intensywne. Kiedy wydzielina
jest g´sta, mo˝na przeprowadziç oczyszczanie
za pomocà 3% hipertonicznego roztworu NaCl,
który pomo˝e jà rozrzedziç. Trzeba za wszelkà
cen´ zach´caç do oczyszczania nosa, poniewa˝
w ten sposób ∏atwiej jest usunàç wydzielin´
„uwi´zionà” w kompleksie szcz´kowo-sitowym.
W tej wczesnej fazie choroby leki obkurczajàce
b∏on´ Êluzowà powinny byç stosowane pod
kontrolà lekarza po uwzgl´dnieniu wieku, wagi
cia∏a itd. Ja zazwyczaj zalecam u dzieci przed jedzeniem i spaniem oxymetazolin´ rozcieƒczonà
w równowa˝nej obj´toÊci soli fizjologicznej, ˝eby
u∏atwiç oddychanie. Dziecko z zablokowanym
nosem êle oddycha, êle je i Êpi. Nawet doroÊli
podczas przezi´bienia nie mogà spaç, je˝eli nos
jest niedro˝ny. Dlatego tak wa˝ne jest utrzymanie
nosa w czystoÊci. Jako laryngolog przypominam,
˝e leki obkurczajàce miejscowo b∏on´ Êluzowà
stosujemy do 5 dni w obawie przed nie˝ytem polekowym z „odbicia”.
Czy nale˝y stosowaç nebulizacj´? Rozdzia∏
o nebulizacji znajduje si´ w VI IAPO Manual
(www.iapo.org.br). Omawia oprócz IGDO równie˝ post´powanie w schorzeniach krtani, tchawicy czy oskrzeli. Jego autorem jest wybitny
immunolog i pediatra dr Nelson Augusto Rosario
Filho z Kurytyby (Brazylia).
Panuje powszechne przekonanie, ˝e garnek
z wrzàcà wodà i olejkiem eukaliptusowym bàdê
innà podobnà substancjà – w teorii mukolitycznà
– pomaga „up∏ynniç” zalegajàcà wydzielin´. To
b∏àd. Po pierwsze, te domowe goràce roztwory
mogà skutkowaç wypadkiem i powa˝nymi

W São Paulo wysoce oporne pneumokoki nie
stanowià takiego problemu jak w USA, jakkolwiek Êrednia opornoÊç narasta. Dlatego nale˝y
byç czujnym, gdy˝ wytyczne cz´sto pochodzà
z innych krajów, w których wzory opornoÊci odbiegajà od miejscowych. Na przyk∏ad w USA
gdzieniegdzie odsetek wysokoopornych pneumokoków dochodzi do 40–50%. Ostatnio pojawi∏a si´ publikacja donoszàca o pneumokokowym
serotypie 19F, który jest oporny nie tylko na penicylin´, ale i na wi´kszoÊç antybiotyków. To sà
coraz bardziej skomplikowane problemy mikrobiologiczne. Potrzebny jest mikrobiologiczny nadzór
infekcji w danej spo∏ecznoÊci, wiedza o lokalnie
wyst´pujàcych bakteriach i wzorach ich opornoÊci/wra˝liwoÊci oraz post´powanie chroniàce
przed narastaniem opornoÊci. Wa˝ne jest, aby nie
byç zbyt gorliwym i raczej trzymaç si´ przyj´tych
schematów antybiotykoterapii, ale równie˝ nie
przeoczyç przypadków, które b´dà wymaga∏y
wi´kszej dawki lub innego antybiotyku.
Je˝eli dziecko jest uczulone na penicyliny
i pochodne, mo˝emy wybraç makrolidy, jak klarytromycyna czy azytromycyna. Klindamycyn´
stosuj´ w wyjàtkowych przypadkach, praktycznie dopiero po wyczerpaniu ca∏ego arsena∏u
leków, poniewa˝ w swoim spektrum oprócz
opornych pneumokoków obejmuje równie˝ beztlenowce. Nale˝à one do wa˝nych kopatogenów,
szczególnie w tych infekcjach zatok, które nie
ewoluujà w dobrym kierunku, i w przewlek∏ym
zapaleniu zatok.
Odradzam stosowanie doustnych leków
obkurczajàcych b∏on´ Êluzowà/przeciwobrz´kowych ∏àcznie z antybiotykiem. Jest to bardzo
cz´sty b∏àd, poniewa˝ doustne leki obkurczajàce
oprócz dzia∏ania przeciwhistaminowego wykazujà dzia∏anie obkurczajàce naczynia (fenylefryna).
JeÊli podaje si´ antybiotyk, wa˝na jest wazodylatacja u∏atwiajàca jego penetracj´ do miejsca
zmienionego zapalnie. Dlatego stosowanie obu
leków równoczeÊnie jest dzia∏aniem antagonistycznym, a nam zale˝y na synergii. Przepisuj´
wi´c antybiotyk bez doustnych leków obkurczajàcych. Je˝eli ktoÊ stosuje takie leki, powinien je
podawaç osobno, nigdy z antybiotykiem. Leki
przeciwbólowe/przeciwgoràczkowe i antybiotyki
sà Êrodkami wsparcia wraz z higienà nosa itp.
Chwila odpoczynku dobrze zrobi choremu dziecku,
dlatego nie nale˝y pozwalaç na jego zbyt wczesny powrót do szko∏y.
Dzieci, które majà lekcje p∏ywania, nie powinny uprawiaç tego sportu podczas choroby,
bez wzgl´du na sposób oczyszczania wody. Jest
to czynnik ryzyka wyd∏u˝enia procesu chorobowego. Kiedy dziecko mo˝e wróciç na basen?

