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Spotka∏ mnie ostatnio zaszczyt. Po raz

pierwszy w moim ̋ yciu zawodowym zosta-
∏em poproszony o udzia∏ jako wyk∏adowca
w kursie chirurgii endoskopowej zatok
przynosowych organizowanym w Polsce.
W ostatnich latach kilka razy mia∏em oka-
zj´ dzieliç si´ swoim doÊwiadczeniem
w tym zakresie z kolegami w oÊrodkach
zagranicznych. Nigdy jednak nie otrzyma-
∏em takiego zaproszenia z oÊrodka pol-
skiego. Przed laty, kiedy sam by∏em orga-
nizatorem kursów chirurgii endoskopowej
zatok przynosowych, mia∏em zwyczaj
zapraszania równie˝ i polskich wyk∏adow-
ców. Oczekiwa∏em, zgodnie z wychowa-
niem, jakie otrzyma∏em w domu, ˝e takie
zaproszenie zobowiàzuje do rewan˝u.
Skoƒczy∏o si´ niestety na oczekiwaniach.

Dlatego te˝ pragn´ podzi´kowaç
Panu prof. Wojciechowi Golusiƒskiemu
za okazane zaufanie i zaproszenie mnie
z wyk∏adem i pokazami operacyjnymi
na kurs technik endoskopowych w laryn-
gologii organizowany przez Oddzia∏
Chirurgii G∏owy i Szyi i Onkologii Laryn-
gologicznej Wielkopolskiego Centrum
Onkologii, którego jest szefem. Znalaz∏em
w tym zaproszeniu du˝à radoÊç i satysfak-
cj´. Mam nadziej´, ˝e spotkanie ze mnà
by∏o dla uczestników kursu interesujàce
i u˝yteczne.

Panu prof. Wojciechowi Golusiƒskiemu
gratuluj´ wspania∏ej organizacji i atmos-
fery, jaka panowa∏a podczas tych dwóch
dni spotkaƒ z adeptami technik endosko-
powych.

Serdecznie pozdrawiam

– dodatek syllabus  rynologiczny  
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TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

Prof. dr med. Wiktor Franciszek Hassmann,
twórca i pierwszy kierownik Kliniki Otolaryngo-
logii Akademii Medycznej w Bia∏ymstoku, by∏
uczniem prof. Jana Miodoƒskiego. Urodzi∏ si´
17 lutego 1908 r. w Stopnicy, pow. buski, woje-
wództwo kieleckie. Jego ojciec by∏ lekarzem,
matka nauczycielkà. Szko∏´ powszechnà ukoƒ-
czy∏ w Stopnicy. Do szko∏y Êredniej ucz´szcza∏
w Stopnicy i w Chyrowie, gdzie zda∏ egzamin
dojrza∏oÊci 6 maja 1926 r. W tym˝e roku rozpo-
czà∏ studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Jagielloƒskiego w Krakowie. Poczàwszy od trze-
ciego roku studiów, pe∏ni∏ w czasie wakacji
funkcj´ sanitariusza w sanatorium dla chorych
na gruêlic´ Ubezpieczalni Spo∏ecznej m. War-
szawy w KroÊcienku nad Dunajcem. W latach
1933/34 odby∏ obowiàzkowà s∏u˝b´ wojskowà
w Szkole Podchorà˝ych Sanitarnych Rezerwy
w Warszawie i w Kadrze Zaporowej 5. Szpitala
Okr´gowego w Krakowie. Dyplom lekarza otrzy-
ma∏ 28 stycznia 1935 r. i odby∏ praktyk´ lekarskà
w Szpitalu Bonifratrów w Krakowie. W latach
1935–1936 pracowa∏ na Oddziale Chirurgicz-
nym pod kierunkiem wybitnego chirurga doc.
Stanis∏awa Nowickiego, a w latach 1936–1937
by∏ asystentem w Zak∏adzie Anatomii Pato-
logicznej, kierowanym przez prof. Stanis∏awa
Ciechanowskiego. Etat asystenta w Klinice
Laryngologicznej Uniwersytetu Jagielloƒskiego
otrzyma∏ 1 marca 1937 r. W czerwcu 1938 r.
uzyska∏ na Wydziale Lekarskim UJ stopieƒ dok-
tora medycyny. W sierpniu 1939 r. zosta∏ powo-
∏any do wojska i bra∏ udzia∏ w wojnie jako lekarz
batalionowy 39. Pu∏ku Piechoty. Po kampanii
wrzeÊniowej zg∏osi∏ si´ do pracy w Klinice
Laryngologicznej UJ. Po uwi´zieniu prof. dr. Jana
Miodoƒskiego w listopadzie 1939 r. kierowa∏
w ci´˝kich warunkach okupacji Klinikà Otola-
ryngologicznà UJ i Oddzia∏em Otolaryngologicz-
nym Szpitala Êw. ¸azarza. Przez pó∏tora roku

WIKTOR  FRANCISZEK
HASSMANN
(1908–1972)

by∏ jedynym lekarzem, po up∏ywie tego czasu
stopniowo zg∏aszali si´ koledzy, którzy rozpoczy-
nali specjalizacj´. Od chwili wyzwolenia i po-
wrotu prof. dr. J. Miodoƒskiego pracowa∏ na
stanowisku asystenta, a nast´pnie adiunkta
Kliniki oraz wyk∏adowcy w Uniwersyteckiej
Szkole Piel´gniarek. W listopadzie 1949 r. prze-
szed∏ do s∏u˝by wojskowej w Kielcach, gdzie
zorganizowa∏ Oddzia∏ Laryngologiczny Szpitala
Miejskiego i kierowa∏ nim do 1 wrzeÊnia 1951 r.,
kiedy to zosta∏ powo∏any przez ministra zdrowia
Jerzego Sztachelskiego na stanowisko kierow-
nika Kliniki Otolaryngologicznej Akademii Me-
dycznej w Bia∏ymstoku. Klinik´ organizowa∏
od podstaw. Uzyska∏ w tym czasie stanowisko
docenta. 

Klinika Otolaryngologii AM w Bia∏ymstoku
zosta∏a otwarta 12 stycznia 1952 r. w budynku
przy ul. Sienkiewicza 12. Klinika mia∏a bardzo
skromne wyposa˝enie, jej zespó∏ stanowili, po-
za kierownikiem, dr Zbigniew Berger i piel´-
gniarka dyplomowana Irena Romanowska. We
wrzeÊniu 1953 r. Klinika uzyska∏a nowy, wi´kszy
lokal przy ul. Wojskowej 13. Utworzono sal´
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operacyjnà i endoskopowà oraz pracowni´ do
badaƒ s∏uchu. Powsta∏a równie˝ przychodnia
przykliniczna. W okresie od 10 kwietnia 1953 do
30 wrzeÊnia 1954 r. doc. dr med. Wiktor Hassmann
by∏ prodziekanem Wydzia∏u Lekarskiego. Od 11
paêdziernika do 22 grudnia 1959 r. przebywa∏
na sta˝u w Klinice Laryngologicznej we Frei-
burgu, kierowanej przez prof. Zöllnera. W 1962 r.
Rada Paƒstwa nada∏a doc. dr. med. Wiktorowi
Hassmannowi tytu∏ profesora nadzwyczajnego.

W kwietniu 1963 r. Klinika otrzyma∏a po-
mieszczenia na drugim pi´trze Paƒstwowego
Szpitala Klinicznego przy ul. Marii Sk∏odowskiej-
-Curie 24a. Dysponowa∏a wówczas dwiema
salami operacyjnymi, salà endoskopowà, po-
mieszczeniami dydaktycznymi; poprawi∏o si´
wyposa˝enie operacyjne i diagnostyczne. Pro-
fesor Wiktor Hassmann w latach 1971–1974 by∏
przewodniczàcym Zarzàdu G∏ównego Polskiego
Towarzystwa Otolaryngologicznego oraz prze-
wodniczàcym XXIX Zjazdu Otolaryngologów
Polskich, który odby∏ si´ w Bia∏ymstoku w dniach
5–7 wrzeÊnia 1974 r. z udzia∏em wielu goÊci
z zagranicy.

Poczàtek pracy prof. Wiktora Hassmanna w
Bia∏ymstoku by∏ bardzo trudny z uwagi na brak
odpowiednich laboratoriów i wyposa˝enia. Po-
trzeby lecznicze by∏y bardzo du˝e. WÊród cho-
rych zdarza∏y si´ cz´sto powik∏ania wewnàtrz-
czaszkowe usznopochodne, nowotwory g∏owy
i szyi, wyst´powa∏a b∏onica i twardziel. Profesor
Wiktor Hassmann w pe∏ni sprosta∏ tym wyzwa-
niom. Du˝o operowa∏ i cieszy∏ si´ ogromnym
zaufaniem chorych, przed gabinetem Profesora
przy ulicy Skorupskiej, a nast´pnie Mickiewicza
czeka∏o zawsze wielu pacjentów.

W pracy klinicznej i naukowej prof. Wiktor
Hassmann zajmowa∏ si´ szczególnie chirurgià
ucha, leczeniem pora˝eƒ nerwu twarzowego
i raka krtani. Jako jeden z pierwszych w Polsce
wprowadzi∏ cz´Êciowe operacje krtani i dekom-
presje nerwu VII. Starannie przygotowywa∏ si´
do operacji. Wykonywa∏ dok∏adne rysunki zmian
patologicznych w obr´bie ucha Êrodkowego,
krtani. Bardzo dobrze rysowa∏! W zachowanych
listach z Chyrowa do rodziny Profesor pisa∏, ˝e
w szkole rysowa∏ portrety kolegów i wszyscy
twierdzili, ˝e sà bardzo podobni. Wspiera∏ te˝
prace naukowe asystentów. W trudnych czasach
zachowa∏ niezale˝noÊç poglàdów, by∏ zdecydo-
wanym przeciwnikiem totalitaryzmu. Profesor
cieszy∏ si´ opinià bardzo dobrego lekarza, znakomi-
tego chirurga. Wyró˝nia∏ si´ elegancjà w sposo-
bie bycia i ubiorze. Krà˝y∏a legenda, ̋ e w Klinice
obowiàzywa∏a wszystkich asystentów zasada
idealnie wyczyszczonych butów, ale nikt nie

osiàgnà∏ pod tym wzgl´dem doskona∏oÊci szefa.
Profesor cz´sto korzysta∏ z doro˝ki, dopiero póê-
niej kupi∏ samochód, najpierw Syrenk´, a potem
Fiata. Odbywa∏ wówczas wycieczki poza miasto
i podró˝owa∏ po kraju, cz´sto do ukochanego
Krakowa. Po drodze zatrzymywa∏ si´ w J´drze-
jowie, gdzie w restauracji podawano Êwietnà
zup´ cebulowà. By∏ wyÊmienitym znawcà kuchni.
W dniu imienin Profesora – szóstego marca –
pracownicy Kliniki spotykali si´ w jego mieszka-
niu, gdzie bawiono si´ w przyjaznej atmosferze
przy dobrej muzyce i znakomitej kuchni przygo-
towanej przez ma∏˝onk´, panià Iren´ Hassmann.
Profesor cz´sto podró˝owa∏ z asystentami na
kongresy i sympozja naukowe. Lubi∏ operowaç
i operowa∏ bardzo du˝o. Po zakoƒczonej operacji,
podczas przerwy na kaw´, opowiada∏ o pracy
w krakowskiej Klinice, o swoich prze˝yciach
z czasów wojny i okupacji, o pe∏nych drama-
tyzmu sytuacjach, kiedy na terenie szpitala
znajdowali si´ jednoczeÊnie ˝o∏nierze podziem-
nego paƒstwa i oficerowie SS. Udziela∏ pomocy
i schronienia rannym i chorym ̋ o∏nierzom ruchu
oporu, mieszkaƒcom krakowskiego getta. Ce-
niony i lubiany przez pacjentów i wspó∏pra-
cowników, cieszy∏ si´ du˝ym autorytetem w Êro-
dowisku lekarskim.

W naszej pami´ci pozostanie jako cz∏owiek
˝yczliwy ludziom, patriota i znakomity lekarz.

prof. dr hab. med. Stanis∏aw Chodynicki

PiÊmiennictwo

– Prof. dr med. El˝bieta Hassmann-Poznaƒska: Listy z Chyrowa. 
Medyk Bia∏ostocki 2006, 5, 17.

– Akta osobowe Archiwum Akademii Medycznej Syg. 159/276.
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ROLA  LARYNGOLOGA 
W  ROZPOZNAWANIU  I  LECZENIU
CHRAPANIA  I  OBTURACYJNYCH

BEZDECHÓW
Tadeusz Rohozinski M.D.F.R.C.S.(C)

Tadeusz Rohozinski M.D.F.R.C.S.(C)
otolaryngolog
Ottawa, Kanada

ROLE OF OTOLARYNGOLOGIST IN DIAGNOSIS
AND TREATMENT OF SNORING AND SLEEP
APNEA
Purpose of this article is to familiarize general otola-
ryngologist with relatively new area of medical know-
ledge related to sleep pathology. Sleep apnea or heavy
snoring may create multitude of socioeconomic and
health problems, which can be prevented by appro-
priate methods of treatment. Otolaryngologist is in the
best position to detect, asses and diagnose patient’s
sleep pathology and arrange for, or deliver proper
treatment. Author discusses key points in medical
history, physical examination and laboratory tests
which may lead to the most accurate diagnosis. Variety
of nonsurgical and surgical methods of treatment
which can be suggested to the patient are presented.

(Mag. ORL, 2008, VII, 1, 7–14)

Key words:
Snoring, apnea, hypopnea, polysomnography,
Epworth sleepiness scale, multiple sleep latency
test, maintenance of wakefulness test, nasopharyn-
goscopy, Mueller maneuver, Friedman clasification,
CPAP, oral aplinces, surgical treatmaents for snoring
and apnea

Zaburzenia snu sà bardzo cz´sto spotyka-
nym zjawiskiem, tak starym, jak sama ludzkoÊç.
Do niedawna jednak ignorowano je, mimo nie-
bezpieczeƒstw, jakich mogà byç przyczynà. Za-
burzenia snu powodujà wiele problemów zdro-
wotnych – od zm´czenia, sennoÊci i depresji
do nadciÊnienia t´tniczego, zawa∏u mi´Ênia ser-
cowego, udaru mózgu i Êmierci. Odgrywajà te˝
rol´ w nowo opisanych jednostkach chorobo-
wych, jak fibromialgia, a tak˝e mogà zaostrzaç
objawy przewlek∏ej obturacyjnej choroby dróg
oddechowych. Majà te˝ swój wymiar z punktu
widzenia socjoekonomicznego, na przyk∏ad
w postaci zmniejszenia wydajnoÊci w pracy lub
w szkole na skutek obni˝enia jakoÊci procesów
myÊlowych (ang. lowered cognitive performance)
czy zaburzenia w ˝yciu rodzinnym i towarzy-
skim. Ocenia si´, ̋ e co najmniej 100 000 wypad-
ków samochodowych rocznie jest w USA spo-
wodowanych zm´czeniem kierowcy na skutek
niedospania (oko∏o 20% wszystkich kierowców
co najmniej raz zasn´∏o za kierownicà).

Bardziej wnikliwe badanie, klasyfikacja i
poszukiwanie odpowiednich metod leczenia
sà dzia∏aniami stosunkowo nowymi. Raport US
Sleep Comission podaje, ˝e w USA ok. 50 mln
Amerykanów jest dotkni´tych zaburzeniami
snu. Prawdopodobnie teraz ta liczba znacznie
wzros∏a w zwiàzku z tzw. epidemià oty∏oÊci, jaka
nastàpi∏a w ostatnich latach. Co najmniej 20 mln
obywateli amerykaƒskich cierpi na obturacyjny
bezdech podczas snu, przy czym wi´kszoÊç
przypadków pozostaje niezdiagnozowana i nie-
leczona. Stwierdza si´ równoczeÊnie brak pod-
stawowej wiedzy na ten temat nie tylko wÊród
ogólnej populacji, ale i wÊród lekarzy oraz perso-
nelu piel´gniarskiego.

Klasyfikacja
Zburzenia snu mo˝na podzieliç nast´pujàco:
– Niedobór snu z jego prawid∏owà archi-

tekturà (np. u kierowców ci´˝arowek).

PRACA RECENZOWANA
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– Zaburzenia oddechu.
– Nocturnal myoclonus (ang.) – gwa∏towne 

ruchy wywo∏ane nag∏ym skurczem mi´-
Êni, wybudzajàce chorego.

– Zespó∏ niespokojnych nóg (ang. restless 
leg syndrome, RLS) – intensywne uczu-
cie niewygody w koƒczynach dolnych
i przymus ruchu nóg, co albo nie pozwa-
la zasnàç, albo wybudza pacjenta ze snu.

