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Drodzy Czytelnicy,

Niech radoÊç i pokój goszczà w Waszych 
domach i w Waszych sercach przy Êwiàtecznym
stole, a Nowy Rok 2008 przyniesie wszystko to,
czego pragniecie i czego oczekujecie: 
zdrowie, pomyÊlnoÊç i szcz´Êcie.
Z ca∏ego serca ̋ ycz´ pogodnych, 
pe∏nych uroku Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i wspania∏ego Nowego Roku

M´drcy Êwiata, monarchowie

M´drcy Êwiata, monarchowie
gdzie Êpiesznie dà˝ycie?
Powiedzcie nam, trzej królowie,
chcecie widzieç dzieci´?
Ono w ˝∏obie, nie ma tronu
i ber∏a nie dzier˝y,
a proroctwo Jego zgonu
ju˝ si´ w Êwiecie szerzy.

M´drcy Êwiata, z∏oÊç okrutna
Dzieci´ przeÊladuje.
WieÊç okropna, wieÊç to smutna,
Herod spisek knuje.
Nic monarchów nie odstrasza,
do Betlejem Êpieszà
Gwiazda Zbawc´ im og∏asza,
nadziejà si´ cieszà.

Przed Maryjà stajà spo∏em,
niosà  Panu dary.
Przed Jezusem bijà czo∏em,
sk∏adajà ofiary.
Trzykroç szcz´Êliwi Królowie,
któ˝ wam nie zazdroÊci?
Có˝ my damy, kto nam powie,
pa∏ajàc z mi∏oÊci?

Tak jak ka˝à nam kap∏ani,
damy dar troisty:
mod∏y, prac´ niosàc w dani
i ˝ar serca czysty.
To kadzid∏o, mirr´, z∏oto
niesiem Jezu szczerze.
Co dajemy Ci z ochotà,
od nas przyjm w ofierze. 

Warszawa, grudzieƒ 2007 r.

– dodatek syllabus  rynologiczny  



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY92

TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

Urodzona w Warszawie 19.011.925 r., z d.
Michalak, córka Stanis∏awa i Michaliny z domu
Dàbrowskiej. W 1944 r. zda∏a matur´ na tajnych
kompletach Paƒstwowego Gimnazjum i Liceum
im. Narcyzy ̊ michowskiej w Warszawie i zosta∏a
przyj´ta na Wydzia∏ Lekarski tajnego Uniwersy-
tetu Ziem Zachodnich, który w czasie wojny
dzia∏a∏ w Warszawie. Od 1943 r. ucz´szcza∏a
na szkolenia sanitarne w Szpitalu Dzieciàtka
Jezus w Warszawie, zorganizowane przez s∏u˝b´
sanitarnà AK (poÊwiadczenie prof. dr. med. Jana
Szymaƒskiego). Bra∏a udzia∏ w powstaniu w zgru-
powaniu „Chrobry II” jako sanitariuszka przy-
dzielona do punktu sanitarnego zorganizowane-
go przy ulicy Sosnowej 8 (boczna od ul. Z∏otej). 

W 1945 r. dzi´ki pomocy materialnej udzie-
lonej przez rodzin´ uratowanà z powstania
rozpocz´∏a studia lekarskie na Uniwersytecie
w ¸odzi. Po powrocie z Niemiec rodziców wywie-
zionych po upadku powstania oraz po powrocie
brata z obozu w Mauthausen w 1947 r. wróci∏a
do Warszawy i kontynuowa∏a studia na AM.
W 1950 r. otrzyma∏a absolutorium i podj´∏a
prac´ na stanowisku m∏odszego asystenta w
Instytucie Radowym im. M. Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie. 30.11.1951 r. otrzyma∏a dyplom
lekarza. Za namowà prof. dr. med. A. Dobrzaƒ-
skiego, który by∏ konsultantem w Instytucie
Radowym, przenios∏a si´ do Kliniki Otolaryngo-
logii AM w Warszawie. W 1962 r. otrzyma∏a etat
nauczyciela akademickiego. G∏ównymi kierun-
kami jej zainteresowaƒ i badaƒ naukowych by∏y
chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna g∏owy
i szyi. W 1974 r. habilitowa∏a si´ na Wydziale
Lekarskim AM w Warszawie na podstawie pracy
pt. „Allogenne, konserwowane przeszczepy
chrzàstki ˝ebra w operacjach plastycznych
twarzy i w rekonstrukcjach ma∏˝owiny usznej”.
By∏a cz∏onkiem Komisji Transplantologii PAN.
Przez wiele lat by∏a konsultantem OÊrodka

JANINA 
BISKUPSKA-WI¢CKO

(1925–2007)

Naukowo-Badawczego Kliniki Otolaryngologicz-
nej w Ciechocinku, a tak˝e przewodniczàcà
Kierowniczego Zespo∏u Naukowego Uzdrowiska
Ciechocinek. Cz∏onek Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów oraz Polskiego Towarzy-
stwa Chirurgii Plastycznej i Rehabilitacyjnej.
W latach 1984-1988 by∏a przewodniczàcà
Zarzàdu Warszawskiego Oddzia∏u PTORL-
CHGiS. Uchwa∏à Rady Paƒstwa zosta∏a odzna-
czona Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi. Ponadto otrzy-
ma∏a Odznak´ „Za Wzorowà Prac´ w S∏u˝bie
Zdrowia”, Z∏otà Odznak´ „Zas∏u˝ony dla Uzdro-
wisk Polskich” oraz medal “Godnemu Chwa∏a –
Dignum Laude”. Przez ca∏e ˝ycie zawodowe
zwiàzana z Klinikà Otolaryngologii AM w War-
szawie, w 1987 r. przesz∏a na emerytur´. Zmar∏a
9 lipca 2007 roku. Pochowana w grobie
rodzinnym na Starych Powàzkach.

dr Stanis∏aw Zab∏ocki 
ul. Wojska Polskiego 12/3

02-300 Elblàg



www.magazynorl.pl 93

O PRZYWRACANIU  WYGLÑDU
TWARZY 

– aspekty etyczne, techniczne i wyniki 
pierwszego przeszczepu allogenicznego twarzy

prof. Benoît Lengelé

FACIAL TRANSPLANTATION – ethics, technigues
and results of the first facial allograft

The first facial transplantation was performed in
Amiens (France) on the 27th of november 2005.
Overbearing the technical limits, this definitely
novel procedure, seemingly transgressing certain
cultural bans concerning transplantation of the
visible organs, opens aside from numerous perspec-
tives in reconstructive surgery, a large field for
scientific investigations on the dynamics and signi-
ficance of the facial functioning. It also leaves us
with numerous questions of ethical and medical
origin. We briefly describe here substantial techni-
ques of the operation aiming, above all, in restaura-
tion of the oral function and the expressivity of the
face, the principal immunosuppressive treatment
hampering the rejection of the graft and the anato-
mical, neurological and functional results observed
one year after the operation. Idem shows perfect
morphological, dynamical and cortical integration
of the transplant within the recomposed face, con-
firming the soundness of surgical indications and
enabling us to present truly objective arguments to
ethical remarks, arising in the terms of facial and
psychological identity of the patient receiving the
graft.

„Ne pas oser, c’est ne rien faire au bon 
moment”. 

Napoléon Bonaparte, 

Mémorial de Sainte Hélene, 1822

Wydzia∏ Anatomii Eksperymentalnej 
Uniwersytet Katolicki w Louvain, Belgia

Pierwszego przeszczepu twarzy dokonano 27 listo-
pada 2005 r. w Amiens (Francja). Ten nowatorski za-
bieg, na pozór naruszajàcy pewne normy kulturowe
dotyczàce przeszczepiania widocznych organów, by∏
uwa˝any dotychczas za niemo˝liwy do wykonania.
Jego przeprowadzenie, po pokonaniu licznych ogra-
niczeƒ technicznych, stworzy∏o wiele mo˝liwoÊci w
zakresie badaƒ naukowych zwiàzanych z dynamikà
i znaczeniem funkcji twarzy. W chirurgii rekonstruk-
cyjnej ubytków tkanek pojawi∏y si´ nowe perspekty-
wy. Zrodzi∏ si´ równie˝ ogrom pytaƒ natury zarówno
etycznej, jak i medycznej. Poni˝sza praca stanowi
opis podstawowych technik operacyjnych, s∏u˝àcych
do odtworzenia funkcji ust oraz ekspresji twarzy,
a ponadto obejmuje podstawy leczenia immunosu-
presyjnego, którego celem jest kontrola (procesów)
odrzucania przeszczepu. Przedstawia równie˝ wy-
niki anatomiczne, neurologiczne i czynnoÊciowe
uzyskane po up∏ywie roku od przeszczepienia. Pre-
zentowany przypadek ukazuje doskona∏à integracj´
morfologicznà, dynamicznà i korowà przeszczepu
w obr´bie rekonstruowanej twarzy, czym potwier-
dza s∏usznoÊç wskazaƒ operacyjnych. Co wi´cej,
pozwala odnaleêç obiektywne argumenty wobec po-
jawiajàcych si´ zastrze˝eƒ etycznych dotyczàcych
to˝samoÊci wizualnej i psychologicznej biorcy.

„Niepodj´cie ryzyka oznacza zaniechanie
dzia∏ania we w∏aÊciwym momencie”.

Napoleon Bonaparte, 

„Pami´tnik ze Âwi´tej Heleny”, 1822

(Mag. ORL, 2007, VI, 4, 93–101)
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Chirurgia rekonstrukcyjna du˝ych ubytków
twarzy powstawa∏a w zam´cie I wojny Êwia-
towej. Na linii frontu, biegnàcej przez Flandri´,
Pikardi´ i Atrois, chirurdzy wywodzàcy si´ ze
wszystkich krajów b´dàcych w stanie wojny,
stan´li po raz pierwszy w historii przed ogro-
mem okaleczeƒ ludzkiego cia∏a. To w∏aÊnie
w polowych szpitalach zlokalizowanych w pobli-
˝u okopów rodzi∏y si´ podstawy rekonstrukcji
twarzy, w tym czo∏a, powiek, nosa, policzków,
ust i podbródka. Ówczesne techniki rekonstruk-
cyjne obejmowa∏y przeró˝ne plastyki autolo-
giczne, dla których inspiracjà by∏y techniki
przenoszenia p∏atów skórnych, opisane przez
Nelatona, jak równie˝ rysunki obrazujàce rezul-
taty tych dzia∏aƒ. Prace te przetrwa∏y dla potom-
noÊci w postaci po˝ó∏k∏ych fotografii bohaterów,
a historia zachowa∏a je w pami´ci, zaszczytnie
tytu∏ujàc: „Ranni w twarz”. Prawie ca∏y wiek
póêniej, u progu nowego tysiàclecia, uzupe∏nia-
nie du˝ych ubytków cia∏a w obr´bie twarzy
wcià˝ opiera∏o si´ na wykonywaniu autoprzesz-
czepów tkankowych. Lepsze wykorzystywanie
mo˝liwoÊci anatomicznych i doskonalsze spo-
soby zaopatrywania przesuni´ç prowadzi∏y
do coraz wi´kszej precyzyjnoÊci technik chirur-
gicznych. P∏aty, poczàtkowo uszypu∏owane,
póêniej przenoszone z zastosowaniem technik
mikrochirurgicznych, by∏y coraz bardziej uroz-
maicone w swoim bogactwie kszta∏tów, a tech-
niki chirurgiczne stawa∏y si´ bardziej dok∏adne
w zakresie wskazaƒ i skutecznoÊci oraz mniej
okalecza∏y miejsce pobrania przeszczepu. Ci,
którzy dziÊ potrafià z dystansem i pokorà prze-
analizowaç wyniki przyj´tego post´powania,
wiedzà, ˝e te wyrafinowane techniki operacyjne
nie zawsze przynoszà takie efekty kosmetyczne
i funkcjonalne, jakich oczekiwano. Ponadto ist-
niejà podstawy do stwierdzenia, ˝e wst´pne
opracowanie chirurgiczne p∏ata przemieszcza-
nego nie wystarcza, aby znaczàco poprawiç
wyniki. Twarz rannego po wielokrotnych i z∏o˝o-
nych zabiegach rekonstrukcyjnych jest niczym
pole bitwy, na którym chirurg musi byç prze-
widujàcym strategiem. W powsta∏ej mozaice
geograficznej le˝à obok siebie, poprzedzielane
bliznami i cz´sto pozbawione dynamiki czynno-
Êciowej, przeró˝ne struktury anatomiczne. Sto-
jàc w obliczu powy˝szych faktów, czy mo˝na po-
godziç si´ z nieuchronnoÊcià tych wymuszonych
i niepokonanych do tej pory technik, i zaakcepto-
waç fakt, ˝e chirurgia dotkn´∏a w tym miejscu
granicy swoich mo˝liwoÊci? Co wi´cej, w równo-
leg∏ej dziedzinie medycyny – immunologii trans-
plantacyjnej – nastàpi∏ znaczàcy post´p, który
umo˝liwi∏ przez podawanie podstawowego

leczenia immunosupresyjnego zastosowanie
z∏o˝onych alloprzeszczepów tkankowych.

