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Szanowni Czytelnicy,

z Nowym Rokiem ma∏o pomyÊlne wiado-
moÊci. Prof. Gerhard Rettinger, sekretarz ge-
neralny Europejskiego Towarzystwa Rynolo-
gicznego (ERS), poinformowa∏ mnie, i˝ Polska
mo˝e zostaç wykluczona z tej organizacji z po-
wodu zbyt ma∏ej liczby cz∏onków. Warunkiem
przynale˝noÊci poszczególnych paƒstw do
ERS i uzyskania prawa posiadania swojego
reprezentanta jest przynale˝noÊç co najmniej
10 osób p∏acàcych na bie˝àco sk∏adki
cz∏onkowskie. Polska spe∏nia∏a ten warunek
od 2000 roku. Wówczas podczas Mi´dzynaro-
dowej Konferencji Rynologicznej w Waszyng-
tonie dostàpiliÊmy zaszczytu bycia przyj´tym
do obu tych organizacji wraz z Bangladeszem,
Chinami i Pakistanem. Równie˝ w tym samym
roku Walne Zgromadzenie ERS wybra∏o mnie
na swojego reprezentanta w Polsce.

Moja kadencja delegata ERS na Polsk´
up∏ywa za trzy lata i by∏oby strasznym niepo-
rozumieniem, gdyby wraz z moim odejÊciem
skoƒczy∏a si´ obecnoÊç Polski w tej organi-
zacji. Dlatego te˝ informuj´ o tym wszystkich
zainteresowanych rynologià, jak równie˝
Kierowników Klinik i Kolegów Ordynatorów.
Roczna sk∏adka ERS wynosi 80 euro, a w za-
mian, oprócz korzyÊci wynikajàcych z przy-
nale˝noÊci do tej organizacji, otrzymuje si´
równie˝ kwartalnik „Journal of Rhinology”.
Wszystkich zainteresowanych odsy∏am na
stron´ internetowà:

www.europeanrhinologicsociety.org

Ze swojej strony nosz´ si´ z zamiarem
zg∏oszenia na Walne Zgromadzenie Stowarzy-
szenia „Rynologia Polska” projektu uchwa∏y,
wg której cz∏onkowie stowarzyszenia, którzy
na bie˝àco op∏acajà sk∏adki ERS, b´dà mogli
otrzymywaç z funduszy Stowarzyszenia zwrot
kosztów poniesionych z tego tytu∏u.

Serdecznie pozdrawiam

prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

Warszawa, styczeƒ 2006

www.magazynorl.pl
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TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

JAN SZMUR¸O
(1867–1952)

Urodzi∏ si´ w osadzie Miedênie w powiecie
W´growskim, syn Juliana, pisarza gminnego
i Marianny z d. Zawadzkiej. W 1877 r. ukoƒczy∏
pierwszà klas´ gimnazjum prywatnego i przez
trzy lata pozostawa∏ w domu ze wzgl´du na
ci´˝kie warunki materialne rodziców. Od 1881 r.
pobiera∏ nauk´ w progimnazjum i w V Paƒstwo-
wym Gimnazjum M´skim w Warszawie, gdzie
zda∏ matur´ w 1887 r. Studia uniwersyteckie
odby∏ w latach 1887–1892 na Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskujàc
dyplom lekarza nr 1795 cum eximia laude
i 11.02.1892 r., pozwolenie na wykonywanie
zawodu. Podczas studiów nale˝a∏ do tajnej orga-
nizacji Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej „Zet”, do
Bratniej Pomocy i Ko∏a Studentów. Od jesieni
1892 r. by∏ asystentem Oddzia∏u Chorób We-
wn´trznych w Szpitalu Âw. Ducha w Warszawie,
asystentem przy Katedrze Farmakologii i Zak∏a-
dzie Anatomii Patologicznej.

W sierpniu 1894 r. za dzia∏alnoÊç polityczno-
-spo∏ecznà zosta∏ aresztowany, osadzony w
X pawilonie Cytadeli Warszawskiej i 6.04.1896 r.
wyrokiem prokuratury skazany na 15-letnie
zes∏anie do guberni wo∏ogodzkiej. Przebywa∏
w Samarze, gdzie by∏ kierownikiem Oddzia∏u
Chorób Wewn´trznych, Uszu, Nosa i Gard∏a
w Szpitalu Ziemskim, lekarzem rosyjskiego
Czerwonego Krzy˝a, lekarzem szkolnym dwóch
gimnazjów, wyk∏adowcà w szkole felczerskiej
oraz prowadzi∏ praktyk´ prywatnà. W 1899 r.
otrzyma∏ pozwolenie na wyjazd za granic´ i uda∏
si´ do Berlina, gdzie szkoli∏ si´ w klinice laryn-
gologicznej u prof. B. Frenkla i w klinice otia-
trycznej u doc. A. Jansena. W 1902 r. ponownie
wyjecha∏ do Berlina, pracowa∏ w klinikach prof.
B. Frenkla i doc. A. Jansena oraz ucz´szcza∏
na wyk∏ady prof. otiatrii J. Lucae’go, potem

do Pary˝a, gdzie szkoli∏ si´ na Oddziale Laryngo-
logicznym Szpitala St. Antoine u M. Lermoyeza
i w Klinice Laryngologicznej u prof. P. Selileau.
Od maja 1904 r. do sierpnia 1905 r. by∏ ordyna-
torem w szpitalu frontowym Rosyjskiego Czer-
wonego Krzy˝a w Mand˝urii. W 1907 r. prze-
bywa∏ w krakowskiej Klinice Laryngologicznej
prof. P. Pienià˝ka i w wiedeƒskich klinikach otia-
trycznych prof. O. Chiariego i prof. A. Pulitzera.
By∏ jednym z pierwszych, który na terenie Sama-
ry i Rosji wykonywa∏ du˝e operacje uszu, nosa
i gard∏a. Dekretem z 13.04.1909 r. zosta∏ miano-
wany tytularnym radcà, a nast´pnie dekretem
z 21.12.1909 r. – królewskim asesorem oraz
aktem urz´dowym z 21.03.1911 r. radcà dworu.

Dnia 13.12.1911 r. zosta∏ zwolniony z zes∏a-
nia, powróci∏ do Warszawy, gdzie sprowadzi∏
prochy ˝ony i syna, którzy zmarli w Rosji. Zajà∏
si´ praktykà prywatnà, zatrudni∏ si´ jako lekarz
w Ambulatorium Laryngologicznym i konsultant
Kliniki Chirurgicznej w Szpitalu Âw. Ducha.
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W 1915 r. podczas tworzenia polskiego szkolnic-
twa powszechnego zosta∏ mianowany naczel-
nym lekarzem Sekcji Higieny Szkolnej Wydzia∏u
Szkolnego Magistratu Warszawy. Pe∏niàc to
stanowisko do 1918 r., zorganizowa∏ opiek´
higienicznà w szko∏ach, za∏o˝y∏ Lig´ Szkolnà
Przeciwgruêliczà i wprowadzi∏ leczenie wad
mowy u uczniów szkó∏ podstawowych i Êrednich.
W Komitecie Obywatelskim Warszawy pe∏ni∏
funkcje: cz∏onka Sekcji ds. Stowarzyszeƒ, Sekcji
Zdrowia Publicznego, Komisji Opieki Sanitarnej
nad Uchodêcami. W 1918 r. by∏ brany pod
uwag´ przy obsadzaniu Katedry Otolaryngologii
Uniwersytetu Jagielloƒskiego.

W lipcu 1923 r. dekretem Prezydenta RP
zosta∏ powo∏any w charakterze profesora zw.
na kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, którà
objà∏ 12.10.1923 r. Klinika zosta∏a umieszczo-
na na terenie Wojskowego Szpitala Okr´gowego.
W 1925 r. w przydzielonym budynku zorganizo-
wa∏ klinik´ na 40 ∏ó˝ek z oddzia∏em gruêlicy
górnych dróg oddechowych. W 1926 r. zosta∏ po-
wo∏any przez Departament Zdrowia na kierow-
nika Oddzia∏u Wziewalnianego w Ciechocinku,
a w 1931 r. na kierownika semanatorium rado-
wego. Zorganizowa∏ te˝ inhalatorium w Dru-
skiennikach. W latach 1928–1938 urzàdza∏
coroczne kursy dokszta∏cajàce dla lekarzy i
wyk∏ady z zakresu balneologii. Za podr´cznik
„Choroby nosa i jamy nosogard∏owej” uzyska∏
stopieƒ naukowy doktora medycyny w 1927 r. na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Poznaniu.

Wielki talent i g∏´bokie zami∏owanie do pracy
dydaktycznej i naukowej pozwoli∏y mu rozwinàç
szerokà dzia∏alnoÊç pedagogicznà i naukowà.
Propagowa∏ rol´ i znaczenie otolaryngologii
w medycynie i koniecznoÊç uczynienia z niej obo-
wiàzkowego przedmiotu. Dzi´ki swym staraniom
na terenie Uniwersytetu Wileƒskiego otolaryngo-
logi´ uznano za obowiàzkowy przedmiot naucza-
nia w programie studiów lekarskich. Nauczanie
otolaryngologii postawi∏ na wysokim poziomie
i stworzy∏ w∏asnà szko∏´ kszta∏cenia studentów
i lekarzy specjalistów. W 1929 r. utworzy∏
przy Klinice Poradni´ Wad G∏osu i Mowy. W Kli-
nice stworzy∏ baz´ naukowà do prowadzenia prac
badawczych nad twardzielà, znacznie rozpo-
wszechnionà na Kresach Wschodnich. Wyszkoli∏
ok. 25 asystentów na dobrych specjalistów i habi-
litowa∏ dwóch: Benedykta Dylewskiego (1932)
i Tadeusza Wàsowskiego (1936). Od 1927 r. orga-
nizowa∏ dwutygodniowe kursy dokszta∏cajàce dla
otolaryngologów.

W 1936 r. przeszed∏ na emerytur´ jako pro-
fesor honorowy USB. Przeniós∏ si´ do Warszawy

i kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç lekarskà, naukowà
i spo∏ecznà. Po Êmierci swego nast´pcy prof.
T. Wàsowskiego, na polecenie ministra WRiOP
wróci∏ do Wilna, gdzie prowadzi∏ wyk∏ady
w 1937–1938 r. i kierowa∏ klinikà. Od 1938 r.
pracowa∏ w Warszawie, w Zak∏adzie Histologii
UW. Podczas okupacji by∏ konsultantem w
Szpitalu Ujazdowskim, od 1940 r. w Szpitalu
Skarbców i w 1944 r. w Szpitalu Maltaƒskim.
Od 1943 r. do 1.08.1944 r. naucza∏ otolaryngolo-
gii studentów medycyny tajnego Uniwersytetu
Warszawskiego. Podczas Powstania Warszaw-
skiego pracowa∏ w szpitalu powstaƒczym bata-
lionu „Gozdawa”, szpitalu powstaƒczym przy
ul. Piusa XI i w Szpitalu SS. Urszulanek.
24.09.1944 r. zosta∏ wywieziony ze szpitalem
do Piastowa.

W grudniu 1946 r. powo∏ano go w charak-
terze profesora zwyczajnego na kierownika
Katedry i Zak∏adu Historii Medycyny i Przyspo-
sobienia Lekarskiego Wydzia∏u Lekarskiego
Uniwersytetu ¸ódzkiego. Od 1950 r. do koƒca
˝ycia by∏ dyrektorem Biblioteki Lekarskiej AM
w ¸odzi. W 1952 r. otrzyma∏ godnoÊç profesora
honorowego AM w ¸odzi. W 1947 r. przyjà∏
stanowisko kierownika inhalatorium i kon-
sultanta naukowego Paƒstwowego Zak∏adu
Zdrojowego w Ciechocinku. W 1960 r. w∏adze
miasta Ciechocinka nazwa∏y jednà z ulic jego
nazwiskiem.

Wszechstronne wykszta∏cenie, dobra znajo-
moÊç siedmiu j´zyków: angielskiego, francus-
kiego, niemieckiego, w∏oskiego, rosyjskiego,
greckiego i ∏aciny oraz s∏absza hiszpaƒskiego
i czeskiego, wielka pracowitoÊç i umiej´tnoÊç
organizacji pracy pozwoli∏y mu poza otolaryngo-
logià opanowaç wiele dziedzin medycyny. Doro-
bek naukowy w liczbie 174 publikacji obejmuje
prace z otolaryngologii, farmakologii, balneologii,
higieny, medycyny spo∏ecznej, historii medycyny
i dydaktyki. 103 prace z otolaryngologii oparte
by∏y na bogatym materiale klinicznym i doÊwiad-
czalnym, a porusza∏ w nich zagadnienia do-
tychczas nieopracowane. Napisa∏ 4-tomowy
kompletny podr´cznik otolaryngologii, nagro-
dzony przez PAU w 1936 r. Opracowa∏ rozdzia∏y
z otolaryngologii do podr´czników higieny, chorób
zakaênych i encyklopedii zdrowia. Wiele prac po-
Êwi´ci∏ reformie studiów lekarskich, nauczaniu
otolaryngologii, szpitalnictwu otolaryngologicz-
nemu i opiece lekarskiej w szko∏ach. Pozostawi∏
prace z historii medycyny uwieƒczone podr´czni-
kiem historii medycyny staro˝ytnej. By∏ autorem
oÊmiu monografii, licznych wspomnieƒ o zmar-
∏ych lekarzach i prac poÊwi´conych zas∏ugom
naukowym polskich lekarzy i uczonych.



Czynnie uczestniczy∏ we wszystkich zjaz-
dach otolaryngologów polskich i w szeÊciu mi´-
dzynarodowych zjazdach otolaryngologicznych.
By∏ cz∏onkiem Stowarzyszenia Lekarzy Polskich,
Polskiego Tow. Medycyny Spo∏ecznej, jednym
z trzech za∏o˝ycieli Polskiego Tow. Otolaryngolo-
gicznego (1921), jego prezesem w latach
1925–1926 i 1938–1939, przewodniczàcym
Sekcji Wileƒskiej Towarzystwa (1924–1936),
redaktorem naczelnym Polskiego Przeglàdu Oto-
-laryngologicznego (1926–1936), a od 1947 r.
Otolaryngologii Polskiej, cz∏onkiem Wileƒskiego
Tow. Lekarskiego, Polskiego Tow. Przyjació∏
Nauk w Wilnie, Tow. Naukowego Warszawskiego,
Polskiego Tow. Higienicznego, Polskiego Tow.
Eugenicznego, Tow. Przeciwgruêliczego War-
szawskiego, Tow. Przyrodników im. M. Koper-
nika, Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci, Polskiego
Tow. Lekarzy Zdrojowiskowych, Collegium
Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum,
Polsko-Francuskiego Tow. Lekarskiego, Jugos∏o-
wiaƒskiego Tow. Lekarskiego, Mi´dzynarodo-
wego Komitetu Zjazdów Otolaryngologicznych,
Komitetu Narodowego do Badaƒ nad Twar-
dzielà i Komitetu Narodowego do Badaƒ nad
Ozenà, cz∏onkiem korespondentem Francus-
kiego Tow. Otolaryngologicznego i Czechos∏o-
wackiego Tow. Lekarskiego oraz cz∏onkiem
honorowym Polskiego Tow. Otolaryngologicz-
nego, Madryckiego Tow. Otolaryngologicznego,
Tow. Lekarskiego Cz´stochowskiego, ¸ódzkiego,
Ciechociƒskiego.

By∏ przyk∏adem wzorowej pracy spo∏ecznej
cz∏onkiem G∏ównego Zarzàdu Zwiàzku Lekarzy
Paƒstwa Polskiego, Rady Izby Lekarskiej Wileƒ-
sko-Nowogródzkiej, wiceprezesem Zarzàdu
Okr´gu Wileƒskiego PCK, cz∏onkiem Paƒstwo-
wej Naczelnej Rady Zdrowia i Komisji Opieki
Zdrowotnej nad M∏odzie˝à, Komisji Opieki Spo-
∏ecznej Województwa Wileƒskiego, prezesem
Sekcji Zdrowia Centralnych Opiek Szkolnych
i wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjació∏
Zwiàzku Strzeleckiego.

Odznaczony zosta∏ m.in. Krzy˝em Koman-
dorskim Orderu Polonia Restituta, Z∏otym Krzy-
˝em Zas∏ugi, Medalem Niepodleg∏oÊci, Srebr-
nym i Bràzowym Medalem Rosyjskiego Czerwo-
nego Krzy˝a i Odznakà Polskiego Czerwonego
Krzy˝a.

