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Droga Kole˝anko,
Szanowny Kolego,

witam wszystkich Paƒstwa bardzo serdecznie
po nieco d∏u˝szej przerwie. 

Pandemia covidowa zmieni∏a realia naszego
˝ycia w wielu obszarach. W duchu liczymy, ̋ e nor-
malnoÊç wnet wróci, tylko nie potrafimy okreÊliç,
co znaczy wnet. I tak spoglàdamy z nadziejà
na jutro, które niczym nie ró˝ni si´ od wczoraj
– codzienne informacje o nowych zachorowa-
niach, liczbie zgonów, ograniczeniach itd. 

Pandemia zdeterminowa∏a równie˝ naszà
inicjatyw´ redagowania, drukowania i bezp∏at-
nego dystrybuowania Magazynu Otorynolaryn-
gologicznego, którà realizujemy ju˝ od 19 lat.
Brak sponsorów, ograniczone kampanie rekla-
mowe firm farmaceutycznych i sprz´towych
sprawi∏y, ˝e zabrak∏o nam w tym roku funduszy
na druk i wysy∏k´ kolejnych numerów Magazynu.
Stàd te˝ w bie˝àcym roku Magazyn Otorynola-
ryngologiczny b´dzie dost´pny tylko w wersji
ONLINE. Mam nadziej´, ˝e tak jak dotychczas
i w tej wersji b´dzie on dla Paƒstwa interesujàcy
i wa˝ny. Dla przypomnienia podaj´, ˝e najnowszy
numer Magazynu Otorynolaryngologicznego,
jak te˝ wszystkie numery archiwalne sà dost´pne
na stronie www.magazynorl.pl

B´d´ wdzi´czny za przekazanie tych infor-
macji w Paƒstwa Êrodowisku.

Z wyrazami szacunku

Prof. Antoni Krzeski

Warszawa, marzec 2021



https://www.mp.pl.ksiegarnia/produkt/20995
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Nosogard∏o, okreÊlane równie˝ gard∏em gór-
nym lub cz´Êcià nosowà gard∏a, jest przestrzenià
∏àczàcà jam´ nosa z gard∏em. Sklepienie nosogar-
d∏a od ty∏u i ku do∏owi ogranicza cz´Êç podstaw-
na koÊci potylicznej, na której dolnej powierzchni
znajduje si´ guzek gard∏owy b´dàcy przyczepem
wi´zad∏a pod∏u˝nego przedniego kr´gos∏upa, po-
wi´zi gard∏owo-podstawnej i zwieracza górnego
gard∏a. Przednia cz´Êç sklepienia jest zbudowa-
na z trzonu koÊci klinowej, której blaszki przyÊrod-
kowe wyrostków skrzyd∏owatych tworzà cz´Êç
Êciany bocznej nosogard∏a i sà miejscem przycze-
pu dla zwieracza górnego gard∏a. Tylno-dolna Êcia-
na kostna jest ukszta∏towana przez kr´g szczyto-
wy. Od przodu przestrzeƒ nosogard∏a ograniczajà
nozdrza tylne ∏àczàce nosogard∏o z jamà nosowà,
a dolnà granic´ nosogard∏a wyznacza podniebie-
nie mi´kkie (Bochenek i Reicher 2007, Drake, Vogl
i Mitchell 2015).

Nosogard∏o sàsiaduje z przestrzenià oko∏o-
gard∏owà, dzielàcà si´ na nieparzystà przestrzeƒ
zagard∏owà i parzystà przygard∏owà. W prze-
strzeni zagard∏owej znajduje si´ luêna tkanka
∏àczna, która oddziela jà od blaszki przedkr´go-
wej powierzchni szyi. Blaszka ta jest utworzo-
na przez powi´ê, która pokrywa mi´Ênie g∏´bo-
kie szyi, wi´zad∏o pod∏u˝ne przednie kr´gos∏upa
oraz trzony kr´gów szyjnych. B∏ona podÊluzowa
w górnej cz´Êci nosogard∏a jest pogrubia∏a i nosi
nazw´ powi´zi gard∏owo-podstawnej (Bochenek
i Reicher 2007, Drake, Vogl i Mitchell 2015).

Na Êcianie bocznej nosogard∏a znajduje si´
ujÊcie gard∏owe tràbki s∏uchowej. Le˝y ono
na poziomie tylnego koƒca ma∏˝owiny nosowej
dolnej. Górnà i tylnà cz´Êç ujÊcia tràbki s∏ucho-
wej otacza migda∏ek tràbkowy – skupienie tkan-
ki ch∏onnej pokryte nab∏onkiem wielorz´dowym
urz´sionym. Migda∏ek ten tworzy wynios∏oÊç
wokó∏ ujÊcia tràbki s∏uchowej, okreÊlanà rów-
nie˝ jako wa∏ tràbkowy. BezpoÊrednio nad nim
znajduje si´ zachy∏ek Rosenmüllera rozciàgajàcy
si´ a˝ do sklepienia (Bochenek i Reicher 2007,
Drake, Vogl i Mitchell 2015). 

Migda∏ek gard∏owy z kolei jest po∏o˝ony
na tylnej Êcianie nosogard∏a. Ma on kszta∏t czwo-
rokàtny lub trójkàtny skierowany podstawà
ku do∏owi. Do przodu od migda∏ka gard∏owego
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NASOPHARYNGITIS

Nasopharyngitis is one of the most problematic signs
and syndromes in the ENT practice. The causes of
nasopharyngitis remain uncertain. The aim of this
article is to explain nasopharyngitis etiology, signs
and symptoms. Its association with the nose obtura-
tion, the rhinosinusitis, the adenoid, the bacterial
biofilm, the microbiome of the nose, the nasopha-
ryngeal cancers, the pharyngeal cyst, the environ-
mental factors, the allergy and the laryngopharyngeal
reflux will be analyzed.

(Mag. ORL, 2021, 77, XX, 4–14)

Key words:
Nasopharynx, nasopharyngitis, post nasal drip, 
adenoid.
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organizmu (Kardos i Malek 2017). Do zaka˝enia
wirusami mo˝e dochodziç drogà kropelkà lub kon-
taktowà. WÊród wirusów wywo∏ujàcych nasopha-
ryngitis acuta wymienia si´ wirusy RS, wirusy pa-
ragrypy, koronawirusy i adenowirusy. Pomimo
istnienia ponad 200 gatunków wirusów mogàcych
wywo∏aç przezi´bienie, to rhinowirusy (ang. rhi-
noviruses, RVs) sà powodem ponad 80% infekcji.
RVs ró˝nià si´ od innych wirusów oddzia∏ywaniem
na receptory komórek nab∏onka. Ponadto RVs
w inny sposób stymulujà powstawanie stanu za-
palnego: nie dzia∏ajà cytotoksycznie, lecz wywo∏u-
jà humoralnà odpowiedê organizmu na czynnik
infekcyjny. Obecne w nosogardle RVs oddzia∏ujà
na receptory komórek nab∏onka (Jacobs i in. 2013,
Winther i in. 1984):

– ICAM-1/CD54 – receptor dla g∏ównych pod-
typów RV,

– ILDL – receptor dla mniejszych serotypów RV,
– Ityp-C – nie do koƒca poznany receptor dla 

RVs.
Rozpoznanie przezi´bienia ustala si´ co

do zasady na podstawie badania podmiotowego
dotyczàcego szybkiego rozwoju dolegliwoÊci.
Stwierdzane w przezi´bieniu objawy mo˝na po-
dzieliç na miejscowe: niedro˝noÊç nosa, katar,
kichanie, kaszel, ból gard∏a, sp∏ywanie wydzieli-
ny po tylnej Êcianie gard∏a, oraz ogólne: goràcz-
ka, bóle mi´Êniowe, zm´czenie, brak apetytu.
W szczególnych przypadkach diagnostyk´ infek-
cji wirusowej mo˝na przeprowadziç z wykorzy-
staniem badaƒ serologicznych (Mahony, Petrich
i Smieja 2011). 

W badaniu przedmiotowym obserwuje si´
obrz´k b∏ony Êluzowej w obr´bie jam nosa, zaczer-
wienionà, zmienionà zapalnie b∏on´ Êluzowà gar-
d∏a, zaczerwienie i obrz´k tkanek nosogard∏a, na-
strzykni´cie (zaczerwienienie) spojówek. Z regu∏y
objawy sp∏ywajàcej wydzieliny po tylnej Êcianie
gard∏a mogà na siebie nachodziç i wyst´powaç
jednoczeÊnie.

Charakterystyczny obraz kliniczny zaka˝e-
nia wirusowego nie wymaga podejmowania
szczególnych dzia∏aƒ diagnostycznych i terapeu-
tycznych. Terapia ostrego zapalenia nosogard∏a
nie zak∏ada leczenia przyczynowego, w wi´kszo-
Êci przypadków wystarcza leczenie objawowe,
a wskazania do antybiotykoterapii sà sporadycz-
ne. Pasotti i wspó∏pracownicy wykazali w bada-
niu, ˝e lekarze zbyt cz´sto zalecajà antybiotyki
(nawet u ponad 30% pacjentów). Takie post´po-
wanie zwi´ksza lekoopornoÊç patogenów i mo˝e
utrudniaç leczenie pacjenta w przysz∏oÊci (Passioti
i in. 2014). Choroba ma charakter samoograni-
czajàcy w wyniku dzia∏ania uk∏adu immunolo-
gicznego cz∏owieka. Z tego powodu warto

oraz ku ty∏owi od lemiesza zmiennie po∏o˝ona jest
przysadka gard∏owa, pozosta∏oÊç rozwojowa kie-
szonki przysadkowej. Migda∏ek gard∏owy pokry-
wa nab∏onek dwuwarstwowy walcowaty urz´-
siony, miejscami wielowarstwowy p∏aski, który
przechodzi ku do∏owi w nab∏onek wielowarstwo-
wy p∏aski. Na powierzchni migda∏ka gard∏owego
wyst´pujà pod∏u˝ne bruzdy, na których dnie
otwierajà si´ przewody wyprowadzajàce gruczo-
∏ów surowiczo-Êluzowych. Poni˝ej migda∏ka gar-
d∏owego, na tylnej Êcianie nosogard∏a pokrytej
b∏onà Êluzowà, sà rozsiane drobne skupiska
tkanki ch∏onnej, tzw. grudki ch∏onne, które po-
wi´kszajà si´ w stanach zapalnych. Grudki wy-
st´pujà równie˝ w gardle Êrodkowym. Zarówno
migda∏ek gard∏owy, jak i tràbkowy wraz z grud-
kami ch∏onnymi wchodzà w sk∏ad pierÊcienia
ch∏onnego Waldeyera (Bochenek i Reicher 2007,
Drake, Vogl i Mitchell 2015). 

Nosogard∏o jest przestrzenià trudnà do oceny
klinicznej. Klasycznie bada si´ je za pomocà luster-
ka, co jest trudne technicznie i wymaga du˝ej bie-
g∏oÊci w celu rzetelnej oceny zawartych w nim
struktur. Obecnie t´ technik´ badania zast´puje
si´ badaniem endoskopowym z zastosowaniem
endoskopu sztywnego lub fiberoskopu, które
umo˝liwiajà bezpoÊrednià ocen´ wzrokowà struk-
tur zawartych w nosogardle (Major, Flores-Mir
i Major 2006, Yilmaz i in. 2008). W uzasadnionych
przypadkach w ocenie struktur nosogard∏a wyko-
rzystuje si´ badania radiologiczne, tj. tomografi´
komputerowà – TK i rezonans magnetyczny – MR.

Ostre zapalenie nosogard∏a
– Nasopharyngitis acuta

Rozwija si´ w przebiegu infekcji wirusowej
górnych dróg oddechowych, okreÊlanej mianem
przezi´bienia (ang. common cold). Wed∏ug euro-
pejskich wytycznych na temat zapalenia zatok
przynosowych i polipów nosa (EPOS 2020) prze-
zi´bienie definiuje si´ jako ostrà infekcj´ wirusowà
trwajàcà maksymalnie 10 dni (Fokkens i in. 2020).
WÊród dzieci w wieku szkolnym przezi´bienie
mo˝e wyst´powaç 7–10 razy w ciàgu roku. U doro-
s∏ych osób cz´stoÊç ta zmniejsza si´ do 2–5, mimo
to Êrednia liczba zachorowaƒ wynosi 3–4 rocznie.
Przezi´bienia sà zatem nieod∏àcznym elementem
nie tylko ̋ ycia rodzinnego, ale tak˝e praktyk lekar-
skich. Oznacza to, ˝e nasopharyngitis acuta wià˝e
si´ nie tylko ze znacznym zwi´kszeniem liczby
wizyt lekarskich, ale równie˝ ze zwi´kszonà ab-
sencjà w szkole lub pracy.

Do czynników ryzyka wyst´powania przezi´-
bienia mo˝emy zaliczyç: przebywanie w miejscach
z du˝ymi skupiskami ludnoÊci, czynniki genetycz-
ne, stres, palenie tytoniu oraz przetrenowanie
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w trakcie rozmowy z pacjentami podkreÊlaç, ˝e
odpoczynek oraz czas odgrywajà kluczowà rol´
w ich rekonwalescencji (Passioti i in. 2014). 

Rozpoznajàc ostre zapalenie nosogard∏a
w przebiegu przezi´bienia, nie mo˝emy pominàç
wspó∏wyst´pujàcego z nim zapalenia b∏ony Êlu-
zowej nosa i zatok przynosowych (rhinosinusi-
tis). Ostre zapalenie zatok przynosowych (rhino-
sinusitis acuta, RSA) jest definiowane jako nag∏e
wystàpienie dwóch lub wi´cej objawów, z któ-
rych jednym powinna byç niedro˝noÊç nosa lub
wydzielina z nosa (katar przedni/tylny) oraz do-
datkowo ból lub czucie rozpierania twarzy i za-
burzenia w´chu. RSA mo˝e si´ równie˝ wiàzaç
z objawami z pozosta∏ych cz´Êci górnych dróg
oddechowych, takimi jak ból gard∏a, chrypka
i kaszel, jak równie˝ dawaç niespecyficzne dole-
gliwoÊci ogólnoustrojowe, takie jak z∏e samopo-
czucie, uczucie zm´czenia i niewielka goràczka.
Przyjmuje si´, ˝e czas trwania RSA wynosi poni-
˝ej 12 tygodni. Badanie endoskopowe jam nosa
i diagnostyka radiologiczna nie sà wymagane
do postawienia rozpoznania RSA. Zaleca si´ wyko-
nanie przede wszystkim rynoskopii przedniej.
Badanie to mo˝e ujawniç objawy zapalenia, obrz´k
b∏ony Êluzowej i patologicznà wydzielin´. W bada-
niach laboratoryjnych zwi´kszenie wartoÊci se-
dymentacji erytrocytów (ESR) i CRP mo˝e byç
zwiàzane z RSA, ale nie sà to badania wymagane
do postawienia diagnozy (Fokkens i in. 2012, Klos-
sek i Mesbah 2011, Hueston i in. 1998).

Ostre zapalenie zatok przynosowych, po-
dobnie jak przezi´bienie, jest w 80% infekcjà wi-
rusowà, która obejmuje nos, nosogard∏o, jam´
ustnà i zatoki przynosowe. Szacuje si´, ˝e doro-
Êli chorujà do trzech razy rocznie na RSA. Ponad-
to RSA stanowi od 2 do 10% przyczyn wizyt u le-
karza POZ lub laryngologa, natomiast wÊród
dzieci jest to cz´stszy problem i wynosi 8–10%
rozpoznaƒ pediatrycznych. Warto zauwa˝yç,
˝e zanieczyszczenie Êrodowiska i ekspozycja
na dym tytoniowy sprzyjajà rozwini´ciu si´ RSA
(Monto 2002, Aitken i Taylor 1998, Brozek i in.
2009, van Cauwenberge i Ingels 1996).

W przebiegu RSA obserwuje si´ aktywacj´
mechanizmów obronnych jam nosa i zatok przyno-
sowych. W indukcji tych reakcji bierze udzia∏ rów-
nie˝ wrodzony i nabyty uk∏ad odpornoÊciowy.
Do charakterystycznych odruchów obronnych
zaliczamy: kichanie – by usunàç du˝e czàsteczki
dra˝niàce b∏on´ Êluzowà, Êluz – aby uwi´ziç mniej-
sze czàsteczki, transport Êluzówkowo-rz´skowy –
majàcy na celu przemieszczenie Êluzu do przewo-
du pokarmowego i w nim neutralizacj´ patogenów
(van Cauwenberge i Ingels 1996).

Przebieg RSA charakteryzuje si´ fazami,
które przechodzà jedna w drugà w miar´ trwa-
nia choroby. Przedstawione w tabeli I fazy RSA
mo˝emy podzieliç na dwie wirusowe oraz trzecià
okreÊlanà okresem nadka˝enia bakteryjnego. 

Leczenie RSA jest g∏ównie objawowe. W po-
czàtkowej fazie choroby, która charakteryzuje
si´ wodnistym, obfitym wyciekiem z jam nosa,
niedro˝noÊcià nosa oraz uczuciem zatkania uszu,
lekiem z wyboru powinny byç leki obkurczajàce
b∏on´ Êluzowà jam nosa. Du˝e metaanalizy nie
wykaza∏y jednak, aby poziom skutecznoÊci tych
leków w RSA by∏ znaczàcy. W kolejnym etapie
choroby pojawia si´ g´stsza, Êluzowa wydzieli-
na z jam nosa. W tej fazie rozpoczyna si´ leczenie
przeciwzapalne oparte g∏ównie na glikokortyko-
steroidach donosowych dzia∏ajàcych miejscowo.
Ich du˝à zaletà jest znikoma biodost´pnoÊç, co mi-
nimalizuje dzia∏ania niepo˝àdane tej grupy leków.
Po drugiej fazie mo˝e dojÊç do wyleczenia bàdê
do przejÊcia RSA w trzecià faz´ nadka˝enia bakte-
ryjnego. W codziennej praktyce wdro˝enie anty-
biotykoterapii w zapaleniu zatok przynosowych
jest rekomendowane jedynie wtedy, gdy rozwija
si´ ostre bakteryjne zapalenie zatok przynosowych
objawiajàce si´ nawrotem lub nasileniem dolegli-
woÊci. W uzasadnionych przypadkach, je˝eli pa-
cjent jest wspó∏pracujàcy, nale˝y zastosowaç me-
tod´ „czekaj i patrz”, tzn. ˝e pacjent na pierwszej
wizycie dostaje recept´ na leki, w tym na anty-
biotyk, ale jest poinstruowany, w jakim stanie
choroby mo˝e samodzielnie rozpoczàç antybio-
tykoterapi´. Post´powanie to minimalizuje oba-
wy pacjentów dotyczàce niedogodnoÊci umawia-
nia kolejnej wizyty, wydatków z tym zwiàzanych,
a przede wszystkim opóênieƒ leczenia (Orlandi
i in. 2016).

Jako alternatyw´ dla leczenia glikokortyko-
steroidami donosowymi mo˝na stosowaç fitote-
rapi´. Glatthaar-Saalmuller i wspó∏pracownicy
przeprowadzili badanie na liniach komórkowych
zaka˝onych wirusami wywo∏ujàcymi RSA. Badali
wp∏yw fitoterapii na infekcj´ wirusowà, stosujàc
preparat zawierajàcy mieszanin´ nast´pujàcych
zió∏: korzeƒ goryczki, kwiat pierwiosnka, ziele
szczawiu, kwiat bzu czarnego i ziele werbeny.
Preparat mia∏ dwie postacie: roztworu z kropel
i roztworu z suchego ekstraktu. Badacze wyka-
zali zmniejszenie replikacji wirusa i tym samym
przeciwwirusowe dzia∏anie preparatów. Ponadto
zauwa˝yli lepsze dzia∏anie przeciwwirusowe
ekstraktu ni˝ preparatu w kroplach (Glatthaar-
- Saalmuller i in. 2011). Kolejne badanie dotyczàce
fitoterapii w RSA zosta∏o przeprowadzone w wa-
runkach in vivo na szczurach przez Rossiego
i wspó∏pracowników. Analizowali oni wp∏yw tych
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samych preparatów zio∏owych na wywo∏any do-
Êwiadczalnie stan zapalny op∏ucnej, uzyskujàc
potwierdzenie hamujàcego ich wp∏ywu na stan
zapalny (Rossi i in. 2012). Z kolei Jund i wspó∏-
pracownicy badali wp∏yw ekstraktu zio∏owego
na przebieg choroby u pacjentów z RSA w porów-
naniu z placebo. Wykazali, ˝e fitoterapia w RSA
przyspiesza ustàpienie objawów, daje wy˝sze
prawdopodobieƒstwo pe∏nego wyleczenia i popra-
wia jakoÊç ̋ ycia pacjentów (Jund i in. 2015).

Przewlek∏e zapalenie nosogard∏a
– Nasopharyngitis chronica

Przewlek∏e zapalenie nosogard∏a – nasopha-
ryngitis chronica, (NC) jest chorobà trudnà
do zdefiniowania. Pomimo ˝e w piÊmiennictwie
naukowym temat ten jest bardzo rzadko poru-
szany, ta jednostka chorobowa jest wyszczegól-
niona w klasyfikacji ICD 10. W diagnostyce cho-
rób przewlek∏ych decydujàcym warunkiem jest
okres utrzymywania si´ dolegliwoÊci. Dlatego
te˝ jako przewlek∏e zapalenie nosogard∏a okre-
Êlamy stan, w którym objawy zapalenia tkanek
nosogard∏a utrzymujà si´ powy˝ej kilku tygodni.
Mówiàc o przewlek∏ym procesie chorobowym,
nale˝y pami´taç, ˝e to okreÊlenie nie odnosi si´
do czasu trwania dolegliwoÊci, lecz do dokonanej
przebudowy morfologicznej tkanek. W codzien-
nej praktyce lekarskiej problem przewlek∏ego
zapalenia nosograd∏a wyst´puje g∏ównie u pa-
cjentów, którzy uskar˝ajà si´ na sp∏ywanie wy-
dzieliny po tylnej Êcianie gard∏a (ang. postnasal
drip, PND). Badanie endoskopowe u tych

chorych wykazuje niejednokrotnie przetrwa∏y
migda∏ek gard∏owy w stanie zapalnym. Najcz´-
Êciej powtarzajàcà si´ dolegliwoÊcià zwiàzanà
z nasopharyngitis chronica jest PND, które jest
przedmiotem medycznych dyskusji od po-
nad 200 lat. Po raz pierwszy zosta∏ zdefiniowany
w 1866 r. przez brytyjskiego otorynolaryngologa
H. Dobella. Opisywa∏ on objaw sp∏ywania w na-
st´pujàcy sposób: 

1. Poczucie pe∏noÊci w tylnej cz´Êci jam nosa 
oraz pogrubienie tkanek j´zyczka, podnie-
bienia mi´kkiego i tylnej cz´Êci podnie-
bienia twardego. Problem wymienianych 
dolegliwoÊci nasila si´ po Ênie, dlatego 
ka˝dego ranka pacjenci budzà si´ z bólem 
gard∏a. Badajàc osoby zg∏aszajàce powy˝sze
dolegliwoÊci, nie znajduje si´ ewidentnych
cech stanu zapalnego. 

