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Pójdêmy wszyscy do stajenki

Pójdêmy wszyscy do stajenki, 
Do Jezusa i Panienki! 
Powitajmy maleƒkiego 
I Maryj´ Matk´ Jego. 

Witaj Jezu ukochany, 
Od Patryjarchów czekany, 
Od Proroków og∏oszony, 
Od narodów upragniony. 

Witaj Dziecinko w ˝∏obie, 
Wyznajemy Boga w Tobie, 
CoÊ si´ narodzi∏ tej nocy, 
ByÊ nas wyrwa∏ z czarta mocy. 

Witaj Jezu nam zjawiony,
Witaj dwakroç narodzony,
Raz z ojca przed wieków wiekiem,
A teraz z matki cz∏owiekiem.

Któ˝ to s∏ysza∏ takie dziwy?
TyÊ cz∏owiek i Bóg prawdziwy,
Ty ∏àczysz w boskiej osobie
Dwie natury ró˝ne sobie.

O, szcz´Êliwi pastuszkowie, 
Któ˝ radoÊç waszà wypowie? 
Czego ojcowie ˝àdali, 
ByÊcie pierwsi oglàdali. 

O, Jezu nasze kochanie,
Czemu nad niebios mieszkanie
Przek∏adasz n´dz´, ubóstwo,
I wyniszczesz swoje Bóstwo?

Z okazji Âwiàt 

Bo˝ego Narodzenia 

oraz Nowego Roku 

wszystkim sympatykom Magazynu 

sk∏adam najserdeczniejsze 

˝yczenia ciep∏a rodzinnego, 

mi∏oÊci i radoÊci 

na ka˝dy kolejny dzieƒ.
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TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

W koƒcu XIX stulecia wybitnà rol´ w dziedzi-
nie chorób uszu odegra∏ dr med.Teodor Heiman.
Urodzony w Warszawie, studia na Wydziale
Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszaw-
skiego ukoƒczy∏ w 1872 r. Prawie rok pracowa∏
na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Dzieciàtka
Jezus w Warszawie, nast´pnie przeniós∏ si´
do Pilicy. W roku 1874 wstàpi∏ do s∏u˝by woj-
skowej. W 1879 roku przyznano mu stopieƒ
doktora medycyny po obronie pracy pt. O wp∏ywie
chlorku pilokarpiny na krà˝enie krwi i wydalanie
potu. W dwa lata póêniej objà∏ kierownictwo
Oddzia∏u Chorób Uszu, Nosa i Gard∏a Szpitala
Ujazdowskiego.

W roku 1882 odbywa∏ studia otiatryczne
u Adama Politzera i Victora Urbantschitscha
w Wiedniu. Odwiedza∏ tak˝e kliniki chorób
usznych i szpitale majàce takie oddzia∏y w Berli-
nie, Wurzburgu, Heidelbergu, Pary˝u, Londynie
i Bordeaux. Oddzia∏em otiatrycznym Szpitala
Ujazdowskiego kierowa∏ do 1898 r. Przez ca∏y
okres s∏u˝by wojskowej prowadzi∏ tak˝e praktyk´
prywatnà.

W roku 1899 po otrzymaniu nominacji
na starszego lekarza szpitala w Tambowie, nie
chcàc porzuciç kraju, poda∏ si´ do dymisji i po
25 latach zrezygnowa∏ ze s∏u˝by wojskowej. By∏
potem brany pod uwag´ przy obsadzaniu katedr
otiatrii na Cesarskim Uniwersytecie Warszaw-
skim oraz Wojskowej Akademii Lekarskiej w Pe-
tersburgu, nie zosta∏ jednak zatwierdzony przez
w∏adze carskie.

Od 1879 r. przez wiele lat by∏ czynnym
cz∏onkiem Towarzystwa Lekarskiego Warszaw-
skiego. Od 1892 r. dzia∏a∏ w Sekcji Laryngolo-
gicznej Towarzystwa Lekarskiego Warszaw-
skiego, przewodniczàc jej w latach 1909–1910.

By∏ cz∏onkiem wielu towarzystw lekarskich, tak-
˝e zagranicznych. Kiedy s∏ynny otiatra Hermann
Schwartze (1837–1910) z Halle obchodzi∏
w 1907 r. siedemdziesiàtà rocznic´ urodzin,
redakcja Archiv für Ohrenheilkunde wyda∏a
numer jubileuszowy, w którym znalaz∏y si´ prace
dwóch polskich lekarzy: Jana S´dziaka i w∏aÊnie
Teodora Heimana, który umieÊci∏ tam artyku∏ pt.
Diagnose des otitischen Hirnabscess [1].

Publikacje naukowe Teodora Heimana mo˝-
na podzieliç na trzy grupy.

Pierwsza to prace kazuistyczne, w których
porusza∏ wiele naj˝ywotniejszych kwestii wspó∏-
czesnej otologii. Kazuistyka ta by∏a wysoce
pouczajàca, gdy˝ oparta na materiale d∏ugo i
dok∏adnie obserwowanym, uzupe∏nionym bada-
niami anatomopatologicznymi Oddzia∏u Szpitala
Ujazdowskiego. Dzi´ki klinicznemu doÊwiadcze-
niu Heiman sta∏ si´ nie tylko bystrym diagnostà,

TEODOR HEIMAN 
(1848–1917)

▲
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lecz tak˝e sprawnym chirurgiem otiatrycznym.
Znamienne by∏y jego s∏owa wypowiedziane
w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim: „Oto-
logia stan´∏a na w∏aÊciwym gruncie dopiero
wtedy, gdy sta∏a si´ dzia∏em chirurgii, a zatem
ratuje ˝ycie wielu ludzi, skazanych dawniej
na Êmierç niechybnà”.

Grup´ drugà tworzà prace o charakterze
dydaktycznym. Ju˝ w 1901 r. w Jenie wysz∏a cie-
kawa publikacja Heimana pt. Über letale Ohren-
krankungen. Na czo∏o wybija∏a si´ jednak wy-
dana w 1902 r. ksià˝ka zatytu∏owana Choroby
narzàdu s∏uchowego przeznaczona dla lekarzy
praktyków i studentów medycyny, liczàca 742
strony i 161 rycin. By∏ to w∏aÊciwie pierwszy
w Polsce oryginalny podr´cznik chorób ucha,
mimo ˝e ju˝ w 1868 r. Bronis∏aw Taczanowski
wyda∏ po polsku podr´cznik otiatrii; praca ta
jednak by∏a skróconà kompilacjà dzie∏ Adama
Politzera i Antona von Troeltscha. Jak ka˝dy
podr´cznik, tak i dzie∏o Heimana by∏o w pew-
nym sensie kompilacjà; autor posi∏kowa∏ si´
podr´cznikami Hermanna Schwartzego, Adama
Politzera, Victora Urbantschitscha i Louisa
Jacobsona.

W 1909 r. ukaza∏a si´ jego ksià˝ka pt. S∏uch
– ucho i hygiena ucha. W 1912 r. pras´ drukar-
skà opuÊci∏o dzie∏o pt. Krótki rys historyi otiatryi
dedykowane Szkole G∏ównej Warszawskiej
w 50-lecie jej powstania. Warszawski otiatra od-
czuwa∏ potrzeb´ napisania takiej ksià˝ki,
oÊwiadczajàc w przedmowie, ˝e „kto chce po-
znaç dok∏adnie medycyn´ lub jakiÊ jej dzia∏, kto
zawodu swego nie chce traktowaç jak zwyczajne
rzemios∏o, ten nie mo˝e obejÊç si´ bez znajo-
moÊci tego, co zrobiono w przesz∏oÊci, bez
zapoznania si´ z przebiegiem rozwoju nauki,
przynajmniej w zarysach ogólnych”. 

S´dziak zarzuci∏ Heimanowi, ̋ e dzia∏ dotyczàcy
chorób uszu w naszym kraju zajmowa∏ niepropor-
cjonalnie ma∏o miejsca w stosunku do ca∏ego
dzie∏a (zaledwie 12 stron na ogólnà liczb´ 208),
a tak˝e w stosunku do historii otiatrii w innych
krajach. By∏ to zarzut s∏uszny. Mimo utraty poli-
tycznej samodzielnoÊci, otolaryngologia polska
znajdowa∏a si´ na wzgl´dnie dobrym poziomie;
na ziemiach polskich nie brakowa∏o lekarzy, któ-
rzy swoimi pracami przyczynili si´ do rozwoju
nauki, nie tylko polskiej. Krótki rys... spe∏ni∏ jed-
nak w owych czasach swoje zadanie; spe∏nia je
zresztà i obecnie jako jedyny w j´zyku polskim
podr´cznik historii chorób uszu. 

W roku 1914 w Pary˝u wysz∏o w j´zyku
francuskim dzie∏o Heimana pt. L’oreille et ses
maladies. To znacznie rozszerzone i uzupe∏nione
wydanie podr´cznika z 1902 r. zyska∏o pochlebne
oceny wymagajàcej fachowej prasy francuskiej.

Trzecià wreszcie grup´ prac Heimana stano-
wi∏y publikacje niemajàce zwiàzku z otiatrià. Spo-
Êród nich nie mo˝na nie wspomnieç o ksià˝ce pt.
Etyka lekarska i obowiàzki lekarza. Ta eklektycz-
na w charakterze publikacja porusza∏a kwestie
deontologiczne, uczy∏a etyki zawodowej [2].

Pracy naukowej poÊwi´ci∏ Heiman ca∏e ˝y-
cie. Jego dewizà by∏a maksyma, którà wypisa∏
na jednym ze swoich dzie∏: „˚yj´, póki pracuj´.
Pracuj´, póki ˝yj´!”

„Bàdêmy wierni pi´knym tradycjom, które
nam zostawili tacy twórcy... otolaryngologii, jak
Przemys∏aw Pienià˝ek, Antoni Jurasz, Teodor
Heryng, Teodor Heiman...” – powiedzia∏ Antoni
Dobrzaƒski na pierwszym walnym zebraniu
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego
po drugiej wojnie Êwiatowej [3]. RzeczywiÊcie,
Teodor Heiman pozostawi∏ w polskiej nauce Êlad
trwa∏y.

prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek

Przypisy
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Kron. Lek. 1917, R. LII, nr 50, s. 52.

2. J. S´dziak (oc:) D-r med. T. Heiman: Krótki rys historyi otiatryi.
Zdrowie 1912, t. XXVIII, nr 11, s. 807-810.
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ROZWÓJ  S¸YSZENIA  
I MOWY U DZIECI

dr med. Katarzyna Bieƒkowska

Wojewódzki Szpital Podkarpacki 
im. Jana Paw∏a II w KroÊnie
Oddzia∏ Otolaryngologiczny
Ordynator: lek. Joanna Wroƒska
Poradnia Surdologopedyczna
Kierownik: lek. Piotr Jurczak
ul. Korczyƒska 57, 38-400 Krosno

HEARING AND SPEECH DEVELOPMENT IN
CHILDREN

The two main functions of a language are the
following: recognition and communication. The first
means the application of a language to beyond –
language reality is presentation and representation.
Owing to the function a report sends the receiver
back to the context of the outer world, of which
the information is carried. The second function –
communicational – makes possible the communica-
tion between people. A language is precisely
connected with development and cognitional
functioning of a man. It is not only instrument,
but also a form of thinking. An ability of the verbal
communication is not born – in it is a learnt while
a man grows, together with the development of
particular skills. This extremelly complicates ability
is acquired by listening and subseqently imitating
the environment. In the work, the stages of a
language development in children are presented.

(Mag. ORL, 2008, VII, 4, 93–103)

Key words: 
hearing damage, speech development in children

Bocian chodzi∏ na d∏ugich czerwonych
nogach i papla∏ po egipsku; nauczy∏ si´
bowiem tego j´zyka od matki. 

J.Ch. Andersen – Brzydkie kaczàtko

Cz∏owiek nie rodzi si´ z umiej´tnoÊcià werbal-
nego porozumiewania si´, uczy si´ jej z wiekiem
wraz z rozwojem poszczególnych sprawnoÊci. Tej
niezwykle skomplikowanej czynnoÊci nabywa,
jak s∏usznie zauwa˝y∏ Andersen, s∏uchajàc, a
nast´pnie naÊladujàc najbli˝sze otoczenie, naj-
cz´Êciej matk´, której j´zyk przyswaja jako
prymarny (Karczmarek 1977, Pirmolin 2003,
Aitichson 2004). Przed pojawieniem si´ pierw-
szych dêwi´ków oznaczajàcych zrozumia∏e dla
nas s∏owa, dziecko u˝ywa ca∏ego inwentarza
systemowych i niesystemowych dêwi´ków oraz
gestów majàcych na celu nawiàzanie kontaktu
z otoczeniem. Oznacza to, ̋ e dziecko porozumiewa
si´ z innymi najpierw za pomocà licznych Êrod-
ków niej´zykowych (dêwi´ków, p∏aczu, min, ge-
stów itp.), a nast´pnie u˝ywa w tym celu j´zyka
(Kornas-Biela 1993).

J´zyk ma dwie g∏ówne funkcje: poznanie
i porozumiewanie si´. Pierwsza polega na odno-
szeniu j´zyka do rzeczywistoÊci pozaj´zykowej,
jej przedstawianiu i reprezentowaniu. Dzi´ki tej
funkcji komunikat odsy∏a odbiorc´ do kontekstu
Êwiata zewn´trznego, o którym informacj´ nie-
sie. Druga funkcja – komunikacyjna – umo˝liwia
porozumiewanie si´ ludzi pomi´dzy sobà. J´zyk
ma Êcis∏y zwiàzek z rozwojem i funkcjonowa-
niem poznawczym cz∏owieka, jest nie tylko na-
rz´dziem, ale tak˝e formà myÊlenia. O zachowa-
niach j´zykowych decyduje nie tylko gramatyka,
ale równie˝ takie czynniki, jak role pe∏nione
przez u˝ytkowników j´zyka w grupach spo∏ecz-
nych i sytuacje, w jakich rozmowy przebiegajà.
Zgodnie z tym za∏o˝eniem najbardziej istotne
jest rozumienie i tworzenie zrozumia∏ego tekstu.

