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Szanowni Czytelnicy,
Jeden z paêdziernikowych numerów
„Tygodnika Powszechnego” poÊwi´cony by∏
OBCIACHOWI.
Redaktor naczelny Tygodnika, ksiàdz Adam
Boniecki, podaje za prof. W. Kuligowskim znaczenie tego poj´cia: „…obciachowe by∏oby
zatem to, co wykracza poza kanon, co nie
licuje z dobrym smakiem”.
Ksiàdz Boniecki wyra˝a równie˝ opini´, ˝e
„obciachem jest te˝ pisanie artyku∏ów wst´pnych do gazet, kiedy si´ nie ma niczego ciekawego do powiedzenia”. I tu le˝y sedno sprawy.
Od prawie 10 lat pisz´ „wst´pniaki” do Magazynu i ciàgle si´ zastanawiam, czy mam
w nich coÊ istotnego do powiedzenia. Wbrew
temu, co sàdzi bardzo wielu Czytelników,
napisanie tego tekstu zawsze sprawia mi trudnoÊç. Cz´stym schematem stosowanym przez
ró˝nych, nawet utytu∏owanych, redaktorów
naczelnych jest pisanie streszczenia zagadnieƒ omawianych w numerze. Staram si´ tego
nie robiç, albowiem mam ÊwiadomoÊç, ˝e
Czytelnikami sà osoby inteligentne, nie chc´
wi´c nikogo obra˝aç.
A zatem, jakie treÊci powinny byç zawarte
w s∏owie wst´pnym? Próbowa∏em niekiedy
pisaç o osobistych odczuciach wobec sytuacji
dotyczàcych naszego Êrodowiska, ale spotka∏em si´ z opinià, ˝e moje refleksje sà mojà
sprawà prywatnà i nie powinienem wykorzystywaç gazety do ich prezentacji bez mo˝liwoÊci przedstawienia innych opinii – to równie˝
okaza∏o si´ obciachowe. Tak wi´c, prosz´
wszystkich Czytelników, którzy poÊwi´cajà
chwil´ na zapoznanie si´ ze „s∏owem wst´pnym”, aby pami´tali, ˝e „Twój kanon nie musi
byç lepszy od mojego, a mojego nikomu nie
narzucam. OczywiÊcie, ka˝dy swój kanon
uwa˝a za najs∏uszniejszy (?!)... Bo nawet jeÊli
w oczach jednych coÊ jest obciachem, to dla
innych mo˝e wcale obciachem nie byç
i na tym mi´dzy innymi powinna polegaç wolnoÊç myÊli, by tyranii epitetu si´ nie poddaç”
(cyt. ks. A. Boniecki).

02-218 Warszawa 124, skr. poczt. 60
Wszelkie prawa zastrze˝one. Kopiowanie w cz´Êci lub w ca∏oÊci bez uzyskania
zezwolenia wydawcy jest zabronione. Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za treÊç reklam, og∏oszeƒ i materia∏ów sponsorowanych zamieszczonych
w Magazynie Otorynolaryngologicznym. Magazyn Otorynolaryngologiczny
przeznaczony jest wy∏acznie dla lekarzy, którzy posiadajà uprawnienia do
wystawiania recept.
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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
ALEKSANDER W¸ADYS¸AW
RADZIMI¡SKI
(1910–1972)
Urodzi∏ si´ 18 czerwca 1910 r. w Rypinie,
w Bydgoskiem Gimnazjum ukoƒczy∏ w Brodnicy
w 1927 r. W latach 1927–1932 odby∏ studia
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznaƒskiego. Dyplom lekarza uzyska∏ 6 paêdziernika
1933 r. Od 1932 r. pracowa∏ jako asystent Kliniki Otolaryngologicznej UP, kierowanej przez
prof. A. Laskiewicza. Doktoryzowa∏ si´ w 1934 r.
na podstawie pracy O rozmieszczeniu bólów
g∏owy i pól przeczulicowych skóry w zapaleniach
ostrych i przewlek∏ych jam bocznych nosa. Podczas asystentury odby∏ dwukrotne podró˝e naukowe do Francji, gdzie w Pary˝u ukoƒczy∏ kurs
bronchoezofagoskopii w klinice laryngologicznej
prof. Ch. J. Soulasa, a w 1937 r. pog∏´bi∏ wiedz´
specjalistycznà w klinice otolaryngologicznej
prof. G. Portmanna. W 1938 r. opuÊci∏ klinik´
poznaƒskà i podjà∏ prac´ jako specjalista otolaryngolog w Bydgoszczy.
We wrzeÊniu 1939 r. bra∏ udzia∏ w wojnie
polsko-niemieckiej jako lekarz batalionu 114
Pu∏ku Piechoty. Dosta∏ si´ do niewoli niemieckiej
i jako jeniec pracowa∏ w Szpitalu PCK w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim. W listopadzie 1939 r. z racji
swego zawodu zosta∏ zwolniony z niewoli, zamieszka∏ w Starachowicach, gdzie podczas
okupacji niemieckiej pracowa∏ w Ubezpieczalni
Spo∏ecznej i bra∏ udzia∏ w ruchu oporu, niosàc
pomoc lekarskà cz∏onkom Armii Krajowej.
W marcu 1945 r. otrzyma∏ stanowisko ordynatora Oddzia∏u Otolaryngologicznego Szpitala
Ogólnego w Bydgoszczy przy ul. M. Curie-Sk∏odowskiej 9. Habilitowa∏ si´ na Wydziale Lekarskim UP 10 lutego 1950 r. na podstawie pracy
rozpocz´tej przed wojnà pod kierownictwem
prof. A. Laskiewicza Badania kliniczne i doÊwiadczalne nad wp∏ywem niedro˝noÊci nosa
na umiejscowienie jednostronne lub obustronne
zmian chorobowych w p∏ucach. W pracy dowiód∏
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istnienie zale˝noÊci mi´dzy stopniem niedro˝noÊci nosa i kinetykà ruchów oddechowych
klatki piersiowej. W 1951 r. na polecenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej zorganizowa∏
w Bydgoszczy pierwszy w Polsce Instytut Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekarskich (póêniej
Instytut Doskonalenia Lekarzy) i zosta∏ jego
dyrektorem.
W grudniu 1952 r. zosta∏ mianowany na
stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologicznej AM w ¸odzi, po odejÊciu dotychczasowego kierownika prof. H. Lewenfisza
do Warszawy. W 1954 r. otrzyma∏ tytu∏ profesora
nadzwyczajnego, a w 1963 r. profesora zwyczajnego.
Utrzymywa∏ kontakty naukowe z oÊrodkami
zagranicznymi przez cz´ste wyjazdy naukowe,
zw∏aszcza do Francji, gdzie zapozna∏ si´ m.in.
z operacyjnym leczeniem wad wrodzonych ucha.
W 1962 r. zosta∏ zaproszony przez Uniwersytet
w Heidelbergu na uroczystoÊç 575-lecia tej
uczelni, gdzie przeprowadzi∏ cykl wyk∏adów dla
studentów i zosta∏ uhonorowany pamiàtkowym

medalem jubileuszowym. Jego pi´ciu pracowników naukowych uzyska∏o tytu∏ docenta, dwóch
z nich póêniej zosta∏o mianowanych profesorami, kilkunastu asystentów uzyska∏o stopieƒ doktora medycyny, a wielu lekarzy tytu∏ specjalisty
otolaryngologa. We w∏adzach AM przez dwie
kadencje pe∏ni∏ urzàd prorektora i trzykrotnie
by∏ delegatem do Senatu.
Pozostawi∏ dorobek naukowy w liczbie 90
publikacji naukowych, og∏oszonych w czasopismach polskich, austriackich, francuskich,
radzieckich, rumuƒskich, szwajcarskich i szwedzkich. Wi´kszoÊç prac (75) poÊwi´ci∏ zagadnieniom klinicznym, zw∏aszcza wynikom leczenia
operacyjnego wad wrodzonych ucha w∏asnymi
modyfikacjami metod operacyjnych poznanych
w oÊrodkach zagranicznych oraz chorobom
zawodowym i ulepszeniom instrumentarium
diagnostycznego. By∏ redaktorem pierwszego
polskiego podr´cznika techniki operacyjnej
w dziedzinie otolaryngologii Zabiegi i operacje
w otorynolaryngologii (Warszawa 1970), w którym umieÊci∏ cztery rozdzia∏y. Napisa∏ pi´ç
rozdzia∏ów do podr´cznika Choroby uszu, nosa,
gard∏a i krtani, wydanego w 1951 r. pod red.
Antoniego Dobrzaƒskiego, rozdzia∏ do podr´cznika Otolaryngologia kliniczna, wydanego
w 1972 r. pod red. Aleksandra Zakrzewskiego,
i rozdzia∏ do podr´cznika Geriatria, wydanego
pod red. K. Roszkowskiej.
By∏ cz∏onkiem Towowarzystwa Lekarskiego
w Bydgoszczy i jego prezesem w latach
1948–1952, Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego i przez 20 lat przewodniczàcym
Oddzia∏u ¸ódzkiego, cz∏onkiem La Societé de
Broncho-Oesophago-Gastroscopique de la Langue
Francaise w Pary˝u (od 1960), Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum
(od 1961), Societé Fran˜aise d`Oto-Rhino-Laryngologie w Pary˝u i The Rogal Society of
Medicine w Londynie. Od 1947 r. wchodzi∏
w sk∏ad komitetu redakcyjnego „Otolaryngologii
Polskiej”. Na terenie Bydgoszczy przez 3 lata
pracowa∏ spo∏ecznie w Wojewódzkiej Komisji
Zdrowia i Wojewódzkim Zarzàdzie Zwiàzku
Zawodowego Pracowników S∏u˝by Zdrowia,
a w ¸odzi przez 4 kadencje jako radny Miejskiej
Rady Narodowej, a póêniej jako cz∏onek Komisji
Zdrowia i cz∏onek Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej.
Zmar∏ 27 lipca 1972 r. w ¸odzi, prze˝ywszy
62 lata.
dr med. Stanis∏aw Zab∏ocki

PRZEWLEK¸E ZAPALENIE
ZATOK PRZYNOSOWYCH
– FARMAKOTERAPIA CZY LECZENIE CHIRURGICZNE?
prof. dr hab. med. Pawe∏ Str´k
CHRONIC RHINOSINUSITIS
– MEDICAL MANAGEMENT VS. SURGERY?
Chronic rhinosinusitis (CRS) is one of the most
common medical problems. Current management of
CRS consists of two elements: conservative treatment
and surgery. CRS refractory to maximal medical
therapy is managed surgically. In recent years endoscopic sinus surgery (ESS) has become a gold standard in the treatment of CRS. However, symptoms
improvement does not necessarily correlate with
disease resolution, and even asymptomatic patients
may require long-term medical management if late
recurrence is to be avoided.
CRS in children is effectively managed medically,
with few refractory cases requring surgery. In pediatric
CRS controversy still exist whether outcomes of surgical
treatment are significantly better than medical
treatment, but multispeciality consensus panel
recommended the use of functional endoscopic sinus
surgery (FESS) for children in whom medical manegement has failed. While ESS has been shown to
improve the signs, syndroms and quality of life in
individuals with CRS paticulary lacking are recommendations for patients who fail to respond to ESS
persistence or recurence of disease despite technically adequate surgery. This individuals are deemed
to have refractory CRS (RCRS). Selection among
available options will thus require both knowledge
of the pathophysiology of the disease and of the mean
of action of each therapy. Unfortunately many individuals suffer from CRS which persisted or recurred
despite maximal medical therapy and ESS. Management
of these individuals remains uncertain. Management
of CRS should compromise preoperative medical
treatment, ESS and continuation of pharmacotherapy.

