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Drodzy Czytelnicy,
Jako gospodarz 41. Zjazdu Polskiego

Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirur-
gów G∏owy i Szyi jestem bardzo wdzi´czny
prof. Antoniemu Krzeskiemu, redaktorowi
naczelnemu „Magazynu Otorynolaryngolo-
gicznego”, za zaproszenie do przedstawienia
na ∏amach tego czasopisma dorobku nauko-
wego Kliniki Otolaryngologii i Onkologii La-
ryngologicznej w Lublinie.

Pierwszy artyku∏ przedstawia krótko hi-
stori´ Kliniki lubelskiej, w drugim autorzy
omawiajà post´powanie w bardzo rzadkich
i bardzo trudnych do leczenia przyzwojakach
g∏owy i szyi.

Nast´pna praca poÊwi´cona jest metodom
rekonstrukcji ubytków po operacjach rozle-
g∏ych nowotworów g∏owy i szyi za pomocà
technik p∏atowych z mikrozespoleniem naczyƒ.
Metody te sà du˝ym post´pem i umo˝liwiajà
rozleg∏e resekcje z dobrym wynikiem czynno-
Êciowym i kosmetycznym. 

W nowotworach z∏oÊliwych u dzieci, ch∏o-
niakach i ziarnicy z∏oÊliwej chemioterapia jest
leczeniem pierwszoplanowym. W rakach g∏o-
wy i szyi ma ograniczonà wartoÊç. Kolejny
artyku∏ dotyczy poszukiwaƒ wskaêników
wra˝liwoÊci na chemioterapeutyki linii komór-
kowych wyhodowanych od chorych na raka
krtani.

Ostatni artyku∏ przedstawia post´powanie
w otosklerozie.

Zapraszam serdecznie Kole˝anki i Kole-
gów do udzia∏u w 41. Zjeêdzie Otorynolaryn-
gologów Polskich – Chirurgów G∏owy i Szyi,
który odb´dzie si´ w Lublinie w dniach 17–20
czerwca 2004 r. W Zjeêdzie b´dà uczestniczyç
otolaryngolodzy i inni specjaliÊci zaanga˝o-
wani w leczenie narzàdów w obr´bie g∏owy
i szyi, a tak˝e ponad 40 goÊci z zagranicy,
w tym 22 wybitnych ekspertów, którzy sà
zaproszeni do wyg∏oszenia swoich wyk∏adów.

W dniu otwarcia Zjazdu, 17 czerwca
w godz. 10.00-12.30 odb´dzie si´ kurs chirurgii
laserowej poprowadzony przez prof. Waltera
Steinera z Gottingen, który ma w swoim do-
robku najszerszy zakres operacji laserowych
w obr´bie g∏owy i szyi. 

Informacja o kursie i Zjeêdzie na stronach
www.otolaryngologia.am.lublin.pl

prof. dr hab. med. Wies∏aw Go∏àbek

Lublin, czerwiec 2004
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KLINIKA  OTOLARYNGOLOGII
AKADEMII  MEDYCZNEJ

W  LUBLINIE

Klinika Otolaryngologii w Lublinie zo-
sta∏a powo∏ana w listopadzie 1944 r. Jej or-
ganizatorem i pierwszym kierownikiem by∏
dr Józef Âwitek, który tytu∏ doktora wszech-
nauk lekarskich otrzyma∏ w 1936 r. w Wilnie,
a specjalizowa∏ si´ w Klinice Laryngolo-
gicznej w Wilnie pod kierownictwem prof.
Jana Szmur∏y.

W styczniu 1949 r. na kierownika Kate-
dry i Kliniki powo∏any zosta∏ Benedykt Dy-
lewski, który pe∏ni∏ t´ funkcj´ a˝ do roku
1965. W tym czasie Klinika mieÊci∏a si´
przy ul. Staszica 18. Prof. Benedykt Dylew-
ski urodzi∏ si´ 28.08.1894 r. w Petersburgu.
Studia medyczne ukoƒczy∏ na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie. Po ukoƒczeniu
studiów pracowa∏ w Klinice Laryngologii
Uniwersytetu w Wilnie pod kierunkiem prof.
Jana Szmur∏y, uzyskujàc w 1926 r. stopieƒ
doktora nauk medycznych, a w 1932 roku
habilitowa∏ si´ na podstawie rozprawy pt.
Badania nad odruchami gard∏owymi. Pro-
fesor Dylewski by∏ znanym i cenionym
w kraju specjalistà w zakresie foniatrii. Dia-
gnozowaniu i leczeniu chorób mowy i g∏osu
u dzieci i m∏odzie˝y szkolnej poÊwi´ci∏ wi´k-
szà cz´Êç swoich badaƒ. Przyczyni∏ si´
do wyszkolenia od podstaw kadry specjali-
stycznej nie tylko w Lublinie, ale i w ca∏ym
makroregionie. Integralnà cz´Êcià Kliniki
sta∏ si´ równie˝ Oddzia∏ Otolaryngologii
Dzieci´cej, który jako Samodzielny Oddzia∏

Szpitalny Laryngologii Dzieci´cej istnia∏ od
1935 r., co by∏o wówczas wielkim post´pem
w lecznictwie specjalistycznym nie tylko
w Lublinie, ale i w Polsce. Kierownikiem
tego Oddzia∏u od 1935 do 1949 r. by∏ dr
Jerzy Osowski. W roku 1949 Oddzia∏ sta∏
si´ integralnà cz´Êcià Katedry i Kliniki Oto-
laryngologii.

Z chwilà powo∏ania instytutów w Akade-
mii Medycznej powsta∏y dwie kliniki: Klinika
Otolaryngologii dla doros∏ych w Instytucie
Chirurgii Szpitala Klinicznego nr 4 przy
ul. Jaczewskiego 8 i Klinika Otolaryngologii

prof. dr hab. med. Wies∏aw Go∏àbek
dr med. Andrzej Horoch

Katedra i Klinika Otolaryngologi i Onkologii
Laryngologicznej Akademii Medycznej w Lublinie,
Kierownik: prof. dr hab. med. Wies∏aw Go∏àbek 
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin

prof. dr hab. med. Benedykt Dylewski
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Dzieci´cej w ramach Instytutu Pediatrii
przy ul. Staszica. Kierownikiem Kliniki dla
dzieci zosta∏a doc. dr hab. Maria Brennen-
stuhl-Pliszczyƒska. W zwiàzku z odejÊciem
na emerytur´ prof. Dylewskiego, na kierow-
nika Kliniki dla doros∏ych w wyniku konkur-
su zosta∏ powo∏any w 1965 r. ówczesny do-
cent dr hab. Boles∏aw Semczuk, który pe∏ni∏
t´ funkcj´ do roku 1998. W wyniku konkursu
na stanowisko kierownika Kliniki w 1998 r.
powo∏any zosta∏ prof. dr hab. med. Wies∏aw
Go∏àbek, który pe∏ni t´ funkcj´ do chwili
obecnej. Do Kliniki nale˝à dwie sale opera-
cyjne, sala endoskopowa, sala opieki poope-
racyjnej, pracownie i poradnie audiologii,
foniatrii, alergologii, zaburzeƒ snu.

Historia lubelskiej Kliniki jest przede
wszystkim historià jej badaƒ naukowych.
Przez wiele lat prowadzono tu kompleksowe
badania nad twardzielà, które zaowocowa∏y
wieloma oryginalnymi opracowaniami z
zakresu epidemiologii, diagnostyki, bioche-
mii, serologii, kliniki i terapii twardzieli gór-
nych dróg oddechowych z endemicznych
ognisk na Lubelszczyênie. G∏ówne kierunki
badaƒ naukowych Kliniki dotyczy∏y onkolo-
gii klinicznej. W latach 1980-1990 Boles∏aw
Semczuk by∏ ogólnokrajowym koordynato-
rem badaƒ prowadzonych przez siedem
oÊrodków klinicznych w kraju, w tym przez
cztery kliniki otolaryngologiczne akademii
medycznych – w Poznaniu, Warszawie, Kra-
kowie i Lublinie, dotyczàcych optymalizacji
metod diagnostyki i leczenia raka krtani.
Przez wiele lat prowadzono badania nauko-
we w ramach programu resortowego „Ochro-
na za∏óg górniczych przed zagro˝eniami”. 

Obecnie prowadzone sà badania z zakre-
su epidemiologii zaburzeƒ s∏uchu, epide-
miologii nowotworów g∏owy i szyi, biologii
molekularnej i histopatologii nowotworów,
roli wirusów HPV i EBV w patogenezie no-
wotworów z∏oÊliwych. Przedmiotem badaƒ
sà te˝ metody rekonstrukcji w obr´bie g∏owy
i szyi, leczenie chirurgiczne guzów podsta-
wy czaszki, patomechanizm chorób aler-
gicznych i zapalnych, a tak˝e patofizjologia
narzàdu s∏uchu.

Prowadzone badania pozwoli∏y na wpro-
wadzenie do rutynowej pracy lubelskiej Kli-
niki wielu nowych metod diagnostycznych

i leczniczych. WÊród nich mo˝na wymieniç
m.in.: prób´ skórno-alergicznà w rozpozna-
waniu zaka˝eƒ adenowirusowych; modyfi-
kacj´ kontrastowania przetok i torbieli; me-
tod´ podÊluzowego wyci´cia wi´zade∏ stoso-
wanà jako modyfikacj´ metody Surjana; me-
tod´ podÊluzowego wewnàtrzkrtaniowego
wyci´cia wi´zad∏a g∏osowego, b´dàcego mo-
dyfikacjà metody Kleinsassera; laryngosko-
pi´ mikroskopowà i mikrochirurgi´ krtani
ju˝ w 1971 r.; badania endoskopowe nosa
i nosogard∏a; modyfikacj´ zaopatrzenia gar-
d∏a po laryngektomii. Wprowadzono ponad-
to: pe∏ny zakres leczenia operacyjnego no-
wotworów z∏oÊliwych jamy ustnej, gard∏a
Êrodkowego i dolnego, nosa, zatok przynoso-
wych i oczodo∏u; pe∏ny zakres leczenia ope-
racyjnego nowotworów Êlinianki przyusznej
i przestrzeni przygard∏owej, ∏àcznie z prze-
szczepami nerwu twarzowego; rekonstruk-
cj´ ubytków tkanek za pomocà p∏atów skór-
nych, skórno-mi´Êniowych i wolnych p∏atów
z mikrozespoleniem naczyƒ; pe∏ny zakres
operacji tympanoplastycznych. We wspó∏-
pracy z klinikà neurochirurgii wprowadzono
tak˝e leczenie operacyjne nowotworów z∏o-
Êliwych nosa naciekajàcych podstaw´ przed-
niego do∏u czaszki, nowotworów piramidy
koÊci skroniowej, guzów przysadki mózgo-
wej z dojÊcia przez zatok´ klinowà. W ostat-
nich latach wprowadzono wyci´cie ca∏ego
gard∏a, endoskopowe laserowe operacje no-
wotworów krtani i gard∏a dolnego, chirurgi´
tarczycy i przytarczyc, leczenie operacyjne
zw´˝eƒ tchawicy i uchy∏ku prze∏yku, wyko-
nywanie przetok tchawiczo-prze∏ykowych
po laryngektomii i rehabilitacj´ mowy za
pomocà protez g∏osowych, endoskopowe
operacje zatok przynosowych.

W Klinice Otolaryngologii AM w Lublinie
stopieƒ doktora uzyska∏y dotychczas 32
osoby, a w wyniku przeprowadzonych prze-
wodów habilitacyjnych stopieƒ naukowy
doktora habilitowanego nauk medycznych
uzyska∏o 8 osób, mianowicie: Boles∏aw
Semczuk, Stanis∏aw Klonowski, Wies∏aw
Go∏àbek, Jan Jankowski, Jerzy Zakrzewski,
Roman Czerwonka, Gra˝yna Niedzielska,
Janusz Klatka. ●



▲

7

PRZYZWOJAKI G¸OWY I SZYI
prof. dr hab. med. Wies∏aw Go∏àbek
dr med. Adam K∏os

Przyzwojaki sà rzadkimi guzami ∏agodnymi
pochodzenia neurogennego, wyrastajàcymi z ko-
mórek zawierajàcych chemoreceptory, od czego
si´ wywodzi ich ∏aciƒska nazwa: chemodectoma.
Oko∏o 5% tych nowotworów mo˝e wykazywaç
cechy z∏oÊliwoÊci i powodowaç przerzuty odle-
g∏e. Najcz´stsze cztery lokalizacje przyzwojaka
w obr´bie g∏owy i szyi to: rozwidlenie t´tnicy
szyjnej, zwój dolny nerwu b∏´dnego, jama b´-
benkowa i opuszka górna ˝y∏y szyjnej wewn´trz-
nej (Draf 1994, Pellet i in. 1990, Warshawski i de
Souza 1989).

Przyzwojak t´tnicy szyjnej lub nerwu b∏´d-
nego objawia si´ jako bardzo wolno rosnàcy,
twardy, niebolesny guz w górnej cz´Êci szyi, po-
czàtkowo przesuwalny na bok, ale nigdy w gór´
i dó∏. U cz´Êci chorych widoczne jest uwypukle-
nie bocznej Êciany gard∏a z przesuni´ciem mig-
da∏ka podniebiennego do przodu i przyÊrodko-
wo. Objawami przyzwojaków jamy b´benkowej
i opuszki ˝y∏y szyjnej sà: niedos∏uch, szumy
uszne, zmiany wykazywane w otoskopii, takie
jak zaró˝owienie, uwypuklenie i t´tnienie b∏ony
b´benkowej, a nast´pnie guz podobny do polipa
w przewodzie s∏uchowym. Z tego powodu u cz´-
Êci chorych poczàtkowo rozpoznawano zapalenie
wysi´kowe lub przewlek∏e zapalenie ucha Êrod-
kowego. Dalszy wzrost nowotworu prowadzi
do pora˝enia nerwu twarzowego, b∏´dnego, do-
datkowego i podj´zykowego (Draf 1994, Spector
1993). 

Podstawowe znaczenie w diagnostyce przy-
zwojaków odgrywa radiologia obrazowa: ultra-
sonografia (USG), tomografia komputerowa
(TK), rezonans magnetyczny (MR) i arteriografia
t´tnicy szyjnej. Nie wykonuje si´ biopsji, chyba
˝e w przewodzie s∏uchowym guz jest ∏atwo do-
st´pny. W guzach szyi pierwszym badaniem jest
USG (Szymaƒska i in. 2001, Warshawski i de So-
uza 1989). DoÊwiadczony radiolog powinien roz-
poznaç ten nowotwór, który wyrasta po przy-
Êrodkowej stronie rozwidlenia t´tnicy szyjnej
i powoduje charakterystyczne odsuni´cie t´tnic
w rozwidleniu w kszta∏cie liry. Laryngolog kieru-
jàcy na USG chorego z guzem tej okolicy powi-
nien zapytaç, czy to mo˝e byç chemodectoma.

HEAD AND NECK PARAGANGLIOMAS

Clinical signs and symptoms of four head and neck
paragangliomas are presented: carotid, vagal, tym-
panic and jugular one. The first investigation for
neck tumours is sonography B. For all types of para-
ganglioma CT, MRI and carotid angiography provide
very useful information about size, location and
vascularity of tumour. Three options of management
are discussed: radiotherapy, surgery and wait and
scan policy.

(Mag. ORL, 2004, SUPLEMENT V, 7–10)

KEY WORDS: head and neck paragangliomas

PRACA RECENZOWANA

Katedra i Klinika Otolaryngologi i Onkologii
Laryngologicznej Akademii Medycznej w Lublinie,
Kierownik: prof. dr hab. med. Wies∏aw Go∏àbek 
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
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Ryc. 1. Przyzwojak opuszki ˝y∏y szyjnej zajmujàcy jam´ czaszki, podstaw´ i dó∏ podskroniowy; 
a) projekcja osiowa w badaniu MR, b) projekcja czo∏owa w badaniu TK

U kilku chorych leczonych w naszej Klinice po-
dejmowano wczeÊniej nieudane próby usuni´cia
tego guza na podstawie b∏´dnych rozpoznaƒ, ta-
kich jak torbiel czy powi´kszony w´ze∏ ch∏onny.
Po USG nast´pnymi badaniami sà TK, MR
i na koƒcu arteriografia t´tnicy szyjnej (Chakeres
i La Masters 1984, Go∏àbek i in. 1995, Lustrin
i Palestro 2001) ryc. 1.

