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Szanowni Paƒstwo,
w∏aÊnie podjà∏em decyzj´ o wycofaniu
z tej rubryki napisanego i przygotowanego ju˝
do druku tekstu.
Opowiada∏ on jak dwóch samozwaƒczych
liderów zwar∏o szyki, aby przeciwstawiç si´
wszechmocnemu. Znowu zagra∏ im na nosie
swojà inteligencjà i skutecznoÊcià... itd. Podoba∏ si´ mi. Podjà∏em jednak takà decyzj´, bo
spojrza∏em przez okno i zobaczy∏em wiosenne
s∏oƒce. PomyÊla∏em sobie wtedy, ˝e sà to
zdarzenia, którymi nie warto ani ˝yç, ani poÊwi´caç im uwagi. Pewne rzeczy w ˝yciu dokonujà si´ wbrew przyj´tym regu∏om i trzeba si´
z tym pogodziç. Czy jeszcze ktoÊ pami´ta,
w jaki sposób zosta∏ zawieszony krzy˝ w Sejmie? Wa˝ne, ˝e jest tam powieszony.
A swojà drogà powstaje refleksja: jak to
si´ dzieje, ˝e niekiedy ktoÊ wybrany w sposób
demokratyczny zapomina o s∏u˝ebnej roli
powierzonej mu funkcji i stara si´ narzuciç
innym swój sposób pojmowania Êwiata.
Serdecznie pozdrawiam
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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
ANDRZEJ SZCZEKLIK
(1938–2012)

Z wielkim ˝alem
przyj´liÊmy wiadomoÊç,
˝e 3 lutego 2012 r.
zmar∏ w Krakowie

Prof. dr hab. med.
Andrzej Szczeklik
wybitny lekarz klinicysta i naukowiec
Êwiatowej s∏awy internista
humanista i erudyta
autorytet
prof. Antoni Krzeski
wraz z Zespo∏em Redakcyjnym
Magazynu Otorynolaryngologicznego

▲

Prof. Andrzej Szczeklik urodzi∏ si´ 29 lipca
1938 r. w Krakowie. By∏ synem wybitnego
polskiego internisty i kardiologa prof. Edwarda
Szczeklika. Andrzej Szczeklik ukoƒczy∏ Liceum
im. B. Nowodworskiego oraz Ârednià Szko∏´
Muzycznà, a nast´pnie odby∏ studia na Wydziale
Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie,
które ukoƒczy∏ w 1961 r. Kszta∏cenie podyplomowe kontynuowa∏ na uniwersytetach w USA
i w Szwecji. Prac´ doktorskà obroni∏ w 1966 r.,
habilitowa∏ si´ w 1969 r. z zakresu chorób wewn´trznych w Akademii Medycznej we Wroc∏awiu. W latach 1990-1993 by∏ rektorem Akademii
Medycznej w Krakowie i wraz z ówczesnym
rektorem Uniwersytetu Jagielloƒskiego prof.
Andrzejem Pelczarem doprowadzi∏ do powrotu
wydzia∏ów medycznych do Uniwersytetu Jagielloƒskiego. W latach 1993–1996 by∏ prorektorem
UJ ds. Collegium Medicum. Od 1972 r. kierowa∏
Klinikà Alergologicznà i tworzy∏ wspó∏czesnà
II Katedrà Chorób Wewn´trznych Collegium
Medicum UJ. Przeprowadzi∏ gruntowny remont
i rozbudow´ szpitala, w którym siedzib´ ma
Katedra, doprowadzajàc do powstania jednego
z najnowoczeÊniejszych oÊrodków interny
w Polsce, zarówno pod wzgl´dem naukowo-badawczym, jak i organizacyjnym. Jego szerokie zainteresowania naukowe skupia∏y si´ wokó∏
chorób serca, rozwijajàcych si´ na pod∏o˝u mia˝d˝ycy, oraz chorób oskrzeli i p∏uc, w tym zw∏aszcza astmy aspirynowej.
Profesor Andrzej Szczeklik by∏ autorem oko∏o
650 prac naukowych, opublikowanych w najbardziej presti˝owych mi´dzynarodowych czasopismach, co spowodowa∏o, ˝e w ciàgu wielu
ostatnich lat by∏ najcz´Êciej cytowanym polskim
autorem w piÊmiennictwie naukowym z zakresu
medycyny i biologii. Za swoje pionierskie odkrycia i wybitne osiàgni´cia naukowe by∏ wielokrotnie nagradzany na Êwiecie i w Polsce, mi´dzy
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innymi Royal College of Physicians w Londynie
wyró˝ni∏o go nagrodà specjalnà i przyj´∏o w poczet
swoich cz∏onków. Otrzyma∏ tak˝e presti˝owà
pierwszà nagrod´ czasopisma Lancet za odkrycie
pod∏o˝a genetycznego astmy oskrzelowej oraz
nagrod´ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych za
odkrycie mechanizmu przeciwzakrzepowego
dzia∏ania kwasu acetylosalicylowego oraz
badania nad patogenezà i metodami leczenia
astmy aspirynowej. Prof. Andrzej Szczeklik by∏
nagradzany tak˝e przez Amerykaƒskà Akademi´
Alergii, Astmy i Immunologii oraz Europejskà
Akademi´ Alergologii i Immunologii Klinicznej.
Otrzyma∏ tytu∏ doktora honoris causa uczelni
medycznych we Wroc∏awiu, Warszawie, Katowicach, ¸odzi oraz UJ w Krakowie. Prof. Andrzej
Szczeklik by∏ cz∏onkiem Papieskiej Akademii
Nauk, wiceprezesem Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci, cz∏onkiem Polskiej Akademii Nauk i wielu
innych towarzystw naukowych.
By∏ jednà z postaci, które ukszta∏towa∏y
obraz wspó∏czesnej interny, a jako nauczyciel
akademicki i autor podr´czników dla pokoleƒ
polskich lekarzy pozostanie mentorem i mistrzem. Prof. Andrzej Szczeklik napisa∏ tak˝e
ksià˝ki z pogranicza filozofii, sztuki i medycyny:
„Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury
i sztuki” i „Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny”. Jak przysta∏o na
wybitnego intelektualist´, zawar∏ w nich przemyÊlenia na temat istoty cz∏owieczeƒstwa, zdrowia i choroby oraz sensu bycia lekarzem. Trzecia
ksià˝ka, wydana ju˝ poÊmiertnie, zosta∏a zatytu∏owana przez autora „NieÊmiertelnoÊç. Prometejski sen medycyny”. Tytu∏ ten po Êmierci
Prof. Szczeklika nabiera kolejnego, niezwykle
wa˝nego znaczenia. Przy wszystkich swoich doskona∏ych cechach i niezwyk∏ych osiàgni´ciach,
Prof. Andrzej Szczeklik w osobistych kontaktach
ujmowa∏ ogromnà kulturà, skromnoÊcià i uroczym
sposobem bycia.
Profesor Andrzej Szczeklik zmar∏ po krótkiej
chorobie w swojej ukochanej klinice. Pogrzeb
odby∏ si´ 8 lutego 2012 r. w Bazylice Mariackiej.
Profesor pochowany jest na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
dr med. Iwona Gromek
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Wypowiedziane opinie
o profesorze Andrzeju Szczekliku

Jako nauczyciel i lekarz...
„By∏ niezwykle pracowitym cz∏owiekiem,
sp´dza∏ w klinice ca∏e dnie. Nas, m∏odych pracowników naukowych, uczy∏ medycyny, podejÊcia do pacjenta, empatii i tego, jak rozmawiaç
z chorym cz∏owiekiem, cz´sto umierajàcym. By∏
szefem wymagajàcym, ale bardzo pomocnym
dla m∏odych ludzi”.
– prof. Ewa Ni˝ankowska-Mogilnicka

Jako filozof i pisarz...
„Andrzej Szczeklik jest lekarzem-humanistà
i poeci oraz artyÊci wyczuwajà w nim umys∏
pokrewny, choç wsparty nieznanà im wiedzà
z zakresu mikrobiologii, chemii i genetyki”.
– Czes∏aw Mi∏osz

„Jakie to szcz´Êcie, ˝e mamy autora, który
czyta Dantego, rozumie – i podziela – niepokój
dawnych i nowych poetów, który ma za sobà tak
wiele humanistycznych lektur, a jednoczeÊnie
pomaga nam ogarnàç skomplikowanà struktur´
najbardziej nowoczesnej teorii medycznej”.
– Adam Zagajewski

Jako cz∏owiek...
„I to chyba dom i geny ukszta∏towa∏y w jego
osobowoÊci coÊ, co – z pewnym za˝enowaniem,
bo nie jest to mo˝e s∏owo najw∏aÊciwsze – nazwa∏bym s∏odkoÊcià charakteru. Andrzej by∏ fizycznie
i duchowo skonstruowany w taki sposób, ˝e prawie ka˝dy jego znajomy czu∏ si´ równoczeÊnie
jego przyjacielem. Mia∏ zniewalajàcy uÊmiech
i wspania∏y sposób mówienia. Póêniej okaza∏o
si´ to nies∏ychanie wa˝ne dla jego dzia∏alnoÊci
lekarskiej. Budzi∏ olbrzymie zaufanie, budzi∏
nadziej´, leczy∏ dotykiem i s∏owem”.
– prof. Jerzy Vetulani

WSPOMNIENIE O PROF. ANDRZEJU SZCZEKLIKU
Trudno jest powiedzieç, ˝e zna∏em Pana Profesora. W sumie mieliÊmy okazj´ spotkaç si´
i porozmawiaç szeÊç razy. Pierwszy raz, kiedy odwiedzi∏em Profesora w krakowskiej klinice,
którà kierowa∏. Pojecha∏em do niego, aby zaprotegowaç mojà doktorantk´ i poprosiç o mo˝liwoÊç odbycia przez nià sta˝u. Zosta∏em przyj´ty niezwykle serdecznie, z wielkim szacunkiem.
Profesor osobiÊcie oprowadzi∏ mnie po Klinice, zaczynajàc... od sali koncertowej dla pacjentów,
w której na pierwszym miejscu sta∏ bia∏y fortepian. WyjaÊni∏ mi, ˝e tradycjà w Jego Klinice jest
organizowanie koncertów muzyki powa˝nej dla hospitalizowanych chorych i sà one bardzo
dobrze przez nich odbierane. Dalsze etapy zwiedzania owszem robi∏y wra˝enie, wszak by∏a to
niezwykle nowoczeÊnie wyposa˝ona klinika, ale szczegó∏y nie pozosta∏y mi na d∏ugo w pami´ci.
Pan Profesor by∏ dwukrotnie goÊciem konferencji organizowanych przeze mnie. Uwa˝a∏,
˝e skoro dla laryngologów interesujàce mogà byç zagadnienia zwiàzane z zespo∏em nadwra˝liwoÊci na niesterydowe leki przeciwzapalne, to nale˝y si´ z nimi spotkaç. I tak dwukrotnie mogliÊmy us∏yszeç wyk∏ady Mistrza o chorobie, którà On pierwszy „rozpracowa∏”. Za ka˝dym razem
sala by∏a pe∏na i przepojona ciszà, tak jakby ˝aden ze s∏uchaczy nie chcia∏ straciç ani jednej
frazy z Jego wyk∏adu.
Trzykrotnie uczestniczy∏em w konferencjach organizowanych przez Pana Profesora.
Zapraszajàc mnie do uczestnictwa w nich, podkreÊla∏, ˝e w gronie naukowców zajmujàcych si´
astmà aspirynowà nie do koƒca jest rozumiana rola interwencji chirurgicznej w obr´bie zatok
przynosowych, je˝eli sà obj´te procesem zapalnym. I tak, wraz z dr Iwonà Gromek, uczestniczyliÊmy w tych konferencjach, dzielàc si´ doÊwiadczeniem i wynikami naszych badaƒ. MyÊl´,
˝e dzisiaj dzi´ki tym zaproszeniom inaczej jest pojmowana przez pulmonologów rola chirurgii
zatok przynosowych w leczeniu zespo∏u nadwra˝liwoÊci na NLPZ.
Jakim Go zapami´ta∏em? Zapami´ta∏em Go jako niezwykle skromnego cz∏owieka, okazujàcego w sposób szczególny szacunek innym. By∏ przesiàkni´ty humanizmem. I kiedy dzisiaj
bior´ do r´ki jednà z dwóch Jego niemedycznych ksià˝ek, uÊwiadamiam sobie po raz kolejny,
jak niezwyk∏à by∏ osobà.
˚egnaj Profesorze. B´dzie nam Pana bardzo brakowa∏o.
prof. Antoni Krzeski
Warszawa, kwiecieƒ 2012 r.

Kartka od prof. Szczeklika, którà otrzyma∏em po przes∏aniu mu podr´cznika
pt. „Zapalenia zatok przynosowych” autorstwa mojego i dr I. Gromek.
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MORFOLOGICZNO-FUNKCJONALNY
PODZIA¸ JAMY UCHA ÂRODKOWEGO
Bernard Ars, M.D., PhD.
MORPHO-FUNCTIONAL PARTITION OF THE
MIDDLE EAR CLEFT
The classic anatomic description of the middle ear
cleft consists of three structural sets: the mastoid,
the tympanic cavity and the bony Eustachian tube.
The author tries to find out observations and arguments demonstrating and defending the original and
personal concept of a specific portion (fitting) of the
middle ear cleft, which consists in a morpho-functional partition that separates the middle ear cleft in
two functional sets; in two different compartments:
antero-inferior and postero-superior.After having
reviewed the literature and from the perspective
of combined clinical and research experience, the
author shall critically evaluate the various factors
that contribute to the morpho-functional partition of
the middle ear cleft. This partition is an entity, with
clinical and surgical implications, and is defined by
distinct anatomic, organogenic, mainly histologic,
histopathologic and clinic characteristics. This original
concept of a morphofunctional partition of the
middle ear cleft contributes to a better understanding of the physiology of the middle ear cleft, as well
as of the pathogenesis of otitis media.

(Mag. ORL, 2012, 42, XI, 41–46)
Key words:
middle ear cleft, partition, otitis media-pathogenesis

Ucho Êrodkowe i tràbka Eustachiusza tworzà
integralnà przestrzeƒ. Jest to z∏o˝ony system.
Jama ucha Êrodkowego sk∏ada si´ z komórek
powietrznych wyrostka sutkowatego i jamy b´benkowej, w tym epi- i hypotympanum, retroi protympanum. Przestrzenie te komunikujà si´
ze Êwiat∏em tràbki s∏uchowej. Jama ucha Êrodkowego powinna byç rozpatrywana jako system
po∏àczonych ze sobà przestrzeni powietrznych
utrzymujàcych równowag´ ciÊnienia przy jego
zmianach.
Od roku 1997 przedstawiamy i bronimy
w∏asnego, oryginalnego poglàdu dotyczàcego
jamy ucha Êrodkowego, w którym dokonujemy
podzia∏u opartego na podejÊciu morfologiczno-funkcjonalnym i wyró˝niamy dwie cz´Êci:
przednio-dolnà oraz tylno-górnà (Ars i Ars-Piret
1997, Ars 1998, Ars i Ars-Piret 1998a, Ars i Ars-Piret 1998b, Ars 1999, Ars 2001, Ars 2003).
Stosujàc j´zyk obrazowy, mo˝na by porównaç
cz´Êç przednio-dolnà z nosem, a tylno-górnà
z p∏ucami. Postaramy si´ przekonaç czytelnika,
˝e nie jest to tylko podzia∏ podyktowany kaprysem stworzenia czegoÊ nowego, ale ma on
konkretne podstawy, w tym anatomiczne, organogenetyczne, histologiczne, histopatologiczne
i kliniczne, które majà zwiàzek z aspektami
klinicznymi i chirurgicznymi.
Na podstawie przeglàdu literatury oraz
z perspektywy doÊwiadczenia naukowo-klinicznego dokonamy krytycznej oceny ró˝nych
czynników wp∏ywajàcych na zaproponowany
przez nas podzia∏.