(Mag. ORL, 2011, 38, X, 42–50)
Key words:
chronic rhinosinusitis, endoscopic sinus surgery,
refractory chronic rhinosinusitis, outcomes, medical
menagement

Katedra Otolaryngologii CMUJ
Kierownik: prof dr hab. med. Jacek Sk∏adzieƒ
ul. Âniadeckich 2, 30-501 Kraków
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Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) jest jednà z trzech najcz´stszych w USA
chorób przewlek∏ych, która rocznie staje si´
udzia∏em od 30 do 40 mln mieszkaƒców tego
kraju (Gliklich i Metson 1998, Anand 2004,
Meltzer i in. 2004). Ucià˝liwoÊç tej choroby wynika nie tylko z jej skutków zdrowotnych, lecz
tak˝e konsekwencji spo∏ecznych i ekonomicznych. Skal´ tego problemu ukazujà dane dotyczàce kosztów leczenia chorych. W Stanach
Zjednoczonych wydatki te si´gajà kwoty 6 mld
dolarów rocznie (Anand 2004, Meltzer i in.
2004).
Brak jest analogicznych danych dla krajów europejskich, niemniej skala problemu jest zapewne
porównywalna. Dlatego te˝ Europejska Akademia
Alergologii i Immunologii Klinicznej (European
Academy of Allergology and Clinical Immunology,
EAACI) opublikowa∏a w 2005 roku „Europejskie
wytyczne dotyczàce zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa” (EP3OS) (Fokkens i in. 2005).
By∏ to pierwszy europejski zbiór wytycznych rozpoznawania i leczenia zapaleƒ zatok przynosowych i polipów nosa. Wykorzystano w nim aktualne,
wiarygodne publikacje dotyczàce tej problematyki.
W 2007 roku, opierajàc si´ na ponad 1100 publikacjach spe∏niajàcych kryteria medycyny opartej
na dowodach, uaktualniono ten dokument, wprowadzajàc liczne zmiany w algorytmach rozpoznawania i leczenia tych schorzeƒ. Od tego momentu
„Europejskie wytyczne dotyczàce zapalenia zatok
przynosowych i polipów nosa 2007” nale˝y traktowaç jako obowiàzujàcy sposób post´powania
(Fokkens i in. 2007, Fokkens i in. 2008).

Leczenie farmakologiczne doros∏ych
chorych z PZZP bez polipów nosa
Zalecenia post´powania u doros∏ych chorych z PZZP bez polipów nosa (PN) potwierdzi∏y
istotnoÊç skutecznoÊci d∏ugotrwa∏ej (ponad 12
tygodni) doustnej antybiotykoterapii (szczególnie zalecane sà makrolidy), miejscowego

donosowego podawania glikokortykosteroidów
oraz p∏ukania jam nosa roztworem soli fizjologicznej. Autorzy wytycznych nie znaleêli przekonujàcych dowodów, potwierdzajàcych skutecznoÊç
cz´sto stosowanych przez laryngologów wielu
sk∏adowych farmakoterapii tego schorzenia.
WÊród nich znalaz∏y si´: krótkotrwa∏a (krótsza
ni˝ 2 tyg.) doustna antybiotykoterapia, miejscowe
– donosowe podawanie antybiotyków, doustna glikokortykosteroidoterapia, stosowanie doustnych
i miejscowych leków przeciwobrz´kowych. Nie
znalaz∏y akceptacji tak˝e: leki mukolityczne,
przeciwgrzybicze – zarówno podawane miejscowo, jak i ogólnie, doustne leki przeciwhistaminowe u chorych z alergià, inhibitory pompy protonowej, lizaty bakteryjne, immunomodulatory,
leki przeciwleukotrienowe oraz fitoterapia.

Leczenie farmakologiczne doros∏ych
chorych z PZZP z polipami nosa
Stanowisko autorów wytycznych w odniesieniu do wyboru metod leczenia zachowawczego u doros∏ych chorych z PZZP z PN nieznacznie
ró˝ni si´ od stanowiska odnoszàcego si´ do chorych bez polipów nosa.
Pierwsza ró˝nica dotyczy d∏ugotrwa∏ej (d∏u˝szej ni˝ 12 tyg.) doustnej antybiotykoterapii. Stopieƒ rekomendacji dla tego rodzaju leczenia u chorych z PZZP z PN zosta∏ okreÊlony jako D, podczas
gdy u chorych z PZZP bez PN mia∏ stopieƒ A. Ró˝nica polega na tym, ˝e rekomendacja stopnia
A opiera si´ na dowodzie kategorii I, czyli na
przynajmniej jednym badaniu randomizowanym
z kontrolà, podczas gdy stopieƒ D opiera si´ na
dowodzie kategorii IV (pochodzàcym z raportów
komisji eksperckich lub na opinii czy te˝ doÊwiadczeniu klinicznym uznanych autorytetów). Oznacza
to, ˝e si∏a rekomendacji d∏ugotrwa∏ej antybiotykoterapii dla chorych z PZZP z PN jest znacznie
mniejsza. Niemniej jednak ten model leczenia
zosta∏ zalecony przez wytyczne, zw∏aszcza dla
póênych nawrotów choroby. Kolejne ró˝nice w wytycznych leczenia chorych z PZZP z PN w porównaniu z chorymi, u których nie wyst´pujà PN, wià˝à
si´ z silnà (stopieƒ A) rekomendacjà dla doustnej
glikokortykosteroidoterapii oraz dla doustnych
leków przeciwhistaminowych u chorych z alergià.

Leczenie farmakologiczne dzieci z PZZP

Leczenie operacyjne doros∏ych chorych z PZZP
W schemacie zaproponowanym przez autorów wytycznych brak efektu leczenia farmakologicznego, prowadzonego u chorych z PZZP bez
PN przez ponad 3 miesiàce, jest wskazaniem
do wykonania tomografii komputerowej (TK)
zatok przynosowych. Potwierdzenie w TK rozpoznania PZZP jest wskazaniem do leczenia
operacyjnego.
W wypadku chorych z PZZP z PN zalecenia
dotyczàce podj´cia decyzji o leczeniu chirurgicznym sà podobne. Jedyna ró˝nica polega na tym,
˝e u chorych, u których rozpoznano ci´˝kà
postaç schorzenia, decyzja o wykonaniu badania TK powinna zapaÊç po stwierdzeniu braku
poprawy podczas miesi´cznej kuracji farmakologicznej.
Koncepcja czynnoÊciowej chirurgii endoskopowej zatok przynosowych (ang. functional
endoscopic sinus surgery, FESS) powsta∏a w koƒcu
siódmej i w pierwszej po∏owie ósmej dekady
XX wieku w wyniku prac eksperymentalnych
i klinicznych dotyczàcych fizjologii i patologii
kompleksu ujÊciowo-przewodowego (Kennedy
i in. 1985, Stammberger 1991, Krzeski 2008).
Obecnie termin ten (FESS) jest zarezerwowany
dla procedury, której celem jest korekta struktur
anatomicznych tworzàcych kompleks ujÊciowo-przewodowy. Jest ona coraz powszechniej stosowana. Pod koniec XX wieku w Stanach Zjednoczonych wykonywano jà rocznie u 200 tys. chorych
(Gliklich i Metson 1998, Ray i in. 1999). W latach
póêniejszych doÊwiadczenia chirurgów doprowadzi∏y do znacznego rozszerzenia zakresu wskazaƒ do endoskopowych operacji nosa i zatok
przynosowych, wywodzàcych si´ z koncepcji
chirurgii czynnoÊciowej. Spowodowa∏o to tak˝e
zwi´kszenie iloÊci procedur endoskopowych,
których zakres jest dostosowany do zaawansowania choroby i zazwyczaj wyeksponowany
w nazwie. Cz´Êciowa, ca∏kowita i radykalna ethmoidektomia, sphenoethmoidektomia, nasalisacja
oraz wiele innych sà obj´te wspólnà nazwà: endoskopowa chirurgia zatok przynosowych (ang. endoscopic sinus surgery, ESS) (Wigand 1990, Stammberger 1991, Kennedy 1992, Hosemann 2000,
Jankowski i Bodino 2003, Krzeski 2008).
Wskazania do leczenia chirurgicznego chorych
z PZZP opracowane na podstawie wiarygodnych

▲

W zaleceniach EPOS odnoszàcych si´ do leczenia dzieci z PZZP nale˝y podkreÊliç obserwacje dotyczàce niewielkiej skutecznoÊci doustnej
terapii antybiotykowej oraz koniecznoÊci stosowania leków kontrolujàcych refluks ˝o∏àdkowo-

-prze∏ykowy. Miejscowe donosowe podawanie
glikokortykosteroidów oraz p∏ukanie jam nosa
roztworem soli fizjologicznej pe∏nià t´ samà
funkcj´ w leczeniu zarówno dzieci, jak i doros∏ych z PZZP.
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i aktualnych publikacji zosta∏y przez autorów
EPOS zawarte w 6 punktach (Fokkens i in. 2008):
– Ponad 100 recenzowanych prac z wysoce
spójnymi dowodami, których kategori´
okreÊlono jako poziom IV, wykaza∏o, ˝e
chorzy z PZZP zarówno bez PN, jak i z PN
odnoszà korzyÊç z przeprowadzonego leczenia operacyjnego zatok przynosowych.
– Znaczàce, powa˝ne powik∏ania wyst´pujà
u mniej ni˝ 1% operowanych. Reoperacje
w okresie 3 lat sà wykonywane u oko∏o
10% pierwotnie operowanych.
– U wi´kszoÊci chorych z PZZP w∏aÊciwe leczenie zachowawcze jest równie skuteczne
jak leczenie chirurgiczne. Dlatego te˝ zabieg operacyjny powinien byç zarezerwowany dla tych chorych, u których leczenie
zachowawcze nie daje satysfakcjonujàcych
wyników.
– FESS wykazuje zalety w porównaniu z konwencjonalnymi procedurami minimalnie
inwazyjnymi, takimi jak polipektomia, jednak˝e nie wykazano jej przewagi nad antrostomià dolnà czy te˝ konwencjonalnà
sphenoethmoidektomià.
– U chorych z PZZP, którzy nie byli uprzednio
operowani, nie wykazano przewagi zabiegu
chirurgicznego o szerokim zakresie nad
operacjà o mniejszej rozleg∏oÊci. Zakres
operacji zazwyczaj jest zdeterminowany
rozleg∏oÊcià procesu chorobowego. To racjonalne post´powanie nie znalaz∏o jednak˝e potwierdzenia w wiarygodnych publikacjach. U chorych operowanych po raz
pierwszy zalecane jest post´powanie
oszcz´dzajàce.
– Wskazaniem do wewnàtrznosowej endoskopowej reoperacji jest niepowodzenie
leczenia zachowawczego po pierwotnej
operacji. Reoperacja powoduje znaczàcà
popraw´ przez zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych w PZZP z lub bez PN,
jednak˝e skutecznoÊç reoperacji jest nieco
mniejsza ni˝ operacji wykonywanej po raz
pierwszy. Cz´stoÊç wyst´powania powik∏aƒ oraz ryzyko nawrotu choroby sà w
wypadku reoperacji wy˝sze ni˝ po operacji
wykonywanej pierwszy raz.