2. Kaszel pojawiajàcy si´ zw∏aszcza nocà
i nad ranem lub podczas d∏ugiego okresu 
bez przyjmowania p∏ynów lub pokarmów.
W badaniu klatki piersiowej, p∏uc nie 
stwierdza si´ nieprawid∏owoÊci. 

3. Cz´ste chrzàkanie, koniecznoÊç odkrztu-
szenia wydzieliny bardzo lepkiej, o kolorze
pomaraƒczowobràzowym. 

4. W badaniu laryngologicznym widoczne sà 
cienkie smugi wydzieliny za podniebie-
niem mi´kkim. Tylna Êciana gard∏a mo˝e 
byç pokryta bràzowà wydzielinà i czasami 
stwierdza si´ zaczerwienienie b∏ony Êlu- 
zowej oraz powi´kszenie grudek ch∏onnych
(Sanu i Eccles 2008).

Tabela I. Fazy przebiegu ostrego zapalenia zatok przynosowych 

FAZA RSA Objawy miejscowe trwania Objawy ogólne Czas 

Naczyniowa ● obfity surowiczy wyciek ● goràczka
z jam nosa ● bóle g∏owy, 2–3 dni

● niedro˝noÊç nosa ucha, gard∏a
● zatkanie uszu ● suchy kaszel

Komórkowa ● zmiana charakteru wydzieliny ● goràczka
z surowiczej na Êluzowà ● bóle g∏owy, 3–7 dni

● niedro˝noÊç nosa ucha, gard∏a
● kaszel

Wtórnego zaka˝enia ● zmiana charakteru wydzieliny ● goràczka (nasilenie)
bakteryjnego ze Êluzowej na ropnà ● bóle g∏owy, ucha, do kilku

● niedro˝noÊç nosa gard∏a (nasilenie) tygodni
● kaszel

w
ir

us
ow
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Nale˝y zaznaczyç, ˝e w piÊmiennictwie od-
ró˝nia si´ zespó∏ sp∏ywania wydzieliny po tylnej
Êcianie gard∏a od objawu sp∏ywania wydzieliny
po tylnej Êcianie gard∏a. Zespó∏ sp∏ywania wy-
dzieliny po tylnej Êcianie gard∏a (ang. postnasal
drip syndrome, PNDS) wspó∏czeÊnie jest okre-
Êlany jako zespó∏ przewlek∏ego kaszlu zwiàzane-
go z górnymi drogami oddechowymi (ang. upper
airway cough syndrome, UACS). UACS powstaje
w wyniku stymulacji zakoƒczeƒ nerwowych od-
powiedzialnych za kaszel przez sp∏ywajàcà wy-
dzielin´ po tylnej Êcianie gard∏a, czynniki dra˝-
niàce oraz odpowiedê zapalnà tkanek (Pratter
2006a,b, Irwin i in. 2006). Natomiast termin
sp∏ywanie wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a
(PND) jest jednym z objawów, który wyst´puje
zarówno w zapaleniach nosogard∏a, jak i innych
infekcjach górnych dróg oddechowych. 

Ocena kliniczna nasilenia dolegliwoÊci PND
jest trudna. U pacjentów doros∏ych uskar˝ajà-
cych si´ na PND powinna byç przeprowadzo-
na przede wszystkim wnikliwa ocena struktur
nosogard∏a. Podczas badania mo˝na stwierdziç
(Sylvester i in. 2012):

– zaczerwienienie/przekrwienie/pogrubienie
b∏ony Êluzowej nosogard∏a,

– przetrwa∏y migda∏ek gard∏owy,
– obrz´k wa∏u tràbkowego,
– zaleganie wydzieliny.
Na temat powstawania PND istniejà dwie teo-

rie: 1. PND powstaje, gdy dochodzi do zwi´kszenia
wytwarzania wydzieliny w jamach nosa i nosogar-
dle (nozdrzy tylnych); mo˝e byç zwiàzane ze
zwi´kszeniem lepkoÊci wydzielanego Êluzu, 2. Ob-
jaw PND powstaje wskutek dra˝nienia receptorów
w gardle przez stan zapalny b∏ony Êluzowej, co
mo˝e powodowaç koniecznoÊç odkrztuszania,
kaszlu (Rimmer, Hellgren i Harvey 2015).

Etiologia przewlek∏ego zapalenia nosogard∏a
jest z∏o˝ona, a okreÊlenie jego przyczyn – trudne.
Nale˝y uwzgl´dniç czynniki takie jak:

Miejscowe:
– przewlek∏a niedro˝noÊç nosa,
– przewlek∏e zapalenia zatok przynosowych,
– przeroÊni´ty/przetrwa∏y migda∏ek gard∏owy,
– biofilm bakteryjny,
– mikrobiom jam nosa i nosogard∏a,
– guzy nosogard∏a,
– powik∏anie terapii CPAP,
– torbiel Thornwaldta.
Ogólne:
– reakcje nadwra˝liwoÊci, 
– czynniki Êrodowiskowe, 
– refluks ̋ o∏àdkowo-prze∏ykowy (GERD)
– refluks krtaniowo-gard∏owy (LPR).

Przewlek∏a niedro˝noÊç nosa
U blisko po∏owy populacji stwierdza si´ nie-

prawid∏owà budow´ struktur anatomicznych
jam nosa, np. przeroÊni´tà lub upowietrznionà
ma∏˝owin´ nosowà Êrodkowà, nadmiernie upo-
wietrznione komórki sitowe, skrzywienie prze-
grody nosa i inne. Te nieprawid∏owoÊci budowy
anatomicznej struktur jam nosa, zaw´˝one prze-
strzenie, zaburzajà przep∏yw powietrza. W na-
st´pstwie dochodzi do zaburzenia cyrkulacji
powietrza, powstaje przestrzeƒ martwa, a w kon-
sekwencji rozwija si´ stan zapalny b∏ony Êluzowej
nosa. Narastajàcy obrz´k sprzyja zaleganiu Êluzu,
zwi´kszajàc stan zapalny b∏ony Êluzowej. Istotnie
narasta opór dla wdychanego powietrza. Zaburzo-
ny przep∏yw powietrza, jak równie˝ stan zapalny
b∏ony Êluzowej nosa doprowadzajà do przerostu
tkanki limfatycznej w cz´Êci nosowej gard∏a.
Leczenie chirurgiczne, które przywraca dro˝noÊç
jam nosa, z regu∏y normalizuje przep∏yw powie-
trza, likwiduje zaleganie Êluzu oraz sprzyja
ustàpieniu stanu zapalnego b∏ony Êluzowej nie
tylko jam nosa, ale tak˝e nosogard∏a (Jorissen
i in. 1997).

Przewlek∏e zapalenia zatok 
przynosowych (PZZP)

Analizujàc klasyfikacj´ Kennedy’ego PZZP
z 1995 r. oraz aktualne wytyczne EPOS 2020,
nale˝y stwierdziç, ˝e objaw sp∏ywania wydzieli-
ny po tylnej Êcianie gard∏a jest zaliczany
do g∏ównych objawów PZZP i nasila si´ zw∏asz-
cza w zaostrzeniach przewlek∏ych zapaleƒ zatok.
Na podstawie doÊwiadczenia naszej kliniki mo˝-
na zaznaczyç, ̋ e pomimo przebycia leczenia chi-
rurgicznego z powodu przewlek∏ego zapalenia
zatok u wi´kszoÊci chorych objaw sp∏ywania
wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a nadal utrzy-
mywa∏ si´ po zabiegu. Dane te potwierdzajà
teori´ z∏o˝onoÊci problemu sp∏ywania wydzieli-
ny po tylnej Êcianie gard∏a (Fokkens i in. 2020,
Bachert i Holtappels 2015, Gwaltney Jr., Jones
i Kennedy 1995).

PrzeroÊni´ty/przetrwa∏y 
migda∏ek gard∏owy

Migda∏ek gard∏owy, który jest skupiskiem
tkanki limfatycznej wchodzàcej w sk∏ad pierÊcie-
nia Waldeyera, staje si´ istotny klinicznie, jeÊli
dochodzi do jego przerostu. Hipertrofia migda∏-
ka gard∏owego jest powszechnà przyczynà nie-
dro˝noÊci nosa wÊród dzieci (Tuncer i in. 2004).
Objawy zg∏aszane przez pacjentów to: niedro˝ny
nos, oddychanie przez usta, sp∏ywanie wydzieli-
ny po tylnej Êcianie gard∏a, mowa nosowa, zapa-
lenie ucha Êrodkowego/niedos∏uch, obturacyjny
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bezdech podczas snu. Wraz z wiekiem migda∏ek
gard∏owy zanika. ObecnoÊç przetrwa∏ego mig-
da∏ka gard∏owego wÊród doros∏ych powoduje
wiele problemów diagnostycznych i b∏´dów te-
rapeutycznych (Rout i in. 2013). Problem ten jest
bardziej z∏o˝ony ni˝ u dzieci, co wi´cej, cz´sto
pomijany. Rozpoznanie przetrwa∏ego migda∏ka
gard∏owego opiera si´ na wywiadzie, badaniu
endoskopowym i w szczególnych przypadkach
na ocenie radiologicznej nosogard∏a (Surov i in.
2016, Baldassari i Choi 2014). Przetrwa∏y mig-
da∏ek gard∏owy u doros∏ych mo˝e byç nast´p-
stwem przewlek∏ej stymulacji przez czynnik
infekcyjny bàdê zapalny. Charakterystyczne ob-
jawy polegajà na zaleganiu g´stej wydzieliny
w gardle oraz sp∏ywaniu wydzieliny po tylnej
Êcianie gard∏a. Niejednokrotnie chorzy uskar˝ajà
si´ na uczucie „kluchy” w gardle czy te˝ koniecz-
noÊç odchrzàkiwania. Warto zaznaczyç, ˝e histo-
logiczna struktura migda∏ka gard∏owego u doro-
s∏ych ró˝ni si´ od migda∏ka wyst´pujàcego u dzieci.
Potwierdzajà to badania przeprowadzone przez
Kamela i Yildirima wraz z ich zespo∏ami. Wykazali
oni, ˝e u doros∏ych tkanki usuni´tego powi´kszo-
nego migda∏ka gard∏owego mikroskopowo ró˝nià
si´ od tkanek migda∏ka gard∏owego usuni´tego
u dzieci. U dzieci charakterystyczne sà powi´k-
szone grudki ch∏onne. Natomiast u doros∏ych
komórki zapalne znajdujà si´ w rejonie przewle-
k∏ego zapalenia oraz wykazuje si´ zmiany wtórne
do zapalenia, takie jak w∏óknienie i metaplazja.
Histopatologicznie rozpoznawano zapalenie tka-
nek nosogard∏a lub przewlek∏e zapalenia migda∏ka
gard∏owego (Kamel i Ishak 1990, Yildirim, Sahan
i Karslioglu 2008). 

Biofilm bakteryjny
Biofilm bakteryjny jest zorganizowanym trój-

wymiarowym skupiskiem bakterii, przytwierdzo-
nym do powierzchni wewn´trznych organizmów
˝ywych: b∏on Êluzowych czy te˝ sprz´tów medycz-
nych majàcych kontakt z wn´trzem organizmu:
wenflonów lub rurek tracheostomijnych. Tworze-
nie biofilmu przebiega w kilku etapach. Poczàtko-
wo pojedyncze bakterie w formie planktonowej
przyczepiajà si´ do powierzchni i zaczynajà two-
rzyç mikrokolonie. Gdy dojdzie do nagromadzenia
znacznej liczby bakterii, pojawia si´ zjawisko tzw.
odczuwania kworum. Bakterie komunikujà si´
mi´dzy sobà przez przesy∏anie sygna∏u i rozpoczy-
na si´ kaskada ekspresji genów, która powoduje
formowanie si´ dojrza∏ej formy biofilmu i ró˝nico-
wanie agregatów bakteryjnych w z∏o˝one formy
wie˝, warstw i kana∏ów wodnych. Konstrukcja ta
jest utworzona nie tylko z komórek bakteryjnych,
ale równie˝ z ich macierzy pozakomórkowej

– egzopolisacharydów – która stanowi 90% struk-
tury biofilmu (Palmer i Górski 2007). Pomi´dzy
skupiskami bakterii przep∏ywa ciecz, która nie
tylko od˝ywia, ale tak˝e oczyszcza Êrodowisko
wokó∏ mikrokolonii. Dzi´ki takiej budowie do-
godne warunki do rozwoju majà wszystkie bak-
terie, nawet te g∏´biej po∏o˝one. Biofilm ˝yje
w organizmie w∏asnym ˝yciem. Dodatkowo
z biofilmu mogà si´ od∏àczaç pojedyncze bakte-
rie, przemieszczaç do innych, nawet odleg∏ych
miejsc i tam powodowaç nowe ogniska infekcji
(Harvey i Lund 2007). Wyjàtkowa struktura bio-
filmu chroni bakterie przed uszkodzeniami ter-
micznymi, chemicznymi i fizycznymi. Ponadto
biofilm wyró˝nia si´ opornoÊcià na dzia∏anie
uk∏adu odpornoÊciowego cz∏owieka i antybio-
tykoterapi´. Jest kilka teorii t∏umaczàcych to
zjawisko. Jedna dotyczy macierzy polisachary-
dowej, która jest fizycznà barierà dla leków,
przeciwcia∏ i innych komórek uk∏adu immuno-
logicznego. Druga mówi o tym, ˝e antybiotyki
penetrujàce do wewnàtrz biofilmu mogà byç
neutralizowane przez kontakt z polimerami ma-
cierzy biofilmu. Kolejna teoria dotyczy zmiany
budowy pojedynczej komórki bakteryjnej pole-
gajàcej na zmniejszeniu kana∏ów porynowych
i w konsekwencji na gorszym przenikaniu anty-
biotyku do wn´trza komórki bakteryjnej (Palmer
i Górski 2007). W trakcie nieskutecznej terapii
nast´puje wymiana materia∏u genetycznego,
która stymuluje geny opornoÊci na antybiotyki
i wzrost antybiotykoopornoÊci. Ponadto niesku-
teczna odpowiedê immunologiczna organizmu
na biofilm powoduje destrukcj´ pozosta∏ych tka-
nek otaczajàcych biofilm, pog∏´bienie stanu za-
palnego, proteoliz´ oraz toksycznoÊç uwalnia-
nych cytokin (Suh, Ramakrishnan i Palmer 2010,
Tajudeen, Schwartz i Palmer 2016).

Mikrobiom jam nosa i nosogard∏a
Poj´cie mikrobiomu, które zosta∏o wprowa-

dzone na poczàtku XXI wieku, okreÊla ogó∏ mi-
kroorganizmów zamieszkujàcych dane siedlisko.
Dla cz∏owieka mikrobiomem sà wirusy, grzyby,
bakterie i wiele innych rodzajów mikroorgani-
zmów, które bytujà na skórze, w b∏onie Êluzowej
nosa, jamie ustnej, uk∏adzie pokarmowym, od-
dechowym i moczowo-p∏ciowym. Szacuje si´, ˝e
iloÊç mikroorganizmów bytujàcych w organi-
zmie ludzkim dziesi´ciokrotnie przewy˝sza iloÊç
naszych w∏asnych komórek, a ich ∏àczna masa
stanowi a˝ 1–3% masy cia∏a cz∏owieka (Bro˝ek-
-Màdry i Krzeski 2016). Wi´kszoÊç bytujàcych
w organizmie ludzkim mikroorganizmów nie
czyni cz∏owiekowi krzywdy. Wr´cz przeciwnie,
obecnoÊç tych mikrolokatorów jest niezb´dna dla
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prawid∏owego funkcjonowania poszczególnych
uk∏adów fizjologicznych. Mikroorganizmy uczest-
niczà w wielu istotnych procesach metabolicz-
nych: biosyntezie witamin i regulacji gospodarki
wodorow´glanowo-lipidowej, wspomagajà proces
trawienia pokarmu, stymulujà uk∏ad odpornoÊcio-
wy, a tak˝e wydzielajà substancje przeciwzapalne
(Wilson i Hamilos 2014). Analizujàc badania doty-
czàce mikrobiomu jam nosa i nosogard∏a, nale˝y
zaznaczyç, ̋ e ró˝nice pomi´dzy zdrowymi i chory-
mi osobnikami sà niewielkie. Do istotnych ró˝nic
nale˝y przewaga u osób zdrowych bakterii z grupy
Propionibacterium acnes, natomiast u osób ze sta-
nami zapalnymi w obr´bie jam nosa i nosogard∏a
najcz´Êciej stwierdzanà bakterià by∏a Staphylo-
coccus aureus (Bro˝ek-Màdry i Krzeski 2016). Pra-
wid∏owe zasiedlenie organizmu cz∏owieka przez
bakterie tworzy podstaw´ zachowania fizjologii
zachodzàcych w nim procesów. Zaburzenie funk-
cjonowania mikrobiomu mo˝e predysponowaç
do stanów patologicznych w rejonie jam nosa i no-
sogard∏a, a zw∏aszcza do zaburzenia klirensu
Êluzowo-rz´skowego i stanu zapalnego b∏ony
Êluzowej (ryc. 1).

Guzy nosogard∏a
Analizujàc problem przewlek∏ego zapalenia

nosogard∏a, nale˝y pami´taç, aby podczas dia-
gnostyki ró˝nicowej uwzgl´dniç choroby nowo-
tworowe. Rak nosogard∏a jest stosunkowo rzadko
wyst´pujàcym nowotworem o bardzo skàpych
i niespecyficznych objawach. Cz´sto nowotwór
ten jest rozpoznawany w momencie wystàpienia
przerzutów. Najcz´stsze objawy, jakie si´ stwier-
dza u pacjentów z guzem nosogard∏a, to prze-
wlek∏y nie˝yt nosa, objawy uszne (ból, wysi´ko-
we zapalenie ucha), bóle g∏owy. WÊród populacji
mo˝na zaobserwowaç dwa szczyty zachorowaƒ:
pomi´dzy 15 a 25 rokiem ˝ycia oraz po 45 roku
˝ycia (Brennan 2006). Wed∏ug Krajowego Rejestru
Nowotworów w Polsce odnotowuje si´ oko∏o

Ryc. 1. Rola mikrobiomu w patofizjologii zapalenia
nosogard∏a

Zaburzenia klirensu
Êluzowo-rz´stkowego
Niedobory odpornoÊci

ZAPALENIE

Kolonizacja
mikrobiomem

800 przypadków nowo rozpoznanego raka gard∏a
rocznie, z czego szacunkowo 150 to nowotwory
nosogard∏a. Do powstawania raka nosogard∏a mo-
gà predysponowaç: zaka˝enia wirusem Epsteina-
-Barr (EBV), spo˝ywanie ryb konserwowanych so-
là, niedobory witaminy C oraz czynniki genetyczne
(Neel 3rd, Pearson i Taylor 1984, Yu i Henderson
1987, Farrow i in. 1998, He i in. 2007).

Terapia CPAP
Istotà obturacyjnego bezdechu podczas snu

(ang. obstructive sleep apnea, OSA) jest zapadanie
si´ Êcian górnych dróg oddechowych, co prowadzi
do licznych spadków saturacji podczas snu i wià˝e
si´ z wieloma powik∏aniami, takimi jak: nadciÊnie-
nie t´tnicze, choroba wieƒcowa, cukrzyca, udar
czy depresja. Terapia protezà powietrznà (ang.
continuous positive airway pressure, CPAP) jest
z∏otym standardem w leczeniu OSA. Jednak lecze-
nie to niesie ze sobà nie tylko korzyÊci, ale jest rów-
nie˝ obarczone ryzykiem wystàpienia skutków
niepo˝àdanych. Badania dotyczàce terapii CPAP
wykazujà, ˝e pacjenci stosujàcy to leczenie zg∏a-
szali takie objawy, jak: suchoÊç w nosie, ustach
oraz gardle, wzmo˝ona niedro˝noÊç nosa, upo-
rczywe kichanie, ale tak˝e sp∏ywanie wydzieliny
po tylnej Êcianie gard∏a (Pepin i in. 1995, Brander,
Soirinsuo i Lohela 1999, Engleman, Martin i Do-
uglas 1994, Ruhle i in. 2011). Opracowanie
nowych aparatów CPAP z mo˝liwoÊcià nawil˝ania
powietrza pozwoli∏o zmniejszyç wyst´powanie
tych niekorzystnych objawów (Ruhle i in. 2011,
Wiest i in. 2000, Wiest i in. 1999).

Torbiel Thornwaldta
Badajàc nosogard∏o i widzàc tkanki przypo-

minajàce przetrwa∏y migda∏ek gard∏owy, musi-
my braç pod uwag´, ˝e mo˝e to byç torbiel
Thornwaldta. Kieszonka Thornwaldta jest pozo-
sta∏oÊcià z ˝ycia p∏odowego embrionalnego po∏à-
czenia mi´dzy strunà grzbietowà a jamà gard∏a.
Zmiana znajduje si´ na tylnej Êcianie nosogard∏a
w jej linii poÊrodkowej. Zamkni´cie ujÊcia kie-
szonki Tornwaldta w wyniku urazu, tamponady
nosa, infekcji w nosogardle mo˝e doprowadziç
do wytworzenia si´ torbieli Tornwaldta. Jest to
˝ó∏tawa, dobrze odgraniczona, okràg∏a bàdê
owalna zmiana bez widocznej siatki naczyniowej
czy zmian nekrotycznych, która jest pozosta∏oÊcià
rozwojowà. W wi´kszoÊci przypadków torbiel
Thornwaldta jest bezobjawowa, a dolegliwoÊci
kliniczne powstajà w przypadku jej p´kni´cia.
Przez powsta∏à przetok´ okresowo wydziela si´
gesty Êluz, którego ewakuacja sprawia pacjentowi
du˝à trudnoÊç i daje odczucie sp∏ywania wydzie-
liny po tylnej Êcianie gard∏a (Righi i in. 2014).
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dotyczàce reakcji z wieloma alergenami pokar-
mowymi sà niejednoznaczne. Bioràc pod uwag´
mnogoÊç reakcji z wieloma alergenami wziew-
nymi, trudno jest przewidzieç wszystkie rodzaje
reakcji krzy˝owych. 

2. Mechanizm nieimmunologiczny: 
Reakcje na pokarmy, w których nie uczestni-

czà mechanizmy immunologiczne, dotyczà naj-
cz´Êciej farmakologicznego dzia∏ania substancji
znajdujàcych si´ w po˝ywieniu (kofeina, tyrami-
na), niedoborów enzymatycznych (fruktoza, lak-
toza) oraz zaburzeƒ wch∏aniania. Inne reakcje
na pokarm wià˝à si´ z niespecyficznymi objawa-
mi jelitowymi, takimi jak zespo∏y czynnoÊciowe
i przewlek∏e choroby przewodu pokarmowego.

3. Reakcje toksyczne:
¸àczà si´ najcz´Êciej z zespo∏ami objawów

zwiàzanymi z obecnoÊcià toksyn bakteryjnych,
dotyczà równie˝ zatruç pokarmowych.

Analiza wielu mechanizmów reakcji na po-
karmy wskazuje, ˝e w odró˝nieniu od alergii po-
karmowej nietolerancja pokarmowa to ka˝da
niepo˝àdana reakcja pozostajàca w zwiàzku
przyczynowo-skutkowym ze spo˝ywanym po-
karmem lub zwiàzkami do niego dodanymi,
wynikajàca z mechanizmów fizjologicznych lub
nieimmunologicznych.