Zmar∏ w wieku 85 lat. Pochowany zosta∏
na Cmentarzu Powàzkowskim w Warszawie.

dr Stanis∏aw Zab∏ocki

mmaaggaazzyynn OTORYNO-
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Przyznana w 2004 r. Nagroda Nobla w dzie-
dzinie medycyny dla profesorów Lindy Buck i
Richarda Axela za szczególne osiàgni´cia w
badaniu mechanizmów percepcji w´chowej
zwróci∏y uwag´ na znaczenie tego zmys∏u. Przez
wiele lat uwa˝ano, ˝e zmys∏ powonienia nie
odgrywa szczególnej roli, poniewa˝ cz∏owiek
wÊród kr´gowców nale˝y do mikrosmatyków.

Cz´sto zapomina si´, ˝e na psychik´ cz∏o-
wieka oddzia∏ujà nie tylko wra˝enia s∏uchowe,
wzrokowe i smakowe, ale tak˝e w´chowe. Zna-
czenie wra˝eƒ w´chowych dostrzega si´ dopiero
podczas oceny jakoÊci ˝ycia chorych, którzy
z ró˝nych przyczyn nie mogà korzystaç z okolicy
w´chowej jamy nosowej, w której sà zlokalizo-
wane receptory zmys∏u powonienia.

STRUKTURA RECEPTORA W¢CHOWEGO
Nab∏onek w´chowy zajmuje u cz∏owieka ok.

1–3 cm2 b∏ony Êluzowej jamy nosowej w górnym
odcinku przegrody nosa, na stropie i na przed-
nim koƒcu ma∏˝owiny nosowej górnej. U dziecka
nab∏onek w´chowy jest strukturalnie jednolity.
Z wiekiem pojawiajà si´ w nim coraz wi´ksze po-
la nab∏onka oddechowego. Zanikanie obwodo-
wych neuronów w´chowych zlokalizowanych
w b∏onie Êluzowej okolicy w´chowej jest jednà
z przyczyn os∏abienia powonienia w wieku star-
czym, czyli presbyosmii (Morrison i in. 1990).
Os∏abienie powonienia po 65. roku ˝ycia na
poziomie molekularnym mo˝na wyt∏umaczyç
utratà ekspresji genów receptorów w´chowych
na skutek skracania telomerów w kolejnych
podzia∏ach, spowodowanego brakiem aktywnej
telomerazy (Nowak i in. 2001).

Nab∏onek w´chowy, znacznie grubszy
od otaczajàcego go nab∏onka oddechowego, jest
zbudowany ze zr´bu oraz komórek receptoro-
wych. Dendryt dwubiegunowej komórki recep-
tora na powierzchni nab∏onka zmys∏owego jest
zakoƒczony p´cherzykiem w´chowym o kszta∏-
cie kolbowatym z 10–30 rz´skami w´chowymi.

Brak ramion dyneinowych sugeruje, ˝e rz´-
ski te, w przeciwieƒstwie do nab∏onka oddecho-
wego, sà nieruchome (Jafek 1983, Nickel 1997). 

Cia∏ka komórek receptorowych sà po∏o˝one
zazwyczaj w cz´Êci Êrodkowej nab∏onka w´cho-

POST¢PY  W OLFAKTOLOGII
KLINICZNEJ

prof. dr hab. med. Andrzej Obr´bowski

Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii AM 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Obr´bowski
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznaƒ

ADVANCES IN CLINICAL OLFACTOLOGY

In connection with the Nobel-Prize in medicine in
2004 for professors: L. Buck and R. Axel the structure
of olfactory receptor and mechanism of odour
perception were discussed. It was underlined that
clinical usefulness of psychophysical olfactometry
and especially value of smell fatigue in diagnostics of
central and peripheral olfaction disorders. Among
methods objective olfactometry own experience
with evoked olfactory potentials were presented. It
was paid attention to necessity of standarization of
this electrophysiological method. 

(Mag. ORL, 2006, V, 1, 7–11)

KEY WORDS: 
smell perception, psychophysical and objective
olfactometry, evoked olfactory potentials
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wego. Jest to w pewnym stopniu uzale˝nione
od dojrza∏oÊci komórki w´chowej: najm∏odsze
le˝à bli˝ej komórek podstawnych, natomiast
starsze przemieszczajà si´ bli˝ej powierzchni
nab∏onka (Gil-Carcedo i in. 2000).

Wyró˝nia si´ dwa typy komórek zr´bowych:
1. Komórki podstawne, z których nawet u osob-
ników doros∏ych mogà regenerowaç komórki
receptorowe oraz podporowe (Graziadei i in.
1978). Przypuszcza si´, ˝e komórki podstawne
wywodzà si´ z komórek gruczo∏ów Bowmana.
Wyró˝nia si´ dwa typy komórek podstawnych:
smuk∏e, które poprzez mitoz´ ulegajà transfor-
macji w komórki sferyczne ró˝nicujàce si´
w neurony receptorowe lub komórki podporowe
(Carr i in. 1991).
2. Komórki podporowe, których szczytowe po-
wierzchnie pokryte sà mikrokosmkami. Komórki
podporowe pe∏nià funkcj´ od˝ywczà i ochronnà
wobec komórek w´chowych. Wed∏ug Gil-Carce-
do i in. (2000) majà one tak˝e w∏aÊciwoÊci
wydzielnicze. Jafek (1983) wyró˝nia jeszcze ko-
mórki mikrokosmkowe (ang. microvillar cells).
Dochodzà one do powierzchni nab∏onka w´cho-
wego i na swojej powierzchni majà 75–100 mi-
krokosmków. Stosunek tych komórek do komó-
rek w´chowych szacuje si´ jak 1:10. CzynnoÊç
ich jest nieznana, przypuszcza si´, ˝e mogà byç
drugim typem komórek receptorowych.

Komórki podporowe charakteryzujà si´ wy-
sokim st´˝eniem cytochromu P-450, co umo˝li-
wia degradacj´ i niszczenie niektórych czàstek
organicznych, tak˝e toksycznych (Nef i in. 1989).

Nab∏onek w´chowy pokrywa warstwa Êlu-
zowa utworzona przez wydzielin´ gruczo∏ów
Bowmana, które sà zlokalizowane w blaszce
w∏aÊciwej b∏ony Êluzowej, oraz przez komórki
podporowe nab∏onka w´chowego i komórki kub-
kowe nab∏onka oddechowego. Dzi´ki temu
oÊrodkowy uk∏ad nerwowy jest chroniony
przed przenoszeniem aksonami pierwszego neu-
ronu toksyn i ró˝nych patogenów. Gruczo∏y
Bowmana wydzielajà bowiem immunoglobu-
lin´ A oraz proteiny przeciwbakteryjne: laktofer-
ryn´ i lizozym. Gil-Carcedo i in. (2000) wykaza-
li, ˝e najbardziej powierzchowna cz´Êç warstwy
Êluzowej jest strefà homogennà, bezstruktu-
ralnà, o ma∏ej g´stoÊci elektronowej.

MECHANIZM PERCEPCJI W¢CHOWEJ
Pierwszym etapem procesu percepcji w´-

chowej jest przeniesienie czàstek wonnych
do receptora. W procesie akumulacji czàstek
wonnych w pobli˝u receptora wa˝nà rol´ odgry-
wa przypuszczalnie wydzielane przez gruczo∏y
Bowmana bia∏ko noÊnikowe wià˝àce substancj´

wonnà (ang. odorant binding protein, OBP) (Nic-
kel 1997). W drugim etapie mechanizmu per-
cepcji czàstki wonne wià˝à si´ z receptorem
bia∏kowym komórek w´chowych. Czàstki niewy-
korzystane sà usuwane przez degeneracj´ enzy-
matycznà w komórkach podporowych lub te˝
przenikajà poprzez przestrzenie mi´dzykomór-
kowe do uk∏adu naczyniowego. W percepcji w´-
chowej decydujàcà rol´ odgrywajà w´chowe re-
ceptory przezb∏onowe sprz´˝one z bia∏kiem G.
Nale˝à one do du˝ej rodziny bia∏ek charaktery-
zujàcych si´ siedmioma domenami sprz´˝onymi
z uk∏adem transdukcyjnym.

Czàstka wonna zatem przyniesiona bia∏kiem
noÊnikowym (OBP) wià˝e si´ z receptorem w´-
chowym i ten zespó∏ aktywizuje w cytoplazmie
komórki w´chowej bia∏ko G. Z kolei aktywne
bia∏ko G pobudza cyklaz´ adenylanowà, dzi´ki
której z cytoplazmatycznego trójfosforanu ade-
nozyny (ATP) powstaje cykliczny monofosforan
adenozyny cAMP. Drugi messenger otwiera ka-
na∏y kationowe, a nap∏yw jonów Na+ do wn´-
trza komórki w´chowej powoduje jej depolary-
zacj´ i powstanie biopotencja∏u przenoszonego
do oÊrodkowego uk∏adu nerwowego drogà w´-
chowà.

Przypuszcza si´, ˝e niektóre czàstki wonne
przez uczynnienie w rz´skach komórki w´cho-
wej trójfosforanu inozytolu (IP3) prowadzà
do otwarcia kana∏ów wapniowych (Ca+2) i de-
polaryzacji komórki pierwszego neuronu (Obr´-
bowski 2002).

Istnieje wiele poglàdów t∏umaczàcych iden-
tyfikacj´ bodêców w´chowych. Mori i in. (1999)
uwa˝ajà, ˝e dyskryminacja czàstek w´chowych
zachodzi w opuszce w´chowej dzi´ki odpowied-
nim po∏àczeniom aksonów pierwszych neuro-
nów w´chowych z dendrytami komórek mitral-
nych, tworzàcych modu∏y wykrywajàce cech´
molekularnà (k∏´buszek z powiàzanymi z nim
neuronami receptorowymi okreÊlany jest jako
molecular-detecting unit) oraz dzi´ki lokalnym
powiàzaniom neuronalnym pomi´dzy ró˝nymi
modu∏ami. 

Klasyczny opis opuszki w´chowej poda∏
Ramon y Cajal (cyt. wg Gil Carcedo i in. 2000).
Sk∏ada si´ ona z 7 warstw: 1– nitki w´chowe,
2 – k∏´buszkowa: aksony komórek w´chowych
tworzà synapsy z dendrytami komórek mitral-
nych; w sàsiedztwie tych k∏´buszków wyst´pujà
komórki oko∏ok∏´buszkowe, 3 – splotowata
zewn´trzna, 4 – komórek mitralnych, które
wspólnie z komórkami kiÊciastymi tworzà drugi
neuron w´chowy, 5 – splotowata wewn´trzna,
6 – komórek ziarnistych, które poprzez swoje
dendryty majà liczne po∏àczenia z komórkami
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mitralnymi i kiÊciastymi, 7 – podwyÊció∏kowa.
Zdaniem Schoenfelda i in. (1985) komórki te
przekazujà informacje pomi´dzy k∏´buszkiem
i najbardziej powierzchownie po∏o˝onymi ko-
mórkami kiÊciastymi. Dzi´ki temu wytwarza si´
wewnàtrzopuszkowy system kojarzeniowy. 

W 2004 r. Nagrod´ Nobla w dziedzinie me-
dycyny otrzymali Linda Buck, profesor neurobio-
logii Uniwersytetu Washingtona i Fred Hutchin-
son z Cancer Research Center w Seattle, i Richard
Axel, profesor patologii i biochemii Uniwersyte-
tu Columbia w Nowym Jorku, za prace dotyczà-
ce kodowania receptorów w´chowych i dzia∏ania
uk∏adu w´chowego na poziomie molekularnym.
W 1991 r. wykryli oni pierwsze geny kodujàce
receptory w´chowe. Dzi´ki zainicjowanym przez
nich badaniom molekularnym wykazano obec-
noÊç tysiàca genów (tj. ok. 3% naszego genomu),
z których ka˝dy wià˝e si´ z wytwarzaniem jed-
nego typu receptora w´chowego. Badania Buck
i Axela (1991) wykaza∏y, ˝e w ka˝dej komórce
w´chowej pojawia si´ ekspresja tylko jednego
rodzaju receptora, a praktycznie wra˝enie zapa-
chu jest spowodowane oddzia∏ywaniem z ró˝-
nym nat´˝eniem wielu czàstek wonnych na
receptory w´chowe. A zatem z jednej strony re-
ceptor w´chowy ma zdolnoÊç wiàzania nie tylko
jednej substancji wonnej, z drugiej zaÊ strony
jedna substancja wonna mo˝e byç przyj´ta przez
wiele receptorów (Trotier i in. 1996, Malnic i in.
1999).

Nowak i in. (2001) uwa˝ajà, ̋ e uk∏ad w´cho-
wy cz∏owieka mo˝e rozpoznawaç wi´cej ani˝eli
10 tysi´cy zapachów, dzi´ki du˝ej liczbie genów
receptorów w´chowych, ich wysokiemu poli-
morfizmowi i specyficznemu wiàzaniu moleku∏
zapachowych. Przypuszcza si´, ˝e nerw trój-
dzielny wzmacnia wra˝enia w´chowe i modeluje
ich oÊrodkowe przetwarzanie (Hummel i in.
1992).

Wychodzàce z opuszek w´chowych aksony
tworzà pasma w´chowe biegnàce do trzeciego
neuronu w w´chomózgowiu. W trójkàcie w´cho-
wym ka˝de pasmo dzieli si´ na dwa prà˝ki
w´chowe, z których boczny dociera do cia∏a
migda∏owatego, a przyÊrodkowy do pola pod-
spoid∏owego i istoty dziurkowanej przedniej.
Na przebiegu pasm w´chowych wyst´puje jàdro
w´chowe przednie, którego dendryty dochodzà
do opuszki w´chowej, a neuryty poprzez spoid∏o
przednie do przeciwnej pó∏kuli. Jàdro w´chowe
przednie ma wi´c reprezentacj´ obustronnà.
OÊrodek powonienia jest po∏o˝ony w zakr´cie
hipokampa. Wykazano, ˝e bodêce w´chowe
aktywizujà obustronnie pola w zakr´cie skronio-
wym górnym (Kettenmann i in. 1966).

KLINICZNE BADANIE POWONIENIA

Olfaktometria psychofizyczna
W 1965 r. Pruszewicz opublikowa∏ w∏asnà

modyfikacj´ olfaktometrii podmuchowej wg
Elsberga i Levy’ego. Polega∏a ona na iloÊciowym
okreÊleniu minimalnej iloÊci powietrza z sub-
stancjà wonnà, która powodowa∏a odczucie za-
pachu (próg odczucia zapachu, POZ) oraz przy
której badany móg∏ zapach zidentyfikowaç (próg
identyfikacji zapachu– PIZ). Poczàtkowo w bada-
niach stosowano kaw´ naturalnà i olejek cytry-
nowy. Nast´pnie poszerzono zakres substancji
wonnych do czterech, z których po dwa pobu-
dza∏y zakoƒczenia nerwu w´chowego (kawa
naturalna i olejek any˝owy) oraz zakoƒczenia
nerwu w´chowego i trójdzielnego (olejek cytry-
nowy i mi´towy). Pruszewicz okreÊli∏ normy
dla wartoÊci progowych odczucia i identyfikacji
zapachu (Pruszewicz 1965).

W 1966 r. w poznaƒskiej Klinice Otolaryn-
gologicznej wprowadzono badanie zm´czenia
w´chowego, co poszerzy∏o mo˝liwoÊci diagnozo-
wania obwodowych i oÊrodkowych zaburzeƒ
w´chu. O ile w zaburzeniach obwodowych
stwierdza si´ podwy˝szenie progu odczucia za-
pachu przy prawid∏owym progu identyfikacji
i normalnym zm´czeniu w´chowym, to w zabu-
rzeniach oÊrodkowych próg odczucia zapachu
pozostaje w granicach normy, natomiast próg
identyfikacji zapachu jest nieoznaczalny, a zm´-
czenie w´chowe znacznie przed∏u˝one (Prusze-
wicz i in. 1966).

Metoda olfaktometrii podmuchowej pozwa-
la wykryç zaburzenia jakoÊciowe powonienia
okreÊlane jako parosmie, polegajàce na niepra-
wid∏owej indentyfikacji zapachu, cz´sto znacz-
nie odbiegajàcej od jakoÊci zastosowanego bodê-
ca (Fikentscher i in. 1986).