Leczenie operacyjne u dzieci
U dzieci znacznie rzadziej w porównaniu
z doros∏ymi dochodzi do decyzji o leczeniu chirurgicznym z powodu PZZP.
Wskazania bezwzgl´dne do endoskopowej
chirurgii zatok u dzieci (Fokkens i in. 2007, Zielnik-
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-Jurkiewicz i Fudalaj 2009) sà ograniczone do:
– ca∏kowitej blokady nosa w mukowiscydozie
w wyniku obecnoÊci masywnych polipów
lub medializacji bocznej Êciany nosa,
– ropnia oczodo∏u,
– powik∏aƒ wewnàtrzczaszkowych,
– polipa antrochoanalnego,
– mucocoele lub mucopyocoele jednej lub
kilku zatok przynosowych,
– grzybiczego zapalenia zatok przynosowych.
Wskazaniem wzgl´dnym jest PZZP przebiegajàce z cz´stymi zaostrzeniami pomimo w∏aÊciwego leczenia zachowawczego i po wykluczeniu
chorób systemowych (Clement i in. 1992).
Najcz´stszà procedurà endoskopowà podejmowanà u dzieci jest FESS oraz cz´Êciowa ethmoidektomia, jednak˝e dzieci z mukowiscydozà
wymagajà rozleg∏ej sphenoethmoidektomii
(Ramadan 2001, Tandon i Derkay 2003). Wiek
trzech lat jest traktowany jako dolna granica
okreÊlajàca mo˝liwoÊç wykonania skutecznej
operacji FESS (Chan i in.1999, Ramadan 2003),
jakkolwiek istniejà poglàdy, ˝e granicà tà powinien byç wiek siedmiu lat (Poole 1992). Podejmowanie decyzji o zastosowaniu chirurgii endoskopowej u m∏odszych dzieci wià˝e si´ z ryzykiem braku uzyskania trwa∏ej poprawy stanu
zdrowia (Ramadan 2003).
Opinia klasyfikujàca endoskopowe leczenie
chirurgiczne jako skuteczne i w okreÊlonych
wskazaniach niezb´dne u dzieci z PZZP nie przez
wszystkich jest akceptowana (Gross i in.1989,
Josephson i Linden 1990, Lusk i Muntz 1990,
Gross i Gross 1994, Wolf i in.1995, Hebert i Bent
1998, Jones 1999, Lusk i in. 2006, Lee i in.
2009). Spotykane sà poglàdy ewoluujàce
od stwierdzenia, ˝e skuteczniejszym post´powaniem u tych dzieci jest adenoidektomia (Rosenfeld
1995, Vandenberg i Heatley 1997, Weinberg i in.
1997, Ramadan 1999, Ungkanont i Damrongsak
2004), a˝ do ca∏kowitej negacji wykonywania
procedur chirurgicznych, poniewa˝ u wi´kszoÊci
dzieci z PZZP zadowalajàce wyniki mo˝na
osiàgnàç leczeniem zachowawczym (Carron
i Derkay 2001).
Wydaje si´ jednak godne akceptacji stwierdzenie, ˝e endoskopowa chirurgia zatok jest
rozsàdnà alternatywà kontynuowania leczenia
zachowawczego u dzieci z PZZP przebiegajàcym
z cz´stymi zaostrzeniami, które powtarzajà si´
pomimo odpowiedniego post´powania farmakologicznego, obejmujàcego antybiotykoterapi´
trwajàcà 2–6 tygodni oraz leczenie chorób
wspó∏istniejàcych (Gross 1989a, Josephson
i Linden 1990, Lusk i Muntz 1990, Gross i Gross
1994, Wolf i in.1995).

Post´powanie pooperacyjne u doros∏ych
chorych leczonych z powodu PZZP lub bez PN
Zagadnieniem, którego istotnoÊç i znaczenie
tak˝e znalaz∏y odzwierciedlenie w EPOS, jest post´powanie pooperacyjne u doros∏ych chorych
leczonych z powodu PZZP z lub bez PN.
U chorych z PZZP bez PN zaleca si´ pooperacyjnà doustnà antybiotykoterapi´, trwajàcà od 2
do 12 tygodni, której rozpocz´cie natychmiast
po zabiegu operacyjnym jest szczególnie istotne,
jeÊli podczas operacji stwierdzono treÊç ropnà.
Wskazane jest tak˝e zastosowanie donosowych
preparatów glikokortykosteroidowych oraz p∏ukanie jam nosa roztworem soli fizjologicznej.
Glikokortykosteroidy doustne w okresie pooperacyjnym znalaz∏y zastosowanie jedynie jako
krótkotrwa∏a terapia.
Pooperacyjne post´powanie u chorych
z PZZP z PN ró˝ni si´ od uprzednio przedstawionego brakiem ograniczenia czasowego u˝ycia
doustnych glikokortykosteroiów.

Post´powanie pooperacyjne
u dzieci leczonych z powodu PZZP

Oporne na leczenie PZZP
Niezwykle ucià˝liwym problemem, który nie
doczeka∏ si´ dotychczas takiego opracowania jak
wspomniany EPOS, jest post´powanie z chorymi
na PZZP z lub bez PN, u których zabieg operacyjny
nie przyniós∏ satysfakcjonujàcego rezultatu.
SkutecznoÊç FESS ocenia si´ na 75–95%
(Chow i in. 1992, Schaitkin i in. 1993, Senior i in.
1998, Venkatachalam i Jain 2002, Palmer i Kennedy 2003), natomiast ESS u doros∏ych chorych
z PZZP z PN na oko∏o 50–90% (Dalziel i in. 2003),
w tym tak˝e u dzieci, u których wynosi 82–88%
(Weinberg i in. 1997, Hebert i Bent 1998, Ramadan 2003, Lusk i in. 2006). Wynika z tego, ˝e
u stosunkowo du˝ej grupy chorych zabieg operacyjny nie przynosi spodziewanego ustàpienia
objawów (Senior i in. 1998, Damm i in. 2002,
Bhattacharyya 2004a). Cz´stoÊç nawrotów PN
po operacjach endoskopowych jest szczególnie
wysoka u chorych z nadwra˝liwoÊcià na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), u których
si´ga 42–87% w okresie od roku do czterech lat
po operacji, w konsekwencji czego u 30–60%
chorych z tym schorzeniem wykonuje si´ reoperacje (McFadden 1997, Hosemann 2000).
Nawrót PN mo˝e wynikaç z braku radykalnoÊci
operacyjnej lub te˝ z faktu, ˝e np. pod∏o˝e metaboliczne schorzenia wyklucza mo˝liwoÊç uzyskania ca∏kowitego wyleczenia, jak to ma miejsce
w wypadku nadwra˝liwoÊci na NLZP.
Badanie endoskopowe i KT zatok przynosowych majà na celu weryfikacj´ braku radykalnoÊci
leczenia operacyjnego oraz ustalenie zakresu reoperacji. Jednak˝e reoperacja koƒczy si´ sukcesem terapeutycznym jedynie u 50–70% chorych,
a ryzyko wystàpienia powik∏aƒ jest znacznie
wy˝sze ni˝ u operowanych po raz pierwszy.
Cz´stoÊç powik∏aƒ wià˝àcych si´ z wykonaniem
reoperacji oceniana jest Êrednio na 1%, ale mo˝e
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EPOS nie precyzuje ró˝nic w post´powaniu
pooperacyjnym u dzieci w porównaniu z leczeniem doros∏ych po operacjach endoskopowych.
Dlatego te˝ przedstawione wytyczne nale˝y
traktowaç jako obowiàzujàce tak˝e u dzieci. Wydaje si´ jednak, ˝e odmiennoÊci wynikajàce
z anatomii i fizjologii dzieci´cego nosa oraz zatok
przynosowych, a tak˝e specyfika etiologii i patofizjologii PZZP u dzieci powinny sk∏oniç do uwypuklenia tych elementów post´powania pooperacyjnego, które majà niewàtpliwie wa˝ny
wp∏yw na koƒcowy rezultat leczenia.
Powa˝nym problemem w okresie pooperacyjnym jest przeprowadzenie dok∏adnych i skutecznych badaƒ kontrolnych u dzieci, stàd te˝ wielu
autorów uwa˝a za istotne wykonanie post´powania second-look (ang.) w 2–3 tygodniu po zasadniczej operacji (Gross 1989, Josephson i Linden
1990, Lusk i Muntz 1990, Gross i Gross 1994, Tom
i in. 1997, Nayak i in.1998, Ramadan 2001). Procedura ta, wykonywana w znieczuleniu ogólnym,
daje mo˝liwoÊç bezpiecznej i dok∏adnej toalety jamy pooperacyjnej, a tak˝e usuni´cia zrostów, ziarniny i blizn niszczàcych efekt operacji. Post´powanie to, gwarantujàce wysoki komfort lekarzowi
i eliminujàce ewentualny brak wspó∏pracy ma∏ych
pacjentów podczas tych czynnoÊci, nie przez
wszystkich jest akceptowane (Walner i in. 1998).
Ma∏e wymiary anatomiczne dzieci´cego nosa sà
powodem, dla którego problem ten ma du˝e zna-

