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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
X KRAJOWE FORUM

RYNOLOGICZNE
Warszawa, 6–7 grudnia 2013

Jubileusz Dziesi´ciolecia
Ka˝dy jubileusz jest dobry, aby go uroczyÊcie obchodziç. Niemniej jest to równie˝ okazja
do pewnych refleksji. Konferencje rynologiczne
organizuj´ od lat dwudziestu, a coroczne spotkania od lat dziesi´ciu. I w∏aÊnie teraz, w grudniu
odb´dzie si´ X JUBILEUSZOWE FORUM RYNOLOGICZNE. Zastanawiam si´ czasem, po co to
robi´, ale ostatecznie dochodz´ do wniosku, ˝e
jedni chodzà na polowania, a mi sprawia przyjemnoÊç organizowanie corocznej konferencji,
która wpisa∏a si´ ju˝ na sta∏e w kalendarz spotkaƒ naukowych w Polsce. Pisz´ tak, jakbym
tylko sobie przypisywa∏ ca∏à zas∏ug´, a w rzeczywistoÊci Forum jest przygotowywane przez niezbyt licznà grup´ wspania∏ych, zaprzyjaênionych
od lat, ˝yczliwych sobie osób. I tak chcia∏bym
podzi´kowaç za pomoc w organizacji Forum
Rynologicznego paniom: dr Annie Tuszyƒskiej,
dr Elizie Bro˝ek-Màdry, dr Iwonie Gromek, pani
Joli Wierzchowskiej-Bo˝ys, jak równie˝ dr. S∏awkowi Bia∏kowi. Natomiast dr. Marcinowi Straburzyƒskiemu oprócz szczególnych podzi´kowaƒ
za lata wspó∏pracy chcia∏bym przekazaç, ˝e bez
Niego ta inicjatywa dawno by ju˝ umar∏a z powodu niewyp∏acalnoÊci. Niewiele osób zdaje sobie
spraw´, jak wielkie sà to koszty, a tylko dr Straburzyƒski potrafi tak wspaniale nimi zarzàdzaç.
Koszty kosztami, ale konferencje mogà odbywaç si´ wy∏àcznie dzi´ki wyk∏adowcom, którzy
poÊwi´cajàc swój czas, dzielà si´ z nami swojà
wiedzà, nie oczekujàc w zamian ˝adnych finansowych wynagrodzeƒ. I dlatego te˝ pragn´ z okazji
jubileuszu wszystkim Im bardzo serdecznie podzi´kowaç. Nie wszyscy Paƒstwo wiedzà, i˝ w formule Forum Rynologicznego na moderatorach
sesji cià˝y obowiàzek ich zorganizowania i zaproszenia wyk∏adowców. Tym samym stajà si´ Oni
wspó∏redaktorami programu, za co jestem Im
bardzo wdzi´czny i za co bardzo dzi´kuj´. Z tego
te˝ powodu, zamykajàc pierwszà dekad´ istnienia
Forum Rynologicznego, pozwalam sobie przypomnieç Paƒstwu równie˝ Ich nazwiska.

■ POST¢PY W RYNOLOGII
Mi´dzynarodowa konferencja
Warszawa, 12-14 czerwca 2003
Kierownik naukowy:
prof. Grzegorz Janczewski
prof. Antoni Krzeski
GoÊcie honorowi:
– prof. Valerie J. Lund (W. Brytania)
– prof. Eugene B. Kern (USA)
– prof. Heinz Stammberger (Austria)
– prof. M. Eugene Tardy jr. (USA)
Wyk∏adowcy:
– dr Bernard Arnoux (Francja)
– dr Timothy Beale (W. Brytania)
– prof. Ewa Bernatowska (Polska)
– prof. Peter A.R. Clement (Belgia)
– prof. Ivica Klapan (Chorwacja)
– prof. Antoni Krzeski (Polska)
– prof. Leslie Michaels (W. Brytania)
– dr Meron Levitats (USA)
– prof. Thomas J. McDonald (USA)
– dr Kerry D. Olsen (USA)
– dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz (Polska)
– dr John F. Pallanch (USA)
– prof. Pietro Palma (W∏ochy)
– prof. Ruby Pawankar (Japonia)
– prof. Gerhard Rettinger (Niemcy)
– dr Glenis Scadding (W. Brytania)
– prof. Eberhard Stennert (Niemcy)
– prof. Andrzej Szczeklik (Polska)
– dr Stephen Vlaminck (Belgia)
– prof. Edward Zawisza (Polska)
■ I KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE
Warszawa, 4-5 grudnia 2004
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
GoÊcie honorowi:
– prof. Gilbert J. Nolst Trenité (Holandia)
– prof. Metin Önerci (Turcja)
Moderatorzy sesji:
– prof. Stanis∏aw Bieƒ (Kielce)
– prof. Mieczys∏aw Chmielik (Warszawa)
– prof. Wojciech Golusiƒski (Poznaƒ)
– prof. Dariusz Jurkiewicz (Warszawa)
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– prof. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
– dr hab. Wojciech Mikulewicz (Wroc∏aw)
■ II KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE
Warszawa, 2-3 grudnia 2005
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
GoÊcie honorowi:
– prof. Eugene B. Kern (USA)
– dr Ian Mackay (W. Brytania)
– prof. Metin Önerci (Turcja)
– prof. Gilbert J. Nolst Trenité (Holandia)
– dr Julian Rowe-Jones (W. Brytania)
Moderatorzy sesji:
– prof. Mieczys∏aw Chmielik (Warszawa)
– prof. Wojciech Golusiƒski (Poznaƒ)
– prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
– prof. Antoni Krzeski (Warszawa)
– prof. Andrzej Kukwa (Warszawa)
– prof. Bo˝ena Tarchalska-Kryƒska (Warszawa)
– dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz (Warszawa)
●

●

MULTIDISCIPLINARY APPROACH
TO TUMORS OF PARANASAL SINUSES
Mi´dzynarodowe sympozjum
Warszawa, 4 grudnia 2005
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
prof. Romuald Krajewski
GoÊcie honorowi:
– prof. Giulio Cantu (W∏ochy)
– prof. Dan Fliss (Izrael)
– prof. Metin Önerci (Turcja)
– prof. Jatin P. Shah (USA)
Moderatorzy sesji:
– prof. Romuald Krajewski (Polska)
– prof. Antoni Krzeski (Polska)
– prof. Jatin P. Shah (USA)
PODSTAWY CHIRURGII NOSA
V Mi´dzynarodowy Kurs Chirurgii Nosa
Warszawa, 4-5 grudnia 2005
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
Wyk∏adowcy:
– prof. Mieczys∏aw Chmielik (Polska)
– prof. Eugene B. Kern (USA)
– dr Dean Kissun (W. Brytania)
– dr Ian Mackay (W. Brytania)
– dr Julian Rowe-Jones (W. Brytania)

■ III KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE
Warszawa, 1-2 grudnia 2006
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
GoÊcie honorowi:
– prof. Manuel Bernal-Sprekelsen (Hiszpania)
– dr Berrylin J. Ferguson (USA)
– dr Glenis Scadding (W. Brytania)
Moderatorzy sesji:
– prof. Stanis∏aw Bieƒ (Kielce)
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–
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prof. Wojciech Golusiƒski (Poznaƒ)
prof. Dariusz Jurkiewicz (Warszawa)
prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
prof. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
prof. Andrzej Obr´bowski (Poznaƒ)
prof. Czes∏aw Stankiewicz (Gdaƒsk)
dr hab. Maria Hortis-Dzierzbicka (Warszawa)

●

DIAGNOSIS AND TREATMENT
OF HEAD AND NECK SKIN TUMORS
Mi´dzynarodowe sympozjum
Warszawa, 3 grudnia 2006
Kierownik naukowy:
prof. Stanis∏aw Bieƒ
dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
GoÊcie honorowi:
– prof. Eckhart Haneke (Niemcy)
– prof. Adam W∏odarkiewicz (Polska)
– dr Peter J. Lohuis (Holandia)

●

PODSTAWY CHIRURGII NOSA
VI Mi´dzynarodowy Kurs Chirurgii Nosa
Warszawa, 23-24 lipca 2007
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
Honorowy wyk∏adowca:
prof. Gilbert J. Nolst Trenité (Holandia)

■ IV KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE
Warszawa, 30 listopada-1 grudnia 2007
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
GoÊcie honorowi:
– prof. Benoît Lengelé (Belgia)
– prof. Gilbert J. Nolst Trenité (Holandia)
– dr John F. Pallanch (USA)
– dr James N. Palmer (USA)
– dr Tadeusz Rohoziƒski (Kanada)
– dr Daniel Simmen (Szwajcaria)
Moderatorzy sesji:
– prof. Stanis∏aw Bieƒ (Kielce)
– prof. Wojciech Golusiƒski (Poznaƒ)
– prof. Dariusz Jurkiewicz (Warszawa)
– prof. Marek Kulus (Warszawa)
– prof. Antoni Krzeski (Warszawa)
– prof. Andrzej Radzikowski (Warszawa)
– prof. Czes∏aw Stankiewicz (Gdaƒsk)
– dr Jaros∏aw Balcerzak (Warszawa)
– dr Zbigniew Âwierczyƒski (Bielsko-Bia∏a)
●

PROGRESS IN RHINOLOGY
Meet the Masters
Mi´dzynarodowe sympozjum
Warszawa, 2 grudnia 2007
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
GoÊcie honorowi:
– prof. Gilbert J. Nolst Trenité (Holandia)
– dr John F. Pallanch (USA)
– dr James N. Palmer (USA)
– dr Daniel Simmen (Szwajcaria)

■ V KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE
Warszawa, 5-6 grudnia 2008
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
GoÊcie honorowi:
– prof. Peter Hwang (USA)
– prof. Kurt Laedrach (Szwajcaria)
– prof. Carl Snyderman (USA)
– prof. Heinz Stammberger (Austria)
– prof. Andrzej Szczeklik (Polska)
– dr Glenis Scadding (W. Brytania).
Moderatorzy sesji:
– prof. Stanis∏aw Bieƒ (Kielce)
– prof. Wojciech Golusiƒski (Poznaƒ)
– prof. Marek Kulus (Warszawa)
– prof. Antoni Krzeski (Warszawa)
– prof. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
– prof. Czes∏aw Stankiewicz (Gdaƒsk)
– dr Jaros∏aw Balcerzak (Warszawa)
– dr Krzysztof Dalke (Bydgoszcz)
– dr hab. Bo˝ena Skotnicka (Bia∏ystok)
●

●

FACIAL PLASTIC SURGERY
Meet the Masters
Mi´dzynarodowe sympozjum
Warszawa, 7 grudnia 2008
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
GoÊcie honorowi:
– prof. Gilbert J. Nolst Trenité (Holandia)
– dr Oren Friedman (USA)
– dr Antonio Sousa Vieira (Portugalia)
– dr Regan Thomas (USA)
PHYTOTHERAPY IN MODERN RHINOLOGY
Mi´dzynarodowe sympozjum
Warszawa, 26 listopada 2009
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
Wyk∏adowcy:
– prof. Claus Bachert (Belgia)
– prof. Marek Naruszewicz (Polska)
– prof. Michael A. Popp (Niemcy)
– prof. Pontus Stierna (Szwecja)

■ KRAJOWA KONFERENCJA RYNOLOGICZNA
VII KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE
Warszawa, 3-4 grudnia 2010
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
prof. Wojciech Golusiƒski
GoÊcie honorowi:
– prof. Mieczys∏aw Chmielik (Warszawa)
– dr Holger G. Gassner (Niemcy)
– dr hab. Wojciech Mikulewicz (Wroc∏aw)
– prof. Piero Nicolai (W∏ochy)
– prof. Andrzej Obr´bowski (Poznaƒ)
– prof. Gerhard Rettinger (Niemcy)
– dr Zbigniew Âwierczyƒski (Bielsko-Bia∏a)
Moderatorzy sesji:
– prof. Stanis∏aw Bieƒ (Kielce)
– prof. dr Mieczys∏aw Chmielik (Warszawa)
– prof. Tomasz Durko (¸ódê)
– prof. Andrzej Emeryk (Lublin)
– prof. dr Wojciech Golusiƒski (Poznaƒ)
– prof. dr Antoni Krzeski (Warszawa)
– prof. Maciej Misio∏ek (Zabrze)
– prof. Czes∏aw Stankiewicz (Gdaƒsk)
– prof. Pawe∏ Str´k (Kraków)
■ VIII KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE
Warszawa, 2-3 grudnia 2011
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
GoÊcie honorowi:
– prof. Maria Siemionow (USA)
– prof. Eugene B. Kern (USA)
Zaproszeni wyk∏adowcy zagraniczni:
– prof. Claus Bachert (Belgia)
– prof. Oliver Kaschke (Niemcy)
– dr Peter J.F.M. Lohuis (Holandia)
– dr Hesham Saleh, FRCS (W. Brytania)
– dr Hadé Vuyk (Holandia)
– dr Bertrand Lombard (Francja)
Moderatorzy sesji:
– prof. Wojciech Golusiƒski (Poznaƒ)
– prof. Waleria Hryniewicz (Warszawa)
– prof. Maciej Misio∏ek (Zabrze)
– prof. Kazimierz Niemczyk (Warszawa)
– prof. Rafa∏ Pawliczak (¸ódê)
– dr Andrzej SieÊkiewicz (Bia∏ystok)
– prof. Czes∏aw Stankiewicz (Gdaƒsk)
– prof. Pawe∏ Str´k (Kraków)
●

RHINOFEST POLAND 2011
PRINCIPLES of RHINOPLASTY
Warszawa, 2 grudnia 2011
Speaker:
prof. Eugene B. Kern (USA)
Moderator sesji:
dr Anna Tuszyƒska (Warszawa)

▲

■ VI KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE
Warszawa, 27-28 listopada 2009
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
GoÊcie honorowi:
– prof. Claus Bachert (Belgia)
– prof. Paul van Cauwenberge (Belgia)
– prof. Philippe Gevaert (Belgia)
– dr Thibault van Zele (Belgia)
Moderatorzy sesji:
– prof. Stanis∏aw Bieƒ (Kielce)
– prof. El˝bieta Hassmann-Poznaƒska (Bia∏ystok)
– prof. Dariusz Jurkiewicz (Warszawa)
– prof. Marek Kulus (Warszawa)
– prof. Antoni Krzeski (Warszawa)

– prof. Czes∏aw Stankiewicz (Gdaƒsk)
– prof. Mariola Âliwiƒska-Kowalska (¸ódê)
– dr hab. Danuta Samolczyk-Wanyura (Warszawa)
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●

INTERNATIONAL WORKSHOP
SKIN CANCER AND FACIAL RECONSTRUCTION
Mi´dzynarodowe sympozjum
Warszawa, 3 grudnia 2011
Przewodniczàcy:
dr Hadé Vuyk (Holandia)
Moderatorzy sesji:
– prof. Stanis∏aw Bieƒ (Kielce)
– prof. Maciej Misio∏ek (Zabrze)

■ IX KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE
Warszawa, 7-8 grudnia 2012
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
GoÊcie honorowi:
– prof. Peter A. Adamson (Kanada)
– prof. Oliver Kaschke (Niemcy)
– prof. Theresa L. Whiteside (USA)
– prof. Jan Vokurka (Czechy)
Moderatorzy sesji:
– prof. Wojciech Golusiƒski (Poznaƒ)
– prof. El˝bieta Hassmann-Poznaƒska (Bia∏ystok)
– prof. Marek Kulus (Warszawa)
– prof. Ryszard Kurzawa (Rabka-Zdrój)
– prof. Maciej Misio∏ek (Zabrze)
– prof. Czes∏aw Stankiewicz (Gdaƒsk)
– prof. Pawe∏ Str´k (Kraków)
– prof. Bo˝ena Tarchalska (Warszawa)
– dr med. Wojciech Kukwa (Warszawa)
●