▲

oparzeniami. Po drugie, zastosowanie nebulizacji z goràcym p∏ynem zwi´kszy wazodylatacj´
wywo∏anà wczeÊniej procesem zapalnym (wirusy, alergia). A zatem nawet z punktu widzenia
patofizjologii stosowanie w domu goràcych p∏ynów w nebulizacji jest b∏´dem.
Stosujemy nebulizacj´, oczyszczanie i udra˝nianie jam nosa, aby u∏atwiç drena˝ wydzieliny.
Nie zapominajmy, ˝e dzieci rzadko wydmuchujà
nos – zazwyczaj wciàgajà wydzielin´ do nosogard∏a i po∏ykajà jà. Je˝eli podczas badania po uciÊni´ciu nasady j´zyka ukazuje si´ „ropny welon”
w gardle, który sp∏ywa z nosogard∏a, mamy
do czynienia z typowym obrazem ostrego wirusowego zapalenia zatok przynosowych, towarzyszàcego IGDO. W tej fazie nie przepisuje si´ antybiotyków, tylko poprzestaje na obserwacji dziecka.
Nie nale˝y przy tym zapominaç o lekach
przeciwbólowych/przeciwgoràczkowych, jak na
przyk∏ad paracetamol. Ja obserwuj´ dziecko
przez kilka dni, ale je˝eli po 8 lub 10 dniach jego
stan zdrowia si´ nie poprawia, tzn. w dalszym
ciàgu utrzymuje si´ niedro˝noÊç nosa z wydzielinà i niewysoka goràczka, wiem, ˝e mikroorganizmy si´ zmieni∏y: to nie jest ju˝ tylko infekcja
wirusowa. Mogà byç wirusy, ale z du˝ym
odsetkiem bakteryjnych kopatogenów, takich
jak Streptococcus pneumoniae (pneumokoki),
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis,
równie˝ w mniejszej iloÊci Staphylococcus
aureus i Streptococcus pyogenes. Trzy g∏ówne
patogeny, czyli pneumokoki, Haemophilus i
Moraxella, najcz´stsze mikroorganizmy równie˝
w ostrym zapaleniu ucha Êrodkowego, wymagajà antybiotykoterapii. Antybiotykiem, który
nale˝y przepisaç po kilkudniowej obserwacji
dziecka, jest amoksycylina. Polecam zaczàç
od „wolnego wchodzenia po schodach” w znaczeniu rozszerzania spektrum ich dzia∏ania.
Na poczàtek amoksycylina w dawce 40–50 mg/kg,
przy braku poprawy kolejny stopieƒ: amoksycylina
z kwasem klawulanowym lub dalej cefalosporyna (nale˝àca do beta-laktamów) – cefdinir,
cefuroxym, cefpodoxym itd. Preferuje si´ antybiotyki beta-laktamowe (penicyliny i cefalosporyny), zawsze rozpoczynajàc od amoksycyliny
w normalnej dawce. Je˝eli po 72 godzinach
od wdro˝enia antybiotykoterapii nie ma znaczàcej poprawy, rozwa˝am zmian´ antybiotyku.
Wybieram kolejny, zgodnie z regu∏à wchodzàc
stopieƒ wy˝ej. JeÊli dziecko bra∏o ostatnio antybiotyk lub ma kontakt w szkole lub przedszkolu
z innymi dzieçmi, które przyjmujà antybiotyki,
mo˝na si´ spodziewaç bardziej opornych pneumokoków lub nawet infekcji Haemophilus.
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Podczas zapalenia zatok przynosowych p∏ywanie
jest wykluczone, poniewa˝ w trakcie nurkowania dziecko wprowadza dodatkowy p∏yn do
zatok. W sklepach sà dost´pne klamerki do nosa
skutecznie blokujàce wnikanie wody do nosa.
Zazwyczaj polecam je m∏odym pacjentom, uprawiajàcym sport zawodowo, którzy nie mogà
od∏o˝yç aktywnoÊci fizycznej na d∏u˝ej. Dla dzieci polecam odmian´ z gumowà opaskà wokó∏
g∏owy, dla doros∏ych – bez opaski. Baseny otwarte sà znacznie lepsze od zamkni´tych p∏ywalni.
Problem pojawia si´ zimà, kiedy otwarte baseny
nie sà podgrzewane.
Przed p∏ywaniem nale˝y oczyÊciç nos, a
po p∏ywaniu kilka razy przep∏ukaç nos roztworem soli w sprayu w celu wyp∏ukania substancji
chemicznych. Pytania o p∏ywanie sà codziennoÊcià w du˝ych miastach, gdzie jest to popularny
sport. P∏ywanie w ostrej fazie zapalenia zatok
przynosowych lub ucha Êrodkowego jest zabronione.

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
Aby zrozumieç przewlek∏e zapalenie zatok
przynosowych (PZZP), nale˝y poznaç jego etiopatogenez´. Sk∏ada si´ z triady, w której sk∏ad
wchodzà: niedobory odpornoÊci, biofilmy i zapalenie okostnej (które jest prawie „zapaleniem
koÊci” podokostnowych cz´Êci zaj´tych zatok
przynosowych). Cz´sto wspó∏istniejà zaburzenia
kompleksu ujÊciowo-przewodowego, zniekszta∏cenia przegrody, upowietrzniona ma∏˝owina nosowa Êrodkowa, zaburzenia w obr´bie lejka
sitowego i rynopatia przerostowa z tendencjà
do przewlekania. Z tych powodów wdro˝one leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne, a choroba nawraca. Nierzadko pacjent jest po kilku
antybiotykoterapiach, bra∏ leki przeciwhistaminowe i systemowe obkurczajàce naczynia, gdy˝
niejednokrotnie u pod∏o˝a PZZP le˝y atopia, dodatkowy czynnik do ju˝ wymienionych.
Mo˝e wspó∏istnieç przerost migda∏ka gard∏owego – niedu˝y, ale stanowiàcy rezerwuar
mikroorganizmów zarówno dla ucha Êrodkowego, jak i zatok (wywo∏uje powtarzajàce si´ zapalenia). Z powodu blokowania przez adenoid
wydzielina z jam nosa zatrzymuje si´ w nosogardle, zawraca i wype∏nia zatoki przynosowe.
Obrazowanie nosogard∏a czy zatok za pomocà
zdj´cia RTG nie jest obecnie praktykowane ze
wzgl´du na dost´pnoÊç nasofiberoskopii. Ocena
migda∏ka gard∏owego w nasofiberoskopii odbywa si´ przy wdechu i wydechu, podczas gdy
ocena w RTG jest statyczna. Zdarza si´, ˝e
niezbyt du˝y adenoid podczas wydechu dotyka
tylnego koƒca ma∏˝owiny nosowej dolnej,
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obturujàc nozdrza tylne. Dlatego diagnostyka
powinna byç przeprowadzona za pomocà nasofiberoskopii z uwagi na jej dynamik´ i lepsze
odzwierciedlenie stanu miejscowego. Innym
wa˝nym badaniem w przewlek∏ym lub nawracajàcym zapaleniu zatok jest tomografia komputerowa zatok przynosowych (TK), wskazana równie˝ w przypadkach podejrzenia powik∏aƒ ostrego
zapalenia zatok, mi´dzy innymi w powik∏aniach
oczodo∏owych.
Je˝eli mamy do czynienia z nawracajàcym
lub przewlek∏ym zapaleniem zatok z towarzyszàcymi odmiennoÊciami anatomicznymi, przerostem ma∏˝owin, nawracajàcymi zapaleniami
migda∏ka gard∏owego (pe∏niàcego funkcj´ rezerwuaru mikroorganizmów) lub jego przerostem
nasuwa si´ wniosek, ˝e sà to przypadki, wobec
których jesteÊmy bezsilni. Otorynolodzy po wyczerpaniu arsena∏u leków mogà zaproponowaç
leczenie operacyjne:
– odblokowanie nosogard∏a przez usuni´cie
wyroÊli adenoidalnych (adenoidektomia);
– udro˝nienie jam nosa (septoplastyka i turbinektomia lub turbinoplastyka). Turbinoplastyka nie powoduje du˝ego naruszenia
ciàg∏oÊci tkanek, powodujàc niewielkie
tworzenie si´ strupów w okresie pooperacyjnym i nie zawsze wymagajàc tamponady;
– poszerzenie kompleksu ujÊciowo-przewodowego poprzez mini FESS (miniczynnoÊciowà endoskopowà operacj´ zatok
przynosowych), dzi´ki któremu nieznaczne
poszerzenie ich ujÊç u∏atwia odp∏yw
wydzieliny zgromadzonej w zatokach i
umo˝liwia prawid∏owà ich wentylacj´.
Lejek sitowy, wyrostek haczykowaty, a nawet upowietrzniona ma∏˝owina nosowa
Êrodkowa powinny byç usuwane podczas
tej samej operacji. Naturalnie zakres zabiegu jest dostosowywany indywidualnie
do ka˝dego przypadku, po wyczerpaniu
dost´pnych nieinwazyjnych metod leczenia.
W tym artykule nie przybli˝y∏am tematu rynopatii (zw∏aszcza nie˝ytu nosa) ani zaburzeƒ
dotyczàcych ma∏˝owin nosowych, poniewa˝ to
nie jest jego g∏ówny temat. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e rynopatie mogà towarzyszyç zapaleniu zatok. Analogicznie jak w chorobach pierÊcienia
ch∏onnego Waldeyera, w których powinno si´ u˝ywaç okreÊlenia „zapalenie gard∏a i migda∏ków
podniebiennych”, poniewa˝ pacjent nie ma izolowanego zapalenia migda∏ków. Nie ma równie˝
izolowanego zapalenia zatok, ale zapalenie b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych. Jamy nosa
i zatoki przynosowe wyÊcie∏a ta sama b∏ona
Êluzowa. Je˝eli jamy nosa sà obj´te procesem