Ka˝de niemowl´ ludzkie mo˝e przyswoiç
z jednakowà ∏atwoÊcià ka˝dy z istniejàcych
na Êwiecie j´zyków (Kurcz 2001, Aitichson 2004,
Pirmolin 2003). Dokonuje tego bez wzgl´du
na wysi∏ki otoczenia na podstawie dostarcza-
nych mu nie zawsze poprawnych czy pe∏nych

PRACA RECENZOWANA
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Tabela 1. Stadia rozwoju mowy wg Aitichson.

Stadium j´zykowe Wiek

P∏acz Od urodzenia

Gruchanie 6 tygodni

Gaworzenie 6 miesi´cy

Poczàtki intonacji 8 miesi´cy

Wypowiedzi jednowyrazowe pierwszy rok

Wypowiedzi dwuwyrazowe 18 miesi´cy

Koƒcówki fleksyjne dwa lata

Pytania, przeczenia 2 lata i 3 miesiàce

Rzadkie lub z∏o˝one konstrukcje 5 lat

Dojrza∏a mowa 10 lat

wzorów j´zykowych. Wielokrotnie powtórzone
wyrazy, zdania czy inne frazy utrwalajà si´ i jako
s∏uchowe Êlady wyrazów zostajà „zapisane”
w mózgu. Ka˝de dziecko przechodzi przez sta∏e
etapy rozwoju mowy: od pierwszego krzyku
do wypowiedzi jedno-, dwuklasowych, nast´p-
nie wieloelementowych ciàgów – najpierw wy-
razowych póêniej zdaniowych. Poziom ogólnego
rozwoju psychofizycznego, w szczególnoÊci
poznawczego, dziecka ma bezpoÊredni wp∏yw
na proces nabywania umiej´tnoÊci j´zykowych
(Ga∏kowski 1976). Osobnicze ró˝nice rozwoju
poszczególnych dzieci mogà spowodowaç prze-
suni´cia w przebiegu poszczególnych etapów
uczenia si´ j´zyka. Tempo rozwoju zale˝y bo-
wiem od wielu czynników, m.in.: od aktywnoÊci
dziecka, iloÊci i jakoÊci odbieranych stymulacji,
od wrodzonych zdolnoÊci, udzia∏u otoczenia
(Zar´bina 1980). Badacze nie potwierdzajà hipo-
tezy dotyczàcej wp∏ywu p∏ci na rozwój j´zyka,
np. kompetencji fonologicznej (Lipowska 2001).
Ogólne stadia rozwoju mowy i odpowiadajàcy im
wiek ˝ycia dziecka przedstawia tabela 1 oraz
rycina 1 (Aitichson 1990). 

Podzia∏ ten przedstawia nadawcze (czynne)
mo˝liwoÊci j´zykowe, pomija jednak równie
wa˝nà p∏aszczyzn´ rozumienia (biernà). Bez roz-
woju rozumienia nie ma mówienia, staje si´ ono
jedynie bezmyÊlnym powtarzaniem dêwi´ków,
które s∏uchajàcemu przywodzà na myÊl znaczenie
zakonotowane w okreÊlonym ciàgu fonemów.

W szerokim zakresie rozwój mowy mo˝na
podzieliç na dwa okresy: prelingwalny i ling-
walny. Pierwszy ma charakter przygotowawczy
i dotyczy wieku prenatalnego i niemowl´cego,
na który przypada rozwój podstawowych funkcji

fizycznych i psychicznych. Kszta∏tujà si´ i doj-
rzewajà umiej´tnoÊci s∏uchowe pozwalajàce od-
kryç znaczenie znaków j´zykowych. W drugim
okresie (lingwalnym) nast´puje odkrycie kodu
j´zykowego i doskonalenie umiej´tnoÊci jego
u˝ycia.

Inny podzia∏ rozwoju mowy, który tradycyj-
nie funkcjonuje w Polsce, przedstawi∏ j´zyko-
znawca zwany ,,ojcem polskiej logopedii”, Leon
Karczmarek (Karczmarek 1953, 1977). Na pod-
stawie obserwacji wyró˝ni∏ nast´pujàce etapy
rozwoju mowy dziecka, które stanà si´ podstawà
niniejszego opisu (tab. 2):

● okres przygotowawczy (3–9 miesiàc ˝ycia
p∏odowego)

● okres melodii (od urodzenia do koƒca
pierwszego roku ˝ycia)

● okres wyrazu (od pierwszego do drugiego
roku ˝ycia)

● okres zdania (od drugiego do trzeciego 
roku ˝ycia)

● okres swoistej mowy dzieci´cej (od trze-
ciego do siódmego roku ˝ycia).

Proces uczenia si´ j´zyka jest skomplikowa-
ny, d∏ugotrwa∏y i zale˝ny od wielu czynników.
Istniejà jednak niezb´dne warunki prawid∏owe-
go przyswajania mowy przez dziecko (Jatrz´-
bowska 1999, Zaleski 1998):

● prawid∏owa budowa i funkcjonowanie 
aparatu artykulacyjnego

● prawid∏owa budowa i funkcjonowanie 
narzàdu s∏uchu

● prawid∏owa budowa i funkcjonowanie 
cz´Êci korowej i podkorowej oÊrodkowego 
uk∏adu nerwowego

● prawid∏owa stymulacja i wzorce Êrodowi-
skowe. 

U dzieci, u których spe∏nione zostajà wszyst-
kie czynniki, mowa rozwija si´ w normie, ulega-
jàc wahaniom czasowym zale˝nym od indywidu-
alnego tempa rozwoju biologicznego (Natowska
1980, Do∏´ga 2002).

Okres przygotowawczy 

Ju˝ okres prenatalny ma olbrzymie znacze-
nie w rozwoju mowy dziecka. Od 3 do 9 miesià-
ca ˝ycia p∏odowego wykszta∏cajà si´ narzàdy
mowy nadawcze (oÊrodki i drogi nerwowe, nasa-
da, krtaƒ, p∏uca) i odbiorcze (wzrok, s∏uch, drogi
i centralne oÊrodki s∏uchowe i wzrokowe).
W pierwszym trymestrze rozwoju prenatalnego
organ s∏uchu jest najlepiej rozwini´tym orga-
nem zmys∏owym. Mi´dzy czwartym a piàtym
miesiàcem p∏ód zaczyna reagowaç na bodêce
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akustyczne. W licznych badaniach (np. Kornas-
-Biela 1993, Pirmolin 2003) stwierdzano wzrost
aktywnoÊci ruchowej i zmiany w procesach fizjo-
logicznych pod wp∏ywem bodêców dêwi´kowo-
-wibracyjnych. Pojawia si´ zmiana mimiki twarzy
i u∏o˝enia ca∏ego cia∏a. Ju˝ wtedy tworzy si´ asy-
metria mózgowa w zakresie odbioru dêwi´ków.
Pó∏kula lewa ma genetycznie zaprogramowanà,
a wi´c potencjalnie wi´kszà zdolnoÊç do specja-
lizacji w zakresie mowy (Kornas-Biela 1993).
W 28 tygodniu sta∏à reakcjà na dêwi´k jest
odruch oczny. Dziecko reaguje na ha∏as ze-
wn´trzny (+/-40 dB), zw∏aszcza na niskie tony
(<500 Hz). Odbiera zmiany rytmu i intonacji,
czyli reaguje na prozodi´ mowy (Pirmolin 2003).

Z badaƒ przeprowadzanych wÊród kobiet
w cià˝y przez Lecanuet i in. 1989 (Kornas-Biela
1993) wynika, ˝e rozwój umiej´tnoÊci s∏ucho-
wych zale˝y od wielu czynników, wÊród których
wymieniç nale˝y:

● cechy bodêca (cz´stotliwoÊç, nat´˝enie)
● rodzaj bodêca (np. czyste tony, muzyka 

ró˝nych instrumentów, wypowiedzi ludzkie,
szum, odg∏osy pracy narzàdów wewn´trz-
nych, pracy maszyn)

● sposób emisji (odleg∏oÊç êród∏a dêwi´ku)
● sposób oceny reakcji dziecka
● wiek dziecka (okres cià˝y lub etap porodu)
● stan zdrowia matki i dziecka
● aktualny stan behawioralny
● p∏eç1..
Z∏o˝ony mechanizm odpowiedzialny za s∏y-

szenie funkcjonuje od 25 tygodnia cià˝y (Vasta
1995). Przez nast´pne tygodnie doskonali si´.
Dowodem na odbieranie przez dziecko bodêców
akustycznych jest zmiana aktywnoÊci po poda-
niu bodêca lub po zaprzestaniu emisji dêwi´ku.
Je˝eli dêwi´ki sà silne i rytmiczne (np. uderzenia
b´bna), ju˝ 25- tygodniowe dziecko mo˝e dosto-
sowaç swoje ruchy do ich tempa (Lileyu 1981).
W tym równie˝ okresie pojawia si´ odruch oczny
oraz wybudzenie ze snu jako reakcja na g∏oÊne
dêwi´ki. Reakcja dziecka na silny ha∏as charak-
teryzuje si´ wzrostem cz´stotliwoÊci rytmu ser-
ca oraz zwi´kszeniem aktywnoÊci motorycznej.
Pojawia si´ równie˝ reakcja na cisz´ – umiesz-
czenie matki w dêwi´koszczelnej kabinie powo-
duje stopniowe przystosowywanie si´ dziecka
do ciszy, ujawniajàce si´ uregulowaniem rytmu
pracy serca i ustaniem aktywnoÊci ruchów cia∏a.
Stwierdzono ponadto zmiany w rytmie pracy
serca w odpowiedzi na bodêce s∏uchowe ró˝nià-
ce si´ zarówno nat´˝eniem, jak i cz´stotliwoÊcià
(Kornas-Biela 1993, Pujol i Uziel 1994).

Okres melodii

Dziecko w procesie nabywania j´zyka two-
rzy zr´by swojego systemu fonologicznego, czy-
li magazynuje w rozwijanej przez siebie pami´-
ci umys∏owe wzorce poszczególnych kszta∏tów
dêwi´kowych.

P. ¸obacz

Zaraz po porodzie dziecko wydaje pierwszy
krzyk, którym uruchamia trzy uk∏ady: odde-
chowy, fonacyjny i artykulacyjny. Krzykiem ma-
nifestuje swoje potrzeby, za pomocà krzyku
komunikuje otoczeniu o swoim niezadowoleniu.
W krzyku niemowl´cia wyst´pujà elementy nie-
artyku∏owane, trudne do okreÊlenia, niektóre
dêwi´ki zbli˝one sà do samog∏osek a, o, u. Te
reakcje g∏osowe stopniowo przekszta∏cajà si´
w tzw. p∏aczliwe wokalizacje, charakteryzujàce
si´ innym czasem trwania, wysokoÊcià i melo-
dyjnoÊcià. Wtedy najcz´Êciej rodzice potrafià
rozró˝niç rodzaj p∏aczu dziecka oraz manifesto-
wany w ten sposób stan lub brak czegoÊ (g∏ód,
dyskomfort zwiàzany z ch∏odem, bólem itp.).
Pierwsze reakcje na g∏oÊne dêwi´ki przejawiajà
si´ reakcjami odruchowymi, takimi jak: odruch
uszno-powiekowy Moro, przerwanie ssania bàdê
p∏aczu, reakcja orientacyjna, ogólne pobudzenie,
zmiana rytmu oddychania, pracy serca, wybu-
dzenie z p∏ytkiego snu (Vasta 1995, Pruszewicz
2003). 

Oko∏o drugiego miesiàca ˝ycia dziecko za-
czyna wydawaç dêwi´ki nazywane przez jednych
g∏u˝eniem (Kurkowski 2002, Pruszewicz 2003),
przez innych gruchaniem (˚ebrowska 1986,
Do∏´ga 2003)2.

Wydaje ró˝ne nieartyku∏owane dêwi´ki, któ-
re sà wynikiem przypadkowych ruchów aparatu
artykulacyjnego. Sà to najcz´Êciej dêwi´ki gar-
d∏owe i tylnoj´zykowe, pojedyncze lub po∏àczo-
ne z samog∏oskà (Styczek 1980).

W czwartym miesiàcu ˝ycia kszta∏tuje si´
suprasegmentalna warstwa j´zyka. Nast´puje
„rozkwit” g∏u˝enia, nabiera ono linii melo-
dycznej, staje si´ bardziej Êpiewne. U matek
pojawia si´ tzw. fenomen baby talk, zwany ina-
czej motherese lub mowà kierowanà do dziecka,
polegajàcy na tym, ˝e matki zwracajàc si´
do dziecka mówià, wzbogacajàc kontur intona-
cyjny oraz reduplikujà dêwi´ki wydawane przez
dziecko, cz´sto podnoszàc timbre g∏osu (Kielar-
Turska 2002, Kurkowski 2002). 

Dziecko zauwa˝a, ˝e wydawane przez nie
dêwi´ki powodujà reakcj´ matki, rozszyfrowuje
znaczenie intonacji, reaguje p∏aczem na ton kar-
càcy i uspokaja si´ przy ∏agodnym, melodyjnym
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tonie wypowiedzi. Niemowl´ zawsze preferuje
dwa kana∏y przekazu: wzrokowy i s∏uchowy; tzw.
percepcja bimodalna jest warunkowana proce-
sem integracji s∏uchowo-wzrokowej. Pozwala
ona, dzi´ki dojrzewaniu po∏àczeƒ asocjacyjnych,
na kojarzenie s∏yszanych dêwi´ków z widzianym
obrazem. 

W piàtym bàdê szóstym miesiàcu ˝ycia g∏u-
˝enie przekszta∏ca si´ w gaworzenie. Niemowl´
powtarza s∏yszane sylaby i reduplikuje je na swój
u˝ytek, bawi si´ g∏osem, prowokujàc sprz´˝enie
zwrotne. Na tym etapie dziecko artyku∏uje
wszystkie samog∏oski ustne, wiele spó∏g∏osek –
najcz´Êciej w sylabach otwartych: p, b, t, d, k, g,
n, l, u, r oraz wiele innych dêwi´ków niesyste-
mowych. 