– Narkolepsja.
– Insomnia zwiàzana z zaburzeniami rytmu 

dzienno-nocnego (ang. circadian rytm).
SennoÊç pacjenta mo˝na okreÊliç za pomocà

subiektywnej metody oceny, jakà jest skala sen-
noÊci Epworth (ang. Epworth sleeppiness scale),
która polega na uzyskaniu odpowiedzi na pyta-
nia, w jakich warunkach zdarza mu si´ zasypiaç.

Skala sennoÊci Epworth

Sytuacja Punkty

Pacjent:
siedzi i czyta .........

odpoczywa w pozycji siedzàcej 
po po∏udniu .........

siedzi i prowadzi rozmow´ .........

podró˝uje jako pasa˝er 
w samochodzie .........

siedzi po po∏udniowym posi∏ku 
(bez alkoholu) .........

zasypia w samochodzie 
zatrzymanym na kilka minut 
w ruchu ulicznym .........

Razem

punkty 0 – nigdy
1 – bardzo rzadko
2 – rzadko
3 – cz´sto

norma <10

Metodà obiektywnà jest wielokrotny test  la-
tencji snu (ang. multiple sleep latency test),
w którym bada si´, jak szybko pacjent zasypia
w ciemnym pomieszczeniu. Wynik 0-5 minut
wskazuje na narkolepsj´ (test wa˝ny dla pilotów
lub zawodowych kierowców). Innà metodà
obiektywnà jest test podtrzymania czuwania
(ang. maintenance of wakefulness test), w któ-
rym bada si´, jak d∏ugo chory nie zasypia, prze-
bywajàc w ciemnym pomieszczeniu.

SpoÊród pracowników s∏u˝by zdrowia laryn-
golodzy sà chyba najlepiej przygotowani do
wykrywania nieprawid∏owoÊci snu zwiàzanych
z zaburzeniami oddechu, które mo˝na sklasyfi-
kowaç nast´pujàco:

– chrapanie,
– zespó∏ zwi´kszonej opornoÊci w górnych 

drogach oddechowych (ang. upper airway
resistence syndrome, UARS),

– obturacyjny bezdech podczas snu (ang.
apnea, hypopnea),

– niedotlenienie zwiàzane z oty∏oÊcià 
(ang. hypoventilation syndrome).

Ka˝de z wymienionych zaburzeƒ mo˝e
w okreÊlonych warunkach, takich jak: zm´czenie,
picie alkoholu, przyjmowanie leków uspokajajà-
cych, zwy˝ka wagi itp. przechodziç w nast´pne.
Chrapanie oraz zwiàzane z nim zm´czenie mo˝e
doprowadzaç do g∏´bszego snu z bezdechem, ze
wszystkimi jego konsekwencjami.

Wczesne rozpoznanie i leczenie l˝ejszych
stadiów zaburzeƒ snu mo˝e zapobiec rozwojowi
powa˝niejszych problemów zdrowotnych.

Chrapanie
WÊród populacji w wieku 30–35 lat ok. 20%

m´˝czyzn i 5% kobiet chrapie. Procent ten
wzrasta z wiekiem i wÊród osób, które ukoƒczy∏y
60 lat, chrapie regularnie ok. 60% m´˝czyzn
i 40% kobiet.

Od 30 do 50% osób chrapiàcych cierpi na ob-
turacyjny bezdech podczas snu albo zespó∏ zwi´k-
szonych oporów górnych dróg oddechowych, co
zwi´ksza ryzyko nadciÊnienia t´tniczego krwi, za-
wa∏u mi´Ênia sercowego, udaru mózgu, impoten-
cji, a tak˝e zaburzeƒ psychiatrycznych, jak depre-
sja i stany l´kowe (ang. anxiety disorders).

Chrapanie bez bezdechów nie tylko zaburza
sen osobie dzielàcej pokój czy ∏ó˝ko z chrapiàcym
(co mo˝e doprowadziç do konfliktów), ale tak˝e
on sam mo˝e mieç powa˝ne k∏opoty spowodo-
wane fragmentacjà snu, co z kolei powoduje sen-
noÊç w ciàgu dnia. Cz´stà skargà chorego jest
poranny ból gard∏a i obrz´k j´zyczka, wywo∏ujàcy
czasami wra˝enie d∏awienia si´, oraz poranna
suchoÊç w ustach.

Oko∏o 6% prawid∏owo rozwijajàcych si´
dzieci chrapie, ale u 25% spoÊród nich mo˝-
na rozpoznaç wspó∏istniejàce powa˝ne ataki
bezdechu. Obrazem klinicznym tego stanu jest
sta∏e oddychanie przez usta, g∏oÊne chrapanie,
nadmierne pocenie si´ nocne, moczenie nocne
oraz niespokojny sen i sennoÊç w ciàgu dnia,
czego skutkiem sà zaburzenia uwagi, nadpobu-
dliwoÊç, zaburzenia pami´ci, a nawet opóêniony
rozwój intelektualny.



Zespó∏ zwi´kszonej opornoÊci 
górnych dróg oddechowych 

Zespó∏ ten charakteryzuje si´ powtarzajà-
cymi si´ atakami chrapania z wzrastajàcà
intensywnoÊcià (ang. crescendo snoring), prze-
rywanymi przebudzeniami, w czasie których
przep∏yw powietrza przez górne drogi oddecho-
we wraca chwilowo do normy. Fragmentacja snu
spowodowana tymi zjawiskami jest przyczynà
sennoÊci w ciàgu dnia. Zespó∏ ten wyst´puje
cz´Êciej u kobiet cierpiàcych na stany niepokoju.

Bezdech 
Bezdech (ang. apnea) jest to powtarzajàce

si´ zatrzymanie oddechu w czasie snu, trwajàce
d∏u˝ej ni˝ 10 s. Stopieƒ bezdechu okreÊla si´
iloÊcià zatrzymaƒ (epizodów) na godzin´ snu:

– norma <5
bezdech:

– ∏agodny 5–15
– Êredni 16–30
– ci´˝ki       >30 
Najcz´Êciej spotykany jest bezdech obtura-

cyjny zwiàzany z zapadaniem si´ Êcian górnych
dróg oddechowych. Rzadziej wyst´puje bezdech
centralny, polegajàcy na zatrzymaniu si´ od-
ruchu oddechowego. Zdarzajà si´ te˝ bezdechy
mieszane. Bezdech zwykle wspó∏istnieje z chra-
paniem. Niepe∏ny bezdech (ang. hypopnea) jest
okreÊlany jako zmniejszenie o ok. 50% przep∏y-
wu powietrza przez górne drogi oddechowe bez
zatrzymania oddechu. Do czynników ÊciÊle przy-
czyniajàcych si´ do chrapania i obturacyjnych
bezdechów zalicza si´:

– oty∏oÊç – indeks masy cia∏a (ang. body
mass index – BMI) >27, rozmiar ko∏nierzyka 
>35 cm,

– anatomiczne zmiany górnych dróg odde-
chowych, powodujàce ich zw´˝enie lub
zapadanie si´,

– choroby endokrynologiczne (akromegalia, 
hipotyroidyzm),

– genetyczne wady twarzowo-czaszkowe 
(np. zespó∏ Pierre-Robin),

– wiek.
Osoby cierpiàce na bezdech cz´sto wpadajà

w b∏´dne ko∏o: przewlekle zm´czeni i Êpiàcy za-
padajà nast´pnej nocy w g∏´bszy sen, w którym
napi´cie mi´Êni górnych dróg oddechowych
zmniejsza si´, co z kolei sprzyja ∏atwiejszemu
zapadaniu si´ Êcian gard∏a, zwi´kszajàc liczb´
i intensywnoÊç ataków bezdechu.

Bezdech zwi´ksza tak˝e ryzyko oty∏oÊci przez
zmniejszenie wytwarzania lipin. Powoduje to
wzrost apetytu i wagi, co z kolei wp∏ywa na pog∏´-
bienie si´ bezdechu. Zm´czenie i sennoÊç z tym

zwiàzane zmniejszajà mo˝liwoÊci oty∏ego chorego
do podj´cia intensywniejszych çwiczen fizycznych
potrzebnych do pozbycia si´ nadwagi.

Rozpoznanie
W ramach wywiadu z pacjentem laryngolog

powinien zapytaç równie˝ o takie objawy, jak:
chrapanie, poranne bóle gard∏a, bóle g∏owy oraz
dominujàce uczucie zm´czenia i sennoÊci. Bardzo
pomocna jest obecnoÊç w trakcie wizyty osoby
dzielàcej pomieszczenie lub ∏ó˝ko z chorym, która
mo˝e udzieliç bardziej szczegó∏owych informacji
dotyczàcych epizodów bezdechu. KwaÊne odbi-
janie i zgaga wskazujà na mo˝liwoÊç wyst´po-
wania nadprze∏ykowej postaci refluksu ˝o∏àdko-
wo-prze∏ykowego; podra˝nienie b∏ony Êluzowej
gard∏a mo˝e doprowadziç do obrz´ku, pog∏´biajàc
chrapanie i bezdech. Z drugiej strony chrapanie
i bezdech mogà powodowaç refluks prze∏ykowy.
Kontrola bezdechu bardzo cz´sto zmniejsza go,
a nawet likwiduje.

Niezb´dne jest dok∏adne badanie jam nosa,
nosogard∏a, gard∏a ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem oceny poziomu podniebienia mi´kkiego,
d∏ugoÊci i szerokoÊci j´zyczka. ObecnoÊç zmarsz-
czek na j´zyczku (ang. rugged uvula) oraz
widocznych cienkich tylnych ∏uków podnie-
biennych wystajàcych spoza ∏uków przednich,
a tak˝e du˝ych migda∏ków podniebiennych
wskazuje na wysokie prawdopodobieƒstwo
chrapania i bezdechu. W dolnej cz´Êci gard∏a
nale˝y zwróciç uwag´ na stan podstawy j´zyka,
kszta∏t nag∏oÊni oraz stan pokrywajàcej jà b∏ony
Êluzowej oraz okolicy ust i prze∏yku (obrz´ki i
podra˝nienie towarzyszàce refluksowi).

Najbardziej wartoÊciowym badaniem jest
fiberoskopia, dzi´ki której nie tylko mo˝na z
∏atwoÊcià oceniç stan górnych dróg oddecho-
wych, ale te˝ stwierdziç, które elementy anato-
miczne drgajà podczas chrapania, co mo˝e byç
bardzo pomocne w planowaniu leczenia ope-
racyjnego. Tak zwana próba Muellera, mimo ˝e
kontrowersyjna, pozwala jednak zaobserwowaç
zachowanie si´ elementów anatomicznych
gard∏a podczas wdechu wykonywanego przy
zamkni´tych ustach i zatkanym nosie, kiedy ci-
Ênienie w górnych drogach oddechowych obni˝a
si´. Warto zauwa˝yç, ˝e przednio-tylne zapa-
danie si´ Êcian gard∏a rokuje uzyskanie lepszego
wyniku operacyjnego ni˝ zapadanie si´ koncen-
tryczne lub boczne. W przypadkach, w których
zapadanie boczne jest spowodowane przez prze-
roÊni´te migda∏ki podniebienne, leczenie opera-
cyjne daje szanse na pomyÊlny wynik.

Najwa˝niejszym badaniem laboratoryj-
nym jest wykonana w warunkach klinicznych
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polisomnografia, dzi´ki której mo˝na postawiç
prawid∏owà diagnoz´. DoÊç popularne w USA
badanie snu wykonywane w domu badanego
jest bardzo wygodne i mniej kosztowne, ale nie
tak dok∏adne i wymaga dalszej diagnostyki.

W szczególnych przypadkach sà te˝ pomocne
badania radiologiczne: tomografia komputerowa,
kefalometria, rezonans magnetyczny.

Leczenie
Leczenie zachowawcze obejmuje zarówno

zwrócenie pacjentowi uwagi na kontrol´ wagi,
jak i zapewnienie prawid∏owego oddychania
przez nos, np. kontrola obrz´ków alergicznych
itp. oraz ostrze˝enie pacjenta przed u˝ywaniem
Êrodków nasennych, uspokajajàcych czy te˝
spo˝ywaniem alkoholu wieczorem przed snem.

Stosowanie aparatów naz´bnych jest w
stanie kontrolowaç chrapanie i lekkie stany
bezdechu u ok. 70% pacjentów. Prawdopodobnie
najlepsze sà te, które utrzymujà ˝uchw´ lekko
wysuni´tà do przodu, pociàgajàc podstaw´
j´zyka i ∏uki podniebienne, tym samym zapo-
biegajàc zapadaniu si´ dróg oddechowych.

Najbardziej uniwersalnym (z∏otym Êrodkiem)
w leczeniu zachowawczym wszystkich rodzajów
bezdechu obturacyjnego i chrapania jest CPAP.
Jest to maska na∏o˝ona na nos albo twarz pacjen-
ta, po∏àczona ze specjalnà pompà, utrzymujàcà
stale podwy˝szone ciÊnienie powietrza w drogach
oddechowych, zapobiegajàc ich zapadaniu si´.
Niestety, stosowanie tego urzàdzenia jest niewy-
godne dla pacjenta i wielu z nich albo u˝ywa apa-
ratu nieregularnie, albo wcale. Cz´stym powodem
niewygody jest podwy˝szone ciÊnienie powietrza
w masce, potrzebne do pokonania oporów w gór-
nych drogach oddechowych. Dlatego te˝ dok∏adne
badanie laryngologiczne i ocena mo˝liwoÊci po-
prawy dro˝noÊci górnych dróg oddechowych drogà
operacyjnà przed zastosowaniem CPAP zwi´ksza
szanse powodzenia. 

Leczenie chirurgiczne mo˝na podzieliç na
zabiegi majàce na celu zapewnienie przep∏ywu
powietrza przez usuni´cie przeszkód utrudniajà-
cych ten przep∏yw oraz na te, które polegajà

na obejÊciu tych przeszkód. Do tej drugiej kate-
gorii zalicza si´ tracheotomi´, która mimo
stuprocentowego sukcesu nie jest oczywiÊcie
zabiegiem cz´sto stosowanym.

Do pierwszej grupy zaliczamy wiele metod
operacyjnych: od bardzo prostych, wykonywa-
nych ambulatoryjnie, do bardzo skompliko-
wanych, wymagajàcych wysokich kwalifikacji
chirurga, sali operacyjnej i hospitalizacji. Sku-
tecznoÊç operacyjna zale˝y nie tylko od dobrego
przygotowania operacyjnego lekarza, ale tak˝e
od prawid∏owego doboru pacjentów.

W przypadku kwalifikacji pacjentów do za-
biegów operacyjnych gard∏a bardzo pomoc-
na jest klasyfikacja wg Friedmana, polegajàca
na ocenie struktur gard∏a przy szeroko otwar-
tych ustach bez u˝ycia szpatu∏ki (tab. 1).

Pacjenci nale˝àcy do grupy z podniebieniem
A lub B oraz migda∏kami 3 lub 4 z BMI <40
sà najlepszymi kandydatami do zabiegów opera-
cyjnych w obr´bie jamy ustnej z mo˝liwoÊcià
uzyskania poprawy do 80–85%.

Zabiegi operacyjne stosowane w leczeniu chra-
pania i obturacyjnych bezdechów

1. Chirurgia nosa:
– zastawki nosa
– przegrody nosa
– septorynoplastyka

Ma∏˝owiny nosowe:
– kriochirurgia
– chirurgia laserowa
– podÊluzówkowe zmniejszenie obj´toÊci 

(elektrochirurgia, termoablacja z zasto-
sowaniem fal radiowych wysokiej cz´-
stotliwoÊci – ang. radiofrequency, mi-
kronó˝ rotujàcy)

Polipy:
– usuni´cie przeroÊni´tych tylnych koƒ-

ców ma∏˝owin nosowych dolnych
o charakterystycznej morwowej po-
wierzchni (ang. mulberry polyp)

– usuni´cie polipów nosa.
2. Nosogard∏o:

– usuni´cie atrezji

Tabela 1. Klasyfikacja wg Friedmana.

Podniebienie mi´kkie Migda∏ki

A. Widoczny ca∏y j´zyczek i migda∏ki podniebienne 1. Schowane za ∏ukami podniebiennymi
B. Widoczna jest tylko podstawa j´zyczka 2. Widoczne na poziomie ∏uków podniebiennych

(migda∏ków nie widaç)
C. Widoczne jest tylko podniebienie mi´kkie 3 Wychodzàce spoza ∏uków podniebiennych
D. Widoczne jest tylko podniebienie twarde 4. Dotykajàce si´ w linii Êrodkowej



– adenotomia
– usuni´cie guzów.

3. Gard∏o:
– tonsillektomia
– zmniejszenie obj´toÊci migda∏ków

(radiofrequency, elektrochirurgia, 
laser, mikronó˝ rotujàcy).

4. Podniebienie:
– zmniejszenie masy podniebienia mi´k-

kiego z zastosowaniem fal radiowych 
wysokiej cz´stotliwoÊci (ang. RF volu-
metric tissue reduction)

– uwuloplastyka: konwencjonalna (UPPP),
laserowa (LAUP), radiofalowa (RAUP)

– elektrokauteryzacja podniebienia (ang. 
electrocautery assisted palatia stiffe-
ning operation)

– nastrzykiwanie podniebienia Êrodkami
powodujàcymi jego sklerotyzacj´
(ang. palatal injection of sclerosing agent)

– implantacja materia∏u usztywniajàcego
w tkanki podniebienia mi´kkiego (ang.
pillar procedure).