W pogrypowych uszkodzeniach w´chu poza
hiposmià lub anosmià, czyli zmianami iloÊciowy-
mi, mo˝e wyst´powaç szczególna postaç paro-
smii – kakosmia, polegajàca na sta∏ym odczuwa-
niu nieprzyjemnego zapachu pomimo jego braku
w otoczeniu (Szmeja i in. 1969). 

Olfaktometria podmuchowa Elsberga-Le-
vy’ego, jakkolwiek nale˝àca do metod psychofi-
zycznych, w których badany okreÊla efekt za-
dzia∏ania bodêca w´chowego, by∏a przydatna
w wielu badaniach z zakresu olfaktologii prze-
mys∏owej czy te˝ endokrynologicznej (Prusze-
wicz i in. 1965) oraz w ocenie nast´pstw urazów
czaszki (Obr´bowski i in. 1979). 

Wspomn´ o badaniach, które w przypadkach
przerostu kory nadnerczy u dzieci wykaza∏y
w 50% przypadków bardzo niskie progi odczucia
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i identyfikacji zapachu i smaku, sugerujàce nad-
wra˝liwoÊç tych dzieci na bodêce w´chowe
i smakowe (Obr´bowski i in. 1994). Podobne
wyniki uzyskano u dzieci z oty∏oÊcià prostà,
przy czym istotne statystycznie obni˝enie progu
odczucia i identyfikacji zapachów stwierdzono
prawie dwukrotnie cz´Êciej po zastosowaniu
bodêców w´chowych pobudzajàcych zakoƒcze-
nia nerwów w´chowego i trójdzielnego (Obr´-
bowski i in. 2000). 

W latach 90. XX w. do badaƒ psychofizycz-
nych w´chu wprowadzono uproszczone testy
standaryzowane. W USA rozpowszechniony jest
UPSIT (University of Pensylwania Smell Identifi-
cation Test). Badanie to mo˝e przeprowadziç
ka˝dy sam po otrzymaniu testu pocztà. Polega
ono na zdrapaniu mikrokapsu∏ki z substancjà
wonnà, umieszczonej na kartoniku, i rozpozna-
niu zapachu. O zdolnoÊci identyfikacji zapachów
mo˝na wnioskowaç z liczby prawid∏owo rozpo-
znanych zapachów (metoda scratch and sniff)
(Doty i in. 1984). Metod´ pensylwaƒskà zastoso-
wali do badania w´chu u osób uzale˝nionych
od narkotyków Podskarbi-Fayette i in. (2005).
Innà wspó∏czesnà metodà psychofizycznà jest
badanie powonienia pa∏eczkami (sztyftami)
w´chowymi (sniffer’sticks). Wykorzystuje si´
w niej zestaw filcowych sztyftów nasàczonych
substancjà wonnà i zamkni´tych odpowiednim
kapslem. Badany stara si´ wyczuç zapach
po zdj´ciu os∏ony.

Niemiecka modyfikacja tej metody polega
na badaniu trzystopniowym (Delank 1998):
stopieƒ 1 polega na rutynowym badaniu pro-
gu odczucia zapachów pobudzajàcych nerwy
I i V w st´˝eniach nadprogowych; stopieƒ 2
– na oznaczaniu odczucia progowego 16-stop-
niowej koncentracji n-izobutanolu; stopieƒ 3
s∏u˝y do badania identyfikacji i dyskryminacji
16 substancji wonnych.

SpoÊród innych podobnych metod olfakto-
metrii psychofizycznej na uwag´ zas∏uguje
CCCRC (Connecticut Chemosensory Clinical
Research Center) i japoƒski T and T-Kit (Cain
i in. 1988; Delank 1998).

W symulacji anosmii przydatna jest metoda
Gütticha, która polega na badaniu tzw. w´chu
smakowego. Je˝eli badanemu z prawid∏owym
w´chem i smakiem podamy na j´zyk esencj´
likierowà, to odpowie on, ˝e odczuwa aromat,
a nie czystà wod´ jak w rzeczywistej anosmii.
Nie zdaje on sobie bowiem sprawy, ̋ e substancja
wonna poprzez nozdrza tylne dosta∏a si´ do jamy
nosowej (Güttich 1961). Pewnà modyfikacjà tej
metody jest olfaktometria do˝ylna, w której sub-
stancja wonna wydziela si´ w p∏ucach i przy

wydechu dostaje si´ do okolicy w´chowej (Furu-
kawa i in. 1988).

Olfaktometria obiektywna
Metody obiektywne stosowane w olfaktome-

trii opierajà si´ na rejestrowaniu reakcji odrucho-
wych, wyra˝ajàcych si´ zmianami w szerokoÊci
êrenicy (odruch w´chowo-êreniczy), opornoÊci
elektrycznej skóry (reakcja skórno-galwaniczna),
rytmu oddechowego czy te˝ cz´stotliwoÊci t´tna
(Herberhold 1975, Gudziol i in. 1987).

Olfaktometria elektroencefalograficzna wy-
korzystuje zmiany w zapisie czynnoÊci bioelek-
trycznej mózgu, polegajàce na wyst´powaniu
tzw. efektu Bergera, czyli zahamowania rytmu
alfa pod wp∏ywem bodêców w´chowych (Obr´-
bowski i in. 1977). 

Próby wykorzystania w´chowych potencja-
∏ów wywo∏anych do olfaktometrii obiektywnej
przeprowadzono we wczesnych latach 80. XX w.
Herberhold (1972) stosowa∏ bodêce w´chowe
o pojemnoÊci 10-20 ml z czasem pobudzania
100-200 ms. Uzyskiwa∏ dwa potencja∏y wywo∏a-
ne, tzw. potencja∏y bliêniacze, z nerwu trójdziel-
nego o latencji 250 ms i z nerwu w´chowego
o latencji 500 ms. Zasadniczym problemem w ol-
faktometrii potencja∏ów wywo∏anych pozostaje
technika pobudzania receptora w´chowego, któ-
ra powinna zapewniç powtarzalnà aplikacj´ im-
pulsów w´chowych.

W poznaƒskiej Klinice Foniatrii i Audiologii
w Êcis∏ej wspó∏pracy z Katedrà i Zak∏adem Biofi-
zyki skonstruowano urzàdzenie pozwalajàce
na dozowanie bodêców w´chowych. Autor urzà-
dzenia, mgr Teodor Âwidziƒski, zaprezentowa∏
je w Wiedniu na Kongresie EMBEC w 1999 r.
(Âwidziƒski i in. 1999). W´chowe potencja∏y wy-
wo∏ane rejestruje si´ aparatem ERA 2250 Mad-
sen Electronics, stosujàc jako bodêce substancje
pobudzajàce zakoƒczenia nerwu w´chowego
oraz nerwów w´chowego i trójdzielnego. Poten-
cja∏y uzyskane podczas pobudzania nerwu w´-
chowego oznaczono Pn-I; mia∏y one latencj´
380–600 ms. Substancje pobudzajàce oba nerwy
dajà dwa potencja∏y wywo∏ane: Pn-V o czasie
utajenia 180–340 ms (z nerwu trójdzielnego)
i Pn-I z latencjà 380-600 ms. Nale˝y sàdziç, ˝e
olfaktometria odpowiedzi wywo∏anych b´dzie
przydatna w obiektywizacji oceny wydolnoÊci
uk∏adu w´chowego (Matern i in. 1995; Obr´-
bowski i in. 2004). 

W najbli˝szym czasie niezb´dna b´dzie
standaryzacja metody rejestracji wywo∏anych
potencja∏ów w´chowych, aby uzyskiwane dane
mog∏y byç porównywalne. Niemieckie Towa-
rzystwo Otolaryngologiczne powo∏a∏o grup´
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roboczà Standardisierung von Riech-und
Schmeck-prüfungen, która opracowa∏a zalece-
nia dotyczàce sposobów podawania bodêca,
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Choroby powodowane zapaleniem naczyƒ
w obr´bie górnych dróg oddechowych wyst´pujà
rzadko i zwykle stwarzajà znaczne problemy
diagnostyczne. TrudnoÊci te wynikajà przede
wszystkim z du˝ej ró˝norodnoÊci objawów
(stwierdza si´ zespo∏y nak∏adania) i lokalizacji
zmian chorobowych. W 1976 roku A. Kussmaul
i R. Maier opisali zespó∏ periarteritis nodosa prze-
biegajàcy z zaj´ciem przewodu pokarmowego,
nerek, ogólnym os∏abieniem i wysokà goràczkà
(Gonzales-Gay 2001). Doniesienia z tamtego
okresu prezentujà przypadki uk∏adowych zapaleƒ
naczyƒ przebiegajàcych bardzo gwa∏townie i koƒ-
czàcych si´ Êmiercià po kilku tygodniach od posta-
wienia rozpoznania. PoÊmiertne badania histopa-
tologiczne wykaza∏y zmiany zapalne w ma∏ych
i Êrednich t´tnicach ze wspó∏istnieniem zmian
guzowatych wzd∏u˝ przebiegu naczyƒ.

ZIARNINIAKOWATOÂå WEGENERA (ZW)
Choroba ta jest schorzeniem uk∏adowym,

charakteryzujàcym si´ zespo∏em ziarniniaków
w obr´bie górnych i dolnych dróg oddechowych
oraz ogniskowymi zmianami zapalnymi nerek,
choç zdarza si´, ˝e mogà byç zaj´te wszystkie
narzàdy. W latach 1936–1939 niemiecki patolog
Friedrich Wegener przedstawi∏ dok∏adne opisy
swoich obserwacji anatomopatologicznych i kli-
nicznych chorych z zapaleniami naczyƒ. Opisanà
przez siebie jednostk´ chorobowà nazwa∏ ziarni-
niakowatoÊcià rhinogenicznà (Wegener 1939).

Dotychczasowe badania wskazujà na jedna-
kowo cz´ste wyst´powanie ZW u kobiet i u m´˝-
czyzn. Wiek, w którym ujawnia si´ choroba, jest
ró˝ny i waha si´ od 8. do 75. roku ˝ycia. Najcz´-
Êciej chorujà osoby rasy kaukaskiej po 40. roku
˝ycia. Obserwuje si´ pewnà sezonowà zachoro-
walnoÊç na ZW: wi´cej zachorowaƒ przypada
na okres zimowy i im bli˝ej biegunów ziemskich,
tym jest ich wi´cej. W Europie notuje si´ 40–60
przypadków ZW na 1 mln mieszkaƒców. Pierw-
sze objawy choroby stwierdzane sà podczas
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badania laryngologicznego w obr´bie narzàdów
g∏owy i szyi. Du˝e oÊrodki specjalizujàce si´
w rozpoznawaniu i leczeniu ZW wykazujà
pierwsze symptomy podczas badania laryngo-
logicznego u 73%, a nawet u 99% chorujàcych
na ZW.

Obraz kliniczny zale˝y od rozleg∏oÊci pro-
cesu chorobowego oraz jego lokalizacji. Ziarni-
niakowatoÊç Wegenera mo˝e rozwijaç si´ w
postaci podostrej albo przewlek∏ej, jak równie˝
mo˝e przebiegaç gwa∏townie, z szybkà progresjà
zmian chorobowych, i w krótkim czasie dopro-
wadziç do zgonu chorego.

Wyró˝nia si´ trzy typy przebiegu klinicznego
tej choroby. W typie pierwszym, w którym wy-
st´puje tzw. ograniczona postaç choroby, pacjenci
zg∏aszajà typowe objawy zaka˝enia górnych
dróg oddechowych, utrzymujàce si´ przez kilka
tygodni, z surowiczo-krwistà wydzielinà z nosa
oraz bólem nosa, a zw∏aszcza jego grzbietu. Do-
legliwoÊci te utrzymujà si´ na sta∏ym poziomie
lub nawet nasilajà mimo leczenia antybiotykami
i innymi lekami przeciwzapalnymi. W postaci
ograniczonej mogà wyst´powaç inne dolegliwo-
Êci, takie jak ogólne os∏abienie, w´drujàce bóle
stawów, nadmierne pocenie si´ w czasie snu.
Pojawienie si´ tych objawów Êwiadczy o rozpo-
czynajàcym si´ uogólnionym zapaleniu naczyƒ.

Patognomoniczne dla ZW jest tak˝e tworze-
nie si´ rozleg∏ych strupów w jamach nosa i noso-
gardle, które po usuni´ciu wyglàdajà jak odlewy
jam nosa. 

W typie drugim stan pacjenta jest gorszy,
do∏àczajà si´ liczne objawy ogólne. U chorych
stwierdza si´ zmiany w górnych drogach odde-
chowych, podobne do zmian wyst´pujàcych
w pierwszym typie, oraz zaj´cie innych narzà-
dów, najcz´Êciej p∏uc, z cz´sto towarzyszàcym
krwiopluciem. Badania radiologiczne p∏uc wyka-
zujà zmiany guzkowate lub pojedynczà zmian´
jamistà, czy te˝ kilka zmian tego typu.

Trzeci typ cechuje si´ uogólnionym zapale-
niem naczyƒ, zaj´ciem procesem chorobowym
licznych narzàdów, tj. p∏uc, nerek, a tak˝e skóry.
Choroba nerek poczàtkowo objawia si´ krwio-
moczem, nieprawid∏owym osadem w moczu,
aby w konsekwencji doprowadziç do post´pu-
jàcej niewydolnoÊci nerek.

Patogeneza
Patogeneza zapalenia naczyƒ w ZW nie jest

ostatecznie ustalona. Prawdopodobnie istnieje
kilka czynników doprowadzajàcych do stanu za-
palnego naczyƒ. WczeÊniejsze teorie uwzgl´d-
nia∏y tworzenie si´ kompleksów immunologicz-
nych i odk∏adanie si´ ich w Êcianach naczyƒ

krwionoÊnych przy wspó∏udziale amin naczynio-
aktywnych (Leavit 1986). Inny mechanizm
doprowadzajàcy do powstania zmian zapalnych
jest zwiàzany z obecnoÊcià przeciwcia∏ przeciw-
cytoplazmatycznych (ANCA). Istniejà jednak
przes∏anki, ˝e to zaka˝enia górnych dróg odde-
chowych sà czynnikiem uszkadzajàcym Êród-
b∏onek naczyƒ i inicjujàcym kaskad´ zmian
immunologicznych (g∏ównie kompleksów im-
munologicznych i superantygenów – SAgs).

Rozpoznanie
DolegliwoÊci zg∏aszane przez chorych mogà

byç bardzo ró˝ne. Zwykle dotyczà tych okolic,
które obj´te sà procesem chorobowym. Nale˝y
tak˝e zwracaç bacznà uwag´ na wyniki badaƒ
dodatkowych. W ZW stwierdza si´ u cz´Êci
pacjentów ∏agodnà lub umiarkowanà niedokrwi-
stoÊç, wyst´puje znaczne przyspieszenie od-
czynu opadania krwinek. W stadiach bardziej
zaawansowanych nieprawid∏owy osad w moczu,
podwy˝szone st´˝enie kreatyniny w surowicy
wskazujà na obj´cie procesem chorobowym
nerek. Badania radiologiczne klatki piersiowej
ujawniajà przedstawione wy˝ej zmiany patolo-
giczne (tab. 1).

Jak wynika z analiz cz´stoÊci wyst´powania
zachorowaƒ na ZW, opracowanych w ró˝nych
oÊrodkach, Êrednio w 90% wszystkich przypad-
ków pierwsze dolegliwoÊci i zmiany patologiczne
sà zlokalizowane w jamach nosa, zatokach
przynosowych i nosogardle. Chorzy zg∏aszajà
upoÊledzenie dro˝noÊci nosa, sta∏à wydzielin´
surowiczo-krwistà z nosa, upoÊledzenie w´chu,
okresowe bóle g∏owy.