Czy nie nale˝a∏o wi´c odwa˝yç si´ na reali-
zacj´ marzeƒ i podjàç si´ opracowania projektu
przeszczepu posiadajàcego zarys obcej twarzy,
pobranego od dawcy w stanie Êmierci mózgo-
wej? Po d∏ugich i intensywnych rozmyÊlaniach
dochodzimy do przekonania, ˝e podj´cie si´ ta-
kiego przedsi´wzi´cia jest obowiàzkiem lekarza,
który stoi w obliczu choroby powa˝nie znie-
kszta∏cajàcej i czyniàcej cz∏owieka ca∏kowicie
niezdolnym do funkcjonowania; ̋ e jest to zwyk∏y
obowiàzek humanitarny.

Pacjentka i przygotowania operacyjne

Pierwszego przeszczepu twarzy dokonano
u 38-letniej pacjentki, która zosta∏a przyj´ta
do Centrum Szpitalno-Uniwersyteckiego w
Amiens (Francja) 31 maja 2005 r. U kobiety
stwierdzono bardzo rozleg∏y ubytek tkanek
w obr´bie wszystkich cz´Êci mi´kkich Êrodko-
wego regionu twarzy, który powsta∏ w wyniku
pogryzienia przez psa. Ubytek ods∏ania∏ znacznà
cz´Êç szkieletu szcz´kowo-twarzowego, dziàs∏a,
∏uki z´bowe. Kolejno obejmowa∏ amputacj´
dystalnej cz´Êci piramidy nosa na ca∏ej jej grubo-
Êci, warg´ górnà i dolnà oraz podbródek. Bocznie
ubytek tkanek rozciàga∏ si´ w kierunku policz-
ków, bardziej w prawà okolic´ jarzmowà ni˝ lewà
(ryc. 1a). Pacjentka by∏a pozbawiona ca∏ej dyna-
miki ust i co za tym idzie, nie mog∏a piç, jeÊç ani
mówiç. Pomimo ˝e mimika twarzy ostatecznie
ogranicza∏a si´ do regionu czo∏owo-oczodo∏o-
wego, wst´pne badanie kliniczne ujawni∏o, ˝e
pacjentka oszcz´dza∏a nienaruszone proksy-
malne kikuty mi´Êni dêwigaczy warg i mi´Êni
jarzmowych. 

Obserwowany w badaniu przedmiotowym
ubytek tkanek twarzy dawa∏ podstawy do
wykorzystania technik przeszczepu allogennego
twarzy. Pacjentka zosta∏a poddana trzem
niezale˝nym ekspertyzom psychologicznym,
które jednog∏oÊnie potwierdzi∏y stabilnoÊç jej
stanu umys∏owego i zdolnoÊç do wyra˝enia
zgody na proponowane post´powanie wraz z
ograniczeniami tego nowatorskiego leczenia.
Pacjentka zapozna∏a si´ z metodà cz´Êciowego
alloprzeszczepu twarzy, zaakceptowa∏a pro-
ponowane rozwiàzanie, a dokumentacja zosta∏a
przedstawiona kompetentnym w∏adzom fran-
cuskim do spraw zdrowia. Kolejno Francuskie
Biuro ds. Bezpieczeƒstwa i ZgodnoÊci Protoko-
∏ów Zdrowotnych (Agence Francaise pour la
Sécurité et l’Agrément des Protocoles de Santé –
AFSAPS), Biuro ds. Biomedycznych (l’Agence
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nowa˝onego unaczynienia tkanek przygoto-
wywanych do przeszczepienia, w∏àczajàc w to
skór´ i tkank´ podskórnà przeszczepu, dwadzie-
Êcia mi´Êni okalajàcych usta wraz z unerwie-
niem segmentarnym, wywodzàcym si´ z nerwu
twarzowego, szkielet chrz´stny nosa, cztery ner-
wy czuciowe – podoczodo∏owe (V2) i ˝uchwowe
(V3), jak równie˝ b∏on´ Êluzowà warg, policzków
oraz skór´ przedsionka nosa. 

Ostatecznie zosta∏a powo∏ana wielodyscy-
plinarna grupa naukowców, sk∏adajàca si´
z pi´çdziesi´ciu lekarzy. Do tego zespo∏u me-
dyczno-chirurgicznego w∏àczono oprócz chirur-
gów plastycznych i szcz´kowo-twarzowych
odpowiedzialnych za post´powanie operacyjne,
ekip´ reanimacyjnà, transplantologów, immuno-
logów, radiologów, patologów, psychiatrów,
biologów medycznych oraz specjalistów zajmu-
jàcych si´ uk∏adem nerwowym. Cz∏onkowie gru-
py zobowiàzani byli do zapewnienia ciàg∏oÊci
medycznej pracy oraz do zebrania materia∏ów
dotyczàcych wszystkich danych uzyskanych
w czasie prowadzenia badaƒ. 

Post´powanie chirurgiczne 
i okres pooperacyjny

W ciàgu 6 miesi´cy oczekiwania zosta∏a wy-
selekcjonowana 48-letnia potencjalna dawczyni
w stanie Êmierci mózgowej. Koordynatorzy
transplantacji przedstawili cz∏onkom jej bliskiej
rodziny dokumentacj´ z podstawowymi za∏o-
˝eniami ca∏ego procesu, ukazali zarysy tkanek
potrzebnych do pobrania i uzyskali zgod´ na
pobranie przeszczepu wielonarzàdowego oraz
tkanek do przeszczepu twarzy. Podobieƒstwa po-
mi´dzy dawcà a biorcà oprócz koloru i struktury
skóry dotyczy∏y takiej samej grupy krwi (0+)
i wspólnych 5 spoÊród 6 antygenów HLA (biorca:

de Biomédecine – ABM) oraz Komitet Konsulta-
cyjny Ochrony Cz∏owieka w ramach Badaƒ Bio-
medycznych (Comité Consultatif de Protection
des Personnes dans le cadre de Recherches
Biomédicales – CCPPRB) wyrazi∏y zgod´ i uzna∏y
zaproponowany protokó∏ post´powania za zgod-
ny z prawem. 

Przygotowujàc pacjentk´ do zabiegu opera-
cyjnego, starannie piel´gnowano jej twarz,
oczyszczajàc brzegi rany z tkanek martwiczych
w trakcie procesu bliznowacenia. Zastosowano
intensywnà fizjoterapi´ w okolicy szcz´kowo-
-twarzowej, aby maksymalnie zapobiec blizno-
watemu wciàganiu powierzchni twarzy oraz
spontanicznemu przykurczowi mi´Êni ˝waczy,
który w efekcie stopniowo ogranicza∏ otwieranie
ust. Ponadto pacjentka zosta∏a poinformowana
o koniecznoÊci trenowania mi´Êni mimicznych
twarzy, ˝eby nie utraciç resztkowej czynnoÊci
unerwionych kikutów mi´Êni, aktywnych w cz´-
Êci dystalnej. Oprócz tego codziennie udzielano
pacjentce wsparcia psychologicznego. Raz
na miesiàc mia∏a wykonywany czynnoÊciowy
rezonans magnetyczny g∏owy w celu monitoro-
wania, w sposób prospektywny, ewolucji repre-
zentacji korowej twarzy przed i po planowanej
transplantacji. 

W tym czasie komputerowo odwzorowano
wymagany kszta∏t przeszczepu (ryc. 1b),
a wszystkie etapy pobrania zosta∏y przeÊledzone
na modelach anatomicznych. Uk∏ad naczyniowy
g∏owy, uwidoczniony na tych modelach, zosta∏
najpierw nastrzykni´ty kolorowym, cieniujàcym
lateksem, tak aby optymalnie okreÊliç linie
ci´cia, a nast´pnie dokonaç pe∏nego zespolenia
sieci naczyniowej wszystkich tkanek zawartych
w przeszczepie. Te badania morfologiczne wyka-
za∏y, ˝e unaczynienie twarzy po stronie prawej
i lewej jest wystarczajàce do zapewnienia zrów-

Ryc. 1. Twarz pacjentki po urazie (a), model przeszczepu twarzowego (b) twarz pacjentki po przeprowadzo-
nym przeszczepie (c).

a
b

c
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HLA A2-3, B8-44, DR 3-7; dawca: HLA A2-3,
B8-44, DR 15-3). Przed zabiegiem pobrano
od dawcy szpik kostny z grzebieni biodrowych
i zamro˝ono.

Po wykonaniu tracheotomii u dawcy, tkanki
twarzy niezb´dne do przeszczepienia zosta∏y
pobrane zgodnie z protoko∏em opracowanym
w fazie eksperymentalnej. Za pomocà sterylnego
metalowego modelu ubytku naniesiono na twarz
dawcy dok∏adny zarys przeszczepu, niezb´dny
do uzupe∏nienia ubytku twarzy biorcy. Nast´pnie
wy∏oniono uk∏ad naczyniowy znajdujàcy si´
na dolnej kraw´dzi ˝uchwy wraz z dystalnym
koƒcem nerwu twarzowego. Po uniesieniu mi´-
Êni dêwigaczy ust a˝ do ich przyczepu proksy-
malnego, do boku rozpreparowywano kolejne
tkanki, uwidoczniajàc wszystkie ga∏àzki nerwu
twarzowego po stronie lewej i prawej, ciàgnàce
si´ do powierzchni powi´zi ˝waczowej, a dzielà-
ce si´ na poszczególne ga∏àzki w miejscu poja-
wienia si´ w lo˝y Êlinianki przyusznej. Po wypre-
parowaniu mi´Ênia policzkowego przeszczep
twarzy odpreparowano podokostnowo od szkie-
letu, co pozwoli∏o lepiej uwidoczniç dystalne
w∏ókna czuciowe nerwów szcz´kowych i ˝u-
chwowych, wychodzàce z otworów podoczodo-
∏owych i podbródkowych. W∏ókna te wyd∏u˝ono
przez zniesienie Êcian kostnych kana∏ów, tak aby
uzyskaç wystarczajàcà d∏ugoÊç do zespolenia
mikrochirurgicznego. W ostatnim etapie wypre-
parowano b∏on´ Êluzowà z jam nosa oraz przed-
sionka jamy ustnej, aby umo˝liwiç uwolnienie
przeszczepu. JednoczeÊnie zosta∏ pobrany prze-
szczep „pomocniczy” z lewego przedramienia.
Zgodnie z wymaganiami wydanymi przez Biuro
ds. Biomedycyny, dotyczàcymi przeszczepów
wielonarzàdowych, oba widoczne miejsca po-
brania u dawcy zosta∏y odpowiednio zaopa-
trzone. Przedrami´ zrekonstruowano przez jego
proste zszycie; powierzchni´ twarzy odtworzono
ad integrum za pomocà wybarwionej i umalowa-
nej maski silikonowej, którà ukszta∏towano
na podstawie odlewu gipsowego twarzy dawcy
przed rozpocz´ciem operacji. Odwo∏ujàc si´
do antycznego rytua∏u gallo-romaƒskiego doty-
czàcego imago, jak równie˝ z szacunku dla daw-
cy i jej rodziny, po odtworzeniu twarzy cia∏o
zmar∏ej mog∏o byç w spokoju oddane rodzinie. 