Oko∏o 7–8 miesiàca ˝ycia dziecko reaguje
na znaczenie mowy, nie tylko na intonacj´,
tempo i melodi´. Zaczyna rozumieç proste, naj-
cz´Êciej powtarzane wyrazy, takie jak swoje
imi´, przedmioty z najbli˝szego otoczenia.
Odkrywa, ˝e nazwy symbolizujà przedmioty, ˝e
ró˝ne rzeczy i czynnoÊci majà swoje nazwy.
OkreÊlone ciàgi fonemów zaczyna przypisywaç
pierwszym desygnatom. Oko∏o jedenastego mie-
siàca ˝ycia pojawia si´ tzw. echolalia fizjologicz-
na – dojrza∏a forma gaworzenia, kiedy dziecko
powtarza sylaby (np. mama, tata), niekoniecznie
wià˝àc je jeszcze z desygnatem. Pojawia si´ rów-
nie˝ pierwszych 2–5 wyrazów.

Pod koniec pierwszego roku u dziecka zaczy-
na kszta∏towaç si´ s∏uch fonematyczny. Pirmolin
(2003) podkreÊla, ˝e dziecko pomi´dzy 7 a 12
miesiàcem ˝ycia buduje struktur´ s∏uchowà
nastawionà na cechy fonologiczne j´zyka ojczy-
stego. Zaznacza, ˝e oko∏o pierwszego roku ˝ycia
prototyp jest zafiksowany na p∏aszczyzn´ prozo-
dycznà i segmentalnà tego j´zyka. Z kolei Perier
(1991) przytacza badania Werkera i Teresa wy-
kazujàce, ˝e dzieci w wieku od 6 do 8 miesiàca
˝ycia zdolne sà do rozró˝niania opozycji fono-
logicznej ka˝dego j´zyka. Zdaniem tych badaczy
utrata tej zdolnoÊci nast´puje w 12 miesiàcu
˝ycia. W zwiàzku z tym rodzi si´ pytanie zwerba-
lizowane przez J. Cieszyƒskà (2001), czy brak
wykorzystania tych zdolnoÊci doprowadza do ich
ca∏kowitego zaniku, czy te˝ pozostajà one
w uÊpieniu w∏aÊnie dlatego, ˝e nie wystàpi∏a
stymulacja? 

Dziecko w pierwszym roku ˝ycia kszta∏ci
wiele sprawnoÊci, które sà bazà jego dalszego
rozwoju (Kurcz 1992). Uczy si´ spostrzegania
wielozmys∏owego oraz doskonali umiej´tnoÊci,
s∏uchajàc j´zykowych i pozasystemowych dêwi´-
ków. S∏uchanie wymaga nie tylko poznania regu∏
j´zykowych, lecz tak˝e wiedzy o otaczajàcej

rzeczywistoÊci oraz doÊwiadczenia, którego
dziecko nabywa w ró˝nego typu intereakcjach
z innymi ludêmi. Regu∏a ta nosi nazw´ kompe-
tencji komunikacyjnej i uwypukla znaczenie
czynników spo∏ecznych w procesie porozumie-
wania si´ (Grabias 1997).

Okres wyrazu

„Instynkt nazywania” to krok milowy
w rozwoju ludzkoÊci. Zrozumienie, ˝e rzeczy
majà ró˝ne nazwy, przychodzi dzieciom w ró˝-
nym okresie, ale zazwyczaj przed up∏ywem
osiemnastego miesiàca ˝ycia. Wydaje si´ ono
tak zwyczajne, ˝e wi´kszoÊç rodziców wydaje
si´ go nie zauwa˝aç. 

J. Aitchison

Po ukoƒczeniu pierwszego roku ˝ycia dziecko
opanowuje elementarny zasób s∏ów okreÊlajàcy
przedmioty i osoby z najbli˝szego otoczenia.
Poczàtkowo u˝ywa wielu wyrazów dêwi´kona-
Êladowczych, wypowiada pojedyncze wyrazy,
a tak˝e luêno zespolone grupy wyrazów. Nast´-
puje gwa∏towny wzrost s∏ownika od +/- 50
s∏ów oko∏o 18. miesiàca ̋ ycia (Kurkowski 2002)
do oko∏o 300 pod koniec drugiego roku ˝ycia
(Skowroƒski 1993). Rozwijajà si´ s∏ownictwo
czynne i bierne oraz mowa zwiàzana bezpo-
Êrednio z dzia∏aniem (Kielar-Turska 2002).
Na kszta∏towanie s∏ownika ma wp∏yw rozwój
uwagi, spostrzegawczoÊci i pami´ci dziecka
oraz liczba i jakoÊç interakcji j´zykowych
z innymi ludêmi. 

Wi´kszoÊç dzieci pó∏torarocznych potrafi
spe∏niaç proste polecenia, mo˝na u nich zaob-
serwowaç poczàtki mowy spontanicznej. Oko∏o
15 miesiàca ˝ycia pojawia si´ partyku∏a prze-
czàca nie, która jest zrozumieniem funkcji sprze-
ciwu oraz oznacza odr´bnoÊç osoby. Wyrazy za-
czynajà zast´powaç gesty wskazujàce, którymi
dziecko pos∏ugiwa∏o si´ dotychczas, wyra˝ajàc
swoje potrzeby. Wyraz pe∏ni funkcj´ ca∏ej wy-
powiedzi. Pojedyncze s∏owo odgrywa rol´
wypowiedzi, a w po∏àczeniu z gestem lub
przy uwzgl´dnieniu kontekstu sytuacyjnego
mo˝e pe∏niç funkcj´ ca∏ego zdania, np. mama +
podniesienie ràk = kochana mamo weê mnie,
prosz´, na r´ce (Kielar-Turska 2000, 2002).
Dziecko zaczyna u˝ywaç s∏ów dla oznaczenia
przedmiotów, które sà nieobecne. Pod koniec
drugiego roku opowiada o swoich doznaniach
(Szuman 1968). 

Na poczàtku drugiego roku ̋ ycia w s∏owniku
dziecka przewa˝ajà rzeczowniki w mianowniku
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nazywajàce przedmioty z najbli˝szego otoczenia
i osoby. Póêniej pojawiajà si´ okreÊlajàce je przy-
miotniki wartoÊciujàce (dobry/be; ∏adny/brzydki)
i czasowniki okreÊlajàce rozumienie stanów
i czynnoÊci. Pod koniec drugiego roku ̋ ycia dzie-
ci pos∏ugujà si´ przymiotnikami pozwalajàcymi
opisywaç najbli˝szà rzeczywistoÊç (Szuman
1955, Zar´bina 1965).

Do obecnego inwentarza dêwi´ków zaliczajà
si´ samog∏oski ustne oraz spó∏g∏oski p, b, m, t, d,
n, k oraz palatalne spó∏g∏oski szeregu ciszàcego
Ê, ê, ç, ’ . Wymowa dziecka charakteryzuje si´
chwiejnoÊcià opozycji dêwi´cznoÊç/bezdêwi´cz-
noÊç oraz twardoÊç/mi´kkoÊç (Lipowska 2001).
W tym okresie wi´kszoÊç grup spó∏g∏oskowych
ulega uproszczeniu (Demel 1996). S∏owa
na p∏aszczyênie fonetycznej nie odpowiadajà po-
prawnej formie i niejednokrotnie sà zrozumia∏e
jedynie dla opiekunów. Do najcz´stszych zmian
nale˝à: powtórzenia, asymilacje, redukcje sylaby,
uproszczenia spó∏g∏oskowe, grup spó∏g∏osko-
wych oraz ca∏ych wyrazów, metatezy, kontami-
nacje, elizje wyg∏osu (Chmura-Klekotowa 1967,
Zar´bina 1980). Pojawia si´ wiele onomatopei,
sylaby nag∏osowe wyst´pujà w roli ca∏ego wy-
razu. Dziecko zaczyna ∏àczyç wyrazy w zlepki,
tworzy równowa˝niki zdaƒ i najprostsze zdania.

Okres zdania

Posiad∏szy instynkt nazywania, ludzie ju˝
zawsze chcà opisywaç rzeczy...

J. Aitichson

Pierwsze zdania sà dwuwyrazowe i wy∏àcz-
nie twierdzàce, dopiero z czasem pojawiajà si´
konstrukcje zdaƒ oznajmujàcych, przeczàcych
i pytajàcych. Dziecko zaczyna rozumieç roz-
mow´ rodziców dotyczàcà cz∏onków rodziny,
przedmiotów interesujàcych je lub aktualnych
wydarzeƒ. Rozró˝nienie znaczenia zdaƒ odbywa
si´ nadal w znacznej mierze na bazie analizy
zarysu intonacyjnego wypowiedzi (Pirmolin
2003, Kielar-Turska 2002). 

Jest to, ,,z∏oty okres” rozwoju zdolnoÊci ro-
zumienia i odbioru j´zykowych i niej´zykowych
bodêców s∏uchowych. W okresie zdania odnoto-
wuje si´ bardzo intensywny przyrost liczby s∏ów,
na poczàtku tego etapu dziecko operuje Êrednio
od 150 do 300 s∏owami, a pod koniec oko∏o 900
wyrazami (Przetacznik-Gierowska 1994). Dane
dotyczàce liczby s∏ów opanowywanych (w s∏ow-
niku czynnym) przez dziecko w ró˝nych okresach
˝ycia znacznie ró˝nià si´ u autorów. Do∏´ga
(2003) podaje np. orientacyjnie: 

2-latek: 100/300–400 s∏ów; 
3-latek 300–400; 
4-latek – 1500; 
5-latek – 2000; 
7-latek – 4000; 
14-latek 8–10 tys. s∏ów. 

Tempo poszerzania si´ s∏ownika biernego (s∏owa
rozumiane) jest o wiele szybsze i wynosi kilkana-
Êcie tysi´cy pod koniec wieku przedszkolnego. 

Z cz´Êci mowy najcz´Êciej sà u˝ywane rze-
czowniki (nazwy pokarmów, napojów, zwierzàt,
cz´Êci cia∏a itd.), czasowniki oznaczajàce czyn-
noÊci fizjologiczne, ruch. Zasób ten pozwala
dziecku na komunikacj´ dotyczàcà najbli˝szego
otoczenia. Formy sà u˝ywane poczàtkowo w
bezokoliczniku, ale z czasem pojawia si´ czas
teraêniejszy, przesz∏y i przysz∏y (Szuman 1968,
Zar´bina 1965, 1980). Oko∏o trzeciego roku ˝y-
cia dziecko opanowuje zaimki, zw∏aszcza oso-
bowy ja, który jest wyrazem kszta∏tujàcej si´
to˝samoÊci i samookreÊleniem siebie jako part-
nera komunikacji (Do∏´ga 2003).

Dla porównania: Grabias (1993) okreÊli∏
zasób leksyki stanowiàcy minimum j´zyka pol-
skiego, pozwalajàcy na porozumiewanie si´ w
zakresie dotyczàcym najbli˝szego otoczenia: jest
to oko∏o 2600 wyrazów zawierajàcych ok. 1220
rzeczowników, 360 przymiotników, 860 czasow-
ników, 120 przys∏ówków, 60 zaimków i innych
morfemów konstruujàcych wypowiedzi.

Dziecko trzyletnie potrafi porozumieç si´
z otoczeniem, jego mowa jest ju˝ w pewnym
stopniu ukszta∏towana. Zwykle mimo niepo-
prawnej artykulacji niektórych g∏osek dzieci sà
ju˝ Êwiadome, jak powinny one brzmieç. Nadal
wyst´puje nieprawid∏owa wymowa szeregu szu-
miàcego, a cz´sto syczàcego oraz zast´powanie
g∏oski r ∏atwiejszà l lub j (Demel 1996, Lipowska
2001). G∏oski, które wypowiada, sà zmi´kczane,
pojawiajà si´ samog∏oski nosowe oraz spó∏-
g∏oski: k, g, x, u, l, f, v. Spó∏g∏oski: š, ž, č, ’ naj-
cz´Êciej sà zast´powane przez: s’, z’, c’, ’ lub s, z,
c,   .  Mogà równie˝ wyst´powaç wymiany spó∏-
g∏oskowe w obr´bie tych trzech szeregów, trud-
niejsze mogà byç zast´powane ∏atwiejszymi.

Budujàc zdania, dziecko kieruje si´ nie tylko
wskazówkami syntaktycznymi, ale przede wszyst-
kim semantycznymi i pragmatycznymi, regulujà-
cymi u˝ywanie j´zyka w sytuacjach spo∏ecznych.
Przed ukoƒczeniem trzeciego roku ˝ycia dziecko
jest zdolne do aktywnego uczestniczenia w rozmo-
wach, w których bierze udzia∏ wi´cej ni˝ dwie
osoby. Dziecko jest nie tylko odbiorcà, ale i aktyw-
nym nadawcà wp∏ywajàcym na kszta∏t dialogu.
Nabywanie umiej´tnoÊci komunikacyjnych i j´zy-
kowych mo˝liwe jest dzi´ki uczestniczeniu w
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procesach dyskursywnych (Shugar 1995), gdzie
dyskurs definiowany jest jako u˝ycie j´zyka nieza-
le˝nie od formy i sposobu. Autorka proponuje
wyró˝nienie dwóch typów dyskursu dzieci´cego:
tematyczny i dzia∏aniowy. W przypadku pierwsze-
go aktywnoÊç dziecka dostarcza jedynie tematów
do rozmowy. W przypadku dzia∏aniowego roz-
mowa jest efektem aktywnoÊci sytuacyjnej. Ma
on miejsce, gdy dzia∏anie dziecka determinuje
treÊç, form´ i funkcj´ wypowiedzi (Shugar 1995).

Zar´bina (1980, 1993) podkreÊla rol´ Êrodo-
wiska rodzinnego oraz przedszkola w kszta∏towa-
niu w∏aÊciwych dla sytuacji zachowaƒ j´zykowych.
Inni podkreÊlajà, ̋ e szybkoÊç opanowywania regu∏
j´zykowych na drodze s∏uchowej zale˝y w du˝ym
stopniu od zachowania konwencji gry i zabawy
w procesie przyswajania (Pirmolin 2003).