Podczas oglàdania jamy nosa widoczne sà
du˝e strupy w jednym lub obu przewodach
nosowych, a po ich usuni´ciu pokazuje si´
˝ywoczerwona, ∏atwo krwawiàca, znacznie po-
grubia∏a b∏ona Êluzowa. Mo˝na tak˝e zauwa˝yç
wrzodziejàco-martwicze ogniska. W przypad-
kach bardziej zaawansowanych stwierdza si´
niszczenie struktur chrz´stnych i kostnych
w nosie. Najcz´Êciej spotykanà patologià jest
zniszczenie przegrody nosa i ró˝nej wielkoÊci jej
perforacje (Mc Donald 1983, Osóbka-Morawska
1996, Krzeski, Janczewski 1997, Kornblut
1980). Zwykle brzegi perforacji sà pokryte
pogrubia∏à, rozpulchnionà b∏onà Êluzowà, spra-
wiajàcà wra˝enie martwiczego owrzodzenia.
Ostatnio takie przypadki notuje si´ coraz rza-
dziej, co wynika zapewne ze znacznie szybszego
rozpoznawania i leczenia ZW. Zmiany te mo˝-
na oceniç, wykonujàc klasycznà rynoskopi´
przednià; dok∏adniejszà ocen´ uzyskuje si´ me-
todà endoskopowà lub fiberoskopowà.
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W badaniach radiologicznych uwidacznia si´
ró˝nego stopnia zaciemnienie jam nosa, zatok
przynosowych, g∏ównie zatok szcz´kowych i ko-
mórek sitowych, oraz ewentualne zniszczenia
struktur kostnych zatok (ryc. 1, 2). Obrazy te
uzyskuje si´ za pomocà CT lub NMR; badanie
przeglàdowe zatok RTG jest orientacyjne i z tego
powodu   ma∏o wnosi do diagnostyki ZW.

Tabela 1. Lokalizacja zmian spowodowanych ziarniniakowatoÊcià Wegenera stwierdzona przez nie-
których autorów.

Umiejscowienie zmian Harrison 1993 McDonald 1983 Kornblut 1980
Lund DeRemee

Ogólna liczba chorych 48 108 47
Nos i zatoki przynosowe 100% 96% 90%
P∏uca 65% 61% 100%
Krtaƒ i tchawica 6% 13% 6%
Uszy 18% 21% 36%
Nerki 30% 45% 85%
OUN 14% 12% 15%
Oczy 16% 24% 55%
Tkanka ∏àczna, mi´Ênie 5% – 48%
Skóra 20% 15% 37%
Serce, uk∏ad krà˝enia – – 17%
Jama ustna, gard∏o 4% 2% –

We wszystkich przypadkach rynologicznych
ZW nale˝y wykonaç badania bakteriologiczne
i mykologiczne. Bardzo cz´sto u chorych z ZW
w posiewach z nosa izolowane sà grzyby oraz
Staphylococcus aureus (Stegeman 1994). Sta∏e
nosicielstwo tego drobnoustroju stwierdzono
u 60–70% chorych z ZW. Obecnie stwierdza si´,
˝e oprócz Staphylococcus aureus inne patogeny,
takie jak Mycoplasma arthritis, Clostridium,
Pseudomonas aeruginosa, Yersinia, Mycobacte-
rium tuberculosis, Cytomegalovirus sà êród∏em
superantygenów (Cohen Tervaert 1999). Dla-
tego te˝ konieczne jest leczenie zaka˝enia grzy-
biczego bàdê bakteryjnego, poprzedzajàce
wdro˝enie leczenia w∏aÊciwego (Cohen Tervaert
1999, Stageman 1996).

Kolejnym pod wzgl´dem cz´stoÊci wyst´po-
wania objawów narzàdem w obr´bie g∏owy jest
ucho. Wed∏ug opracowaƒ ró˝nych oÊrodków ob-
jawy uszne ZW wyst´pujà u 18–36% chorych
(Moussa 1998, McCaffrey 1980, Stone 2000).
Zwykle po kilku miesiàcach trwania objawów
ogólnych chorzy zg∏aszajà dolegliwoÊci uszne
jedno- lub obustronne. Jednak, jak wszystko
w tej chorobie, i to tak˝e nie jest regu∏à. Opisy-
wano przypadki, w których dolegliwoÊci uszne
(ból ucha, niedos∏uch nag∏y lub post´pujàcy,
zawroty g∏owy, obwodowe pora˝enie nerwu
twarzowego) rozwija∏y si´ w ciàgu kilku dni,
a ich przyczynà by∏a ZW.

U chorych stwierdza si´ cz´sto niedos∏uch
przewodzeniowy, powodowany rozwojem choro-
by w obr´bie nosogard∏a i blokowaniem ujÊcia
gard∏owego tràbki s∏uchowej. Utrzymujàce si´
przez kilka dni zablokowanie tràbki doprowadza
do wysi´kowego zapalenia ucha Êrodkowego.

Ryc. 1, 2. CT zatok obocznych nosa z widocznà ziar-
ninà w zatoce szcz´kowej i po obu stronach przegro-
dy nosa z cz´Êciowym zaroÊni´ciem przewodów no-
sowych.
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Innà przyczynà niedos∏uchu przewodzeniowego
jest przewlek∏e zapalenie ucha Êrodkowego
w przebiegu ZW. W tym przypadku stwierdza si´
ubytki b∏ony b´benkowej z ziarninà w jamie
b´benkowej oraz mo˝liwà destrukcjà kosteczek
s∏uchowych i koÊci skroniowej. W poczàtkowym
okresie choroby wyst´puje uszkodzenie s∏uchu
typu przewodzeniowego. W miar´ rozwoju pro-
cesu chorobowego zaczyna dominowaç uszko-
dzenie odbiorcze, które pog∏´bia si´ w ciàgu
kilku dni lub tygodni, a pojawienie si´ zawrotów
g∏owy z oczoplàsem Êwiadczy o przejÊciu zapa-
lenia na struktury ucha wewn´trznego. Do obwo-
dowego pora˝enia nerwu twarzowego mo˝e do-
chodziç w miar´ rozwoju ZW zarówno w obr´bie
ucha Êrodkowego, jak i wewn´trznego.

Patomechanizm powodujàcy odbiorcze uszko-
dzenie s∏uchu nie zosta∏ ostatecznie wyjaÊniony.
Wydaje si´ jednak, ˝e toksyny, które powstajà
podczas procesu zapalnego w uchu Êrodkowym,
przenikajà do ucha wewn´trznego przez okienko
okràg∏e i uszkadzajà struktury ucha wewn´trz-
nego. Wreszcie proces zapalny naczyƒ w ZW
mo˝e dotyczyç naczyƒ ucha wewn´trznego lub
naczyƒ nerwu VIII.

W badaniach radiologicznych uszu stwier-
dza si´ ró˝nego stopnia zacienienie jamy b´-
benkowej i komórek powietrznych wyrostka
sutkowatego (ryc. 3, 4). W przypadkach zaawan-
sowanych ZW obserwuje si´ tak˝e destrukcj´
kostnà w obr´bie kosteczek s∏uchowych i Êcian
kostnych jamy b´benkowej.

Zazwyczaj chorzy z lokalizacjà tylko usznà
ZW sà diagnozowani jako przypadki bakteryjnego
przewlek∏ego zapalenia ucha i leczeni opera-
cyjnie. Dopiero pooperacyjne badania histopato-
logiczne dajà w∏aÊciwe rozpoznanie. U chorych

leczonych farmakologicznie, u których uzyskano
remisj´, utrzymuje si´ niedos∏uch i uporczywe
szumy uszne, w niektórych przypadkach powraca
czynnoÊç nerwu twarzowego.

ZiarniniakowatoÊç Wegenera w sporadycz-
nych przypadkach mo˝e powodowaç uszkodze-
nia innych nerwów czaszkowych, g∏ównie n. IX,
X i XII.

Du˝ym problemem klinicznym jest zaj´cie
przez ZW gard∏a, krtani, okolicy podg∏oÊniowej
i tchawicy (Loehrl 2001, Rasmussen 2001, Stap-
paerts 2000). Przebiegajàcy w tej okolicy proces
chorobowy, oprócz skutków ogólnych, charaktery-
stycznych dla ZW, doprowadza w fazie naciekania
i zw∏óknienia zmian martwiczo-ziarniniakowych
do zw´˝enia drogi oddechowej (ryc. 5). Oko∏o po-
∏owa chorych z tak zlokalizowanymi zmianami wy-
maga   za∏o˝enia tracheostomii w celu zapewnie-
nia odpowiedniej wentylacji. Pierwszym objawem
zaj´cia procesem chorobowym krtani jest najcz´-
Êciej chrypka i powysi∏kowa dusznoÊç wdechowo-
-wydechowa. U chorych tych konieczne jest wzier-
nikowanie krtani i tchawicy. W tym celu nale˝y
wykonaç endoskopowà ocen´ krtani i tchawicy
za pomocà sztywnych bàdê gi´tkich endoskopów.
W ocenie wydolnoÊci górnych dróg oddechowych
istotne jest porównanie stosunku wdechu i wy-
dechu (FIV1/FEV1), który w prawid∏owych warun-
kach powinien wynosiç oko∏o 1, a w przypadkach
zmian obturacyjnych bywa podwojony. W tej loka-
lizacji ZW nale˝y zawsze pami´taç o ró˝nicowaniu
nawrotu choroby, który nast´puje po zbyt szybkim
odstawieniu lub zmniejszeniu dawek leków,
od zw∏óknienia zmian zapalno-martwiczych
po skutecznej terapii farmakologicznej.

Obecnie stosuje si´ kilka metod leczenia
zw´˝eƒ dróg oddechowych w przebiegu ZW.

Ryc. 3, 4. CT piramid koÊci skroniowych. Po stronie prawej widoczne zacienienie jamy b´benkowej i wyrostka
sutkowatego w przebiegu ziarnikowatoÊci Wegenera.
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I Krajowe Forum Rynologiczne, które odby∏o
si´ w grudniu 2004 roku, zakoƒczy∏o si´ pe∏nym
sukcesem organizacyjnym i naukowym, a tak˝e
sta∏o si´ okazjà do promocji ksià˝ki prof. Anto-
niego Krzeskiego „Podstawy chirurgii nosa”. 

Tegoroczne, II Krajowe Forum Rynologiczne,
które zgromadzi∏o ponad 400 uczestników i licz-
ne  grono goÊci zagranicznych, musia∏o zatem
dorównaç poziomem ubieg∏orocznemu; jak si´
okaza∏o – sprostano temu wyzwaniu. 

II Forum Rynologiczne, przygotowane przez
prof. A. Krzeskiego i jego wspó∏pracowników,
odby∏o si´ w salach hotelu Novotel w Warszawie
w dniach 2–4 grudnia 2005 r. Organizatorami
byli: Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie,
Stowarzyszenie RYNOLOGIA POLSKA, Sekcja
Rynologii Polskiego Towarzystwa Otorynolaryn-
gologów – Chirurgów G∏owy i Szyi. Konferencja
sk∏ada∏a si´ z dwóch cz´Êci: forum rynologiczne-
go (na które z∏o˝y∏y si´ sesje naukowe oraz wy-
k∏ady na zaproszenie) oraz Mi´dzynarodowego
Sympozjum pt. „Wielospecjalistyczne leczenia
nowotworów zatok przynosowych”. Wa˝nà, ale
przede wszystkim atrakcyjnà cz´Êcià konferencji
by∏o spotkanie uczestników w Fabryce Trzciny,
podczas którego dokonano prezentacji i promocji
najnowszej ksià˝ki prof. A. Krzeskiego „Wyk∏ady
z chirurgii nosa”.

Forum rozpocz´∏o si´ w piàtek, 2 grudnia
2005 r. dwoma wyk∏adami inauguracyjnymi:
prof. M. Chmielik mówi∏ o historii i przysz∏oÊci
polskiej rynologii, a prof. E. B. Kern (Klinika Mayo)
podzieli∏ si´ w niezwykle interesujàcej formie
refleksjami opartymi na 40-letnim doÊwiadczeniu
w chirurgii rynologicznej; mówi∏ wiele o
aspektach prawnych i etycznych rynochirurgii,

zw∏aszcza estetycznej. Sesja na temat krwa-
wieƒ z nosa zosta∏a poÊwi´cona zagadnieniu
anatomicznych uwarunkowaƒ powstawania
krwotoków w obr´bie twarzoczaszki (pi´kny
wyk∏ad prof. B. Ciszka), zaburzeniom hematolo-
gicznym jako przyczynie nadmiernych krwawieƒ
oko∏ooperacyjnych (dr M. Jeleƒska) oraz wspó∏-
czesnym mo˝liwoÊciom diagnostyki radiologicz-
nej i interwencji naczyniowej w otolaryngologii
(dr B. Jaroƒ). Zagadnienia te, przedstawione nie-
zwykle interesujàco i wyczerpujàco, mia∏y du˝à
wartoÊç praktycznà dla lekarzy podejmujàcych si´
leczenia krwawieƒ z nosa. 

Kolejna sesja poÊwi´cona by∏a podstawom
alergii, nie tylko nosa. Prof. J. Kruszewski omówi∏
alergi´ jako wielospecjalistyczny problem wspó∏-
czesnej medycyny. Dr P. Rapiejko przypomnia∏
definicje i podzia∏y nie˝ytów nosa (obecnie lanso-
wany jest podzia∏ ARIA i GLORIA). Diagnostyka
chorób alergicznych by∏a tematem wyk∏adu prof.
M. Âliwiƒskiej-Kowalskiej, która zwróci∏a uwag´
na znaczenie symptomatologii i badania klinicz-
nego dla rozpoznania alergicznego nie˝ytu nosa.
Dr hab. A. Emeryk poruszy∏ bardzo wa˝ny aspekt
alergii, jakim jest profilaktyka chorób alergicz-
nych. Prof. R. Kurzawa omówi∏ zasady leczenia
alergii, szczególnie u dzieci. W wyk∏adach tych
poruszano problemy wa˝ne w praktyce, np.
zagadnienie podawania glikokortykosteroidów,
zwrócono uwag´ na tzw. marsz alergiczny, tj. roz-
wój astmy oskrzelowej poprzez nie˝yt alergiczny
nosa i atopowe zapalenie skóry u dzieci. Nast´p-
na sesja dotyczy∏a niealergicznych nie˝ytów nosa.
Wyk∏ady wyg∏osili prof. B. Tarchalska-Kryƒska, dr
M. Hamera-S∏ynarska, dr M. Pustu∏a i dr M.
Âwierczyƒska. Poruszano m.in. zagadnienia
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diagnostyki cytologicznej b∏ony Êluzowej nosa
oraz terapii steroidowej.

Piàtkowe obrady zakoƒczy∏a sesja „Aspekty
rynologiczne obwodowej postaci snu z bezdecha-
mi”, przygotowana przez prof. A. Kukw´. Oma-
wiano (dr K. Dudziec, dr W. Adach) znaczenie
dro˝noÊci nosa w patogenezie zespo∏u bezdechów
sennych oraz uwarunkowaƒ anatomicznych twa-
rzoczaszki w tej chorobie. Poruszano zagadnienia
internistyczne (prof. G. Opolski), a tak˝e znacze-
nie badaƒ przesiewowych i ró˝nicujàcych u osób
z zaburzeniami oddychania (dr M. Kuêmiƒska).
Zwrócono uwag´ (dr E. Je˝ewska) na niekorzystne
nast´pstwa niedro˝noÊci nosa u dzieci. Sesj´
zakoƒczy∏ okràg∏y stó∏, czyli dyskusja na temat
obrazu klinicznego i interdyscyplinarnej sympto-
matologii zespo∏u snu z bezdechami.

Sobotnie obrady rozpocz´∏y si´ od dwóch wy-
k∏adów: dr I. Mackay z Londynu mówi∏ o estetycz-
nych i etycznych aspektach operacji plastycznych
nosa, a prof. E. B. Kern przedstawi∏ zagadnienie
zaka˝enia grzybiczego w patogenezie przewle-
k∏ego zapalenia zatok przynosowych z uwzgl´d-
nieniem m. in. diagnostyki miykologicznej. Sesja
„Zapalenie zatok przynosowych” obejmowa∏a
cztery prezentacje. Prof. A. Krzeski przypomnia∏
zasady rozpoznawania i klasyfikowania zapaleƒ
zatok przynosowych, zwracajàc uwag´ na znacze-
nie czynnika, jakim jest czas trwania objawów.
Dr hab. W. Mikulewicz dokona∏ próby wyjaÊnienia
patofizjologii przewlek∏ego zapalenia zatok. Du˝e
znaczenie praktyczne mia∏a prezentacja dr. hab.
M. Misio∏ka na temat zachowawczego leczenia za-
palenia zatok antybiotykami podawanymi do˝yl-
nie. Miejsce i rol´ operacji klasycznych, w dobie
rozwoju rynochirurgii endoskopowej, przypo-
mnia∏ prof. W. Golusiƒski wykazujàc, i˝ w wielu
sytuacjach klinicznych operacje klasyczne znajdu-
jà swoje zastosowanie. Kolejnà sesj´ zdominowa-
∏o leczenie chirurgiczne zatok przynosowych.
Prof. W. Golusiƒski przedstawi∏ zasady post´po-
wania chirurgicznego w zaawansowanych poli-
pach nosa i zatok z u˝yciem techniki endoskopo-
wej i klasycznej. Prof. W. Szyfter prezentowa∏
technik´ chirurgicznego dost´pu do nowotworów
masywu szcz´kowo-sitowego (craniofacial resec-
tion). Dr J. Rowe-Jones z Londynu przedstawi∏
przekonujàco odleg∏e wyniki FESS-u, zwracajàc
uwag´ na niewielkà liczb´ powik∏aƒ (mniej ni˝
1%). Niedro˝noÊç dróg ∏zowych jako wskazanie
do wewnàtrznosowej mikrochirurgii przedstawi∏
dr R. Wielgosz z Essen, od lat zajmujàcy si´ tym
zagadnieniem. Dr I. Mackay omówi∏ technik´
zabiegów endoskopwych w leczeniu chorób – za-
paleƒ – zatoki czo∏owej; w swoim materiale mia∏
zaledwie 0,5% powik∏aƒ.