5. Operacje na dolnej cz´Êci górnych dróg
oddechowych:

– termiczna ablacja podstawy j´zyka
(ang. radiofrequency volumetric 
reduction base of the tongue)

– laserowa resekcja nasady j´zyka (ang. 
laser lingua resection)

– stabilizacja nasady j´zyka (ang. tongue
base stabilisation)

– doprzednie przemieszczenie ˝uchwy
wzgl´dem szcz´ki (ang. maxillo-
-mandibular advancement)

– przemieszczenie przyczepu mi´Ênia 
bródkowo-j´zykowego (ang. genio-
glossal advacement)

– przemieszczenie koÊci gnykowej (ang. 
hyoid miotomy) 

– cz´Êciowe usuni´cie nag∏oÊni.
Ostatnio opracowuje si´ metod´ elektrycz-

nej stymulacji nerwu podj´zykowego, która
powoduje w czasie snu zwi´kszenie napi´cia
mi´Êni gard∏a, tym samym zapobiegajàc zapa-
daniu si´ Êcian dróg oddechowych.

Podsumowanie
Leczenie chirurgiczne daje mo˝liwoÊç trwa-

∏ego wyleczenia czy poprawy, bez koniecznoÊci
polegania na bardziej czy mniej wygodnych
aparatach pomocniczych, jak aparaty naz´bne
czy CPAP. 

Trzeba jednak pami´taç, ˝e jak dotàd CPAP
jest najbardziej bezpiecznà i ogólnie uznanà
metodà kontroli Êrednich i ci´˝kich bezdechów.

W wielu przypadkach prawid∏owa kombi-
nacja ró˝nych metod leczenia daje najlepsze
rezultaty. Na przyk∏ad operacyjne poprawienie
przep∏ywu powietrza przez górne drogi odde-
chowe jeÊli nawet nie wyeliminuje ca∏kowicie
obturacji, to przyczyni si´ do wi´kszego komfortu
pacjenta w czasie u˝ywania CPAP.

Nale˝y mieç na uwadze, ˝e ka˝dy wysi∏ek
z naszej strony majàcy na celu poprawienie
stanu pacjenta jest tego warty, nawet jeÊli nie
mo˝emy osiàgnàç ca∏kowitego wyleczenia.  ●
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Mija piaty rok dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia
„Rynologia Polska”. Stopniowo powi´ksza si´
liczba jego cz∏onków i sympatyków. Rosnà rów-
nie˝ nasze zobowiàzania wobec tych, którzy
poÊwi´cajà swój czas na popularyzacj´ wiedzy
z zakresu rynologii, przyczyniajàc si´ do jej roz-
woju. Z tego te˝ powodu Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia podj´∏o w maju 2007 roku
uchwa∏´ o nadaniu godnoÊci 

ARTIFEX RHINOLOGIAE POLONICAE
nast´pujàcym osobom: 
Prof. Benoît G. Lengelé (Belgia) 
Dr John F. Pallanch (USA).

Biografie tych dwóch dostojnych osób przed-
stawiono na stronie 2 i 3 Syllabusa. Podj´liÊmy
równie˝ decyzje o podzi´kowaniu Kolegom,
którzy od lat pracujà nad popularyzacjà polskiej
rynologii. W zwiàzku z up∏ywem kadencji zarów-
no Zarzàdu Stowarzyszenia, jak i Zarzàdu Sekcji
Rynologii PTORL-ChGiS godnoÊç 

AMICUS RHINOLOGIAE POLONICAE
zosta∏a nadana nast´pujàcym osobom:
Prof. dr med. Mieczys∏awowi Chmielikowi
Prof. dr med. Dariuszowi Jurkiewiczowi
Prof. dr med. Wojciechowi Golusiƒskiemu
Prof. Wiktorowi Osiatyƒskiemu
Doc. dr med. Wojciechowi Mikulewiczowi
Dr med. Zbigniewowi Âwierczyƒskiemu
Dr med. Iwonie Gromek.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia podj´li

równie˝ decyzj´ o nadaniu godnoÊci 
PRZYJACIELA POLSKIEJ RYNOLOGII 
zaproszonym wyk∏adowcom 
IV Krajowego Forum Rynologicznego:
Dr Jamesowi N. Palmerowi (USA)
Dr Danielowi Simmenowi (Szwajcaria)
Dr Tadeuszowi Rohoziƒskiemu (Kanada).
Statuetki i dyplomy zosta∏y uroczyÊcie wr´-

czone podczas dorocznego spotkania rynologów,
które tym razem mia∏o miejsce w Fabryce
Trzciny w grudniu 2007 roku i towarzyszy∏o
IV Krajowemu Forum Rynologicznemu.

Przyjaciele Polskiej Rynologii

Statuetka ARTIFEX RHINOLOGIAE POLONICAE
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Benoît G. Lengelé urodzi∏ si´ w Brukseli
(Belgia) w roku 1962. Podstawowà nauk´ odby-
wa∏ w Cardinal Mercier’s College nieopodal
s∏ynnego pola bitwy pod Waterloo. Medycyn´
studiowa∏ w Katolickim Uniwersytecie w Louvain.
WczeÊnie rozpoczà∏ prac´ naukowà i w 1987 r.,
kiedy koƒczy∏ studia, by∏ ju˝ autorem dwóch
recenzowanych prac. Dzia∏alnoÊç naukowà kon-
tynuowa∏ w Belgijskim Funduszu Narodowym
nad Rozwojem Nauki na Wydziale Anatomii oraz
Anatomii DoÊwiadczalnej Katolickiego Uniwer-
sytetu w Louvain. W roku 1989 rozpoczà∏ spe-
cjalizacj´ w zakresie chirurgii ogólnej oraz chi-
rurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w Szpitalu
Saint-Luc w Brukseli pod opiekà prof. R.Vanwijcka,
a nast´pnie prof. B. Devauchelle, kierownika
Oddzia∏u Chirurgii Twarzoczaszki Uniwersytetu
w Amiens (Francja). Tytu∏ specjalisty w dzie-
dzinie chirurgii plastycznej uzyska∏ w 1994 r.
i w tym samym roku zosta∏ cz∏onkiem Belgijskiej
Szko∏y Chirurgów Plastyków oraz cz∏onkiem
Europejskiego Komitetu ds. Chirurgii Rekon-
strukcyjnej i Estetycznej. Tytu∏ doktora nauk
medycznych otrzyma∏ w 1997 r. za prac´ nad
rolà komórek grzebienia nerwowego w morfoge-
nezie czaszki i nad czynnikami genetycznymi
wp∏ywajàcymi na ró˝nicowanie szkieletu w cza-
sie cefalogenezy.

W 1993 r. objà∏ stanowisko wyk∏adowcy
anatomii cz∏owieka Uniwersytetu Katolickiego
w Louvain, nast´pnie w 1997 r. zast´pcy profe-
sora, a w 2002 r. uzyska∏ tytu∏ profesora i kie-
rownika Wydzia∏u Anatomii Eksperymentalnej
(∏àcznie z Katedrà Anatomii, Histologii i Biologii
Rozwojowej).

Obecnie prof. B.G. Lengelé jest kierownikiem
klinicznym Oddzia∏u Chirurgii Plastycznej i Re-
konstrukcyjnej oraz konsultantem ds. chirurgii
plastycznej w OÊrodku Nowotworów G∏owy
i Szyi w Szpitalu Uniwersyteckim Saint-Luc
w Brukseli.

Jest cz∏onkiem licznych towarzystw nauko-
wych, w∏àczajàc w to Królewskà Belgijskà
Akademi´ Medycyny, Królewskie Belgijskie
Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Francuskie
Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Europejskie
Stowarzyszenie Chirurgów Plastycznych oraz
Europejskie Stowarzyszenie Chirurgiczne. Zosta∏
zaproszony do udzia∏u w komitetach redakcyj-
nych takich czasopism naukowych, jak Surgical
and Radiological Anatomy, Journal on Plastic
Reconstructive, Aesthetic Surgery. 

W listopadzie 2005 r. wraz z B. Devauchelle
i S. Testelin uczestniczy∏ w pierwszym w Êwiecie
przeszczepieniu ludzkiej twarzy. 

Prof. B.G. Lengelé jest autorem lub wspó∏au-
torem 314 prezentacji i wyk∏adów oraz 117 opu-
blikowanych prac z zakresu chirurgii plastycz-
nej, chirurgii ogólnej, anatomii czynnoÊciowej,
zaawansowanej diagnostyki obrazowej oraz
biologii rozwoju szkieletu, z ∏àcznym wspó∏czyn-
nikiem IF równym 200.

Jego wk∏ad osobisty w post´p w chirurgii
plastycznej zosta∏ dwukrotnie uhonorowany
nagrodà Francuskiego Towarzystwa Chirurgii
Plastycznej (w latach 1998 i 2001), nagrodà
Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgów Pla-
stycznych w 2000 r., a w 2006 r. przyznano mu
tytu∏ cz∏onka honorowego Europejskiej Aka-
demii Chirurgii Plastycznej Twarzy oraz
Amerykaƒskiej Akademii Chirurgii Plastycznej
i Rekonstrukcyjnej. W grudniu 2007 r. otrzyma∏
godnoÊç cz∏onka honorowego Stowarzyszenia
„Rynologia Polska”.

opracowanie dr Eliza Bro˝ek-Màdry

ARTIFEX RHINOLOGIAE POLONICAE
prof. Benoît G. Lengelé
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Dr John F. Pallanch ukoƒczy∏ College of St.
Thomas w St. Paul w latach 1969-1973 oraz
studia medyczne w Klinice Mayo w Rochester
(1977). Nast´pnie odby∏ dwuletni sta˝ w za-
kresie chirurgii ogólnej na Uniwersytecie
Minnesota w Minneapolis. W latach 1979–1983
jako rezydent w Klinice Mayo szkoli∏ si´ w
dziedzinie otorynolaryngologii. W roku 1984
otrzyma∏ tytu∏ specjalisty otorynolaryngologa. 

Przez 21 lat pracowa∏ w prywatnej praktyce
lekarskiej, b´dàc równoczeÊnie prezesem sto-
warzyszenia otolaryngologów i audiologów dzia-
∏ajàcych na rzecz jak najlepszej opieki nad
pacjentem. 

W roku 2004 dr J.F. Pallanch podjà∏ prac´ na
Oddziale Otorynolaryngologii w Klinice Mayo,
gdzie objà∏ opiekà medycznà i chirurgicznà
pacjentów rynologicznych oraz zajà∏ si´ prowa-
dzeniem badaƒ naukowych i nauczaniem w za-
kresie rynologii. Opracowa∏ program nauczania
rynologii dla rezydentów otorynolaryngologii
w Mayo, wspó∏uczestniczy∏ w tworzeniu pod-
r´cznika do çwiczeƒ praktycznych z ryno-
logii. Rozpoczà∏ kilka projektów naukowych
i wspó∏prac´ z Oddzia∏ami Alergologii, Radio-
logii, Medycyny Snu, In˝ynierii Biomedycznej,

Okulistyki i Pneumonologii. Niezale˝nie od
swoich prac naukowych, uczestniczy∏ w 10 pro-
jektach badawczych realizowanych w Klinice
Mayo. Swojà wiedz´ w zakresie technik kompu-
terowych wykorzysta∏ w badaniach fizjologii
nosa. Jego zas∏ugà by∏o równie˝ wprowadzenie
pierwszych skomputeryzowanych badaƒ elek-
tronystagmografii w Klinice Mayo.

Szczególnà dziedzinà zainteresowaƒ doktora
Pallancha jest analiza trójwymiarowa tomografii
wysokiej rozdzielczoÊci, zw∏aszcza w odnie-
sieniu do diagnostyki rynologicznej, planowania
operacyjnego czy analizy anatomii dróg odde-
chowych. Dr J.F. Pallanch jest zdania, ˝e szybki
rozwój mo˝liwoÊci technik komputerowych,
technologii tomografii komputerowej oraz na-
rz´dzi biomedycznych, biofizycznych i biomole-
kularnych pozwoli na lepsze zrozumienie chorób
górnych dróg oddechowych, w tym nosa i zatok
przynosowych. 

Dr J.F. Pallanch uczestniczy∏ w wielu krajo-
wych i mi´dzynarodowych konferencjach nauko-
wych. W charakterze wyk∏adowcy odwiedzi∏
wiele miast w Stanach Zjednoczonych, jak rów-
nie˝ wiele krajów Europy i Azji. Jako uznany
ekspert w zakresie fizjologii dróg oddechowych
jest recenzentem w czterech czasopismach
medycznych: American Journal of Rhinology,
Annals of Allergy, Asthma & Immunology, Mayo
Clinic  Proceedings oraz Clinical Anatomy. Od 19
lat jest cz∏onkiem Mi´dzynarodowego Komitetu
ds. Standaryzacji Obiektywnych Badaƒ Dróg
Nosowych. 

Ju˝ w czasie trwania specjalizacji dr Pallanch
zosta∏ cz∏onkiem Amerykaƒskiej Akademii
Otolaryngologii-Chirurgii G∏owy i Szyi. Kolejno
przyjmowa∏ cz∏onkostwo w Amerykaƒskiej Aka-
demii Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej
Twarzy, Amerykaƒskim Kolegium Chirurgów,
Amerykaƒskim Towarzystwie Rynologicznym
oraz Towarzystwie Laryngologiczno-Rynolo-
giczno-Otologicznym. Od 2001 r. jest tak˝e
cz∏onkiem Towarzystwa Historii Otolaryngo-
logii. Zasiada∏ w zarzàdzie Amerykaƒskiego
Towarzystwa Rynologicznego, a od Amerykaƒ-
skiej Akademii Otolaryngologii Chirurgii G∏owy
i Szyi otrzyma∏ honorowe odznaczenie za wk∏ad
w prac´ tej organizacji. W grudniu 2007 r.
otrzyma∏ godnoÊç cz∏onka honorowego Stowa-
rzyszenia „Rynologia Polska”.

opracowanie dr Eliza Bro˝ek-Màdry

ARTIFEX RHINOLOGIAE POLONICAE
dr John F. Pallanch



W dniach 8–9 listopada 2007 r. w Klinice
Otolaryngologii AM w Bydgoszczy odby∏ si´ kurs
„Rynoseptoplastyka i septoplastyka – podstawy
technik chirurgicznych”. ZaprosiliÊmy na t´
okazj´ wyk∏adowców z Polski i Niemiec. W gro-
nie wyk∏adowców z tutejszej kliniki znaleêli
si´ dr Pawe∏ Burduk, dr Józef Mierzwiƒski,
dr Krzysztof Dalke. Na kurs przyjecha∏o oko∏o 40
laryngologów z ca∏ej Polski. 

W pierwszym wystàpieniu doktor Micha∏
Krawczyƒski z ∏ódzkiej Kliniki Otolaryngologii
przedstawi∏ zasady sporzàdzania dokumentacji
medycznej i badania przedoperacyjnego w ryno-
plastyce. Omówi∏ równie˝ analiz´ estetycznà
i morfologicznà nosa i twarzy na potrzeby ope-
racji rynoplastycznej oraz pokaza∏ potrzebne
instrumentarium rynochirurga. Septoplastyka
krok po kroku zosta∏a przedstawiona na filmie
przygotowanym w naszej Klinice. Pierwszy
dzieƒ zakoƒczy∏y wystàpienia dotyczàce wpro-
wadzenia do znieczulenia, a tak˝e opatrunków
pooperacyjnych. 

W drugim dniu dominowa∏y bardziej za-
awansowane problemy rynoplastyki, w których
znakomicie czuli si´ zarówno biegle w∏adajàcy
j´zykiem polskim dr Adam Stanek z Kliniki Uni-
wersyteckiej w Düsseldorfie (Board Certiffied
Facial Plastic Surgeon), jak i dr M. Krawczyƒski.
Obaj wyk∏adowcy uzupe∏niali si´, eksponujàc
najwa˝niejsze niuanse technik operacyjnych
nosa zewn´trznego. Chirurgia wierzcho∏ka nosa,
grafting, nos skrzywiony bocznie, chirurgia
zastawki nosa i chirurgia nosa w wieku rozwo-
jowym stanowi∏y sporà dawk´ znakomicie przeka-
zanej fachowej wiedzy praktycznej, niezb´dnej
przy tego typu zabiegach. Temat powik∏aƒ ostu-
dzi∏ troch´ entuzjazm, ale myÊl´, ˝e pozwoli te˝
na rozsàdne i spokojne wdra˝anie w laryngolo-
gicznà praktyk´ umiej´tnoÊci zdobytych w cza-
sie wyk∏adów i czterech pokazowych operacji
wykonanych w Klinice. 