zapalnym, zarówno alergicznym, jak i naczynioruchowym (mechanizmy pokrywajà si´ ze sobà),
proces zapalny stwierdzimy równie˝ w zatokach
przynosowych.
Typowym przyk∏adem jest dziecko, które
wstaje rano z ciep∏ego ∏ó˝ka, biegnie boso do ∏azienki i zaczyna kichaç, i ma niedro˝ny nos. Taka
reakcja na nag∏e zmiany temperatury w otoczeniu nasuwa podejrzenie nie˝ytu naczynioruchowego. Wielu doros∏ych narzeka, ˝e po wejÊciu
do klimatyzowanego pomieszczenia natychmiast odczuwa blokad´ nosa. W São Paulo cz´sto
mamy do czynienia z wahaniami temperatury:
by∏ goràcy dzieƒ i nagle robi si´ ch∏odno. Podczas
24 godzin obserwujemy czterokrotne zmiany
klimatu. Taka sytuacja powoduje naprzemienne
zwi´kszanie i zmniejszanie obj´toÊci ma∏˝owin
nosowych. Nie˝yt naczynioruchowy pokrywa si´
z nie˝ytem alergicznym. Poniewa˝ sà one cz´stà

komponentà w procesie zapalnym, leczenie ich
powinno byç sk∏adowà leczenia zatok przynosowych. Glikokortykosteroidy donosowe sà bardzo
pomocne, a nawet kluczowe w zmniejszaniu hiperplazji/hipertrofii ma∏˝owin nosowych oraz
w „odblokowaniu” ujÊç zatok. Doustne leki przeciwhistaminowe, glikokortykosteroidy systemowe,
miejscowo stosowane kromony i leki antyleukotrienowe sà równie˝ przydatne. Nawiàzujàc do
steroidoterapii doustnej, polecam prednizon lub
prednizolon stosowany pulsami do 5 dni, w po∏àczeniu z terapià miejscowà i w razie wskazaƒ antybiotykoterapià. Takie leczenie stosuj´ w znacznym
obrz´ku, kiedy potrzebuj´ dodatkowej pomocy.
Nie zalecam NLPZ, preferuj´ steroidoterapi´ miejscowà lub ogólnà, w zale˝noÊci od nasilenia dolegliwoÊci. W ten sposób lecz´ wi´kszoÊç patologii
w obr´bie zatok przynosowych. ●
t∏umaczenie lek. Marta Grotthuss
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ZESPÓ¸ PRZEWLEK¸EGO
SP¸YWANIA WYDZIELINY
PO TYLNEJ ÂCIANIE GARD¸A
prof. dr hab. med. Grzegorz Janczewski
POST NASAL DRIP SYNDROM
Post-nasal drip syndrome (PNDS) manifests itself
with chronic grunting and flow of mucopurulent
nasal discharge through the pharynx. It is also
quoted as a common cause of chronic cough.
However, there are many controversies concerning
its definition and impact on the upper and lower
respiratory tract. This review presents an insight
into the current knowledge of PNDS, as well as key
arguments in the debate on its aetiology and
symptoms.
Key words:
post nasal drip syndrom
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Poradnie otorynolaryngologiczne sà pe∏ne
pacjentów, którzy zg∏aszajà jako g∏ównà dolegliwoÊç, ˝e „coÊ im sp∏ywa do gard∏a”, mimo braku
podstaw do jakiejkolwiek patologii w obr´bie
jam nosa czy gard∏a.
O zespole przewlek∏ego sp∏ywania wydzieliny
po tylnej Êcianie gard∏a (ang. post nasal drip
syndrome, PNDS) mówimy wówczas, gdy pacjent
cz´sto chrzàka, ma uczucie sp∏ywania wydzieliny
po tylnej Êcianie gard∏a, cz´sto cierpi na nawracajàcy kaszel. Studia kliniczne sugerujà, ˝e
PNDS jest wywo∏any stymulacjà w∏ókien afferentnych tylnej Êciany gard∏a przez nadmiar wydzieliny sp∏ywajàcej z jam nosa i wn´trza zatok
przynosowych, w którego nast´pstwie dochodzi
do dra˝nienia oÊrodków kaszlu w rdzeniu przed∏u˝onym (Favre i in. 2006, Hilliard i in. 2008,
Irvin i Madison 2002, O’Hara i Jones 2005,
O'Hara i Jones 2006). Wbrew faktom, które
Êwiadczà o powszechnoÊci wyst´powania dolegliwoÊci, wspó∏czesne podr´czniki otorynolaryngologii nie omawiajà szerzej tego zespo∏u (Bailey 1998,
Ballenger i Snow Jr. 1998, Cummings i in. 1998).
W krajach anglosaskich od dawna trwa dyskusja
na temat terminologii i sposobu pojmowania
istoty tego zespo∏u. W Zjednoczonym Królestwie
PNDS traktowano jako powszechnà dolegliwoÊç,
zw∏aszcza w praktyce lekarza rodzinnego, co
by∏o te˝ nagminnie obserwowane w USA, gdzie
obdarzono ten zespó∏ nazwà „katar amerykaƒski” (ang. American catarrh). Amerykaƒscy
pulmonolodzy od dawna przyj´li, ˝e PNDS jest
jednym z najcz´stszych powodów przewlek∏ego
kaszlu. Zwiàzki pomi´dzy PNDS a kaszlem przewlek∏ym nie by∏y tak ca∏kowicie akceptowane
w Zjednoczonym Królestwie, gdzie pulmonolodzy stawiali znak równoÊci pomi´dzy PNDS
a rhinosinusitis! W roku 2006 Amerykaƒskie
Towarzystwo Pulmonologów (American College
of Chest Physicians) zastàpi∏o termin PNDS
terminem „zespó∏ kaszlu ze zmian w górnych
drogach oddechowych” (ang. upper airway
cough syndrome) (cyt. za Robinson i in. 2007).
www.magazynorl.pl
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Pulmonolodzy i otorynolaryngolodzy Zjednoczonego Królestwa pozostajà przy swoim, twierdzàc, ˝e PNDS jest zwiàzany z rhinosinusitis bez
wzgl´du na jego etiologi´. Zwracajà przy tym
uwag´, ˝e PNDS mo˝e si´ wiàzaç z fenotypem
nadmiernego wydzielania Êluzu w górnych drogach oddechowych, zw∏aszcza u osób nara˝onych na przewlek∏e dra˝nienie ró˝nego rodzaju
czàsteczkami: kurzu, alergenami czy patogenami bakteryjnymi lub grzybiczymi (cyt. za Robinson i in. 2007). DoÊç cz´sto synonimem PNDS
jest przewlek∏y zespó∏ kaszlu towarzyszàcy patologii górnych dróg oddechowych (ang. chronic
upper airway cough syndrome) (Robinson i in.
2007, Smyrnios i in. 1998). Bywa, ˝e napady
kaszlu towarzyszà mówieniu, jeÊli pacjent
przed kilku dniami przechodzi∏ przezi´bienie lub
zaostrzenie procesu alergicznego górnych dróg
oddechowych, ale sà to dolegliwoÊci doÊç szybko
przemijajàce. JeÊli u pod∏o˝a PNDS le˝y ostre
zapalenie b∏on Êluzowych nosa i zatok przynosowych, to wyst´pujà takie objawy, jak blokada nosa
(ang. stuffy nose), wodnista wydzielina, kichanie
i Êwiàd b∏on Êluzowych górnych dróg oddechowych oraz spojówek. Je˝eli pierwotnym êród∏em
zaka˝enia sà zatoki przynosowe, pojawiajà si´
takie objawy, jak blokada jam nosa, bóle g∏owy
i twarzy oraz obecnoÊç ropnej wydzieliny
w jamach nosa (Smyrnios i in. 1998). W tych
przypadkach zdj´cie przeglàdowe zatok przynosowych wykonywane w pozycji stojàcej pacjenta
mo˝e wykazaç poziom p∏ynu w jednej lub kilku
zatokach, lub przymglenie zatok bàdê niejednokrotnie stwierdza si´ pogrubienie b∏ony Êluzowej wyÊcie∏ajàcej ich Êciany. Wi´cej informacji
o stanie zatok mo˝na uzyskaç za pomocà tomografii komputerowej wykonywanej w p∏aszczyznach czo∏owej i osiowej.
Pierwszym autorem opisujàcym po ∏acinie
„katar usadowiony w gardle” by∏ Frank w 1794 r.
(cyt. za Robinson i in. 2007). Szczegó∏owy opis
zespo∏u, do którego trudno dodaç jeszcze dzisiaj
coÊ wi´cej, przedstawi∏ Dobell w 1866 r. (cyt.
za Robinson i in. 2007). OkreÊla∏ on ten zespó∏
jako „przewlek∏y katar usadowiony w nosogardle”
(ang. chronic post-nasal catarrh). Dobell (cyt.
za Robinson i in. 2007) wymienia∏ nast´pujàce
cechy charakteryzujàce ten zespó∏:
1. Uczucie pe∏noÊci usadowione w cz´Êci
tylnej za jamami nosa i uczucie ∏askotania
wokó∏ j´zyczka, podniebienia mi´kkiego
i cz´Êci tylnej podniebienia twardego.
Uczucie to jest nasilone zwykle po obudzeniu si´, co powoduje, ˝e pacjent nieomal ka˝dego ranka po przebudzeniu ma
poczucie bólu gard∏a, przy tym badanie
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gard∏a nie wykazuje stanu zapalnego,
obrz´ku lub owrzodzeƒ tej cz´Êci drogi
oddechowej.
2. Napady krótkiego kaszlu zwiàzanego
z uczuciem podra˝nienia, przychodzàce
z przerwami, zw∏aszcza w nocy lub po
obudzeniu si´, niezwiàzane z jedzeniem
lub piciem (a wi´c nie z zakrztuszaniem
si´!) przy braku zmian os∏uchowych nad
polami p∏ucnymi.
3. Cz´ste odkaszliwanie niewielkich grudek
Êluzu o ró˝nej konsystencji.
4. Przy badaniu gard∏a doÊç cz´sto obserwuje
si´ pasma Êluzu zwisajàcego spoza podniebienia mi´kkiego i czasami powi´kszenie i przekrwienie grudek ch∏onnych
tylnej Êciany gard∏a.
Zespó∏ przewlek∏ego sp∏ywania wydzieliny
po tylnej Êcianie gard∏a jest jednà z cz´stszych
przyczyn wizyt w gabinecie otorynolaryngologa,
zw∏aszcza kiedy dolegliwoÊç trwa miesiàcami,
a niekiedy latami.
Objawami zespo∏u PNDS sà:
– przymus nieustannego ∏ykania wydzieliny
sp∏ywajàcej do gard∏a,
– ∏askotanie w gardle, sta∏e lub przemijajàce,
– trudnoÊci w oddychaniu przez jamy nosa,
– obrz´k b∏on Êluzowych jam nosa i zatok
przynosowych,
– bóle nosa,
– z∏ogi krystaliczne w migda∏kach podniebiennych (tendencja do tworzenia kamieni
migda∏kowych (tonsillolithosis),
– cuchnàcy oddech,
– kaszel sta∏y lub napadowy,
– uczucie nudnoÊci zwiàzane z nagromadzeniem Êluzu w ˝o∏àdku,
– napadowe wymioty zwiàzane z zaleganiem
Êluzu w ˝o∏àdku,
– suchoÊç w jamie ustnej i gardle,
– uczucie pieczenia za mostkiem (zwykle zwiàzane z refluksem ˝o∏àdkowo-gard∏owym!).
Mówimy jednak o zespole, a nie o chorobie,
poniewa˝ liczba schorzeƒ górnych dróg oddechowych, które mogà byç przyczynà PNDS, jest
znaczna (Chao i in. 2007, Forer i Ananda 1999,
Kemp 2006, Morice 2004, O'Hara i Jones 2006,
Palombini i in. 1999, Pawar i in. 2007).
Jest ustalone, ˝e w warunkach zdrowia gruczo∏y wydzielnicze b∏ony Êluzowej nosa i zatok
przynosowych wydzielajà co najmniej 1000 ml
Êluzu niezb´dnego dla nawil˝enia powietrza
przep∏ywajàcego przez górne drogi oddechowe.
Âluz ten tworzy otulin´ Êluzowà (ang. mucous
blanket) warunkujàcà prawid∏owà czynnoÊç