Sobotnie obrady zakoƒczy∏a sesja „Unikalne
przypadki rynologiczne”. Prowadzàcy, prof. M.
Chmielik, zaproponowa∏ prezentacj´ tylko przy-
padków, z pomini´ciem informacji podr´czniko-
wych. Nie do wszystkich autorów prowadzàcy za-
stosowa∏ t´ zasad´, a sesja pozostawi∏a wra˝enie
prze∏adowanej (zg∏oszono ∏àcznie 17 demonstra-
cji), tym bardziej ˝e nie wszystkie prezentowane
przypadki mo˝na by∏o okreÊliç jako unikalne. 

W sobot´ po obradach odby∏ si´ II wieczór
autorski prof. Antoniego Krzeskiego, tradycyjnie
w pomieszczeniach Fabryki Trzciny na Pradze.
Na uroczystoÊç z∏o˝y∏a si´ prezentacja ksià˝ki
„Wyk∏ady z chirurgii nosa”, napisanej przez zespó∏
24 autorów polskich i zagranicznych, pod redak-
cjà prof. A. Krzeskiego, wydanej przez Via Medica
przy udziale firmy SERVIER. Prof. Krzeski podzi´-
kowa∏ swoim wspó∏pracownikom, którzy brali
udzia∏ merytoryczny i redakcyjny w przygotowa-
niu ksià˝ki do druku, a samà ksià˝k´ dedykowa∏
swojemu Ojcu, s´dziwemu doktorowi Józefowi
Krzeskiemu. Cz´Êç artystyczna by∏a wzorowa-
na na ubieg∏orocznym wieczorze autorskim.
W tym roku wystàpi∏ Konstanty Andrzej Kulka
z zespo∏em; s∏uchaliÊmy w ich wykonaniu muzyki
Fryderyka Chopina. Muzyk´ przeplata∏y fragmen-
ty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza (w 150
rocznic´ Êmierci Poety) czytane przez niezawodnà
panià Zofi´ Kucówn´ oraz grono wybitnych recy-
tatorów, a jednoczeÊnie przedstawicieli polskiej
medycyny: dr hab. E. Osuch-Wójcikiewicz, prof.
G. Janczewskiego, prof. J. Kruszewskiego i prof.
A. Krzeskiego. Na zakoƒczenie cz´Êci oficjalnej
wieczoru pani  Zofia Kucówna, dr I. Mackay, prof.
B. Tarchalska-Kryƒska, dr J. Rowe-Jones oraz
prof. T. Strahl otrzymali z ràk prof. A. Krzeskiego
statuetki Amicus Rhinologiae Polonicae. Wieczór
uwieƒczony zosta∏ kolacjà towarzyskà, która up∏y-
n´∏a w swobodniejszej ju˝ atmosferze.

W niedziel´, 4 grudnia, w godzinach przedpo-
∏udniowych odby∏o si´ towarzyszàce Forum
Rynologicznemu Mi´dzynarodowe Sympozjum
pt. „Wielospecjalistyczne leczenie nowotworów
zatok przynosowych”. Sympozjum rozpoczà∏ wy-
k∏ad prof. A. Kukwy na temat znaczenia infekcji
HPV w powstawaniu raka p∏askonab∏onkowego
narzàdów g∏owy i szyi, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem mo˝liwoÊci profilaktyki; prezentacja ta
uzmys∏owi∏a nam skal´ post´pu w badaniach
nad wirusem HPV, m.in. za sprawà badaƒ mo-
lekularnych. Niezwykle ciekawy i przyst´pny
wyk∏ad wyg∏osi∏ prof. J. P. Shah, uznany autory-
tet Êwiatowy w dziedzinie onkologii g∏owy i szyi;
temat wyk∏adu to aktualny stan wiedzy o lecze-
niu, g∏ównie chirurgicznym, nowotworów ma-
sywu sitowo-szcz´kowego. Przedstawi∏ szereg
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SPRAWOZDANIE
Z KURSU CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ ZATOK PRZYNOSOWYCH

WARSZAWA 18–22.10.2004

Grant szkoleniowy przyznany przez Stowa-
rzyszenie „Rynologia Polska” umo˝liwi∏ mi
w dniach 18–22.10.2004 r. uczestnictwo w kur-
sie doskonalàcym z zakresu chirurgii endoskopo-
wej zatok przynosowych zorganizowanym w Kli-
nice Otolaryngologii AM w Warszawie. Fakt ten
obliguje mnie do zdania krótkiej relacji z odbyte-
go szkolenia i jednoczeÊnie sk∏ania do podziele-
nia si´ pewnà ogólnà refleksjà.

Organizatorem i g∏ównym prowadzàcym by∏
prof. Antoni Krzeski, ordynator Oddzia∏u Ryno-
logii w Klinice. S∏owo „kurs” nie jest tu zresztà
najw∏aÊciwsze, gdy˝ formu∏a tego szkolenia
dalece odbiega∏a od najcz´Êciej spotykanego
akademickiego standardu opartego na przekaza-
niu z góry ustalonej porcji teorii i çwiczeƒ prak-
tycznych. Skoncentrowano si´ na praktycznych
aspektach diagnostyki i chirurgii endoskopowej
w formie bezpoÊredniego uczestnictwa w opera-
cjach przekazywanych za pomocà toru wizyjne-
go i na bie˝àco komentowanych przez operujà-
cego. Ka˝demu operowanemu przypadkowi
towarzyszy∏o szczegó∏owe omówienie dotyczàce
zaobserwowanych odmiennoÊci anatomicznych,
doboru narz´dzi i techniki zabiegu, opieki po-
operacyjnej i trybu post´powania w przypadku
powstania powik∏aƒ. Ogó∏em mia∏am mo˝noÊç

uczestniczenia w kilkunastu operacjach kom-
pleksowo usprawniajàcych czy wr´cz przywra-
cajàcych funkcj´ jam nosa i zatok przynosowych.

Uczestnictwo w kursie pozwoli∏o mi zdobyç
pokaênà porcj´ wiedzy i doÊwiadczenia niezb´d-
nego do odpowiedzialnego i rzetelnego stosowa-
nia endoskopii w chirurgii rynologicznej. Mery-
toryczny program szkolenia i jego realizacja wy-
sz∏y dok∏adnie naprzeciw moim oczekiwaniom.

Dla osób spoza oÊrodków klinicznych nie-
zmiernà rzadkoÊcià jest móc zdobywaç umiej´t-
noÊci w starej formule „Mistrz – uczeƒ”. Wypada
tylko z zadumà powiedzieç – wielka szkoda... Od-
byte szkolenie utwierdzi∏o mnie w przekonaniu,
˝e chirurgia endoskopowa jest jednà z tych dzie-
dzin, w których doÊwiadczenie wynikajàce z asy-
stowania doskona∏emu operatorowi ma wartoÊç
wprost bezcennà.

Dlatego pozwol´ sobie raz jeszcze z∏o˝yç
szczere podzi´kowanie Panu Profesorowi
A. Krzeskiemu za poÊwi´cony czas i cierpliwoÊç,
a Kierownikowi Kliniki Panu Prof. K. Niemczy-
kowi oraz wszystkim osobom, z którymi mia∏am
wielkà przyjemnoÊç zetknàç si´ w czasie pobytu
w Klinice, za okazywanà mi na ka˝dym kroku
pomoc i ˝yczliwoÊç. Dr Agata Szo∏dra-Seiler

Koszalin, listopad 2004

praktycznych uwag na temat techniki operacyj-
nej resekcji szcz´ki z usuni´ciem zawartoÊci
oczodo∏u i mo˝liwoÊciami rekonstrukcji – autor
preferuje protezowanie, a nie operacje odtwór-
cze. Na kanwie tego wyk∏adu odby∏a si´ dyskusja
okràg∏ego sto∏u na temat trudnych decyzji w chi-
rurgicznym leczeniu nowotworów zatok, prowa-
dzona przez prof. J. P. Shaha i prof. R. Krajew-
skiego z udzia∏em prof. G. Cantu (W∏ochy), prof.
D. Flissa (Izrael), prof. A. Krzeskiego, prof. M.
Önerci (Turcja) i prof. A. Kukwy. Dyskutowano
o decyzjach operacyjnych w wybranych przez
J. P. Shaha przypadkach (m.in. chrz´stniakomi´-
sak nosa i zatoki szcz´kowej, rezydualny guz
sitowia). Ostatnia sesja sympozjum dotyczy∏a
wybranych problemów, takich jak w∏ókniak m∏o-
dzieƒczy (prof. M. Önerci, prof. K. Niemczyk),
czerniak jamy nosowej (dr hab. E. Osuch-Wójci-
kiewicz), rak zatoki sitowej (prof. G. Cantu, któ-
ry zwróci∏ uwag´ na znaczenie ekspozycji na py∏
drzewny w rozwoju raka o tym umiejscowieniu),
rekonstrukcja w chirurgii podstawy przedniego
do∏u czaszkowego (prof. D. Fliss).

BezpoÊrednio po zakoƒczeniu obrad rozpo-
czà∏ si´ dwudniowy kurs rynochirurgii dla grupy
lekarzy, na którym wyk∏adowcami byli zaprosze-
ni goÊcie zagraniczni oraz polscy specjaliÊci.

II Krajowe Forum Rynologiczne by∏o spotka-
niem naukowym o du˝ym znaczeniu szkolenio-
wym (24 punkty edukacyjne), a tak˝e okazjà
do wymiany poglàdów i opinii na aktualne te-
maty rynologii i rynochirurgii pomi´dzy eksper-
tami polskimi i zagranicznymi. Wysoki poziom
tego spotkania, a tak˝e atmosfera panujàca
na sali obrad i poza nià sà niewàtpliwà zas∏ugà
prof. A. Krzeskiego i jego zespo∏u. Na zakoƒcze-
nie forum organizatorzy podali informacj´ o
kolejnym, III Forum Rynologicznym, zaplano-
wanym na 1–3 grudnia 2006 r. w Warszawie,
na którym przewidziano kilka tematów, których
nie poruszano na dotychczasowych konferen-
cjach rynologicznych, m.in. nos rozszczepowy,
zmys∏ w´chu, nowotwory skóry g∏owy i szyi. 

Prof. dr hab. med. Czes∏aw Stankiewicz

Gdaƒsk, grudzieƒ 2005



Nowy preparat specjalnie przygotowanyNowy preparat specjalnie przygotowany
do leczenia polipów nosado leczenia polipów nosa

Program szkoleniowy na rok 2006:

● Indywidualny krajowy grant szkoleniowy,
w wysokoÊci 3000 z∏
(50% dla uczestnika i 50% dla nauczajàcego).

● Indywidualne zagraniczne granty: 
– grant szkoleniowy:
1 stypendium w wysokoÊci 3000 z∏
– grant naukowy (udzia∏ w konferencji):
1 stypendium w wysokoÊci 3000 z∏.

Zgodnie z uchwa∏à 
Zarzàdu Stowarzyszenia 

„Rynologia Polska” Nr 14/05 
w poczet Cz∏onków Stowarzyszenia

zostali przyj´ci:

kol. Ewa Pomorska (P∏ock)
kol. Tomasz Stapiƒski (Krosno)

Komunikaty

Przypominamy PT Kolegom o koniecznoÊci
op∏acenia sk∏adki cz∏onkowskiej w
wysokoÊci 50 z∏ za rok 2005 oraz 2006.
Nr konta: 14 1160 2202 0000 0000 3588 6672

Decyzjà Zarzàdu Stowarzyszenia 
„Rynologia Polska” 
z dnia 9.10.2005 r.

za podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz
rozwoju rynologii w Polsce 
w 2005 roku przyznano tytu∏ 
Amicus Rhinologiae Polonicae

nast´pujàcym osobom:

●dr Ian Mackay
●dr Julian Rowe-Jones
●pani Zofia Kucówna
●prof. Bo˝ena Tarchalska-Kryƒska
●prof. Mieczys∏aw Chmielik
●prof. Jerzy Kruszewski
●prof. Tomasz Strahl

4

Walne zebranie cz∏onków 
Sekcji Rynologii PTORL-CHGiS 
odb´dzie si´ w dniu 3.03.06 

o godz. 19.00
w WiÊle (Hotel Go∏´biewski), 
podczas II Zimowych Spotkaƒ 
Rynologów – Beskidy 2006.

Uczestnikiem zebrania mo˝e byç ka˝dy
cz∏onek PTORL-CHGiS zainteresowany
rynologià.

Serdecznie zapraszam w imieniu 
Zarzàdu Sekcji 

prof. A. Krzeski
Przewodniczàcy Sekcji
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W okresie czynnego procesu chorobowego wy-
konuje si´ wstrzykni´cia glikokortykosteroidu
w naciek ziarniniakowaty krtani lub tchawicy
z jednoczasowym mechanicznym poszerzeniem
zw´˝enia.

Przyst´pujàc do leczenia operacyjnego,
trzeba si´ upewniç, czy choroba znajduje si´
w fazie remisji. Zbyt wczesne bowiem wkro-
czenie z leczeniem chirurgicznym mo˝e spowo-
dowaç zaostrzenie choroby.

Na Êwiecie stosuje si´ kilka metod usuwania
zw´˝eƒ. Do niedawna najcz´stsze by∏o mecha-
niczne poszerzenie tchawicy. Metoda ta jest
jednak ma∏o skuteczna, cz´sto powstajà nawroty.
Obecnie coraz wi´ksze znaczenie ma laserote-
rapia. Najcz´Êciej u˝ywane w laryngologii lasery
CO2 stosuje si´ do usuwania zmian w krtani
i zmian w tchawicy niezbyt oddalonych od krtani.
Do leczenia zw´˝eƒ tchawicy z powodzeniem
stosowane sà lasery Nd-YAG, które umo˝liwiajà
resekowanie tkanki przez bronchofiberoskop.
Stosowanie tej metody ogranicza jednak znacznie
d∏ugoÊç zw´˝enia, wynoszàca niekiedy kilka
centymetrów. W takich przypadkach zw´˝eniu
tchawicy skutecznie zapobiega endoproteza tcha-

wicy. Wykorzystuje si´ endoprotezy silikonowe
z mikrozaczepami na powierzchni zewn´trznej,
które umo˝liwiajà dobre jej przyleganie do Êwia-
t∏a tchawicy i w∏aÊciwe ustabilizowanie. Protezy
tego typu sà doÊç dobrze tolerowane. Trzeba
jednak pami´taç, ˝e w Êwietle protezy mo˝e
gromadziç si´ i wysychaç wydzielina, powodujàc
obturacj´ dróg oddechowych (Szmeja 1999,
Zielonka 1996, Langford 1996). Chorzy z endo-
protezà tchawicy powinni oddychaç powietrzem
odpowiednio nawil˝onym, stosowaç systema-
tyczne inhalacje.

Stosunkowo rzadko ZW wyst´puje w jamie
ustnej i gruczo∏ach Êlinowych. W jamie ustnej
bolesne, przeszkadzajàce zmiany najcz´Êciej sà
zlokalizowane na Êcianach policzkowych, pod-
niebieniu lub w dnie jamy ustnej. Prezentujà si´
jako nacieki w b∏onie Êluzowej jamy ustnej lub
zmiany wrzodziejàce, ∏atwo krwawiàce. W gru-
czo∏ach Êlinowych dochodzi do obrz´ku, chory
sygnalizuje uczucie rozpierania, a w ujÊciach
przewodów wyprowadzajàcych mo˝e pojawiç si´
surowiczo-krwista treÊç. Najcz´Êciej ZW dotyczy
Êlinianek pod˝uchwowych, nast´pnie przyusz-
nych i sporadycznie podj´zykowych. Proces
chorobowy mo˝e dotyczyç zmian jedno- lub obu-
stronnych (Specks 1991, Crean 2002) (tab.2).