●

RHINOPLASTY WORKSHOP
Warszawa, 7 grudnia 2012
Speaker:
prof. Peter A. Adamson (Canada)
Moderator:
dr Anna Tuszyƒska (Warszawa)
ZESPÓ¸ OBTURACYJNYCH BEZDECHÓW
PODCZAS SNU
MI¢DZYNARODOWE SEMINARIUM
Warszawa, 8 grudnia 2012
Moderator:
dr hab. Ewa Olszewska (Warszawa)
Wyk∏adowcy:
– prof. Cuneyt Alper (USA)
– prof. Stacey Ishman (USA)
– prof. Regina Walker (USA)

■ X JUBILEUSZOWE FORUM RYNOLOGICZNE
Warszawa, 6–7 grudnia 2013
Kierownik naukowy:
prof. Antoni Krzeski
Zaproszeni wyk∏adowcy zagraniczni:
– prof. Colin L.W. Driscoll (USA)
– prof. Karl Hörmann (Niemcy)
– prof. John Jakobsen (Dania)
– prof. Eugene B. Kern (USA)
– prof. Kerry D. Olsen (USA)
– prof. Dana M. Thompson (USA)
– dr Tord D. Alden (USA)
– dr Grant S. Hamilton (USA)
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– dr Joachim T. Maurer (Niemcy)
– dr John F. Pallanch (USA)
– dr Jeffrey C. Rastatter (USA)
– dr Nico de Vries (Holandia)
Moderatorzy sesji:
– prof. Wojciech Golusiƒski (Poznaƒ)
– prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
– prof. Ryszard Kurzawa (Rabka-Zdrój)
– prof. Maciej Misio∏ek (Zabrze)
– prof. Czes∏aw Stankiewicz (Gdaƒsk)
– dr Józef Mierzwiƒski (Gdaƒsk)
●

RHINOPLASTY WORKSHOP
Warszawa, 6 grudnia 2013
Speaker:
dr Grant S. Hamilton (USA)
Moderator:
dr Anna Tuszyƒska (Warszawa)

●

CHRAPANIE I BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW
II MI¢DZYNARODOWE SEMINARIUM
Warszawa, 7 grudnia 2013
Wyk∏adowcy:
– prof. Karl Hörmann (Niemcy)
– prof. Antoni Krzeski (Warszawa)
– prof. Robert P∏ywaczewski (Warszawa)
– prof. Ewa Olszewska (Warszawa)
– dr Wojciech Kukwa (Warszawa)
– dr Joachim T. Maurer (Niemcy)
– dr Nico de Vries (Holandia)
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THE NOSE AND SLEEP – DISORDERED
BREATHING
Nasal obstruction seems to play an important role in
the pathophysiology of snoring and sleep-disordered
breathing. Even though the site of obstruction is
located in the pharynx, the nasal pathology leading
to mouth breathing may increase the problem. This
paper reviews the literature concerning the role of
the nose in pharyngeal walls instability and of nasal
surgery in improvement of sleep-disordered breathing symptoms.

(Mag. ORL, 2013, 48, XII, 107–111)
Key words:
snoring, sleep-disordered breathing, nasal surgery,
nasal obstruction.

PRACA RECENZOWANA

Obwodowa postaç zespo∏u snu
z bezdechami
Obwodowa postaç ZSzB jest, jak si´ wydaje,
konsekwencjà d∏ugotrwale upoÊledzonej dro˝noÊci nosa lub innej cz´Êci górnego odcinka drogi
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Obwodowa postaç zespo∏u snu z bezdechami
(ZSzB) to stan cyklicznie powtarzajàcej si´ w ciàgu
nocy obturacji górnych dróg oddechowych.
PrzejÊciowy brak dro˝noÊci dróg oddechowych w ich górnym odcinku powoduje okresowo
wyst´pujàce bezdechy (apnea) lub sp∏ycenia oddechu (hypopnea). Zaburzenia te, powtarzajàc
si´ wielokrotnie w ciàgu nocy, prowadzà do licznych skutków niepo˝àdanych. Sà nimi przede
wszystkim spadki saturacji, którym towarzyszy
przejÊciowy wzrost aktywnoÊci uk∏adu wspó∏czulnego, wahania t´tna i ciÊnienia t´tniczego,
wybudzenia, sp∏ycenie i rozfragmentowanie
snu. Konsekwencjà jest brak prawid∏owej regeneracji organizmu w ciàgu nocy i wyst´powanie
nadmiernej sennoÊci w ciàgu dnia.
W ostatnich latach lawinowo roÊnie liczba
badaƒ wskazujàcych na istotny wp∏yw zaburzeƒ
oddychania podczas snu na wyst´powanie wielu
chorób uk∏adu sercowo-naczyniowego, w tym
nadciÊnienia t´tniczego, choroby niedokrwiennej
serca, niewydolnoÊci serca, zaburzeƒ rytmu
serca, udarów mózgu i zaburzeƒ metabolicznych
(Leung i in. 2001).
Podstawà oceny stopnia nasilenia ZSzB jest
liczba bezdechów i epizodów sp∏yconego oddechu w ciàgu godziny snu mierzona podczas badania nocnego. Ich liczb´ oznacza si´ jako
wskaênik AHI (ang. apnea – hypopnea index).
Zgodnie z rekomendacjami Amerykaƒskiej Akademii Medycyny Snu (AASM) rozpoznanie zespo∏u snu z bezdechami mo˝na postawiç, jeÊli
w ciàgu godziny wyst´puje co najmniej 5 bezdechów i/lub sp∏yceƒ oddechu (AHI ≥ 5). Zgodnie
z tymi kryteriami nawet 10% doros∏ej populacji
cierpi na zaburzenia oddychania podczas snu.
Jest to wi´c choroba cz´sta, która w istotny
sposób upoÊledza funkcjonowanie chorego
(Stradling i in. 2002).
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oddechowej. Jak wynika z obserwacji klinicznych, niedro˝noÊç ta ujawnia si´ cz´sto ju˝
w okresie wczesnego dzieciƒstwa. W tym czasie
staje si´ powodem nawracajàcych infekcji górnych dróg oddechowych, a nast´pnie przerostu
uk∏adu ch∏onnego gard∏a – g∏ównie w postaci
przerostu migda∏ka gard∏owego i migda∏ków
podniebiennych.
Nieprawid∏owy tor oddychania w dzieciƒstwie doprowadza do zaburzeƒ w budowie anatomicznej twarzoczaszki. W wielu przypadkach
jest przyczynà niew∏aÊciwego rozwoju szcz´ki
i ˝uchwy, patologicznego u∏o˝enia koÊci gnykowej i przemieszczenia j´zyka w kierunku tylnej
Êciany gard∏a. Niedorozwój szcz´ki w wymiarze
poprzecznym i w wymiarze AP ma wp∏yw
na wielkoÊç jam nosa, powodujàc ograniczenie
wszystkich wymiarów tej przestrzeni. Miejsca,
w których dochodzi do upoÊledzenia dro˝noÊci
dróg oddechowych na poziomie nosa i nosogard∏a,
to:
1) w obr´bie nosa:
– zw´˝enie nozdrzy przednich,
– przerost zastawki nosa,
– skrzywienia przegrody nosa,
– przerost rusztowania ma∏˝owin nosowych dolnych,
– przerost rusztowania i upowietrznienia
ma∏˝owin nosowych Êrodkowych (concha
bullosa),
– przerost b∏ony Êluzowej w jamach nosa,
– zw´˝enie nozdrzy tylnych,
– przeroÊni´ta b∏ona Êluzowa na tylnym
brzegu przegrody nosa,
– zmiany rozrostowe w jamach nosa: polipy, guzy ∏agodne i z∏oÊliwe,
– ma∏y nos u osoby z wadà rozwojowà
szcz´ki – wàski ∏uk z´bodo∏owy i wysoko
wysklepione podniebienie twarde;
2) w obr´bie nosogard∏a:
– nieprawid∏owe ukszta∏towanie przestrzeni nosogard∏a,
– przerost uk∏adu ch∏onnego nosogard∏a.

Rola nosa w patogenezie
zaburzeƒ oddychania
podczas snu
Nos odpowiada za oko∏o 50–60% ca∏kowitego
oporu dróg oddechowych. Najw´˝szà cz´Êç nosa
stanowi przedni jego odcinek, w tym nozdrza
przednie, rejon zastawki nosa i okolica bieguna
przedniego ma∏˝owiny nosowej dolnej. Powietrzne podczas wdechu jest zasysane do dolnych
dróg oddechowych na zasadzie ró˝nicy ciÊnieƒ,
co jest konsekwencjà ruchu oddechowego klatki
piersiowej i spadku ciÊnienia w p∏ucach. Wynika
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z tego, ˝e przez nos i gard∏o powietrzne przemieszcza si´ równie˝ na zasadzie „zasysania”
w kierunku tchawicy i oskrzeli. JeÊli zatem dro˝noÊç nosa zostanie ograniczona ujemnie, ciÊnienie, które musi byç generowane na poziomie
gard∏a, osiàga du˝o wy˝sze wartoÊci, a co za tym
idzie, roÊnie szansa na wystàpienie obturacji
w gardle.
Na podstawie prawa Hagena-Poiseuille’a wartoÊç oporu wàskiego naczynia dla przep∏ywajàcego powietrza (prawo Hagena-Poiseuille’a odnosi si´ do cieczy) jest odwrotnie proporcjonalna
do czwartej pot´gi promienia tego naczynia. Tak
wi´c niewielkie zmniejszenie promienia naczynia skutkuje powa˝nym wzrostem oporu dla
przep∏ywajàcego powietrza. Jak z tego wynika,
niedro˝noÊç nosa ma wp∏yw na kszta∏towanie
wartoÊci ciÊnienia w gardle Êrodkowym i dolnym, a przez to mo˝e nasilaç proces zapadania
si´ Êcian dróg oddechowych podczas oddychania.
Nale˝y te˝ wyraênie podkreÊliç, ˝e oddychanie
przez usta, zw∏aszcza podczas snu, powoduje
istotny wzrost opornoÊci dróg oddechowych dla
przep∏ywajàcego powietrzna na poziomie gard∏a
Êrodkowego i dolnego. Potwierdzono, ˝e oddychanie przez usta podczas snu powoduje zw´˝enie przestrzeni gard∏a, zmniejszenie dro˝noÊci
dróg oddechowych na wysokoÊci nasady j´zyka
i nasilenie wibracji tkanek mi´kkich podniebienia
i Êcian gard∏a. Badanie wykonane przez Fitzpatricka z zespo∏em potwierdzi∏o, ˝e zablokowanie przep∏ywu przez nos powoduje bardzo
istotny wzrost oporu oddechowego na poziomie
gard∏a u osoby Êpiàcej, natomiast nie wywo∏uje
takiego efektu podczas czuwania (Fizpatrick i in.
2003).
Pojedyncze doniesienia sugerujà tak˝e mo˝liwoÊç wyst´powania w jamach nosa receptorów
czu∏ych na przep∏yw powietrza. W kilku pracach
eksperymentalnych stwierdzono, ˝e Êrednia
wentylacja minutowa jest wi´ksza u pacjentów
podczas oddychania przez nos i maleje w trakcie
oddychania przez usta. Co ciekawe, oceniono
za pomocà elektromiografii, ˝e napi´cie mi´Êni
Êcian górnych dróg oddechowych utrzymujàcych
dro˝noÊç drogi oddechowej na tym poziomie jest
wy˝sze podczas oddychania przez nos ni˝ przez
usta (Georgalas i in. 2011, Kerr i in. 1992,
Kohler i in. 2007, Kotecha 2011).

Leczenie laryngologiczne
zaburzeƒ oddychania podczas snu
Leczeniem zaburzeƒ oddychania podczas snu
zajmujà si´ laryngolodzy, pulmonolodzy, chirurdzy
szcz´kowo-twarzowi, a tak˝e ortodonci i dentyÊci.
Post´powanie laryngologiczne jest najbardziej

z∏o˝one i powinno byç w ka˝dym przypadku
dok∏adnie ustalane na podstawie pe∏nego badania
laryngologicznego i badaƒ dodatkowych.
W zale˝noÊci od stopnia nasilenia choroby
i lokalizacji miejsc obturacji leczenie operacyjne
odbywa si´ jedno- lub kilkuetapowo. Zwykle
u chorego mo˝na stwierdziç wi´cej ni˝ jedno
miejsce b´dàce przyczynà zaburzeƒ oddychania
podczas snu. Z obserwacji klinicznych wynika,
˝e w pierwszym etapie leczenia optymalne jest
wykonanie udro˝nienia drogi oddechowej na poziomie nosa i nosogard∏a. Dotyczy to tak˝e chorych, którzy kwalifikujà si´ do dalszych etapów
post´powania, w tym do leczenia operacyjnego
w obr´bie jamy ustnej, gard∏a Êrodkowego, gard∏a
dolnego czy krtani.
Na podstawie badania laryngologicznego,
a tak˝e badaƒ dodatkowych, nale˝y przedoperacyjnie okreÊliç g∏ówne przyczyny niedro˝noÊci
górnych dróg oddechowych. W obr´bie nosa sà
nimi najcz´Êciej przeroÊni´te ma∏˝owiny nosowe
dolne i Êrodkowe, a tak˝e skrzywiona przegroda
nosa. Badaniami dodatkowymi, które potwierdzà
obecnoÊç przeszkody, sà przede wszystkim: badanie za pomocà tomografii komputerowej
wykonane w p∏aszczyênie czo∏owej, badanie
endoskopowe jam nosa i rynomanometria
(Kukwa A. 2004).
Ostatecznie najwa˝niejszà z ocen zarówno
na potrzeby obiektywizacji, jak i oceny stopnia
zaawansowania procesu jest badanie snu, które
mo˝e mieç ró˝ne postacie, od prostej pulsoksymetrii po pe∏nà, wieloodprowadzeniowà polisomnografi´.