czenie kliniczne. Zrosty u dzieci sà stwierdzane
u ok. 43% operowanych (Lazar i in.1992, Nayak
i in.1998). Zapobieganie tym powik∏aniom wià˝e
si´ nie tylko z udoskonalaniem sposobów wykonywania opatrunków pooperacyjnych (Lusk i Muntz
1990, Tom i in. 1997, Nayak i in.1998), lecz tak˝e
z poszukiwaniem sposobów zmniejszenia Êródoperacyjnego obrz´ku, b´dàcego wynikiem urazu
operacyjnego. Temu celowi ma s∏u˝yç jednorazowe
Êródoperacyjne podanie do˝ylne dexamethasonu
(Ramadan 2001), znaczàco zmniejszajàce ryzyko
tworzenia zrostów i blizn niweczàcych efekt leczenia operacyjnego, szczególnie u dzieci z astmà
(Jiang i Hsu 2000, Fakhiri in. 2001, Ramadan
2001, Zielnik-Jurkiewicz i Fudalaj 2009).
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si´gaç nawet 7% (Bhattacharyya 2004b). Chorzy,
u których nie ma wskazaƒ do reoperacji, powinni zostaç poddani dalszemu leczeniu zachowawczemu z uwzgl´dnieniem glikokortykosteroidów
doustnych i innych leków przeciwzapalnych
(Cullen i Bolger 2001, Kennedy 2001, Palmer
i Kennedy 2003).
WÊród chorych nieodczuwajàcych satysfakcji
z wyniku leczenia operacyjnego istniejà tacy,
u których leczenie operacyjne zosta∏o przeprowadzone poprawnie technicznie, post´powanie pooperacyjne by∏o w∏aÊciwe, a mimo to nie stwierdza
si´ ustàpienia objawów choroby lub przynajmniej
zadowalajàcego zmniejszenia ich ucià˝liwoÊci.
Chorych tych okreÊla si´ jako cierpiàcych na oporne
na leczenie przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych (OPZZP) (Desrosiers 2004).
Skal´ problemu OPZZP oddajà dane okreÊlajàce liczebnoÊç chorych borykajàcych si´ z tym
problemem. Jakkolwiek liczby te nie sà precyzyjnie okreÊlone, to mo˝na pokusiç si´ o uzyskanie
danych szacunkowych. W USA ESS pozostaje
jednà z najcz´stszych procedur chirurgicznych,
wykonywanà u ponad 500 tys. chorych w ciàgu
roku (Owings i Kozak 1998). Powodzenie tego
zabiegu jest oceniane na 50–90%. Wynika z tego,
˝e pozostaje co najmniej 10% chorych cierpiàcych z powodu przetrwa∏ych lub nawracajàcych
objawów choroby po leczeniu chirurgicznym
(Lund i in. 1991, Desrosiers i Kilty 2008). Daje to
liczb´ co najmniej 50 tys. osób rocznie, które
przeby∏y ESS z niezadowalajàcym wynikiem.
W wi´kszoÊci sà to relatywnie m∏odzi ludzie,
którzy nie umierajà z powodu swojej choroby.
Dlatego liczby te kumulujà si´, powodujàc, ˝e
w czasie ostatnich 10 lat w USA mog∏o przybyç
oko∏o 500 tys. osób z OPZZP.
Pooperacyjne badanie endoskopowe oraz KT
pozwalajà wÊród chorych z OPZZP wyró˝niç
dwie grupy, u których:
– w badaniu endoskowym i/lub w KT stwierdzono zrosty, blizny, lateralizacj´ ma∏˝owiny powodujàce blokad´ ujÊç zatoki/zatok,
– w wymienionych badaniach brak cech blokady ujÊç zatoki/zatok.
O ile decyzja odnoÊnie post´powania
z chorymi nale˝àcymi do pierwszej grupy nie
pozostawia wàtpliwoÊci, ˝e niezb´dne jest
przeprowadzenie reoperacji, to w przypadku
drugiej grupy chorych sytuacja jest znacznie
trudniejsza. Konieczna jest wówczas dok∏adna analiza dotychczas wykonanych badaƒ diagnostycznych, ocena ich wczeÊniejszych interpretacji oraz ewentualne ich powtórzenie
w celu poszukiwania przyczyn niepowodzenia
terapeutycznego.
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Odr´bnym zagadnieniem jest sposób post´powania z chorymi niezg∏aszajàcymi dolegliwoÊci po zabiegu operacyjnym, u których jednak
w trakcie kontrolnych badaƒ endoskopowych lub
KT stwierdzono blokad´ ujÊç zatok spowodowanà bliznami, zrostami lub lateralizacjà ma∏˝owiny Êrodkowej. Istnieje poglàd, ˝e obserwacja
jest najlepszym wyborem u tych asymptomatycznych chorych (Palmer i Kennedy 2003).

Patofizjologia opornego
na leczenie PZZ
Zrozumienie przyczyn niepowodzenia leczenia zarówno farmakologicznego, jak i operacyjnego chorych z OPZZP jest jedynym sposobem
zmniejszenia skali tego problemu. Dlatego te˝
jest to podstawowe zadanie badaƒ, majàcych
na celu znalezienie skutecznych metod post´powania terapeutycznego.
WÊród koncepcji t∏umaczàcych brak skutecznoÊci leczenia chorych z OPZZP wymienia si´:
– Wspó∏istnienie astmy, alergii i nietolerancji
niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(Lavigne i in. 2000, Smith i in. 2005, Gromek
i Krzeski 2008a).
– Zaburzenia uk∏adu odpornoÊciowego (Ramanathan i Lane 2007) lub jego niedojrza∏oÊç u dzieci (Ramadan 2003).
– Infekcje bakteryjne, szczególnie Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae,
oraz aktywnoÊç superantygenu Staphylococcus aureus (Conley i in. 2006, Zhang
i in. 2006).
– OpornoÊç bakterii i obecnoÊç biofilmów
bakteryjnych.Bakteryjna opornoÊç mo˝e
pojawiç si´ u osób, które przesz∏y liczne
kursy antybiotykoterapii, chocia˝ jako jedyna przyczyna nie jest wystarczajàca
do wyt∏umaczenia OPZZP. Wewnàtrzkomórkowa obecnoÊç bakterii lub bakteryjnych biofilmów mo˝e jednak t∏umaczyç
nieskutecznoÊç antybiotykoterapii (Sanclement i in. 2005, Bendouah i in. 2006, Plouin-Gaudon i in. 2006, Psaltis i in. 2007).
– Grzybice (Shin i in. 2004). Szczególnie
istotny wydaje si´ wp∏yw alergicznego
grzybiczego zapalenia b∏ony Êluzowej nosa
i zatok przynosowych (AFS). Ponikau z zespo∏em wykazali obecnoÊç grzybów u 96%
chorych z PZZP z lub bez PN, a u 93% operowanych stwierdzili AFS (Ponikau i in.
1999). Póêniejsze badania (Braun i in. 2003)
potwierdzi∏y te obserwacje tak˝e w ocenie
histopatologicznej materia∏u operacyjnego,

Opcje terapeutyczne w opornym
na leczenie PZZP
Analiza mo˝liwoÊci terapeutycznych stosowanych podczas leczenia doros∏ych chorych
z OPZZP dokonana przez Desrosiersa i Kilty (Desrosiers i Kilty 2008) pe∏ni podobnà funkcj´ jak
wytyczne EPOS w odniesieniu do post´powania
z PZZP. Autorzy przeanalizowali angloj´zyczne
publikacje, które ukaza∏y si´ od stycznia 1997
roku. Ocenili kategori´ dowodu (AAP SCQIM
2004) oraz si∏´ rekomendacji (Schuenemann i in.
2006, Rosenfeld 2007). Na tej podstawie przedstawili propozycj´ post´powania opierajàcego
si´ na nast´pujàcych zaleceniach:
– Terapia miejscowa: umiarkowana rekomendacja; umiarkowanie udokumentowana
skutecznoÊç. Jest traktowana przez autorów jako optymalne rozwiàzanie u chorych
po ESS, u których penetracja substancji
czynnej leków do wn´trza zatok jest znacznie ∏atwiejsza ni˝ u chorych nieoperowanych.
– P∏ukanie jam nosa i zatok przynosowych
roztworem soli fizjologicznej: silna rekomendacja; umiarkowanie udokumentowana skutecznoÊç.
– Glikokortykosteroidy: silna rekomendacja;
umiarkowanie udokumentowana skutecznoÊç. Podawane miejscowo wydajà si´
szczególnie atrakcyjne, natomiast stosowane doustnie sà skuteczne w przypadku
nawrotów alergicznego grzybiczego zapalenia zatok po ESS, lecz ich systemowe
dzia∏ania niepo˝àdane wykluczajà d∏ugotrwa∏e stosowanie (Landsberg i in. 2007).
– Krótkoterminowe kuracje doustnymi, miejscowymi i do˝ylnymi antybiotykami
zalecane w fazach zaostrzenia choroby:
umiarkowana rekomendacja; s∏abo udokumentowana skutecznoÊç.
– D∏ugotrwa∏a antybiotykoterapia: umiarkowana rekomendacja; umiarkowanie udokumentowana skutecznoÊç.
– Miejscowa terapia przeciwgrzybicza: brak
rekomendacji; umiarkowanie udokumentowana skutecznoÊç.
– Leki przeciwleukotrienowe: s∏abo udokumentowana skutecznoÊç. Sà stosowane
w leczeniu chorych z PN. SkutecznoÊç zosta∏a potwierdzona w kilku doniesieniach,
a najlepszy efekt zaobserwowano po ich
zastosowaniu miejscowo donosowo (Parnes
2003, Berger i in. 2007).
– Desensytyzacja aspirynà chorych z zespo∏em nadwra˝liwoÊci na niesteroidowe leki
przeciwzapalne: s∏aba rekomendacja;
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podczas której fragmenty grzybni by∏y
stwierdzane u 75,5% chorych (Erbek i in.
2008). Tak˝e wykazany pozytywny wp∏yw
doustnego i miejscowego leczenia przeciwgrzybiczego na stan chorych z PZZP
wydaje si´ potwierdzaç istotnoÊç grzybiczej etiologii (Ponikau i in. 1999). AFS jest
coraz cz´Êciej rozpoznawanym rodzajem
PZZP. Cz´stoÊç tego rozpoznania waha si´
od 5–10% leczonych operacyjnie w USA
do 51% w Indiach (Saravanan i in. 2006).
Nie wszystkie obserwacje potwierdzajà
jednak te doniesienia, negujàc tez´ o wp∏ywie obecnoÊci grzybów w jamach nosowych na powstawanie PZZP (Tosun i in.
2007, Ró˝aƒska-Kudelska i in. 2009). Mo˝liwe, ˝e rozbie˝noÊci opinii na ten temat sà
wynikiem stosowania ró˝nych technik diagnostycznych oraz niedostatecznie czu∏ych
technik izolacji grzybów i technik badaƒ
histopatologicznych (Singh i Balodiya 2005).
– Brak lub opóêniona regeneracja b∏ony Êluzowej prowadzàce do utrzymywania si´
zaburzeƒ transportu Êluzowo-rz´skowego.
Transport Êluzowo-rz´skowy jest wa˝nym
elementem zabezpieczajàcym drogi oddechowe. W PZZP zniszczenie nab∏onka rz´skowego lub zaburzenie funkcji jego rz´sek
sà istotnymi przyczynami nieprawid∏owego
transportu Êluzowo-rz´skowego (Joki i in.
1998, Toskala i Rautiainen 2005). Regeneracja b∏ony Êluzowej przebiega powoli
(Inanli i in. 2000). Badania histologiczne
wykazujà zaburzenia jej budowy nawet
po 6 miesiàcach od operacji (Toskala i
Rautiainen 2003), co ma niewàtpliwie
istotny wp∏yw na powstanie OPZZP (Myller
i in. 2006).
– Jatrogenne dzia∏anie chirurgii. Wp∏yw ESS
na fizjologi´ zatok przynosowych nie jest
dok∏adnie poznany. Zmiany dokonane w
budowie anatomicznej majà niewàtpliwie
wp∏yw nie tylko na mechaniczne parametry
budowy koÊci, ale tak˝e na wszystkie funkcje
b∏ony Êluzowej, ∏àcznie z mechanizmami
immunologicznymi. Otwarcie i po∏àczenie
zatok z jamà nosowà, umo˝liwiajàce ich
wentylacj´ i drena˝ wydzieliny, powoduje
jednoczeÊnie zwi´kszonà ekspozycj´ zatok
na kontakt ze Êrodowiskiem zewn´trznym.
Taka zmiana mo˝e mieç istotny wp∏yw na
przebieg okresu pooperacyjnego, a zw∏aszcza
przebieg infekcji pojawiajàcych si´ w tym
okresie i doprowadzajàcych do powstania
OPZZP (Dufresne i Desrosiers 2007).
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umiarkowanie udokumentowana skutecznoÊç. Wytworzenie tolerancji aspiryny
∏agodzi przebieg PZZP, redukuje wielkoÊç
polipów oraz wyd∏u˝a czas odrostu polipów. Warunkiem sukcesu jest regularne,
d∏ugotrwa∏e za˝ywanie aspiryny, co mo˝e
doprowadziç do powik∏aƒ gastroenterologicznych, takich jak nie˝yt b∏ony Êluzowej
˝o∏àdka czy krwawienia z przewodu pokarmowego (Gosepath i Mann 2002, Pfaar
i Klimek 2006, Gromek i Krzeski 2008b).
– Do˝ylne podawanie immunoglobulin: s∏abo
udokumentowana skutecznoÊç (Chee i in. 2001).
– Reoperacja: s∏abo udokumentowana skutecznoÊç. Wskazaniem bezwzgl´dnym jest
potwierdzenie blokady zatoki/zatok niemo˝liwej do zlikwidowania za pomocà
farmakoterapii.
– Terapie alternatywne: nie rekomendowane;
s∏abo udokumentowana skutecznoÊç.
Przep∏ukiwanie olejkiem z drzewa herbacianego, akupunktura, homeopatia, preparaty zawierajàce srebro podawane donosowo,
probiotyki, immunostymulacja ekstraktami bakteryjnymi.
– Terapie przysz∏oÊci:
● eradykacja biofilmu bakteryjnego: detergenty, hydrodebrider, muporicin, turosemid,

●

monoklonalne przeciwcia∏a anty IL-5:
przesz∏y badania kliniczne i sà skuteczne
w redukcji wielkoÊci polipów,
● fototerapia: Êwiat∏o ultrafioletowe (UV),
● szczepionki bakteryjne,
● farmakogenetyka.