W obr´bie twarzy biorcy uwidoczniono
po kolei wszystkie struktury anatomiczne obecne
w przeszczepie. Ran´ stale opracowywano,
uwalniajàc mi´Ênie ˝wacze oraz przetrwa∏e
kikuty mi´Êni mimicznych twarzy z bliznowatej
tkanki ∏àcznej. Mi´Ênie wypreparowano ∏àcznie
z nienaruszonymi ga∏´ziami unerwienia rucho-
wego oraz ga∏´ziami koƒcowymi pni czuciowych

nerwu trójdzielnego, unerwiajàcych Êrodkowe
i dolne pi´tro twarzy. T́ tnice i ˝y∏y twarzowe
po stronie prawej i lewej zosta∏y, w oczekiwaniu
na przeszczep, w ten sam sposób wyekspono-
wane w obu lo˝ach pod˝uchwowych. Przeszczep
twarzy by∏ p∏ukany za pomocà urzàdzenia zwa-
nego ILG-1, a nast´pnie przechowywany w tem-
peraturze 4°C. Po komplementarnym opracowa-
niu zosta∏ przekazany do mikroimplantacji. Po 4
godzinach niedokrwienia doprowadzono do re-
waskularyzacji przeszczepu, uwalniajàc zaciski
z mikroanastomoz wykonanych na t´tnicy i ˝yle
twarzowej po stronie prawej. Od razu, jak tylko
odtworzono przep∏yw naczyniowy, przeszczep
twarzy odzyska∏ swojà barw´ i rozmiar na ca∏ej
powierzchni. By∏o to mo˝liwe dzi´ki doskona∏e-
mu funkcjonowaniu zespoleƒ krzy˝ujàcych lini´
poÊrodkowà, g∏ównie w sieci oko∏oustnej, oraz
dzi´ki ciàg∏oÊci pomi´dzy angiosomami twarzy
po stronie prawej i lewej.

Przywracanie wyglàdu twarzy dotyczy∏o ko-
lejno warstw od g∏´bokich do powierzchownych.
Najpierw zamkni´to przedsionek jamy ustnej
na dole, a nast´pnie na górze. Kolejno zespolono
pnie nerwów czuciowych prawych, a potem
lewych. Nast´pnie, z zachowaniem nale˝ytej
ostro˝noÊci, odtworzono ciàg∏oÊç naczyƒ twa-
rzowych po stronie lewej. Zespalano je w taki
sposób, aby móc skompensowaç ewentualnà za-
krzepic´ naczyƒ po stronie prawej. W ostatnim
etapie zszyto koniec do koƒca mi´Ênie okr´˝ne
ust, które zidentyfikowano zarówno na szkie-
lecie biorcy, jak i na obrze˝ach przeszczepu.
Osobne zespolenie ruchowe zosta∏o wykonane
na ga∏´zi brze˝nej ˝uchwy lewego nerwu twa-
rzowego. W ten sposób uzyskano odpowiednie
od˝ywienie i dynamik´ mi´Êni obni˝ajàcych
warg´ dolnà, których unerwienia nie znaleziono
na twarzy biorcy. W przeszczepie po stronie pra-
wej brakowa∏o homologicznej brze˝nej ga∏´zi
˝uchwowej nerwu twarzowego. Rekonstrukcj´
zakoƒczono starannym zszyciem pow∏ok
w dwóch p∏aszczyznach. W rezultacie od razu
uzyskano zarys twarzy uk∏adajàcy si´ w kszta∏t
doskona∏ego owalu. Na etapie rewaskularyzacji
przeszczepu twarzowego dokonano jednocze-
Ênie przeniesienia przeszczepu pomocniczego
przedramiennego, którego naczynia odpromie-
niowe zosta∏y zespolone z t´tnicà i ˝y∏à pier-
siowo-grzbietowà lewà, uwolnionymi z do∏u
pachowego. Od momentu przywrócenia krà˝e-
nia, p∏at ten osadzony u biorcy na wysepce
w bruêdzie podsutkowej, sta∏ si´ utajonym êró-
d∏em informacji o stanie immunologicznym cho-
rej. RównoczeÊnie by∏ rezerwuarem tkankowym,
dzi´ki któremu mo˝liwe sta∏o si´ stopniowanie
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Ten epizod odrzucania, o stopniu nat´˝enia
II-III, by∏ ∏atwo kontrolowany przez zwi´kszenie
dawki prednizolonu do 1 mg/kg/dob´, zastoso-
wanie miejscowo kremów zawierajàcych leki
o dzia∏aniu immunosupresyjnym (tacrolimus
i clobetasol) oraz podanie 3 bolusów prednizo-
lonu w dawce 1,0 g w 34, 36 i 38 dobie. Drugi
epizod odrzucania III stopnia wystàpi∏ w 8. mie-
siàcu po operacji i by∏ poprzedzony zaka˝eniem
wirusem opryszczki w obr´bie warg, a nast´pnie
pojawieniem si´ kilku mi´czaków zakaênych
w bliênie ∏àczàcej z przeszczepem, bez wspó∏ist-
niejàcych objawów klinicznych w przeszczepie
pomocniczym. Stan ten wyrównano przez poda-
nie kolejnej serii glikokortykosteroidów w trzech
bolusach w równych dawkach, po czym nastàpi∏
okres ciszy immunologicznej, który trwa do dziÊ
(ryc. 1c).

Efekty funkcjonalne i problemy etyczne

Od pierwszego dnia po operacji pacjentka
by∏a zach´cana do odtwarzania relacji proprio-
ceptywnych pomi´dzy w∏asnym organizmem
a przeszczepem. Wykorzystujàc j´zyk, który mia∏
zachowane czucie, uczy∏a si´ dostrzegaç po∏o-
˝enie nowych warg i policzków. Zosta∏a od∏à-
czona od rurki tracheotomijnej w trzeciej dobie,
a w czwartej zacz´∏a przyjmowaç pokarmy. Po-
zwoli∏o to na szybkie przejÊcie na od˝ywianie
per os i usuni´cie sondy nosowo-˝o∏àdkowej
pod koniec pierwszego tygodnia po operacji.
Jednak˝e w obr´bie odnerwionej wargi dolnej
szybko pojawi∏y si´ objawy opadania pora˝en-
nego, które utrzymywa∏y si´ a˝ do trzeciego
miesiàca po operacji, pomimo codziennych za-
biegów fizjoterapeutycznych i çwiczeƒ twarzy.
Oznaki aktywnoÊci w mi´Êniach przeszczepu,
wynikajàce prawdopodobnie z neurotyzacji
wewnàtrzmi´Êniowej, pojawi∏y si´ na poczàtku
czwartego miesiàca po operacji, w wyniku czego
opadanie wolnego brzegu wargi dolnej powoli
ustàpi∏o. Reinerwacja ruchowa mi´Êni dêwiga-
czy i mi´Êni obni˝ajàcych kàt ust post´powa∏a
spontanicznie i w ró˝ny sposób na obu po∏owach
twarzy. W efekcie pomi´dzy czwartym a szóstym
miesiàcem po operacji istnia∏a przejÊciowa
hipertonia statyczna i dynamiczna dêwigaczy
po stronie prawej. Po stronie lewej wyst´powa∏a
natomiast nadreaktywnoÊç mi´Êni obni˝ajàcych
w miejscu, gdzie wykonano anastomoz´ przy-
wracajàcà unerwienie brze˝nej ga∏´zi ˝uch-
wowej nerwu twarzowego. Prze∏o˝y∏o si´ to
na wyraêne zbaczanie z linii Êrodkowej po stro-
nie lewej, poczàtkowo w poziomie, a póêniej
z zapadaniem si´ pod kàtem 10 stopni. Zabiegi

ewentualnych epizodów odrzucania na podsta-
wie biopsji skórnej, bez uszkadzania przeszcze-
pu twarzowego. 

Po 16-godzinnej operacji pacjentka zosta∏a
przekazana na oddzia∏ reanimacyjny, gdzie na-
st´pnego dnia po wybudzeniu, ze wzruszeniem
i bez strachu odkry∏a swojà nowà twarz. Aby
zapobiec odrzucaniu przeszczepu, w∏àczono in-
dukcyjne leczenie immunosupresyjne, obejmu-
jàce tymoglobuliny (1,25 mg/kg/dob´ przez 10
dni), takrolimus (dawki leku by∏y dopasowywane
tak, by utrzymaç poziom w krà˝eniu pomi´dzy
10 a 15 mg/ml w ciàgu pierwszego miesiàca),
mykofenolan mofetilu (2,0 g/dob´) oraz predni-
zolon podawany w dawkach zmniejszajàcych si´,
poczàwszy od 250 mg. Dodatkowo w∏àczono
profilaktyk´ przeciwko zaka˝eniu wirusem cyto-
megalii w postaci valgancykloviru (300 mg/dob´),
Bactrim (480 mg/dob´), aby zapobiec rozwojowi
zapalenia p∏uc o etiologii Pneumocystis jiroveci1,
oraz Augmentin (3,0 g/dob´) w profilaktyce
zaka˝enia pola operacyjnego. Wzi´to równie˝
pod uwag´ wczeÊniejsze obserwacje zespo∏u
lioƒskiego, poczynione w zakresie przeszczepia-
nia narzàdów oraz ràk, ˝e komórki hematopo-
etyczne wywodzàce si´ z przeszczepu trafiajà
do uk∏adu krà˝enia biorcy i mogà indukowaç
pewien mikrochimeryzm szpikowy (fr. micro-
chimérisme médullaire), a stàd stan tolerancji.
W zwiàzku z tym w dniu 4 i 11 wykonano dwa
przetoczenia komórek jàdrzastych przygotowa-
nych wst´pnie ze szpiku dawcy (kolejno 1,6x108

komórek/kg oraz 1,8x108 komórek/kg), nie
obserwujàc jakiejkolwiek reakcji przeciwko
gospodarzowi. 

Przy takim post´powaniu okres pooperacyj-
ny przebiega∏ bez powik∏aƒ. Po krótkotrwa∏ym,
przejÊciowym obrz´ku przeszczep na twarzy
szybko uleg∏ wgojeniu, nie powodujàc bólu czy
martwicy. W okresie krytycznych dwunastu dni
nie stwierdzono ˝adnych objawów ostrego od-
rzucania przeszczepu. Biopsje skórne pobierane
z regionu podbródkowego przeszczepu oraz
z centralnej cz´Êci przeszczepu pomocniczego
promieniowego potwierdzi∏y, ˝e oba p∏aty sà to-
lerowane i znajdujà si´ w takim samym stadium,
co przeszczepiona b∏ona Êluzowa jamy ustnej
twarzy. Jednak˝e w 18. dobie po operacji niespo-
dziewanie pojawi∏ si´ rumieƒ zarówno w obr´bie
przeszczepu twarzy, jak i na przeszczepie po-
mocniczym. Podejrzenie odrzucania zosta∏o
potwierdzone w biopsjach skórnych i Êluzów-
kowych, ukazujàcych w 24. dobie naciek pod-
skórny i podÊluzówkowy, sk∏adajàcy si´ z mono-
nuklearów, a na powierzchni nielicznych kerato-
cytów w stanie apoptozy lub zwakuolizowanych.
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fizjoterapeutyczne oraz dwa wstrzykni´cia tok-
syny botulinowej, wykonane w kwadrancie
górnym prawym i kwadrancie dolnym lewym
obr´czy oko∏oustnej, pozwoli∏y stopniowo odzy-
skaç równowag´ w szóstym miesiàcu po ope-
racji. Jeszcze w trzecim miesiàcu po operacji
utrzymywa∏o si´ 6-milimetrowe rozwarcie po-
mi´dzy wargami, które zmniejszy∏o si´ do 2 mm
ju˝ w czwartym miesiàcu po operacji. W szóstym
miesiàcu zwarcie ust u pacjentki by∏o pe∏ne, za-
równo czynne, jak i bierne. Równolegle, wraz
mo˝liwoÊcià zwierania warg, znacznie poprawi-
∏a si´ wymowa, a w ósmym miesiàcu wróci∏
spontaniczny i symetryczny uÊmiech (ryc. 2).