Diagnostyka ZW w górnych drogach odde-
chowych opiera si´ na badaniu podmiotowym,
badaniach laboratoryjnych (umiarkowana niedo-
krwistoÊç, wysokie OB, podwy˝szony poziom
kreatyniny, nieprawid∏owy osad w moczu) oraz
badaniu radiologicznym, w którym zmiany
guzkowe p∏uc, a w zaawansowanych przy-
padkach zmiany jamiste, wskazujà na zaj´cie
chorobà tego narzàdu.

Rozstrzygajàce jest jednak badanie histopa-
tologiczne. Wycinki lub bioptaty mo˝na pobieraç

Ryc. 5. Podg∏oÊniowe zw´˝enie tchawicy.

▲

Tabela 2. Objawy ZW w obr´bie g∏owy i szyi.

Rynologiczne Otologiczne Âliniankowe Krtaniowe

Ograniczenie 
dro˝noÊci nosa Wycieki uszne Ból Chrypka

Zasychanie wydzieliny 
w jamach nosa Szumy Obrz´k Zw´˝enie krtani

Krwawienia Uszkodzenie s∏uchu Powi´kszenie gruczo∏u Zw´˝enie podg∏oÊniowe

Polipy Ziarnina w uchu Êrodkowym

Perforacja przegrody nosa Zawroty g∏owy

Guz w jamie nosa Pora˝enie n.VII

Owrzodzenie przegrody nosa Wysi´k do jamy b´benkowej

Hiposmia

Zniszczenie bocznych Êcian
jam nosa
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ze wszystkich wymienionych narzàdów. Oce-
na histopatologiczna sprawia trudnoÊci, dlatego
konieczna jest wspó∏praca z renomowanym
oÊrodkiem histopatologicznym, a materia∏ do
badania powinien byç pobrany z kilku podejrza-
nych miejsc.

Odkrycie i wprowadzenie do diagnostyki ZW
w 1985 r. przeciwcia∏ przeciw cytoplazmie gra-
nulocytów (ANCA) pozwoli∏o na wykonanie ba-
daƒ, które wyjaÊni∏y patogenez´ ZW. Oznaczenie
poziomu tych wysoko swoistych przeciwcia∏ dla
ZW (c-ANCA) umo˝liwia rozpoznanie choroby,
monitorowanie wyników leczenia i ewentual-
nych nawrotów choroby. Trzeba jednak podkreÊ-
liç, ˝e ujemny wynik testu c-ANCA nie wyklucza
istnienia ZW. Wra˝liwoÊç tego testu zale˝y
bowiem od rozleg∏oÊci i aktywnoÊci procesu
chorobowego. U chorych w fazie uogólnionej
swoistoÊç testu przekracza 90%, ale ju˝ w przy-
padkach ograniczonych tylko do zmian w gór-
nych drogach oddechowych wynosi zaledwie
65%. OkreÊlanie c-ANCA jako czynnika u∏atwia-
jàcego przewidywanie wznowy jest dyskusyjne,
jednak wahania poziomu miana tego testu po-
winny sk∏aniaç do prowadzenia Êcis∏ej kontroli
tych chorych (Jennings 1998).

Leczenie
Leczenie ZW opiera si´ g∏ównie na leczeniu

farmakologicznym, które polega na podawaniu
cyklofosfamidu w dawce 1–4 mg/kg m.c. i pred-
nizonu w dawce 1 mg/kg m.c. W postaciach
ograniczonych, ma∏o zaawansowanych, stosuje
si´ leczenie z dobrym rezultatem trymetopry-
mem z sulfametoksazolem. SkutecznoÊç tej tera-
pii t∏umaczy si´ tym, ˝e czynnikiem wyzwalajà-
cym ZW jest zaka˝enie Staphylococcus aureus
lub innym drobnoustrojem.

ZESPÓ¸ CHURGA-STRAUSSA (ZCS)
W zespole tym, podobnie jak w ziarninia-

kowatoÊci Wegenera, wyst´puje ziarniniakowate
zapalenie naczyƒ. ZCS bywa okreÊlany jako aler-
giczne ziarniniakowate zapalenie naczyƒ, obfitujà-
ce w eozynofilowy ziarniniakowaty proces zapalny
ma∏ych i Êrednich naczyƒ górnych dróg oddecho-
wych. Cz´stoÊç zachorowaƒ na ZCS wynosi 2,5–3
osoby na 1 milion. Nieco cz´Êciej chorujà m´˝czyê-
ni w wieku 20–40 lat. W przebiegu tego zespo∏u
mo˝na wyró˝niç trzy stadia. Stadium pierwsze,
prodromalne, utrzymujàce si´ przez wiele lat, jest
chorobà alergicznà. Stwierdza si´ wówczas aler-
giczny nie˝yt nosa, polipowatoÊç nosa, po pewnym
czasie do∏àcza si´ przewlek∏y spastyczny nie˝yt
oskrzeli. Stwierdzane zmiany w jamach nosa do-
tyczà g∏ównie polipów. Schorzenie to nigdy nie

powoduje niszczenia lub naciekania b∏ony Êluzo-
wej nosa, jak w ZW. W drugim stadium choroby we
krwi obwodowej i tkankach stwierdza si´ eozyno-
fili´. Proces chorobowy doprowadza do eozynofilo-
wego zapalenia p∏uc, ˝o∏àdka i jelit. W stadium
trzecim natomiast dochodzi do uogólnionego za-
palenia naczyƒ mi´Ênia sercowego, nerek i skóry,
bezpoÊrednio zagra˝ajàcego ˝yciu chorego (Getz
1991, Wardyn 2004).

O rozpoznaniu ZCS decyduje badanie histo-
patologiczne. W preparatach widoczne sà nacieki
kwasoch∏onne o du˝ym nasileniu, ziarniniaki i
cechy zapalenia naczyƒ. W ogniskach zapalnych
wyst´pujà rozlane nacieki limfocytów, histiocy-
tów, plazmocytów, komórek olbrzymich i granulo-
cytów kwasoch∏onnych z martwicà w∏óknikowà.
Zró˝nicowanie w tym badaniu ZCS od ZW nie jest
∏atwe i wymaga od histopatologa du˝ego do-
Êwiadczenia. Zespó∏ ZCS zalicza si´ do „ANCA-za-
le˝nych” zapaleƒ naczyƒ, lecz sà to przeciwcia∏a
przeciw mieloperoksydazie (p-ANCA).

Leczenie ZCS z dobrym rezultatem polega
na podawaniu glikokortykosteroidów. Zmiany
polipowate w jamach nosa sà zazwyczaj usuwa-
ne operacyjnie. Obecnie w tym celu stosuje si´
techniki endoskopowe lub zabiegi pod kontrolà
mikro-skopu operacyjnego.

ZESPÓ¸ BEHÇETA (ZB)
W zespole tym powstajà w b∏onach Êluzo-

wych górnych dróg oddechowych nawracajàce
nacieki o wyglàdzie zmian aftowych. Choroba
wyst´puje na ca∏ym Êwiecie w pojedynczych
przypadkach, dotyczy osób m∏odych, w wieku
od 18 do 45 lat. Cz´Êciej i powa˝niej chorujà
m´˝czyêni (Barnes 1999).

Pierwsze zmiany w ponad 90% przypadków
wyst´pujà w górnych drogach oddechowych.
Na b∏onie Êluzowej jamy ustnej, ∏ukach podnie-
biennych, migda∏kach, gardle Êrodkowym, dol-
nym i krtani tworzà si´ pojedyncze lub rozsiane
p´cherzyki o wielkoÊci 2–5 mm, które po pew-
nym czasie przekszta∏cajà si´ w zmiany aftopo-
dobne, bardzo bolesne (ryc. 6). Zwykle zmiany
rozsiane sà drobne, natomiast nacieki pojedyn-
cze mogà dochodziç do 1,5 cm. W niektórych
przypadkach w zmianach pojawia si´ ropa, cze-
mu towarzyszy cuchni´cie z ust chorego. Po kil-
ku dniach lub tygodniach zmiany gojà si´ samo-
istnie bez pozostawienia blizn. Chorob´ cechujà
cz´ste nawroty zmian w górnych drogach odde-
chowych, a w przypadkach zaawansowanych
tak˝e na b∏onach Êluzowych i skórze narzàdów
p∏ciowych. B∏ony Êluzowe i skóra w ZB wykazujà
charakterystycznà nadreaktywnoÊç. Niewielkie
urazy, do jakich dochodzi podczas leczenia
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uz´bienia, pobierania wycinków, wykonywania
iniekcji domi´Êniowych i do˝ylnych, powodujà
tworzenie si´ w tych miejscach owrzodzeƒ afto-
wych.

W ró˝nych okresach od poczàtku choroby
(kilka miesi´cy lub lat) w jednej lub obu ga∏kach
ocznych rozwija si´ zapalenie t´czówki i cia∏a
rz´skowego. Proces ten, z okresami remisji i
zaostrzeƒ trwajàcy zwykle kilka lat, doprowadza
do Êlepoty. W 25% przypadków choroba dotyczy
oÊrodkowego uk∏adu nerwowego (OUN), powo-
dujàc zaburzenia równowagi i odbiorcze uszko-
dzenie narzàdu s∏uchu, mo˝e ∏udzàco przypo-
minaç stwardnienie rozsiane.

Kliniczne rozpoznanie choroby jest ∏atwe,
je˝eli wyst´puje triada objawów: 1) zmiany
na b∏onach Êluzowych górnych dróg oddecho-
wych, 2) zmiany na b∏onach Êluzowych narzàdów
p∏ciowych, 3) zmiany zapalne w ga∏kach ocznych.
Poniewa˝ jednak rozwój choroby mo˝e byç ró˝ny
i poszczególne objawy do∏àczajà si´ stopniowo,
rozpoznanie bywa trudne. Badanie histopatolo-
giczne zmian z b∏on Êluzowych górnych dróg od-
dechowych uwidacznia doÊç charakterystyczne
procesy zapalne w drobnych naczyniach. Lecze-
nie glikokortykosteroidami zastosowane w po-
czàtkowym okresie choroby oraz lekami immu-
nosupresyjnymi daje zadowalajàce wyniki. Wiele
przypadków jednak, w których dosz∏o do zaj´cia
OUN, koƒczy si´ Êmiercià chorego.

OLBRZYMIOKOMÓRKOWE ZAPALENIE
T¢TNIC (giant-cell arteritis – GCA)
W tym schorzeniu proces chorobowy dotyczy

du˝ych t´tnic, obejmuje aort´ i g∏ównie g∏owowe
ga∏´zie t´tnic szyjnych. Bardzo cz´sto, wr´cz pato-
gnomonicznie, procesem zapalnym obj´ta jest
t´tnica skroniowa (arteritis temporalis).

Cz´stoÊç zachorowaƒ na GCA szacuje si´
na 17/100 tys. osób powy˝ej 50. roku ̋ ycia. Dwa
razy cz´Êciej chorujà kobiety, u nich te˝ przebieg
choroby jest ci´˝szy. Stwierdzono zwiàzek GCA
z zespo∏em polireumatycznym (polymyalgia
rheumatica – PMR), charakteryzujàcym si´ bó-
lem i porannà sztywnoÊcià stawów biodrowych
i barkowych.

Poczàtek choroby jest powolny, post´pujàcy.
Pojawiajà si´ stany podgoràczkowe i bóle g∏owy
jako nowe objawy. Bóle sà zwykle zlokalizowane
w okolicy skroniowej, ciemieniowej lub potylicz-
nej. Przeczulica skóry g∏owy utrudnia czesanie,
noszenie nakryç g∏owy. Innym, cz´stym objawem
jest bolesnoÊç i os∏abienie si∏y mi´Êni ˝waczy,
dr´twienie j´zyka, znaczne trudnoÊci w po∏ykaniu.
Wyst´puje du˝a bolesnoÊç w okolicy stawu ˝u-
chwowo-skroniowego i stopniowo post´pujàcy
szcz´koÊcisk (Balas 1998, Nasher 1996).

W GCA rzadko wyst´puje zaj´cie procesem
chorobowym p∏uc, nerek, przewodu pokarmo-
wego czy skóry. Jednak˝e, podobnie jak w choro-
bie Beh˜eta, mo˝e dojÊç do utraty wzroku, jed-
no- lub obustronnej, nag∏ej lub post´pujàcej.
W przebiegu tej jednostki chorobowej dochodzi
do niedokrwienia nerwu wzrokowego, spowodo-
wanego zapaleniem t´tnicy rz´skowej tylnej.
Przemijajàce epizody niedowidzenia sà powa˝-
nym ostrze˝eniem przed Êlepotà. Wdro˝enie
w tym okresie w∏aÊciwego leczenia pozwala
uniknàç utraty wzroku. W przebiegu GCA wyst´-
puje tak˝e zapalenie t´tnicy b∏´dnikowej, powo-
dujàce szumy uszne, niedos∏uch lub g∏uchot´
jedno- a czasem obustronnà, oraz uszkodzenie
narzàdu przedsionkowego (Hausch 1998).

U oko∏o 1/3 chorych stwierdza si´ objawy
neurologiczne pod postacià mono- i polineu-
ropatii obwodowej. Bardzo rzadko powstajà
ogniska udarowe OUN.

Rozpoznanie GCA w poczàtkowej fazie cho-
roby stwarza zwykle du˝e problemy ze wzgl´du
na ró˝norodnoÊç poczàtkowych objawów. GCA
rozpoczyna si´ po 50. r.˝. goràczkà nieznanego
pochodzenia, bólami g∏owy i zaburzeniami wi-
dzenia. Badania laboratoryjne wykazujà niedo-
krwistoÊç i OB powy˝ej 30 mm/h. W badaniu
przedmiotowym stwierdza si´ tkliwoÊç pogru-
bia∏ej t´tnicy skroniowej oraz os∏abienie lub
zanik t´tna, nie zwiàzane z mia˝d˝ycà naczyƒ.

Ryc. 6. Aftopodobne zmiany na b∏onie Êluzowej jamy
ustnej w zespole Beh˜eta. 
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Innymi objawami sà: ró˝nego stopnia szcz´ko-
Êcisk, ból stawu ˝uchwowo-skroniowego i zabu-
rzenia po∏ykania. 

W wi´kszoÊci przypadków GCA wskazane
jest pobranie wycinka t´tnicy skroniowej do
badania histopatologicznego, najlepiej przed
wdro˝eniem leczenia glikokortykosteroidami.
Ocena histopatologiczna nie jest jednak ∏atwa
i tylko w oko∏o 50% potwierdza rozpoznanie
kliniczne. Negatywny wynik badania histopato-
logicznego przy wspó∏istniejàcych objawach kli-
nicznych upowa˝nia jednak do podj´cia leczenia,
bez czekania na inne potwierdzenie diagnozy.
Zaniechanie leczenia przez kilka dni mo˝e spo-
wodowaç opisane wy˝ej nieodwracalne zmiany
patologiczne. W badaniach USG i CT naczyƒ
obj´tych procesem chorobowym, w tym t´tnicy
skroniowej, widoczne sà zw´˝enia Êwiat∏a z
pogrubieniem Êciany naczynia i „otoczka” wokó∏
Êwiat∏a naczyƒ. Olbrzymiokomórkowe zapalenie
naczyƒ bardzo dobrze reaguje na leczenie gliko-
kortykosteroidami i po 3–4 dniach nast´puje
znaczne ustàpienie dolegliwoÊci. Lekiem z wy-
boru jest prednizolon w dawce 40–60 mg/dob´,
w przypadkach o ci´˝kim przebiegu stosuje si´
dawki do 120 mg/dob´ lub trzydniowe pulsy
z metyloprednizolonu w dawce 500–1000 mg
i.v. Po zmniejszeniu dawki pierwotnej zwykle
nale˝y utrzymywaç leczenie przez 3–4 lata.