Podsumowanie
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nale˝y leczyç chorych cierpiàcych na PZZP. Optymalny sposób post´powania
musi uwzgl´dniaç wiele czynników majàcych
wp∏yw na wybór metody leczenia. Nale˝y
uwzgl´dniç wiek chorego, patofizjologi´ schorzenia podstawowego, obecnoÊç chorób wspó∏istniejàcych, poprzednio stosowane sposoby leczenia, a tak˝e, co jest niezmiernie wa˝ne, wol´
chorego, szczególnie w odniesieniu do proponowanych zabiegów operacyjnych. Dlatego te˝ nie
nale˝y traktowaç farmakoterapii i leczenia chirurgicznego jako metod konkurencyjnych, lecz
jako uzupe∏niajàce i wzajemnie si´ przeplatajàce
elementy tego samego procesu. ●
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(Mag. ORL, 2011, 38, X, 51–57)

Ostre zapalenie ucha Êrodkowego (OZUÂ)
wyst´puje u ok. 50–85% dzieci do 3 roku ˝ycia,
ze szczytem zachorowaƒ mi´dzy 6 a 12 miesiàcem ˝ycia [1]. Oko∏o 30% chorych na OZUÂ
trafia do lekarza i choroba ta jest najcz´stszà
przyczynà porad lekarskich udzielanych dzieciom
do 3 roku ˝ycia [2]. W zdecydowanej wi´kszoÊci
przypadków OZUÂ jest poprzedzane wirusowym
nie˝ytem nosa, w zwiàzku z tym zapadalnoÊç
na OZUÂ charakteryzuje zmiennoÊç sezonowa,
ze szczytem zachorowaƒ w okresie zimowym [3].
Zaka˝enie wirusowe nosogard∏a mo˝e prowadziç
do obrz´ku tràbki s∏uchowej i powodowaç zaburzenia wentylacji ucha Êrodkowego, co sprzyja
szerzeniu si´ drobnoustrojów patogennych pochodzàcych z nosogard∏a [4].
PodkreÊla si´ znaczenie zaka˝enia wirusem
RS i rinowirusem, stwierdzanymi najcz´Êciej
w nosogardle i jamie ucha Êrodkowego w przebiegu OZUÂ, a nast´pnie koronawirusów, wirusów grypy i paragrypy [5, 6]. Wirusy oprócz tego,
˝e torujà drog´ bakteriom, mogà w OZUÂ odgrywaç rol´ kopatogenu, powodujàc ci´˝szy przebieg i zwi´kszajàc ryzyko powik∏aƒ [7, 8].
Bakterie b´dàce przyczynà OZUÂ kolonizujà
nosogard∏o i przez tràbk´ s∏uchowà dostajà si´
do ucha Êrodkowego [9]. Zdecydowana wi´kszoÊç bakteryjnych OZUÂ jest powodowana przez
S. pneumoniae, H. influenzae i M. catarrhalis
[10, 11].
Czynniki ryzyka wystàpienia OZUÂ obejmujà
[12, 13]:
● wiek < 2 r.˝.,
● ekspozycj´ na choroby infekcyjne dróg
oddechowych,
● ucz´szczanie do ˝∏obka lub przedszkola,
● krótki okres karmienia piersià
(poni˝ej 3 miesi´cy),
● d∏ugotrwa∏e stosowanie smoczków,
● nikotynizm u rodziców,
● predyspozycje genetyczne,
● wady twarzoczaszki.
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Analiza naturalnego przebiegu OZUÂ wykaza∏a, ˝e u ok. 2/3 chorych dolegliwoÊci zaczynajà
ust´powaç samoistnie w ciàgu 24 godz., a u ok.
80% w ciàgu 2–7 dni [14, 15]. Do perforacji b∏ony
b´benkowej dochodzi u ok. 2-10% dzieci [16, 17].
Wysi´k w uchu Êrodkowym (potwierdzany tympanometrycznie) utrzymuje si´ u oko∏o 40% dzieci
po miesiàcu i u ok. 30% po 3 miesiàcach [16].
Nawrót choroby jest stwierdzany u ok. 40% dzieci
leczonych antybiotykiem, z których blisko 10% ma
wi´cej ni˝ jeden epizod ponownego zaka˝enia
w ciàgu 90 dni [18]. Cz´stoÊç nawrotów zale˝y
od wieku dziecka i ci´˝koÊci pierwszego epizodu.
U dzieci poni˝ej 2 r.˝. nawroty sà stwierdzane u
ok. 50%, a u dzieci powy˝ej 6 r.˝. wynoszà tylko
ok. 10% [19]. Inne powik∏ania OZUÂ, g∏ównie
zapalenie wyrostka sutkowatego, zdarzajà si´
bardzo rzadko, nawet w populacji nieleczonej
antybiotykami [20].
ROZPOZNANIE KLINICZNE
Do ostrego zapalenia ucha Êrodkowego najcz´Êciej dochodzi 3–4 dni od wystàpienia objawów zaka˝enia nosogard∏a [21]. Rozpoznanie
OZUÂ stawia si´ na podstawie ostrych objawów
choroby, takich jak ból lub wyciek z ucha z równoczesnym stwierdzeniem p∏ynu w uchu Êrodkowym i zmian zapalnych b∏ony b´benkowej.
OZUÂ prawie w ka˝dym przypadku zaczyna si´
ostrymi objawami zaka˝enia wirusowego. Najcz´stsze objawy OZUÂ to katar, kaszel i goràczka,
wyst´pujàce w 70–96% przypadków, jednak˝e
sà one te˝ najmniej swoiste [22]. Do objawów
najbardziej charakterystycznych dla OZUÂ nale˝y
ból ucha lub jego pocieranie u ma∏ych dzieci,
które najlepiej ró˝nicuje OZUÂ z zapaleniem
ucha z wysi´kiem [23, 24]. W zale˝noÊci od wieku,
ból ucha objawia si´ ró˝norodnie, od poczucia
dyskomfortu, poprzez niepokój, do bardzo dotkliwego bólu sygnalizowanego rozdzierajàcym
krzykiem [24]. Ból ucha jest doÊç swoistym objawem dla OZUÂ (> 72%), ale wyst´puje on
jedynie u 50–60% chorych [22, 23]. Do innych
objawów wyst´pujàcych w OZUÂ nale˝à: nadmierny p∏acz, niepokój, bezsennoÊç, zmniejszenie apetytu, wymioty i objawy zapalenia gard∏a.
Objawami Êwiadczàcym o ostrym zaka˝eniu, przydatnymi do oceny ewolucji choroby, sà:
ból ucha lub jego pocieranie u niemowlàt, wyciek z ucha, dra˝liwoÊç u niemowlàt i ma∏ych
dzieci oraz goràczka [25]. Wysoka goràczka, wymioty oraz wyciek z ucha to objawy, przy których
najrzadziej dochodzi do samoistnego wyleczenia
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[26]. Wywiad zebrany od rodziców wykazuje
umiarkowanà czu∏oÊç (71%) i swoistoÊç (80%)
w rozpoznawaniu OZUÂ [27].
Ze wzgl´du na nieswoiste objawy o rozpoznaniu decyduje obraz otoskopowy [28]. Na OZUÂ
najbardziej wskazujà objawy Êwiadczàce o p∏ynie
w uchu Êrodkowym, takie jak uwypuklenie b∏ony
b´benkowej i widoczny poziom mi´dzy p∏ynem
a powietrzem oraz zmiany na b∏onie b´benkowej
(g∏ównie zaczerwienienie) [29]. Niestwierdzenie
tych zmian zmniejsza prawdopodobieƒstwo wystàpienia OZUÂ do mniej ni˝ 5% [30]. Dla lekarzy
doÊwiadczonych w wykonywaniu otoskopii, czu∏oÊç tego badania w wykrywaniu wysi´ku w uchu
Êrodkowym wynosi 90%, a swoistoÊç ok. 80% [31].
Badanie otoskopowe nie umo˝liwia oceny istotnego zaburzenia w OZUÂ, jakim jest ruchomoÊç
b∏ony b´benkowej. Badania, które pozwalajà
na identyfikacj´ wysi´ku w uchu Êrodkowym poprzez ocen´ ruchomoÊci b∏ony b´benkowej, takie
jak otoskopia pneumatyczna lub tympanometria,
zmniejszajà o ok. 30% liczb´ b∏´dnych rozpoznaƒ
OZUÂ [32, 33].
Na podstawie analizy zachowaƒ lekarzy rodzinnych oceniono, ˝e g∏ównymi problemami
w rozpoznawaniu OZUÂ jest brak doÊwiadczenia
otoskopowego oraz s∏abe uwidocznienie b∏ony
b´benkowej w badaniu otoskopowym [34].
Rekomendacja 1
Objawy podmiotowe sà zbyt ma∏o swoiste, aby na ich podstawie stawiaç rozpoznanie ostrego zapalenia ucha Êrodkowego [EII].
Objawy podmiotowe wskazujàce na zapalenie ucha Êrodkowego, takie jak ból i wyciek z ucha, sà zbyt ma∏o czu∏e, aby przy ich
niestwierdzeniu mo˝na by∏o wykluczyç
ostre zapalenie ucha Êrodkowego [BII].
Rozpoznanie ostrego zapalenia ucha
Êrodkowego powinno byç stawiane na podstawie równoczesnego wystàpienia ostrych
objawów chorobowych oraz uwidocznienia
w badaniu otoskopowym zmian wskazujàcych na ostre zapalenie ucha Êrodkowego
[AII].
LECZENIE
W leczeniu OZUÂ stosowane sà leki ∏agodzàce objawy, przede wszystkim Êrodki przeciwbólowe i przeciwgoràczkowe, a tak˝e zmniejszajàce proces zapalny w obr´bie tràbki s∏uchowej,
a w niektórych przypadkach antybiotyki.