Cieszymy si´ bardzo, ˝e Klinika goÊci∏a tak
znakomitych wyk∏adowców, a koledzy, którzy
przybyli z ca∏ej Polski, wynieÊli z kursu wiele
korzyÊci. Mamy nadziej´, ˝e to oznacza poczàtek
dalszej, udanej wspó∏pracy.

Dr med. Krzysztof Dalke

Kurs chirurgii nosa 
Bydgoszcz 8–9.11.2007

SPRAWOZDANIE

Sprawozdanie z kursu 
„Chirurgia endoskopowa w diagnostyce 

i leczeniu nowotworów g∏owy i szyi” 

4

W dniach 22-23 stycznia 2008 r. w Wielko-
polskim Centrum Onkologii w Poznaniu odby∏
si´ kurs „Chirurgia endoskopowa w diagnostyce
i leczeniu nowotworów g∏owy i szyi”. Zosta∏ on
zorganizowany przez prof. Wojciecha Golusiƒ-
skiego, ordynatora Oddzia∏u Chirurgii G∏owy
i Szyi i Onkologii Laryngologicznej, oraz jego
wspó∏pracowników – lekarzy Wielkopolskiego
Centrum Onkologii w Poznaniu. GoÊciem spe-
cjalnym by∏ prof. Antoni Krzeski z Kliniki Otola-
ryngologii AM w Warszawie. Uczestnikami
kursu by∏o 28 lekarzy z ca∏ego kraju, którzy byli
rekomendowani przez wspó∏organizatora szko-
lenia – firm´ „Medim”.

Wyk∏ady dotyczy∏y mi´dzy innymi zagad-
nieƒ z zakresu anatomii topograficznej w uj´ciu
chirurgicznym, szczególnie wa˝nych dla chi-
rurga, by zabieg operacyjny by∏ bezpieczny i
radykalny. Omówiono podstawowe problemy
dotyczàce badaƒ obrazowych w zakresie g∏owy
i szyi, od metod radiologii konwencjonalnej
po TK i NMR. W sposób przejrzysty podano odpo-
wiednie techniki radiologiczne, które mo˝na sto-
sowaç w rejonie g∏owy, szyi i w poszczególnych
okolicach anatomicznych (naciekanie tkanek
mi´kkich, naczyƒ, nerwów, struktur kostnych).

Ze wzgl´du na ograniczenia czasowe do
przedstawienia i nauki wybrano czynnoÊciowà
endoskopowà chirurgi´ zatok przynosowych.
W trakcie dwudniowych zaj´ç przeprowadzono
pokazy 6 operacji bezpoÊrednio „na ˝ywo” z sali
operacyjnej. Transmisje zabiegów z sali opera-
cyjnej uczestnicy kursu oglàdali na sali audyto-
ryjnej na du˝ym ekranie, z mo˝liwoÊcià zadawa-
nia pytaƒ w czasie operacji.

Profesor A. Krzeski, który jest prekursorem
technik endoskopowych w Polsce, przedstawi∏
interesujàcy wyk∏ad omawiajàcy problemy
technik operacyjnych i wykona∏ dwie wspania∏e
operacje. 

Narz´dzia chirurgiczne i sprz´t endoskopo-
wy wykorzystany w czasie zabiegów operacyj-
nych i podczas zaj´ç praktycznych na fantomach
zapewni∏a firma „Medim”.

Kurs spotka∏ si´ z bardzo dobrym przyj´ciem
przez uczestników, co znalaz∏o swoje odbicie
w ankiecie oceniajàcej jego poziom merytorycz-
ny i organizacyjny.

Prof. dr hab. med. Wojciech Golusiƒski
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POST¢POWANIE  OKO¸OOPERACYJNE
U  CHORYCH  KWALIFIKOWANYCH 

DO  ROZLEG¸YCH  OPERACJI 
Z  POWODU  NOWOTWORÓW  G¸OWY  I  SZYI

dr med. Beata Jagielska1, dr hab. med. Andrzej Kawecki1, 
prof. dr hab. med. Edward Towpik2

1Klinika Nowotworów G∏owy i Szyi 
Centrum – Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
Kierownik: dr hab. med. Andrzej Kawecki
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

2Klinika Nowotworów Piersi 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum – Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
Kierownik: dr hab. med. Tadeusz Pieƒkowski
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

PERIOPERATIVE TREATMENT OF PATIENTS
UNDERGOING EXTENSIVE SURGICAL EXCISION
OF TUMORS OF THE HEAD AND NECK 
Extensive surgical excision of head and neck cancer
are the most difficult resections in maxillofacial surgery.
This type of operation is usually accompanied by the
risk of serious loco-regional complications and/or
functional and anatomical abnormalities. These factors
may have a negative effect on quality of life, cardio-
vascular system and respiratory system. These
observations indicate the necessity of careful enrol-
ment to wide surgery procedures in order to minimize
the rate and intensity of complications. Preoperative
risk stratification involves examininig and testing
patients to stratify them on clinical grounds into
low-, medium-, and high risk categories. Special
topics of cancer patients are addressed. Evidence-
based tablets are presented when the literature can
provide this analysis. 

(Mag. ORL, 2008, VII, 1, 15–26)

Key words:
complications, extensive surgical excision, 
maxillofacial surgery, cardiac risk, pulmonary risk

Rozleg∏e resekcje nowotworów w obszarze
g∏owy i szyi nale˝à do najtrudniejszych zabie-
gów w chirurgii szcz´kowo-twarzowej. Wykony-
wane sà w strukturach bardzo wa˝nych pod
wzgl´dem morfologicznym i czynnoÊciowym,
obejmujàcych m.in. wielkie naczynia oraz górne
odcinki dróg oddechowych i pokarmowych.
Dlatego te˝ wià˝à si´ z ryzykiem powa˝nych
powik∏aƒ, które w konsekwencji mogà powo-
dowaç istotne ubytki kosmetyczne i funkcjo-
nalne, wp∏ywajàce negatywnie na jakoÊç ˝ycia
chorego.

Rozleg∏e resekcje nowotworów cz´sto
wymagajà przeprowadzenia natychmiastowych
zabiegów naprawczych, których celem jest od-
tworzenie ubytków tkanek, przywrócenie funkcji
narzàdu i uzyskanie korzystnego efektu kosme-
tycznego. Rekonstrukcje zwi´kszajà z∏o˝onoÊç
operacji, wyd∏u˝ajà czas jej trwania i w konse-
kwencji stwarzajà niebezpieczeƒstwo dodatko-
wych powik∏aƒ. 

Operacje onkologiczne w zakresie narzàdów
g∏owy i szyi przeprowadza si´ najcz´Êciej u osób
w Êrednim i starszym wieku, cz´sto nadu˝ywajà-
cych alkoholu, przewlekle palàcych tytoƒ i obcià-
˝onych dodatkowymi schorzeniami. Czynniki te
upoÊledzajà funkcje wielu narzàdów, w tym
przede wszystkim uk∏adu oddechowego i uk∏adu
krà˝enia, co w konsekwencji wp∏ywa na wzrost
ryzyka powik∏aƒ pooperacyjnych. Sà to cz´sto
chorzy obcià˝eni wieloletnim nadciÊnieniem,
chorobà wieƒcowà i przewlek∏à obturacyjnà
chorobà p∏uc, niejednokrotnie ze wzgl´dów spo-
∏ecznych nie leczàcy si´ systematycznie. Z tego
powodu wielu z nich wymaga dodatkowego
przygotowania do operacji w celu wyrównania
czynnoÊci uk∏adu krà˝enia i uk∏adu oddechowego.

PRACA RECENZOWANA
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Cz´ste w tej grupie chorych wyst´powanie
niedo˝ywienia i oportunistycznych infekcji ne-
gatywnie oddzia∏uje na przebieg pooperacyjny,
skutkuje wzrostem ryzyka powik∏aƒ infekcyj-
nych, a tak˝e powoduje, ̋ e przed zabiegiem ope-
racyjnym niezb´dne jest wdro˝enia leczenia ˝y-
wieniowego. 

U licznych chorych rozleg∏e operacje w ob-
szarze narzàdów g∏owy i szyi przeprowadza si´
jako leczenie ratujàce (ang. salvage surgery)
po uprzednim napromienianiu, czasem skojarzo-
nym z chemioterapià. Przebyta radioterapia wià-
˝e si´ z mo˝liwoÊcià wystàpienia póênych odczy-
nów popromiennych, w tym przede wszystkim
rozleg∏ych zmian typu w∏óknienia i uszkodzenia
popromiennego naczyƒ. Utrudnia to prawid∏owà
ocen´ zakresu nacieku nowotworowego, jak
równie˝ zdecydowanie pogarsza warunki prze-
prowadzenia zabiegu. Uprzednie leczenie cyto-
statykami mo˝e upoÊledzaç czynnoÊç szpiku,
w tym przede wszystkim krwinek bia∏ych, co
wp∏ywa negatywnie na gojenie rany pooperacyj-
nej i zwi´ksza podatnoÊç chorego na infekcje. 

Wymienione czynniki powodujà, ˝e u chorych
na nowotwory narzàdów g∏owy i szyi istnieje
szczególnie wysokie ryzyko wystàpienia ogólno-
ustrojowych powik∏aƒ pooperacyjnych po rozle-
g∏ych zabiegach operacyjnych. Stwarza to ko-
niecznoÊç bardzo starannej kwalifikacji chorych,
której celem jest minimalizacja cz´stoÊci i nasi-
lenia powik∏aƒ.

Czynniki ryzyka powik∏aƒ pooperacyjnych

Dane z piÊmiennictwa wskazujà, ˝e do
najwa˝niejszych czynników wp∏ywajàcych na
wzrost ryzyka wystàpienia powik∏aƒ u chorych
poddanych rozleg∏ym zabiegom operacyjnym
w obszarze g∏owy i szyi nale˝à: uprzednie lecze-
nie onkologiczne, dodatkowe schorzenia, alko-
holizm i przewlek∏y nikotynizm, stopieƒ od˝y-
wienia przed zabiegiem operacyjnym oraz rodzaj
i czas trwania zabiegu (Shaari i in. 1998, Forgar-
ty i in. 1999, Borggreven i in. 2003, Weber i in.
1993).

Radioterapia

Radioterapia jako czynnik ryzyka powik∏aƒ
chirurgicznych, w mniejszym stopniu ogólno-
ustrojowych, ma znaczenie u chorych podda-
nych ratujàcemu leczeniu chirurgicznemu z
powodu niepowodzenia uprzedniego napromie-
niania radykalnego. Wp∏yw radioterapii na ryzyko

powik∏aƒ chirurgicznych wià˝e si´ z uszko-
dzeniem tkanek lub narzàdów powsta∏ym
pod wp∏ywem promieniowania jonizujàcego
(Denham i Hauer-Jensen 2002). Dominujàcym
póênym efektem napromieniania sà zmiany o
typie zw∏óknienia, skrajnie martwicy, ale istotnà
rol´ odgrywajà równie˝ uszkodzenia popro-
mienne naczyƒ, które przyczyniajà si´ do upo-
Êledzenia mechanizmów naprawczych tkanek.
Niezale˝nie od techniki radioterapii, w obj´toÊci
napromienianej zawsze znajdujà si´ tkanki pra-
wid∏owe, reagujàce ostrym i póênym odczynem
popromiennym. W okolicy g∏owy i szyi sà to
obszary skóry, b∏ony Êluzowej, tkanki podskór-
nej, mi´Ênie, gruczo∏y Êlinowe, chrzàstki i koÊci
(Stone i in. 2004). 

Chemioterapia

Przebyte leczenie cytostatykami wià˝e si´
z ryzykiem dysfunkcji wielu narzàdów, co mo˝e
niekorzystnie wp∏ywaç na przebieg pooperacyj-
ny. Niebezpieczeƒstwo wystàpienia ogólno-
ustrojowych, w mniejszym stopniu chirurgicz-
nych, powik∏aƒ jest zwykle nast´pstwem dzia∏aƒ
niepo˝àdanych ze strony b∏on Êluzowych górne-
go odcinka dróg pokarmowej i oddechowej,
przewodu pokarmowego, szpiku oraz zwiàza-
nych z uszkodzeniem wàtroby.

Antymetabolity, a w mniejszym stopniu leki
alkilujàce, antracykliny i alkaloidy roÊlinne po-
wodujà zmiany zapalne b∏on Êluzowych o ró˝-
nym stopniu nasilenia (Rubenstein i in. 2004,
Peterson i Cariello 2004). W poczàtkowym sta-
dium pojawia si´ przekrwienie b∏on Êluzowych,
które mo˝e przejÊç w bolesne, rozleg∏e owrzo-
dzenia. Cz´sto rozwijajà si´ wtórne zaka˝enia
bakteryjne i grzybicze. Póênymi dzia∏aniami nie-
po˝àdanymi chemioterapii sà nawracajàce zapa-
lenia przyz´bia, miazgi z´bowej i dziàse∏, a tak˝e
martwica b∏on Êluzowych z wtórnym uszkodze-
niem gruczo∏ów Êlinowych, co mo˝e skutkowaç
upoÊledzonà zdolnoÊcià gojenia ran w okresie
pooperacyjnym i nawracajàcymi zaka˝eniami
z tendencjà do tworzenia si´ przetok.

Nab∏onek przewodu pokarmowego jest rów-
nie˝ bardzo podatny na dzia∏anie cytostatyków
(Peterson i Cariello 2004). Rodzaj uszkodzenia
jest uzale˝niony od rodzaju i dawki leku, jaki by∏
zastosowany, a tak˝e od wieku chorego, stanu
od˝ywienia, st´˝enia hormonów jelitowych,
w tym gastryny i cholecystokininy. Uszkodzenie
nab∏onka jest powodowane najcz´Êciej stosowa-
niem antymetabolitów. Nast´pstwem rozlanego
uszkodzenia kosmków jelitowych mo˝e byç
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ograniczenie powierzchni wch∏aniania. Nawet
niewielkie sp∏aszczenie kosmków oznacza re-
dukcj´ powierzchni wch∏aniania do 25%. 

W praktyce klinicznej prawie ka˝dy cytosta-
tyk mo˝e wywo∏aç przemijajàcà dysfunkcj´
wàtroby (Farell 2002, Jaeschke i in. 2002). Naj-
cz´Êciej przebiega ona bezobjawowo. Wyró˝nia
si´ dwa podstawowe mechanizmy reakcji pole-
kowych. Pierwszy to reakcja polekowa, do której
dochodzi nieuchronnie po podaniu wysokiej
dawki leku i okreÊlonym czasie dzia∏ania. Drugi
mechanizm to idiosynkrazja lub alergia na lek.
Jest to reakcja, której potencjalne nast´pstwa sà
nieprzewidywalne. W praktyce nie jest mo˝liwe
wyraêne rozgraniczenie pomi´dzy mechaniz-
mami powik∏aƒ. 

UpoÊledzenie wydolnoÊci wàtroby mo˝e
niekorzystnie wp∏ywaç na przebieg znieczulenia
ogólnego, a nawet byç przyczynà dyskwalifi-
kacji. Wi´kszoÊç leków stosowanych do znieczu-
lenia ogólnego wykazuje dzia∏anie hepatotok-
syczne i mo˝e powodowaç nasilenie objawów
niewydolnoÊci wàtroby. NiewydolnoÊç wàtroby
sprzyja rozwojowi zaka˝eƒ i wystàpieniu zabu-
rzeƒ krzepni´cia ze wzgl´du na zaburzonà funk-
cj´ detoksykacyjnà oraz nieprawid∏owà syntez´
czynników krzepni´cia.

U niektórych chorych przez wiele miesi´cy,
a nawet lat po zakoƒczeniu chemioterapii
stwierdza si´ mielosupresj´ i upoÊledzenie czyn-
noÊci regeneracyjnej uk∏adu krwiotwórczego
(Lyman 2000, Tchekmedyian 2002). W konse-
kwencji nast´puje obni˝ona odpornoÊç i prze-
wlek∏a niedokrwistoÊç. U chorych leczonych
ma∏ymi dawkami antymetabolitów (na przyk∏ad
metotreksat stosowany w monoterapii lub 5-flu-
orouracyl) mo˝e dojÊç do trwa∏ego uszkodzenia
hemopoezy z hipoplazjà lub nawet aplazjà szpiku.
Charakterystycznym powik∏aniem hematolo-
gicznym po stosowaniu metotreksatu jest odno-
wa megaloblastyczna dotyczàca przede wszyst-
kim uk∏adu czerwonokrwinkowego. Jest to spo-
wodowane zablokowaniem przez lek powstawa-
nia aktywnych form kwasu foliowego. U 9–40%
chorych leczonych cisplatynà (lek alkilujàcy,
jeden z najcz´Êciej stosowanych cytostatyków
w nowotworach g∏owy i szyi) dochodzi do znacz-
nej niedokrwistoÊci. W szpiku uwidocznia si´
to brakiem pro- i erytroblastów przy zacho-
wanej populacji komórek macierzystych ukie-
runkowanych. Prawdopodobnie przyczynà jest
zahamowanie przez cisplatyn´ wytwarzania
erytropoetyny wskutek uszkodzenia nerek lub
zahamowania powstawania receptorów dla
erytropoetyny. 