Okres swoistej mowy dzieci´cej

Aby zostaç kompetentnym u˝ytkowni-
kiem j´zyka naturalnego, ka˝dy z nas musi
trzymaç si´ konwencji: musi u˝ywaç j´zyka
w taki sam sposób jak inni ludzie. Aby staç si´
kompetentnym u˝ytkownikiem j´zyka, ka˝dy
z nas musi byç równie˝ twórczy: musi formu-
∏owaç innowacyjne wypowiedzi dostosowane
do wymogów konkretnych komunikacyjnych
okolicznoÊci.

M. Tomasello 

Jest to okres zabawy j´zykiem, pytaƒ i neo-
logizmów dzieci´cych. Nazwa podyktowana
jest faktem wyst´powania nieporadnoÊci j´zyko-
wych spowodowanych niepe∏nym opanowaniem
aspektu fonetycznego i morfologicznego j´zyka
(Karczmarek 1977, Karczmarek 1998). W okre-
sie tym rozwija si´ zdanie kilkuwyrazowe i wy-
raênie poprawia si´ struktura gramatyczna.
Dziecko rozumie coraz bardziej skomplikowane
poj´cia – nast´pstwo czasów, zale˝noÊci przyczy-
nowo-skutkowe, znaczenie przyimków.

J´zyk polski nale˝y do j´zyków fleksyjnych,
co determinuje rodzaj b∏´dów pope∏nianych
przez dzieci. Do najcz´stszych nale˝à: niepo-
prawna odmiana czasownika, mieszanie osób,
rodzajów i trybów, nieprawid∏owe tworzenie
liczby pojedynczej i mnogiej, b∏´dne stopnio-
wanie przymiotników oraz liczne metatezy
i uproszczenia na p∏aszczyênie fonologicznej
(Chmura-Klekotowa 1967, Lipowska 2001,
Zar´bina 1965, 1980).

Nast´puje znaczny przyrost rozumienia
regu∏ budowy wyrazów i poprawnoÊci konstruo-
wania wypowiedzi, zw∏aszcza sk∏adni zdanio-

wej. Liczba nieprawid∏owych wypowiedzi zdecy-
dowanie maleje, choç utrzymujà si´ nadal b∏´dy
w zakresie form fleksyjnych i koniugacyjnych
(Smoczyƒska 1998). 

Wiek przedszkolny charakteryzuje nasilona
aktywnoÊç s∏owotwórcza. Wi´kszoÊç dzieci tworzy
neologizmy o zupe∏nie nieznanym pochodzeniu
na zasadzie stworzenia nowego s∏owa lub ko-
niecznoÊci zastàpienia zapomnianego (Szuman
1968). Rozwija si´ umiej´tnoÊç d∏u˝szego opo-
wiadania, a tak˝e fantazjowania oraz prowadze-
nia z∏o˝onych dialogów (Zar´bina 1980, Shugar
1995). Wzrasta poziom umiej´tnoÊci komunika-
cyjnych, choç wypowiedzi nadal sà oparte
na zdaniu prostym (Do∏´ga 2003).

Czas pojawienia si´ g∏osek:
● czwarty rok ˝ycia, szereg s, z, c, ’
● piàty rok ˝ycia, szereg š, ž, č, ’
● szósty rok ˝ycia, r.
Oko∏o 6 roku ˝ycia umiej´tnoÊci s∏uchowe

dotyczàce ojczystego j´zyka sà ju˝ w pe∏ni rozwi-
ni´te i wymowa powinna byç zgodna z normà
j´zykowà (¸obacz 1996, Do∏´ga 2003). Zdarza
si´ jednak, ˝e okres ten przed∏u˝a si´ i rozwój
bywa nieco opóêniony (Demel 1996, Skowroƒski
1993). Dziecko siedmioletnie rozpoczynajàce
nauk´ szkolnà powinno wymawiaç wszystkie
g∏oski prawid∏owo (¸obacz 1996, Do∏´ga 2003).
Pojawiajàce si´ jeszcze w tym wieku trudnoÊci
z wymowà dotyczà najcz´Êciej takich g∏osek, jak:
š, ž, č, ’ , oraz k, g i spó∏g∏osek dêwi´cznych. 

Jest to szczególnie dobry czas na rozpocz´-
cie nauki drugiego j´zyka lub muzyki (Pirmolin
2003). 

Ró˝nice wyst´pujàce pomi´dzy poszczegól-
nymi dzieçmi, które nie majà zaburzeƒ rozwo-
jowych, sà spowodowane przez ich osobnicze
tempo i rytm przemian rozwojowych, wrodzone
zdolnoÊci oraz udzia∏ otoczenia (Zar´bina 1980).
Poprawna artykulacja poszczególnych g∏osek
kszta∏tuje si´ do koƒca szóstego roku ̋ ycia. War-
to jednak, by wàtpliwoÊci zwiàzane z rozwojem
mowy, tak˝e zniekszta∏ceniami na p∏aszczyênie
artykulacyjnej, by∏y rozwiewane przez logo-
pedów, poniewa˝ mogà Êwiadczyç o powa˝nych
zaburzeniach w rozwoju systemu j´zykowego. ●

1 Wed∏ug badaƒ Leadera i in. przeprowadzonych w 1982 r.
u dziewczynek reakcja na dêwi´ki wyst´puje dwa tygo-
dnie wczeÊniej ni˝ u ch∏opców (Kornas-Biela 1993).

2 W polskiej literaturze zwane g∏u˝eniem (Karczmarek 1977).
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Tabela 2. Rozwój percepcji s∏uchowej i mowy u dzieci. 

Okresy Wiek S∏yszenie Rozumienie mowy Mówienie/komunikacja

P ●Ha∏as zewn´trzny (+/- 40 dB) ●Rytm i intonacja mowy ●Odruch oczny 

R na dêwi´k

Z ●Niskie tony (<500Hz) ●Ró˝nicowanie dêwi´ków

Y

G Prenatalny ●Pami´ç s∏uchowa

O ●Podstawowà cech´ g∏osu matki

T (+/- 240 Hz)

O

W

A

W

CZ

Y

1–4 dzieƒ ●Niej´zykowe rytmy ●P∏acz

po ●Preferuje g∏os matki

urodzeniu ●Wybiera j´zyk ojczysty matki ●Dêwi´ki 

wydawane przypadkowo

●Wykrywa linie prozodycznà

●Poczàtek i koniec wypowiedzi

1–2 ●Pary opozycyjne samog∏osek ●Krzyk

miesiàc i niektórych spó∏g∏osek ●Pisk

●Rozró˝nia wznoszàcà ●Post´kiwanie

i opadajàcà melodi´

M ●Rozró˝nia zdania z prozodià i bez ●Czkawka

E ●Dyskryminacja ró˝nych  ●Sapanie

L parametrów akustycznych ●Mlaski

O w izolacji (nat´˝enia tempa rytmu, ●Gruchanie

D cz´stotliwoÊci) ● (dêwi´ki gard∏owe,

I samog∏oski przednie)

4–6 ●Odbiór czystych tonów ●Rozumienie ●Krzyk

miesiàc opozycji j´zykowych , ●Pisk

tak˝e tych niezawartych ●P∏acz

w j´zyku ojczystym ●Gruchanie na widok

●Percepcja dêwi´ków z∏o˝onych osoby doros∏ej

●Rozpoznawanie zmian ●Wra˝liwoÊç na melodi´ ●Poczàtki gaworzenia

w zakresie oktawy

mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY100
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Okresy Wiek S∏yszenie Rozumienie mowy Mówienie/komunikacja

PIERWSZA REORGANIZACJA S¸YSZENIA

7–12 ●Lokalizacja êród∏a dêwi´ku ●Zafiksowanie na prototypie ●Gesty wskazujàce

miesiàc ●Dyskryminacja j´zyka ojczystego ●Gaworzenie oparte 

cech suprasegmentalnych na echolalii

●Dyskryminacja ●Spó∏g∏oski z´bowe 

pojedynczych wyrazów ●UÊwiadomienie systemu i wargowe

●D∏u˝sza uwaga s∏uchowa fonologicznego j´zyka ●Reduplikacja sylab

●Monitorowanie swojego g∏osu ojczystego na p∏aszczyênie ●Dêwi´ki radoÊci

i g∏osu innych supra- i segmentalnej ●Odpowiadanie  

●Lokalizowanie dêwi´ków dêwi´kiem na swoje 

z odleg∏oÊci imi´

●Zabawy g∏osem – 

zmiany nat´˝enia 

i prozodii

●Pierwsze s∏owa

DRUGA REORGANIZACJA S¸YSZENIA

W 13–24 ●Wybiera g∏os rozmówcy ●Rozumienie s∏ów (zaczyna ●Gesty reprezentujàce

Y miesiàc spoÊród innych zapami´tywaç i odró˝niaç wyra˝ajàce informacje

R s∏owa, które wczeÊniej

A ●Zaczyna dzia∏aç sito fonologiczne s∏ysza∏o od nieznanych) ●NaÊladowanie dêwi´ków

Z – rozwój s∏uchu fonemowego* i s∏ów s∏yszanych

U ●Rozwój d∏ugoterminowej od doros∏ych

pami´ci j´zykowej

●Liczba s∏ów ok. 50 

w 18 miesiàcu ˝ycia

●Liczba nowych s∏ów 

roÊnie lawinowo

●Poprawna artykulacja:

– samog∏osek ustnych

– spó∏g∏osek: 

p,b,m,t,d,n,k,Ê,ç

Z 2–4 ●Rozwój pami´ci s∏uchowej ●Rozwój s∏ownictwa biernego ●Rozwój umiej´tnoÊci 

D rok ˝ycia ●Kszta∏towanie si´ umiej´tnoÊci (oko∏o 1500–2000) mówienia (przyrost do

A analizy i syntezy s∏uchowej ●Rozumienie regu∏ ok. 800–1500 s∏ów)

N w zakresie sylab gramatycznych ●Liczne pomy∏ki 

I i substytucje

A ●U˝ycie regu∏ 

gramatycznych

nie w pe∏ni utrwalone

●U˝ycie prawid∏owej 

intonacji

●Prawid∏owa intonacja

●Prawid∏owa wymowa 

samog∏osek 

i widzialnych spó∏g∏osek
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Okresy Wiek S∏yszenie Rozumienie mowy Mówienie/komunikacja

S 4–6 ●Kszta∏towanie analizy ●Rozumienie regu∏ ●Wzrastajàcy poziom  

W rok ˝ycia i syntezy g∏oskowej gramatycznych umiej´tnoÊci

O pozwalajàce na swobodnà komunikacyjnych

I ●6 r.˝. prawid∏owy s∏uch fonemowy rozmow´ ●Umiej´tnoÊç 

S prowadzenia dyskursu

T ●Artykulacja  

E z nielicznymi wyjàtkami

J zgodna z normà 

j´zykowà

M ●Rozwini´te 

O s∏owotwórstwo

W ●Liczne pytania dotyczàce

Y rzeczywistoÊci

●Umiej´tnoÊç tworzenia 

DZ opowiadaƒ

I ●Fantazjowanie s∏owne

E ●Utrwalenie regu∏ 

C gramatycznych

I

¢

C

E

J

6–9 

rok ˝ycia       KO¡COWA ORGANIZACJA PROCESÓW ANALITYCZNYCH MOWY

Po 9 roku ●Ustabilizowane strategie s∏uchania i rozumienia, ●Pe∏na kompetencja 

˝ycia które jednak zmieniajà si´ z wiekiem j´zykowa

* Rozró˝nia najcz´stsze kombinacje w swoim j´zyku, tzn. te, które sà dozwolone i te, 
które sà niemo˝liwe – nieu˝ywane.

Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
www.magazynor l .p l
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MEDIATORY  REAKCJI  ALERGICZNEJ
– UDZIA¸  W  ALERGICZNYM  NIE˚YCIE  NOSA
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dr farm. S∏awomir Bia∏ek4, prof. Bernard Arnoux5

THE MEDIATORS OF ALLERGIC REACTION 
– the Role in Allergic Rhinitis

Conventionally allergy is defined as IgE-dependent
response to an allergen. Reaction of an allergen with
its specific IgE antibody results in rapid
development of inflammatory process, which may
be of various intensity. This initially simple reaction
of low intensivity, is potentiated later by
biochemical substances which are the moderators of
an allergic reaction. Modulators of an allergic
reaction include mediators, cytokines and
predominantly proinflammatory cells. They all
compose a network that can induce specific clinical
signs and symptoms as well as nonspecific allergic
hyperreactivity.
The aim of this paper is to describe some items of
this reaction at the cellular level as well as
mediators that are involved in an allergic reaction,
and to show complex interactions between various
contributors of an allergic reaction. 

(Mag. ORL, 2008, VII, 4, 105–111)
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Alergia definiowana jest w sposób klasyczny
jako IgE-zale˝na odpowiedê na alergen. Na sku-
tek reakcji alergenu ze specyficznym dla niego
przeciwcia∏em klasy IgE dochodzi do szybkiego
rozwoju procesu zapalnego, który mo˝e mieç
ró˝ne nasilenie. Reakcja ta na poczàtku prosta,
o ma∏ym nasileniu, jest nast´pnie wzmacniana
przez substancje biochemiczne, które sà mode-
ratorami reakcji alergicznej. Nale˝à do nich me-
diatory, cytokiny, a przede wszystkim komórki
prozapalne. Ca∏oÊç tworzy sieç, która mo˝e wy-
wo∏aç objawy kliniczne specyficzne, jak równie˝
reakcj´ nadreaktywnoÊci alergicznej niespecy-
ficznej.

Celem tego artyku∏u jest opisanie niektó-
rych elementów uczestniczàcych w tej reakcji
na poziomie komórkowym, jak równie˝ zaanga-
˝owanych w reakcj´ alergicznà mediatorów,
a tak˝e pokazanie kompleksu wspó∏zale˝noÊci
pomi´dzy ró˝nymi sk∏adnikami uczestniczàcymi
w reakcji alergicznej.

Reakcja alergiczna z towarzyszàcà jej odpo-
wiedzià zapalnà tworzy szczególny kompleks
(ryc. 1). 

