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Szanowni Paƒstwo,
nie jest ∏atwo napisaç artyku∏ wst´pny w zast´p-
stwie Pana Profesora Antoniego Krzeskiego.

Przez te wszystkie lata przewin´∏o si´
w szpalcie redaktora naczelnego Magazynu
Otorynolaryngologicznego wiele dowcipnych,
ale i cz´sto gorzkich s∏ów. Pod brzemieniem
takiej odpowiedzialnoÊci ∏atwo dostaç bólu
g∏owy. Tylko jaki to ból? Migrena typu napi´-
ciowego, a mo˝e rynogenny? Uwa˝ni czytel-
nicy tego numeru z pewnoÊcià odpowiedzà
na to pytanie, bo laryngolog powinien wiedzieç,
kiedy i z jakim bólem g∏owy si´ spotyka. 

A niezadowolonych z mojej tu obecnoÊci
pociesz´: Pan Profesor powróci w nast´pnym
numerze. Tymczasem ˝ycz´ mi∏ej lektury.

dr med. Marcin Straburzyƒski

Warszawa, marzec 2019 r.
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Wydaje si´ niewiarygod-
ne, pisaç o stracie Heinza,
który zmar∏ niespodziewanie
9 grudnia 2018 roku. Wp∏y-
nà∏ on na tak wiele karier, ˝e
a˝ trudno jest wyraziç, jak
bardzo jestem poruszona je-
go nag∏ym odejÊciem. Powie-
dzieç, ˝e mia∏ du˝y wp∏yw
na laryngologi´, a szczegól-
nie na rynologi´, by∏oby wiel-
kim niedopowiedzeniem. Bez
jego nadzwyczajnych umie-
j´tnoÊci chirurgicznych, nie-
koƒczàcego si´ entuzjazmu
i doskona∏ych umiej´tnoÊci
j´zykowych przewlek∏e zapa-
lenie zatok przynosowych
pozosta∏oby prawdopodobnie
nieatrakcyjnym zaÊciankiem
klinicznym, a endoskopowa
chirurgia zatok nie obj´∏aby
ca∏ego Êwiata.

By∏ niestrudzonym na-
uczycielem, prowadzàcym
setki kursów i wyk∏adów na ca∏ym Êwiecie
od wczesnych lat 80. a˝ do ostatnich kilku tygo-
dni. Przewodniczy∏ niezliczonym mi´dzynarodo-
wym kongresom i stowarzyszeniom, nale˝a∏
do za∏o˝ycieli Society of Minimally Invasive The-
rapy, a jego kursy FESS prowadzone w j´zyku
niemieckim i angielskim ka˝dego roku groma-
dzi∏y na jego oddziale w Grazu w Austrii, licz-
nych zainteresowanych endoskopowymi techni-
kami wewnàtrznosowymi. Publikowa∏ szeroko,
a jego pierwszy podr´cznik Functional Endoscopic
Sinus Surgery z 1991 roku sta∏ si´ „Biblià” tej
techniki. Heinz by∏ osobiÊcie odpowiedzialny
za wprowadzenie rozszerzonej endoskopowej
chirurgii podstawy czaszki i wielu towarzyszà-
cych jej innowacji, od obrazowania fuzyjnego
po oprzyrzàdowanie i tamponowanie. By∏ praw-
dziwym pionierem, który nieustannie poszuki-
wa∏ nowych sposobów na poszerzenie naszej
wiedzy i mo˝liwoÊci leczenia chorób.

Nie jest niespodziankà,
˝e wielkoÊç Heinza  zosta∏a
dostrze˝ona, czego wyrazem
jest jego cz∏onkostwo honoro-
we w wielu mi´dzynarodo-
wych i krajowych towa-
rzystwach laryngologicznych
i rynologicznych, a tak˝e
honorowe stypendia Royal
Colleges of Surgeons of En-
gland, Edinburgh i American
College of Surgeons. Otrzy-
ma∏ wiele nagród i wyró˝-
nieƒ, w tym Georg Davey Ho-
well z University of London,
ERS Award of Merit i Cottle
Golden Head Mirror.

Heinz by∏ jednak kimÊ
wi´cej ni˝ inspirujàcym le-
karzem, chirurgiem i ryno-
logiem – by∏ prawdziwym
cz∏owiekiem renesansu, za-
interesowanym wszystkim,
od prehistorycznej sztuki
i archeologii po wszystkie

aspekty Êwiata przyrody, od geologii po gastro-
nomi´, od filozofii po fotografi´, od nurkowania
po pustynie. Podró˝owa∏ na wszystkie kontynen-
ty, cz´sto ze swojà uroczà ˝onà Doloris, która
dzieli∏a wiele jego zainteresowaƒ. Uda∏o mi si´
nawet ich namówiç na przyjazd do deszczowego
i smaganego wiatrem Orkney w pó∏nocnej Szko-
cji, by zobaczyç neolityczne pomniki. By∏ dosko-
na∏ym towarzyszem na tak wielu spotkaniach
w odleg∏ych zakàtkach Êwiata, podczas których
ukazywa∏ cudownie subtelne poczucie humoru,
gdy sprawy nie zawsze przebiega∏y zgodnie
z planem. By∏ po prostu jednym z najciekaw-
szych ludzi, których zna∏am i których mia∏am za-
szczyt nazwaç moim przyjacielem.

Âwiat jest ubo˝szy po jego odejÊciu.

Prof. Valerie Lund
t∏umaczy∏a dr Eliza Bro˝ek-Màdry

PAMI¢CI PROF. HEINZA STAMMBERGERA
(1946–2018)
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TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

PIOTR ZALEWSKI
(1933–2016)

Pu∏kownik prof. Piotr Zalewski urodzi∏ si´
29 lipca 1933 roku w Noyant Allier we Francji.
Szko∏´ podstawowà ukoƒczy∏ we Francji
(1940–1947). W maju 1949 roku wraz z rodzica-
mi repatriantami przyby∏ do Polski – do Ciecha-
nowa. W latach 1949–1951 uzupe∏nia∏ nauk´
w j´zyku polskim w Szkole Podstawowej dla Do-
ros∏ych w Ciechanowie, a w latach 1951–1954
ucz´szcza∏ do Technikum Handlowego w Cie-
chanowie, które ukoƒczy∏ w czerwcu 1954 roku,
uzyskujàc Êwiadectwo dojrza∏oÊci i dyplom przo-
downika nauki i pracy spo∏ecznej nadany przez
ministra handlu wewn´trznego.

Studia medyczne rozpoczà∏ w 1954 roku
na Fakultecie Wojskowo-Medycznym Wojsko-
wego Centrum Wyszkolenia Medycznego w ¸odzi,
które odbywa∏ na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w ¸odzi. Po utworzeniu w 1958 roku
Wojskowej Akademii Medycznej w ¸odzi konty-
nuowa∏ studia medyczne na Wydziale Lekarskim
WAM, które ukoƒczy∏ w 1960 roku, uzyskujàc
dyplom lekarza nr 220 w dniu 17 stycznia 1961
roku. Jako absolwent Wydzia∏u Lekarskiego
WAM w okresie 1961–1962 odby∏ roczny sta˝
podyplomowy. Nast´pnie zosta∏ skierowany
na stanowisko starszego lekarza pu∏ku artylerii
i haubic w Ko∏obrzegu, które pe∏ni∏ do marca
1964 roku, po czym zosta∏ przeniesiony s∏u˝bo-
wo do Wojskowej Akademii Medycznej w ¸odzi
na stanowisko asystenta Katedry Laryngologii
z Klinikà kierowanej przez p∏k. prof. dr. hab.
med. Józefa Borsuka – pierwszego nauczyciela
w latach 1964–1973. P∏k prof. Piotr Zalewski

przeszed∏ na uczelni przez wszystkie szczeble
akademickie: od asystenta (1964–1968), star-
szego asystenta (1968–1975) i adiunkta
(1975–1987) do kierownika Kliniki (1987–2002).
W okresie od 1.12.1987–31.12.1988 roku pe∏ni∏
czasowo obowiàzki kierownika Kliniki.

W kolejnych latach p∏k prof. Piotr Zalewski,
b´dàc kierownikiem Kliniki, zajmowa∏ nast´pujà-
ce etaty: docenta Zespo∏u Pracowników Naukowo-
Dydaktycznych (1989–1992), profesora Zespo∏u
Pracowników Naukowo-Dydaktycznych (1992–1994),
profesora nadzwyczajnego (1994–1995), profe-
sora zwyczajnego (1995–1996), profesora nad-
zwyczajnego (1996–2000) i profesora zwyczaj-
nego (2000–2002).

Po po∏àczeniu Wojskowej Akademii Medycz-
nej w ¸odzi z Akademià Medycznà w ¸odzi
i utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi
p∏k prof. Piotr Zalewski w okresie od 1.10.2002
do 30.09.2003 nadal kierowa∏ Klinikà Otolaryn-
gologii i Rehabilitacji Fono-Audiologicznej Kate-
dry Otolaryngologii UM na stanowisku profesora
zwyczajnego.

Uzyskawszy wiek emerytalny 1 paêdziernika
2003 roku, prof. Piotr Zalewski przeszed∏ na eme-
rytur´ akademickà. WczeÊniej, bo 10 paêdziernika

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej,
Audiologii i Foniatrii
II Katedry Otolaryngologii UM w ¸odzi
Kierownik Katedry i Kliniki:
prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
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1996 roku, po 42 latach s∏u˝by wojskowej p∏k
prof. Piotr Zalewski zosta∏ zwolniony z zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej i przeszed∏ w stan spo-
czynku – na emerytur´ wojskowà.

Przebieg s∏u˝by wojskowej p∏k. prof. Piotra
Zalewskiego przedstawia∏ si´ nast´pujàco:

• 17 grudnia 1956 roku – promocja na pierw-
szy stopieƒ oficerski, jakim by∏ wówczas 
stopieƒ chorà˝ego,

• 9 stycznia 1958 roku – awans do stopnia 
podporucznika,

• 27 stycznia 1961 roku – awans do stopnia 
porucznika,

• 1 stycznia 1966 roku – awans do stopnia 
kapitana,

• 5 paêdziernika 1971 roku – awans do stop-
nia majora,

• 12 paêdziernika 1976 roku – awans do stop-
nia podpu∏kownika,

• 28 wrzeÊnia 1985 roku – awans do stopnia 
pu∏kownika.

Przebieg kariery zawodowej i naukowej by∏
nast´pujàcy: w 1967 roku uzyska∏ I stopieƒ,
a w 1970 roku II stopieƒ specjalizacji w otola-
ryngologii. W 1972 roku Rada Wydzia∏u Lekar-
skiego WAM nada∏a p∏k. prof. Piotrowi Zalew-
skiemu stopieƒ doktora nauk medycznych
na podstawie pracy pt. „Badanie i ocena stanu
s∏uchu u m∏odzie˝y m´skiej ∏ódzkich szkó∏ tech-
nicznych z punktu widzenia jej przydatnoÊci
do zawodowej s∏u˝by wojskowej”, której promo-
torem by∏ p∏k prof. Józef Borsuk. W 1984 roku
na podstawie ca∏okszta∏tu dorobku naukowego
i rozprawy habilitacyjnej pt. „Badania nad zale˝-
noÊcià reakcji elektronystagmograficznych,
wywo∏anych pobudzeniem wahad∏owym i kalo-
rycznym w ocenie sprawnoÊci narzàdów przed-
sionkowych” Rada Wydzia∏u Lekarskiego WAM
nada∏a stopieƒ doktora habilitowanego nauk
medycznych, a opiekunem przewodu habilita-
cyjnego by∏ ówczesny kierownik Kliniki Otolaryn-
gologii Instytutu Chirurgii WAM prof. Bo˝ydar
Latkowski – który by∏ Jego drugim nauczycie-
lem. W roku 1994 prezydent RP nada∏ p∏k. prof.
Piotrowi Zalewskiemu tytu∏ naukowy profesora
nauk medycznych.

W okresie kierowania Klinikà Otolaryngolo-
gicznà g∏ównymi kierunkami dzia∏alnoÊci na-
ukowo-badawczej p∏k. prof. Piotra Zalewskiego
i jego zespo∏u by∏y: mikrochirurgia ucha (w tym
operacje poprawiajàce s∏uch w otosklerozie), mi-
krochirurgia krtani, chirurgia onkologiczna, dia-
gnostyka i terapia chorób otorynolaryngologicz-
nych o etiologii alergologicznej, immunologia
w chorobach zapalnych i niezapalnych, diagno-
styka i leczenie s∏uchu typu przewodzeniowego

i odbiorczego (w tym ostry i przewlek∏y uraz
akustyczny i szumy uszne), diagnostyka i terapia
zaburzeƒ równowagi cia∏a i zawrotów g∏owy,
chorób narzàdu g∏osowego, badania nad wp∏y-
wem Êrodowiska pracy na stan b∏ony Êluzowej
górnych dróg oddechowych, zmys∏u s∏uchu, w´-
chu i smaku u pracowników przemys∏u bawe∏-
nianego, cementowego i petrochemicznego oraz
kopalni w´gla brunatnego, badania nad przydat-
noÊcià klinicznà nowych preparatów w leczeniu
chorób otorynolaryngologicznych, w tym prepa-
ratu torfowego To∏py, olejku Olbas, oxymetazoli-
ny, Zinnatu. P∏k prof. Piotr Zalewski po obj´ciu
kierownictwa Klinikà Otolaryngologicznà utwo-
rzy∏ Klinicznà Pracowni´ Alergologicznà, wypo-
sa˝ajàc jà w urzàdzenie do oznaczania swoistych
IgE i w rynomanometr, oraz Klinicznà Pracowni´
Foniatrycznà z wideolaryngostroboskopem. Uno-
woczeÊni∏ wyposa˝enie istniejàcych Klinicznych
Pracowni Badania Narzàdu S∏uchu w urzàdzenie
do rejestracji potencja∏ów s∏uchowych wywo∏a-
nych i emisji otoakustycznej, Pracowni Badania
Uk∏adu Równowagi w skomputeryzowane sta-
nowisko do badaƒ ENG, wzbogaci∏ sprz´t sali
operacyjnej w mikroskop operacyjny OPTON
z torem kolorowej telewizji dydaktycznej oraz
zestaw endoskopowy do diagnostyki i mikrochi-
rurgii nosa i zatok przynosowych. Sekretariat
Kliniki i gabinety lekarskie zosta∏y wyposa˝one
w zestawy komputerowe, drukarki atramentowe
i laserowe oraz skanery.

Dorobek naukowy p∏k. prof. Piotra Zalew-
skiego w dniu 30 listopada 2006 roku obejmo-
wa∏ 334 publikacje, w tym 175 prac oryginal-
nych, z czego 139 opublikowa∏ w czasopismach
polskich i 36 w obcoj´zycznych, 28 prac kazu-
istycznych, 85 streszczeƒ komunikatów nauko-
wych, 14 prac poglàdowych, 3 rozdzia∏y do opra-
cowaƒ monograficznych, 6 do wydawnictw
ksià˝kowych, 7 prac historycznych, 3 prace
dydaktyczne, 12 prac ró˝nych, w tym 6 wspo-
mnieƒ poÊmiertnych. Do osiàgni´ç naukowych
p∏k. prof. Piotra Zalewskiego nale˝y zaliczyç
czynne uczestnictwo w 49 Êwiatowych, europej-
skich, mi´dzynarodowych kongresach, sympo-
zjach, zjazdach, konferencjach, na których przed-
stawi∏ 70 doniesieƒ naukowych, oraz czynne
uczestnictwo w 74 krajowych imprezach nauko-
wych ze 192 komunikatami naukowymi. Ponadto
zorganizowa∏ 12 posiedzeƒ naukowo-szkolenio-
wych Oddzia∏u ¸ódzkiego Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi
(PTORL–ChGiSZ), na których przedstawi∏ 59 re-
feratów. Zorganizowa∏ te˝ 10 krajowych zjazdów
i sympozjów naukowych, w tym sympozjum
„Onkologia w otorynolaryngologii”, by∏ redaktorem
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pami´tnika, suplementu Biuletynu WAM, 3 suple-
mentów „Otolaryngologii Polskiej” z pracami re-
cenzowanymi i prezentowanymi na zjazdach
i sympozjach, a w latach 1996–2004 by∏ cz∏on-
kiem komitetu redakcyjnego „Otolaryngologii
Polskiej”.

P∏k prof. Piotr Zalewski by∏ wspó∏twórcà wy-
nalazku pt. „Mechanizm nap´dowy urzàdzenia
do badania pobudliwoÊci narzàdów przedsionko-
wych” opatentowanego przez Urzàd Patentowy
PRL pod nr 150640. By∏ promotorem 4 przewo-
dów doktorskich i opiekunem 2 przewodów habili-
tacyjnych, recenzentem 1 przewodu profesorskie-
go, 2 przewodów habilitacyjnych i 23 przewodów
doktorskich. Recenzowa∏ 34 prace naukowe. P∏k
prof. Piotr Zalewski wyszkoli∏ 22 lekarzy, w tym
8 na I stopieƒ i 9 na II stopieƒ z otolaryngologii,
2 na II stopieƒ z audiologii, 2 na II stopieƒ z aler-
gologii i 1 na II stopieƒ z laryngologii dzieci´cej.

P∏k prof. Piotr Zalewski pe∏ni∏ wiele funkcji
w WAM i UM, z czego do najwa˝niejszych nale˝y
zaliczyç: cz∏onek Senatu WAM (2002) i UM
(2003), cz∏onek Komisji Senackiej WAM ds. Na-
uki (1991–1998), cz∏onek Rady Wydzia∏u Lekar-
skiego WAM i UM, Koordynator Wspó∏pracy
WAM z Petrochemià P∏ock (1991–2000). By∏
cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryn-
gologów – Chirurgów G∏owy i Szyi od 1964 roku
oraz jego sekcji: Onkologicznej, Rynologicznej,
Audiologicznej, Foniatrycznej, Alergologicznej
i Laryngologii Dzieci´cej. W wymienionym okre-
sie pe∏ni∏ w PTORL–ChGiSZ wiele funkcji:

• zast´pca cz∏onka G∏ównej Komisji Rewi-
zyjnej (1989–1992), 

• cz∏onek Komisji ds. Cz∏onkostwa Honoro-
wego (1998–2004),

• cz∏onek komisji rewizyjnej Oddzia∏u ¸ódz-
kiego (1983–1986), 

• skarbnik Zarzàdu Oddzia∏u ¸ódzkiego 
(1986–1989), 

• cz∏onek Zarzàdu Oddzia∏u ¸ódzkiego
(1989–1992 i 1998–2004).

W latach 1990–1999 p∏k prof. Piotr Zalewski
by∏ Naczelnym Specjalistà Wojskowej S∏u˝by
Zdrowia w dziedzinie laryngologii. W okresie
pe∏nienia tej zaszczytnej funkcji przekszta∏ci∏
kameralne spotkania otolaryngologów wojsko-
wych w konferencje, a nieco póêniej w zjazdy,
integrujàc Êrodowisko otolaryngologów wojsko-
wych ze Êrodowiskiem cywilnym oraz z niektó-
rymi oÊrodkami zagranicznymi. Wyk∏adnikiem
tego przekszta∏cenia by∏ liczny, czynny udzia∏
otolaryngologów ze wszystkich oÊrodków akade-
mickich i terenowych oraz goÊci zagranicznych
z Francji, Belgii i USA. B´dàc Naczelnym Laryn-

gologiem, zorganizowa∏ wraz ze swoim zespo-
∏em klinicznym 26 kursów kszta∏cenia podyplo-
mowego z zakresu otolaryngologii, audiologii,
otoneurologii, alergologii i mikrochirurgii ucha
i krtani, w których uczestniczy∏o 134 lekarzy
wojskowych i cywilnych zatrudnionych w pla-
cówkach wojskowej s∏u˝by zdrowia. Organizo-
wa∏ dwukrotnie w roku komisje egzaminacyjne
specjalizacyjne, którym przewodniczy∏. W tym
okresie egzaminy zdawa∏o i specjalizacje uzy-
ska∏o 70 lekarzy na I stopieƒ i 53 na II stopieƒ
specjalizacji z otolaryngologii, 5 lekarzy na II sto-
pieƒ z audiologii, 8 lekarzy na II stopieƒ z fonia-
trii i 1 lekarz na II stopieƒ z laryngologii dzieci´-
cej (∏àcznie 137 lekarzy).

Za ca∏okszta∏t dzia∏alnoÊci otolaryngologicz-
nej p∏k prof. Piotr Zalewski 7 czerwca 2006 roku
otrzyma∏ godnoÊç Cz∏onka Honorowego Polskie-
go Towarzystwa Otolaryngologów – Chirurgów
G∏owy i Szyi. By∏ wielokrotnie wyró˝niany przez
rektora WAM za dzia∏alnoÊç naukowo-ba-
dawczà: wyró˝nienie pracy doktorskiej w roku
1971/1972, pracy habilitacyjnej w roku
1984/1985, otrzyma∏ 3 nagrody za prace ba-
dawcze oraz jednà nagrod´ II stopnia w 1994 ro-
ku i 2 III stopnia w latach 1994 i 1996.

P∏k prof. Piotr Zalewski otrzyma∏ wiele od-
znaczeƒ paƒstwowych, resortowych i innych,
z których do najwa˝niejszych nale˝y zaliczyç:
Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z∏o-
ty Krzy˝ Zas∏ugi, Medal Komisji Edukacji Naro-
dowej, Odznak´ „Za Wzorowà Prac´ w S∏u˝bie
Zdrowia”, Honorowà Odznak´ Miasta ¸odzi,
Bràzowy i Z∏oty Medal za Zas∏ugi dla ObronnoÊci
Kraju, Srebrny i Z∏oty Medal „Si∏y Zbrojne
w S∏u˝bie Ojczyzny”, Odznak´ Honorowà PCK
IV i III stopnia oraz z okazji 50-lecia PCK, Medal
im. dr Henryka Jordana, Medal Za Zas∏ugi dla
Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi. W roku
akademickim 1985/1986 studenci nadali p∏k.
prof. Piotrowi Zalewskiemu tytu∏ „Przodujàcy
Nauczyciel Akademicki – Mistrz Dydaktyki”.

W dniu 29 lutego 2016 roku odszed∏ od nas
cz∏owiek wielkiego serca, wspania∏y nauczyciel
wielu pokoleƒ absolwentów Wojskowej Aka-
demii Medycznej, pe∏en poÊwi´cenia lekarz i za-
s∏u˝ony naukowiec – p∏k rez. prof. dr hab. n. med.
Piotr Zalewski.

Ceremonia pogrzebowa odby∏a si´ 4 marca
2016 roku o godzinie 13.00 w Kaplicy Cmenta-
rza Wojskowego na Do∏ach przy ul. Smutnej
w ¸odzi.  ●

prof. dr hab. med. Jurek Olszewski
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PIERWOTNE BÓLE G¸OWY
dr hab. med. Izabela Domitrz

Pierwotne bóle g∏owy (tzw. samoistne) sà
du˝à grupà chorób i zespo∏ów chorobowych,
w których chorobà samà w sobie jest w∏aÊnie ból
g∏owy. Natomiast jeÊli ból jest objawem innej
choroby lub zespo∏u objawowego, to wówczas
mówimy o bólu g∏owy wtórnym do innych cho-
rób (tzw. objawowy ból g∏owy) (Domitrz 2017,
St´pieƒ 2017,). W skali populacyjnej samoistne
bóle g∏owy wyst´pujà cz´Êciej ni˝ objawowe.
Wià˝à si´ z okreÊlonymi chorobami, np. zapalny-
mi, naczyniowymi, procesami rozrostowymi
(nowotworowymi), mogà byç skutkiem urazu
g∏owy, zatrucia lub zaburzeƒ nastroju – depresji,
l´ku, nerwicy. Nale˝y podkreÊliç, ˝e tak˝e laryn-
golodzy diagnozujà i leczà pacjentów z bólem
g∏owy zarówno objawowym (w przebiegu np.
zapalenia zatok obocznych nosa), jak i samo-
istnym. Konieczne zatem i bardzo istotne jest
ró˝nicowanie: czy ból g∏owy jest objawem towa-
rzyszàcym innej chorobie lub zespo∏owi objawo-
wemu – byç mo˝e powa˝nej i zagra˝ajàcej ˝yciu
pacjenta, czy te˝ jest chorobà samà w sobie,
której istotà jest w∏aÊnie ból g∏owy o niejasnej
etiopatogenezie i nieznanej etiologii, czyli pier-
wotnym, samoistnym bólem g∏owy. Nast´pujàce
cechy sugerujà objawowy charakter bólu g∏owy
(Domitrz 2014):

● Nag∏y poczàtek dolegliwoÊci i bardzo silny,
ostry ból g∏owy (do ró˝nicowania i wyklu-
czenia: krwotok podpaj´czynówkowy, 
krwotok Êródmózgowy).

● Narastajàcy ból g∏owy (do ró˝nicowania 
i wykluczenia: post´pujàcy proces we-
wnàtrzczaszkowy, czyli guz mózgu, 
krwiak przymózgowy lub proces zewnà-
trzczaszkowy, czyli najcz´Êciej zapalenie 
t´tnicy skroniowej, ale tak˝e guz rosnàcy 
w zatokach obocznych nosa).

● Ból g∏owy spowodowany wysi∏kiem, na-
pi´ciem mi´Êni, kaszlem, aktywnoÊcià 
seksualnà (do ró˝nicowania i wyklucze-
nia: krwotok mózgowy, proces rozrostowy 
wewnàtrzczaszkowo).

● Dodatkowe objawy towarzyszàce, takie 
jak zaburzenia ÊwiadomoÊci, narastajàce 
nudnoÊci i wymioty (g∏ównie poranne), 
wymioty bez poprzedzajàcych nudnoÊci 
(g∏ównie chlustajàce), stany podgoràczko-
we i goràczka, bóle mi´Êni, stawów, zabu-
rzenia pami´ci i nastroju (do wykluczenia 
choroby ogólne i ustrojowe, procesy roz-

PRIMARY HEADACHES

Primary headaches otherwise named idiopathic are
a large group of diseases and syndromes in which
the etiology is unclear and the headache is not
a symptom of another known disease. The article
presents the primary headaches according to the
current classification and describes some of them.

(Mag. ORL, 2019, 69, XVIII, 8–17)

Key words:
primary headache, idiopathic, migraine, tension
type headache, cluster headache, paroxysmal hemi-
crania, hemicrania continua, benign headache, rare
headache

Klinika Neurologii II Wydzia∏ Lekarski WUM
Kierownik: prof. dr hab. med. Jan Kochanowski 
ul. Ceg∏owska 80, 01-809 Warszawa
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rostowe uk∏adu nerwowego i ogólne, tak˝e
przerzuty domózgowe, infekcje ogólne, 
dróg oddechowych i zatok obocznych nosa
– g∏ównie przewlek∏ych – oraz opon mó-
zgowo-rdzeniowych i mózgu).

● Poczàtek bólów po 50. r.˝. lub przed 5. r.˝.
– wi´kszoÊç samoistnych bólów g∏owy roz-
poczyna si´ w okresie pokwitania (do 50. 
r.˝.) i trwa do okresu przekwitania.

● Odchylenia w badaniu podmiotowym 
w okresie mi´dzynapadowym – w okresie 
napadowym mo˝emy stwierdzaç odchylenia
w badaniu przedmiotowym ogólnym i neu-
rologicznym, ale wtedy chory wymaga ba-
dania i obserwacji w okresie ponapadowym 
– nawet typowe dla danego samoistnego 
bólu g∏owy objawy mogà byç niepokojàce, 
zw∏aszcza gdy stwierdzamy niezgodnoÊç 
z kryteriami Mi´dzynarodowego Towarzy-
stwa Bólów G∏owy oraz typowymi objawa-
mi, takimi jak p∏eç i wiek chorego, zbie˝noÊç 
z innymi chorobami lub stanami, np. uraz, 
infekcja, menopauza. 

Pierwotne bóle g∏owy 
Bóle g∏owy rozpoznajemy zgodnie z kryteriami

diagnostycznymi Mi´dzynarodowego Towarzystwa
Bólów G∏owy (International Classification of Head
ache Disorders 3rd edition, ICHD-3) (Headache
Classification Committee 2018). Zosta∏y one opubli-
kowane po raz pierwszy w 1988 r. (Headache Clas-
sification Committee 1988), nast´pnie w 2004
(Headache Classification Committee 2004) i 2013
(Classification Committee 2013), a ostatnia mody-
fikacja pochodzi z roku 2018.

Klasyfikacja bólów g∏owy dzieli je na pier-
wotne i wtórne. Pierwotne bóle g∏owy sà klasyfi-
kowane w jednej z czterech kategorii wymienio-
nych w tabeli I (podano nazw´ polskà i angiel-
skà) wraz z rozpoznaniami szczegó∏owymi.

Migrena
Na migren´ choruje 4–20% populacji ludz-

kiej wszystkich ras, w Polsce oko∏o 10–12% spo-
∏eczeƒstwa (Headache Classification Committee
2018). Wiadomo, ˝e ponadtrzykrotnie cz´Êciej
chorujà na nià kobiety. Pierwsze napady poja-
wiajà si´ w wieku m∏odzieƒczym, czasami ju˝
w dzieciƒstwie, ale typowy wiek zachorowania
przypada na okres oko∏opokwitaniowy do 25. roku
˝ycia, a typowy czas trwania do okresu oko∏o-
przekwitaniowego (St´pieƒ 2017).

Obraz kliniczny migreny charakteryzuje si´
napadowym, nawracajàcym bólem g∏owy, trwajà-
cym u osób doros∏ych od 4 do 72 godzin (u dzieci
napad migreny mo˝e trwaç 2 godz.). Typowymi

cechami napadu sà bóle jednostronne o pulsujà-
cym charakterze, Êrednim lub znacznym nasile-
niu, pogarszajàce si´ pod wp∏ywem zwyk∏ej ak-
tywnoÊci fizycznej, z towarzyszàcymi md∏oÊciami
lub wymiotami, nadwra˝liwoÊcià na Êwiat∏o, ha∏as
i zapachy (Headache Classification Committee 2018).

Migren´ podzielono na postaç bez aury, któ-
ra wyst´puje znacznie cz´Êciej (ok. 80% przy-
padków), oraz na migren´ z aurà (20%). Migrena
z aurà rozpoczyna si´ jednym lub wi´cej odwra-
calnymi objawami neurologicznymi (w ramach
aury), dotyczàcymi kory lub pnia mózgu, które
narastajà powoli w ciàgu od kilku do kilkunastu
(5–20) minut i trwajà do 60 minut, po nich nast´-
puje, najcz´Êciej krótkotrwa∏a, przerwa bezobja-
wowa, a nast´pnie ból g∏owy z md∏oÊciami,
wymiotami, wra˝liwoÊcià na Êwiat∏o i ha∏as.
Najcz´stszà postacià aury jest postaç typowa,
w której dochodzi, zwykle niejednoczasowo,
do zaburzeƒ wzrokowych lub jednostronnych
zaburzeƒ czucia czy mowy. Migrena z aurà typo-
wà w postaci mroczka migocàcego (czyli b∏ysz-
czàcej, drgajàcej i rozszerzajàcej si´ plamy
w Êrodku pola widzenia, zygzaków, b∏ysków,
ubytków w polu widzenia) jest migrenà z aurà
wzrokowà. Migrena z aurà, w której objawy
ogniskowe sà zwiàzane z pniowymi zaburze-
niami czynnoÊci (dyzartria, zawroty g∏owy, szum
w uszach, upoÊledzenie s∏uchu, podwójne wi-
dzenie, ataksja, obustronne parestezje, iloÊcio-
we zaburzenia ÊwiadomoÊci) jest nazywana mi-
grenà z pnia mózgu (Headache Classification
Committee 2018). Ta postaç migreny zawsze
wymaga wykluczenia wtórnych przyczyn obja-
wów pniowych. Tak jak w postaci z niedow∏adem
lub pora˝eniem po∏owiczym, czyli migrenie po-
∏owiczoporaênej (rodzinnej i sporadycznej), za-
wsze konieczna jest pog∏´biona diagnostyka,
w tym neuroobrazowanie. W∏aÊciwy napad mi-
greny zarówno z aurà, jak i bez aury mo˝e byç
poprzedzony objawami prodromalnymi (zapo-
wiadajàcymi), które wyst´pujà na kilka godzin
lub dni przed napadem. Sà to nietypowe dolegli-
woÊci, takie jak zaburzenia ∏aknienia, apatia,
zmiany nastroju, ziewanie.

Migrena jest przewlek∏à, zwykle ∏agodnà
chorobà, ale mo˝e w jej przebiegu dochodziç
do powik∏aƒ takich jak migrena przewlek∏a i stan
migrenowy, które wyst´pujà najcz´Êciej. W migre-
nie przewlek∏ej migrenowe bóle g∏owy obejmujà
co najmniej 15 dni w miesiàcu i trwajà 3 lub wi´-
cej miesi´cy. Stan migrenowy jest to napad
migreny, który trwa d∏u˝ej ni˝ 72 godziny, za-
zwyczaj 5–10 dni, pogarszajàc, wskutek odwod-
nienia i powsta∏ych zaburzeƒ elektrolitowych,
ogólny stan pacjenta. Migrena jest tak˝e rzad-
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Tabela I

1. Migrena – Migraine
1.1 Migrena bez aury – Migraine without aura
1.2 Migrena z aurà – Migraine with aura

1.2.1 Migrena z aura typowà – Migraine with typical aura
1.2.1.1 Typowa aura z bólem g∏owy – Typical aura with headache
1.2.1.2 Typowa aura bez bólu g∏owy – Typical aura without headache

1.2.2 Migrena z aurà z pnia mógu – Migraine with brainstem aura
1.2.3 Migrena po∏owiczoporaêna – Hemiplegic migraine

1.2.3.1 Rodzinna migrena po∏owiczo-poraêna – Familial hemiplegic migraine (FHM)
1.2.3.1.1 Rodzinna migrena po∏owiczoporaêna typu 1 

– Familial hemiplegic migraine type 1 (FHM1)
1.2.3.1.2 Rodzinna migrena po∏owiczoporaêna typu 2 

– Familial hemiplegic migraine type 2 (FHM2)
1.2.3.1.3 Rodzinna migrena po∏owiczoporaêna typu 3 

– Familial hemiplegic migraine type 3 (FHM3)
1.2.3.1.4 Rodzinna migrena po∏owiczoporaêna o innej mutacji 

– Familial hemiplegic migraine, other loci
1.2.3.2 Sporadyczna migrena po∏owiczoporaêna – Sporadic hemiplegic migraine (SHM)

1.2.4 Migrena siatkówkowa – Retinal migraine
1.3 Migrena przewlek∏a – Chronic migraine
1.4 Powik∏ania migreny – Complications of migraine

1.4.1 Stan migrenowy – Status migrainosus
1.4.2 Przetrwa∏a aura bez udaru – Persistent aura without infarction
1.4.3 Migrenowy udar mózgu – Migrainous infarction
1.4.4 Drgawki wywo∏ane migrenà z aurà – Migraine aura-triggered seizure

1.5 Migrena prawdopodobna – Probable migraine
1.5.1 Prawdopodobna migrena bez aury – Probable migraine without aura
1.5.2 Prawdopodobna migrena z aurà – Probable migraine with aura

1.6 Epizodyczne zespo∏y mogàce byç zwiàzane z migrenà – Episodic syndromes that may be associated with migraine
1.6.1 Nawracajàce zaburzenia ˝o∏àdkowo-jelitowe – Recurrent gastrointestinal disturbance

1.6.1.1 Cykliczne wymioty – Cyclical vomiting syndrome
1.6.1.2 Migrena brzuszna – Abdominal migraine

1.6.2 ¸agodne napadowe zawroty g∏owy – Benign paroxysmal vertigo
1.6.3 ¸agodny napadowy kr´cz karku – Benign paroxysmal torticollis

2. Ból g∏owy typu napi´ciowego – Tension-type headache (TTH)
2.1 Niecz´sty epizodyczny ból g∏owy typu napi´ciowego – Infrequent episodic tension-type headache

2.1.1 Niecz´sty epizodyczny ból g∏owy typu napi´ciowego zwiàzany ze wzmo˝onà tkliwoÊcià oko∏o-
czaszkowà – Infrequent episodic tension-type headache associated with pericranial tenderness

2.1.2 Niecz´sty epizodyczny ból g∏owy typu napi´ciowego bez wzmo˝onej tkliwoÊci oko∏oczaszkowej 
– Infrequent episodic tension-type headache not associated with pericranial tenderness

2.2 Cz´sty epizodyczny ból g∏owy typu napi´ciowego – Frequent episodic tension-type headache
2.2.1. Cz´sty epizodyczny ból g∏owy typu napi´ciowego zwiàzany ze wzmo˝onà tkliwoÊcià oko∏o-

czaszkowà – Frequent episodic tension-type headache associated with pericranial tenderness
2.2.2. Cz´sty epizodyczny ból g∏owy typu napi´ciowego bez wzmo˝onej tkliwoÊci oko∏oczaszkowej

– Frequent episodic tension-type headache not associated with pericranial tenderness
2.3. Przewlek∏y ból g∏owy typu napi´ciowego – Chronic tension-type headache

2.3.1. Przewlek∏y ból g∏owy typu napi´ciowego zwiàzany ze wzmo˝onà tkliwoÊcià oko∏oczaszkowà
– Chronic tension-type headache associated with pericranial tenderness
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2.3.2 Przewlek∏y ból g∏owy typu napi´ciowego bez wzmo˝onej tkliwoÊci oko∏oczaszkowej 
– Chronic tension-type headache not associated with pericranial tenderness

2.4 Prawdopodobny ból g∏owy typu napi´ciowego – Probable tension-type headache
2.4.1 Prawdopodobny niecz´sty epizodyczny ból g∏owy typu napi´ciowego 

– Probable infrequent episodic tension-type headache
2.4.2 Prawdopodobny cz´sty epizodyczny ból g∏owy typu napi´ciowego 

– Probable frequent episodic tension-type headache
2.4.3 Prawdopodobny przewlek∏y ból g∏owy typu napi´ciowego – Probable chronic tension-type headache

3. Trójdzielno-autonomiczne bóle g∏owy – Trigeminal autonomic cephalalgias (TACs)
3.1 Klasterowy ból g∏owy – Cluster headache

3.1.1 Epizodyczny klasterowy ból g∏owy – Episodic cluster headache
3.1.2 Przewlek∏y klasterowy ból g∏owy – Chronic cluster headache

3.2 Napadowa hemikrania – Paroxysmal hemicrania
3.2.1 Epizodyczna napadowa hemikrania – Episodic paroxysmal hemicrania
3.2.2 Przewlek∏a napadowa hemikrania – Chronic paroxysmal hemicrania

3.3 Krótkotrwa∏e jednostronne napady bólu g∏owy przypominajàcego neuralgi´ 
– Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks
3.3.1 Krótkotrwa∏e jednostronne napady bólu g∏owy przypominajàcego neuralgi´ z przekrwieniem 

spojówki i ∏zawieniem – Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival
injection and tearing (SUNCT)
3.3.1.1 Epizodyczny SUNCT – Episodic SUNCT
3.3.1.2 Przewlek∏y SUNCT – Chronic SUNCT

3.3.2 Krótkotrwa∏e jednostronne napady bólu przypominajàcego neuralgi´ z objawami autonomicznymi 
– Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic symptoms (SUNA)
3.3.2.1 Epizodyczny SUNA – Episodic SUNA
3.3.2.2 Przewlek∏y SUNA – Chronic SUNA

3.4 Hemikrania ciàg∏a – Hemicrania continua
3.4.1 Hemikrania ciàg∏a ust´pujàca – Hemicrania continua, remitting subtype
3.4.2 Hemikrania ciàg∏a nieust´pujàca – Hemicrania continua, unremitting subtype

3.5 Prawdopodobny trójdzielno-autonomiczny ból g∏owy – Probable trigeminal autonomic cephalalgia
3.5.1 Prawdopodobny klasterowy ból g∏owy – Probable cluster headache
3.5.2 Prawdopodobna napadowa hemikrania – Probable paroxysmal hemicrania
3.5.3 Prawdopodobny krótkotrwa∏y ból g∏owy jednostronny przypominajàcy neuralgi´ 

– Probable short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks
3.5.4 Prawdopodobna hemikrania ciàg∏a – Probable hemicrania continua

4. Inne pierwotne bóle g∏owy – Other primary headache disorders
4.1 Pierwotny kaszlowy ból g∏owy – Primary cough headache

4.1.1 Prawdopodobny pierwotny kaszlowy ból g∏owy – Probable primary cough headache
4.2 Pierwotny wysi∏kowy ból g∏owy – Primary exercise headache

4.2.1 Prawdopodobny pierwotny wysi∏kowy ból g∏owy – Probable primary exercise headache
4.3 Pierwotny ból g∏owy zwiàzany z aktywnoÊcià seksualnà – Primary headache associated with sexual activity

4.3.1 Prawdopodobny pierwotny ból g∏owy zwiàzany z aktywnoÊcià seksualnà 
– Probable primary headache associated with sexual activity

4.4 Pierwotny piorunowy ból g∏owy – Primary thunderclap headache
4.5 Ból g∏owy stymulowany zimnem – Cold-stimulus headache

4.5.1 Ból g∏owy zwiàzany z wp∏ywem zimna z zewnàtrz 
– Headache attributed to external application of a cold stimulus

4.5.2 Ból g∏owy zwiàzany z przyj´ciem lub inhalacjà zimnego czynnika 
– Headache attributed to ingestion or inhalation of a cold stimulus

4.5.3 Prawdopodobny ból g∏owy stymulowany zimnem – Probable cold-stimulus headache
4.5.3.1 Ból g∏owy prawdopodobnie zwiàzany z wp∏ywem zimna z zewnàtrz 

– Headache probably attributed to external application of a cold stimulus
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kim, niemniej znamiennym czynnikiem ryzyka
udaru niedokrwiennego u m∏odych kobiet (Do-
mitrz 2014).

Post´powanie terapeutyczne z chorym
na migren´ polega na:

– doraênym zwalczaniu napadów – wybór
sposobu leczenia zale˝y od nasilenia napadów, 
indywidualnych przeciwwskazaƒ do poszcze-
gólnych leków oraz wzgl´dów ekonomicznych,

– leczeniu profilaktycznym.
Najskuteczniejsze we wszystkich typach na-

padów jest doraêne stosowanie tryptanów. Leki
tryptanowe sà to agoniÊci naczyniowych i neu-
ralnych receptorów dla serotoniny. W Polsce do-
st´pne sà nast´pujàce tryptany: sumatryptan,
zolmitryptan, rizatryptan, eletryptan i almo-
tryptan (Bendtsen, Birk i Kasch 2012, European
principles of management 2007, Sarchielli, Gra-
nella i Prudenzano 2012). W napadach o lekkim
nasileniu mogà byç skuteczne proste Êrodki
przeciwbólowe doustnie lub w czopkach: para-
cetamol, kwas acetylosalicylowy, acetylosalicy-
lan lizyny, naproksen, ibuprofen, diklofenak,
kwas tolfenamowy. W napadach o umiarkowa-
nym nasileniu skuteczne mo˝e byç podawanie
prostych Êrodków przeciwbólowych (np. lizynian
kwasu acetylosalicylowego) i ∏àczenie z lekiem
przeciwymiotnym (metoklopramid, tietylperazy-
na, prochlorperazyna, domperydon), który nie
tylko zwalcza md∏oÊci i wymioty, lecz tak˝e
wspomaga dzia∏anie przeciwbólowe. Natomiast
leczenie chorego w stanie migrenowym powinno
byç zarówno ze wzgl´dów diagnostycznych
(ró˝nicowanie z innymi – g∏ównie objawowymi
– bólami g∏owy), jak i terapeutycznych (koniecz-
noÊç do˝ylnego podawania leków) prowadzone

w szpitalu lub w Szpitalnym Oddziale Ratunko-
wym. Konieczne jest wyrównanie gospodarki
wodno-elektrolitowej, nawodnienie do˝ylne
przez podawanie co najmniej 500 ml 5–10% glu-
kozy, która mo˝e tak˝e spowodowaç zmniejsze-
nie nasilenia bólu g∏owy. Skuteczne jest podawa-
nie sumatryptanu podskórnie w dawce 6 mg
(lecz nie u tych chorych, którzy w trakcie obec-
nego napadu migreny przyjmowali tryptany bez
wyraênego efektu klinicznego), do˝ylne podawa-
nie leków steroidowych (których kontynuowanie
drogà doustnà nale˝y rozwa˝yç po ustàpieniu
stanu migrenowego) lub do˝ylne podanie kwasu
walproinowego. Przy nasilonych wymiotach na-
le˝y zastosowaç leki przeciwwymiotne, najlepiej
w postaci iniekcji. Leczenie profilaktyczne w mi-
grenie podejmuje si´ wtedy, gdy napady sà cz´-
ste, ci´˝kie, nie poddajà si´ leczeniu doraênemu,
z cz´stymi nawrotami napadu. 

Najcz´Êciej stosowanymi lekami w profilak-
tyce migreny sà:

1. Leki przeciwpadaczkowe: 
– kwas walproinowy i jego sole1

– topiramat.
2. Leki przeciwdepresyjne: 

– trójcykliczne – amitryptylina. 
3. AgoniÊci receptora ß-adrenergicznego:

– nieselektywni – propranolol
– selektywni – metoprolol. 

4. Blokery kana∏u wapniowego: 
– flunaryzyna (European principles of manage-

-ment 2007, Bendtsen, Birk i Kasch 2012,
Sarchielli, Granella i Prudenzano 2012).

1 UWAGA! Zgodnie z ostrze˝eniem Europejskiej Agencji Leków substancje 
z tej grupy powinny byç stasowane u kobiet w wieku rozrodczym jedynie 
po wdro˝eniu wieloczynnikowej profilaktyki zajÊcia w cià˝´.

4.5.3.2 Ból g∏owy prawdopodobnie zwiàzany z przyj´ciem lub inhalacjà zimnego czynnika 
– Headache probably attributed to ingestion or inhalation of a cold stimulus

4.6 Ból g∏owy z ucisku – External-pressure headache
4.6.1 Ból g∏owy z ucisku z zewnàtrz – External-compression headache
4.6.2 Ból g∏owy z pociàgania z zewnàtrz – External-traction headache
4.6.3 Prawdopodobny ból g∏owy z ucisku – Probable external-pressure headache

4.6.3.1 Prawdopodobny ból g∏owy z ucisku z zewnàtrz – Probable external-compression headache
4.6.3.2 Prawdopodobny ból g∏owy z pociàgania z zewnàtrz – Probable external-traction headache

4.7 Pierwotny k∏ujàcy ból g∏owy – Primary stabbing headache
4.7.1 Prawdopodobny pierwotny k∏ujàcy ból g∏owy – Probable primary stabbing headache

4.8 Monetowy ból g∏owy – Nummular headache
4.8.1 Prawdopodobny monetowy ból g∏owy – Probable nummular headache

4.9 Âródsenny ból g∏owy – Hypnic headache
4.9.1 Prawdopodobny Êródsenny ból g∏owy – Probable hypnic headache

4.10 Nowy codzienny przetrwa∏y ból g∏owy – New daily persistent headache (NDPH)
4.10.1 Prawdopodobny nowy codzienny przetrwa∏y ból g∏owy 

– Probable new daily persistent headache (Headache Classification Committee 2018).
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W leczeniu profilaktycznym migreny prze-
wlek∏ej (ale nie epizodycznej) nale˝y wspomnieç
o rekomendowanym leczeniu toksynà botulino-
wà – stosuje si´ preparat Botox w dawce
155–195 j. podawany w iniekcjach podskórnych
w kilkadziesiàt miejsc w okolicy czo∏a, skroni,
potylicy i karku (Report of the Guideline Deve-
lopment Subcommittee 2016). Nowà grupà le-
ków w leczeniu profilaktycznym migreny, przede
wszystkim przewlek∏ej, ale tak˝e epizodycznej,
sà przeciwcia∏a przeciwko receptorowi dla CGRP
lub przeciwko CGRP (peptydowi, który ma udzia∏
w patogenezie napadu migreny). Obecnie w Pol-
sce jest dopuszczony i dost´pny pierwszy lek
z tej grupy – erenumab, b´dàcy ludzkim przeciw-
cia∏em przeciwko receptorowi dla CGRP, podawa-
ny podskórnie raz w miesiàcu (Diener i in. 2015,
Headache Classification Committee 2018).

Ból g∏owy typu napi´ciowego 
Ból g∏owy typu napi´ciowego jest to rodzaj

samoistnego bólu g∏owy o nienapadowym cha-
rakterze – bólu t´pego, o miernym nasileniu,
obejmujàcego obustronnie okolice czo∏owà,
skroniowà, ciemieniowà i niekiedy potylicznà,
o zró˝nicowanym czasie trwania i ma∏o charak-
terystycznych objawach klinicznych (Kozubski
i Domitrz 2014, Headache Classification Com-
mittee 2018, Schytz 2018). Ból ma charakter Êci-
skajàcy, niekiedy wyst´puje uczucie rozpierania.
Ból g∏owy narasta w czasie dnia, a incydentom bó-
lu zwykle nie towarzyszà dodatkowe objawy.
Ból g∏owy o typie napi´ciowym nie nasila si´
pod wp∏ywem wysi∏ku fizycznego, trwa od 30 mi-
nut do 7 dni, najcz´Êciej wiele godzin. Pojawia si´
zwykle bez uchwytnych przyczyn, jednak do czyn-
ników prowokujàcych mogà nale˝eç wahania na-
stroju, l´k, objawy nerwicowe, niedobór snu, g∏ód,
alkohol, przegrzanie, palenie tytoniu i zmiana
frontu atmosferycznego. Zarówno w trakcie trwa-
nia bólu, jak i w okresie bezbólowym nie stwierdza
si´ odchyleƒ od stanu prawid∏owego, zarówno
ogólnego, jak i neurologicznego. Rokowanie jest
niepomyÊlne, a ca∏kowite wyleczenie rzadko spo-
tykane (Bentsen i in. 2010, St´pieƒ, Ro˝niecki
i Domitrz 2011). 

W leczeniu doraênym bólu g∏owy typu na-
pi´ciowego (ale tylko w postaci epizodycznej,
najlepiej z rzadkimi napadami) stosuje si´ leki
z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych: ke-
toprofen, naproksen, paracetamol i ibuprofen.
Ich skutecznoÊç nie jest wysoka, nale˝y przy tym
zwróciç uwag´ na ryzyko nadu˝ywania tych le-
ków, w wyniku czego mo˝e dojÊç do polekowego
bólu g∏owy. W postaci przewlek∏ej i epizodycznej
z cz´stymi napadami choroby post´powaniem

z wyboru jest stosowanie leków przeciwdepre-
syjnych i przeciwl´kowych. Zastosowanie znaj-
dujà przede wszystkim leki trójpierÊcieniowe
(amitryptylina, doksepina) podawane przez co
najmniej 3–6 miesi´cy. 

Trójdzielno-autonomiczne bóle g∏owy
Wspólnà cechà charakterystycznà trójdzielno-

autonomicznych bólów g∏owy (ang. trigeminal
autonomic cephalalgias, TACs) jest wyst´powa-
nie zwykle bardzo silnego jednostronnego bólu
g∏owy, zlokalizowanego w górnym kwadrancie
twarzy, z towarzyszàcymi, charakterystycznymi
objawami autonomicznymi (Olesen i in. 2006,
Chowdhury 2018, Headache Classification Com-
mittee 2018). 

Podzia∏ bólów g∏owy trójdzielno-autono-
micznych obejmuje: 

I. Klasterowy ból g∏owy
a. postaç epizodyczna
b. postaç przewlek∏a.

II. Bóle g∏owy indometacynozale˝ne 
1. Napadowa hemikrania

a.  postaç epizodyczna
b.  postaç przewlek∏a.

2. Hemikrania ciàg∏a. 
III.Krótkotrwa∏y jednostronny ból o charak-

terze neuralgii
a.  zespó∏ SUNCT – krótkotrwa∏y 

jednostronny ból o charakterze
neuralgii z przekrwieniem spo-
-jówki i ∏zawieniem

b.  zespó∏ SUNA – krótkotrwa∏y 
jednostronny ból o charakterze
neuralgii z objawami autono-
micznymi w obr´bie czaszki.

Objawy autonomiczne wyst´pujà po tej samej
stronie co ból g∏owy w trakcie jego trwania: 

1. ∏zawienie
2. przekrwienie spojówki 
3. wyciek surowiczej wydzieliny z nosa
4. wzmo˝ona potliwoÊç czo∏a/górnego kwa-

drantu twarzy/kwadrantu klatki piersiowej
5. zaczerwienienie skóry twarzy – czo∏o/górny

kwadrant 
6. zw´˝enie êrenicy, opadniecie/obrz´k po-

wieki (Headache Classification Committee 
1988, Classification Committee 2004, 
Classification Committee 2013, Headache
Classification Committee 2018).

Klasterowy ból g∏owy 
Napady klasterowego bólu g∏owy przebiegajà

w zgrupowaniach w czasie (klastery) na przemian
z okresami bezbólowymi (Headache Classification
Committee 1988, Classification Committee 2004,
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May i in. 2006, Classification Committee 2013,
Robbins i in. 2016, Headache Classification
Committee 2018). Zwykle okres bólowy trwa
od kilku tygodni do kilku miesi´cy, a chory do-
znaje na ogó∏ dwóch rzutów bólowych w ciàgu
roku. Okresy bezbólowe trwajà przewa˝nie oko∏o
3–4 miesi´cy, choç mogà trwaç latami. W rozpo-
wszechnieniu klasterowego bólu g∏owy wyst´puje
wyraêna przewaga p∏ci m´skiej. Ataki klasterowe-
go bólu g∏owy mogà si´ rozpoczàç w ka˝dym
wieku, ale najcz´Êciej mi´dzy 20. a 40. rokiem
˝ycia i z wiekiem nie ust´pujà.

Obraz kliniczny klasterowego bólu g∏owy
cechuje si´:

● jednostronnoÊcià, lokalizacjà w okolicy 
ga∏ki ocznej, czo∏owej, ciemieniowej, cza-
sem trwania 15–180 minut (najcz´Êciej 
1–1,5 godz.), cz´stotliwoÊcià od 1 na 2 dni 
do 8 na dob´ (zwykle podczas doby wyst´-
pujà 3–4 napady), cz´sto podczas snu,

● znacznym, szybko narastajàcym nasile-
niem, z k∏ujàcym, r˝nàcym lub palàcym
odczuwaniem dolegliwoÊci,

● charakterystycznymi objawami autono-
micznymi, pojawiajàcymi si´ po stronie 
bólu, takimi jak: ∏zawienie, przekrwienie 
spojówki, obrz´k powieki, uczucie zatkania
nosa lub wyciek surowiczy z nosa, objaw 
Hornera, wzmo˝one pocenie skóry czo∏a, 
twarzy i/lub górnego kwadrantu klatki 
piersiowej, 

● znamiennym zachowaniem chorego, z po-
budzeniem ruchowym, uciskaniem obola∏ej 
okolicy lub jej ozi´bianiem,

● mo˝liwoÊcià prowokacji napadu klastero-
wego bólu g∏owy po spo˝yciu alkoholu, 
przyj´ciu nitratów lub zapadni´ciem w sen.

Leczenie klasterowego bólu g∏owy obejmuje
zarówno zwalczanie pojedynczego napadu, jak
i przerywanie klasteru i leczenie profilaktyczne.
Skutecznym post´powaniem doraênym, zwal-
czajàcym napady, jest wdychanie czystego tlenu
w dawce 7 l/min w czasie oko∏o 15 minut. Znacz-
nà skutecznoÊcià terapeutycznà odznacza si´
tak˝e sumatriptan w jednorazowej dawce 6 mg,
a maksymalnej dobowej – 12 mg, podawany
podskórnie. Przerywanie klasteru jest najsku-
teczniejsze na poczàtku jego trwania. Podaje si´
zwykle leki steroidowe do˝ylnie z kontynuacjà
doustnà w kolejnych dniach, w dawkach zmniej-
szanych stopniowo. Niezb´dne jest wdro˝enie
leczenia profilaktycznego jak najszybciej po roz-
pocz´ciu klasteru. Za najskuteczniejszy lek
w profilaktyce klasterowego bólu g∏owy jest
obecnie uwa˝any werapamil, a tak˝e topiramat
i w´glan litu, od którego coraz cz´Êciej si´ od-

chodzi ze wzgl´du na ograniczonà skutecznoÊç
i koniecznoÊç monitorowania st´˝enia leku w su-
rowicy, co wià˝e si´ z niewielkim przedzia∏em
pomi´dzy dawkà terapeutycznà a toksycznà litu.

Napadowy po∏owiczy ból g∏owy, 
napadowa hemikrania

Jest to rodzaj samoistnego bólu g∏owy, które-
go napady przypominajà ataki klasterowego bólu
g∏owy. Cechà charakterystycznà przewlek∏ej na-
padowej hemikranii jest wyraêna przewaga kobiet
i bezwzgl´dna skutecznoÊç terapeutyczna indo-
metacyny (Sjaastad 1986, Pareja i Sjaastad 1996,
Antonaci i in. 1998, Antonaci i in. 2003, Headache
Classification Committee 2018).

Napadowe po∏owicze bóle g∏owy pojawiajà
si´ co najmniej 5 razy na dob´ (do 20), ale sà
krótkotrwa∏e (2–30 min). Nasilenie takiego bólu
jest du˝e, a jego lokalizacja ÊciÊle jednostronna
w obr´bie oczodo∏u, ponad oczodo∏em lub w oko-
licy skroni, czyli po∏owicza. Bólowi towarzyszà
objawy pobudzenia uk∏adu przywspó∏czulnego
po stronie bólu (podobnie do klasterowego bólu
g∏owy: ∏zawienie, przekrwienie spojówki, wyciek
z przewodu nosowego lub zatkanie nosa, obrz´k
powieki, nadmierna potliwoÊç skóry czo∏a). Typo-
wà cechà jest niezmiennie korzystna odpowiedê
na terapeutyczne dawki indometacyny (tzw. test
indometacynowy: podawanie 150 mg indometa-
cyny przez 3 kolejne dni).

SUNCT 
SUNCT to krótkotrwa∏e jednostronne na-

pady bólu g∏owy przypominajàcego neuralgi´
z przekrwieniem spojówki i ∏zawieniem (ang.
short-lasting unilateral neuralgi form headache
attacks with conjunctival injection) (Morales-
-Asin i in. 2000, Goadsby, Matharu i Boes 2001,
Matharu, Cohen i Goadsby 2004, Cohen 2007,
Headache Classification Committee 2018).
Zespó∏ SUNCT jest bardzo rzadkim samoistnym
bólem g∏owy. Kryteria rozpoznania wymagajà
co najmniej 20 napadów bólu g∏owy pojawiajà-
cego si´ bardzo cz´sto (3–200 razy dziennie),
jednostronnego, przypominajàcego pchni´cie no-
˝em lub pulsujàcego, umiejscowionego w oczodole,
ponad oczodo∏em lub w okolicy skroni i trwajàce-
go od 5 sekund do 4 minut, któremu towarzyszy
przekrwienie spojówki i ∏zawienie po tej samej
stronie.

SUNA
SUNA jest to krótkotrwa∏y jednostronny ból

g∏owy o charakterze neuralgii z objawami autono-
micznymi (ang. short lasting unilateral neuralgi
form headache attacks with cranial autonomic
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symptoms), bardzo rzadko spotykany, ale wyod-
r´bniony w najnowszej klasyfikacji (Lipton i in.
2004, Headache Classification Committee
2018). Nale˝y do trójdzielno-autonomicznych
bólów g∏owy, tak jak SUNCT. Trwa od 2 sekund
do 10 minut, co najmniej raz w czasie 30 minut.
Bólowi towarzyszà objawy autonomiczne jak
w SUNCT oraz wyciek z nosa i obrz´k powieki.

Ciàg∏y po∏owiczy ból g∏owy 
(hemikrania ciàg∏a) 

Ten codzienny, ciàg∏y, ÊciÊle jednostronny
ból g∏owy wyró˝nia si´ niezmiennie korzystnà
odpowiedzià na terapeutyczne dawki indometa-
cyny. Nasilenie bólu jest umiarkowane, okreso-
wo zwi´ksza si´ do du˝ego. Zwi´kszeniu nasile-
nia bólu towarzyszà zaburzenia wegetatywne
wyra˝one jednak s∏abiej ni˝ w przebiegu klaste-
rowego lub przewlek∏ego napadowego po∏owi-
czego bólu g∏owy (Lipton i in. 2004, Headache
Classification Committee 2018). 

Âródsenny ból g∏owy 
Âródsenny ból g∏owy jest samoistnym bólem

g∏owy, opisywanym w literaturze medycznej
jako (ang.) hypnic headache lub alarm clock
headache (Raskin 1988, Morales-Asin i in. 1998,
Klimek i Sk∏odowski 1999, Prusiƒski 1999, Ro-
zen i Arbor 2004). Do tej pory opisano prawie
100 przypadków tego rodzaju bólu g∏owy na ca-
∏ym Êwiecie (St´pieƒ, Ro˝niecki i Domitrz 2011,
Kozubski i Domitrz 2014, Schytz 2018). Cz´-
stoÊç wyst´powania Êródsennego bólu g∏owy
szacuje si´ na 0,07% ogólnej populacji (Bendt-
sen i in. 2010). Chorujà zarówno kobiety, jak
i m´˝czyêni, choç nieco cz´Êciej kobiety, w wieku
dojrza∏ym lub starszym (powy˝ej 50. r.˝). Âródsen-
ny ból g∏owy budzi chorego o tej samej godzinie
(pomi´dzy 1.00 a 6.00 rano) przynajmniej 15 razy
w miesiàcu i trwa 15–180 minut, rzadziej d∏u˝ej.
Najcz´Êciej jest to ból obustronny, przewa˝nie
zlokalizowany w okolicy czo∏owej, cz´sto opasu-
jàcy, o umiarkowanym lub niewielkim nasileniu.
Zwykle nie wyst´pujà jakiekolwiek objawy auto-
nomiczne. Konieczne jest wykluczenie innych
przyczyn bólu g∏owy. W ró˝nicowaniu Êródsen-
nego bólu g∏owy nale˝y braç pod uwag´ inne bóle
g∏owy samoistne, które pojawiajà si´ w nocy,
w tym napady migreny. 

Samoistny k∏ujàcy ból g∏owy 
Samoistny k∏ujàcy ból g∏owy, znany jako

(ang.) idiopathic stabbing headache lub ice-pick
pain, jest zlokalizowany wy∏àcznie lub przede
wszystkim w okolicy unerwienia I ga∏´zi nerwu
trójdzielnego, ma charakter k∏ujàcy i trwa sekun-

dy. Najcz´Êciej nawraca w ciàgu godzin lub dni.
˚adne towarzyszàce objawy nie wyst´pujà, a ba-
danie neurologiczne oraz laboratoryjne nie wyka-
zujà odchyleƒ od stanu prawid∏owego (Raskin
1986, Headache Classification Committee 2018).

Ból g∏owy zwiàzany z przyj´ciem 
lub inhalacjà zimnego czynnika 

Nazywany równie˝ bólem g∏owy po zjedze-
niu lodów (ang. ice-cream headache) powstaje
w czasie po∏ykania zimnych pokarmów lub p∏y-
nów, trwa do 5 minut i jest zlokalizowany w oko-
licy czo∏owej. Bólowi nie towarzyszà inne dolegli-
woÊci. Mo˝e wyst´powaç rodzinnie lub u osób
chorujàcych na migren´, z którà mo˝e byç mylony
równie˝ w zwiàzku ze spo˝yciem pokarmów, np.
lodów, ale czekoladowych lub zawierajàcych orze-
chy, a produkty te sà uwa˝ane za czynniki wyzwa-
lajàce napad migreny (Raskin 1986, Headache
Classification Committee 2018).

Ból g∏owy zwiàzany 
z dzia∏aniem zimna z zewnàtrz

Ból g∏owy zwiàzany z dzia∏aniem zimna z ze-
wnàtrz (ang. cold stimulus headache) powstaje
w czasie oddzia∏ywania zimna, jest obustronny,
promieniuje od szczytu g∏owy do potylicy i obu
skroni. Jego nasilenie zale˝y od czasu trwania
bodêca. Pojawia si´ w ciàgu minut od poczàtku
nara˝enia na zimno z zewnàtrz. Ust´puje zwykle
po zaprzestaniu ekspozycji na zimno (lub nosze-
niu czapki w mroêne dni). Lokalizacja i czas
trwania bólu mo˝e pokrywaç si´ z kryteriami
rozpoznania migreny, ale nie towarzyszà mu in-
ne objawy typowe dla migreny (aura, foto- lub
fonofobia, nudnoÊci itd.) (Raskin 1986, Heada-
che Classification Committee 2018).

¸agodny kaszlowy ból g∏owy 
¸agodny kaszlowy ból g∏owy znany jako

(ang.) benign exertional headache, jest obu-
stronny, wyst´puje nagle przy kaszlu, kichaniu
lub innej czynnoÊci zwiàzanej z wykonywaniem
próby Valsalvy. Ból jest zlokalizowany w szczycie
g∏owy, okolicy potylicznej, czo∏owej lub skronio-
wej. Mo˝e promieniowaç do nasady nosa. Trwa
krócej ni˝ 1 minut´, ale ból t´py mo˝e utrzymy-
waç si´ kilka godzin. Z regu∏y nie towarzyszà mu
jakiekolwiek objawy autonomiczne. Wyst´puje
u obu p∏ci, ale nieco cz´Êciej u m´˝czyzn i osób
po 40. roku ˝ycia. Mo˝e wspó∏wyst´powaç z mi-
grenà (jednoczeÊnie nale˝y pami´taç, ˝e kaszel
nasila dolegliwoÊci migrenowe) (Raskin 1995,
Pascual, Iglesias i Oterino 1996, Prusiƒski 1996,
Headache Classification Committee 2018). 
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¸agodny wysi∏kowy ból g∏owy 
¸agodny wysi∏kowy ból g∏owy, czyli (ang.)

benign cough headache, jest spowodowany wy-
si∏kiem ró˝nego rodzaju, ma charakter pulsujàcy
i trwa od 5 minut do 24 godzin, czyli kryterium
czasowe dla migreny mo˝e byç spe∏nione. Zloka-
lizowany jest w okolicy czo∏owej lub potylicznej,
czasami jednostronnie. Najcz´Êciej dotyczy m∏o-
dych m´˝czyzn, po kilku latach trwania dolegli-
woÊci dochodzi do utrwalonej remisji. Mo˝e
wspó∏istnieç z migrenà. Konieczne jest wyklu-
czenie guza mózgu, zw∏aszcza zlokalizowanego
w tylnej jamie czaszki, krwotoku mózgowego,
malformacji naczyniowych, rozpoczynajàcego
si´ wodog∏owia. Ból g∏owy w trakcie wysi∏ku
fizycznego mo˝e si´ pojawiaç w wadach rozwo-
jowych zwiàzanych ze z∏àczem czaszkowo-kr´-
gowym (Lance i Goadsby 2000, Headache Clas-
sification Committee 2018).

Ból g∏owy 
zwiàzany z uciskiem z zewnàtrz 

Ból g∏owy zwiàzany z uciskiem z zewnàtrz,
nazywany poprzednio (ang.) swim-goggle heada-
che, jest bólem ciàg∏ym, powstajàcym tylko
w bezpoÊrednim zwiàzku z uciskiem na czo∏o lub
ow∏osionà skór´ g∏owy i jest zlokalizowany
w strefie dzia∏ania ucisku. Podstawowym kryte-
rium rozpoznania jest ca∏kowite ustàpienie dole-
gliwoÊci po usuni´ciu ucisku i nawrót bólu
po ponownym zadzia∏aniu bodêca uciskowego.
Jednak sam ucisk jak i ten rodzaj bólu g∏owy
mo˝e byç czynnikiem wyzwalajàcym napad
migreny (Lance i Goadsby 2000, Headache Classi-
fication Committee 2018).

Monetowy ból g∏owy 
Monetowy ból g∏owy nazwany (ang.) num-

mular headache, poprzednio coin-shaped ce-
phalgia, jest bólem o ∏agodnym lub umiarkowa-
nym nasileniu, zlokalizowanym w rejonie uner-
wienia przez zakoƒczenia nerwu trójdzielnego,
g∏ównie jego pierwszej ga∏´zi. Lokalizacja tego
bólu obejmuje owalny obszar o kszta∏cie monety,
typowo o Êrednicy 2–6 cm. Ból trwa od kilku se-
kund i narasta w czasie 10 minut do 2 godzin,
z okresami remisji trwajàcymi tygodnie lub mie-
siàce, w czasie których obszar bólu mo˝e si´ od-
znaczaç zaburzeniami czucia lub dyskomfortem.
Po tygodniach lub miesiàcach trwania remisji
dochodzi do ponownego bólu w tej okolicy. Ten
rodzaj bólu nie jest znany nawet neurologom,
dlatego cz´sto jest b∏´dnie rozpoznawany jako
migrena (Pareja i in. 2002, Headache Classifica-
tion Committee 2018).

Ból g∏owy 
zwiàzany z aktywnoÊcià seksualnà 

Jest samoistnym bólem g∏owy, opisywanym
w literaturze medycznej jako (ang.) benign sex
headache, coital cephalalgia, coital headache,
sexual headache, orgasmic headache (Headache
Classification Committee 1988, Prusiƒski 1996,
Headache Classification Committee 2004, He-
adache Classification Committee 2013, Domitrz
2014, Headache Classification Committee 2018).
W dost´pnej literaturze znaleziono prawie 200
opisanych przypadków tego rodzaju bólu g∏owy.
Po raz pierwszy doniesienie na ten temat pojawi-
∏o si´ w 1848 roku, ale ju˝ Hipokrates uwa˝a∏, ̋ e
przyczynà bólu g∏owy mo˝e byç brak umiaru we
wspó∏˝yciu p∏ciowym. Ten rodzaj bólu g∏owy
zosta∏ uwzgl´dniony ju˝ w Klasyfikacji Bólów
G∏owy Mi´dzynarodowego Towarzystwa Bólów
G∏owy w 1988 roku. W nowej wersji Klasyfikacji
ból g∏owy zwiàzany z aktywnoÊcià seksualnà
zosta∏ wyodr´bniony w grupie innych pierwot-
nych bólów g∏owy.

Kryterium rozpoznawczym bólu jest jego
wyst´powanie zwiàzane z aktywnoÊcià seksual-
nà i wykluczenie innych przyczyn bólu g∏owy,
który mo˝e wystàpiç w trakcie stosunku p∏cio-
wego. Przerwanie aktywnoÊci seksualnej powo-
duje ustàpienie lub znaczne zmniejszenie nasi-
lenia bólu.

W ró˝nicowaniu bólu g∏owy nale˝y braç
pod uwag´ przede wszystkim powa˝ne choroby,
których objawem mo˝e byç ból g∏owy (Domitrz
2014, Domitrz 2017, Chowdhury 2018) oraz in-
ne bóle g∏owy samoistne, które pojawiajà si´
w trakcie wykonywania wysi∏ku fizycznego,
a tak˝e inne napadowe bóle g∏owy, takie jak kla-
sterowy ból g∏owy czy napady migreny.

PODSUMOWANIE
Pierwotne bóle g∏owy mogà byç codziennym

lub cz´stym problemem u du˝ego procenta po-
pulacji ogólnej, np. TTH lub migrena, ale tak˝e
wiele bólów g∏owy, których przyczyna nie jest
znana, a sà to rzadkie lub bardzo rzadkie dolegli-
woÊci. W ka˝dym takim przypadku najwa˝niej-
sze jest wykluczenie wtórnych przyczyn bólu,
które mogà byç zagro˝eniem dla zdrowia i ˝ycia
chorego. Post´powanie terapeutyczne w przy-
padku pierwotnych bólów g∏owy odbiega od te-
rapii objawowych bólów g∏owy, w których post´-
powanie jest ukierunkowane na chorob´ lub
zespó∏ objawowy, w których przebiegu ból jest
jedynie objawem, zatem patofizjologia i mecha-
nizm powstania bólu jest znany. Wiedza doty-
czàca mechanizmu powstania bólu g∏owy impli-
kuje terapi´. W wi´kszoÊci samoistnych, czyli
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pierwotnych bólów g∏owy patofizjologia nie jest
znana lub, jak w przypadku migreny, nie do koƒ-
ca jasna. W leczeniu tych chorób leczymy ból
g∏owy i objawy towarzyszàce – md∏oÊci, wymio-
ty, nadwra˝liwoÊç na Êwiat∏o, ha∏as, inne objawy
autonomiczne, a nie przyczyn´ bólu, jak np. za-
palenie olbrzymiokomórkowe lub jaskr´. Na te-
mat migreny prowadzi si´ coraz wi´cej badaƒ
naukowych, co przybli˝a nas do poznania proce-
sów, do których dochodzi w trakcie napadu

migreny lub w przypadku powstania migreny
przewlek∏ej. Wiedza o tych mechanizmach jest
podstawà do tworzenia nowych, skuteczniej-
szych terapii. Warty podkreÊlenia jest fakt, ˝e
cz´Êç pacjentów z samoistnym bólem g∏owy
trafia do lekarzy innych specjalnoÊci, w tym
laryngologów, z podejrzeniem choroby nosa lub
zatok, zatem wiedza na temat diagnostyki i tera-
pii w przypadkach rozpoznania chorób i zespo-
∏ów opisanych w artykule jest konieczna.  ●
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RHINOGENIC HEADACHE AND FACIAL PAIN

Headache and facial pain are common in ENT practice
but correct diagnosis is in many cases elusive. In fact
most of the patients with so called „sinus headache”
have instead one of the primary headaches. In this
review major painful disorders attributed to paranasal
sinuses are discussed. Moreover this paper presents
current evidence for diagnostic evaluatioan and
medical / surgical interventions in patients with
rhinogenic and primary headaches. 

(Mag. ORL, 2019, 69, XVIII, 18–27)

Key words: 
headache, sinus headache, rhinogenic headache, 
migraine, contact point

Ból g∏owy i twarzy to jedna z g∏ównych dole-
gliwoÊci zg∏aszanych otorynolaryngologom.
Jednak w∏aÊciwe ró˝nicowanie bólu jest wyzwa-
niem nawet dla doÊwiadczonych specjalistów
(Eross, Dodick i Eross 2007). Pomy∏ki zaczynajà
si´ ju˝ na etapie nazewnictwa, poniewa˝ „ból
zatokowy” jest najcz´Êciej spowodowany choro-
bami neurologicznymi. Niestety, nazwy tej ch´t-
nie u˝ywajà lekarze i pacjenci skonfrontowani
z bólem lub uciskiem zlokalizowanym w obr´bie
twarzy. W rezultacie osoby cierpiàce na „ból
zatokowy” nawet kilkadziesiàt lat muszà czekaç
na postawienie w∏aÊciwej diagnozy i wdro˝enie
skutecznego leczenia (Cady i in. 2005). W obliczu
tych informacji staje si´ jasne, ̋ e nie istnieje rów-
nie˝ leczenie bólu „zatokowego”, a jedynie jego
przyczyny. Jednak tak˝e ten obszar pozostaje
êród∏em kontrowersji, szczególnie w kontekÊcie
stosowania leczenia zabiegowego.

PATOGENEZA

Ju˝ w latach czterdziestych XX wieku Wolff
(1948), pociàgajàc za opony mózgu, prowokowa∏
bóle twarzy i „zatok”, a dra˝niàc b∏on´ Êluzowà
zatok, wywo∏ywa∏ bóle g∏owy. Od tamtej pory
uznaje si´, ˝e bóle twarzy mogà wynikaç z przy-
czyn innych ni˝ rynogenne. Poglàdu tego nie zmie-
ni∏ nawet fakt, ˝e póêniej nie uda∏o si´ powtórzyç
wyników eksperymentu Wolffa – ucisk lub podanie
substancji P na b∏ony Êluzowe zatok nie powodo-
wa∏y bólu g∏owy (Abu-Bakra i Jones 2001). 

Nos i zatoki przynosowe sà unerwiane
czuciowo przez 1 i 2 ga∏àê nerwu trójdzielnego.
Zakoƒczenia czuciowe nerwu trójdzielnego nie sà
wyspecjalizowanymi receptorami, a zwyk∏ymi
zakoƒczeniami nerwowymi. W∏ókna czuciowe
trafiajà poprzez zwój trójdzielny do jàder pnia
mózgu. Z kolei w∏ókna wspó∏czulne docierajà
do b∏on Êluzowych nosa i zatok ze zwoju szyjnego
górnego drogà nerwu skalistego g∏´bokiego i ner-
wu kana∏u skrzyd∏owego (Widiusza) do zwoju
skrzyd∏owo-podniebiennego. èród∏em w∏ókien
przywspó∏czulnych jest jàdro Êlinowe górne nerwu
twarzowego. Dochodzà one do zwoju skrzyd∏o-
wo-podniebiennego drogà nerwu skalistego po-
wierzchownego wi´kszego, a nast´pnie nerwu
kana∏u skrzyd∏owego (Sessle 2000).
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Ból rynogenny jest przewodzony przez
w∏ókna A-delta (szybkie przewodzenie – bodêce
mechaniczne) i C (wolne przewodzenie – bodêce
chemiczne i termiczne). Aktywacja tych w∏ókien
prowadzi do uwolnienia szeregu tachykinin
(np. substancja P, neurokinina A, neuropeptyd K)
oraz neuropeptydów (np. peptyd zwiàzany z ge-
nem kalcytoniny CGRP). Wydzielanie tych samych
substancji bierze udzia∏ w patogenezie innych
chorób przebiegajàcych z bólem (np. migreny).
W bólu g∏owy i twarzy sygna∏ bólowy jest prze-
kazywany z receptorów zlokalizowanych w po-
wi´ziach do jàdra rdzeniowego nerwu trójdziel-
nego. Przewlek∏a stymulacja bólowa   tego jàdra
mo˝e doprowadziç do sensytyzacji („uwra˝liwie-
nia na ból”). RównoczeÊnie zahamowane zostajà
szlaki zmniejszajàce odczuwanie bólu, a w dal-
szym patomechanizmie nast´puje chronifikacja
bólu. Istotnym czynnikiem nasilajàcym te proce-
sy sà zaburzenia emocjonalne (Jensen i Olesen
2000, Agius, Jones i Muscat 2013).

ETIOLOGIA

Pierwotne bóle g∏owy 
„Ból zatokowy” najcz´Êciej nie jest spowodo-

wany chorobà nosa i zatok przynosowych. W bada-
niu 58 chorych z takim rozpoznaniem wst´pnym
a˝ 68% chorych mia∏o migreny, 27% napi´ciowy
ból g∏owy, a jedynie 5% zapalenie zatok przynoso-
wych (ZZP) (Foroughipour, Sharifian i Shoeibi
2011). W znacznie wi´kszym badaniu, przeprowa-
dzonym w 2004 r., wÊród niemal 3 tys. chorych
z „zatokowymi” bólami g∏owy, migreny rozpoz-
nano u 80%, a dodatkowych 8% mia∏o prawdopo-
dobne migreny (Schreiber, Hutchinson i Webster
2004). Skàdinàd w tych dwóch badaniach wyklu-
czano chorych z rozpoznanà migrenà i obecnoÊcià
Êluzowo-ropnej wydzieliny. Jednak w Sinus, Aller-
gy and Migraine Study (SAMS) do badania kwalifi-
kowano wszystkich chorych, którzy uwa˝ali, ˝e
majà „zatokowy ból g∏owy”. Z tej grupy na zapale-
nie zatok chorowa∏o 3% chorych, a 86% chorych
mia∏o pewnà lub prawdopodobnà migren´ (Eross,
Dodick i Eross 2007). Dodatkowym argumentem
przeciw zapalnej etiologii bólu „zatokowego” jest
brak poprawy po leczeniu antybiotykami i lekami
obkurczajàcymi b∏on´ Êluzowà nosa u pacjentów
z prawid∏owym obrazem tomografii komputero-
wej zatok przynosowych (TK)  (Jones 2007).

Trzeba te˝ zaznaczyç, ˝e u 15% chorych
z pierwotnymi bólami g∏owy (np. migrenà)
wspó∏wyst´puje zapalenie zatok przynosowych.
Co wi´cej, migrena u osób z przewlek∏ym ZZP
przybiera postaç ci´˝szà i trudniejszà w leczeniu

(Chen i in. 2012). Jak wspomniano, ból g∏owy typu
napi´ciowego (TTH) jest cz´stszà ni˝ zapalenie
zatok przynosowych przyczynà przewlek∏ego bólu
twarzy (Agius, Jones i Muscat 2014). Do niedawna
w piÊmiennictwie stosowano poj´cie bólu Êrodko-
wego pi´tra twarzy (ang. mid-facial pain), które
wed∏ug obecnych kryteriów odpowiadajà uporczy-
wemu idiopatycznemu bólowi twarzy, choç wyraê-
ne sà te˝ podobieƒstwa z TTH. 

Istnieje kilka przyczyn, dla których takie cho-
roby jak migrena mogà byç pomylone z zaburze-
niami rynogennymi.:

● Lokalizacja bólu w pierwotnych bólach 
g∏owy bardzo cz´sto obejmuje twarz 
w rzucie zatok przynosowych. Obustronne
jego wyst´powanie typowe jest dla bólów 
napi´ciowych, ale mo˝e pojawiç si´ rów-
nie˝ w migrenach, szczególnie u dzieci.

● Objawy autonomiczne ze strony oczu, nosa
czy skóry sà typowe dla migreny (37–56%) 
i trójdzielno-autonomicznych bólów g∏owy.
Wegetatywne objawy nosowe to wydzielina
surowicza z nosa i obrz´k b∏on 
Êluzowych prowadzàcy do niedro˝noÊci 
– wyst´pujà u 12-25% chorych i sà 
zlokalizowane po tej samej stronie co ból. 
Nale˝y przy tym zaznaczyç, ˝e wydzie-
lina i obrz´k b∏on Êluzowych w przebiegu 
migreny mogà zostaç potwierdzone bada-
niem rynoskopowym pod warunkiem 
zg∏oszenia si´ chorego w trakcie trwania 
ataku. Z uwagi na brak objawów autono-
micznych TTH bywa nieco rzadziej ni˝
migrena mylony z bólem rynogennym 
(Agius i Sama 2015).

● SezonowoÊç nawrotów typowa w choro-
bach nosa dotyczy równie˝ chorych na mi-
greny.

● Zwiàzek alergenów z pojawieniem si´ bólu
nie jest patognomoniczny dla alergii, ale 
obserwowany jest równie˝ w migrenach 
(62%) (Eross i in. 2007, Barbanti i in. 2016).

● TkliwoÊç palpacyjna punktów nad zatokami
przynosowymi mo˝e wskazywaç na cho-
roby zapalne zatok przynosowych. Jednak 
w napi´ciowych bólach g∏owy obserwuje-
my cz´sto nadwra˝liwoÊç na dotyk punk-
tów powi´ziowo-mi´Êniowych o zbli˝onej 
lokalizacji. Z kolei w migrenach, trójdziel-
no-autonomicznych bólach g∏owy i neu-
ralgii nerwu V. stwierdzana jest cz´sto
alodynia, czyli nadwra˝liwoÊç skóry na nie-
wielki nawet bodziec czuciowy. 

Leczenie pierwotnych bólów g∏owy omówio-
no w innym artykule tego numeru. Niemniej
równie˝ laryngolodzy potwierdzili skutecznoÊç
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farmakoterapii u chorych zg∏aszajàcych si´ z po-
wodu bólu Êrodkowego pi´tra twarzy. Zastoso-
wanie niskich dawek amitryptyliny przez 8 tygo-
dni przynosi∏o popraw´ potwierdzonà badaniem
kontrolowanym z randomizacjà (Agius, Jones
i Muscat 2013).

Niektórzy chirurdzy podejmujà si´ inter-
wencji u chorych na migreny, u których nie
wykazano ̋ adnej choroby nosa i zatok przynoso-
wych. Niewàtpliwie wielu z nich ma dobre do-
Êwiadczenia w operacyjnym leczeniu bólu „zato-
kowego”. Sta∏y si´ one êród∏em publikacji prac
cz´sto obejmujàcych obserwacjà setki pacjen-
tów (Novak i Makek 1992). Niestety, wartoÊç
naukowa tych prac pozostaje niska. Pomys∏o-
dawcy leczenia operacyjnego migreny zak∏adajà
dezaktywacj´ punktów spustowych, które w teo-
rii sprzyjajà nawrotom bólu migrenowego. Za te
regiony uznano przegrod´ nosa, ma∏˝owin´
nosowà Êrodkowà, ga∏´zie skórne nerwów
trójdzielnych i potylicznych. W tych miejscach
wykonuje si´ iniekcje z lignokainy lub toksyny
botulinowej. Ustàpienie bólu po ostrzykni´ciu
jest uznawane za dowód, ˝e ta lokalizacja jest
punktem spustowym. W efekcie interwencje
obejmujà niekiedy jednoczeÊnie kilka obszarów.
W opublikowanych pracach uzyskano popraw´
nawet u 88% chorych (Guyuron i in. 2009,
2011). I choç jedna z tych prac przeprowadzo-
na zosta∏a w sposób kontrolowany z randomi-
zacjà, to metodologia tych badaƒ spotka∏a si´
z krytykà wielu autorytetów. Pozostaje zatem
do udowodnienia, czy pozytywne rezultaty le-
czenia sà wynikiem efektu placebo, neuromodu-
lacji, czy te˝ rzeczywistego wp∏ywu zabiegu.

Zapalenia zatok przynosowych
Jedynie 20-29% chorych z przewlek∏ym ZZP

potwierdzonym endoskopià zg∏asza dolegliwoÊci
bólowe (West i Jones 2001, Clifton i Jones
2007). W zapaleniu z polipami bóle wyst´pujà
nawet rzadziej (16–20%) (Fahy i Jones 2001,
Agius 2010, Eweiss i in. 2013). W ZZP bóle g∏owy
najcz´Êciej sà zlokalizowane wokó∏ oczodo∏u,
a nie nad zaj´tà procesem chorobowym zatokà
(Yeo i in. 2017). Nale˝y zaznaczyç, ˝e nasilenie
bólu podczas pochylania g∏owy nie jest patogno-
moniczne dla zapalenia zatok i mo˝e równie˝
wynikaç z bólu pierwotnego (Kamani i Jones
2012). Co najmniej kilka starszych badaƒ wyka-
za∏o korzystny wp∏yw czynnoÊciowej chirurgii
endoskopowej zatok przynosowych na ust´po-
wanie bólu u 75–87% chorych (Acquadro, Sal-
man i Joseph 1997, Agius 2010). Nowsze prace
niestety nie dajà ju˝ tak jasnych odpowiedzi,
zw∏aszcza jeÊli analizowany jest d∏u˝szy okres

obserwacji (Soler, Mace i Smith 2008, Chester,
Antisdel i Sindwani 2009). Tym bardziej ˝e ju˝
po roku od zabiegu 38% pacjentów wcià˝ zg∏a-
sza∏a bóle twarzy pomimo ustàpienia zmian ra-
diologicznych i endoskopowych (Tarabichi 2000).
Do z∏ych wyników przyczynia si´ te˝ zbyt szeroka
kwalifikacja chorych: w jednym z badaƒ u ponad
po∏owy operowanych chorych nie stwierdzono
przed operacjà cech ZZP w TK czy w endoskopii
(Jones i Cooney 2003). 

Szczególnà postacià bólu w przebiegu zapa-
lenia zatok jest rozszerzanie si´ infekcji na oko-
liczne struktury. Podejrzenie tego powik∏ania
jest zasadne, jeÊli bóle majà bardzo du˝e nasile-
nie i sta∏à (zwykle czo∏owà) lokalizacj´ albo je˝eli
po poczàtkowej poprawie dochodzi do znacznego
nasilenia bólu (Fokkens i in. 2012). Piorunujàcy ból
g∏owy mo˝e w rzadkich sytuacjach byç wynikiem
ostrego powik∏anego ZZP, w szczególnoÊci u cho-
rych z urazem ciÊnieniowym (McGeeney, Barest
i Grillone 2006).

Alergiczny nie˝yt nosa (ANN)
W powszechnej ÊwiadomoÊci ANN uznaje

si´ za istotne êród∏o bólu g∏owy i twarzy. Cz´-
Êciowo potwierdzajà to dost´pne publikacje,
w których odsetek osób z ANN zg∏aszajàcych
bóle jest oceniany na 37–51% (Nathan 2007,
Meltzer 2016). Jednak z innych badaƒ popula-
cyjnych wiadomo, ˝e zbli˝ony odsetek populacji
ogólnej doÊwiadcza ró˝nego typu bólów g∏owy,
na czele z TTH. Dlatego wi´kszà wartoÊç ma ba-
danie porównujàce zdrowà i chorà na ANN popu-
lacj´ dzieci, gdzie bóle g∏owy wyst´powa∏y ponad-
dwukrotnie cz´Êciej wÊród chorych (Meltzer i in.
2009). Szkoda, ˝e obecnie dost´pne prace nie
oceniajà charakteru i stopnia nasilenia bólu g∏o-
wy za pomocà dost´pnych klasyfikacji. Brak jest
równie˝ badaƒ oceniajàcych etiologi´ bólu
w ANN. Tymczasem z jednej strony bóle g∏owy
mogà byç bezpoÊrednio spowodowane przez
alergiczny stan zapalny u osób niechorujàcych
wczeÊniej na bóle pierwotne. Wówczas jest to
wtórny ból g∏owy, nawet wtedy, gdy ma on feno-
typ zbli˝ony do np. migreny. Poza tym zaostrze-
nie ANN mo˝e równie˝ staç si´ czynnikiem
wywo∏ujàcym kolejny atak bólu pierwotnego
(np. migreny). Nie mo˝na tak˝e wykluczyç, ˝e
przynajmniej cz´Êç dolegliwoÊci wynika ze sto-
sowanego leczenia, na co zwraca uwag´ oko∏o
13% chorych (Meltzer i in. 2009). PiÊmiennictwo
w tym zakresie jest jednak skàpe: dwa badania
wykaza∏y nawet trzykrotnie wi´kszà cz´stoÊç
wyst´powania migren u dzieci i m∏odzie˝y
z alergicznym nie˝ytem nosa (Wang i in. 2016,
Graif i in. 2018). Brak jest jednak mocnych prze-
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s∏anek stwierdzajàcych, ˝e leczenie ANN mo˝e
korzystnie wp∏ywaç na przebieg migreny.

Objaw „punktu styku” b∏on Êluzowych
Bóle „punktu styku” stanowià êród∏o kontro-

wersji w rynologii. Niejasne jest, czy êród∏em
bólu mo˝e byç zetkni´cie si´ dwóch b∏on Êluzo-
wych, które w prawid∏owych warunkach anato-
micznych nie dotykajà si´. W analizie 973 cho-
rych wystàpienie objawu punktu styku w TK nie
wiàza∏o si´ z wi´kszym ryzykiem pojawienia si´
bólu, a u po∏owy chorych bóle by∏y zlokalizowa-
ne po drugiej stronie ni˝ objaw „punktu styku”
(Abu-Bakra i Jones 2001). Z drugiej strony ana-
liza 522 obrazów RM chorych na migreny wyka-
za∏a, ˝e 87% z nich ma co najmniej jeden objaw
„punktu styku”, co by∏o porównywalne z obrazem
osób zdrowych (79%) (Muehlberger i in. 2017).
Wiele prac wskazuje na skutecznoÊç leczenia
zabiegowego u chorych z objawem „punktu
styku” i bólem g∏owy. Ale kryteria w∏àczenia
nie uwzgl´dnia∏y ró˝nicowania z pierwotnymi
bólami g∏owy, a same badania nie mia∏y charak-
teru prób kontrolowanych z randomizacjà (Ma-
riotti i in. 2009). W rezultacie wszystkie badania
cytowane dalej majà najni˝szy poziom w hierar-
chii dowodów naukowych.

W badaniu oceniajàcym leczenie chirurgiczne
„punktów styku” b∏on Êluzowych u chorych bez
migreny i ZZP poprawa wystàpi∏a u 91% osób
(Tosun, Gerek i Ozkaptan 2000). W bardzo ma∏ym
(n = 20) badaniu na podobnej grupie chorych d∏u-
gofalowa poprawa zosta∏a odnotowana w 63%
przypadków (Welge-Luessen i in. 2003). Z kolei
w badaniu 25 chorych operowanych z powodu
bólu „punktu styku” jedynie u 44% uzyskano
ustàpienie dolegliwoÊci po siedmiu dniach. Auto-
rzy nie próbowali jednak oceniç, czy ból móg∏
byç spowodowany migrenà, ani nie podajà wyni-
ków d∏ugofalowej obserwacji (Wang, Yin i Peng
2016).

Równie˝ concha bullosa wiàzana bywa z bó-
lami g∏owy. Pozytywne doniesienia na temat
efektów leczenia chirurgicznego sà niezwykle
skromne i majà ograniczonà wartoÊç naukowà
(Goldsmith, Zahtz i Stegnjajic 1993, Kunachak
2002). Ten ostatni autor jako dodatkowe kryte-
rium kwalifikacyjne stosowa∏ popraw´ po miejsco-
wym podaniu lignokainy w okolic´ zwiàzanà z bó-
lem. W badaniu tym u wszystkich 55 leczonych
chorych uzyskano zmniejszenie bólu. Istotne
zmniejszenie bólu uzyskano równie˝ u chorych
ze skrzywieniem przegrody nosowej i przewle-
k∏ym codziennym bólem g∏owy w przebiegu
migreny lub TTH (Abu-Samra, Gawad i Agha
2011). Z kolei w innym prospektywnym badaniu

99 chorych z pierwotnym bólem g∏owy, u 73 osób
wykazano patologi´ w obr´bie jam nosa i zatok
przynosowych (skrzywienie przegrody, przerost
ma∏˝owin, concha bullosa). SpoÊród tych cho-
rych 38 przeby∏o interwencj´ chirurgicznà
z istotnà redukcjà bólu we wszystkich przypad-
kach, a poprawa utrzymywa∏a si´ po 6 miesià-
cach (Yazici i in. 2010).

Jak wspomniano, jednà z prób selekcji pa-
cjentów rokujàcych popraw´ pooperacyjnà jest
zastosowanie znieczulenia miejscowego (ligno-
kainà lub kokainà). Lek podaje si´ na b∏on´ Êlu-
zowà w okolicy wykazanej patologii, a ustàpienie
bólu jest uznawane za dobry prognostyk sukcesu
operacyjnego. Jednak dowody na zasadnoÊç ta-
kiego post´powania pozostajà skàpe. Ponadto
rozumowanie to podwa˝a badanie, w którym ob-
serwowano popraw´ pooperacyjnà u chorych
niezale˝nie od efektu miejscowego znieczulenia
(Ramadan 1999). Próbujàc wyt∏umaczyç dobre
wyniki leczenia operacyjnego, Jones i wspó∏pra-
cownicy sugerujà, ˝e mogà byç one efektem dy-
sonansu poznawczego, neuromodulacji poprzez
manipulacj´ w obr´bie zakoƒczeƒ nerwu b∏´d-
nego, a tak˝e wspó∏wyst´powania i wzajemnego
oddzia∏ywania chorób nosa i migreny (Harrison
i Jones 2013).

W obliczu przytoczonych danych widaç, jak
bardzo potrzebne sà wyniki kontrolowanych ba-
daƒ prospektywnych, które potwierdzà lub wyklu-
czà skutecznoÊç metod operacyjnych. Do czasu
uzyskania tych wyników leczenie operacyjne b´-
dzie si´ opieraç na zbyt s∏abych przes∏ankach.
Je˝eli jednak podejmowana jest decyzja o zabie-
gu, kluczowa staje si´ selekcja chorych spe∏nia-
jàcych WSZYSTKIE nast´pujàce warunki:

– chory zg∏asza bóle g∏owy lub twarzy;
– wyst´puje objaw punktu styku b∏on Êluzowych;
– nie wyst´pujà cechy zapalenia zatok w bada-
niu endoskopowym i tomografii komputerowej;

– wykluczone zosta∏y migreny lub inne pier-
wotne bóle g∏owy, a próba leczenia trypta-
nem w dawce terapeutycznej okaza∏a si´
nieskuteczna;

– bóle g∏owy ust´pujà po podaniu substancji 
znieczulajàcej na b∏on´ Êluzowà nosa 
w okolicy punktu styku b∏on Êluzowych 
(Patel i in. 2014).

Zaburzenia stawu skroniowo-˝uchwowego
(TMD)

TMD mogà byç przyczynà bólu w obr´bie
g∏owy i twarzy, niekiedy imitujàc choroby zatok
przynosowych. Czynnikiem rozró˝niajàcym jest
tu zale˝noÊç od funkcji lub parafunkcji narzàdu
stomatognatycznego. W klasycznym obrazie ból



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY22

nasila si´ podczas gryzienia lub mówienia,
a podczas badania przedmiotowego w trakcie
otwierania ust lub zaciskania z´bów. Niekiedy
stwierdza si´ tkliwoÊç mi´Êni ˝ucia lub bole-
snoÊç i/lub trzeszczenia stawu skroniowo-
-˝uchwowego. Na TMD wskazywaç mogà
równie˝ ograniczenie ruchomoÊci stawu czy
bruksizm. Jednak rzetelna ocena stawu skro-
niowo-˝uchwowego wymaga wiedzy i umiej´t-
noÊci badania, którà ma stosunkowo wàska
grupa specjalistów – istnieje bowiem grupa
chorych, którzy nie majà klasycznych objawów
(Spotts 2017).

Neuralgia nerwu trójdzielnego
Neuralgia nerwu trójdzielnego daje bóle

w rzucie zatok przynosowych. Niemal zawsze
jest ona jednostronna, bóle sà gwa∏towne, krót-
kotrwa∏e, cz´sto porównywane przez chorego
do impulsu elektrycznego. Dotyk, mówienie czy
˝ucie sà zazwyczaj bodêcami wywo∏ujàcymi ból.
Po zadzia∏aniu takiego bodêca nast´puje okres
desensytyzacji, kiedy ten sam czynnik zwykle
nie powoduje bólu (Patel i in. 2014).

Olbrzymiokomórkowe zapalenie t´tnic
(GCA)

GCA objawia si´ zwykle jednostronnym bó-
lem twarzy i skroni, nasilajàcym si´ podczas mó-
wienia i ˝ucia. Bólowi cz´sto, choç nie zawsze,
towarzyszà podwy˝szone wyk∏adniki stanu za-
palnego (CRP, OB) i tkliwoÊç palpacyjna t´tnicy
skroniowej. GCA wyst´puje niemal wy∏àcznie
u osób po 50. roku ̋ ycia. Konieczna jest czujnoÊç
diagnostyczna, szczególnie u chorych z nowym
bólem g∏owy, pojawiajàcym si´ po 60. roku ̋ ycia.
Zbyt póêne rozpoznanie i w∏àczenie leczenia gli-
kokortykosteroidami mo˝e doprowadziç do nie-
odwracalnych powik∏aƒ ocznych (Waldman,
Waldman i Waldman 2013).

Bóle wynikajàce z lotów samolotowych
Ból zwiàzany z lotami samolotowymi powi-

nien byç ró˝nicowany z chorobami zatok przyno-
sowych. Klasyfikacja Mi´dzynarodowego Towa-
rzystwa Bólów G∏owy uznaje go co prawda
za wynik zaburzeƒ utlenowania krwi, ale pewna
grupa tych chorych ma te˝ dolegliwoÊci podczas
chodzenia po górach czy nurkowania. Sugeruje
to, ˝e bóle mogà przynajmniej cz´Êciowo wyni-
kaç z powstawania ró˝nicy ciÊnieƒ pomi´dzy
upowietrznionymi strukturami nosa (Mainardi
i in. 2012).

BADANIA DODATKOWE

Choç badania dodatkowe powinny przybli-
˝aç do postawienia w∏aÊciwego rozpoznania, to
w przypadku bólu rynogennego wnoszà sporo
wàtpliwoÊci. Oko∏o 30–40% zdrowych osób ma
zmiany w badaniu TK, a co najmniej kilkanaÊcie
procent populacji choruje na migreny. Dlatego
u znacznego odsetka pacjentów stwierdza si´
incydentalne zmiany w TK, wspó∏wyst´pujàce
z pierwotnymi bólami g∏owy: w badaniu Mehle
i Kremera (2008) u 19% chorych zg∏aszajàcych
si´ do laryngologa wyst´powa∏y nasilone zmiany
w TK, pomimo ˝e przyczynà bólu by∏a migrena.
Opublikowane ostatnio badania wskazujà rów-
nie˝ na brak zale˝noÊci pomi´dzy lokalizacjà bó-
lu i zmian w TK (Falco i in. 2016, Yeo i in. 2017).
Autorzy tych prac wykluczali chorych z rozpo-
znanymi wczeÊniej migrenami, a w przypadku
badania Yeo równie˝ pacjentów z nudnoÊciami,
wymiotami, foto- i fonofobià. Podsumowujàc,
dla potwierdzenia rynologicznej etiologii bólu
niewystarczajàce jest wspó∏wystàpienie bólu ze
zmianami w TK.

ROZPOZNANIE 
I DIAGNOSTYKA RÓ˚NICOWA

Po analizie 22 badaƒ okaza∏o si´, ˝e zapalenia
zatok, migreny i TMD sà bardzo cz´sto rozpozna-
wane na wyrost, pomimo istnienia precyzyjnych
kryteriów diagnostycznych. W rezultacie nawet
po∏owa chorych jest leczona zabiegowo (np. laryn-
gologicznie, dentystycznie), a jeszcze wi´cej otrzy-
muje nietrafionà farmakoterapi´ (Patel i in. 2014).
Powszechnie stosowane kryteria rozpoznawania
zapalenia zatok przynosowych EPOS 2012 (tab. I)
sà u˝yteczne w wi´kszoÊci przypadków. Nale˝y
jednak pami´taç, ˝e wspó∏wyst´powanie bólu
oraz niedro˝noÊci i wydzieliny z nosa mo˝e byç
równie˝ objawem pierwotnych bólów g∏owy (np.
migreny z objawami autonomicznymi). Dlatego

Tabela I. Europejskie wytyczne rozpoznawania  
zapalenia zatok przynosowych EPOS 2012 
(Fokkens i in. 2012).

● Nag∏e wystàpienie 2 lub wi´cej objawów,
z których jednym powinna byç niedro˝noÊç
nosa i/lub katar (przedni/tylny) oraz:

● +/- ból/uczucie rozpierania twarzy;

● +/- zaburzenia w´chu.
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obecnoÊç bólu jako kryterium rozpoznawania,
zw∏aszcza przewlek∏ego ZZP, bywa uznawana
za objaw ma∏o swoisty (Hirsch i in. 2017).

Pomocne w ró˝nicowaniu przyczyny bólu sà
kryteria Mi´dzynarodowego Towarzystwa Bólów
G∏owy (tab. II). K∏adà one nacisk na fakt, ˝e ryno-
genny ból g∏owy nie jest objawem izolowanym.
Towarzyszà mu inne objawy zapalenia zatok
przynosowych, takie jak np. ropna wydzielina.
Ból powinien si´ pojawiaç wraz z tymi objawami
i wspólnie ust´powaç w miar´ leczenia. Nale˝y
zaznaczyç, ˝e wymienione kryteria nie sà wyni-
kiem przeglàdu badaƒ wg zasad Evidence Based
Medicine, a jedynie opinià ekspertów. Co za tym
idzie ich znaczenie kliniczne jest ograniczone.
Tutaj równie˝ wystàpienie objawów autono-
micznych w przebiegu migreny mo˝e utrudniaç
w∏aÊciwe rozpoznanie, gdy˝ objawy te pojawiajà
si´ wraz z bólem i wspólnie z nim ust´pujà. Z ko-
lei tkliwoÊç palpacyjna w rzucie zatok przynoso-
wych mo˝e byç zwiàzana zapaleniem, ale nale˝y
odró˝niç jà od nadwra˝liwoÊci na ucisk punktów
powi´ziowo-mi´Êniowych w TTH i TMD oraz
alodynii (przeczulicy skóry) w migrenach i trój-

dzielno-autonomicznych bólach g∏owy. Ponadto,
jak ju˝ wspomniano, najnowsze badania nie wy-
kaza∏y zwiàzku lokalizacji bólu i zmian zapalnych
zatok (Falco i in. 2016, Yeo i in. 2017), co podwa-
˝a wartoÊç punktu C.4. Dlatego tak istotny jest
ostatni warunek wytycznych: „Inne rozpoznanie
wg klasyfikacji nie t∏umaczy lepiej objawów”.
Oznacza to, ˝e równie˝ laryngolodzy powinni
poznaç te kryteria, przynajmniej w zakresie naj-
cz´Êciej wyst´pujàcych bólów g∏owy (przedsta-
wiono je w innym artykule opublikowanym
w tym numerze Magazynu Otorynolaryngolo-
gicznego).

W zwiàzku z tym, ˝e wi´kszoÊç przypadków
bólu g∏owy w praktyce rynologicznej jest wyni-
kiem migreny, autorzy przeglàdu badaƒ poÊwi´-
conych „zatokowemu bólowi g∏owy” (Patel i in.
2013) rekomendujà:

– przeprowadzenie szczegó∏owego badania 
przedmiotowego g∏owy i szyi, w tym bada-
nia neurologicznego i endoskopii jam nosa; 
najwa˝niejszym elementem prawid∏owego
rozpoznania jest anamneza pozwalajàca 
na postawienie ponad 90% rozpoznaƒ
przyczyn bólów g∏owy (Peatfield 2008);

– w∏àczenie do badania kryteriów Mi´dzyna-
rodowego Towarzystwa Bólów G∏owy ze 
szczególnym uwzgl´dnieniem kryteriów 
rozpoznawania migreny;

– wykonanie tomografii komputerowej zatok 
przynosowych.

Innym sposobem potwierdzenia migrenowej
etiologii bólu g∏owy by∏y próby z zastosowaniem
leczenia specyficznego dla migreny. W badaniu
37 chorych bez goràczki i ropnej wydzieliny su-
matryptan przyniós∏ ustàpienie bólu u 66% cho-
rych (Cady i Schreiber 2002). Z kolei popraw´
uzyskano u 82% spoÊród 54 pacjentów bez in-
nych ni˝ ból objawów, wskazujàcych na zapale-
nie zatok, leczonych poczàtkowo eletryptanem.
W innym badaniu poza leczeniem przerywajà-
cym atak podejmowano próby stosowania lecze-
nia profilaktycznego. Skutecznà redukcj´ bólu
uzyskano u 66% spoÊród 104 chorych po zasto-
sowaniu kwasu walproinowego. Najbardziej
przekonujàcym dowodem jest jednak podwójnie
Êlepe, wielooÊrodkowe badanie z randomizacjà,
przeprowadzone w przez Ishkanian z zespo∏em
w 2007 r. W badaniu tym zastosowanie suma-
tryptanu w dawce 50 mg, czyli mniejszej ni˝
powszechnie zalecana, spowodowa∏o popraw´
u znamiennej grupy chorych. Nale˝y zaznaczyç,
˝e we wszystkich wymienionych badaniach wy-
kluczono aktywny proces zapalny zatok przyno-
sowych (w badaniu przedmiotowym i tomografii
komputerowej). Na podstawie przytoczonych

Tabela II. Wytyczne rozpoznawania rynogenne-
go bólu g∏owy. Mi´dzynarodowa Klasyfikacja
Bólów G∏owy (wersja 3) (Komisja Klasyfikacji
Bólów G∏owy Mi´dzynarodowego Towarzystwa
Bólów G∏owy 2018).

A. Ka˝dy ból spe∏niajàcy kryterium C.

B. Objawy zapalenia zatok przynosowych w badaniu
przedmiotowym, endoskopowym lub obrazowym.

C. Zwiàzek przyczynowy na podstawie co najmniej 
dwóch z poni˝szych:

1. Ból g∏owy pojawi∏ si´ w tym samym czasie 
co objawy zapalenia zatok przynosowych.

2. Jeden lub obydwa spe∏nione:
a) ból g∏owy nasili∏ si´ wraz z nasileniem

objawów zapalenia zatok przynosowych.
b) ból zmniejszy∏ si´ wraz ze zmniejszeniem

objawów zapalenia zatok przynosowych.

3. Ból nasila si´ poprzez ucisk w punktach zlo- 
kalizowanych w rzucie zatok przynosowych.

4. W przypadku jednostronnego zapalenia 
zatok przynosowych ból jest zlokalizowany
po tej samej stronie.

D. Inne rozpoznanie wg klasyfikacji nie t∏umaczy 
lepiej objawów.
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dowodów zasadne wydaje si´ zastosowanie
leczenia przeciwmigrenowego (tj. tryptanów)
u chorych z „zatokowym” bólem g∏owy, ale bez
cech zapalenia zatok przynosowych w badaniu
przedmiotowym i obrazowym (Patel i in. 2013,
2014). Taki chory powinien docelowo trafiç
do neurologa lub innego specjalisty majàcego
doÊwiadczenie w leczeniu bólów g∏owy, jednak
podstawowe leczenie mo˝e i powinno zostaç
wdro˝one niezw∏ocznie, aby oszcz´dziç choremu
cierpienia.

Odmiennym podejÊciem do ró˝nicowania
by∏a próba podania na b∏ony Êluzowe nosa Êrod-
ka miejscowo znieczulajàcego. Wielu autorów
sugeruje, ˝e ustàpienie bólu Êwiadczy wówczas
o rynogennej etiologii bólu, zw∏aszcza wÊród
chorych z objawem „punktu styku”. Metoda ta
nie trafi∏a jednak dotychczas do kryteriów rozpo-
znawania z powodu skàpych dowodów na jej
skutecznoÊç w ró˝nicowaniu z pierwotnymi
bólami g∏owy (Behin, Lipton i Bigal 2006). 

Laryngolog skonfrontowany z „bólem zatoko-
wym” staje przed trudnym zadaniem odró˝nienia
go od znacznie cz´stszego bólu neurologicznego.
W tabeli III podsumowano najwa˝niejsze dla ró˝-
nicowania objawy.

Próbà usystematyzowania podejÊcia do pa-
cjentów zg∏aszajàcych si´ z „zatokowym” bólem
g∏owy jest zamieszczony algorytm (Lal, Rounds
i Dodick i in. 2015). Sprowadza si´ on do podzie-
lenia chorych na trzy grupy w zale˝noÊci od pre-
zentowanych objawów. Chorzy z klasycznymi
objawami ZZP powinni byç leczeni przyczynowo
wed∏ug wytycznych dla zapalenia zatok. Z kolei
pacjenci, u których stwierdzono typowe objawy
pierwotnego bólu g∏owy, tj. nadwra˝liwoÊç
na Êwiat∏o i dêwi´ki, nudnoÊci czy wymioty,
powinni otrzymaç leczenie typowe dla migreny
(tryptany). Tomografi´ komputerowà zatok przy-
nosowych nale˝y wykonaç u chorych majàcych
cechy obydwu grup albo niereagujàcych na le-
czenie pierwszego rzutu. Autorzy tej pracy, po-
st´pujàc wed∏ug przedstawionego algorytmu,
uzyskali popraw´ u 92% pacjentów (ryc. 1).

PODSUMOWANIE

„Ból zatokowy” jest wprowadzajàcà w b∏àd
nazwà objawu, pod którym najcz´Êciej kryje si´
migrena i napi´ciowy ból g∏owy. Dlatego laryn-
golog powinien rozpoznaç najcz´stsze pierwot-
ne bóle g∏owy i wspó∏pracowaç ze specjalistà
zajmujàcym si´ tym obszarem. Aby uznaç zatoki
przynosowe za êród∏o bólu, objaw ten powinien
si´ pojawiaç wraz z innymi symptomami rynolo-
gicznymi i wraz z nimi ust´powaç. Oddzielnym

Tabela III. Ró˝nicowanie etiologii bólu u cho-
rych z podejrzeniem zatokopochodnego bólu
g∏owy (opracowano na podstawie: Agius i Sama
2015, Patel i in. 2014, Fokkens i in. 2012).

Objawy przemawiajàce 
za bólem zatokopochodnym

Wydzielina ropna w jamach nosa
Sp∏ywanie wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a

Hiposmia / ansomia
Goràczka

Kaszel
Operacja w jamach nosa lub zatok przynosowych

w ciàgu ostatnich 12 miesi´cy
Zwiàzek pojawienia si´ bólu z urazem 

(równie˝ ciÊnieniowym)
Fetor ex ore

TkliwoÊç palpacyjna w rzucie zatoki
Zacienienia zatok przynosowych w badaniu TK

Objawy przemawiajàce 
za pierwotnymi bólami g∏owy

NudnoÊci / wymioty
Nadwra˝liwoÊç na Êwiat∏o
Nadwra˝liwoÊç na dêwi´ki

Aura wzrokowa
Nadwra˝liwoÊç na zapachy

Alodynia (przeczulica skóry) lub tkliwoÊç punktów
powi´ziowych niezlokalizowanych w rzucie zatok

Opadanie powieki i anizokoria
Brak zmian w TK

Epizody bólu bez innych objawów rynologicznych
Zmniejszenie si´ bólu po tryptanach

Objawy mogàce wystàpiç zarówno 
w bólu zatokopochodnym, jak i pierwotnym

Bóle twarzy
Rozpieranie twarzy
Niedro˝noÊç nosa 

(równie˝ w badaniu przedmiotowym)
Wydzielina surowicza

Bóle / ucisk uszu
Bóle z´bów
Kakosmia

Nastrzyk spojówek i ∏zawienie



→

→
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problemem jest przekonanie chorego, ˝e ból
zlokalizowany nad zatokami jest wynikiem mi-
greny – argumentami mogà byç prawid∏owe
wyniki tomografii komputerowej i endoskopii
jam nosa.

JeÊli jednak potwierdzona zostaje choroba
nosa i zatok przynosowych, to decyzja o leczeniu

chirurgicznym powinna byç podejmowana po-
wÊciàgliwie. Zw∏aszcza jeÊli dominujàcym obja-
wem jest ból, po instrumentarium chirurgiczne
nale˝y si´gaç po nieudanym leczeniu zachowaw-
czym.  ●

Ryc. 1. Algorytm post´powania z pacjentami z „zatokowym” bólem g∏owy (opracowano na podstawie Lal i in. 2015) 

Ból „zatokowy”

Wywiad 
i badanie przedmiotowe
(w tym endoskopowe)

Objawy typowe
dla ZZP

Objawy 
niecharakterystyczne

lub sugerujàce z∏o˝onà
etiologi´

Objawy typowe
dla przyczyn

neurogennych 
lub mieszanych 

ryno-neurogennych

Utrzymtwanie si´ 
objawów?

Zacienienia zatok w
badaniach obrazowych 

i utrzymywanie si´ 
objawów

Prawid∏owy obraz TK

Farmakoterapia lub
leczenie chirurgiczne

ZZP
Utrzymywanie si´ 

objawów?

Farmakoterapia ZZP Badanie TK zatok 
przynosowych

Skierowanie 
do neurologa 

lub próba leczenia 
przeciwmigrenowego

i/lub RM g∏owy

→
→

→
→

→
→

→

→ →

→

→

→

→

→

▲
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Przemys∏aw Wiktor Odrowà˝ Pienià˝ek
(1850–1916) by∏ absolwentem Wydzia∏u Lekar-
skiego Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Z zagad-
nieniami chorób w obr´bie uszu, nosa, gard∏a
i krtani zetknà∏ si´ w latach 1875–1878 w Wied-
niu. Szczególnie zafascynowa∏a go rynologia i la-
ryngologia, w których to dziedzinach szkoli∏ si´
u Leopolda Schroettera von Kristelliego, Carla
Stoercka, Johanna Schnitzlera i innych, nie za-
niedbujàc praktyk w klinikach ogólnolekarskich. 

Po przed∏o˝eniu Radzie Wydzia∏u Lekarskiego
Uniwersytetu Jagielloƒskiego rozprawy Uwagi
nad mechanizmem zamkni´cia g∏oÊni chrzàstko-
wej przy wydaniu g∏osu w stanie zdrowia
i nad zaburzeniami w tym˝e, a tak˝e po wyg∏osze-
niu wyk∏adu O zmianach gruêliczych w krtani
przyznano mu veniam legendi z laryngologii
i rynologii; ta decyzja Rady zosta∏a zatwierdzona

Ryc. 1. Przemys∏aw Pienià˝ek (1850–1916) 
(ze zbiorów Andrzeja Kierzka)

PRZYSI¢GA PRZEMYS¸AWA PIENIÑ˚KA
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek

PRZEMYS¸AW PIENIÑ˚EK’S OATH

The achievements of Przemys∏aw Pienià˝ek (1850-
1916), a pioneer of Polish otorhinolaryngology, the
first independent scientist in this field in Poland for
the development of the chair and otolaryngology cli-
nic of the Jagiellonian University are analyzed. The
content of the university oath taken by Pienià˝ek is
presented.

(Mag. ORL, 2019, 69, XVIII, 28–30)

Key words: 
history of Polish otorhinolaryngology, 
prof. Przemys∏aw Pienià˝ek

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi.
Przewodniczàcy Sekcji: prof. Andrzej Kierzek
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▲

Ryc. 2. Przysi´ga Przemys∏awa Pienià˝ka. Arch. Paƒstw. we Lwowie, sygn. ad 14.R03/88

przez Ministerstwo OÊwiaty. W ten sposób 10
stycznia 1879 r. Przemys∏aw Pienià˝ek zosta∏
pierwszym na ziemiach polskich docentem tych
dziedzin. 

Z reskryptu Wysokiego Wydzia∏u Krajowego
galicyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie wy-
nika, ˝e po rozpatrzeniu podania Pienià˝ka
do dyrekcji Szpitala Êw. ¸azarza w Krakowie
z 9 sierpnia 1879 r. krakowski rynolaryngolog
ju˝ 22 sierpnia 1879 r. otrzyma∏ oficjalne prawo
do korzystania z pomieszczeƒ i urzàdzeƒ szpital-
nych we wszystkich oddzia∏ach szpitala oraz
z „materia∏u” klinicznego1. Studenci mogli wi´c
obserwowaç chorych leczonych przez Pienià˝ka
na szpitalnych oddzia∏ach oraz w ambulatorium,
mogli tak˝e obserwowaç i uczestniczyç w opera-
cjach przeprowadzanych na oddziale chirurgicz-
nym Alfreda Obaliƒskiego. Temu w∏aÊnie chirur-
gowi Pienià˝ek w znacznej mierze zawdzi´cza∏
kierunek swojej póêniejszej lekarskiej dzia∏alno-
Êci. Równie˝ dzi´ki niemu otrzyma∏ niewielkie
pomieszczenie z dziesi´cioma ∏ó˝kami dla swo-
ich chorych wymagajàcych hospitalizacji; by∏ to

ma∏y oddzia∏, który otwarto 1 czerwca 1894 r.
w budynku oddzia∏u chirurgii2. 

Pienià˝ek 17 grudnia 1881 r. z∏o˝y∏ uniwer-
syteckà przysi´g´, odczytanà przez Stanis∏awa
Mycielskiego3, ˝e „w imi´ Pana Boga Wszechmo-
gàcego b´dzie NajjaÊniejszemu Panu Franciszkowi
Józefowi Pierwszemu, z Bo˝ej ∏aski Cesarzowi
Austryi, Apostolskiemu Królowi W´gier, Królowi
Czech, Dalmacyi, Chorwacyi i S∏awonii, Galicyi,
Lodomerii, Ilyryi etc etc i potomkom idàcym
z Jego rodu i krwi nieustannie wiernym i po-
s∏usznym, ˝e niez∏omnie zachowa [...] ustawy
zasadnicze paƒstwa”. Wtedy, kiedy zostanie
mianowany profesorem na c.k. Uniwersytecie
Jagielloƒskim w Krakowie, „przysi´ga […], ˝e
b´dzie […] si´ ÊciÊle stosowaç do ustaw
i do przepisów w∏adz prze∏o˝onych, ˝e b´dzie
takowe sumiennie zachowywaç, ustawy akade-
mickie w mocy utrzymywaç, umiej´tnoÊci gorli-
wie i rzetelnie piel´gnowaç, urzàd nauczycielski
wed∏ug najlepszej wiedzy i sumienia sprawo-
waç, tudzie˝ wystrzegaç si´ wszelkiego nadu˝y-
cia, jak niemniej wszystkiego, co mog∏oby byç
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PRZYPISY

1. W regulaminie umieszczony by∏ m. in. warunek, ̋ e „Dr Pienià˝ek
[…] nie mo˝e sobie roÊciç ̋ adnych praw lub pretensji do wynagro-
dzenia […]”, ̋ e „postaraç si´ winien o wszystkie do demonstracyj 
potrzebne przyrzàdy, narz´dzia i sprz´ty, jako to: laryngoscopy, 
lampy, firanki, okiennice, krzes∏a i t. d. tak, i˝by z powodu jego 
wyk∏adów fundusz szpitalny na ˝adne jakiekolwiek wydatki nara-
˝ony nie zosta∏”. Pienià˝ek odpowiedzialny by∏ „za zachowanie 
si´ uczniów w szpitalu wobec chorych i sióstr mi∏osierdzia”, prze-
strzegajàc jednoczeÊnie „aby przy badaniu chorym nie zaszko-
dzili”. Studenci ci mieli posiadaç specjalne karty wst´pu, wyasy-
gnowane przez dyrekcj´ szpitala. Owe warunki zosta∏y spe∏nione. 
„Wyk∏ady kliniczne o chorobach krtani, tchawicy, po∏yku i nosa” 
w roku akademickim 1879/1880 dla 13 „uczniów” sta∏y si´ fak-
tem. Odpis reskryptu Wysokiego Wydzia∏u Krajowego. Arch. 
Uniw. Jagiell. Wydz. Lek. II, 178; S. Brzozowski: Warunki organi-
zacyjne ̋ ycia naukowego w trzech zaborach. Zabór austriacki (w:) 
Historia nauki polskiej, pod red. B. Suchodolskiego. t. IV, cz. I-II. 
Warszawa 1987, s. 157-158; niema∏à pomoc Pienià˝ek otrzyma∏ 
od Oktawa Pietruskiego. A. Kierzek: Oktaw Pietruski (1820-1894)
– v. marsza∏ek galicyjskiego Sejmu Krajowego – jego zas∏ugi 
dla polskiej laryngologii. „Przeglàd Lekarski” 2003, t. LX, nr 5, 
s. 389-390.

2. Dopiero w latach 1908–1910 Klinik´ przeniesiono do samo-
dzielnego budynku gospodarczego po dawnym oddziale chorób 
zakaênych. 

3. Stanis∏aw Mycielski (1864–1933) – dzia∏acz gospodarczy, pose∏
na galicyjski Sejm Krajowy, prezes Towarzystwa Zach´ty Sztuk 
Pi´knych we Lwowie.

4. Przysi´ga Przemys∏awa Pienià˝ka. Arch. Paƒstw. we Lwowie, 
sygn. ad 14.R03/88.

5. J. Pienià˝ek: Profesor Przemys∏aw Pienià˝ek. „Gazeta Lekarska”
1916, r. LI, s. III, t. I, nr 3, s. 74.

6. J. Miodoƒski: Historia Kliniki Oto-ryno-laryngologicznej 
w Krakowie, w: SzeÊçsetlecie Medycyny Krakowskiej. Kraków, 
1964, s. 37; S. Zwolski: Wy˝sze szkolnictwo medyczne, w: 
W. Noszczyk (red.), Dzieje medycyny w Polsce. Warszawa 
2015, s. 168.

7. Górnà, przez usta; techniczne udoskonalenia Briningsa znacz-
nie t´ metod´ u∏atwi∏y i w owej postaci znalaz∏a ona wszech-
Êwiatowe zastosowanie; J. Seku∏a, E. Olszewski: Historia kliniki
Oto-ryno-laryngologicznej w Krakowie. „Otolaryngologia Polska” 
1986, t. XL, nr 4, s. 300 et passim.

8. J. Miodoƒski: O usuwaniu zmian twardzielowych tchawicy 
i oskrzeli w tracheoskopii dolnej i górnej. „Polska Gazeta 
Lekarska” 1932, t. XI, s. 576; J. Seku∏a: Dzia∏alnoÊç naukowo-
-dydaktyczna Kliniki Otolaryngologicznej. Kraków 1979, s. 8 et 
passim.

9. Z. Srebrny: Â. p. Prof. Przemys∏aw Pienià˝ek: „Medycyna i Kro-
nika Lekarska” 1918, r. LI, nr 27, s. 348; J. Miodoƒski: Historia…
l. cit.

10. A. Kierzek: Otorynolaryngologia, w: W. Noszczyk (red.), Dzieje
medycyny w Polsce. Warszawa 2015, s. 374–376.

szkodliwem paƒstwu, religii i obyczajnoÊci”.
Przysi´ga∏ tak˝e, ˝e „b´dzie […] przy egzami-
nach i ocenianiu prac umiej´tnych z sumienno-
Êcià […] i bezstronnoÊcià post´powaç” […] ˝e
od tych obowiàzków nie da […] si´ odwieÊç ani
przyjaênià, ani nieprzyjaênià, ani te˝ ˝adnemi
innemi wzgl´dami”, a tak˝e, ˝e nie b´dzie nale-
˝eç do ˝adnego towarzystwa zagranicznego
majàcego cele polityczne4. 

W grudniu 1899 r. wp∏yn´∏a do Wydzia∏u Le-
karskiego UJ proÊba o przemianowanie Oddzia∏u
Laryngologicznego na klinik´, która zosta∏a jed-
nomyÊlnie poparta5. W 1902 r. Pienià˝ka, autora
pierwszego w j´zyku polskim podr´cznika ryno-
laryngologii Laryngoskopia oraz choroby krtani
i tchawicy (Kraków 1879), do którego w osiem
lat póêniej doda∏ uzupe∏nienie, mianowano pro-
fesorem zwyczajnym UJ. W rok póêniej zosta∏
kierownikiem nowo erygowanej katedry laryn-
gologii6. 

O wszechstronnoÊci profesora Przemys∏awa
Pienià˝ka Êwiadczà jego dokonania. W 1884 r.
jako pierwszy lekarz na Êwiecie obejrza∏ ca∏à
tchawic´ i oskrzela u ˝ywego cz∏owieka przez
zaprojektowany przez siebie wziernik (lejek Pie-
nià˝ka) wprowadzony do otworu tchawiczego
u dziecka po tracheotomii, tworzàc nowà metod´
– tracheo- bronchoskopi´ dolnà – szczególnie po-
mocnà przy usuwaniu b∏on dyfterytycznych oraz
cia∏ obcych, na 10 lat przed laryngo- i trache-
obronchoskopià bezpoÊrednià7 noszàcà obecnie

imi´ Gustava Killiana. W dziwny co najmniej
sposób odkrycie Pienià˝ka przyj´to na Zjeêdzie
Przyrodników i Lekarzy w Wiedniu w 1894 r.
Aleksander Baurowicz, ówczesny asystent Pie-
nià˝ka, relacjonowa∏: „Odnosi∏o si´ wra˝enie,
˝e wi´ksze zaciekawienie budzi∏ sam lejek Pie-
nià˝ka ni˝ to, co mo˝na by∏o przy jego pomocy
osiàgnàç. W lejku zaÊ samym nie widziano nic
zasadniczo nowego, bo przypomina∏... wziernik
Zaufala”8. Krótkà i jednoznacznà odpowiedê
na pytanie, co by∏o najwa˝niejszym dokonaniem
Przemys∏awa Pienià˝ka, da∏ Jan Miodoƒski, póê-
niejszy, od 1934 r., kierownik kliniki krakowskiej,
jeden z najwybitniejszych polskich otolaryngolo-
gów w historii: „Pienià˝ek zdoby∏ dla medycyny
klinicznej tchawic´ i oskrzela na 10 prawie lat
przed innymi”. „Si∏a Berlina by∏a wi´ksza ni˝
Krakowa”9.

Inne liczne osiàgni´cia Pienià˝ka, którego
klinik´ cz´sto odwiedzali naukowcy, zw∏aszcza
niemieccy i rosyjscy, autor niniejszej publikacji
zanalizowa∏ w jednym z rozdzia∏ów dzie∏a Dzieje
medycyny w Polsce, pierwszego w medycznym
piÊmiennictwie podr´czniku historii medycyny
polskiej10. 

Swoim pracowitym i uczciwym ˝yciem
profesor Przemys∏aw Pienià˝ek, pionier naszej
otorynolaryngologicznej specjalnoÊci, pierwszy
samodzielny pracownik naukowy w tej dziedzi-
nie, dowiód∏, ˝e warunków uniwersyteckiej
przysi´gi dochowa∏ w ca∏ej rozciàg∏oÊci.  ●