Czynniki Êrodowiskowe 
Wszystkie komponenty Êrodowiska wp∏y-

wajà na ludzkie zdrowie. Wp∏yw ten zale˝y
od uwarunkowaƒ genetycznych jednostki oraz
mo˝liwoÊci adaptacyjnych ludzkiego organizmu.
Istotne w patofizjologii nasopharyngitis chronica
jest oddychanie suchym powietrzem oraz zjawi-
sko zwane SBS (ang. sick building syndrome),
czyli zespó∏ objawów zwiàzanych z przebywa-
niem w wie˝owcach z zamkni´tymi na sta∏e
oknami i sztucznym, wymuszonym systemem
wentylacji. SBS ju˝ od blisko 60 lat jest zaliczany
do szerokiego spektrum problemów cywiliza-
cyjnych. Pracownicy tych budynków cz´sto
zg∏aszajà takie dolegliwoÊci, jak suchoÊç gard∏a,
Êluzowy katar, sw´dzenie i podra˝nienie b∏ony
Êluzowej nosa, uczucie blokady nosa i bóle g∏o-
wy. WÊród etiologicznych czynników tych dole-
gliwoÊci wymienia si´ mikroorganizmy, zanie-
czyszczenia chemiczne i mikroklimat panujàcy
w zamkni´tych pomieszczeniach. Z regu∏y tem-
peratura i wilgotnoÊç powietrza wewnàtrz
sztucznie wentylowanych budynków jest sta∏a.
Przypuszcza si´, ˝e przyczynà dolegliwoÊci
pracujàcych w nich ludzi jest nieprawid∏owo
funkcjonujàca wentylacja, sprawiajàca, ˝e zbyt
ma∏a iloÊç powietrza jest wt∏aczana z zewnàtrz
(Berardi i in. 1991, Rios i in. 2009, Erdmann i Apte

Reakcje nadwra˝liwoÊci
Cz´stoÊç wyst´powania alergii pokarmowej

waha si´ od 6 do 17% populacji europejskiej,
cz´Êciej wyst´puje w krajach pó∏nocnych. WÊród
czynników ryzyka podkreÊla si´ wp∏yw Êrodowi-
ska, który mo˝e zak∏ócaç rozwój uk∏adu odpor-
noÊciowego, szczególnie na wczesnych etapach
rozwoju (np. w okresie prenatalnym i wczesnego
dzieciƒstwa). Wyst´powanie zaburzeƒ alergicz-
nych w populacji wià˝e si´ z wiekiem i potocznie
nazywane jest „marszem alergicznym” (Nwaru
i in. 2014). W dzieciƒstwie dominuje alergia po-
karmowa, która nast´pnie u starszych pacjen-
tów objawia si´ atopowym zapaleniem skóry,
astmà i alergicznym nie˝ytem nosa.

Niepo˝àdane reakcje po spo˝yciu pokarmów
mogà mieç mechanizm immunologiczny, nieim-
munologiczny i toksyczny.

1. Mechanizm immunologiczny:
Ten rodzaj reakcji obejmuje alergie pokarmo-

wà i celiaki´. Alergia pokarmowa jest niepo˝àdanà
reakcjà na pokarm o etiologii immunologicznej.
Podstawowy mechanizm alergii pokarmowej to
reakcja IgE-zale˝na. Obraz kliniczny reakcji
alergicznej mo˝e obejmowaç zmiany skórne (po-
krzywka), obrz´k naczynioruchowy, skurcz
oskrzeli, zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, a tak˝e
biegunki i wymioty, reakcj´ anafilaktycznà czy
zespó∏ alergii jamy ustnej. Do objawów alergii
pokarmowej, w której nie uczestniczà mechani-
zmy zale˝ne od IgE, zalicza si´ zapalenie jelita
grubego oraz inne enteropatie wywo∏ane bia∏kami
pokarmowymi (ang. food protein-induced procto-
colitis; food protein-induced enteropathies).
Do reakcji, w których biorà udzia∏ ró˝ne mechani-
zmy, zalicza si´ eozynofilowe zapalenie prze∏yku
oraz eozynofilowe zapalenie ̋ o∏àdka.

Analizujàc obraz kliniczny alergii na pokar-
my, trzeba tak˝e pami´taç o reakcjach krzy˝o-
wych. Mimo ̋ e nie ma wielu danych epidemiolo-
gicznych, to wydaje si´, ˝e wobec narastajàcej
iloÊci zachorowaƒ na choroby alergiczne (zwià-
zanej z uczuleniem na alergeny wziewne) roÊnie
iloÊç reakcji krzy˝owych z alergenami pokarmo-
wymi. Reakcja krzy˝owa oparta jest na wiàzaniu
si´ przeciwcia∏a IgE z homologicznymi struktu-
rami alergenowymi. Chorzy z objawami aler-
gicznego nie˝ytu nosa zwiàzanego z uczuleniem
na py∏ki drzew mogà prezentowaç objawy alergii
krzy˝owej z alergenami jab∏ka, wiÊni, nektaryn-
ki, brzoskwini, orzecha laskowego, marchwi,
soi, ziemniaka (Werfel i in. 2015). Przyk∏adami
innych alergenów, u których wyst´pujà epitopy
alergeniczne mogàce dawaç reakcje krzy˝owe,
sà alergeny nale˝àce do rodziny panalergenów
PR-10, profiliny, glukanazy tropomyozyny. Dane
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2004). Warto zauwa˝yç, ˝e ekspozycja na dym ty-
toniowy równie˝ sprzyja cz´stszemu wyst´powa-
niu stanu zapalnego tkanek nosogard∏a. Ponadto
wdychanie czynników dra˝niàcych, takich jak
kurz, py∏y, detergentów czy opary przemys∏owe,
równie˝ diametralnie zmienia stan zdrowia i pre-
dysponuje do powstawania stanu zapalnego b∏ony
Êluzowej (Orlandi i in. 2016).

Tabela II. Diagnostyka ró˝nicowa GERD i LPR

Objaw GERD LPR

Objawy dzienne nie tak
Objawy nocne tak nie
Zgaga tak nie
Odbijanie tak nie
Chrypka nie tak
Uczucie „kluchy” w gardle nie tak
Astma nie tak
Kaszel nie tak
Kaszel po zmianie pozycji cia∏a 
na le˝àcà tak nie
Zapalenie prze∏yku tak nie
Zaburzona motoryka prze∏yku tak nie
Oty∏oÊç tak nie

Refluks krtaniowo-gard∏owy
Refluks krtaniowo-gard∏owy (ang. laryngo-

pharyngeal reflux, LPR) jest cz´stym problemem
wÊród pacjentów laryngologicznych. Dawniej
LPR by∏ okreÊlany nadprze∏ykowà postacià cho-
roby refluksowej (ang. gastro oesophageal reflux
disease, GERD). Obecnie w diagnostyce ró˝nico-
wej te dwie jednostki chorobowe traktuje si´
osobno. W tabeli II przedstawiono zasadnicze
ró˝nice pomi´dzy obiema jednostkami chorobo-
wymi (Kowalik i Krzeski 2017).

Statystyki podajà, ˝e LPR wyst´puje u oko∏o
10% pacjentów z problemami laryngologiczny-
mi, natomiast wÊród pacjentów z przewlek∏à
chrypkà jest rozpoznawany u oko∏o 50% (Gro-
ome i in. 2007, Johnston i in. 2007). Jednym
z mechanizmów w patofizjologii LPR jest bezpo-
Êrednie dra˝nienie b∏ony Êluzowej górnych dróg
oddechowych przez zarzucany sok ˝o∏àdkowy,
na który sk∏ada si´ kwas solny, pepsyna, a w nie-
których postaciach sole i kwasy ˝ó∏ciowe wraz
z bakteriami bytujàcymi w przewodzie pokarmo-
wym. Kolejnym mechanizmem powstawania
objawów LPR jest odruch z nerwu b∏´dnego.
Dra˝nienie nag∏oÊni lub dystalnej cz´Êci prze∏y-
ku przez sok ˝o∏àdkowy mo˝e stymulowaç nerw
b∏´dny i doprowadziç do powstawania skurczu
oskrzeli, kaszlu lub koniecznoÊci odchrzàkiwania
(Kowalik i Krzeski 2017, Loughlin i Koufman
1996, Poelmans, Tack i Feenstra 2004, Koufman
i Blalock 1991, Wong i in. 2000, Koufman 1991). 

Ryc. 2. ObecnoÊç pepsynogenu w tkance migda∏ka
gard∏owego u pacjenta z zapaleniem ucha Êrodkowe-
go. Silniejsze wybarwienie jàder Êwiadczy o wi´k-
szej iloÊci bia∏ka w tkance. èród∏o: Luo i in. 2014 

Ryc. 3. ObecnoÊç pepsynogenu w tkance migda∏ka
gard∏owego u pacjenta bez zapalenia ucha Êrodko-
wego. S∏absze wybarwienie jàder Êwiadczy o mniej-
szej iloÊci bia∏ka w tkance. èród∏o: Luo i in. 2014 
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Dra˝nienie nosogard∏a przez pepsyn´ pod-
czas epizodów refluksu powoduje uszkodzenie
jego b∏ony Êluzowej i w konsekwencji staje si´
przyczynà zapalenia tkanek nosogard∏a. W bada-
niu przedmiotowym mo˝na wówczas stwierdziç: 

● zaczerwienienie b∏ony Êluzowej,
● obecnoÊç g´stej wydzieliny w nosogardle,
● zapalenie tkanek nosogard∏a (nasopha-

ryngitis),
● przetrwa∏y migda∏ek gard∏owy,
● obrz´k tràbki s∏uchowej,
● zapalenie ucha Êrodkowego.
ObecnoÊç pepsynogenu w tkance przeroÊni´-

tego migda∏ka gard∏owego by∏a analizowana przez
Luo i wspó∏pracowników u pacjentów bez innych
dolegliwoÊci oraz w grupie z zapaleniem ucha
Êrodkowego. Poziom ekspresji pepsynogenu
oceniano w nab∏onku pokrywajàcym migda∏ek
gard∏owy na podstawie barwienia immunohisto-
chemii. Autorzy pracy wykazali, ˝e w grupie

pacjentów z zapaleniem ucha Êrodkowego iloÊç
pepsynogenu by∏a wi´ksza ni˝ w grupie bez tych
dolegliwoÊci (ryc. 2 i 3). Dodatkowo w grupie pa-
cjentów z zapaleniem ucha pobierano p∏yn
z ucha Êrodkowego, a nast´pnie badano go
na obecnoÊç pepsyny – aktywnej formy pepsyno-
genu. We wszystkich przypadkach potwierdzono
jej obecnoÊç, co tylko podkreÊla rol´ pepsyny nie
tylko w zapaleniu nosogard∏a, ale tak˝e innych
struktur (Luo i in. 2014).

PODSUMOWANIE
Zapalenie tkanek nosogard∏a jest patologià

cz´sto wyst´pujàcà, jednak rzadko nazywanà
i dyskutowanà. Etiopatologia ostrego oraz prze-
wlek∏ego zapalenia tkanek nosogard∏a powin-
na byç dok∏adnie analizowana. Wiedza ta pozwoli
nie tylko prawid∏owo diagnozowaç problem
wyst´pujàcy u pacjenta, ale tak˝e skutecznie
leczyç i minimalizowaç powik∏ania terapii.  ●
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OBSTRUCTIVE SLEEP DISORDERED BREATHING
IN CHILDREN – literature review

Obstructive Sleep Disordered Breathing in children is
a common clinical problem. If undiagnosed, it consti-
tutes a significant risk and it influences development
of young organism. There are consequences specified:
cardiovascular and nervous system disorders, abnormal
growth and enuresis. According to current views
and classification, the Obstructive Sleep Apnea
Syndrome is the most dangerous clinical form of the
Obstructive Sleep Disordered Breathing. The gold
standard of diagnostics is polysomnography. Currently,
necessity of multidisciplinary approach to discussed
issue is recommended.

(Mag. ORL, 2021, 77, XX, 15–30)

Key words:
snore, obstructive sleep disordered breathing, 
polysomnography, obstructive sleep apnea syndrome

Praca recenzowana

Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas
snu u dzieci sà relatywnie cz´stym problemem
klinicznym. Nierozpoznane stanowià zagro˝enie,
gdy˝ majà wp∏yw na rozwój m∏odego organizmu.
WÊród nast´pstw wymienia si´ nieprawid∏owoÊci
ze strony uk∏adu sercowo-naczyniowego, oÊrodko-
wego uk∏adu nerwowego, zaburzenia wzrastania
oraz moczenie si´. Zgodnie z aktualnymi poglàda-
mi i systematykà najniebezpieczniejszà jednostkà
klinicznà obturacyjnych zaburzeƒ oddychania
podczas snu jest zespó∏ obturacyjnych bezdechów
podczas snu. Z∏otym standardem diagnostycznym
jest polisomnografia. Wskazuje si´ obecnie
na koniecznoÊç wielospecjalistycznego podejÊcia
do omawianych zaburzeƒ.

Medycyna snu wieku dzieci´cego istotnie
ró˝ni si´ od medycyny snu doros∏ych. U dzieci
podczas snu dochodzi do intensyfikacji aktywno-
Êci wielu obszarów mózgu. Okresowo aktywnoÊç
ta bywa wi´ksza ni˝ podczas czuwania, dlatego
sen u dziecka nie jest wy∏àcznie stanem odpo-
czynku. Ma on fundamentalne znaczenie w okre-
sie najintensywniejszego rozwoju organizmu.
Prawid∏owy sen dziecka jest wi´c szczególnà
wartoÊcià. Wp∏ywa na ogólny stan zdrowia,
wzrastanie, funkcje poznawcze, stan emocjonal-
ny i jakoÊç ˝ycia. Zapotrzebowanie na sen jest
najwi´ksze w dzieciƒstwie, szczególnie u dzieci
najm∏odszych. W tym okresie nast´puje dyna-
miczny rozwój uk∏adu nerwowego: proces two-
rzenia po∏àczeƒ neuronalnych (synaps), mielini-
zacji w∏ókien nerwowych, ró˝nicowania istoty
bia∏ej i szarej (Morley 2003).

W 2016 roku American Academy of Sleep
Medicine (AAMS) opublikowa∏a konsensus doty-
czàcy zapotrzebowania na sen u zdrowych dzieci
w zale˝noÊci od wieku (tab. I).

Touchette i wspó∏pracownicy w swoich ba-
daniach opublikowanych w 2007 roku wykazali
gorsze funkcje poznawcze i nadpobudliwoÊç
u dzieci w wieku przedszkolnym, Êpiàcych krócej
ni˝ 10 godzin na dob´. O szczególnej wadze snu
u dzieci mogà równie˝ Êwiadczyç ró˝nice w jego
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Tabela I. Zapotrzebowanie na sen u zdrowych dzieci (Paruthi i in. 2016)

Przedzia∏ wiekowy 4–12 mies. 1–2 lata 3–5 lat 6–12 lat 13–18 lat

Zapotrzebowanie na sen 12–16 11–14 10–13 9–12 8–10
(na dob´) godzin* godzin* godzin* godzin godzin

*w∏àczajàc drzemki

architekturze – fazy snu u dzieci sà krótsze i licz-
niejsze ni˝ u doros∏ych, wi´cej czasu zajmuje sen
najg∏´bszy, wolnofalowy (ang. slow-wave sleep,
SWS), wi´ksza jest te˝ z∏o˝onoÊç i zmiennoÊç za-
pisu EEG (Morley 2013). Wymienione ró˝nice
przek∏adajà si´ na cz´stsze u dzieci wybudzenia
w ciàgu nocy (charakterystyczne dla koƒcowych
cz´Êci faz snu) oraz cz´stsze wyst´powanie para-
somni, takich jak l´ki nocne czy somnambulizm
(lunatyzm). Istotne ró˝nice dotyczà równie˝ zabu-
rzenia zwiàzanego ze snem, którym jest zespó∏ ob-
turacyjnych bezdechów podczas snu. U doros∏ych
cz´Êciej wyst´puje on u osób oty∏ych, ze wspó∏ist-
niejàcym chrapaniem i patologicznà sennoÊcià.
U dzieci jest bardziej skorelowany z przerostem
tkanki ch∏onnej gard∏a ni˝ z oty∏oÊcià, a w ciàgu
dnia towarzyszà mu raczej zaburzenia uwagi i pro-
blemy w nauce ni˝ patologiczna sennoÊç (Kaditis
i in. 2016). Ró˝nice dotyczà tak˝e objawów, na-
st´pstw, diagnostyki i leczenia, natomiast patome-
chanizm zaburzeƒ wed∏ug obecnego stanu wiedzy
jest prawdopodobnie analogiczny zarówno u doro-
s∏ych, jak i u dzieci.

Kaditis i wspó∏pracownicy (w aktualnych
wytycznych Grupy Roboczej ERS) definiujà obtu-
racyjne zaburzenia oddychania podczas snu
(ang. obstructive sleep disordered breathing,
OSDB) u dzieci jako syndrom/zespó∏ objawów
dysfunkcji górnych dróg oddechowych podczas
snu, charakteryzujàcy si´ chrapaniem i/lub zwi´k-
szonym wysi∏kiem oddechowym w nast´pstwie
wzmo˝onego oporu górnych dróg oddechowych
i zw´˝enia przestrzeni gard∏a. Obturacyjne zabu-
rzenia oddychania podczas snu obserwuje si´
w kilku jednostkach klinicznych, ró˝niàcych si´
stopniem zaawansowania obturacji górnych dróg
oddechowych (tab. II). Terminu tego u˝ywa si´
w przypadkach, w których wyst´pujà objawy ob-
turacji górnych dróg oddechowych podczas snu,
lecz brak jest okreÊlenia stopnia jej zaawanso-
wania za pomocà obiektywnych metod, którymi
sà obecnie polisomnografia i ewentualnie poli-
grafia.

Pierwotne chrapanie (ang. habitual snoring,
HS; simple snoring, SS) jest definiowane jako
chrapanie bez wyst´powania bezdechów, sp∏yco-
nych oddechów, hipoksemii, hiperkapni, fragmen-

tacji snu (American Academy of Pediatrics 2002).
W piÊmiennictwie pojawiajà si´ próby doprecyzo-
wania tej definicji okreÊleniami „chrapanie wyst´-
pujàce cz´sto” lub „powy˝ej 3–4 nocy w tygodniu”
(Lumeng i Chervin 2008). Nie istnieje powszech-
nie obowiàzujàca definicja chrapania. S∏ownikowo
jest to wydawanie charkotliwego dêwi´ku podczas
snu spowodowane drganiem podniebienia mi´k-
kiego. Szczególne definiowanie tego poj´cia nie
jest jednak potrzebne. W praktyce nie ma proble-
mów z rozpoznaniem chrapania. Pierwotnemu
chrapaniu (HS) mo˝e towarzyszyç podwy˝szone
ciÊnienie t´tnicze oraz zaburzenia ze strony oÊrod-
kowego uk∏adu nerwowego (OUN), tak jak w ze-
spole obturacyjnych bezdechów podczas snu.
Informacje na ten temat sà wcià˝ bardzo ograni-
czone. Brak jest te˝ danych o ewentualnych korzy-
Êciach p∏ynàcych z leczenia pierwotnego chrapa-
nia (Kaditis i in. 2016).

Zespó∏ wzmo˝onego oporu górnych dróg
oddechowych (ang. upper airway resistance
syndrome, UARS) zosta∏ po raz pierwszy opisany
w 1982 roku przez Guilleminault i jego zespó∏
jako narastajàce ujemne ciÊnienie wewnàtrz
klatki piersiowej, które prowadzi do przebudzeƒ,
fragmentacji snu bez uchwytnych bezdechów,
sp∏yconych oddechów i desaturacji (zmniejszo-
nej saturacji krwi tlenem). Kliniczne znaczenie
odró˝nienia pierwotnego chrapania (HS) od ze-
spo∏u wzmo˝onego oporu górnych dróg odde-
chowych (UARS) pozostaje nieznane, a samo
ró˝nicowanie jest technicznie trudne do wyko-
nania. Wymaga pomiaru ciÊnienia w Êrodkowej
cz´Êci prze∏yku z u˝yciem cewnika (Za∏´ska-
-Pietniczka, Dàbrowska-Bieƒ i Krzeski 2008).
Niejasne sà te˝ rezultaty leczenia tego zespo∏u. 

Obturacyjnà hipowentylacj´/obturacyjnà
hipowentylacj´ p´cherzykowà (ang. obstructive
alveolar hypoventilation, OAH) zdefiniowali
w 2007 roku Dayyat i wspó∏pracownicy (Dayyat,
Kheirandish-Gozal i Gozal 2007). Warunkiem jej
rozpoznania u pacjenta jest spe∏nienie kryteriów
rozpoznania zespo∏u wzmo˝onego oporu gór-
nych dróg oddechowych (UARS) przy jednocze-
snym zwi´kszeniu koƒcowowydechowego ci-
Ênienia czàstkowego (parcjalnego) dwutlenku
w´gla powy˝ej 50 mmHg w czasie przekraczajà-
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Tabela II. Definicja obturacyjnych zaburzeƒ oddychania podczas snu (OSDB) i wyst´pujàce w tym
zespole jednostki kliniczne wg Kaditisa i in. (2016) 

Termin Definicja

Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu Zespó∏ dysfunkcji górnych dróg oddechowych podczas 
(obstructive sleep disordered breathing, OSDB) snu charakteryzujàcy si´ chrapaniem i/lub zwi´kszonym

wysi∏kiem oddechowym w nast´pstwie wzmo˝onego 
oporu górnych dróg oddechowych i zw´˝enia przestrzeni
gard∏a

Jednostki kliniczne wyst´pujàce w OSDB
● Pierwotne chrapanie (habitual snoring, HS) Nawykowe chrapanie (cz´Êciej ni˝ w ciàgu 3 nocy

tygodniowo) bez bezdechów, sp∏yconych oddechów,
cz´stych przebudzeƒ lub zaburzeƒ wymiany gazowej

● Zespó∏ wzmo˝onego oporu górnych dróg Chrapanie, wzmo˝ony wysi∏ek oddechowy,
oddechowych cz´ste przebudzenia bez rozpoznawalnych incydentów
(upper airway resistance syndrom, UARS) obturacji czy zaburzeƒ wymiany gazowej

● Obturacyjna hipowentylacja Chrapanie i nieprawid∏owe zwi´kszenie
(obstructive alveolar hypoventilation, OAH) koƒcowo-wydechowego ciÊnienia czàstkowego 

(parcjalnego) dwutlenku w´gla bez rozpoznawalnych
incydentów obturacji

● Zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas snu Nawracajàce incydenty cz´Êciowej lub ca∏kowitej 
(obstructive sleep apnea syndrome, OSAS) obturacji górnych dróg oddechowych (sp∏ycone oddechy,

obturacyjne lub mieszane bezdechy) z towarzyszàcymi 
zaburzeniami prawid∏owego utlenowania, wentylacji, 
architektury snu

cym 20% ca∏kowitego czasu snu. Zarówno
UARS, jak i obturacyjna hipowentylacja (OAH) sà
uwa˝ane za l˝ejsze postacie OSDB ni˝ zespó∏ ob-
turacyjnych bezdechów podczas snu.

Zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas
snu (obstructive sleep apnea syndrome, OSAS)
jest definiowany przez Amerykaƒskie Towarzy-
stwo Chorób Klatki Piersiowej (American Thoracic
Society, ATS) jako zaburzenie oddychania pod-
czas snu charakteryzujàce si´ przed∏u˝onà
cz´Êciowà niedro˝noÊcià górnych dróg oddecho-
wych i/lub czasowà ca∏kowità niedro˝noÊcià
(obturacyjny bezdech), która zak∏óca prawid∏o-
wà wentylacj´ podczas snu i architektur´ snu
(American Thoracic Society 1996). Zespó∏ ten
jest obecnie uwa˝any za najpowa˝niejszà jed-
nostk´ klinicznà obturacyjnych zaburzeƒ oddy-
chania podczas snu, chocia˝ w nim samym rów-
nie˝ definiuje si´ stopnie ci´˝koÊci. Aktualne
wytyczne Grupy Roboczej ERS (2016) akceptujà
dwie definicje OSAS u dzieci, uwzgl´dniajàce
kryteria rozpoznania:

1) obturacyjne zaburzenia oddychania pod-
czas snu ze stwierdzeniem obturacyj-
nego AHI (ang. apnea-hypopnea index, 
wskaênik bezdechu/sp∏yconego oddechu) 

w liczbie 2 lub wi´cej na godzin´ lub ob-
turacyjnego bezdechu w liczbie 1 lub 
wi´cej na godzin´ (w przeliczeniu na ca∏-
kowity czas snu),

2) obturacyjne zaburzenia oddychania pod-
czas snu ze stwierdzeniem obturacyjnego 
lub oÊrodkowego AHI w liczbie 1 lub wi´-
cej na godzin´ – definicj´ t´ cz´Êciej spo-
tyka si´ w piÊmiennictwie.

Postacie zespo∏u obturacyjnych bezdechów
podczas snu u dzieci okreÊla si´ nast´pujàco:

1) postaç ∏agodna OSAS – AHI w przedziale 
1–5 epizodów na godzin´,

2) postaç umiarkowana i ci´˝ka 
(ang. moderate-to-severe) OSAS – AHI 
powy˝ej 5 epizodów na godzin´.

Widocznà niekonsekwencjà nomenklatury
autorstwa Grupy Roboczej ERS jest zamienne
u˝ywanie terminów „obturacyjne zaburzenia od-
dychania podczas snu” i „zaburzenia oddychania
podczas snu” (ang. obstructive SDB), chocia˝
– jak wiadomo – zaburzenia takie nie muszà
mieç charakteru „obturacyjnego”. Mitchell
i wspó∏pracownicy w opublikowanych w 2019
roku wytycznych dotyczàcych wykonywania ton-
sylektomii u dzieci u˝ywajà ju˝ konsekwentnie
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Ryc. 1. Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu (OSDB) i podleg∏e mu jednostki chorobowe 

Epidemiologia obturacyjnych zaburzeƒ 
oddychania podczas snu u dzieci

W 2008 roku Lumeng i Chervin, nast´pnie
w 2016 roku Kaditis z zespo∏em zaprezentowali
dane epidemiologiczne obturacyjnych zaburzeƒ
oddychania podczas snu (OSDB) u dzieci. We-
d∏ug tych autorów istniejà znaczne ograniczenia
w zakresie przedstawionych danych, co wymaga
dalszych badaƒ. Dane epidemiologiczne doty-
czàce jednostki o dowiedzionych najpowa˝niej-
szych konsekwencjach, czyli zespo∏u obturacyj-
nych bezdechów podczas snu (OSAS), mogà byç
niedoszacowane. Brakuje danych dotyczàcych
UARS i OAH. Wyst´powanie OSDB u dzieci
oceniano wed∏ug rozmaitych kwestionariuszy,
wype∏nianych przez rodziców/opiekunów lub
na podstawie zg∏aszanych przez nich objawów
zaobserwowanych u dzieci. Opierajàc si´
na tym, wyestymowano przedzia∏ 4–11% popu-
lacji dzieci´cej. Wyst´powanie pierwotnego
chrapania (HS) oszacowano na poziomie 5–12%.
Liczby te dotyczà chrapania zdefiniowanego jako
„cz´Êciej ni˝ w ciàgu 3 nocy tygodniowo”. JeÊli
przyjmiemy bardziej restrykcyjne kryterium,
czyli „chrapie zawsze”, wówczas uzyskujemy
wartoÊci 1,5–6%. Wyst´powanie OSAS u dzieci
oceniono na 1–4%, ale przyjmowanie ró˝nych
kryteriów diagnostycznych rozpoznania OSAS
spowodowa∏o pojawianie si´ w piÊmiennictwie
doniesieƒ o bardzo szerokim zakresie: od 0,1
do 13%.

Prezentowane w piÊmiennictwie dane doty-
czàce wyst´powania obturacyjnych zaburzeƒ
oddychania podczas snu u dzieci w zale˝noÊci
od p∏ci ró˝nià si´, dominuje jednak wskazanie
na ch∏opców jako cz´Êciej dotkni´tych proble-

terminu (ang.) obstructive sleep disordered
breathing, OSDB – obturacyjne zaburzenia od-
dychania podczas snu. W dost´pnej literaturze
Êwiatowej, szczególnie starszej od wymienio-
nych publikacji, istnieje chaos w stosowanej
terminologii. Wyst´puje dowolnoÊç w u˝ywaniu
poj´ç: „zaburzenia oddychania podczas snu”,
„obturacyjne zaburzenia oddychania podczas
snu”, „zespó∏ obturacyjnych bezdechów w cza-
sie snu” (bezdechów sennych). Wed∏ug Toma-
szewskiej i wspó∏pracowników w polskim pi-
Êmiennictwie równie˝ nie ujednolicono stosowa-
nej nomenklatury. Do najcz´Êciej u˝ywanych
okreÊleƒ nale˝à: „zespó∏ snu z bezdechami”,
„zespó∏ obturacyjnych bezdechów sennych”,
„bezdechy obturacyjne”, „zespó∏ obturacyjnych
bezdechów w czasie snu”, „bezdechy senne”
oraz skróty: OSA, OSAS, OSAHS, OBPS (obtura-
cyjny bezdech podczas snu). Zauwa˝yç mo˝na
cz´ste u˝ywanie w polskim piÊmiennictwie przy-
miotnika „senny”. Z semantycznego punktu wi-
dzenia ma on kilka znaczeƒ, co nie s∏u˝y precyzji
w odniesieniu do omawianej terminologii. Wyra-
˝enie przys∏ówkowe „podczas snu” wydaje si´
bardziej jednoznaczne, dlatego termin OSAS
jest w tym opracowaniu przet∏umaczony jako
„zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas snu”.
Równie˝ w tym opracowaniu pos∏u˝ono si´ ter-
minologià zaproponowanà przez Kaditisa
i wspó∏pracowników w 2016 roku, którà opisowo
przedstawiono w tabeli II. W przypadku obtura-
cyjnych zaburzeƒ oddychania podczas snu u˝y-
wany jest skrót OSDB zaproponowany w 2019
roku przez Mitchella i wspó∏pracowników. Zale˝-
noÊç pomi´dzy wymienionymi terminami przed-
stawiono na rycinie 1.

Obturacyjne zaburzenia oddychania
podczas snu (obstructive sleep
disordered breathing, OSDB)

Pierwotne chrapanie
(habitual snoring, HS)

Obturacyjna
hipowentylacja
p´cherzykowa

(obstructive alveolar
hypoventilation, OAH)

Zespó∏ wzmo˝onego
oporu górnych dróg

odechowych
(upper airway resistance

syndrom, UARS)

Zespó∏ obturacyjnych
bezdechów w czasie snu
(obstructive sleep apnea

syndrome, OSAS)
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▲Ryc. 2. Rozpoznanie zespo∏u obturacyjnych bezdechów podczas snu (OSAS) u pacjentów w wieku 1–19 lat
(Jennum, Ibsen i Kjellberg 2013)

mem OSDB, HS oraz OSAS w porównaniu
z dziewczynkami. Lumeng i Chervin (2008) za-
prezentowali wyniki przeprowadzonej metaana-
lizy wskazujàce, ˝e OSDB wyst´puje u ch∏opców
1,5–2-krotnie cz´Êciej ni˝ u dziewczynek. Do-
st´pne dane nie prezentujà jednoznacznej zale˝-
noÊci wyst´powania OSDB od wieku dzieci.
Jennum i wspó∏pracownicy (Jennum, Ibsen
i Kjellberg 2013) w badaniach przeprowa-
dzonych w grupie 2998 dzieci w przedziale
wiekowym 0–19 lat szacowali cz´stoÊç i rodzaj
rozmaitych zachorowaƒ u dzieci z OSAS, ziden-
tyfikowanych na podstawie Duƒskiego Naro-
dowego Spisu Pacjentów. Wyniki przedstawiono
na rycinie 2. Autorzy wykazali najwi´kszà
cz´stoÊç OSAS u dzieci w wieku do 7–8 lat (pik
u 4-latków), stabilizacj´ w kolejnych latach
na ni˝szym poziomie i ponowny wzrost cz´stoÊci
OSAS u ch∏opców, którzy ukoƒczyli 16 lat.

Wykazano zale˝noÊci pomi´dzy rasà czy te˝
pochodzeniem etnicznym a ryzykiem OSDB
u dzieci. Wyraênie bardziej nara˝eni sà Afroame-
rykanie w porównaniu ze swoimi rówieÊnikami
rasy bia∏ej. Odnotowano równie˝ cz´stsze wy-
brane objawy OSDB u dzieci latynoskich ni˝
u dzieci rasy bia∏ej (Lumeng i Chervin 2008).

Istotnym zagadnieniem jest korelacja mi´-
dzy masà cia∏a a ryzykiem wyst´powania OSDB.

Pomimo doÊç licznych badaƒ na ten temat, ist-
niejà tu spore k∏opoty interpretacyjne. Wa˝nà
przeszkodà jest nierzadko brak wiarygodnych
danych ze wzgl´du na podawanie wagi i wzrostu
dzieci przez rodziców/opiekunów bez weryfikacji
tych informacji lub brak informacji o ewentual-
nej weryfikacji. Dowiedziono znacznych rozbie˝-
noÊci pomi´dzy podawanymi a rzeczywistymi
parametrami wagi i wzrostu. Ponadto nie pos∏u-
giwano si´ ujednoliconym systemem korelowa-
nia masy cia∏a, wzrostu, p∏ci i wieku (siatki cen-
tylowe). Wskaênik BMI (ang. body mass index)
nie by∏ jedynym u˝ywanym wskaênikiem. Lu-
meng i Chervin w cytowanej wczeÊniej meta-
analizie (2008) wykazali istnienie zale˝noÊci
ryzyka wyst´powania OSDB od wzrastajàcej ma-
sy cia∏a w 8 z 14 analizowanych badaƒ. Konse-
kwencjà jest uznanie przez Grup´ Roboczà ERS
w wytycznych z 2016 roku oty∏oÊci za niezale˝ny
czynnik ryzyka OSDB u dzieci, jakkolwiek z za-
strze˝eniem, ˝e niektóre dane sà wobec siebie
sprzeczne (Kaditis i in. 2016). 

Oty∏oÊç, p∏eç m´ska, pochodzenie afroame-
rykaƒskie, umiarkowana i ci´˝ka postaç OSAS
z wartoÊciami AHI powy˝ej 5 sà uwa˝ane
za czynniki ryzyka przetrwa∏ych OSDB, jeÊli le-
czenie nie zostanie podj´te w por´ – I klasa
w czterostopniowej skali jakoÊci danych wed∏ug

Ch∏opcy Dziewczynki

Wiek

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Amerykaƒskiej Akademii Neurologii (American
Academy of Neurology, AAN). Przerost tkanki
ch∏onnej gard∏a i wàskà ˝uchw´ równie˝ zalicza
si´ do czynników ryzyka (III klasa wg AAN)
(Kaditis i in. 2016).

W 2011 roku Grygalewicz i wspó∏pracowni-
cy opublikowali badania przeprowadzone w gru-
pie 101 dzieci z rozpoznanym OSDB (Êrednia
wieku 4 lata i 1/12), u których wykonano poli-
somnografi´. Na tej podstawie u 90 dzieci uda∏o
si´ sprecyzowaç rozpoznanie: u 32,2% dzieci
rozpoznano OSAS, u 25,6% UARS, u 42,2% HS.

ETIOLOGIA I PATOGENEZA 
OBTURACYJNYCH ZABURZE¡ ODDYCHANIA

PODCZAS SNU U DZIECI
Górne drogi oddechowe pe∏nià istotne funk-

cje warunkujàce m.in. prawid∏owà wentylacj´
oraz mo˝liwoÊç komunikowania si´. Kluczowe
znaczenie ma zatem utrzymanie ich sta∏ej dro˝-
noÊci. Brak w∏aÊciwej dro˝noÊci na skutek zw´-
˝enia (obturacji) górnych dróg oddechowych
w czasie snu stanowi przyczyn´ obturacyjnych
zaburzeƒ oddychania podczas snu (OSDB).
Do stanów takiej obturacji dochodzi w wyniku
rozmaitych mechanizmów patofizjologicznych.
Mo˝na je podzieliç na miejscowe nieprawid∏o-
woÊci, zarówno anatomiczne, jak i czynnoÊciowe
nosa, jamy ustnej, gard∏a czy krtani, oraz na za-
burzenia oÊrodkowego nadzoru nad napi´ciem
i synchronizacjà mi´Êni wymienionych struktur.
Do miejscowych nieprawid∏owoÊci zalicza si´
m.in.: przerost migda∏ków podniebiennych i/lub
migda∏ka gard∏owego (tkanki ch∏onnej gard∏a),
polipy nosa, przewlek∏y alergiczny nie˝yt nosa,
du˝y j´zyk. Zaburzenia oÊrodkowego nadzoru
wyst´pujà przyk∏adowo w pora˝eniu mózgowym
dzieci´cym i w zespole Downa.

Wed∏ug Jackowskiej i wspó∏pracowników
(2012) g∏ównym czynnikiem predysponujàcym
do rozwoju OSAS u dzieci jest obturacja w obr´-
bie górnych dróg oddechowych. U wi´kszoÊci
dzieci przyczynà tego stanu jest przerost tkanki
ch∏onnej gard∏a. Drugà co do cz´stoÊci przyczy-
nà jest oty∏oÊç, m.in. na skutek infiltracji Êcian
gard∏a tkankà t∏uszczowà. Wspó∏wyst´powanie
obydwu wspomnianych nieprawid∏owoÊci jest
mo˝liwe, aczkolwiek znaczenie przerostu tkanki
ch∏onnej gard∏a w patogenezie OSAS jest mniej
istotne u dzieci oty∏ych. WÊród innych przyczyn
OSDB u dzieci wymienia si´: nieprawid∏owoÊci
budowy twarzoczaszki (g∏ównie niedorozwój
˝uchwy), zaburzenia hormonalne (akromegalia,
niedoczynnoÊç tarczycy) i czynniki genetyczne.

W 2012 roku Huang i Guilleminault opubli-
kowali prac´ poglàdowà bazujàcà na wielu zgro-

madzonych przez lata danych dotyczàcych OSDB
u dzieci oraz na danych uzyskanych podczas eks-
perymentów na m∏odych ma∏pach. Autorzy
stwierdzili silny zwiàzek napi´cia mi´Êni jamy
ustnej i twarzy z prawid∏owym rozwojem kom-
pleksu nosowo-szcz´kowego i ˝uchwy. Niepra-
wid∏owe napi´cie wymienionych mi´Êni koreluje
z rozwojem ustnego toru oddychania, zw∏aszcza
podczas snu, nieprawid∏owym po∏o˝eniem j´zy-
ka, powstawaniem zaburzeƒ anatomicznych
w rejonie jamy ustnej i twarzy. W konkluzji auto-
rzy okreÊlajà OSAS u nieoty∏ych dzieci jako nie-
prawid∏owy rozwój jamy ustnej i twarzy.

Guilleminault z zespo∏em postawili hipotez´
o wp∏ywie nieleczonej ankyloglosji (krótkie w´dzi-
de∏ko j´zykowe) na rozwój OSAS. Ankyloglosja
mo˝e powodowaç zarówno problemy ze ssa-
niem, prze∏ykaniem, mówieniem, jak i modyfi-
kacje po∏o˝enia j´zyka, wady zgryzu, nieprawi-
d∏owy wzrost szcz´ki i ˝uchwy oraz oddychanie
przez usta, co w konsekwencji mo˝e wp∏ywaç
na pogorszenie dro˝noÊci górnych dróg odde-
chowych i rozwój OSAS. Zwiàzek pomi´dzy
ankyloglosjà i OSAS nie zosta∏ jednoznacznie
udowodniony. W 2016 roku Guilleminault
i wspó∏pracownicy (Guilleminault, Huseni i Lo
2016) opublikowali wyniki retrospektywnych
badaƒ przeprowadzonych w grupie 150 dzieci
w wieku 3–12 lat. Wykazali w nich statystycznà
zale˝noÊç pomi´dzy ci´˝koÊcià OSAS (ustalanà
na podstawie wartoÊci wskaênika AHI) i ankylo-
glosjà, zw∏aszcza u ch∏opców. W zwiàzku z tym
autorzy rekomendujà prowadzenie badaƒ prze-
siewowych w kierunku OSAS u dzieci, u których
stwierdza si´ t´ anomali´.

ZAGRO˚ENIA ZWIÑZANE Z ZESPO¸EM 
OBTURACYJNYCH BEZDECHÓW 

PODCZAS SNU U DZIECI
Sen jest niezb´dny do w∏aÊciwego funkcjo-

nowania organizmu. Sen u dzieci warunkuje
prawid∏owy rozwój fizyczny, psychiczny i po-
znawczy, dlatego dzieci Êpià d∏u˝ej ni˝ doroÊli
(W∏odarska i Doboszyƒska 2016). WÊród konse-
kwencji wyst´powania zespo∏u obturacyjnych
bezdechów podczas snu (OSAS) u dzieci wymienia
si´ liczne i znaczàce nieprawid∏owoÊci (tab. III).
Wynikajà one z niedotlenienia w czasie snu in-
tensywnie rozwijajàcego si´ OUN, co ∏atwo
stwierdziç podczas ca∏onocnej pulsoksymetrii
(Kaditis i in. 2016).

W 2015 roku Kang i wspó∏pracownicy zapre-
zentowali wyniki badaƒ przekrojowych przepro-
wadzonych w grupie 195 dzieci w wieku 4–16 lat.
Autorzy wykazali, ̋ e dzieci z wartoÊciami AHI > 5
(umiarkowana i ci´˝ka postaç OSAS) w porównaniu
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Tabela III. Konsekwencje zespo∏u obturacyjnych 
bezdechów podczas snu (OSAS) u dzieci (Kaditis
i in. 2016)

Uk∏ad sercowo-naczyniowy
– zwi´kszenie ciÊnienia t´tniczego
– nadciÊnienie p∏ucne lub serce p∏ucne

OÊrodkowy uk∏ad nerwowy
– nadmierna sennoÊç w ciàgu dnia
– zaburzenia uwagi, nadpobudliwoÊç
– pogorszenie funkcji poznawczych, 

problemy z naukà
– zaburzenia zachowania

Moczenie si´
Opóênienie lub zaburzenia wzrastania
Pogorszenie jakoÊci ˝ycia

w wieku 5–10 lat, Choudhary z zespo∏em wska-
zali na nast´pujàce istotne czynniki ryzyka mo-
czenia nocnego: OSDB, nieprawid∏owe przy-
uczanie do korzystania z toalety, moczenie nocne
w dzieciƒstwie u ojca.

W 2012 roku Jeyakumar i wspó∏pracownicy
opublikowali systematyczny przeglàd 14 prac
z lat 1980–2010, z którego wynika zale˝noÊç wy-
st´powania moczenia nocnego od OSDB u dzie-
ci, a tak˝e poprawa pod wzgl´dem moczenia
nocnego po wykonaniu adenotonsylektomii.

Wa˝ne jest zagro˝enie zahamowaniem roz-
woju nawet do wartoÊci poni˝ej 5. percentyla dla
wieku i p∏ci w zakresie wzrostu i/lub masy cia∏a.
W 2009 roku Bonuck i wspó∏pracownicy (Bo-
nuck, Freemani i Henderson 2009) opublikowali
metaanaliz´ piÊmiennictwa z lat 1980–2007,
w której podali, ˝e w 6 z 20 uwzgl´dnionych
w przeglàdzie badaƒ wykazano zale˝noÊç zabu-
rzenia wzrostu i/lub masy cia∏a od OSDB u dzieci,
a w 10 badaniach wykazano popraw´ w zakresie
zaburzeƒ wzrostu i masy cia∏a po wykonaniu
adenotonsylektomii.

Zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas
snu (OSAS) wp∏ywa na pogorszenie jakoÊci ˝ycia
dzieci. Baldassari i wspó∏pracownicy w 2009 ro-
ku opublikowali przeglàd literatury, porównujàc
jakoÊç ˝ycia 193 pacjentów z OSAS, 93 pacjen-
tów z m∏odzieƒczym idiopatycznym zapaleniem
stawów oraz 815 zdrowych dzieci. Autorzy wy-
kazali podobnà jakoÊç ˝ycia u dzieci z OSAS
i u dzieci dotkni´tych m∏odzieƒczym idiopatycz-
nym zapaleniem stawów, które jest chorobà
wywo∏ujàcà ból, zmiany w uk∏adzie ruchu
i zmiany pozastawowe. Tarasiuk i wspó∏pracow-
nicy (2007) opisali cz´stsze korzystanie tych
dzieci z us∏ug opieki zdrowotnej, g∏ównie z po-
wodu schorzeƒ dróg oddechowych, oraz zwiàza-
ne z tym wi´ksze koszty spo∏eczne. 

Na zagro˝enia zwiàzane z OSAS u dzieci
(a byç mo˝e równie˝ z innymi jednostkami
klinicznymi OSDB) nak∏ada si´ wcià˝ niewielka
ÊwiadomoÊç tych zagro˝eƒ zarówno wÊród ro-
dziców/opiekunów dzieci, jak i lekarzy (Sapa∏a-
-Smoczyƒska i in. 2014). Zainteresowanie oma-
wianà problematykà bardzo uros∏o w ostatnich
latach, co przejawia si´ zwi´kszonà liczbà publi-
kacji i badaƒ na ten temat (Marcus i in. 2012).

ROZPOZNANIE I OCENA CI¢˚KOÂCI 
OBTURACYJNYCH ZABURZE¡ ODDYCHANIA

PODCZAS SNU U DZIECI
Zwa˝ywszy na epidemiologi´ obturacyjnych

zaburzeƒ oddychania podczas snu (OSDB)
u dzieci, lekarze zajmujàcy si´ dzieçmi majà
pod swojà opiekà pacjentów dotkni´tych tym

z dzieçmi z HS mia∏y wy˝sze skurczowe, rozkurczo-
we i Êrednie ciÊnienie t´tnicze podczas dnia.

W metaanalizie opublikowanej w 2017 roku
Ehsan i wspó∏pracownicy wskazali na ograniczo-
nà liczb´ d∏ugoterminowych badaƒ nad wp∏y-
wem OSDB na uk∏ad sercowo-naczyniowy
u dzieci oraz na potrzeb´ dalszych prac w tym
kierunku. Autorzy przywo∏ali doniesienia doty-
czàce wp∏ywu OSDB na uk∏ad wspó∏czulny oraz
funkcje lewego i prawego serca, a tak˝e korzyst-
nego wp∏ywu leczenia przyczynowego OSDB
na uk∏ad sercowo-naczyniowy. Rekomendowali
przeprowadzenie kolejnych, prospektywnych
badaƒ na du˝à skal´ w celu lepszego zrozumie-
nia podanych zale˝noÊci.