Reinerwacja czuciowa skóry i b∏on Êluzo-
wych przeszczepu post´powa∏a szybciej ni˝ od-
budowa funkcji ruchowych. Sprawdzano odczu-
wanie bodêców czuciowych w obr´bie twarzy
przez powtarzanie raz na tydzieƒ kartografii
stref czuciowych, determinowanych w testach
ciep∏e-zimne oraz badaniami dyskryminacji czu-
ciowej wed∏ug metody Semmesa-Weinsteina.
W ciàgu pierwszych dwóch miesi´cy pacjentka
najpierw spostrzeg∏a powracanie czucia w oko-
licy podoczodo∏owej i podbródkowej. Obszar
czucia skórnego stale si´ powi´ksza∏, tak ˝e
w trzecim miesiàcu objà∏ okolice boczne warg
i skrzyde∏ek nosa. W czwartym miesiàcu pa-
cjentka potwierdzi∏a odzyskanie czucia w ca∏ym
przeszczepie, a na koniec, co zrozumia∏e –
w obr´bie koniuszka nosa i w rynience podnoso-
wej. Wyniki potwierdza∏ fakt, ˝e biopsje b∏ony

Ryc. 2. Wyniki funkcjonalne: ewolucja chronologiczna statycznego (na górze) i dynamicznego zamkni´cia warg
(na dole), z etapem powrotu uÊmiechu po roku. Obserwowane pora˝enne opadanie wargi dolnej w 10. dniu
po operacji ust´puje miejsca w obu kàtach ust asymetrycznej reinerwacji mi´Êni dêwigaczy (L) i mi´Êni obni˝a-
jàcych (D), która powoduje przejÊciowà dysproporcj´ (3, 4 miesiàc) szpary ust a˝ do 6. miesiàca po operacji,
kiedy to sytuacja ca∏kowicie si´ normalizuje.

10 dzieƒ 6 miesi´cy3 miesiàce

10° 4°

D

3 miesiàce

6 mm 2 mm

6 miesi´cy4 miesiàce

▼▼ ▼

L ▼

▼▼

▼▼

Êluzowej wykonywane wewnàtrz jamy ustnej,
majàce za zadanie przewidzieç odrzucanie, po-
czàtkowo by∏y wykonywane „na ˝ywo”, a z koƒ-
cem czwartego miesiàca po operacji wymaga∏y
miejscowego znieczulenia. Obiektywne testy
ciep∏o-zimno potwierdzi∏y wst´pnie braki w od-
czuwaniu ciep∏a i bólu, nast´pnie poczàtki re-
inerwacji strefowej w szesnastym tygodniu
po operacji oraz powrót czynnoÊci ad integrum
w szóstym miesiàcu po operacji (ryc. 3a). Dys-
kryminacja dotyku wolniej powraca∏a do normy,
ale stale post´powa∏a, do szóstego miesiàca
obejmujàc prawie ca∏à powierzchni´ prze-
szczepu, z uzyskaniem wartoÊci zbli˝onych
do normalnych po roku od operacji (ryc. 3b). 

JakoÊç opisywanych wyników neurologicz-
nych by∏a cz´Êciowo przypisywana prawdopo-
dobnemu dzia∏aniu neurotroficznemu tacroli-
musu i w du˝ej mierze wyjàtkowemu wsparciu
psychologicznemu pacjentki podczas ca∏ego le-
czenia. Z takà pomocà pacjentka szybko oswoi∏a
si´ z przeszczepionà twarzà. W odniesieniu
do siebie stale powtarza∏a: „Moja twarz, moje
wargi, mój nos”. Potem spontanicznie dotykajàc
przeszczepu, ostatecznie nauczy∏a si´ dostrze-
gaç siebie w odbiciu w lustrze i zaakceptowa∏a
przywróconà twarz. Obiektywnie, z naukowego
punktu widzenia, dowiedziono reintegracji prze-
szczepu twarzy z cia∏em pacjentki na podstawie
czynnoÊciowego rezonansu magnetycznego.
W badaniu zwrócono uwag´ na reprezentacj´
korowà, zarówno ruchowà, jak i czuciowà ampu-
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si´ prawie w ca∏oÊci z nowym cia∏em. JesteÊmy
o tym przekonani, ˝e odtworzenie mikrochirur-
giczne ciàg∏oÊci nerwów czuciowych daje dobre
rezultaty, a za jakoÊç wyników odpowiadajà wa-
runki techniczne i anatomiczne. Z psychologicz-
nego punktu widzenia, aby oszpecony pacjent
móg∏ zaakceptowaç swój nowy wyglàd, musi
po operacji przeszczepienia twarzy nauczyç si´
odczuwaç przeszczep jako fragment samego sie-
bie. Szybki czas powrotu do funkcjonowania
uk∏adu nerwowego w obr´bie twarzy t∏umaczy,
dlaczego transplantacja przynios∏a rezultat
czynnoÊciowy bardziej spektakularny ni˝
w przypadku r´ki, gdzie odpowiedê nerwowa,
z oczywistych przyczyn anatomicznych i biome-
trycznych, wymaga od 5 do 6 razy wi´cej czasu.
Po przywróceniu ciàg∏oÊci mi´Êni mimicznych
twarzy ich czynnoÊç ruchowa mog∏a powróciç
przez reinerwacj´ i powrót przekaênictwa ner-
wowo-mi´Êniowego nerwu V i VII, podobnie jak
to ma miejsce w pora˝eniach nerwu VII leczo-
nych zachowawczo lub operacyjnie. Niezale˝nie
od mechanizmów wewn´trznych regeneracji,
stymulowanej intensywnà fizjoterapià, osta-
teczny wynik procesu pokazuje, ˝e przeszczep
twarzy odzyskuje w ca∏oÊci ka˝dà z funkcji
przypadajàcych jamie ustnej. Nowo powsta∏a
twarz, obdarzona ponownie uÊmiechem, oprócz
wyglàdu odtworzonych struktur odzyska∏a
swojà zasadniczà funkcj´ ekspresji. Tym samym
pacjentka mog∏a wróciç do funkcjonowania
w spo∏eczeƒstwie. 

towanej cz´Êci twarzy, nast´pnie zrekonstru-
owanej przeszczepem. DoÊwiadczenia oparte
na doskona∏ych wynikach pierwszych przeszcze-
pów ràk wskazujà, ˝e w nast´pstwie urazu ru-
chowa i czuciowa reprezentacja korowa twarzy
amputowanej przesuwa si´ z okolicy odpowiada-
jàcej polom Brodmana 1–3 na korzyÊç r´ki, z po-
jawieniem si´ bardzo wa˝nej strefy przejÊciowej
zachodzenia na siebie pomi´dzy strefami funk-
cjonalnymi twarzy i odpowiadajàcymi za koƒ-
czyn´ górnà. Taka reorganizacja adaptacyjna
kory ruchowej i czuciowej utrzymywa∏a si´ a˝
do trzeciego miesiàca po przeszczepieniu.
W czwartym miesiàcu strefa przejÊciowa zacho-
dzenia na siebie stopniowo przesuwa∏a si´
na bok i zupe∏nie zanik∏a w piàtym miesiàcu, a
pole twarzowe krok po kroku powróci∏o na
swoje miejsce oko∏o szóstego miesiàca po trans-
plantacji. W obserwowanej ewolucji na obwo-
dowych zakoƒczeniach nerwów czuciowych i ru-
chowych, i z niewielkim przesuni´ciem w czasie
powraca∏a do funkcjonowania zrekonstruowana
twarz. Proces ten wskazuje bez wàtpienia, ˝e
odkàd operowana twarz wesz∏a w kontakt ze
Êwiatem zewn´trznym, pacjentka mog∏a odna-
leêç si´ w spo∏eczeƒstwie.

Poczynione obserwacje pozwoli∏y choç
w cz´Êci odpowiedzieç na zastrze˝enia natury
etycznej, dotyczàce s∏usznoÊci zasad przeszcze-
piania twarzy. Nasze pierwsze doÊwiadczenie
ukazuje, ˝e odtworzona twarz w bardzo krótkim
czasie jest akceptowana przez biorc´ i integruje

Ryc. 3a. Chronologiczna ewolucja odczuwania
temperatury i bólu w obr´bie przeszczepu.

Ryc. 3b. Chronologiczna ewolucja dyskryminacji czuciowej w
testach Semmesa-Weinsteina.

14 dzieƒ 

4 miesiàc 

6 miesiàc 
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Problemu to˝samoÊci odbudowanej twarzy
nie nale˝y rozpatrywaç w kategoriach nadu˝yç
i pomy∏ek, pope∏nianych przez niektórych w sy-
tuacji wzburzenia, a wznieconych przez operacj´
przekraczajàcà pewne normy kulturowe. Pro-
blem ten a priori wystawia odbiorc´ za ˝ycia
na cz´sto brutalne i nierozwa˝ne okreÊlenia
opisujàce ich jako osoby z twarzà umar∏ego. An-
tropolog w tej wymianie poglàdów odpowie-
dzia∏by, ̋ e zmar∏y nie ma twarzy, poniewa˝ ̋ yciu
w∏aÊciwa jest twarz o˝ywiona uczuciami. S∏aw-
ny rzeêbiarz Franz-Xaver Messerchmidt zauwa-
˝a z punktu widzenia estetyki plastycznej pewnà
oczywistà rzecz: twarz nie stanowi postaci, albo-
wiem sama postaç unieruchomiona w kamieniu,
w bezruchu, jest tylko impresjà, a tam, gdzie
twarz jest nieustannie naznaczona emocjami,
pojawia si´ ekspresja. Odzyskujàc wra˝liwoÊç
i zdolnoÊç ruchu swojej twarzy, przywrócony
wizerunek przeszczepu nie jest ju˝ ani trupio
bladym, skamienia∏ym ca∏unem, ani zimnà
i sztywnà maskà. Stajàc si´ strefà granicznà ze
Êrodowiskiem zewn´trznym, wyra˝a si´ uczu-
ciami cz∏owieka, który jà otrzyma∏, a nie tymi,
definitywnie minionymi, nale˝àcymi do dawcy. 

Ponadto z anatomicznego punktu widzenia
wszyscy artyÊci plastycy, lekarze sàdowi, specja-
liÊci chirurgii rekonstrukcyjnej wiedzà, ̋ e kontu-
ry twarzy, jej rysy o sobie w∏aÊciwej swoistoÊci
bardziej zale˝à od architektury szkieletu szcz´-
kowo-twarzowego ni˝ od w∏aÊciwoÊci tkanek
mi´kkich, które majà oparcie na jego powierzch-
ni. Rynoplastyka, plastyka bródki czy policzka,
osteotomia koÊci szcz´ki w rzeczywistoÊci bar-
dziej zmieniajà to˝samoÊç morfologicznà twarzy
ni˝ odpowiednio dobrany przeszczep. Przeszcze-
pione tkanki, które z ∏atwoÊcià odwzorowujà si´
na zachowanym szkielecie kostnym biorcy, od-
grywajà tym samym znaczàcà rol´ w wyglàdzie
statycznym twarzy opartej na pierwowzorze
biorcy. Dzi´ki rewaskularyzacji twarz na nowo
powraca do ˝ycia. B´dàc poczàtkowo unierucho-
miona, z czasem staje si´ dynamiczna – pozwala
na wyra˝anie ró˝nych uczuç. Jest to mozaika
i chimera, która o˝ywiona wydarzeniami dnia
codziennego staje si´ bardziej w∏asnoÊcià tego,
kto jà posiada, ni˝ tego, kto jà odda∏.