Alkoholizm
Istotnym czynnikiem cz´sto niekorzystnie

wp∏ywajàcym na przebieg pooperacyjny jest
przewlek∏y alkoholizm chorych. D∏ugotrwa∏e
nadu˝ywanie alkoholu powoduje nie tylko de-
gradacj´ psychicznà i spo∏ecznà, ale równie˝
powstawanie uszkodzeƒ wielonarzàdowych.
U chorych na chorob´ alkoholowà dochodzi
do uszkodzenia uk∏adu sercowo-naczyniowego,
narzàdów mià˝szowych (przede wszystkim
wàtroby i trzustki), upoÊledzenia czynnoÊci
krwiotwórczej szpiku oraz obni˝enia odpornoÊci.
Najcz´stszà postacià klinicznà poalkoholowego
uszkodzenia serca jest kardiomiopatia poalko-
holowa o typie kardiomiopatii rozstrzeniowej
(Piano 2002). Powoduje ona upoÊledzenie kurcz-
liwoÊci mi´Ênia serca, zmniejszenie frakcji wy-
rzutowej lewej komory, zaburzenia rytmu i prze-
wodnictwa, a w rezultacie niewydolnoÊç uk∏adu
krà˝enia. Nale˝y podkreÊliç, ˝e u 30% nadu˝y-
wajàcych alkoholu wyst´puje upoÊledzenie
czynnoÊci lewej komory przy braku klinicznych
objawów jej niewydolnoÊci.

Szacuje si´, ˝e 25–30% przypadków nadci-
Ênienia pierwotnego mo˝e mieç zwiàzek z nad-
u˝ywaniem alkoholu. Prawdopodobnie patome-
chanizm nadciÊnienia u alkoholików wià˝e si´
z indukcjà przez alkohol wzrostu st´˝enia reniny,
aldosteronu i katecholamin, a tak˝e wzrostem
oporu obwodowego (Piano 2002, Fauchier i in.
2000). 

U ok. 17% chorych na chorob´ alkoholowà
rozwija si´ agresywne zapalenie wàtroby, po-
przedzone najcz´Êciej st∏uszczeniem. W tej
grupie u 30–60% stwierdza si´ niewydolnoÊç
wàtroby (Liber 1997). MarskoÊç wàtroby dotyczy
ok. 15% chorych nadu˝ywajàcych alkoholu.

U chorych tych wyst´pujà równie˝ zaburze-
nia odpornoÊci (Liber 1997, Preedy i in. 1999,
Addolarato i in. 1999), a tak˝e nieprawid∏owa
migracja granulocytów i funkcja fagocytarna
makrofagów, zmniejszenie zdolnoÊci limfocytów
do transformacji blastycznej i obni˝enie odsetka
limfocytów B. Konsekwencjà tych zaburzeƒ jest
zwi´kszona podatnoÊç na zaka˝enia zarówno
swoiste, jak i nieswoiste, które mogà skutkowaç
powik∏aniami infekcyjnymi uogólnionymi i upo-
Êledzeniem gojenia ran.

U alkoholików stwierdza si´ ró˝norodne za-
burzenia hematologiczne (Liber 1997, Preedy
i in. 1999). W ponad 90% sà to zwi´kszenie ob-
j´toÊci krwinek czerwonych oraz wakuolizacja
erytroblastów. W tej grupie chorych dochodzi
do wystàpienia niedokrwistoÊci syderoblastycz-
nej oraz megaloblastycznej, a w kraƒcowych
przypadkach do pancytopenii. Hipofosfatemia
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poalkoholowa mo˝e powodowaç skrócenie czasu
prze˝ycia krwinek czerwonych, hemoliz´ i w re-
zultacie niedokrwistoÊç hemolitycznà. Klinicznie
objawia si´ to zespo∏em Ziewego (st∏uszczenie
wàtroby, hiperbilirubinemia, hipertrigliceryde-
mia, niedokrwistoÊç hemolityczna).

U wielu alkoholików charakterystyczne jest
upoÊledzenie stanu od˝ywienia (Addolarato i in.
1999). Przyczynà jest zarówno nieprawid∏owa
dieta wynikajàca z trybu ˝ycia, jak i uszkodzenie
organiczne i czynnoÊciowe narzàdów odpowie-
dzialnych za prawid∏owe przyswajanie substan-
cji pokarmowych. Stàd u chorych obcià˝onych
alkoholizmem dochodzi znacznie szybciej do ka-
cheksji, nawet przy niewielkim zaawansowaniu
choroby nowotworowej, pod wp∏ywem zaburzo-
nego metabolizmu bia∏ka i azotu. Sta∏a poda˝ al-
koholu w diecie powoduje wzrost sekrecji azotu
z jednoczesnà utratà bezt∏uszczowej masy cia∏a.
Uszkodzenie miocytów mo˝e objawiaç si´ post´-
pujàcà miopatià; wyst´puje ona u 2/3 alkoholików.
W narzàdach mià˝szowych wykrywa si´ patolo-
giczne gromadzenie kolagenu w marskiej wàtro-
bie oraz zmiany w strukturze kardiomiocytów.

Przewlek∏y nikotynizm, 
choroby uk∏adu oddechowego

Przewlek∏y nikotynizm jest jednym z g∏ów-
nych czynników ryzyka wystàpienia chorób
uk∏adu krà˝enia i uk∏adu oddechowego. Powo-
duje znaczny wzrost zapotrzebowania mi´Ênia
serca na tlen i pogarsza jego czynnoÊç skurczowà
oraz powoduje wzrost ciÊnienia t´tniczego, co
w efekcie upoÊledza funkcj´ uk∏adu krà˝enia
(Moores 2000).

Przewlek∏a obturacyjna choroba p∏uc (PO-
CHP) 20–30-krotnie cz´Êciej wyst´puje u prze-
wlek∏ych palaczy, a jej klinicznym objawem jest
niewydolnoÊç oddechowa, która mo˝e nieko-
rzystnie wp∏ywaç na przebieg pooperacyjny
w tej grupie chorych (Moores 2000, Overend
i in. 2001, Yang i Lomgaker 2003). Nie zidentyfi-
kowano, jak dotàd, substancji zawartej w dymie
papierosowym, która jest jednoznacznie odpo-
wiedzialna za rozwój POCHP. Palenie tytoniu
powoduje gromadzenie si´ w tkance p∏ucnej
makrofagów, monocytów i granulocytów oboj´t-
noch∏onnych. Neutrofile uwalniajà ze swoich
ziarnistoÊci lizosomalnych aktywne enzymy
o dzia∏aniu proteolitycznym. Dochodzi do wzmo-
˝onego uwalniania elastyny, co powoduje nad-
mierne pobudzenie fibroblastów i niszczenie
w∏ókien spr´˝ystych. Koƒcowym wynikiem tego
procesu sà nieodwracalne zmiany w∏ókniste. 

W przypadku przewlek∏ego zapalenia oskrzeli
nast´puje zmniejszenie obj´toÊci wydechowej jed-
nosekundowej (FEV1) i jej stosunku do pojemnoÊci
˝yciowej (FEV1/%VC) (Overend i in. 2001). W ro-
zedmie stwierdza si´ wzrost podatnoÊci tkanki
p∏ucnej (Cst) i obni˝enie skoku spr´˝ystego (Pst).
Zwi´ksza si´ ca∏kowita pojemnoÊç p∏uc (TLC) i
obj´toÊç zalegajàca (RV). Dodatkowo dochodzi
do zmniejszenia parametrów oceniajàcych prze-
p∏yw powietrza – przede wszystkim w wi´kszym
stopniu obwodowy (MEF50 i MEF75) ni˝ central-
ny. W badaniu morfologii krwi obwodowej cz´sto
stwierdza si´ wtórnà policytemi´, zagra˝ajàcà
powik∏aniami zatorowo-zakrzepowymi. U chorych
z POCHP ryzyko powik∏aƒ pooperacyjnych szaco-
wane jest na 26–78%.

Innym powik∏aniem jest zwi´kszenie obj´-
toÊci zamykania (ang. closing volume, CV), co
mo˝e nasiliç zjawisko zamykania drobnych
oskrzeli (Ferguson 1999, Arozullah i in. 2003).
Czynnikami sprzyjajàcymi wzrostowi obj´toÊci
zamykania jest podesz∏y wiek, nikotynizm, spa-
styczne zapalenia oskrzeli.

W przypadku nadciÊnienia p∏ucnego, które
mo˝e rozwinàç si´ na pod∏o˝u chorób toczàcych
si´ w uk∏adzie oddechowym, wzrost gradientu
mi´dzy ciÊnieniem rozkurczowym w t´tnicy
p∏ucnej a ciÊnieniem zaklinowania w kapilarach
p∏ucnych powy˝ej 5 mm Hg, trwajàcym powy˝ej
12 godzin, powoduje wzrost ÊmiertelnoÊci
do 60% (Rao i in. 1992).

Ryzyko powik∏aƒ pooperacyjnych zwià-
zanych z uk∏adem oddechowym w przypadku
zabiegów w regionie g∏owy i szyi okreÊla si´
na ok. 0,6%. W przypadku operacji trwajàcych
powy˝ej 4 godzin, niezale˝nie od obszaru opero-
wanego, wzrasta ryzyko wystàpienia zapalenia
p∏uc (Rao i in. 1992).

Istotnym problemem chirurgicznym u pa-
laczy jest wyd∏u˝ony czas gojenia rany poopera-
cyjnej i wzrost cz´stoÊci wyst´powania zaka˝eƒ
(Rao i in. 1992, Sorensen i in. 2003). Wielu auto-
rów sugeruje, ˝e przyczynà jest hipoksja oraz
skurcz naczyƒ wywo∏any przez nikotyn´. 

Choroby uk∏adu krà˝enia 

Choroby uk∏adu krà˝enia stanowià istotny
problem epidemiologiczny w naszym kraju.
W badaniu NAPOL III PLUS realizowanym
przy wspó∏pracy Europejskiego Towarzystwa
Prewencji Chorób Uk∏adu Krà˝enia cz´stoÊç
wyst´powania nadciÊnienia ocenia si´ na ok.
29%, w tym przypadków dobrze kontrolowanych
jedynie na 12%. Nadwag´ rozpoznano u 34%,
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oty∏oÊç u 19%, zaburzenia lipidowe u 47,5%
populacji. Wed∏ug badaƒ Instytutu Kardiologii
w Warszawie, klinicznie objawowà chorob´
wieƒcowà stwierdza si´ u ok. 1 mln osób. Prze-
widuje si´ równie˝, ˝e nastàpi wzrost zachoro-
waƒ na choroby uk∏adu krà˝enia w populacji
powy˝ej 65. roku ˝ycia o 25–30% w ciàgu naj-
bli˝szych 30 lat (Zasady post´powania 2003).

Ryzyko pooperacyjnych powik∏aƒ ze strony
uk∏adu krà˝enia jest pochodnà obcià˝eƒ kardio-
logicznych przed zabiegiem. Klinicznie determi-
nuje je rezerwa czynnoÊciowa (Ali i in. 2000).
W trakcie zabiegu operacyjnego zazwyczaj
wyst´puje zwi´kszone zapotrzebowanie serca
na tlen. Istotne znaczenie ma równie˝ inotro-
powo ujemne dzia∏anie leków stosowanych pod-
czas znieczulenia na mi´sieƒ serca, rozszerzenie
∏o˝yska naczyniowego oraz zaburzenia rytmu,
do których najcz´Êciej dochodzi podczas wpro-
wadzania do znieczulenia lub ekstubacji.

Najistotniejszymi czynnikami ryzyka, wp∏y-
wajàcymi na przebieg zabiegu i okres pooperacyj-
ny, sà Êwie˝y oraz niedawno przebyty zawa∏ serca.
Ryzyko ponownego zawa∏u serca u chorego, który
prze˝y∏ zawa∏ serca w czasie krótszym ni˝ 6 mie-
si´cy, ocenia si´ na ok. 18–20%. U chorych, którzy
przebyli zawa∏ w czasie krótszym ni˝ 3 miesiàce,
ryzyko wzrasta do 37%. Je˝eli czas ten jest d∏u˝szy
ni˝ 6 miesi´cy, to zagro˝enie ponownym zawa∏em
serca zmniejsza si´ do 5%. ÂmiertelnoÊç wÊród
chorych po przebytym zawale, u których dosz∏o
do ponownego zawa∏u w okresie oko∏ooperacyj-
nym, ocenia si´ na ok. 50–70% (Fleisher i Eagle
2001, Hollenberg 1999).

U chorych z klinicznymi objawami niesta-
bilnej choroby wieƒcowej ryzyko ostrej niewy-
dolnoÊci wieƒcowej ocenia si´ na ok. 28%. Nie-
jasny jest wp∏yw stabilnej choroby wieƒcowej
i przebytego w odleg∏ym czasie zawa∏u serca
na zwi´kszenie ryzyka powik∏aƒ ogólnych.
Ostatnie jednak doniesienia wskazujà, ˝e ryzyko
powtórnego zawa∏u serca zale˝y bardziej od
stopnia uszkodzenia naczyƒ wieƒcowych, wiel-
koÊci obszaru niezmienionego zawa∏em oraz
dysfunkcji lewej komory ni˝ od czasu, jaki up∏y-
nà∏ od pierwszego zawa∏u. Wydaje si´, ˝e gra-
nicznym czasem, po którym chory mo˝e byç
bezpiecznie poddany zabiegowi operacyjnemu,
jest 4–6 tygodni, ale pod warunkiem zapewnie-
nia intensywnego nadzoru kardiologicznego
(Fleisher i Eagle 2001).

Zaburzenia rytmu, nawet bez przebytego
zawa∏u, sà uwa˝ane za niezale˝ny czynnik ryzy-
ka powik∏aƒ oko∏ooperacyjnych (Ali i in. 2000).

Najcz´Êciej stwierdza si´ nadkomorowe za-
burzenia rytmu. Uwa˝a si´, ̋ e mogà byç ∏àczone

ze wzrostem pooperacyjnej ÊmiertelnoÊci. Sà
one skutkiem dekompensacji wydolnoÊci mi´-
Ênia serca i zwi´kszenia jego zapotrzebowania
na tlen przy upoÊledzonym przep∏ywie wieƒco-
wym. Innà przyczynà zaburzeƒ rytmu mogà byç
zaburzenia elektrolitowe, przede wszystkim
niedobór potasu.

NiemiarowoÊci komorowe sà najcz´Êciej
objawem istotnej choroby serca. Wed∏ug Gold-
mana wystàpienie pi´ciu lub wi´cej komoro-
wych skurczów dodatkowych na minut´ zwi´k-
sza ÊmiertelnoÊç oko∏ooperacyjnà o 1,95–14%,
zale˝nie od rodzaju zabiegu operacyjnego (Ali
i in. 2000).

Uwa˝a si´, ˝e zaburzenia przewodzenia,
takie jak blok III stopnia oraz bloki trój- i dwu-
wiàzkowe odnóg, tak˝e mogà byç odpowie-
dzialne za wzrost powik∏aƒ Êmiertelnych do 6%
(Fleisher i Eagle 2001).

Kardiomiopatia jest uwa˝ana za istotny
czynnik ryzyka powik∏aƒ ogólnych, w tym rów-
nie˝ Êmiertelnych (Ali i in. 2000). Zaburzenia
hemodynamiczne zwiàzane z rozwojem kardio-
miopatii powodujà zmniejszenie frakcji wyrzuto-
wej (EF) i przesuni´cie znacznej obj´toÊci krwi
z uk∏adu t´tniczego do ˝ylnego, co objawia si´
niewydolnoÊcià krà˝enia. U chorych z rozpozna-
nà kardiomiopatià roztrzeniowà frakcja wyrzuto-
wa jest niezale˝nym czynnikiem rokowniczym.
U chorych z EF powy˝ej 40% trzyletnie prze˝ycia
wynosi∏y 92%, natomiast u chorych z EF poni˝ej
30% trzyletnie prze˝ycia wynosi∏y 38%. Wzrost
ciÊnienia ˝ylnego i wystàpienie cwa∏u lewoko-
morowgo u chorych z niewydolnoÊcià krà˝enia
powodujà wzrost wskaênika ÊmiertelnoÊci po-
operacyjnej do 22%.

Równie˝ podesz∏y wiek chorego poÊrednio
wp∏ywa na rozwój powik∏aƒ ogólnych przez upo-
Êledzonà odpowiedê organizmu na stres opera-
cyjny i zmniejszonà wydolnoÊç uk∏adu krà˝enia
wskutek obni˝enia wydzielania katecholamin
endogennych (Fleisher i Eagle 2001).

NadciÊnienie t´tnicze jako samodzielny
czynnik nie wp∏ywa na zwi´kszenie ryzyka po-
wik∏aƒ kardiologicznych, o ile jest stabilne
i nie wspó∏istnieje z istotnymi powik∏aniami
narzàdowymi (Fleisher i Eagle 2001, Wang
i Staessen 2001, The Heart Outcomes Preven-
tion 2000).