Leczenie objawowe
Ból ucha jest objawem dominujàcym
w pierwszych godzinach OZUÂ i zwykle ust´pujàcym w ciàgu 24–48 godzin. W tym okresie leczenie przeciwbólowe i przeciwgoràczkowe, tj.
zastosowanie przede wszystkim paracetamolu
lub ibuprofenu, staje si´ bardzo wa˝nà cz´Êcià
post´powania leczniczego. Ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo dzia∏ania wynikajàce z du˝ej ró˝nicy mi´dzy dawkà terapeutycznà a toksycznà
i jednoczesnà skutecznoÊç przeciwbólowà oraz
przeciwgoràczkowà, paracetamol jest lekiem
powszechnie zalecanym w leczeniu bólu i goràczki w przebiegu OZUÂ. Dotyczy to tak˝e najmniejszych dzieci [35, 36, 37, 38]. SkutecznoÊç
paracetamolu i ibuprofenu jako leków ∏agodzàcych ból ucha w porównaniu z placebo zosta∏a
wykazana u dzieci chorych na OZUÂ [38, 39].
W ∏agodzeniu bólu ucha stosowane sà równie˝ leki miejscowo dzia∏ajàce w postaci kropli
do uszu, zawierajàce Êrodki anestetyczne lub
wyciàgi z zió∏, jednak˝e ich skutecznoÊç w niedawno opublikowanej metaanalizie nie zosta∏a
potwierdzona [40].
Stosowanie leków obkurczajàcych naczynia
krwionoÊne b∏ony Êluzowej nosa oraz przeciwhistaminowych w OZUÂ zosta∏o poddane metaanalizie opartej na 15 badaniach z randomizacjà,
obejmujàcych 2695 pacjentów [41]. Nie wykazano wp∏ywu na przyspieszenie ust´powania
objawów lub zapobieganie powik∏aniom, przy
równoczesnym wyraênym wzroÊcie cz´stoÊci
wyst´powania objawów niepo˝àdanych. Szczegó∏owe informacje dotyczàce tej grupy leków
zawarte sà w rozdziale dotyczàcym stosowania
leków objawowych w zaka˝eniach uk∏adu oddechowego. Nie wykazano wp∏ywu glikokortykosteroidów podawanych doustnie (prednizolon
2 mg/kg/dob´ przez 5 dni) na szybkoÊç ust´powania objawów, jak równie˝ na cz´stoÊç nawrotów choroby [42].
Rekomendacja 2
Ostre zapalenie ucha Êrodkowego
przebiegajàce z dolegliwoÊciami bólowymi
w okresie poczàtkowym powinno byç leczone
ibuprofenem lub paracetamolem [AII].
Brak jest wystarczajàcych dowodów
na skutecznoÊç w ostrym zapaleniu ucha
Êrodkowego miejscowo podawanych leków
przeciwbólowych [DIII].

Antybiotykoterapia
Celem leczenia antybiotykami OZUÂ jest
przyspieszenie ustàpienia objawów, eradykacja
bakterii z jamy ucha Êrodkowego i zapobieganie
ropnym powik∏aniom zaka˝enia [43, 45, 46].
SkutecznoÊç antybiotyków w OZUÂ oceniajà
4 metaanalizy:
● pierwsza obejmujàca 5400 dzieci [47]:
antybiotykoterapia w porównaniu z placebo
zwi´ksza∏a cz´stoÊç ust´powania objawów
i zmian w badaniu otoskopowym o ok. 14%
mi´dzy 7 a 14 dniem od rozpocz´cia antybiotykoterapii (95% vs 81%);
● druga obejmujàca 6 badaƒ dotyczàcych
dzieci mi´dzy 7 m.˝. a 15 r.˝. [48]: antybiotyk w porównaniu z placebo nie wp∏ynà∏
na ust´powanie bólu w ciàgu pierwszych
24 godzin, nieznacznie zmniejszy∏ cz´stoÊç
wyst´powania bólu miedzy 2 a 7 dniem
od poczàtku objawów, nieznacznie zmniejszy∏ ryzyko zapalenia w drugim uchu, pozosta∏ bez wp∏ywu na cz´stoÊç nawrotów;
● trzecia obejmujàca 8 badaƒ u 2287 dzieci
[14]: antybiotyk nie wp∏ywa∏ na cz´stoÊç
wyst´powania powik∏aƒ i nawrotów;
zmniejsza∏ o 7% cz´stoÊç wyst´powania
dolegliwoÊci mi´dzy 2 a 7 dniem choroby;
● czwarta obejmujàca 6 badaƒ oceniajàca,
które z dzieci chorych na OZUÂ mogà
odnieÊç skorzyÊç z antybiotykoterapii [49]:
wykazano wyraênà przewag´ antybiotyku nad placebo w zmniejszeniu bólu
u dzieci poni˝ej 2 r.˝. z obustronnym zapaleniem ucha Êrodkowego oraz u dzieci
chorych na OZUÂ z wyciekiem z ucha.
Wyniki tej metaanalizy zosta∏y potwierdzone w innej metaanalizie, wykonanej
przy analogicznych za∏o˝eniach [50].
Z przedstawionych wy˝ej metaanaliz wynika, ˝e stosowanie antybiotyków w OZUÂ nie ma
wp∏ywu na cz´stoÊç powik∏aƒ oraz nawrotów
choroby i mo˝e jedynie zmniejszaç cz´stoÊç wyst´powania dolegliwoÊci mi´dzy 2 a 7 dniem
choroby. Nale˝y jednak leczyç ok. 15 dzieci, aby
u jednego z nich uzyskaç efekt rozumiany jako
zmniejszenie dolegliwoÊci bólowych.
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Brak wyraênego wp∏ywu antybiotykoterapii
na przebieg OZUÂ oraz samoistne ust´powanie
objawów w zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków by∏y przyczynà przeprowadzenia badaƒ
dotyczàcych post´powania w OZUÂ wg zasady
obserwacji i czujnego wyczekiwania (ang.
watchfull waiting). W przynajmniej 3 badaniach
z randomizacjà wykazano, ˝e taka strategia
post´powania nie zwi´ksza czasu trwania
www.magazynorl.pl
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dolegliwoÊci u dzieci, znaczàco wp∏ywa na
zmniejszenie zu˝ycia antybiotyków, nie pogarsza
satysfakcji rodziców oraz zmniejsza ryzyko nosicielstwa pneumokoków opornych na penicylin´
[26, 51, 52]. W jednym badaniu wykazano, ˝e
strategia obserwacji i czujnego wyczekiwania
zwi´ksza cz´stoÊç utrzymywania si´ objawów
o ok. 9% w okresie 14 dni od poczàtku choroby,
pozostajàc bez wp∏ywu na cz´stoÊç nawrotów
OZUÂ [53]. Nale˝y zaznaczyç, ˝e wi´kszoÊç metaanaliz opiera∏a si´ na badaniach przeprowadzonych u dzieci powy˝ej szóstego miesiàca
˝ycia.
Rekomendacja 3
Natychmiastowe zastosowanie antybiotyku w ostrym zapaleniu ucha Êrodkowego
jest zalecane [BI]:
● u dzieci poni˝ej 6 miesiàca ˝ycia;
● u dzieci z wysokà goràczkà i wymiotami;
● u dzieci poni˝ej 2 roku ˝ycia z obustronnym zapaleniem ucha Êrodkowego;
● u chorych z wyciekiem z ucha.
W pozosta∏ych przypadkach niepowik∏anego ostrego zapalenia ucha Êrodkowego
zalecane jest stosowanie zasady czujnego
wyczekiwania bez podawania antybiotyku
[BII].
Antybiotyk stosowany w OZUÂ powinien
byç skuteczny wobec S. pneumoniae i H. influenzae. Uwzgl´dniajàc profil lekoopornoÊci tych
drobnoustrojów w Polsce (patrz: „Zasady
ogólne” – ORL, Nr 36) lekiem z wyboru powinna
byç amoksycylina [54]. Za jej skutecznoÊcià
przemawia wysoka aktywnoÊç wobec pneumokoków, w tym równie˝ szczepów o zmniejszonej
wra˝liwoÊci na penicylin´, stosunkowo rzadkie
wyst´powanie w Polsce szczepów H. influenzae
produkujàcych beta-laktamazy oraz wykazana
porównywalna skutecznoÊç z antybiotykami
o szerszym spektrum dzia∏ania [54, 55]. Amoksycylina jest nie tylko najszerzej ocenionym
pod wzgl´dem skutecznoÊci klinicznej antybiotykiem w OZUÂ, ale równie˝ zosta∏ zbadany jej
wp∏yw na eradykacj´ bakterii z jamy ucha Êrodkowego. Wp∏yw kliniczny korelowano z efektem
bakteriologicznym ocenianym w badaniu mikrobiologicznym wysi´ku z ucha Êrodkowego przed
i po kilku dniach leczenia amoksycylinà. Stosowana przez 10 dni w standardowych dawkach
amoksycylina eradykowa∏a ca∏kowicie pneumokoki wra˝liwe na penicylin´ (MIC ≤ 0,12 µg/ml),
w 70% pneumokoki o obni˝onej wra˝liwoÊci
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(MIC ≤ 1,0 µg/ml), a u ok. 80% chorych pa∏eczki
hemofilne beta-laktamazo-ujemne [55].
SkutecznoÊç amoksycyliny wobec pneumokoków zale˝y od dawkowania. Wykazano, ˝e lek
w dawce 80–90 mg/kg/dob´ eradykowa∏ 92%
pneumokoków, wÊród których 75% wyizolowanych
bakterii stanowi∏y pneumokoki o zmniejszonej
wra˝liwoÊci na penicylin´ [56]. Podobnie dobre
wyniki po zastosowaniu du˝ych dawek amoksycyliny uzyskano u dzieci chorych na OZUÂ, porównujàc dzia∏anie du˝ych dawek amoksycyliny z
azytromycynà stosowanà w jednej dawce [57].
W Polsce koniecznoÊç stosowania coraz
wi´kszych dawek amoksycyliny wynika z gwa∏townego wzrostu cz´stoÊci wyst´powania pneumokoków o zmniejszonej wra˝liwoÊci na penicylin´
(z 15 do 30%) i to przede wszystkim szczepów
z wysokim MIC dla tego antybiotyku [54]. Wymusza to stosowanie dawek amoksycyliny wynoszàcych u dzieci do 12 r.˝. 75–90 mg/kg/dob´
w dwóch dawkach podzielonych co 12 godz.,
a u dzieci starszych i u doros∏ych 1500–2000 mg
co 12 godzin, tak aby uzyskaç aktywnoÊç w stosunku do pneumokoków o MIC ≤ 4 µg/ml.
Optymalny czas antybiotykoterapii w OZUÂ
jest nadal przedmiotem dyskusji. W metaanalizie
wykazano porównywalnà skutecznoÊç pi´cioi dziesi´ciodniowej antybiotykoterapii [58]. Wykazano przewag´ terapii 10-dniowej u dzieci poni˝ej
2 r.˝. [59]. Stwierdzono, ˝e w wyniku leczenia
OZUÂ u dzieci wysokimi dawkami amoksycyliny
(90 mg/kg/dob´) przez 5 dni pozostaje znamiennie mniejszy odsetek pneumokoków opornych
na penicylin´ (24%) ni˝ w wyniku stosowania
ma∏ych dawek (40 mg/kg/dob´) przez 10 dni
(32%) [60].
Rekomendacja 4
Amoksycylina jest antybiotykiem z
wyboru w leczeniu ostrego zapalenia ucha
Êrodkowego [AII].
Amoksycylina powinna byç podawana:
● u doros∏ych i dzieci o masie cia∏a powy˝ej
40 kg w dawce 1500–2000 mg podawane w dawce co 12 godz.;
● u dzieci o masie cia∏a poni˝ej 40 kg
75–90 mg/kg/dob´ w dwóch dawkach.
Czas leczenia niepowik∏anego ostrego
zapalenia ucha Êrodkowego mo˝na skróciç
do 5 dni u doros∏ych i dzieci powy˝ej 2 roku
˝ycia, natomiast u dzieci poni˝ej drugiego
roku ˝ycia powinien wynosiç 10 dni [BII].