MORFOLOGICZNO-FUNKCJONALNY
PODZIA¸ UCHA ÂRODKOWEGO
PodejÊcie anatomiczne

▲

Avenue du Polo, 68
B-1150, Brussels
Belgium

Jama b´benkowa jest ograniczona w górnej
jednej trzeciej kostno-b∏oniastà przegrodà
z dwoma otworami. Przegroda ta nazywana jest
przeponà pomi´dzy attykà a jamà b´benkowà
(ang. inter-attico-tympanic diaphragm). Ta anatomiczna bariera dzieli ucho Êrodkowe na dwie
cz´Êci. Przepon´ t´ tworzà dwie struktury: fa∏dy
b∏ony Êluzowej i koÊç wraz z mi´Êniami. Cz´Êç
www.magazynorl.pl
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kostno-mi´Êniowa przepony sk∏ada si´ z g∏owy
i szyi m∏oteczka, trzonu i wyrostka krótkiego kowade∏ka, mi´Ênia napinacza b∏ony b´benkowej
oraz Êci´gna, m∏oteczka i kowade∏ka. W przeponie fizjologicznie znajdujà si´ dwa otwory
(cieÊnie): przednia cieÊƒ jamy b´benkowej jest
umiejscowiona pomi´dzy Êci´gnem mi´Ênia
napinacza b∏ony b´benkowej a strzemiàczkiem,
natomiast cieÊƒ tylna pomi´dzy podwójnym
wi´zad∏em kowade∏ka a kostnà tylnà Êcianà jamy
b´benkowej.
W 1946 roku H.P. Chatellier i J. Lemoine
opublikowali historyczny opis wspomnianej
przepony pomi´dzy attykà a jamà b´benkowà
u noworodków (Chatellier i Lemoine 1946).
W swojej pracy wykazali klinicznà istotnoÊç tego
faktu w leczeniu powik∏aƒ ostrego zapalenia
ucha Êrodkowego. W 1971 roku B. Proctor u˝y∏
terminu przepona b´benkowa i wykaza∏, ˝e przepona i jej otwory pe∏nià bardzo wa˝nà funkcj´
w progresji ropnych zapaleƒ ucha Êrodkowego.
W 1995 roku T. Palva i L.G. Johnsson u˝yli terminu
„przepona epitympanalna” i zaprezentowali jej
szkic na podstawie przeprowadzonych sekcji koÊci
skroniowych (Palva i Johnsson 1995).
W 1997 roku B. Ars i N. Ars-Piret wrócili
do terminu przepony b´benkowej, opisanej pierwotnie przez H.P. Chatelliera, wykorzystujàc go
jako wyjaÊnienie w∏asnej koncepcji morfologiczno-funkcjonalnego podzia∏u ucha Êrodkowego (Ars
i Ars-Piret 1997). W∏àczyli poj´cie przepony
pomi´dzy attykà a jamà b´benkowà (ang. inter-attico-tympanic diaphragm) do opisu proponowanego podzia∏u.

PodejÊcie rozwojowe
ObecnoÊç wspomnianej przepony dzielàcej
ucho Êrodkowe na dwie cz´Êci wydaje si´ ju˝
zaznaczona we wczesnych stadiach rozwoju embrionalnego. W ciàgu pierwszych 12 tygodni ˝ycia
p∏odowego komórki chrzàstki prekursorowej dla
kosteczek s∏uchowych sà zanurzone w luênej
mezenchymie, co w pewnym stopniu ogranicza
póêniejsze powi´kszanie jamy b´benkowej. Mezenchyma ta staje si´ póêniej wraz nab∏onkiem
cz´Êcià tràbki s∏uchowej. Nab∏onek zaczyna formowaç wypustki, które powoli rosnà. Wypustki
sà podtrzymywane przez nierówny szkielet przysz∏ych kosteczek s∏uchowych. Wypustki te, opisane przez Proctora (1964), tworzà cztery worki,
które rozwijajà si´ w czterech ró˝nych kierunkach, wyÊcie∏ajàc jam´ b´benkowà nab∏onkiem
i otaczajàc kosteczki s∏uchowe. Przedni worek
rozwija si´ w kierunku czaszkowo-przednim,
tworzàc przednià kieszeƒ von Trôltscha. Worek
Êrodkowy formuje attyk´ i rozwija si´ do góry,
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tworzàc trzy mniejsze worki (kieszenie). Worek
górny rozwija si´ w kierunku tylnym i bocznym
pomi´dzy r´kojeÊcià m∏oteczka i odnogà d∏ugà
kowade∏ka, tworzàc w ten sposób tylnà kieszeƒ
von Trôltscha. Worek tylny rozwija si´ w kierunku
tylnym, powi´kszajàc w ten sposób hypotympanum i kszta∏tujàc nisz´ okienka okràg∏ego,
zatok´ tympanalnà oraz nisz´ okienka owalnego
(Ars 2003a, Ars 2003b, Ars 1977, Ars 1983, Ars
i Ars-Piret 1986, Ars, Decraemer, Ars-Piret
1987, Ars 1989, Ars i Ars-Piret 1991).
Rozwój worków jest bardzo wa˝ny, poniewa˝ zapoczàtkowuje podzia∏ ucha Êrodkowego
na dwie cz´Êci, tworzàc przepon´ pomi´dzy
attykà i jamà b´benkowà, oraz warunkuje prawid∏owy rozwój i ustawienie si´ wszystkich cz´Êci
tego skomplikowanego „puzzle”. Toruje równie˝
drog´ dla dwóch innych nab∏onków (b∏ony Êluzowej) o specyficznych funkcjach w przednio-dolnej
i tylno-górnej cz´Êci jamy ucha Êrodkowego.

PodejÊcie histologiczne
B∏ona Êluzowa jamy ucha Êrodkowego jest
przed∏u˝eniem b∏ony Êluzowej nosogard∏a (Sadé
1966, Lim 1972, Lim 1979).
W cz´Êci przednio-dolnej jamy ucha Êrodkowego wyÊció∏ka nab∏onkowa jest pseudowarstwowa. Znajduje si´ w niej du˝o komórek Êluzowych i rz´skowych. Tkanka ∏àczna jest gruba
i relatywnie g´sta. Funkcja, jakà pe∏ni ta cz´Êç
ucha Êrodkowego, to przede wszystkim transport Êluzowo-rz´skowy.
W cz´Êci tylno-górnej jamy ucha Êrodkowego
wyÊció∏ka nab∏onkowa jest monokomórkowa.
Znajdujà si´ w niej tylko p∏askie komórki nab∏onka, natomiast nie ma ani komórek rz´skowych
ani Êluzowych. Tkanka ∏àczna ma luênà struktur´.
Ta cz´Êç odpowiada za wymian´ gazowà.
Aby móc badaç wymian´ gazowà, nale˝y
podkreÊliç rol´ bariery tkankowej, która oddziela przep∏ywajàcà w naczyniach krwionoÊnych
krew, a dok∏adniej niosàcà tlen hemoglobin´ zawartà we krwi, od przestrzeni powietrznej ucha
Êrodkowego. W tym celu dokonuje si´ pomiarów
gruboÊci tkanki, czyli odleg∏oÊci pomi´dzy naczyniami krwionoÊnymi a blaszkà podstawnà
b∏ony Êluzowej w ró˝nych cz´Êciach ucha Êrodkowego. Ârednia odleg∏oÊç w cz´Êci przednio-dolnej wynosi 70 µm, a w cz´Êci tylno-górnej
40 µm. Dane te wskazujà, ˝e istnieje znaczàca
ró˝nica dyfuzji gazów mi´dzy dwiema omawianymi przestrzeniami ucha Êrodkowego (Ars i in.
1997, Kanick i in. 2005). ZaobserwowaliÊmy
równie˝, ˝e tkanka ∏àczna w cz´Êci tylno-górnej
ma luêniejszà struktur´ ni˝ w cz´Êci przednio-dolnej. Obserwacje te wskazujà na wa˝nà rol´

cz´Êci tylno-górnej w wymianie gazowej w uchu
Êrodkowym.

PodejÊcie histopatologiczne
Czy proces zapalny wp∏ywa na wymian´
gazowà w uchu Êrodkowym? PrzeprowadziliÊmy
badania histomorfometryczne b∏ony ucha Êrodkowego u chorych z przewlek∏ym zapaleniem
ucha, z perforacjà i okresowymi lub sta∏ymi Êluzowo-ropnymi wyciekami z ucha, których poddano operacji. W takich przypadkach b∏ona
Êluzowa mo˝e byç pogrubia∏a z powodu obrz´ku,
podÊluzówkowego zw∏óknienia i nacieku komórek zapalnych.
Aby obiektywnie oceniç w warunkach stanu
zapalnego ucha wa˝noÊç bariery tkankowej dla
wymiany gazów w uchu Êrodkowym, dokonaliÊmy wspomnianych pomiarów próbek patologicznie zmienionej b∏ony Êluzowej pobranych
z ró˝nych cz´Êci ucha Êrodkowego (Matanda i in.
2006). ZaobserwowaliÊmy, i˝ stan zapalny ma
wp∏yw na wymian´ gazowà. Ârednia gruboÊç
tkanki w cz´Êci przednio-dolnej wynosi∏a 45 µm,
a w cz´Êci tylno-górnej 22 µm (Kanick i in. 2005,
Klagsburn i Soker 1993). Histopatologiczny
efekt stanu zapalnego wydaje si´ bardziej widoczny w cz´Êci tylno-górnej ucha Êrodkowego.
W porównaniu ze stanem prawid∏owym toczàcy
si´ proces zapalny redukuje gruboÊç tkanki pomi´dzy naczyniami krwionoÊnymi a b∏onà Êluzowà o 50%. Przyczynà mo˝e byç typowy wzrost
iloÊci i rozmiaru naczyƒ krwionoÊnych w przewlek∏ym stanie zapalnym ucha (angiogeneza).
Niemniej takie Êcieƒczenie tkanki powoduje
wzrost dyfuzji gazów.

styki b∏ony Êluzowej, poruszania si´ rz´sek komórek i sprz´˝enia mi´dzy Êluzem a rz´skami.
Âluz sk∏ada si´ z dwóch warstw. Pierwsza jest
powierzchowna, tzw. ˝elowa, i sk∏ada si´ z glikoprotein o wysokim ci´˝arze nadajàcych jej odpowiednie w∏aÊciwoÊci lepko-elastyczne. Druga
warstwa, po∏o˝ona g∏´biej, jest bardziej p∏ynna,
nazywana jest „sol” bàdê warstwà wodnà. W niej
zanurzone sà ca∏kowicie rz´ski, których koƒce
wnikajà do warstwy powierzchownej.
Oczyszczanie rz´skowe jest interakcjà dynamicznà. Koƒce rz´sek poruszajàc si´, przesuwajà
górnà warstw´ Êluzu („˝elowà”), podczas gdy ich
trzony zanurzone w warstwie „sol” pozostajà
nieruchome. Komórki nab∏onka absorbujà sód,
który poÊrednio ma wp∏yw na zawartoÊç wody,
i tym samym kontrolujà p∏ynnoÊç warstwy „sol”
(Herman i in. 1992).

Dysfunkcja oczyszczania
Êluzowo-rz´skowego

Oczyszczanie Êluzowo-rz´skowe

Mediatory stanu zapalnego zwi´kszajà lub
zmniejszajà transport sodu odpowiednio do jego
st´˝enia. Oznacza to, ˝e w zale˝noÊci od nasilenia
stanu zapalnego albo dochodzi do zatrzymania
absorpcji sodu i tym samym wody, albo do jego
przyspieszenia i tym samym do redukcji gruboÊci
warstwy „sol” i unieruchomienia rz´sek. Prowadzi
to do zatrzymania oczyszczania i formowania si´
zatorów ze Êluzu (Li i in. 2005, Portier i in.
2005). Proces zapalny jest przyczynà powa˝nych
zaburzeƒ morfologicznych i w konsekwencji zaburzeƒ klirensu Êluzowo-rz´skowego w przednio-dolnej cz´Êci jamy ucha Êrodkowego. B∏ona Êluzowa staje si´ pogrubia∏a, obrz´kni´ta, a niekiedy
tworzy polipy. WysokoÊç i liczba komórek urz´sionych wzrasta. W warstwie podÊluzowej
nast´puje wzrost liczby i rozmiaru mikroskopijnych gruczo∏ów. Przewlek∏y stan zapalny prowokuje ponadto przemiany metaplastyczne przyczyniajàce si´ do zwi´kszenia wytwarzania Êluzu
z jednoczesnà redukcjà p∏ynnoÊci warstwy „sol”.
Sprzyja to formowaniu si´ zatorów Êluzowych
w protympanum i zatykaniu Êwiat∏a tràbki s∏uchowej. Ujemne ciÊnienie w jamie ucha Êrodkowego pog∏´bia si´ i dochodzi do mechanicznego
wciàgania b∏ony Êluzowej, co w konsekwencji
mo˝e doprowadziç do formowania si´ kieszonek
retrakcyjnych.

B∏ona Êluzowa cz´Êci przednio-dolnej jamy
ucha Êrodkowego jest zbudowana z urz´sionych
i nieurz´sionych komórek wydzielniczych.
Oczyszczanie Êluzowo-rz´skowe polega na usuwaniu Êluzu wraz z ewentualnymi drobnoustrojami i innymi zanieczyszczeniami. EfektywnoÊç
tego procesu zale˝y jednoczeÊnie od charaktery-

B∏ona Êluzowa tylno-górnej cz´Êci jamy
ucha Êrodkowego jest przede wszystkim odpowiedzialna za wymian´ gazowà mi´dzy przestrzenià powietrznà ucha Êrodkowego a krwià.
Stanowi ona jednoczeÊnie barier´ dla tej wymiany.

PodejÊcie kliniczne
Tympanoskleroza zazwyczaj dotyczy przednio-dolnej cz´Êci b∏ony b´benkowej. Natomiast kieszonki retrakcyjne sà najcz´Êciej umiejscowione
w kwadrancie tylno-górnym.