Podsumowanie

Gdy przygotowywaliÊmy powy˝szy tekst,
minà∏ ponad rok od zabiegu. Og∏oszony, obieg∏
Êwiat i wywo∏a∏ trwog´, jak „Krzyk” Edvarda
Muncha, i natychmiastowe emocje. Od chwili
doniesienia o pierwszym z∏o˝onym alloprzesz-
czepie tkankowym emocje i kontrowersje zawsze

towarzyszy∏y ka˝demu wykonanemu z odwagà
zabiegowi, spotykajàc si´ najpierw z pot´pie-
niem, a potem z uznaniem. TrzynaÊcie miesi´cy
obserwacji nie upowa˝nia nas do wyciàgania
ostatecznych wniosków dotyczàcych korzyÊci
i kosztów leczenia pacjentki. Poniewa˝ nie 
mo˝emy byç obiektywnym s´dzià ani stronà, nie
do nas nale˝y ocena wyników przedsi´wzi´cia,
którego jedynym celem by∏o przyjÊç z pomocà
w nieszcz´Êciu chorej i, byç mo˝e, otworzyç in-
nym drog´ dalszego rozwoju. W rzeczywistoÊci
nasza praca ma znaczenie dla historii i dla tych,
którzy b´dà szli naszà drogà, próbujàc udowod-
niç na podstawie kolejnych przypadków, ˝e za-
prezentowana technika sprawdza si´ u innych
pacjentów. Kontynuujàc myÊl Claude’a Bernar-
da2, mamy absolutny obowiàzek naukowy opu-
blikowaç nasze doÊwiadczenie, prezentujàc wy-
niki przeprowadzonego post´powania w sposób
systematyczny i prospektywny. Ten zbiór danych
pozytywnych czy negatywnych wpisuje si´ tym
samym w obszar post´pu wiedzy medycznej.
Z niepewnoÊcià powierzamy obecne i przysz∏e
wyniki, bez mo˝liwoÊci obrony, ocenie Êrodo-
wiska medycznego i sprawiedliwoÊci czasu. „Le-
czenie to eksperymentowanie dla jutra”, pisa∏
André Vésale3 we wst´pie do swego s∏ynnego
dzie∏a „Fabrica”4, które stanowi podwaliny
nowoczesnej medycyny.

Na tym etapie naszych obserwacji mo˝emy
potwierdziç, ˝e cz´Êciowy alloprzeszczep twarzy
jest dost´pnà i niezawodnà technikà chirur-
gicznà oraz ˝e odrzucaniu z∏o˝onego przeszcze-
pu mo˝na zapobiegaç za pomocà podstawowego
leczenia immunosupresyjnego, w znacznej mie-
rze przypominajàcego leczenie tysiecy pacjen-
tów na Êwiecie, którym przeszczepiono narzàdy
wewn´trzne. Sprzeciwiamy si´ twierdzeniu, ˝e
przeszczep twarzy jest procedurà bardzo obcià-
˝ajàcà, wymagajacà skomplikowanego leczenia
immunosupresyjnego i wystawiajàcà biorc´
w przypadku powik∏aƒ (zaka˝enia patogenami
oportunistycznymi, zwi´kszone ryzyko raków
skóry i ch∏oniaków) na ewentualne Êmiertelne
ryzyko. Wszystko po to, aby znaleêç rozwiàzanie,
byç mo˝e przejÊciowe, w sytuacji niezagra˝a-
jàcej ˝yciu.

Nasza pacjentka na zg∏aszane zastrze˝enia
odpowiada z pogodà, ˝e post´powanie, które
Êwiadomie wybra∏a i któremu si´ podda∏a, ura-
towa∏o jej ̋ ycie, gdy˝, jak mówià wszyscy, którzy
doznali znacznych okaleczeƒ twarzy, ˝ycie bez
twarzy nie jest ˝yciem. W ten sposób chirurgia
transplantacyjna nie stanowi jak dawniej dyscy-
pliny jedynie heroicznej, której osiàgni´cia sà
akceptowane pod warunkiem, ˝e ratujà ˝ycie.
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Jest ona równie˝, jak to dobrze podkreÊla Joseph
Murray5, rozwijajàcà si´ interdyscyplinarnà
procedurà medycznà, znaczàco poprawiajàcà
jakoÊç ˝ycia chorych. Przekazujàc w zrekon-
struowanej twarzy receptory czuciowe i ich we-
ktory mi´Êniowe, z∏o˝ony przeszczep tkankowy
odpowiada na ten przymusowy wymóg, gdy˝ to
on odnawia integracj´ dynamicznà wszystkich
determinant anatomicznych odpowiedzialnych
za funkcjonowanie ustno-twarzowe. Przez wej-
Êcie w kontakt z otoczeniem, w którym twarz
na nowo staje si´ zwierciad∏em duszy i uczuç,
otwierajà si´ przed biorcà mo˝liwoÊci ˝ycia
w spo∏eczeƒstwie. I tak przywrócona twarz, któ-
ra by∏a obrazem chimery, przez dzie∏o ludzkiej
r´ki odnalaz∏a sens. Na zakoƒczenie przytoczmy
myÊl Blaise’a Pascala6: „Ostatecznie, czy˝ wszy-
scy nie jesteÊmy chimerami?” w odniesieniu
do naszej to˝samoÊci w uj´ciu filozoficznym
i biologicznym.

To by∏ wielki przywilej bycia Êwiadkami i za-
razem autorami pierwszego w historii ludzkoÊci
aktu ofiarowania twarzy pozbawionej pierwot-
nych zarysów, tak aby odnalaz∏a ˝ycie w innym
cz∏owieku. Mamy szczerà nadziej´, ˝e idàc Êla-
dami naszych znakomitych poprzedników, którzy
tak wiele dokonali przed nami w okopach
nad Yserà7 i Sommà8, daliÊmy odrobin´ nadziei
chorym, którzy doznali du˝ych okaleczeƒ twarzy.
Nasze dzie∏o z pokorà dedykujemy pami´ci tych,
którzy pozbawieni Êrodków, mieli odwag´ ma-
rzyç o przywracaniu wyglàdu twarzy, co sta∏o si´

Przypisy t∏umacza

1 Pneumocystis jiroveci wczeÊniej sklasyfikowany jako Pneumocystis carini (Protozoa), obecnie jest zaliczany do grzybów.
2 Claude Bernard (1813-1881) – francuski naukowiec, który zas∏ynà∏ z prac nad mi´Êniami g∏adkimi, opisa∏ rol´ trzustki w pro-
cesie trawienia oraz drog´ tlenu w organizmie. Zbada∏ i opisa∏ zasady reakcji odruchowych oraz zasady homeostazy organizmu.

3 Andeas Vesalius (1514-1564) – inaczej Wesaliusz, flamandzki uczony, twórca nowo˝ytnej anatomii
4 „Fabrica” – skrót od „De humani corporis fabrica”. Dzie∏o powsta∏o w 1542 r., opisuje dok∏adnie budow´ ludzkiego cia∏a.
5 Joseph Murray – amerykaƒski chirurg, który w 1954 r. przeprowadzi∏ pierwszà udanà operacj´ przeszczepienia nerki,
a w 1990 r. otrzyma∏ Nagrod´ Nobla w dziedzinie medycyny za prace z zakresu transplantologii.

6 Blaise Pascal (1623-1662) – francuski filozof, matematyk, pisarz i fizyk.
7 Yser – rzeka rozpoczynajàca swój bieg na pó∏nocy Francji, w Broxeele, dalej przekraczajàca granic´ z Belgià w Houtkerque
i wp∏ywajàca do Morza Pó∏nocnego w Nieuport. W czasie I wojny Êwiatowej w bitwie nad Yserà (16–31 paêdziernika 1914)
Niemcom nie uda∏o si´ pokonaç armii belgijskiej, co mi´dzy innymi pozwoli∏o zatrzymaç tzw. marsz do morza. Dzi´ki powodzi
na rzece Yser ostateczny etap marszu do morza zakoƒczy∏ si´ bitwà pod Ipres (19 paêdziernika – 22 listopada 1914).

8 Somma – rzeka w pó∏nocnej Francji uchodzàca do Kana∏u La Manche w Zatoce Sommijskiej. Nad Sommà rozegra∏a si´ 
najwi´ksza bitwa I wojny Êwiatowej (1 lipca – 18 listopada 1916), która poch∏on´∏a ponad milion ofiar. W czasie tej bitwy 
po raz pierwszy w wojnie wykorzystano czo∏gi. 

rzeczywistoÊcià dzi´ki rozwojowi nauki. W ten
sposób byç mo˝e b´dziemy mogli wymazaç
z twarzy i z serc naszych chorych dewiz´
„uÊmiechaj si´ mimo wszystko”, która niegdyÊ
dotyczy∏a ludzi z okaleczonà twarzà, i zastàpiç jà
innà: „uÊmiechaj si´ na przysz∏oÊç”.

Pierwszy cz´Êciowy przeszczep allogeniczny
twarzy by∏ dzie∏em zespo∏u interdyscyplinar-
nego, a my jesteÊmy jedynie „pokornymi pos∏aƒ-
cami” przed Trybuna∏em Królewskiej Akademii
Medycznej w Belgii. Przeszczep zosta∏ przemy-
Êlany i opracowany w Laboratorium Anatomii
Eksperymentalnej Uniwersytetu Katolickiego
w Louvain, wykonany w Centrum Szpitalno-Uni-
wersyteckim w Amiens pod kierunkiem profe-
sora Bernarda Devauchelle’a, Sylvie Testelin
i nas. Leczenie immunosupresyjne i opieka
pooperacyjna zosta∏a powierzona doktorom
Emmanuelowi Morellon i Lionelowi Badetowi z
Centrum Szpitalno-Uniwersyteckiego w Lyonie
pod kierownictwem profesorów Jeana Michela
Dubernarda i Xaviera Martina. Prace naukowe
dotyczàce odpowiedzi korowej z przeszczepu
prowadzono pod kierunkiem doktor Angeli
Sirigu z Instytutu Neurologii Poznawczej
Narodowego Centrum Badaƒ Naukowych
(CNRS) w Lyonie. Poza tym w realizacj´ tego pro-
jektu  zaanga˝owa∏o si´ z pasjà ponad sto osób
wywodzàcych si´ ze Êrodowiska medycznego
i blisko zwiàzanego z medycynà, z których ka˝da
wnios∏a swój istotny wk∏ad w ralizacj´ tego pio-
nierskiego dzie∏a.  ●

T∏umaczenie – lek. Eliza Bro˝ek-Màdry
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PRACA RECENZOWANA

AKTUALNY  POGLÑD  
NA  POWIÑZANIA  POMI¢DZY

NIE˚YTEM  NOSA  
I  ASTMÑ  OSKRZELOWÑ

dr med. Monika Âwierczyƒska, prof. dr hab. med. Ewa Ni˝ankowska-Mogilnicka

AN UPDATE ON THE ASTHMA-RHINITIS LINK
During the past two decades a concept of united
airway disease has emerged. A link between allergic
rhinitis and asthma is evident from epidemiologic,
pathophysiologic, and clinical studies. About
60–80% of patients with bronchial asthma suffer
from rhinitis, and on the other hand 30–50% of
patients with rhinitis have coexisting asthma.
Rhinitis is a risk factor for developing asthma.
Inflammation in upper respiratory tract often results
in exacerbations of asthma. The mechanisms of
airway continuum are under investigation. They
include a loss of nasal function, the role of viral
infections or nasal-bronchial reflex. Data from
studies on nasal and bronchial challenges have
highlighted the pivotal role of inflammatory cells
and mediators in the biology of these two airway
disorders. An improved control of rhinitis frequently
leads to improved asthma symptoms. An optimal
therapeutic approach dealing with both diseases is
now recommended.