Leczenie operacyjne
na poziomie nosa i nosogard∏a
– I etap leczenia operacyjnego zespo∏u snu
z bezdechami
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Podstawowymi zabiegami stosowanymi
w rekonstrukcji upoÊledzonej dro˝noÊci nosa sà
septoplastyka i konchoplastyka (Kukwa i in. 1988).
Septoplastyka, czyli plastyka przegrody nosa,
polega na usuwaniu jej deformacji i zniekszta∏ceƒ w cz´Êci chrz´stnej i kostnej oraz skrzywienia bocznego. Zabiegi tego typu powinny byç
wykonywane z zastosowaniem technik mikrochirurgii, zawsze z wykorzystaniem endoskopu
czy powi´kszenia mikroskopu i/lub lupy okularowej. Ci´cie wykonujemy w przedsionku nosa,
po stronie wi´kszego skrzywienia przegrody lub
wi´kszych zniekszta∏ceƒ. Po odseparowaniu
ochrz´stnej z powierzchni chrzàstki czworobocznej, a nast´pnie z powierzchni grzebienia,
przyst´pujemy do usuwania skrzywionych cz´Êci
koÊci i chrzàstki. Korekcj´ wykonujemy na ca∏ej

d∏ugoÊci przegrody, pami´tajàc przy tym, ˝e cz´sto dopiero w cz´Êci tylnej przegrody mo˝e si´
znajdowaç najwi´ksze jej zniekszta∏cenie. W celu
uzyskania dobrej dro˝noÊci nosa wielokrotnie
jesteÊmy zmuszeni do usuwania przestrzeni powietrznych w obr´bie tylnej cz´Êci przegrody,
podobnie jak i do skracania przegrody nosa
z uwagi na znacznie zmniejszonà powierzchni´
nosogard∏a (ang. post nasal space).
Konchoplastyka z kolei jest to zabieg majàcy
na celu zmniejszenie obj´toÊci ma∏˝owin nosowych, najcz´Êciej dolnych i/lub Êrodkowych,
przez uformowanie lub usuni´cie cz´Êci ich
rusztowania kostnego i pogrubia∏ych fragmentów b∏ony Êluzowej. Istnieje wiele sposobów
zmniejszenia obj´toÊci, a przy tym i powierzchni
ma∏˝owin. Do niedawna znaczenie s∏owa „konchoplastyka” odnosi∏o si´ niemal wy∏àcznie do zabiegów korekcji obj´toÊci i kszta∏tu ma∏˝owiny
nosowej dolnej. Od czasu wi´kszej dost´pnoÊci
tomografii komputerowej mo˝liwa sta∏a si´ ocena wielkoÊci i kszta∏tu ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej. Dopiero teraz widzimy, jak cz´sto bywa
ona zniekszta∏cona i jak cz´sto decyduje o stopniu obturacji w obr´bie jam nosa.
Istniejà te˝ inne, rzadziej wykonywane procedury s∏u˝àce poprawie dro˝noÊci nosa. Nale˝à
do nich: plastyka nozdrzy przednich, poszerzenie
otworu gruszkowatego, poszerzenie nozdrzy
tylnych.
Plastyka nozdrzy przednich: wàskie, niewykszta∏cone nozdrza przednie sà jednym z wielu
ogniw upoÊledzonej dro˝noÊci drogi oddechowej. Zaburzenia rozwojowe bàdê zaburzenia
wzrostu sà najwa˝niejszymi przyczynami niedostatecznoÊci ich wydolnoÊci.
Przerost chrzàstek skrzyd∏owatych, a zw∏aszcza ich odnóg bocznych, mo˝e spowodowaç znaczàce ograniczenie wielkoÊci Êwiat∏a nozdrzy
przednich. Szeroko rozstawione odnogi chrzàstek,
stanowiàce o wielkoÊci s∏upka nosa, w g∏ównej
mierze kszta∏tujà wielkoÊç Êwiat∏a nozdrzy.
Znanych jest wiele technik chirurgicznych
wykorzystywanych w celu poszerzenia nozdrzy
przednich i rejonu zastawki, jednak uzyskanie
oczekiwanego efektu jest trudne.
Chirurgiczne poszerzenie otworu gruszkowatego ma na celu poszerzenie nozdrzy przednich i przedsionka nosa. W wielu przypadkach
w celu uzyskania dobrej i efektywnej dro˝noÊci
nosa niezb´dne jest jedno- lub obustronne poszerzenie otworu gruszkowatego. Dzieje si´ tak
w przypadkach, kiedy zarówno plastyka zastawki
nosa i s∏upka, jak i poszerzenie nozdrzy przednich stajà si´ niewystarczajàce dla uzyskania
dobrego przep∏ywu powietrza przez nos.
www.magazynorl.pl
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Zabieg operacyjny polega na poszerzeniu
Êwiat∏a otworu gruszkowatego za pomocà frezy
albo d∏uta kostnego. Nale˝y podczas jego wykonywania i opracowywania pami´taç, aby nie
uszkodziç kana∏u nosowo-∏zowego. Nieostro˝ne
manipulacje w tej okolicy mogà doprowadziç do
jego zniekszta∏cenia czy zaburzenia dro˝noÊci.
Ci´cie wykonujemy w przedsionku nosa, a po zakoƒczonym zabiegu poszerzania otworu b∏on´
Êluzowà szyjemy pod pewnym napi´ciem, aby
i przy tej cz´Êci zabiegu uzyskaç mo˝liwie najwi´cej dla poszerzenia Êrednicy nozdrzy przednich.
Poszerzenie przestrzeni nozdrzy tylnych
uzyskuje si´ g∏ównie przez zmniejszenie obj´toÊci tylnych biegunów ma∏˝owin nosowych dolnych i Êrodkowych. Zabieg polega na usuni´ciu
nadmiaru b∏ony Êluzowej tylnych biegunów
ma∏˝owin nosowych dolnych, czasami i Êrodkowych, w zale˝noÊci od ich wielkoÊci.
Przed przystàpieniem do operacji w obr´bie
nosa konieczna jest ocena dro˝noÊci nosogard∏a.
Nierzadko to w∏aÊnie ten odcinek drogi oddechowej jest istotnie przew´˝ony. Cz´sto poszerzenie
przestrzeni nosogard∏a jest wykonywane jednoczasowo z operacjà udro˝nienia nosa i polega na:
1) usuni´ciu nadmiaru pogrubia∏ej b∏ony Êluzowej
tylnej Êciany nosogard∏a, 2) skróceniu przegrody
nosa w cz´Êci tylnej, 3) otwarciu zatoki klinowej
przez usuni´cie jej Êciany przedniej oraz na 4)
usuni´ciu tkanki migda∏ka gard∏owego.

Wyniki chirurgicznego leczenia
dro˝noÊci nosa
w zaburzeniach oddychania
podczas snu
Zabiegi chirurgiczne w obr´bie nosa i nosogard∏a sà, jak ju˝ wspomniano, bardzo cz´sto
stosowane u chorych z zaburzeniami oddychania
podczas snu. Ich celem jest poprawa dro˝noÊci
nosa, ograniczenie chrapania i poprawa parametrów polisomnograficznych (PSG). Literatura
dotyczàca wp∏ywu chirurgii nosa na parametry
PSG jest bardzo ograniczona. Publikacja Meena
i Chandry z 2013 roku podsumowuje badania
wykonane w latach 2002–2012 (Meen i Chandra
2013). Wynika z nich, ˝e zabiegi chirurgiczne nie
majà istotnego wp∏ywu na popraw´ wskaênika
AHI u chorych z ZSzB. Tylko jedna z przytoczonych publikacji wskaza∏a na statystyczne ograniczenie AHI w grupie badanych pacjentów (Kim i
in. 2004). Jednak przy rozpatrywaniu pojedynczych pacjentów mo˝liwa jest poprawa wskaênika
AHI i uzyskanie wyleczenia zgodnie ze stosowanà
definicjà „wyleczenia chirurgicznego” u oko∏o
17% chorych. Nie umiemy jednak przewidzieç
przedoperacyjnie, u których pacjentów chirurgia
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nosa spowoduje wyleczenie zespo∏u snu z bezdechami, a u których nie uzyskamy poprawy.
Innym badanym problemem jest wp∏yw chirurgii nosa na nasilenie chrapania. Wiele prac
wskazuje na istotnà popraw´ tego parametru zarówno w odczuciu pacjenta, jak i jego partnera.
Badania bazujàce na subiektywnych odczuciach
chorego i partnera wskazujà na uzyskanie poprawy nawet u 100% badanych (Tosun i in. 2009).
Wiele innych badaƒ wykazuje popraw´ u du˝ego
odsetka pacjentów. Zdecydowanie gorzej wyglàda to w badaniach obiektywizujàcych nasilenie
chrapania (Li i in. 2008). W tego rodzaju badaniach ograniczenie nat´˝enia chrapania albo
w ogóle nie wyst´puje, albo jest niewielkie.
Bardzo istotnym wskazaniem do wykonania
zabiegu chirurgicznego w obr´bie nosa jest poprawa tolerancji aparatów typu CPAP (Choi i in.
2011, Virkulla i in. 2007). W aparatach tych
powietrze jest dostarczane do górnych dróg oddechowych pacjenta przez jednà z dwóch masek:
nosowà lub ustno-nosowà. Tolerancja maski
nosowej zdecydowanie przewy˝sza tolerancj´
maski ustno-nosowej. Z tego powodu chirurgia
nosa w sposób istotny, potwierdzony w licznych
publikacjach, poprawia odsetek osób stosujàcych
skutecznie aparaty typu CPAP dzi´ki umo˝liwieniu
korzystania z maski nosowej.
Efektem operacji nosa mo˝e byç tak˝e redukcja ciÊnienia „zabezpieczajàcego” CPAP-u,
a wi´c ciÊnienia, które musi byç generowane
przez aparat, aby zapobiegaç bezdechom. Jest to
niezwykle istotny czynnik, który dodatkowo poprawia tolerancj´ aparatu.
W ostatnich latach niezwykle wa˝ny wydaje
si´ wp∏yw operacji w obr´bie nosa na popraw´
jakoÊci ˝ycia pacjentów, polepszenie jakoÊci snu
czy ograniczenie objawów dziennych, takich jak
sennoÊç czy zm´czenie. Dzieje si´ to przy jednoczesnym braku wyraênej poprawy obiektywnych
parametrów oceniajàcych nasilenie ZSzB. Jak
wynika z pracy Meen i wspó∏pracowników, spoÊród
cytowanych 11 prac oceniajàcych wp∏yw poprawy dro˝noÊci nosa na sennoÊç w ciàgu dnia,
9 potwierdzi∏o statystycznie istotnà popraw´.
Tak˝e na podstawie badaƒ kwestionariuszowych
oceniajàcych jakoÊç ˝ycia uzyskano wyraênà popraw´ u pacjentów po operacji nosa. Poprawie
uleg∏a jakoÊç snu, jak równie˝ nasilenie objawów
dziennych (Li i in. 2009).

Podsumowanie
Wydaje si´, ˝e najlepsze wyniki leczenia chirurgicznego obwodowej postaci zespo∏u snu z bezdechami mo˝na uzyskaç u pacjentów m∏odych,
z niezaawansowanà postacià ZSzB, wymagajàcych

jedynie interwencji w ramach wskazaƒ do pierwszego etapu post´powania, a wi´c w∏aÊnie do rekonstrukcji dro˝noÊci w obr´bie nosa i nosogard∏a. Znacznie trudniej uzyskaç popraw´
wyników badaƒ obiektywizujàcych ZSzB u chorych wymagajàcych korekcji drugiego etapu

(czyli zabiegów w obr´bie gard∏a Êrodkowego)
lub kolejnego (chirurgia nasady j´zyka). Z tego
powodu niezwykle istotne jest wczesne wykrywanie chorych z rozwijajàcymi si´ objawami
ZSzB, jak równie˝ wczesne ich kwalifikowanie
do leczenia w odpowiedni, optymalny sposób. ●
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LECZENIE CHIRURGICZNE CHRAPANIA
I OBTURACYJNEGO ZESPO¸U SNU
Z BEZDECHAMI U DOROS¸YCH
prof. dr hab. med. Ewa Olszewska
lek. med. Justyna Panek, prof. dr hab. med. Marek Rogowski
SLEEP SURGERY IN SNORING AND SLEEP APNEA
PATIENTS
Snoring is an essential social problem affecting
40–60% of adults. It is frequently the first noticeable
symptom of obstructive sleep apnea, a disease developing progressively, causing severe, life-threatening
cardiovascular complications. Therefore, it is especially
vital to institute a diagnostic process in each patient,
complaining of snoring. Surgical treatment of snoring
and OSAHS is aimed at hardening the vibrating tissues
producing the sound of snoring and restoring patency
in certain segments of the upper airways. Such procedures as, injected snoreplasty, CO2 or diode laser-assisted
palatoplasty, thermal ablation of the tongue base and
poliester implants in the soft palate belong to less
invasive procedures in the treatment of sleep disorders.
More invasive procedures, such as, uvulopalatopharyngoplasty, sphincterplasty, lateral pharyngoplasty,
coblation of the tongue base, suspension and genio-glossal advancement are used in patients with moderate and severe types of OSAHS. Qualification for the
certain types of procedures is based on the thorough
diagnostics process, defining the obstruction grade of
the respiratory tract during sleep-induced hypotony.
The choice of appropriate management is not easy and
requires standardization of a diagnostics process.
A complex mechanism and a frequently unsatisfactory
therapeutic effect necessitate the search for new
methods of treatment.

(Mag. ORL, 2013, 48, XII, 113–119)
Key words:
sleep panea, snoring, sleep apnea surgery, snoring
surgery.
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Medycyna snu jest jednà z najm∏odszych
dziedzin uznanych przez Amerykaƒskà Rad´
do spraw SpecjalnoÊci Medycznych (American
Board of Medical Specialties). Dyscyplina ta ∏àczy
w sobie wiele specjalnoÊci, takich jak pulmonologia, kardiologia, neurologia i laryngologia. Rola
laryngologa jest ju˝ ÊciÊle zdefiniowana i obejmuje diagnostyk´ i leczenie obturacyjnych bezdechów podczas snu.
Obturacyjny zespó∏ bezdechów podczas snu
oraz zespó∏ wzmo˝onych oporów w górnych drogach oddechowych (ang. upper airway resistance,
UARS) odpowiadajà dwóm ró˝nym, jednak˝e powiàzanym jednostkom chorobowym pod wspólnà
nazwà zaburzenia oddychania podczas snu (ang.
sleep-disordered breathing, SDB).
W grupie UARS wyró˝nia si´:
1. Obturacyjny zespó∏ bezdechów podczas
snu (ang. obstructive sleep hypopnea apnea
syndrom, OSAHS).
2. Zespó∏ centralnych bezdechów i sp∏yconego oddychania podczas snu (ang. central
sleep apnea-hypopnea syndrom, CSAHS).
3. Zespó∏ oddychania Cheyne-Stokesa (ang.
Cheyne-Stokes breathing syndrome, CSBS).
4. Zespó∏ hipowentylacji podczas snu (ang.
sleep hypoventilation syndrome, SHVS).
JeÊli pojawiajàce si´ bezdechy trwajà powy˝ej
10 sekund, jest ich wi´cej ni˝ 5 na godzin´ snu
(wynik uÊredniony) i towarzyszy im upoÊledzenie utlenowania krwi t´tniczej powy˝ej 4%,
wówczas stosujemy nazw´ obturacyjny zespó∏
bezdechów/sp∏yconego oddychania podczas snu
(ang. obstructive sleep apnea hypopnea syndrome, OSAHS) wprowadzonà przez Amerykaƒskà
Akademi´ Medycyny Snu (American Academy
of Sleep Medicine 1999).
W OSAHS wyst´puje sennoÊç dzienna, zaburzenia koncentracji, obni˝enie jakoÊci ˝ycia.
Mo˝e byç on równie˝ przyczynà wypadków
samochodowych i zwi´kszonej ÊmiertelnoÊci
z powodu chorób towarzyszàcych. Klasyczny
obraz pacjenta z OSAHS to chrapiàcy m´˝czyzna
www.magazynorl.pl
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z nadwagà, w Êrednim wieku, ze zwi´kszonym
obwodem szyi, zg∏aszajàcy sennoÊç dziennà,
nadciÊnienie i bezdechy zauwa˝one przez inne
osoby. Jednak˝e OSAHS mo˝e byç progresywnie
rozwijajàcà si´ chorobà, nawet jeÊli pacjent ma
prawid∏owà mas´ cia∏a, prawid∏owe ciÊnienie
t´tnicze krwi i brak sennoÊci dziennej (Peppard
i in. 2000, Pendlebury i in. 1997).
Z tego powodu szczególnie istotne jest
wdro˝enie procesu diagnostycznego w ka˝dym
przypadku pacjenta skar˝àcego si´ na chrapanie
zg∏aszane przez jego otoczenie. Obejmuje on
dok∏adnie przeprowadzony wywiad, zawierajàcy
pytania dotyczàce najbardziej charakterystycznych
objawów choroby, pomiar masy cia∏a, wnikliwe
badanie laryngologiczne górnych dróg oddechowych, endoskopi´ podczas snu w wybranych
przypadkach, badanie polisomnograficzne pe∏ne
lub przynajmniej skryningowe oraz badania
dodatkowe, takie jak rynomanometria lub rynometria akustyczna oraz tomografia kompute- rowa twarzoczaszki. Post´powanie diagnostyczne
umo˝liwia wybór najlepszej metody leczenia
przez laryngologa lub skierowanie pacjenta
na inne niezb´dne badania konsultacyjne i leczenie przez lekarza innej specjalnoÊci.
Zabieg operacyjny w przypadkach chrapania
oraz OSAHS ma na celu usztywnienie wibrujàcych tkanek wytwarzajàcych dêwi´k chrapania
oraz udro˝nienie poszczególnych odcinków górnych dróg oddechowych. Na potrzeby chirurgii
przyj´to w tych przypadkach trzy pi´tra ingerencji zabiegowej: 1) nos i noso-gard∏o, 2) podniebienie mi´kkie i migda∏ki podniebienne, 3) nasada
j´zyka i gard∏o dolne.
Metody leczenia chrapania i obturacyjnych
bezdechów podczas snu mo˝emy podzieliç na dwie
grupy:
1. Ma∏o inwazyjne – stosowane u pacjentów
chrapiàcych oraz z ∏agodnà postacià
OSAHS (5 < AHI < 15). Warunkiem ich
wykonania jest niewielka bolesnoÊç oko∏o- i pooperacyjna, znieczulenie miejscowe, ma∏e ryzyko powik∏aƒ, prawid∏owa
masa cia∏a pacjenta (BMI < 28 kg/m2). Zabiegi te wykonuje si´ w warunkach ambulatoryjnych. Nale˝à do nich: snoreplastyka
iniekcyjna, plastyka podniebienia mi´kkiego
z j´zyczkiem z u˝yciem lasera CO2 lub
diodowego, termoablacja nasady j´zyka
(RFITT, Celon), wszczepienie implantów
poliestrowych do podniebienia mi´kkiego.
2. Inwazyjne – wykonywane w ogólnym
znieczuleniu u pacjentów cierpiàcych
na Êrednià (15 < AHI < 30) i ci´˝kà postaç OSAHS (AHI > 30), majàce na celu
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wytworzenie/powi´kszenie przestrzeniw obr´bie gard∏a Êrodkowego oraz zmniejszenie zapadania si´ dróg oddechowych
podczas snu. Nale˝à do nich: uwulopalatofaryngoplastyka (U3P) i jej modyfikacje,
tzn. Z-palatoplastyka, H-palatoplastyka
oraz faryngoplastyka z przemieszczeniem
tzw. relocation pharyngoplasty, sfinkteroplastyka (ang. sphincter expansion
palatoplasty), boczna faryngoplastyka. Inne
zabiegi to: koblacja nasady j´zyka, podwieszenie koÊci gnykowej, wysuni´cie
bródkowo-j´zykowe.