W przyzwojakach koÊci skroniowej TK jest
pierwszym badaniem pomocnym w ustaleniu
rozpoznania i odró˝nieniu guza b´benkowego
od du˝o trudniejszego do leczenia guza otworu
szyjnego. W przyzwojaku jamy b´benkowej wi-
doczne jest jej zacienienie, poczàtkowo bez de-
strukcji koÊci. Przyzwojak opuszki ˝y∏y szyjnej
poszerza jej otwór w podstawie, tworzàc coraz
wi´kszy ubytek. Masa guza wykazuje wzmocnie-
nie kontrastowe (Chakeres i La Masters 1984,
Lacombe i Chouard 1984, Phelps i Cheesman
1990). W badaniu za pomocà rezonansu magne-
tycznego mo˝na dok∏adnie okreÊliç rozleg∏oÊç
i umiejscowienie nowotworu w jamie czaszki,
podstawie i pod podstawà w trzech p∏aszczy-
znach. Ze wzgl´du na wyst´powanie przyzwoja-
ków mnogich, badania obrazowe powinny obej-
mowaç ca∏à g∏ow´ i szyj´ (Go∏àbek i in. 1995, Ol-
sen i in. 1987).

Badaniem, które jednoznacznie ustala roz-
poznanie przyzwojaka, jest arteriografia t´tnicy
szyjnej. Wykazuje ona stopieƒ unaczynienia gu-
za oraz naczynia zasilajàce i pozwala ustaliç stan

krà˝enia obocznego w mózgu po zamkni´ciu t´t-
nicy szyjnej w próbie Matasa lub za pomocà ba-
lonika. WydolnoÊç krà˝enia obocznego ma szcze-
gólnie wa˝ne znaczenie przy okreÊlaniu ryzyka
operacji i post´powania w razie rozerwania t´t-
nicy szyjnej. Podczas angiografii jest te˝ mo˝liwa
embolizacja ga∏àzek t´tnicy szyjnej zewn´trznej
unaczyniajàcych guz. Z tych powodów arterio-
grafi´ powinno si´ wykonywaç w oÊrodku planu-
jàcym operacj´ (Draf 1994, Go∏àbek i in. 1995,
Warshawski i de Souza 1989).

Leczenie przyzwojaków jest bardzo trudne
i kontrowersyjne. Sà trzy mo˝liwoÊci: radiotera-
pia, operacja i obserwacja. Odpowiedê na radio-
terapi´ mo˝e byç ró˝na, a wyniki trudne do in-
terpretacji, poniewa˝ jedni oceniajà zmniejsze-
nie rozmiarów guza, zw∏aszcza inwazji we-
wnàtrzczaszkowej, inni zatrzymanie wzrostu,
inni ust´powanie objawów, takich jak pora˝enie
nerwów czaszkowych, ubytek s∏uchu lub zabu-
rzenia równowagi. Wielu autorów podaje, ˝e
po radioterapii u 70–80% chorych uzyskano do-
bry wynik, rozumiany jako zmniejszenie lub za-
trzymanie wzrostu guza utrzymujàce si´ przez
kilka lub kilkanaÊcie lat (Boyle i in. 1990, Sygu∏a
i in. 1997, Verniers i in. 1992). Cz´Êç nowotwo-
rów jednak nadal roÊnie i operacja po niepowo-
dzeniu radioterapii jest znacznie trudniejsza
i obcià˝ona du˝o wi´kszym ryzykiem groênych
powik∏aƒ ni˝ zabieg pierwotny. Dzieje si´ tak
dlatego, ˝e napromienianie nie niszczy komórek

a) b)
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nowotworowych, a tylko zmniejsza guz na pe-
wien czas, uszkadzajàc naczynia i powodujàc
sklerotyzacj´ i w∏óknienie (Savinelli i de la Cruz
1996, Warshawski i deSouza 1989). 

Usuni´cie guza ograniczonego do jamy b´-
benkowej jest stosunkowo proste i zwykle mo˝li-
we z dojÊcia przez przewód s∏uchowy. W przy-
zwojakach t´tnicy szyjnej i nerwu b∏´dnego pre-
ferowane jest leczenie operacyjne, poniewa˝ sà
one ∏atwiej dost´pne ni˝ przyzwojak koÊci skro-
niowej. Sytuacja staje si´ krytyczna, gdy guzy te
wnikajà do odpowiednich otworów w podstawie
czaszki (Biller i in. 1989, Sniezek i in. 2001).
Operacja przyzwojaka t´tnicy szyjnej wià˝e si´
z ryzykiem jej uszkodzenia i koniecznoÊcià szycia
lub podwiàzania. Celowe jest na∏o˝enie na nià
taÊmy do czasowego zaciÊni´cia t´tnicy szyjnej
wspólnej poni˝ej i t´tnicy szyjnej wewn´trznej
powy˝ej guza, po˝àdana jest umiej´tnoÊç szycia
naczyƒ lub udzia∏ w zabiegu chirurga naczynio-
wego. Wieloletnie guzy mogà si´ charakteryzo-
waç zanikiem i kruchoÊcià warstwy mi´Êniowej
t´tnicy, co prowadzi do ∏atwych, mnogich roze-
rwaƒ Êciany t´tnicy podczas oddzielania guza.
Szycie takich rozerwaƒ jest bardzo trudne.
W du˝ych guzach mo˝e byç konieczne podwiàza-
nie i przeci´cie t´tnicy szyjnej zewn´trznej (La-
combe i Chouard 1984, van der Mey i in. 2001,
Verniers i in. 1992).

Najtrudniejsza i obcià˝ona ryzykiem najpo-
wa˝niejszych powik∏aƒ jest operacja przyzwoja-

ka koÊci skroniowej. Oprócz ryzyka uszkodzenia
t´tnicy szyjnej wewn´trznej w piramidzie, mo˝e
dojÊç do uszkodzenia nerwów wychodzàcych
przez otwór ˝y∏y szyjnej. Nast´pstwem tego jest
przewa˝nie zach∏ystowe zapalenie p∏uc (Savi-
nelli i de la Cruz 1996, Sniezek i in. 2001).
Na operacj´ przyzwojaka koÊci skroniowej sk∏a-
dajà si´ nast´pujàce etapy: 1) cz´Êç szyjna zabie-
gu, 2) petrosektomia subtotalna z przesuni´ciem
nerwu twarzowego do przodu i zamkni´ciem za-
toki esowatej, 3) usuni´cie guza i zamkni´cie ja-
my pooperacyjnej ryc. 2.

W cz´Êci szyjnej zabiegu ods∏ania si´
w górnej cz´Êci szyi du˝e naczynia i nerwy
czaszkowe VII, X, XI, XII oraz cz´Êç szyjnà gu-
za. Petrosektomia obejmuje epitympanomasto-
idektomi´, usuni´cie szczytu wyrostka i koÊci
b´benkowej, ods∏oni´cie i przesuni´cie nerwu
VII do przodu od jamy b´benkowej i guza, za-
mkni´cie zatoki esowatej, ods∏oni´cie opony
tylnego do∏u czaszki i t´tnicy szyjnej we-
wn´trznej powy˝ej guza przy tràbce s∏uchowej.
Po usuni´ciu nawisów koÊci nad guzem oddzie-
la si´ go od ods∏anianej stopniowo t´tnicy szyj-
nej wewn´trznej, od opony i usuwa wraz
z bocznà i górnà Êcianà opuszki ̋ y∏y szyjnej, za-
chowujàc nerwy IX, X, XI, XII. Silne krwawie-
nie podczas zabiegu znacznie utrudnia identy-
fikacj´ struktur anatomicznych i usuni´cie gu-
za. Pomocna jest embolizacja t´tnic zasilajà-
cych guz. Po usuni´ciu guza zamyka si´ tràbk´

Ryc. 2. Etapy operacji; a) ods∏oni´cie naczyƒ i nerwów pod podstawà czaszki i nerwu VII w koÊci skroniowej i Êliniance,
b) przesuni´cie nerwu VII do przodu od guza i otwarcie zatoki esowatej

a) b)
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s∏uchowà woskiem lub m∏oteczkiem, zamyka
przewód s∏uchowy zewn´trzny, wype∏nia jam´
pooperacyjnà t∏uszczem lub mi´Êniem. Ubytek
wyci´tej opony zamyka si´ powi´zià lub sztucz-
nà oponà i klejem w∏óknikowym (Fisch i Mattox
1988, Go∏àbek i Trojanowski 1997, Savinelli i
de la Cruz 1996, Spector 1993).

Transpozycja nerwu VII zwykle powoduje
jego niedow∏ad. SpoÊród 4 chorych z prawid∏owà
czynnoÊcià nerwu przed operacjà operowanych
w naszej Klinice, po 3 miesiàcach od zabiegu u 2
chorych czynnoÊç nerwu by∏a prawid∏owa, a u 2
chorych pozosta∏ niedow∏ad 2 stopnia HB. Wi´k-
szoÊç naszych chorych zg∏osi∏a si´ z pora˝eniem
nerwu VII ju˝ przed operacjà.

Ze wzgl´du na bardzo wolny wzrost przy-
zwojaka koÊci skroniowej i t´tnicy szyjnej oraz
du˝e ryzyko groênych powik∏aƒ pooperacyjnych
u osób starszych zaleca si´ tylko obserwacj´
(wait and scan). Dyskutuje si´ granic´ wieku,
powy˝ej którego nie nale˝y podejmowaç zabie-
gu. Wiek graniczny podawany w piÊmiennictwie
ma szeroki zakres, obejmujàcy okres od 50.
do 70. roku ˝ycia. Wiek chorych operowanych
w naszej Klinice wynosi∏ od 14 do 70 lat. Odk∏a-
danie zabiegu na wiele lat lub radioterapia
u m∏odszych chorych mo˝e po latach zmusiç
do trudniejszej operacji du˝o wi´kszego guza, ze
znacznie wi´kszym ryzykiem powik∏aƒ zagra˝a-
jàcych ̋ yciu. Proponujàc operacj´, poza wiekiem
chorego bierze si´ pod uwag´ równie˝ ogólny
stan zdrowia, wielkoÊç i miejsce guza oraz jego
objawy, a tak˝e doÊwiadczenie operacyjne
oÊrodka (van der Mey i in. 2001, Pellet i in. 1990,
Savinelli i de la Cruz 1996, Sniezek i in. 2001,
Spector 1993).

W podsumowaniu nale˝y podkreÊliç du˝e
znaczenie znajomoÊci objawów tych rzadkich,
ale bardzo trudnych do leczenia nowotworów.
Umo˝liwia to wczesne kierowanie chorych
na badania obrazowe. Decyzje o tym, czy i jak le-
czyç takich chorych, powinny byç podejmowane
w oÊrodkach stosujàcych leczenie operacyjne.  ●
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Wolny fragment tkanek ∏àcznie z odpowied-
nim, zaopatrujàcym zespo∏em t´tniczo-˝ylnym
jest przenoszony z miejsca dawczego do miejsca
biorczego w celu uzupe∏nienia ubytku anato-
micznego i czynnoÊciowego. Jest to prosta defi-
nicja przeszczepu wolnego p∏ata tkankowego
z mikrozespoleniem naczyniowym. Metoda sto-
sowania wolnych p∏atów tkankowych z mikro-
zespoleniem naczyniowym ma ugruntowane
miejsce wÊród metod rekonstrukcji z∏o˝onych
ubytków tkankowych w obr´bie g∏owy i szyi.
Na powstanie i rozwój tej metody rekonstrukcji
mia∏o wp∏yw kilka czynników:
1) post´p w badaniach nad budowà anatomicz-
nà, fizjologià i patologià uk∏adu naczyniowego 
zaopatrujàcego mi´Ênie i skór´
2) poznanie budowy, unaczynienia i funkcji skóry
3) powstanie i rozwój chirurgii naczyniowej
4) skonstruowanie optycznych urzàdzeƒ powi´k-
szajàcych w postaci lup i mikroskopu z obuoocz-
nym widzeniem
5) stworzenie odpowiedniego instrumentarium
chirurgicznego i opracowanie materia∏ów w∏a-
Êciwych do szycia naczyƒ.

Mikrochirurgia naczyniowa jest kulminacyj-
nym osiàgni´ciem chirurgii naczyniowej. Pierw-
szego zespolenia naczyƒ dokona∏ J.B. Murphy
w 1897 r. Alexis Carrel (1902) pracujàcy w Roc-
kefeller Institute w Nowym Yorku wprowadzi∏
metod´ „triangulacji” zespoleƒ naczyƒ t´tni-
czych i ˝ylnych, a w 1906 r., razem z C.C. Guth-
rie, wykona∏ z powodzeniem zespolenie t´tnicze
i ˝ylne odci´tej koƒczyny dolnej u psa (1906).
Za osiàgni´cia w dziedzinie medycyny i fizjologii
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FREE FLAPS WITH MICROSURGICAL ANASTOMO-
SES IN RECONSTRUCTIVE SURGERY IN HEAD AND
NECK CANCER

Vascular microsurgery appears to be a culmination of
technical advances in reconstructive surgery. In our
review history of microsurgery as well as recent ad-
vances in anatomy, physiology and pathology that
influenced this surgical technique were discussed.
General principles of vascular microsurgery along
with indications and contraindications for this
procedure plus postoperative care including
constant free flap perfusion monitoring methods
were also presented. Moreover, the influence of a
learning curve as well as proper work organization
of a surgical team on procedure timing was discussed.
Finally we provided evidence that introduction of
free flaps with microsurgical vascular anastomoses
in reconstructive surgery allowed simultaneous
anatomical and functional tissue reconstruction,
leading to shortened postoperative hospitalization
and enabled rapid continuation of oncological
treatment.

(Mag. ORL, 2004, SUPLEMENT V, 11–17)

KEY WORDS: vascular microsurgery, free flaps, re-
constructive surgery

PRACA RECENZOWANAPRACA RECENZOWANA



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY12

w 1912 r. otrzyma∏ nagrod´ Nobla. Dalszy roz-
wój chirurgii naczyniowej, zw∏aszcza dotyczàcej
zespalania ma∏ych naczyƒ krwionoÊnych, by∏
uzale˝niony od post´pu technicznego. 

W roku 1921 Nylen w Szwecji u˝y∏ prymi-
tywnego obuocznego mikroskopu do operacji
w przewlek∏ym zapaleniu ucha Êrodkowego oraz
w kilku przypadkach przetoki b∏´dnikowej (Ny-
len 1977). Rok póêniej jego szef Holmgren wpro-
wadzi∏ do otologii obuoczny mikroskop Zeissa.
Przez nast´pne 30 lat ta technika operacji rozwi-
ja∏a si´ wolno. W roku 1946 Perritt donosi∏ o za-
stosowaniu mikroskopu w operacjach okuli-
stycznych (Perrit 1950). 

Jules Jakobson, chirurg naczyniowy pracu-
jàcy na Uniwersytecie w Vermont, zwróci∏ uwa-
g´ na chirurgów otolaryngologów wykonujàcych
operacje uszne z zastosowaniem mikroskopu, co
zach´ci∏o go do u˝ycia tego urzàdzenia podczas
szycia ma∏ych naczyƒ. W roku 1960 Jacobson
i Suarez (1960) zespolili t´tnic´ szyjnà królika
o Êrednicy 1,4 mm. Zabieg ten wykonali pod mi-
kroskopem i w∏aÊnie wtedy Jacobsen jako pierw-
szy u˝y∏ terminu microvascular surgery (chirur-
gia mikronaczyniowa). Po niepowodzeniach
u krajowych wytwórców przekona∏ on zak∏ady
Zeissa w Niemczech do budowy pierwszego mi-
kroskopu operacyjnego pozwalajàcego chirurgo-
wi i asyÊcie obserwowaç to samo pole operacyj-
ne. Orygina∏ tego mikroskopu jest przechowy-
wany w Szpitalu Góry Synaj w Nowym Yorku
(Rose 1998). Od tej pory przybywa∏o doniesieƒ
o powodzeniach w laboratoryjnych eksperymen-
talnych zespoleniach naczyƒ o ma∏ej Êrednicy. 

Buncke i Schultz (1966) z powodzeniem
przeprowadzili w 1964 r. replantacj´ ucha kró-
lika, zespalajàc mikrochirurgicznie naczynia
o Êrednicy 1 mm, a w 2 lata póêniej przeszcze-
pili u ma∏py paluch na d∏oƒ (Buncke i Schultz
1967). Zdobyte doÊwiadczenia pozwoli∏y Har-
ry’emu Buncke i Donaldowi Mc Lean wykonaç
w 1969 r. po raz pierwszy u cz∏owieka, zakoƒ-
czony sukcesem mikronaczyniowy przeszczep
sieci w celu wype∏nienia du˝ego ubytku skalpu
(Mc Lean i Buncke 1972). Rok póêniej Harii
i Ohmori (1973) przenieÊli wieloetapowo skór-
no-t∏uszczowy p∏at nabrzuszny dolny na klatk´
piersiowà w celu zamkni´cia ubytku powsta-
∏ego po wyci´ciu martwicy popromiennej i po-
∏àczyli unaczyniajàcà go t´tnic´ nabrzusznà
dolnà powierzchownà z naczyniami ̋ o∏àdkowo-
-sieciowymi. 

Pierwszy wolny przeszczep mikronaczynio-
wy p∏ata skórnego opisali Daniel i Taylor (1973).
Autorzy ci przeszczepili p∏at pachwinowy uszy-
pu∏owany na naczyniach nabrzusznych powierz-
chownych w okolic´ stawu skokowego. Kaplan,
Buncke i Murray (1973) donieÊli w 1973 r.
o pierwszym przeszczepie wolnego skórnego
p∏ata pachwinowego do ubytku w obr´bie jamy
ustnej. P∏at prze˝y∏ miesiàc po operacji i uleg∏
martwicy po wykonaniu kontrolnego badania
angiograficznego.