CHOROBA KAWASAKI (CK)
Choroba ta, opisana przez Tomikasu Kawa-

saki w 1967 r., jest nazywana zespo∏em skórno-
-Êluzówkowo-w´z∏owym. Wyst´puje g∏ównie
u dzieci poni˝ej 5. r.˝., najcz´Êciej pomi´dzy 1.
i 2. r.˝. Opisano jednak˝e przypadki chorych
starszych – m∏odzie˝y i doros∏ych do 40. r.˝.
Wi´ksza zapadalnoÊç na CK przypada na okres
wiosenny i zimowy, nieco cz´Êciej chorujà
ch∏opcy. Rasa ˝ó∏ta choruje cz´Êciej: zachoro-
walnoÊç wynosi 80–90/100 tys., podczas gdy
wÊród rasy bia∏ej ok. 5/100 tys.

Choroba Kawasaki charakteryzuje si´ po-
wstawaniem zmian w du˝ych i Êrednich t´tni-
cach, a czasami i ˝y∏ach. Sà to zmiany wysi´-
kowe w obr´bie b∏ony Êrodkowej i przydanki,
z nast´powà martwicà Êródb∏onka oraz towa-
rzyszàcym stanem zapalnym tkanki oko∏ona-
czyniowej.

Pierwsze objawy choroby wyst´pujà w gór-
nych drogach oddechowych. Dlatego postawienie
rozpoznania na tym etapie i w∏àczenie odpo-
wiedniego leczenia zapobiega dalszemu rozwo-
jowi choroby. Rozpoczyna si´ ona wysokà
goràczkà, dochodzàcà do 40°C, utrzymujàcà si´
przez kilka lub kilkanaÊcie dni, nie reagujàcà

na wi´kszoÊç leków przeciwgoràczkowych i
antybiotykoterapi´. U chorych stwierdza si´
obustronne zapalenie spojówek, powi´kszenie
w´z∏ów ch∏onnych szyjnych, zwykle jednostronne,
i zaj´cie b∏ony Êluzowej górnych dróg oddecho-
wych (tab. 3). Na skórze chorego widoczna jest
polimorficzna wysypka, wyst´pujà obrz´ki d∏oni
i stawów oraz doÊç charakterystyczne ∏uszczenie
skóry w okolicach przypaznokciowych (ryc. 7, 8).
U oko∏o 20% chorych rozpoznaje si´ zapalenie
naczyƒ wieƒcowych z tworzeniem si´ w ich ob-
r´bie t´tniaków i zmian zakrzepowych, co powo-
duje niewydolnoÊç krà˝enia, w∏àcznie z zawa-
∏em mi´Ênia sercowego.

Na obraz kliniczny CK sk∏ada si´ szeÊç pod-
stawowych objawów. Wystàpienie trzech lub
czterech z nich upowa˝nia do postawienia roz-
poznania. Objawami tymi sà:

- wysoka goràczka, trwajàca co najmniej 
5 dni, niereagujàca na Êrodki przeciw-
goràczkowe i antybiotyki,

- obustronne nieropne przekrwienie spo-
jówek,

Ryc. 8. Obrz´k koƒczyn i stawów ze z∏uszczaniem
przypaznokciowym.

Ryc. 7. Ró˝nokszta∏tna, niep´cherzowa wysypka
w chorobie Kawasaki.
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- zmiany na b∏onach Êluzowych jamy ustnej
i gard∏a: plackowate, z rozmytym obrze-
˝em zaczerwienienia, truskawkowy j´zyk
z obrz´kiem brodawek j´zykowych, szcze-
linowate p´kni´cia czerwieni wargowej,

- powi´kszenie w´z∏ów ch∏onnych, zazwy-
czaj szyjnych, najcz´Êciej jednostronne,

- ró˝nokszta∏tna niep´cherzowa wysypka,
- zmiany w dystalnych cz´Êciach koƒczyn 

w postaci obrz´ków i zmian rumieniowych 
z nast´powym ∏uszczeniem rozpoczyna-
jàcym si´ w okolicy przypaznokcio- 
wej (Bristein 1984, Kowalczyk 1998, 
Seicshaydre 1993, Yoskovitch 2000).

Tabela 3. Wyst´powanie zmian patologicznych
w górnych drogach oddechowych w chorobie
Kawasaki. 

Podczas badania chorego z podejrzeniem
choroby Kawasaki trzeba pami´taç, ˝e oprócz
zasadniczych objawów w górnych drogach odde-
chowych mogà wyst´powaç równie˝ mniej cz´-
ste dolegliwoÊci.

Faza ostra choroby trwa zwykle oko∏o 14
dni. Typowe objawy na b∏onie Êluzowej górnych
dróg oddechowych i na spojówkach, z towarzy-
szàcà goràczkà do 40°C, powinny u∏atwiç posta-
wienie rozpoznania i w∏àczenie leczenia kwasem
acetylosalicylowym i gammaglobulinà. W nie-
których przypadkach stosuje si´ glikokortyko-
steroidy.

W∏àczenie w∏aÊciwego leczenia w ciàgu 10
dni od wystàpienia pierwszych objawów zapo-
biega u wi´kszoÊci chorych powik∏aniom ogól-
nym, g∏ównie kardiologicznym.

ZESPÓ¸ SJÖGRENA (ZS)
Zespó∏ ten bywa okreÊlany jako zespó∏ za-

sychania b∏ony Êluzowej i ga∏ki ocznej. Spowo-
dowany jest naciekami Êlinianek i gruczo∏ów
∏zowych przez limfocyty i komórki plazmatyczne.
Mo˝e wyst´powaç jako pierwotny lub wtórny
i wspó∏istnieç z kolagenozami, takimi jak reu-
matoidalne zapalenie stawów, twardzina, to-
czeƒ uk∏adowy. U oko∏o 30% chorych z ZS
stwierdza si´ zapalenie ma∏ych naczyƒ, g∏ów-
nie w b∏onach Êluzowych, skórze i uk∏adzie
nerwowym. Zespó∏ Sjögrena charakteryzujà
trzy podstawowe objawy: zasychanie b∏on Êlu-
zowych w obr´bie górnych dróg oddechowych
i przewodu pokarmowego, suche zapalenie
spojówek i uogólnione schorzenia tkanki ∏àcz-
nej. Najcz´Êciej dotyczy kobiet (9:1) mi´dzy
40. a 60. r.˝., mo˝e jednak ujawniç si´ w ka˝-
dym wieku. WÊród objawów ze strony górnych
dróg oddechowych i przewodu pokarmowego
dominuje uporczywy brak Êliny, b´dàcy przy-
czynà zasychania i zalegania g´stej wydzieliny
w gardle dolnym. Stwarza to uczucie zalegania
cia∏a obcego oraz zaburzenia po∏ykania,
zw∏aszcza pokarmów sta∏ych. W okresach
zaostrzeƒ choroby du˝e gruczo∏y Êlinowe
znacznie si´ powi´kszajà i mogà byç tkliwe.
Podczas badania jamy ustnej i gard∏a obserwuje
si´ wysuszonà, zsinia∏à i zanikowà b∏on´ Êlu-
zowà z czerwonymi, plackowatymi plamami.
U chorych szybko pojawiajà si´ zmiany próch-
nicze w uz´bieniu. Cz´sto wyst´puje zanikowe
zapalenie j´zyka z p´kaniem nab∏onka na jego
powierzchni. W badaniu sialograficznym wi-
doczne sà rozszerzenia przewodów wyprowa-
dzajàcych Êlinianek. W zaawansowanych po-
staciach choroby dochodzi do wysuszenia Êcian
tchawicy i oskrzeli, cz´sto pojawiajà si´ chrypka
i uporczywy suchy kaszel. W tym okresie do∏à-
cza si´ zanik gruczo∏ów potowych i suchoÊç
b∏on Êluzowych narzàdów p∏ciowych, uszko-
dzenie s∏uchu typu zmys∏owo-nerwowego.
U oko∏o 10% pacjentów rozwijajà si´ neuro-
patie obwodowe.

Zespó∏ Sjögrena mo˝e wspó∏istnieç z innymi
chorobami dotyczàcych tkanki ∏àcznej, niedoczyn-
noÊcià tarczycy i trzustki, reumatoidalnymi zapa-
leniami mi´Êni i stawów. Trzeba pami´taç, ˝e
u oko∏o 10% chorych z toczniem rumieniowatym
uk∏adowym (systemic lupus erythematosus – SLE)
wyst´pujà typowe objawy ZS. U ponad 15% cho-
rych stwierdza si´ przeciwcia∏a anty-HCV. Innym,
niezwykle trudnym problemem w rozpoznaniu tej
jednostki chorobowej jest zaka˝enie wirusem HIV
z endokrynopatià autoimmunologicznà i zespo∏em
suchoÊci, sugerujàcym ZS.

Truskawkowy j´zyk 76–100%

Zapalenie ucha zewn´trznego 
lub Êrodkowego 12–18%

Zapalenie nag∏oÊni, podra˝nienie n. VII, opisano
martwicze zapalenie gard∏a pojedyncze
i jamy ustnej, ropieƒ oko∏omigda∏kowy, przypadki
uszkodzenie odbiorcze s∏uchu

Ropowica i ropnie szyi 5%

Infekcje kataralne i zapalenie zatok 
przynosowych 20–30%

Powi´kszenie w´z∏ów ch∏onnych szyi 
powy˝ej 1,5 cm 50-75%

Zmiany zapalne gard∏a 94%

Rumieƒ twarzy 100%

Zmiany w obr´bie b∏on Êluzowych 
jamy ustnej i gard∏a 100%
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Rozpoznanie ZS opiera si´ na badaniu pod-
miotowym i przedmiotowych badaniach labo-
ratoryjnych (morfologia z rozmazem, frakcje
bia∏kowe, test lateksowy, oznaczenie przeciwcia∏
przeciwjàdrowych) oraz badaniach histopatolo-
gicznych. Dla histopatologa rozpoznanie ZS nie
jest ∏atwe, wymaga umiej´tnoÊci ró˝nicowania
zmian wyst´pujàcych w tej jednostce chorobo-
wej ze zmianami wywo∏anymi ch∏oniakiem z∏o-
Êliwym. A trzeba pami´taç, ˝e ryzyko wystàpie-
nia ch∏oniaka z∏oÊliwego u chorych z ZS jest

czterdziestokrotnie wi´ksze ni˝ u osób nie
chorujàcych na ten zespó∏ (Chrzàszcz 1983, Spi-
noza 1989, Tumiati 1997).

Leczenie ZS polega na ogólnym podawaniu
glikokortykosteroidów i leków immunosupresyj-
nych oraz na poprawie stanu miejscowego b∏on
Êluzowych górnych dróg oddechowych poprzez
odpowiednie nawil˝anie i nat∏uszczanie. W nie-
których przypadkach trzeba leczyç p´kni´cia i do-
datkowe zaka˝enia b∏ony Êluzowej jamy ustnej
i j´zyka.  ●

Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
www.magazynorl.pl
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Wdra˝anie do praktyki klinicznej programu
powszechnych badaƒ przesiewowych s∏uchu u
noworodków wymusza potrzeb´ wczesnej
diagnozy w 3–4 miesiàcu ˝ycia. Niewàtpliwie
jest to ogromne wyzwanie dla audiologa, ale
mo˝e byç zarazem dla niego êród∏em
najwi´kszej satysfakcji. Pomimo ˝e najwi´ksze
znaczenie we wczesnej diagnostyce s∏uchu u
ma∏ych dzieci majà metody obiektywne, to
jednak nale˝y dà˝yç do tego, aby jak najszybciej
wykonaç równie˝ badanie behawioralne metodà
dopasowanà do wieku dziecka. Te dwa rodzaje
badaƒ wzajemnie si´ uzupe∏niajà i pozwalajà
realizowaç w praktyce zasad´ cross checking.

Metody behawioralne sà stosowane u
ma∏ych dzieci do oceny s∏uchu oraz reakcji dzieci
na dêwi´ki. W zale˝noÊci od wieku dziecka
powinny byç stosowane okreÊlone metody
badaƒ, a procedura badania powinna byç
zdeterminowana takà odpowiedzià dziecka,
która jest mo˝liwa do uzyskania. W tabeli 1
przedstawiono reakcje dzieci w ró˝nym wieku na
dêwi´ki o ró˝nej intensywnoÊci.

Badania s∏uchu powinno si´ przeprowadzaç
w naturalnych, niewielkich, mo˝liwie cichych,
ciep∏ych pomieszczeniach, w których nie
znajduje si´ zbyt du˝o atrakcyjnych dla dziecka
zabawek, absorbujàcych jego uwag´. Badania te
sà ∏atwe i tanie, ale wymagajà dobrze
przygotowanego i doÊwiadczonego personelu
wykonujàcego badanie. Przyjmuje si´, ˝e b∏àd
tych badaƒ wynosi od 2 do 19%. W badaniach
nale˝y uwzgl´dniç wp∏yw procesu habituacji,
który mo˝e wystàpiç przy cz´stym powtarzaniu
tego samego sygna∏u. Próg reakcji
behewioralych na dêwi´k obni˝a si´ w 2–3 r.˝.

W ocenie s∏uchu u dzieci mo˝na stosowaç
nast´pujàce rodzaje badaƒ behawioralnych lub
audiometrycznych:
– behawioralne badania orientacyjne,
– badania audiometryczne uwarunkowywane

(wspomagane) bodêcem wzrokowym lub doty- 
kowym,

– audiometri´ zabawowà.

BEHAWIORALNE  I AUDIOMETRYCZNE
BADANIA  S¸UCHU  U  DZIECI

dr hab. med. in˝. Krzysztof Kochanek

Instytut Fizjologii i Patologii S∏uchu
Kierownik: prof. dr hab. med. Henryk Skar˝yƒski
ul. Pstrowskiego 1, 01-943 Warszawa

BEHAVIOURAL AND AUDIOMETRIC TESTS IN
HEARING EVALUATION IN CHILDREN

Despite the fact that objective hearing testing me-
thods have the greatest importance in early diagno-
sis of young children, it is also necessary to try to
perform, on a possibly early date, behavioural exa-
minations or audiological tests adapted to the child’s
age. These two kinds of examination complement
one another, and allow us to practically realize the
principle of „cross checking”. The presented work
describes these two kinds of hearing testing me-
thods.

(Mag. ORL, 2006, V, 1, 23–25)
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Orientacyjne badania s∏uchu u noworodków
Celem tych badaƒ jest ocena wyst´powania ta-
kich odruchów, jak: odruch uszno-powiekowy,
odruch budzenia, zahamowanie aktywnoÊci ru-
chowej w obecnoÊci bodêców dêwi´kowych lub
innych reakcji, np. przyspieszenie oddechu, ru-
chy ga∏ek ocznych, pobudzenie ruchowe. W ba-
daniach tych mo˝na stosowaç ró˝nego rodzaju
êród∏a dêwi´ku o intensywnoÊciach nadprogo-
wych. Mogà to byç gwizdki, dzwonki, czynele,
b´ben oraz skalowane generatory szumu wàsko-
pasmowego lub tonu modulowanego cz´stotli-
woÊciowo. Próg odruchu uszno-powiekowego
zawiera si´ w granicach od 105 do 115 dB w za-
kresie cz´stotliwoÊci od 500 do 4000 Hz. Nale˝y
jednak podkreÊliç, ˝e odruch ten mo˝e byç wy-
wo∏any przy takich samych poziomach u dzieci
z uszkodzeniem s∏uchu typu Êlimakowego, co
oznacza, ˝e nie w ka˝dym przypadku obecnoÊç
odruchu Êwiadczy o normalnym s∏uchu dziecka.
Próg odruchu budzenia bada si´ u dzieci podczas
niezbyt g∏´bokiego snu. Dzieci z prawid∏owym
s∏uchem budzà si´ przy poziomach w granicach
od 70 do 75 dB.

Orientacyjne badania s∏uchu u niemowlàt
(powy˝ej 6. miesiàca ˝ycia)

W badaniach tych ocenia si´ reakcj´ zwracania
si´ dziecka w kierunku, z którego nadawany jest
dêwi´k. Mo˝na wykorzystywaç dêwi´ki powsta-

jàce z potrzàsania grzechotek, uderzania ∏y˝ecz-
kà o kubek porcelanowy, zgniatania bibu∏ki lub
bodêce prezentowane z generatorów szumu wà-
skopasmowego lub tonu modulowanego cz´sto-
tliwoÊciowo. 