Leczenie skorygowane
a. Alergia na beta-laktamy
b. Niepowodzenie leczenia I rzutu
c. Nawrót choroby
U chorych z póênà nadwra˝liwoÊcià na amoksycylin´ alternatywnymi lekami o udowodnionej
skutecznoÊci w OZUÂ sà cefalosporyny. W badaniach oceniajàcych efekt kliniczny i bakteriologiczny za pomocà podwójnej paracentezy wykazano
mi´dzy innymi, ˝e aksetyl cefuroksymu w dawce
30 mg/kg/dob´ podawanej co 12 godz., zgodnie
z przewidywaniami wynikajàcymi z farmakokinetyki i farmakodynamiki, znamiennie lepiej eradykuje patogeny w OZUÂ ni˝ cefaklor i nie gorzej
ni˝ amoksycylina [61, 62, 63]. Ceftriakson zastosowany w ci´˝szych przypadkach OZUÂ w dawce
50 mg/kg raz na dob´ przez 3 dni okaza∏ si´ tak˝e
lekiem o wysokiej skutecznoÊci [64, 65].
W przypadku reakcji uczuleniowej typu
natychmiastowego podawanie antybiotyku beta-laktamowego nale˝y niezw∏ocznie przerwaç i
zastosowaç makrolid. Skuteczne makrolidy w leczeniu OZUÂ to klarytromycyna oraz azytromycyna,
natomiast inne makrolidy: erytromycyna, roksytromycyna i spiromycyna nie dzia∏ajà na H. influenzae.
Klarytromycyna jest podawana u dzieci w dawce
15 mg/kg/dob´ w dwóch dawkach, a u dzieci starszych i osób doros∏ych 250–500 mg co 12 godzin
[66, 67, 68, 69]. SkutecznoÊç azytromycyny
w OZUÂ zosta∏a wykazana u dzieci w trzech schematach dawkowania: 5- i 3-dniowego oraz w du˝ej
dawce jednorazowej [70, 71, 72, 73, 74]. W pracach
z podwójnà paracentezà nie wykazano wystarczajàcej skutecznoÊci eradykacyjnej przy dawkowaniu
10 mg/kg przez 3 dni [76, 77, 78]. Natomiast azytromycyna stosowana w jednej wysokiej dawce
30 mg/kg wykaza∏a dostatecznà zdolnoÊç eradykacyjnà [73].

W przypadku braku poprawy stanu klinicznego po 48–72 godzinach stosowania terapii lub
nawrotu choroby w ciàgu 7 dni od zakoƒczenia
leczenia, przyczyny upatruje si´ w nieskutecznym antybiotyku, podawanym w nieodpowiednich dawkach, w zbyt krótkim czasie leczenia lub
wyst´powaniu dolegliwoÊci utrudniajàcych jego
przyjmowanie, np. wymiotów.
Niepowodzenie terapeutyczne przejawia si´
goràczkà, utrzymujàcym si´ bólem ucha, zmianami zapalnymi w badaniu otoskopowym lub
ropnym wyciekiem z ucha. Je˝eli pacjent by∏ leczony amokysycylinà, to brak skutecznoÊci tego
antybiotyku nale˝y upatrywaç w zaka˝eniu
pneumokokami o wysokiej opornoÊci na penicylin´ lub w zaka˝eniu powodowanym przez
M. catarrhalis lub H. influenzae produkujàcym
beta-laktamazy. W takich przypadkach do antybiotyków charakteryzujàcych si´ wysokà skutecznoÊcià wobec pneumokoków o zmniejszonej
wra˝liwoÊci na penicylin´ oraz drobnoustrojów
produkujàcych beta-laktamzy nale˝à amoksycylina z klawulanianem oraz ceftriakson. Za stosowaniem amoksycyliny z klawulanianem przemawiajà silne przes∏anki teoretyczne, natomiast
skutecznoÊç ceftriaksonu zosta∏a potwierdzona
w badaniach klinicznych [64, 75]. Du˝e dawki
amoksycyliny, tj. 90 mg/kg/dob´ w kombinacji
z ma∏ymi dawkami, tj. 6,5 mg/kg/dob´, kwasu
klawulanowego, skuteczniej eradykujà S. pneumoniae i H. influenzae z jamy ucha Êrodkowego
w porównaniu z dawkami mniejszymi amoksycyliny w kombinacji z tà samà dawkà klawulanianu [76, 77]. RównoczeÊnie tak dobrany stosunek
amoksycyliny z klawulanianem powoduje zmniejszenie cz´stoÊci wyst´powania objawów ubocznych [78, 79]. W przypadkach niepoddajàcych
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Rekomendacja 5
W przypadku wystàpienia reakcji uczuleniowej typu póênego na amoksycylin´
w leczeniu ostrego zapalenia ucha Êrodkowego nale˝y zastosowaç cefalosporyny:
● aksetyl cefuroksymu u doros∏ych i dzieci
o masie powy˝ej 40 kg w dawce 2 x 500 mg
przez 5 dni, u dzieci o masie cia∏a poni˝ej 40 kg w dawce 30 mg/kg/dob´ podawanej doustnie w dwóch dawkach
podzielonych przez 5 dni, a u dzieci poni˝ej 2 roku ˝ycia przez 10 dni [BI];
a w ci´˝szych przypadkach:
● ceftriakson u doros∏ych i dzieci o masie
cia∏a powy˝ej 40 kg 1 x 1–2 g do˝ylnie
lub domi´Êniowo, a u dzieci o masie cia∏a

poni˝ej 40 kg w dawce 50 mg/kg raz
na dob´ przez 3 dni podawany do˝ylnie
lub domi´Êniowo [AII].
Reakcja uczuleniowa typu póênego
na wszystkie beta-laktamy lub natychmiastowa na jakikolwiek beta-laktam jest
wskazaniem do zastosowania w leczeniu
ostrego zapalenia ucha Êrodkowego makrolidu [BII]:
● klarytromycyny przez 10 dni: u doros∏ych
i dzieci o masie cia∏a powy˝ej 40 kg
w dawce 250-500 mg co 12 godz.,
a u dzieci o masie poni˝ej 40 kg 15 mg/kg/
dob´ w dwóch dawkach podzielonych;
● azytromycyny u dzieci o masie cia∏a
poni˝ej 40 kg w jednorazowej dawce
30 mg/kg.
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si´ leczeniu pierwszego rzutu lub przy nawrocie
OZUÂ wykazano skutecznoÊç azytromycyny
w du˝ej dawce, tj. 20 mg/kg/dob´, podawanej
przez 3 dni [80]. ●
Rekomendacja 6
W przypadku braku odpowiedzi
na amoksycylin´ lub wczesnego nawrotu
zaka˝enia (do 7 dni od zakoƒczenia kuracji)
zalecane jest stosowanie:
● amoksycyliny z klawulanianem przez 10
dni, tak aby dawka amoksycyliny u doros∏ych i dzieci o masie cia∏a powy˝ej
40 kg wynosi∏a 2 x 1500–2000 mg,
a u dzieci o masie cia∏a poni˝ej 40 kg
75–90 mg/kg/dob´ w 2 dawkach podzielonych [BIII];
● ceftriaksonu podawanego parenteralnie
u doros∏ych i dzieci o masie cia∏a powy˝ej
40 kg w dawce 1 x 1–2 g, a u dzieci
o masie cia∏a poni˝ej 40 kg w dawce
50 mg/kg/dob´ jeden raz na dob´ przez
3 dni [AII].
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PROF. MARIA ZOFIA SIEMIONOW
GOÂå HONOROWY
czalnym in vivo”. W dniu 31 grudnia 2004 r.
zosta∏a mianowana na stanowisko profesora
nadzwyczajnego AM w Katedrze i Klinice Chirurgii
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej na
Wydziale I Lekarskim AM w Poznaniu.
Na dorobek naukowy prof. Marii Siemionow
sk∏adajà si´ badania doÊwiadczalne w dziedzinie
mikrokrà˝enia, nerwów obwodowych oraz
transplantologii, jak równie˝ badania kliniczne
w zakresie neuropatii uciskowych, transplantacji
twarzy i badaƒ indukcji tolerancji w transplantologii. W grudniu 2008 r. dokona∏a pierwszego
w Stanach Zjednoczonych prawie ca∏kowitego
przeszczepu twarzy.
Jej autorytet uznany jest zarówno w nauce
krajowej, jak i zagranicznej. Âwiadczy o tym opublikowanie ponad 269 prac naukowych, w tym 146
prac oryginalnych o wysokim wspó∏czynniku Impact Factor (IF 126,600), 11 prac poglàdowych
(IF 14,948), 10 publikacji ksià˝kowych, w tym edycje trzech monografii „Tissue Surgery”, „Plastic
and Reconstructive Surgery” oraz „The Know
How of Face Transplantation” . O mi´dzynarodowym zainteresowaniu badaniami opublikowanymi przez prof. Mari´ Siemionow Êwiadczy liczba
741 cytowaƒ.
By∏a zapraszana wielokrotnie (56 razy) jako
Visiting Professor do najbardziej presti˝owych
instytucji na Êwiecie, m.in. do Mount Vernon
Hospital London, Mayo Clinic, Johns Hopkins
University, Duke University, Chang Gung
Memorial Hospital Taipei (Tajwan), Marmara
University Istambul (Turcja).
Profesor Maria Siemionow jest cz∏onkiem
i recenzentem komitetów redakcyjnych takich
czasopism, jak Journal of Reconstructive Microsurgery, Microsurgery, Hand, Transplantation,

Profesor dr hab. n. med. Maria Zofia Siemionow
urodzi∏a si´ 3 maja 1950 r. w Krotoszynie. Studia
wy˝sze odby∏a na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie uzyska∏a tytu∏ lekarza. Stopieƒ
naukowy doktora nauk medycznych nada∏a
jej w 1985 r. Rada Wydzia∏u Lekarskiego AM
w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej:
„Ocena przydatnoÊci ró˝nych technik mikrochirurgicznego zespalania t´tnic o Êrednicy mniejszej ni˝ 1 mm”, a stopieƒ naukowy doktora habilitowanego w 1992 r. na podstawie rozprawy
habilitacyjnej: „Hemodynamika mikrokrà˝enia
wolnego p∏ata mi´Êniowego w badaniu doÊwiad-

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU RYNOLOGII
REDAKCJA: prof. Antoni Krzeski
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American Journal of Transplantation, Microcirculation. Jest równie˝ cz∏onkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.
Wieloletnie kliniczne zainteresowania prof. Marii
Siemionow tematykà nerwów obwodowych oraz
praca na stanowisku sekretarza i edytora Newsletter
American Society of Peripheral Nerve zaowocowa∏a
wyborem prof. Marii Siemionow na prezesa tego
towarzystwa w 2005 r. W 2009 roku zosta∏a
wybrana prezesem International Hand and Composite Tissue Allotransplantation, co jest uwieƒczeniem jej zainteresowaƒ transplantologià
rekonstrukcyjnà zlo˝onych przeszczepów allogenicznych.
Dzia∏alnoÊç dydaktyczna prof. Marii Siemionow
po wyjeêdzie do Stanów Zjednoczonych koncentruje si´ na kszta∏ceniu m∏odej kadry chirurgów
ogólnych, ortopedów, chirurgów r´ki oraz chirurgów plastycznych. Zorganizowa∏a roczny oraz
18-miesi´czny program – Research Fellowship –
w zakresie badaƒ doÊwiadczalnych z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych, w ramach
którego wykszta∏ci∏a 60 chirurgów z ca∏ego
Êwiata, w tym 12 stypendystów z Polski. Ponadto zorganizowa∏a akredytowane kursy mikrochirurgii dla specjalistów, które ukoƒczy∏o ponad
600 chirurgów ró˝nych specjalnoÊci.
Profesor Maria Siemionow jest promotorem
dwóch ukoƒczonych przewodów doktorskich.
Obie prace zosta∏y wykonane w Laboratorium