Przedstawiony schemat jest nieczytelny, nie
zawiera wszystkich mechanizmów zaanga˝owa-
nych w rozwój reakcji alergicznej. W artykule
opiszemy ca∏oÊç odpowiedzi alergicznej, czyli
mechanizmy na poziomie komórkowym, jak
i mediatory zwiàzane z kaskadà reakcji.

W reakcji alergicznej uczestniczà nast´pujà-
ce rodzaje komórek:

Mastocyty – komórki tuczne, opisane i zba-
dane w 1897 roku przez Paula Ehrlicha (Riley
1976). Wyst´pujà w b∏onie Êluzowej nosa, sà od-
powiedzialne przede wszystkim za wyst´powa-
nie objawów alergicznego nie˝ytu nosa. Na sku-
tek IgE-zale˝nej stymulacji uwalniajà histamin´,
metabolity kwasu arachidonowego, jak równie˝
ró˝ne cytokiny i chemokiny.

Bazofile – stanowià 0,5% ca∏kowitej liczby
krà˝àcych leukocytów. Uwalniajà takie substan-
cje, jak histamina, cytokiny IL-4, IL-13 (Mueller
i in. 1994). Zwi´kszenie uwalniania tych proza-
palnych cytokin wià˝e si´ z obecnoÊcià w Êrodo-
wisku komórkowym IL-3. Opisywana jest tak˝e
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Ryc. 1. Z∏o˝onoÊç i wspó∏zale˝noÊç mechanizmów patofizjologicznych reakcji alergicznej.

Tabela 1. Profil cytokin wydzielanych przez
limfocyty Th1 i Th2.

Populacje 
limfocytów Cytokiny
Th0 IL-2
Th1 IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-3, IL-10, IL-13
Th2 TNF-α, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, 

IL-10, IL-13, IL-25

potencjalna rola bazofili w regulacji aktywnoÊci
limfocytów Th2.

Eozynofile – podstawowe komórki uczestni-
czàce w przewlek∏ej reakcji alergicznej (Silberstein
1995). Pod wp∏ywem stymulacji cytokin, takich
jak IL-5 czy GM-CSF, komórki te przechodzà
z krwi do tkanek obj´tych procesem zapalnym
(Lopez i in. 1988). Wynikiem ich aktywacji jest
uwolnienie nast´pujàcych mediatorów: MBP –
g∏ówne bia∏ko zasadowe, ECP – eozynofilowe
bia∏ko kationowe, EPO – peroksydaza eozynofi-
lowa, EPX – eozynofilowa neurotoksyna. Zwiàzki
te intensyfikujà reakcj´ natychmiastowà, majà
tak˝e zdolnoÊç do opóênionego uwalniania cyto-
kin, chemokin, mediatorów fosfolipidowych,
ró˝nych enzymów, jak równie˝ histaminy. Wy-
dzielone mediatory zwi´kszajà przepuszczalnoÊç
naczyƒ i wytwarzanie Êluzu. Dodatkowo eozyno-
file na swej powierzchni prezentujà ró˝ne recep-
tory dla IgE, IgA, IgM, czàsteczek adhezyjnych,
cytokin, chemokin oraz mediatorów fosfolipido-
wych. Liczba tych komórek istotnie wzrasta
w okresie zaostrzenia objawów klinicznych aler-
gicznego nie˝ytu nosa (Capron i in. 1997, Varney
i in. 1992).

Limfocyty – podstawowa klasyfikacja tych
komórek dzieli je na dwie populacje: limfocyty T

i B. Limfocyty T budzà szczególne zainteresowa-
nie, poniewa˝ sà g∏ównymi komórkami modulu-
jàcymi proces odpowiedzi immunologicznej
w reakcji alergicznej. U cz∏owieka wÊród tych ko-
mórek wyró˝nia si´ trzy subpopulacje: Th0, Th1
i Th2. Limfocyty Th0 sà opisywane jako komórki,
które jeszcze nie ró˝nicujà si´ w kierunku Th1
lub Th2 lub te˝ powróci∏y do populacji Th0
po pierwotnym zró˝nicowaniu w kierunku pozo-
sta∏ych populacji. Subpopulacje Th1 i Th2 to ko-
mórki, które przede wszystkim ró˝ni profil wy-
dzielanych cytokin (tab. 1). 

Cechà charakterystycznà limfocytów Th1 jest
wydzielanie IFN-γ IL-2, natomiast cechà limfocy-
tów Th2 jest wydzielanie IL-4 i IL-5. Analiza rela-
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cji IFN-γ IL-2 do IL-4 i IL-5 jest wyrazem aktywno-
Êci limfocytowej, która wskazuje na dominacj´
komórek Th1 lub Th2. Limfocyty Th2 sà Êciàgane
do miejsca obj´tego reakcjà zapalnà przez eotak-
syn´ i komórki wydzielajàce czynniki chemotak-
tyczne, takie jak chemokiny, IL-4, IL-5. To podwójne
uwalnianie jest etapem nieodzownym do aktywa-
cji bazofili i eozynofili (Sallusto i in. 1997). Cechà
charakterystycznà alergicznego nie˝ytu nosa jest
naciek komórek Th2 do nab∏onka b∏ony Êluzowej
nosa (Varney i in. 1992).

Komórki jednojàdrowe – sk∏adajà si´ g∏ów-
nie z monocytów, po migracji do tkanek obj´tych
zapaleniem przekszta∏cajà si´ w makrofagi. Ta
linia komórkowa uwalnia metabolity kwasu
arachidonowego, jak równie˝ ró˝ne cytokiny
i chemokiny, zale˝nie od poziomu ich dojrza∏oÊci
i rodzaju stymulacji (Morrissette i in. 1999).

Komórki dendrytyczne – pierwsze, podsta-
wowe komórki bioràce udzia∏ w rozwoju odpo-
wiedzi zapalnej. Majà zdolnoÊç do wychwytywa-
nia i prezentacji antygenu limfocytom T dziewi-
czym podczas fazy ich dojrzewania (Banchereau
i in. 1998, Lanzavecchia i in. 2000). Komórki te
wywarzajà IL-10, IL-12, których aktywnoÊç kie-
ruje odpowiedê immunologicznà w stron´ limfo-
cytów Th1 lub Th2 (Curti i in. 2001, Corinti i in.
2001). Wydaje si´, ˝e w drogach oddechowych
komórki dendrytyczne orientujà odpowiedê im-
munologicznà w kierunku wytwarzania IL-12
i prostaglandyny E2, co prowadzi do preferowa-
nia odpowiedzi zwiàzanej z dominacjà limfocy-
tów Th2 (Kapsenberg i in. 1999).

Komórki, które nie sà immunokompetentne,
takie jak komórki nab∏onkowe, Êródb∏onkowe, fi-
broblasty, przez d∏ugi czas by∏y uwa˝ane za ko-
mórki pe∏niàce funkcj´ bariery dla komórek nap∏y-
wowych. Obecnie sàdzi si´, ˝e aktywnoÊç tych ko-
mórek polega na ich zdolnoÊci do miejscowego
uwalniania mediatorów prozapalnych: prostaglan-
dyn, leukotrienów, cytokin (IL-6, IL-8, IL-13) oraz
czynników poÊrednich (GM-CSF), a tak˝e chemo-
kin (Rantes, eotaksyna). Miejscowe uwalnianie
mediatorów ma silne dzia∏anie chemotaktyczne
na komórki immunokompetentne i z tego wzgl´du
komórki te pe∏nià istotnà funkcj´ w rozwoju i regu-
lacji reakcji alergicznej.

Drugim, integralnie zwiàzanym z reakcjà
alergicznà elementem jest obecnoÊç mediatorów
prozapalnych uwalnianych z opisanych komórek.
Mediatory te stanowià rodzaj mieszaniny, która
uwolniona przez zaanga˝owane w reakcj´ zapalnà
komórki powoduje wzmocnienie odpowiedzi aler-
gicznej, dzia∏ajàc za poÊrednictwem innych zakty-
wowanych przez siebie komórek.

Do mediatorów reakcji zapalnej nale˝à:

Histamina – po raz pierwszy wyizolowana
w 1910 roku przez Dale i wspó∏pracowników,
po dziesi´ciu latach zosta∏a uznana za podstawo-
wy mediator reakcji alergicznej. Jej struktura
chemiczna rozpoznawana jest przez swoiste re-
ceptory H1, H2 i H3, które wówczas zosta∏y opi-
sane (Ash i in. 1997). Wziewne podawanie du-
˝ych dawek histaminy wywo∏uje objawy aler-
gicznego nie˝ytu nosa, do których nale˝à: wod-
nisty wyciek z nosa, kichanie, zatkanie nosa. Ce-
chà charakterystycznà tych objawów jest ich
krótki czas trwania (Corrado i in. 1986). Dzia∏a-
nie histaminy mo˝e przejÊç na naczynia krwio-
noÊne i zakoƒczenia nerwowe, co wywo∏uje roz-
szerzenie naczyƒ, obrz´k i kichanie. Histamina
jest uwalniana z takich komórek, jak mastocyty
i bazofile. Uznawana za podstawowy mediator
natychmiastowej reakcji alergicznej wywo∏anej
alergenem jest w stanie sp[owodowaç tak˝e re-
akcj´ opóênionà (Corrado i in. 1986). Dzia∏anie
histaminy nie ogranicza si´ tylko do opisanych
reakcji. Mo˝e ona wp∏ywaç tak˝e modulujàco
na odpowiedê immunologicznà za poÊrednic-
twem TNF-α, CD63 (E-selektyna), czàsteczki ad-
hezyjnej ICAM-1. Histamina wywo∏uje tak˝e
zwi´kszone wydzielanie IL-6 i IL-8 przez komór-
ki Êródb∏onkowe (Jeannin i in. 1994). Leki b´dà-
ce antagonistami receptora H1 zmniejszajà wy-
twarzanie tych cytokin, jak równie˝ ekspresj´
ICAM-1 (Ciprandi i in. 1994).

Metabolity kwasu arachidonowego – za-
chodzà na dwóch szlakach enzymatycznych: cy-
klooksygenazy i lipooksygenazy (ryc. 2).

Szlak cyklooksygenazy (COX1 i COX2) pro-
wadzi do wytwarzania prostaglandyny PGH2,

Ryc. 2. Metabolizm glicerolofosfatydylocholiny.



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY108

która nast´pnie jest metabolizowana do prosta-
glandyn PGE2, PGD2, PGF2 i PGI2 oraz trom-
boksanu (TXA2 i B2). 

Szlak lipooksygenazy prowadzi przez kwas
hydroksyeikozatetraenowy (HETE) do leukotrie-
nów (LTs) i lipoksyn (Lx) (Spokas i in. 1999,
Szczeklik i in. 2004). Wydzielana przez mastocy-
ty prostaglandyna PGD2, wykazujàca 10 razy sil-
niejsze dzia∏anie ni˝ histamina, mo˝e wywo∏aç
taki objaw, jak zatkanie nosa (Doyle i in. 1990,

Howarth 1997). Stwierdza si´ wzrost poziomu
tej prostaglandyny po teÊcie prowokacji donoso-
wej, jak równie˝ podczas alergicznego nie˝ytu
nosa. Podobne zmiany dotyczà tak˝e PGF2α i
keto-PGF1 (Sugimoto i in. 1994). Droga lipo-
oksygenazy prowadzi przez LTB4 i LTC4
oraz sk∏adniki stabilne LTD4 i LTE4 (Sampson
1996, Barnes i in. 1999). Wspó∏dzia∏anie pomi´-
dzy ró˝nymi systemami enzymatycznymi dopro-
wadza do syntezy sk∏adników przeciwzapalnych,

Tabela 2. Charakterystyka 29 opisanych dotychczas interleukin.

Nazwa Miejsce pochodzenia Efekt kliniczny
IL-1 Komórki jednojàdrzaste, Êródb∏onkowe Aktywacja limfocytów T i B
IL-2 Limfocyty T Aktywacja limfocytów T
IL-3 Limfocyty T, mastocyty Czynnik hematopoezy
IL-4 Limfocyty T, mastocyty, bazofile Aktywator limfocytów B
IL-5 Limfocyty T, mastocyty, eozynofile Czynnik wzrostu i ró˝nicowania eozynofili
IL-6 Komórki jednojàdrzaste, limfocyty T i B Aktywacja limfocytów T
IL-7 Komórki szpiku kostnego Czynnik wzrostu i ró˝nicowania bazofili
IL-8 Monocyty – makrofagi, limfocyty Czynnik chemotaktyczny dla PMN, limfocytów T, 

eozynofili, bazofili
IL-9 Limfocyty T (CD4+, CD46RO) Dojrzewanie i ró˝nicowanie ró˝nych typów komórek
IL-10 Limfocyty T, ró˝ne typy komórek Dzia∏anie przeciwzapalne, blokowanie ró˝nych funkcji 

monocytów
IL-11 Fibroblasty, chondrocyty, synowiocyty Hematopoeza
IL-12 Zaktywowane monocyty – makrofagi Proliferacja i aktywacja limfocytów T, 

aktywacja komórek NK
IL-13 Limfocyty T i B, mastocyty Proliferacja limfocytów B, synteza IgE
IL-14 Limfocyty T, linia komórek limfoma Proliferacja limfocytów B, wytwarzanie IL-15
IL-15 Komórki nab∏onkowe Czynnik chemotaktyczny dla limfocytów T, B, 

stymulacja syntezy IgM, IgG, IgA
IL-16 Limfocyty T (CD8+) Czynnik chemotaktyczny dla limfocytów T, 

monocytów, eozynofili
IL-17 Zaktywowane limfocyty T (CD4+) Synteza ró˝nych cytokin przez fibroblasty, keratocyty,

– makrofagi
IL-18 Makrofagi, komórki dendrytyczne, 

komórki Êródb∏onkowe Uwalnianie cytokin przez limfocyty T, B, NK
IL-19 Rodzina IL-10 Proliferacja keratocytów
IL-20 Homolog IL-10 CzynnoÊç naskórka
IL-21 Zaktywowane limfocyty CD3 Udzia∏ w dojrzewaniu i proliferacji komórek NK
IL-22 Zaktywowane limfocyty T Stanowi drugi czynnik w przekazywaniu sygna∏u 

przez IL-10
IL-23 Limfocyty T Sygna∏ proliferacji dla limfocytów T pami´ci
IL-24 Zaktywowane monocyty Nale˝à do rodziny IL-10
IL-25 Limfocyty Th2 Zwi´kszenie wytwarzania IgM, IgG, IgM
IL-26 Rodzina IL-10 Ostra odpowiedê hepatocytów
IL-27 Wczesny produkt komórek z uk∏adu APC Indukcja ekspansji limfocytów TCD4+
IL-28 Indukowana przez infekcje wirusowe Udzia∏ w odpowiedzi przeciwwirusowej
IL-29 Indukowana przez infekcje wirusowe Udzia∏ w odpowiedzi przeciwwirusowej



takich jak lipoksyny LxA4, LxB4. Metabolity te,
wyst´pujàce w sezonowym alergicznym nie˝ycie
nosa, odgrywajà bardzo istotnà rol´ regulujàcà
(Volovitz i in. 1988, Lynch i in. 1999). Objawy
kliniczne zwiàzane z metabolitami szlaku lipook-
sygenazy to:

– wzrost przepuszczalnoÊci naczyƒ, obrz´k,
skurcz naczyƒ i wytwarzanie Êluzu,

– nap∏yw do miejsca obj´tego zapaleniem
takich komórek, jak eozynofile, neutrofle (LTB4).