(Mag. ORL, 2007, VI, 4, 102–107)
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Znaczenie nosa dla prawid∏owego funkcjo-
nowania dolnych dróg oddechowych jest cz´sto
niedoceniane (Bousquet i in. 2001, Togias 2003).
Tymczasem górne drogi oddechowe nie tylko
przewodzà powietrze docierajàce do p∏uc, ale za-
nim trafi ono do p´cherzyków p∏ucnych, filtrujà
je, nagrzewajà i nawil˝ajà. B∏ona Êluzowa nosa
stanowi pierwszà barier´ ochronnà, unieszkodli-
wiajàc patogeny i zatrzymujàc cz´Êç zanieczysz-
czeƒ atmosferycznych. Ma równie˝ nieustanny
kontakt z potencjalnymi alergenami.

JednoÊç dróg oddechowych
W ciàgu ostatnich dwóch dekad zwrócono

baczniejszà uwag´ na rol´ powiàzaƒ pomi´dzy
górnymi i dolnymi drogami oddechowymi, zw∏asz-
cza w odniesieniu do nie˝ytu b∏ony Êluzowej nosa
i zatok oraz astmy oskrzelowej. Koncepcj´ jednoÊci
dróg oddechowych (ang. one airway, one disease)
odzwierciedlajà takie nazwy, jak alergiczne zapa-
lenie nosa i oskrzeli (ang. allergic rhinobronchitis)
(Simons 1994), wspólna choroba uk∏adu oddecho-
wego (ang. united airways disease) (Passalacqua
i in. 2001), czy te˝ z∏o˝ony zespó∏ nie˝ytu alergicz-
nego i astmy (ang. combined allergic rhinitis and
asthma syndrome) (badania Âwiatowej Organiza-
cji Zdrowia). 

Terminy te znajdujà uzasadnienie w danych
epidemiologicznych oraz wynikach badaƒ nad
mechanizmami rozwoju i podtrzymywania zapa-
lenia b∏ony Êluzowej nosa i oskrzeli (Bousquet
i in. 2003, Annaesi-Maesano 1999, Cirillo i in.
2003, Leynaert i in. 1999, Guerra i in. 2002,
Bachert 2006, Braunstahl 2006, Corrren i
Kachru 2007). Na alergiczny nie˝yt nosa cho-
ruje 20–30% populacji, a na astm´ oskrzelowà
– ok. 10% (ryc. 1). Uwa˝a si´, ˝e nie˝yt nosa
towarzyszy astmie w 70–80% przypadków,
a u 30–50% chorych na nie˝yt nosa diagnozuje
si´ astm´ (ryc. 1). Wydaje si´, ˝e astma cz´Êciej
wspó∏istnieje z przewlek∏ym ni˝ okresowym
nie˝ytem nosa (Bousquet i in. 2001). Im ci´˝sza
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Ryc. 1. Wspó∏istnienie nie˝ytu nosa i astmy oskrzelowej.

populacja ogólna

ok. 10% 20–30%

70–80% 30–50%

astma nie˝yt nosa

nie˝yt nosa astma

astma, tym wi´ksze prawdopodobieƒstwo bar-
dziej nasilonych zmian w jamie nosowej i za-
tokach. W jednym z badaƒ chorzy na astm´
steroidozale˝nà cechowali si´ istotnie wi´kszym
zaj´ciem zatok w ocenie tomografii kompute-
rowej w porównaniu z chorymi na astm´ lekkà
lub umiarkowanà (Bresciani i in. 2001).

Nie˝yt nosa zwykle poprzedza rozwój astmy
oskrzelowej. Ponad 20-letnia obserwacja 903 stu-
dentów z dodatnimi testami skórnymi wykaza∏a,
˝e u 43% rozwinà∏ si´ alergiczny nie˝yt nosa,
a u 10% – astma (Settipane i in. 1994). Wykazano,
i˝ obecnoÊç nie˝ytu nosa powoduje trzykrotny
wzrost ryzyka rozwoju astmy (Guerra i in. 2002).

Za niezale˝ny czynnik rozwoju astmy
oskrzelowej uwa˝a si´ tak˝e nie˝yt niealergiczny
(Leynaert i in. 1999). Nieswoistà nadreaktyw-
noÊç oskrzeli stwierdza si´ u prawie po∏owy
chorych na niealergiczny nie˝yt nosa z eozyno-
filià (ang. non-allergic rhinitis syndrome, NARES)
(Leone i in. 1997). Sugeruje si´, ˝e nie˝yt nosa
poprzedza astm´ zawodowà w 92% przypadków
(Bousquet i in. 2001). Nie˝yt nosa i zatok
przynosowych w astmie nieatopowej cechuje si´
bardziej nasilonym przebiegiem i cz´Êciej wy-
maga polipektomii (Nieves i in. 2005). 

Typowym przyk∏adem uogólnienia si´ zapa-
lenia górnych dróg oddechowych na dolne drogi
oddechowe jest nadwra˝liwoÊç na aspiryn´, któ-
ra cz´sto dotyczy chorych nieatopowych (Szcze-
klik i in. 2000). Poczàtkowym jej objawem jest
uporczywy, wodnisto-Êluzowy nie˝yt b∏ony
Êluzowej nosa, przebiegajàcy zazwyczaj z cha-
rakterystycznymi, obfitymi naciekami eozynofi-
lowymi w b∏onie Êluzowej nosa (Stevenson
i Szczeklik 2006). Po oko∏o 2–3 latach dochodzi
do stopniowej ewolucji choroby w kierunku
zapalenia zatok, tworzenia si´ polipów nosa,
astmy oskrzelowej oraz wystàpienia pierwszych
objawów nadwra˝liwoÊci na aspiryn´. W porów-
naniu z cz´stoÊcià polipów w populacji ogólnej,

wynoszàcej ok. 4%, cz´stoÊç polipów nosa
w nadwra˝liwoÊci na aspiryn´ jest znacznie
wi´ksza i dotyczy 36–96% chorych (Larsen
1996). Zmiany w zatokach przynosowych
stwierdza si´ u 80–99% (Szczeklik i in. 2000,
Berges-Gimeno i in. 2002). Liczba epizodów
zapalenia zatok w populacji amerykaƒskich cho-
rych z nadwra˝liwoÊcià na aspiryn´ wynosi
Êrednio 5,5 rocznie (Berges-Gimeno i in. 2002). 

Przyczyny wspó∏zale˝noÊci
Powiàzania pomi´dzy nie˝ytem nosa i zatok

a astmà oskrzelowà sà uwarunkowane wieloma
czynnikami. Budowa b∏ony Êluzowej nosa i oskrze-
li jest podobna (Bousquet i in. 2001). Nie˝yt nosa
i astma mogà byç powodowane przez te same
czynniki, np. alergeny. Wspólne mechanizmy
odpowiadajà za powstawanie odczynu zapalnego
b∏ony Êluzowej nosa i oskrzeli. Naciek zapalny
sk∏ada si´ z tych samych komórek (zw∏aszcza
eozynofilów i mastocytów), a kluczowymi media-
torami zarówno w górnych, jak i w dolnych dro-
gach oddechowych sà: histamina, leukotrieny
cysteinylowe, tryptaza i kininy. Modele prowokacji
donosowej czy oskrzelowej wyzwalajà podobnie
przebiegajàcà odpowiedê, sk∏adajàcà si´ z fazy
wczesnej i póênej (Togias 2003).

Pomi´dzy b∏onà Êluzowà górnych i dolnych
dróg oddechowych istniejà jednak tak˝e istotne
ró˝nice (Godfrey 1994). Wa˝nà funkcj´ w odpo-
wiedzi ze strony nosa pe∏nià naczynia krwiono-
Êne, czego wynikiem sà typowe objawy nie-
˝ytu nosa: wysi´k wydzieliny i blokada nosa.
G∏ównym czynnikiem odpowiedzi oskrzeli sà
natomiast mi´Ênie g∏adkie, a ich skurcz
pod wp∏ywem ró˝nych czynników objawia si´ ja-
ko dusznoÊç i Êwiszczàcy oddech, charakteryzu-
jàce chorego na astm´. Swoiste dla astmy
oskrzelowej ma byç te˝ zjawisko remodelingu. 

Wysuwano ró˝norakie hipotezy majàce
na celu wyt∏umaczenie przyczyn wzajemnego
wp∏ywu górnych i dolnych dróg oddechowych

NIE˚YT NOSA

komórki 
tuczne

komórki 
dendrytyczne

limfocyty B

limfocyty T

eozynofile

zaburzenia fizjologicznej funkcji nosa

zakarzenia wirusowe

odruch nosowo-oskrzelowy

nab∏onek

ASA

Ryc. 2. Powiàzania mi´dzy nie˝ytem nosa a astmà
oskrzelowà.

zapalenie b∏ony Êluzowej
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(ryc. 2) (Grossman 1997, Bousquet i in. 2001,
Togias 2003, Braunstahl i Hellings 2003, Passa-
lacqua i in. 2004, Bachert i in. 2006).

Niewàtpliwie zaburzenie fizjologicznej funkcji
nosa odgrywa wa˝nà rol´ w patogenezie nadmier-
nej odpowiedzi oskrzeli (Bousquet i in. 2001).
Chorzy z blokadà nosa oddychajà ustami, wskutek
czego do oskrzeli dociera nieogrzane i nienawil˝o-
ne powietrze. Prowokacja zimnym powietrzem
mo˝e wyzwalaç skurcz oskrzeli u chorych na
astm´. Zanieczyszczenia przemys∏owe, alergeny
i patogeny trafiajà bezpoÊrednio do oskrzeli z po-
mini´ciem fizjologicznej „pierwszej linii obrony”,
jakà stanowi nos. Warto wspomnieç, ˝e górne
drogi oddechowe odpowiadajà za ok. 50% oporów
w drzewie oskrzelowym. 

Zaka˝enia wirusowe górnych dróg oddecho-
wych sà g∏ównym czynnikiem etiologicznym
zaostrzeƒ astmy: zwi´kszajà nadreaktywnoÊç
oskrzeli oraz pog∏´biajà zapalenie b∏ony Êluzo-
wej oskrzeli. U chorych z atopià zaka˝enie wiru-
sem mo˝e byç przyczynà nasilonego wytwarza-
nia IL-4 i IL-5, które powodujà naciek komórek
kwasoch∏onnych (zamiast typowego wzrostu
IL-2 i IFN-α), prowadzàcy do nacieku neutrofilo-
wego (Adamko i in. 1999). DoÊwiadczalna infek-
cja RV-39 spowodowa∏a wzrost st´˝enia IgE
w surowicy, uwolnienie histaminy oraz agre-
gacj´ p∏ytek jedynie u atopowych chorych
na nie˝yt nosa (Skoner i in. 1995). U chorych
na przewlek∏y nie˝yt alergiczny wykazano
zwi´kszenie ekspresji g∏ównego receptora ryno-
wirusa: ICAM-1 (Greve i in. 1989). Udzia∏ wiru-
sów postulowano równie˝ w rozwoju nadwra˝li-
woÊci na aspiryn´ (Szczeklik 1988). 

Liczàca wiele lat koncepcja odruchu noso-
wo-oskrzelowego zak∏ada istnienie powiàzaƒ
w zakresie autonomicznego uk∏adu oddechowe-
go (McFadden 1988, Bucca i in. 1995). 