Zabiegi operacyjne
stosowane w przypadku chrapania
i ∏agodnej postaci OSAHS
Snoreplastyka iniekcyjna. Jest metodà minimalnie inwazyjnà, obarczonà niewielkà liczbà
powik∏aƒ, a przy tym skutecznà g∏ównie u pacjentów cierpiàcych z powodu chrapania (Brietzke
i Mair 2001). Zabieg polega na podaniu podÊluzówkowo w okolice podniebienia mi´kkiego 2 ml
roztworu sodowego siarczanu tetradecylu, preparatu nale˝àcego do grupy detergentów.
Wstrzykni´ty w okolic´ podniebienia mi´kkiego
powoduje powstanie tzw. ja∏owego procesu zapalnego, a nast´pnie blizny, która usztywnia
wiotkie tkanki i zmniejsza ich podatnoÊç na
wibracje. Po zabiegu pacjent wymaga 10-minutowej obserwacji w celu wykluczenia nadwra˝liwoÊci na podawany Êrodek. Wizyta kontrolna
odbywa si´ szeÊç tygodni po zabiegu. W przypadku niezadowalajàcego efektu mo˝na wykonaç
kolejne iniekcje preparatem o tym samym bàdê
wy˝szym st´˝eniu. W Klinice Otolaryngologii
Uniwersytetu Medycznego w Bia∏ymstoku (UMB)
przeprowadziliÊmy 20 zabiegów. Wst´pne wyniki wykazujà znaczne zmniejszenie nasilenia
chrapania u wi´kszoÊci pacjentów. U jednego
pacjenta obserwowano niewielkà nad˝erk´
w okolicy podniebienia mi´kkiego przy podstawie j´zyczka. Niektórzy chorzy podawali przejÊciowe uczucie obecnoÊci cia∏a obcego w obr´bie
podniebienia. Na podstawie literatury skutecznoÊç tej metody ocenia si´ na oko∏o 85% (ryc. 1
i 2) (Brietzke i Mair 2003, Miyazaki i in. 1998).
Termoablacja pràdami zmiennej cz´stotliwoÊci radiowej (ang. radiofrequency induced
termotherapy, RFITT). Do plastyki podniebienia
wykorzystuje si´ laser diodowy lub elektrod´ radiofalowà. Zabiegi z ich u˝yciem pozwalajà
usztywniç podniebienie mi´kkie (ryc. 3 i 4) oraz
zmniejszyç je w sposób ma∏o inwazyjny i stosunkowo ma∏o bolesny. Podczas zabiegu termoablacji

Ryc. 1. Obraz wziernikowy gard∏a Êrodkowego
przed zabiegiem snoreplastyki.

Ryc. 3. Obraz wziernikowy gard∏a Êrodkowego
przed zabiegiem termoablacji nasady j´zyka i podniebienia mi´kkiego.

Ryc. 4. Obraz wziernikowy gard∏a Êrodkowego 3 doby po termoablacji nasady j´zyka i podniebienia
mi´kkiego.

mana). Jego celem jest zmniejszenie masy nasady
j´zyka w wyniku obkurczenia tkanek mi´kkich.
Podczas wykonywania termoablacji nasady j´zyka
nale˝y pami´taç o przebiegu nerwu j´zykowego
odpowiedzialnego za odczuwanie smaku. Wskazane jest zachowanie marginesu operacyjnego
1 cm obustronnie od linii poÊrodkowej j´zyka.
W Klinice Otolaryngologii UMB wykonano 75 zabiegów termoablacji nasady j´zyka z zastosowaniem Celonu i 20 z zastosowaniem Coblator
II (ryc. 3 i 4).
Po zabiegu stwierdzono nast´pujàce powik∏ania:
bóle gard∏a, obrz´k j´zyka, powierzchownà nad˝erk´
na j´zyku, przejÊciowe problemy z prze∏ykaniem.
Laserowa plastyka podniebienia mi´kkiego
(ang. laser-assisted uvulopalatoplasty, LAUP)
jest kolejnà chirurgicznà metodà leczenia chrapania i ∏agodnej postaci obturacyjnego zespo∏u
bezdechów podczas snu. Zabieg wykonuje si´

▲

elektroda generuje temperatur´ 60–70°C, natomiast laser diodowy nawet 300°C. Na skutek
dzia∏ania wysokich temperatur dochodzi do koagulowania tkanek bez naruszenia ciàg∏oÊci b∏ony Êluzowej. Wytwarza si´ ja∏owy stan zapalny,
nast´pnie blizna, która usztywnia i skraca okolice
podniebienia mi´kkiego. Brak ci´ç i przerwania
ciàg∏oÊci tkanek, a zamiast nich minimalne
wk∏ucia w obr´bie b∏ony Êluzowej powodujà niewielkie dolegliwoÊci w okresie pooperacyjnym.
Podczas plastyki podniebienia mi´kkiego z zastosowaniem lasera mo˝na te˝ dokonaç naci´cia
∏uków podniebiennych i skróciç j´zyczek, najcz´Êciej jego przeroÊni´tà b∏on´ Êluzowà. Elektrodà
wytwarzajàcà fale o wysokiej cz´stotliwoÊci wykonuje si´ równie˝ zabieg termoablacji nasady
j´zyka. Polega on na wykonaniu 6 wk∏uç, 3
przed brodawkami okolonymi i 3 za brodawkami
okolonymi. Zabieg jest wskazany w przypadku
przerostu nasady j´zyka (II i III stopieƒ wg Fried-

Ryc. 2. Obraz wziernikowy gard∏a Êrodkowego po 6
tygodniach od zabiegu snoreplastyki.
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Ryc. 5. Obraz wziernikowy gard∏a Êrodkowego
przed zabiegiem LAUP.

Ryc. 6. Obraz wziernikowy gard∏a Êrodkowego 2 tygodnie po zabiegu LAUP.

Ryc. 7. Obraz wziernikowy gard∏a Êrodkowego
przed U3P.

Ryc. 8. Obraz wziernikowy gard∏a Êrodkowego 7 dni
po U3P.

w znieczuleniu miejscowym za pomocà lasera
CO2. Podczas zabiegu nadmiar tkanek j´zyczka
zostaje odparowany, co powoduje jego skrócenie,
oraz nadmiar b∏ony Êluzowej ∏uków podniebienno-gard∏owych i górnej cz´Êci ∏uków podniebienno-j´zykowych. Zakres zabiegu jest indywidualny dla ka˝dego pacjenta i zale˝y od anatomii
tej okolicy. W Klinice Otolaryngologii UMB wykonano 157 takich zabiegów (ryc. 5 i 6). Najcz´stsze
dolegliwoÊci po zabiegu dotyczà: bólu gard∏a,
uczucia obecnoÊci cia∏a obcego w gardle, infekcji
rany pooperacyjnej. W literaturze spotyka si´ te˝
doniesienia o zw´˝eniu w obr´bie nosogard∏a
po tego typu operacji (Miyazaki i in. 1998). Amerykaƒska Akademia Snu nie rekomenduje powszechnego u˝ywania lasera w leczeniu OSAHS
ze wzgl´du na dolegliwoÊci bólowe, koniecznoÊç
powtarzania zabiegów, tworzenie si´ niekontrolowanej blizny operacyjnej, ryzyko pojawienia

si´ takich powik∏aƒ, jak: uczucie obecnoÊci cia∏a
obcego, uczucie suchoÊci gard∏a, niedomoga
podniebienno-gard∏owa i zw´˝enie noso-gard∏a.

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

Zabiegi operacyjne
stosowane w przypadku Êredniej
i zaawansowanej postaci OSAHS
Uwulopalatofaryngoplastyka (ang. uvulopalatopharyngoplasty, U3P) by∏a pierwszà chirurgicznà metodà leczenia OSAHS. Operacja polega
na usuni´ciu migda∏ków podniebiennych, skróceniu j´zyczka oraz wykonaniu plastyki ∏uków
podniebienno-gard∏owych i podniebienno-j´zykowych. IloÊç usuni´tej tkanki jest indywidualna
u ka˝dego pacjenta. U3P zwi´ksza przestrzeƒ
w obr´bie gard∏a Êrodkowego, zmniejszajàc
przez to opór dróg oddechowych (Ikematsu i in.
1994). Szczególnie wa˝ny jest w∏aÊciwy dobór pacjenta do tego typu zabiegu. Do podstawowych

wskazaƒ nale˝à: OSAHS Êredniego stopnia,
wielkoÊç migda∏ków podniebiennych III/IV° wg
Friedmana, pozycja nasady j´zyka I lub II wg
Friedmana, brak retrognacji, brak retroglosji,
brak zw´˝enia gard∏a dolnego, brak uwypuklenia bocznej Êciany gard∏a, brak patologicznej
oty∏oÊci, w pomiarach cefalometrycznych PNS-UP
– 38 mm, MP-H – 27 mm. Amerykaƒska Akademia Medycyny Snu nie rekomenduje U3P jako
metody leczenia ∏agodnej postaci OSAHS (Aurora
i in. 2010). Natomiast w Êrednio zaawansowanej
postaci OSAHS uwulopalatofaryngoplastyka
mo˝e stanowiç jeden z etapów wielopoziomowego
leczenia.
DolegliwoÊci pooperacyjne mo˝na podzieliç
na wczesne i póêne. W pierwszych dobach po zabiegu pacjenci majà trudnoÊci z po∏ykaniem, istnieje mo˝liwoÊç pojawienia si´ przejÊciowej
niedomogi podniebienno-gard∏owej, rozejÊcia
si´ rany pooperacyjnej czy krwawienia. W póêniejszym okresie mo˝e wyst´powaç wra˝enie
napi´cia w okolicy podniebienia mi´kkiego,
uczucie cia∏a obcego, zaburzenia smaku, zmiana
g∏osu, przed∏u˝ajàcy si´ ból. W Klinice Otolaryngologii UMB wykonano 41 takich zabiegów (ryc. 7
i 8).

(zw´˝enie zapodniebienne), zapadanie si´ bocznej Êciany gard∏a, ma∏e migda∏ki podniebienne
(I lub II° wg Friedmana), BMI < 30, brak tolerancji maski CPAP (ang. continuous positive airway
preassure mask) (Pang i Woodson 2009).
Powik∏aniami tego zabiegu mogà byç trudnoÊci przy po∏ykaniu, niedomoga podniebienno-gard∏owa – najcz´Êciej przejÊciowa. DolegliwoÊci te zazwyczaj mijajà samoistnie po up∏ywie
1–2 dni w miar´ ust´powania obrz´ku. Zabiegi
tego typu niosà równie˝ ze sobà ryzyko zmiany
barwy g∏osu. JeÊli takie powik∏anie wystàpi, zazwyczaj jest ono sta∏e. Rzadko dochodzi do powstania zw´˝enia w górnej cz´Êci gard∏a,
a w zwiàzku z tym nie obserwuje si´ zazwyczaj
problemów z artykulacjà g∏osu oraz trudnoÊci
w oddychaniu przez nos. Je˝eli taki problem si´
pojawi, wymaga korekty chirurgicznej. Dotychczas w Klinice Otolaryngologii UMB wykonano
11 sfinkterplastyk (ryc. 9 i 10).

Ryc. 9. Obraz wziernikowy gard∏a Êrodkowego
przed zabiegiem sfinkterplastyki.

Ryc. 10. Obraz wziernikowy gard∏a Êrodkowego 2
miesiàce po zabiegu sfinkterplastyki.

▲

Sfinkterplastyka (ang. expansion sphincter
pharyngoplasty) jest zabiegiem, podczas którego
sà usuwane migda∏ki podniebienne, a nast´pnie
wypreparowywany jest mi´sieƒ podniebienno-gard∏owy obustronnie. Powierzchowne warstwy tego mi´Ênia sà przecinane w okolicy dolnego przyczepu i podszywane bocznie i do góry
do podniebienia mi´kkiego obustronnie. Niezwykle istotna jest dobra kwalifikacja pacjenta
do tego typu zabiegu. Wskazaniami sà m.in.:
wiek pacjenta powy˝ej 18. roku ˝ycia, typ I Fujita

Koblacja nasady j´zyka. W przypadkach makroglosji redukcja masy nasady j´zyka jest wykonywana za pomocà no˝a „plazmowego” metodà
koblacji. Jest to technika, która wykorzystuje
urzàdzenie pracujàce w niskich temperaturach
(50–60°C) i opiera si´ na zasadzie plazmy wytwarzanej przez fale radiowe. W wyniku ró˝nicy
potencja∏ów na∏adowane czàstki wytwarzanej
plazmy ulegajà przyspieszeniu w kierunku usuwanej tkanki, powodujàc jej rozbicie i niejako
odparowanie z niewielkim podgrzaniem otoczenia i równoczesnym zamkni´ciem wi´kszoÊci
naczyƒ krwionoÊnych. Zabieg wewnàtrzustny,
poÊluzówkowy i endoskopowy (ang. submucosal
minimal invasive lingual excision, SMILE) zosta∏
opisany przez Maturo i Mair (2006). W znieczuleniu ogólnym, 1 cm od linii poÊrodkowej za pomocà
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Ryc. 11. Obraz wziernikowy nasady j´zyka przed zabiegiem koblacji.