Badania audiometryczne uwarunko-
wywane bodêcem wzrokowym – VRA
(ang. visual reinforcement audiometry)

jest badaniem przeznaczonym dla dzieci w wieku
od 1 do 2, a nawet 3 lat. Jego przebieg oparty jest
na zasadzie: bodziec→reakcja→nagroda. Dziecko
jest uwarunkowywane w taki sposób, aby zwrot
g∏owy dokonywa∏ si´ w odpowiedzi na prezento-
wany bodziec dêwi´kowy. Badanie nie polega
na lokalizowaniu dêwi´ku, ale na ocenie, czy
dziecko zwraca si´ na sygna∏ akustyczny w jed-
nym kierunku. Reakcja odruchowa na dêwi´k jest
wzmacniana bodêcem wzrokowym przez ukaza-
nie si´ podÊwietlonej ruchomej zabawki, która
pokazuje si´ tylko wówczas, gdy dziecko reaguje
zwrotem g∏owy na sygna∏ akustyczny. Po uwa-
runkowaniu badanie mo˝na przeprowadziç
w swobodnym polu u dzieci powy˝ej 12. m.˝. lub
przez s∏uchawki (u dzieci starszych), nadajàc sy-
gna∏y akustyczne w postaci tonów o cz´stotliwo-
Êciach audiometrycznych lub szumów wàskopa-
smowych. Za pomocà tej metody mo˝na wykre-
Êlaç audiogramy dla przewodnictwa powietrzne-
go i kostnego.

Tabela 1. Reakcje s∏uchowe u dziecka w wieku od 0 do 24 miesiàca ̋ ycia w zale˝noÊci od intensywno-
Êci dêwi´ku.

Wiek IntensywnoÊç dêwi´ku
w miesiàcach

od 70 do 100 dB SPL od 30 do 40 dB SPL
0–2 odruchy wstrzàsowe, uogólnione reakcje brak reakcji

motoryczne, odruch Moro, 
odruch uszno-powiekowy, odruch budzenia

3–4 odruchy wstrzàsowe jak w wieku wzrasta zainteresowanie dêwi´kiem,
0–2 mies., odruch uszno-powiekowy, „poszukiwanie” dêwi´ków d∏ugobrzmiàcych
odruch budzenia

5–6 odruch uszno-powiekowy, p∏acz, zwracanie si´ w kierunku dêwi´ków
ró˝nego stopnia zahamowania odruchów (reakcja niesta∏a)
wstrzàsowych, w 5. mies. ˝ycia zanik zaprzestanie aktywnoÊci ruchowej
odruchu Moro

7–9 odruch uszno-powiekowy szybka lokalizacja mi∏ych dêwi´ków
i odruch budzenia w p∏aszczyênie ucha, czego wyrazem jest

zwrócenie si´ lub spojrzenie w ich kierunku
9–13 odruchy jw. szybka lokalizacja dêwi´ków w p∏aszczyênie 

ucha i poni˝ej, czego wyrazem jest 
zwrócenie si´ lub spojrzenie w ich kierunku

13–16 odruchy jw. szybka lokalizacja dêwi´ków w p∏aszczyênie 
ucha, poni˝ej i powy˝ej

16–21 odruchy jw. jw.
21–24 odruchy jw. jw.
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Audiometria z zastosowaniem 
dotykowego lub wzrokowego 

uwarunkowania instrumentalnego
Badania audiometryczne uwarunkowywane
bodêcem dotykowym (TROCA) lub wzrokowym
(VROCA) sà pewnym rozwini´ciem metody VRA
i przeznaczone dla dzieci opóênionych, chocia˝
mo˝na je równie˝ stosowaç u dzieci z prawid∏o-
wym rozwojem.

TROCA (ang. tangible reinforcement ope-
rant conditioning audiometry) to badanie prze-
znaczone dla dzieci powy˝ej 2. r.˝., u których nie
mo˝na oceniç progu s∏yszenia metodà VRA.
W badaniach tych dziecko uczone jest naciskania
przycisku w odpowiedzi na sygna∏ akustyczny.
Prawid∏owa reakcja musi byç wzmocniona na-
grodà w postaci cukierka lub ma∏ej zabawki. 

VROCA (ang. visual reinforcement operant
conditioning audiometry) to badania, w których
wymaga si´ od dziecka naciÊni´cia odpowiednie-
go klawisza w odpowiedzi na sygna∏ akustyczny,
po czym nast´puje pojawienie si´ nagrody, np.
w postaci obrazka na ekranie monitora.

Audiometria zabawowa
Badanie to ma zastosowanie u dzieci w wieku 3-
6 lat. Dziecko zostaje uwarunkowane w taki spo-
sób, aby na sygna∏ akustyczny wrzuca∏o do ko-
szyczka kolorowy klocek lub pi∏eczk´. Po uwa-
runkowaniu tony audiometryczne sà nadawane
przez s∏uchawki. Tà metodà wykreÊla si´ krzywà
progowà przewodnictwa powietrznego i kostne-
go. Badanie musi si´ odbywaç w przyjaznej at-
mosferze, a dziecko nale˝y chwaliç za prawid∏o-
we reakcje.

W tabeli 2 przedstawiono podzia∏ metod beha-
wioralnych i audiometrycznych przeznaczonych
do badania s∏uchu u ma∏ych dzieci.

Podsumowanie
Z przedstawionego opisu metod behawioral-

nych i audiometrycznych wynika, ˝e badania te
mo˝na wykonaç nawet w pierwszych miesiàcach
˝ycia dziecka. Pomimo ˝e wyniki badaƒ majà
w tym czasie jedynie wartoÊç orientacyjnà, nie
mo˝na z nich rezygnowaç, majàc na uwadze po-
trzeb´ realizacji w praktyce klinicznej regu∏y
cross-checking. Uzupe∏nienie badaƒ obiektyw-
nych s∏uchu o badania behawioralne pozwala
uczyniç ocen´ s∏uchu ma∏ego dziecka pe∏niejszà
i umo˝liwia eliminacj´ wielu powa˝nych b∏´dów
diagnostycznych. Obie grupy metod znakomicie
si´ uzupe∏niajà i dlatego oÊrodki audiologiczne
zajmujàce si´ wczesnà diagnostykà s∏uchu u ma-
∏ych dzieci bezwzgl´dnie powinny w praktyce
stosowaç obie metody badaƒ.  ●

Artyku∏ zosta∏ przygotowany na podstawie o publi-
kacji: Kochanek K., Sobieszczaƒska-Radoszewska ¸.,
Skar˝yƒski H: Zasady i metody diagnozowania na-
rzàdu s∏uchu u dzieci. Audiofonologia 2000, XVII,
91-104.

Tabela 2. Przedzia∏y wieku dziecka, w których mo˝na wykonywaç poszczególne rodzaje badaƒ be-
hawioralnych i audiometrycznych.

Rodzaj badania Przedzia∏ wieku

Badania behawioralne (intensywnoÊç dêwi´ku 70-100 dB SPL)
odruch uszno-powiekowy 0 – 48 mies.
odruch budzenia 0 – 24 mies.
odruch Moro 0 – 5 mies.
pobudzenie/zahamowanie aktywnoÊci ruchowej 0 – 4 mies.
p∏acz 3 – 10 mies.

Badania behawioralne (intensywnoÊç dêwi´ku 30-40 dB SPL)
zwracanie si´ w kierunku êród∏a dêwi´ku w p∏aszczyênie ucha 5 – 24 mies.
zwracanie si´ w kierunku êród∏a dêwi´ku w p∏aszczyênie poni˝ej ucha 8 – 12 mies.
zwracanie si´ w kierunku êród∏a dêwi´ku w p∏aszczyênie powy˝ej ucha 11 – 24 mies.

Audiometria wspomagana bodêcem wzrokowym lub dotykowym 1 – 3 lata
Audiometria zabawowa 3 – 4 lata
Audiometria s∏owna od 3. r.˝.
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prof. Antoni Krzeski

3 grudnia A.D. 2005 mia∏ miejsce wieczór
szczególny, albowiem dnia tego odby∏ si´ drugi
z kolei wieczór autorski prof. Antoniego
Krzeskiego, promujàcy kolejny podr´cznik
z zakresu rynologii pt. „Wyk∏ady z chirurgii no-
sa”. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e taka sama
formu∏a po raz drugi sprawdziç si´ nie mo˝e, bo
miejsce to samo i pomys∏ podobny. A jednak
sprawdzi∏a si´. Praska Fabryka Trzciny, miejsce
modne, kultowe i ze wszech miar zas∏ugujàce
na takie wydarzenie, niemal od poczàtku swego
istnienia sta∏o si´ niejako synonimem spotkaƒ
elity kulturalnej, a dla polskich rynologów,
t∏umnie przyje˝d˝ajàcych na kolejnà Konferen-
cj´, synonimem uroczystoÊci organizowanych
przez prof. Antoniego Krzeskiego. By∏o pi´knie
i wzruszajàco. Wn´trza nowoczesne, lecz ele-
ganckie, atmosfera podnios∏a, ale nie nad´ta.
By∏y smokingi i wieczorowe kreacje. Dobrze
znani nam prowadzàcy – Ewa Wojdy∏∏o i Wiktor
Osiatyƒski, przyjaciele Rynologii Polskiej i Pro-
fesora, poprowadzili ten wieczór ze swobodà,
dowcipem i swadà, dajàc nam poczucie, ˝e
z jednej strony uczestniczymy w niezwyk∏ym
wydarzeniu, z drugiej zapewnili pewnà atmos-
fer´ ju˝ obecnej za˝y∏oÊci. Program oficjalnej
cz´Êci wieczoru by∏ wzruszajàcy i porusza-   jà-
cy najg∏´bsze pok∏ady ÊwiadomoÊci. Tu˝ po
zakoƒczeniu kolejnego konkursu im. Fryderyka
Chopina, zakoƒczonego wielkim sukcesem
m∏odego polskiego artysty Rafa∏a Blechacza,

i niemal dok∏adnie w dniu 150. rocznicy Êmierci
naszego najwi´kszego wieszcza narodowego,
w programie nie mog∏o zabraknàç ani Cho-
pina, ani Mickiewicza. Trio g-moll op. 8 w wyko-
naniu znakomitych artystów sceny muzycznej
– Konstantego Andrzeja Kulki (skrzypce),
Krzysztofa Jab∏oƒskiego (fortepian) i Tomasza
Strahla (wiolonczela), przeplatane fragmentami
z „Pana Tadeusza” spowodowa∏o cisz´ i skupie-
nie zgromadzonych oraz wzbudzi∏o niek∏amany
zachwyt. Pikanterii dodawa∏ fakt, ˝e w postacie
z „Pana Tadeusza” wcieli∏y si´ obok pani Zofii
Kucówny znakomitoÊci polskiej otolaryngologii,
poÊród których brawurowo rol´ Telimeny ode-
gra∏a dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz.
Gdyby˝ Telimena mia∏a takie pok∏ady wdzi´ku,
ile mia∏a Ewa, mo˝e i jej szanse u Tadeusza
by∏yby wi´ksze? Równie ujmujàce by∏y recy-
tacje prof. Grzegorza Janczewskiego, prof.
Jerzego Kruszewskiego oraz gospodarza wie-
czoru prof. Antoniego Krzeskiego.

W dobie plastykowej, jarmarcznej estetyki,
idoli o wàtpliwej ideologii, przenieÊliÊmy si´
w Êwiat Chopina, Mickiewicza i „Pana Tadeusza”.
Zapachnia∏o dawnymi czasy, gdy nie by∏o tele-
wizorów, esemesów, Dody Elektrody czy Man-
daryny!!! Cokolwiek to znaczy....

A tak nawiasem... gdzie podzia∏y si´ czasy,
gdy w domach czytano poezj´, s∏uchano muzyki,
dyskutowano o wy˝szoÊci Norwida nad S∏owac-
kim, kszta∏towano estetyk´ PRAWDZIWÑ i po-
czucie pi´kna, uwra˝liwiano na to, co rzeczywi-
Êcie wartoÊciowe.... ZamyÊli∏ si´ i zachwyci∏ tym
wspomnieniem prof. Wiktor Osiatyƒski,... a my
wraz z Nim.

Buntujmy si´. Najwy˝szy czas, abyÊmy prze-
stali uczestniczyç w quizach, w których g∏ównà
nagrodà jest d∏ugopis lub plecak z logo sponso-
rujàcej firmy, i zacz´li dyktowaç styl, który
winien byç stylem elity intelektualnej kraju.
Bo przecie˝, mimo wszelkich trudnoÊci i usil-
nych staraƒ, aby spauperyzowaç i Êrodowisko
i etos tego zawodu, my lekarze wcià˝ mamy am-
bicj´ i wol´ do niej nale˝eç. JeÊli nie my, to kto?

II WIECZÓR AUTORSKI
prof. ANTONIEGO KRZESKIEGO

KRONIKA
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Po zakoƒczeniu cz´Êci artystycznej, przy-
szed∏ czas na uhonorowanie wszystkich, którzy
przyczynili si´ do powstania ksià˝ki. Profesor nie
zapomnia∏ o nikim. Serdeczne s∏owa podzi´ko-
wania i pamiàtkowe dyplomy trafi∏y do ràk nie
tylko wspó∏autorów podr´cznika, od najstar-
szych, do najm∏odszych, ale tak˝e do osób, które
niemal anonimowo pracowa∏y w zaciszu swoich
biur i pracowni, gromadzàc niezliczonà liczb´
papierów, dokumentacji i korespondencji,
wszystko po to, aby podr´cznik móg∏ ukazaç si´
o czasie i w odpowiedniej oprawie. A oprawa
rzeczywiÊcie imponujàca.

Tradycjà sta∏o si´ podczas wieczorów autor-
skich Profesora przyznawanie godnoÊci Artifex
Rhinologiae i Amicus Rhinologiae Polonicae
osobom szczególnie zas∏u˝onym dla Polskiej
Rynologii. W tym roku tymi zaszczytnymi tytu∏ami
zostali uhonorowani: dr Ian Mackay, dr Julian

Pani Ewa Wojdy∏∏o i prof. Wiktor Osiatyƒski – prowadzàcy wieczór

Rowe-Jones, pani Zofia Kucówna, prof. Tomasz
Strahl, prof. Bo˝ena Tarchalska-Kryƒska, prof.
Mieczys∏aw Chmielik oraz prof. Jerzy Kruszewski.

A potem cz´Êç nieoficjalna. Rozmowy i dys-
kusje do póênej nocy. Rozmawiano o Konferencji,
o niezwyk∏ym programie wieczoru, dawa∏o si´
s∏yszeç g∏osy, ˝e mo˝e warto by∏oby jeszcze raz
wróciç do „Pana Tadeusza”..., a nasza nowa
Telimena odbiera∏a niezliczone wyrazy za-
chwytu i gratulacje. Có˝, by∏a niekwestiono-
wanà gwiazdà wieczoru!

Na zakoƒczenie otrzymaliÊmy upominek mi-
ko∏ajkowy – podr´cznik „Wyk∏ady z chirurgii no-
sa”, ale najwi´kszym prezentem tego dnia by∏
fakt, ˝e uczestniczyliÊmy w niezwyk∏ym wyda-
rzeniu. Czekamy na nast´pne.

dr med. Katarzyna Piercha∏a
Warszawa, grudzieƒ 2005

KRONIKA
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WSPÓ¸AUTORZY PODR¢CZNIKA
„WYK¸ADY Z CHIRURGII NOSA”

prof. E.B. Kern

prof. G. Janczewski

prof. Metin Önerci

dr A. Strzembosz (z lewej) i dr I. Gromek

dr A. Tuszyƒska

dr M. Czapska reprezentowa∏a sponsora podr´cznika

red. J. Ma∏kowska (z lewej) i pani J. Wierzchowska

KRONIKA

(od lewej) dr M. Hortis-Dzierzbicka, dr M. Held-
-Zió∏kowska, prof. S. Bieƒ, dr N. Górski
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Trio g-moll op. 8 F. Chopina wykonali wybitni artyÊci sceny muzycznej – Konstanty Andrzej Kulka (skrzypce),
Krzysztof Jab∏oƒski (fortepian) i Tomasz Strahl (wiolonczela)

„Pana Tadeusza” recytowali (od lewej): pani Zofia Kucówna, dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz, prof. Jerzy
Kruszewski, prof. Grzegorz Janczewski, prof. Antoni Krzeski

Organizatorzy wieczoru sk∏adajà serdeczne podzi´kowanie firmie Servier Polska 
za udzielonà pomoc w jego organizacji.

✻     ✻     ✻
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dr I. Mckay

Statuetka Amicus Rhinologiae Polonicae 
wed∏ug projektu Marka Sierpiƒskiego.

dr J. Rowe-Jones

pani Zofia Kucówna i prof. T. Strahl prof. B. Tarchalska-Kryƒska i prof. J. Kruszewski

AMICUS RHINOLOGIAE POLONICAE
A.D. 2005