G¸ÓWNE FUNKCJE B¸ONY ÂLUZOWEJ
Z UWZGL¢DNIENIEM PODZIA¸U
JAMY UCHA ÂRODKOWEGO
NA DWIE CZ¢ÂCI

Wymiana gazowa
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PrzezÊluzówkowa wymiana gazowa
Aby uk∏ad b∏ony b´benkowej i kosteczek
s∏uchowych móg∏ byç wprawiony w prawid∏owe
drgania przewodzàce dêwi´k, musi byç zachowana równowaga (Ars 1977). Oznacza to, ˝e
ciÊnienie w uchu Êrodkowym musi byç równe
ciÊnieniu atmosferycznemu 760 mmHg. Na ciÊnienie atmosferyczne sk∏ada si´ ciÊnienie jego
gazów sk∏adowych: tlenu 150 mmHg, dwutlenku
w´gla 0, azotu 563, pary wodnej 47 mmHg. Niemniej w jamie ucha Êrodkowego sk∏ad gazowy
jest inny z dwóch powodów. Jest to zamkni´ta
jama, która komunikuje si´ ze Êrodowiskiem
zewn´trznym za pomocà tràbki Eustachiusza.
Poprzez nià ucho Êrodkowe komunikuje si´ z nosogard∏em, a powietrze tam si´ znajdujàce ma
sk∏ad powietrza wydechowego. Zawiera ono
mniej tlenu, a wi´cej dwutlenku w´gla ni˝ powietrze atmosferyczne. Ponadto w samej jamie
ucha Êrodkowego dochodzi do wymiany gazowej, co wp∏ywa na sk∏ad gazów w tej zamkni´tej
przestrzeni. Na poziomie krwi ciÊnienie parcjalne tych gazów jest ró˝ne. We krwi t´tniczej jest
wi´ksze st´˝enie tlenu (93 mmHg), a we krwi
˝ylnej – dwutlenku w´gla (44 mmHg) (Kania i in.
2005, Kania i in. 2004, Kania i in. 2006, Fink i in.
2003).
Gradient ciÊnieƒ dla tlenu pomi´dzy uchem
Êrodkowym a naczyniami w∏osowatymi wynosi
57 mmHg (kierunek do naczyƒ w∏osowatych).
Dla dwutlenku w´gla gradient ten wynosi
39 mmHg (kierunek z naczyƒ w∏osowatych).
Dlatego przy braku wentylacji ucha Êrodkowego
dochodzi w nim do tworzenia si´ podciÊnienia.
Wentylacja ucha Êrodkowego przez zamykanie
si´ i otwieranie tràbki s∏uchowej zapewnia mieszanie si´ gazów w przestrzeniach powietrznych
ucha i jamy nosogard∏a, i zapewnia równowag´
ciÊnieƒ niezb´dnà do w∏aÊciwego przewodzenia
dêwi´ku. Dzieje si´ tak z trzech powodów:
● Suma ciÊnieƒ parcjalnych tlenu i dwutlenku w´gla jest ni˝sza w uchu Êrodkowym
ni˝ w powietrzu na zewnàtrz (90 mmHg
w uchu Êrodkowym, 150 mmHg na zewnàtrz); najwy˝sze ciÊnienie parcjalne
w uchu Êrodkowym ma azot (623 mmHg)
ze wzgl´du na powolnà dyfuzj´.
● Sk∏ad powietrza wydychanego, które dostaje si´ do jamy ucha Êrodkowego, zawiera mniej tlenu i wi´cej dwutlenku
w´gla ni˝ powietrze atmosferyczne.
● Przep∏yw krwi przez naczynia w∏osowate
b∏ony Êluzowej ucha Êrodkowego jest najprawdopodobniej bardzo powolny, przez
co wp∏ywa na dyfuzj´ gazów, doprowadzajàc do niemal zrównania si´ ciÊnieƒ
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parcjalnych tlenu i dwutlenku w´gla
po obu stronach. Podobnie rzecz si´ ma
z parà wodnà, której tempo dyfuzji jest
równie wysokie. Zatem wymiana gazowa
poprzez b∏on´ Êluzowà doprowadza w rezultacie do absorpcji gazów i tym samym
do wytwarzania si´ podciÊnienia w jamie
ucha Êrodkowego, które musi byç kompensowane otwieraniem si´ tràbki Eustachiusza.

Zaburzenia przezÊluzówkowej wymiany
gazowej
W przypadku stanu zapalnego b∏ony Êluzowej
dochodzi do wzrostu liczby i rozmiaru naczyƒ
w∏osowatych (Matanda i in. 2006, Klagsburn
i Soker 1993). Z tego powodu wymiana gazowa
staje si´ bardziej intensywna i tym samym szybciej wytwarza si´ podciÊnienie w uchu Êrodkowym. Im bardziej nasilony stan zapalny, tym
bardziej intensywne obni˝anie si´ ciÊnienia
gazów w przestrzeni ucha Êrodkowego. To negatywne ciÊnienie, zwane „deficytem gazów”,
przyczynia si´ do rozwoju „syndromu zapalenia
ucha Êrodkowego” (Fink i in. 2003, Ar i in.
2006).

LECZENIE
ZACHOWAWCZE I CHIRURGICZNE
Leczenie zachowawcze
Przednio-dolna cz´Êç jamy ucha Êrodkowego,
znajdujàca si´ pod omawianà wczeÊniej przeponà,
zawiera pro-, meso- i hypotympanum. Jest wys∏ana nab∏onkiem wydzielniczym i niewydzielniczym, urz´sionymi komórkami pe∏niàcymi funkcje
oczyszczania Êluzowo-rz´skowego. Jedna ze Êcian
tej przestrzeni jest mniej sztywna, poniewa˝ zawiera b∏on´ b´benkowà. Dzi´ki okresowemu
otwieraniu si´ tràbki s∏uchowej mo˝liwa jest
wentylacja tej przestrzeni. Cz´Êç przednio-dolna
komunikuje si´ z tylno-górnà poprzez dwie cieÊnie – przednià i tylnà. Najprawdopodobniej jest to
w∏aÊnie droga szerzenia si´ infekcji z nosogard∏a.
Stan zapalny obejmujàcy b∏on´ Êluzowà
cz´Êci przednio-dolnej prowadzi do zaburzeƒ
klirensu Êluzowo-rz´skowego i zatrzymywania
Êluzu, co przyczynia si´ do wysi´kowego zapalenia ucha Êrodkowego. Mo˝e dojÊç do nadka˝enia
bakteryjnego. Niekiedy konsekwencjà jest tympanoskleroza (Ars i Ars-Piret 1997, Ars i Ars-Piret
1998), Matanda i in. 2006).
Tylno-górna cz´Êç jamy ucha Êrodkowego
umiejscowiona nad przeponà zawiera epi- i retrotympanum, aditus ad antrum, antrum i system

komórek powietrznych wyrostka sutkowatego.
WyÊcielona jest bogato unaczynionym nab∏onkiem kubkowym, którego g∏ównym zadaniem
jest wymiana gazowa. Jest to miejsce predysponujàce do zaka˝eƒ wirusowych na drodze naczyniowej. Proces zapalny b∏ony Êluzowej tej cz´Êci
doprowadza do zaburzeƒ wymiany gazowej, tym
samym do rozwoju „deficytu gazowego” i w nast´pstwie do powstawania kieszonki retrakcyjnej mogàcej daç poczàtek rozwojowi perlaka
(Ars i Ars-Piret 1997, Ars i in. 1997, Matanda
i in. 2006).
Wp∏yw topografii przepony pomi´dzy attykà
i jamà b´benkowà na umiejscowienie kieszonki
retrakcyjnej:
– jeÊli jedna z cieÊni jest zablokowana, tylno-górny kwadrant cz´Êci napi´tej b∏ony
b´benkowej ulega wciàgni´ciu w kierunku
retrotympanum,
– je˝eli dwie cieÊnie sà zablokowane, dochodzi
do wciàgania cz´Êci wiotkiej b∏ony b´benkowej w kierunku epitympanum (Ars 1999).
W pewnym sensie przepona ta ma równie˝
znaczenie przy rozprzestrzenianiu si´ perlaka
w uchu Êrodkowym.

Leczenie chirurgiczne
Zwyk∏a mastoidektomia jest niewystarczajàca. Powinna byç wykonana antro-attiko-mastoidektomia z zachowaniem tylnej Êciany kostnej przewodu s∏uchowego zewn´trznego i, jeÊli
to konieczne, uzupe∏niona tympanotomià tylnà.
Celem takiej operacji jest odtworzenie funkcji
wymiany gazowej w tylno-górnej cz´Êci jamy
ucha Êrodkowego (Ars i Ars-Piret 1993).
Tylna Êciana przewodu s∏uchowego zewn´trznego powinna byç zachowana lub zrekonstruowana,
poniewa˝ stanowi barier´ pozwalajàcà komórkom
powietrznym wyrostka sutkowatego na pe∏nienie
ich funkcji (Ars 1999, Ars 2001).

Uwagi dodatkowe
1. Otochirurg zbyt cz´sto prezentuje podejÊcie czysto mechaniczne. Oznacza to, ˝e uwa˝a
jam´ ucha Êrodkowego za jam´, której funkcjà
jest przep∏yw powietrza. Powinien jednak braç
pod uwag´ podejÊcie fizjologiczne, to znaczy
uwa˝aç operowane ucho Êrodkowe za jam´ wyÊcielonà b∏onà Êluzowà, poprzez którà dochodzi
do wymiany gazowej i gdzie ka˝dy z gazów (azot,
tlen, dwutlenek w´gla i para wodna) ma swoje
specyficzne w∏aÊciwoÊci dyfuzyjne, wp∏ywajàce
na równowag´ ciÊnieƒ w uchu Êrodkowym.

2. Porównujàc dojÊcia chirurgiczne do ucha
Êrodkowego, nale˝y wiedzieç, ˝e:
● W technice canal wall up zostaje zachowany nab∏onek kubkowaty wyrostka sutkowatego. W takiej sytuacji proces zapalny
doprowadza do wzrostu liczby i rozmiaru
naczyƒ krwionoÊnych i tym samym
zwi´ksza si´ dyfuzja gazów, powodujàc
pog∏´bianie si´ ujemnego ciÊnienia
w uchu Êrodkowym (Ars i Ars-Piret 1993).
CiÊnienie to nie jest wyrównywane i ponownie dochodzi do nawrotu stanu patologicznego.
● W przypadku rekonstrukcji Êciany tylnej
przewodu s∏uchowego zewn´trznego
z obliteracjà wyrostka sutkowatego usuni´ciu ulega równie˝ nab∏onek Êluzowy
wyrostka, co pozwala potencjalnie zmniejszyç mo˝liwoÊç nawrotu stanu patologicznego prowadzàcego do podciÊnienia
w uchu Êrodkowym. Niemniej nale˝y
pami´taç o ryzyku powik∏aƒ odleg∏ych
w czasie (perlaku czy ropniu) po tym typie
operacji, które mogà si´ pojawiç pomimo
regularnych wizyt kontrolnych (Mercke
1996, Black 1998, Gantz, Wilkinson, Hansen
2005).
● W technice canal wall down usuwa si´
b∏on´ Êluzowà wyÊcielajàcà wyrostek
sutkowaty. Pojawiajàcy si´ nowy nab∏onek
jest nab∏onkiem warstwowym skeratynizowanym.
● Celem mastoidektomii jest zachowanie
równowagi ciÊnieƒ w uchu Êrodkowym
(Ars 1999, Ars 2001).
● W trakcie otwierania komórek powietrznych koÊci skroniowej podczas operacji
nie ma potrzeby otwierania ich wszystkich.
Nale˝y staraç si´ odtworzyç w∏aÊciwe
warunki dla zachowania równowagi stanu
anatomiczno-funkcjonalnego. Ze wzgl´du
na stan zapalny w wyrostku sutkowatym
otwarcie do niego wejÊcia staje si´ kluczowe
dla drena˝u wydzieliny zapalnej. Nale˝y
usunàç ziarnin´ i stworzyç nieco powi´kszonà komor´ powietrznà. W trakcie zabiegu mastoidektomii zniszczeniu ulegajà
delikatne Êciany oddzielajàce od siebie
poszczególne komórki powietrzne wyrostka. JeÊli to mo˝liwe, nale˝y zachowaç
cz´Êç zdrowych komórek powietrznych
wyrostka wyÊcielonych zdrowà b∏onà
Êluzowà (Ars 1999, Ars 2001). ●
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„DEFICYT GAZOWY”
UCHA ÂRODKOWEGO
– LECZENIE UKIERUNKOWANE
NA PATOGENEZ¢
Bernard Ars, M.D., PhD.

MIDDLE EAR CLEFT GAS DEFICIT DISEASE
– PATHOGENESIS-ORIENTED MANAGEMENT
Middle ear cleft atelectasis is an incomplete expansion
of the middle ear space associated with medial
displacement of the eardrum towards the promontory.
The eardrum is atrophic in most cases. Middle ear
cleft atelectasis belongs to chronic otitis media.
The clinical picture is a tympanic membrane retraction
pocket which consists of an invagination of a weaken
tympanic membrane into the tympanic cavity. It is
a matter of one clinical expression of the chronic otitis
media. Treatment solutions includig conservative
and surgical techniques can be applied according to
the advancement of atelectasis.

Atelektazja ucha Êrodkowego przebiega ze
znacznym podciÊnieniem w uchu Êrodkowym,
na skutek którego dochodzi do wciàgni´cia atroficznej w wi´kszoÊci przypadków b∏ony b´benkowej w g∏àb jamy b´benkowej wraz ze zmniejszeniem jej przestrzeni powietrznej i przyleganiem
do promontorium. Atelektazja ucha Êrodkowego
nale˝y do przewlek∏ych zapaleƒ ucha Êrodkowego (Ars 1991). W otoskopii widoczna jest znacznie wciàgni´ta b∏ona b´benkowa. JeÊli dotyczy
to tylko cz´Êci b∏ony b´benkowej, mówimy o kieszonce retrakcyjnej.

(Mag. ORL, 2012, 42, XI, 47–53)

KRYTERIA KLINICZNE
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Kieszonk´ retrakcyjnà mo˝na opisaç, bioràc
pod uwag´ trzy kryteria: topografi´, kryteria
iloÊciowe i jakoÊciowe. Topografia odwo∏uje si´
do umiejscowienia kieszonki retrakcyjnej: mo˝e
dotyczyç cz´Êci wiotkiej, cz´Êci napi´tej lub obu.
Kryterium iloÊciowe z kolei odnosi si´ do:
– wymiarów kieszonki retrakcyjnej: ca∏kowita
lub cz´Êciowa,
– g∏´bokoÊci: g∏´boka lub p∏ytka,
– do stopnia zaawansowania: kontrolowana
lub nie w otoskopii pod mikroskopem
usznym.
Kryterium jakoÊciowe zaÊ odnosi si´ do samego „zachowania si´” kieszonki retrakcyjnej:
bez zalegania mas naskórkowych, wymagajàca
oczyszczania z zalegajàcego naskórka; „zachowania” si´ cz´Êci kostnych, np. liza wyrostka
kowade∏ka i/lub pierÊcienia w∏óknisto-chrz´stnego; ruchomoÊci kieszonki: ruchoma lub nie
(mo˝liwoÊç przyroÊni´cia do struktur ucha Êrodkowego).
Klinicznie ruchomoÊç kieszonki retrakcyjnej
ocenia si´, wykonujàc prób´ Valsalvy i obserwujàc
www.magazynorl.pl
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zachowanie si´ kieszonki w otoskopii lub stosujàc odsysanie wn´trza kieszonki pod mikroskopem usznym. Ten drugi zabieg mo˝e si´ okazaç
nieprzyjemnà i nieco bolesnà procedurà.
Dodatkowe procesy chorobowe, takie jak infekcja czy czynniki dra˝niàce, mogà modyfikowaç status kieszonki retrakcyjnej.

PATOGENEZA
Patogeneza atelektazji ucha Êrodkowego jest
wieloczynnikowa. Pod uwag´ bierze si´ co najmniej cztery g∏ówne czynniki predysponujace,
które jednoczeÊnie warunkujà metod´ leczenia:
– infekcje górnych dróg oddechowych,
– podciÊnienie w jamie ucha Êrodkowego,
– zmiany atroficzne b∏ony b´benkowej,
– dysfunkcja naskórka.
Wspó∏istnienie wymienionych miejscowych
czynników predysponujàcych przyczynia si´
najcz´Êciej do powstawania patogennych mechanizmów prowadzàcych do rozwoju kieszonki
retrakcyjnej.