Najwi´cej danych przemawia za sprawczà
rolà zapalenia b∏ony Êluzowej górnych i dolnych
dróg oddechowych (Bousquet i in. 2001). Bada-
cze wskazujà na wspólne t∏o genetyczne oby-
dwu chorób. Niektóre geny mogà mieç znacze-
nie wy∏àcznie w rozwoju objawów ze strony
nosa, np. u chorych uczulonych na py∏ek am-
brozji niektóre haplotypy uk∏adu HLA-DR po-
zwalajà odró˝niç chorych na astm´ lub nie˝yt
nosa (Bousquet i in. 2001).

Objawy alergii mogà dotyczyç nie tylko nosa
czy oskrzeli, lecz tak˝e oczu, skóry oraz prze-
wodu pokarmowego. Lokalny odczyn zapalny
powoduje odpowiedê szpiku kostnego, który
zwi´ksza wytwarzanie komórek prekursorowych
dla np. eozynofilów czy bazofilów (Braunstahl
i in. 2000, 2001). 

Wa˝nym zjawiskiem odpowiadajàcym za
uogólnianie i przewlekanie si´ procesu zapal-
nego w uk∏adzie oddechowym jest nadreaktyw-
noÊç b∏ony Êluzowej. Jest ona kluczowà cechà
zarówno astmy oskrzelowej, jak i nie˝ytu nosa
(Gerth van Wijk i in. 1999). Wyzwalajàce jà bodêce
mo˝na podzieliç na swoiste, takie jak aspiryna czy
alergeny, oraz nieswoiste, takie jak histamina,
metacholina, adenozyna, kapsaicyna, zimne
powietrze, zmiany temperatury czy wysi∏ek fi-
zyczny. Stopieƒ nasilenia nadreaktywnoÊci b∏ony
Êluzowej nosa u chorych na alergiczny nie˝yt
nosa jest 2–8 razy wi´kszy ni˝ u osób zdrowych
(Gerth van Wijk i in. 1999). Chorych na alergicz-
ny nie˝yt nosa bez rozpoznanej astmy oskrzelo-
wej cechujà nieme klinicznie zmiany zapalne
oskrzeli (Djukanovic i in. 1992). U takich cho-
rych stwierdza si´ nadreaktywnoÊç oskrzeli
na metacholin´ (Ramsdale i in. 1985). Istnieje
korelacja pomi´dzy stopniem nadreaktywnoÊci
b∏ony Êluzowej oskrzeli i nosa (Koh i Choi 2002).
NadreaktywnoÊç oskrzeli jest cz´stsza i bardziej
nasilona w przewlek∏ym alergicznym nie˝ycie
nosa (Bousquet i in. 2001). W trakcie sezonu py-
lenia u chorych uczulonych na py∏ki odnotowuje
si´ jej znaczne nasilenie (Bousquet i in. 2001). 

Wzajemny wp∏yw zapalenia b∏ony Êluzowej
w górnych i dolnych drogach oddechowych po-
twierdzajà lokalne testy prowokacyjne donosowe
bàdê dooskrzelowe. U 20–30% chorych na aler-
giczny nie˝yt nosa i ∏agodnà astm´ nast´puje
wzrost nieswoistej nadreaktywnoÊci oskrzeli
po donosowej prowokacji alergenem (Corren i in.
1992). Podobne zjawisko ma miejsce u chorych
na izolowany alergiczny nie˝yt nosa (Braunstahl
i in. 2001). Dooskrzelowa prowokacja alergenem
py∏ków traw u chorych na izolowany alergiczny
nie˝yt nosa spowodowa∏a naciek eozynofilów
w oskrzelach i w nosie (Braunstahl i in. 2000).
Bonavia i in. stwierdzili, ˝e dooskrzelowa prowo-
kacja alergenem u 39 chorych na nie˝yt nosa bez
astmy i u 41 z astmà wyzwoli∏a wczesnà faz´ reak-
cji alergicznej w obu grupach, choç w grupie cho-
rych na astm´ spadek FEV1 by∏ wi´kszy i cz´Êciej
wyst´powa∏a faza póêna (Bonavia i in. 1996). 

Jednoczesna terapia nie˝ytu nosa i astmy
Przedstawione dane majà znaczenie nie tylko

teoretyczne. Ocenia si´, ˝e koszty leczenia astmy
u chorych na alergiczny nie˝yt nosa sà istotnie
wy˝sze ni˝ u chorych na izolowanà astm´ oskrze-
lowà (Êrednio o 34%) (Yawn i in. 1999). Aktualne
wytyczne zalecajà zatem nie tylko równoleg∏à
diagnostyk´ nie˝ytu nosa i astmy oskrzelowej, ale
i jednoczesne leczenie nie˝ytu nosa i astmy
oskrzelowej (Bousquet i in. 2001). 
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Pierwsze doniesienia, dotyczàce niewielkich
grup chorych, podawa∏y, ̋ e stosowanie glikokor-
tykosteroidów donosowych mo˝e z∏agodziç ob-
jawy astmy oskrzelowej i zmniejszyç nasilenie
nadreaktywnoÊci oskrzeli. Obserwacje te doty-
czy∏y m. in. beklometazonu (Aubier i in. 1992,
Watson i in. 1993), triamcynolonu (Wood i Egg-
leston 1995) czy flutikazonu (Foresi i in. 1996). 

Korzystny wp∏yw na przebieg astmy zaob-
serwowano tak˝e w przypadku leków przeciwhi-
staminowych. Skojarzona terapia loratadynà
i pseudoefedrynà przyczynia∏a si´ do poprawy
klinicznej chorych na astm´ oraz umiarkowane-
go wzrostu PEF i FEV1 (Corren i in. 1997). Zasto-
sowanie azelastyny pozwoli∏o na zmniejszenie
dawki glikokortykosteroidów wziewnych (Busse
i in. 1996). Lepszà kontrol´ astmy zapewni∏a
terapia desloratadynà (Berger i in. 2002) oraz
cetyryzynà (Ciprandi i in. 2001). Stwierdzono, ̋ e
desloratadyna i montelukast równie skutecznie
∏agodzi∏y objawy astmy i obni˝a∏y zu˝ycie leku
rozszerzajàcego oskrzela u chorych na okresowy
alergiczny nie˝yt nosa i astm´ (Baena-Cagnani
i in. 2003). 

Opublikowane w 2002 r. szeroko zakrojone
badania wykaza∏y, ˝e konsekwentna terapia gliko-
kortykosteroidami donosowymi lub lekami prze-
ciwhistaminowymi towarzyszàcego astmie nie˝y-
tu nosa mo˝e znaczàco wp∏ywaç na popraw´ stanu
chorego (Adams i in. 2002, Crystal i in. 2002).
Adams i in. wykazali istotne zmniejszenie liczby
wizyt z powodu zaostrzenia astmy u ok. 14 tys.
chorych na astm´ powy˝ej 5. r.˝. dzi´ki terapii
glikokortykosteroidami donosowymi (Adams i in.
2002). U ok. 5 tys. chorych na astm´ w wieku
12–60 lat ryzyko zaostrzenia astmy by∏o ni˝sze
o po∏ow´ dzi´ki zastosowaniu glikokortykostero-
idów donosowych i leków przeciwhistaminowych
(Crystal i in. 2002). Oznacza∏o to wymierne
zmniejszenie kosztów interwencji medycznych.

Rola leków przeciwleukotrienowych w tera-
pii nie˝ytu nosa jest coraz bardziej istotna (Bo-
usquet i in. 2006). Przeprowadzone w 2004
i 2006 r. metaanalizy badaƒ wykaza∏y, ˝e efekt
terapeutyczny tych preparatów jest zbli˝ony
do wyników leków przeciwhistaminowych i
s∏abszy w porównaniu z glikokortykosteroidami
donosowymi (Wilson i in. 2004). Po∏àczenie leku
przeciwhistaminowego i antyleukotrienowego
jest szczególnie korzystne u chorych na nie˝yt
nosa i astm´ (Wilson 2004, Rodrigo i Yanez
2006). Wa˝nà zaletà leków przeciwleukotrieno-
wych, oprócz hamujàcego wp∏ywu na wa˝ne
mediatory zapalne (leukotrieny cysteinylowe),
jest doustna forma terapii. Wykazano, ˝e 65%
chorych przedk∏ada doustne leki nad aplikatory

donosowe, co t∏umaczy niezadowalajàce stoso-
wanie si´ do zaleceƒ lekarza (One Airway Survey
2003). Zastosowanie leków przeciwleukotrieno-
wych pozwala na redukcj´ dawek glikokortyko-
steroidów wziewnych. Badanie Price’a i in.
(2003) wykaza∏o przewag´ skojarzonej terapii
montelukastem i wziewnego budezonidu w po-
równaniu z podwójnà dawkà budezonidu zasto-
sowanego u chorych na alergicznà astm´ i nie˝yt
nosa. 

Inne podejÊcie terapeutyczne zak∏ada uderze-
nie w podstawowy mechanizm atopii: reakcj´ IgE-
-zale˝nà. Przeciwcia∏o monoklonalne anty-IgE,
omalizumab, istotnie obni˝a poziom IgE w suro-
wicy i zak∏óca jej wiàzanie m. in. z komórkami
tucznymi. Wykazano, ˝e omalizumab redukuje
cz´stoÊç zaostrzeƒ astmatycznych i zapotrzebowa-
nie na glikokortykosteroidy wziewne (Corren i in.
2003), a u chorych na sezonowy nie˝yt alergiczny
∏agodzi objawy ze strony nosa i oczu oraz poprawia
jakoÊç ̋ ycia (Chervinsky i in. 2003). 

D∏ugofalowà skutecznoÊç immunoterapii
wykazano zarówno dla nie˝ytu nosa, jak i astmy
oskrzelowej (Bousquet i in. 2001). Trzyletnia im-
munoterapia u dzieci chorych na sezonowy aler-
giczny nie˝yt nosa istotnie zmniejszy∏a ryzyko
rozwoju astmy oskrzelowej (Moller i in. 2002).

W przypadku towarzyszàcych astmie nasilo-
nych zmian w zatokach przynosowych konieczny
jest zabieg operacyjny, w konsekwencji prowadzà-
cy zwykle do poprawy kontroli astmy i redukcji
dawek glikokortykosteroidów (Palmer i in. 2001).
U chorych poddanych zabiegowi operacyjnemu
zatok nierzadko stwierdza si´ wzrost szczytowych
przep∏ywów wydechowych (Ikeda i in. 1999) i spa-
dek nadreaktywnoÊci oskrzeli (Okayama i in.
1998). W jednym z badaƒ odnotowano zmniejsze-
nie liczby hospitalizacji z powodu astmy o 75%
(Nishioka i in. 1994). Dane z 2006 r. dotyczàce
chorych na astm´ aspirynowà wykaza∏y zmniej-
szenie liczby hospitalizacji u 91% chorych oraz
zwi´kszenie wartoÊci PEF ze Êrednio 60% wartoÊci
nale˝nej przed zabiegiem do 86% wartoÊci nale˝-
nej w okresie obserwacji po zabiegu (Loehrl i in.
2006). Nie jest wykluczone, ˝e korzystny wp∏yw
operacji zatok przynosowych jest w pewnym
stopniu wspomagany doustnà antybiotykoterapià
i steroidoterapià stosowanà zazwyczaj w okresie
oko∏ooperacyjnym (Scadding 2002).