W nast´pnej dekadzie powsta∏o wiele oÊrod-
ków chirurgii naczyniowej w Kalifornii, Austra-
lii, Japonii, Chinach. B∏yskawicznie ros∏a liczba
doniesieƒ o przeszczepach ró˝nych z∏o˝onych
zespo∏ów tkankowych. Autorzy dostrzegali coraz

Ryc. 1. Podstawowe narz´-
dzia mikrochirurgiczne
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ne i skórne (Daniel i Williams 1973). Badania
p∏ata skroniowego przeprowadzone przez Mc
Gregora (1963) i p∏ata naramienno-piersiowego
dokonane przez Bakamijana (1965) sta∏y si´
podstawà opracowania przez McGregora i Mor-
gana (1973) podzia∏u p∏atów skórnych na dwa
rodzaje. Wyró˝nia si´ wi´c p∏aty o unaczynieniu
nieuporzàdkowanym ze splotu skórno-podskór-
nego i p∏aty o unaczynieniu osiowym z g∏ównym
naczyniem od˝ywczym biegnàcym w osi d∏ugiej
p∏ata. W drugiej po∏owie XX wieku zwrócono
uwag´ na mo˝liwoÊci odtwórcze p∏atów mi´-
Êniowo-skórnych (Owens 1955, Mc Craw i in.
1977). Mathes i Nahai (1981) opracowali klasyfi-
kacj´ unaczynienia mi´Êni szkieletowych u∏a-
twiajàcà zaplanowanie i odpowiedni dobór p∏ata
mi´Êniowo-skórnego. P∏aty z pojedynczà szypu-
∏à naczyniowà i p∏aty wieloszypu∏owe z szypu∏à
dominujàcà mo˝na ju˝ by∏o zastosowaç do mi-
krozespoleƒ naczyniowych jako wolne p∏aty
tkankowe.

Nazwà „wolny p∏at” okreÊla si´ mniej lub
bardziej z∏o˝ony zespó∏ tkanek, posiadajàcy w∏a-
sne naczynia od˝ywcze, tworzàce szpu∏´ naczy-
niowà, która w zale˝noÊci od potrzeby i mo˝liwo-
Êci mo˝e zawieraç tak˝e pieƒ nerwowy (czucio-
wy lub ruchowy), tworzàc szypu∏´ naczyniowo-
-nerwowà. Wolny p∏at wyci´ty ze swojego natu-
ralnego miejsca (miejsce dawcze) przenosi si´
w innà okolic´ w celu uzupe∏nienia powsta∏ego
tam ubytku tkanek (miejsce biorcze), a jego szy-
pu∏a naczyniowa lub naczyniowo-nerwowa
(naczynie i nerwy dawcze) jest mikrochirur-
gicznie zespalana z odpowiednimi naczyniami i

wi´ksze korzyÊci ze stosowania nowej techniki
rekonstrukcji (O’Brien i in. 1990, Rose 1998).

Mikrochirurgia naczyniowa nie mog∏aby za-
istnieç bez odpowiednich, dostosowanych do jej
potrzeb, delikatnych narz´dzi chirurgicznych
(ryc. 1). Powinny byç one proste, g∏adkie, o ma-
towych powierzchniach bez refleksu, a ich cz´Êci
chwytne powinny byç zaokràglone i wykoƒczone
przeciwpoÊlizgowo, ergonomicznie. Koƒcówki
robocze p´set i ig∏otrzymaczy sà g∏adkie, na
przekroju poprzecznym pó∏okràg∏e, dok∏adnie
dopasowane. Ig∏otrzymacze nie sà wyposa˝one
w mechanizm zamkowy. No˝yczki majà ostre,
odpowiednio wyprofilowane powierzchnie tnà-
ce, a ich koƒce sà lekko zaokràglone. Narz´dzia
w czasie sterylizacji powinny byç zabezpieczone
przed uszkodzeniem i przechowywane w spe-
cjalnych pojemnikach.

Do chwytania i zamykania naczyƒ s∏u˝à ró˝-
ne typy zacisków naczyniowych – pojedyncze
i podwójne (ryc. 2). Zaciski parzyste pozwalajà
na zbli˝anie zaciÊni´tych koƒcówek naczyƒ
przed za∏o˝eniem szwów. Konstrukcja zacisku
jest dostosowana do odpowiedniego kalibru na-
czynia t´tniczego lub ̋ ylnego pod wzgl´dem si∏y
nacisku i powierzchni przylegania, tak aby
do minimum ograniczyç traumatyzacj´ Êciany
naczyniowej. 

Rozwój nowoczesnej chirurgii rekonstruk-
cyjnej nie by∏by mo˝liwy bez dok∏adnego pozna-
nia anatomii uk∏adu naczyniowego zaopatrujà-
cego skór´, tkank´ podskórnà, mi´Ênie i powi´-
zie. Powstaje koncepcja uk∏adu segmentarnego
z podzia∏em unaczynienia na t´tnice segmentar-

Ryc. 2. Zaciski naczyniowe
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nerwami (naczynia i nerwy biorcze) w nowym
otoczeniu anatomicznym (Pisarek 1991). 

Wolne p∏aty w zale˝noÊci od liczby zawar-
tych w nich struktur tkankowych mo˝na podzie-
liç na proste i z∏o˝one. P∏aty proste cechujà si´
skàpà strukturà, jak p∏aty skórno-t∏uszczowe,
skórno-powi´ziowe, mi´Êniowe, p∏aty z sieci,
p∏aty powi´ziowe, kostne. P∏aty z∏o˝one to p∏aty
o bogatszej strukturze tkankowej, jak p∏aty mi´-
Êniowo-skórne, kostno-mi´Êniowo-skórne, p∏aty
jelitowe, kompleksy palców lub ich cz´Êci. Jak
ju˝ wspomniano, p∏at ma szypu∏´ naczyniowà
lub naczyniowo-nerwowà, która mo˝e byç poje-
dyncza lub mnoga i w tym drugim przypadku:
dominujàca albo dodatkowa. Nazwa p∏ata po-
chodzi najcz´Êciej od nazwy mi´Ênia zawartego
w p∏acie lub od nazwy okolicy anatomicznej,
w której znajduje si´ miejsce dawcze.

Obecnie chirurg zajmujàcy si´ rekonstruk-
cjami ma do dyspozycji oko∏o czterdziestu rodza-
jów wolnych p∏atów (ryc. 3 a i b). W zakresie g∏o-
wy i szyi znajduje zastosowanie ponad dwadzie-
Êcia p∏atów. O wyborze p∏ata decyduje wielkoÊç
ubytku, jego umiejscowienie, rodzaj brakujàcej

tkanki i spe∏niana przez nià funkcja. Najcz´Êciej
u˝ywane p∏aty i miejsca ich zastosowania wg C.
H. Rassekh (1996) przedstawiono w tabeli 1.

Ostatnie opracowania licznego materia∏u
chorych z przeszczepami wolnych p∏atów tkan-
kowych z mikrozespoleniem naczyniowym, po-
chodzàce z wi´kszych oÊrodków mikrochirurgii
naczyniowej, donoszà o pe∏nym sukcesie w
95–98,8% wykonanych mikrozespoleƒ (Gapany
1996, Blackwell i in. 1997, O’Brien i in. 1998,
Rose 1998, Demirkan i in. 2001). 

Osiàgni´cie takiej niezawodnoÊci sta∏o si´
mo˝liwe dzi´ki dok∏adnemu poznaniu czynni-
ków decydujàcych o utrzymaniu dro˝noÊci ze-
spolenia naczyniowego i rewaskularyzacji prze-
szczepionych tkanek. Niewàtpliwie wp∏ywa
na to poprawna, atraumatyczna technika wyko-
nywania zespoleƒ, odpowiednia selekcja miejsc
dawczych projektowanego p∏ata i jego naczyƒ
od˝ywczych, s∏u˝àca zapewnieniu optymalnej
perfuzji przeszczepionych tkanek. 

Bardzo wa˝nà rol´ odgrywa monitorowanie
przeszczepionych tkanek, pozwalajàce na kon-
trol´ przebiegu rewaskularyzacji przeszczepu

Ryc. 3. Miejsca pobierania wolnych p∏atów: a) od przodu tu∏owia, b) od ty∏u tu∏owia

a) b)
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i dajàce mo˝liwoÊç natychmiastowej interwencji
w przypadku jej zaburzeƒ (Mc Ivor 1993, Gapa-
ny 1996). Jest kilka sposobów monitorowania,
ale ˝aden z nich nie mo˝e byç polecany jako po-
wszechnie uznana i zlecana metoda standardo-
wa. Idealne monitorowanie powinno byç nieza-
wodne, czu∏e, przyjazne dla u˝ytkownika, ∏atwe
do interpretacji, niedrogie i umo˝liwiajàce prze-
kaz z czujników umieszczonych wewnàtrz p∏ata.
Naj∏atwiejszà i najpowszechniej stosowanà me-
todà jest nadal obserwacja kliniczna. Zwraca si´
uwag´ na kolor skóry, temperatur´, turgor, wy-
pe∏nianie w∏oÊniczek po ucisku, krwawienie
po nak∏uciu ig∏à. Metoda ta jest ∏atwa, ale nie
pozbawiona utrudnieƒ, na przyk∏ad w ocenie ko-
loru skóry w takich p∏atach, jak pachwinowy,
mi´Êniowo-skórny z mi´Ênia prostego brzucha
czy mi´Êniowo-skórny z mi´Ênia najszerszego
grzbietu, które bezpoÊrednio po operacji sà „na-
turalnie” blade. Utrudniona jest te˝ obserwacja
p∏atów kostnych, których unaczynienie mo˝na
oceniç tylko poÊrednio, obserwujàc fragment
skóry unaczyniony przez to samo naczynie od-
˝ywcze lub, w innych przypadkach, wy∏oniony
na zewnàtrz ma∏y kontrolny fragment tkanki
p∏ata. WÊród innych dost´pnych systemów mo-
nitorowania najbardziej obiecujàce sà dwa: sta∏e
monitorowanie temperatury powierzchniowej
tkanki p∏ata (metoda termowizyjna) i dopple-
rowski przep∏ywomierz laserowy. W monitoro-
waniu ukrwienia wewnàtrz przeszczepu
na uwag´ zas∏uguje miniaturowa, dopplerowska
sonda USG z g∏owicà 20 MHz lub sonda dopple-
rowska z g∏owicà laserowà. KoniecznoÊç monito-
rowania nie podlega dyskusji w okresie 48–72
godzin po operacji (co 15 minut przez pierwsze 6
godzin, a potem co godzin´) (Gapany 1996, De-
vine i in. 2001). 

Adelbert Ames i jego wspó∏pracownicy
(1968) przeprowadzili wiele badaƒ nad zachowa-
niem si´ tkanki mózgowej królika w czasie do-
Êwiadczalnego niedokrwienia. Na ich podstawie
opisali zmiany w mikrokrà˝eniu wyst´pujàce
po przed∏u˝onym niedokrwieniu, powodujàce
ca∏kowite, nieodwracalne zniesienie dro˝noÊci ∏o-
˝yska naczyniowego. Zjawisko to nazwali „no re-
flow phenomenon”. Niedotleniona tkanka uwal-
nia wolne rodniki, które powodujà cytotoksyczne
uszkodzenie komórki Êródb∏onka w naczyniach
krwionoÊnych. Uszkodzone komórki uwalniajà
wiele cytokin, które wÊród licznych efektów swej
dzia∏alnoÊci inicjujà ostrà reakcj´ zapalnà i indu-
kujà agregacj´ p∏ytek krwi. Aktywowane przez
cytokiny neutrofile gromadzà si´ w Êwietle na-
czyƒ, nasilajàc reakcj´ zapalnà i niedro˝noÊç ∏o˝y-
ska naczyniowego na poziomie w∏oÊniczkowym.
JednoczeÊnie agregujàce p∏ytki uwalniajà trom-
boksan wywo∏ujàcy skurcz w∏oÊniczek. 

Post´pujàce niedotlenienie i wyczerpanie
zapasów ATP uszkadza pomp´ sodowo-potaso-
wà, w nast´pstwie czego dochodzi do obrz´ku
Êródb∏onka i zamkni´cia Êwiat∏a naczyƒ. W koƒ-
cowym efekcie zmniejszenie fibrynolitycznej ak-
tywnoÊci komórek Êródb∏onka powoduje rozwi-
ni´cie si´ nieodwracalnego zespo∏u wykrzepia-
nia wewnàtrznaczyniowego.

Badania na zwierz´tach wykaza∏y, ˝e poja-
wienie si´ po zespoleniu naczyniowym zaburzeƒ
perfuzji p∏ata wyzwala kaskad´ zjawisk prowa-
dzàcà do powstania zespo∏u „no reflow pheno-
menon” w ciàgu 8 godzin. Jest to maksymalny
okres, w którym interwencja chirurgiczna i le-
czenie farmakologiczne mo˝e przywróciç dro˝-
noÊç ∏o˝yska naczyniowego i uratowaç prze-
szczepiony p∏at (O’Brien i in. 1990, Gapany
1996, Calhoun i in.1999). 

Tabela 1. Zestawienie wolnych p∏atów stosowanych w rekonstrukcjach ubytków w zakresie g∏owy i szyi

Zastosowanie

pierwszoplanowe drugoplanowe sporadyczne

Miejsce ubytku

Jama ustna i gard∏o Êrodkowe PPP PRB PMPB, PMNG, PUB, PGS

˚uchwa PS PB, P¸ POP

Gard∏o dolne 

i górny odcinek prze∏yku PJ, PPP PUB PRB, P¸, PÂ

Ubytek oczo∏odo∏owo-szcz´kowy P¸ PPP, PMPB PMNG, PRB, PUB, PS, PGS

Ubytek podstawy 

i sklepienia czaszki PMPB PMNG P¸, PRB, PPP

PPP – p∏at promieniowy przedramienia, PRB – p∏at ramieniowy boczny, PMPB – p∏at mi´Ênia prostego brzucha, 
PMNG – p∏at mi´Ênia najszerszego grzbietu, PUB – p∏at udowy boczny, PS – p∏at strza∏kowy, PB – p∏at biodrowy, 
P¸ – p∏at ∏opatkowy, POP – p∏at obojczykowo-piersiowy, PJ – p∏at jelitowy, PGS – p∏at grzbietowy stopy
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Zapobieganie powik∏aniom w perfuzji p∏ata
polega na odpowiednim post´powaniu chirur-
gicznym i farmakologicznym. Odpowiednie po-
st´powanie chirurgiczne polega na delikatnym
wycinaniu p∏ata z miejsca dawczego i wybitnie
atraumatycznym preparowaniu szypu∏y naczy-
niowej. Âciany naczyniowej nie mo˝na chwytaç
bezpoÊrednio w mikrop´set´, nale˝y jà unosiç,
chwytajàc za przydank´ naczyniowà. Drobne na-
czynia odchodzàce od g∏ównego naczynia t´tni-
czego lub ˝ylnego szypu∏y naczyniowej mo˝na
delikatnie koagulowaç bipolarnie, a najlepiej
podwiàzywaç. Wolne koƒce zespalanych naczyƒ
muszà byç pozbawione przydanki naczyniowej
na d∏ugoÊci najwy˝ej 2–3 mm. Wykonanie tej
czynnoÊci na d∏u˝szym odcinku mo˝e spowodo-
waç anemizacj´ i martwic´ pozbawionej unaczy-
nienia Êciany naczyniowej lub powstawanie
w miejscu zespolenia t´tniaków rzekomych.
Brzegi naczynia zespalanego powinny byç równo
uci´te i g∏adkie (Eisenhardt i in. 1980). Do szycia
naczyƒ u˝ywa si´ niewch∏anialnych nici nylono-
wych o kolorze niebieskim, dobrze kontrastujà-
cym z otoczeniem. Do naczyƒ o Êrednicy powy˝ej
3 mm u˝ywa si´ nici o gruboÊci 8–0 (lub mniej),
do naczyƒ o Êrednicy 1–3 mm stosuje si´ nici
o gruboÊci 9–0 lub 10–0, a do naczyƒ poni˝ej
1mm i do szycia nerwów – nici o gruboÊci 11–0.
Zamiast nylonu czasami u˝ywa si´ prolenu-mo-
nofilu, który jest bardziej mi´kki, mniej naelek-
tryzowany i tym samym mniej przyczepny od ny-
lonu, ale bardziej podatny na zerwanie, a jego
bladoniebieski kolor gorzej kontrastuje z otocze-
niem (Haller 1996).