nab∏onka oddechowego (Armengot i in. 1993,
Attems i in. 2005, D’Urzo i Jugovic 2002).
Przyczynami zespo∏u PNDS mogà byç:
– przewlek∏e bakteryjne zaka˝enia górnych
dróg oddechowych, w∏àczajàc w to biofilm
(rhinosinusitis chronica) (D’Urzo i Jugovic
2002, Forer i Ananda 1999, O'Hara i
Jones 2006, Smyrnios i in. 1998),
– alergia wziewna lub pokarmowa i inne
schorzenia uk∏adu immunologicznego
(przebiegajàce z polipami lub bez polipów),
– alergia na utrzymujàce si´ w organizmie
ogniska zaka˝enia bakteryjnego (np. przewlek∏e zapalenie migda∏ków podniebiennych czy zatok przynosowych),
– wziewanie czynników dra˝niàcych (kurz
domowy, opary przemys∏owe, dym tytoniowy, py∏y detergentów i inne). Zjawisko
tzw. pasywnego wdychania dymów tytoniowych jest szczególnie groêne dla dzieci!
(Smyrnios i in. 1995),
– schorzenia z autoimmunoagresji, zw∏aszcza
z wytwarzaniem ziarniny,
– grzybicze zapalenia zatok przynosowych,
– dzia∏anie niepo˝àdane zwiàzane z lekami
stosowanymi w chorobie nadciÊnieniowej,
zw∏aszcza z grupy konwertazy angiotensyny
czy nadwra˝liwoÊç na aspiryn´ i inne
salicylany,
– niska temperatura naturalnego otoczenia
cz∏owieka,
– cià˝a, antykoncepcja hormonalna lub
hormonalna terapia zast´pcza w okresie
pomenopauzalnym (Ellegard 2003, Meseguer i in. 1994, Philipott i in. 2004,
Sanu i Eccles 2008, Strumylaite i in. 2005,
Vlastarakos i in. 2008, Wild i in. 2008),
– mukowiscydoza (Hilliard i in. 2008, Jaron
i in. 2008, Knipping i in. 2007),
– rhinitis vasomotorica, w tym tzw. kapka
starcza zwiàzana z zanikami, a jednoczeÊnie nadwra˝liwoÊcià b∏ony Êluzowej nosa
u ludzi w wieku podesz∏ym (Armengot
i in. 1993, Attems i in. 2005, Kim i in.
2007, Shushan i in. 2006),
– przerost tylnych brzegów dolnych ma∏˝owin nosowych (Wolstenholme i in. 2006),
– refluks ˝o∏àdkowo-gard∏owy (O’Hara i
Jones 2005, Palombini i in. 1999, Pawar
i in. 2007),
– wyciek p∏ynu mózgowo-rdzeniowego
samoistny lub pourazowy (w ka˝dym
przypadku nale˝y go wykluczyç!).
Wa˝ne jest staranne zebranie wywiadu,
w którym ze szczególnà uwagà nale˝y pytaç
pacjenta o:

– obecnoÊç wycieków z nosa, ich charakter
(wodnisty czy ropny, zw∏aszcza podbarwiony krwisto), sp∏ywanie wydzielin do
gard∏a (sta∏e czy okresowe), blokad´ jam
nosa: jednej lub obu, uczucie rozpierania
w obr´bie rzutu zatok na cz´Êç twarzowà
czaszki,
– bóle g∏owy, uczucie pe∏noÊci w uszach,
zaburzenia s∏uchu, bóle z´bów, cuchni´cie
z ust, kaszel, wysychanie w jamie ustnej
i gardle, goràczk´, zm´czenie ogólne,
– czas trwania dolegliwoÊci: tygodnie, miesiàce, lata,
– czynniki nasilajàce i ∏agodzàce objawy:
u˝ywki, dym papierosowy, alkohol, krople
obkurczajàce obrz´k b∏ony Êluzowej nosa,
– przebyte operacje nosa lub zatok przynosowych,
– stosowane dotychczas leczenie,
– inne problemy zdrowotne (astma, alergia
wziewna lub pokarmowa, schorzenia zwiàzane z zaburzeniami immunologicznymi).
Badanie otorynolaryngologiczne powinno
byç kompletne, obejmujàce narzàdy g∏owy i szyi
w celu wykluczenia schorzeƒ zagra˝ajàcych
zdrowiu lub ˝yciu pacjenta. W sk∏ad badania
wchodzà:
– Rynoskopia przednia i tylna: ocena przegrody nosa, obrz´ków b∏ony Êluzowej jam
nosa, wykluczenie zmian polipowych.
Tam, gdzie jest to mo˝liwe, wykonanie
endoskopii jam nosa i nosogard∏a.
– Otoskopia z u˝yciem wziernika Siegle’a lub
mikroskopu w celu wykluczenia obecnoÊci
p∏ynu w jamie b´benkowej.
– Badanie palpacyjne szyi s∏u˝àce wykluczeniu limfadenopatii.
– Staranne badanie jamy ustnej z badaniem
palpacyjnym podstawy j´zyka. Czy istnieje
widoczne sp∏ywanie wydzieliny z jamy
nosogard∏owej do gard∏a Êrodkowego?
– Badanie palpacyjne powierzchni przylegajàcej do zatok przynosowych: czy nie
ma nacieków?
– Badanie krtani pod kàtem ewentualnego
wykazania zmian mogàcych Êwiadczyç o
refluksie ˝o∏àdkowo-gard∏owym. Refluks
kwaÊnej zawartoÊci ˝o∏àdka mo˝e byç
czynnikiem sprawczym PNDS.
– RTG klatki piersiowej w celu wykluczenia
zmian w polach p∏ucnych.
Badania laboratoryjne wskazane w tych
przypadkach to:
– wymaz z nosa w celu oznaczenia kultur
bakteryjnych i eozynofilów,
– poziomy immunoglobuliny E (IgE),
www.magazynorl.pl
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– pozytywny test potu dokumentujàcy
zwi´kszone wydzielanie jonów Na+ i Cl-,
obecnoÊç mutacji w genie CFTR, wywiad
rodzinny wskazujàcy na rodzinne wyst´powanie mukowiscydozy, polipy w nosie
u dzieci w wieku 3–7 lat,
– test sacharynowy na czynnoÊç rz´sek nab∏onka oddechowego górnych dróg oddechowych.
Leczenie PNDS powinno zawieraç nast´pujàce elementy:
– wykluczenie alergii i przewlek∏ego zapalenia bakteryjnego i grzybiczego zatok
przynosowych,
– usuni´cie z diety pieprzu, kofeiny, ostrych
przypraw,
– picie 6–8 szklanek wody na dob´, aby poprez w∏aÊciwe nawodnienie poprawiç stan
rz´sek nab∏onka oddechowego,
– przyjmowanie leków moczop´dnych tylko
na zlecenie lekarza,
– przemywanie jam nosa fizjologicznym
roztworem soli kuchennej,
– unikanie zimnych pokarmów (w lecie)
i goràcych pokarmów (w zimie), zw∏aszcza przed wychodzeniem z domu,
– zapewnienie odpowiedniego nawil˝ania
powietrza w pomieszczeniach w okresie
dzia∏ania centralnego ogrzewania,
– stosowanie Êrodków obkurczajàcych lub
przeciwalergicznych dzia∏ajàcych na b∏ony
Êluzowe nosa tylko na zlecenie lekarza
i w czasie przez lekarza okreÊlonym!
– stosowanie dost´pnych na rynku farmaceutycznym sprayów donosowych nawil˝ajàcych b∏on´ Êluzowà nosa i nosogard∏a,
– konsultacja gastrologa w celu wykluczenia
refluksu ˝o∏àdkowo-gard∏owego.

W wieku starszym lub przy pewnych zaburzeniach neurologicznych doÊç powszechnym zjawiskiem sà zaburzenia ∏ykania i zwiàzane z nimi zach∏ystywanie si´ (aspiratio), co mo˝e groziç powa˝nymi powik∏aniami p∏ucnymi. G∏ównà ich
przyczynà sà zaburzenia koordynacji dzia∏ania poszczególnych elementów uk∏adu mi´Êniowego
i nerwowego, odpowiadajàcych za sprawne prze∏ykanie. Sytuacje stresowe prowadzà w sposób
szczególny do skurczu tych grup mi´Êniowych lub
poczucia przeszkody w gardle dolnym. Zach∏ystywanie si´ nasila tak˝e zwyczaj odruchowego odkrztuszania nadmiaru wydzieliny zalegajàcej
w gardle (Shushan i in. 2006).
Forer i Ananda (1999) zwracajà uwag´
na najcz´stsze przyczyny wyst´powania zespo∏u
u dzieci i osób doros∏ych (tab. 1).

Zaburzenia odpornoÊci organizmu
wrodzone lub nabyte
Obecnie, kiedy obserwuje si´ powszechne
zjawisko nadu˝ywania lub niew∏aÊciwego stosowania leków donosowych, konieczne jest uÊwiadomienie sobie, które z cz´Êciej przyjmowanych
preparatów leczniczych mogà powodowaç reakcje ze strony b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych, dajàc zespó∏ „zatkanego nosa” oraz objawy PNDS. Sà to mi´dzy innymi:
– Salicylany (leki z grupy aspiryny), aktywujàc chemoreceptory obwodowe kontrolujàce ∏o˝ysko naczyniowe dróg oddechowych, powodujà obrz´ki.
– Licopodium, proszek pylàcy i absorbujàcy
u˝ywany do formowania otoczek wielu
dra˝etek.
– Estrogeny i progestageny w Êrodkach
antykoncepcji hormonalnej czy innych

Tabela 1. Przyczyny wyst´powania PNDS u dzieci i doros∏ych wg Forer i Ananda (1999)
DoroÊli

Dzieci

●

●

●

●

Alergiczny nie˝yt nosa
Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
● Palenie tytoniu i ekspozycja
na czynniki toksyczne
● Rhinitis starczy
● Refluks ˝o∏àdkowo-gard∏owy
● OdmiennoÊci budowy anatomicznej
bocznej Êciany jamy nosa
● Zaburzenia czynnoÊci nab∏onka oddechowego
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Nie˝yt alergiczny nosa
Polipy jam nosa
● OdmiennoÊci budowy anatomicznej
bocznej Êciany jamy nosa
● Rhinitis atrophica
● Powi´kszenie wyroÊli adenoidalnych
● Polipy w przebiegu mukowiscydozy
● Zaburzenia odpornoÊci organizmu
wrodzone lub nabyte

–
–
–
–
–
–

preparatach stosowanych zw∏aszcza w
praktyce ginekologicznej.
Leki stosowane w chorobach tarczycy, powodujàce obrz´ki b∏ony Êluzowej nosa.
Alkohol powodujàcy obrz´ki b∏ony Êluzowej nosa.
Zwiàzki jodu wzmagajàce wydzielanie Êluzu.
Rauwolfia serpentina (rezerpina) powodujàca przekrwienie nosa i objawy nie˝ytu
wskutek dzia∏ania cholinergicznego.
Epinefryna (adrenalina) obkurczajàca b∏on´
Êluzowà z nast´powym przekrwieniem
reaktywnym i towarzyszàcym obrz´kiem.
Efedryna i pseudoefedryna zawarte w wielu
„cudownych” lekach zalecanych w Êrodkach masowego przekazu w „leczeniu”
zatok przynosowych. Stosowane przewlekle
mogà niszczyç nab∏onek rz´skowy, zmieniajàc go na nab∏onek wielowarstwowy
p∏aski, co doprowadza do nie˝ytu zanikowego. Nale˝y te˝ pami´taç, ˝e oba te leki
mogà dawaç dzia∏ania niepo˝àdane u chorych z nadciÊnieniem t´tniczym, chorobà
wieƒcowà, cukrzycà, podwy˝szonym ci-