PAF (plateled activating factor) – metabolit
zwiàzany z b∏onami komórkowymi, g∏ównie
z metabolizmem glicerolofosfocholiny, jest wy-
nikiem aktywacji fosfolipazy A2. Udzia∏ tego
fosfolipidu w patomechanizmie alergicznego
nie˝ytu nosa wià˝e si´ ze zwi´kszeniem nap∏y-
wu eozynofili i neutrofili do miejsca obj´tego za-
paleniem, co w konsekwencji powoduje obrz´k
(Polonsky i in. 1980, Miadonna i in. 1996).

Cytokiny stanowià du˝à grup´ zwiàzków,
w której sk∏ad wchodzà limfokiny, monokiny, in-
terleukiny i chemokiny (Proud 1998). Substancje
te sà uwalniane przez komórki jednojàdrzaste,
komórki prezentujàce antygen, cz´sto pochodzà
z tkanek obj´tych zapaleniem (Baumgarten i in.
1997). Wykazujà one ró˝nà aktywnoÊç tworzàcà
kompleksowà sieç zale˝noÊci. Uwolnienie przez
komórk´ cytokiny mo˝e wywo∏aç syntez´ kolej-
nej, jak równie˝ uwolnienie przez innà komórk´
cytokiny dzia∏ajàcej antagonistycznie. Nomen-
klatura mi´dzynarodowa pozwoli∏a na ujednoli-
cenie podzia∏u wszystkich 29 opisanych dotych-
czas interleukin (tab. 2).

Reakcje immunopatologiczne 
w alergicznym nie˝ycie nosa

Aby opisaç skomplikowanà kaskad´ reakcji
i wydarzeƒ w∏àczonych w rozwój reakcji immuno-
patologicznych, takich jak alergiczny nie˝yt no-
sa, nale˝y po∏àczyç wspó∏zale˝ne elementy ko-
mórkowe i mediatorowe.

Pierwszym etapem jest wspó∏praca wielo-
ogniskowa, powodujàca jednoczesnà interakcj´
nast´pujàcych komórek: mastocytów, bazofili,
eozynofili, limfocytów, komórek prezentujàcych
antygen, komórek nab∏onkowych, Êródb∏onko-
wych, p∏ytek krwi, nast´pnie mediatorów: hista-
miny, prostaglandyn, leukotrienów, limfokin,
PAF, kinin, ECP i MBP, jak równie˝ cytokin: inter-
leukin (IL), od IL-1 do IL-29 oraz chemokin
CCL1, CCL10, XCL1, 2, CXCL1 do CXCL16 lub
CX3CL1 (Zlotnik i in. 2000). Wywo∏ana w ten
sposób reakcja natychmiastowa powoduje zapa-
lenie tkankowe (ryc. 3).

Rozpoznanie antygenu przez bazofile, ma-
stocyty natychmiast uwalnia mediatory, które

dotychczas by∏y gromadzone w komórce (hista-
mina, proteazy), co wywo∏uje sekrecj´ Êluzu
z towarzyszàcym rozszerzeniem naczyƒ oraz sty-
mulacj´ zakoƒczeƒ nerwowych.

Drugim etapem jest synteza przez te same
komórki ró˝nych substancji, takich jak metabolity
kwasu arachidonowego (prostaglandyny, leuko-
trieny), cytokiny (IL-4, IL-5 i IL-13) oraz chemo-
kiny. Dzia∏ajàce sk∏adniki aktywujà i przyciàgajà
do miejsca reakcji alergicznej eozynofile, mono-
cyty, limfocyty – szczególnie limfocyty Th2 (Mo-
ser i in. 2001). Wszystkie te komórki indukujà
reakcj´ natychmiastowà i jednoczeÊnie uczest-
niczà w rozwoju reakcji opóênionej. To w∏aÊnie
reakcja opóêniona jest przyczynà zapalenia, któ-
re samo podtrzymuje si´ przez zaktywowane ko-
mórki w reakcji zapalnej. Ta z∏o˝ona akcja jest
sterowana przez ca∏oÊç: komórki i mediatory
(Bradding i in. 1993).

Jednak˝e zale˝noÊç komórkowo-mediato-
rowa nie jest tak prosta, poniewa˝ niektóre czà-
steczki mogà dzia∏aç aktywujàco lub hamujàco
na poszczególne typy komórek. Rozwój reakcji
alergicznej jest wi´c warunkowany rodzajem
regulacji, jakiej ulegnà komórki uczestniczàce
w zapaleniu. W rezultacie alergeny za poÊred-
nictwem komórek prezentujàcych antygen, lim-
focytów Th2 pobudzonych za poÊrednictwem IL-4,
IL-13 oraz L-selektyn aktywujà limfocyty B, któ-
re syntetyzujà IgE specyficzne dla danego anty-
genu. Nast´pnie IgE specyficzne ufiksowane na
powierzchni bazofila i/lub mastocyta poprzez
receptor FcεR1 w reakcji z antygenem aktywuje
przez ró˝ne czàsteczki mediatorów limfocyty
Th2. Il-4, uwalniana w czasie trwania poszcze-
gólnych etapów, wzmacnia aktywacj´ komórkowà
ró˝nych sk∏adników tej reakcji i jednoczeÊnie roz-
wój ca∏ej reakcji natychmiastowej. Wytwarzanie

Ryc. 3. Patomechanizm procesu zapalnego w tkan-
kach. 
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Ryc. 4. Wspó∏zale˝noÊci komórkowo-mediatorowe.

uwalnianych IL-4 i IL-13 powoduje uwolnienie ko-
mórkowej eotaksyny, która synergistycznie modu-
luje reakcj´ pomi´dzy limfocytami, komórkami
APC, a tak˝e komórkami nab∏onkowymi i limfocy-
tami Th2. Eotaksyna uczestniczy tak˝e w rekruta-
cji eozynofili (Rankin i in. 2000). W tym czasie
IL-5 uwalniana przez limfocyty i eotaksyna uwal-
niana przez fibroblasty, komórki nab∏onkowe, ak-
tywujà wytwarzanie eozynofili na poziomie szpiku
kostnego. Komórki te nast´pnie migrujà do regio-
nu obj´tego zapaleniem, tam amplifikujà reakcj´
zapalnà przez uwalnianie ECP, MBA, histaminy,
a tak˝e leukotrienów i PAF, co w konsekwencji po-
woduje     nap∏yw bazofili, mastocytów, limfocytów
Th2, które „utrwalajà” reakcj´ zapalnà (ryc. 4).

Wspó∏dzia∏anie pomi´dzy komórkami a pa-
tofizjologicznymi mediatorami jest jednoczeÊnie
ca∏oÊcià reaktywnà, która uczestniczy w rozwoju

lipidowych w wydzielinie nosa (Verhaeghe i in.
2002, Benson i in. 1997).

Analiza ekspresji ró˝nych markerów na po-
wierzchni tych komórek, np. bazofili CD63,
CD203c, pomaga okreÊliç z du˝à precyzjà i czu-
∏oÊcià uczulenie pacjenta na konkretny alergen.
W efekcie aktywacja bazofili indukuje uwolnie-
nie histaminy, co wià˝e si´ z hiperekspresjà
CD63 na powierzchni komórki (Paris-Kohler i in.
2000). Test ten jest zwiàzany z cytometrycznym
pomiarem CD63 na b∏onie komórkowej, jest czu-
∏y i specyficzny dla wykrywania uczuleƒ na aler-
geny wziewne.

Analiza kohortowa pacjentów w∏àczonych
do badaƒ w okresie pylenia okreÊla pacjentów
uczulonych zarówno przed, jak i w trakcie sezo-
nu pylenia (Saporta i in. 2001). Technika ta po-
zwala okreÊliç pacjentów uczulonych na dany
alergen, u których dotychczas nie wystàpi∏y ob-
jawy kliniczne alergicznego nie˝ytu nosa (Paris-
-Kohler i in. 2000).

Fenomen sezonowoÊci zosta∏ okreÊlony
przez pomiar ECP, IgE krà˝àcego, liczby eozyno-
fili, a tak˝e wzrost poziomu IL-4, IL-10 podczas
sezonu pylenia.

Podsumowujàc, jednà z najcz´Êciej stosowa-
nych metod do oceny uczulenia na dany alergen
sà ciàgle testy skórne – Prick test. Jest to meto-
da szybka, doÊç tania, zwiàzana ze stosunkowo
ma∏ym ryzykiem wystàpienia powik∏aƒ.

Ocena st´˝eƒ danego mediatora tak˝e przy-
nosi wiele informacji, ale muszà one byç analizo-
wane z ogromnà ostro˝noÊcià, poniewa˝ czà-
steczki te sà uwalniane na skutek zadzia∏ania
ró˝nych prozapalnych czynników.

Wi´cej informacji od oceny punktowej me-
diatorów przynosi kinetyka ich uwalniania
pod wp∏ywem stymulacji alergenem.

Analiza fizjologicznej reakcji komórkowej
dostarcza wi´cej informacji, gdy˝ rozwija si´ ona
jednoczeÊnie z reakcjà alergicznà.

Po analizie patomechanizmu alergicznego
nie˝ytu nosa nasuwa si´ wniosek, ˝e aby zanali-
zowaç reakcj´ alergicznà zbyt proste jest patrze-
nie na jednà komórk´, jeden mediator czy te˝
jednà reakcj´ biologicznà. Jednak za ka˝dym ra-
zem, kiedy dodaje si´ kolejny element do puzzli,
trzeba widzieç, jak daleko jesteÊmy od kliniczne-
go aspektu patologii.

Aktualne tendencje skupiajà si´ na zastoso-
waniu specyficznych inhibitorów, np. przeciw-
cia∏ monoklonalnych anty-IgE, które przerywajà
kaskad´ reakcji komórki – mediatory i gubià
wzmocnienie, a tak˝e niwelujà wzajemne od-
dzia∏ywania (Bousquet i in. 2001). ●

reakcji natychmiastowej i reakcji opóênionej
w przetrwa∏ym zapaleniu tkankowym. Od tego
czasu stymulacja antygenem powoduje aktywa-
cje mastocytów, eozynofili, makrofagów, neutro-
fili, komórek nab∏onkowych, uwalnia tak˝e
PGD2, LTC4, LTD4, LTE4, LTB4 i 15HETE.
Wszystkie te mediatory majà w∏aÊciwoÊci che-
motaktyczne (powodujà nap∏yw p∏ytek krwi,
eozynofili), wywo∏ujà skurcz naczyƒ, hipersekre-
cj´ Êluzu, a co szczególnie istotne – powodujà
uwolnienie neuromediatorów, które uczestniczà
w reakcji nadreaktywnoÊci tkankowej.

Analiza biologiczna 
alergicznego nie˝ytu nosa

Liczne publikacje analizujàce patomecha-
nizm alergicznego nie˝ytu nosa donoszà o zna-
czeniu w rozwoju stanu zapalnego ró˝nych
typów komórek: limfocytów CD4+, CD8+, neu-
trofili, eozynofili (Ciprandi i in. 1994), mediato-
rów bia∏kowych b´dàcych pod kontrolà IL-18 lub
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XXII KONGRES 
EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA RYNOLOGICZNEGO

Hersonisos (Kreta), 15-19 czerwca 2008

W dniach od 15 do 19 czerwca 2008 r. odby∏
si´ XXII Kongres Europejskiego Towarzystwa
Rynologicznego oraz 27. Mi´dzynarodowe Sym-
pozjum na temat Infekcji i Alergii w zakresie
Nosa (22nd Congress of the European Rhinologic
Society and 27th International Symposium of
Infection & Allergy of the Nose). Kongres odbywa
si´ co dwa lata, w tym roku na Krecie. Organiza-
torami tegorocznego kongresu byli: European
Rhinologic Society (ERS), International Sympo-
sium on Infection & Allergy of the Nose (ISIAN)
i The Journal Rhinology. Wspó∏organizatorzy to:
International Rhinologic Society (IRS), European
Academy of Allergology & Clinical Immunology
(EACCI), European Academy of Facial Plastic
Surgery (EAFPS), American Rhinologic Society
(ARS), Turkish Rhinologic Society, Chinese Society
of Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery
oraz oczywiÊcie Panhellenic Society of Otorhino-
laryngology Head and Neck Surgery, Hellenic
Rhinologic Society, The Union of Hellenic Otor-
hinolaryngologists, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem Greckiego Towarzystwa Rynologicznego.
Przewodniczàcym Komitetu Organizacyjnego
by∏ prof. Anthony Papavassillou. Obrady odby-
wa∏y si´ w Centrum Kongresowym w hotelu
„Creta Maris”.