Profilaktyka farmakologiczna rozpoczyna si´
ju˝ w czasie operacji. Âwiat∏o naczyƒ przed ze-
spoleniem powinno byç przep∏ukane roztworem
heparyny (1000 j. do 100 ml soli fizjologicznej).
W przypadku skurczu naczyƒ mo˝na w celu jego
likwidacji podaç roztwór 1–2% lidokainy albo
roztwór papaweryny. W okresie pooperacyjnym
stosuje si´ drobnoczàsteczkowe pochodne hepa-
ryny, jak Clexane (endoksaparin sodium) w jed-

norazowej dawce 20 mg/dob´ lub Fraxiparine
(nadroparin calcium) w jednorazowej dawce do-
bowej 3,0–4,0 ml przez 5–6 dni po zabiegu oraz
dekstran 40 000 zwi´kszajàcy obj´toÊç osocza
i zmniejszajàcy lepkoÊç krwi. Podaje si´ tak˝e le-
ki blokujàce kana∏y wapniowe i rozszerzajàce
naczynia obwodowe (np. nifedipina), hamujàce
agregacj´ p∏ytek krwi (Persantin, Acard) oraz
kortykosteroidy o silnym dzia∏aniu przeciwza-
palnym i przeciwobrz´kowym (Dexaven) (Lipton
i Jupiter 1987, Johnson i Barker 1992, Mc Ivor
1993, Gapany 1996, Rose 1998). 

Obecny stan wiedzy i mo˝liwoÊci techniczne
pozwalajà na planowanie rozleg∏ych operacji on-
kologicznych, skrócenie okresu leczenia poope-
racyjnego, dajàc szans´ na szybszà kontynuacj´
dalszego leczenia onkologicznego. W wyborze
metody rekonstrukcyjnej decydujàce znaczenie
ma nie tylko wielkoÊç ubytku, ale tak˝e koniecz-
noÊç uzupe∏nienia braku tkanki kostnej, b∏ony
Êluzowej i skóry. Wskazaniem do zastosowania
wolnych p∏atów sà rozleg∏e ubytki tkanek w na-
st´pstwie resekcji guzów nowotworowych, po-
promiennej martwicy, urazów, a tak˝e wrodzone
braki i zniekszta∏cenia, których nie mo˝na leczyç
innymi sposobami albo w przypadku których za-
stosowanie ∏atwiejszej metody leczenia zakoƒ-
czy∏o si´ niepowodzeniem. Przeciwwskazaniem
do stosowania wolnych p∏atów sà schorzenia
uk∏adowe uniemo˝liwiajàce d∏ugotrwa∏e zabiegi
operacyjne, koagulopatie, choroby uk∏adu na-
czyniowego (rozleg∏a mia˝d˝yca), brak odpo-
wiednich naczyƒ biorczych do zespolenia z
naczyniami p∏ata. Wolne p∏aty tkankowe z mi-
krozespoleniem naczyniowym i nerwowym
stanowià istotny post´p w chirurgii rekonstruk-
cyjnej, pozwalajà jednoczeÊnie i jednoetapowo
uzupe∏niç nie tylko ubytek anatomiczny, ale
i funkcjonalny. Skrócenie czasu trwania zabiegu
operacyjnego jest osiàgalne w miar´ nabywania
doÊwiadczenia przez zespo∏y operujàce i dosko-
nalenia organizacji ich pracy. ●
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THE MODEL OF EVALUATION OF RESPONSE
OF LARYNGEAL CARCINOMA CELLS TO THE
ADMINISTERED CYTOSTATIC IN VITRO 

Unsatisfactory results of treatment, especially of
advanced laryngeal carcinoma, stimulate efforts on the
development of new, more effective chemiotherapy
programme within the radical combined therapy. It
seems that developing a model suitable for the
evaluation of response of laryngeal cancer cells to
the cytostatic planned in the therapy administered
in vitro, may contribute to the improvement of
therapeutic effects in this type of carcinoma. 

The study carried out in the ENT Hospital at the
Medical School in Lublin seems to indicate the possi-
bility of the evaluation of response of laryngeal
cancer cells to the planned cytostatic. In this study
primary cell cultures from laryngeal carcinoma were
used. The evaluation of response of laryngeal cancer
cells to the cytostatic in vitro was carried out using
laser scanning cytometer. The measurement of the
percentage of apoptotic cells and of the expression of
antigens p53, bcl-2 and syndecan-1 before and after
incubation with cis-platinum was taken. The incre-
ase in the number of apoptotic cells in original cultu-
res of laryngeal cancer cells was revealed after 24-h
incubation period with cis-platinum at the dose of

PRACA RECENZOWANA

0,5 µg/ml with the simultaneous decrease in the
expression of protein bcl-2 and the increase in the
expression of p53, which seem to be a favourable be-
neficial factor for the future. It seems probable that
such response of laryngeal cancer cells to the admi-
nistered cytostatic obtained in vitro may be an im-
portant piece of information for the oncologist ma-
king the proper choice of effective chemotherapeu-
tic easier. 
Taking into consideration our own findings as well
as the reports in the literature it seems that clearly
visible changes in the expression of syndecan-1, that
followed the incubation of cultures of laryngeal
cancer cells with cytostatic, result in changes in
adhesive properties of the cancer cells. These
findings may be an important piece of information,
especially taking into consideration the possibility
of metastasis.

(Mag. ORL, 2004, SUPLEMENT V, 18–23)

KEY WORDS: cell cultures of laryngeal carcinoma,
cis-platinum, p53, bcl-2, syndecan-1
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Chocia˝ rozwój technik chirurgicznych
w ciàgu ostatnich dziesi´cioleci, zw∏aszcza w za-
kresie tzw. operacji zachowawczych i rekon-
strukcyjnych, doprowadzi∏ do poprawy wyników
czynnoÊciowych, to jednak u leczonych chorych
nie uzyskano zwi´kszenia odsetka 5-letniego
okresu prze˝ycia. W przypadku raka krtani rady-
kalnà metodà leczenia jest zabieg chirurgiczny,
radioterapia lub skojarzenie obu tych metod.
Wyniki terapii we wczesnych stadiach zaawan-
sowania tego nowotworu (T1-2 N0-1) mo˝-
na uznaç za zadowalajàce, ale przy wy˝szych
stopniach zaawansowania narzàdowego i regio-
nalnego (T3-4 N2-3), przy stosowaniu dotych-
czasowych metod leczenia, sà one znacznie gorsze.

Metodà, z którà obecnie wià˝e si´ du˝e na-
dzieje na popraw´ wyników leczenia chorych
z zaawansowanym z∏oÊliwym procesem nowo-
tworowym w regionie g∏owy i szyi, jest chemiote-
rapia skojarzona z napromienianiem i/lub chirur-
già zastosowana w ramach leczenia radykalnego.
Poznanie funkcji oraz dróg przekazywania we-
wnàtrzkomórkowych sygna∏ów przez czynniki
determinujàce odpowiedê komórki na chemio-
terapi´ pozwoli∏oby na optymalny dobór cytosta-
tyków, a tym samym ustalenie znacznie skutecz-
niejszych ni˝ obecnie stosowane schematów
chemioterapii. W tym kontekÊcie istotnym za-
gadnieniem poznawczym jest okreÊlenie czynni-
ków prognozujàcych odpowiedê komórki nowo-
tworowej na stosowany chemioterapeutyk.

Prowadzone w Klinice Otolaryngologii bada-
nia na pierwotnych hodowlach komórkowych ra-
ka krtani wskazujà na mo˝liwoÊç oceny odpo-
wiedzi komórek tego nowotworu na planowany
cytostatyk. W tym celu przeprowadzono analiz´
reakcji komórek raka krtani na cytostatyk w wa-
runkach in vitro, mierzàc za pomocà laserowego
cytometru skaningowego odsetek komórek
apoptotycznych oraz ekspresj´ antygenów p53,
bcl-2 oraz syndekanu-1 przed i po inkubacji z cis-
platynà w dawce 0,5 µg/ml.

APOPTOZA
W roku 1972 J.F.R. Kerr, A.H. Willie i A.R.

Currie okreÊlili tzw. zaprogramowanà Êmierç
komórki (programmed cell death, PCD) jako
apoptoz´ (od greckiego s∏owa oznaczajàcego
opadanie liÊci drzew lub p∏atków kwiatów) (Kerr
i in. 1972). Obecnie uwa˝a si´, ˝e apoptoza jest
najwa˝niejszym mechanizmem eliminujàcym
pojedyncze komórki lub ich grupy. Zjawisko to
dotyczy zarówno komórek prawid∏owych, jak
i tych, które wykazujà nieprawid∏owà prolifera-
cj´, ze wzgl´du na zmiany i uszkodzenia w ma-
teriale genetycznym. 

Apoptoza, w przeciwieƒstwie do martwicy,
jest procesem czynnym, zwiàzanym z aktywa-
cjà genów. 

Rola p53 w regulacji apoptozy
Wydaje si´, ˝e w komórkach z uszkodzonym

DNA bia∏ko p53 spe∏nia istotnà funkcj´ w przeka-
zywaniu sygna∏u inicjujàcego zatrzymanie cyklu
komórkowego w fazie G1. Nie sà znane wszystkie
molekularne mechanizmy indukcji apoptozy za-
le˝nej od p53. Sàdzi si´, ̋ e bia∏ko to mo˝e dzia∏aç
jako aktywator genów stymulujàcych apoptoz´
(bax) lub jako represor genów hamujàcych apop-
toz´ (bcl-2) (Brady i Gil-Gómez 1998, Bullock
i Fersht 2001, Dachen-Daphi 2000, Marax 1993).
Stwierdzono równie˝, ˝e p53 mo˝e hamowaç
ekspresj´ genów odpowiedzialnych za utrzyma-
nie komórki w fazach cyklu podzia∏owego, jak
PCNA, Rb, c-fos (Bellamy i in. 1997, Wang i Har-
ris 1997). Uwa˝a si´, ̋ e w niektórych typach no-
wotworów funkcja supresyjna nowotworzenia
genu p53 wià˝e si´ g∏ównie z jego dzia∏aniem in-
dukujàcym apoptoz´, a nie z blokadà cyklu ko-
mórkowego (Bellamy i in. 1997). Stabilizacja p53
prowadzi równie˝ do pobudzenia i nasilenia
w komórce ekspresji receptora Fas, który po po∏à-
czeniu ze swoim ligandem na powierzchni ko-
mórki jest jednym z najsilniejszych induktorów
inicjujàcych apoptoz´. Ponadto wykazano, ˝e
wzmaga on ekspresj´ czynników zwiàzanych
z regulacjà apoptozy, takich jak receptor cytokiny
TRAIL (tzw. KILLER), bia∏ko wià˝àce IGF, katep-
syna D, bia∏ko p85, b´dàce podjednostkà regula-
torowà kinazy PI-3K, a tak˝e bia∏ek uczestniczà-
cych w ró˝nych przemianach oksydoredukcyj-
nych (Wang i Harris 1997). O efektywnoÊci bia∏-
ka p53 Êwiadczy mo˝liwoÊç jego wiàzania si´
z licznymi bia∏kami komórkowymi i wirusowymi,
w tym np. z bia∏kiem p33ING czy bia∏kiem wiru-
sa SV40. Bardzo wa˝nym czynnikiem wp∏ywajà-
cym na funkcj´ p53 jest bia∏ko MDM2, które ha-
muje aktywnoÊç transkrypcyjnà p53, lecz mo˝e
tak˝e powodowaç jego degradacj´. Zwielokrot-
nienie liczby kopii genu mdm2 wykryto w komór-
kach wielu rodzajów nowotworów (Bullock i Fer-
sht 2001, Dachen-Daphi 2000, Oliner i in. 1992). 

Bia∏ko bcl-2 i jego rola w regulacji apoptozy
Do g∏ównych endogennych regulatorów

apoptozy nale˝à przede wszystkim bia∏ka z ro-
dziny bcl-2/BAX. W rodzinie tej istniejà geny,
których bia∏kowe produkty mogà hamowaç
(bcl-2, bcl-x1) oraz stymulowaç (bax, bcl-xs,
bak, bad) Êmierç komórki.

Kluczowy dla procesu apoptozy jest protoon-
kogen bcl-2, którego nadmierna ekspresja jest
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Ryc. 1. Niektóre funkcje syndekanów jako receptorów
i koreceptorów b∏on komórkowych (wg Koêma i in. 1997).
A – wiàzanie integryny do b∏ony komórkowej, B – ∏àczenie
si´ z antytrombinà III, C – przy∏àczanie do b∏ony komórko-
wej bFGF oraz FGF-R, D – przy∏àczanie lipazy lipoproteino-
wej, E – ∏àczenie si´ z wirusami, F – od∏àczenie cz´Êci
syndekanu do b∏ony komórkowej po zadzia∏aniu proteazy
w miejscu wra˝liwym na dzia∏anie proteaz

Wirus Herpes
simplex

Trombina

Lipaza
lipoproteinowa

spowodowana przeniesieniem genu z chromo-
somu 18 do 14. Wykazano, ˝e gen bcl-2 koduje
bia∏ko b∏ony mitochondrialnej, odpowiedzialne
za hamowanie procesu apoptozy (Hockenbery
1992). Bcl-2 wzmaga opornoÊç komórek nowo-
tworowych na apoptoz´, w przeciwieƒstwie
do produktów innych onkogenów, które stymulu-
jà podzia∏y komórkowe. Bia∏ka rodziny bcl-2 pe∏-
nià funkcj´ regulatorów apoptozy, wp∏ywajàc
na wa˝ne dla komórki procesy, takie jak kontrola
komórkowego poziomu jonów, nadzór nad poten-
cja∏em redoks, regulacja wyp∏ywu z mitochon-
driów czynników proapoptycznych, takich jak cy-
tochrom c i AIF, oraz aktywacja g∏ównych egze-
kutorów apoptozy, czyli kaspaz i endonukleaz
(Motyl 1999, Tsujimoto i Shimizu 2000). Bia∏ka
bcl-2 majà zdolnoÊç do agregacji i tworzenia ho-
mo- i heterodimerów. Proces apoptozy jest regu-
lowany na drodze wzajemnych relacji mi´dzy di-
merami bia∏ek z rodziny bcl-2. Stosunek homo-
dimerów bia∏ek antyapoptycznych do proapop-
tycznych w danej komórce decyduje o jej Êmier-
ci bàdê prze˝yciu. Po∏àczenie si´ w heterodime-
ry bia∏ek o przeciwstawnym charakterze znosi
ich biologicznà aktywnoÊç (Oltvai i in. 1993).

Z rozwojem nowotworów nieod∏àcznie
zwiàzana jest ich inwazyjnoÊç i tworzenie prze-
rzutów. Jest to proces wieloetapowy, który obej-
muje:

●oderwanie si´ komórek od pierwotnej 
masy guza

●przedostanie si´ ich do naczyƒ krwiono-
Ênych lub limfatycznych i migracja wraz z
pràdem krwi lub limfy do tkanek docelo-
wych

●przy∏àczenie si´ w okolicy tkanki docelo-
wej do komórek Êródb∏onka naczyƒ i jego 
penetracja

● inwazja do tkanek docelowych przez b∏on´ 
podstawnà 

●wytworzenie guza wtórnego.
Ka˝dy z tych etapów wymaga wzajemnych

interakcji komórek nowotworowych ze sobà,
z komórkami Êródb∏onka naczyƒ krwionoÊnych
i limfatycznych, a tak˝e wzajemnego oddzia∏y-
wania z otaczajàcà substancjà miedzykomórko-
wà. PoÊredniczà w tym czàsteczki adhezyjne
(DuÊ 1995, Kitliƒska i Wojcierowski 1999).
Szczególnie wa˝nà i interesujàcà rol´ odgrywajà
tu proteoglikany, b´dàce integralnymi elemen-
tami b∏ony komórkowej. Ze wzgl´du na umiej-
scowienie, poÊredniczà one w oddzia∏ywaniu po-
mi´dzy komórkami a Êrodowiskiem. Do grupy
proteoglikanowych czàstek adhezyjnych zalicza
si´ m.in. syndekany. Nieliczne jeszcze badania
wskazujà na du˝à wartoÊç prognostycznà obser-

wacji tej grupy, a zw∏aszcza syndekanu-1, w no-
wotworach g∏owy i szyi.