Ustalono na zasadzie konsensusu potrzeb´
wykluczenia OSAS, jeÊli u chrapiàcego dziecka
ciÊnienie t´tnicze przekracza wartoÊç 95. centy-
la. Dzieci z ci´˝kim OSAS sà nara˝one na wi´k-
sze ryzyko wyst´powania nadciÊnienia p∏ucnego
i serca p∏ucnego, zw∏aszcza przy wspó∏istnieniu
zespo∏ów wad wrodzonych (np. zespo∏u Downa,
dystrofii mi´Êniowej Duchenne'a/Beckera, mu-
kopolisacharydoz) (Kaditis i in. 2016).

W 2013 roku Perfect i wspó∏pracownicy
opublikowali wyniki badaƒ przeprowadzonych
w grupie 263 m∏odocianych, w których wykazali
zwiàzek mi´dzy wyst´powaniem OSDB a zwi´k-
szonà agresjà, zaburzeniami uwagi i nadpobudli-
woÊcià, gorszymi umiej´tnoÊciami spo∏ecznymi,
adaptacyjnymi, komunikacyjnymi oraz objawami
depresji.

Wyst´powanie OSDB ma zwiàzek z ryzy-
kiem moczenia nocnego u dzieci. W badaniach
opublikowanych w 2016 roku, przeprowadzonych
w Êrodkowych Indiach w grupie 1346 dzieci
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wytyczne (Kaditis i in. 2016). Brak systemu eduka-
cji lekarzy powoduje niedobory osób przeszkolo-
nych w interpretacji wyników.

Wymienione badania diagnostyczne sà
szczególnie rekomendowane w przypadku dzieci
oty∏ych, z deformacjami twarzoczaszki, zaburze-
niami nerwowo-mi´Êniowymi, zespo∏ami wad
wrodzonych, a tak˝e jeÊli brak jednoznacznych
wskazaƒ do leczenia. Polisomnografi´ lub poli-

Ryc. 4a i b Badanie poligraficzne 

Ryc. 3. Przygotowanie dziecka do ca∏onocnej poli-
somnografii (PSG) 

problemem. „Z∏otym standardem” diagnostycz-
nym OSDB jest ca∏onocna polisomnografia (PSG)
(Marcus i in. 2012). Umo˝liwia ona ocen´ m.in.:
przep∏ywu powietrza przez nos i usta, czynnoÊci
elektrycznej mózgu i serca (EEG, EKG), napi´cia
mi´Êni, ruchów klatki piersiowej, saturacji krwi
tlenem (pulsoksymetria). Najpowszechniej oce-
nianym parametrem polisomnograficznym jest
wskaênik bezdechu/sp∏yconego oddechu (ang.
apnea-hypopnea index, AHI). Wyra˝a on Êrednià
liczb´ bezdechów i sp∏yconych oddechów na go-
dzin´ snu. Opisuje stopieƒ zaawansowania
OSDB, do OSAS w∏àcznie, a nast´pnie ci´˝koÊç
OSAS. Typowo diagnoz´ OSAS u dzieci stawia
si´ w przypadku stwierdzenia objawów OSDB
(chrapanie, bezdech, niespokojny sen, ustny tor
oddychania, ciÊnienie t´tnicze powy˝ej 95. per-
centyla, nadmierna sennoÊç w ciàgu dnia, zabu-
rzenia uwagi, nadpobudliwoÊç, moczenie si´)
i wartoÊci AHI = 1 lub wi´cej; u doros∏ych:
przy AHI = 15 lub wi´cej oraz po stwierdzeniu
objawów (nadmierna sennoÊç dzienna, upoÊle-
dzone postrzeganie, zaburzenia nastroju, bez-
sennoÊç, nadciÊnienie t´tnicze, choroba niedo-
krwienna serca, udar mózgu w wywiadzie) i AHI
= 5 lub wi´cej (Kaditis i in. 2016; Park, Ramar
i Olson 2011).

Ca∏onocnà PSG przeprowadzajà wy∏àcznie
wyspecjalizowane oÊrodki posiadajàce przysto-
sowane do tego celu pracownie i odpowiednio
przeszkolony personel (ryc. 3). Procedura jest
relatywnie droga, a jej dost´pnoÊç niewystarcza-
jàca nawet w krajach wysoko rozwini´tych. To
mo˝e opóêniaç w∏aÊciwe rozpoznanie i leczenie
(Villa i in. 2013). Poza tym wymaga przyj´cia
dziecka do szpitala lub pracowni na noc, co nie-
jednokrotnie nie jest akceptowane przez rodzi-
ców/opiekunów, szczególnie m∏odszych dzieci,
wià˝e si´ bowiem ze stresem dla dziecka i z pew-
noÊcià nie oddaje zwyk∏ych warunków spania.
W 2018 roku w Polsce funkcjonowa∏o jedynie
8 pracowni przeprowadzajàcych PSG u dzieci,
w 2016 roku przeprowadzono 288 takich badaƒ.
Jest to niewielka liczba w porównaniu z liczbà
wykonywanych adenotonsylektomii u dzieci
(pierwszoplanowe leczenie), tj. 35–40 tys. rocznie,
z czego wi´kszoÊç z powodu OSDB (Kukwa 2018).

Obecnie upowszechnia si´ wykonywanie ba-
dania poligraficznego w warunkach domowych
za pomocà urzàdzenia przenoÊnego (ryc. 4a,b). In-
strukta˝ rodziców/opiekunów dziecka w prawid∏o-
wym wykonywaniu badania zwykle nie trwa d∏u-
˝ej ni˝ 20 minut. Badanie jest uproszczonà wersjà
PSG i nie obejmuje elektroencefalografii (EEG) ani
pomiaru napi´cia mi´Êni. Mimo to jest post´powa-
niem diagnostycznym uznawanym przez aktualne

a

b
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z wartoÊciami AHI > 5, przy stwierdzaniu na-
st´pstw neurobehawioralnych zwiàzanych
z OSAS i/lub podczas oceniania ich ust´powania
po adenotonsylektomii, która jest leczeniem
pierwszego wyboru OSAS u dzieci. Czu∏oÊç i swo-
istoÊç PSQ ocenia si´ odpowiednio na 78 i 72%,
przy wiarygodnoÊci danych klasy I i II wg ANN
(Kaditis i in. 2016). Interesujàce jest to, ˝e za-
równo jeÊli chodzi o stwierdzanie nast´pstw
neurobehawioralnych, jak i ocen´ ich ust´powa-
nia po adenotonsylektomii, PSQ wydaje si´ me-
todà przynajmniej tak dobrà lub nawet lepszà ni˝
polisomnografia (Chervin i in. 2000), uznawanà
przecie˝ za z∏oty standard diagnostyczny. W PSQ
nie uwzgl´dnia si´ zale˝nych od OSDB objawów
nast´pstw sercowo-naczyniowych, pogorszenia
jakoÊci ˝ycia oraz badania przedmiotowego
dziecka (Burghard, Bro˝ek-Màdry i Krzeski 2019).

Kliniczny Rejestr Snu (SCR)
Jest to kwestionariusz diagnostyczny najbar-

dziej z∏o˝ony i czasoch∏onny wÊród analizowanych
tu narz´dzi. W przeciwieƒstwie do innych, oprócz
ankiety uwzgl´dnia doÊç szczegó∏owe badanie
przedmiotowe dziecka. Wype∏nienie SCR wyma-
ga zaanga˝owania lekarza, obecnoÊci pacjenta
oraz jego opiekuna/rodzica. Potrzebny czas to
oko∏o 30–60 minut. W warunkach placówki
medycznej konieczne jest wi´c poÊwi´cenie mu
pe∏nej, specjalistycznej wizyty lekarskiej. SCR
sk∏ada si´ z trzech cz´Êci. W cz´Êci pierwszej od-
notowuje si´ wyniki badania przedmiotowego,
któremu poddaje si´ nos (ze szczególnym
uwzgl´dnieniem ustawienia przegrody, dro˝no-
Êci, ustnego toru oddychania), migda∏ki podnie-
bienne (ocena przerostu), podniebienie i j´zyk
(Friedman Palate/Tongue Position, „podniebienie
gotyckie”), zgryz (otwarty, g∏´boki, krzy˝owy,
nagryz poziomy, klasa Angle'a), fenotyp twarzy
(normalny, adenoidalny lub „typu doros∏ego”).
Cz´Êç druga jest ankietà przeprowadzanà z ro-
dzicem/opiekunem dziecka, poÊwi´conà badaniu
podmiotowemu. Zawiera proste pytania za-
mkni´te dotyczàce nocnych objawów OSDB,
wymagajàce jednak odpowiedzi stopniowanych
(nigdy, czasami, cz´sto, zawsze). Cz´Êç trzecia
jest równie˝ poÊwi´cona badaniu podmiotowe-
mu i dotyczy objawów b´dàcych nast´pstwami
OSDB ze strony OUN oraz moczenia si´. Do wy-
liczenia wyniku w punktach (ang. Sleep Clinical
Score, SCS) stosuje si´ specjalnie opracowany
algorytm (w tym oddzielny algorytm dla opisanej
cz´Êci drugiej). Wyliczenia SCS mo˝e wykonaç le-
karz, traktujàc je jako ostatni element wype∏niania
kwestionariusza, lub specjalnie przeszkolony
w tym celu inny pracownik. Aktualne wytyczne

grafi´ zaleca si´ równie˝ po adenotonsylektomii
u dzieci z przetrwa∏ymi objawami OSAS (pomi-
mo leczenia chirurgicznego), z przedoperacyjnà
umiarkowanà i ci´˝kà postacià OSAS, oty∏ych,
z deformacjami twarzoczaszki, zaburzeniami
nerwowo-mi´Êniowymi, zespo∏ami wad wrodzo-
nych. Polisomnografi´ lub poligrafi´ powinno si´
wykonaç tak˝e przed wdro˝eniem i po zastoso-
waniu leczenia ortodontycznego (szybkie rozsze-
rzanie szcz´ki, u˝ycie aparatu ortodontycznego),
leczenia sta∏ym dodatnim ciÊnieniem w drogach
oddechowych (ang. continuous positive airway
pressure, CPAP) lub nieinwazyjnà mechanicznà
wentylacjà dodatnim ciÊnieniem  (ang. noninvasi-
ve positive pressure ventilation, NPPV) (Kaditis
i in. 2016).

JeÊli niemo˝liwe jest wykonanie ca∏onocnej
PSG lub badania poligraficznego, mo˝na rozwa˝yç
ca∏onocnà pulsoksymetri´ (Kaditis i in. 2016).
Umo˝liwia ona monitorowanie saturacji krwi tle-
nem, czynnoÊci serca oraz zmiennoÊci tych para-
metrów podczas snu. Nie jest równowa˝nà meto-
dà diagnostycznà OSAS w stosunku do PSG.

Istnieje zapotrzebowanie na szybsze, prost-
sze i taƒsze badania w kierunku OSAS, mo˝liwe
do powszechnego wykorzystania. Opracowano
kwestionariusze umo˝liwiajàce diagnostyk´
przesiewowà u dzieci, u∏atwiajàcà podejmowa-
nie dalszych decyzji diagnostycznych, a nawet
terapeutycznych przy podejrzeniu OSDB.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà: Pediatryczny
Kwestionariusz Snu (ang. Pediatric Sleep
Questionnaire, PSQ), Kliniczny Rejestr Snu
(ang. Sleep Clinical Record, SCR), kwestio-
nariusz Jestem Êpiàcy (ang. I'm sleepy question-
naire, I'M SLEEPY).

Pediatryczny Kwestionariusz Snu (PSQ)
Jest ankietà przeprowadzanà z rodzi-

cem/opiekunem dziecka. Zawiera 22 pytania za-
mkni´te (odpowiedzi „tak” lub „nie”). Za wynik
dodatni przyjmuje si´ 8 lub wi´cej odpowiedzi
twierdzàcych. Pytania dotyczà nocnych i dzien-
nych objawów OSDB, nast´pstw OSDB ze strony
OUN, moczenia si´, zaburzeƒ wzrastania, ewen-
tualnej nadwagi dziecka. Wype∏nienie PSQ jest
doÊç proste w warunkach placówki medycznej,
nie zajmuje wi´cej ni˝ 15 minut i nie wymaga
zaanga˝owania lekarza ani szczególnie prze-
szkolonego personelu. Kwestionariusz ten sku-
pia si´ wy∏àcznie na badaniu podmiotowym (nie
uwzgl´dnia badania przedmiotowego dziecka).
Zawarte w nim pytania sà jednoznaczne i zwykle
nie budzà wàtpliwoÊci. W aktualnych wytycz-
nych Grupy Roboczej ERS okreÊla si´ PSQ jako
„u˝yteczne narz´dzie” w przewidywaniu OSAS



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY24

Tabela IV. Porównanie kwestionariuszy diagnostycznych OSDB u dzieci

Kwestio- Prostota Czas KoniecznoÊç Uwzgl´dnienie Czu∏oÊç SwoistoÊç Rekomendacja
nariusz wykonania anga˝owania badania (%) (%) aktualnych

(min) lekarza lub przeszkolonego wytycznych
personelu personelu

PSQ tak 10–15 nie nie 78 72 tak

SCR nie 30–60 tak tak 96 67 tak

I'M SLEEPY tak 5 tak pobie˝ne 82 50 brak 
odniesienia si´

teraturze przedmiotu mo˝na spotkaç si´ z jego
wczeÊniejszymi wersjami (IF SLEEPY, I SLEEPY),
których I'M SLEEPY jest modyfikacjà. Jego czu-
∏oÊç ocenia si´ relatywnie wysoko jak na prosto-
t´ narz´dzia i wynosi ona 82%, swoistoÊç zaÊ
50% (Kadmon, Chung i Shapiro 2014). I'M
SLEEPY nie uwzgl´dnia objawów nast´pstw ser-
cowo-naczyniowych zale˝nych od OSDB, pogor-
szenia jakoÊci ˝ycia, zaburzeƒ wzrastania,
moczenia si´. Do celów mo˝liwie najszybszego
stwierdzenia prawdopodobieƒstwa OSAS powsta-
∏a jego modyfikacja/wariant – OSAsq3 – trzypunk-
towa ankieta stworzona do u˝ycia przed post´po-
waniem anestezjologicznym, zajmujàca mniej ni˝
minut´, ograniczajàca si´ do wybranych nocnych
objawów OSDB (Schnoor i in. 2018). Zbyt ma∏a
liczba danych nie pozwala jeszcze na szczegó∏owà
ocen´ tej metody.

Wymienione kwestionariusze ró˝nià si´
mi´dzy sobà, co w rozmaitych warunkach prak-
tyki lekarskiej mo˝e wp∏ywaç na preferencje
ich wyboru. Przedstawione ró˝nice dotyczà:
stopnia z∏o˝onoÊci (najbardziej z∏o˝ony – SCR),
czasu wykonywania (najmniej czasu wymaga I'M
SLEEPY), koniecznoÊci zaanga˝owania lekarza
lub innej przeszkolonej osoby do badania przed-
miotowego (SCR), uwzgl´dnienia liczby i ro-
dzaju objawów (najwi´cej PSQ), czu∏oÊci (naj-
wi´ksza SCR), swoistoÊci (najwi´ksza PSQ),
rekomendacji aktualnych wytycznych Grupy
Roboczej ERS z 2016 roku (PSQ, SCR – rekomen-
dowane; I’M SLEEPY – nowoÊç nieuwzgl´dniona
w wytycznych). W tabeli IV znajduje si´ porów-
nanie kwestionariuszy diagnostycznych OSDB
u dzieci z uwzgl´dnieniem ich wzgl´dów prak-
tycznych i wiarygodnoÊci (czu∏oÊç i swoistoÊç).

LECZENIE OBTURACYJNYCH 
ZABURZE¡ ODDYCHANIA PODCZAS 

SNU U DZIECI
Wskazania do leczenia

WartoÊç AHI > 5 jest wskazaniem do lecze-
nia niezale˝nie od wyst´powania objawów czy
nast´pstw zespo∏u obturacyjnych bezdechów

Grupy Roboczej ERS uwzgl´dniajà SCR w post´-
powaniu diagnostycznym. Za wynik dodatni
przyjmuje si´ SCS = 6,5 lub wi´cej. Czu∏oÊç
i swoistoÊç ocenia si´ przy tym na, odpowiednio,
96 i 67% dla OSAS z wartoÊciami AHI > 1,
przy s∏abej wiarygodnoÊci danych (IV klasa wg
ANN) (Kaditis i in. 2016; Villa i in. 2013). SCR
nie uwzgl´dnia objawów nast´pstw OSDB ze
strony uk∏adu sercowo-naczyniowego, pogor-
szenia jakoÊci ˝ycia, zaburzeƒ wzrastania, nad-
wagi/oty∏oÊci. Algorytm wyliczania SCS    „fawo-
ryzuje” wyniki badania przedmiotowego, mniej-
szà zaÊ wag´ punktowà przyk∏ada do (rozbudo-
wanych w PSQ) obserwacji nocnych i dziennych
objawów OSDB, objawów nast´pstw OSDB ze
strony OUN i moczenia si´ (Burghard, Bro˝ek-
-Màdry i Krzeski 2019).

Kwestionariusz „Jestem Êpiàcy” 
(I'M SLEEPY)

Jest to krótka ankieta przeprowadzana z ro-
dzicem/opiekunem dziecka. Zawiera 8 pytaƒ za-
mkni´tych. Za wynik dodatni przyjmuje si´ 3 lub
wi´cej odpowiedzi twierdzàcych. Pytania doty-
czà nocnych (3 pytania) i dziennych (3 pytania)
objawów OSDB. Jedno pytanie wymaga okreÊle-
nia percentyla masy dziecka, jedno – ewentual-
nego przerostu migda∏ków podniebiennych i/lub
tkanki ch∏onnej gard∏a. Przeprowadzenie testu
I'M SLEEPY jest proste i szybkie w warunkach
placówki medycznej. Wymaga jedynie kilku mi-
nut (mniej ni˝ PSQ, wielokrotnie mniej ni˝ SCR),
a tak˝e, w przeciwieƒstwie do PSQ, zaanga˝o-
wania lekarza lub osoby przeszkolonej, np. piel´-
gniarki (okreÊlenie percentyla masy cia∏a
i stwierdzenie przerostu migda∏ków/tkanki
ch∏onnej gard∏a, jeÊli nie zosta∏o to stwierdzone
wczeÊniej i rodzic/opiekun nie mo˝e udzieliç od-
powiedzi). Aktualne wytyczne Grupy Roboczej
ERS z 2016 roku nie biorà pod uwag´ kwestiona-
riusza I'M SLEEPY, który powsta∏ póêniej. Kwe-
stionariusz ten, dzi´ki wyjàtkowej zwi´z∏oÊci,
wydaje si´ cennym narz´dziem przede wszyst-
kim ze wzgl´du na krótki czas wype∏niania. W li-
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podczas snu (OSAS). Bardziej restrykcyjne war-
toÊci równie˝ bywajà uznawane za wskazanie
do leczenia (wartoÊç AHI ± 2 i/lub obturacyjny
wskaênik bezdechu > 1). Przy wartoÊciach AHI
od 1 do 5 leczenie mo˝e byç korzystne (mniejsza
cz´stotliwoÊç nocnego moczenia si´, przyspie-
szenie wzrostu, przyrost masy cia∏a, równie˝
u oty∏ych) u pacjentów, u których stwierdza si´
powik∏ania ze strony uk∏adu sercowo-naczynio-
wego, powik∏ania zwiàzane z OUN, moczenie
si´, opóêniony lub nieprawid∏owy wzrost, pogor-
szonà jakoÊç ̋ ycia, czynniki ryzyka przetrwa∏ych
OSDB. Je˝eli podejrzewa si´ wyst´powanie
OSDB i nie ma mo˝liwoÊci wykonania PSG, nale-
˝y rozwa˝yç leczenie wtedy, gdy alternatywne
metody diagnostyczne wskazujà na wyst´powa-
nie OSAS lub stwierdza si´ konsekwencje OSAS.
Wymienia si´ tu takie metody, jak badanie poli-
graficzne czy ca∏onocnà pulsoksymetri´. Lecze-
nie OSDB powinno si´ wdro˝yç zw∏aszcza
u dzieci z predyspozycjami do obturacji górnych
dróg oddechowych, czyli z du˝ymi nieprawid∏o-
woÊciami twarzoczaszki, z zaburzeniami nerwo-
wo-mi´Êniowymi, z achondroplazjà, zespo∏em
Arnolda-Chiariego, zespo∏em Downa, mukopoli-
sacharydozami, zespo∏em Pradera-Williego. Pre-
ferowane post´powanie lecznicze w wymienio-
nych stanach nie jest jednolite. W odniesieniu
do tych pacjentów podkreÊla si´ szczególne za-
gro˝enie nadciÊnieniem p∏ucnym. ¸agodne
postacie OSAS majà tendencj´ do samoistnego
ust´powania – 65% przypadków po szeÊciu mie-
siàcach obserwacji, co mo˝e zach´caç do strate-
gii wyczekujàcej. W umiarkowanych i ci´˝kich
postaciach OSAS nie stwierdza si´ tendencji
do samoistnego ust´powania. Nie jest jasne, czy
dzieci z samoistnym chrapaniem (HS) sà w sta-
nie odnieÊç jakàkolwiek korzyÊç z post´powania
terapeutycznego. Jednak u niektórych z nich,
szczególnie z nadwagà lub oty∏ych, w d∏u˝szym
przedziale czasowym mo˝e si´ rozwinàç OSAS.
W takich przypadkach rekomenduje si´ redukcj´
masy cia∏a i corocznà ocen´ polisomnograficznà.
Istnieje wiele mo˝liwoÊci stopniowego post´po-
wania terapeutycznego, którego ostatecznym
celem jest ca∏kowite rozwiàzanie problemu.
W zale˝noÊci od nasilenia i przyczyn obturacji gór-
nych dróg oddechowych opisane metody leczenia
cz´sto stosuje si´ ∏àcznie (Kaditis i in. 2016).

Post´powanie zachowawcze
Najszybszà do wdro˝enia i pozornie naj-

prostszà rekomendacjà terapeutycznà jest re-
dukcja masy cia∏a. Spe∏nienie jej przez pacjenta
nastr´cza jednak trudnoÊci, a proces ten bywa
d∏ugotrwa∏y. Znaczàca redukcja masy cia∏a jest

skutecznym sposobem leczenia OSAS u oty∏ych
m∏odocianych, ale brakuje badaƒ i przekonu-
jàcych dowodów na skutecznoÊç takiego post´-
powania u dzieci oty∏ych lub z nadwagà. Poda-
wanie donosowych glikokortykosteroidów lub
montelukastu przez 6–12 tygodni zmniejsza
nasilenie lekkiej i umiarkowanej postaci OSAS.
Korzystny efekt wymienionych leków polega naj-
prawdopodobniej na tym, ̋ e wp∏ywajà na redukcj´
tkanki ch∏onnej gard∏a. Odpowiedê na takie lecze-
nie jest gorsza u dzieci oty∏ych i powy˝ej 6. roku
˝ycia. Brakuje danych dotyczàcych poprawy w wy-
niku takiego post´powania pod wzgl´dem na-
st´pstw OSAS, d∏ugoterminowej skutecznoÊci
i bezpieczeƒstwa. W piÊmiennictwie wyraênie
wskazuje si´ na koniecznoÊç dalszych badaƒ
na ten temat (Kaditis i in. 2016). 