Przez pi´ç kongresowych dni mieliÊmy mo˝-
liwoÊç zapoznania si´ z najnowszymi kierunkami
w rynologii, metodami leczenia zachowawczego
i chirurgicznego, wynikami tego leczenia w ró˝no-
rodnych schorzeniach nosa i zatok przynosowych.

Plan obrad by∏ bardzo obszerny: przez kilka dni
odby∏o si´ 8 sesji plenarnych, 42 wyk∏ady na za-
proszenie, 4 sesje tematyczne, 3 sympozja sate-
litarne, 37 konferencji okràg∏ego sto∏u, 5 debat,
8 kursów instrukta˝owych, 21 miniseminariów.
Uczestnicy przedstawili 131 prezentacji ustnych
i 243 plakaty z wielu oÊrodków laryngologicz-
nych Europy i Êwiata. Polsk´ reprezentowa∏y
4 prace w ramach sesji plakatowych. Wydaje si´,
˝e by∏a to bardzo skromna reprezentacja du˝ego
europejskiego kraju, z wieloma oÊrodkami laryn-
gologicznymi zajmujàcymi si´ problemami scho-
rzeƒ nosa i zatok przynosowych.

Na miejsce obrad organizatorzy wybrali
Kret´ ze wzgl´du na jej trzytysi´cznà histori´
kulturalnej i geograficzno-historycznej hegemo-
nii w powiàzaniu z naturalnym pi´knem krajo-
brazu i ˝yczliwoÊcià mieszkaƒców (to s∏owa prof.
Anthony'ego Papavassiliou z Listu powitalnego).
Kreta (od greckiego s∏owa „silna”), przepi´kna
wyspa po∏o˝ona na Morzu Âródziemnym, ma
historià si´gajàcà 6000 lat p.n.e. Jej strategiczne
po∏o˝enie na skrzy˝owaniu szlaków handlowych
mi´dzy Egiptem, Mezopotamià i Arabià spowodo-
wa∏o, ˝e od poczàtku istnienia handlu przyciàga∏a
wiele spojrzeƒ i by∏a obiektem walk o wp∏ywy
polityczne. Burzliwa historia w ˝adnym stopniu
nie zaburzy∏a przepi´knego krajobrazu, sielskiej
atmosfery tej górzystej wyspy. Góry, s∏oƒce, nie-
bieskie niebo, piaszczyste pla˝e, przepi´kne wido-
ki zach´cajà do odpoczynku i wakacji. W takich
warunkach, sprzyjajàcych raczej wypoczynkowi
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ni˝ nauce, by∏o nam dane uczestniczyç w Êwiet-
nie przygotowanym spotkaniu, pe∏nym interesu-
jàcych wyk∏adów i prezentacji przedstawionych
przez najÊwietniejszych i ogólnie znanych przed-
stawicieli Êwiatowej rynologii, rynochirurgii,
alergologii, chirurgii plastycznej. To znamienite
grono wyk∏adowców przyciàgn´∏o na obrady po-
nad 800 uczestników z ca∏ego Êwiata. Reprezen-
tacja Polski by∏a ograniczona do kilku osób (m.in.
prof. Antoni Krzeski, dr hab. Pawe∏ Str´k, dr
Iwona Gromek). Ze wzgl´du na intensywnoÊç
i skondensowanie obrad i wyk∏adów, szerokà ich
tematyk´: od problemów alergii, zapaleƒ zatok
ze szczególnym uwzgl´dnieniem etiologii grzy-
biczej, roli biofilmów, aspektów chirurgii este-
tycznej nosa i twarzy, zastosowania chirurgii
endoskopowej zatok, nie tylko jako sposobu le-
czenia stanów zapalnych zatok przynosowych,
ale i drogi dojÊcia chirurgicznego do struktur
mózgoczaszki, diagnostyki i leczenia powik∏aƒ
po zabiegach chirurgicznych twarzoczaszki a˝
do problemów rynologicznych zespo∏u bezde-
chów sennych, jak równie˝ mo˝liwoÊç wys∏u-
chania i porównania, czym obecnie zajmujà si´
koledzy z ró˝nych oÊrodków na Êwiecie, szkoda,
˝e polskich przedstawicieli na tej konferencji
by∏o tak ma∏o. 

Kongres rozpoczà∏ si´ pracowicie, gdy˝ od
rana odbywa∏y si´ kursy tematyczne i wyk∏ady
równoczeÊnie w pi´ciu salach. Ju˝ od pierwszego
momentu mieliÊmy szans´ wybieraç w wielu inte-
resujàcych i wa˝nych tematach, od alergicznego
nie˝ytu nosa, aspektów laserowej operacji korek-
cyjnej przegrody nosa, podstaw endoskopowych
operacji zatok a˝ do immunoterapii. Pierwszego
dnia obrad jednym z g∏ównych tematów by∏o
miejsce Balloon Sinuplasty w chirurgicznym le-
czeniu przewlek∏ego zapalenia zatok przynoso-
wych. Dr H.L. Levine z USA przedstawi∏ najpierw
podstawy teoretyczne, które da∏y poczàtek idei
tej techniki, a nast´pnie kliniczne zastosowania
w stanach zapalnych zatok. Metoda ta jest do-
st´pna do leczenia zapaleƒ zatok szcz´kowych,
czo∏owych i klinowych. Mo˝e byç stosowana jako
samodzielna, ale tak˝e jako uzupe∏nienie klasycz-
nej chirurgii endoskopowej zatok przynosowych.
Dr J. Werner z Niemiec i prof. P. Castelnuovo
z W∏och podzielili si´ w∏asnym doÊwiadczeniem
ze stosowania techniki Ballon Sinuplasty w prak-
tyce klinicznej oraz osiàgni´tymi efektami (w 5-
letniej obserwacji pooperacyjnej w wi´kszoÊci
przypadków nie dochodzi do ponownego zw´˝enia

ujÊcia zatoki). Firma Acclarent, produkujàca
balony stosowane w tej metodzie leczniczej, za-
pewni∏a mo˝liwoÊç samodzielnego wykonania
zabiegu „balonikowania zatok”. W specjalnie
przygotowanym laboratorium-prosektorium mo˝-
na by∏o uczestniczyç w kursie – çwiczeniach
praktycznych. MieliÊmy mo˝liwoÊç wykonania
zabiegów operacyjnych na preparatach Êwie˝o
mro˝onych g∏ów ludzkich. Metoda ta ma szans´
rozwoju i przysz∏oÊç w Polsce, jednak ogranicze-
niem jest cena drenów i balonów (komplet kosztuje
ok. tysiàca dolarów). Obecnie firma wyproduko-
wa∏a balony dzia∏ajàce na zasadzie translumina-
cji, a wi´c niewymagajàce posiadania aparatu
RTG na bloku operacyjnym. To otwiera mo˝liwo-
Êci zastosowania tej metody w wielu oÊrodkach
chirurgii zatok.

W pierwszym dniu na uwag´ zas∏ugiwa∏a
równie˝ debata dotyczàca roli grzybów w etiolo-
gii przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych.
Wyk∏ady przedstawili cz∏onkowie Amerykaƒ-
skiego Towarzystwa Rynologicznego: dr P.H.
Hwang (Does fungus play a role in the etiologu
of CRS?), dr B.J. Ferguson (How is fungus diffe-
rent and when to treat), B.F. Marple (Impact of
antifungal on CRS: What is the evidence?) i J.M.
DelGaudio (The role for surgery). Uczestniczàcy
w tej debacie mieli mo˝liwoÊç wys∏uchania bar-
dzo skondensowanej, ale i uporzàdkowanej
wiedzy na temat grzybiczego zapalenia zatok.
Uwaga by∏a skupiona g∏ównie na postaci inwa-
zyjnego grzybiczego zapalenia zatok przynoso-
wych jako jednostki chorobowej gwa∏townie
przebiegajàcej i cz´sto niew∏aÊciwie rozpozna-
nej, prowadzàcej do zgonu pacjenta. Wszyscy
wyk∏adowcy podkreÊlali znaczenie neutropenii
jako istotnego czynnika ryzyka choroby, ale rów-
nie˝ pogarszajàcego rokowanie. Szybka diagno-
styka (z∏oty standard – badanie histopatologicz-
ne, wykonanie rezonansu magnetycznego jako
jedynego badania radiologicznego potwierdzajà-
cego diagnoz´), skorygowanie neutropenii, na-
tychmiastowa decyzja o leczeniu chirurgicznym
oraz du˝e dawki leków przeciwgrzybicznych
(amfoterycyna B w dawce 2 g/dob´) dajà szans´
na prze˝ycie pacjentom z inwazyjnym grzybi-
czym zapaleniem zatok. Na zakoƒczenie wyk∏a-
dowcy zwrócili uwag´ s∏uchaczom, ˝e pacjenci
z neutropenià majà zwi´kszone ryzyko inwazyj-
nego grzybiczego zapalenia zatok, czyli choroby,
która wymaga natychmiastowej diagnostyki
i agresywnego leczenia.



4

Ciekawy by∏ równie˝ wyk∏ad dr. S. Hoovera
na temat diagnostyki i leczenia bólów g∏owy po-
chodzenia zatokowego. Dyskusj´ wywo∏a∏ pro-
blem pacjentów zg∏aszajàcych przewlek∏e bóle
g∏owy, u których w badaniu tomograficznym nie
stwierdza si´ patologii ani odmiennoÊci anato-
micznych w nosie i zatokach przynosowych. Dr
R. Jankowski z Francji sugerowa∏, ˝e w takich
sytuacjach warto zastosowaç w momencie kolej-
nego zaostrzenia bólu g∏owy Êrodki obkurczajàce
b∏on´ Êluzowà nosa (np. Xylo˝el) w okolicy klino-
wo-podniebiennej. Je˝eli uzyskamy zredukowa-
nie dolegliwoÊci bólowych, to byç mo˝e êród∏o
problemu znajduje si´ w nosie i do rozwa˝enia
jest redukcja chirurgiczna ma∏˝owiny nosowej
Êrodowej. Uwieƒczeniem tego pracowitego
pierwszego dnia konferencji by∏a ceremonia
oficjalnego otwarcia, która odby∏a si´ w godzi-
nach wieczornych w hotelu „Creta Maris”.

Mimo póênego zakoƒczenia pierwszego dnia
kongresu, od godzin porannych wszystkie sale
konferencyjne by∏y pe∏ne osób ch´tnych do po-
zyskania kolejnej porcji wiedzy. Pierwsze zaj´cia
tego dnia to przede wszystkim miniseminaria
na temat roli refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego
w etiologii chorób nosa i zatok, mo˝liwoÊci chi-
rurgicznego leczenia zespo∏u bezdechów sen-
nych oraz leczenia chirurgicznego i mo˝liwoÊci
rekonstrukcji w przypadkach raka skóry nosa.
Jednak w tym dniu najwi´ksze wra˝enie na wie-
lu uczestnikach konferencji wywar∏ wyk∏ad prof.
Aldo Stamma z Brazylii dotyczàcy endoskopowej
anatomii podstawy czaszki i mo˝liwoÊci endo-
skopowego dojÊcia przez zatoki przynosowe
do jamy czaszki i struktur anatomicznych tam
si´ znajdujàcych (Endoscopic anatomy of the
skull base and its applications). Profesor Stamm,
który równie˝ jest neurochirurgiem i samodziel-
nie wykonuje wiele operacji neurochirurgicz-
nych z dojÊcia endoskopowego przez nos i zatoki
przynosowe, w sposób prosty i zrozumia∏y
przedstawi∏ mo˝liwoÊci dojÊcia chirurgicznego
zarówno do Êrodkowego, jaki i przedniego i tyl-
nego do∏u czaszki. W prezentacji ka˝dy szczegó∏
by∏ dopracowany i dzi´ki temu mieliÊmy mo˝li-
woÊç obejrzenia najpierw obrazu z atlasu anato-
micznego, nast´pnie tych samych struktur na
preparatach anatomicznych, a nast´pnie filmów
z wykonanych operacji z Êródoperacyjnym obra-
zem struktur nerwowych i naczyniowych. Pre-
zentacja pod wzgl´dem plastycznym by∏a nie-
zwyk∏a, ale najwa˝niejszy by∏ profesor Stamm,

który nie tylko jest Êwietnym chirurgiem i na-
ukowcem, ale równie˝ showmanem w najlep-
szym tego s∏owa znaczeniu. Prawdopodobnie
wi´kszoÊç uczestników s∏uchajàcych tego wy-
k∏adu nie b´dzie mia∏a mo˝liwoÊci ani wykona-
nia, ani uczestniczenia w tego typu zabiegach
operacyjnych, ale plastycznoÊç, sposób przedsta-
wienia i zakres przekazanej wiedzy pozostanie
na d∏ugo w pami´ci. Równie˝ przeÊwiadczenie,
˝e bez gruntownej znajomoÊci anatomii nosa,
zatok przynosowych i podstawy czaszki nie ma
mo˝liwoÊci bezpiecznego zoperowania pacjenta
ani nie jest mo˝liwy w∏asny rozwój chirurga.
Wyk∏ad trwa∏ 1,5 godziny, sala by∏a pe∏na, pano-
wa∏a cisza. Mi∏o by∏o zobaczyç s∏uchajàcych
w skupieniu tego wyk∏adu tak znanych ryno-
chirurgów, jak profesorowie Lund, Stammberger,
Kennedy, Palmer. 

Bardzo interesujàcy by∏ równie˝ wyk∏ad
prof. V. Lund na temat diagnostyki i leczenia mu-
cocele (Mucoceles; diagnosis and management).
Ta jednostka chorobowa mo˝e wyst´powaç we
wszystkich zatokach, ale najcz´Êciej dotyczy za-
tok czo∏owych i sitowych. Zatkanie naturalnego
ujÊcia zatoki z towarzyszàcym stanem zapalnym
mo˝e sprzyjaç rozwojowi mucocele, które charak-
teryzuje si´ ekspansywnym wzrostem, aktywnà
resorpcjà otaczajàcej koÊci doprowadzajàcà do po-
wstania zniekszta∏ceƒ i ubytków kostnych. Jedy-
nym w∏aÊciwym leczeniem w tych przypadkach
jest operacja.