SYNDEKANY I ICH FUNKCJE
Termin „syndekan” pochodzi od greckiego

s∏owa „syndein” – „trzymanie czegoÊ razem po-
przez wiàzanie”. Wydaje si´, ˝e wszystkie ko-
mórki wykazujà ekspresj´ przynajmniej jednego,
a czasem kilku typów syndekanu. Syndekan-1
jest najbardziej charakterystyczny dla komórek
nab∏onkowych (syndekan nab∏onkowy). Wi´k-
szoÊç znanych funkcji syndekanów jest uzale˝-
niona od przy∏àczenia ró˝nych ligandów zewnà-
trzkomórkowych do ∏aƒcuchów GAG ektodome-
ny (ryc. 1). Zidentyfikowano wiele makroczà-
steczkowych ligandów nale˝àcych do ró˝nych
grup, np. czynniki wzrostu, bia∏ka macierzy ze-
wnàtrzkomórkowej, czàsteczki adhezyjne, sk∏a-
dowe uk∏adu krzepni´cia, enzymy czy inhibitory
proteaz (Bernifield i in. 1992, Carey 1997). Syn-
dekany sà tak˝e receptorami dla niektórych wi-
rusów, np. dla wirusa Herpes simplex (Bernifield
i in. 1992). Syndekany majà zdolnoÊç do wiàza-
nia si´ z wieloma sk∏adnikami macierzy zewnà-
trzkomórkowej. Syndekan-1 wià˝e si´ ∏aƒcucha-
mi HS-, z kolagenem typu I, III, V, fibronektynà,
trombospondynà czy tenascynà (Salmivirta i Jal-
kanen 1995, San Antonio i in. 1994). Stwierdzo-
no, ˝e elementy macierzy zewnàtrzkomórkowej
mogà jednoczeÊnie wiàzaç si´ zarówno z recep-
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torami integrynowymi, jak i syndekanami.
W tych przypadkach syndekany odgrywajà rol´
pomocniczà, prawdopodobnie m.in. dzi´ki zdol-
noÊci do grupowania si´ (clustering) w obr´bie
b∏ony komórkowej, zwi´kszajàc tym samym po-
winowactwo ligandów do receptorów integryno-
wych, oraz stabilizujà powsta∏y kompleks
przy wspó∏udziale cytoszkieletu (Carey 1997,
Inki i Julkanen 1996).

METODA ZAK¸ADANIA HODOWLI
KOMÓREK RAKA KRTANI IN VITRO

Materia∏ przeznaczony do wyprowadzenia ho-
dowli komórkowej pobiera si´ w sposób steryl-
ny z nacieku nowotworowego krtani tu˝ po wy-
konanej laryngektomii. Fragment guza przenosi
si´ na ja∏owà p∏ytk´ Petriego i oczyszcza (np.
z widocznych tkanek martwiczych). Po 5-minu-
towym p∏ukaniu w p∏ynie od˝ywczym MEM, ma-
teria∏ tkankowy dzieli si´ na kilka fragmentów,
które umieszcza si´ w p∏ynie MEM z dodatkiem
antybiotyków (amfoterycyna B, tylozyna, peni-
cylina, streptomycyna, kanamycyna). Po godzin-
nej inkubacji w temperaturze pokojowej wyja∏o-
wione fragmenty guza ponownie si´ p∏ucze
(przez 3 min) p∏ynem MEM bez antybiotyków,
przenosi na kolejnà, ja∏owà p∏ytk´ Petriego i roz-
drabnia. Uzyskane fragmenty tkanki wielkoÊci
ok. 1 mm3 zawiesza si´ w p∏ynie MEM z dodat-
kiem 10% FCS i antybiotyków (100 j./ml penicy-
liny, 100 µg/ml streptomycyny, 0,25 µg/ml amfo-
terycyny B). Zawiesin´ fragmentów rozlewa si´
do 8-komorowych naczyƒ Nunc (lab-Tek Cham-
ber Slide 8 well) i hoduje w temperaturze 37°C

z przep∏ywem 5% CO2 przez 2–4 tygodnie.
Do oznaczania ekspresji p53, bcl-2 i synde-
kanu-1 wykorzystuje si´ kolonie komórek nowo-
tworowych wyrastajàce z pojedynczych, zako-
twiczonych na powierzchni p∏ytki fragmentów
tkanki (fot. 1).

METODA OZNACZE¡ IMMUNOHISTOCHE-
MICZNYCH 

W PIERWOTNYCH HODOWLACH 
KOMÓREK RAKA KRTANI

Przed wykonaniem zasadniczych oznaczeƒ
immunohistochemicznych antygenów p53,
bcl-2 i syndekanu-1, w ka˝dej hodowli nale˝y
potwierdziç wyst´powanie komórek raka p∏asko-
nab∏onkowego przez wykonanie odczynu immu-
nohistochemicznego z przeciwcia∏em monoklo-
nalnym (cytokeratyna MNF116 firmy DAKO)
skierowanym przeciwko filamentom keratyno-
wym. W pierwszym etapie wykonywania odczy-
nów immunohistochemicznych hodowle komór-
kowe sà 2-krotnie p∏ukane p∏ynem PBS i utrwa-
lane przez 15 minut w 0,25% paraformaldehy-
dzie, w ciemnoÊci, w temperaturze pokojowej.
Po ponownym przep∏ukaniu p∏ynem PBS, szkie∏-
ka, na których znajdujà si´ hodowle, zanurza si´
w 75% metanolu na 24 godziny i umieszcza
w temperaturze +40°C. Hodowle ponownie sà
p∏ukane w PBS i inkubowane w temperaturze
pokojowej przez godzin´ z mysimi monoklonal-
nymi przeciwcia∏ami skierowanymi przeciwko
filamentom keratynowym (CK-MNF116; rozc.
1:50), ludzkiemu bia∏ku p53 (rozc. 1:25), bcl-2
(rozc. 1:20) lub syndekanowi-1 (rozc. 1:50).
Po wyp∏ukaniu w PBS przez godzin´ inkubuje si´
je z antymysim wtórnym przeciwcia∏em sprz´-
˝onym z FITC. Hodowle komórek ponownie
p∏ucze si´ p∏ynem PBS, a nast´pnie, w celu wy-
barwienia DNA, dodaje si´ do nich jodek propi-
dyny (5 µg/ml) w obecnoÊci RNA-zy (100 µg/ml)
i inkubuje przez 30 minut w temperaturze poko-
jowej. Po ostatnim wyp∏ukaniu preparaty zamy-
ka si´ w glicerolu i nakrywa szkie∏kiem nakryw-
kowym.

POMIAR EKSPRESJI ANTYGENÓW 
p53, bcl-2 I SYNDEKANU-1 

W PIERWOTNYCH HODOWLACH 
KOMÓREK RAKA KRTANI

Zasada dzia∏ania i budowa laserowego cytome-
tru skaningowego

Laserowy cytometr skaningowy (laser scan-
ning cytometry, LSC) skonstruowano w 1991 r.
(Kamentsky i Kamentsky 1991). Urzàdzenie to
stanowi pomost mi´dzy cytometrià przep∏ywo-
wà a analizatorem obrazu. Instrument ten

Fot. 1. Pierwotna hodowla komórek raka krtani przed
podaniem cytostatyku – obraz z mikroskopu konfokalnego
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umo˝liwia wykonanie bardzo szerokiego panelu
badaƒ (Oliner i in. 1992). Mo˝na go wykorzystaç
mi´dzy innymi do oceny antygenów wewnàtrz-
komórkowych, badania apoptozy, oceny zawar-
toÊci DNA/RNA w komórkach, badania cytokin
wewnàtrzkomórkowych, pomiarów cytomorfo-
metrycznych, fenotypowania komórek, badania
adhezji p∏ytek do komórek Êródb∏onka, badaƒ cy-
togenetycznych, takich jak FISH, wykrywania
wewnàtrzkomórkowych bakterii, wektorów ade-
nowirusowych, analizy kolonii komórkowych.

Praktycznie aparat ten umo˝liwia wykona-
nie badania zarówno w materiale tkankowym
Êwie˝ym, jak i utrwalonym, a tak˝e pochodzà-
cym z biopsji cienkoig∏owej, cytologii impresyj-
nej, wymazów, a nawet z p∏ynów tkankowych
czy hodowli komórkowych.

W odró˝nieniu od cytometru przep∏ywowe-
go umo˝liwia ocen´ komórek znajdujàcych si´
na szkie∏ku mikroskopowym. Zasadà dzia∏ania
LSC jest automatyczny pomiar rozpraszania
wiàzki laserowej oraz laserowo wzbudzonej flu-
orescencji w komórkach analizowanych prepara-
tów barwionych odpowiednimi barwnikami flu-
orochromowymi (Kamentsky i in. 1997, Kament-
sky i Kamentsky 1991). Detektory rejestrujàce
rozpraszanie Êwiat∏a i fluorescencj´ zapisujà da-
ne w postaci cyfrowej. Sà one nast´pnie podda-
wane analizie komputerowej. Analiza danych
jest przeprowadzana przez komputer za pomocà
programu WinCyte. 

W takcie przeprowadzania pomiaru LSC re-
jestruje po∏o˝enie komórki na szkie∏ku podsta-
wowym. W∏aÊciwoÊç ta pozwala na relokacj´
i wizualizacj´ komórek, co umo˝liwia korelacj´
zmierzonych parametrów fluorescencyjnych ko-
mórki z jej morfologià.

Metoda pomiaru ekspresji antygenów p53,
bcl-2 i syndekanu-1 w pierwotnych hodowlach
komórkowych raka krtani

Analiz´ ekspresji badanych antygenów wy-
konuje si´ przy u˝yciu wy˝ej opisanego cytome-
tru skaningowego CompuCyte LSC (CompuCyte
Inc., Cambridge, Massachusetts). Preparaty sà
oceniane w LSC bezpoÊrednio po ich wykonaniu.
Fluorescencja jest wzbudzana Êwiat∏em lasera
argonowego o d∏ugoÊci fali 488 nm. Swoista flu-
orescencja jest mierzona przez fotopowielacz
przy zastosowaniu filtrów – czerwonego dla jod-
ku propidyny (625 nm +_ 14 nm) oraz zielonego
dla fluoresceiny 488/525 (530 +_ 15 nm).

Wst´pem do pomiaru jest wyodr´bnienie
z preparatu jàder na podstawie fluorescencji jod-
ku propidyny. Dla ka˝dego antygenu wykonano
i przeanalizowano dwa preparaty. Jednym by∏

preparat bez cisplatyny, drugi z cisplatynà (ho-
dowle komórkowe inkubowane z cytostatykiem
w dawce 0,5 µg/ml przez 24 godz.) ze swoistymi
przeciwcia∏ami monoklonalnymi (fot. 2). Naj-
pierw analizowano komórki inkubowane z cis-
platynà, a nast´pnie – bez zmiany ustawienia
aparatu (wartoÊç odci´cia i czu∏oÊç fotopowiela-
czy) – preparat bez cisplatyny. Porównano Êred-
nie wartoÊci fluorescencji obu preparatów.

EKSPRESJA ANTYGENÓW p53, bcl-2 
I SYNDEKANU-1 W PIERWOTNYCH 

HODOWLACH KOMÓRKOWYCH RAKA KRTANI
Jednym z celów badaƒ zmierzajàcych do po-

prawy efektywnoÊci leczenia nowotworów sta∏o
si´ opracowanie modelu badaƒ w warunkach in
vitro, który w indywidualnych przypadkach raka
krtani pozwala∏by na ocen´ odpowiedzi popula-
cji komórek nowotworowych na cytostatyk pla-
nowany w terapii. Ze wzgl´du na rol´ bia∏ek
uczestniczàcych w regulacji apoptozy oraz zna-
czenie moleku∏ adhezyjnych w procesie tworze-
nia przerzutów nale˝y oczekiwaç, ˝e zestaw ta-
kich markerów, jak p53, bcl-2 i syndekan-1, b´-
dzie spe∏niaç oczekiwania badaczy dotyczàce
charakterystyki odpowiedzi hodowli komórek
nowotworowych na podany cytostatyk.

Gen i bia∏ko p53 to tylko jedne z wielu czynni-
ków warunkujàcych opornoÊç lub wra˝liwoÊç ko-
mórek na leczenie. AktywnoÊç prawid∏owej formy
bia∏ka p53, poprzez udzia∏ w procesach naprawy
DNA lub aktywacji apoptozy (Bullock i Fersht
2001, Fritsche i in. 1993, Weller 1998), decyduje
o ˝ywotnoÊci m.in. komórek nowotworowych
poddanych dzia∏aniu czynników uszkadzajàcych

Fot. 2. Reakcja immunofluorescencyjna z przeciwcia∏em
przeciwko p53 w hodowli komórek raka krtani po inkuba-
cji z cisplatynà. Powi´kszenie ok. 400x
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kwas nukleinowy. OpornoÊç komórek na leczenie
mo˝e wi´c byç wynikiem utraty zdolnoÊci induk-
cji apoptozy, wynikajàcej z mutacji genu kodujà-
cego p53 (Gallagher i in. 1997, Vasey i in. 1996).

Wzrost liczby komórek apoptotycznych
w pierwotnych hodowlach komórkowych raka
krtani po inkubacji z cisplatynà przy jednocze-
snym zmniejszeniu ekspresji bia∏ka bcl-2 oraz
zwi´kszeniu ekspresji p53 wydaje si´ korzystnym
czynnikiem rokowniczym i mo˝na przypuszczaç,
˝e uzyskana w warunkach in vitro odpowiedê ko-
mórek nowotworowych na podany cytostatyk b´-
dzie istotnà informacjà dla lekarza onkologa u∏a-
twiajàcà skuteczny dobór chemioterapeutyku.

Uwzgl´dniajàc wyniki badaƒ w∏asnych oraz
dane z piÊmiennictwa mo˝na przypuszczaç, ˝e
istotne zmiany ekspresji syndekanu-1, które wy-
stàpi∏y po inkubacji hodowli komórek raka krtani
z cytostatykiem, prowadzà do zmiany ich w∏a-
snoÊci adhezyjnych. Dane te mogà byç cennà in-
formacjà, zw∏aszcza w aspekcie potencjalnych
mo˝liwoÊci wystàpienia przerzutów.

WNIOSKI
Mo˝liwoÊci wyprowadzania pierwotnych

hodowli komórek raka krtani z materia∏u opera-
cyjnego, a tak˝e zastosowanie w badaniach lase-
rowego cytometru skaningowego, pozwalajà
na przeÊledzenie w uzyskanych hodowlach ko-
mórkowych dynamiki zmian ekspresji badanych
markerów (p53, bcl-2, syndekanu-1) pod wp∏y-
wem cisplatyny. Wyniki przeprowadzonych ba-
daƒ wykaza∏y, ˝e mo˝na w ten sposób bardzo
precyzyjnie okreÊliç kierunek oraz zakres zmian
ekspresji antygenów p53, bcl-2 oraz syndekanu-
-1 w komórkach raka krtani po inkubacji z cispla-
tynà. Daje to szans´ na wykorzystanie tego mo-
delu badaƒ do oceny odpowiedzi komórek raka
krtani na proponowany cytostatyk w ewentual-
nej chemioterapii. ●
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OTOSKLEROZA
DIAGNOSTYKA  I  POST¢POWANIE  

Pierwszy opis unieruchomienia strzemiàcz-
ka u osoby z niedos∏uchem sporzàdzi∏ Valsalva
w 1735 r., natomiast termin „otoskleroza” wpro-
wadzi∏ do u˝ycia na podstawie badaƒ histolo-
gicznych Polizer w roku 1894.

Chocia˝ od pierwszego rozpoznania otoskle-
rozy min´∏o prawie 270 lat, nadal nie ma pewno-
Êci co do etiologii tej choroby. Liczne badania su-
gerujà jej pod∏o˝e genetyczne. U 25–50% pa-
cjentów wykazano rodzinne wyst´powanie oto-
sklerozy (Häusler 2000). Uwa˝a si´, ˝e sk∏on-
noÊç do tej choroby jest cechà dziedziczonà
w sposób autosomalny dominujàcy z ró˝nà pene-
tracjà. Na chromosomie 15q25-q26 zlokalizowa-
no gen, który jest odpowiedzialny za wyst´po-
wanie otosklerozy. Wykazano jej cz´stsze wyst´-
powanie u osób z antygenami HLA-A9, HLA-11,
HLA-B13 (Singhal i in. 1999) i HLA-B5 (Buczy∏-
ko i in. 1988). U chorych na otoskleroz´ wykaza-
no istnienie mutacji genetycznych podobnych
do mutacji wyst´pujàcych w ∏agodnej formie
osteogenesis imperfecta (wrodzona ∏amliwoÊç
koÊci) (McKenna i in. 1998). Postulowano, ˝e
otoskleroza jest skutkiem procesu autoimmuno-
logicznego u osób predysponowanych genetycz-
nie. Przemawia za tym wykrycie zwi´kszonego
st´˝enia przeciwcia∏ przeciwko kolagenowi typu
II i IX w surowicy chorych. Zaburzenia metabo-
liczne, toksyczne, naczyniowe czy mechaniczne
sà uwa˝ane za prawdopodobne czynniki etiopa-
togenetyczne, podobnie jak czynniki hormonal-
ne, poniewa˝ kobiety cz´Êciej chorujà na oto-
skleroz´, a cià˝a i leki hormonalne wywo∏ujà lub
nasilajà jej objawy. Badania ostatnich lat wyka-
zujà, ˝e istotnà rol´ w powstawaniu otosklerozy
odgrywa wirus odry i spowodowana przez niego
przewlek∏a reakcja zapalna (slow virus infection)
(Arnold i in. 2000). Sugeruje si´ tak˝e, ˝e muta-
cje genów warunkujàce wyst´powanie otoskle-
rozy zmniejszajà ryzyko zapalenia ucha Êrodko-
wego (Manolidis i in. 2003). 
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EPIDEMIOLOGIA

Dane o cz´stoÊci wyst´powania otosklerozy
ró˝nià si´ w zale˝noÊci od tego, czy chorob´
stwierdzano na podstawie badania klinicznego,
czy te˝ poÊmiertnego badania histologicznego.
Chorob´ t´ rozpoznaje si´ histopatologicznie
u oko∏o 6,5% m´˝czyzn i 12,3% kobiet, a wi´c
u oko∏o 8,3% przedstawicieli rasy kaukaskiej.
Badania za pomocà tomografii komputerowej
pozwalajà na wykrycie charakterystycznych
ognisk otosklerozy u 6–10% osób. Objawy kli-
niczne wyst´pujà jednak tylko u oko∏o 10% osób
ze zmianami histologicznymi, tj. u oko∏o 0,5–1%
populacji ogólnej (Häusler 2000). U przedstawi-
cieli rasy czarnej i u Azjatów otoskleroz´ spotyka
si´ du˝o rzadziej, a zmiany histopatologiczne
wykrywa si´ u 1% badanych (Donaldson i Sny-
der 1993, Häusler 2000). W przybli˝eniu u 5–9%
wszystkich pacjentów z os∏abieniem s∏uchu roz-
poznaje si´ otoskleroz´ (Donaldson i Snyder
1993). We wszystkich statystykach przewa˝ajà
kobiety, stanowiàce 66–77% chorych. Choroba
najcz´Êciej uaktywnia si´ w 3–4 dekadzie ˝ycia
i wyst´puje obustronnie u oko∏o 80% pacjentów
(Donaldson i Snyder 1993, Ginsberg i in. 1978).
U dzieci jest rozpoznawana rzadko. Niedos∏uch
i g∏uchota wywo∏ane tà chorobà majà du˝e zna-
czenie spo∏eczne, poniewa˝ jest to choroba ludzi
m∏odych, aktywnych zawodowo.