Adenotonsylektomia
U dzieci z OSAS i przerostem tkanki ch∏on-

nej gard∏a wskazana jest adenotonsylektomia.
Zabieg ten poprawia jakoÊç ˝ycia pacjentów
(Baldassari i in. 2008, Garetz i in. 2015) oraz ∏a-
godzi objawy i nast´pstwa OSAS. W piÊmiennic-
twie wymienia si´ tak˝e przyspieszenie rozwoju
fizycznego dzieci (Bonuck, Freeman i Henderson
2009; Katz i in. 2014) czy te˝ ust´powanie noc-
nego moczenia (Jeyakumar i in. 2012). Ponadto
istniejà dowody na popraw´ funkcji prawej ko-
mory serca, obni˝enie systemowego ciÊnienia
t´tniczego i zwolnienie Êredniej czynnoÊci serca
(Martha i in. 2013; Miman, Kirazli i Ozyurek
2000; Quante i in. 2015). Rodzice leczonych
w ten sposób dzieci wskazujà na popraw´
funkcji kognitywnych i po˝àdane zmiany w za-
chowaniu swoich pociech. Najwi´kszà popraw´
parametrów polisomnograficznych uzyskuje si´
w umiarkowanej i ci´˝kiej postaci OSAS, czyli
przy wartoÊciach AHI > 5 (Marcus i in. 2013;
Rosen i in. 2015).

U dzieci bez innych obcià˝eƒ, nieoty∏ych,
sukces terapeutyczny uzyskuje si´ w oko∏o 75%
przypadków. Zwi´kszone ryzyko przetrwa∏ego
OSAS po adenotonsylektomii odnotowuje si´
u dzieci z ci´˝kà postacià choroby, oty∏oÊcià, ast-
mà oskrzelowà, przerostem ma∏˝owin nosowych
dolnych, skrzywieniem przegrody nosa, retro-
gnatyzmem ˝uchwowym (retrogenia, ty∏o˝u-
chwie), 3. i 4. stopniem budowy anatomicznej
jamy ustnej w skali Mallampatiego, kraniosyno-
stozà, zespo∏em Downa, achondroplazjà, pora˝e-
niem mózgowym, zespo∏em Pradera-Williego.
Powa˝nymi komplikacjami zabiegu sà miejscowe
krwawienie (nie wi´cej ni˝ 3% przypadków)
i niedro˝noÊç górnych dróg oddechowych. Pa-
cjenci szczególnie zagro˝eni (AHI > 26, 3 lub
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wi´cej epizodów desaturacji, oty∏oÊç lub niedo-
waga, wiek poni˝ej 3 lat, zaburzenia nerwowo-
-mi´Êniowe, twarzoczaszki, genetyczne) powin-
ni pozostaç w szpitalu pod bacznà obserwacjà
przynajmniej jednà noc po operacji. Brakuje
przekonujàcych danych umo˝liwiajàcych porów-
nanie skutecznoÊci adenotonsylektomii i wybiór-
czej adenotomii czy tonsylektomii. Innymi s∏owy
i nieco upraszczajàc, prawdopodobieƒstwo prze-
trwa∏ego OSAS i ryzyko wa˝nych powik∏aƒ
po adenotonsylektomii roÊnie wraz z przedope-
racyjnà ci´˝koÊcià choroby. Ryzyko to jest ma∏e
u dzieci starszych, szczególnie w wieku szkol-
nym (Burghard i Krzeski 2018; Kaditis i in. 2016;
Marcus i in. 2013).

W 2012 roku Yeyakumar z zespo∏em opubli-
kowali systematyczny przeglàd badaƒ, z których
7 zawiera∏o dane 1361 pacjentów w wieku 2–18
lat z OSDB, poddanych adenotonsylektomii. Mo-
czenie nocne odnotowano u 31% dzieci przed za-
biegiem i u 16% po zabiegu. Zdaniem autorów
adenotonsylektomia powoduje znacznà popraw´
u dzieci z OSDB w zakresie moczenia nocnego.

W tym samym roku Martha i wspó∏pracow-
nicy opublikowali wyniki badaƒ przeprowadzonych
w grupie 33 dzieci poddanych adenotonsylektomii
oraz przed- i pooperacyjnej echokardiografii. U 12
dzieci rozpoznali nadciÊnienie p∏ucne. Po adeno-
tonsylektomii w grupie dzieci z nadciÊnieniem
p∏ucnym stwierdzili 27% obni˝enie Êredniego ci-
Ênienia p∏ucnego. U dzieci bez nadciÊnienia p∏uc-
nego Êrednie ciÊnienie p∏ucne si´ nie zmieni∏o.

W 2014 roku Katz i wspó∏pracownicy zapre-
zentowali dane z badaƒ 464 dzieci w wieku
5–9,9 lat z OSDB, które podzielili na dwie grupy:
dzieci zakwalifikowanych do adenotonsylektomii
i dzieci zakwalifikowanych do obserwacji. Po 7 mie-
siàcach stwierdzili nadwag´ u 51% dzieci podda-
nych adenotonsylektomii i u 21% dzieci zakwa-
lifikowanych do obserwacji. Zdaniem autorów
adenotonsylektomia powoduje znaczàcy przyrost
masy cia∏a u dzieci z OSAS, dlatego wskazane sà
po operacji monitorowanie masy cia∏a, zach´canie
do aktywnoÊci fizycznej i edukacja dietetyczna.

W 2015 roku Quante i wspó∏pracownicy
opublikowali wyniki badaƒ parametrów kardio-
metabolicznych, takich jak: ciÊnienie t´tnicze,
czynnoÊç serca, st´˝enie lipidów, glukozy, bia∏ka
C-reaktywnego, w opisanej grupie 464 dzieci.
Ich analiza nie wykaza∏a istotnej zmiany w za-
kresie wymienionych parametrów w grupie
dzieci poddanych adenotonsylektomii w porów-
naniu z grupà dzieci poddanych obserwacji.

W 2015 roku Lee i wspó∏pracownicy przed-
stawili badania przeprowadzone w grupie 18
dzieci po adenotonsylektomii z przetrwa∏ym

OSDB i z ustnym torem oddychania podczas snu.
Stwierdzili w nich normalizacj´ klinicznà w wy-
nikach PSG u dzieci poddanych szeÊciomiesi´cz-
nej terapii miofunkcjonalnej.

Mitchell i wspó∏pracownicy w 2019 roku
opublikowali szczegó∏owe wytyczne dotyczàce
tonsylektomii u dzieci. W odniesieniu do OSAS
stwierdzili koniecznoÊç propagowania tonsylek-
tomii jako chirurgicznej terapii pierwszego rzutu
w przypadkach OSAS, podajàc przerost migda∏-
ków i tkanki ch∏onnej gard∏a za najcz´stszà przy-
czyn´ OSAS u zdrowych dzieci. Decyzja o wyko-
naniu zabiegu powinna bazowaç nie tylko na wy-
niku PSG, ale równie˝ na badaniu lekarskim
podmiotowym, przedmiotowym i ocenie praw-
dopodobieƒstwa uzyskania poprawy w nocnych
i dziennych objawach OSAS. Wed∏ug autorów
wcià˝ trwa dyskusja zwiàzana z efektywnoÊcià
tonsylektomii w przypadkach ∏agodnych postaci
OSAS (AHI < 5). Ograniczona liczba danych
wskazuje na popraw´ w tych przypadkach w za-
kresie parametrów PSG i jakoÊci ˝ycia. Znacznie
mniejsza jest pewnoÊç co do skutecznoÊci pierw-
szoplanowego leczenia tà metodà dzieci z defor-
macjami twarzoczaszki, chorobami nerwowo-
-mi´Êniowymi, genetycznymi, metabolicznymi,
szczególnie w ∏agodnej postaci OSAS.

Istniejà doniesienia sugerujàce skutecznoÊç
leczenia przetrwa∏ego OSAS po adenotonsylek-
tomii donosowymi glikokortykosteroidami
w skojarzeniu z doustnym montelukastem.
W 2006 roku Kheirandish i wspó∏pracownicy
(Kheirandish, Goldbart i Gozal 2006) zaprezen-
towali dane z badaƒ przeprowadzonych w grupie
22 dzieci po adenotonsylektomii z wartoÊciami
AHI > 1 i < 5, którym przez 12 tygodni podawa-
no montelukast i donosowo budezonid. W grupie
leczonej montelukastem i budezonidem uzyska-
no ni˝szà wartoÊç AHI (Êrednio 3,6) w porówna-
niu z grupà kontrolnà (Êrednio 3,9).

Post´powanie ortodontyczne
Wspó∏czesna ortodoncja dysponuje wieloma

metodami przydatnymi w terapii OSAS. U dzieci
najistotniejszà z nich jest szybkie poszerzanie
szcz´ki (ang. rapid maxillary expansion, RME).
Jest to metoda leczenia, która zwi´kszajàc wy-
miar poprzeczny szcz´ki, obni˝a sklepienie,
a tym samym dno jamy nosa i w konsekwencji
zmniejsza opór przep∏ywu powietrza w jamach
nosa. Zabieg powoduje rozszerzenie szcz´ki, od-
dalenie koÊci szcz´ki lewej od prawej, obni˝enie
i poszerzenie jam nosa, co przek∏ada si´ na zna-
czàce zmniejszenie oporu górnych dróg odde-
chowych. U dzieci ze zw´˝onà szcz´kà i umiarko-
wanie powi´kszonymi migda∏kami mo˝liwe jest
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zastosowanie RME, adenotonsylektomii lub oby-
dwu tych metod, przy czym nie jest jasne, która
powinna byç pierwsza – wymaga to dalszych ba-
daƒ (Guilleminault, Monteyrol i Huynh 2008).
Nale˝y podkreÊliç, ˝e RME jest standardem po-
st´powania we wszystkich przypadkach zw´˝e-
nia szcz´ki u dzieci, co klinicznie objawia si´
podniebieniem gotyckim (doÊç powszechna ce-
cha u dzieci z OSAS). W leczeniu OSAS u dzieci
korzystne efekty RME utrzymywa∏y si´ w d∏ugo-
terminowej (12-letniej) obserwacji u pacjentów
poddanych zabiegowi w wieku 9–12 lat, których
nast´pnie corocznie oceniano z uwzgl´dnieniem
badania ortodontycznego, laryngologicznego,
kwestionariuszowego oraz PSG (Pirelli, Sapona-
ra i Guilleminault 2015). Metoda RME ma zasto-
sowanie u dzieci do oko∏o 14. roku ̋ ycia. Uzyski-
wany efekt po przekroczeniu przez pacjenta tego
wieku jest zwiàzany raczej z przemieszczeniem
z´bów ni˝ koÊci szcz´ki czy przemodelowaniem
dna jamy nosowej, dlatego standardem sta∏o si´
dzisiaj chirurgiczne wspomaganie poszerzania
szcz´ki, okreÊlane jako metoda SARPE/SARME
(ang. surgically assisted rapid palatal expansion,
SARPE; surgically assisted rapid maxillary
expansion, SARME) albo dystrakcja szcz´ki (Koud-
staal i in. 2005; Nowak, ZawiÊlak i Maks 2013).

W przypadkach hipoplazji szcz´ki równie˝
w wymiarze pod∏u˝nym kolejnym standardem
sta∏a si´ protrakcja szcz´ki za pomocà maski twa-
rzowej (ang. face mask, FM), w której po˝àdanà
zmian´ szkieletowà uzyskuje si´ u dzieci do 10. ro-
ku ̋ ycia (Wells, Sarver i Proffit 2006). Mo˝liwa jest
terapia ∏àczona RME/FM, chocia˝ brakuje wiary-
godnych wyników takiego post´powania.

Wady zgryzu klasy II – dotylne (zw∏aszcza
retrogenia) w ka˝dym wieku przyczyniajà si´
do zwi´kszenia oporu przep∏ywu powietrza
przez górne drogi oddechowe. Szczególnà posta-
cià kompilacji wad usposabiajàcà do OSAS jest
retrogenia ze zgryzem szkieletowym otwartym,
w której najcz´Êciej wyst´puje zw´˝ona i wy-
d∏u˝ona szcz´ka oraz ma∏a i szeroka ˝uchwa
– dolichocefaliczny typ twarzy (Hochban i Bran-
denburg 1997). U dzieci i m∏odzie˝y z wadà
zgryzu klasy II nale˝y doprowadziç do wysuni´-
cia ˝uchwy metodà leczenia czynnoÊciowego,
pami´tajàc o nadaniu szcz´ce odpowiedniej szero-
koÊci. Mo˝liwe komplikacje zwiàzane z tym post´-
powaniem sà nieznaczne – wÊród nich wymienia
si´ nadmierne Êlinienie (Kaditis i in. 2016).

Proteza powietrzna
Leczenie sta∏ym dodatnim ciÊnieniem w dro-

gach oddechowych (ang. continuous positive airway
pressure, CPAP) lub jego modyfikacjami stanowi

z∏oty standard terapeutyczny u pacjentów doro-
s∏ych. U dzieci ta metoda takim standardem nie
jest. Znajduje zastosowanie w nast´pujàcych przy-
padkach: OSAS po adenotonsylektomii (AHI > 5),
OSAS zwiàzanego z oty∏oÊcià, nieprawid∏owoÊcia-
mi budowy twarzoczaszki i zaburzeniami nerwo-
wo-mi´Êniowymi. W przypadku wyst´powania
nocnej hipowentylacji – zwi´kszenie koƒcowo-wy-
dechowego ciÊnienia czàstkowego (parcjalnego)
dwutlenku w´gla (PCO2) > 50 mmHg przez po-
nad 25% czasu snu lub zwy˝ka koƒcowo-wyde-
chowego PCO2 ± 55 mmHg – preferuje si´ nie-
inwazyjnà mechanicznà wentylacj´ dodatnim
ciÊnieniem (ang. noninvasive positive pressure
ventilation, NPPV). Istniejà dane dowodzàce po-
prawy jakoÊci ˝ycia i osiàgni´ç szkolnych u pa-
cjentów wentylowanych ciÊnieniem dodatnim.
Wskazana jest jednak elektroniczna rejestracja
i monitoring przestrzegania zaleceƒ terapeutycz-
nych, poniewa˝ stosowanie si´ do nich mo˝e byç
problematyczne. Uwa˝a si´, ˝e ponad 70% dzieci
u˝ywa protezy powietrznej przez ponad 8 godzin
snu w ciàgu nocy. Lepsze przestrzeganie zaleceƒ
uzyskuje si´ wraz z wi´kszà poprawà obiektywne-
go parametru AHI i lepszym rozumieniem korzyÊci
terapii oraz starannà edukacjà. Do niepo˝àdanych
skutków takiego leczenia nale˝à: upoÊledzenie
dro˝noÊci nosa, krwawienie z nosa, rumieƒ twarzy
(kontakt skóry z maskà). U dzieci szczególnie wa˝-
nà kwestià mogà byç zmiany w ukszta∏towaniu
twarzy/deformacje twarzy polegajàce na cofaniu
si´ jej Êrodkowej cz´Êci (szcz´ki) (Kaditis i in. 2016;
Burghard i Krzeski 2018).

Terapia miofunkcjonalna
Istotnym uzupe∏nieniem leczenia mo˝e byç

terapia miofunkcjonalna (ang. myofunctional
therapy, MFT), która promuje nosowy tor oddy-
chania, a przeciwdzia∏a torowi ustnemu. Polega
ona na regularnie wykonywanych, odpowied-
nich çwiczeniach mi´Êni jamy ustnej, j´zyka
i gard∏a, zaplanowanych przez terapeut´. Pro-
blemem podczas jej stosowania mo˝e byç brak
wspó∏pracy z m∏odszymi dzieçmi (Burghard,
Bro˝ek-Màdry i Krzeski 2019).

Inne post´powanie chirurgiczne
W przypadku OSDB u dzieci z deformacjami

czaszkowo-twarzowymi mo˝liwe jest leczenie
chirurgiczne majàce na celu poszerzenie gór-
nych dróg oddechowych, popraw´ parametrów
polisomnograficznych, popraw´ jakoÊci ˝ycia,
unikni´cie tracheostomii lub umo˝liwienie usu-
ni´cia rurki tracheotomijnej. Przyk∏adowo,
u dzieci z hipoplazjà ˝uchwy i OSAS (najcz´Êciej
diagnozowano sekwencj´ Pierre’a Robina)
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w 95,6% uzyskano popraw´ dro˝noÊci górnych
dróg oddechowych (ca∏kowite lub znaczàce ustà-
pienie objawów) po przeprowadzeniu operacji
osteogenezy dystrakcyjnej ˝uchwy. U dzieci z hi-
poplazjà szcz´ki po przeprowadzeniu osteogenezy
dystrakcyjnej szcz´ki odnotowywano popraw´
w zakresie parametrów polisomnograficznych,
cefalometrycznych i dekaniulacji tracheostomii.
Konieczne sà tu jednak dalsze badania i d∏ugoter-
minowe obserwacje. Powik∏ania chirurgicznych
interwencji sà rzadkie, jednak mogà byç bardzo
ci´˝kie. Wymienia si´ wÊród nich: wyciek p∏ynu
mózgowo-rdzeniowego, zaka˝enia, perforacj´
podniebienia, zgryz otwarty, uszkodzenia ner-
wów. Podwieszenie koÊci gnykowej i zabiegi or-
tognatyczne mogà byç pomocne w leczeniu
OSAS u pacjentów z zespo∏em Downa czy pora-
˝eniem dzieci´cym, jednak dane na ten temat sà
ograniczone (Kaditis i in. 2016). Ostatecznà meto-
dà post´powania chirurgicznego jest tracheosto-
mia. Powinna byç zarezerwowana dla skrajnie
ci´˝kich przypadków OSAS, kiedy inne metody
leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego za-
wiod∏y lub sà przeciwwskazane. Niestety trache-
ostomia wià˝e si´ z pogorszeniem jakoÊci ˝ycia
i negatywnie wp∏ywa na rozwój psychospo∏ecz-
ny. Wczesne powik∏ania si´gajà 5% leczonych
i obejmujà: odm´ op∏ucnowà i Êródpiersia, zaka-
˝enia, krwawienie. WÊród póênych powik∏aƒ,
dotyczàcych a˝ 40% leczonych, wymienia si´:
ziarninowanie, przetoki tchawiczo-skórne, zw´-
˝enie Êwiat∏a krtani i/lub tchawicy i inne. Zatka-
nie rurki tracheostomijnej lub przypadkowe
jej przemieszczenie si´ mogà byç stanami zagro-
˝enia ̋ ycia. ÂmiertelnoÊç zwiàzanà z tracheosto-
mià ocenia si´ na mniej ni˝ 3%. Powszechnym
problemem sà zaka˝enia dróg oddechowych.
Przytoczone dane zwiàzane z tracheostomià,
przedstawione w 2002 roku przez Kremera
i wspó∏pracowników, pochodzà z prac publi-
kowanych od roku 1980 oraz z doÊwiadczeƒ
w∏asnych autorów. Cohen i wspó∏pracownicy
w 1998 roku opublikowali dane wykazujàce
ni˝szà jakoÊç ˝ycia dzieci z zespo∏em Downa, se-
kwencjà Pierre’a Robina i zaburzeniami nerwo-
wo-mi´Êniowymi po wykonaniu tracheostomii
w porównaniu z dzieçmi leczonymi metodami
chirurgii szcz´kowo-twarzowej.

Obserwacja po leczeniu, dalsze post´powanie
Rekomendowana obserwacja dziecka po ka˝-

dorazowym leczeniu obejmuje co najmniej
12 miesi´cy (rozpoczyna si´ zwykle po 6 tygo-
dniach od zastosowanej interwencji terapeu-
tycznej). W tym czasie obserwuje si´ objawy,
wyniki polisomnografii (obiektywna ocena nasi-

lenia OSDB), jakoÊç ˝ycia, powik∏ania ze strony
uk∏adu sercowo-naczyniowego i OUN, wyst´po-
wanie moczenia si´ oraz wzrastanie. W razie
niedost´pnoÊci PSG nale˝y rozwa˝yç poligrafi´,
oksymetri´/kapnografi´. W wi´kszoÊci prac su-
geruje si´ powtórzenie PSG lub badania poligra-
ficznego po 6 tygodniach od adenotonsylektomii
(w razie utrzymywania si´ objawów OSDB lub
w przypadkach przedoperacyjnego ryzyka prze-
trwa∏ego OSDB) oraz po 12 tygodniach leczenia
montelukastem/glikokortykosteroidami dono-
sowymi. Ponadto PSG lub badanie poligraficzne
rekomenduje si´ po 12 miesiàcach szybkiego
rozszerzania szcz´ki (wczeÊniej w przypadku
utrzymywania si´ objawów OSDB), po 6 miesià-
cach stosowania aparatów ortodontycznych
w celu miareczkowania CPAP i NPPV (nast´pnie
przynajmniej co rok). Przy przetrwa∏ych OSDB
w celu diagnostyki zaburzeƒ górnych dróg odde-
chowych (np. laryngomalacji, odrostu tkanki
ch∏onnej gard∏a) czasem stosuje si´ równie˝ na-
sofaryngoskopi´, badanie fiberoskopowe w trak-
cie snu indukowanego farmakologicznie, rezo-
nans magnetyczny (Kaditis i in. 2016).

PODSUMOWANIE
Obturacyjne zaburzenia oddychania pod-

czas snu (OSDB) u dzieci sà zespo∏em objawów
dysfunkcji górnych dróg oddechowych podczas
snu, który charakteryzuje si´ chrapaniem i/lub
zwi´kszonym wysi∏kiem oddechowym w nast´p-
stwie wzmo˝onego oporu górnych dróg oddecho-
wych i zw´˝enia przestrzeni gard∏a. Wed∏ug obec-
nej wiedzy najniebezpiecznà postacià klinicznà
OSDB u dzieci jest zespó∏ obturacyjnych bez-
dechów podczas snu (OSAS). Jest to cz´sty pro-
blemem, który dotyczy kilku procent populacji
dzieci´cej. Oznacza powa˝ne zagro˝enie dla pra-
wid∏owego rozwoju dziecka. WÊród konsekwencji
wyst´powania tego zespo∏u wymienia si´ zaburze-
nia ze strony uk∏adu sercowo-naczyniowego,
oÊrodkowego uk∏adu nerwowego, zaburzenia
wzrostu, moczenie si´ w nocy i pogorszenie jakoÊci
˝ycia dziecka. Standardem diagnostycznym
OSAS jest polisomnografia – procedura doÊç
kosztowna i trudno dost´pna, zw∏aszcza w prak-
tyce lekarza rodzinnego lub pediatry. Na potrze-
by badaƒ przesiewowych u dzieci opracowano
kilka kwestionariuszy, które umo˝liwiajà prze-
prowadzenie w tej grupie chorych diagnostyk´
w kierunku OSAS w trybie ambulatoryjnym
w sposób relatywnie prosty i szybki. Istnieje kil-
ka mo˝liwoÊci stopniowego post´powania tera-
peutycznego, którego ostatecznym celem jest
ca∏kowite rozwiàzanie problemu. W zale˝noÊci
od nasilenia i przyczyn obturacji górnych dróg



www.magazynorl.pl 29

▲

PIÂMIENNICTWO

– American Thoracic Society (1996) Standards and indications for 
cardiopulmonary sleep studies in children. Am. J. Respir. Crit. 
Care Med. 153, 866-878.