Procesy zapalne
Bezdyskusyjnym punktem wyjÊcia jest proces
zapalny toczàcy si´ w górnych drogach oddechowych, dotyczàcy przede wszystkim b∏ony Êluzowej
ucha Êrodkowego (Russo-Marie, Peltier, Polla
1998). Zapalenie ucha Êrodkowego przeciàga si´
w d∏ugotrwa∏y proces przewlek∏y i doprowadza
w rezultacie do rozwoju atelektazji.

PodciÊnienie
w jamie ucha Êrodkowego
Drugim czynnikiem predysponujàcym jest
istnienie ujemnego ciÊnienia w jamie ucha Êrodkowego nazywanego przez niektórych autorów
„deficytem gazów” (ang. gas deficyt) ucha Êrodkowego (Ars i Ars-Piret 1997, Ars i Ars-Piret
2008, Ars i Ars-Piret 1994, Ars 2008).
Jama ucha Êrodkowego jest s∏abo wentylowanà przestrzenià powietrznà. Wymiana gazowa
zale˝y od zmian w przep∏ywie krwi przez naczynia
ucha Êrodkowego. Podobnie jak w p´cherzykach
p∏ucnych, kierunek dyfuzji zale˝y od ró˝nicy ciÊnieƒ parcjalnych gazów zawartych w jamie
ucha Êrodkowego i w naczyniach krwionoÊnych
b∏ony Êluzowej. W przypadku zdrowej b∏ony
Êluzowej wymiana gazowa jest zrównowa˝ona,
poniewa˝ tlen i azot sà wch∏aniane przez b∏on´
Êluzowà w tym samym stopniu, w jakim wydalany jest dwutlenek w´gla. Przy danym przep∏ywie
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krwi przez ucho Êrodkowe to azot jest czynnikiem warunkujàcym iloÊç gazów w jamie ucha
Êrodkowego, poniewa˝ to on dyfunduje wolniej
ni˝ dwutlenek w´gla i tlen, które relatywnie
szybko przenikajà przez Êciany naczyƒ w∏osowatych. Proces zapalny zwi´ksza/przyspiesza miejscowy przep∏yw krwi. Zatem im ci´˝szy proces
zapalny, tym szybsza absorpcja gazów z jamy
ucha Êrodkowego. Powstaje „deficyt gazów” prowadzàcy do wytworzenia si´ ujemnego ciÊnienia
w jamie ucha Êrodkowego.

Zmiany atroficzne blaszki w∏aÊciwej
b∏ony b´benkowej
Atrofia warstwy mezenchymalnej blaszki
w∏aÊciwej nigdy nie wyst´puje nagle lub jako
proces izolowany. Ma zawsze przebieg bardziej
lub mniej d∏ugotrwa∏y. Rozwój omawianej atrofii
tkankowej t∏umaczy si´ istnieniem dwóch mechanizmów: biofizycznego i biochemicznego. Biofizyczne wyjaÊnienie bazuje na w∏aÊciwoÊciach
kleisto-elastycznych blaszki w∏aÊciwej. Blaszk´
w∏aÊciwà b∏ony b´benkowej tworzy sieç w∏ókien
osadzona w galaretowatej macierzy (matrix).
W∏ókna te sà ze sobà skrzy˝owane. JeÊli zostanà
poddane sta∏emu obcià˝eniu/rozciàganiu pod
wp∏ywem negatywnego ciÊnienia w jamie b´benkowej, skrzy˝owana struktura ulega stopniowemu
rozluênieniu i Êcieƒczeniu. Uwa˝a si´, ˝e obj´toÊç
biologicznych tkanek mi´kkich pod wp∏ywem
dzia∏ajàcej si∏y zewn´trznej pozostaje taka sama.
Zatem, jeÊli dochodzi do przewlek∏ego rozciàgania
b∏ony b´benkowej, staje si´ ona z up∏ywem czasu
cieƒsza (Ars, Decraemer, Ars-Piret 1989, Ars i in.
1991).
WyjaÊnienie biochemiczne bazuje na niszczeniu tkanki ∏àcznej, a zw∏aszcza na rozerwaniu
wiàzaƒ dwusiarczkowych przez kolagenazy, metaloproteazy i cytokiny uwalniane podczas procesu
zapalnego (Russo-Marie, Peltier, Polla 1998).
U osób doros∏ych morfologicznie najs∏abszymi
cz´Êciami b∏ony b´benkowej sà cz´Êç wiotka oraz
tylno-górny kwadrant cz´Êci napi´tej.
Nale˝y zwróciç uwag´ na budow´ cz´Êci
wiotkiej. Sàsiaduje ona z przerwà w ciàg∏oÊci
pierÊcienia w∏óknisto-chrz´stnego b∏ony b´benkowej we wci´ciu Rivinusa. Histologicznie
struktura blaszki w∏aÊciwej w tej cz´Êci nie jest
wyraênie zorganizowana i mo˝e mieç wrodzone
defekty, co jest obserwowane w przypadku 3,5%
normalnych koÊci skroniowych.
W tylno-górnym kwadrancie cz´Êci napi´tej
b∏ony b´benkowej w∏ókna okr´˝ne blaszki w∏aÊciwej sà bardziej delikatne i rzadziej rozmieszczone.
Fragment ten jest cieƒszy (ok. 60 µm) ni˝ pozosta∏a

cz´Êç (ok. 90 µm), co jest przyczynà mniejszej odpornoÊci tej cz´Êci na zmiany ciÊnienia.

Dysfunkcja naskórka
Naskórek b∏ony b´benkowej wykazuje dwa
rodzaje przemieszczania si´: odÊrodkowe rozmieszczenie keratyny w powierzchownych warstwach nab∏onka przyczynia si´ m.in. do oczyszczania przewodu s∏uchowego zewn´trznego. JeÊli
mechanizm ten zostanie zaburzony, dochodzi
do kumulacji keratyny w kieszonce. Z kolei doÊrodkowa migracja nab∏onka jest widoczna w niektórych stanach patologicznych, np. w czasie leczenia/zarastania perforacji b∏ony b´benkowej.
Migracja doÊrodkowa dotyczy ca∏ego nab∏onka,
który otacza perforacj´. Aby perforacja goi∏a si´
prawid∏owo, muszà byç zachowane dwa warunki:
obecnoÊç wolnych brzegów oraz substratu, który
mo˝e daç impuls ukierunkowujàcy komórki. Nazywane jest to fenomenem contact-guidance
(ang.) (kontaktowe ukierunkowanie) i zosta∏o
wyjaÊnione przez Weissa (Ars i in. 1991).
W przypadku powstawania kieszonki retrakcyjnej obydwa warunki nie sà spe∏nione (Boedts
i Ars 1977, Boedts i Kuijpers 1978, Proops, Hawke,
Blight 1989).

Miejscowe morfologiczne czynniki
predysponujàce

LECZENIE UKIERUNKOWANE
NA PATOGENEZ¢
Leczenie kieszonek retrakcyjnych mo˝e byç
zachowawcze lub chirurgiczne, a wybór sposobu
leczenia zale˝y od wykrycia subtelnych zmian
i kierunku ich rozwoju, bioràc pod uwag´ ryzyko
i korzyÊci p∏ynàce z danej metody leczenia.
Chirurgiczne leczenie kieszonek retrakcyjnych jest kontrowersyjne, poniewa˝ ich tendencja
do rozwoju w kierunku perlaka jest nie do przewidzenia, a rozwój niedos∏uchu nast´puje doÊç póêno.
W konsekwencji podj´cie decyzji o wykonaniu zabiegu chirurgicznego opóênia si´ a˝ do momentu
wystàpienia niedos∏uchu lub wyraênego rozwoju
perlaka, co skutkuje koniecznoÊcià bardziej rozleg∏ej operacji. Zatem wczesna interwencja wydaje
si´ najbardziej korzystna dla pacjenta, dlatego
proponuj´ system stadiów atelektazji dla celów
terapeutycznych (Ars 1995, Ars 2001).
Leczenie atelektazji obejmuje trzy podejÊcia. Po pierwsze, leczenie zapaleƒ górnych dróg
oddechowych, szczególnie wa˝ne u dzieci.
Po drugie, zapewnienie w∏aÊciwej wentylacji
ucha Êrodkowego w celu utrzymania w∏aÊciwego
ciÊnienia znajdujàcego si´ w niej powietrza.
Wreszcie po trzecie, miejscowe leczenie kieszonki
retrakcyjnej.
W leczeniu atelektazji ucha Êrodkowego nale˝y braç pod uwag´ jednoczeÊnie nast´pujàce

▲

Je˝eli powstaje kieszonka retrakcyjna, istniejà dodatkowe, morfologiczne czynniki predysponujàce, które dzia∏ajà jako katalizatory.
Sà one nieograniczonymi anatomicznymi odmiennoÊciami w budowie koÊci b´benkowej,
które mogà wp∏ywaç na fizjologi´ jamy b´benkowej. Sà wynikiem dynamicznej organogenezy
ca∏ej koÊci b´benkowej (Ars 2000), niekiedy porównywanej do „˝ywego puzzla”. Ka˝dy fragment rozwija si´ indywidualnie i jednoczeÊnie
dochodzi do ∏àczenia z innymi, tak˝e rozwijajàcymi si´ fragmentami w tym niestabilnym Êrodowisku. Wystarczy nawet krótsze ni˝ minuta
opóênienie lub ma∏a modyfikacja sekwencji tych
„zaprogramowanych” zdarzeƒ, aby w póêniejszym okresie by∏y widoczne wi´ksze lub mniejsze
zmiany w morfologii.
W rezultacie dochodzi do skr´cania i pociàgania fa∏dów b∏ony Êluzowej ucha Êrodkowego,
co zak∏uca mechanizm Êluzowo-rz´skowy i powoduje zmiany ciÊnienia w uchu Êrodkowym
zwiàzane z zaburzeniami dotyczàcymi unerwienia i ukrwienia b∏ony Êluzowej, i w konsekwencji
zaburzenia miejscowego metabolizmu. Niektóre
odmiany morfologiczne nie sà uwa˝ane za

anomalie przez wzglàd na cz´stoÊç ich wyst´powania (Ars 2000). Odmiany te to ma∏e zmiany
morfologiczne, najcz´Êciej obserwowane podczas operacji chirurgicznych, które mogà niekiedy towarzyszyç niektórym zaburzeniom klinicznym. W przypadku 91% przeprowadzonych
przez nasz zespó∏ operacji tympanoplastyki
z powodu przewlek∏ego zapalenia ucha Êrodkowego obserwowaliÊmy wystajàcy boczno-tylny
grzebieƒ, co wyraênie kontrastuje z 19 przypadkami na 100 stwierdzanymi w zdrowych koÊciach skroniowych. Mo˝emy wyt∏umaczyç
ten fakt nieznacznà rotacjà pierÊcienia b∏ony
b´benkowej podczas jej wczesnego rozwoju.
Ponadto fuzja dwóch ramion koÊci b´benkowej z pozosta∏ymi jej cz´Êciami zachodzi w doÊç
d∏ugim czasie i nie jest synchroniczna. Jej niezak∏ócony przebieg zapewnia prawid∏owy rozwój
koÊci b´benkowej. Jednoczesne wyst´powanie
miejscowych czynników predysponujàcych (Ars
2008) wraz z innymi przyczynami inicjuje i wyzwala kolejne czynniki patogenetyczne. Dlatego
patogenez´ atelektazji ucha Êrodkowego okreÊla
si´ jako wieloczynnikowà.
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czynniki: b∏on´ Êluzowà dróg oddechowych,
wyrostek sutkowaty, jam´ b´benkowà i tràbk´
Eustachiusza oraz kieszonk´ samà w sobie. PodejÊcie terapeutyczne w przypadku atelektazji
ucha Êrodkowego powinno byç ukierunkowane
na patogenez´.

Leczenie stanów zapalnych b∏ony Êluzowej
górnych dróg oddechowych
Leczenie stanów zapalnych górnych dróg
oddechowych obejmuje antybiotykoterapi´, leczenie przeciwzapalne, przeciwalergiczne miejscowe (krople lub aerozol do nosa, inhalacje) lub
ogólne (najcz´Êciej doustne) i powinno uwzgl´dniaç b∏on´ Êluzowà gard∏a, nosa i zatok. W przypadku istnienia wskazaƒ wykonuje si´ adenotomi´
lub operacj´ zatok przynosowych. W niektórych
przypadkach proponuje si´ pobudzanie uk∏adu
odpornoÊciowego.
Refluks krtaniowo-gard∏owy treÊci ˝o∏àdkowej zazwyczaj wyst´puje w nocy, poniewa˝
zwieracz górny ulega wówczas fizjologicznemu
rozluênieniu. U dzieci z zapaleniem ucha Êrodkowego 2% ma alergi´, a 30% ma potwierdzony
w ph-metrii refluks.
Refluks ˝o∏àdkowo-prze∏ykowy i krtaniowo-gard∏owy leczy si´ lekami prokinetycznymi,
które mechanicznie zapobiegajà refluksowi, lub
lekami, które redukujà chemicznà agresywnoÊç
refluksu: leki alkalizujàce, blokery receptorów
H2, inhibitory pompy protonowej.

Leczenie prospektywne zaburzeƒ ciÊnienia
w uchu Êrodkowym
Otochirurdzy zazwyczaj przypisujà etiologi´
atelektazji ucha Êrodkowego dysfunkcji tràbki
Eustachiusza; dotyczy to pacjentów wymagajàcych operacji i/lub z niepowodzeniami po operacji. Czy wynika to z niedostatecznej znajomoÊci
anatomii i patologii lub ukrywania niekompetencji chirurgicznej? Czy mo˝e z trudnoÊci
w∏aÊciwego doboru s∏ów lub braków wiedzy o fizjologii? Prawda jest taka, ˝e gdy otochirurdzy
mówià o „dysfunkcji tràbki Eustachiusza”, to
majà na myÊli „zaburzenia ciÊnienia w uchu
Êrodkowym”.
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Leczenie zaburzeƒ wymiany gazowej
w jamie b´benkowej
i komórkach wyrostka sutkowatego
Leczenie zaburzeƒ wymiany gazowej w jamie
b´benkowej i komórkach wyrostka sutkowatego
polega g∏ównie na leczeniu stanu zapalnego
b∏ony Êluzowej. Leczenie zachowawcze jest podobne do leczenia zapaleƒ górnych dróg oddechowych, o czym by∏a mowa wczeÊniej. Leczenie
chirurgiczne polega na usuwaniu zmian ziarninowych powsta∏ych na skutek stanów zapalnych
w jamie b´benkowej i wyrostku sutkowatym.
Idealne leczenie chirurgiczne wyrostka sutkowatego powinno braç pod uwag´ maksymalne
usuni´cie zmienionej chorobowo b∏ony Êluzowej
przy jednoczesnym jak najwi´kszym zachowaniu
zdrowej b∏ony Êluzowej i zapewnieniu mo˝liwoÊci
regeneracji fizjologicznej przestrzeni komórek gazowych. Przewlek∏e zmiany ziarninowe zalegajàce
przy wejÊciu do wyrostka sutkowatego (aditus ad
antrum) sà cz´sto stwierdzane u pacjentów z atelektazjà b∏ony b´benkowej. Muszà byç one usuni´te
w procesie leczenia. Poniewa˝ b∏ona Êluzowa wyrostka znajduje si´ w stanie zapalnym, bardzo
wa˝ne jest otwarcie do niego wejÊcia, aby zapewniç drena˝ wydzieliny zapalnej, usunàç zmiany
ziarninowe i odtworzyç zbiornik powietrza. Podczas mastoidektomii powierzchnia jamy wyrostka
sutkowatego zmniejsza si´ na skutek zniszczenia
w czasie operacji Êcian pomi´dzy komórkami gazowymi. Poniewa˝ w takiej sytuacji mo˝e dojÊç
do zaburzeƒ bufora gazowego, nie jest po˝àdane
usuwanie wszystkich komórek gazowych, jeÊli
wyrostek sutkowaty zawiera zdrowe komórki wyÊcielone zdrowym nab∏onkiem. W trakcie operacji
nale˝y zachowaç tylnà Êcian´ wyrostka sutkowatego lub jà zrekonstruowaç, poniewa˝ stanowi ona
barier´ umo˝liwiajàcà komórkom gazowym pe∏nienie ich funkcji.
Sama mastoidektomia nie jest wystarczajàca. Antro-attiko-mastoidektomia z zachowaniem kostnej Êciany tylnej, a jeÊli to konieczne
uzupe∏niona o tympanotomi´ tylnà, powinna byç
wykonana w celu odtworzenia wymiany gazowej
w tylno-górnej cz´Êci jamy ucha Êrodkowego.
Przy porównywaniu i wyborze dojÊç operacyjnych do jamy ucha Êrodkowego nale˝y braç
pod uwag´:
● W procedurze canal wall up zachowany
zostaje nab∏onek kubkowaty w wyrostku
sutkowatym; jeÊli proces zapalny si´ odnowi, ponownie zwi´kszy si´ dyfuzja gazów
i dopiero co skompensowane negatywne
ciÊnienie w jamie ucha Êrodkowego pojawi si´ ponownie, doprowadzajàc do stanu
patologicznego.