PATOGENEZA

Otoskleroz´ opisuje si´ jako post´pujàcà
dysplazj´ ze zniszczeniem, przebudowà i kost-
nieniem otoczki b∏´dnika. Proces ten przebiega
w kilku etapach. Po zadzia∏aniu czynnika wyzwa-
lajàcego, którym mogà byç wirus, proces auto-
immunologiczny, uraz mechaniczny, zaburzenia
metaboliczne, hormonalne, toksyczne czy na-
czyniowe, u osób predysponowanych genetycz-
nie dochodzi do nap∏ywu do ogniska limfocytów,
histiocytów i plazmocytów. Faza ta, nazwana
fazà otospongiozy, jest rozpoznawana tak˝e
na podstawie wyst´powania kompleksów immu-
nologicznych i zwi´kszonej zawartoÊci enzymów
litycznych, takich jak katepsyna B, kolagenaza,
trypsyna itp. Ognisko takie jest silnie przekrwio-
ne, a jego istnienie prowadzi do niszczenia zdro-
wej koÊci. W fazie otosklerozy dochodzi do inten-
sywnej mineralizacji i kostnienia nieprawid∏owej
tkanki kostnej z zanikiem struktury gàbczastej
(Häusler 2000, Schuknecht i Barber 1985). Znaj-
dowane w badaniach histopatologicznych koÊci
skroniowych ogniska w ró˝nych stadiach, a tak-

˝e obserwowane ró˝ne fazy histologiczne w jed-
nym ognisku Êwiadczà o tym, ˝e w rozwoju tej
patologii powstajà nowe ogniska, a nieczynne
mogà si´ uaktywniaç (Donaldson i Snyder 1993).
Ogniska otosklerotyczne powstajà najcz´Êciej
w ∏àcznotkankowych pasmach b∏´dnika kostne-
go w okolicy okienka owalnego (fissula ante
fenestram – 80–95%, fissula post fenestram –
11–20%) (Schuknecht i Barber 1985, Szyfter
2000). Zmiany otosklerotyczne wykrywa si´ te˝
w innych miejscach b∏´dnika kostnego. Oprócz
najcz´stszej lokalizacji do przodu od okienka
owalnego, ognisko mo˝e zajmowaç okienko
okràg∏e, okolic´ Êlimaka (otoskleroza Êlimako-
wa), kana∏y pó∏koliste lub tylko podstaw´ strze-
miàczka, tworzàc podstaw´ typu „biszkopta”
(Go∏àbek i in. 1992, Schuknecht i Barber 1985).
Ogniska otosklerotyczne najcz´Êciej powodujà
unieruchomienie podstawy strzemiàczka w
okienku owalnym i upoÊledzenie przewodzenia
dêwi´ku do ucha wewn´trznego. Otosklero-
za Êlimakowa mo˝e doprowadziç do zmian
wstecznych i zaburzeƒ w ukrwieniu wi´zad∏a
spiralnego. Aktywne ogniska otospongiozy po-
wodujà uwalnianie enzymów proteolitycznych
do p∏ynów ucha wewn´trznego i do wi´zad∏a
spiralnego. Zjawiska te sà odpowiedzialne
za uszkodzenie ucha wewn´trznego i powstanie
nerwowo-czuciowego komponentu niedos∏uchu
(Schuknecht i Barber 1985). Zaawansowane
zmiany mogà doprowadzaç do postaci oblitera-
cyjnej otosklerozy, w której nisza okienka owal-
nego jest ca∏kowicie wype∏niona masami patolo-
gicznej koÊci.

OBJAWY I ROZPOZNAWANIE OTOSKLEROZY

Otoskleroza objawia si´ post´pujàcym nie-
dos∏uchem i uporczywymi szumami usznymi.
Niedos∏uch jest najcz´Êciej obustronny, ale nie-
symetryczny. Choroba ma przebieg wieloletni
i mo˝e doprowadziç do g∏´bokiego niedos∏uchu
lub g∏uchoty (Szyfter 2000). Szumy uszne wy-
st´pujà u oko∏o 80% chorych (Glasgold i Alt-
mann 1966). W badaniu otoskopowym najcz´-
Êciej obserwuje si´ skàpe iloÊci woskowiny i Êcie-
nionà skór´ przewodu s∏uchowego zewn´trzne-
go. B∏ona b´benkowa ma budow´ prawid∏owà.
Przy wnikliwym badaniu u cz´Êci pacjentów
mo˝na przez nià dostrzec przeÊwiecajàcy ró˝owo
zabarwiony wzgórek (tzw. objaw Schwartzego)
(Häusler 2000, Szyfter 2000). Próby stroikowe
najcz´Êciej potwierdzajà niedos∏uch o charakte-
rze przewodzeniowym. Próba Gellégo, wykony-
wana w celu okreÊlenia ruchomoÊci strzemiàcz-
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ka w okienku owalnym, potwierdza patologi´.
Audiometria tonalna wykazuje niedos∏uch typu
przewodzeniowego u oko∏o 80%, niedos∏uch
mieszany u oko∏o 15%, a odbiorczy u 5% chorych
(Szyfter 2000). W poczàtkowych fazach choroby
obserwuje si´ krzywe progowe na poziomie ok.
40 dB, wznoszàce si´ w cz´stotliwoÊciach wyso-
kich, z zachowanà rezerwà Êlimakowà (Häusler
2000, Szyfter 2000). Charakterystyczny dla oto-
sklerozy jest tzw. za∏amek Carharta, tj. obni˝enie
progu s∏uchu o oko∏o 10–20 dB w cz´stotliwoÊci
2 kHz. W miar´ post´pu choroby i uszkodzenia
ucha wewn´trznego krzywe progowe uk∏adajà
si´ poziomo lub opadajà w cz´stotliwoÊciach wy-
sokich. Towarzyszy temu zmniejszenie rezerwy
Êlimakowej i pogorszenie przewodnictwa kost-
nego (PK) (Donaldson i Snyder 1993, Szyfter
2000). Audiometria mowy charakteryzuje si´
prawid∏owym stopniem dyskryminacji (discrimi-
nation score) w niedos∏uchu przewodzeniowym.
W niedos∏uchu mieszanym lub czuciowo-nerwo-
wym w otosklerozie wskaênik ten jest zwykle
lepszy ni˝ w podobnym niedos∏uchu, wyst´pujà-
cym z innego powodu (Donaldson i Snyder
1993). Audiometria impedancyjna wykazuje
prawid∏owy tympanogram i brak lub patologicz-
ny odruch z mi´Ênia strzemiàczkowego. Charak-
terystyczny zapis odruchu z mi´Ênia strzemiàcz-
kowego, tzw. objaw w∏àczenia-wy∏àczenia (on-
-off syndrome) wyst´puje we wczesnym sta-
dium choroby (Donaldson i Snyder 1993, Szyfter
2000).

W diagnostyce badania obrazowe nie majà
praktycznego znaczenia, jednak mo˝liwe jest
uwidocznienie ognisk otospongiozy za pomocà
tomografii komputerowej lub rezonansu magne-
tycznego (Valvassori 1993). Jest to przydatne,
gdy podejrzewa si´ otoskleroz´ Êlimakowà. To-
mografia komputerowa wysokiej rozdzielczoÊci
z funkcjà wirtualnej endoskopii pozwala na zo-
brazowanie struktur ucha Êrodkowego po opera-
cji (ryc. 1). Mo˝e to byç przydatne do oceny przy-
czyn niepowodzenia zabiegu. Unieruchomienie
strzemiàczka i wyst´powanie mas otosklerotycz-
nych obserwowane podczas eksploracji ucha
Êrodkowego sà ostatecznym potwierdzeniem
rozpoznania.

DIAGNOSTYKA RÓ˚NICOWA

Przerwanie ∏aƒcucha kosteczek objawia si´
niedos∏uchem przewodzeniowym i najcz´Êciej
wià˝e si´ z urazem g∏owy. Takà przyczyn´ mo˝e
sugerowaç zwi´kszona podatnoÊç b∏ony b´ben-
kowej obserwowana w tympanometrii. Tympa-

noskleroza mo˝e powodowaç usztywnienie jed-
nej lub wi´kszej liczby kosteczek. Wià˝e si´
z przebytymi infekcjami ucha Êrodkowego
i zmianami atroficznymi lub sklerotycznymi
w b∏onie b´benkowej. Wyniki badaƒ audiome-
trycznych w tej chorobie mogà byç podobne jak
w otosklerozie. Usztywnienie g∏owy m∏oteczka
mo˝e byç spowodowane tympanosklerozà lub
otosklerozà. RuchomoÊç kosteczek sprawdza si´
podczas operacji. Wysi´kowe zapalenie ucha
Êrodkowego powoduje niedos∏uch przewodze-
niowy, jak w otosklerozie. O rozpoznaniu roz-
strzyga obraz otoskopowy i tympanometria wy-
kazujàca wyst´powanie p∏ynu w jamie b´benko-
wej. Wrodzone usztywnienie strzemiàczka i wa-
dy ucha Êrodkowego nale˝y podejrzewaç u cho-
rych ze stabilnym niedos∏uchem przewodzenio-
wym od wczesnego dzieciƒstwa. U tych chorych
trzeba braç pod uwag´ wi´ksze ryzyko nietypo-
wego przebiegu nerwu twarzowego i inne zmia-
ny anatomiczne ucha. Choroba Pageta (osteitis
deformans) polega na przebudowie koÊci skro-
niowej. Mo˝e powodowaç niedos∏uch przewo-
dzeniowy, ale zwykle niedos∏uch odbiorczy,
prawdopodobnie z powodu zwi´kszonego st´˝e-
nia enzymów proteolitycznych w p∏ynach Êlima-
ka. Post´pujàcy niedos∏uch przewodzeniowy
mo˝e wyst´powaç we wrodzonym zespole zabu-
rzeƒ syntezy kolagenu (osteogenesis imperfec-
ta). Choroba jest dziedziczona w sposób autoso-
malny dominujàcy. W klasycznej triadzie obja-
wów wyst´pujà: b∏´kitne zabarwienie twardó-

Ryc. 1. Kosteczki ucha Êrodkowego 10 lat po stapedekto-
mii; obraz w tomografi komputerowej, opcja wirtualnej
endoskopii
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wek, niedos∏uch i ∏amliwoÊç koÊci. Leczenie ope-
racyjne jest takie jak w otosklerozie, daje dobre
i d∏ugotrwa∏e wyniki, jeÊli chodzi o s∏uch, jednak
u takich chorych cz´Êciej ni˝ u chorych z otoskle-
rozà wyst´pujà nieprawid∏owoÊci anatomiczne
w uchu Êrodkowym utrudniajàce zabieg (Go∏à-
bek i in. 2002).

LECZENIE

Jak dotàd nie umiemy leczyç przyczynowo
otosklerozy ani jej zapobiegaç. Stosuje si´ lecze-
nie objawowe. Mo˝na zastosowaç leczenie ope-
racyjne lub proponujemy chorym aparat s∏u-
chowy. Wyniki leczenia farmakologicznego fluor-
kiem sodu (NaF) nie sà jednoznaczne. Zaleca si´
je u chorych z niedos∏uchem mieszanym lub od-
biorczym Êwiadczàcym o otosklerozie Êlimako-
wej, gdy˝ w takich przypadkach leczenie opera-
cyjne nie przynosi poprawy lub jest ona niewiel-
ka (Shambaugh 1990, Szyfter 2000). Leczenie
fluorkiem sodu ma spowalniaç post´p choroby
i mo˝e byç stosowane oprócz aparatu s∏uchowe-
go u chorych niedecydujàcych si´ na operacj´. 

Jedynym leczeniem poprawiajàcym s∏uch
w otosklerozie jest zabieg operacyjny polegajàcy
na przywróceniu s∏yszenia dwuokienkowego.
Pierwsze informacje o mo˝liwoÊci poprawy s∏u-
chu u chorych na otoskleroz´ przy pomocy ope-
racji pochodzà z roku 1842. Méni¯re (wg Do-
naldson i Snyder 1993) opisa∏ pacjenta, u które-
go ucisk z∏otà ig∏à na p´pek b∏ony b´benkowej
spowodowa∏ popraw´ s∏uchu. 

W roku 1876 uwa˝any za pioniera chirurgii
strzemiàczka Kessel odkry∏, ˝e otwarcie okien-
ka owalnego nie musi si´ wiàzaç z uszkodze-
niem ucha wewn´trznego. Wykonywa∏ stape-
dektomi´ i mobilizacj´ strzemiàczka. Tak˝e in-
ni chirurdzy, jak Schwartze, Boucheron, Blake,
Jack, wykonywali podobne zabiegi (wg Häusler
2000). Poprawa s∏uchu trwa∏a po takich proce-
durach cz´sto tylko kilka dni lub tygodni.
Otwarcie b∏´dnika w owych czasach prowadzi-
∏o u cz´Êci chorych do ci´˝kiego zapalenia
b∏´dnika i powik∏aƒ wewnàtrzczaszkowych,
dlatego w 1899 r. na Mi´dzynarodowym Kon-
gresie Otologów w Londynie stwierdzono, ˝e
chirurgia strzemiàczka jest nieskuteczna i nie-
bezpieczna. Zacz´to poszukiwaç innych mo˝li-
woÊci poprawy s∏uchu u pacjentów z otosklero-
zà. Próbowano otwieraç b∏´dnik w innym miej-
scu ni˝ okienko owalne. Da∏o to poczàtek me-
todom fenestracji. Pionierami tej techniki, po-
legajàcej na wykonaniu okienka w promonto-
rium lub kanale pó∏kolistym poziomym, byli

Passov, Holmgren i Lempert. Efektem jej sto-
sowania by∏o d∏ugotrwa∏e polepszenie s∏uchu.

Za poczàtki nowoczesnej chirurgii strze-
miàczka uwa˝a si´ dokonanie Rosena, który
wprowadzi∏ metod´ poÊredniej i bezpoÊredniej
mobilizacji strzemiàczka (Rosen 1954). Zabiegi
te polega∏y na uruchomieniu strzemiàczka
przez ucisk na staw kowade∏kowo-strzemiàcz-
kowy, odnogi lub podstaw´ strzemiàczka. Me-
toda ta by∏a skuteczna tylko u pacjentów z ma-
∏o zaawansowanymi zmianami, a uzyskana po-
prawa s∏uchu wkrótce ust´powa∏a z powodu
powtórnego unieruchomienia podstawy strze-
miàczka. Otochirurdzy mieli ju˝ do dyspozycji
mikroskop, mogli pracowaç oburàcz i korzystaç
z powi´kszenia. Doprowadzi∏o to do powsta-
wania nowych technik operacji strzemiàczka.
Fowler (wg Donaldson i Snyder 1993) by∏ auto-
rem krurotomii przedniej (crurotomia ante-
rior), która polega∏a na usuni´ciu przedniej od-
nogi strzemiàczka i uruchomieniu jego podsta-
wy. Innymi metodami operacji by∏y tzw. inter-
pozycje. Portmann (1960) oddziela∏ podstaw´
strzemiàczka lub sam ∏uk strzemiàczka
od b∏´dnika kostnego, otwarte okienko owalne
pokrywa∏ p∏atkiem ˝y∏y i ustawia∏ ∏uk strze-
miàczka na przeszczepie ˝ylnym. Podobnà
procedur´ stosowali Miodoƒski i Seku∏a, którzy
przecinali odnogi strzemiàczka przy podsta-
wie, usuwali jà ca∏à lub jej cz´Êç, przykrywali
okienko owalne kulkà t∏uszczu i uk∏adali
na niej pozosta∏à cz´Êç strzemiàczka (wg Gie-
rek 2001).