Ryc. 12. Obraz wziernikowy nasady j´zyka 2 doby
po zabiegu koblacji.

no˝a plazmowego zostajà podÊluzówkowo odparowane tkanki nasady j´zyka w odleg∏oÊci 1 cm
do przodu od brodawek okolonych a˝ do tylnej
cz´Êci nasady j´zyka. Granic´ tylnà zabiegu stanowi brzeg górny nag∏oÊni lub otwór Êlepy.
Mo˝e on byç okreÊlony palpacyjnie lub uwidoczniony za pomocà endoskopu 30 i 70° (ryc. 11
i 12). W Klinice Otolaryngologii UMB wykonano
9 takich zabiegów.
Po zabiegu koblacji z zastosowaniem no˝a
plazmowego nie stwierdza si´ zazwyczaj obrz´ku
tkanek. Chorzy skar˝à si´ g∏ównie na dolegliwoÊci bólowe o ró˝nym stopniu nasilenia. Pacjent
hospitalizowany jest najcz´Êciej dob´ po zabiegu,
otrzymuje antybiotykoterapi´, steroidoterapi´
i leczenie przeciwbólowe.

Powieszenie koÊci gnykowej (ang. hyoid
suspension) stosuje si´ w leczeniu obturacyjnego
zespo∏u bezdechów podczas snu, je˝eli ich przyczynà jest zapadanie si´ dróg oddechowych
w dolnej cz´Êci gard∏a i w okolicy nasady j´zyka.
Podczas zabiegu koÊç gnykowa przemieszczana
jest ku do∏owi i do przodu w stosunku do swojego
pierwotnego po∏o˝enia i za pomocà szwów mocowana do górnego brzegu chrzàstki tarczowatej
(Riley, Powell, Guilleminault 1994). W ten sposób dochodzi do wytworzenia napi´cia mi´Êni,
które majà swoje przyczepy na koÊci gnykowej,
poprawiajàc dro˝noÊç dróg oddechowych. Operacj´ wykonuje si´ w znieczuleniu ogólnym
z ci´cia skórnego w okolicy chrzàstki tarczowatej. Po tego rodzaju zabiegach istnieje niebezpieczeƒstwo wystàpienia trudnoÊci w po∏ykaniu,
poniewa˝ koÊç gnykowa jest miejscem przyczepu
mi´Êni bioràcych udzia∏ w czynnoÊci po∏ykania,
a w jej okolicy przebiegajà nerwy odpowiedzialne
za ruch j´zyka (Li, Riley, Powell 2003).
Z∏o˝ony patomechanizm OSAHS i nie zawsze satysfakcjonujàcy efekt terapeutyczny
zmusza do poszukiwania nowych metod leczenia, w tym post´powania chirurgicznego precyzyjnie ukierunkowanego na miejsca obturacji
w obr´bie górnych dróg oddechowych. Wybór
w∏aÊciwego post´powania nie jest ∏atwy i wymaga
standaryzacji w post´powaniu diagnostycznym.
Konieczne sà wyniki badaƒ wielooÊrodkowych,
badaƒ randomizowanych oraz oceniajàcych
wieloletnie obserwacje pooperacyjne, aby zarówno wskazania, jak i skutecznoÊç zabiegów
operacyjnych w OSAHS mog∏a byç lepiej zdefiniowana. ●

Przesuni´cie bródkowo-j´zykowe (ang. genioglossus advancement) wykonuje si´ w znieczuleniu ogólnym u pacjentów z ci´˝kà postacià
OSAHS, u których przyczynà powstawania bezdechów jest obturacja dróg oddechowych w wyniku
zapadania si´ podstawy j´zyka. Ci´cie operacyjne
wykonuje si´ na b∏onie Êluzowej pod wargà dolnà,
pod korzeniami z´bów ˝uchwy. Po odnalezieniu
przyczepu mi´Ênia bródkowo-j´zykowego od strony j´zyka w jego miejscu wycina si´ w ˝uchwie
okienko 9 x 20 mm (McBride i Bell 1980). Nast´pnie wyci´ty fragment koÊci z bli˝szym przyczepem
mi´Ênia jest pociàgany do przodu i rotowany o 90°.
W takiej pozycji przytwierdzany jest on za pomocà
tytanowej Êruby do ˝uchwy. G∏ównym za∏o˝eniem
tego zabiegu jest utrzymanie bródkowego przyczepu mi´Ênia bródkowo-j´zykowego w takim po∏o˝eniu, aby mi´sieƒ ten znajdowa∏ si´ w ciàg∏ym
napi´ciu. Jest to mi´sieƒ odpowiedzialny za wysuwanie j´zyka. Zabieg zapobiega zapadaniu si´ j´zyka podczas hipotonii (Troell i in. 1998). Stanowi
on najcz´Êciej jeden z etapów w leczeniu wielopoziomowym pacjenta z OSAHS.
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Ryciny: Materia∏ w∏asny
Kliniki Otolaryngologii w Bia∏ymstoku.
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ZABURZENIA ODDYCHANIA
PODCZAS SNU U DZIECI
– ROZPOZNAWANIE I LECZENIE
Cuneyt M. Alper, M.D.

DECISION MAKING IN PEDIATRIC OSAS AND
SLEEP STUDIES IN CHILDREN
Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) differs in
many aspects in children and adults. Both diagnostics
and management demand various approach in each
group. This review presents detailed analyzes of
etiological factors, diagnostic procedures and treatment of OSAS in children based on author’s experience
and worldwide literature. The special attention is
paid to GERD as the pathogenetic factor of childen’s
OSAS and clinical features and management of this
disease is noted in this series. Furthermore, polysomnography is broadly discussed in the diagnostic
process of children OSAS and pros and cons highlightened. Additionally, contemporary diagnostic
tools for localizing the site of airway obstruction is
indicated with the Seep Endosopy as a gold standard.
Moreover, the therapeutic management of children
OSAS is considered, and approved method of choice
is adenotonsillectomy. The administration of CPAP is
regarded only in the failure of surgery.

(Mag. ORL, 2013, 48, XII, 121–128)

Key words:
Obstructive Sleep Apnea Syndrome in childern, polysomography in children, gastroesophageal reflux
disease in childern, adenotonsillectomy, CPAP in
children.
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Zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas
snu (OBPS) (ang. Obstructive Sleep Apnea Syndrome, OSAS) i zaburzenia oddychania podczas
snu (ang. Sleep Disordered Breathing, SDB)
ró˝nià si´ w populacji doros∏ych i dzieci
pod wzgl´dem objawów klinicznych, post´powania, diagnozy, leczenia i jego skutecznoÊci.
Zaburzenia oddychania podczas snu odnoszà si´
do grupy zaburzeƒ reprezentujàcych spektrum
takich chorób, jak: pierwotne chrapanie; zespó∏
zwi´kszonego oporu górnych dróg oddechowych
(ang. Upper Airway Resistance Syndrome, UARS),
który jest zaburzeniem oddychania podczas snu
bez desaturacji; zespó∏ sp∏yconego oddychania,
zaburzenia snu bez spadków saturacji i zaburzenia
snu z bezdechami, charakteryzujàce si´ wyst´powaniem przerw w oddychaniu, sp∏yceniem
oddychania; oraz zaburzenia snu ze spadkiem
saturacji.
Na podstawie wyników wielu badaƒ szacuje
si´ rozpowszechnienie OBPS na 1–4% populacji.
Jednak˝e brak konsensusu co do rzeczywistego
wyst´powania OBPS wynika z ró˝nic w przyj´tej
metodologii badaƒ (kryteria wiekowe i diagnostyczne). Wyst´powanie pierwotnego chrapania
ocenia si´ na ok. 10%. Zespó∏ obturacyjnego
bezdechu podczas snu jest cz´stszy u dzieci
z nadwagà i oty∏ych. U dzieci OBPS wyst´puje
zwykle mi´dzy 2–10 rokiem ˝ycia, co koreluje
z okresem maksymalnego przerostu tkanki limfatycznej gard∏a (Guilleminault, Lee, Chan 2005).
W etiologii bierze si´ pod uwag´ trzy procesy: – zmniejszonà dro˝noÊç górnych dróg oddechowych (powi´kszone migda∏ki podniebienne,
migda∏ek gard∏owy, nie˝yt alergiczny nosa, guzy
jamy nosa i in.), – zmniejszonà zdolnoÊç do utrzymania dro˝noÊci górnych dróg odechowych
(zmniejszone napi´cie nerwowo-mi´Êniowe,
oty∏oÊç i in.), – zmniejszony nap´d oddechowy
(np. urazy pnia mózgu).
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Przerost migda∏ków podniebiennych i migda∏ka gard∏owego stanowi podstawowy czynnik
ryzyka zespo∏u obturacyjnych bezdechów
podczas snu u dzieci. Jednak˝e nie wykazano
Êcis∏ej korelacji mi´dzy rozmiarem tkanki limfatycznej i stopniem nasilenia objawów OBPS.
Istniejà dowody, ˝e przynajmniej u niektórych
dzieci z OBPS wspó∏towarzyszà dodatkowe, subtelne zaburzenia strukturalne lub nerwowo-mi´Êniowe.
Objawy kliniczne
Kluczowym objawem jest dodatni wywiad
w kierunku wyst´powania bezdechów. W pierwszej kolejnoÊci nale˝y sprawdziç, czy rodzice/
/opiekunowie rozumiejà definicj´ bezdechu.
W celu dok∏adnego zobrazowania (poruszenia
wyobraêni) mo˝na naÊladowaç odg∏osy chrapania i zapadania si´ Êwiat∏a drogi oddechowej,
przerw´ w oddychaniu oraz ∏apczywy wdech nast´pujàcy na koƒcu bezdechu. Wa˝nà informacjà
jest równie˝ wspó∏wyst´powanie wysi∏ku oddechowego podczas bezdechu (obecnoÊç ruchów
klatki piersiowej), czas trwania przerw i cz´stotliwoÊç ich wyst´powania.
Do objawów nocnych zalicza si´ g∏oÊne
nawykowe chrapanie, sapanie lub przerwy w oddychaniu, niespokojny sen, moczenie nocne,
przyjmowanie nietypowych pozycji w trakcie
snu, l´ki nocne, zgrzytanie z´bami, pocenie.
Objawy dzienne to oddychanie przez usta, poranne bóle g∏owy, trudnoÊci ze wstawaniem,
zmiany nastroju, problemy z koncentracjà i naukà, cz´ste drzemki w czasie dnia (Chervin i in.
2006, Halbower i in. 2006).
Rozpoczynajàc proces diagnostyczny, nale˝y
wykonaç szczegó∏owe badanie przedmiotowe:
badanie jamy nosa, które mo˝e wykazaç skrzywienie przegrody, przerost ma∏˝owin nosowych
lub polipy. W badaniu gard∏a Êrodkowego i jamy
ustnej ocenia si´ migda∏ki podniebienne, podniebienie mi´kkie i twarde, a tak˝e j´zyk. Podczas
oceny g∏osu mo˝na stwierdziç jego przyt∏umienie
i zmniejszenie dêwi´cznoÊci g∏osek nosowych
(nosowanie zamkni´te). Nast´pnie ocenia si´
budow´ twarzoczaszki pod wzgl´dem zaburzeƒ
w obr´bie Êrodkowej cz´Êci twarzy oraz cofni´cia
˝uchwy. Nale˝y równie˝ zmierzyç wzrost i wag´
dziecka oraz obliczyç indeks masy cia∏a (ang.
Body Mas Index, BMI). Powi´kszenie migda∏ka
gard∏owego stwierdza si´ za pomocà badania
endoskopowego, a jedynie u dzieci, które nie
wspó∏pracujà, mo˝na wykonaç zdj´cie rentgenowskie nosogard∏a.
Grupà podwy˝szonego ryzyka wyst´powania
obni˝onego napi´cia mi´Êniowego sà pacjenci
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z zespo∏ami Downa i Pradera-Williego, niedoczynnoÊcià tarczycy i z chorobami neurologicznymi: pora˝eniem mózgowym, dystrofià mi´Êniowà, zespo∏em Arnolda-Chiariego. Ryzyko
zmniejszonej dro˝noÊci dróg oddechowych
wyst´puje w zespole Beckwitha-Wiedemanna,
w laryngomalacji, zw´˝eniu podg∏oÊniowym,
mukopolisacharydozie. Natomiast do grupy zaburzeƒ w obr´bie twarzoczaszki nale˝à zespo∏y:
Crouzona, Aperta, Treachera-Collinsa, Goldenhara i Pierre'a Robina.
Wyzwania w diagnostyce klinicznej wynikajà
z faktu, ˝e nie wykazano dotychczas, aby jakakolwiek kombinacja objawów i/lub zaburzeƒ
w badaniu przedmiotowym mog∏a w sposób
pewny i wiarygodny rozró˝niç pierwotne chrapanie od OBPS. Brak jest te˝ pewnego zwiàzku
mi´dzy rozmiarem migda∏ków i wyst´powaniem
OBPS. Dodatkowo rodzice mogà wyolbrzymiaç
lub nie doceniaç objawów. Trudna jest równie˝
ocena, czy objawy, szczególnie dzienne, sà w rzeczywistoÊci wynikiem obturacyjnych bezdechów
podczas snu.
Kluczowym elementem wywiadu u dzieci
z podejrzeniem OBPS jest wspó∏wyst´powanie
choroby refluksowej (ang. gastro-esophageal
reflux disease, GERD). Objawami sugerujàcymi
wyst´powanie GERD mogà byç: niedro˝noÊç
nosa w pierwszym roku ˝ycia, kaszel nocny, rozpoznanie i/lub leczenie refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego w przesz∏oÊci. Ponadto cz´ste
wybudzanie, zw∏aszcza po to, ˝eby si´ napiç
(trzymanie naczynia z wodà przy ∏ó˝ku), cz´ste
odbijanie lub tzw. mokre odbijanie (cofanie si´
treÊci ˝o∏àdkowej podczas odbijania), chrzàkanie,
nawracajàce bóle gard∏a (niezwiàzane z infekcjà), zachrypni´ty g∏os, bóle ˝o∏àdka oraz cofanie
treÊci ˝o∏àdkowej z uczuciem niesmaku w ustach
lub wr´cz cofanie pokarmu do gard∏a.
GERD mo˝e imitowaç bezdech podczas snu
oraz wywo∏ywaç lub pogarszaç objawy OBPS.
Mo˝e te˝ byç skutkiem obturacji górnych dróg
oddechowych. Bezdech skutkuje wysokimi wartoÊciami wytwarzanego podciÊnienia wewnàtrz
klatki piersiowej, które prowadzi do wstecznego
przep∏ywu treÊci ˝o∏àdkowej do prze∏yku. Zmieniony jest równie˝ w tym wypadku prze∏ykowy
mechanizm oczyszczania i zoboj´tniania kwaÊnej treÊci zarzucanej z ˝o∏àdka. Fala refluksu
mo˝e si´ pojawiç w gardle dolnym i krtani, a pobudzone chemoreceptory krtaniowe powodujà zamkni´cie g∏oÊni lub wystàpienie skurczu krtani
i bezdech (Friedman i in. 2007).
U doros∏ych stwierdzono rol´ refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego w etiopatogenezie OBPS.
W badaniu obejmujàcym 199 pacjentów u ka˝-

dego z nich przeprowadzono pomiar pH oraz
wykonano polisomnografi´. Nast´pnie byli oni
leczeni za pomocà inhibitorów pompy protonowej przez 3–6 miesi´cy. Popraw´ klinicznà oraz
w wynikach polisomnografii wykazano u 78%
pacjentów. Na podstawie wyników postawiono
wniosek, ˝e pH-metria przed leczeniem jest
znamiennym czynnikiem prognostycznym wystàpienia poprawy (67% pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie, uzyska∏o podwy˝szenie
wartoÊci dystalnego pH w porównaniu z 33%
pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na leczenie)
(Modolell i in. 2011).
Patofizjologia refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego by∏a równie˝ badana u dzieci. Analizowano
zwiàzek mi´dzy epizodami oddechowymi i GERD.
G∏ównymi przyczynami w∏àczenia do badania
by∏y epizody sinicy (22%), bezdechów (20%)
oraz zad∏awienia (15%) u dzieci. Wykazano
zmiany parametrów PSG u 8 z 41 dzieci (20%),
nieprawid∏owe pH u 12 z 41 dzieci (29%).
Natomiast u 4 z 12 (33%) pacjentów epizody
oddechowe korelowa∏y z epizodami refluksu
(Greenfield i in. 2004).