●

W technice canal wall down usuwa si´
wspomniane komórki b∏ony Êluzowej wyrostka sutkowatego; dochodzi do wynab∏onkowania jamy pooperacyjnej nab∏onkiem z∏uszczajàcym si´.
● W przypadku rekonstrukcji Êciany kana∏u
z obliteracjà wyrostka sutkowatego usuni´cie nab∏onka wyrostka i jego obliteracja
tkankà zmniejsza prawdopodobieƒstwo
nawrotów podciÊnienia w uchu Êrodkowym. Obliteracja wyrostka sutkowatego
pozwala na zredukowanie absorpcji gazów w uchu Êrodkowym i tym samym
nawrotów „deficytu gazowego” ucha
Êrodkowego. G∏ównym minusem tej techniki operacyjnej jest zmniejszenie obj´toÊci tego du˝ego bufora gazowego. Ale co
z d∏ugoterminowymi powik∏aniami, takimi jak wewnàtrzczaszkowy perlak i/lub
ropieƒ, które mogà si´ pojawiç nawet
w przypadku regularnych wizyt kontrolnych i wykonywania badaƒ obrazowych?
Otochirurdzy zbyt cz´sto myÊlà g∏ównie
o mechanicznych aspektach dost´pu operacyjnego. Wyobra˝ajà sobie operowane ucho Êrodkowe jako przewód z przep∏ywem gazów. Powinni
jednak myÊleç równie˝ o aspektach fizjologicznych: ˝e jest to jama wyÊcielona b∏onà Êluzowà,
przez którà odbywa si´ wymiana gazowa azotu
i tlenu oraz wody. Ka˝da z tych substancji ma
swojà specyfik´ dyfuzji, która wp∏ywa na zmiany
ciÊnienia w uchu Êrodkowym.

Leczenie zaburzeƒ czynnoÊci
tràbki Eustachiusza

LECZENIE MIEJSCOWE
KIESZONKI RETRAKCYJNEJ
Leczenie kieszonki retrakcyjnej jest uzale˝nione od jej topografii oraz dynamiki zmian.
Bioràc pod uwag´ topografi´, kieszonka retrakcyjna w cz´Êci wiotkiej stanowi 30% przypadków, a w cz´Êci napi´tej – 70%.
Z punktu widzenia rozwoju kieszonki retrakcyjnej stworzyliÊmy w∏asnà klasyfikacj´, bazujàc
na danych klinicznych i obrazach z mikroskopu
usznego. Klasyfikacja ta uwzgl´dnia zarówno
kryteria jakoÊciowe, jak i iloÊciowe, na których
podstawie mo˝na wyró˝niç trzy stopnie zaawansowania omawianego procesu patologicznego,
które majà znaczenie przy wyborze metody
leczenia.
● Stopieƒ pierwszy – stabilna kieszonka
retrakcyjna; ryzyko rozwoju perlaka jest
ma∏e; z up∏ywem czasu zmiany histologiczne b∏ony Êluzowej sà ma∏e; s∏uch
pozostaje w normie; na tym etapie jest
to proces potencjalnie odwracalny.
● Stopieƒ drugi – uformowana niepewna
kieszonka retrakcyjna; ryzyko rozwoju
perlaka jest niewiadome; zmiany morfologiczne b∏ony b´benkowej, takie jak pog∏´bianie si´ kieszonki czy Êcieƒczenie
b∏ony b´benkowej, sà obserwowane w miar´
up∏ywu czasu; s∏uch pozostaje w normie.

▲

Nieprawid∏owe dzia∏anie tràbki Eustachiusza
mo˝e dotyczyç ka˝dego etapu jej otwierania si´.
Definiowane jest jako niemo˝noÊç wyrównywania ciÊnieƒ pomi´dzy jamà ucha Êrodkowego
a nosogard∏em, czego skutkiem jest powstanie
podciÊnienia w uchu Êrodkowym. Nieprawid∏owe funkcjonowanie tràbki Eustachiusza mo˝e
byç spowodowane zaburzeniami nerwowo-mi´Êniowymi (8%) lub b∏ony Êluzowej tràbki (92%).
Zaburzenia nerwowo-mi´Êniowe polegajà
na nadmiernym lub zbyt ma∏ym skurczu mi´Êni
i/lub braku wspó∏dzia∏ania mi´Êni zaanga˝owanych w otwieranie albo zamykanie w∏óknisto-chrz´stnej cz´Êci tràbki Eustachiusza.
Zaburzenia dotyczàce b∏ony Êluzowej to zazwyczaj stany zapalne powodujàce blokad´
Êwiat∏a tràbki, ale równie˝ zaburzenia percepcji
ciÊnienia gazów. Zaburzenia nerwowo-mi´Êniowe
sà leczone zazwyczaj przez foniatrów. Terapia polega na rehabilitacji i wytworzeniu prawid∏owych

nawyków; wa˝ne jest zaanga˝owanie pacjenta
w leczenie.
Nieprawid∏owoÊci b∏ony Êluzowej mogà byç
leczone w trojaki sposób:
● PodejÊcie zachowawcze polega na leczeniu
stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.
● PodejÊcie chirurgiczne na wykonaniu
endoskopowej laserowej plastyki tràbki
Eustachiusza z usuni´ciem od strony nosogard∏a zmienionej zapalnie b∏ony Êluzowej
oraz fragmentu chrzàstki z tylnej Êciany
tràbki. Niemniej wskazania do tego typu
operacji sà bardzo zaw´˝one.
● PodejÊcie rehabilitacyjne polega na zastosowaniu Kinetube. Zadaniem tego urzàdzenia jest generowanie kontrolowanego
dodatniego ciÊnienia w nosogardle podczas
po∏ykania, aby odtworzyç prawid∏owe warunki do otwierania si´ tràbki s∏uchowej.
Pobudzanie w ten sposób czuciowych
zakoƒczeƒ nerwowych dzia∏a jak zabiegi
rehabilitacyjne na uk∏ad nerwowo-mi´Êniowy tràbki s∏uchowej.
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●

Stopieƒ trzeci – niestabilna kieszonka
retrakcyjna z adhezjà do otaczajàcych
struktur, erozjà ∏aƒcucha kosteczek s∏uchowych i otoczki kostnej; kieszonka nie
oczyszcza si´ samoistnie z zalegajàcych
z∏ogów naskórka; wyst´pujà polipy b∏ony
Êluzowej, które wskazujà na dodatkowe
dra˝nienie miejscowe; ryzyko rozwoju
perlaka jest bardzo du˝e; stwierdza si´
takie objawy, jak wyciek z ucha niekiedy
z krwawieniem oraz uczucie dyskomfortu
w uchu; zazwyczaj wyst´puje przewodzeniowy ubytek s∏uchu.

Leczenie miejscowe
kieszonki retrakcyjnej w cz´Êci napi´tej
b∏ony b´benkowej
W przypadku usytuowania kieszonki retrakcyjnej w cz´Êci napi´tej b∏ony b´benkowej
dochodzi do blokowania i tak ju˝ wàskiego przejÊcia pomi´dzy jamà b´benkowà a attykà. Tylno-górny kwadrant jest wciàgany w kierunku
tylnej cz´Êci jamy b´benkowej.
● Stopieƒ pierwszy – stabilna kieszonka
retrakcyjna, stosuje si´ leczenie zachowawcze. Polega ono na regularnym
oczyszczaniu przewodu s∏uchowego zewn´trznego i kontroli kieszonki w otoskopii pod mikroskopem usznym lub w endoskopii usznej. Jest to najcz´stszy stopieƒ
i dotyczy 44% przypadków.
● Stopieƒ drugi – niepewna kieszonka
retrakcyjna, dotyczy 43% przypadków,
wykonuje si´ wyci´cie teleangiektatycznej cz´Êci i zak∏ada dreniki do b∏ony
b´benkowej w celu zapewnienia w∏aÊciwej wentylacji jamy ucha Êrodkowego.
Koleje etapy operacyjne przedstawiajà
si´ nast´pujàco:
1 – za∏o˝enie drenika do b∏ony b´benkowej,
2 – progresywne odsysanie kieszonki, aby
wytworzyç z niej worek wystajàcy
do Êwiat∏a przewodu s∏uchowego zewn´trznego,
3 – przecinanie brzegów powsta∏ego worka,
aby zapobiec nawrotom w przypadku
wydalenia za∏o˝onego wczeÊniej drenika
wentylacyjnego,
4 – w niektórych przypadkach, je˝eli worek
jest zbyt wiotki, mo˝e si´ okazaç konieczne cz´Êciowe jego wyci´cie z dyslokacjà pierÊcienia chrz´stno-w∏óknistego
b∏ony b´benkowej i uniesienie jej brzegów. W takiej sytuacji gojenie jest naturalnym procesem nast´pczym i zazwy-
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czaj w ciàgu 8 dni wytworzony ubytek
w b∏onie b´benkowej si´ zamyka.
JeÊli pojawiajà si´ nawroty, nale˝y wykonaç
tomografi´ komputerowà koÊci skroniowych ze
zwróceniem uwagi na pneumatyzacj´ wyrostka
sutkowatego:
– w przypadku dobrej pneumatyzacji wystarczy powtórzyç zabieg,
– w przypadku s∏abej powietrznoÊci wyrostka
sutkowatego dodatkowo wykonuje si´
antro-attiko-mastoidektomi´, zachowujàc
worek i tylnà Êcian´ przewodu s∏uchowego
zewn´trznego; jeÊli jest to konieczne, wykonuje si´ tympanotomi´ tylnà.
● Stopieƒ trzeci – niestabilna kieszonka
retrakcyjna, stanowi 13% przypadków.
Podstawowà przyczynà jest brak blaszki
w∏aÊciwej w b∏onie b´benkowej. Z tego
powodu konieczne jest u˝ycie przeszczepu
chrzàstki ma∏˝owiny nosowej lub
ochrz´stnej. W naszej Klinice stosujemy
alloprzeszczep b∏ony b´benkowej (Ars
i Ars-Piret 1993). Równie˝ w tym przypadku tomografia komputerowa informuje
nas o pneumatyzacji wyrostka sutkowatego. JeÊli powietrznoÊç jest dobra, wystarczy myringoplastyka. Przy s∏abej
pneumatyzacji nale˝y otworzyç wyrostek.
Technika alloprzeszczepu (allograftu) b∏ony
b´benkowej polega na ca∏kowitym wyci´ciu patologicznie zmienionej b∏ony b´benkowej wraz z jej
pierÊcieniem (myringektomia) i nast´powym
wykonaniu myringoplastyki alloprzeszczepem.
W Belgii obowiàzujà specjalne przepisy prawne
pozwalajàce na zastosowanie alloprzeszczepów.
Taki przeszczep oferuje podwójne korzyÊci:
– zawiera naturalnà blaszk´ w∏aÊciwà, która
umo˝liwia w∏aÊciwy impuls kierunkowy dla
komórek nab∏onka,
– zapewnia sztywnoÊç b∏ony (wynika z przechowywania alloprzeszczepu w formaldehydzie) i tym samym zapobiega nawrotom
kieszonki (Ars 1996, Ars 2008).
JeÊli jest to konieczne, uzupe∏niamy operacj´
rekonstrukcyjnà ossikuloplastykà. W tym celu modelujemy kowade∏ko i umieszczamy je pomi´dzy
r´kojeÊcià m∏oteczka a strzemiàczkiem. W razie
potrzeby rekonstruujemy tylnà Êcian´ przewodu.

Leczenie miejscowe kieszonki retrakcyjnej
w cz´Êci wiotkiej b∏ony b´benkowej
W przypadku kieszonki retrakcyjnej umiejscowionej w cz´Êci wiotkiej b∏ony b´benkowej
dochodzi do wciàgania i przylegania cz´Êci wiotkiej do epitympanum.

●

●

Stopieƒ pierwszy – stabilna kieszonka
retrakcyjna, stosuje si´ leczenie zachowawcze.
Stopieƒ drugi – niepewna kieszonka
retrakcyjna, stosuje si´ to samo leczenie
zachowawcze z regularnym oczyszczaniem kieszonki ze z∏ogów pod mikroskopem usznym.