W maju 1956 r. Shea (1958) po raz pierwszy
wykona∏ stapedektomi´, tj. usunà∏ strzemiàczko,
pokry∏ okienko owalne p∏atkiem ˝y∏y i za∏o˝y∏
na odnog´ d∏ugà kowade∏ka teflonowà protez´
zast´pujàcà strzemiàczko. Schuknecht (1993)
zamiast protezki teflonowej stosowa∏ samodziel-
nie wykonywanà protez´ z drutu i p∏atka tkanki
t∏uszczowej (fat-wire prosthesis). Technika sta-
pedektomii przyj´∏a si´ na ca∏ym Êwiecie i, cho-
cia˝ modyfikowana, przetrwa∏a do dziÊ jako bar-
dzo skuteczna. Jej modyfikacj´ wprowadzi∏ Ple-
ster, który usuwa∏ tylko cz´Êç podstawy strze-
miàczka. Póêniej Shea, Marquet (wg Häusler
2000 i Schuknecht 1993) zacz´li wykonywaç
ma∏y otwór w podstawie strzemiàczka i w nim
umieszczaç protez´. Ta metoda, zwana stapedo-
tomià, zmniejsza ryzyko uszkodzenia ucha we-
wn´trznego (Häusler 2000).

Rozwój technik mikrochirurgicznych móg∏
si´ dokonaç dzi´ki post´powi technicznemu.
Wprowadzenie dwuokularowych mikroskopów,
mikronarz´dzi, protez i systemów laserowych
sprawi∏o, ˝e stapedektomia jest przyk∏adem



chirurgii wysoce efektywnej i minimalnie in-
wazyjnej (minimal invasive high success
surgery).

Stapedektomia
Operacja polega na usuni´ciu ∏uku oraz

cz´Êci lub ca∏ej podstawy strzemiàczka i na∏o˝e-
niu na odnog´ d∏ugà kowade∏ka protezy, której
koniec wprowadza si´ do otworu w podstawie.
Zabieg ten mo˝na wykonywaç w znieczuleniu
miejscowym lub ogólnym dotchawiczym. Wielu
chirurgów stosuje znieczulenie miejscowe z pre-
medykacjà. Pozwala to na kontakt z pacjentem,
kontrol´ poprawy s∏uchu i obserwacj´ ewentual-
nego podra˝nienia ucha wewn´trznego (Causse
1986, Fisch 1994). Do jamy b´benkowej dociera
si´ z dojÊcia wewnàtrzusznego lub przezprzewo-
dowego, zale˝nie od szerokoÊci przewodu s∏u-
chowego i doÊwiadczenia operatora. Po otwarciu
jamy b´benkowej zazwyczaj trzeba usunàç cz´Êç
tylnej Êciany przewodu s∏uchowego zewn´trz-
nego, aby uwidoczniç staw kowade∏kowo-strze-
miàczkowy, kana∏ nerwu twarzowego i Êci´gno
mi´Ênia strzemiàczkowego. Gdy struktury te sà
ju˝ dobrze widoczne, mierzy si´ odleg∏oÊç
mi´dzy podstawà strzemiàczka a odnogà d∏ugà
kowade∏ka. 

Nast´pnym etapem klasycznej operacji
jest usuni´cie ∏uku strzemiàczka. W tym celu
przecina si´ Êci´gno mi´Ênia strzemiàczkowego,
rozdziela staw kowade∏kowo-strzemiàczkowy
i przecina lub wy∏amuje odnogi strzemiàczka.
Po wydobyciu ∏uku strzemiàczka przyst´puje si´
do wykonania otworu w podstawie strzemiàczka
ig∏à lub perforatorem. Nast´pnie powi´ksza si´
otwór lub usuwa ca∏à podstaw´ mikrohaczy-
kiem. Otwarte okienko owalne pokrywa si´
p∏atkiem ˝y∏y lub ochrz´stnej, po czym nak∏ada
protez´ na kowade∏ko, wprowadzajàc jej odnog´
do otworu w podstawie. Niektórzy chirurdzy
po wyj´ciu ca∏ej podstawy pokrywajà okienko
p∏atkiem ˝y∏y lub ochrz´stnej i na p∏atku usta-
wiajà koniec na∏o˝onej na kowade∏ko protezy.
Inni, po w∏o˝eniu koƒca protezy do otworu
w podstawie, k∏adà obok otworu 2–3 p∏atki
t∏uszczu lub powi´zi. Ostatnim etapem zabiegu
jest u∏o˝enie p∏ata skórno-b´benkowego na tyl-
nej Êcianie przewodu s∏uchowego (Donaldson i
Snyder 1993, Fisch 1994, Schuknecht 1993).

Stapedotomia
Zabieg polega na wykonaniu otworu o Êred-

nicy 0,4–0,7 mm w podstawie strzemiàczka
i wprowadzeniu do niego koƒca protezy za∏o˝o-
nej na odnog´ d∏ugà kowade∏ka. Znieczulenie,
dojÊcie chirurgiczne i ods∏oni´cie strzemiàczka

mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY28

wykonuje si´ tak samo jak w stapedektomii.
Poniewa˝ nie usuwa si´ ca∏ej podstawy strze-
miàczka, niektórzy chirurdzy zmieniajà kolej-
noÊç etapów operacji (Fisch 1994). Najpierw
wykonujà otwór w podstawie strzemiàczka,
nast´pnie nak∏adajà protez´ na kowade∏ko, a
na koƒcu przecinajà Êci´gno mi´Ênia strzemiàcz-
kowego i usuwajà ∏uk strzemiàczka (ryc. 2). Taka
kolejnoÊç minimalizuje ryzyko takich powik∏aƒ,
jak p∏ywajàca podstawa lub zwichni´cie kowa-
de∏ka (Fisch 1994). Po na∏o˝eniu protezy obok
otworu w podstawie uk∏ada si´ ma∏e p∏atki po-
wi´zi lub t∏uszczu, aby zapobiec powstaniu
przetoki perylimfatycznej. Niektórzy chirurdzy
nie uszczelniajà otworu, zw∏aszcza ma∏ego. 

Metoda ta ma wiele modyfikacji. Otwór
w podstawie strzemiàczka mo˝na wykonaç ig∏à,
r´cznym perforatorem, diamentowym wiert∏em
lub laserem. Niektórzy zachowujà Êci´gno mi´-
Ênia strzemiàczkowego (Gierek i Bielecki 1999).
Nowe mo˝liwoÊci operacyjne stworzy∏o wpro-
wadzenie do mikrochirurgii ucha technologii
laserowej. Do operacji u˝ywa si´ laserów argo-
nowych, KTP-532, ER: Yag lub CO2. Systemy
laserowe majà ró˝ne parametry akustyczne i
termiczne. Lasery argonowe, zastosowane jako
pierwsze (Perkins 1980), nie sà obecnie pole-
cane, poniewa˝ charakteryzujà si´ nieprzewidy-
walnà absorpcjà w koÊci, a ich przenoszone przez
perylimf´ promieniowanie mo˝e uszkadzaç
woreczek. Za pomocà lasera przecina si´ Êci´gno
mi´Ênia strzemiàczkowego, odnogi strzemiàczka
i wykonuje si´ otwór w jego podstawie. Najcz´-
Êciej stosuj´ si´ laser KTP lub CO2 (dwutlenko-
w´glowy) (Lesinski i Palmer 1989). Stapedo-
tomia za pomocà lasera zmniejsza ryzyko po-
wstania p∏ywajàcej podstawy. Laser umo˝liwia

Ryc. 2. Proteza strzemiàczka na∏o˝ona na odnog´ d∏ugà
kowade∏ka przed usuni´ciem ∏uku strzemiàczka (A) oraz
widok po usuni´ciu ∏uku strzemiàczka (B)

A B
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wykonanie otworu w ruchomej lub p∏ywajàcej
podstawie bez jej uciskania i ryzyka uszkodzenia
ucha wewn´trznego. PodkreÊla si´ tak˝e przy-
datnoÊç laserów w przypadku niepowodzeƒ i
reoperacji. 

Chocia˝ okreÊlenia „stapedektomia”, „sta-
pedektomia cz´Êciowa” i „stapedotomia” sà po-
wszechnie u˝ywane, jednak sà ró˝nie rozumia-
ne. ¸atwo odró˝niç usuni´cie ca∏ej podstawy
strzemiàczka od wykonania w niej otworu, ale
trudniej postawiç granic´ mi´dzy stapedotomià
a stapedektomià cz´Êciowà. Wed∏ug Fischa
(1994) o stapedotomii mo˝na mówiç wtedy, gdy
otwór w podstawie strzemiàczka nie przekracza
Êrednicy 0,4 mm. Schuknecht (1993) i Marquet
(1983) wykonujà podczas stapedotomii otwór
o Êrednicy 0,6–0,8 mm. Inni uwa˝ajà, ˝e stape-
dektomia oznacza usuni´cie wi´cej ni˝ 1/3 pod-
stawy strzemiàczka (Donaldson i Snyder 1993).
Causse (1986) stwierdza, ˝e stapedotomia ozna-
cza wykonanie otworu w podstawie bez narusza-
nia wi´zad∏a pierÊcieniowatego strzemiàczka.

Obie metody majà zwolenników. Uwa˝a si´,
˝e stosowane w stapedotomii protezy o mniej-
szej Êrednicy powodujà wi´kszà popraw´ s∏uchu
w zakresie niskich cz´stotliwoÊci (0,5, 1, 2 kHz),
natomiast mniejszà w zakresie 4 kHz (Donald-
son i Snyder 1993). Usuwanie ca∏ej podstawy
strzemiàczka wià˝e si´ z wi´kszym ryzykiem
uszkodzenia ucha wewn´trznego ni˝ wykony-
wanie otworu w podstawie. Stapedotomia
zmniejsza ryzyko wysuni´cia koƒca protezy
z okienka owalnego, a tak˝e stwarza chirurgowi
wi´ksze mo˝liwoÊci post´powania w przypadku
niepowodzenia i koniecznoÊci ponownej operacji
(Fisch 1994, Häusler 2000).

Wyniki operacyjnego leczenia otosklerozy
Latkowski odnotowa∏ popraw´ u 88,5%

analizowanych przez siebie chorych (Latkowski
1998). Bardadin i in. (1981) w ocenie wyników
s∏uchowych u 301 chorych po operacji strze-
miàczka stwierdzili popraw´ s∏uchu u 81% ope-
rowanych. U tych chorych próg PP poprawi∏ si´
o Êrednio 20 dB. Podobne wyniki przedstawili
Kawiorska i in. (1988). W analizowanej przez
nich grupie popraw´ s∏uchu wykazano u 81,5%
chorych, a pogorszenie u 9,5%. W badaniach
w∏asnych poprawa progu PP wystàpi∏a u 96%
pacjentów, a pogorszenie s∏uchu tylko u oko∏o
2% chorych (Szymaƒski 2002). Badania w∏asne
wykaza∏y tak˝e, ˝e przewodnictwo kostne
po stapedektomii poprawia si´ we wszystkich
zakresach cz´stotliwoÊci. Poprawa PK wià˝e si´
z wyst´powaniem efektu Carharta (Carhart 1950).
U chorych na otoskleroz´ dochodzi do rzeko-

mego pogorszenia przewodnictwa kostnego
z powodu os∏abienia cz´Êci przewodnictwa kost-
nego zwiàzanej z uchem zewn´trznym i Êrodko-
wym. Nasilenie tego efektu mo˝na oceniç
po udanej operacji strzemiàczka. W piÊmiennic-
twie spotyka si´ ró˝ne wartoÊci poprawy PK
po operacji. Szyfter i in. (1999) nie obserwowali
zmian progu PK po operacji. Wielu autorów
zwraca uwag´, ˝e w zale˝noÊci od zakresu cz´-
stotliwoÊci poprawa PK wynosi od 0 do 18 dB,
z najwi´kszà poprawà w zakresie 2 kHz (Gate-
house i Browning 1982, Ginsberg i in. 1978,
¸ukowski i Bia∏aczewski 1994). W badaniach
w∏asnych obserwowano popraw´ PK bliskà 9 dB
w zakresie 0,5, 1 i 2 kHz. Z powodu wyst´po-
wania efektu Carharta, zabieg mo˝e poprawiç
s∏uch nawet u chorych z niewielkà rezerwà
Êlimakowà przed operacjà.

WielkoÊç rezerwy Êlimakowej po stapedek-
tomii jest miarà skutecznoÊci operacji. Wed∏ug
piÊmiennictwa rezerw´ Êlimakowà poni˝ej 10 dB
uzyskuje si´ u 40–96% chorych (Häusler 2000,
Kos i in. 2001, Somers i in. 1994). W badaniach
w∏asnych obserwowano jej zmniejszenie do 10
dB u 102 (55%) chorych. Rezerwa Êlimakowa
poni˝ej 20 dB wyst´powa∏a po operacji u po-
nad 90% chorych (Szymaƒski 2002). Podobny
odsetek chorych ze zmniejszeniem rezerwy
do 10 dB po operacji strzemiàczka poda∏ Fisch
(1994). W grupie 340 chorych, w 3 miesiàce
po operacji uzyska∏ on RS mniejszà ni˝ 20 dB
u 83% badanych. Do oceny rezerwy Êlimakowej
Fisch (1994) wykorzysta∏ pooperacyjny próg PP
i PK w cz´stotliwoÊciach 0,5, 1 i 2 kHz. Häusler
(2000) ocenia∏ wyniki s∏uchowe w grupie 346
chorych, w 2–3 miesiàce po operacji. Wykorzy-
sta∏ pooperacyjne progi PP i PK w zakresie 0,5, 1,
2 i 3 lub 4 kHz i uzyska∏ zmniejszenie RS do 10
dB u 79%, a do 20 dB u 97% chorych. Bardzo do-
bre wyniki po 6–12 miesiàcach od stapedektomii
w grupie 1681 chorych przedstawili Somers i in.
(1994): w zakresie 0,5 1 i 2 kHz RS poni˝ej 10 dB
odnotowano u 81% chorych, a poni˝ej 20 dB
u 94% chorych. 

Wielu autorów do obliczenia pooperacyjnej
rezerwy Êlimakowej korzysta∏o z przedopera-
cyjnych progów PK i pooperacyjnych progów PP
(Kawiorska i in. 1988, Namys∏owski i Âcierski
1999). W materiale 64 operacji analizowanych
w ten sposób przez Namys∏owskiego i Âcier-
skiego (1999) zmniejszenie RS do 10 dB obser-
wowano u 77% chorych, a do 20 dB u 94%
chorych. W innym badaniu wykorzystujàcym
przedoperacyjny próg PK, Kawiorska i in. (1988)
przedstawili grup´ 178 chorych, z których 63%
uzyska∏o RS poni˝ej 10 dB.
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Wielu autorów nie podaje metody obliczania
pooperacyjnej rezerwy Êlimakowej (Chodynicki
i in. 1999, O˝dziƒski i in. 1999, Somers i in.
1994), inni przedstawiajà tylko odsetek chorych
z poprawà s∏uchu (Latkowski 1998, O˝dziƒski
i in. 1999).

Stosowanie ró˝nych metod obliczania
pooperacyjnej rezerwy Êlimakowej utrudnia
porównywanie wyników operacji strzemiàczka.
Wykorzystanie przedoperacyjnych progów PK
powoduje zwi´kszenie odsetka bardzo dobrych
wyników s∏uchowych. De Bruijn i in. (2001) wy-
kazali, ˝e odsetek przypadków z zamkni´ciem
RS do 10 dB obliczony wed∏ug tej metody jest
istotnie wy˝szy ni˝ liczony metodà zaleconà
przez Amerykaƒskà Akademi´ Otolaryngologii –
Chirurgii G∏owy i Szyi (Monsell i in. 1995).
Ocena zamkni´cia rezerwy Êlimakowej z wyko-
rzystaniem przedoperacyjnego progu PK wyka-
za∏a zmniejszenie RS we w∏asnej grupie chorych
do 10 dB u 149 (80%) osób.

Na uzyskane wyniki istotnie wp∏ywa tak˝e
wybór cz´stotliwoÊci, na podstawie których obli-
cza si´ Êredni próg PP, PK lub rezerw´ Êlima-
kowà. Wielu autorów analizuje cz´stotliwoÊci
0,5, 1 i 2 kHz (Latkowski 1998, Namys∏owski i
Âcierski 1999, O˝dziƒski i in. 1999, Somers i in.
1994). Niektórzy wykorzystujà równie˝ cz´sto-
tliwoÊç 4 kHz (Chodynicki i in. 1999, Häusler
2000, Kawiorska i in. 1988), a inni do∏àczajà
tak˝e 0,25 kHz. Z powodu tych ró˝nic konieczne
jest przyj´cie spójnych zasad prezentacji wy-
ników operacji poprawiajàcych s∏uch (de Bruijn
i in. 2001).