– Baldassari C.M., Mitchell R.B., Schubert C. i in. (2008) Pediatric 
obstructive sleep apnea and quality of life: A meta-analysis. 
Otolaryngol. Head Neck Surg. 138, 265-273.

– Bonuck K.A., Freeman K., Henderson J. (2009) Growth and 
growth biomarker changes after adenotonsillectomy: Systematic
review and meta-analysis. Arch. Dis. Child. 94, 83-91.

– Burghard M. (2020) Obturacyjne zaburzenia oddychania w czasie
snu u dzieci w Êrodowisku wiejskim centralnej Polski – wybrane 
zagadnienia. Rozprawa na stopieƒ naukowy doktora nauk 
medycznych. Warszawski Uniwersytet Medyczny.

– Burghard M., Bro˝ek-Màdry E., Krzeski A. (2019) Obturacyjne 
zaburzenia oddychania w czasie snu – post´powanie wielospe-
cjalistyczne ze szczególnym uwzgl´dnieniem roli ortodonty. 
Forum Ortod. 15, 58-67.

– Burghard M., Bro˝ek-Màdry E., Krzeski A. (2019) Sleep disorde-
red breathing in children: Diagnostic questionnaires, comparative
analysis. Int. J. Pediatr. Otorhinolarynol. 120, 108-111.

– Burghard M., Krzeski A. (2018) Obstructive sleep disordered 
breathing in children – an important problem in the light of 
current European guidelines. Otolaryngol. Pol. 72(5), 9-16.

– Chervin R.D., Hedger K., Dillon J.E. i in. (2000) Pediatric sleep 
questionnaire (PSQ): Validity and reliability of scales for sleep-
-disordered breathing, snoring, sleepiness, and behavioral 
problems. Sleep Med. 1, 21-32.

– Choudhary B., Patil R., Bhatt G.C. i in. (2016) Association of 
sleep disordered breathing with mono-symptomatic nocturnal 
enuresis: A study among School Children of Central India. PLOS 
ONE 11(5), e0155808.

– Cohen S.R., Suzman K., Simms C. i in. (1998) Sleep apnea surgery
versus tracheostomy in children: An exploratory study of the 
comparative effects on quality of life. Plast. Reconstr. Surg. 102, 
1855-1864.

– Dayyat E., Kheirandish-Gozal L., Gozal D. (2007) Childhood
obstructive sleep apnea: One or two distinct disease entities? 
Sleep Med. Clin. 2(3), 433-444.

– Ehsan Z., Ishman S.L., Kimball T.R. i in. (2017) Longitudinal 
cardiovascular outcomes of sleep disordered breathing in chil-
dren: A meta-analysis and systematic review. Sleep 40(3), 
zsx015.

– Garetz S.L., Mitchell R.B., Parker P.D. i in. (2015) Quality of life 
and obstructive sleep apnea symptoms after pediatric adenoton-
sillectomy. Pediatrics 135, e477-e486.

– Grygalewicz J., Jackowska T., Mazurkiewicz H. i in. (2011) Zabu-
rzenia oddychania u dzieci chrapiàcych w czasie snu w Êwietle 
badaƒ polisomnograficznych. Post´py Nauk Medycznych 12, 
1032-1037.

– Guilleminault C., Huseni S., Lo L. (2016) A frequent phenotype 
for paediatric sleep apnoea: Short lingual frenulum. ERJ Open 
Res. 2(3), 00043-2016.

– Guilleminault C., Monteyrol P., Huynh N. (2008) Adenotonsil-
lectomy and rapid maxillary distraction in pre-pubertal children, 
a pilot study. Sleep 31, 953-957.

– Guilleminault C., Winkle R., Korobkin R., Simmons B. (1982) 
Children and nocturnal snoring–evaluation of the effects of 
sleep related respiratory resistive load and daytime functioning. 
Eur. J. Pediatr. 139, 165-171.

– Hochban W., Brandenburg U. (1994) Morphology of the viscero-
cranium in obstructive sleep apnoea syndrome: Cephalometric 
evaluation of 400 patients. J. Craniomaxillofac. Surg. 22, 205-213.

– Huang Y.S., Guilleminault C. (2012) Pediatric obstructives sleep 
apnea and the critical role of oral-facial growth: Evidences. 
Front. Neurol. 3, 184.

– Jackowska T., Sapa∏a-Smoczyƒska A., Anyszka J., Grygalewicz J. 
(2012) The main causes and consequences of sleep disorders of 
breathing in children. New Medicine 3, 74-78.

– Jennum P., Ibsen R., Kjellberg J. (2013) Morbidity and mortality 
in children with Obstructive sleep apnoea: a controlled national 
study. Thorax 68, 949-954.

– Jeyakumar A., Rahman S.I., Armbrecht E.S. i in. (2012) The 
association between sleep-disordered breathing and enuresis in 
children. Laryngoscope 122, 1873-1877.

– Kaditis A., Kheirandish-Gozal R., Gozal D. (2016) Pediatric 
OSAS: Oximetry can provide answers when polysomnography is 
not available. Sleep Med. Rev. 27, 96-105.

– Kaditis A.G., Alvarez M.L.A., Boudewyns A. i in. (2016) Obstruc-
tive sleep disordered breathing in 2-18 year-old children: 
Diagnosis and management. Eur. Respir. J. 47(1), 69-94.

– Kadmon G., Chung S.A., Shapiro C.M. (2014) I'M SLEEPY: 
A short pediatric sleep apnea questionnaire. Int. J. Pediatr. 
Otorhinolaryngol 78(12), 2116-2120.

– Kang K.T., Chiu S.N., Weng W.C., Lee P.L, Hsu W.C. (2015) 
Analysis of 24-hour ambulatory blood pressure monitoring in 
children with obstructive sleep apnea: A hospital-based study. 
Medicine (Baltimore) 94(40), e1568.

– Katz E.S., Moore R.H., Rosen C.L. i in. (2014) Growth after ade-
notonsillectomy for obstructive sleep apnea: An RCT. Pediatrics 
134, 282-289.

– Kheirandish L., Goldbart A.D., Gozal D. (2006) Intranasal steroids
and oral leukotriene modifier therapy in residual sleep-disordered
breathing after tonsillectomy and adenoidectomy in children. 
Pediatrics 117, e61-e66.

– Koudstaal M.J., Poort L.J., Wan der val K.G.H. i in. (2005) Surgi-
cally assisted rapid maxillary expansion (SARME): A review of 
the literature. International Journal of Oral and Maxillofacial 
Surgery 34, 709-714.

– Kremer B., Botos-Kremer A.I., Eckel H.E. i in. (2002) Indica-
tions, complications, and surgical techniques for pediatric 
tracheostomies – an update. J. Pediatr. Surg. 37, 1556-1562.

– Kukwa W. (2018) Adult vs pediatric sleep-disordered breathing. 
Prezentacja podczas konferencji RhinoForum, Warszawa, 1.12.2018.

– Lee S.Y., Guilleminault C., Chiu H.Y. i in. (2015) Mouth bre-
athing, „nasal disuse”, and pediatric sleep-disordered breathing.
Sleep Breath. 19(4), 1257-1264.

– Lumeng J.C., Chervin R.D. (2008) Epidemiology of pediatric 
obstructive sleep apnea. Proc. Am. Thorac Soc. 5, 242-252.
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ortodontyczne oraz chirurgiczno-ortodontyczne
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Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Otoryno-
laryngologów Chirurgów G∏owy i Szyi 
Przewodniczàcy Sekcji:
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek

REMINISCENCJE HILAREGO SCHRAMMA 
Z KLINIK THEODORA BILLROTHA 
I JANA MIKULICZA-RADECKIEGO. 

Przyczynek do rozwoju chirurgii i laryngologii polskiej 
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek 

Jednym z wybitniejszych chirurgów lwow-
skich prze∏omu XIX i XX stulecia by∏ Hilary
Schramm (1857–1940), absolwent Uniwersytetu
Jagielloƒskiego. Jego drog´ ˝yciowà, zawodowà
i naukowà, tak˝e w dziedzinie otorynolaryngo-
logii, przedstawiono w osobnej publikacji1. Po-
czàtkowo by∏ wolontariuszem w klinice chirur-
gicznej tego Uniwersytetu, kierowanej przez
Antoniego Bryka (1820–1881)2. Po nag∏ej jego
Êmierci Schramm wyjecha∏ w celu dalszej edu-
kacji do Wiednia. Powo∏anie do wojska w BoÊni
i obj´cie tam ordynatury chirurgii czasowo
przerwa∏o szkolenie Schramma w tym jednym
z najwi´kszych oÊrodków Êwiatowej chirurgii.
W 1882 r. zosta∏ zdemilitaryzowany, a po krót-
kim pobycie w klinice prof. Theodora Billrotha
przeniesiono go do Krakowa na stanowisko asy-
stenta prof. Jana Mikulicza, wychowanka prof. Bil-
lrotha. W 1885 r. przeniós∏ si´ do Lwowa, gdzie
zosta∏ ordynatorem oddzia∏ów chirurgicznych
w Szpitalu Êw. Zofii, Szpitalu Powszechnym Krajo-

HILARY SCHRAMM’S REMINISCENCE FROM THE
CLINICS OF THEODOR BILLROTH AND 
JAN MIKULICZ-RADECKI. THE CONTRIBUTION 
FOR THE DEVELOPMENT OF POLISH SURGERY AND
LARYNGOLOGY 

The reminiscences of Hilary Schramm (1857–1940),
Lvov surgeon from the Viennese university surgical
clinic headed by Christian Albert Theodor Billroth
(1829–1894) and the surgical clinic of the Jagiello-
nian University headed by Jan Mikulicz-Radecki
(1850–1905) were presented. The achievements of
these outstanding surgeons are also briefly presented,
also in the field of ENT, with particular emphasis on
their personality traits.

(Mag. ORL, 2021, 77, XX, 31–37)

Key words: 
history of Polish otorhinolaryngology, 
history of surgery

Ryc.1. Hilary Schramm (1857–1940). 
Zbiory G∏ównej Biblioteki Lekarskiej
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Ryc. 2. Christian Albert Theodor Billroth (1829–1894).
Zbiory Archiwum Chirurgii Polskiej

wym i Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Jana
Kazimierza, którego by∏ profesorem, dziekanem
Wydzia∏u Lekarskiego i rektorem. Szczególnie
zas∏u˝y∏ si´ w chirurgii dzieci´cej, ortopedii (le-
czenie zwichni´ç stawu ∏okciowego, zwichni´ç
˝uchwy, zniekszta∏ceƒ stopy, gruêlicy koÊci i sta-
wów itp.), chirurgii gastroenterologicznej (jako
pierwszy w historii chirurgii lwowskiej wykona∏
operacj´ na ˝o∏àdku z powodu raka), p´cherza
moczowego; zajmowa∏ si´ operacyjnymi sposo-
bami leczenia nerwów, wola, nowotworów skóry
itd.3 Wykonywa∏ tak˝e operacje wchodzàce w za-
kres laryngologii: nowotworów jamy nosowo-
-gard∏owej, jamy ustnej, prze∏yku, usuwania cia∏
obcych z dolnych dróg oddechowych i prze∏yku. 

Schramm, kontynuator szko∏y wiedeƒskiej,
stworzy∏ chirurgicznà szko∏´, z której wyszli
m.in.: Eugeniusz Waygiel-Pogonia (?–1944),
Henryk Nussbaum-Hilarowicz (1890–1941),
Stanis∏aw Laskownicki (1892–1978), Adam
Gruca (1893–1983), W∏adys∏aw Dobrzaniecki
(1897–1941), Tadeusz Jacyna-Onyszkiewicz
(1906–1973) i inni4.

Zmar∏ 11 listopada 1940 r. we Lwowie5.
Analiza prac Hilarego Schramma wykazuje,

˝e szczególny szacunek ˝ywi∏ do profesorów
Theodora Billrotha oraz Jana Mikulicza-Radec-
kiego. 

Christian Albert Theodor Billroth (1829–1894),
profesor chirurgii w Zurychu i Wiedniu, a tak˝e
muzyk, naukowy analityk muzyki, by∏ chirur-
giem wszechstronnym, m.in. twórcà nowo-
czesnej chirurgii jamy brzusznej, chirurgii pla-
stycznej, lekarzem, który jako pierwszy opisa∏
ch∏oniaka. Równie˝ jako pierwszy w Êwiecie

w ostatni dzieƒ 1873 r. dokona∏ ca∏kowitego wy-
ci´cia krtani u 36-letniego nauczyciela religii,
od trzech lat cierpiàcego na przewlek∏à chrypk´.
Dok∏adnà relacj´ z tego wydarzenia  poda∏ jego
uczeƒ Carl Gussenbauer na III Kongresie Nie-
mieckiego Towarzystwa Chirurgów w kwietniu
nast´pnego roku6. Wiedeƒski chirurg zas∏u˝y∏
si´ tak˝e w chirurgii prze∏yku, jako pierwszy po-
da∏ opis makro- i mikroskopowych badaƒ guzów
mieszanych Êlinianek7.

We wrzeÊniu 1881 r. Schramm wraz z listem
polecajàcym od prof. Mikulicza-Radeckiego uda∏
si´ do prof. Billrotha, „aby mu si´ przedstawiç ja-
ko aspirant na elewa (Operations-Zögling – w dzi-
siejszym poj´ciu specjalizujàcego si´ w chirurgii
– przyp. A.K.) na jego klinice”8. Po ponad pi´ç-
dziesi´ciu latach wspomina∏, ˝e wiedeƒski chi-
rurg zrobi∏ na nim olbrzymie wra˝enie. Jawi∏ mu
si´ jako cz∏owiek spokojny, w pe∏ni si∏, o ∏a-
godnym uÊmiechu, przejmujàcym spojrzeniu,
„w którym przebija∏ geniusz”9. Egzamin, do któ-
rego stan´∏o dwunastu kandydatów na trzy wol-
ne miejsca, polega∏ na wykonaniu zabiegu
na zw∏okach. A tak opisuje go sam Schramm:
„Ja mia∏em wykonaç amputacj´ uda w po∏owie.
Billroth, który przypatrywa∏ si´ mej robocie,
zauwa˝y∏: „Ot, tu jeszcze du˝e naczynie niepod-
wiàzane”. „Panie Radco Dworu, odrzek∏em, strà-
cajàc podejrzany strz´p z powierzchni rany, to
tylko odcinek t´tnicy, którà przecià∏em powtór-
nie, prowadzàc drugie ci´cie niezupe∏nie w tej
samej p∏aszczyênie, co pierwsze”. „Dobrze”,
szepnà∏ Billroth, i odszed∏ patrzeç na innych
operujàcych”10. W kwadrans póêniej dr Wölfler
oznajmi∏ Schrammowi, ˝e zosta∏ przyj´ty do tej
renomowanej wiedeƒskiej kliniki.

W klinice Billrotha pracowa∏o wtedy dwóch
asystentów, Austriaków: wspomniany dr Anton
Wölfler (1850–1917), póêniejszy profesor chirurgii
w Grazu i Pradze, oraz dr Victor von Hacker
(1852–1933), póêniejszy profesor w Innsbrucku
i Grazu, oraz oÊmiu specjalizujàcych si´ (nazy-
wanych wtedy elewami), których obowiàzkiem
by∏o m.in. przedwst´pne badanie chorych, wypi-
sywanie historii chorób, badanie histologiczne
wyci´tych przy operacjach guzów, utrzymywa-
nie w nale˝ytym stanie narz´dzi i opatrunków,
przygotowywanie gàbek nasycanych silnym roz-
tworem nadmanganianu potasu i odbarwianych
podsiarczynem sodowym, przygotowywanie je-
dwabiu przechowywanego w roztworze karbolu,
póêniej sublimatu itd. Ka˝dy przypadek, zw∏aszcza
ci´˝szy, Billroth omawia∏ w czasie wyk∏adu w nie-
obecnoÊci chorego, aby ten z jego ust nie dowie-
dzia∏ si´ o z∏ym lub wàtpliwym rokowaniu11.
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Billroth nie uwa˝a∏ swojego zawodu za tra-
dycyjne rzemios∏o. By∏ lekarzem o rozleg∏ych
koncepcyjnych i intelektualnych horyzontach.
Âwietnie wykszta∏cony, mia∏ cywilnà odwag´, by
przyznawaç si´ do b∏´du12. Ustalajàc wskazania
do operacji, konstatowa∏, ˝e nale˝y do niej przy-
st´powaç, kiedy ma si´ tylko pewnà szans´:
„Operowaç bez takiej szansy znaczy tyle, co po-
ni˝aç wspania∏à sztuk´ i wiedz´ chirurgicznà”.
JednoczeÊnie pyta∏: „Ale gdzie miara, wed∏ug
której mo˝na oceniaç szanse udania si´ zabiegu?
Jest nià nieustanne badanie naszej umiej´tno-
Êci, Êcis∏e obserwowanie w∏asnych i cudzych
spostrze˝eƒ i krytyczne ocenianie dotychczaso-
wych naszych doÊwiadczeƒ”. Omawiajàc przy-
padki zakoƒczone niepomyÊlnie, nie waha∏ si´
przyznawaç do pomy∏ek. Mawia∏: „Tylko n´dzni
i pró˝ni g∏upcy bojà si´ przyznaç do pope∏nionego
b∏´du; kto czuje w sobie si∏´, aby zrobiç lepiej, ten
nie wzdrygnie si´ przed przyznaniem do b∏´du”13.

Do nowych metod operacyjnych przygoto-
wywano si´, dokonujàc doÊwiadczeƒ na zwierz´-
tach. Tak si´ dzia∏o, gdy chodzi∏o o operacje
wrzodu i raka ˝o∏àdka, operacje na jelitach. Tak
by∏o równie˝, gdy chodzi∏o o wspomnianà pierw-
szà laryngektomi´. Postrzegano go jako opera-
tora bardzo sumiennego i ostro˝nego, a przy tym
szcz´Êliwego. WczeÊniej, po przybyciu z Zurichu
do Wiednia w 1867 r., uchodzi∏ jednak za ope-
ratora zbyt pochopnego i zbyt odwa˝nego.
Schramm, wspominajàc Billrotha, pisa∏: „Mia∏o
to, mówi Billroth, dobre i z∏e nast´pstwa; dobre
polega∏y na tym, ˝e uratowa∏em ˝ycie pewnej
liczbie kobiet, o leczeniu których wielu chirur-
gów nawet by nie pomyÊla∏o, ˝em nabra∏ wpra-
wy w technice operacyjnej i nauczy∏ si´ spokoju
nawet w najgorszych okolicznoÊciach, co wysz∏o
i b´dzie wychodzi∏o na korzyÊç dla póêniej ope-
rowanych; z∏à stronà by∏o, ˝e straci∏em wiele
z tych ci´˝kich przypadków”14.

Billroth mia∏ niesamowite „wyczucie chi-
rurgiczne”. Dr Schramm wspomina∏, ˝e kiedy
u ks. Czartoryskiego rozwinà∏ si´ g∏´boki naciek
zapalny szyi, gdy chory i jego rodzina nie zga-
dzali si´ na operacj´, którà mia∏ wykonaç w kra-
kowskiej klinice Mikulicz-Radecki, wezwany
na narad´ wiedeƒski chirurg po zbadaniu chore-
go orzek∏: „Nie ma nic nag∏ego, lepiej nie Êpie-
szyç si´ zanadto”. Rady pos∏uchano i po kilku
dniach, kiedy ropieƒ wysunà∏ si´ ku powierzch-
ni, naci´to go i zlikwidowano ten niema∏y,
na owe czasy, chirurgiczny problem15.

Szerokim Êwiatowym echem odbi∏ si´ pod-
r´cznik s∏ynnego chirurga „Die allgemeine chirur-
gische Pathologie und Therapie in 50 Vorlesun-
gen” (Wien 1863), t∏umaczony na wiele j´zyków,

wed∏ug s∏ynnego historyka medycyny Henry’ego
E. Sigerista „mistrzowski w formie i treÊci”16.

Dla studentów i m∏odych lekarzy by∏ ˝yczli-
wy i wyrozumia∏y, jednak˝e zdecydowany. Kie-
dyÊ dr Wölfler zapyta∏ Schramma, dlaczego nie
uczestniczy w towarzyskich zebraniach asysten-
tów i elewów w restauracji Riedhofa; dowiedzia∏
si´, ˝e ze wzgl´dów finansowych. Polski lekarz
wyrazi∏ zarazem obaw´, ˝e z tego powodu byç
mo˝e b´dzie musia∏ zrzec si´ posady w klinice.
Dowiedziawszy si´ o tym, Billroth wyrobi∏
Schrammowi wydzia∏owe stypendium. Kiedy
w lutym 1882 r., podczas powstania w BoÊni
Schramm otrzyma∏ rozkaz mobilizacyjny i w cià-
gu doby musia∏ si´ stawiç w szpitalu wojskowym
w Spalato17, Billroth po˝egna∏ polskiego chirurga
s∏owami: „Wracaj pan zdrów, posada b´dzie
czeka∏a na pana”. Takim serdecznym post´po-
waniem otacza∏ tak˝e asystentów; konstatowa∏:
„Uwa˝am za swój obowiàzek nie tylko sam pra-
cowaç, ale i m∏odszych do pracy wychowywaç,
bo ˝ycie bez pracy i bez tworzenia nie jest w∏a-
Êciwie ˝yciem”. Jak˝e wymowna jest jego wypo-
wiedê: „Jest to przyjemnie staraç si´ o podziw
u swych uczniów i kolegów, ale prawdziwym
szcz´Êciem jest, je˝eli obok powa˝ania zyska si´
tak˝e mi∏oÊç swych m∏odych kolegów”. Dla cho-
rych wiedeƒski chirurg by∏ niezwykle ∏agodny,
dla ka˝dego podczas wizyt odbywajàcych si´ co
kilka dni znajdowa∏ s∏owa pociechy i nadziei;
chorzy po prostu oczekiwali tych profesorskich
wizyt18. Niezwykle empatyczne podejÊcie
do cierpiàcego cz∏owieka zawarte jest w jego
ksià˝ce o piel´gnowaniu chorych wydanej
w Wiedniu w 1881 r. i w Warszawie w rok póê-
niej: „Piel´gnowanie chorych […] jest szczytem
mi∏oÊci bliêniego. Bowiem umrzeç za kogoÊ jest
decyzjà chwili, natomiast przez d∏u˝szy czas
wspó∏cierpieç z chorym i dla niego jest to wielo-
krotnie wznios∏y czyn, tym bardziej wznios∏y, ˝e
znajdujàcy nagrod´ we w∏asnym sumieniu”19.

Theodor Billroth stworzy∏ „chirurgicznà szko-
∏´”, do której nale˝eli m.in.: William Steward
Halsted (1852–1922), John Benjamin Murphy
(1857–1916), Alexander von Winiwarter
(1848–1917) i Jan Mikulicz-Radecki (1850–1905),
który zauwa˝a∏, ˝e mocna strona szko∏y chirur-
gicznej Billrotha polega∏a „na rzemieÊlniczej
gradacji, jaka zachodzi mi´dzy uczniem, czelad-
nikiem i mistrzem”20. 