●

Stopieƒ trzeci – kieszonka niestabilna,
w tej sytuacji proponuj´ wykonanie tympano-ossikuloplastyki z alloprzeszczepem
i otwarciem wyrostka.
Stopieƒ pierwszy i drugi dotyczy 75% przypadków kieszonki retrakcyjnej umiejscowionej
w cz´Êci wiotkiej b∏ony b´benkowej. Pozosta∏e
25% stanowi stopieƒ trzeci. ●
T∏umaczy∏a dr med. Magdalena Lachowska
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VIII KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE
Warszawa, 2–3 grudnia 2011 r.
Sprawozdanie

W dniach 2–3 grudnia 2011 r. odby∏o si´
VIII Krajowe Forum Rynologiczne. Jego organizatorami byli: Klinika Otolaryngologii Oddzia∏u
Stomatologii WUM, Stowarzyszenie Rynologia
Polska oraz Sekcja Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi. Obrady
mia∏y miejsce w hotelu Novotel Airport w Warszawie. Jak co roku konferencja cieszy∏a si´
ogromnym zainteresowaniem. Zarejestrowano
500 uczestników, przy czym ch´tnych by∏o
znacznie wi´cej, ale z uwagi na ograniczone warunki lokalowe organizatorzy zmuszeni byli im
odmówiç. Wzorem lat ubieg∏ych do udzia∏u
w konferencji zaproszono wielu znakomitych
wyk∏adowców z kraju i z zagranicy. WÊród tegorocznych goÊci honorowych byli prof. Maria
Siemionow z Cleveland Clinic (USA) oraz prof.
Eugene B. Kern z Mayo Clinic (USA). Zaproszenie
do wyg∏oszenia wyk∏adów przyj´li równie˝ prof.
Claus Bachert (Gandawa, Belgia), prof. Oliver
Kaschke (Berlin, Niemcy), dr Hesham Saleh
(Londyn, W. Brytania), dr Bertrand Lombard
(Lyon, Francja) oraz dr Peter J.F.M. Lohuis i dr
Hadé Vuyk (Amsterdam, Holandia). Tematyka
obrad by∏a bardzo ró˝norodna. Obejmowa∏a nie
tylko najnowsze osiàgni´cia w dziedzinie chirurgii nosa, zatok przynosowych, podstawy czaszki
oraz chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej
twarzy, ale równie˝ zagadnienia dotyczàce ró˝nych aspektów leczenia zachowawczego infekcji
górnych dróg oddechowych. W programie obrad
znalaz∏o si´ wiele tematów z pogranicza rynologii
oraz mikrobiologii, immunologii i farmakologii.
Szeroko omawiane by∏y aspekty interdyscyplinarne chirurgii zatok przynosowych, b´dàce
w kr´gu zainteresowaƒ otolaryngologów oraz

radiologów, anestezjologów, neurochirurgów,
chirurgów szcz´kowych i alergologów.
VIII Krajowe Forum Rynologiczne rozpoczà∏
wyk∏ad inauguracyjny prof. Wojciecha Golusiƒskiego. Profesor omówi∏ 50 lat chirurgii g∏owy
i szyi w Europie, skupiajàc si´ na ewolucji podejÊcia terapeutycznego i metod chirurgicznych
w rynologii, otologii, onkologii i endoskopii.
Zwróci∏ uwag´ na rosnàcà rol´ estetyki i efektu
kosmetycznego w chirurgii g∏owy i szyi, które
obecnie bierze si´ pod uwag´ na równi z efektem
terapeutycznym i ogólnà jakoÊcià ˝ycia pacjenta,
nawet w dziedzinie onkologii.
Pierwsza sesja na sali plenarnej, zatytu∏owana „Meandry mikrochirurgii wewnàtrznosowej”, dotyczy∏a problematyki chirurgii ma∏˝owin
nosowych oraz post´powania z t´tnicà klinowo-podniebiennà. Wyk∏adowcy (dr Jaros∏aw Balcerzak
i dr Marta Held-Zió∏kowska) nawiàzywali do anatomii, metod obrazowania i stosowanych dost´pów operacyjnych do omawianych struktur jamy
nosa oraz omawiali mikrochirurgiczne metody
leczenia niektórych patologii w wymienionym
rejonie. Podstawowà konkluzjà by∏o zachowanie
generalnej zasady chirurgii zachowawczej i minimalnie inwazyjnej. PodkreÊlono niekorzystny
efekt czynnoÊciowy klasycznej konchoplastyki
ma∏˝owiny nosowej dolnej oraz resekcji ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej, wykonywanej w celu
u∏atwienia dojÊcia do sitowia. Najciekawszy
w tej sesji wyk∏ad dr. Tomasza Gotliba dotyczàcy
t´tnicy klinowo-podniebiennej musia∏ niestety
zostaç przerwany, poniewa˝ wyk∏ady pierwszych referentów przekroczy∏y znacznie przewidziane normy czasowe.
Sesj´ zatytu∏owanà „Obrze˝a rynologii”, poprowadzonà przez prof. Paw∏a Str´ka, zdominowali
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zaproszeni goÊcie z Krakowa: profesor Janusz
Marcinkiewicz, prof. Ewa Ni˝ankowska-Mogilnicka
i prof. Ma∏gorzata Bulanda, którzy reprezentowali ró˝ne dziedziny medycyny, powiàzane jednak
ÊciÊle z otorynolaryngologià. Ostatni wyk∏ad,
omawiajàcy rynologiczne objawy choroby refluksowej, wyg∏osi∏ goÊç z Londynu dr Hesham
Saleh. Niezwykle ciekawe i praktyczne referaty
dotyczàce patofizjologii chorób laryngologicznych, z uwzgl´dnieniem pod∏o˝a mikrobiologicznego i immunologicznego, podkreÊla∏y interdyscyplinarny charakter niektórych patologii
laryngologicznych. JednoczeÊnie wyk∏adowcy
k∏adli nacisk na nowoczesne podejÊcie terapeutyczne i problemy spotykane w codziennej praktyce lekarskiej.
W trakcie sesji pt. „Ró˝ne oblicza infekcji
górnych dróg oddechowych” g∏os mieli specjaliÊci z zakresu immunologii klinicznej (prof. Rafa∏
Pawliczak i prof. Jacek Roliƒski) oraz pediatra
prof. Andrzej Radzikowski. Poruszone zosta∏y
niezwykle istotne, a niejednokrotnie marginalizowane lub nierozpoznawane zaburzenia immunologiczne, le˝àce u podstaw cz´stych infekcji
górnych dróg oddechowych. Ponadto zwrócono
uwag´ na koniecznoÊç szczepieƒ przeciw podstawowym patogenom bakteryjnym, odpowiedzialnym za infekcje górnych dróg oddechowych.
Pierwszy dzieƒ forum uÊwietni∏ wyk∏ad goÊcia
honorowego prof. Marii Siemionow z Cleveland
Clinic w Ohio. Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, Êwiatowà s∏aw´ zyska∏a po tym,
jak w grudniu 2008 roku wraz ze swoim zespo∏em wykona∏a czwartà na Êwiecie, a pierwszà
w Stanach Zjednoczonych udanà operacj´ przeszczepienia twarzy. By∏a to jak dotàd najbardziej
z∏o˝ona i rozleg∏a operacja tego typu, obejmujàca
80% powierzchni twarzy wraz ze skórà, mi´Êniami
oraz rusztowaniem kostnym. Podczas swojego
wyk∏adu prof. Siemionow streÊci∏a 20 lat ˝mudnej
pracy badawczej, która umo˝liwi∏a jej osiàgni´cie
tak spektakularnego sukcesu. Poczàtkowo wykonywa∏a przeszczepy na modelu doÊwiadczalnym
szczura, nast´pnie prowadzi∏a doÊwiadczenia
na zw∏okach w laboratorium anatomicznym.
Proces przygotowaƒ wymaga∏ równie˝ pog∏´bionych badaƒ w zakresie immunologii i psychologii.
Profesor Siemionow wielokrotnie podkreÊla∏a,
ile trudu i determinacji wymaga∏o uzyskanie
zgody komisji bioetycznej na przeprowadzenie
tak niecodziennej operacji oraz przekonanie
Êwiata do sensu i potrzeby takiego zabiegu. Profesor
Siemionow wyg∏osi∏a wyk∏ad w j´zyku polskim,
jednak ze wzgl´du na obecnoÊç zaproszonych
goÊci zagranicznych slajdy zosta∏y opracowane
w j´zyku angielskim. Podczas wyk∏adu sala

Prof. Antoni Krzeski i prof. Maria Siemionow.

plenarna wype∏niona by∏a po brzegi. Dla wielu
osób zabrak∏o miejsc siedzàcych. W gronie s∏uchaczy obecny by∏ rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk.
Trwajàcy niemal godzin´ wyk∏ad przyj´to
z ogromnym entuzjazmem, wyra˝onym owacjà
na stojàco.
W sesji pt. „Nowe technologie w rynologii”,
prowadzonej przez prof. Macieja Misio∏ka, udzia∏
wzi´li goÊcie z zagranicy: prof. Olivier Kaschke
i dr Bertrand Lombard oraz prof. Jaromir Budzianowski, specjalista w dziedzinie fitoterapii. Profesor Kaschke i dr Lombard prezentowali prace
dotyczàce zastosowania nowoczesnych technologii w chirurgii zatok przynosowych i podstawy
czaszki, u∏atwiajàcych dost´p i poprawiajàcych
bezpieczeƒstwo zabiegów operacyjnych. Natomiast wyk∏ad o fitoterapii przedstawia∏ podstawowe zasady wspó∏czesnego zio∏olecznictwa
i przekonywa∏ o skutecznoÊci stosowania tej
metody w leczeniu zachowawczym schorzeƒ
infekcyjnych górnych dróg oddechowych. Istotne
by∏o podkreÊlenie ró˝nicy mi´dzy fitoterapià
i homeopatià.
Pierwszy dzieƒ konferencji zdominowa∏y
równie˝ warsztaty prowadzone przez goÊcia honorowego prof. Eugene'a B. Kerna. Warsztaty
programem i nazwà – Rhinofest Poland 2011 –
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nawiàzywa∏y do kursu, jaki odbywa si´ co dwa
lata w Mayo Clinic w Rochester w Stanach Zjednoczonych. Prof. Eugene Kern jest wieloletnim
wyk∏adowcà Mayo Clinic. Z wyk∏adami dla lekarzy i studentów jeêdzi po ca∏ym Êwiecie. Odwiedza∏ Afryk´, Azj´, Europ´ i obie Ameryki. Posiada tytu∏ honorowego profesora Uniwersytetu
w Guangzhou w Chinach oraz Uniwersytetu
w Tokio. By∏ przewodniczàcym Amerykaƒskiego
Towarzystwa Rynologicznego i Mi´dzynarodowego Towarzystwa Rynologicznego. O jego talencie dydaktycznym Êwiadczy fakt, ˝e siedmiokrotnie zdobywa∏ tytu∏ najlepszego nauczyciela
roku swojej uczelni. Ten w∏aÊnie talent dydaktyczny po∏àczony z 40-letnim doÊwiadczeniem
sprawi∏, ˝e Rhinofest Poland 2011 by∏o prawdziwym rynologicznym Êwi´tem. Warsztaty rozpocz´∏a dr Anna Tuszyƒska, która przedstawi∏a
prof. E.B. Kerna oraz wspomnia∏a o jego ogromnym wp∏ywie na rozwój rynologii w Polsce. Profesor zaczà∏ od podstawowych tematów, o których ka˝dy lekarz powinien pami´taç, m.in.
o w∏aÊciwym podejÊciu do pacjenta. PodkreÊla∏
tak˝e, aby pytaç wprost: „Co ci przeszkadza
w twoim nosie?” i odpowiedzià na to pytanie kierowaç si´ w dalszym post´powaniu. Przypomina∏, ˝e nale˝y byç maksymalistà w gabinecie, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem mo˝liwych powik∏aƒ, a minimalistà na bloku operacyjnym, kierujàc si´ zasadà, i˝ „zawsze mo˝na coÊ dociàç
i usunàç podczas kolejnego zabiegu”. Odwrotna
sytuacja jest o wiele trudniejsza lub wr´cz niemo˝liwa. Kolejne cz´Êci wyk∏adów dotyczy∏y
anatomii i fizjologii nosa, oczywiÊcie z punktu
widzenia operatora – chirurga przegrody nosa
i zastawki oraz chirurgii nosa zewn´trznego.
Prezentacje by∏y bardzo interesujàce, zilustrowane licznymi rycinami oraz du˝à iloÊcià zdj´ç
i filmów instrukta˝owych. W po∏àczeniu z talentem dydaktycznym prof. Kerna, który wciàga∏
w dyskusj´ s∏uchaczy i u˝ywa∏ nietypowych
rekwizytów (nó˝ kuchenny), da∏o to prawdziwy
obraz chirurgii rynologicznej, od szczegó∏ów
anatomicznych poczàwszy, a skoƒczywszy na
psychologii pacjenta i problemach z refundacjà.
Nast´pnie profesor Kern mówi∏ o problemach,
jakie mogà stanàç przed chirurgiem w trakcie
i po zabiegu. Tu tak˝e podkreÊla∏ znaczenie w∏aÊciwego podejÊcia do pacjenta: „Tego niestety
nie mo˝na si´ nauczyç na studiach, a sprawa jest
istotna”. Wyk∏ad na temat powik∏aƒ zilustrowany by∏ licznymi zdj´ciami. Dotyczy∏y one
przypadków zarówno z jego praktyki, jak i z doÊwiadczeƒ innych chirurgów. Zwróci∏ tak˝e
szczególnà uwag´ na pacjentów z dysmorfofobià
(ang. body dysmorphic disorder), którzy wyma-