Rozbie˝noÊci wyników operacyjnego lecze-
nia otosklerozy wynikajà równie˝ ze stosowania
ró˝nych protez strzemiàczka oraz ró˝nych tech-
nik operacyjnych.

G∏ównym celem leczenia operacyjnego
w otosklerozie jest poprawa s∏uchu, jednak szum
uszny spotykany u 56–79% chorych (Del Bo i in.
1987, Glasgold i Altmann 1966) mo˝e stanowiç
dla chorego du˝y problem. W badaniach w∏a-
snych obserwowano wyst´powanie szumów
usznych u 161 (86%) chorych. WÊród nich u 89%
szum uszny po operacji ustàpi∏ lub zmniejszy∏
si´, a u 11% nie uleg∏ zmianie. Podobne wyniki
przedstawili Gersdorff i in. (2000). W ocenianej
przez nich grupie 80% chorych podawa∏o
zmniejszenie lub ustàpienie szumu. W materiale
Latkowskiego (1998) 44% chorych po operacji
nadal odczuwa∏o szum uszny. Wielu autorów
podaje ustàpienie lub zmniejszenie szumów
usznych u oko∏o 70% chorych po operacji (Glas-
gold i Altmann 1966, Sakai i in. 1995). Sakai
i in. (1995) wykazali, ˝e szum uszny ust´puje

cz´Êciej po stapedektomii cz´Êciowej lub stape-
dotomii (40%) ni˝ po stapedektomii ca∏kowitej
(10%). Badania w∏asne, obejmujàce chorych
g∏ównie po stapedektomii cz´Êciowej i stapedo-
tomii, wykaza∏y ustàpienie szumów usznych
u 72% chorych, nie uda∏o si´ jednak wykazaç
przedoperacyjnych czynników predysponujà-
cych do takiego efektu (Szymaƒski i in. 2003).
Wed∏ug Gersdorffa i in. (2000) zmiana w nat´˝e-
niu szumu usznego nie zale˝y od wielkoÊci po-
operacyjnej rezerwy Êlimakowej, p∏ci chorego
ani Êrednicy zastosowanej protezy.

Dornhoffer i in. (1994) analizowali wyniki
s∏uchowe po 5–11 latach od operacji w grupie 35
chorych i wykazali nieznaczne pogorszenie pro-
gów PP i PK po tym czasie. W badaniach
uwzgl´dniajàcych wyniki s∏uchowe po d∏u˝szym
okresie obserwacji (15–18 lat) tak˝e wykazano
tylko niewielkie pogorszenie s∏uchu i wiàzano je
z wiekiem chorych (Del Bo i in. 1987, Glasscock
i in. 1995, Langman i in. 1991).

Powik∏ania leczenia 
Nowoczesne techniki mikrochirurgiczne nie

sà pozbawione ryzyka powik∏aƒ. Powik∏ania
po stapedektomii mo˝na podzieliç ze wzgl´du
na czas ich wystàpienia. Mogà one byç zauwa˝o-
ne podczas operacji, pojawiç si´ we wczesnym
okresie pooperacyjnym (kilka dni po operacji)
lub wystàpiç po kilku tygodniach, miesiàcach lub
latach od operacji. Póêne powik∏ania bardzo
trudno poddajà si´ leczeniu, dlatego tak wa˝ne
jest im zapobieganie (Causse 1986). Najgroê-
niejszym powik∏aniem stapedektomii jest ca∏ko-
wite uszkodzenie b∏´dnika z g∏uchotà i najpierw
ostrym, a nast´pnie przewlek∏ym zaburzeniem
czynnoÊci narzàdu równowagi oraz cz´sto z do-
kuczliwym szumem. Wy∏àczenie czynnoÊci b∏´d-
nika po operacji strzemiàczka zdarza si´ bardzo
rzadko, jednak praktycznie wszyscy autorzy po-
dajà takie przypadki. W du˝ym materiale czo-
∏owych otochirurgów g∏uchota zdarza si´ u
0–3,5% operowanych chorych (Gierek i in. 1992,
Häusler 2000, Latkowski 1998, Smyth i Hassard
1978). W ma∏ym materiale chirurgów o ograni-
czonym doÊwiadczeniu odsetek ten jest pewnie
wi´kszy, poniewa˝ powik∏ania wyst´pujà g∏ów-
nie w okresie uczenia si´ nowej metody. W
wielu przypadkach przyczyna uszkodzenia ucha
wewn´trznego nie jest znana (Mann i in. 1996).
Przyjmuje si´, ˝e na powik∏ania ze strony ucha
wewn´trznego bardziej nara˝eni sà chorzy z
obliteracyjnà postacià otosklerozy (Schuknecht
1993) oraz ze wspó∏istniejàcà chorobà Méni¯re'a
(Shea i in. 1994). Del Bo i in. (1987) uwa˝ajà,
˝e g∏uchota wyst´puje cz´Êciej u chorych z
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otosklerozà jednostronnà ni˝ z chorobà obu-
stronnà. Postulowano równie˝ zwiàzek mi´dzy
pooperacyjnà g∏uchotà i pora˝eniem nerwu twa-
rzowego a oko∏ooperacyjnà infekcjà wirusem
Herpes (Bonkowsky i in. 1998).

Powa˝nym powik∏aniem stapedektomii jest
p∏ywajàca podstawa strzemiàczka. Podczas
próby wykonania otworu w protezie dochodzi
do uruchomienia podstawy strzemiàczka i zanu-
rzenia jej w przych∏once. Dokoƒczenie zabiegu w
tym przypadku jest bardzo trudne i wià˝e si´
ze znacznym ryzykiem uszkodzenia b∏´dnika.
Z tego powodu akceptowane jest przerwanie
zabiegu i zaproponowanie choremu aparatu
s∏uchowego lub skierowanie go do chirurga
z wi´kszym doÊwiadczeniem (Pietruski 1994).
Wprowadzenie technik laserowych zminimalizo-
wa∏o ryzyko wystàpienia p∏ywajàcej podstawy.
Za pomocà lasera argonowego lub CO2 wyko-
nuje si´ otwór w podstawie strzemiàczka, nie
wywierajàc na nià nacisku. Laser mo˝na tak˝e
wykorzystaç do wykonania otworu w p∏ywajàcej
podstawie (Häusler 2000). Inne post´powanie
w przypadku tego powik∏ania to usuni´cie
podstawy po wywierceniu otworu we wzgórku
lub odstàpienie od kolejnych etapów zabiegu w
celu ponownego usztywnienia podstawy strze-
miàczka w okienku owalnym. We w∏asnej grupie
chorych do tego powik∏ania dosz∏o u 5 (1,9%)
operowanych, w badaniu Latkowskiego i in.
(1992) u 2%, a w badaniu Gierek i in. (1992)
u 4% chorych.

Kolejnym mo˝liwym powik∏aniem utrudnia-
jàcym wykonanie stapedektomii jest oderwanie
kowade∏ka od m∏oteczka. Po∏àczenie kowade∏ka
z g∏owà m∏oteczka nie jest stawem. Ca∏kowite
zwichni´cie kowade∏ka (luxatio) oznacza jego
oderwanie od m∏oteczka, oderwanie wi´zade∏
kowade∏ka i opadni´cie kowade∏ka na Êcian´ za-
chy∏ku nadb´benkowego. Mniejszym uszkodze-
niem jest oderwanie kowade∏ka od m∏oteczka,
ale bez przerwania wi´zade∏, co mo˝na nazwaç
podwichni´ciem kowade∏ka (subluxatio). Zacho-
wane wi´zad∏a utrzymujà kowade∏ko w prawi-
d∏owym po∏o˝eniu, co po repozycji kowade∏ka
umo˝liwia jego ponowny zrost z g∏owà m∏otecz-
ka. JeÊli kowade∏ko jest ca∏kowicie zwichni´te,
nale˝y wykonaç maleostapedopeksj´ (Go∏àbek
i in. 2003). House (1963) podaje, ˝e przerywa
zabieg, gdy kowade∏ko zostanie zwichni´te,
i koƒczy operacj´ po oko∏o 6 miesiàcach, po zro-
Êni´ciu si´ kosteczek. Do oderwania kowade∏ka
mo˝e dojÊç podczas usuwania nawisu tylnej
Êciany przewodu, usuwania ∏uku strzemiàczka
lub podczas nak∏adania na kowade∏ko protezy.
Mogà si´ do tego przyczyniç trudne warunki

anatomiczne. Powik∏anie to wyst´puje u oko∏o
2% operowanych chorych (Latkowski 1998).
U pacjentów ze zwi´kszonym ciÊnieniem przy-
ch∏onki dochodzi do jej intensywnego wyp∏ywu
(gusher) podczas operacji. Mo˝e on mieç ró˝ne
nat´˝enie. W przypadku typowego silnego wy-
p∏ywu przych∏onki jama b´benkowa wype∏nia
si´ nià w ciàgu kilku sekund, uniemo˝liwiajàc
dalszà operacj´ i gro˝àc nieodwracalnym uszko-
dzeniem ucha wewn´trznego (Perkins 1980).

Do perforacji b∏ony b´benkowej dochodzi
najcz´Êciej podczas nieostro˝nego unoszenia
pierÊcienia w∏óknistego. Glasscock i in. (1995)
podajà wyst´powanie perforacji b∏ony b´benko-
wej u 1% chorych, Causse i Causse (1980) u oko-
∏o 2%, a Latkowski (1998) u oko∏o 14% chorych.
W materiale w∏asnym nie uda∏o si´ zachowaç
struny b´benkowej w 13 (4,8%) przypadkach
(Go∏àbek i in. 2001). Ginsberg i in. (1978) po-
dajà zachowanie struny b´benkowej u 88%
chorych, a u 12% jej rozciàgni´cie lub przeci´-
cie. Latkowski (1998) podaje przerwanie struny
b´benkowej u 17% chorych. Przeci´cie struny
b´benkowej pozostawia mniejsze dolegliwoÊci
ni˝ jej rozciàgni´cie lub przerwanie (House
1963). Do rzadkoÊci nale˝à powik∏ania zapalne
po stapedektomii (Ginsberg i in. 1978, Häusler
2000). Zwykle zapalenie ucha Êrodkowego nie
powoduje ˝adnych nast´pstw, jednak mo˝e byç
przyczynà zapalenia b∏´dnika i g∏uchoty
(Häusler 2000).

Powstanie przetoki perylimfatycznej waha
si´ od 0–4%, w zale˝noÊci od techniki operacji,
rodzaju protezy i materia∏u u˝ytego do uszczel-
nienia otworu w podstawie strzemiàczka (Do-
naldson i Snyder 1993, Latkowski i in. 1992).
Ginsberg i in. (1978) podajà wyst´powanie prze-
toki perylimfatycznej u 0,1% operowanych przez
nich chorych. Glasscock i in. (1995) stwierdzili
wystàpienie tego powik∏ania u 1,3% chorych.
W badaniu Latkowskiego i in. (1992) przetoka
perylimfatyczna wystàpi∏a u 18 (4%) z 457 ope-
rowanych. Autorzy ci wykonywali najcz´Êciej
stapedektomi´ ca∏kowità lub cz´Êciowà i pokry-
wali okienko owalne t∏uszczem lub p∏atkiem
˝y∏y. Wykonujàc stapedotomi´, Gierek i in.
(1992) odnotowali przetok´ perylimfatycznà
u jednego (0,7%) chorego. 

Uszkodzenie nerwu twarzowego podczas
operacji strzemiàczka zdarza si´ bardzo rzadko.
Ginsberg i in. (1978) podajà wyst´powanie tego
powik∏ania u 0,5%, a Latkowski (1998) u 0,3%
pacjentów. Do pora˝enia nerwu twarzowego
mo˝e dojÊç w przypadku nietypowego jego
przebiegu lub przy dehiscencji kana∏u nerwu
twarzowego (Häusler 2000, Latkowski 1998).
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Nieprawid∏owy przebieg nerwu twarzowego
mo˝e byç wskazaniem do przerwania zabiegu
i wykonania otworu w promontorium lub pomi´-
dzy odnogami rozdwojonego nerwu (Szymaƒski
i in. 2003) (ryc. 3). Po operacji strzemiàczka
mo˝e dojÊç do opóênionego o kilka dni pora˝enia
nerwu twarzowego. Wià˝e si´ to z reaktywacjà
wirusów Herpes lub z termicznym uszkodze-
niem przez laser (Mills i in. 2003)

Przeciwwskazania do operacji
Operacja jest przeciwwskazana w chorobie

Méni¯re'a. Zabieg u tych chorych wià˝e si´ z du-
˝ym ryzykiem g∏´bokiego niedos∏uchu odbior-
czego. Inni chorzy z zawrotami g∏owy równie˝
nie sà dobrymi kandydatami do operacji. Nigdy
nie powinno si´ operowaç obojga uszu podczas
jednego zabiegu, poniewa˝ do wystàpienia g∏u-
choty mo˝e dojÊç nawet u chorych operowanych
przez najsprawniejszych chirurgów. Operacj´
drugiego ucha proponuje si´ choremu po up∏y-
wie oko∏o roku od pierwszej operacji. Przeciw-
wskazana jest równie˝ operacja jedynego s∏y-
szàcego ucha. Poniewa˝ po operacji czasem
wyst´pujà zaburzenia równowagi, nale˝y roz-
wa˝yç leczenie zachowawcze u osób starszych

z zaburzeniami równowagi przed operacjà
i u osób, których zawód wymaga posiadania
dobrej równowagi. Nie nale˝y wykonywaç sta-
pedotomii u chorych z perforacjà b∏ony b´ben-
kowej lub z czynnym zapaleniem ucha Êrodko-
wego. Operacja jest mo˝liwa po wykonaniu
myringoplastyki.

Przyczyny reoperacji
Operacje strzemiàczka dajà dobre i trwa∏e

wyniki u wi´kszoÊci chorych. U cz´Êci jednak do-
chodzi do ponownego wystàpienia niedos∏uchu
przewodzeniowego. W takim przypadku propo-
nuje si´ choremu ponownà operacj´. Najcz´st-
szà przyczynà pogorszenia s∏uchu jest od∏àcze-
nie si´ protezy od kowade∏ka. Mo˝e to si´ wiàzaç
z zaroÊni´ciem otworu w podstawie strze-
miàczka i/lub obliteracjà niszy okienka owalne-
go. Podczas reoperacji ponownie wykonuje si´
otwór w podstawie i nak∏ada nowà protez´. Innà
przyczynà mo˝e byç nekroza odnogi d∏ugiej
kowade∏ka. Mo˝e do niej dojÊç z powodu zbyt
ciasno zaciÊni´tej p´tli protezy lub w sytuacji,
gdy po zaroÊni´ciu otworu w podstawie strze-
miàczka proteza jest usztywniona i uszkadza drga-
jàce kowade∏ko. Uwa˝a si´ tak˝e, ˝e nekroza

Ryc. 3. Schemat post´powania w ró˝nych wariantach przebiegu nerwu twarzowego
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tej sytuacji wykonuje si´ maleowestibulopeksj´.
Niektórzy próbujà odtworzyç odnog´ d∏ugà ko-
wade∏ka za pomocà cementu jonomerycznego
i zak∏adajà na takie kowade∏ko protez´. Innym
wskazaniem do reoperacji jest fluktuacyjny nie-
dos∏uch odbiorczy sugerujàcy wytworzenie si´
przetoki perylimfatycznej. Podczas reoperacji za-
myka si´ przetok´ ochrz´stnà i, jeÊli zachowa-
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zak∏ada si´ protez´ na kowade∏ko. ●
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Uprzejmie zapraszam na kurs 
chirurgii laserowej 

organizowany 
przed Zjazdem Otolaryngologów

Polskich w Lublinie  

KURS 
CHIRURGII LASEROWEJ

17.06.2004 
w godz 10.00–12.30

w Centrum Kongresowym 
Akademii Rolniczej przy ul. Akademickiej 15

Walne zebranie delegatów PTORL planowane
jest w tym samym miejscu, tego samego dnia
o godz. 13.00, a otwarcie Zjazdu o godz. 19.00.

Kurs prowadzi 
prof. dr Walter Steiner z Gottingen, 
wybitny ekspert w tej dziedzinie, zw∏aszcza
w chirurgii raka krtani i gard∏a dolnego, autor
doskona∏ego podr´cznika „Endoskopische
Laserchirurgie der Oberen Luft – und Speise-
wege” (Thieme, Stuttgart 1997), wydanego
tak˝e w j´zyku angielskim.

Op∏at´ 80 z∏ za uczestnictwo w kursie prosz´
wp∏acaç do 31.05.2004 na konto: Stowarzy-
szenie Larynx. ING Bank Âlàski Nr 77 1050
1953 1000 0022 6108 8088 (kurs laserowy)
lub 100 z∏ na miejscu w dniu kursu.

Z wyrazami powa˝ania

prof. dr hab. med. Wies∏aw Go∏àbek

maj 2004