Ênieniem wewnàtrz ga∏ki ocznej (jaskra),
nadczynnoÊcià tarczycy oraz ∏agodnym
rozrostem gruczo∏u krokowego u m´˝czyzn.
– Tytoƒ, który dra˝ni b∏on´ Êluzowà i pora˝a
czynnoÊç rz´sek nab∏onka oddechowego.
Uwaga! wa˝ne tak˝e przy paleniu biernym, tzn. przebywaniu w zadymionych
pomieszczeniach, szkodliwe zw∏aszcza dla
dzieci (Armengot i in. 1993, Kemp 2006,
Smyrnios i in. 1995).
– Krople obkurczajàce do nosa niszczàce
nab∏onek oddechowy, przy stosowaniu
przewlek∏ym prowadzàce do jego zaniku.
– Krople na pod∏o˝u oleistym (zw∏aszcza
z dodatkiem olejków eterycznych, np. ol.
Mentae lub ol. Camphorae) pora˝ajàce
czynnoÊci nab∏onka oddechowego, przewlek∏e stosowanie prowadzi do jego zaników.
Przedstawione przyczyny zaburzeƒ dro˝noÊci nosa i ich ró˝norodnoÊç muszà byç uwzgl´dniane przy wyborze metod leczenia w danym
przypadku. W codziennej praktyce lekarskiej wynik leczenia w wielu przypadkach b´dzie wi´c
zale˝eç nie tylko od laryngologa. ●
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XXIII KONGRES THE EUROPEAN RHINOLOGIC SOCIETY

Genewa, 20–24 czerwca 2010 r.
Sprawozdanie

XXIII Kongres Europejskiego Towarzystwa
Rynologicznego (The European Rhinologic
Society, ERS) i XXIX Mi´dzynarodowe Sympozjum Zaka˝eƒ i Alergii Nosa (The International
Symposium on Infection and Allergy of the Nose,
ISIAN) odby∏y si´ w dniach 20–24 czerwca 2010 r.
w Genewie (Szwajcaria). Obrady zorganizowano
w Mi´dzynarodowym Centrum Konferencyjnym
Genewy (Centre International de Conférence
Gen¯ve, CICG) po∏o˝onym w pobli˝u s∏ynnego
Pa∏acu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W zjeêdzie wzi´∏o udzia∏ ponad 600 uczestników, nie tylko z Europy, ale i z ca∏ego Êwiata.
Tematyka obrad by∏a niezwykle rozbudowana
i obejmowa∏a najnowsze zagadnienia dotyczàce
patofizjologii, diagnostyki i leczenia ostrego oraz
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych,
swoistej i nieswoistej nadreaktywnoÊci górnych
dróg oddechowych, jak równie˝ najnowsze
osiàgni´cia badawcze z zakresu fizjologii i patofizjologii w´chu, mikrobiologii, chorób nowotworowych, obrazowania zatok przynosowych,
rynologii dzieci´cej, problemów rynologii w
krajach rozwijajàcych si´, nowych technologii
w medycynie, a tak˝e chirurgii rekonstrukcyjnej
i plastycznej twarzy. Kursy instrukta˝owe zosta∏y w∏àczone w program konferencji i nie by∏y
dodatkowo p∏atne, ale niestety odbywa∏y si´
równoczeÊnie z interesujàcym programem sesji
plenarnych.

interesujàcych wystàpieƒ, mi´dzy innymi prezydenta Ogólnoarabskiego Towarzystwa Rynologicznego prof. R. Kamela, prezydenta ISIAN
prof. Jamesa Palmera, prezydenta Chiƒskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologicznego prof.
D. Hana i prezydenta Amerykaƒskiej Akademii
Otorynolaryngologii, Chirurgii G∏owy i Szyi prof.
R. Thomasa. Podczas uroczystoÊci wr´czono
cz∏onkostwo honorowe Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego oraz wyró˝niono najlepsze
prace badawcze w zakresie rynologii. Znakomity
wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏ prof. E. Huizing
na intrygujàcy temat: „Historia oddychania
nosem w aspekcie kulturalnym, socjalnym i
lingwistycznym”, w którym przedstawi∏ oddychanie przez nos jako symbol ˝ycia oraz duchowej
inspiracji w ró˝nych kulturach na przestrzeni wieków. Ceremonia otwarcia zakoƒczy∏a si´ bankietem, który by∏ okazjà do spotkania uczestników
w mniej oficjalnej atmosferze.
Kolejne cztery dni wype∏ni∏a cz´Êç naukowa
kongresu. Program zosta∏ skonstruowany w taki
sposób, ˝e sesje poranne odbywa∏y si´ pod
postacià wyk∏adów kluczowych, sympozjów
i dyskusji okràg∏ego sto∏u, natomiast sesje popo∏udniowe by∏y poÊwi´cone demonstracjom chirurgicznym i warsztatom szkoleniowym.
Pierwszego dnia konferencji obrady rozpocz´∏a prof. W. Fokkens wyk∏adem „What is new in
rhinology? State of the art”, czyli o nowoÊciach
w rynologii i nowych kierunkach badawczych
w tej dziedzinie. Nast´pna sesja plenarna dotyczy∏a wp∏ywu czynników genetycznych i Êrodowiskowych na rozwój chorób dróg oddechowych.
Niezwykle ciekawa sesja okràg∏ego sto∏u zosta∏a
poÊwi´cona patofizjologii przewlek∏ego zapalenia

Uroczyste otwarcie kongresu mia∏o miejsce
w g∏ównym audytorium Mi´dzynarodowego
Centrum Konferencyjnego Genewy. Uczestników przyby∏ych na uroczystoÊç otwarcia konferencji przywita∏ organizator kongresu prof. J.S.
Lacroix. Tradycyjnie na otwarciu nie zabrak∏o
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zatok przynosowych. W sesji tej wzi´li udzia∏ wybitni eksperci, profesorowie: R. Eccles, A. Coste,
P. Stjärne, C. Bachert, J. Gosepath, J. Palmer
i D. Kennedy, którzy przedstawili aktualny stan
wiedzy na temat biofilmów i superantygenów
bakteryjnych, zapalenia koÊci (osteitis), niespecyficznej nadreaktywnoÊci oraz nadwra˝liwoÊci
na NLPZ w patomechanizmie przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych. Popo∏udniowe sesje
plenarne odbywa∏y si´ w formie bardzo interesujàcych demonstracji chirurgicznych, na których
zosta∏y zaprezentowane: endoskopowa septoplastyka i Êrodkowa nasoantrostomia, chirurgia
przysadki, a tak˝e ethmoidektomia tylna i sphenoidotomia. JednoczeÊnie odby∏o si´ sympozjum
na temat dost´pu endoskopowego w leczeniu
nowotworów masywu szcz´kowo-sitowego i
podstawy czaszki. Profesor V. Lund podkreÊli∏a,
˝e dost´p endoskopowy jest metodà leczenia
z wyboru w wi´kszoÊci guzów ∏agodnych tego
regionu oraz jednym z mo˝liwych w przypadku
guzów z∏oÊliwych; bardzo wa˝ny jest jednak
w tym przypadku zakres operacji, który musi byç
taki sam, jak w operacji klasycznej. Profesor
Lund zwróci∏a równie˝ uwag´ na koniecznoÊç
szybkiej diagnostyki nowotworów tego regionu,
poniewa˝ sà one w poczàtkowym stadium skàpoobjawowe i bardzo szybko dochodzi do naciekania tkanek oczodo∏u oraz przedniego i Êrodkowego
do∏u czaszki. Profesor Stammberger przedstawi∏
dok∏adnà anatomi´ chirurgicznà masywu szcz´kowo-sitowego, natomiast profesor N. Jones i
dr D. Simmen dok∏adnie przeanalizowali mo˝liwoÊci
chirurgii endoskopowej w leczeniu chirurgicznym guzów ∏agodnych i z∏oÊliwych zatok przynosowych. Profesor P. Castelnuovo omówi∏ dost´p
endoskopowy w chirurgii przysadki. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏a si´ popo∏udniowa sesja
okràg∏ego sto∏u na temat roli grzybów w rynologii. Wyk∏ady przedstawili dr R. Vedantam
(„Treatment of AFS”), dr D. Lombardi („Fungus
balls of the paranasal sinuses”) oraz prof. P. Hwang
(„Invasive fungal sinus disease management”).
Profesor Hwang szeroko omówi∏ patogenez´,
mo˝liwoÊci diagnostyki i leczenia inwazyjnego
grzybiczego zapalenia zatok przynosowych, przedstawi∏ równie˝ niezwykle ciekawe przypadki kliniczne. Zwróci∏ uwag´ na problem neutropenii,
która jest jednym z czynników rozwoju tej choroby,
pogarszajàcym tak˝e rokowanie. Wszyscy uczestnicy tej sesji podkreÊlili istotne znaczenie szybkiej
diagnostyki choroby (rezonans magnetyczny, badanie histopatologiczne), a tak˝e niezw∏ocznego
zastosowania „agresywnego” leczenia (chirurgia,
leki przeciwgrzybicze, wyrównanie neutropenii)
jako czynników decydujàcych o prze˝yciu chorych.