Ocena kliniczna
Kwestionariusze dla rodziców i narz´dzia
oceny klinicznej zespo∏u OBPS u dzieci sk∏adajà
si´ z ankiet dotyczàcych przebiegu snu u dzieci
(Goldstein i in. 2004). Skala Sleep-Related Breathing Disorder 22-stopniowa ma 78% czu∏oÊç
i 72% specyficznoÊç w przewidywaniu dodatniego wyniku badania PSG (z indeksem bezdechów
AI > 1). Do innych instrumentów pomiarowych
nale˝à: OSA-18 (ang. disease-specific quality-of-life) dla oceny zespo∏u OBPS u dzieci, PedsQL™ 4.0
(ang. global pediatric quality-of-life instrument),
CBCL (ang. Child Behavior Checklist), Clinical
Assessment Score (CAS) (Baldassari i in. 2008).
Clinical Assessment Score (CAS) ocenia wyst´powanie zaburzeƒ oddychania podczas snu
na podstawie zebranego wywiadu i badania fizykalnego. A˝ 72% pacjentów zosta∏o prawid∏owo
zdiagnozowanych w kierunku OSA za pomocà
tej skali (Goldstein i in. 2012).
Wraz z rozwojem i powszechnoÊcià rozwiàzaƒ technologicznych rejestracja audio i wideo
sta∏a si´ obecnie metodà badawczà i diagnostycznà coraz cz´Êciej wykorzystywanà. Rodzice
nagrywajà dêwi´ki i/lub obraz na taÊmach,
za pomocà kamer wideo czy nawet telefonem
komórkowym. Planned parental sleep monitoring (PPMS) jest równie˝ alternatywnà metodà
oceny. Mo˝e byç cenna, jeÊli rodzice sà dobrze
wyszkoleni i wiedzà, na co zwracaç uwag´ i jak
wykonaç prawid∏owo pomiar. Autor najcz´Êciej
wykonuje „powtarzalny PPSM”: przez 1 godzin´,
zaczynajàc pomiar po godzinie od zaÊni´cia
dziecka, i powtarza przed rozpocz´ciem zaplanowanego leczenia, na zakoƒczenie leczenia oraz
przed okresem obserwacji w 4–6 tygodniu. Rodzice wykonujà schematycznà obserwacj´ albo
bezpoÊrednio, albo za pomocà nagraƒ i robià
notatki.
Podczas obserwacji bezdechów rodzice powinni równie˝ zwróciç bacznà uwag´ na pojawienie si´ oznak refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego. B´dà nimi cz´ste przebudzenia dziecka
z p∏aczem lub bólem w obr´bie twarzy, nag∏y
p∏acz wywo∏any bólem po odbiciu lub kaszlu,
cz´ste po∏ykanie lub odchrzàkiwanie lub pokas∏ywanie, nasilony kaszel przed lub po wystàpieniu bezdechu, bezdech z widocznym wysi∏kiem
oddechowym po nasilonym odbiciu lub kaszlu,
nag∏e wstrzymanie oddychania bez wysi∏ku oddechowego po nasilonym odbiciu/kaszlu. Sà to
objawy wskazujàce na prawdopodobieƒstwo
wyst´powania refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego.

▲

Metody diagnostyczne
Do metod diagnostycznych nale˝y zaliczyç
badanie podmiotowe i przedmiotowe, zapis audio
i wideo, pulsoksymetri´ (nie uwzgl´dni zespo∏u
zwi´kszonego oporu górnych dróg oddechowych
oraz zespo∏u hipowentylacji zwiàzanego z oty∏oÊcià: ang. Obesity Hypoventilation Syndrome,
OHS), skróconà polisomnografi´ (PSG) wykonanà
podczas drzemki, która mo˝e byç przydatna
w ÊciÊle okreÊlonych sytuacjach (nie jest jednak
zalecana przez ASSM Guidelines 2011) oraz pe∏nà
nocnà polisomnografi´. Polisomnografia jest z∏otym standardem w diagnostyce zespo∏u OBPS,
pomimo takiej wady jak niewygoda spania
w oprzyrzàdowaniu. Badanie mo˝e byç szczególnie ucià˝liwe dla ma∏ych dzieci, które w zwiàzku
z tym mogà niech´tnie wspó∏pracowaç. Ponadto
trudno mówiç o „normalnym”, codziennym Ênie
w trakcie badania PSG. Nale˝y wziàç pod uwag´,
˝e na wyniki PSG b´dà mia∏y równie˝ wp∏yw
ostre infekcje (np. wirusowe infekcje górnych
dróg oddechowych). Do innych wad tego badania
nale˝y wysoki koszt i trudna dost´pnoÊç.
Poza badaniem snu (PSG) istniejà jeszcze inne
metody diagnozowania zaburzeƒ oddychania
podczas snu, jak np. analiza cefalometrii, faryngoskopia za pomocà fiberoskopu z zastosowaniem
manewru Muellera, pneumografia, pulsoksymetria (krótkotrwa∏a lub ca∏onocna), somno-fluoroskopia, cine-CT podczas snu, cine-MRI, endoskopia
wykonana podczas snu. Dodatkowo kwestiona-

riusze oraz skale punktowe oceny klinicznej
oparte na obserwacjach rodziców.
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Polisomnografia
(PSG, sleep study, badanie snu)
Amerykaƒska Akademia Medycyny Snu (AAMS)
ustanowi∏a standardy post´powania (ang. practice
parameters) dotyczàce wskazaƒ do wykonania
PSG u dzieci (Sleep, marzec 2011):
1. PSG jest wskazana, gdy kliniczne metody
oceny sugerujà wyst´powanie OSAS
u dzieci.
2. Dzieci z umiarkowanà postacià OSAS rozpoznawanà przedoperacyjnie powinny
podlegaç klinicznej ocenie po wykonanej
adenotonsillektomii w celu oceny przetrwa∏ych objawów OSAS. JeÊli takie sà
obecne, nale˝y wykonaç PSG.
Innymi rekomendacjami AASM dotyczàcymi
wskazaƒ do PSG sà:
1. Podejrzenie obecnoÊci wrodzonego zespo∏u
oÊrodkowej hipowentylacji p´cherzyków
p∏ucnych.
2. Podejrzenie zespo∏u hipowentylacji podczas snu zwiàzanej z zaburzeniami nerwowo-mi´Êniowymi lub deformacjami
klatki piersiowej w klinicznych metodach
pomiarowych.
3. W wybranych przypadkach dzieci´cego
pierwotnego bezdechu sennego.
4. JeÊli wyst´pujà objawy kliniczne zaburzeƒ oddychania podczas snu u dziecka,
które doÊwiadczy∏o stanu zagro˝enia
˝ycia w przesz∏oÊci.
5. U dzieci, u których rozwa˝a si´ adenotonsillektomi´ z powodu OSAS.
Nie wszystkie dzieci w USA z podejrzeniem
OSA mogà mieç wykonanà PSG. W Dzieci´cym
Szpitalu w Pittsburghu do Kliniki Snu przyjmowane sà dzieci skierowane przez laryngologów,
pulmonologów czy chirurgów plastycznych. Rocznie wykonuje si´ ok. 1200 badaƒ nocnych, tj. 5–6
badaƒ w ciàgu 1 nocy. Ponadto wykonuje si´ ok.
1200 adenotonsillektomii rocznie.
Przeprowadzone wÊród laryngologów dzieci´cych badanie ankietowe zosta∏o opublikowane
przez Mitchella i wspó∏pracowników w 2006 r.
Wykonanie PSG zleca∏o 75% respondentów
u mniej ni˝ 10% dzieci, które prezentowa∏y objawy zaburzeƒ snu. Najcz´stszym powodem
(60%), dla którego zlecano PSG, by∏a wàtpliwoÊç
co do diagnozy zaburzeƒ oddychania podczas
snu. Innymi powodami by∏a identyfikacja dzieci,
które wymaga∏y monitoringu pooperacyjnego
(31%) oraz proÊba rodziców o badanie PSG (4%).
Respondenci rutynowo zlecali przedoperacyjnà
PSG w nast´pujàcych grupach dzieci: poni˝ej
1 r.˝. w 50%, mi´dzy 1–3 r.˝. w 28%, w oty∏oÊci
patologicznej w 54%, w zespole Downa w 38%,
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w anomaliach twarzowo-czaszkowych w 58%,
w chorobach nerwowo-mi´Êniowych w 62%
i u wczeÊniaków w 11%.
Wykonanie i interpretacja wyników polisomnografii u dzieci nie sà wystandaryzowane. Pierwotnie badanie snu bazowa∏o na kryteriach
przyj´tych dla doros∏ych. Normy opiera∏y si´
na statystycznych wartoÊciach rozproszenia, ale
nie potwierdzono ich wartoÊci jako predyktora
w d∏ugoterminowej obserwacji. Istniejà ró˝nice
w przyj´tych zakresach norm AHI u dzieci.
W literaturze rozwa˝a si´ AHI < 1, < 3 lub < 5
przy rozpoznaniu OSA. Poziom wyleczalnoÊci
za pomocà adenotonsillektomii okreÊla si´ na 90%
dla AHI < 5 i 70% dla AHI < 1.
Polisomnograficzna definicja bezdechu zak∏ada wystàpienie spadku przep∏ywu powietrza
powy˝ej 90% przez ponad 90% zdarzenia, odnoszàc si´ do podstawowej amplitudy oddechowej,
z nieprzerwanymi ruchami klatki piersiowej
przez przynajmniej 2 oddechy. Sp∏ycenie oddychania definiuje si´ jako ponad 50% spadek
przep∏ywu powietrza mierzony przez czujnik nosowy przez ponad 90% zdarzenia w porównaniu
z podstawowà amplitudà oddychania, trwajàcy
przez co najmniej 2 oddechy i zwiàzany z wybudzeniem lub spadkiem saturacji > 3% (dok∏adnoÊç pomiaru jest wàtpliwa u pacjentów oddychajàcych przez usta z powodu np. przerostu
migda∏ka gard∏owego).
Niektóre dzieci powinny mieç wykonane
przedoperacyjnie badanie snu. Szczególnie dzieci
poni˝ej 1. roku ˝ycia kwalifikowane do adenoidektomii, dzieci poni˝ej 2. roku ˝ycia planowane
do adenotonsillektomii, oty∏e dzieci z BMI > 30
(powy˝ej 95 perycentyla), dzieci z zespo∏ami
genetycznymi (Downa i in.), z anomaliami twarzoczaszki, dzieci z grupy zwi´kszonego ryzyka
(anemia sierpowata, choroby sercowo-p∏ucne,
nerwowo-mi´Êniowe) oraz gdy podejrzewa si´
wyst´powanie jedynie sp∏yceƒ oddychania bez
bezdechów (Muzumdar i Arens 2008).
Niekiedy lekarze zalecajà wykonanie u dzieci
badania snu z powodu wàtpliwoÊci rodziców.
Zw∏aszcza jeÊli sà oni przestraszeni wizjà operacji i chcà wypróbowaç innà metod´ leczenia
przed leczeniem chirurgicznym lub wolà poczekaç z wdro˝eniem leczenia operacyjnego, mimo
potwierdzenia bezdechów. Zdarza si´ te˝, ˝e
zaprzeczajà wyst´powaniu bezdechów, mimo
silnych przes∏anek p∏ynàcych z wywiadu oraz
objawów sugerujàcych rozpoznanie zespo∏u
OBPS. Odmawiajà wówczas leczenia, podwa˝ajà
diagnoz´ i wskazania, nie uÊwiadamiajà sobie
istnienia ryzyka chirurgicznego, nie chcà przyjàç
do wiadomoÊci zagro˝eƒ wynikajàcych z choroby

i jej nieleczenia. Badanie PSG bywa równie˝
zlecane w przypadku, gdy rodzice pacjenta sà
z zawodu prawnikami lub zachowujà si´ tak,
jakby nimi byli (np. skrupulatnie wszystko notujà).
Ponadto wykonuje si´ badanie snu u dzieci podlegajàcych aresztowi lub nad którymi zosta∏
ustanowiony inny opiekun prawny ni˝ rodzice,
a wi´c w sytuacji gdy rodzice nie mogà wed∏ug
prawa podejmowaç decyzji dotyczàcych w∏asnych dzieci.
Nieprawid∏owymi wynikami badania snu sà:
wskaênik bezdechów AI > 1, spadki saturacji
poni˝ej wartoÊci 92%, utrzymywanie si´ poziomu saturacji < 90% przez ponad 10% ca∏ego
czasu trwania snu, jak równie˝ szczytowe koƒcowo-wydechowe wysycenie CO2 > 53 mmHg i koƒcowe
wysycenie koƒcowo-wydechowe > 50 mmHg przez
ponad 10% czasu trwania snu.

Alternatywne i nieinwazyjne
mo˝liwoÊci terapeutyczne
W procesie leczenia zespo∏u OBPS mo˝na
zastosowaç kilkutygodniowà (2–4 tyg.) antybiotykoterapi´, leki przeciwhistaminowe, glikokortykosteroidy donosowe, diet´ przeciwrefluksowà
lub/i leki przeciwrefluksowe. Antybiotyki o szerokim spektrum (amoksycylina z kwasem klawulanowym) podawane przez 30 dni powodowa∏y,
jak wykazano, zmniejszenie nasilenia objawów
OBPS, ale rzadko ustàpienie zespo∏u. Wi´kszoÊç
pacjentów nie unikn´∏a ostatecznie leczenia
operacyjnego (Don 2005). Opisany schemat post´powania okaza∏ si´ szczególnie u˝yteczny
w przypadku bardzo ma∏ych dzieci (Don 2005).
Zastosowanie glikokortykosteroidów donosowych przez 6 tygodni skutkowa∏o umiarkowanà
poprawà w ∏agodnej lub umiarkowanej postaci
OBPS (Kheirandish-Gozal, Gozal 2008). Jednak˝e
takie post´powanie nie by∏o zbyt dobrze tolerowane przez ma∏e dzieci. Bioràc pod uwag´ GERD
jako czynnik etiologiczny OBPS mo˝na zastosowaç
lansoprasol (1 mg/kg/dawk´) 45 minut przed Êniadaniem.
Lekami, które mogà byç skuteczne w po∏àczeniu z glikokortykosteroidami donosowymi
u pacjentów z przetrwa∏ym OBPS po adentonsillektomii (Kheirandish 2008), sà ranitydyna
(3 mg/kg mc/dawk´) podana na noc oraz antagoniÊci leukotrienów.
Skutecznà alternatywà leczenia farmakologicznego jest zastosowanie mechanicznej protezy – CPAP/BIPAP (Guilleminault, Lee, Chan
2005). Jest to metoda szczególnie wskazana
w przypadku przeciwwskazaƒ do adentotonsillektomii lub jeÊli nie przynios∏a ona zadowalajàcego efektu. Warto rozwa˝yç zastosowanie CPAP
przed operacjà u dzieci z ci´˝kà postacià zespo∏u
OBPS (Halbower i in. 2008). Wspó∏praca z aparatem i tolerancja tego sposobu leczenia jest
jednak kluczowym i podstawowym zagadnieniem (Marcus i in. 2006). Maska zak∏adana
codziennie na twarz mo˝e powodowaç zaburzenia rozwoju twarzoczaszki u dzieci.
Alternatyw´ stanowià aparaty do jamy ustnej oraz urzàdzenia podajàce tlen – koncentratory
tlenu (mogà jednak nasilaç hipowentylacj´).
Leczenie chirurgiczne
U dzieci ogólnie zdrowych, ale chrapiàcych,
z objawami dziennymi w postaci nadmiernej

▲

Badanie fiberoskopowe
wykonywane podczas snu
Wykonanie badania fiberoskopowego we
Ênie mo˝e byç wymagane u dzieci, które nie
wspó∏pracujà podczas badania PSG lub jeÊli czas
oczekiwania na badanie snu jest zbyt d∏ugi, aby
mog∏y czekaç. Mo˝e byç to procedura weryfikujàca przyczyn´ OSA, gdy badaniem przedmiotowym nie stwierdza si´ powi´kszonych migda∏ków
podniebiennych ani migda∏ka gard∏owego, a badanie PSG ujawnia ci´˝kà postaç zespo∏u. Jest to
równie˝ badanie uzasadniajàce potrzeb´ wykonania jedynie adenoidektomii, je˝eli migda∏ki
podniebienne sà ma∏e oraz jeÊli obserwacje
rodziców sà zbyt niemiarodajne, by uzasadniç
potrzeb´ tonsillektomii.
U doros∏ych badanie fiberoskopowe jest
przeprowadzone we wspó∏pracy z anestezjologami we Ênie farmakologicznym. Wlew propofolu
jest rozpoczynany od dawki 2 mg/ml, a jej miareczkowanie jest dostosowywane do g∏´bokoÊci
snu. U dzieci indukcj´ prowadzi si´ przez mask´
przy u˝yciu gazów (podtlenku azotu, sevofluranu),
a nast´pnie zak∏ada si´ dost´p do ˝y∏y. Przerywa
si´ inhalacj´ a˝ do wybudzenia dziecka. W kolejnym etapie za pomocà propofolu nast´puje
indukcja snu z w∏asnym oddechem. Wykonanie
fiberoskopii w trakcie snu mo˝e byç korzystne,
jeÊli przewiduje si´, ˝e adenotonsillektomia nie
odniesie skutku terapeutycznego i warto oceniç,
w którym miejscu drogi oddechowej le˝y przyczyna obturacji. W tej grupie pacjentów znajdujà si´ dzieci z wiadomymi czynnikami ryzyka,
z podejrzeniem wielopoziomowego zw´˝enia
dróg oddechowych w wyniku np. zapadania si´
nasady j´zyka, laryngomalacji, dysfunkcji fa∏dów g∏osowych (pora˝enie/niedow∏ad). Ponadto

istniejà wskazania do badania fiberoskopowego
w przypadku utrzymujàcego si´ OBPS po adenotonsillektomii, gdy badanie snu daje wynik dodatni, niezale˝nie od stopnia nasilenia OBPS.
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sennoÊci, zaburzeƒ zachowania, zaburzeniami
poznawczymi oraz z przerostem migda∏ków podniebiennych i gard∏owego w badaniu fizykalnym
z lub bez udowodnionych/zaobserwowanych
epizodów bezdechów, rozsàdne wydaje si´ wykonanie adenotonsillektomii bez wczeÊniejszego
badania PSG. Przedoperacyjne PSG jest wskazane
w przypadku, gdy dziecko cierpi z powodu innych towarzyszàcych chorób, u dzieci poni˝ej
3. roku ˝ycia lub u dzieci z ma∏ymi migda∏kami
podniebiennymi i gard∏owym oraz jeÊli wnioski
z badania przedmiotowego nie korelujà ze stopniem obstrukcji dróg oddechowych.
Wp∏yw przerostu tkanki limfatycznej górnych dróg oddechowych na rozwój twarzoczaszki
jest zwiàzany ze zmianà toru oddychania z nosowego na ustny oraz ciàg∏ego wysi∏ku oddechowego podczas oddychania przez usta, prowadzàcego do rozciàgania tkanek mi´kkich twarzy.
Nadmierne odgi´cie g∏owy skutkuje zwi´kszeniem biernego napi´cia warstw tkanek mi´kkich
pokrywajàcych twarz i szyj´, co z kolei aktywuje
si∏y rozciàgajàce ku ty∏owi i do do∏u, dzia∏ajàce
na szkielet twarzy, w efekcie powodujàc wyd∏u˝enie twarzy (twarz adenoidalna). Wykonanie
adenoidektomii i tonsillektomii w wieku dzieci´cym mo˝e zapobiec rozwojowi wtórnych zmian
mi´Êniowo-szkieletowych, zwi´kszajàcych ryzyko
wystàpienia trwa∏ego OBPS. Do tych deformacji
anatomicznych nale˝à: wysklepione podniebienie twarde, wàska szcz´ka, zw´˝one przewody
jamy nosa, mikrognacja, retrognacja, tylna rotacja ˝uchwy, zaburzenia ortodontyczne, jak ty∏ozgryz i zgryz przedni otwarty, niedomykalnoÊç
wargowa.
Pierwszym etapem leczenia chirurgicznego
jest zwykle adenotonsillektomia, która skutkuje
znaczàcà poprawà. Kontrowersyjne pozostaje
jednak pytanie o skutecznoÊç leczenia za pomocà
tej procedury (Friedman i in. 2009). Czynnikami
ryzyka niepowodzenia sà obecnoÊç ci´˝kiej postaci OBPS wyjÊciowo, oty∏oÊç (70% vs 30%
przy prawid∏owej wadze), ch∏opcy powy˝ej 7. roku
˝ycia, dodatni wywiad rodzinny w kierunku
OBPS, przewlek∏a astma, rasa czarna. KorzyÊci
z tonsilektomii wewnàtrztorebkowej wià˝à si´
z umiarkowanym zmniejszeniem bólu lub ograniczeniem korzystania z leków przeciwbólowych. Obserwuje si´ szybszy powrót do codziennej aktywnoÊci, jak równie˝ obni˝enie wskaênika
póênych krwawieƒ pooperacyjnych (Schmidt
2007, Acevedo 2012). Wadami tego typu zabiegu
jest ryzyko odrostu tkanki migda∏ka (0,5 do 15%)
oraz koniecznoÊç wykonania retonsilektomii
w 0,5–3% przypadków (Koltai i in. 2002).
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Pomocniczo w diagnostyce OBPS mo˝e byç
wykonane badanie fiberoskopowe dróg oddechowych. U 67% dzieci poni˝ej 3. roku ˝ycia, u których
wykonano adenotonsillektomi´ z powodu OBPS,
wykazano drugà lokalizacj´ zmian w obr´bie dróg
oddechowych (Rastalter 2011). Po∏owa tych zmian
obejmowa∏a zmiany w obr´bie tchawicy. Tylko
3% przypadków wymaga∏o dalszej interwencji.
Podobne trudnoÊci istniejà w interpretacji wczeÊniejszych badaƒ dotyczàcych drugiej patologii
dróg oddechowych u dzieci z laryngomalacjà.
Fiberoskopia dróg oddechowych mo˝e byç u˝yteczna w grupie dzieci o zwi´kszonym ryzyku.
Do procedur uzupe∏niajàcych leczenie zaliczyç mo˝na septoplastyk´, supraglotoplastyk´,
uvulopalatoplastyk´, chirurgi´ twarzoczaszki,
tracheotomi´ (obarczona du˝yn ryzykiem i ÊmiertelnoÊcià, rzadko wykorzystywana u dzieci, cz´sto
w okreÊlonej populacji).
U dzieci podstawowym pierwotnym leczeniem jest tonsillektomia i adenoidektomia.
W USA wykonuje si´ ponad 500 tys. adenotonsillektomii rocznie. Pierwotnym wskazaniem jest
∏agodna postaç zespo∏u OBPS (lub co bardziej
prawdopodobne – pierwotne chrapanie). Wi´kszoÊç zabiegów wykonuje si´ bez uprzednio
wykonanego badania snu (Lowe i in. 2007). Pozytywnym wnioskiem leczenia operacyjnego
w dzieci´cym zespole obturacyjnych bezdechów
podczas snu jest fakt, ˝e adenotonsillektomia
∏agodzi objawy OBPS u prawie wszystkich dzieci,
a u wi´kszoÊci z nich skutkuje wyleczeniem. Natomiast u cz´Êci chorych adenotonsillektomia
nie b´dzie skuteczna (Brietzke i Gallagher 2006).
Adenotonsillektomia jest ∏atwym zabiegiem,
jednak˝e podj´cie decyzji o ka˝dym leczeniu chirurgicznym nie jest takie oczywiste. Zabieg jest
obarczony ryzykiem zwiàzanym nie tylko z chirurgià, krwawieniem Êródoperacyjnym i pooperacyjnym, ale i procedurami anestezjologicznymi.
Mo˝e byç powik∏any równie˝ zgonem chorego
(Paradise i in. 2002).
Niekiedy mo˝e byç wskazane wykonanie
jednoczasowo z adenotonsillektomià ezofagoskopii wraz z bronchoskopià. Pe∏na endoskopia
(wykonywana w ca∏oÊci przez otolaryngologa
równolegle z adenotonsillektomià) sk∏ada si´
z obustronnej endoskopii nosa, gi´tkiej nasolaryngoskopii, laryngoskopii bezpoÊredniej, bronchoskopii z p∏ukaniem oskrzelowo-p´cherzykowym w razie mo˝liwoÊci oraz z ezofagoskopii
(z mo˝liwoÊcià pobrania biopsji). G∏ównym wskazaniem do wykonania panendoskopii podczas
zabiegu jest sytuacja, gdy endoskopia w trakcie
snu nie wykaza∏a przyczyny obturacji, a wi´c
nale˝y wykluczyç inne poziomy i lokalizacje zw´-

˝enia, takie jak zw´˝enie podnag∏oÊniowe,
tracheomalacja, bronchomalacja lub te˝ jeÊli podejrzewa si´ obecnoÊç innych czynników ryzyka,
np. GERD. Procedury, które mog∏yby byç wdro˝one równolegle z adenotonsillektomià lub zamiast niej, takie jak septoplastyka, supraepiglotoplastyka, uvulofaryngopalatoplastyka, chirurgia
twarzoczaszki, tracheotomia sà rzadko wykorzystywane we wst´pnym leczeniu OSA u dzieci
przed adenotonsillektomià. Natomiast mogà byç
rozwa˝ane w ÊciÊle okreÊlonych przypadkach.
Zespó∏ OBPS po adenotonsillektomii
Wykonanie PSG po operacji jest rekomendowane w umiarkowanej i ci´˝kiej postaci OBPS,
w populacji wysokiego ryzyka, przed dekaniulacjà u pacjentów tracheotomowanych. Do grupy
dzieci wymagajàcych badania snu po adenotonsillektomii nale˝y ka˝de dziecko, u którego rozwa˝a si´ kolejne etapy leczenia chirurgicznego.
Podejrzenie rodziców co do wyst´powania, mimo
adenotonsillektomii, zaburzeƒ oddychania podczas snu lub OBPS jest równie˝ wskazaniem
do wykonania PSG. Ponadto warto wykonaç
badanie snu u dzieci z wysokim ryzykiem przetrwa∏ego OBPS, dzieci oty∏ych, dzieci z zespo∏ami wad, anomaliami twarzoczaszki, u ch∏opców
powy˝ej 7. roku ˝ycia, dzieci z przewlek∏à astmà
i u dzieci z dodatnim wywiadem rodzinnym
w kierunku OBPS (Mitchell i Kelly 2007).
Powodem przetrwa∏ego zespo∏u OBPS
po adenotonsillektomii mo˝e byç niedro˝noÊç
nosa (prawdopodobnie najcz´stsza przyczyna)
wynikajàca z alergicznego nie˝ytu nosa, powi´kszenie migda∏a gard∏owego lub jego odrost,
przerost ma∏˝owin nosowych, skrzywienie przegrody nosa i polipy nosa. Innymi przyczynami
mogà byç: zw´˝enie krtani w laryngomalacji,
torbiele krtaniowe i p∏etwy, niedow∏ad fa∏dów
g∏osowych, brodawczaki krtani, zw´˝enie podg∏oÊniowe lub tracheomalacja.
Post´powanie w OBPS utrzymujàcym si´
po adenotonsillektomii zaczyna si´ od ustalenia
miejsca przetrwa∏ego zw´˝enia, je˝eli nie jest

ono oczywiste. PSG daje informacje dotyczàce
stopnia nasilenia OBPS, ale za jej pomocà nie
jest mo˝liwe ustalenie poziomu zw´˝enia drogi
oddechowej. Wyszczególnia si´ pi´ç anatomicznych lokalizacji, w których mo˝e dojÊç do obturacji drogi oddechowej: 1) nos i nosogard∏o, 2)
podniebienie, 3) gard∏o Êrodkowe i przerost j´zyka (makroglosia), 4) przerost migda∏ka j´zykowego (podstawy j´zyka), 5) krtaƒ – nag∏oÊnia.
Opcjà leczenia przetrwa∏ego zespo∏u OBPS
po adenotonsilketomii jest usuni´cie zw´˝enia
na zidentyfikowanym wczeÊniej poziomie. Najbardziej skutecznym leczeniem przetrwa∏ego
OBPS u dzieci jest CPAP. Jednak˝e poziom
wspó∏pracy z aparatem i tolerancji CPAP ogranicza jego zastosowanie. Innymi metodami sà
konchoplastyka, uvulopalatofaryngoplastyka, usuni´cie migda∏ka j´zykowego, redukcja nasady
j´zyka, supraglotoplastyka czy tracheotomia (Lin
i Koltai 2009).
Wnioski
Polisomnografia jest metodà badania rzadziej wykorzystywanà u dzieci ni˝ u doros∏ych.
● PSG jest zarezerwowane g∏ównie dla
dzieci z grupy zwi´kszonego ryzyka.
● Wst´pne leczenie OBPS za pomocà adenotonsillektomii jest cz´sto skuteczne
u dzieci bez czynników ryzyka.
● PSG powinno byç powtórzone w populacji
zwi´kszonego ryzyka i gdy istnieje podejrzenie przetrwa∏ego OBPS. Poziom obturacji powinien byç okreÊlony za pomocà
endoskopii przeprowadzonej w trakcie
snu farmakologicznego, a odpowiednie
leczenie zaproponowane na podstawie
nasilenia OBPS, poziomu obturacji, ryzyka
oraz mo˝liwoÊci wspó∏pracy z pacjentem.
●

T∏umaczenie: dr Zuzanna Gronkiewicz
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Konferencja Europejskiej Akademii Otorynolaryngologii

– Chirurgii G∏owy i Szyi oraz Federacji Europejskich Towarzystw Otorynolaryngologów
– Chirurgów G∏owy i Szyi
Nicea (Francja) 27–30 kwietnia 2013 r.
Sprawozdanie
g∏owy i szyi, laryngologii dzieci´cej oraz obturacyjnych bezdechów podczas snu, co niewàtpliwie
jest pewnego rodzaju novum w naszej specjalnoÊci, ale staje si´ to ju˝ faktem. Bez wàtpienia
ka˝dy z uczestników móg∏ znaleêç interesujàce
go wyk∏ady. Bardzo ciekawie przygotowana zosta∏a mulimedialna sesja plakatowa.
Konferencja mia∏a charakter wybitnie szkoleniowy. Dominujàcà formà by∏y liczne kursy
instrukta˝owe, podczas których by∏y prezentowane w sposób zwi´z∏y i klarowny poszczególne
zagadnienia, ze zwróceniem szczególnej uwagi
na praktyczne aspekty omawianych zagadnieƒ.
Kursy by∏y przeplatane o wiele mniej licznymi
sesjami plenarnymi, spotkaniami z ekspertami
oraz obradami okràg∏ego sto∏u. Interesujàce
by∏y równie˝ sesje prowadzone w formie forum
dyskusyjnego podsumowujàcego zastosowanie
i przydatnoÊç nowoczesnej aparatury stosowanej
w codziennej pracy laryngologa: laserów, endoskopoów, robotów chirurgicznych itp.
Podczas konferncji kilka wystàpieƒ zas∏ugiwa∏o
na szczególnà uwag´. Prof. Heinz Stammberger
zwróci∏ uwag´ na kana∏ Sternberga jako potencjalnà przyczyn´ rzadko spotykanej samoistnej
przepukliny oponowo-mózgowej z towarzyszàcym
wyciekiem p∏ynu mózgowo-rdzeniowego z zachy∏ka bocznego zatoki klinowej.
Podczas sesji plenarnej dotyczàcej guzów
Êlinianki przyusznej pomimo burzliwej dyskusji
z komentarzami prof. Jatina Shaha (USA) nie
osiàgni´to porozumienia zarówno co do zasad

W dniach 27–30 kwietnia 2013 roku odby∏a
si´ w Nicei, na po∏udniu Francji, druga konferencja europejskich laryngologów – „2nd Meeting of
European Academy of ORL-HNS and CE ORL-HNS”. W przygotowaniu tego wielkiego przedsi´wzi´cia brali udzia∏ przedstawiciele osiemnastu
europejskich towarzystw naukowych zwiàzanych z otorynolaryngologià – chirurgià g∏owy
i szyi oraz chirurgià plastycznà twarzy. Obrady
mia∏y miejsce w przestronnym Acropolis Center
w Nicei. Przewodniczàcy konferencji, Êwiatowej
s∏awy otochirurg z Marsylii – profesor Jacques
Magnan – w sposób niezywk∏y zaskoczy∏ uczestników konferencji ju˝ podczas ceremonii otwarcia, a mianowicie po uroczystym powitaniu,
w miejsce przyj´tego zwyczajowo programu
artystycznego przedstawi∏ film dokumentujàcy
jego podró˝, a w zasadzie „˝eglug´”, przez irackà
pustyni´ jachtem na ko∏ach, przerywany fragmentami „˝eglowania” po zaÊnie˝onych pustkowiach w pojazdach przypominajàcych bojery.
W konferencji uczestniczy∏o ponad 2500 laryngologów praktycznie z ca∏ego Êwiata. WÊród
najlepszych wyk∏adowców by∏a liczna grupa
profesorów z Polski. Obrady odbywa∏y si´
od 8.00 rano do 18.00. równolegle w dwunastu
salach, co niejednokrotnie by∏o przyczynà bólu
g∏owy, na którà z sal si´ udaç. Z tego te˝ powodu
nie sposób jest przedstawiç w niniejszym sprawozdaniu wszystkich najwa˝niejszych omawianych tam tematów. Prezentowane by∏y zagadnienia z laryngologii, rynologii, otologii, chirurgii
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w zakresie otochirurgii, który dotyczy∏ przyzwojaków. Podczas swojej sesji zespó∏ Gruppo Otologico poruszy∏ tak trudne tematy chirurgiczne,
jak post´powanie z t´tnicà szyjnà w operacjach
podstawy czaszki, leczenie operacyjne przyzwojaków z omówieniem mo˝liwoÊci zachowania
funkcji nerwu twarzowego oraz guzy nerwu
twarzowego. Mo˝liwoÊci chirurgiczne zaprezentowa∏ prof. Sanna „na ˝ywo” podczas dysekcji
anatomicznej. Kolejna sesja plenarna dotyczy∏a
dysfunkcji tràbki s∏uchowej i tutaj s∏uchacz móg∏
odnaleêç metody leczenia chirurgicznego w konkretnych problemach, powodujàcych zaburzenia
wentylacji tràbki s∏uchowej przedstawione m.in.
przez dr. Kujawskiego (Szwajcaria). Sesj´ plenarnà dotyczàcà neuropatii s∏uchowej poprowadzi∏
prof. Kimitaka Kaga z Tokjo (Japonia), autor wielu prac w tym zakresie.
Dzi´ki dwucz´Êciowemu sympozjum zorganizowanemu przez International Working Group
on Endoscopic Ear Surgery (IWGEES – Mi´dzynarodowa Grupa Robocza Chirurgii Endoskopowej Ucha), reprezentowanemu przez dr Ayache,
dr Marchioni, dr Nogueira, dr Kakehata i in., dowiedzieliÊmy si´, na jakim etapie zaawansowania jest w obecnej chwili chirurgia endoskopowa
ucha, jakie otwiera mo˝liwoÊci oraz jakie wcià˝
stawia ograniczenia. Wa˝nà lekcjà wyniesionà
z sympozjum jest stosowanie wcià˝ technik ∏àczàcych dost´py endoskopowe i mikroskopowe,
szczególnie w zaawansowanych patologiach
koÊci skroniowej. Ciekawym uzupe∏nieniem
sympozjum by∏a pierwsza cz´Êç pokazu dysekcji
anatomicznej z zastosowaniem technik endoskopowych przeprowadzonego przez dr. Marchioni
z wykorzystaniem narz´dzi piezoelektrycznych.
Kolejne sesje szkoleniowe dotyczy∏y chirurgii w przewlek∏ym perlakowym zapaleniu ucha.
MogliÊmy us∏yszeç dr. Yunga (W.Brytania) mówiàcego o metodach rekonstrukcji niestabilnej
jamy po tympanoplastyce typu otwartego, zwiàzanej z obecnoÊcià „skóry z∏ej jakoÊci” w jamie.
W takich sytuacjach rekonstruuje on przewód
s∏uchowy zewn´trzny z zastosowaniem chrzàstki
i hydroksyapatytu. Wielu ekspertów przedstawi∏o swoje doÊwiadczenia zarówno w perlakach
nabytych (prof. Profant, prof. Koval – S∏owacja),
jak i wrodzonych (dr Vijayendra – Indie). Dr
Mansour podkreÊli∏ rol´ tràbki s∏uchowej w decyzji o jednoczasowym wykonywaniu ossikuloplastyki.
W zakresie zaawansowanej chirurgii podstawy czaszki omówiono ró˝ne metody dost´pów
chirurgicznych, w tym: retrosigmoidalnego (dr
Mostafa – Egipt, dr Bayazit – Turcja, dr Trabalzini – W∏ochy), przezb∏´dnikowego (dr Sanna),

post´powania diagnostycznego u pacjentów
z guzami Êlinianki przyusznej, jak i przydatnoÊci
Êródoperacyjnego monitorowania nerwu twarzowego. Wi´kszoÊç panelistów twierdzi∏a, ˝e
najlepszà opcjà diagnostycznà jest badanie MR
uzupe∏nione, w przypadku podejrzenia nowotworu z∏oÊliwego, biopsjà cienkoig∏owà. W odniesieniu do monitorowania nerwu twarzowego
paneliÊci wydali opini´, ˝e je˝eli dysponujesz
takim urzàdzeniem, to powinienieÊ go u˝ywaç,
natomiast jego brak absolutnie nie mo˝e byç powodem do zakazu lub odstàpienia od wykonywania tych operacji.
Podczas kursu instrukta˝owego prof. Spriano
z Rzymu przedstawi∏ mo˝liwoÊci leczenia chirurgicznego po niepowodzeniach radioterapii i radiochemioterapii w leczeniu raka krtani. Dane, które
zaprezentowa∏, wskazujà, ˝e przeprowadzenie
operacji cz´Êciowych jest wskazane po samodzielnej radioterapii. Natomiast po radiochemioterapii, ze wzgl´du na ogromne problemy z gojeniem si´ tkanek, najlepszà opcjà dla chorego
pozostaje laryngektomia ca∏kowita.
Dzi´ki gospodarzowi i prezydentowi konferencji – prof. Magnanowi – dominowa∏y sesje
otologiczne, które zachwyca∏y bogactwem tematów, wÊród których ciekawe zagadnienia móg∏
odnaleêç zarówno mniej doÊwiadczony rezydent,
jak i nabierajàcy wprawy chirurg. Ci najbardziej
doÊwiadczeni mogli wymieniç si´ obserwacjami
i wynikami swojej pracy. Podczas czterech dni
konferencyjnych w zakresie otologii, otochirurgii
i otoneurochirurgii odby∏o si´ a˝ 51 sesji szkoleniowych, 3 sesje plenarne, 2 wyk∏ady inauguracyjne, 1 sympozjum, 2 pokazy çwiczeƒ anatomicznych, 5 sesji tematów wolnych oraz 284 prezentacje
w sesjach plakatowych.
WÊród goÊci zaproszonych z Polski swoimi
doÊwiadczeniami podzielili si´ z uczestnikami
prof. Skar˝yƒski, prof. Niemczyk, prof. Szyfter
oraz doc. Morawski. SpoÊród europejskich otochirurgów nale˝y wymieniç: prof. Sanna z oÊrodka
w Piacenzy (W∏ochy), dr Garcia-Ibanez z Barcelony (Hiszpania), dr Vincent z oÊrodka w Beziers
(Francja), prof. Presutti oraz dr Marchioni
z oÊrodka w Modenie (W∏ochy) oraz dr Aldren
z Wexham (W. Brytania). Âwiat otologii reprezentowa∏o tak˝e wielu wyk∏adowców z Azji
(Japonia, Chiny, Indie) oraz Ameryki Po∏udniowej (Brazylia).
Wi´kszoÊç tematów dotyczy∏a leczenia chirurgicznego i wÊród nich znalaz∏a si´ du˝a sesja
plenarna dotyczàca chirurgii koÊci skroniowej,
zaprezentowana przez prof. Mario Sann´ z zespo∏em (Gruppo Otologico). Prof. Sanna by∏ tak˝e
autorem pierwszego wyk∏adu inauguracyjnego
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gicznej pod kàtem zachowania s∏uchu. W tematyce leczenia niedos∏uchów wiele uwagi poÊwi´cono w pe∏ni implantowalnym wszczepom ucha
Êrodkowego.
Jednà z ostatnich sesji szkoleniowych by∏o
niezwykle ciekawe spotkanie z ekspertami, dotyczàce pora˝eƒ nerwu twarzowego, wskazaƒ
do dekompresji (dr Deveze) oraz metod jego rekonstrukcji (dr Darrouzet – Francja). W zakresie
pora˝eƒ typu Bella zawsze przyciàga uwag´ zagadnienie, kiedy nale˝y podjàç si´ dekompresji
nerwu i tutaj dr Deveze przedstawi∏ poglàd, ˝e
w obliczu braku mo˝liwoÊci wykonania niezb´dnych badaƒ elektrofizjologicznych, którymi
dotychczas najcz´Êciej okreÊlano wskazania
do dekompresji, mo˝na si´ oprzeç na badaniu
MRI jako uzupe∏nieniu stanu klinicznego pacjenta. W sytuacjach, gdy w pe∏nym pora˝eniu
nie obserwujemy poprawy, a w badaniu MRI
stwierdzane jest wzmocnienie obrazu w okolicy
zwoju kolanka, przemawiajàce za procesem zapalnym w tej okolicy, nale˝y rozwa˝yç dekompresj´ nerwu twarzowego przez Êrodkowy dó∏
czaszki. Dr Deveze zwróci∏ te˝ uwag´, ˝e nigdy
nie wykonuje dekompresji w pierwszym miesiàcu pora˝enia nerwu twarzowego, ale z regu∏y ok.
trzeciego miesiàca od wystàpienia objawów. Alternatywnie do dost´pu przez Êrodkowy dó∏
czaszki, dr Ulug przedstawi∏ mo˝liwoÊci wykorzystania dost´pu przezjarzmowego w chirurgii
nerwu twarzowego. Na zakoƒczenie prof. Darrouzet
przedstawi∏ korzyÊci p∏ynàce z zastosowania
przeszczepów kablowych oraz wyniki po∏àczeƒ
VII-XII. W zwiàzku z tym, ˝e sesja „nieco” si´
przed∏u˝y∏a ponad czas trwania konferencji,
zakoƒczeniu towarzyszy∏ jej prezydent prof.
Magnan, z zadowoleniem obserwujàc ciekawà
dyskusj´, jaka rozwin´∏a si´ po wyg∏oszeniu prezentacji. Sesja ta skoƒczy∏a si´ w ostatnim dniu
konferencji po godzinie 18.00, a sala by∏a
do koƒca pe∏na.
Pogoda na Lazurowym Wybrze˝u nie by∏a
∏askawa. Mieszkaƒcy Nicei twierdzà, ˝e w ich
mieÊcie deszcz pada najwy˝ej trzy dni w roku.
Niestety, te trzy dni deszczowe przypad∏y na czas
konferencji. Nie zra˝a∏o to jednak uczestników,
z których prawie ka˝dy znalaz∏ chwil´ na wycieczk´ do Monte Carlo, aby zrobiç pamiàtkowe
zdj´cie przed s∏ynnym kasynem.

przezjarzmowego (dr Ulug – Turcja), oraz przez
Êrodkowy dó∏ czaszki (dr Garcia-Ibanez). Podczas
spotkaƒ ekspertów odby∏y si´ niezwykle ciekawe
dyskusje dotyczàce operacji ró˝nych guzów podstawy czaszki i wyboru optymalnego dost´pu,
ich ograniczeƒ oraz korzyÊci p∏ynàcych z zastosowania technik endoskopowych. PodkreÊlano
rol´ technik ∏àczonych, szczególnie w przypadkach wyst´powania guzów w przewodzie s∏uchowym wewn´trznym, z wyjàtkiem guzów
si´gajàcych dna przewodu w dost´pie retrosigmoidalnym. Dr Garcia-Ibanez w swoim wystàpieniu na temat leczenia guzów nerwu s∏uchowego operowanych przez Êrodkowy dó∏ czaszki
przedstawi∏, ˝e dla guzów do 2 cm d∏ugoÊci zachowuje s∏uch w 52% przypadków (A-B s∏uch
wydolny socjalnie) i C do 13% przypadków
(w materiale 276 pacjentów). Operuje ma∏e guzy, aby zachowaç s∏uch póêniej, co jest zgodne
z poglàdami prof. Niemczyka (53% zachowania
s∏uchu wydolnego socjalnie).
Poruszono tak˝e tematyk´ zawrotów g∏owy,
w tym zespó∏ otolitowy (dr Tran Ba Huy – Francja)
i ∏agodne po∏o˝eniowe napadowe zawroty g∏owy
wraz z manewrami uwalniajàcymi (dr Semont
– Francja) oraz chorob´ Meniere’a (dr Portmann
– Francja, dr Filipo – W∏ochy). Nie omini´to posturografii wraz z technikami, wskazaniami i omówieniem wyników (dr Perrin – Francja) i kompensacji przedsionkowej (dr Lacour – Francja).
Ciekawà prezentacj´ o stosunkowo niedawno
opisanej jednostce chorobowej, zwanej zespo∏em dehiscencji na kanale pó∏kolistym górnym,
przedstawi∏ prof. Darrouzet (Francja), okreÊlajàc
w podsumowaniu wskazania do leczenia operacyjnego (z dost´pu przez Êrodkowy dó∏ czaszki)
w tej grupie chorych.
W zakresie leczenia niedos∏uchów i implantów Êlimakowych wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏ prof. Szyfter. WÊród sesji szkoleniowych us∏yszeliÊmy ciekawy wyk∏ad prof. Fraysse (Francja)
dotyczàcy implantów s∏uchowych. Zwróci∏ uwag´,
˝e Êlimak ró˝ni si´ mi´dzy osobnikami i mo˝e
byç ma∏y, normalny i du˝y. Trzymajàc si´ takiego
podzia∏u, zaobserwowa∏, ˝e wyniki po za∏o˝eniu
implantu zale˝a∏y od d∏ugoÊci Êlimaka. Gorsze
by∏y przy d∏u˝szych Êlimakach, a lepsze dla krótszych, wyniki zaÊ zaczyna∏y si´ pogarszaç
przy za∏o˝eniu elektrody powy˝ej 360°. W zakresie implantów Êlimakowych mogliÊmy us∏yszeç
tak˝e prof. Skar˝yƒskiego, który opowiedzia∏
o zastosowaniu implantu Êlimakowego w leczeniu cz´Êciowej g∏uchoty, oraz prof. Ramosa
(Hiszpania), który tak˝e mówi∏ o technice chirur-

dr med. Eliza Bro˝ek-Màdry (Warszawa)
dr med. Piotr Pieƒkowski (Poznaƒ)
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