gajà konsultacji psychiatrycznej. Wa˝ne jest tak˝e zgromadzenie przed zabiegiem odpowiedniej
dokumentacji: fotografie, rynomanometria, badania w´chu – by mo˝liwie jak najszerzej zobiektywizowaç efekty dzia∏aƒ chirurgicznych. Pozwoli to uniknàç niepotrzebnych nieporozumieƒ.
Na zakoƒczenie prof. Kern pokaza∏ mo˝liwoÊci
implantowania podbródka. Warsztaty oprócz
ogromnej iloÊci informacji z zakresu anatomii
i chirurgii nosa dostarczy∏y tak˝e wiedzy, którà
rzadko mo˝na znaleêç w podr´cznikach – wiedzy
o relacjach lekarz – pacjent. Relacji tych musimy
nauczyç si´ sami, ale wskazówki lub wr´cz drogowskazy prof. Kerna mogà nam t´ drog´ znacznie skróciç i wyprostowaç. O zaanga˝owaniu
prof. Kerna w dzie∏o dydaktyczne Êwiadczy∏ stan
jego g∏osu, który pod koniec konferencji zdradza∏
skutki ci´˝kiej pracy.
W piàtkowy wieczór odby∏o si´ niecodzienne
spotkanie towarzyskie w kameralnym gronie,
przy projekcji sztuki teatralnej „Mettle of Honor”
autorstwa prof. Eugene’a Kerna. Dramat ten,
osadzony w realiach wojny secesyjnej 1861–1865,
opiewa∏ histori´ m∏odej amerykaƒskiej lekarki
chirurga, perypetie jej kariery zawodowej, dà˝enia do realizacji idea∏u i niesienia pomocy cierpiàcym oraz zmagania z uprzedzeniami ze strony
dowódców armii i zdominowanego przez m´˝czyzn Êrodowiska ówczesnych medyków. Spektakl
ten spotka∏ si´ z zainteresowaniem, a fakt napisania
scenariusza i wyre˝yserowania sztuki teatralnej
przez lekarza wzbudzi∏ ogólny szacunek.
W sobot´, 3 grudnia, odby∏o si´ Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Cz∏onków
Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy
PTORL-ChGiS. W trakcie posiedzenia wybrano
w sposób tajny nowy Zarzàd Sekcji na lata
2012–2013 w sk∏adzie: prof. dr hab. med. Wojciech Golusiƒski – przewodniczàcy, prof. dr hab.
med. Bo˝ena Skotnicka, prof. dr hab. med. Antoni
Krzeski, prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz,
prof. dr hab. med. Maciej Misio∏ek, prof. dr hab.
med. Pawe∏ Str´k – cz∏onkowie, dr med. Eliza
Bro˝ek-Màdry – sekretarz. W trakcie obrad zg∏oszono wniosek o koniecznoÊci wspó∏pracy mi´dzy Sekcjà Rynologicznà a Zarzàdem G∏ównym
PTORL-ChGiS, zw∏aszcza w zakresie planowania
konferencji naukowych i szkoleniowych.
Poranne posiedzenie plenarne, prowadzone
przez prof. Waleri´ Hryniewicz, zosta∏o poÊwi´cone rekomendacjom post´powania w pozaszpitalnych zaka˝eniach górnych dróg oddechowych.
Wszyscy wyk∏adowcy (prof. W. Hryniewicz, prof.
A. Radzikowski, prof. E. Hassmann-Poznaƒska
i prof. A. Krzeski) jednog∏oÊnie podkreÊlali koniecznoÊç przestrzegania podstawowych zasad
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z dodatkowym pomiarem impedancji – co zwi´ksza czu∏oÊç i wiarygodnoÊç metody. Prezentacja
zilustrowana by∏a wykresami, przyk∏adowymi
badaniami, fotografiami i wynikami badaƒ. Doktor Saleh mówi∏ tak˝e o mo˝liwoÊciach leczenia
choroby refluksowej prze∏yku ze szczególnym
uwzgl´dnieniem inhibitorów pompy protonowej.
Wczesnym popo∏udniem odby∏y sie dwie interesujàce sesje. Pierwsza z nich, pt. „Konsultacje
laryngologiczne”, cieszy∏a si´ ogromnym zainteresowaniem uczestników konferencji. Moderatorem
sesji by∏ prof. Stankiewicz, a w lo˝y ekspertów
zasiedli: prof. S. Bieƒ, prof. A. Krzeski, prof. P.
Str´k, dr hab. P. Budruk oraz dr A. SieÊkiewicz.
Formu∏a konsultacji laryngologicznych wydaje
si´ szczególnie interesujàca dla kolegów laryngologów ze wzgl´du na swój praktyczny charakter.
Pozwala nie tylko podzieliç si´ z kolegami w∏asnym doÊwiadczeniem, ale co wa˝niejsze swoimi
wàtpliwoÊciami odnoszàcymi si´ do diagnozy
i leczenia wybranych jednostek chorobowych.
Prezentowane przypadki wywo∏a∏y dyskusj´
zarówno wÊród grona ekspertów, jak i audytorium. Szczególnie ˝ywio∏owo omawiano doÊwiadczenia w przypadku polipa krwawiàcego przegrody
nosa u ci´˝arnej oraz brodawczaków odwróconych
jamy nosa. Temat brodawczaków odwróconych
pojawi∏ si´ równie˝ w kolejnej sesji, co potwierdza
trudnoÊç diagnostycznà i potrzeb´ ogromnego
doÊwiadczenia w post´powaniu leczniczym z tà
relatywnie cz´stà patologià jamy nosa.
Ostatnia sesja, pt. „Tematy wolne”, skupi∏a
g∏ównie grono m∏odych lekarzy laryngologów.
Najwi´kszà dyskusj´ wywo∏a∏a prezentacja dr.
Tomasza Grochowskiego dotyczàca znaczenia
poprawy dro˝noÊci nosa u pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym. Jako lekarze laryngolodzy z niepokojem obserwujemy powszechnoÊç stosowania aparatów CPAP jako pierwszej
i cz´sto jedynej metody post´powania z pacjentem z rozpoznanym zespo∏em obturacyjnego
bezdechu sennego. Tymczasem, zgodnie z danymi
z piÊmiennictwa, 50% pacjentów skierowanych
do leczenia za pomocà CPAP rezygnuje z aparatu
ju˝ po pierwszej próbie aplikacji. Cz´Êç z tych
niepowodzeƒ mo˝na t∏umaczyç nietolerancjà
aparatu zwiàzanà z nieprawid∏owà dro˝noÊcià
jam nosa, która wymusza stosowanie wy˝szych
ciÊnieƒ roboczych protezy. Wydaje si´ zatem, ˝e
laryngologiczna ocena i leczenie chirurgiczne
zw´˝eƒ górnego odcinka dróg oddechowych powinno stanowiç obowiàzkowy element post´powania w obturacyjnym bezdechu sennym. Doktor
Zuzanna Gronkiewicz z Kliniki Otolaryngologii
Oddzia∏u Stomatologii WUM przedstawi∏a pionierskà prac´ potwierdzajàcà obecnoÊç receptorów

antybiotykoterapii, szczególnie w terapii empirycznej. Referenci przedstawili nowoczesne
trendy i rekomendacje dotyczàce dawkowania
i czasu podawania antybiotyków. PodkreÊlali niepokojàcà tendencj´ narastania opornoÊci typowych patogenów górnych dróg oddechowych
i koniecznoÊç przeciwdzia∏ania tego typu zjawiskom. Jednoznacznie pot´pili rutynowe profilaktyczne przepisywanie antybiotyków w infekcji
o etiologii wirusowej. Ponadto przekonywali o zasadnoÊci stosowania nowoczesnych szczepieƒ
przeciw typowym patogenom dróg oddechowych.
Przed po∏udniem odby∏ si´ sponsorowany
wyk∏ad prof. Clausa Bacherta z Belgii, prezentujàcy wyniki badaƒ, przeprowadzonych zgodnie
z zasadami EBM, na temat skutecznoÊci fitofarmaceutyków w leczeniu ostrego nie˝ytu nosowo-zatokowego.
Równolegle odbywa∏a si´ sesja naukowa poÊwi´cona aspektom interdyscyplinarnym chirurgii endoskopowej zatok przynosowych i podstawy czaszki, której moderatorem by∏ dr Andrzej
SieÊkiewicz. Sesj´ rozpocz´∏a dr Dorota Werel,
która przedstawi∏a radiologiczne problemy diagnostyczne i ró˝nicowanie zmian patologicznych
zatok przynosowych i podstawy czaszki. Nast´pnie dr Andrzej Drozdowski omówi∏ anestezjologiczne aspekty uzyskiwania dobrych warunków
pola operacyjnego w trakcie operacji w rejonie
g∏owy i szyi, po którym to wystàpieniu rozgorza∏a
dyskusja na temat wspó∏pracy chirurga z anestezjologiem w warunkach bloku operacyjnego. Kolejny wyk∏adowca, dr Krzysztof Dalke, ukaza∏
ró˝ne aspekty operacji u pacjentów z triadà aspirynowà i rozleg∏à polipowatoÊcià jam nosa i zatok
przynosowych. Kolejne dwa wyk∏ady, omawiajàce
operacje z pogranicza laryngologii, neurochirurgii i chirurgii twarzowo-szcz´kowej, wzbudzi∏y
szczególnie du˝e zainteresowanie. Najpierw dr
Pawe∏ Poppe przedstawi∏ endoskopowe dost´py
w patologiach do∏u skrzyd∏owo-podniebiennego
i podskroniowego, a nast´pnie dr Andrzej SieÊkiewicz omówi∏ endoskopowà eksploracj´ oczodo∏u i wn´trza jamy czaszki. Sesj´ zakoƒczy∏
wyk∏ad prof. Wojciecha Golusiƒskiego pt. „Kiedy
dost´p endoskopowy jest niewystarczajàcy?”.
Profesor skupi∏ si´ g∏ównie na przypadkach
onkologicznych.
Podczas kolejnej sesji wyk∏ad przedstawi∏ dr
Hesham Saleh z Royal Brompton Hospital i
Charing Cross Hospital w Londynie. Mówi∏ o diagnostyce choroby refluksowej prze∏yku ze szczególnym uwzgl´dnieniem aspektów laryngologicznych. Istotnà rol´ w procesie diagnostycznym,
poza oczywistym dok∏adnym wywiadem i badaniem przedmiotowym, odgrywa pH-metria
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somatostatyny w tkance guzów typu angiofibroma
oraz przedstawi∏a mo˝liwoÊç zastosowania analogów somatostatyny w wykrywaniu i obrazowaniu tego typu nowotworów. Miejmy nadziej´, ˝e
odkrycie to b´dzie stanowiç pod∏o˝e do opracowania metod leczniczych, które dzi´ki obecnoÊci
wspomnianych receptorów pozwolà na wybiórcze
niszczenie tkanek guza. W sesji tematów wolnych
dr Magdalena Tomaszewska zaprezentowa∏a
równie˝ prac´ dotyczàcà rzadkich przyczyn p∏ynotoków samoistnych z zatoki klinowej. Jednà
z nich mo˝e stanowiç przetrwa∏y kana∏ Sternberga (anatomicznie: kana∏ czaszkowo-gard∏owy
boczny). Brak pe∏nego zrostu skrzyde∏ wi´kszych
z trzonem koÊci klinowej w okresie wczesnego
dzieciƒstwa skutkuje istnieniem dro˝nego kana∏u
po∏o˝onego przyÊrodkowo do otworu okràg∏ego
na bocznej Êcianie trzonu koÊci klinowej. Po zakoƒczeniu procesu pneumatyzacji zatoki zachowany kana∏ stanowi po∏àczenie pomi´dzy Êrodkowym do∏em czaszki a zatokà klinowà, które
mo˝e objawiaç si´ p∏ynotokiem samoistnym
bàdê przepuklinà oponowo-czaszkowà zlokalizowanà w zatoce klinowej.
Podczas dwóch ostatnich sobotnich sesji,
na równoleg∏ej sali, odby∏y si´ mi´dzynarodowe
warsztaty poÊwi´cone nowotworom skóry i chirurgii rekonstrukcyjnej twarzy. Moderatorami
sesji byli prof. Maciej Misio∏ek i prof. Stanis∏aw
Bieƒ. Wyk∏ady wyg∏osi∏o dwóch znakomitych
goÊci z Holandii: dr Hadé Vuyk i dr Peter Lohuis.
Warsztaty by∏y prowadzone w j´zyku angielskim. Dla zainteresowanych istnia∏a mo˝liwoÊç
wys∏uchania t∏umaczenia symultanicznego.
Wprowadzeniem do trwajàcych niemal 5 godzin
warsztatów by∏ wyk∏ad dr Lohuisa dotyczàcy
problematyki epidemiologii, symptomatologii
i diagnostyki nowotworów z∏oÊliwych skóry
twarzy. Kolejne wyk∏ady, opatrzone niezwykle
bogatym materia∏em klinicznym z dokumentacjà
fotograficznà, poÊwi´cone by∏y ju˝ stricte
technikom chirurgicznego leczenia nowotworów
skóry i rekonstrukcji z mo˝liwie najlepszym
efektem estetycznym i czynnoÊciowym. Doktor
Vuyk szczegó∏owo omówi∏ problem odtwarzania
ubytków w rejonie skrzyde∏ek i wierzcho∏ka nosa.
Wielokrotnie podkreÊla∏ zalety dobrze unaczynionego p∏ata uszypu∏owanego z czo∏a. W trakcie
swoich kolejnych prelekcji porusza∏ problem rekonstrukcji powiek oraz plastycznego odtwarzania
ma∏˝owin usznych. W dalszej cz´Êci warsztatów
dr Lohuis omawia∏ sposoby odtwarzania ubytków po rozleg∏ych resekcjach tkanek mi´kkich

twarzy oraz rekonstrukcji w rejonie warg. Ostatnim poruszanym tematem by∏a rekonstrukcja
czynnoÊciowa twarzy u osób z pora˝eniem ga∏´zi
nerwu twarzowego. Dyskutowano o technikach
odtwarzania ciàg∏oÊci nerwu twarzowego, m.in.
za pomocà nerwu usznego wielkiego oraz nerwu
podj´zykowego. Pomimo ˝e warsztaty przed∏u˝y∏y si´ o ponad 30 minut, wiele osób z zainteresowaniem wys∏ucha∏o wszystkich prelekcji a˝
do samego koƒca.
VIII Krajowe Forum Rynologiczne zakoƒczy∏
Wieczór Autorski prof. Antoniego Krzeskiego
w „Fabryce Trzciny”. Wieczór prowadzili Ewa
Woydy∏∏o i Wiktor Osiatyƒski. Spotkanie rozpocz´∏o si´ wr´czeniem godnoÊci Amicus Rhinologiae
Polonicae (Przyjaciel Polskiej Rynologii) prof.
Stanis∏awowi Betlejemskiemu oraz godnoÊci
Artifex Rhinologiae Polonicae (Cz∏onka Honorowego Stowarzyszenia „Rynologia Polska”) prof.
Marii Siemionow. GodnoÊci Amicus Rhinologiae
Polonicae otrzyma∏y równie˝ El˝bieta Penderecka
i Ma∏gorzata Koz∏owska oraz dr Peter Lohuis i dr
Hadé Vuyk. Nast´pnie Ewa Woydy∏∏o wprowadzi∏a zgromadzonych w Êwiat muzyki Krzysztofa
Pendereckiego i jego utworu „Powia∏o na mnie
morze snów…”, do którego dokona∏ wyboru
poezji polskiej. Na scenie jako pierwszy zaprezentowa∏ si´ Bartosz Koziak, wykonujàc „Violoncello
totale” solo na wiolonczel´ Krzysztofa Pendereckiego. Nast´pnie fragmenty wyboru poezji
„Ogród zakl´ty…” przeczytali prof. Ewa Osuch-Wójcikiewicz i prof. Stanis∏aw Bieƒ. Po recytacji
kwartet smyczkowy d-moll op. 76 nr 2, cz. IV
Finale, Vivace assai Josepha Haydna wykona∏
kwartet smyczkowy Meccorre String Quartet.
Drugi wybór poezji pt. „Co mówi noc?” przeczytali
El˝bieta Penderecka i prof. Wojciech Golusiƒski,
po czym kwartet smyczkowy G-dur KV 387 cz.
I Allegro Wolfganga Amadeusza Mozarta wykona∏ Meccorre String Quartet. Trzeci wybór poezji
pt. „Requiem” przeczytali Zofia Kucówna i prof.
Antoni Krzeski. Wieczór zakoƒczy∏ wyst´p Meccorre
String Quartet prezentujàcy III kwartet smyczkowy Krzysztofa Pendereckiego. Nast´pnie wszyscy uczestnicy Wieczoru otrzymali podzi´kowania
i zostali zaproszeni na kolacj´.
dr Joanna Radzikowska
oraz zespó∏ lekarzy z Kliniki Otolaryngologii
Oddzia∏u Stomatologii WUM

grudzieƒ 2011
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Zaproszeni wyk∏adowcy zagraniczni
Prof. Peter A. Adamson
Peter A. Adamson jest jednym z czo∏owych Êwiatowych chirurgów plastycznych
twarzy. Chirurgi´ g∏owy i szyi studiowa∏ na Uniwersytecie w Ontario, po czym
uzyska∏ presti˝owe stypendium McLaughlina, które umo˝liwi∏o mu dalsze szkolenie
w dziedzinie chirurgii estetycznej twarzy na Uniwersytecie Tulane w Nowym
Orleanie. Dr Adamson nale˝y do zespo∏u lekarskiego Uniwersyteckiego Szpitala
Publicznego w Toronto. Jest równie˝ profesorem na Oddziale Otolaryngologii
Chirurgii G∏owy i Szyi oraz kierownikiem Wydzia∏u Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Uniwersytetu w Toronto.
Jako wyk∏adowca zarówno w kraju, jak i za granicà propaguje najnowsze osiàgni´cia chirurgii kosmetycznej twarzy. Jest autorem ponad 180 publikacji naukowych oraz licznych prezentacji medycznych w ponad 30 krajach. Zakres zainteresowaƒ
naukowych dr. Adamsona obejmuje chirurgi´ powiek i lifting twarzy, chirurgi´ kosmetycznà i rekonstrukcyjnà
nosa, endoskopowe odm∏adzanie twarzy, dermabrazj´ laserowà, zastosowanie toksyny botulinowej, wype∏niacze
twarzy i inne operacje w zakresie chirurgii plastycznej twarzy. Pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego kanadyjskiej
i Amerykaƒskiej Akademii Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, jest równie˝ przewodniczàcym Kanadyjskiej
Fundacji Chirurgii Plastycznej Twarzy, organizacji humanitarnej, która finansuje misje zagraniczne dla chirurgów
majàce na celu leczenie dzieci z wrodzonymi i pourazowymi deformacjami.
Dr Adamson zosta∏ wielokrotnie uhonorowany i odznaczony za swój dorobek zawodowy.