Zwieƒczeniem pierwszego dnia konferencji
by∏ przepi´kny koncert w katedrze Âwi´tego
Piotra na starym mieÊcie w Genewie, w trakcie
którego wys∏uchaliÊmy Requiem W.A. Mozarta
w znakomitym wykonaniu Orchestre de Ribaupierre & Union Chorale de Vevey.
W kolejnym dniu konferencji sesje plenarne
by∏y poÊwi´cone chirurgii plastycznej twarzy.
Interesujàcy wyk∏ad na temat rozwoju rynoplastyki w aspekcie w∏asnego doÊwiadczenia zawodowego przedstawi∏ prof. R. Thomas. Poranna
sesja okràg∏ego sto∏u („Concepts in rhinoplasty”),
w której wzi´li udzia∏ znakomici rynochirurdzy,
zosta∏a podzielona na dwie cz´Êci. W cz´Êci
pierwszej omówiono szczegó∏owo zagadnienia
dotyczàce ró˝nic w podejÊciu chirurgicznym
w zale˝noÊci od p∏ci pacjenta, problem asymetrycznej twarzy, typy przeszczepów i mo˝liwoÊci
zastosowania ró˝nych materia∏ów homogenicznych, allogenicznych i syntetycznych. Druga
cz´Êç sesji okràg∏ego sto∏u dotyczy∏a operacji
plastycznych powiek. JednoczeÊnie w innych
salach centrum kongresowego odby∏y si´ sympozja poÊwi´cone zagadnieniom zwiàzanym
z w´chem. Zosta∏a omówiona anatomia i fizjologia narzàdów w´chu. Ciekawe badania na temat
wp∏ywu w´chu na zachowanie i rozwój dzieci
przedstawi∏ dr B. Schaal. W godzinach popo∏udniowych odby∏y si´ demonstracje chirurgiczne:
lifting twarzy oraz chirurgia zatok czo∏owych.
Na uwag´ zas∏ugujà znakomite warsztaty, poÊwi´cone rekonstrukcji nosa, prowadzone przez
prof. N. Jonesa, który na przyk∏adzie wielu przypadków klinicznych przedstawi∏ mo˝liwoÊci
chirurgii w rekonstrukcji nosa po usuni´ciu nowotworów tej okolicy i po urazach. Niezwykle
ciekawe warsztaty na temat chirurgii zachy∏ka
czo∏owego poprowadzi∏ prof. H. Stammberger.
Nast´pnego dnia poranne sesje plenarne
zosta∏y poÊwi´cone problematyce dróg nosowo-∏zowych. W pierwszej cz´Êci omówiono anatomi´,
fizjologi´ i immunologi´ tego regionu, mo˝liwoÊci
diagnostyczne chorób i zaburzeƒ rozwojowych,
natomiast drugà cz´Êç poÊwi´cono leczeniu –
dacryocystorhinostomii. Sesja poranna okràg∏ego
sto∏u dotyczy∏a post´pów w diagnostyce radiologicznej w rynologii. Na uwag´ zas∏ugiwa∏y równie˝ warsztaty dotyczàce brodawczaka odwróconego zatok przynosowych, prowadzone przez
dr. E. Serrano i dr. C. Georgalasa. Podczas warsztatów zosta∏ przedstawiony niezwykle szczegó∏owo
charakter tego nowotworu. Niewàtpliwie z∏otym
standardem post´powania w brodawczaku
odwróconym zatok przynosowych jest leczenie
chirurgiczne, którego celem jest doszcz´tne usuni´cie guza. Obecnie, w zwiàzku z dynamicznym

2

15 lat SEKCJI RYNOLOGII
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
– Chirurgów G∏owy i Szyi

rozwojem chirurgii endoskopowej (doskona∏e
instrumentarium, mo˝liwoÊç nawigacji, CT),
technika endoskopowa jest metodà z wyboru
w leczeniu brodawczaka odwróconego, natomiast
w guzach zaawansowanych polecany jest dost´p
mieszany endoskopowo-zewn´trzny. Prowadzàcy
warsztaty podkreÊlili równie˝ koniecznoÊç zastosowania zarówno tomografii komputerowej, jak
i rezonansu magnetycznego w diagnostyce tego
nowotworu.
Ostatni dzieƒ konferencji by∏ poÊwi´cony
rynologii dzieci´cej i problemowi polipów nosa.
W sesji plenarnej, dotyczàcej rynologii dzieci´cej, omówiono ponownie kwesti´ potencjalnego
wp∏ywu septoplastyki na wzrost nosa, a tak˝e
przedstawiono w sposób ciekawy wspó∏czesne
mo˝liwoÊci leczenia deformacji nosa w zespole
wad rozszczepowych. Ostatnia sesja poÊwiecona
polipom nosa przedstawi∏a aktualne poglàdy
na ich patofizjologi´ i leczenie. PodkreÊlona zosta∏a
rola farmakoterapii jako niezwykle istotnego
elementu w post´powaniu z tym schorzeniem.

Kalendarium 1994–2010
1992 r.
XXXV Zjazd PTORL (Bydgoszcz)
– pierwsze dyskusje o celowoÊci powo∏ania
Sekcji Rynologii.
16–17.12.1994 r.
Mi´dzynarodowe Sympozjum „Wspó∏czesne
metody leczenia przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych” (Warszawa)
– kierownik naukowy:
prof. Grzegorz Janczewski.
Powo∏anie Komitetu Za∏o˝ycielskiego
Sekcji Rynologii PTORL-ChGiS
przewodniczàcy: dr Zbigniew Âwierczyƒski.
22–23.09.1995 r.
I Sympozjum Rynologiczne (Wiktorowo)
– organizator: prof. Stanis∏aw Betlejewski.
Zebranie za∏o˝ycielskie Sekcji Rynologii
PTORL-ChGiS (23.09.1995);
udzia∏ w dzia∏alnoÊci Sekcji Rynologii
PTORL-ChGiS zadeklarowa∏o 76 osób.
16.11.1996 r.
II Sympozjum Rynologiczne (Warszawa)
– organizator: prof. Mieczys∏aw Chmielik.
Walne Zgromadzenie Cz∏onków Sekcji
Rynologii PTORL-ChGiS
Wybór Zarzàdu Sekcji:
– przewodniczàcy: prof. Stanis∏aw Betlejewski
– sekretarz: prof. Mieczys∏aw Chmielik
– cz∏onkowie Zarzàdu:
dr hab. Antoni Krzeski,
dr hab. Wojciech Mikulewicz,
dr Zbigniew Âwierczyƒski.