Mikrochirurgii Cleveland Clinic, a jedna z prac
po obronie zosta∏a nagrodzona przez rektora AM
w Poznaniu.
Profesor Maria Siemionow wielokrotnie
uczestniczy∏a w misjach lekarskich jako aktywny
cz∏onek ruchu Physicians for Peace, Interplast
Turkey oraz ruchu Operation Smile. W latach
1995-1998 by∏a cz∏onkiem NASA Medical Advisory Board i ocenia∏a prototyp RAMS – miniaturowego robota mikrochirurgicznego.
W okresie ostatnich 20 lat pobytu w Stanach
Zjednoczonych otrzyma∏a wiele nagród, m.in.
Folkert Beltzer Award for Distinguished Research
nadanà podczas kongresu Transplantologii
w 2001 r. w Nagoi w Japonii, oraz James Barret
Award nadanà w 2004 i ponownie w 2007 roku
– najbardziej presti˝owà nagrod´ w chirurgii
plastycznej w Stanach Zjednoczonych za najlepszà publikacj´ naukowà.
W dniu 25 paêdziernika 2007 r., Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej nada∏ Marii Siemionow
tytu∏ naukowy profesora nauk medycznych.
W 2009 r. zosta∏a odznaczona Krzy˝em Komandorskim Orderu Zas∏ugi Rzeczypospolitej Polskiej, a Polskie Towarzystwo Lekarskie w 2009 r.
odznaczy∏o prof. Mari´ Siemionow Medalem
Gloria Medicinae.
Wyda∏a autobiografi´ „Twarzà w twarz”
(Wydawnictwo Znak 2010). ●

PROF. EUGENE B. KERN
GOÂå HONOROWY
Profesor Eugene Barton Kern jest emerytowanym wyk∏adowcà otolaryngologii Szko∏y
Medycznej Mayo Clinic w Rochester (USA). Przez
ponad 30 lat pe∏ni funkcj´ konsultanta w dziedzinie otolaryngologii w Klinice Mayo, by∏ równie˝
cz∏onkiem jej zarzàdu. Wykszta∏cenie medyczne
zdobywa∏ na uczelniach Ameryki Pó∏nocnej
i Francji w latach 1959–1963 (Muhlenberg
College, Allentown, USA; Sorbona, Pary˝, Francja; Temple University, Filadelfia, USA). W roku
1968 z∏o˝y∏ egzamin specjalizacyjny z otolaryngologii. Tytu∏ Master of Surgery uzyska∏ w 1975 r.
na Uniwersytecie Minnesoty w Minneapolis.
Od samego poczàtku kariery zawodowej by∏
zwiàzany z Klinikà Mayo, w której pe∏ni∏ funkcje
zarówno kliniczne, jak i dydaktyczne. W latach 70.
by∏ za∏o˝ycielem Laboratorium Rynomanometrycznego oraz Laboratorium Cytologii Nosa w tej
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pe∏ni∏ wiele zaszczytnych funkcji, m.in. przewodniczàcego Komitetu Naukowego Amerykaƒskiego
Towarzystwa Rynologicznego, dyrektora Amerykaƒskiej Akademii Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Twarzy, przewodniczàcego Mi´dzynarodowego Towarzystwa Rynologicznego (IRS),
przewodniczàcego Amerykaƒskiego Towarzystwa
Rynologicznego, przewodniczàcego Komitetu
Rynologicznego Amerykaƒskiej Akademii Otolaryngologii – Chirurgii G∏owy i Szyi. Profesor Kern
jest ponadto cz∏onkiem Komitetu Redakcyjnego
„Otolaryngology – Head and Neck Surgery Journal”
oraz „Journal of Rhinology”. Za swój wk∏ad w rozwój otolaryngologii zosta∏ uhonorowany tytu∏em
Wybitnego Zagranicznego Cz∏onka Belgijskiego
Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów G∏owy
i Szyi, tytu∏em Honorowego Cz∏onka Towarzystwa
Rynologicznego Wenezueli oraz godnoÊcià Cz∏onka
Honorowego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi, którà otrzyma∏
w 2000 r. ●

Klinice. Mia∏ równie˝ swój wk∏ad w pionierskie
prace nad przeznosowà chirurgià przysadki mózgowej. Jest twórcà wziernika wykorzystywanego
przy operacjach przysadki mózgowej oraz silikonowej protezy przegrody nosa. Jego dorobek naukowy to ponad 200 publikacji, których tematyka
cz´sto wykracza poza ramy uwielbianej przez
Niego rynologii. Za swoje osiàgni´cia naukowe
profesor Kern by∏ wielokrotnie nagradzany, otrzyma∏ mi´dzy innymi: Pierwszà Nagrod´ Amerykaƒskiej Akademii Oftalmologii i Otolaryngologii za
Podstawowà Prac´ Badawczà w Otolaryngologii,
Pierwszà Nagrod´ Benjamina Schustera za Prac´
Badawczà, trzykrotnie Honorowà Nagrod´ Maurice’a Cottle’a, Nagrod´ Maurice’a Cottle’a w dziedzinie Rynologii, Pierwszà Nagrod´ Amerykaƒskiej Akademii Oftalmologii i Otolaryngologii za
Klinicznà Prac´ Badawczà, Honorowà Nagrod´
Z∏otego Lustra Czo∏owego.
Równolegle z pracà naukowà profesor Kern
prowadzi∏ bogatà dzia∏alnoÊç pozauniwersyteckà,

ZAPROSZENI WYK¸ADOWCY ZAGRANICZNI
PROF. CLAUS BACHERT
Od 1996 r. prof. Bachert jest kierownikiem
Kliniki Otorynolaryngologii Uniwersytetu w
Gandawie, w Belgii. Specjalizuje si´ w rynologii,
chirurgii nosa i podstawy czaszki. Do dnia dzisiejszego wykona∏ ponad 8000 operacji. Co roku
prowadzi w Gandawie mi´dzynarodowy kurs
chirurgii nosa. Opracowa∏ tak˝e szereg narz´dzi
chirurgicznych stosowanych w chirurgii zatoki
czo∏owej.
Profesor Bachert jest laureatem wielu nagród, m.in. w 1990 r. otrzyma∏ nagrod´ Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego w Londynie
oraz w 2000 r. nagrod´ w dziedzinie badaƒ
Belgijskiego Towarzystwa Otolaryngologów –
Chirurgów G∏owy i Szyi. W roku 2008 otrzyma∏
tytu∏ profesora zwyczajnego na Uniwersytecie
w Gandawie. Jest redaktorem kilku mi´dzynarodowych periodyków naukowych, organizuje
sympozja, jest cz∏onkiem mi´dzynarodowych
komisji ustalajàcych wytyczne post´powania
w dziedzinie otorynolaryngologii i alergologii.
Profesor Bachert jest autorem ponad 260 artyku∏ów naukowych publikowanych w mi´dzynarodowych periodykach oraz ponad 60 publikacji
ksià˝kowych lub rozdzia∏ów ksià˝ek. ●

Profesor Claus Bachert urodzi∏ si´ w 1957 r.
w Mannheim, w Niemczech. Studiowa∏ medycyn´ na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w
Heidelbergu. Specjalizowa∏ si´ w otorynolaryngologii i alergologii na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu w Mannheim. Nast´pnie przeniós∏
si´ na Uniwersytet w Düsseldorfie, gdzie w 1989 r.
rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç dydaktycznà. W roku 1994
otrzyma∏ tytu∏ profesora nadzwyczajnego.
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ZAPROSZENI WYK¸ADOWCY ZAGRANICZNI
DR PETER JFM LOHUIS
jak i licznych publikacji z tego zakresu. Organizuje kursy chirurgii raka skóry w Netherlands
Cancer Institute i chirurgii plastycznej nosa
w Utrechcie (wczeÊniej by∏ wspó∏organizatorem
kursów w Akademickim Centrum Medycznym
w Amsterdamie). Jest cz∏onkiem Europejskiej
Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy. Zainteresowania profesjonalne dr. P. Lohuisa obejmujà
chirurgi´ ogólnà, onkologicznà i rekonstrukcyjnà
g∏owy i szyi, nowotwory skóry, chirurgi´ i rehabilitacj´ nerwu twarzowego oraz chirurgi´
plastycznà twarzy. ●

Dr Peter JFM Lohuis
jest otorynolaryngologiem
i chirurgiem plastycznym
twarzy. Od 2003 r. zajmuje
si´ w szerokim zakresie
chirurgià onkologicznà w
Antoni van Leeuwenhoek
Netherlands Cancer Institute, jest równie˝ zwiàzany ze szpitalami Diakonessenhuis w Utrechcie i w
Zeist. Jest wspó∏autorem znanego podr´cznika
„Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna twarzy”,

DR HERMANUS DIRK VUYK
Dr Hermanus Dirk Vuyk
jest otorynolaryngologiem
i chirurgiem plastycznym
twarzy praktykujàcym od
1987 r. w Tergooihospitals
w Blaricum w Holandii.
Jest cz∏onkiem Europejskiej
Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy i Amerykaƒskiej
Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy. Jest wspó∏autorem ksià˝ek
„Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna twarzy”
oraz „Chirurgia rekonstrukcyjna twarzy”, jak
równie˝ licznych rozdzia∏ów ksià˝kowych i

publikacji o tej tematyce. Zrealizowa∏ tak˝e dwa
filmy szkoleniowe o dost´pie otwartym do piramidy nosa i o zamkni´ciu perforacji przegrody
nosa z tego dost´pu. By∏ organizatorem i wyk∏adowcà licznych kursów chirurgii plastycznej
twarzy w Holandii, aktualnie prowadzi program
szkoleniowy chirurgii plastycznej twarzy. Wyk∏ada na ca∏ym Êwiecie. Prowadzi kilka programów
badawczych z zakresu raka skóry, techniki Mohsa
i chirurgii rekonstrukcyjnej twarzy. Od 5 lat jest
cz∏onkiem Komitetu Etyki i Profesjonalizmu Holenderskiego Towarzystwa Otorynolaryngologii,
Chirurgii G∏owy i Szyi. ●

DR HESHAM SALEH
Dr Hesham Saleh jest
konsultantem rynologii i
chirurgii plastycznej twarzy
w renomowanych szpitalach londyƒskich – Charing
Cross i Royal Brompton
Hospitals w Wielkiej Brytanii. Jest wyk∏adowcà honorowym w Imperial School
of Medicine. Prowadzi

wyk∏ady na ca∏ym Êwiecie, tak˝e na kursach
dotyczàcych rynologii i chirurgii plastycznej
twarzy. Jest autorem licznych publikacji z tego
zakresu. ●
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