Prof. Cuneyt M. Alper
Cuneyt M. Alper jest profesorem laryngologii dzieci´cej Uniwersytetu w Pittsburghu
(USA). Jest dyrektorem programu specjalizacyjnego z laryngologii dzieci´cej. Uzyska∏
specjalizacj´ z otolaryngologii nadanà mu przez Amerykaƒskà Rad´ Otolaryngologii
Chirurgii G∏owy i Szyi. Jest autorem i wspó∏autorem 70 publikacji, naczelnym
redaktorem ksià˝ek: „Decision making in ear, nose throat disorders” opublikowanej
w 2001 roku oraz „Advanced therapy of otitis media” wydanej w roku 2004. By∏ równie˝ wspó∏redaktorem czwartej edycji „Bluestone and stool’s pediatric otolaryngology”
wydanej w 2002 roku. Jest cz∏onkiem panelu ekspertów Amerykaƒskiego Towarzystwa
Laryngologii Dzieci´cej oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Stanów Zjednoczonych
(NIH), jak równie˝ kierownikiem i wspó∏wykonawcà wielu grantów NIH.
G∏ówne zainteresowania zawodowe dr. Alpera dotyczà obturacji górnych dróg
oddechowych, bezdechów podczas snu, stanów zapalnych górnych dróg oddechowych u dzieci, dysfunkcji tràbki
s∏uchowej i zapalenia ucha Êrodkowego, jak równie˝ problemy podejmowania decyzji w sprawie zachowawczego
lub chirurgicznego leczenia wymienionych schorzeƒ.

Prof. Stacey Ishman
Stacey Ishman pracuje w Klinice Otolaryngologii Chirurgii G∏owy i Szyi Uniwersytetu
Medycznego Johna Hopkinsa w Baltimore. Studiowa∏a medycyn´ w Rush Medical
College, a nast´pnie odby∏a rezydentur´ z otolaryngologii w Medical College of
Wisconsin, uzyskujàc stopieƒ specjalisty w dziedzinie otolaryngologii. Dr Ishman
ukoƒczy∏a zaawansowane szkolenie w zakresie zaburzeƒ oddychania podczas snu
oraz uzyska∏a specjalizacj´ z otolaryngologii i medycyny snu nadanà przez Amerykaƒskà Rad´ Otolaryngologii Chirurgii G∏owy i Szyi.
Obecnie jest dyrektorem Centrum Chirurgii Chrapania i Bezdechów w Johns Hopkins Hospital w Baltimore.
G∏ówne zainteresowania zawodowe dr Ishman dotyczà wyników pooperacyjnych w chirurgii zaburzeƒ oddychania
podczas snu u dzieci i doros∏ych. Szczególnie interesuje si´ obturacyjnym zespo∏em bezdechów podczas snu
u dzieci z nieprawid∏owoÊciami szkieletu twarzoczaszki, np. w zespole Downa.
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Prof. Oliver Kaschke
Oliver Kaschke jest kierownikiem Kliniki Otolaryngologii Chirurgii Plastycznej
Twarzy w szpitalu Sankt Gertrauden w Berlinie. Jest absolwentem Humboldt-Universität
w Berlinie. Jego zainteresowania kliniczne i chirurgiczne skupiajà si´ na chirurgii ucha
i koÊci skroniowej, mikrochirurgii wewnàtrznosowej i przedniego do∏u czaszki, chirurgii
plastycznej twarzy, a tak˝e chirurgii krtani i tchawicy. Prof. Kaschke by∏ wielokrotnie
wyk∏adowcà na mi´dzynarodowych kursach chirurgii nosa i zatok przynosowych,
chirurgii ucha i koÊci skroniowej, chirurgii plastycznej nosa i tchawicy. Jest cz∏onkiem
wielu towarzystw chirurgicznych, m.in.: Niemieckiego Towarzystwa Otorynolaryngologów i Chirurgów G∏owy i Szyi, American Academy of Facial Plastic and Reconstructive
Surgery, European Academy of Facial Plastic Surgery, German Society of Skull Base
Surgery oraz International Society for Aesthetic Medicine. Jest wspó∏autorem kilku
ksià˝ek i rozdzia∏ów w ksià˝kach laryngologicznych.

Prof. Regina P. Walker
Regina Paloyan Walker jest profesorem Laryngologii w Loyola University w Chicago
(USA). Stopieƒ licencjata w dziedzinie nauk przyrodniczych, a nast´pnie dyplom
lekarza uzyska∏a w Northwestern University w Chicago. Dr Walker odby∏a rezydentur´ z otolaryngologii w Loyola University w Chicago, uzyskujàc stopieƒ specjalisty
w dziedzinie otolaryngologii i medycyny snu nadany przez Amerykaƒskà Rad´
Otolaryngologii Chirurgii G∏owy i Szyi. W latach 2003-2006 by∏a kierownikiem
komisji do spraw zaburzeƒ oddychania podczas snu Amerykaƒskiej Akademii Otolaryngologii Chirurgii G∏owy i Szyi.
Doktor Walker jest autorkà 33 publikacji poÊwi´conych problemom chirurgii
w przypadku chrapania oraz bezdechów podczas snu. Jej wiedza specjalistyczna
i zainteresowania naukowe dotyczà chirurgii podniebienia w leczeniu chrapania
i bezdechów podczas snu, w∏àczajàc zabiegi laserowe, implanty podniebienia, uwulopalatofaryngoplastyki,
jak równie˝ chirurgi´ zwiàzanà z zaburzeniami endokrynologicznymi w laryngologii. Dr Walker jest sta∏ym
wyk∏adowcà na specjalistycznych kongresach krajowych i mi´dzynarodowych.

Prof. Theresa L. Whiteside
Theresa L. Whiteside jest profesorem na Wydzia∏ach Patologii, Immunologii i Otolaryngologii Uniwersytetu w Pittsburghu (USA). Od ponad 30 lat zajmuje si´ badaniami
nad immunologià nowotworów g∏owy i szyi oraz monitorowaniem odpowiedzi immunologicznej u chorych z nowotworami. Jest Êwiatowym ekspertem w zakresie badaƒ
nad rolà uk∏adu immunologicznego w progresji nowotworu, mechanizmami u˝ywanymi
przez nowotwory do unikni´cia kontroli uk∏adu odpornoÊciowego i immunoterapià
nowotworów. Jest równie˝ ekspertem w dziedzinie immunologii laboratoryjnej i badaƒ
klinicznych w zakresie immunoterapii nowotworów. Prof. Whiteside posiada specjalizacj´
w zakresie immunologii laboratoryjnej przyznanà przez American Board of Medical
Laboratory Immunology (ABMLI). Przez ostatnie 25 lat pe∏ni∏a funkcj´ dyrektora laboratorium szczepionek przeciwnowotworowych (Immunologic Monitoring and Cell
Products Laboratory) na Uniwersytecie w Pittsburghu. By∏a równie˝ wykonawcà lub wspó∏wykonawcà wielu badaƒ
klinicznych w zakresie zastosowaƒ produktów komórkowych i zwiàzków biologicznie czynnych, g∏ównie u chorych
z nowotworami. Prof. Whiteside opublikowa∏a 502 oryginalne artyku∏y w recenzowanych czasopismach medycznych,
509 abstraktów zjazdowych i 152 inne prace, ∏àcznie z rozdzia∏ami do ksià˝ek i pracami poglàdowymi. Wi´kszoÊç
publikacji dotyczy wp∏ywu mikroÊodowiska nowotworu na komóki immunologiczne, ze szczególnym uwzgl´nieniem
limfocytów T-regulatorowych (Treg), a tak˝e interakcji mikrop´cherzyków pochodzenia nowotworowego z komórkami
immunologicznymi.
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II ÂLÑSKIE FORUM
LARYNGOLOGICZNE
Ustroƒ, 1–3 marca 2012 r.
Sprawozdanie
W ramach II Âlàskiego Forum Laryngologicznego pt. „Post´py w audiologii, rynologii i onkologii laryngologicznej” odby∏a si´ w Ustroniu konferencja laryngologiczna (1–3 marca br.). Zosta∏a
zorganizowana przez Centrum Medyczne Mavit
i Katedr´ Laryngologii w Zabrzu Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pod patronatem Oddzia∏u Âlàsko-Opolskiego Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
G∏owy i Szyi.
Organizatorzy konferencji zaproponowali trzy
niezale˝ne tematy w dziedzinie audiologii, rynologii i onkologii laryngologicznej. W charakterze wyk∏adowców zaproszono wiele znanych osobistoÊci
z czo∏owych oÊrodków krajowych. GoÊciem honorowym spotkania by∏ profesor Jacek Smurzyƒski
z Departament of Audiology and Speech-Language
Pathology, East Tennessee University w Johnson
City (USA). Wyg∏osi∏ on wyk∏ad wprowadzajàcy
w sesji audiologicznej pt. „Najnowsze badania
dotyczàce fizjologii Êlimaka”. W dalszej cz´Êci sesji
poprowadzi∏ warsztaty na temat emisji otoakustycznych. Zarówno wyk∏ad, jak i warsztaty cieszy∏y si´ du˝ym zainteresowaniem uczestników
konferencji. TreÊç warsztatów dotyczy∏a mo˝liwoÊci wykorzystania nowoczesnych technik pomiarowych emisji otoakustycznych. Profesor
przedstawi∏ zagraniczne wyniki badaƒ, opublikowane zaledwie kilka dni przed konferencjà. Wiele
omówionych aspektów pozwoli∏o na nieco inne,
szersze spojrzenie na wyniki badaƒ w zakresie
emisji otoakustycznych.
Kolejnymi wyk∏adowcami sesji byli dr med.
Ewa Zamys∏owska-Szmytke z Instytutu Medycyny
Pracy w ¸odzi, która przedstawi∏a wyk∏ad pt. „Podstawy rehabilitacji zawrotów g∏owy i zaburzeƒ
równowagi”, dr hab. med. Krzysztof Morawski
z Kliniki Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – „Nowe metody diagnostyczne narzàdu s∏uchu”, dr hab. med. Gra˝yna
Lisowska z Oddzia∏u Klinicznego Laryngologii
w Zabrzu Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach – „Gamma knife w leczeniu nerwiaków nerwu s∏uchowego” oraz dr hab. med. Alicja
Sekula z Kliniki Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu – „Pacjent po 60. roku

˝ycia z niedos∏uchem w gabinecie lekarza laryngologa”. Po zakoƒczeniu sesji mia∏a miejsce o˝ywiona
dyskusja i wymiana poglàdów.
W kolejnym dniu odby∏y si´ dwie sesje. W sesji rynologicznej wyk∏ady zaprezentowali dr hab.
med. Beata Rostkowska-Nadolska z Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej we Wroc∏awiu –
„Patogeneza i farmakoterapia polipów nosa” oraz
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski z Kliniki Otolaryngologii Oddzia∏u Stomatologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego – „Rynologiczne aspekty
astmy aspirynowej”. Wyk∏adowcy przedstawili
aktualne poglàdy na temat patogenezy polipów
nosa, równie˝ na podstawie swojego dorobku
naukowego, aktualne mo˝liwoÊci farmakoterapii
oraz rysujàce si´ perspektywy w niedalekiej przysz∏oÊci. Dyskutowano równie˝ niezwykle trudny
problem leczenia operacyjnego polipów nosa
w przebiegu astmy aspirynowej. Po zakoƒczeniu
sesji wywiàza∏a si´ d∏uga i ciekawa dyskusja, która
swój fina∏ mia∏a miejsce ju˝ w kuluarach.
W sesji onkologicznej swój wyk∏ad przedstawi∏
prof. dr hab. med. Wojciech Golusiƒski z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu – „Chirurgia rekonstrukcyjna g∏owy i szyi” oraz prof. dr
hab. med. Maciej Modrzejewski z Instytutu Onkologii w Krakowie – „Guzy naczyniowe g∏owy
i szyi”. Wyk∏adowcy podzielili si´ swoimi doÊwiadczeniami w zakresie mo˝liwoÊci rekonstrukcyjnych po rozleg∏ych operacjach g∏owy i szyi oraz
zasadami post´powania z guzami naczyniowymi,
co nie bez powodu uznaje si´ za wy˝szy poziom wtajemniczenia. Wszystkie wyk∏ady przyj´to z du˝ym
zainteresowaniem i uznaniem dla prezentujàcych.
Na zakoƒczenie obrad mia∏o miejsce spotkanie uczestników konferencji z przedstawicielami
Oddzia∏u Âlàskiego NFZ, w osobach dyrektora dr
med. Zygmunta Klose oraz naczelnika Aleksandra
Brz´ski. Przedstawili oni krótkie zasady kontraktowania w dziedzinie laryngologii oraz odpowiadali
na liczne pytania.
W drugim dniu Forum do∏àczy∏a do grona obradujàcych Pani Pose∏ Beata Ma∏ecka-Libera, która
podsumowa∏a us∏yszane informacje: „Z zainteresowaniem podejm´ ten temat wprowadzenia grupy
nowotworów g∏owy i szyi do Narodowego Programu
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Zdrowotnego. Jestem za tym, aby procedury JGP
zwiàzane z tà patologià zosta∏y wprowadzone
do NPZ, tym samym szczególnie innowacyjne
metody leczenia chirurgicznego z rekonstrukcjà
zosta∏y wycenione. Na posiedzeniu Sejmowej
Komisji Zdrowia podejm´ dyskusj´ o przyznaniu
Êrodków na ten cel, jak proponowa∏ w swoim wyk∏adzie prof. Golusiƒski”. W ramach konferencji
odby∏y si´ te˝ zawody narciarskie na Sto˝ku. Dwa
przejazdy slalomu giganta wywo∏a∏y du˝e emocje,
mimo niesprzyjajàcych warunków atmosferycznych. W kategorii kobiet I miejsce zdoby∏a dr Anna
Ci´giel-Tochaczek, a wÊród m´˝czyzn dr Patryk
Hartwich.
W sobot´, 3 marca, w godzinach popo∏udniowych uczestnicy konferencji opuszczali hotel
Diament zadowoleni, z nadziejà na ponowne
spotkanie.
Konferencja by∏a wspania∏à okazjà, by poszerzyç swojà wiedz´ w zakresie wymienionych dyscyplin laryngologii, ale te˝ szansà na spotkanie
z przyjació∏mi, nie tylko z regionu Êlàskiego, ale
tak˝e z Rzeszowa, Kielc, Koszalina i Krakowa.
Tà drogà jeszcze raz sk∏adamy podzi´kowanie
wszystkim uczestnikom konferencji za wspólnie
sp´dzony czas i dobrà zabaw´.

O F E R TA P R A CY

Maciej Misio∏ek
Katedra Laryngologii w Zabrzu, ÂUM
Wojciech Âcierski
przewodniczàcy Zarzàdu Âlàsko-Opolskiego PTORL
Andrzej Màdrala
Centrum Medyczne Mavit Warszawa/Katowice

Nawià˝´ wspó∏prac´ lub zatrudni´
audiologa
zainteresowanego
pracà klinicznà jak i naukowà.
Osoby zainteresowane proszone sà o przes∏anie
listu motywacyjnego oraz CV na adres:
Oddzia∏ Laryngologiczny
Szpital Czerniakowski
ul. St´piƒska 19/25
00-739 Warszawa
prof. Antoni Krzeski
Kierownik Kliniki Otolaryngologii
Oddzia∏u Stomatologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny

