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Droga Kole˝anko,
Szanowny Kolego;
w∏aÊnie zda∏em sobie spraw´, ˝e odwiedzam
Paƒstwa ze swojà gazetà po raz siedemdziesiàty.
To ∏adna liczba, wprawdzie nie jubileuszowa,
ale okràg∏a. Stoi za nià ponad 16 lat redagowania
co kwarta∏ kolejnego numeru. Sprawia mi to du˝à
przyjemnoÊç i wiem te˝, ˝e wielu z Paƒstwa lubi
otrzymywaç moje pismo. A to znaczy, ˝e jestem
wraz z autorami publikowanych artyku∏ów mile
widziany czy to u Paƒstwa w pracy, czy w domu.
Wiem równie˝, ˝e sà zespo∏y, w których dyskutuje si´ o treÊciach zamieszczanych na ∏amach
Magazynu – i to jest znakomite. Te drobne radoÊci sprawiajà, ˝e mi si´ chce, mimo ˝e sà osoby
poddajàce w wàtpliwoÊç celowoÊç mojej aktywnoÊci w tym zakresie. Ale traktuj´ tych kolegów
jako malkontentów.
Nie pami´tam, czy dzieli∏em si´ z Paƒstwem
informacjà, ˝e najwi´kszà trudnoÊç sprawia mi
pisanie „wst´pniaka” – tego krótkiego tekstu powitalnego, tak niezb´dnego w autorskiej gazecie.
Wprawdzie w ciàgu tych ponad 16 lat zosta∏ dwa
razy napisany przez zaproszonych redaktorów,
ale w rzeczywistoÊci obowiàzek ten przypisany
jest redaktorowi naczelnemu. Wiem, ˝e czasem
moje „wst´pniaki” by∏y mocno emocjonalne,
za co przepraszam. Ten taki nie jest. No có˝, prawo wieku.
A na nadchodzàcy okres urlopowy ˝ycz´
Paƒstwu du˝o s∏oƒca, spokoju i mi∏ych wra˝eƒ
wakacyjnych.
Serdecznie wszystkich Paƒstwa pozdrawiam,

Prof. Antoni Krzeski

Warszawa, wiosna 2019

Wszelkie prawa zastrze˝one. Kopiowanie w cz´Êci lub w ca∏oÊci bez uzyskania
zezwolenia wydawcy jest zabronione. Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za treÊç reklam, og∏oszeƒ i materia∏ów sponsorowanych zamieszczonych
w Magazynie Otorynolaryngologicznym. Magazyn Otorynolaryngologiczny
przeznaczony jest wy∏acznie dla lekarzy, którzy posiadajà uprawnienia do
wystawiania recept.
W zwiàzku z publikowaniem czasopisma w wersji papierowej i elektronicznej informujemy, ˝e wersjà pierwotnà jest wersja papierowa.

Magazyn Otorynolaryngologiczny
– punktacja: KBN 2 pkt.

www.magazynorl.pl
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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
HEINZ STAMMBERGER
(1946–2018)

W dniu 9 grudnia 2018 roku Êwiatowa spo∏ecznoÊç rynologów i otolaryngologów straci∏a
swojego lidera. Z g∏´bokim smutkiem musz´ donieÊç o nag∏ym odejÊciu do lepszego Êwiata Profesora Heinza Stammbergera. By∏ On gigantem
rynologii, na którego ramionach wyros∏o ca∏e
wspó∏czesne pokolenie specjalistów w tej dziedzinie, albowiem stworzy∏ On i upowszechni∏
podstawy czynnoÊciowej chirurgii endoskopowej zatok przynosowych (FESS) oraz obowiàzujàcy aktualnie standard post´powania chirurgicznego z chorymi, którzy cierpià na przewlek∏e
zapalenie zatok przynosowych. W kolejnych latach uczestniczy∏ we wspó∏tworzeniu podstaw
wewnàtrznosowej endoskopowej chirurgii podstawy czaszki oraz endoskopowej rynoneurochirurgii. To Jemu zawdzi´czamy tak˝e wdro˝enie
do powszechnej praktyki laryngologicznej technik endoskopowych.
By∏ absolwentem uniwersytetu w Grazu
(Austria), w którym to w 1980 roku ukoƒczy∏
pod kierownictwem profesora Messerklingera
specjalizacj´ z laryngologii. W 1973 roku uzyska∏
stopieƒ doktora, w 1984 r. stopieƒ docenta, a w
1988 tytu∏ profesora. Jako kierownik Kliniki
Otolaryngologii i Chirurgii G∏owy i Szyi w Szpitalu Uniwersyteckim w Grazu stworzy∏ najbardziej opiniotwórczy na Êwiecie oÊrodek chirurgii
endoskopowej zatok przynosowych.
By∏ cz∏owiekiem, który niestrudzenie krzewi∏ t´ umiej´tnoÊç wÊród laryngologów. Przez
lata dwa razy w roku organizowa∏ w swojej Klinice kursy chirurgii endoskopowej zatok przynosowych, w których uczestniczyli lekarze ze wszystkich kontynentów. By∏a to mekka, którà trzeba
by∏o odwiedziç i pobraç z niej ziarno wiedzy. Tam
nie wypada∏o nie byç. Przypuszczam, ˝e ∏àcznie
uczestniczy∏o w tych kursach tysiàce laryngologów, w tym wielu z Polski, którzy nast´pnie przenosili t´ wiedz´ do swoich ojczyzn i wykorzystywali w leczeniu swoich pacjentów (Ryc. 1).
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Zdj´cie – M. Teperek

IN MEMORIAM

Profesor Stammberger by∏ nie tylko znakomitym znawcà zagadnieƒ zwiàzanych z leczeniem
chirurgicznym zapaleƒ zatok przynosowych, autorem nowatorskich koncepcji chirurgicznych, lecz
tak˝e wielkim pasjonatem upowszechniania wiedzy i dzielenia si´ swoim doÊwiadczeniem. Pami´tamy Go jako absolutnie doskona∏ego wyk∏adowc´. Mówc´, jakich niewielu mo˝na spotkaç,
ze znakomitymi, wyrazistymi komentarzami i absolutnie perfekcyjnym, zrozumia∏ym dla wszystkich angielskim.
W 1991 roku opublikowa∏ podr´cznik „Functional Endoscopic Sinus Surgery”, który do dzisiaj stanowi bibli´ chirurgii endoskopowej zatok
przynosowych i mimo up∏ywu bez ma∏a trzech
dekad od publikacji, bardzo niewiele straci∏
na aktualnoÊci. Znakomicie napisany, z doskona∏ymi ilustracjami i przepi´knie wydany. Nie wiem,
kto z Paƒstwa mia∏ w r´ku t´ ksià˝k´, ale je˝eli
udost´pniam komuÊ mój prywatny egzemplarz,
to zawsze robi on du˝e wra˝enie. (Ryc. 2)
Dzisiaj egzemplarze tego podr´cznika zaliczane sà do „bia∏ych kruków” na rynku ksi´garskim.
Profesor Stammberger zaszczyca∏ swojà obecnoÊcià setki, jeÊli nie tysiàce konferencji i kursów
na ca∏ym Êwiecie. Podró˝owa∏ i niestrudzenie
naucza∏. Na arenie mi´dzynarodowej zosta∏ wyró˝niony m.in. honorowym cz∏onkostwem Royal
College of Surgeons (Anglia), Royal College of
Surgeons of Edynburg oraz American College of

Ryc. 1. Certyfikat uczestnictwa w kursie organizowanym w Klinice w Graz

▲

Ryc. 2. Ok∏adka podr´cznika prof. H. Stammbergera

Surgeons, by wymieniç tylko kilka. W 2003 roku
otrzyma∏ godnoÊç Artifex Rhinologiae – honorowy
tytu∏ Stowarzyszenia „Rynologia Polska” przyznawany najwybitniejszym autorytetom z zakresu
rynologii.
W swojej karierze piastowa∏ tak zaszczytne
funkcje, jak przewodniczàcy Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego (1998–2000) czy Mi´dzynarodowego Sympozjum Zapaleƒ i Alergii Nosa
(1998–1999), oraz wiele innych.
Profesor H. Stammberger odegra∏ w moim
˝yciu zawodowym niezwykle istotnà rol´. Przypadkowe z Nim spotkanie zmieni∏o moje zainteresowania zawodowe i skierowa∏o mojà karier´
w zupe∏nie odmiennym kierunku ni˝ planowa∏em. Spotka∏em Go po raz pierwszy w 1986 roku
podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa
Rynologicznego w Atenach. Nie planujàc tego,
uczestniczy∏em w sesji, podczas której ma∏o
wówczas znany docent H. Stammberger po raz
pierwszy w Europie prezentowa∏ swojà koncepcj´
czynnoÊciowej chirurgii endoskopowej zatok przynosowych. Na sali s∏ucha∏o go mo˝e 30–40 osób.
By∏em zbyt m∏ody, aby oceniç, kim byli ci s∏uchacze i czego jestem naocznym Êwiadkiem.
W doÊç hermetycznym Êwiecie europejskich
rynologów pojawi∏a si´ oto nowa, niezwyk∏a osobowoÊç, wybitny, b∏yskotliwy naukowiec i nowatorska koncepcja, która wkrótce mia∏a staç si´
standardem obowiàzujàcym na ca∏ym Êwiecie.
www.magazynorl.pl
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Ryc. 3. Giganci rynologii: od lewej prof. Heinz Stammberger, prof. James Zinreich, prof. David Kennedy,
prof. Valerie Lund oraz prof. Antoni Krzeski i dr Eliza Bro˝ek-Màdry. (Zamek Królewski w Warszawie 2014 rok)

Wprawdzie tego samego roku opublikowano
Jego dwa artyku∏y na ten temat, ale jak si´ ma
s∏owo pisane do wspaniale przedstawionych wyk∏adów, zilustrowanych nagraniami wideo. Prezentacja ta by∏a do tego stopnia pora˝ajàca, ˝e
mimo i˝ kongres ten odby∏ si´ ponad 30 lat temu,
pami´tam jà do dzisiaj doskonale. A by∏ to mój
pierwszy wyjazd na konferencj´ rynologicznà
na Zachód i g∏ód wiedzy rynologicznej odczuwa∏em przeogromny. To w∏aÊnie wyk∏ad i pokaz
doc. Stammbergera sprawi∏y, ˝e zaczà∏em marzyç
o wykonywaniu operacji endoskopowych zatok
przynosowych, co sta∏o si´ mo˝liwe po kilku
latach.
By∏ osobà niezwykle ˝yczliwie nastawionà
równie˝ do polskiej spo∏ecznoÊci laryngologów.
Wielokrotnie odwiedza∏ Polsk´ na moje zaproszenia. Po raz pierwszy mieliÊmy zaszczyt goÊciç
Go w grudniu 1994 roku jako wyk∏adowc´ konferencji szkoleniowej „Wspó∏czesne metody leczenia przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych”, podczas której, wraz z prof. V. Lund,
wprowadza∏ polskich laryngologów w Êwiat
czynnoÊciowej chirurgii endoskopowej zatok
przynosowych. Przeprowadzi∏ On wówczas
„na ˝ywo” pokaz operacji endoskopowej na preparacie anatomicznym, co w rzeczywistoÊci by∏o
pierwszym takim wydarzeniem w historii konferencji laryngologicznych w Polsce. Rozbudzi∏
wtedy wÊród wielu uczestników konferencji marzenia, które dzisiaj sà rzeczywistoÊcià.
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Kolejna wizyta Profesora Stammbergera
w Polsce mia∏a miejsce w 2003 roku podczas Mi´dzynarodowej Konferencji „Post´py w rynologii”.
I tym razem Jego wyk∏ady cieszy∏y si´ niezwyk∏ym
zainteresowaniem i wzbudza∏y ogromny podziw
zarówno dla wiedzy, jaki i sztuki nauczania
Mistrza. Kolejne dwie Jego wizyty w Polsce jako
wyk∏adowcy RhinoForum mia∏y miejsce w 2008
i 2014 roku (Ryc. 3, 5). I za ka˝dym razem Jego
obecnoÊç i Jego wk∏ad merytoryczny w konferencj´ spotyka∏y si´ z niezwyk∏ym zainteresowaniem.

Ryc. 4. Dedykacja od prof. H. Stammbergera, którà
zamieÊci∏ w podarowanym mi podr´czniku

WIZYTY
Prof. HEINZA STAMMBERGERA
W POLSCE

Zdj´cie – M. Teperek

●

WSPÓ¸CZESNE METODY LECZENIA
PRZEWLEK¸EGO ZAPALENIA ZATOK
PRZYNOSOWYCH
Mi´dzynarodowe Sympozjum
Warszawa, 16–17 grudnia 1994

●

Ryc. 5. Prof. Heinz Stammberger i prof. Antoni Krzeski
(2014 rok)

W trakcie RhinoForum 2014 zaskoczy∏ nas
ca∏kowicie, kiedy podczas wieczornego spotkania
na Zamku Królewskim w Warszawie wyrecytowa∏
z pami´ci pi´kny wiersz irlandzkiego poety Jamesa
Stephensa pod tytu∏em „Hate” (NienawiÊç):
My enemy came nigh;
And I
Stared fiercely in his face.
My lips went writhing back in a grimace,
And stern I watched him with a narrow eye.
Then, as I turned away, my enemy,
That bitter heart and savage said to me:
„Some day, when this is past,
when all the arrows that we have are cast,
we may ask one another why we hate,
and fail to find a story to relate.
It may seem to us then a mystery
That we could hate each other.”
Thus said he,
And did not turn away,
Waiting to hear what I might have to say;
But I fled quickly, fearing if I stayed
I might have kissed him as I would a maid.
W ten sposób wszed∏ do wàskiego grona
recytatorów uÊwietniajàcych moje Wieczory
Autorskie, które by∏y sta∏ym punktem kolejnych
konferencji RhinoForum.
Ostatni raz spotkaliÊmy si´ w 2018 roku
na Zjeêdzie PTORL–ChGiS w Katowicach. Mia∏em przyjemnoÊç siedzieç z Nim przy jednym
stoliku na kongresowej kolacji. By∏ to bardzo
mi∏y wieczór, podczas którego w niezwykle ˝yczliwej atmosferze snuliÊmy plany na kolejne
lata… Niestety, ju˝ nie b´dzie nam dane wspólnie ich zrealizowaç.
˚egnaj Profesorze. Pozostaniesz na zawsze
w naszych sercach.
Prof. Antoni Krzeski
Warszawa, grudzieƒ 2018 r.

POST¢PY W RYNOLOGII
Mi´dzynarodowa Konferencja
Warszawa, 12–14 czerwca 2003
Przedstawione wyk∏ady:
– The role of fungi in pathogenesis of chronic
rhinosinusitis
– Endoscopic sinus surgery: state-of-the art.
– Extended possibilities of ESS: anterior skull
basis, middle cranial fossa, navigational
surgery
– Love me or leave me: the frontal sinus
– The role of endoscopic treatment of nasal
and sinus malignancies

●

V KRAJOWE FORUM RYNOLOGICZNE
Warszawa, 5–6 grudnia 2008
Przedstawione wyk∏ady:
– Bleeding during endoscopic sinus and skull
base surgery: pre-, intra- and postoperative
considerations and management
– Detection and closure of CSF-leaks
– A 20 years endoscopic experience
– Endoscopic rhinoneurosurgery: pituitary,
clivus and beyond

●

RhinoForum 2014
Warszawa, 5–6 grudnia 2014
Przedstawione wyk∏ady:
– Endoscopic approaches to the frontal sinus:
„Uncapping the egg”
– Endoscopic detection and repair of CSF
leaks and meningoencephaloceles
– Tumours of the sinuses and skull base:
endoscopic possibilities and limitations

●

48. Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi
Katowice, 5–8 wrzeÊnia 2018
Przedstawione wyk∏ady:
– 40+ years of endoscopic sinus and skull
base surgery – where do we stand today?
– WARSZTATY – MEET THE EXPERT:
Functional endoscopic sinus surgery

www.magazynorl.pl
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ZABURZENIA ODDYCHANIA
PODCZAS SNU
– PRZEGLÑD PIÂMIENNICTWA
dr Ewa Migacz, dr hab. med. Wojciech Kukwa, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

SLEEP DISORDERED BREATHING
REVIEW OF LITERATURE
Sleep disordered breathing (SDB) affects all age groups. This review includes the latest classifications,
diagnosis and treatment of SDB in two well-defined
and different populations: children and adults. Additionally, the recent studies regarding SDB in young
adults are presented, as this group is transitional
between children and adults and yet no diagnostic
and treatment guidelines were established.

(Mag. ORL, 2019, 70, XVIII, 40–54)
Key words:
sleep disordered breathing, obstructive sleep apnea,
snoring, children, young adults, adults

Klinika Otorynolaryngologii,
Wydzia∏ Lekarsko-Dentystyczny WUM,
Kierownik: prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
www.krzeski.pl
Szpital Czerniakowski,
00-739 Warszawa, ul. St´piƒska 19/25
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Medycyna snu jest jednà z najm∏odszych specjalizacji lekarskich – pierwszy egzamin specjalizacyjny w tej dziedzinie odby∏ si´ w 2007 roku
w USA. Osoby zajmujàce si´ medycynà snu zarówno naukowo, jak i klinicznie reprezentujà ró˝ne
dzia∏y medycyny, jednak najcz´Êciej sà to pneumonolodzy lub neurolodzy. Otolaryngolodzy odgrywajà rol´ raczej konsultantów w ostatecznym
procesie leczniczym (Friedman 2009). W Polsce
specjalistów zajmujàcych si´ medycynà snu zrzesza Polskie Towarzystwo Badaƒ nad Snem, które
ma na celu rozwój polskiej myÊli naukowej w dziedzinie badaƒ nad snem oraz kszta∏towanie i doskonalenie opieki lekarskiej w zakresie medycyny snu
(www.medycynasnu.pl). We w∏adzach Towarzystwa
zasiadajà g∏ównie psychiatrzy i pneumonolodzy.
W Mi´dzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeƒ
Snu zaktualizowanej w 2014 roku (The International Classification of Sleep Disorders – Third
Edition, ICSD-3) wyró˝niono 6 g∏ównych kategorii tego zjawiska:
– bezsennoÊç,
– zaburzenia oddychania podczas snu,
– hipersomnie,
– zaburzenia rytmu oko∏odobowego,
– parasomnie,
– zaburzenia ruchowe zwiàzane ze snem
(http://www.aasmnet.org/store/
/product.aspx?pid=849).
Wed∏ug Amerykaƒskiej Akademii Medycyny
Snu (American Academy of Sleep Medicine,
AASM) termin medyczny „zaburzenia oddychania podczas snu” (ZOPS) okreÊla zarówno zaburzenia dotyczàce oddychania podczas snu (takie
jak np. obutracyjny bezdech podczas snu), jak
i inne nieprawid∏owoÊci dotyczàce oddychania
w czasie snu, które nie spe∏niajà kryteriów diagnostycznych rozpoznawanej choroby, np. chrapanie (http://www.aasmnet.org/ebooks/terminologystyleguide/flippingbook/files/assets/basic-html/page7.html).

KLASYFIKACJA ZABURZE¡ ODDYCHANIA
PODCZAS SNU

1

NiewyjaÊniony, samoistnie ust´pujàcy objaw oÊrodkowego bezdechu podczas snu, wyst´pujàcy u niektórych pacjentów cierpiàcych na obturacyjny bezdech podczas snu w poczàtkowym okresie
leczenia aparatem CPAP.

▲

Do zaburzeƒ oddychania podczas snu zalicza
si´ wiele chorób, które sà odmiennie definiowane
i klasyfikowane przez ró˝ne towarzystwa lekarzy
specjalistów.
Amerykaƒskie Towarzystwo ds. Snu (American Sleep Association, ASA) wymienia wÊród nich
15 schorzeƒ zaklasyfikowanych do ró˝nych grup
chorób w klasyfikacji ICD-10 (Association). Sà to:
– obturacyjny bezdech podczas snu (Obstructive Sleep Apnea, G47.3),
– nieobturacyjna hipowentylacja p´cherzykowa podczas snu (Sleep Related Nonobstructive Alveolar Hypoventilation, G47.34),
– zespó∏ hipowentylacji zwiàzany z oty∏oÊcià
(Obesity Hypoventilation Syndrome, E66.2),
– hipowentylacja/hipoksemia podczas snu
(Sleep Related Hypoventilation/Hypoxemia, G47.36),
– oÊrodkowy bezdech podczas snu (Primary
Central Sleep Apnea, G47.31),
– oddech Cheyne’a-Stokesa (Cheyne Stokes
Breathing Pattern, R06.3),
– oÊrodkowy bezdech podczas snu/mieszany
bezdech podczas snu (Central Sleep Apnea/
/Complex Sleep Apnea, G47.37),
– inny bezdech podczas snu (Other Sleep
Apnea, G47.39),
– dusznoÊç nieswoista (Dyspnea, unspecified,
R06.00),
– inne formy dusznoÊci (Other Forms of Dyspnea, R06.09),
– oddychanie periodyczne (Periodic Breathing,
R06.3),
– chrapanie (Snoring, R06.83),
– inne nieprawid∏owe oddychanie (Other
abnormalities of breathing, R06.89),
– bezdech niesklasyfikowany gdzie indziej
(Apnea, not else where specified, R06.81),
– nieswoisty bezdech podczas snu (Unspecified Sleep Apnea, G47.30)
(https://wwwsleepassociation.org/sleep-disorders-icd-10-codes-names).
Amerykaƒska Akademia Medycyny Snu wyda∏a w 2014 roku trzecià aktualizacj´ klasyfikacji zaburzeƒ snu (Medicine 2014), zgodnie
z którà do tych zaburzeƒ u doros∏ych zalicza si´:
– obturacyjny bezdech podczas snu (Obstrucitive Sleep Apnea, G47.33),
– oÊrodkowy bezdech podczas snu z oddechem Cheyne’a-Stokesa (Central Sleep Apnea with Cheyne-Stokes Breathing, R06.3),
– oÊrodkowy bezdech podczas snu spowodowany schorzeniami medycznymi bez od-

dechu Cheyne’a-Stokesa (Central Sleep
Apnea Due to a Medical Disorder without
Cheyne-Stokes Breathing, G47.37),
– oÊrodkowy bezdech podczas snu spowodowany periodycznym oddechem na du˝ych
wysokoÊciach (Central Sleep Apnea Due to
High Altitude Periodic Breathing, G47.32),
– oÊrodkowy bezdech podczas snu spowodowany lekami (Central Sleep Apnea Due to
a Medication or Substance, G47.39),
– prosty oÊrodkowy bezdech podczas snu
(Primary Central Sleep Apnea, G47.31),
– oÊrodkowy bezdech podczas snu spowodo1
wany rozpocz´ciem leczenia OBPS (Treatment-Emergent Central Sleep Apnea,
G47.39) (Malhotra i in. 2008),
– zespó∏ hipowentylacji zwiàzany z oty∏oÊcià
(Obesity-Hypoventilation Syndrome, E66.2),
– idiopatyczna oÊrodkowa hipowentylacja
p´cherzykowa (Idiopathic Central Alveolar
Hypoventilation, G47.34),
– hipowentylacja podczas snu spowodowana
lekami (Sleep Related Hypoventilation Due
to Medication or Substance, G47.36),
– hipowentylacja podczas snu spowodowana
schorzeniami medycznymi (Sleep Related
Hypoventilation Due to a Medical Disorder,
G47.36),
– hipoksemia podczas snu (Sleep-Related
Hypoxemia, G47.36) (Berry 2017).
W 2014 roku Europejskie Towarzystwo
Badaƒ nad Snem (European Sleep Research
Society, ESRS) wyda∏o podr´cznik poÊwi´cony
medycynie snu (Bassetti i Feigneaux 2014),
którego autorzy zaproponowali odmiennà klasyfikacj´ zaburzeƒ oddychania podczas snu:
● Obturacyjny bezdech podczas snu:
– obturacyjny bezdech podczas snu u doros∏ych,
– obturacyjny bezdech podczas snu u dzieci.
● OÊrodkowy bezdech podczas snu:
– oÊrodkowy bezdech podczas snu z oddechem Cheyne’a-Stokesa,
– oÊrodkowy bezdech podczas snu spowodowany schorzeniami medycznymi bez
oddechu Cheyne’a-Stokesa,
– oÊrodkowy bezdech podczas snu spowodowany periodycznym oddechem na
du˝ych wysokoÊciach,
– oÊrodkowy bezdech podczas snu spowodowany lekami,
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– prosty oÊrodkowy bezdech podczas snu,
– prosty oÊrodkowy bezdech podczas snu
u niemowlàt,
– oÊrodkowy bezdech podczas snu spowodowany rozpocz´ciem leczenia OBPS.
● Zaburzenia hipowentylacji zwiàzane ze
snem:
– zespó∏ hipowentylacji zwiàzany z oty∏oÊcià,
– wrodzona oÊrodkowa hipowentylacja p´cherzykowa,
– oÊrodkowa hipowentylacja o póênym poczàtku z dysfunkcjà podwzgórza,
– idiopatyczna oÊrodkowa hipowentylacja
p´cherzykowa,
– hipowentylacja podczas snu spowodowana lekami,
– hipowentylacja podczas snu spowodowana schorzeniami medycznymi.
● Hipoksemia zwiàzana ze snem:
– hipoksemia zwiàzana z zaburzeniami
podczas snu.
● Izolowane symptomy i warianty prawid∏owe:
– chrapanie,
– katatrenia.
Przedstawione klasyfikacje uwzgl´dniajà
wiele rzadkich schorzeƒ wymagajàcych wysokospecjalistycznej diagnostyki.
Mi´dzynarodowe Towarzystwo Chirurgii
Medycyny Snu (International Surgical Sleep
Society, ISSS) definiuje zaburzenia oddychania
podczas snu (ZOPS) jako spektrum schorzeƒ,
w których dochodzi do ograniczenia przep∏ywu
powietrza przez górne drogi oddechowe podczas
snu, spowodowanego przez ca∏kowità lub cz´Êciowà obturacj´ w obszarze górnych dróg oddechowych i ich wzmo˝ony opór. WÊród tych schorzeƒ ISSS wymienia:
– proste chrapanie – wyst´pujàce u pacjentów, którzy chrapià, ale nie zg∏aszajà nadmiernej sennoÊci w ciàgu dnia, u których
nie obserwuje si´ zatrzymania oddechu
w ciàgu nocy,
– obturacyjny bezdech podczas snu – wyst´pujàcy u pacjentów, którzy chrapià oraz
zg∏aszajà nadmiernà sennoÊç w ciàgu dnia
i u których obserwuje si´ zatrzymanie
oddechu w ciàgu nocy.
(http://surgicalsleep.org)
CHRAPANIE I OBTURACYJNY BEZDECH
PODCZAS SNU

Chrapanie
Nie ma powszechnie przyj´tej definicji chrapania (Stuck i in. 2010). W 2014 roku Rohrmeier
i wspó∏pracownicy przeprowadzili badania,
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w których poddali ocenie 55 epizodów oddechowych nagranych podczas snu. Zadaniem 25 obserwatorów by∏o zdecydowanie, które z nich nale˝y uznaç za chrapanie, a które za prawid∏owy
oddech. Niemo˝noÊç zaliczenia 16% epizodów
do ˝adnej z wyró˝nionych grup potwierdzi∏a, jak
bardzo subiektywnym zjawiskiem jest chrapanie
(Rohrmeier i in. 2014). W Mi´dzynarodowej
Klasyfikacji Zaburzeƒ Snu (International Classification of Sleep Disorders, ICSD-3) chrapanie
znalaz∏o si´ w cz´Êci „Izolowane objawy i prawid∏owe warianty” (www.aasmnet.org), nie zosta∏o wi´c uznane za jednostk´ stricte chorobowà.
Chrapanie jest spowodowane wibracjà tkanek
mi´kkich, wywo∏ywanà przez przep∏ywajàce powietrze w zw´˝onych górnych drogach oddechowych ulegajàce turbulencjom. Zw´˝enie to jest
skutkiem rozluênienia mi´Êni górnych dróg oddechowych podczas snu. èród∏em dêwi´ku, jaki generuje chrapanie, jest zwykle podniebienie mi´kkie, czasami ca∏e gard∏o, rzadziej krtaƒ. W badaniu
przedmiotowym chrapiàcych osób cz´sto stwierdza si´ nadmiar tkanek mi´kkich w obr´bie podniebienia mi´kkiego i gard∏a (Pirsig 2015).
Chrapanie jest postrzegane jako spo∏eczny
problem pogarszajàcy jakoÊç ˝ycia, g∏ównie
partnera osoby chrapiàcej, ale mo˝e byç tak˝e
najistotniejszym pojedynczym objawem OBPS
bàdê zespo∏u wzmo˝onego oporu górnych dróg
oddechowych (Upper Airway Resistance Syndrome, UARS) (Krzeski 2009). Z tego powodu w ka˝dej ankiecie przesiewowej w kierunku OBPS
znajduje si´ pytanie o ten objaw (Arnardottir i
in. 2016). Z drugiej strony termin „proste chrapanie” odnosi si´ do schorzenia, w którym brak
epizodów bezdechów ani/lub sp∏yceƒ oddechu.
W schorzeniu tym nie wyst´pujà tak˝e objawy
dzienne, tj. sennoÊç lub hipersomnia (Hörmann
2010). W 2015 roku Niemieckie Towarzystwo
Otorynolaryngologiczne, Chirurgii G∏owy i Szyi
(Deutsche Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie) opublikowa∏o aktualizacj´ wytycznych z 2010 roku
w kwestii diagnostyki i leczenia chrapania,
w których chrapanie jest rozpoznaniem z wykluczenia (Stuck i in. 2015). Oznacza to, ˝e mo˝na
postawiç takie rozpoznanie dopiero po wykluczeniu OBPS.
Chrapanie mo˝e byç nawykowe lub wyst´powaç epizodycznie (np. po spo˝yciu alkoholu,
w czasie zaka˝enia górnych dróg oddechowych,
po przyj´ciu niektórych leków, zw∏aszcza nasennych, powodujàcych relaksacj´ mi´Êni).

Obturacyjny bezdech
podczas snu (OBPS)

Chrapanie i obturacyjne bezdechy
podczas snu u dzieci

Amerykaƒska Akademia Medycyny Snu definiuje OBPS jako chorob´ uk∏adu oddechowego
charakteryzujàcà si´ zw´˝eniem górnych dróg
oddechowych, co uniemo˝liwia prawid∏owà
wentylacj´ p∏uc podczas snu (Kapur i in. 2017).
Zw´˝enie górnych dróg oddechowych podczas snu powoduje przerwy w oddychaniu. Zatrzymanie oddechu zmienia struktur´ gazowà
krwi, wywo∏ujàc hipoksj´ i hiperkapni´. Zmiana
utlenowania krwi aktywuje uk∏ad wspó∏czulny, co
prowadzi do wybudzenia. U pacjentów z OBPS
opisany proces mo˝e nawracaç we Ênie wiele razy,
powodujàc jego fragmentacj´ (Hörmann 2010).
Wyró˝nia si´ dwa zaburzenia oddychania
wyst´pujàce w OBPS:
– bezdech (apnea), czyli trwajàce co najmniej 10 sekund ca∏kowite zatrzymanie
oddechu,
– sp∏ycenie oddechu (hypopnea), czyli co
najmniej 50% zmniejszenie przep∏ywu
powietrza przez drogi oddechowe, któremu towarzyszy zmniejszenie saturacji krwi
t´tniczej o co najmniej 4%.
Podstawà oceny stopnia nasilenia choroby
jest liczba bezdechów i epizodów sp∏yconego
oddechu w ciàgu godziny snu, podawana jako
tzw. wskaênik bezdechów i sp∏yceƒ oddechów
(ang. apnea/hypopnea index, AHI). Za norm´
uznaje si´ AHI < 5.
Obturacyjny bezdech podczas snu wyst´puje
w trzech stopniach nasilenia:
– stopieƒ ∏agodny: AHI ≥ 5 i AHI < 15,
– stopieƒ umiarkowany: AHI ≥ 15 i AHI < 30,
– stopieƒ ci´˝ki: AHI ≥ 30.

Prezentowany w niniejszej pracy aktualny
poglàd na temat chrapania i bezdechów podczas
snu u dzieci opiera si´ g∏ównie na oficjalnych
dokumentach Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (European Respiratory Society, ERS),
Amerykaƒskiej Akademii Pediatrycznej (American Academy of Pediatrics, AAP), Amerykaƒskiego Towarzystwa Chorób Klatki Piersiowej
(American Thoracic Society, ATS) oraz na metaanalizach dost´pnych w bazach Cochrane i PubMed.
Europejskie Towarzystwo Oddechowe definiuje obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu (oZOPS; lub obstructive Sleep Disordered Breathing, oSDB) u dzieci jako dysfunkcj´
górnych dróg oddechowych podczas snu, okreÊlanà jako chrapanie i/lub wzrost wysi∏ku oddechowego wtórny do wzmo˝onego oporu górnych
dróg oddechowych i zapadania si´ tkanek mi´kkich gard∏a. Nie jest to pojedyncza jednostka
chorobowa, ale spektrum schorzeƒ, poczàwszy
od prostego chrapania do OBPS (Kaditis i in.
2016). Ze wzgl´du na fakt, ˝e chrapanie i OBPS
u dzieci:
a) sà najcz´Êciej wyst´pujàcà formà oZOPS,
b) prowadzà do podobnych nast´pstw,
c) wymagajà takiego samego leczenia,
w niniejszej pracy cz´sto b´dà one opisywane
razem jako obturacyjne zaburzenia oddychania
podczas snu (oZOPS).
Cz´stoÊç wyst´powania chrapania u dzieci
wynosi 8%, a cz´stoÊç OBPS 1–4% (Flint 2015).
W Polsce dost´pne sà dane wy∏àcznie na temat
chrapania – wyst´puje ono u 5,3% dzieci (Kukwa
i in. 2016).
Podmiotowe i przedmiotowe objawy OBPS
opisane przez AAP przedstawia tabela I. Opublikowane przez AAP najbardziej aktualne wytycz-

Tabela I. Podmiotowe i przedmiotowe objawy OBPS u dzieci
Objawy podmiotowe

Objawy przedmiotowe

– niedowaga lub nadwaga
– przerost migda∏ków podniebiennych
– twarz adenoidalna
– mikrognacja/retrognacja
– podniebienie gotyckie
– zaburzenia rozwoju
– nadciÊnienie

▲

– cz´ste chrapanie ± 3 razy w tygodniu)
– wysi∏ek oddechowy podczas snu
– sapanie/chrapanie,
wydawanie odg∏osów/obserwowane bezdechy
– moczenie nocne (szczególnie postaç wtórna)
– spanie w pozycji siedzàcej lub z przeprostem szyi
– sinica
– bóle g∏owy po przebudzeniu
– sennoÊç w ciàgu dnia
– zespó∏ nadpobudliwoÊci z deficytem uwagi
– problemy z naukà
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ne dotyczàce diagnostyki i leczenia OBPS u dzieci pochodzà z 2012 roku (Marcus i in. 2012).
W dokumencie tym sformu∏owano 8 najwa˝niejszych rekomendacji:
1. Wszystkie dzieci powinny mieç wykonane
badanie przesiewowe w kierunku chrapania.
2. U dzieci, które chrapià i majà objawy
OBPS, powinno si´ wykonaç polisomnografi´. JeÊli to badanie nie jest dost´pne,
powinno si´ rozwa˝yç alternatywne metody diagnostyczne lub konsultacj´ specjalistycznà w celu dok∏adniejszej oceny.
3. U pacjentów z przerostem migda∏ków
podniebiennych i/lub migda∏ka gard∏owego
rekomendowanym post´powaniem jako
leczenie I rzutu jest adenotonsillektomia.
4. Pacjenci z wysokim ryzykiem powik∏aƒ
powinni po adenotonsillektomii byç2w okresie pooperacyjnym hospitalizowani .
5. Pacjenci wysokiego ryzyka (tj. z nawracajàcym OBPS, oty∏oÊcià lub z utrzymujàcymi
si´ objawami OBPS) powinni mieç po adenotonsillektomii wykonane badanie snu w celu stwierdzenia, czy wymagane jest dalsze
leczenie.
6. Terapi´ sta∏ym dodatnim ciÊnieniem w drogach oddechowych (Continuous Positive
Airway Pressure, CPAP) rekomenduje si´
pacjentom, u których nie wykonano adenotonsillektomii, lub pacjentom po adenotonsillektomii, u których utrzymuje si´ OBPS.
7. Jako dodatkowe leczenie u pacjentów
z nadwagà lub oty∏oÊcià rekomenduje si´
redukcj´ masy cia∏a.
8. W przypadku dzieci z ∏agodnà postacià
OBPS, u których przeciwwskazana jest
adenotonsillektomia, oraz u dzieci, u których po adenotonsillektomii wyst´puje
∏agodna postaç OBPS, wskazane jest podawanie glikokortykosteroidów donosowych.
W 2015 roku w bazie Cochrane opublikowano metaanaliz´ dotyczàcà leczenia chirurgicznego versus zachowawczego dzieci cierpiàcych
na OBPS, w której znalaz∏y si´ jedynie 3 badania
(obejmujàce w sumie 562 dzieci) spe∏niajàce
kryterium randomizowanej kontrolowanej próby
(Venekamp i in. 2015). Jej autorzy sformu∏owali
nast´pujàce wnioski:
● U dzieci bez obcià˝eƒ w wieku od 5 do 9 lat,
u których zdiagnozowano ∏agodny lub
umiarkowany OBPS, adenotonsillektomia
korzystnie wp∏ywa na jakoÊç ˝ycia, zmniej2
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sza objawy OBPS, pozytywnie wp∏ywa
na relacje mi´dzy dzieckiem a rodzicami
/opiekunami (dowód Êredniej jakoÊci) oraz
na parametry w badaniu polisomnograficznym (dowód wysokiej jakoÊci).
● Nie wykazano wi´kszej korzyÊci z adenotonsillektomii w porównaniu z grupà poddanà
wnikliwej obserwacji (ang. watchful waiting,
WW) w obiektywnych pomiarach dotyczàcych uwagi i zaburzeƒ neurokognitywnych,
dokonywanych za pomocà testów inteligencji i testów psychometrycznych (dowód
wysokiej jakoÊci).
● Lekarze i rodzice powinni rozwa˝yç korzyÊci i ryzyko adenotonsillektomii w odniesieniu do wnikliwej obserwacji, poniewa˝
objawy OBPS mogà samoistnie ustàpiç
z up∏ywem czasu.
● W odniesieniu do dzieci, które nie zg∏aszajà
objawów oZOSP, ale prezentujà je w badaniu przedmiotowym, a wyniki ich badania
polisomnograficznego sà prawid∏owe, doniesienia dotyczàce efektów adenotonsillektomii sà bardzo niskiej jakoÊci i nierozstrzygajàce.
● U dzieci z zespo∏em Downa lub chorych
na mukopolisacharydoz´, u których zdiagnozowano ∏agodny lub umiarkowany
OBPS, adenotonsillektomia i CPAP mogà
byç równowa˝nymi narz´dziami terapeutycznymi (dowód niskiej jakoÊci).
● Autorzy nie byli w stanie zaprezentowaç
danych na temat korzyÊci adenotonsillektomii u dzieci z oZOPS poni˝ej 5. roku ˝ycia,
pomimo ˝e jest to grupa, w której cz´sto
wykonuje si´ t´ procedur´ z tego powodu.
W 2016 roku Europejskie Towarzystwo Oddechowe (European Respiratory Society, ERS)
opublikowa∏o dokument na temat diagnostyki
i leczenia zaburzeƒ oddychania podczas snu
(ZOPS) u dzieci w wieku od 2 do 18 lat (Kaditis
i in. 2016). Przedstawiono w nim analiz´ danych
uzyskanych z 362 artyku∏ów, na których podstawie sformu∏owano nast´pujàce wnioski:
● U dzieci chrapanie, bezdechy w czasie snu,
niespokojny sen lub oddychanie przez usta
sà objawami bezpoÊrednio zwiàzanymi
z ZOPS.
● ZOPS prowadzi do zaburzeƒ uk∏adu krà˝enia (zwi´kszone ciÊnienie t´tnicze, nadciÊnienie p∏ucne, serce p∏ucne), uk∏adu nerwowego (nadmierna sennoÊç w ciàgu
dnia, nadpobudliwoÊç, nieuwaga, deficyty
poznawcze, gorsze wyniki w nauce, zaburzenia zachowania), a tak˝e do moczenia
nocnego oraz zaburzeƒ wzrostu.

●W

obiektywnej diagnostyce ZOPS preferowanym badaniem jest polisomnografia.
● Wydaje si´, ˝e dzieci z AHI > 5, dzieci
z AHI od 1 do 5 oraz z nast´pstwami ZOPS
wymienionymi w poprzednim punkcie,
a tak˝e dzieci prezentujàce z∏o˝one zaburzenia, takie jak np. zespó∏ Downa czy
zespó∏ Pradera-Williego, mogà odnieÊç
korzyÊç z leczenia.
● Leczenie ZOPS nale˝y prowadziç stopniowo,
a jego celem powinno byç usuni´cie jego
wszystkich przyczyn. Po ka˝dej interwencji
terapeutycznej dzieci powinny byç poddane
ponownej obserwacji, aby ewentualnie
zdiagnozowaç nawrót choroby i wdro˝yç
dalsze leczenie.

Chrapanie i obturacyjny bezdech
podczas snu u doros∏ych

▲

Prezentowany w pracy aktualny poglàd
na temat chrapania i bezdechów podczas snu
u doros∏ych jest oparty g∏ównie na oficjalnych
dokumentach Amerykaƒskiej Akademii Medycyny Snu (American Academy of Sleep Medicine,
AASM), Amerykaƒskiego Towarzystwa Chorób
Klatki Piersiowej (American Thoracic Society,
ATS), Niemieckiego Towarzystwa Otorynolaryngologicznego, Chirurgii G∏owy i Szyi (German
Society of Otorhinolaryngology, Head and Neck
Surgery, GSOHNS) oraz metaanaliz dost´pnych
w bazach Cochrane i PubMed.
Chrapanie dotyczy od 2 do 86% doros∏ych,
w zale˝noÊci od zastosowanych narz´dzi diagnostycznych (polisomnografia, ankiety dla pacjenta
i/lub partnerki/partnera) (Pirsig 2015). Podane wartoÊci sà rozbie˝ne ze wzgl´du na brak urzàdzenia,
które precyzyjnie wykona∏oby pomiar chrapania.
Chrapanie mo˝e powodowaç chrypk´, ból
g∏owy, koszmary senne i mo˝e negatywnie wp∏ywaç na jakoÊç snu, jednak samo w sobie nie powoduje sennoÊci w ciàgu dnia.
Zgodnie z wytycznymi GSOHNS z 2015 roku
proste chrapanie jest rozpoznaniem z wykluczenia. Diagnostyka ma na celu nie tylko potwierdzenie chrapania, lecz tak˝e, a raczej przede
wszystkim wykluczenie obturacyjnego bezdechu
podczas snu (Stuck i in. 2015).
Zachowawcze leczenie prostego chrapania
opiera si´ na modyfikacji zachowaƒ pacjenta,
która obejmuje:
– redukcj´ masy cia∏a,
– unikania palenia papierosów,
– terapi´ pozycyjnà (polegajàcà na unikaniu
spania na plecach),
– stosowaniu wewnàtrzustnego aparatu
wysuwajàcego ˝uchw´ (ang. mandibular

repositioning appliance, MRA) lub j´zyk
(ang. tongue retaining device, TRD).
Leczenie chirurgiczne pacjentów z prostym
chrapaniem powinno si´ ograniczaç do zabiegów
tzw. chirurgii minimalnie inwazyjnej (ang. minimal invasive surgery), która oferuje w tym
zakresie mi´dzy innymi:
– uvulopalatoplastyk´ przy u˝yciu lasera,
– usztywnienie podniebienia za pomocà
implantów,
– ablacj´ podniebienia mi´kkiego i/lub
j´zyka metodà radiofrekwencji.
U pacjentów zg∏aszajàcych oprócz chrapania
dodatkowo niedro˝noÊç nosa wskazane sà zabiegi
przywracajàce jego funkcj´ (Al-Hussaini i Berry
2015).
Obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS) dotyczy w ró˝nym stopniu ok. 13% m´˝czyzn i 6%
kobiet w wieku 30–70 lat (Peppard i in. 2013). Najcz´stszym nocnym objawem OBPS u doros∏ych
jest chrapanie, obserwowane w tej grupie u 94%
osób. Do objawów dziennych za- licza si´:
– sennoÊç w ciàgu dnia,
– zmniejszonà sprawnoÊç umys∏owà,
– zaburzenia pami´ci i os∏abionà koncentracj´,
– zmiany nastroju i osobowoÊci,
– porannà suchoÊç w jamie ustnej,
– poranne bóle g∏owy,
– impotencj´ u m´˝czyzn,
– refluks ˝o∏àdkowo-prze∏ykowy (Friedman
2009).
Wyst´powanie obturacyjnych bezdechów
podczas snu pociàga za sobà liczne konsekwencje dotyczàce uk∏adu krà˝enia, oty∏oÊci bàdê gospodarki w´glowodanowej, szczególnie groêne
u pewnych grup pacjentów, którzy z tego wzgl´du powinni byç poddani ocenie w kierunku wyst´powania OBPS. Do grup zwi´kszonego ryzyka
wystàpienia OBPS zalicza si´ pacjentów z:
– oty∏oÊcià (BMI > 35),
– zastoinowà niewydolnoÊcià serca,
– migotaniem przedsionków,
– opornym na leczenie nadciÊnieniem t´tniczym,
– cukrzycà typu 2,
– nocnà arytmià,
– stanem po udarze mózgu,
– nadciÊnieniem p∏ucnym.
W 2017 roku AASM opublikowa∏a nast´pujàce rekomendacje dotyczàce badaƒ diagnostycznych w kierunku OBPS (Kapur i in. 2017):
● W przypadku braku dost´pu do polisomnografii lub przenoÊnego aparatu do badania
snu nie zaleca si´ stosowania innych narz´dzi klinicznych, kwestionariuszy ani
algorytmów.
www.magazynorl.pl
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● U pacjentów bez obcià˝eƒ z objawami pod-
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miotowymi i przedmiotowymi OBPS, które
wskazujà na jego postaç umiarkowanà lub
ci´˝kà, zaleca si´ stosowanie polisomnografii lub przenoÊnego aparatu do badania
snu wyposa˝onego w czujniki mierzàce
nast´pujàce parametry:
– ciÊnienie powietrza przep∏ywajàcego przez
nos,
– cz´stoÊç oddechowà klatki piersiowej
i brzucha metodà indukcyjnà,
– oksymetri´
lub
– powierzchownà tonometri´ t´tniczà,
– oksymetri´,
– pozycj´ cia∏a.
● JeÊli wynik badania snu wykonanego przenoÊnym aparatem jest negatywny, niejednoznaczny lub technicznie niewystarczajàcy,
zaleca si´ wykonanie badania polisomnograficznego.
● W diagnostyce OBPS u pacjentów obcià˝onych schorzeniami krà˝eniowo-oddechowymi, zaburzeniami nerwowo-mi´Êniowymi, hipowentylacjà w ciàgu dnia lub
w nocy, przewlekle stosujàcych leki opioidowe, po przebytym udarze lub cierpiàcych na ci´˝kà postaç bezsennoÊci zaleca
si´ raczej badanie polisomnograficzne ni˝
badanie snu aparatem przenoÊnym.
● W diagnostyce OBPS sugeruje si´ wykonanie badania polisomnograficznego z protoko∏em split-night3.
● JeÊli wynik badania polisomnograficznego
jest negatywny, a klinicznie podejrzewa
si´ OBPS – sugeruje si´ powtórne wykonanie badania.
Dodatkowà wysokospecjalistycznà metodà
diagnostyki OBPS, stosowanà u wybranej grupy
pacjentów, jest endoskopia górnych dróg oddechowych we Ênie farmakologicznym (ang. drug
induced sleep endoscopy, DISE). Powinno si´ jà
wykonywaç zw∏aszcza u pacjentów, którzy nie
tolerujà aparatu CPAP i u których rozwa˝a si´
leczenie operacyjne, zastosowanie aparatu wewnàtrzustnego czy te˝ obie te metody (Charakorn i Kezirian 2016).
Amerykaƒska Akademia Medycyny Snu
w wytycznych z 2009 roku dotyczàcych oceny,
post´powania terapeutycznego i d∏ugoterminowej opieki nad pacjentami z OBPS zaleca ba-

dania przesiewowe w kierunku zaburzeƒ oddychania podczas snu w trakcie ka˝dej rutynowej
wizyty u doros∏ego pacjenta (Epstein i in. 2009).
Majà one polegaç na przeprowadzeniu wywiadu
uwzgl´dniajàcego takie kwestie, jak chrapanie,
sennoÊç w ciàgu dnia, oty∏oÊç, retrognacja i nadciÊnienie t´tnicze. Pozytywne odpowiedzi na dotyczàce tych kwestii pytania powinny skutkowaç
pog∏´bionym wywiadem i badaniem przedmiotowym w kierunku chrapania i/lub OBPS.
W 2017 roku Amerykaƒska Grupa Zadaniowa ds. Dzia∏aƒ Prewencyjnych (US Preventive
Services Task Force, USPSTF), która wydaje rekomendacje dotyczàce korzyÊci z konkretnych
dzia∏aƒ prewencyjnych u osób bez wyraênych
objawów choroby, opublikowa∏a swoje stanowisko w sprawie badaƒ przesiewowych w kierunku
OBPS u doros∏ych (Bibbins-Domingo i in. 2017).
Stwierdzono w nim, ˝e aktualnie zebrane dowody sà niewystarczajàce, aby wiarygodnie oceniç
korzyÊci i straty wynikajàce z badaƒ przesiewowych w kierunku OBPS u doros∏ych nieprezentujàcych objawów tego zaburzenia, co jest spójne
z opinià Amerykaƒskiej Akademii Lekarzy Rodzinnych (American Academy of Family Physicians).
We wspomnianych wytycznych AASM z 2009
roku zaleca si´, aby lekarze edukowali pacjentów
na temat OBPS, a szczególnie informowali ich
o koniecznoÊci:
– redukcji masy cia∏a4,
– unikania alkoholu,
– unikania leków sedatywnych przed snem,
– stosowania terapii pozycyjnej5.
W 2015 roku AASM opublikowa∏a aktualizacj´ wytycznych dotyczàcych stosowania aparatu
wewnàtrzustnego w leczeniu zachowawczym
OBPS (Ramar i in. 2015). Z metaanalizy zaprezentowanej w tym dokumencie wynika, ˝e
w ˝adnej postaci OBPS nie wyst´puje statystycznie istotna ró˝nica mi´dzy Êrednià wartoÊcià
zredukowanego AHI przed leczeniem aparatem
wewnàtrzustnym i po nim w porównaniu z aparatem CPAP. Ponadto przedstawiono nast´pujàce
rekomendacje:
● Aparat wewnàtrzustny zalecany przez
specjalist´ medycyny snu powinien byç
dobrany indywidualnie przez wykwalifikowanego w tym kierunku lekarza dentyst´.
● JeÊli pacjent nie toleruje aparatu CPAP,
powinno si´ rozwa˝yç zastosowanie aparatu wewnàtrzustnego.

3

4

Split-night to badanie, w którym po 2-godzinnej klasycznej polisomnografii, jeÊli zostanie stwierdzony OBPS, przeprowadza si´
dalsze badanie z miareczkowaniem terapii aparatem CPAP (przyp.
autora).
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Optymalne BMI < 25 (przyp. autora).
JeÊli AHI w badaniu polisomnograficznym jest mniejsze w pozycji
innej ni˝ na wznak podczas snu w porównaniu z pozycjà na wznak
(przyp. autora).

● Po

– ortognatycznà operacj´ wysuwajàcà szcz´k´ i ˝uchw´,
– uvulopalatopharyngoplastyk´ (UPPP),
– uvulopalatoplastyk´ przy u˝yciu lasera
(laser assisted uvulopalatoplasty, LAUP),
– ablacj´ nasady j´zyka i/lub podniebienia
mi´kkiego metodà radiofrekwencji (ang. radiofrequency ablation, RFA),
– usztywnienie podniebienia mi´kkiego poprzez wszczepienie implantów,
– chirurgi´ wielopoziomowà – poszerzenie
górnych dróg oddechowych na ró˝nych
poziomach (zwykle zabieg ten sk∏ada si´
z UPPP, wysuni´cia mi´Ênia bródkowo-j´zykowego oraz podwieszenia koÊci gnykowej na ˝uchwie i/lub chrzàstce tarczowatej) (Aurora i in. 2010).
Ze wzgl´du na to, ˝e wysokie wartoÊci BMI
sà istotnym czynnikiem ryzyka OBPS, dodatkowà formà leczenia jest chirurgia bariatryczna
(Hörmann 2010). Natomiast do nowych metod
leczenia chirurgicznego nale˝y stymulacja nerwu podj´zykowego za pomocà implantowanego
urzàdzenia, rekomendowana dla pacjentów,
u których przyczynà OBPS jest zapadanie si´ nasady j´zyka (Green i Woodson 2016).
Jedyna metaanaliza dotyczàca leczenia
chirurgicznego OBPS opublikowana w bazie
Cochrane pochodzi z 2005 roku. Jej autorzy,
Sundaram i wspó∏pracownicy, sformu∏owali
nast´pujàce wnioski (Sundaram i in. 2005):
● Niewiele jest badaƒ klinicznych z grupà
kontrolnà (zarówno nieinterwencyjnà, jak
i interwencyjnà) porównujàcych ró˝ne
techniki chirurgiczne.
● Brak dowodów na znaczàce korzyÊci leczenia chirurgicznego w przypadkach OBPS.
● Ze wzgl´du na dost´pne jedynie krótkoterminowe wyniki, nie mo˝na odpowiednio
zakwalifikowaç pacjentów do leczenia chirurgicznego, dlatego potrzebne sà d∏ugoterminowe obserwacje.
Dodatkowym zagro˝eniem, jakie niesie ze
sobà OBPS, jest ryzyko wypadków komunikacyjnych powodowanych przez cierpiàcych na to
schorzenie kierowców. W 2013 roku ATS wyda∏o
aktualizacj´ wytycznych z 1994 roku, których
autorzy wypowiadajà si´ na temat OBPS, sennoÊci i ryzyka kierowania pojazdami (Strohl i in.
2013). Oto ich kluczowe stwierdzenia:
● Z pacjentami podejrzanymi o OBPS oraz
pacjentami, u których rozpoznano to schorzenie, powinno si´ przeprowadziç wywiad w kierunku sennoÊci, szczególnie
w aspekcie niezamierzonej kolizji drogowej z powodu sennoÊci, zm´czenia lub
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wykonaniu aparatu wewnàtrzustnego
zaleca si´ regularnà kontrol´ w celu monitorowania niepo˝àdanych skutków jego
stosowania.
● Sugeruje si´ sprawdzenie skutecznoÊci
aparatu wewnàtrzustnego przez wykonanie kontrolnego badania snu.
W 2014 roku Amerykaƒska Akademia Stomatologicznej Medycyny Snu (American Academy of
Dental Sleep Medicine, AADSM) wyda∏a dokument okreÊlajàcy, na czym polega efektywnoÊç
aparatów wewnàtrzustnych (Scherr i in. 2014).
Mianowicie, aparaty te poprawiajà nocnà saturacj´ oraz zmniejszajà zdrowotne oraz spo∏eczne
nast´pstwa OBPS i chrapania. Wskazane sà dla
pacjentów z ∏agodnà i umiarkowanà postacià
OBPS oraz tych, u których zdiagnozowano proste chrapanie. Sà tak˝e akceptowalnà terapià dla
pacjentów z ci´˝kà postacià OBPS, którzy nie
tolerujà aparatu CPAP. Stosowanie aparatu wewnàtrzustnego mo˝e byç uzupe∏nieniem terapii
aparatem PAP.
Leczeniem zachowawczym pierwszego rzutu w przypadkach OBPS jest aparat CPAP utrzymujàcy sta∏e dodatnie ciÊnienie w drogach oddechowych. Powinno si´ go proponowaç ka˝demu
pacjentowi ze Êwie˝o rozpoznanà umiarkowanà
lub ci´˝kà postacià OBPS oraz w przypadkach
∏agodnej postaci OBPS, gdy pacjent zg∏asza objawy lub cierpi na wspó∏istniejàce choroby uk∏adu
krà˝enia (Weiss i Kryger 2016).
W 2013 roku Kanadyjska Agencja Oceny
Leków i Technologii Medycznych (Canadian
Agency for Drugs and Technologies in Health,
CADTH) opublikowa∏a wytyczne dotyczàce leczenia aparatem CPAP oraz analiz´ op∏acalnoÊci
jego stosowania (2013). Wynika z niego, ˝e terapia CPAP poprawia wyniki badania snu w skali
Epworth u pacjentów z umiarkowanà i ci´˝kà
postacià OBPS. Terapia ta jest dro˝sza ni˝ stosowanie aparatów wewnàtrzustnych czy te˝
modyfikacja zachowaƒ pacjenta, ale taƒsza ni˝
powszechnie przyj´te progi efektywnoÊci kosztowej. Aparat CPAP jest rekomendowany jako
terapia wst´pna dla pacjentów z umiarkowanà
i ci´˝kà postacià OBPS (ze wszystkimi dowodami
popartymi badaniami dla tej grupy pacjentów).
Leczenie chirurgiczne OBPS obejmuje szerokie spektrum zabiegów w obr´bie górnych
dróg oddechowych. Ze wzgl´du na to, ˝e dost´pna literatura ewaluacyjna odnosi si´ tylko do niektórych z nich, AASM wyda∏a w 2010 roku dokument dotyczàcy leczenia chirurgicznego OBPS,
w którym wyró˝nia nast´pujàce rekomendowane zabiegi:
– tracheotomi´,
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nieuwagi. Powinni byç oni tak˝e poinformowani, ˝e bez skutecznej terapii stanowià zagro˝enie na drodze.
● Pacjentom z OBPS b´dàcym kierowcami
wysokiego ryzyka zaleca si´ terapi´ aparatem CPAP, gdy˝ ma ona udowodnione
skuteczne dzia∏anie zmniejszajàce ryzyko
wypadków komunikacyjnych. W przypadkach innych form leczenia nie udowodniono skutecznego dzia∏ania w tym obszarze.
● Pacjentom z OBPS b´dàcym kierowcami
wysokiego ryzyka nie zaleca si´ stosowania stymulantów w celu zmniejszenia
ryzyka wypadków komunikacyjnych.
Aktualizacja dyrektywy Unii Europejskiej
w sprawie praw jazdy (2006/126/WE) z 1 lipca
2014 roku zawiera nast´pujàce stwierdzenia
(Bonsignore i in. 2016):
– Osoby ubiegajàce si´ o prawo jazdy lub
kierowcy, u których podejrzewa si´ obturacyjny
bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej
lub ci´˝kiej powinni byç kierowani na dalsze
specjalistyczne badania lekarskie przed wydaniem lub przed∏u˝eniem wa˝noÊci prawa jazdy.
Mo˝na im zaleciç rezygnacj´ z kierowania pojazdami do chwili potwierdzenia diagnozy.
– Prawa jazdy mo˝na wydawaç osobom ubiegajàcym si´ o prawo jazdy lub kierowcom cierpiàcym na obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej lub ci´˝kiej, którzy odpowiednio
kontrolujà swój stan, leczà si´ i przestrzegajà zaleceƒ lekarskich w zakresie zapobiegania sennoÊci,
je˝eli wyst´puje taka koniecznoÊç, co jest potwierdzone orzeczeniem lekarskim.
– Osoby ubiegajàce si´ o prawo jazdy lub
kierowcy, którzy leczà si´ z powodu obturacyjnego
bezdechu podczas snu w postaci umiarkowanej
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lub ci´˝kiej, majà obowiàzek przechodzenia
okresowych badaƒ lekarskich w odst´pach czasu
nie d∏u˝szych ni˝ trzy lata dla kierowców z grupy
1 6 oraz nie d∏u˝szych ni˝ rok w przypadku kierowców z grupy 2 7, w celu ustalenia zgodnoÊci
leczenia, potrzeby dalszego leczenia i trwa∏ego
zachowania czujnoÊci.
CHRAPANIE I OBTURACYJNY BEZDECH
PODCZAS SNU

– ró˝nice pomi´dzy dzieçmi a doros∏ymi
PODSUMOWANIE
Obturacyjny bezdech podczas snu oraz chrapanie u dzieci i doros∏ych majà odmiennà etiopatogenez´, nieco inne objawy, ró˝na jest ich
diagnostyka, leczenie, a tak˝e nast´pstwa. Choç
dzieci oty∏e lub ze strukturalnymi zaburzeniami
górnych dróg oddechowych mogà prezentowaç
objawy podobne do objawów wyst´pujàcych
u doros∏ych, typowy wywiad u dzieci obejmuje
takie objawy nocne, jak: chrapanie, ci´˝ki oddech, nadmierna potliwoÊç, paradoksalne ruchy
klatki piersiowej, cz´ste ruchy podczas snu, oraz
objawy dzienne, takie jak: zaburzenia uwagi, zachowania agresywne czy impulsywnoÊç.
W tabeli II przedstawiono ró˝nice w objawach OBPS pomi´dzy dzieçmi a doros∏ymi (Berry
i Wagner 2015).

Chrapanie i obturacyjny bezdech
podczas snu u m∏odych doros∏ych
W literaturze psychologicznej za m∏odych doros∏ych uznaje si´ osoby w wieku od 18 do 25–30 lat
(Strelau 2000), czyli populacj´ przejÊciowà pomi´dzy dzieçmi a doros∏ymi. W tezaurusie Amerykaƒskiej Narodowej Biblioteki Medycznej s∏u˝àcym
do indeksowania artyku∏ów w bazie PubMed
(Medical Subject Headings, MeSH), za m∏odych
doros∏ych uwa˝a si´ osoby w wieku 19–24 lat
(www.ncbi.nlm.nih.gov). W ró˝nych dziedzinach

Tabela II. Objawy obturacyjnego bezdechu podczas snu u dzieci i doros∏ych
Cechy kliniczne

Dzieci

DoroÊli

Szczyt zachorowaƒ
Proporcja p∏ci

4–6 lat
Poni˝ej 13 r.˝. M = K
Powy˝ej 13 r.˝. M > K
Przerost migda∏ka gard∏owego
i/lub migda∏ków podniebiennych
Wi´kszoÊç z prawid∏owà masà cia∏a

50–70 lat
M>K
Oty∏oÊç lub zaburzenie morfologii/
/czynnoÊci górnych dróg oddechowych
Otyli

Mniej cz´sta ni˝ u doros∏ych
ImpulsywnoÊç, agresja, brak uwagi

Cz´sta
Os∏abiona czujnoÊç

Etiologia
Masa cia∏a
Nadmierna sennoÊç
w ciàgu dnia
Zachowanie
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Mo˝liwe odpowiedzi okreÊlajàce cz´stoÊç chrapania by∏y oceniane w skali od 1 (nigdy) do 9 (zawsze). Ankietowanych podzielono na 4 grupy wg
stopnia chrapania:
– osoby, które nigdy nie chrapià, n = 592,
– osoby chrapiàce w stopniu I (odpowiedzi
od 2 do 4): n = 196,
– osoby chrapiàce w stopniu II (odpowiedzi
od 5 do 6): n = 107,
– osoby chrapiàce w stopniu III (odpowiedzi
od 7 do 9): n = 78.
Ârednia wartoÊç dla tego elementu ankiety
wynosi∏a 2,35 ± 2,19 (Breslau i in. 1997).
Rok póêniej (1998) Stoohs i wspó∏pracownicy
opublikowali badania, w których 155 studentów
college’u (Êrednia wieku 19,9 ± 2,6) i 134 doros∏ych (Êrednia wieku 64,1 ± 9,1) wype∏ni∏o autorskà ankiet´ oraz podda∏o si´ badaniu snu za pomocà
aparatu MESAM4. Ankieta sk∏ada∏a si´ z 20 pytaƒ
dotyczàcych m.in. danych demograficznych, funkcjonowania w ciàgu dnia, sennoÊci, chrapania
i jakoÊci snu. Elementy ankiety odnoszàce si´
do chrapania dotyczy∏y: wyst´powania g∏oÊnego
chrapania, bezdechów podczas chrapania oraz
samych bezdechów. Ka˝de z tych pytaƒ oceniane
by∏o w 5-stopniowej skali, od 1 (nigdy) do 5 (zawsze). SennoÊç oceniano za pomocà skali sennoÊci
Epworth (Kordek 2007).
1. Cz´ste i zawsze obecne chrapanie zg∏osi∏o
6,1% studentów.
2. SennoÊç powy˝ej 11 punktów w skali sennoÊci Epworth zg∏osi∏o 51% studentów.
3. Âredni indeks ciàg∏ego chrapania (ang. continuous snoring index, CSI) w badaniu
snu aparatem MESAM4 wynosi∏ 22,6
± 21,9%.
4. Tylko u studentów wraz ze wzrostem cz´stoÊci wyst´powania chrapania ros∏a wartoÊç CSI. Nie zauwa˝ono tej zale˝noÊci
u doros∏ych (Stoohs i in. 1998).
W badaniach Hui i wspó∏pracowników opublikowanych w 1999 roku, 1910 studentów wype∏ni∏o zmodyfikowany kwestionariusz Specialized Centers of Research Sleep Questionnaire
oraz podda∏o si´ badaniu snu wykonanemu aparatem MESAM4. Kwestionariusz zawiera∏ 16 pytaƒ dotyczàcych m.in. sennoÊci w ciàgu dnia, zaburzeƒ oddychania obserwowanych przez ankietowanego oraz wspó∏domowników, problemów
z kierowaniem pojazdem oraz bezsennoÊci.
Do oceny nasilenia objawów autorzy u˝yli skali
Likerta. Z odpowiedzi ankietowanych wynika∏o,
˝e 26% z nich chrapie (w wi´kszoÊci przypadków
by∏o to chrapanie o ∏agodnym nasileniu), a 42%
obserwuje u siebie sennoÊç w ciàgu dnia.
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medycyny, np. w literaturze kardiologicznej,
mianem m∏odych doros∏ych okreÊla si´ osoby
w wieku 18–30 (De Venecia i in. 2016) lub
18–39 lat (Johnson i in. 2016). W literaturze
bariatrycznej w badaniach epidemiologicznych
przyjmuje si´, ˝e sà to osoby w wieku 18–35 lat
(Oosterveen i in. 2017) lub 18–24 lat (Munt
i in. 2017). W s∏owniku medycznym „Stedman’s
Medical Dictionary” brak terminu „m∏ody doros∏y”, podobnie jak w encyklopedii PWN czy
w encyklopedii Britannica. W tej pracy za m∏odych doros∏ych uznaje si´ populacj´ w wieku
od 18 do 30 lat.
Dotychczas opublikowano niewiele badaƒ
dotyczàcych chrapania i bezdechów podczas snu
w grupie m∏odych doros∏ych. Na u˝ytek tego
artyku∏u przeprowadzono systematyczny przeglàd piÊmiennictwa na ten temat w bazie PubMed, która zawiera baz´ MEDLINE oraz dodatkowo m.in. artyku∏y „w druku”. Do selekcji
artyku∏ów u˝yto nast´pujàcych hase∏:
– sleep disordered breathing,
– obstructive sleep apnea,
– snoring,
– young adults students,
które wpisywano jako pary:
– sleep disordered breathing + young
adults,
– obstructive sleep apnea + young adults,
– snoring + young adults,
– sleep disordered breathing + students,
– obstructive sleep apnea + students,
– snoring + students.
SpoÊród znalezionych w ten sposób 205 artyku∏ów do ostatecznej analizy w∏àczono 18 prac
opublikowanych w latach 1997–2016, które spe∏nia∏y nast´pujàce kryteria:
– grupa badana liczy∏a >100 osób,
– w grupie badanej wyodr´bniono podgrup´
mieszczàcà si´ w przedziale wiekowym
18–30 lat,
– w badaniach wype∏niano ankiet´, w której
zawarte by∏y pytania dotyczàce chrapania
i/lub bezdechów podczas snu.
W roku 1997 Breslau i wspó∏pracownicy
przedstawili badania przeprowadzone w grupie
1007 m∏odych doros∏ych w wieku 21–30 lat przebadanych za pomocà autorskiej ankiety. SpoÊród
ponad 400 000 osób ubezpieczonych w okr´gu Michigan (USA) wylosowano 1400 osób, wÊród których 84% wyrazi∏o zgod´ na udzia∏ w badaniach.
U˝yta w nich autorska ankieta dotyczy∏a Êredniego
czasu snu, nawyków zwiàzanych ze snem oraz
sennoÊci w ciàgu dnia. Jedyne pytanie odnoszàce
si´ do zaburzeƒ oddychania podczas snu dotyczy∏o
tego, czy inni narzekajà na chrapanie respondenta.
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W nast´pnym etapie badania losowo wybrani uczestnicy ankiety (n = 88) zostali poddani
badaniu snu w warunkach domowych przy u˝yciu aparatu MESAM4 mierzàcego cz´stoÊç rytmu serca, chrapanie, saturacj´ i pozycj´ cia∏a
podczas snu. W ten sposób u 9% badanych
obiektywnie stwierdzono chrapanie >10% czasu
trwania snu (Hui i in. 1999).
W 2003 roku Pasha i wspó∏pracownicy opublikowali wyniki swoich badaƒ z udzia∏em 111 studentów. Ich zadaniem by∏o wype∏nienie autorskiej ankiety dotyczàcej snu i jego zaburzeƒ,
sk∏adajàcej si´ z 50 pytaƒ z dwiema mo˝liwymi
odpowiedziami: „tak” lub „nie”. W ankiecie tej
chrapanie zg∏osi∏o 27% m´˝czyzn i 12% kobiet,
a 15% m´˝czyzn i 38% kobiet przyzna∏o, ˝e chrapie w ka˝dej pozycji cia∏a. W obu grupach
po 92% ankietowanych stwierdzi∏o, ˝e ich chrapanie nie jest g∏oÊniejsze od mowy (Pasha i Khan
2003).
Badania Gislasona i wspó∏pracowników opublikowane w 2002 roku przeprowadzono w grupie
2661 osób (w wieku 20–48 lat), w której by∏o
259 chorych na astm´. U˝yty w tych badaniach
autorski kwestionariusz dotyczy∏ przede wszystkim objawów pochodzàcych ze strony uk∏adu
oddechowego i ich zwiàzku z refluksem ˝o∏àdkowo-prze∏ykowym. Jego cz´Êç poÊwi´cona zaburzeniom oddychania podczas snu sk∏ada∏a si´
z 14 pytaƒ z podanymi odpowiedziami do wyboru,
mieszczàcymi si´ w 5-stopniowej skali, od 1 (nigdy)
do 5 (prawie codziennie/ka˝dej nocy). Niestety, dost´pna w pracy analiza tych odpowiedzi dotyczy
jedynie chorych na astm´, spoÊród których chrapanie wyst´pujàce 3 lub wi´cej razy w tygodniu
zg∏osi∏o 21% chorych, a bezdechy w czasie snu
wyst´pujàce trzy lub wi´cej razy w tygodniu – 6%
chorych (Gislason i in. 2002).
W 2008 roku Veldi i wspó∏pracownicy zaprezentowali wyniki badaƒ, w których 413 studentów
medycyny w wieku 19–33 lat wype∏nia∏o kwestionariusz zawierajàcy pytania o nawyki dotyczàce
snu i przebiegu dnia (Sleep and Daytime Habits
Questionnaire). WÊród 24 pytaƒ tego kwestionariusza tylko jedno odnosi∏o si´ do chrapania, a respondenci mogli wybraç jednà z 3 odpowiedzi:
chrapi´ 1–2 razy w tygodniu, 3–5 razy w tygodniu,
ka˝dej nocy. 9% studentów udzieli∏o jednej z tych
trzech odpowiedzi (Veldi i in. 2005).
W badaniach Patela i wspó∏pracowników opisanych w 2008 roku, grupà badanà tak˝e byli
studenci. Autorzy badaƒ zwrócili si´ do 3000 s∏uchaczy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Stanach
Zjednoczonych z proÊbà o wype∏nienie autorskiej
ankiety poÊwi´conej zaburzeniom w czasie snu.
Wype∏nionà ankiet´ zwróci∏o 87% badanych,

50

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

a 30% tej grupy zg∏osi∏o chrapanie (42% m´˝czyzn
vs 25% kobiet). Analiza wykaza∏a, ˝e w grupie
chrapiàcych wyst´puje istotnie statystycznie wy˝sze BMI ni˝ w grupie niechrapiàcych (Patel i in.
2008).
W 2009 roku Adewole i wspó∏pracownicy
przedstawili w swoim artykule wyniki badaƒ dotyczàcych wyst´powania obturacyjnego bezdechu podczas snu, przeprowadzonych w grupie
370 osób w wieku 20–59 lat, którzy byli proszeni o wype∏nienie kwestionariusza berliƒskiego
oraz oceniani wed∏ug skali sennoÊci Epworth.
W badanej grupie, sk∏adajàcej si´ z wybranych
losowo pracowników dwóch szpitali w Abud˝y
w Nigerii wyodr´bniono podgrup´ m∏odych doros∏ych, czyli 42 osoby w wieku 20–29 lat (11%).
W podgrupie tej ani wÊród kobiet, ani wÊród
m´˝czyzn nie by∏o osób z wysokim ryzykiem zespo∏u bezdechów, co wykaza∏a analiza wype∏nionych kwestionariuszy. W omawianej pracy nie
przedstawiono wyników oceny wed∏ug skali sennoÊci Epworth dla tej grupy wiekowej (Adewole i
in. 2009).
W kolejnych badaniach, opublikowanych
w 2009 roku, Nojomi i wspó∏pracownicy zaj´li
si´ analizà wzorca snu u m∏odych doros∏ych.
W tym celu poprosili 400 studentów medycyny
i lekarzy rezydentów w wieku 17–43 lat o wype∏nienie autorskiej ankiety sk∏adajàcej si´ z 34 pytaƒ. Tylko jedno z nich odnosi∏o si´ do chrapania
(brzmia∏o: „Czy chrapiesz?”) i mo˝na by∏o na nie
odpowiedzieç tylko: „Tak” lub „Nie”. Odpowiedzi
twierdzàcej udzieli∏o 14% respondentów. Poza
tym badania wykaza∏y dodatnià korelacj´ pomi´dzy wartoÊcià BMI a wyst´powaniem chrapania
(Nojomi i in. 2009).
W 2010 roku Lund i wspó∏pracownicy przeprowadzili badania, których celem tak˝e by∏o
okreÊlenie wzorca snu, a ponadto ujawnienie
czynników wp∏ywajàcych na jego niskà jakoÊç.
Grupà badanà by∏o 1125 studentów w wieku
17–24 lat, którzy wype∏niali pi´ç ankiet oceniajàcych sen, nastrój i stres: Pittsburgh Sleep
Quality Index (PSQI), the Epworth Sleepiness
Scale, Horne-Ostberg Morningness – Eveningness Scale, Profile of Mood States, Subjective
Units of Distress Scale. Âredni wynik sennoÊci
(mierzonej w skali Epworth) w trakcie dni roboczych wynosi∏ w badanej grupie 6,8, a w trakcie
dni wolnych od pracy 6,7. A˝ 25% studentów
osiàgn´∏o wynik >10 punktów, co wskazuje
na nadmiernà sennoÊç w ciàgu dnia. W badaniach tych nie zajmowano si´ chrapaniem ani
bezdechami podczas snu (Lund i in. 2010).
W 2012 roku Asha’ari i wspó∏pracownicy
opublikowali wyniki badaƒ wykonanych w dwóch

i wspó∏pracownicy By∏y one przeprowadzone
w grupie 916 chilijskich studentów w wieku
18–35 lat (Êrednia wieku 21,8 ± 3,3). Na podstawie kwestionariusza autorzy stwierdzili, ˝e
u 7,8% badanych wyst´puje wysokie ryzyko zespo∏u bezdechów podczas snu. Analizujàc wykonane pomiary: masy cia∏a, wzrostu, ciÊnienia
t´tniczego, pulsu, obwodu talii i bioder, wykazali
oni istotny statystycznie zwiàzek pomi´dzy wysokimi wartoÊciami BMI, obwodu talii i bioder
oraz wskaênika talia–biodra a wysokim ryzykiem
zespo∏u bezdechów podczas snu. Nie wykazali
takiego zwiàzku dla podwy˝szonych wartoÊci
ciÊnienia t´tniczego (Wosu i in. 2014).
Badania przeprowadzone na stosunkowo
du˝ej grupie przedstawili w 2015 roku Sanders
i wspó∏pracownicy Obejmowa∏y one 12 469 osób
w wieku od 18 do 74 lat (z wyodr´bnionà podgrupà w wieku 18–34 lat) pochodzàcych z latynoskiej populacji zamieszkujàcej cztery amerykaƒskie miasta (Nowy Jork, Chicago, Miami i San
Diego). Celem pracy by∏o zbadanie zale˝noÊci
pomi´dzy zapaleniem przyz´bia a zaburzeniami
oddychania podczas snu. Autorzy oparli analiz´
badanej grupy na wynikach badania snu wykonanego za pomocà aparatu Apnea Risk Evaluation System. Urzàdzenie to wykonuje pomiary
saturacji, pulsu, przep∏ywu powietrza przez kaniul´ nosowà, chrapania oraz ruchów g∏owy.
W grupie wiekowej 18–34 lat u 5,6% osób autorzy stwierdzili AHI od 5 do 15, a u 2,5% osób
AHI > 15 (Sanders i in. 2015).
Odpowiedzi na pytania dotyczàce wyst´powania zaburzeƒ oddychania podczas snu by∏y brane
pod uwag´ w analizie rekordów medycznych
2147 obywateli chilijskich w wieku 15–40 lat,
opublikowanej w 2015 roku przez Brockmanna
i wspó∏pracowników Na pytanie: „Czy zawsze
chrapiesz?”, odpowiedzia∏o twierdzàco 53,8%
m´˝czyzn i 38,3% kobiet. Na wszystkie trzy pytania dotyczàce chrapania: „Czy zawsze chrapiesz?”, „Czy ktoÊ obserwowa∏ u Ciebie bezdech?”, „Czy jesteÊ senny/senna w ciàgu dnia?”,
odpowiedzia∏o „Tak” 2,5% osób (Brockmann i in.
2015).
W 2015 roku Azad i wspó∏pracownicy przedstawili prac´ poglàdowà na temat zaburzeƒ snu
wÊród studentów (Azad i in. 2015), w której problem chrapania i bezdechów podczas snu w grupie
m∏odych doros∏ych poruszyli jedynie raz, cytujàc
opisanà uprzednio prac´ Pashy i Khana (2003).
Na u˝ytek przedstawianej pracy dokonano
przeglàdu piÊmiennictwa zawartego w polskich
bazach danych: w „Polskiej bibliografii lekarskiej
1979–1990” oraz „Polskiej bibliografii lekarskiej
1991–2016”. Poszukiwano artyku∏ów podobnie

▲

120-osobowych grupach m∏odych doros∏ych
(grupa osób z nadciÊnieniem t´tniczym oraz
grupa kontrolna; Êrednia wieku w ka˝dej z nich:
27 lat). Autorów interesowa∏y zaburzenia snu,
które oceniali na podstawie skali sennoÊci
Epworth oraz badaƒ polisomnograficznych. Okaza∏o si´, ˝e w grupie osób z nadciÊnieniem t´tniczym wyst´powanie i nasilenie zespo∏u bezdechów podczas snu by∏o znaczàco statystycznie
wi´ksze ni˝ w grupie kontrolnej. U osób z tej
grupy stwierdzono tak˝e 2,7 razy wy˝szy iloraz
szans wystàpienia zespo∏u bezdechów podczas
snu. Ocena z wykorzystaniem skali sennoÊci
Epworth nie wykaza∏a pomi´dzy grupami statystycznie istotnej ró˝nicy (Asha'ari i in. 2012).
W 2012 roku Singh i wspó∏pracownicy
przedstawili badania przeprowadzone w grupie
548 hinduskich studentów medycyny w wieku
od 17 do 25 lat, w których pos∏u˝yli si´ podobnymi narz´dziami, co ich poprzednicy: zmodyfikowanym kwestionariuszem berliƒskim i skalà
sennoÊci Epworth. Wykazali oni, ˝e 17,7% badanych osób chrapie (a w tej grupie 16,5% zg∏asza
chrapanie g∏oÊniejsze od mowy), a u 5,2% od
3 do 4 razy w tygodniu obserwuje si´ przerwy
w oddychaniu. Âredni wynik ESS w tej grupie
wynosi∏ 6,9 ± 3,1 (Singh i in. 2012).
W 2014 roku Pensuksan i wspó∏pracownicy
opublikowali badania, których celem by∏o okreÊlenie zwiàzku zaburzeƒ oddychania podczas snu
z nadciÊnieniem t´tniczym. Grupà badanà by∏o
2911 tajlandzkich studentów (Êrednia wieku 20,3
± 1,3 lat), którzy byli proszeni o wype∏nienie kwestionariusza berliƒskiego. Wszystkim badanym
zmierzono tak˝e ciÊnienie t´tnicze. Wykazano, ˝e
6,3% uczestników badaƒ dotyczy wysokie ryzyko
zespo∏u bezdechów podczas snu, a u 4,6% zdiagnozowano nadciÊnienie t´tnicze. U osób z wysokim ryzykiem zespo∏u bezdechów podczas snu
wykazano wy˝sze wartoÊci nast´pujàcych parametrów: BMI, obwód talii, obwód bioder, wskaênik talia–biodra, skurczowe i rozkurczowe ciÊnienie t´tnicze (Pensuksan i in. 2014).
W 2014 roku ci sami badacze w tej samej
grupie studentów przeanalizowali zwiàzek wysokiego ryzyka zespo∏u bezdechów podczas snu
z wyst´powaniem oty∏oÊci. U 9,6% badanych
stwierdzili nadwag´, a u 4,5% oty∏oÊç (a w tej
grupie u 12,4% – oty∏oÊç brzusznà), a w dalszej
kolejnoÊci ustalili istotny zwiàzek pomi´dzy tymi
parametrami a wysokim ryzykiem zespo∏u bezdechów podczas snu. Zale˝noÊç ta wyst´powa∏a
bez wzgl´du na p∏eç oraz nadciÊnienie t´tnicze
(Chen i in. 2014).
Badania z wykorzystaniem kwestionariusza
berliƒskego opublikowali w 2014 roku Wosu
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jak w bazie PubMed, tj. kojarzàc has∏a przedmiotowe: „zaburzenia oddychania podczas snu”
+ „m∏odzi doroÊli”; „bezdech senny obturacyjny” + „m∏odzi doroÊli”; „chrapanie” + „m∏odzi
doroÊli”; „zaburzenia oddychania podczas snu”
+ „studenci”; „bezdech senny obturacyjny”
+ „studenci”; „chrapanie” + „studenci”. Niestety,
poszukiwania wed∏ug tych kryteriów nie przynios∏y rezultatu w postaci znalezionych opracowaƒ.
Analiza piÊmiennictwa zarejestrowanego
w bazie Cochrane, zawierajàcej systematyczne
przeglàdy oparte na wiarygodnych informacjach
naukowych, ujawni∏a 102 prace, jednak ˝adnej
z nich nie mo˝na by∏o w∏àczyç do przedstawionego przeglàdu piÊmiennictwa, gdy˝ nie spe∏nia∏y kryteriów wymienionych na poczàtku
artyku∏u.
Na podstawie przeglàdu literatury dotyczàcej
chrapania i bezdechów podczas snu u m∏odych
doros∏ych mo˝na postawiç nast´pujàce pytania:
1. Czy m∏odzi doroÊli sà bardziej podobni
do dzieci czy do doros∏ych po 30. roku ˝ycia? Czy sà mo˝e grupà cz´Êciowo przypominajàcà zarówno dzieci, jak i doros∏ych?

2. Jaki rodzaj diagnostyki nale˝a∏oby zastosowaç w tej grupie wiekowej? Czy przyj´te
metody badawcze powinny bazowaç
na standardach stosowanych u dzieci czy
u doros∏ych?
3. Jakie kryteria diagnostyczne i normy powinno si´ przyjàç w odniesieniu do tej
grupy wiekowej?
4. Czy w tej grupie wiekowej powinno si´
wykonywaç badania przesiewowe?
5. Kiedy w grupie m∏odych doros∏ych pojawiajà si´ nast´pstwa chrapania i bezdechów podczas snu i czy jest ju˝ wtedy
za póêno na diagnostyk´ przesiewowà?
Jednostka chorobowa jakà jest OBPS, manifestuje si´ w odmienny sposób w ró˝nych populacjach wiekowych. Dotychczasowe badania
skupiajà si´ g∏ównie na dzieciach i doros∏ych,
analizujàc patogenez´, diagnostyk´ i leczenie.
Mniej dok∏adniej przebadana jest grupa m∏odych
doros∏ych, w której do tej pory nie wypracowano
standardów post´powania. ●
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PROBLEMY RYNOLOGICZNE
U KOBIET W CIÑ˚Y
lek. Natalia Zi´ba, lek. Anna Koniewska, prof. dr hab. med. Maciej Misio∏ek
RHINOLOGICAL ISSUES IN PREGNANT WOMEN
Pregnant patients could be a challenge for ENT
doctors. Changes in women’s physiology during
pregnancy could lead to the appearance of new
symptoms in chronic diseases and occurrence of new
disorders. Their treatment might be bothersome,
because of restrictions in therapy among pregnant
women. It is crucial to remember that in this very
special time in women’s lives, physicians are taking
care of two lives: the mother and the child. Treatment should relieve symptoms while ensuring the
safe development of the unborn child. This article
presents the most common rhinological diseases
which can occur in pregnancy with the indications
on dealing with them.

(Mag. ORL, 2019, 70, XVIII, 55–60)
Key words:
pregnancy, rhinology, pyogenic granuloma, epistaxis

ZMIANY FIZJOLOGICZNE
U KOBIET W CIÑ˚Y
Zmiany anatomiczne i fizjologiczne zachodzàce od pocz´cia do koƒca po∏ogu majà charakter miejscowy i uk∏adowy. Kluczowà rol´ odgrywajà w nich hormony. Nast´puje wzrost st´˝enia
we krwi m.in. aldosteronu, estrogenów i progesteronu. Wzrasta obj´toÊç krwi krà˝àcej
o 30–50% w stosunku do stanu sprzed cià˝y
(Goldstein i Govindaraj 2012). Osocze zwi´ksza
swojà obj´toÊç o 45%, natomiast masa erytrocytarna o 20%. Skutkuje to wystàpieniem fizjologicznej niedokrwistoÊci ci´˝arnych. Dzia∏anie
progesteronu powoduje rozszerzenie naczyƒ
w∏osowatych na ca∏ej d∏ugoÊci dróg oddechowych, dochodzi do obrz´ku i przekrwienia b∏ony
Êluzowej. Progesteron wywiera bezpoÊrednio
wp∏yw na drogi oddechowe, poszerza si´ Êwiat∏o
tchawicy i oskrzeli, co powoduje intensyfikacj´
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Czas cià˝y jest okresem szczególnym, podczas którego nast´puje szereg zmian w organiêmie kobiety. Majà one na celu zapewnienie
optymalnych warunków dla rozwoju wewnàtrzmacicznego p∏odu i przygotowanie kobiety
do porodu. Kobieta zmaga si´ z wyst´powaniem
wielu wczeÊniej nieobserwowanych objawów.
Niektóre choroby przewlek∏e ulegajà zaostrzeniu, przebieg innych staje si´ ∏agodniejszy.
Ci´˝arna pacjentka jest wyzwaniem dla lekarzy
wielu specjalnoÊci, tak˝e dla laryngologów.
TrudnoÊç w doborze schematów leczenia dopuszczonych w okresie cià˝y oraz koniecznoÊç
zdefiniowania momentu, kiedy nale˝y przejÊç
z postawy wyczekujàcej do leczenia ukierunkowanego, które nierzadko wià˝e si´ z mniejszym
bàdê wi´kszym ryzykiem dla p∏odu, mo˝e byç
dla lekarza trudnym zadaniem. Ograniczone sà
metody diagnostyczne, wi´kszoÊç badaƒ radiologicznych jest zarezerwowana dla sytuacji
szczególnych ze wzgl´du na potencjalne niekorzystne dzia∏anie na rozwijajàce si´ dziecko. Niezmiernie wa˝ne jest, aby mimo pojawiajàcych
si´ trudnoÊci diagnostycznych i terapeutycznych
podejmowaç racjonalne kroki prowadzàce do postawienia rozpoznania i wdro˝enia leczenia,
które zniesie lub pozwoli kontrolowaç objawy.
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wentylacji p´cherzykowej. Hormony trofoblastyczne stymulujà przerost b∏ony Êluzowej, dzia∏anie to modulujà estrogeny. Hormony p∏ciowe
mediujà reakcj´ w b∏onach Êluzowych poprzez
receptory histaminowe, zwi´kszajàc ekspresj´
H1 receptorów w komórkach nab∏onka i naczyƒ
krwionoÊnych (Caparroz i in. 2016). Estrogeny
wywierajà dodatkowo bezpoÊredni efekt cholinergiczny, powodujàc obrz´k b∏ony Êluzowej
nosa i zwi´kszenie aktywnoÊci wydzielniczej
gruczo∏ów b∏ony Êluzowej (Goldstein i Govindaraj
2012). Podwy˝szone st´˝enie estrogenów i progesteronu stymuluje proliferacj´ Êródb∏onka.
W cià˝y konieczne jest zwi´kszenie unaczynienia
tkanek, ˝eby zapewniç odpowiednià perfuzj´
wszystkich narzàdów. Zachodzàce zmiany w organiêmie kobiety wynikajà ze wzmo˝onego zapotrzebowania metabolicznego w tym okresie.

B∏ona Êluzowa nosa
i zatok przynosowych
W czasie cià˝y nasilajà si´ dolegliwoÊci ze
strony nosa i zatok. Pacjentki skar˝à si´ na zaburzenia dro˝noÊci nosa, katar. Cz´Êciej ni˝ w populacji ogólnej wyst´puje krwawienie z nosa.
Mo˝e si´ tak˝e okazaç, ˝e kobieta nie by∏a Êwiadoma obecnoÊci zmian strukturalnych w jamie
nosa, jak skrzywienie przegrody nosa, ma∏˝owina puszkowa czy przerost ma∏˝owin nosowych.
Gdy pojawia si´ obrz´k b∏ony Êluzowej nosa,
który jest zwiàzany bezpoÊrednio ze zmianami
hormonalnymi w cià˝y, dochodzi do istotnych
zaburzeƒ dro˝noÊci nosa, które znacznie obni˝ajà jakoÊç ˝ycia. Cz´sto zaostrzajà si´ objawy
przewlek∏ego zapalenia zatok i przewlek∏ego zapalenia b∏ony Êluzowej nosa, niezale˝nie od etiologii (Goldstein i Govindaraj 2012). Wyró˝niamy
zapalenie b∏ony Êluzowej nosa podczas cià˝y
i zapalenie b∏ony Êluzowej nosa cià˝owe.
Do pierwszej grupy zaliczamy zapalenia b∏ony
Êluzowej nosa na tle alergicznym, polekowe, niealergiczne i naczynioruchowe, które mia∏y swój
poczàtek przed zajÊciem w cià˝´. Z kolei zapalenie b∏ony Êluzowej nosa cià˝owe to uczucie zatkania nosa, którego nie stwierdzano wczeÊniej,
zwykle wyst´puje mi´dzy drugim a trzecim tymestrem cià˝y, trwa szeÊç tygodni lub d∏u˝ej
i przemija w ciàgu dwóch tygodni po porodzie
(Caparroz i in. 2016).
W praktyce klinicznej bardzo istotny jest
wywiad lekarski, który pozwala zró˝nicowaç,
z jakiego rodzaju zaburzeniem mamy do czynienia, i wdro˝yç w∏aÊciwe leczenie. Majàc na uwadze dobro p∏odu, nale˝y zaczàç od post´powania
niefarmakologicznego. W przypadku objawów
o pod∏o˝u alergicznym wytyczne British Society
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for Allergy and Clinical Immunology (BSACI)
zalecajà, by w pierwszej kolejnoÊci unikaç
ekspozycji na alergeny i substancje dra˝niàce
(Scadding i in. 2008, Odedra 2014).
Zabiegi niefarmakologiczne obejmujà równie˝ stosowanie maÊci barierowej wokó∏ kraw´dzi nozdrzy. MaÊci, takie jak wazelina lub maÊç
na bazie wosku, mogà pomóc w zatrzymywaniu
du˝ych py∏ków, podobnie jak filtry nosowe. Polecane jest p∏ukanie nosa i zatok izotonicznymi
roztworami soli morskiej (Scadding i in. 2008,
Odedra 2014). Zabiegi te, powtarzane regularnie, pozwalajà usunàç nadmiar Êluzu i zanieczyszczeƒ, w tym alergenów, zmniejszajàc tym
samym stan zapalny. Dodatkowo regenerujà
i nawil˝ajà b∏on´ Êluzowà nosa, której suchoÊç
równie˝ mo˝e powodowaç przykre objawy.
Wspomagajàco w stanach zapalnych zaleca si´
stosowanie preparatów nawil˝ajàcych na bazie
olejów naturalnych.
Kluczowe jest, aby kobiety z utrzymujàcymi
si´ objawami kataralnymi nie stara∏y si´ podejmowaç leczenia na w∏asnà r´k´, lecz kontaktowa∏y si´ z lekarzem. Pokutuje przekonanie, ˝e
donosowe leki miejscowo obkurczajàce b∏on´
Êluzowà nosa sà bezpieczne, poniewa˝ dzia∏ajà
tylko w miejscu podania. To po nie najcz´Êciej
si´gajà ci´˝arne. Poglàd ten jest b∏´dny, gdy˝
ta grupa leków przy d∏ugotrwa∏ym stosowaniu
mo˝e byç bezpoÊrednià przyczynà wystàpienia
przewlek∏ego nie˝ytu polekowego, którego objawy sà utrwalone, trudne w leczeniu i utrzymujà
si´ po porodzie (Funk i Gelbard 2010).
Utrudnione oddychanie przez nos jest objawem, którego nie nale˝y bagatelizowaç ze
wzgl´du na mo˝liwoÊç rozwini´cia si´ zespo∏u
bezdechu sennego z jego powa˝nymi dla ˝ycia
i zdrowia skutkami. O’Brien i wspó∏pracownicy
(2012) przeprowadzili badanie majàce na celu
ocen´ zwiàzku wyst´powania chrapania u ci´˝arnych ze zwi´kszonym ryzykiem nadciÊnienia
cià˝owego i stanu przedrzucawkowego. Kobiety
w cià˝y by∏y pytane za pomocà kwestionariusza
o wyst´powanie u nich chrapania i incydentów
bezdechu Êródsennego. Równolegle analizowano ich dokumentacj´ medycznà. Wyciàgni´to
nast´pujàce wnioski: kobiety, u których chrapanie zosta∏o zapoczàtkowane w cià˝y, majà
istotnie statystycznie wi´ksze ryzyko wystàpienia nadciÊnienia cià˝owego i stanu przedrzucawkowego, nie wykazano takiego zwiàzku dla
kobiet, które zg∏asza∏y wyst´powanie chrapania
przed pocz´ciem dziecka. W populacji kobiet
chrapanie dotyczy 4% kobiet nieb´dàcych w cià˝y i 23% ci´˝arnych w trzecim trymestrze cià˝y.
Wed∏ug Franklin i wspó∏pracowników (2000)

kobiety, które chrapià w czasie cià˝y, cz´Êciej
rodzà dzieci o mniejszej masie urodzeniowej, ni˝
wynika to z wieku cià˝owego i punktacji w skali
Apgar < 7.
Zaburzenia oddychania zwiàzane ze snem
poczàwszy od nawykowego chrapania, a skoƒczywszy na zespole obturacyjnego bezdechu
sennego sà cz´sto niezdiagnozowane, zw∏aszcza
wÊród kobiet. Pacjentki sà nieÊwiadome realnego
zagro˝enia. Wa˝ne, ˝eby podczas wizyt pytaç
cz∏onków rodziny o sen ich najbli˝szych (chrapanie, bezdech). Pomocna mo˝e byç ocena w skali
sennoÊci Epworth. WÊród czynników ryzyka zaburzeƒ oddychania zwiàzanych ze snem u ci´˝arnych wymienia si´ wzrost masy cia∏a, który
w tym okresie jest zjawiskiem oczywistym.
Twierdzi si´, ˝e przyrost masy cia∏a o 10% jest
zwiàzany ze zwi´kszonym 6-krotnie ryzykiem
powstania zaburzeƒ oddychania podczas snu.
Mechanizmy ∏àczàce zaburzenia oddychania
zwiàzane ze snem i choroby sercowo-naczyniowe sà wieloczynnikowe, obejmujàce nadmiernà
aktywnoÊç wspó∏czulnà, zapalenie i dysfunkcj´
Êródb∏onka. NadciÊnienie t´tnicze wyst´pujàce
u ci´˝arnych jest jednà z g∏ównych przyczyn
chorób wyst´pujàcych u kobiet w cià˝y i noworodków. Zwi´ksza ryzyko wystàpienia powik∏aƒ
oko∏oporodowych oraz zgonu (zarówno matki,
jak i dziecka).
Niektórzy autorzy podajà, ˝e korzyÊci w leczeniu zaburzeƒ oddychania podczas snu przynosi u˝ywanie na noc plastrów na nos. Plastry
unoszà zastawk´ przedsionka nosa, powodujàc
rozszerzenie przewodów nosowych i zwi´kszenie przep∏ywu powietrza przez jam´ nosa (Funk
i Gelbard 2010).

niu twardym; lokalizacja nosowa jest rzadka
(Delbrouck i in. 2011). W obr´bie struktur nosa
najcz´Êciej roÊnie na b∏onie Êluzowej przegrody
nosa (65%), w 18% przypadków na Êcianie bocznej, a w 16% przypadków w przedsionku nosa.
Zwykle jest niewielkich rozmiarów i ulega spontanicznej inwolucji po porodzie (Delbrouck i in.
2011, Cornthwaite i in. 2013, Debnath i Chatterjee 2018). Zmiana ta, mimo ˝e ma charakter
∏agodny, w czasie cià˝y mo˝e przysporzyç k∏opotów terapeutycznych i byç êród∏em trudnych
do opanowania krwawieƒ z nosa.
JeÊli nie dojdzie do inwolucji guza, leczeniem z wyboru jest ca∏kowite usuni´cie zmiany
z ewentualnà selektywnà embolizacjà naczynia
przed zabiegiem. Po wyci´ciu zmiany w 16%
przypadków dochodzi w krótkim czasie do nawrotów: u oko∏o po∏owy ci´˝arnych, u których
zmiana by∏a usuwana przed rozwiàzaniem, nast´puje jej nawrót w kolejnej cià˝y (Bi i in. 2018).
Post´powanie jest zale˝ne od ci´˝koÊci objawów
i wieku cià˝owego. W trakcie cià˝y lepiej jest
podjàç próby odroczenia zabiegu do jej zakoƒczenia (Fernandez, Hamilton i Nach 2014, Bi i in.
2018). Jako leczenie farmakologiczne niektórzy
autorzy (Delbrouck i in. 2011) proponujà stosowanie glikokortykosteroidów oraz propranololu,
który indukuje zanik zmiany poprzez wazokonstrykcj´. Propranolol nale˝y do kategorii C leków
stosowanych w cià˝y wed∏ug klasyfikacji FDA.
Ze wzgl´du na brak odpowiednich badaƒ potwierdzajàcych jego bezpieczeƒstwo mo˝na go
stosowaç tylko w przypadku bezwzgl´dnych
wskazaƒ (Delbrouck i in. 2011). Leczenie operacyjne najlepiej jest przeprowadziç po porodzie
lub mi´dzy 4–6 miesiàcem cià˝y przez proste
wyci´cie zmiany.

Ziarniniak ropotwórczy
Krwawienia z nosa
Kolejnym zagadnieniem wa˝nym do omówienia jest krwawienie z nosa. W cià˝y ryzyko
jego wystàpienia wzrasta trzykrotnie w stosunku do populacji ogólnej kobiet (Cornthwaite i in.
2013). Wp∏yw majà na to z jednej strony podwy˝szone st´˝enie estrogenu, które wywo∏uje
zwi´kszenie ukrwienia b∏ony Êluzowej nosa, z drugiej strony wyst´pujàce cz´sto w cià˝y przewlek∏e
zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, omówione ju˝
wczeÊniej. Krwawienie ci´˝arnych rozpoznajemy,
jeÊli wystàpià dwa lub wi´cej epizody krwawienia
podczas cià˝y (Dugan-Kim i in. 2009).
Wykazano, ˝e kobiety w cià˝y, u których wystàpi∏y krwawienia z nosa, majà wi´ksze ryzyko
krwotoków poporodowych. Zagro˝enie jest tym
wi´ksze, im wi´ksza jest liczba krwawieƒ z nosa
w cià˝y (Dugan-Kim i in. 2009). Zwi´kszone
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Opisane przemiany predysponujà do wystàpienia niektórych schorzeƒ, m.in. ziarniniaka
ropotwórczego. Znany jest równie˝ pod nazwà
ziarniniak naczyniowy lub guz cià˝owy. Klinicznie objawia si´ jako g∏adka lub zrazikowata,
szybko rosnàca, egzofityczna zmiana o szerokiej
krwawiàcej podstawie. Nie wykazuje potencja∏u
transformacji nowotworowej ani tendencji do naciekania. Wyst´puje rzadko, g∏ównie u kobiet
w wieku reprodukcyjnym, u 2–5% ci´˝arnych.
Do czynników ryzyka jego wystàpienia nale˝à:
miejscowe dra˝nienie, urazy i zmiany hormonalne, w tym okres cià˝y. Cz´Êciej pojawia si´
w dwóch ostatnich trymestrach cià˝y (Delbrouck
i in. 2011). W 60% przypadków guz ten wyst´puje
w rejonie g∏owy i szyi. Najcz´stszà lokalizacjà sà
dziàs∏a, mo˝e pojawiç si´ równie˝ na wardze,
j´zyku, b∏onie Êluzowej policzka, na podniebie-
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ryzyko krwawienia nie jest zatem zwiàzane tylko
z obrz´kiem i przekrwieniem b∏ony Êluzowej nosa,
ale ma charakter ogólnoustrojowy.
Ryzyko wystàpienia krwawienia z nosa
istotnie zwi´ksza nadciÊnienie t´tnicze. Mimo ˝e
podczas cià˝y fizjologicznie nast´puje obni˝enie
ciÊnienia t´tniczego w I i II trymestrze, nadciÊnienie t´tnicze jest jednà z cz´Êciej rozpoznawanych patologii w cià˝y. Ci´˝arne z nadciÊnieniem t´tniczym sà zagro˝one bardzo powa˝nymi
powik∏aniami, takimi jak przedwczesne oddzielenie si´ ∏o˝yska, krwotoki, niewydolnoÊç wàtroby, ostra niewydolnoÊç nerek czy zespó∏ rozsianego wykrzepiania wewnàtrznaczyniowego.
Dlatego nale˝y przy wyst´pujàcych krwotokach
z nosa ka˝dorazowo zmierzyç ciÊnienie t´tnicze
i pobraç krew na badania laboratoryjnego, aby nie
przeoczyç potencjalnie Êmiertelnego zagro˝enia.
Po zaopatrzeniu krwotoku pacjentka wymaga
konsultacji ginekologicznej i kardiologicznej.
W przypadku stwierdzenia ∏agodnego i umiarkowanego nadciÊnienia t´tniczego w cià˝y post´powanie powinno si´ zaczàç od modyfikacji stylu
˝ycia. Zalecane jest znaczne ograniczenie wysi∏ku fizycznego i odpoczynek w pozycji le˝àcej,
najlepiej na lewym boku. Nie trzeba ograniczaç
soli w diecie, gdy˝ jej niedobór mo˝e nasilaç
hipowolemi´ i wtórnie pogarszaç ukrwienie
macicy. JeÊli takie dzia∏anie nie skutkuje, w∏àcza
si´ leczenie farmakologiczne, którym z wyboru
jest metylodopa (Szczepaniak-Chiche∏, Br´borowicz i Tykarski 2006, Rapacz, Filipek 2009,
Scantlebury i in. 2013).
Nale˝y tak˝e pami´taç o takich jednostkach
chorobowych, jak pierwotna ma∏op∏ytkowoÊç
immunologiczna, wrodzony niedobór czynnika
VII czy trombocytopenia ci´˝arnych, w których
przebiegu mo˝e dochodziç do nawracajàcych
krwawieƒ z nosa. Pierwotna ma∏op∏ytkowoÊç
immunologiczna jest spowodowana obecnoÊcià
w organizmie autoprzeciwcia∏ skierowanych
przeciwko p∏ytkom krwi. Wyst´puje najcz´Êciej
mi´dzy 20. a 40. rokiem ˝ycia, trzy razy cz´Êciej
u kobiet w cià˝y. Cià˝a mo˝e spowodowaç jej
nawrót. Przyczynà mogà byç wahania st´˝eƒ
hormonów, zw∏aszcza estrogenów, które zwi´kszajà ekspresj´ receptorów Fc dla immunoglobulin na powierzchni makrofagów. Przeciwcia∏a
op∏aszczajà trombocyty, powodujàc ich niszczenie
przez makrofagi Êledziony i wàtroby (Br´borowicz i Banaszewska 2005). Wi´kszoÊç przypadków nie wymaga leczenia, o ile liczba p∏ytek krwi
nie spadnie poni˝ej 50 x 103/µl przed porodem
lub poni˝ej 20–30 x 103/µl w I i II trymestrze
(Bukar i in. 2009). Leczeniem z wyboru w stabilnym stanie pacjentki jest stosowanie doustnie
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kortykosteroidów, zaczynajàc od ma∏ych dawek
10–20 mg prednizonu (kat. C) na dob´ przez
oko∏o 7 dni, nast´pnie dawk´ dostosowuje si´
do liczby p∏ytek (Bukar i in. 2009, Chojnowski
2013). W ci´˝szych przypadkach, gdy konieczne
jest szybkie zwi´kszenie liczby p∏ytek, stosuje
si´ do˝ylny preparat immunoglobulin (IVIG),
który nale˝y do kategori C leków. Dopuszczalne
jest leczenie skojarzone w przypadku braku skutecznoÊci monoterapii lub krwawienia zagra˝ajàcego ˝yciu. Splenektomia ze wzgl´du na wysokie ryzyko utraty cià˝y powinna byç rozwa˝ana
w ostatecznoÊci u pacjentek z ma∏op∏ytkowoÊcià
samoistnà opornà na leczenie, gdy liczba p∏ytek
utrzymuje si´ poni˝ej 10 x 103/µl (Chojnowski
2013).
Niedobór czynnika VII to choroba dziedziczona w sposób autosomalny recesywny, cz´sto
póêno rozpoznawana, która mo˝e mieç skàpoobjawowà manifestacj´ klinicznà. Choroba mo˝e
si´ ujawniç dopiero w cià˝y w postaci krwotoków
z nosa lub krwotokiem poporodowym. Nie nale˝y zatem bagatelizowaç nawracajàcych krwotoków z nosa i w ka˝dym przypadku przeprowadziç
niezb´dnà diagnostyk´.
W przypadku niedoboru czynnika VII stosuje
si´ preparaty rekombinowanego czynnika VIIa
(kat. C) (Aynaoǧlu i in. 2010).
Ma∏op∏ytkowoÊç ci´˝arnych najcz´Êciej wyst´puje w III trymestrze cià˝y, jej przyczynà jest
zwi´kszona aktywacja p∏ytek oraz hemodylucja.
Liczba p∏ytek krwi oscyluje zwykle w granicach
70–80 x 103/µl. Z regu∏y nie wymaga interwencji, przebiega bezobjawowo i ust´puje po cià˝y.
JeÊli wystàpi krwotok z nosa, zazwyczaj skuteczne jest zastosowanie tamponady przedniej
w os∏onie antybiotyku. Nie ma koniecznoÊci rutynowego stosowania transfuzji krwi i sk∏adników
krwiopochodnych, które wià˝à si´ z ryzykiem
przysz∏ych reakcji hemolitycznych i niewielkim,
choç istniejàcym ryzykiem przeniesienia zaka˝enia od dawcy. Wskazaniem do ich podania jest
liczba p∏ytek krwi mi´dzy 30 a 50 x 103/µl
DIAGNOSTYKA
Wykonywanie badaƒ rentgenodiagnostycznych u kobiet w cià˝y jest ograniczone do wyjàtkowych przypadków. W sytuacjach wymagajàcych
wykonania badania obrazowego nosa i zatok
preferowane jest wykonanie rezonansu magnetycznego bez kontrastu. Wi´kszoÊç Êrodków
kontrastowych do stosowania w rezonansie magnetycznym zawiera w swoim sk∏adzie gadolin,
który mo˝e przenikaç przez ∏o˝ysko i kumulowaç
si´ w organizmie p∏odu. Je˝eli potencjalne korzyÊci wynikajàce z badania z u˝yciem kontrastu

przewy˝szajà istniejàce ryzyko, nale˝y zastosowaç jak najmniejszà mo˝liwà iloÊç Êrodka
kontrastowego, maksymalnie skróciç czas badania, a po jego zakoƒczeniu nawodniç pacjentk´
w celu przyspieszenia wyp∏ukiwania kontrastu
z krwiobiegu. Kontrast jodowy mo˝e wywo∏aç
p∏odowà nadczynnoÊç tarczycy, dlatego wed∏ug
statusu Amerykaƒskiej Szko∏y Radiologii mo˝e
byç u˝ywany tylko po uzyskaniu Êwiadomej zgody
pacjentki, po rozwa˝eniu korzyÊci i ryzyka wynikajàcych z jego zastosowania (Garcia-Bournissen, Shrim i Koren 2006, Goldstein, Govindaraj
2012, Tremblay i in. 2012, Ray i in. 2016).

PODSUMOWANIE
Problemy rynologiczne kobiet w cià˝y to zagadnienie wieloaspektowe, niezb´dna jest ÊwiadomoÊç przemian zachodzàcych w organizmie
w tym okresie, aby zdawaç sobie spraw´, jakich
dolegliwoÊci mo˝emy si´ spodziewaç. Wa˝ne
jest, aby zachowaç czujnoÊç i wiedzieç, ˝e pewne objawy, jak na przyk∏ad mierne krwawienie
z nosa czy chrapanie, z pozoru b∏ahe, mogà byç
objawem powa˝nych schorzeƒ, które wik∏ajà
cià˝´, a nawet zagra˝ajà ˝yciu matki i dziecka.
Niezwykle istotny jest odpowiedni dobór leczenia preparatami uznanymi za bezpieczne w cià˝y.
Bardzo wa˝na jest rozmowa z pacjentkà, zw∏aszcza w sytuacjach trudnych klinicznie. Szczegó∏owe
informacje o mo˝liwych rozwiàzaniach, o ryzyku,
jakie niosà proponowane badania diagnostyczne
i farmakoterapia, sà niezb´dne. Kluczowe jest,
by pacjentka rozumia∏a istot´ problemu i by∏a
w stanie wyraziç Êwiadomà zgod´. Ka˝dorazowo
nale˝y rozwa˝yç korzyÊci i zagro˝enia wià˝àce
si´ z podj´tà przez nas terapià. Prowadzenie

▲

FARMAKOTERAPIA W CIÑ˚Y
Leczenie farmakologiczne w cià˝y ma pewne restrykcje ze wzgl´du na ograniczonà liczb´
leków, których stosowanie uznaje si´ za bezpieczne podczas cià˝y. Poniewa˝ kobiety ci´˝arne sà na ogó∏ wykluczone z uczestnictwa w badaniach klinicznych, brak jest odpowiednich
prospektywnych informacji na temat bezpieczeƒstwa przyjmowania leków w okresie cià˝y.
Dost´pne informacje sà oparte na badaniach
obserwacyjnych z odpowiednim porównaniem
grupy. Powszechnie u˝ywana jest klasyfikacja
FDA. Przyjmuje si´, ˝e leki z kategorii A i B mogà byç bezpiecznie przyjmowane przez ci´˝arne.
WÊród leków z kategorii B stosowanych
w chorobach nosa i zatok nale˝y wymieniç budezonid (aerozol donosowy), leki antyhistaminowe
loratadyn´ i cetyryzyn´ (Goldstein i Govindaraj
2012), kromoglikan dwusodowy w postaci kropli
do nosa. W przypadku budezonidu badania prowadzono nad preparatem do podawania wziewnego,
a nie donosowego, sugerujà one bezpieczeƒstwo
stosowania w cià˝y. Flutikazon i mometazon sà
bezpieczne do stosowania w I trymestrze cià˝y
(Alhussien, Alhedaithy i Alsaleh 2018). Doustne
leki steroidowe i leki obkurczajàce b∏on´ Êluzowà nosa znajdujà si´ w kategorii C i nale˝y ich
unikaç, zw∏aszcza w I trymestrze cià˝y (Caparroz
i in. 2016). Ostatnie badania wykaza∏y wi´ksze
ryzyko wad wrodzonych u dzieci urodzonych
przez kobiety stosujàce doustne lub donosowe
leki obkurczajàce naczynia krwionoÊne (Yau i in.
2013, Odedra 2014). Bardzo pomocne w leczeniu chorób nosa i zatok, a zarazem obarczone
najmniejszym ryzykiem dzia∏aƒ niepo˝àdanych,
jest ich p∏ukanie roztworami soli izotonicznej.
Uczucie zatkania nosa mo˝e tak˝e zmniejszyç
spanie z uniesionà g∏owà pod kàtem 30–45 stopni (Caparroz i in. 2016). W przypadku wystàpienia ostrego zapalenia zatok zaleca si´ stosowanie amoksycyliny, która jest lekiem z wyboru
w tej jednostce chorobowej. JeÊli pacjentka jest

uczulona na penicylin´, mo˝na zastosowaç azytromycyn´ (Funk, Gelbard 2010). Penicyliny i cefalosporyny generalnie sà uwa˝ane za leki bezpieczne w cià˝y. Trzeba zachowaç szczególnà
ostro˝noÊç w stosowaniu ceftriaksonu ze wzgl´du na mo˝liwoÊç wystàpienia ˝ó∏taczki jàder
podkorowych u noworodka. Azytromycyna mo˝e
byç podawana w przypadku uczulenia na penicyliny, a erytromycyna w sytuacji istotnych wskazaƒ (kat. B). Stosujàc inne antybiotyki nale˝àce
do kategorii B, nale˝y rozwa˝yç, czy korzyÊci
z ich zastosowania przewy˝szajà ryzyko oraz czy
sà one lekami z wyboru w post´powaniu w danej
chorobie.
Wytyczne post´powania w alergicznym nie˝ycie nosa (ARIA) zalecajà stosowanie w przypadku
ca∏orocznego alergicznego nie˝ytu nosa glikokortykosteroidu donosowego, a w postaci sezonowej
korzystne mo˝e byç do∏àczenie doustnego leku
przeciwhistaminowego. Glikokortykosteroidy donosowe mogà byç skojarzone z donosowymi lekami przeciwhistaminowymi. Azelastyna w postaci
areozolu do nosa nie jest zalecana do stosowania
w I trymestrze cià˝y. Post´powanie niefarmakologiczne polega na unikaniu nara˝enia na alergeny
i dym tytoniowy (Bro˝ek, Bousquet i Agache
2017). Wspó∏czeÊnie uwa˝a si´, ˝e odczulanie
mo˝e byç kontynuowane w cià˝y, jeÊli podczas
wczeÊniejszej terapii nie dosz∏o do reakcji systemowej. W przypadku przerostu ma∏˝owin nosa,
gdy objawy sà bardzo dokuczliwe, mo˝na stosowaç RFA (ang. radiofrequency ablation) (Funk,
Gelbard 2010).
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leczenia kobiet w cià˝y to sytuacja niezwyk∏a,
poniewa˝ tak naprawd´ mamy do czynienia
z dwoma pacjentami. W tym szczególnym okre-

sie przysz∏e matki powinny si´ czuç dobrze i bezpiecznie, a to jest w stanie zapewniç profesjonalna opieka medyczna. ●
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OTORYNOLARYNGOLOGIA
W SZPITALU POWSZECHNYM
KRAJOWYM WE LWOWIE
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek
OTORHINOLARYNGOLOGY AT THE NATIONAL
GENERAL HOSPITAL IN LVOW
The beginnings of otorhinolaryngology in Lvov in the
south-eastern borderlands of the Second Republic of
Poland related to the National General Hospital
in Lvow are mentioned first of all. The role of the
hospital's surgical department in the formation of
otorhinolaryngology is analyzed in detail. Achievements of such Lvov surgeons as: Józef Molendziƒski,
Jan Szeparowicz and Grzegorz Ziembicki, jr. are
depicted.
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Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi
Przewodniczàcy Sekcji: prof. Andrzej Kierzek

Poczàtki otorynolaryngologii na ziemiach
polskich byLy trudne. Tak˝e we Lwowie. Istnia∏y
tam dwa jej nurty. Jeden zwiàzany ze Szpitalem
Powszechnym Krajowym1, drugi, nieco m∏odszy
– z Wydzia∏em Lekarskim Uniwersytetu Jana
Kazimierza2.
Poczàtki otorynolaryngologii lwowskiej kojarzone sà zazwyczaj z laryngologià klinicznà,
która wywodzi∏a si´ z Kliniki Chirurgicznej
Uniwersytetu Lwowskiego zarzàdzanej przez
prof. Ludwika Rydygiera (1850–1920). Teofil
Zalewski (1872–1954), od 1897 r. asystent tej
Kliniki, w latach 1900–1908 prowadzi∏ kliniczne
ambulatorium chorób usznych i gardlanych,
a w paêdzierniku 1907 r. mianowany zosta∏ docentem prywatnym chorób usznych3. Dla Êcis∏oÊci historycznej podaç trzeba, ˝e w 1905 r. laryngologi´ wyk∏ada∏ Les∏aw Gluziƒski (1858–1932),
a otiatri´ – Teofil Zalewski4. Ten nurt kojarzony
jest tak˝e z Antonim Juraszem sen. (1847–1923)5,
wczeÊniej profesorem uniwersytetu w Heidelbergu, który przyby∏ do Lwowa w 1908 r., aby
objàç katedr´ laryngologii na Uniwersytecie
Franciszkaƒskim6.
Jest to jednak postrzeganie b∏´dne. Otorynolaryngologia lwowska wywodzi si´ bowiem
z Oddzia∏u Chirurgicznego Szpitala Powszechnego Krajowego. Jak do tego dosz∏o?
Kiedy decyzjà w∏adz oÊwiatowych Austrii
z 1870 r. zamkni´to Instytut Medyko-Chirurgiczny
we Lwowie, formalnie zaprzestano nauczania chirurgii w tym mieÊcie. Misji odrodzenia nauczania tej lekarskiej dyscypliny podjà∏ si´ Oddzia∏
Chirurgiczny lwowskiego Szpitala Powszechnego Krajowego, a póêniej Szpital Âw. Zofii i Poliklinika, gdzie dzia∏ali m.in. Hilary Paulin Schramm
(1857–1940) oraz Roman Baràcz (1856-1930)7.
Poczàtki Szpitala Powszechnego Krajowego
we Lwowie si´gajà roku 1762, kiedy to bp Samuel
G∏owiƒski ufundowa∏ jeden z najpi´kniejszych
w mieÊcie pod wzgl´dem architektonicznym budynków8. MieÊci∏ zakon Zgromadzenia Braci Mi∏osierdzia, a po kasacji zakonu budynek w 1785 r.
przekazano w∏adzom Êwieckim. Od roku 1866 zawww.magazynorl.pl
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rzàd Szpitala wszed∏ w zakres kompetencji
Wydzia∏u Krajowego – organu zarzàdzajàcego
i wykonawczego galicyjskiego Sejmu Krajowego,
dzia∏ajàcego w latach 1861–19149.
W 1871 roku Zygmunt Dobieszewski
(1836–1896), lekarz i dzia∏acz spo∏eczny, informowa∏, ˝e ówczeÊnie doskonale wyposa˝ony
w narz´dzia chirurgiczne by∏ w tym Szpitalu tylko
oddzia∏ chirurgiczny10; inne oddzia∏y wykazywa∏y
znaczne sprz´towe niedobory. Dobieszewski nieco
sarkastycznie zapytywa∏: „Pochodzi to mo˝e z winy ordynujàcych, ˝e nie upominajà si´ o narz´dzia
dla nich niezb´dne, a mo˝e nie potrzebujà takowych?”11. Jan Stella-Sawicki (1831–1911), lekarz,
dzia∏acz spo∏eczny i niepodleg∏oÊciowy, od 1873 r.
przez 35 lat inspektor szpitali krajowych we Lwowie, w 1873 r. donoszàc o z∏ym stanie technicznym budynku Szpitala Powszechnego, informowa∏: „dach w szpitalu jest tak stary, tak zbutwia∏y
i zepsuty, ˝e reparacja jego sta∏a si´ niemo˝ebnà”.
Sale na parterze i pierwszym pi´trze by∏y wysokie,
ale ju˝ od drugiego pi´tra – niskie i „nie dajàce
∏atwo si´ przewietrzyç”. Takie sale, nieodpowiadajàce wymogom higieny, znajdowa∏y si´ tak˝e
w oddziale chirurgicznym12. W po∏owie 1890 r.
Wydzia∏ Krajowy zleci∏ dyrektorowi Szpitala opra-

cowanie programu budowy nowego budynku.
W powo∏anej w tym celu komisji, obradujàcej
pod przewodnictwem cz∏onka Wydzia∏u Krajowego Franciszka Hoszarda (1822–1899), lekarza,
pos∏a do Sejmu Krajowego, znaleêli si´ m.in. chirurdzy Hilary Paulin Schramm, pionier chirurgii
dziec´cej, oraz Grzegorz Ziembicki. Zaprojektowano klinik´ chirurgicznà – bo tak nazwano planowany budynek – m.in. z czterema salami po dziesi´ç
∏ó˝ek, salà operacyjnà, izbà przyj´ç i dwoma
mieszkaniami dla asystentów. Uruchomienie kliniki nastàpiç mia∏o w 1897 r. razem z klinikà
chorób wewn´trznych13.
Oddzia∏em chirurgii kierowa∏ prymariusz,
mianowany przez Wydzia∏ Krajowy, po zasi´gni´ciu opinii dyrektora szpitala. Stanowiska lekarzy
obsadzane by∏y tylko przez doktorów medycyny
i chirurgii14. Gdy w po∏owie lat 70. XIX stulecia
w∏adze krajowe przej´∏y „zak∏ad chorych”15, liczba
medycznego personelu by∏a bardzo uboga, zupe∏nie niewystarczajàca. Wskaênik liczby pacjentów
przypadajàcych na jednego lekarza by∏ znacznie
zani˝ony w porównaniu z krakowskim szpitalem
Êw. ¸azarza, a tak˝e szpitalami wiedeƒskimi16. Niedobór kadr lekarskich nie jest wi´c tylko signum
temporis naszych czasów.

Ryc. 1. Szpital Powszechny Krajowy we Lwowie. Foto A. Lenkiewicz 1937 r. Zjazd Lekarzy i Przyrodników
Polskich we Lwowie 1937
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W po∏owie lat 80. XIX wieku oddzia∏ chirurgiczny liczy∏ ok. 80 ∏ó˝ek, a okresowo nawet 130.
Niedostatki personelu lekarskiego, s∏u˝by
do opieki nad chorymi, trudnoÊci sprz´towe
i aprowizacyjne starano si´ rekompensowaç naukowym podejÊciem do wszelakich szpitalnych
problemów. Wybudowano pracowni´ chemicznà, prosektorium, lekarze korzystali z zagranicznych czasopism medycznych, naukowe obserwacje dotyczy∏y nawet ˝ywienia chorych17.
Do lat 80. XIX wieku w medycynie polskiej rzadko rozwijano badania naukowe; skupiano si´ bowiem raczej na praktyce klinicznej. Sprawia∏a to
niedostateczna liczba pracowni badawczych
i ograniczony do nich dost´p, powszechny niedobór lekarzy wynik∏y z sytuacji politycznej Polski
(brak uczelni, ruchy emigracyjne, deportacje)
etc.18.
Pos∏ug´ piel´gniarskà19, czynnoÊci felczerskie, „nadzór nad praktykantami kursów medycznych”, prowadzenie apteki szpitalnej, ˝ywienie chorych, prowadzenie szpitalnej szwalni,
wreszcie praktyki religijne pe∏ni∏y siostry mi∏osierdzia na mocy podpisanego w grudniu 1870 r.
porozumienia mi´dzy Wydzia∏em Krajowym
a Zgromadzeniem Sióstr Mi∏osierdzia Êw. Wincentego á Paulo. Uwa˝ano, ˝e „w r´kach sióstr
by∏ faktycznie ca∏y zarzàd szpitala”. W zamian
chorzy oraz ogó∏ spo∏eczeƒstwa darzyli siostry
mi∏osierdzia za ich rzetelnà prac´ oraz poÊwi´cenie wielkim uznaniem20.
Wanda Wojtkiewicz-Rok twierdzi∏a, ˝e wysokie kwalifikacje kierowników oddzia∏ów sprawi∏y,
˝e niektóre oddzia∏y, np. chirurgiczny, dorównywa∏y w owym czasie poziomowi europejskiemu21.

▲

Ryc. 2. Jan Szeparowicz (1843–1882). Zb. Spec.
G∏ównej Biblioteki Lekarskiej sygn. 9/1060

Na prze∏omie XIX i XX stulecia22 dzia∏alnoÊç
szpitali powszechnych opiera∏a si´ na ustawie
z 28 lipca 1897 r. og∏oszonej w Dzienniku Urz´dowym Krajowym nr 47, ze zmianami opublikowanymi 13 lipca 1906 oraz 11 lipca 1907 r.23
W 1872 r. prymariuszem Oddzia∏u Chirurgicznego Szpitala Powszechnego Krajowego we
Lwowie zosta∏ Józef Molendziƒski (1839–1875),
absolwent Uniwersytetu Jagielloƒskiego, wychowanek prof. Antoniego Bryka. Zajmowa∏y go
przede wszystkim zagadnienia ortopedii i urologii, tak˝e laryngologii. Opracowa∏ w∏asnà
metod´ resekcji stawu biodrowego. Wykonywa∏
tracheotomie, usuwa∏ cia∏a obce prze∏yku, bada∏
m.in. sk∏ad chemiczny Êliny z przyusznicy. Zajmowa∏ si´ uszkodzeniami nosa ze stanowiska
sàdowo-lekarskiego24. By∏ wspó∏za∏o˝ycielem
Towarzystwa Lekarskiego Galicyjskiego. Zasiada∏ w radzie miasta Lwowa25. W 1871 r. dziekan
Wydzia∏u Lekarskiego w Kijowie zaproponowa∏
mu katedr´ chirurgii. Propozycj´ t´ polski lekarz
jednak odrzuci∏26.
Po Êmierci Molendziƒskiego oddzia∏em kierowa∏ jego uczeƒ Jan Szeparowicz (1843–1882),
student Uniwersytetu Jagielloƒskiego i absolwent Uniwersytetu Wiedeƒskiego, gdzie otrzyma∏ stopieƒ doktora medycyny, chirurgii oraz
magistra po∏o˝nictwa. Ordynowa∏ w oddziale
szpitalnym Józefa Dietla w Wiedniu, by∏ tak˝e
asystentem w Klinice Chirurgicznej Instytutu
Medyko-Chirurgicznego we Lwowie27. By∏ chirurgiem wszechstronnym. Szeparowicz zawsze
starannie analizowa∏ wykonywane przez siebie
trudne wówczas operacyjne r´koczyny, og∏aszajàc je na ∏amach czasopism medycznych28. Czyni∏
rzetelne zestawienia informacji z ró˝norakich europejskich oÊrodków, ustosunkowujàc si´ do nich,
podajàc w∏asne sugestie lub krytyczne uwagi29.
Wobec braku jednomyÊlnoÊci co do koniecznoÊci
przeprowadzania tracheotomii w przypadku b∏onicy, w chorobie tej szczególnie cz´sto wykonywa∏
inhalacje z kwasu mlekowego, a w razie braku poprawy dopiero ucieka∏ si´ do tracheotomii. Tracheotomie, rozszczepienia krtani wykonywa∏
tak˝e m.in. w zaawansowanych postaciach gruêlicy krtani30. Zajmowa∏ si´ równie˝ trudnym naonczas terapeutycznym problemem, jakim by∏o
leczenie zw´˝eƒ krtani31. Mimo ˝e oddzia∏ chirurgiczny w Szpitalu Powszechnym Krajowym
z powodu przedwczesnej Êmierci prowadzi∏ tylko
przez 7 lat, da∏ si´ poznaç jako „osobistoÊç wybitna, […] Êcis∏y badacz, […] rzetelny spostrzegacz,
godzien pami´ci polskiego spo∏eczeƒstwa”32.
Na stanowisko ordynatora w grudniu 1882 r.
powo∏ano tymczasowo Grzegorza Ziembickiego
(1849–1915), syna lekarza, tak˝e Grzegorza
www.magazynorl.pl
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Ziembickiego sen., cieszàcego si´ w tym mieÊcie
powszechnym szacunkiem. Ziembicki jr. by∏ absolwentem Wydzia∏u Lekarskiego w Pary˝u, laureatem konkursu na stanowisko „assistant interne”, pozwalajàcego na szkolenie w klinikach
francuskich, m.in. u Julesa Peana. Przed przyjazdem do Lwowa w Wiedniu nostryfikowa∏ dyplom
oraz ucz´szcza∏ do kliniki chirurgicznej Theodora Billrotha. Wkrótce og∏oszono konkurs. Stan´li
do niego, oprócz Ziembickiego, Alfred Obaliƒski
z Krakowa, Bogus∏aw de Berier Longchamps
– lekarz miejski i Szpitala Sióstr Mi∏osierdzia we
Lwowie, uczestnik powstania listopadowego
i Józef Gostyƒski – sekundariusz oddzia∏u
chirurgicznego we Lwowie. Zaskoczenie by∏o
ogromne. Wygra∏ Ziembicki. Zastanawiano si´,
czy b´dzie on w stanie poprowadziç najwi´kszy
we wschodniej Galicji oddzia∏ chirurgiczny.
Poparcie Stelli-Sawickiego, osoby cieszàcej si´
du˝ym autorytetem, mia∏o zapewne znaczenie
decydujàce.
1 stycznia 1883 roku Ziembicki zosta∏ prymariuszem. Jan Stella-Sawicki niezwykle pozytywnie oceni∏ osiem pierwszych miesi´cy pracy
nowego prymariusza. Leczono w tej placówce
1140 chorych, z których zmar∏o 67, a wÊród nich
30 „u których ˝adna operacja wykonana byç nie
mog∏a”33. W nast´pnych latach zakres dzia∏alnoÊci chirurgicznej poszerza∏ si´. Dokonywano
operacji z zakresu chirurgii jamy brzusznej, laryngologii, ortopedii, ginekologii, urologii, a tak˝e neurochirurgii. Otwarto ambulatoria chirurgiczne, urologiczne, laryngologiczne. Chorymi
urologicznymi zajà∏ si´ Zenon Leƒko, dajàc zaczàtek jednemu z pierwszych na ziemiach polskich oddzia∏owi urologicznemu. Ziembicki publikowa∏ wiele prac, m.in. na temat znieczulenia
dol´dêwiowego, ekstyrpacji mi´Êniaków macicy,
operacji stercza, leczenia t´tniaków etc.34.
Trudno ustaliç dok∏adnà liczb´ chirurgów
ordynujàcych w tym oddziale. W 1892 r. sekundariuszem I kl. by∏ Wiktor Lege˝yƒski, sekundariuszami II kl. – Teofil Ulrich i Julian Bory, a lekarzami pomocniczymi: Jan Papeé, Micha∏ WoÊ, Karol
Go∏´biewski, Jakub Korman i W∏odzimierz Pajàczkowski35. W dwa lata póêniej sk∏ad osobowy
oddzia∏u uleg∏ pewnej zmianie: sekundariuszami
I kl. zostali Walery Frankowski i Julian Bory, sekundariuszem II kl. W∏odzimierz Pajàczkowski,
a bezp∏atnymi lekarzami pomocniczymi: Zygmunt
Spalke36, Oskar Pilewski, Tadeusz Niemczynowski,
Bogdan Baraƒski i Tadeusz Fechter37. Zespó∏ lekarski Ziembickiego liczy∏ Êrednio od 8 do 10 osób;
zdarza∏o si´, ˝e na praktyk´ przyje˝d˝ali lekarze
z Królestwa Polskiego38.
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Grzegorz Ziembicki jr. by∏ cz∏onkiem Krajowej Rady Zdrowia (1888–1897), cz∏onkiem wielu towarzystw naukowych tak˝e za granicà.
W lipcu 1897 r. zatwierdzono habilitacj´ Ziembickiego jako docenta prywatnego chirurgii39.
W 1903 r. otrzyma∏ tytu∏ profesora nadzwyczajnego. Wyszkoli∏ wielu chirurgów, tak˝e na Uniwersytecie, zajmujàcych potem eksponowane
stanowiska ordynatorów i dyrektorów szpitali.
Ziembicki operowa∏ wielu chorych z zakresu
otorynolaryngologii i pogranicza. W lekarskim
piÊmiennictwie udokumentowa∏ m.in.: chorego
z mi´sakiem przyusznicy, w∏ókniakiem jamy
nosowogard∏owej, przeprowadzi∏ operacj´ plastycznà rozszczepu górnej wargi, podniebienia
mi´kkiego i twardego40.
Z inicjatywy Ziembickiego utworzono
w 1897 r. przy Oddziale Chirurgicznym ambulatorium chorób uszu, nosa i gard∏a, którym kierowa∏ Zygmunt Stanis∏aw Spalke (1868–1943)41,
kszta∏cony w tej dziedzinie w Wiedniu, m.in.
u Karla Stoerka (1832–1899) i Josepha Grubera
(1827–1900). W 1901 r. zosta∏ mianowany przez
Wydzia∏ Krajowy „kierownikiem i ordynarjuszem
ambulatorjum dla chorób uszu, nosa i gard∏a
przy Oddziale chirurgicznym Szpitala Powszechnego we Lwowie”42. W 1901 r. tak˝e dla chorych
otorynolaryngologicznych wyodr´bniono kilka
∏ó˝ek na Oddziale Chirurgicznym, gdzie dokonywano drobnych operacji z tego zakresu. W grudniu
1913 r. Spalke razem z Jakubem Berlsteinem
prowadzi∏ w ambulatorium szkolenie z chorób
uszu, prowadzi∏ tak˝e szkolenia na kursie dokszta∏cajàcym dla lekarzy, zorganizowanym
przez ordynatorów Szpitala Powszechnego.

Ryc. 3. G. Ziembicki jr (1849–1915) Zbiory J.G.
Ziembickiego. W. Noszczyk: Zarys dziejów chirurgii
polskiej. Warszawa 2011, s. 136

Chorych otolaryngologicznych przybywa∏o, zatem Spalke usilnie czyni∏ starania o utworzenie
samodzielnego oddzia∏u otolaryngologicznego.
W 1915 r. oficjalnie wydzielono z Oddzia∏u Chirurgicznego 12 ∏ó˝ek dla chorych na uszy, nos
i gard∏o i krtaƒ43.
Dzi´ki wstawiennictwu Wito∏da Ziembickiego, bratanka prof. Grzegorza Ziembickiego,
w maju 1924 r uda∏o si´ uzyskaç skromne poczàtkowo pomieszczenie w jednym ze skrzyde∏
Szpitala oraz niewielkie finanse na pewne, jednak niewystarczajàce wyposa˝enie. Tak powsta∏
pierwszy we Lwowie Oddzia∏ Otolaryngologiczny, liczàcy 16 ∏ó˝ek, z odr´bnà operacyjnà salà
i ambulatorium. W 1925 r. Zygmunt Spalke
otrzyma∏ nominacj´ na ordynatora tego Oddzia∏u. Oddzia∏ Otolaryngologiczny Szpitala
Powszechnego we Lwowie, w którym hospitalizowano chorych nie tylko ze Lwowa i okolic,
ale tak˝e z województw tarnopolskiego, stanis∏awowskiego, wo∏yƒskiego i lubelskiego, by∏
placówkà poÊwi´conà par exellence medycynie
praktycznej „przy Êcis∏em jednak przestrzeganiu
klinicznych metod pracy”. Szczególnie zajmowano si´ diagnostykà i terapià chorób uszu,
w miar´ miejsca przyjmowane by∏y tak˝e choroby wchodzàce w zakres rynolaryngologii.
Przyjmowano przypadki najci´˝sze, wymagajàce
natychmiastowej interwencji chirurgicznej, a leczenie zachowawcze przeprowadzano zasadniczo w ambulatorium; tylko w miar´ wolnych
miejsc kierowano na Oddzia∏44. Rol´ Spalkego dla
lwowskiej i polskiej otorynolaryngologii przedstawiono w odr´bnej publikacji45.
Wracajàc do Grzegorza Ziembickiego,
w 1911 r. przeszed∏ on na emerytur´, rezygnujàc
tak˝e z pracy na uniwersytecie, a funkcj´ prymariusza oddzia∏u chirurgicznego Szpitala Powszechnego przejà∏ Hilary Schramm, uczeƒ Antoniego
Bryka, Theodora Billrotha i Jana Mikulicza-Radec-

kiego, wczeÊniej lekarz lwowskiego Dzieci´cego
Szpitala Êw. Zofii, pionier chirurgii dzieci´cej,
który oficjalnie zosta∏ prymariuszem w Szpitalu
Powszechnym Krajowym dopiero w 1918 r.46.
Schramm penetrowa∏ tak˝e rejony otorynolaryngologii. By∏ entuzjastà elektrolizy w leczeniu
nowotworów z∏oÊliwych tej okolicy. Drogà podniebiennà usuwa∏ w∏ókniaki m∏odzieƒcze jamy
nosowo-gard∏owej, a drogà bocznego rozci´cia
gard∏a – raki migda∏ków podniebiennych, usuwa∏ tak˝e cia∏a obce prze∏yku i dolnych dróg
oddechowych47.
Po latach prymariuszem Szpitala Powszechnego Krajowego zosta∏ prof. W∏adys∏aw Dobrzaniecki (1897–1941), prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kazimierza. S∏ynà∏ szczególnie
z operacji urologicznych oraz na nerwach wspó∏czulnych, by∏ pionierem chirurgii plastycznej.
Wykonywa∏ tak˝e operacje w zakresie nosa i gard∏a48.
Wspomniani lwowscy lekarze Szpitala Powszechnego Krajowego wprowadzili otorynolaryngologi´ na forum kliniczne. Ich szczegó∏owe
dokonania w dziedzinie otorynolaryngologii b´dà
zanalizowane w osobnych publikacjach.
W owym czasie istnia∏y we Lwowie tak˝e
inne dobre chirurgiczne oddzia∏y: w Lecznicy
Powszechnej, gdzie dzia∏a∏ Roman Baràcz, Szpitalu Êw. Zofii, gdzie ordynowa∏ Hilary Schramm,
oraz w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu kierowanej od 1897 r. przez Ludwika Rydygiera,
potem Schramma. By∏y to placówki, w których
otorynolaryngologia znalaz∏a swoje miejsce.
Dokonania otorynolaryngologów – profesorów
lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza:
Antoniego Jurasza sen., Teofila Zalewskiego i ich
wychowanków pozwoli∏y tej ga∏´zi lekarskiej
wiedzy nadal rozwijaç si´ nie tylko praktycznie,
ale i naukowo49. ●

PRZYPISY
2. Uniwersytet Lwowski, utworzony w 1661 r. z kolegium jezuickiego przez Jana II Kazimierza, by∏ trzecim po krakowskim
(1364) i wileƒskim (1579) polskim uniwersytetem. Od 25 paêdziernika 1919 r. nosi∏ nazw´ Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Cyt. wg K. Bro˝ek: Ruch studentów medycyny w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w latach 1919-1939. „Annales Academiae Medicae Silesiensis” 2001, t. LV, s. 46; W. Koskowski: Wydzia∏ Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Dodatek tygodniowy do „Ostatnich WiadomoÊci”
VII, nr 49 (306). Mannheim 12 XII 1954.

▲

1. Austria, obejmujàc w pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r.
po∏udniowy obszar Rzeczypospolitej, nazwany póêniej Galicjà,
obj´∏a razem z nim 314 szpitali polskich. Taki znaczny majàtek
móg∏by byç przy rozumnym jego kierowaniu poczàtkiem nowoczesnego dobrze urzàdzonego szpitalnictwa. W∏adys∏aw
Szumowski (1875-1954), wybitny historyk i filozof medycyny,
pisa∏ ˝e „w gruncie rzeczy jednak wszystko koƒczy∏o si´ na germanizacji i ucisku finansowym, nie wy∏àczajàc i grubych nadu˝yç”. Cyt. wg W. Szumowski: Tymczasowa notatka o 314 szpitalach polskich, obj´tych w r. 1772 przez zabór austrjacki.
„Biuletyn Ministerstwa Zdrowia Publicznego” 1919, nr 8, s. 7;
W. Szumowski: Kartka z historji austrjackich rzàdów medycznych we Lwowie w koƒcu XVIII w. Warszawa 1928, s. 3.
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