W trzecim dniu obrad interesujàce by∏y dwie
sesje dotyczàce roli ma∏˝owin nosowych w roz-
woju objawów klinicznych ze strony nosa i zatok
oraz metod leczenia chirurgicznego ich pato-
logii. Dr A. Coste z Francji w wyk∏adzie pt. Pato-
physiological mechanisms and turbinates
podkreÊla∏ rol´ ma∏˝owiny nosowej dolnej w po-
wstaniu objawów zatkanego nosa, a ma∏˝owiny
nosowej Êrodkowej w etiologii problemów z dre-
na˝em zatok. Dr R. Jankowski w wyk∏adzie pt.
Septo-rhinoplasty and turbinates przekonywa∏,
˝e interwencja chirurgiczna w zakresie ma∏˝o-
winy nosowej dolnej powinna byç jak najbardziej
oszcz´dzajàca i ˝e preferuje metod´ bocznego
przemieszczenia ma∏˝owiny nosowej dolnej
(ang. lateral outfracture), podÊluzówkowej resek-
cji, stosowanie koblacji nad cz´Êciowà jej resek-
cjà. Natomiast dr E. Serrano podkreÊla∏ mo˝li-
woÊç wystàpienia jatrogennego zapalenia zatok
po niew∏aÊciwie przeprowadzonym leczeniu
chirurgicznym ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej
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(Turbinates and FESS; when and how?). Wszyscy
wyk∏adowcy w tej sesji podkreÊlali koniecznoÊç
zachowania chocia˝ cz´Êci ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej i ma∏˝owiny nosowej górnej jako linii
i punktów anatomicznych do ewentualnych re-
operacji w zakresie zatok przynosowych. 

W czwartym dniu obrad du˝e zainteresowa-
nie wzbudzi∏y wyk∏ady dr. P.J. Wormalda z Uni-
wersytetu w Adelajdzie na temat szeroko poj´tej
chirurgii endoskopowej zatok przynosowych
(Nose and paranasal sinus surgical anatomy; Ra-
diological-endoscopic and cadaveric correla-
tions; The anatomy and surgical approaches to
the frontal sinus recess; Inverteted Papilloma;
Endoscopic medial maxillectomy removal). Ju˝
w pierwszym wystàpieniu na temat anatomii no-
sa i zatok przynosowych dr Wormald podkreÊli∏
rol´ starannej analizy zdj´ç tomografii kompute-
rowej zatok, wykonanych we wszystkich trzech
projekcjach oraz w warstwach 1–2 mm (zw∏asz-
cza je˝eli mamy podjàç decyzj´ o koniecznoÊci
kolejnego zabiegu operacyjnego zatok). Taka
analiza wyników badaƒ radiologicznych ma
na celu nie tylko staranne zapoznanie si´ ze sta-
nem anatomicznym w operowanym obszarze,
wczeÊniejsze przewidzenie punktów krytycz-
nych lub niebezpiecznych, ale przede wszystkim
przestrzenne zaplanowanie dojÊcia chirurgicz-
nego, którym chirurg b´dzie si´ porusza∏. Dr
Wormald jako kolejny wyk∏adowca zwraca∏ uwa-
g´ na koniecznoÊç dog∏´bnej znajomoÊci anato-
mii zatok przynosowych, jam nosa i podstawy
czaszki przed jakàkolwiek ingerencjà chirurgicz-
nà w tym zakresie. Decyzja o leczeniu chirur-
gicznym stanów zapalnych zatok powinna byç
poprzedzona analizà dolegliwoÊci i objawów
klinicznych, stosowanego do tej pory leczenia
zachowawczego i chirurgicznego, wyników ba-
daƒ radiologicznych (CT zatok – z∏oty standard),
ale równie˝ w∏asnych umiej´tnoÊci chirurgicz-
nych. Ka˝dy pacjent zakwalifikowany do lecze-
nia chirurgicznego powinien byç odpowiednio
wczeÊnie przygotowany przez stosowanie leków,
tj. glikokortykosteroidów doustnych i donoso-
wych, p∏ukanie jam nosa, antybiotykoterapi´,
ale tak˝e przez zmian´ w∏asnych nawyków (np.
palenie papierosów, picie herbat zio∏owych,
przyjmowanie witaminy E, aspiryny itp.).

Dr Wormald w kolejnym wyk∏adzie przed-
stawi∏ swoje poglàdy na temat chirurgii endo-
skopowej w okolicy zachy∏ka czo∏owego i zatoki
czo∏owej. Na podstawie analizy klisz CT zatok

„rysuje” on przestrzenne bloczki wyznaczajàce
drog´ do Êwiat∏a zatoki czo∏owej (tutaj przydaje
si´ równie˝ znajomoÊç klasyfikacji Kuhna do oce-
ny anatomii zachy∏ka czo∏owego). Taka „ocena
na sucho” nie tylko pozwala poznaç anatomi´
i mo˝liwe chirurgiczne pu∏apki u konkretnego
pacjenta, ale te˝ przewidzieç, pod jakim kàtem
powinniÊmy wprowadzaç i ustawiaç narz´dzia;
sprzyja równie˝ rozwojowi wyobraêni prze-
strzennej chirurga, niezb´dnej do doskonalenia
w∏asnego warsztatu. Dr Wormald zapytany
o wykorzystanie nawigacji w chirurgii zachy∏ka
czo∏owego potwierdzi∏ jej przydatnoÊç, o ile jest
rozsàdnie stosowana. Nale˝y podkreÊliç, ˝e jest
to urzàdzenie szczególnie przydatne doÊwiad-
czonemu chirurgowi, b´dàce dodatkowym
sprawdzeniem okolicy, w której si´ porusza, ale
w ˝adnym stopniu nie zast´pujàce dog∏´bnej
znajomoÊci anatomii twarzoczaszki. Dr Wormald
przekonywa∏, ˝e nawigacja w r´kach niedoÊwiad-
czonego chirurga mo˝e spowodowaç wi´cej szkód
ni˝ korzyÊci.

Razem z kilkoma innymi osobami mia∏am
mo˝liwoÊç oceny zastosowania wiedzy teore-
tycznej w praktyce klinicznej. W trakcie kursu
pt. FESS II: challenges in revision sinus surgery
mogliÊmy na ˝ywo zobaczyç wykonanie wszyst-
kich endoskopowych chirurgicznych dojÊç
na preparatach Êwie˝o mro˝onych g∏ów. Niesa-
mowite by∏o zobaczyç chirurga, który z elegan-
cjà, systematycznoÊcià i znajomoÊcià rzemios∏a
chirurgicznego porusza∏ si´ po zatokach przyno-
sowych, u˝ywajàc zaledwie kilku narz´dzi i osta-
tecznie uzyskujàc obraz jak z atlasu anatomii
prawid∏owej. 

Równie˝ w tym dniu konferencji odby∏a si´
bardzo wa˝na sesja plenarna EPOS 2007, przed-
stawiajàca europejskie wytyczne dotyczàce za-
paleƒ zatok przynosowych i polipów nosa w roku
2007. Jest to niezwykle istotny temat, ale ponie-
wa˝ wszystkie wytyczne zosta∏y opublikowane
ju˝ w Magazynie Otorynolaryngologicznym
(nr 26), dok∏adnà analiz´ pozostawiam wszyst-
kim zainteresowanym rynologià. Skrótowe po-
traktowanie tego tematu by∏oby grzechem,
bioràc pod uwag´, ˝e takie s∏awy, jak prof.
W. Fokkens, prof. V. Lund, dr J. Mullol poÊwi´ci∏y
swój czas na dog∏´bne przestudiowanie wydru-
kowanych prac o tej tematyce i na ich postawie
stworzenie syntetycznych i klarownych wytycz-
nych dotyczàcych post´powania z chorymi
na ostre i przewlek∏e zapalenie zatok. 



Na wzmiank´ zas∏ugujà te˝ wyk∏ady doty-
czàce post´powania w przypadkach powik∏aƒ
chirurgii endoskopowej zatok, takich jak p∏yno-
tok mózgowo-rdzeniowy: Diagnostic approach
to CSF leak – dr V. Lund; The role of fluorescein
– dr H. Stammberger; Recurens; how to manage
– dr A. Pistochini; Reconstruction of dural effects
with septal mucosal flaps – dr C. H. Snyderman;
Endoscopic rep air of iatrogenic CSF leaks – dr J.
N. Palmer. Teoretycznie ka˝dy wykonujàcy ope-
racje endoskopowe powinien byç przygotowany
do szybkiego post´powania w momencie wystà-
pienia powik∏aƒ po leczeniu chirurgicznym oraz
znaç przynajmniej teoretycznie diagnostyk´
i metody leczenia chirurgicznego i zachowaw-
czego. W praktyce jednak wszyscy wiemy: nigdy
dosyç powtarzania. Trzeba pami´taç o wykonaniu
tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczo-
Êci w warstwach co 1 mm (najlepiej w protokole
badania majàcego zastosowanie do nawigacji
komputerowej), ewentualnie MRI - cistogramu.
Dr Stammberger podkreÊla∏ skutecznoÊç i pro-
stot´ stosowania testu fluoresceinowego.
W oÊrodku austriackim stosuje si´ fluorescein´
w dawce 0,1 ml/10 kg wagi cia∏a (maksymalna
dawka 1,0 ml) podawanà w punkcji l´dêwiowej,
a efekt oglàda si´ w blue light endoskopach.
Trzeba pami´taç o w∏aÊciwej pozycji pacjenta –
gwa∏towne przemieszczenie g∏owà w dó∏, ale
równie˝, ˝e próba mo˝e byç fa∏szywie ujemna,
je˝eli w uszkodzonej okolicy znajduje si´ obrz´k,
krwiak. Nigdy natomiast nie mamy do czynienia
z fa∏szywie dodatnià próbà fluoresceinowà.
W zaopatrzeniu chirurgicznym uszkodzonego
miejsca w zale˝noÊci od jego wielkoÊci mo˝e byç
zastosowany p∏at b∏ony Êluzowej z przegrody no-
sa, fragment powi´zi szerokiej uda (przez wielu
uznawany za najlepszy materia∏ rekonstrukcyj-
ny), w przypadkach du˝ych ubytków konieczna
mo˝e byç operacja z udzia∏em neurochirurga. 

Interesujàce by∏y równie˝ wyk∏ady osób zaj-
mujàcych si´ chirurgià estetycznà nosa (Modern
insight in rhinoplasty in children – dr G. J. Nolst
Trenité; Teenage rhinoplasty – the beautiful and
the damned – dr J. Rowe-Jones; Rhinoplasty in
males – dr A. Sousa Vieira; What women want?
– P. Palma). W prezentacjach tych uwaga by∏a
skupiona na aspektach estetycznych chirurgii,
oczekiwaniach ze wzgl´du na wiek i p∏eç pacjenta,
ograniczeniach wynikajàcych ze stanu i wyglàdu
skóry nosa, rusztowania nosa, oceny kondycji
psychicznej pacjenta. Ka˝dy pacjent powinien

mieç przeprowadzonà komputerowà analiz´
proporcji twarzy oraz symulacj´ wyniku poope-
racyjnego. W czasie wyk∏adów wi´cej by∏o roz-
wa˝aƒ na temat definicji pi´kna, proporcji nosa
do twarzy m´skiej i kobiecej, ró˝norodnoÊci
oczekiwaƒ pooperacyjnych ze wzgl´du na p∏eç
pacjenta, ograniczeƒ zwiàzanych z wiekiem pa-
cjenta ni˝ konkretnych wskazówek dotyczàcych
post´powania Êródoperacyjnego, ale i tak warto
by∏o pos∏uchaç tych wk∏adów. Pewne informacje
techniczne mo˝na znaleêç w podr´cznikach
chirurgii plastycznej, ale nauczyç si´ „wiedzy
tajemnej”, czyli uwarunkowaƒ estetycznych
twarzy, oceny pacjenta przed operacjà, umiej´t-
noÊci estetycznej analizy konkretnego pacjenta
mo˝na tylko od Mistrza.

Przedstawione tutaj relacje sà tylko nie-
wielkim wycinkiem tego, czego mogliÊmy wy-
s∏uchaç, nauczyç si´ i przeanalizowaç w czasie
pi´ciodniowego Kongresu Rhynologicznego. 

Szybko min´∏o te kilka dni na Krecie. Nie-
zwyk∏e by∏o to, ̋ e przez ca∏y czas trwania konfe-
rencji sale wyk∏adowe by∏y pe∏ne zas∏uchanych
uczestników. Wydawa∏o si´, ˝e nikt nie zwraca∏
uwagi na pi´knà pogod´, s∏oƒce, wspania∏e pla-
˝e, czyste morze. Bo do pewnych rzeczy mo˝na
zawsze powróciç, a do innych niestety nie.
Konferencja by∏a bardzo intensywna, wyk∏ady
zaczyna∏y si´ o godzinie 8.00 rano, a koƒczy∏y
czasami o 21.00. Wielokrotnie stawaliÊmy
przed dylematem, którà sesj´ wybraç, gdy˝ rów-
noczeÊnie omawiano kilka interesujàcych tema-
tów (czasami wr´cz chcia∏oby si´ sklonowaç).
NauczyliÊmy si´ wiele, a mo˝liwoÊç bezpoÊred-
niego kontaktu z doÊwiadczonymi naukowcami,
chirurgami, lekarzami z ca∏ego Êwiata jest
bezcenna. Niewiele zobaczy∏am z krajobrazu
i pi´kna Krety, ale to, co by∏o mi dane, pozwala
powiedzieç, ˝e kiedyÊ tam wróc´... na wakacje.
Mam równie˝ nadziej´, ˝e za dwa lata b´d´
mog∏a uczestniczyç w kolejnym spotkaniu Euro-
pejskich Towarzystw Rynologicznych – ERS &

ISIAN 2010 w Genewie, w Szwajcarii. Ka˝dy
lekarz, który powa˝nie interesuje si´ problema-
mi chorób nosa i zatok, powinien uczestniczyç
w tym europejskim Êwi´cie rynologicznym.

lek. Katarzyna ¸ab´cka
Instytutu Fizjologii i Patologii S∏uchu

Kajetany k. Warszawy
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