Nowoczesne badania nad epidemiologià,
patogenezà i terapià nie˝ytu nosa i astmy wska-
zujà, ˝e niedocenianie wzajemnych relacji po-
mi´dzy tymi schorzeniami jest b∏´dem w sztuce,
a w∏aÊciwe post´powanie powinno opieraç si´
na Êcis∏ej wspó∏pracy pomi´dzy laryngologami,
pulmonologami i alergologami.  ●
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TO  NAPRAWD¢  MIA¸O  MIEJSCE
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

nadnerczy wykorzystany póêniej w leczeniu reu-
matoidalnego zapalenia stawów, za co otrzyma∏
Nagrod´ Nobla w roku 1950. W roku 1944
w Mayo po raz pierwszy w Êwiecie zastosowano
z powodzeniem streptomycyn´ w leczeniu gruê-
licy u 21-letniej chorej w koƒcowych stadiach
postaci p∏ucnej choroby. Do tamtej pory Êrodo-
wisko naukowe by∏o przekonane, ˝e nic nie jest
w stanie uleczyç cz∏owieka chorego na gruêlic´.
W latach 50. przeprowadzono tu jednà z pierw-
szych operacji na otwartym sercu z powodu wro-

Mayo Clinic 
jest modelowym przyk∏adem praktyki lekarskiej
dzia∏ajàcej w zintegrowanym systemie medycz-
nym, na który sk∏adajà si´ zespó∏ szpitali i uniwer-
sytet medyczny. Umiejscowiona w Rochester,
w stanie Minnesota, w Stanach Zjednoczonych
Ameryki Pó∏nocnej, posiada równie˝ kampusy
w Jacksonville na Florydzie i Scottsdale w stanie
Arizona, prowadzi te˝ wiele mniejszych klinik
w stanach Minnesota, Iowa i Wisconsin, opisy-
wanych jako „Mayo Health System”. 

Za∏o˝ycielami Mayo Clinic byli lekarze Wil-
liam James Mayo oraz jego brat Charles Horace.
Szpital powsta∏ w roku 1889, w szeÊç lat po ude-
rzeniu tornado w Rochester, z inicjatywy matki
Alfredy Moes, zakonnicy nale˝àcej do Sióstr Êw.
Franciszka. Ten poczàtkowo 27-∏ó˝kowy oÊrodek
zosta∏ przekszta∏cony w Mayo Clinic w roku
1903. W roku 1917 bracia stworzyli Mayo Foun-
dation for Medical Education and Research, da-
jàc tym samym podwaliny rozwoju nauki w tym
oÊrodku. 

Rozpoczynajàc swojà dzia∏alnoÊç jako ma∏a
praktyka rodzinna, Mayo Clinic zdà˝y∏a si´ rozwi-
nàç w najnowoczeÊniejszy system opieki zdrowot-
nej zarówno w zakresie potrzeb pierwszego kon-
taktu, jak i szpitalnych. W badaniach naukowych
i szkoleniach przed- i podyplomowych wÊród leka-
rzy i zawodów pokrewnych jako pierwsza wprowa-
dzi∏a rezydencki system szkolenia, wpisujàc si´
w karty historii jako pionier wspó∏czesnego mode-
lu szkolenia podyplomowego. 

Osiàgni´cia naukowe w zakresie medycyny
si´gajà roku 1914, kiedy to jeden z braci Mayo
wyizolowa∏ tyroksyn´. Nast´pnie w roku 1920
opracowa∏ system stopniowania nowotworów
(ang. grading) na bazie numerycznej, stosowany
do dnia dzisiejszego. W roku 1934 w Mayo Clinic
dr Kendall wyizolowa∏ kortyzon, hormon kory
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Dumà i radoÊcià ka˝dego rodzica jest, gdy
jego dziecko rozwija si´ i osiàga sukcesy, równie˝
zawodowe. Wspominam o tym, albowiem chc´
si´ podzieliç radoÊcià i satysfakcjà, jakiej dozna-
∏em w zwiàzku z sukcesami osiàgni´tymi przez
moich wychowanków. W paêdzierniku br. odby∏
si´ w Klinice Mayo (Rochester) 19. Kurs Chirur-
gii Nosa i Zatok Przynosowych – RHINOFEST
2007. Kursy te sà organizowane co dwa lata,
w za∏o˝eniu by∏y skierowane do rezydentów
Kliniki Mayo, obecnie mogà w nich uczestniczyç
lekarze z ca∏ego Êwiata, pod warunkiem
wniesienia doÊç wysokiej op∏aty. Przed 8 laty
do uczestnictwa w kursie w charakterze s∏uchaczy
zosta∏o zaproszonych na koszt organizatorów 5
asystentów Kliniki Otolaryngologii z Warszawy.
By∏ to wspania∏y gest prof. E. B. Kerna – inicjatora
tych kursów, a zarazem Cz∏onka Honorowego
PTORL – ChGiS oraz Stowarzyszenia „Rynologia
Polska”.

W ostatniej edycji RHINOFEST 2007 do
grona wyk∏adowców zaproszono trzech moich
doktorantów: dr med. Iwon´ Gromek, dr Ann´
Tuszyƒskà oraz dr med. Norberta Górskiego.
Poproszono ich o przedstawienie tez swoich
doktoratów, które by∏y ju˝ wczeÊniej prezento-
wane fragmentarycznie na mi´dzynarodowych
konferencjach rynologicznych. Po raz pierwszy
w historii tej presti˝owej konferencji, wÊród
grona najwi´kszych Êwiatowych autorytetów

KRONIKA

dzonej wady. W roku 1973 Mayo Clinic jako
pierwsza w Stanach Zjednoczonych wprowadzi-
∏a do u˝ytku tomograf komputerowy.

Z punktu widzenia finansów Mayo Clinic jest
organizacjà typu non-profit, drugà co do wiel-
koÊci w Stanach Zjednoczonych. Jest równie˝
beneficjentem wi´kszoÊci darowizn w stanie
Minnesota. Badania naukowe i szkolenia sà
utrzymywane z wp∏ywów p∏ynàcych z prowa-
dzenia szpitali i przychodni. System wynagra-
dzania lekarzy w Mayo Clinic jest odmienny
od stosowanego w innych placówkach w Stanach
Zjednoczonych i opiera si´ na rynkowej wycenie
pensji, zale˝nej od populacji pacjentów, a nie, jak
w wi´kszoÊci organizacji medycznych, od iloÊci
obs∏ugiwanych pacjentów. Taki system p∏ac
zmniejsza ryzyko wynikajàce z presji, by przyj-
mowaç jak najwi´cej pacjentów i wykonywaç jak
najwi´cej zabiegów, oraz umo˝liwia poÊwi´cenie
wi´cej czasu pacjentowi, bez obawy o limity
czasowe.

Statystyki wykazujà, ˝e rocznie z pomocy
Mayo Clinic korzysta ponad pó∏ miliona ludzi,
a wi´kszoÊç z nich jest leczona w systemie am-
bulatoryjnym. Filozofia Mayo Clinic opiera si´
na za∏o˝eniu, ˝e „potrzeby pacjenta sà sprawà
nadrz´dnà”, oraz ˝e „Mayo zapewnia najlepszà
opiek´ na co dzieƒ ka˝demu pacjentowi przez
zintegrowanie praktyki lekarskiej, edukacji i ba-
daƒ naukowych”.

W latach 2006 i 2007 Mayo Clinic uznano
za drugi, najlepszy szpital w Stanach Zjednoczo-
nych.

Zatrudnienie w Mayo Clinic w Rochester:
lekarze, naukowcy – 1 823 osób,
lekarze szkolàcy si´ – 1 800 osób,
personel pomocniczy –25 750 osób,

Razem –29 373 osób.

▲
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rynologicznych (m.in. prof. D. W. Kennedy, prof.
E. B. Kern, dr N. Pastorek) troje m∏odych kole-
gów z Polski, jako eksperci w poszczególnych
dzia∏ach rynologii, mia∏o mo˝liwoÊç przedsta-
wienia wyników swoich badaƒ i opracowaƒ, jak
równie˝ podzielenia si´ swoim doÊwiadczeniem.
W sumie przedstawiliÊmy 6 wyk∏adów oraz
uczestniczyliÊmy w 5 dyskusjach panelowych
w charakterze ekspertów.

Dobrze wiem, ˝e zarówno przeprowadzenie
badaƒ na potrzeby tych prac, jak i samo ich opra-
cowanie nie by∏o dla moich wychowanków za-
daniem ∏atwym. Przez lata, kiedy prace te po-
wstawa∏y, odbyliÊmy niezliczonà iloÊç dyskusji
i sporów. By∏y czasem i z∏oÊç, i ∏zy, obra˝anie si´
na siebie i sprzeciw wobec moich wymagaƒ.
Nigdy nie by∏o zgody, aby wczeÊniej obroniç
prac´ kosztem jakoÊci merytorycznej.

Ale dziÊ ja i moi doktoranci mamy Êwia-
domoÊç, ̋ e warto by∏o, ̋ e praca przez nas wyko-
nana nie by∏a tylko dzie∏em na „pó∏k´”, ˝e po-
Êwi´cony czas nie by∏ zmarnowany. Los ka˝dego
z nich uk∏ada si´ odmiennie i nie wszystkich jest
zwiàzany z Klinikà, ale mam nadziej´, ˝e ka˝dy
oprócz satysfakcji zrozumia∏, ˝e warto jest ulec
czarowi pracy nad sobà, nad s∏aboÊciami czy
nad swoim rozwojem zawodowym. I nawet je-
˝eli nie b´dà oni kontynuowaç pracy naukowej,
zapami´tajà, ̋ e wiedza medyczna nie jest warto-
Êcià sta∏à.

W tym miejscu wracam pami´cià do moich
poczàtków; by∏o to w czasach, kiedy otrzymanie
paszportu zale˝a∏o od ∏askawoÊci w∏adzy, a mie-
si´czna pensja nie osiàga∏a wartoÊci 30 dolarów.
Moim szcz´Êciem i przychylnoÊcià losu by∏ mój
szef – prof. Grzegorz Janczewski, który nie mia∏
du˝ych mo˝liwoÊci pomocy w „rynologicznych”
kontaktach zagranicznych, ale który mia∏ wspa-
nia∏à dewiz´, NIE PRZESZKADZAå. Wspominam
o tym, albowiem wydarzenie, które opisa∏em po-
wy˝ej, jest w∏aÊciwie sukcesem mojego mistrza
i nauczyciela, za co i ja, i moi doktoranci bardzo
Panu Profesorowi dzi´kujemy. Czuj´ si´ spadko-
biercà zasady, która mówi, ˝e: Miarà znaczenia
szefa zespo∏u akademickiego jest i by∏ zawsze
szybki wzrost kadry m∏odzie˝y lekarskiej. Tylko
ludzie wybitni nie bojà si´ konkurencji m∏odzie-
˝y. Dla nich awans m∏odzie˝y zawsze oznacza
ich w∏asny sukces.

prof. Antoni Krzeski
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Wyk∏ady

prof. dr med. Antoni Krzeski
–Repair of CSF Leaks
–Fractures of the Nose

dr med. Iwona Gromek
–Rhinologic Manifestations of Aspirin  
Exacerbated Respiratory Disease

dr med. Norbert Górski
–Biofilms
–Maximal Medical Therapy for CRS

dr Anna Tuszyƒska
–Osteitis in Chronic Rhinosinusitis

Od lewej: dr med. Iwona Gromek,prof. dr med. Antoni Krzeski, dr John Pallanch (gospodarz
RHINOFEST 2007), dr Anna Tuszyƒska, dr med. Norbert Górski.

Udzia∏ w sesjach panelowych

prof. dr med. Antoni Krzeski
–Expert Panel Discussion on 
Postoperative Care

–Expert Panel Discussion on Treatment  
of Sinonasal Malignancies with Open 
end Endoscopic Approaches

–Expert Panel Discussion – Nasal 
Analysis

–Expert Panel Discussion on Surgical 
Approaches to the Nose and Why they 
Were Chosen

dr med. Norbert Górski
–Expert Panel Discussion on Treatment 
of Sinus disease Including Frontal 
Sinusitis / Medical Therapy or 
Conventional ESS vs. MIST vs. Balloon 
Dilation

NASZA  AKTYWNOÂå  PODCZAS  RHINOFEST  2007
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