Billroth by∏ utalentowanym muzykiem ama-
torem oraz kompozytorem; gra∏ na pianinie
i skrzypcach. Stworzy∏ kilka kompozycji, których
nie pozwoli∏ publikowaç. W 1860 r. pozna∏ Johan-
nesa Brahmsa (1833–1897), kompozytora okresu
romantyzmu i dyrygenta, który by∏ ówczeÊnie
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Ryc. 3. Jan Mikulicz-Radecki (1850–1905). 
Zbiory G∏ównej Biblioteki Lekarskiej

wschodzàcà gwiazdà wiedeƒskiej sceny muzycz-
nej. Stali si´ bliskimi przyjació∏mi; ∏àczy∏a ich
muzyka. Brahms cz´sto wysy∏a∏ Billrothowi
swoje manuskrypty przed ich publikacjà, znany
chirurg szczerze je opiniowa∏, bra∏ udzia∏ w wie-
lu próbnych przes∏uchaniach, cz´sto przed ich
pierwszym wystawieniem. Brahms zadedykowa∏
przyjacielowi swoje dwa pierwsze kwartety
smyczkowe z dzie∏a Opus 5121. Wspólne muzyczne
zainteresowania sprawia∏y, ˝e grywali na cztery
r´ce i „razem siedzieli” nad manuskryptem III nie-
dokoƒczonej symfonii Brahmsa22. Billroth we
wczesnych latach 60. pisywa∏ muzyczne recen-
zje do „Neue Zürcher Zeitung”23.

Gdy we wrzeÊniu 1882 r. Schramm opusz-
cza∏ wiedeƒskà klinik´, aby z nowo mianowanym
prof. Mikuliczem-Radeckim rozpoczàç kolejny
˝yciowy etap w Krakowie, Billroth, wr´czajàc mu
Êwiadectwo specjalizacyjne, po˝egna∏ go s∏owa-
mi: „˚ycz´ panu powodzenia w dalszym ˝yciu”.
Gdy w póêniejszych latach odwiedza∏ klinik´
Billrotha, „aby zaczerpnàç Êwie˝ych wiadomoÊci
i zach´ty do pracy”, przyjmowano go zawsze
z niezwyk∏à serdecznoÊcià. Po raz ostatni spotka∏
si´ z tym wybitnym chirurgiem w 1892 r. z oka-
zji jubileuszu 25-lecia jego pracy naukowej, pod-
czas którego cesarz Franciszek Józef I udekoro-
wa∏ go „oznakà honorowà sztuki i umiej´tnoÊci”.
Niestety, nie by∏ to ju˝ dawny Billroth. Podupa-
da∏ zdrowotnie. Ju˝ siedem lat wczeÊniej pisa∏
w liÊcie do Roberta Gersunego (1844–1924):
„˚ycie moje by∏o bardzo bogate. Otrzyma∏em
du˝o i bardzo ch´tnie dawa∏em, ile tylko mo-
g∏em. Teraz si´ koƒczy, zanika cicho dla mnie,
pi´knie i harmonijnie, mam nadziej´, tak samo
dla mej dobrej ˝ony, mych drogich dzieci i mych
kochanych przyjació∏”24 .

A tak wiedeƒskiego chirurga postrzega∏ pu-
blicysta „Polskiej Gazety Lekarskiej” w artykule
jubileuszowym z okazji 45-lecia dzia∏alnoÊci na-
ukowej Schramma: „Szko∏a Billrotha by∏a ostra.
Billroth wymaga∏ bardzo wiele od asystentów,
a ci znów od m∏odszych lekarzy. Billroth omawia∏
sprawy kliniczne tylko z asystentami, z m∏odszy-
mi prawie ˝e nie rozmawia∏, chyba ˝e w sprawie
umyÊlnie komuÊ poleconej, za którà dany lekarz
by∏ odpowiedzialny. T́  metod´ post´powania
jeszcze lepiej zorganizowanà przyjà∏ Mikulicz
[…]”25. Opinia publicysty, bardzo szorstka, ró˝ni
si´ od opublikowanych reminiscencji Schramma,
chyba bardziej wiarygodnych, bo opartych
na obserwacji wiedeƒskiego mistrza w czasie
wielu miesi´cy.

Przebyte w 1887 r. ci´˝kie zapalenie p∏uc
nadwàtli∏o si∏y Theodora Billrotha, powodujàc
jego odejÊcie 2 lutego 1894 r.26

Jan Mikulicz-Radecki, syn Andrzeja i Emilii
Damnitz, Austriaczki, pochodzi∏ z rodziny szla-
checkiej herbu Gozdawa; Micha∏ Mikulicz, przo-
dek Andrzeja, walczy∏ z Turkami pod Wied-
niem27. Jan „(b)y∏ m∏odzieƒcem o k´dzierzawych
i rudawych w∏osach i niebieskich oczach. Mia∏
Êmieszny prowincjonalny akcent i by∏ drobnej
postury. Biednie ubrany, nosi∏ zawsze czarny
surdut, jasno˝ó∏ty krawat i kapelusz panama
z szerokim rondem” – w taki sposób opisywa∏a
go w pami´tnikach jego ˝ona Henrietta Pacher-
-Mikulicz, Austriaczka28.

Po ukoƒczeniu studiów podjà∏ chirurgicznà
edukacj´ u Billrotha, poczàtkowo zajmujàc si´
za jego namowà operacyjnym leczeniem tak zwa-
nych kolan koÊlawych. Potem z jego inspiracji
kszta∏towa∏ si´ chirurgicznie w klinikach niemiec-
kich, francuskich i angielskich, m.in. u Richarda
Volkmanna (1830–1889), Karla Thierscha
(1822–1895), Bernharda Rudolpha Langenbecka
(1810–1887), Johanna Friedricha von Esmarcha
(1823–1908), Johanna N. Nussbauma (1829–1890),
Julesa E. Peana (1830–1898) i innych.

Waldemar Aloizius Kozuschek (1930–2009),
chirurg transplantolog oraz wnikliwy i uwa˝ny
biograf Mikulicza-Radeckiego29, pisze ˝e Billroth
zaczà∏ polskiego chirurga powa˝niej traktowaç
po oko∏o pó∏rocznej praktyce. Momentem prze-
∏omowym by∏a okolicznoÊç, „kiedy wiedeƒczyk
operujàc chorego na twardziel nosa, rzuciwszy
odci´tà tkank´ polskiemu chirurgowi powiedzia∏
„Panie doktorze Mikulicz, niech pan to dok∏adnie
zbada”. Badania mikroskopowe diametralnie
zmieni∏y dotychczasowy poglàd na istot´ tej cho-
roby. Mikulicz-Radecki stwierdzi∏, ˝e jest to
przewlek∏y proces zapalny, a nie sprawa nowo-
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Studenci zwykle przechodzili poza barier´, tak
˝e operujàcy musia∏ ∏okciami ich odpychaç.
Na ciemnoszarych od staroÊci Êcianach wisia∏y
liczne obrazy i gipsowe odlewy ciekawszych ope-
racyjnych przypadków. Obok mieÊci∏ si´ ma∏y
pokoik, s∏u˝àcy jako profesorska kancelaria,
w drugim, nieco wi´kszym mieÊci∏o si´ za∏o˝one
jeszcze przez prof. Ludwika Bierkowskiego
(1801–1860)39 muzeum prezentujàce zbiór narz´-
dzi chirurgicznych od najdawniejszych czasów.
Klinik´ uzupe∏nia∏ ma∏y pokoik – mieszkanie dla
asystenta – oraz ma∏a komórka w podwórzu,
w której odbywa∏y si´ çwiczenia chirurgiczne
na zw∏okach. Mikulicz-Radecki dokona∏ pewnej
modyfikacji Kliniki w celu uzyskania wi´kszej
iloÊci miejsca dla chorych; m.in. zmieni∏ jednà
salk´ muzealnà na separatk´ itd.40

Prof. Jan Mikulicz-Radecki, profesor uni-
wersytetów w Krakowie, nast´pnie w Królewcu
i Wroc∏awiu, jeden z twórców i fanatyków anty-
septyki i aseptyki, szczególnie zas∏u˝ony w chi-
rurgii przewodu pokarmowego, ale tak˝e w tora-
kochirurgii, ginekologii (wycinanie macicy przez
pochw´), ortopedii (resekcja stopy), chirurgii
plastycznej, chirurgii dzieci´cej, twórca dwóch
szkó∏ chirurgicznych: polskiej w Krakowie i nie-
mieckiej we Wroc∏awiu, by∏ autorytetem w dziedzi-
nie chirurgii jamy brzusznej, szczególnie ̋ o∏àdka.

Szeroko znany jest z dokonaƒ w obszarze
obecnie pojmowanej laryngologii: chirurgii pla-
stycznej nosa, w∏ókniaków jamy nosowo-gard∏o-
wej, operacyjnego leczenia migda∏ków, j´zyka
i gard∏a (faryngotomia boczna), resekcji szcz´k,
usuwania tarczycy; zajmowa∏ si´ leczeniem za-
palenia ropnego zatok szcz´kowych, twardzielà,
zapaleniami swoistymi górnych dróg oddecho-
wych, szczególnie ki∏à, fizjologià prze∏yku, stworzy∏
podstawy endoskopii przewodu pokarmowego.

Uznawany jest za jednego z najwybitniej-
szych chirurgów w dziejach medycyny. Tego
twórc´ nowoczesnej szko∏y chirurgicznej zapra-
szano na konsultacje i pokazowe operacje do Fila-
delfii, Chicago, Nowego Jorku, Helsinek, Moskwy,
Charkowa, Kijowa, Wilna, obdarzono trzema dok-
toratami honoris causa oraz 18 honorowymi
cz∏onkostwami towarzystw naukowych. 

Tak szeroko rozwini´ta w krakowskiej klinice
chirurgia spowodowa∏a koniecznoÊç zatrudnie-
nia drugiego asystenta, którym zosta∏ dr Rudolf
Trzebicky (1859–1903), a potem trzeciego
– dr. Aleksandra Bossowskiego (1858–1923);
przybyli „elewi”: dr Roman Sondermayer
i dr Eugeniusz Mitkiewicz. Prywatnym asysten-
tem zosta∏ dr Czes∏aw Górski (? –1916). W Klini-
ce zapoznawali si´ z nowoczesnà chirurgià ordy-
natorzy oddzia∏ów chirurgicznych z prowincji41.

tworowa, jak utrzymywali Ferdinand von Hebra
(1810–1880)30 i Moritz Kaposi (1837–1902),
znani austriaccy dermatolodzy. Komórki olbrzy-
mie, istotne w tej chorobie, noszà obecnie miano
„komórek Mikulicza”; praca na ten temat ukaza-
∏a si´ w presti˝owym „Archiv für klinische
Chirurgie” w 1876 r.31 Billroth w listach do pol-
skiego chirurga gratulowa∏ mu innych udanych
publikacji, konstatujàc: „(n)ie tylko docendo, lecz
tak˝e scribendo discitur”, wyra˝ajàc nadziej´,
˝e obejmie wkrótce katedr´ chirurgii na nowym
uniwersytecie w rodzinnych Czerniowcach32.

Z okresu, kiedy to Mikulicz-Radecki znacz-
nie zbli˝y∏ si´ z Billrothem, nie tylko zawodowo,
pochodzi znajomoÊç Mikulicza z muzykami, taki-
mi jak Johannes Brahms czy Camille Saint-
-Saëns (1835–1921)33, muzycznymi krytykami,
jak Eduard Hanslick (1825–1904)34. Swoje mu-
zyczne zami∏owania kultywowa∏ do koƒca ˝ycia,
ucz´szcza∏ na koncerty, a jego dom by∏ terenem
wszechstronnej muzycznej dzia∏alnoÊci35.

Zawarty zwiàzek ma∏˝eƒski by∏ przyczy-
nà póêniejszego odejÊcia Mikulicza-Radeckiego
z kliniki, ówczesne przepisy bowiem nie zezwa-
la∏y na prac´ ˝onatym asystentom. Nie objà∏
jednak kliniki w Czerniowcach, jak przewidywa∏
wiedeƒski chirurg. Dzi´ki poparciu Billrotha ten
ówczesny docent, kierownik oddzia∏u chirur-
gicznego w Poliklinice Wiedeƒskiej w 1882 r.
otrzyma∏ katedr´ chirurgii na Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu Jagielloƒskiego, opuszczonà
po Êmierci prof. Antoniego Bryka w 1881 r., mimo
„˝e pewna grupa cz∏onków” Wydzia∏u Lekar-
skiego postrzega∏a raczej na tym stanowisku
m.in. doc. Alfreda Obaliƒskiego (1843–1898),
d∏ugoletniego kierownika oddzia∏u chirurgicz-
nego w krakowskim Szpitalu Êw. ¸azarza. Miku-
licz zabra∏ ze sobà Schramma; by∏ on wtedy
pierwszym i jedynym zarazem jego asysten-
tem36. Poczàtkowo Wydzia∏ Lekarski Uniwersy-
tetu Jagielloƒskiego nie akceptowa∏ Mikulicza ze
wzgl´du na brak dostatecznej znajomoÊci j´zyka
polskiego, wtedy Billroth napisa∏ do jednego
z krakowskich profesorów: „Zobaczcie najpierw,
jak Mikulicz operuje, a przekonacie si´, jaka to
dla was korzyÊç, choçby nawet by∏ g∏ucho-
niemy”37.

Krakowska Klinika Chirurgiczna zajmowa∏a
wówczas parter ma∏ego, jednopi´trowego bu-
dynku w ogrodzie przy ul. Kopernika38 i sk∏ada∏a
si´ z sali operacyjnej i jednoczeÊnie wyk∏adowej,
czterech sal chorych. W tej operacyjnej sali,
oprócz katedry, na której zasiada∏ profesor w cza-
sie wyk∏adu „i odprawiania ambulansów” (przyj-
mowania chorych ambulatoryjnych – przyp. A. K.),
znajdowa∏ si´ otoczony barierà stó∏ operacyjny.

▲
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prof. dr hab. med. PAWE¸ STR¢K 
(1959–2020) 

Prof. dr hab. med. Pawe∏ Str´k urodzi∏ si´
w 1959 roku w Krakowie. Po zdaniu matury roz-
poczà∏ studia na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Krakowie, które ukoƒczy∏ w 1984
roku, uzyskujàc dyplom lekarza medycyny.
Po studiach poczàtkowo pracowa∏ w Zak∏adzie
Anatomii Opisowej Akademii Medycznej w Krako-
wie, nast´pnie od 1993 do 1995 roku w Klinice
Neurochirurgii I Neurotraumatologii, a od 1995
roku do koƒca swoich dni na Oddziale Klinicznym
i w Katedrze i Klinice Otolaryngologii UJ CM.

Pierwszy i drugi stopieƒ specjalizacji w dzie-
dzinie otorynolaryngologii otrzyma∏, odpowied-
nio, w 1988 oraz 1991 roku. Tytu∏ naukowy dok-
tora nauk medycznych uzyska∏ w 1991 roku
na Akademii Medycznej w Krakowie, broniàc
pracy doktorskiej zatytu∏owanej „Kostnienie
chrzàstki tarczowatej krtani u cz∏owieka”. Na-
st´pnym krokiem w karierze prof. Paw∏a Str´ka
by∏o przyznanie mu 19 lutego 1999 roku tytu∏u
doktora habilitowanego nauk medycznych
na podstawie dorobku naukowego i rozprawy
pt. „Optymalizacja zastosowania operacji cz´-
Êciowego usuni´cia krtani z powodu raka o pier-
wotnej lokalizacji w pi´trze nadg∏oÊniowym”.
W 2010 roku zosta∏ profesorem Uniwersytetu
Jagielloƒskiego, a w 2014 roku otrzyma∏ tytu∏
profesora nauk medycznych z ràk prezydenta
Bronis∏awa Komorowskiego. W latach 2012–2016
pe∏ni∏ funkcj´ prodziekana Wydzia∏u Lekarskie-
go UJ CM. W 2016 roku zosta∏ profesorem zwy-
czajnym.

W latach 2007–2019 pracowa∏ w Szpitalu
Uniwersyteckim w Krakowie na stanowisku za-
st´pcy ordynatora Oddzia∏u Otolaryngologicz-
nego, a od stycznia 2020 roku pe∏ni∏ obowiàzki
ordynatora oddzia∏u. Profesor Str´k prowadzi∏
çwiczenia i seminaria dla studentów Wydzia∏u
Lekarskiego i studentów kierunku stomatologicz-
nego UJ CM. By∏ wyk∏adowcà na kursach dla szko-

làcych si´ lekarzy, zorganizowa∏ te˝ kilka kursów
na temat podstaw diagnostyki endoskopowej nosa
i zatok. 

W latach 1997–1998 by∏ konsultantem ds.
otolaryngologii dla województwa podkarpackie-
go, od sierpnia 2019 roku pe∏ni∏ obowiàzki kon-
sultanta wojewódzkiego ds. otolaryngologii dla
województwa ma∏opolskiego.

Profesor Pawe∏ Str´k by∏ cz∏onkiem wielu
presti˝owych organizacji zrzeszajàcych otola-
ryngologów, mi´dzy innymi Polskiego Towarzy-
stwa Otorynolaryngologów, Chirurgów G∏owy
i Szyi (PTORL ChGiSz), Europejskiego Towarzy-
stwa Laryngologicznego oraz Europejskiego
Towarzystwa Rynologicznego. W latach
1998–2002 by∏ sekretarzem Zarzàdu G∏ównego
PTORL ChGiSz, a w latach 2006–2010 sprawo-
wa∏ obowiàzki   wiceprzewodniczàcego Oddzia∏u
Krakowskiego, ponadto mi´dzy rokiem 1998
a 2000 pe∏ni∏ funkcj´ sekretarza Zarzàdu G∏ów-
nego PTORL ChGiSz, natomiast w latach
2008–2012 przewodniczy∏ zespo∏owi nagród
im. J. Miodoƒskiego oraz w latach 2013–2017
Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy.
Od 2017 roku by∏ przewodniczàcym Rady Na-
ukowej Instytutu Fizjologii i Patologii S∏uchu
w Kajetanach. W Europejskim Towarzystwie
Rynologicznym przez wiele lat pe∏ni∏ funkcj´
cz∏onka Rady Doradczej.
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Praca naukowa prof. Paw∏a Str´ka zaowoco-
wa∏a bogatym dorobkiem naukowym, obejmujà-
cym oko∏o 180 prac opublikowanych w recenzo-
wanych czasopismach, które dotyczy∏y ró˝nych
zagadnieƒ diagnostyki, leczenia operacyjnego
i farmakologicznego schorzeƒ nosa i zatok przy-
nosowych, anatomii oraz diagnostyki schorzeƒ
prze∏yku. Niezale˝nie jest autorem lub wspó∏au-
torem blisko 250 prac prezentowanych na zjaz-
dach krajowych i zagranicznych o ró˝norodnej
tematyce naukowej. Od zawsze by∏ uczestnikiem
i wyk∏adowcà na konferencji RhinoForum
w Warszawie – wielokrotnie wyg∏asza∏ wyk∏ady
na zaproszenie i organizowa∏ sesje naukowe
w dziedzinie swoich bogatych zainteresowaƒ.

Anga˝owa∏ si´ równie˝ w prowadzenie prac
badawczych w ramach programów statutowych
Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Mi´dzy rokiem
1999 a 2006 koordynowa∏ badanie zatytu∏owane
„Diagnostyka i leczenie zaburzeƒ po∏ykania
u chorych leczonych chirurgicznie z powodu no-
wotworów g∏owy i szyi”. Nast´pnie w latach
2007–2009 kierowa∏ pracà badawczà „Badania
czynnoÊci górnego zwieracza prze∏yku u chorych
leczonych chirurgicznie z powodu nowotworów
g∏owy i szyi”. Ponadto od 2010 roku pe∏ni∏ funk-
cj´ kierownika badania „Rola refluksu ˝o∏àdko-
wo-prze∏ykowego (GERD) w etiopatogenezie
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych
(PZZP) oraz jego (GERD) wp∏yw na wynik lecze-
nia chirurgicznego chorych z PZZP”.

Jako chirurg prof. Pawe∏ Str´k zajmowa∏ si´
leczeniem wielu schorzeƒ z dziedziny otolaryn-
gologii. Specjalizowa∏ si´ w leczeniu operacyj-
nym chorób zatok przynosowych, w tym stanów
zapalnych ostrych i przewlek∏ych. 

Profesor Pawe∏ Str´k by∏ znakomitym spor-
towcem i wÊród spo∏ecznoÊci laryngologicznej
by∏ znany jako mi∏oÊnik narciarstwa alpejskiego
i surfingu.

Zosta∏ zapami´tany jako wielokrotny uczest-
nik konferencji laryngologicznych po∏àczonych
z zawodami narciarskimi (Szczyrk, Wis∏a,
Ustroƒ), organizowanymi przez Klinik´ zabrzaƒ-
skà, podczas których z jednej strony dzieli∏ si´
wiedzà rynochirurgicznà podczas sesji konferen-
cyjnych, a z drugiej strony jako ambitny narciarz
walczy∏ o cenne trofea. W naszej pami´ci pozo-
stanà spotkania narciarskie, w których mocno
rywalizowa∏y oÊrodki krakowski i zabrzaƒski a˝
do czasu, kiedy profesor przywióz∏ swojego rezy-
denta, rodem z Zakopanego. Szala zwyci´stw
wyraênie przechyli∏a si´ wtedy na stron´ Krako-
wa, i tak ju˝ pozosta∏o. Zawodom towarzyszy∏y
humorystyczne sytuacje nie tylko na Êniegu, ale
te˝ podczas rozdawania dyplomów i medali.
Sportowa atmosfera nas nie opuszcza∏a, a jednà
z pierwszoplanowych postaci by∏ profesor Str´k.
Wiemy, ˝e bardzo chcia∏ zorganizowaç podobnà
imprez´ naukowo-sportowà w Tatrach, niestety,
nie zdà˝y∏.

Mamy wra˝enie, ˝e z perspektywy czasu
spotkania, o których mowa, by∏y nie tylko eduka-
cyjne, ale dawa∏y tak˝e przyk∏ad m∏odzie˝y, jak
nale˝y integrowaç si´ w Êrodowisku, zawieraç
przyjaênie, nawiàzywaç wspó∏prac´ zawodowà
i zdrowo rywalizowaç. Szkoda, ˝e coraz trudniej
o takie spotkania. Te, które si´ odby∏y, na pewno
d∏ugo pozostanà w naszej pami´ci, a postacià,
którà b´dziemy w zwiàzku z nimi wspominaç
i przywo∏ywaç, b´dzie profesor Pawe∏ Str´k.

Zmar∏ tragicznie 7 listopada 2020 roku.
Jego Êmierç by∏a dla wszystkich wielkim prze˝y-
ciem, przej´∏a nas ogromnym bólem i smutkiem.

CzeÊç Jego pami´ci.

prof. Jacek Sk∏adzieƒ, 
dr med. Eliza Bro˝ek-Màdry,

prof. Maciej Misio∏ek, 
prof. Antoni Krzeski, 

Prof. Pawe∏ Str´k
podczas wyk∏adu

na RhinoForum 
2018 r. 