Ryzyko wystàpienia powik∏aƒ kardiologicz-
nych (zawa∏ serca lub zgon w okresie oko∏oope-
racyjnym) u chorych operowanych w zakresie
narzàdów g∏owy i szyi okreÊla si´ na mniejsze
od 5%, ale w przypadku d∏ugich operacji
lub/i du˝ej utraty krwi mo˝e ono wzrastaç
(Fleisher i in. 1995).
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Zaburzenia uk∏adu krzepni´cia 

Zakrzepica jest drugà z kolei bezpoÊrednià
przyczynà zgonu chorych na nowotwory (w ok.
15% przypadków stwierdza si´ kliniczne objawy
zakrzepicy). Cz´stoÊç powik∏aƒ zakrzepowo-za-
torowych w badaniach autopsyjnych ocenia si´
na ok. 90%. Leczenie onkologiczne mo˝e za-
równo indukowaç, jak i nasilaç zaburzenia zato-
rowo-zakrzepowe zwiàzane z przebiegiem
nowotworu (Wojtukiewicz i Ruciƒska 1999).
Chorzy kwalifikowani do rozleg∏ych zabiegów
z powodu nowotworów narzàdów g∏owy i szyi
nale˝à do grupy o wysokim ryzyku wystàpienia
powik∏aƒ zakrzepowo-zatorowych. Wed∏ug
V American College of Chest Physicians (ACCP)
Consensus Conference on Antithrombotic
Therapy z 1998 r., w grupie chorych bardzo
wysokiego ryzyka rozwoju powik∏aƒ zatorowo-
-zakrzepowych w zwiàzku z planowanà proce-
durà medycznà cz´stoÊç zakrzepicy odcinka
dystalnego naczynia wynosi 40–80%, odcinka
proksymalnego 10–30%, a cz´stoÊç Êmiertel-
nego zatoru t´tnicy p∏ucnej ok. 1%. Odpowiednio
wartoÊci te w grupie chorych o umiarkowanym
ryzyku wynoszà: <10%, <1%, <0,1% (Fifth
ACCP Consensus Conference 1998).

Niedo˝ywienie

U znacznej cz´Êci chorych w chwili przyj´cia
do szpitala stwierdza si´ cechy niedo˝ywienia,
które pog∏´biajà si´ w trakcie hospitalizacji
(Ruciƒska i Wojtukiewicz 1999, Lopez i in.
1994). Wykazano, ̋ e u 30% chorych prawid∏owo
od˝ywionych niedo˝ywienie rozwija si´ po przy-
j´ciu do szpitala, natomiast u 70% niedo˝y-
wionych zaburzenia alimentacji w dalszym ciàgu
pog∏´biajà si´ podczas hospitalizacji.

U ok. 70% chorych na nowotwory z∏oÊliwe
rozwija si´ zespó∏ wyniszczenia nowotworowe-
go. Badania kliniczne sugerujà, ˝e u ok. 1/3 cho-
rych z zaawansowanym nowotworem narzàdów
g∏owy i szyi wyst´pujà cechy znacznego upoÊle-
dzenia od˝ywienia (ubytek wagi powy˝ej 10%
w ciàgu trzech miesi´cy). Nowotwory regionu
g∏owy i szyi predysponujà szczególnie do wystà-
pienia znacznego stopnia zaburzeƒ w od˝ywie-
niu. Wp∏yw na to ma nie tylko anatomiczne po∏o-
˝enie guza, cz´sto utrudniajàce przyjmowanie
pokarmów w sposób mechaniczny lub z powodu
towarzyszàcych dolegliwoÊci, ale tak˝e zaburze-
nia metaboliczne indukowane przez nowotwór.
W tej grupie chorych nast´puje wzrost zapotrze-
bowania na energi´ i bia∏ko z jednoczesnà

zwi´kszonà degradacjà i obni˝onà syntezà bia∏ka
oraz aminokwasów. Stwierdza si´ równie˝ nie-
prawid∏owy metabolizm w´glowodanów. Brak
∏aknienia, cz´sto towarzyszàcy nowotworom
g∏owy i szyi, jest przyczynà zmniejszonej poda˝y
pokarmów. Napromienianie, chemioterapia, le-
czenie chirurgiczne mogà równie˝ nasilaç stan
niedo˝ywienia.

Ju˝ w latach 80. Brooks wykaza∏, ˝e stan
od˝ywienia jest czynnikiem prognostycznym
w nowotworach g∏owy i szyi, znamiennie wp∏y-
wajàcym na prze˝ycie. U prawid∏owo od˝ywio-
nych chorych dwuletnie prze˝ycie wynosi∏o
57%, a w grupie chorych niedo˝ywionych je-
dynie 7,5% (Brookes 1985). Stwierdzono rów-
nie˝, ˝e niedo˝ywienie stanowi niekorzystny
czynnik prognostyczny, zwi´kszajàcy ryzyko
zgonu zwiàzanego z leczeniem onkologicznym
u chorych na nowotwory g∏owy i szyi. Na podsta-
wie przeprowadzonej analizy wielowariantowej
wykazano, ˝e oprócz uznanych czynników, takich
jak zaawansowanie (cecha T i N) i stan margine-
sów chirurgicznych, przedoperacyjny ubytek
wagi mia∏ znamienny wp∏yw na wystàpienie
powik∏aƒ chirurgicznych i prze˝ycie w grupie
m´˝czyzn operowanych z powodu nowotworu
regionu g∏owy i szyi (Van Bokhorst i in. 1999).
W innych badaniach stwierdzono, ˝e stopieƒ
od˝ywienia jest niezale˝nym czynnikiem rokow-
niczym wystàpienia wczesnych powik∏aƒ chirur-
gicznych bàdê nawrotu (Nguyen i Yueh 2002).

Ocena stopnia zaawansowania 
chorób wspó∏istniejàcych i rekomendacje

co do zasad post´powania terapeutycznego

Od wielu lat dyskutowany jest problem wy-
st´powania licznych obcià˝eƒ u chorych na no-
wotwory narzàdów g∏owy i szyi oraz ich wp∏ywu
na ryzyko powik∏aƒ po rozleg∏ych zabiegach
chirurgicznych. Analizowane w wielu doniesie-
niach obcià˝enia stanowià niejednorodnà grup´.
Do ich oceny wykorzystuje si´ ró˝ne klasyfikacje,
dlatego analiza wyników tych badaƒ jest trudna.
W literaturze angloj´zycznej najcz´Êciej stoso-
wana jest klasyfikacja Kaplan-Fenestein Comor-
bidity Index, Charlson Comorbidity Index, Idex
of Co-existent Disease oraz Adult Comorbidity
Evaluation 27 (Pugliano i in. 1999, Hall i in.
2000, Piccirillo 2000, Singh i in. 1997). Niektórzy
autorzy w ocenie stanu chorego przed zabiegiem
operacyjnym pos∏ugujà si´ skalà American
Society of Anesthesiologists (ASA), która
uwzgl´dnia niewydolnoÊç narzàdów i stopieƒ ich
upoÊledzenia czynnoÊciowego, natomiast nie
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obejmuje wieku ani rodzaju resekcji (Reid i in.
2001, Shestak i in. 1992).

Wi´kszoÊç autorów uwa˝a, ˝e wed∏ug Co-
morbidity Data Collection Form wspó∏istnienie
dwóch lub wi´cej chorób o nasileniu wi´kszym
lub równym 2 kwalifikuje obcià˝enia te jako
bardzo powa˝ne (stopieƒ 3 wed∏ug tej skali)
(Piccirillo 2000, Singh i in. 1999).

W polskim piÊmiennictwie dotyczàcym
chorób wewn´trznych stosuje si´ klasyfikacje
oceniajàce zaawansowanie poszczególnych jed-
nostek chorobowych lub stopieƒ sprawnoÊci.
Do oceny zaawansowania niewydolnoÊci krà˝e-
nia zwykle wykorzystuje si´ klasyfikacj´ Nowo-
jorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NY-
HA), do oceny choroby niedokrwiennej mi´Ênia
serca klasyfikacj´ nasilenia niewydolnoÊci wieƒ-
cowej wed∏ug Canadian Cardiovascular Society
(CCS), do oceny zaawansowania przewlek∏ej ob-
turacyjnej choroby p∏uc klasyfikacj´ ci´˝koÊci
przewlek∏ej obturacyjnej choroby p∏uc oraz
do oceny stopnia sprawnoÊci skal´ WHO lub
Karnofsky’ego. Brak jest jednak klasyfikacji, któ-
ra umo˝liwia∏aby ocen´ stopnia ryzyka rozwoju
powik∏aƒ pooperacyjnych u chorego obcià˝o-
nego wieloma chorobami wspó∏istniejàcymi.
Dlatego rzeczywiste okreÊlenie rezerw fizjolo-
gicznych przed zabiegiem operacyjnym u osoby
obcià˝onej wieloma schorzeniami jest trudne.
Przy wspó∏istnieniu wielu obcià˝eƒ ogólnoustro-
jowych proces chorobowy nie przebiega jedna-
kowo we wszystkich narzàdach i uk∏adach. Stàd
te˝ szacowane ryzyko indywidualne nie zawsze
b´dzie zgodne z ryzykiem rzeczywistym. 

Na podstawie danych z piÊmiennictwa Êwia-
towego i doÊwiadczeƒ w∏asnych wskazane jest
wyodr´bnienie obcià˝eƒ o znacznym stopniu
nasilenia, za które uznano: II i III stopieƒ niewy-
dolnoÊci krà˝enia wed∏ug klasyfikacji Nowojor-
skiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA),
II lub III stopieƒ nasilenia niewydolnoÊci wieƒ-
cowej wed∏ug klasyfikacji nasilenia niewydolno-
Êci wieƒcowej wed∏ug Canadian Cardiovascular
Society, II lub III stopieƒ ci´˝koÊci przewlek∏ej
obturacyjnej choroby p∏uc wed∏ug klasyfikacji
ci´˝koÊci przewlek∏ej obturacyjnej choroby p∏uc,
cukrzyc´ insulinozale˝nà lub/i wspó∏istnienie
zmian makro- i mikroangiopatcznych w prze-
biegu cukrzycy.

W przypadku wyst´powania dwóch lub wi´-
cej jednostek chorobowych o zaawansowaniu
równym lub wi´kszym od II stopnia (wed∏ug kla-
syfikacji NYHA, CCS lub w przypadku niestabil-
nego przebiegu stanu klinicznego), obcià˝enia
te nale˝y kwalifikowaç jako o znacznym stopniu
nasilenia.

Ocena ryzyka powik∏aƒ kardiologicznych

U chorych kwalifikowanych do rozleg∏ych
operacji z powodu nowotworu regionu g∏owy
i szyi najcz´stszym powik∏aniem oraz przyczy-
nà zgonów sà choroby uk∏adu krà˝enia. Stàd
te˝ istotne jest w∏aÊciwe wyodr´bnienie cho-
rych o zwi´kszonym ryzyku oko∏ooperacyjnym. 

Wed∏ug American College of Cardiology
i American Heart Association czynniki ryzyka
wystàpienia powik∏aƒ krà˝eniowych po zabie-
gach operacyjnych mo˝na podzieliç na trzy gru-
py w zale˝noÊci od stopnia ryzyka, czyli grupy
o du˝ym, Êrednim i ma∏ym ryzyku (Ali i in. 2000,
Karnath 2002). 

Do grupy o du˝ym ryzyku zalicza si´ cho-
rych z niestabilnà chorobà niedokrwiennà
serca pod postacià zaawansowanej choroby
niedokrwiennej serca (III i IV stopieƒ wg kla-
syfikacji kanadyjskiej), Êwie˝y zawa∏ serca oraz
niewyrównanà niewydolnoÊç krà˝enia. Zabu-
rzenia rytmu i przewodnictwa przy znacznym
uszkodzeniu mi´Ênia serca tak˝e zwi´kszajà
ryzyko powa˝nych powik∏aƒ. W tych przypad-
kach nale˝y odroczyç zabieg operacyjny. Chory
powinien byç poddany szczegó∏owej diagno-
styce w oÊrodku specjalistycznym w celu in-
tensyfikacji leczenia kardiologicznego. 

Do grupy Êredniego ryzyka zaliczana jest
choroba niedokrwienna serca w I i II stopniu
zawansowania wed∏ug klasyfikacji kanadyj-
skiej, przebyty zawa∏ serca w czasie powy˝ej
jednego miesiàca od planowanego zabiegu
operacyjnego oraz cukrzyca. W tej grupie nale-
˝y równie˝ uwzgl´dniç przeprowadzenie
szczegó∏owej diagnostyki kardiologicznej,
w tym wykonanie badania ECHO serca oraz
próby wysi∏kowej. 

Do grupy niskiego ryzyka zalicza si´ za-
awansowany wiek, nieprawid∏owy zapis EKG
(przerost lewej komory, blok lewej odnogi p´cz-
ka Hisa, nieprawid∏owy ST i T, obecnoÊç rytmu
wiodàcego innego ni˝ zatokowy), przebyty udar
oraz niekontrolowane nadciÊnienie t´tnicze.
U chorych ze stwierdzonymi czynnikami zalicza-
nymi do grupy niskiego ryzyka lub te˝ brakiem
objawów klinicznych, ale obni˝onà wydolnoÊcià
uk∏adu krà˝enia nale˝y rozwa˝yç przeprowadze-
nie badaƒ nieinwazyjnych, aby oceniç rzeczywi-
ste ryzyko. Wystàpienie zaburzeƒ rytmu, w tym
komorowych, przy braku uszkodzenia mi´Ênia
serca nie niesie ze sobà ryzyka wzrostu powik∏aƒ
oko∏ooperacyjnych. 
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Diagnostyka nieinwazyjna uk∏adu krà˝enia

Badania przesiewowe uk∏adu krà˝enia po-
winny zawieraç:

1. Dok∏adne badanie podmiotowe i przed-
miotowe.

2. Badania laboratoryjne: rozszerzonà bio-
chemi´ z uwzgl´dnieniem lipidogramu,
morfologi´, badanie uk∏adu krzepni´cia. 

3. Standardowe badanie elektrokardiogra-
ficzne.

Aby oceniç ryzyko powik∏aƒ kardiologicz-
nych, wykonuje si´ testy nieinwazyjne, takie jak:
ocena frakcji wyrzutowej, dobowe monitorowa-
nie zapisu EKG metodà Holtera, próba wysi∏-
kowa elektrokardiograficzna, scyntygrafia per-
fuzyjna i próba dobutaminowa. 

W standardowym zapisie EKG w przypadku
chorych na nowotwory obszaru g∏owy i szyi na-
le˝y zwróciç szczególnà uwag´ na odst´p QT.
Dane z piÊmiennictwa, jak równie˝ doÊwiadcze-
nia w∏asne wskazujà na wp∏yw radykalnego wy-
ci´cia w´z∏ów ch∏onnych, niezale˝nie od sposo-
bu modyfikacji operacji, na wyd∏u˝enie odst´pu
QT. Mo˝e to powodowaç doÊç istotne implikacje
kliniczne. Konsekwencjà wyd∏u˝enia odst´pu QT
jest ryzyko wystàpienia wielokszta∏tnego cz´sto-
skurczu komorowego, który wià˝e si´ z zagro˝e-
niem ˝ycia chorego. Wielu autorów sugeruje, ˝e
wyd∏u˝enie odst´pu QT mo˝e byç spowodowane
bezpoÊrednim lub poÊrednim (obrz´k, krwiak)
uszkodzeniem uk∏adu wspó∏czulnego. Dodatko-
wym czynnikiem wp∏ywajàcym na wyd∏u˝enie
odst´pu QT jest u chorych na niektóre nowotwo-
ry g∏owy i szyi (raki nosogard∏a) przebyte lecze-
nie antybiotykami antracyklinowymi. Wyd∏u˝e-
nie QT stwierdza si´ u 50% chorych po roku
od zakoƒczenia tego typu leczenia oraz u 14%
chorych po 3 latach. Skojarzenie tych czynników
mo˝e zdecydowanie wp∏ynàç na wzrost cz´stoÊci
komorowych zaburzeƒ rytmu (Pye i in. 1994,
Choy i in. 1998, Behne i in. 1980). 

Ocen´ frakcji wyrzutowej zalicza si´ do pod-
stawowych badaƒ w przypadku dodatniego wy-
wiadu kardiologicznego (Ali i in. 2000, Hollenberg
1999). Frakcja wyrzutowa poni˝ej 35% wskazuje
na wysokie ryzyko powik∏aƒ pooperacyjnych i roz-
woju pooperacyjnej niewydolnoÊci krà˝enia.
Znaczne zmniejszenie frakcji wyrzutowej jest
przyczynà niedostatecznej perfuzji tkankowej
i wystàpienia kwasicy. Zmniejszenie pH krwi
do 7,1 powoduje wtórnie zmniejszenie kurczliwo-
Êci mi´Ênia serca o ok. 50%. ÂmiertelnoÊç oko∏o-
operacyjna chorych zaliczanych do IV grupy czyn-
noÊciowej wed∏ug NYHA poddanych rozleg∏ym

operacjom szacowana jest na ok. 67%, a w III gru-
pie czynnoÊciowej wynosi ok. 25%. 