Konferencja obfitowa∏a tak˝e w bardzo wa˝ne
wydarzenia dla polskiej rynologii. W tym roku
up∏yn´∏a dziesi´cioletnia kadencja prof. Antoniego Krzeskiego jako delegata ERS na Polsk´.
W∏adze ERS podzi´kowa∏y prof. Krzeskiemu
za prac´ na rzecz rozwoju rynologii i popularyzacji ERS w Polsce. Na wniosek prof. Krzeskiego
delegatem ERS na Polsk´ zosta∏ wybrany przez
Walne Zgromadzenie prof. Pawe∏ Str´k z Krakowa.
W ramach struktur ERS powsta∏o Stowarzyszenie M∏odych Rynologów, a wiceprzewodniczàcym tej organizacji zosta∏ dr Piotr Skar˝yƒski
z Mi´dzynarodowego Centrum S∏uchu i Mowy
w Kajetanach, a sekretarzem – dr Marta Kisiel
(by∏a cz∏onkini studenckiego ko∏a naukowego
przy Klinice Otolaryngologii WUM), pracujàca
obecnie w Szwecji. Nale˝y podkreÊliç, ˝e Polsk´
na Kongresie reprezentowa∏o liczne grono 16
uczestników. Wspólnie przedstawiliÊmy dziesi´ç
prac, dwie w postaci ustnej prezentacji oraz
osiem w formie plakatów. Niezwykle dumni
jesteÊmy z sukcesu naszej kole˝anki, dr Elizy
Bro˝ek-Màdry, która za prac´ badawczà „Post´powanie w krwawieniach z nosa w chorobie
Rendu-Oslera-Webera” (opracowanà w Klinice
Otolaryngologii Wydzia∏u Stomatologii WUM)
otrzyma∏a wyró˝nienie i g∏ównà nagrod´ za najlepszà prezentacj´ w sesji plakatowej.

26–28.09.1997 r.
III Sympozjum Rynologiczne (Wiktorowo)
– organizator: prof. Stanis∏aw Betlejewski.
18–19.09.1998 r.
IV Sympozjum Rynologiczne (Pi∏a)
– organizatorzy:
prof. Stanis∏aw Betlejewski,
dr Aldona Pietrysiak.
24–26.09.1999 r.
V Sympozjum Rynologiczne (Ustroƒ-Zdrój)
– organizator: dr Zbigniew Âwierczyƒski.
Czerwiec 2000 r.
Barcelona (Hiszpania)
– przyj´cie Polski do The European
Rhinologic Society; delegatem na Polsk´
zostaje wybrany prof. Antoni Krzeski
(do roku 2010).

dr med. Oksana Wojas

Wrzesieƒ 2000 r.
Waszyngton (USA)
– przyj´cie Polski do The International
Rhinologic Society.

Warszawa, lipiec 2010
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14–16.09.2001 r.
VI Sympozjum Rynologiczne (Szczawno-Zdrój)
– organizator: dr hab. Wojciech Mikulewicz.
Obowiàzki przewodniczàcego Sekcji
Rynologii PTORL-ChGiS obejmuje
prof. Mieczys∏aw Chmielik.

1.12.2007 r.
Walne Zgromadzenie Cz∏onków Sekcji Rynologii
PTORL-ChGiS
Wybór Zarzàdu Sekcji:
– przewodniczàcy: prof. Antoni Krzeski
– sekretarz: lek. Eliza Bro˝ek-Màdry
– cz∏onkowie Zarzàdu:
prof. Wojciech Golusiƒski,
prof. Dariusz Jurkiewicz,
dr hab. Maciej Misio∏ek,
dr Zbigniew Âwierczyƒski.
Uchwa∏à Walnego Zgromadzenia zosta∏ przyj´ty
wniosek o zmianie nazwy Sekcji na:
Sekcja Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy.

18.01.2003 r.
Konferencja „Unikalne Przypadki w Rynologii”
(Warszawa)
Konferencja dedykowana pami´ci doc. dr. hab.
Jana Danielewicza z okazji 100-lecia urodzin.
– organizator: prof. Mieczys∏aw Chmielik.
5–6.03.2004 r.
I Zimowe Spotkania Rynologów (Szczyrk)
– organizator: dr Zbigniew Âwierczyƒski.

5–7.12.2008 r.
V Krajowe Forum Rynologiczne (Warszawa)
– organizator: prof. Antoni Krzeski.
● Mi´dzynarodowe Sympozjum
„Chirurgia plastyczna twarzy”.

03.12.2004 r.
Walne Zgromadzenie Cz∏onków Sekcji Rynologii
PTORL-ChGiS
Wybór Zarzàdu Sekcji:
– przewodniczàcy: prof. Antoni Krzeski
– cz∏onkowie Zarzàdu:
prof. Mieczys∏aw Chmielik,
prof. Wojciech Golusiƒski,
prof. Dariusz Jurkiewicz,
dr Jaros∏aw Balcerzak,
dr Zbigniew Âwierczyƒski.

7–8.03.2009 r.
III Krajowe Zimowe Warsztaty Rynologiczne
(Szczyrk)
– organizator:
dr Zyta Kaêmierczak-Zagórska.
26–28.11.2009 r.
VI Krajowe Forum Rynologiczne (Warszawa)
– organizator: prof. Antoni Krzeski.

4–5.12.2004 r.
I Krajowe Forum Rynologiczne (Warszawa)
– organizator: prof. Antoni Krzeski.
2–4.12.2005 r.
II Krajowe Forum Rynologiczne (Warszawa)
– organizator: prof. Antoni Krzeski.
● Mi´dzynarodowe Sympozjum
„Wielospecjalistyczne leczenie nowotworów
zatok przynosowych”
● V Mi´dzynarodowy Kurs Chirurgii Nosa
„Podstawy chirurgii nosa”.

28.11.2009 r.
Walne Zgromadzenie Cz∏onków Sekcji Rynologii
PTORL-ChGiS
Wybór Zarzàdu Sekcji:
– przewodniczàcy: prof. Wojciech Golusiƒski
– sekretarz: lek. Eliza Bro˝ek-Màdry
– cz∏onkowie Zarzàdu:
prof. Dariusz Jurkiewicz,
prof. Antoni Krzeski,
prof. Maciej Misio∏ek,
prof. Pawe∏ Str´k.

3–5.03.2006 r.
II Zimowe Spotkania Rynologów (Wis∏a)
„Rynologia – umiej´tnoÊci praktyczne”
– organizator: dr med. Zbigniew Âwierczyƒski.

9.06.2010. r.
Walne Zgromadzenie PTORL-ChGiS
zatwierdza zmian´ nazwy Sekcji na:
Sekcja Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy.

1–3.12.2006 r.
III Krajowe Forum Rynologiczne (Warszawa)
– organizator: prof. Antoni Krzeski.
● Mi´dzynarodowe Sympozjum „Diagnostyka i leczenie nowotworów g∏owy i szyi”.
● Mi´dzynarodowy Kurs Chirurgii Endoskopowej Zatok Przynosowych.

czerwiec 2010 r. – Genewa (Szwajcaria)
– delegatem na Polsk´ The European
Rhinologic Society zostaje wybrany
prof. Pawe∏ Str´k.
3–4.12.2010 r.
Krajowa Konferencja Rynologiczna
VII Krajowe Forum Rynologiczne (Warszawa)
– organizatorzy: prof. Wojciech Golusiƒski,
prof. Antoni Krzeski.

30.11–02.12.2007 r.
IV Krajowe Forum Rynologiczne (Warszawa)
– organizator: prof. Antoni Krzeski.
● Mi´dzynarodowe Sympozjum
„Post´py w rynologii”.

opracowa∏a: lek. Eliza Bro˝ek-Màdry
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