Bardzo przydatnym badaniem, a jednocze-
Ênie szeroko dost´pnym i tanim, jest próba wy-
si∏kowa (Ali i in. 2000, Hollenberg 1999). Uwa˝a
si´, ̋ e w przypadku choroby niedokrwiennej ser-
ca czu∏oÊç tej metody wynosi Êrednio 68%,
a specyficznoÊç 77%. W przypadku choroby wie-
lonaczyniowej czu∏oÊç wynosi 81%, a w chorobie
trzech naczyƒ wzrasta do 86%. Uwa˝a si´, ˝e
wystàpienie niedokrwienia w przypadku obcià-
˝enia poni˝ej 4 METs lub czynnoÊç serca poni˝ej
100/min wià˝e si´ z wysokim ryzykiem powik∏aƒ
pooperacyjnych. Natomiast brak niedokrwienia
przy obcià˝eniu 7 METs lub czynnoÊç serca po-
wy˝ej 130/min jest klasyfikowany jako grupa
niskiego ryzyka. 

Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e prawid∏owy
obraz wysi∏kowego badania echokardiograficz-
nego oraz scyntygrafii perfuzyjnej serca jest
równoznaczny z mniejszym ni˝ 1% ryzykiem
zgonu z przyczyn kardiologicznych w okresie
oko∏ooperacyjym.

Post´powanie terapeutyczne 
u chorych obcià˝onych kardiologicznie

W praktyce klinicznej ok. 10% chorych ob-
cià˝onych chorobà niedokrwiennà serca zalicza
si´ do grupy wysokiego ryzyka (Hollenberg
1999). Wyniki prospektywnych, kontrolowanych
badaƒ klinicznych nie wskazujà jednoznacznie,
aby profilaktyczna rewaskularyzacja naczyƒ
wp∏ywa∏a na zmniejszenie ryzyka powik∏aƒ oko-
∏ooperacyjnych. Z kolei badanie CASS wykaza∏o
jednak wzrost ÊmiertelnoÊci do 2,4% u chorych
obcià˝onych zaawansowanà chorobà niedo-
krwiennà serca, którzy nie byli poddani rewa-
skularyzacji, w porównaniu z chorymi bez cho-
roby niedokrwiennej (ÊmiertelnoÊç w tej grupie
wynosi∏a 0,5%) i z chorymi obcià˝onymi chorobà
wieƒcowà poddanymi rewaskularyzacji naczyƒ
wieƒcowych, gdzie ÊmiertelnoÊç oko∏oopera-
cyjna wynosi∏a 0,9%.

W przypadku profilaktycznej przezskórnej
angioplastyki wydaje si´, ˝e najwi´kszà korzyÊç
z jej przeprowadzenia odnoszà chorzy, u których
stwierdza si´ w okresie przedoperacyjnym
znaczne niedokrwienie mi´Ênia serca przy braku
poprawy po leczeniu farmakologicznym. 

U chorych z grupy ryzyka kardiologicznego
nale˝y rozwa˝yç stosowanie beta-blokerów w celu
zmniejszenia tachykardii, co przek∏ada si´
na zmniejszenie ÊmiertelnoÊci oko∏ooperacyjnej
oraz ÊmiertelnoÊci po dwóch latach od zabiegu. 



www.magazynorl.pl 23

Uk∏ad oddechowy

W piÊmiennictwie cz´stoÊç powik∏aƒ odde-
chowych szacowana jest na 8–47% (Shestak
i in. 1992, Ong i in. 2004, Nakagawa i in.
2001). PodkreÊla si´, ̋ e najistotniejszà rol´ od-
grywa stopieƒ zaawansowania niewydolnoÊci
oddechowej przed operacjà. Niejednoznacznie
jest jednak oceniana predykcyjna wartoÊç po-
szczególnych parametrów s∏u˝àcych do bada-
nia czynnoÊciowego uk∏adu oddechowego. Rao
wykaza∏ w prospektywnym badaniu klinicz-
nym, ˝e powik∏ania oddechowe wystàpi∏y
u 46% chorych, w tym powa˝ne u 15% chorych
(Rao i in. 1992). Stwierdzi∏, ˝e istotny statystycz-
nie, niekorzystny wp∏yw na rozwój pooperacyj-
nej niewydolnoÊci oddechowej mia∏o obni˝enie
wskaêników nat´˝onej obj´toÊci wydechowej
pierwszosekundowej (FEV1) poni˝ej 75% nor-
my oraz obni˝enie szczytowego przep∏ywu wy-
dechowego (PEF), obni˝enie ciÊnienia parcjal-
nego tlenu, a tak˝e takie czynniki, jak palenie
tytoniu przed operacjà, czas znieczulenia ogól-
nego, stopieƒ zaawansowania niewydolnoÊci
oddechowej oraz wiek chorego. Nale˝y podkre-
Êliç, ˝e wartoÊç badania szczytowego przep∏y-
wu wydechowego jest ograniczona ze wzgl´du
na ma∏à czu∏oÊç oraz du˝à zale˝noÊç od wspó∏-
pracy badanego. Simpson wykaza∏ istotnà
statystycznie (p=0,019) zale˝noÊç pomi´dzy
stosowaniem leków rozszerzajàcych oskrzela
przed operacjà a pooperacyjnà hipoksemià
(Simpson i in. 1996). 

W piÊmiennictwie podkreÊla si´ wp∏yw
wyd∏u˝onego czasu znieczulenia ogólnego, rol´
hipowentylacji i niedodmy p´cherzykowej oraz
aspiracji wydzieliny z jamy ustnej i gard∏a w cza-
sie operacji lub bezpoÊrednio po niej w pato-
genezie pooperacyjnych powik∏aƒ zapalnych
(Weber i in. 1993). W opracowaniach tych wyka-
zano, ˝e u chorych po rozleg∏ych operacjach
w obszarze g∏owy i szyi niedodma wyst´puje
u 65-70% chorych. Aspiracja wydzieliny z jamy
ustnej i gard∏a mo˝e nastàpiç w przypadku re-
sekcji j´zyka, cz´Êci Êciany gard∏a lub uszkodze-
nia nerwów przebiegajàcych w tej lokalizacji.
Wed∏ug niektórych autorów, a˝ u 59% chorych
z tracheostomià mo˝e dochodziç do aspiracji.
U 24% chorych bez tracheostomii stwierdza si´
aspiracj´ wydzieliny do drzewa oskrzelowego
(Weber i in. 1993, Gondret i in. 1995). 

Wszyscy autorzy sà zgodni, ˝e chorzy z za-
awansowanymi chorobami uk∏adu oddechowego
wymagajà dok∏adnej diagnostyki przedoperacyj-
nej w celu oceny rzeczywistego stopnia niewy-
dolnoÊci oddechowej.

Post´powanie terapeutyczne  
u chorych obcià˝onych chorobami 

uk∏adu oddechowego 

Post´powanie w przypadku stwierdzenia
chorób uk∏adu oddechowego powinno obej-
mowaç, tak jak w chorobach uk∏adu krà˝enia,
przeprowadzenie bardzo dok∏adnego badania
podmiotowego i przedmiotowego. Oprócz pod-
stawowych badaƒ laboratoryjnych nale˝y
rozwa˝yç wykonanie spirometrii (bez i po zasto-
sowaniu leków broncholitycznych). Spirometria
powinna byç rozwa˝ana w nast´pujàcych sytu-
acjach klinicznych: stwierdzenie w badaniu pod-
miotowym dodatniego wywiadu w kierunku z∏ej
tolerancji wysi∏ku, dusznoÊci wysi∏kowej, prze-
wlek∏ego kaszlu, odkrztuszania plwociny, palenia
tytoniu; stwierdzenie w badaniu przedmiotowym
przed∏u˝onego wydechu, Êwistów i furczenia
oraz trzeszczeƒ drobno- i grubobaƒkowych.

Ponadto w tej grupie chorych nale˝y rozwa-
˝yç:

1. Zaprzestanie palenia na co najmniej 8 ty-
godni przed zabiegiem.

2. Stosowanie leków rozszerzajàcych oskrzela,
antybiotykoterapii, w∏aÊciwego nawodnienia.

3. Kinezyterapi´ i drena˝ u∏o˝eniowy, szcze-
gólnie w okresie pooperacyjnym.

Oko∏ooperacyjne 
leczenie przeciwzakrzepowe

W literaturze Êwiatowej powik∏ania zato-
rowo-zakrzepowe po rozleg∏ych operacjach no-
wotworu w obszarze g∏owy i szyi nie sà cz´sto
odnotowywane (Spires i in. 1989). W badaniu
retrospektywnym opartym na analizie 502 przy-
padków chorych leczonych chirurgicznie w cià-
gu 37 lat stwierdzono tylko 30 (6%) przypadków
zatorowoÊci p∏ucnej, ale tylko w 5 przypadkach
by∏y one jawne klinicznie. Sugerowano, ˝e tak
rzadkie wyst´powanie powik∏aƒ zatorowo-zakrze-
powych w tej grupie chorych prawdopodobnie
jest spowodowane tym, ˝e wi´kszoÊç przy-
padków nie jest jawna klinicznie i rozpozna-
wana dopiero w badaniu autopsyjnym (Spires
i in. 1989). Stosunkowo wysoki odsetek zabu-
rzeƒ zatorowo-zakrzepowych odnotowano w
materiale, w którym analizowano wp∏yw wyst´-
pujàcych przed operacjà chorób wspó∏istniejà-
cych oraz stosowanych przez chorego leków
na rozwój powik∏aƒ. W badaniu tym wykazano
powik∏ania zatorowo-zakrzepowe u 20% cho-
rych stosujàcych diuretyki i u 1% w grupie
niestosujàcej leków moczop´dnych (Simpson
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i in. 1996). Prawdopodobnie w grupie chorych
stosujàcych diuretyki powik∏ania zatorowo-za-
krzepowe rozwin´∏y si´ na skutek zag´szczenia
krwi z powodu odwodnienia i zwiàzanych z tym
zmian w∏aÊciwoÊci reologicznych krwi. Sugeruje
to, ˝e szczególnie u chorych leczonych lekami
moczop´dnymi w okresie oko∏ooperacyjnym na-
le˝y bardzo wnikliwie oceniaç gospodark´ wod-
no-elektrolitowà.

Na podstawie doniesieƒ w literaturze oraz
doÊwiadczeƒ prowadzonych w Klinice Nowotwo-
rów G∏owy i Szyi wykazano, ˝e u chorych na
nowotwory g∏owy i szyi wyst´pujà zaburzenia
uk∏adu fibrynolizy ze znamiennie podwy˝szony-
mi st´˝eniami PAI, co Êwiadczy o ograniczonej
czu∏oÊci poziomu d-dimerów w diagnostyce za-
burzeƒ krzepni´cia (Wojtukiewicz i Ruciƒska
1999, Hasina i in. 2003, materia∏ niepubliko-
wany). Wzrost PAI Êwiadczy o znacznym zaha-
mowaniu procesu fibrynolizy, co jest czynnikiem
ryzyka zespo∏u wykrzepiania wewnàtrznaczy-
niowego, bardzo powa˝nego powik∏ania, b´dà-
cego stanem bezpoÊredniego zagro˝enia ˝ycia.
W zwiàzku z powy˝szym wszyscy chorzy pod-
dani rozleg∏ym zabiegom w obszarze g∏owy i szyi
z powodu choroby nowotworowej powinni
otrzymywaç profilaktyczne leczenie przeciwza-
krzepowe, zmniejszajàce ryzyko wyst´powania
powik∏aƒ zatorowo-zakrzepowych. Heparyny
drobnoczàsteczkowe w dawkach profilaktycz-
nych stanowià obecnie alternatyw´ dla hepa-
ryny niefrakcjonowanej. Sà one obcià˝one
mniejszym ryzykiem powik∏aƒ krwotocznych.
W niektórych sytuacjach klinicznych mo˝na za-
obserwowaç zjawisko opornoÊci na heparyn´.
Charakteryzuje si´ ono brakiem wyd∏u˝ania
czasu APTT podczas leczenia heparynà. Prawdo-
podobnie u chorych na nowotwory obszaru g∏o-
wy i szyi jest to spowodowane niskim poziomem
AT III u chorych po chemioterapii, wysokim
st´˝eniem czynnika p∏ytkowego 4 lub wysokim
st´˝eniem fibrynogenu i czynnika VIII. W tych
sytuacjach mo˝na rozwa˝aç eskalacj´ dawki he-
paryny, substytucj´ AT III, monitorowanie st´˝e-
nia heparyny, a nie APTT. 

Niedo˝ywienie 
– ocena stopnia zaawansowania 

Mimo opisania wielu parametrów okreÊlajà-
cych stopieƒ niedo˝ywienia, sposób oceny ali-
mentacji w chorobie nowotworowej nie do koƒca
zosta∏ jednoznacznie zdefiniowany. Podstawo-
wym elementem praktyki lekarskiej powinno
byç dok∏adne badanie podmiotowe. Zebranie

szczegó∏owego wywiadu pozwala na doÊç do-
k∏adne okreÊlenie prawdopodobieƒstwa wystà-
pienia niedo˝ywienia bàdê stopnia jego nasilenia
w czasie planowanego leczenia. Pozwala ono
równie˝ na wyodr´bnienie chorych zagro˝onych
rozwini´ciem niedo˝ywienia „szpitalnego”. Nie-
zb´dna jest codzienna obserwacja chorych i
odnotowywanie spo˝ytych dziennych racji po-
karmowych. W badaniu przedmiotowym najbar-
dziej uznanym i niebudzàcym kontrowersji
wskaênikiem jest masa cia∏a oraz okreÊlenie nie-
zamierzonego ubytku masy cia∏a skorelowanego
z czasem (Szaw∏owski 2001). Wielu autorów
podkreÊla, ˝e jest to jeden z najwa˝niejszych
czynników prognostycznych wspó∏zale˝nych z
czasem prze˝ycia. Ubytek masy cia∏a rz´du 5%
w ciàgu 6 miesi´cy jest ju˝ klinicznie istotny,
a rz´du 10% wià˝e si´ ze wzrostem powik∏aƒ
pooperacyjnych (Szaw∏owski 2001). 

SpoÊród parametrów biochemicznych naj-
wi´ksze znaczenie ma st´˝enie albumin w suro-
wicy (Tayek 1997). Wed∏ug Reinhardta, obni˝e-
nie poziomu albumin do 2,5 g/dl (w porównaniu
z wartoÊciami prawid∏owymi 3,5 g/dl) powoduje
wzrost ÊmiertelnoÊci do 33%, natomiast spadek
albumin do 1,8 g/dl zwi´ksza wskaênik Êmiertel-
noÊci do 65%. Uwa˝a si´, ̋ e u hospitalizowanych
chorych zagro˝onych rozwini´ciem niedo˝ywie-
nia st´˝enie albumin powinno byç kontrolowane
co 3–4 dni. W przypadku istniejàcej hipoalbu-
minemii nie jest to parametr najbardziej warto-
Êciowy ze wzgl´du na d∏ugi okres pó∏trwania
albumin (21 dni). W takich sytuacjach bardziej
celowe wydaje si´ monitorowanie st´˝enia
transferyny (okres pó∏trwania 7 dni) lub prealbu-
miny (okres pó∏trwania 1 dzieƒ). Nale˝y pami´taç,
˝e hipoalbuminemia towarzyszàca niedo˝ywie-
niu powoduje czterokrotny wzrost ÊmiertelnoÊci
i 2,5-krotny wzrost cz´stoÊci powik∏aƒ infekcyj-
nych i septycznych. 

WÊród wskaêników immunologicznych naj-
istotniejszà rol´ odgrywa ca∏kowita liczba limfo-
cytów we krwi obwodowej. W przypadku nowo-
tworów g∏owy i szyi i u chorych poddanych che-
mioterapii parametr ten mo˝e byç zawodny ze
wzgl´du na wspó∏istniejàce infekcje bàdê neu-
tropeni´ wywo∏anà podawaniem cytostatyków. 

Leczenie ˝ywieniowe

Podstawowym elementem zapobiegania
niedo˝ywieniu jest pokrycie ca∏kowitego zapo-
trzebowania energetycznego i bia∏kowego z
uwzgl´dnieniem witamin i pierwiastków Êlado-
wych. Nale˝y za wszelkà cen´ dà˝yç do ˝ywienia
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drogà doustnà/dojelitowà. Zaniechanie ˝ywienia
doustnego powoduje atrofi´ kosmków jelitowych
i powstawanie owrzodzeƒ w b∏onie Êluzowej
przewodu pokarmowego. Skutkiem tego proce-
su jest aktywacja translokacji (przenikania bak-
terii do jamy otrzewnej i naczyƒ ch∏onnych). Je-
˝eli niemo˝liwe jest od˝ywianie drogà naturalnà,
nale˝y rozwa˝yç stosowanie ˝ywienia poprzez
sond´ od˝ywczà, jejunostomi´ i, ewentualnie,
pozajelitowo. 

Wi´kszoÊç chorych na nowotwory wymaga
˝ywienia normokalorycznego, co oznacza za-
pewnienie poda˝y energii w iloÊci 1800–2300
kcal/dob´ (Szaw∏owski 2001). G∏ównym êró-
d∏em energii powinny byç glukoza i t∏uszcze,
umo˝liwiajàce wykorzystanie bia∏ek endo- i
egzogenych do celów anabolicznych. Hiperali-
mentacja jest wskazana w przypadku stanów
chorobowych przebiegajàcych z nasilonym kata-
bolizmem. Przyk∏adowo, Êredniego stopnia uraz
czy niepowik∏ana operacja powodujà wzrost
zapotrzebowania energetycznego o ok. 15–30%.
W przypadku ci´˝kiej infekcji zapotrzebowanie
energetyczne roÊnie nawet o 50% (Liber 1997).
U chorych poddanych radioterapii z powodu za-
awansowanych nowotworów g∏owy i szyi, gdzie
b∏ona Êluzowa jamy ustnej i skóra stanowià
znacznà cz´Êç obj´toÊci napromienianej, nale˝y
liczyç si´ ze wzrostem zapotrzebowania energe-
tycznego nawet o 25% (powierzchnia odczynów
popromiennych odpowiada oparzeniu 10% po-
wierzchni cia∏a) w przypadku braku wspó∏istnie-
nia powik∏aƒ infekcyjnych. 

Adaptacja g∏odowa u osoby zdrowej powo-
duje, ˝e spoczynkowy wydatek energetyczny
spada do 1500 kcal/dob´. Uk∏ad nerwowy i ko-
mórki krwi zu˝ywajà 40% energii kalorycznej,
ale tylko po∏owa jej pochodzi z procesu gluko-
neogenezy. Pozosta∏a cz´Êç powstaje w wyniku
rozpadu t∏uszczów. U zdrowego cz∏owieka g∏o-
dzenie sprzyja oszcz´dzaniu bia∏ka. Nale˝y
jednak pami´taç, ̋ e chory w stanie krytycznym
nie ma mo˝liwoÊci rozwini´cia adaptacji do
g∏odzenia i wspó∏istniejàce powik∏ania wp∏y-
wajàce na katabolizm znacznie nasilajà kata-
bolizm bia∏ek. Wczesne wdro˝enie leczenia
˝ywieniowego zdecydowanie wp∏ywa na zmniej-
szenie powik∏aƒ, skraca czas hospitalizacji oraz
pozwala obni˝yç koszty i jednoczeÊnie poprawiç
jakoÊç ˝ycia chorych. 

W leczeniu ̋ ywieniowym wybór diety zale˝y
od sytuacji klinicznej. W przypadku od˝ywiania
przez sond´ od˝ywczà oprócz diety naturalnej
mo˝na podawaç gotowe preparaty przemys∏o-
we. Mo˝na ∏àczyç te metody, stosujàc diety p∏yn-
ne szpitalne z dodatkiem diet przemys∏owych

bàdê tylko zbilansowane diety przemys∏owe.
W przypadku PEG mo˝liwe jest tylko stosowanie
diet elementarnych przemys∏owych odpowied-
nio zbilansowanych. W tego rodzaju dietach êró-
d∏o azotu stanowià aminokwasy lub peptydy
uzyskane z hydrolizy bia∏ek.

Nale˝y pami´taç, ˝e chorzy na nowotwory
cz´sto cierpià na zespó∏ z∏ego wch∏aniania, b´-
dàcy nast´pstwem powik∏aƒ po radio- czy che-
mioterapii. U takich chorych wskazane sà prepa-
raty zawierajàce kwasy t∏uszczowe o Êredniej
d∏ugoÊci ∏aƒcucha. Ponadto warto wziàç
pod uwag´, ˝e chorzy w wieku podesz∏ym mogà
prezentowaç nietolerancj´ laktozy.

Obecnie ch´tnie podkreÊla si´ szczególnà
funkcj´ kwasów t∏uszczowych omega-3. Stwier-
dzono ich ochronny wp∏yw na uk∏ad krà˝enia,
jak równie˝ na odpowiedê komórkowà, a konse-
kwencji na zmniejszenie proliferacji komórek
(Tashiro i in. 1998).

˚ywienie pozajelitowe jest wskazane dla
wybranej grupy chorych, u których nie jest mo˝-
liwe stosowanie ˝ywienia dojelitowego ze
wzgl´du na charakter leczenia chirurgicznego
lub w zwiàzku z wystàpieniem powik∏aƒ leczenia
przeciwnowotworowego. 

Wdra˝ajàc ˝ywienie pozajelitowe, nale˝y
mieç na uwadze zwi´kszone ryzyko powik∏aƒ in-
fekcyjnych. 

Podejmowanie decyzji o leczeniu operacyj-
nym u chorych na nowotwory obszaru g∏owy
i szyi wymaga uwzgl´dnienia wielu czynników,
przede wszystkim wieku biologicznego i metry-
kalnego, obecnoÊci zaawansowanych chorób
wspó∏istniejàcych oraz rozleg∏oÊci zabiegu ope-
racyjnego. Operacje w tej grupie chorych, tak jak
u wszystkich chorych leczonych operacyjnie
z powodu choroby nowotworowej, sà zaliczane
bezwzgl´dnie do interwencji ze wskazaƒ ˝y-
ciowych. Z tego powodu u chorych z bardzo z
du˝ym ryzykiem oko∏operacyjnym ostateczna
dyskwalifikacja z leczenia operacyjnego powin-
na byç podj´ta tylko w wyjàtkowych sytuacjach,
kiedy mimo post´powania terapeutycznego nie
mo˝na uzyskaç optymalnego wyrównania stanu
chorego.

Podsumowanie 

Przedstawione propozycje zasad post´powa-
nia oko∏operacyjnego sà próbà usystematyzowa-
nia dost´pnej wiedzy w ramach dobrej praktyki
klinicznej (ang. good clinical practice, GCP).  ●

www.magazynorl.pl 25

▲



PiÊmiennictwo

– Ali M.J., Davison P., Pickett W. i in. (2000) ACC/AHA guidelines as 
predictor of postoperative cardiac outcomes. Can. J. Anaesth. 47, 10-19.

– Addolarato G., Capristo E., Greco A.V. i in. (1999) Nutritional status and
body fluid distribution in chronic alcoholics compared with controls. 
Alcohol Clin. Exp. Res. 23, 1232-1237.

– Arozullah A.M., Conde M.V., Lavrance V.A. (2003) Preoperative 
evaluation for postoperative pulmonary complications. Med. Clin. North 
Am. 87, 153-173. 

– Behne M., Hermann R., Lischke V. i in. (1980) Prolongation of the QT 
interval in the ECG following surgery of the neck (neck dissection). HNO
37, 499-553.

– Borggreven P.A., Kiuk D.J., Quak J.J. i in. (2003) Comorbid condition as 
a prognostic factor for complications in major surgery of the oral cavity 
and oropharynx with microvascular soft tissue reconstruction. Head Neck 
25, 808-815.

– Brookes G.B. (1985) Nutritional status – a prognostic indicator in head 
and neck cancer. Otolaryngol. Head and Neck Surg. 93, 69-74. 

– Choy A.M., Lang C.C., Roden D.M. i in. (1998) Abnormalities of the QT 
interval in primary disorders of autonomic failure. Am. Heart J. 136, 664-671.

– Denham J.W., Hauer-Jensen M. (2002) The radiotherapeutic – a complex 
„wound”. Radiother. Oncol. 63, 129-145.

– Farell G.C. (2002) Drugs and steatohepatitis. Semin. Liver Dis. 22, 185-194.
– Fauchier L., Babuty D., Poret P. i in. (2000) Comparison of long–term 

outcome of alcoholic and idiopathic dilated cardio-myopathy. Eur. Heart 
J. 21, 267-269.

– Ferguson M.K. (1999) Preoperative assessment of pulmonary risk. Chest 
115, 58-63. 

– Fifth ACCP Consensus Conference on Antithrombotic Therapy (1998) 
Chest 114, 439-742.

– Fleisher L.A., Eagle K.A. (2001) Lowering cardiac risk in noncardiac
surgery. N. Engl. J. Med. 345, 1677-1682.

– Fleisher L.A., Nelson A.H., Rosenbaum S.H. (1995) Postoperative
myocardial ischemia: etiology of cardiac morbidity or manifestation of 
underlying disease. J. Clin. Anaesth. 7, 97-102.

– Forgarty B.J., Khan K., Ashall G. i in. (1999) Complications of long 
operations: a prospective study of morbidity associated with prolonged 
operative time (>6h). Br. J. Plast. Surg. 52, 33-36.

– Gondret R., Dominici L., Angelard B. (1995) Safety of preoperative 
enxaparin in head and neck cancer surgery. Head and Neck Surgery 17, 1-6.

– Hall S.F., Groome P.A., Rothwell D. (2000) The impact of comor-bidity on 
the survival of patients with squamous cell carcinoma of head and neck. 
Head and Neck 22, 317-322.

– Hasina R., Hulett K., Bicciato S. i in. (2003) Plasminogen activator inhibitor-2:
a molecular biomarker for head and neck cancer progression. Cancer Res. 
63, 555-559.

– Hollenberg S.M. (1999) Preoperative cardiac risk assessment. Chest 115, 
51-57. 

– Jaeschke H., Gores G.J., Cederbaum A.I. (2002) Mechanisms of hepatoto-
xicity. Toxicol. Sci. 65, 166-176.

– Karnath B.M. (2002) Preoperative cardiac risk assessment. Am. Fam. 
Physician. 15, 1889-1896.

– Liber C.S. (1997) Ethanol metabolism, cirrhosis and alcoholism. Clin. Chim. 
Acta 257, 59-84. 

– Lopez M.J., Robinson P., Madden T. (1994) Nutritional supportand pro-
gnosis in patients with head and neck cancer. J. Surg. Oncol. 55, 33-36.

– Lyman G.H. (2000) A predictive model for neutropenia associated with 
cancer chemotherapy. Pharmacotherapy 20, 104-111.

– Moores L.K. (2000) Smoking and postoperative pulmonary complications. 
An evidence-based review of the recent literature. Clin. Chest Med. 21, 
139-146. 

– Nakagawa M., Tanaka H., Tsukuma H. i in. (2001) Relationship between 
the duration of the preoperative smoke period and the incidence of post-
operative pulmonary complications after pulmonary surgery. Chest 120,
705-710.

– Nguyen T.V., Yueh B. (2002) Weight loss predicts mortality after recurrent 
oral cavity and oropharyngeal carcinomas. Cancer 1, 553-562.

– Ong S.K., Morton R.P., Kolbe J. (2004) Pulmonary complication following 
major head and neck surgery with traheostomy; prospective, randomi-
zed, controlled trial, prophylactic antibiotics. Arch. Otolaryngol. Head and 
Neck Surg. 130, 1084-1087.

– Overend T.J., Anderson C.M., Lucy D.S. i in. (2001) The effect of incentive
spirometry on postoperative pulmonary complications. Chest 120, 
971-978.

– Peterson D.E., Cariello A. (2004) Mucosal damage: a major risk factor for 
severe complications after cytotoxic therapy. Semin. Oncol. 31, 35-44.

– Piano M.R. (2002) Alcoholic cardiomyopathy. Chest 121, 1638-1650.
– Piccirillo J.F. (2000) Impact of comorbidity and symptoms on the prognosis

of patients with oral carcinoma. Arch. Otolaryngol. Head and Neck Surg.
126, 1086-1088.

– Preedy V.R., Reilly M.E., Patel V.B. i in. (1999) Protein metabolism in alco-
holism: effects on specific tissues and the whole body. Nutrition 15, 604-
-608. 

– Pugliano F.A., Piccirillo J.F., Zequeira M.R. i in. (1999) Clini-cal-severity 
staging system for oral cavity cancer: five-year survival rates. Otolaryngol.
Head and Neck Surg. 120, 38-45.

– Pye M., Quinn A.C., Cobbe S.M. (1994) QT interval dispersion: a non-
-invasive marker of susceptibi to arrhythmia in patients with sustained 
ventricular arrhythmias? Br. Heart J. 71, 511-514.

– Rao M.K., Reilley T.E., Schuller D.E. i in. (1992) Analysis of risk factors for
postoperative pulmonary complications in head and neck surgery. Laryn-
goscope 102, 45-47.

– Reid B.C., Alberg A.J., Klassen A.C. i in. (2001) The American 
Society of Anesthesiologists`class as a comorbidity index in a coho
head and neck cancer surgical patients. Head and Neck 11, 985-994. 

– Rubenstein E.B., Peterson D.E., Schubert M. i in. (2004) Clinical gudelines 
fort he prevention and treatment of cancer therapy – induced oral and 
gastrointestinal mucositis. Cancer 1, 2026-2046.

– Ruciƒska M., Wojtukiewicz M.Z. (1999) Zespó∏ wyniszczenia nowotworo-
wego. Nowotwory 49, 53-62. 

– Shaari C.M., Buchbinder D., Constantino P.D. (1998) Complications of 
microvascular head and neck surgery in the elderly. Arch. Otolaryngol. 
Head and Neck Surg. 124, 407-411.

– Shestak K.C., Jones N.F., Wayne W. i in. (1992) Effect of advanced age and 
medical disease on the outcome of microvascular reconstruction for head 
and neck defects. Head and Neck Surg. 14-18.

– Simpson K.H., Murphy P.G., Hopkins P.M. i in. (1996) Prediction of 
outcomes in 150 patients having microvascular free tissue transfers to the 
head and neck. British Journal of Plastic Surgery 49, 267-273.

– Singh B., Bhaya M., Stern J. i in. (1997) Validation of the Charlson Comorbi-
dity Index in Patients with Head and Neck Cancer: A multi-instutional 
study. Laryngoscope 107, 1469-1475.

– Singh B., Cordeiro P., Santamaria E. i in. (1999) Factors associated with 
complications in microvascular reconstruction of head and neck defects. 
Plast. Reconstr. Surg. 103, 403-411.

– Sorensen L.T., Karlsmark T., Gottrup F. (2003) Abstinence from smoking 
reduces incisional wound onfection: a randomized controlled trial. Ann. 
Surg. 238, 1-5.

– Spires J.R., Byers R.M., Sanchez E.D. (1989) Pulmonary throm boembo-
lism after head and neck surgery. South. Med. J. 82, 1111-1115.

– Stone H.B., Coleman N., Anscher M.S. i in. (2004) Wp∏yw radioterapii 
na zdrowe tkanki: konsekwencje i mechanizmy. The Lancet Oncology 1,
16-24.

– Szaw∏owski A. (2001) Zaburzenia od˝ywiania i zasady sztucznego ˝ywienia 
u chorych na nowotwory. W: Onkologia kliniczna. Red.: Krzakowski M. 
Borgis Wydawnictwo Medyczne, Warszawa, 435-453. 

– TashiroT., Yamamori H., Takagi K. (1998) Wielonienasycone kwasy t∏usz-
czowe n-3 vs n-6 w chorobach krytycznych. Nutrition 14, 551-553.

– Tayek J.A. (1997) Nutritional and biochemical aspects ot the cancer 
patients. W: Nutritional oncology. Red.: Heber D., Blackburn G.L., 
Vay Liang W. Go. Academic Press, London, 519-536. 

– Tchekmedyian N.S. (2002) Anemia in cancer patients: significance, 
epidemiology, and current therapy. Oncology (Huntingt.) 16, 17-24.

– The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects 
of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ranapril, on cardiovascu-
lar events in high-risk patients (2000) N. Engl. J. Med. 342, 145-153.

– Van Bokhorst de van der S., Van Leeuwen P.A., Kuik D.J. (1999) The im-
pact of nutritional status on prognoses of patient with advanced head and 
neck cancer. Cancer 86, 519-527.

– Wang J.G., Staessen J.A. (2001) The benefit of treating isolated systolic  
hypertension. Curr. Hepertens Rep. 3, 333-339. 

– Weber R.S., Hankins P., Rosenbaum B. (1993) Nonwound infections 
following head and neck oncologic surgery. Laryngoscope 103, 22-27.

– Wojtukiewicz M.Z., Ruciƒska M. (1999) Aktywacja krzepni´cia u chorych 
na nowotwory: implikacje kliniczne. Nowotwory 4, 381-391.

– Yang G.P., Lomgaker M.T. (2003) Abstinence from smoking reduces 
incisional wound infection randomized, controlled trial. Ann. Surg. 
238, 6-8.

– Zasady post´powania w nadciÊnieniu t´tniczym. Stanowisko Polskiego 
Towarzystwa NadciÊnienia T́ tniczego (2003). NadciÊnienie T́ tnicze 7. 

mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY26


