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wspominajàc w bie˝àcym numerze profesora
A. Coyasa, opisuj´ poczàtki mojej edukacji
rynologicznej. Uchyli∏ on mi wrota do Êwiata
rynologii i dzi´ki jego ˝yczliwoÊci mia∏em
mo˝liwoÊç uczenia si´ u najlepszych. Pisa∏em
o tym ju˝ kilka razy i robi´ to po raz ostatni.
Dzisiaj, kiedy jesteÊmy w Europie, formu∏a
proÊby o zwolnienie z op∏aty za uczestnictwo
raczej ju˝ nie uchodzi. Zresztà dysproporcje
finansowe nie sà a˝ tak drastycznie du˝e.
Powstaje natomiast pytanie, w jaki sposób
mo˝na u∏atwiç kszta∏cenie m∏odym laryngolo-
gom. Trzeba powiedzieç otwarcie, ˝e nie ma-
my ˝adnego oficjalnego systemu wspierajà-
cego ich rozwój, poza tym co nazywamy re-
zydenturà. Niekiedy firmy farmaceutyczne
w swojej ∏askawoÊci sponsorujà uczestnictwo
w kongresach, ale ta forma finansowania
kszta∏cenia nie zawsze jest dobrze widziana.
Stowarzyszenie, któremu przewodnicz´, ma
program stypendialny, ale ku mojemu zdzi-
wieniu nie budzi on du˝ego zainteresowania.
Byç mo˝e dlatego, ̋ e uzyskanie dofinansowa-
nia na dokszta∏canie jest powiàzane z pracà
na rzecz Stowarzyszenia. Zasadniczo organi-
zacjà, która powinna mieç program wspiera-
nia rozwoju m∏odych laryngologów, jest
PTORL-ChGiS, ale nigdy nie s∏ysza∏em o mo˝-
liwoÊci ubiegania si´ o takie dofinansowania.
Ci, których wybieramy do Zarzàdu, z regu∏y
nie zauwa˝ajà tego problemu, gdy˝ ich to ju˝
nie dotyczy, a przedstawicieli m∏odych kole-
gów w Zarzàdzie nie ma, bo taka jest nasza
„demokracja”. Dlatego te˝ podpowiadam,
mo˝e ktoÊ, kto pretenduje do w∏adz naszego
Towarzystwa, opracuje koncepcj´ takiego
programu stypendialnego i przedstawi na naj-
bli˝szym Walnym Zgromadzeniu w czerwcu
bie˝àcego roku. Zapewne propozycja taka
spotka si´ z du˝ym poparciem podczas g∏oso-
wania, a osoba zg∏aszajàca b´dzie pierwszà
i byç mo˝e jedynà osobà, która wejdzie
do w∏adz, majàc jakiÊ oficjalny program.

Serdecznie pozdrawiam

Warszawa, styczeƒ 2010

– dodatek syllabus  rynologiczny  



TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

Profesor Alexandros Coyas urodzi∏ si´ 18 mar-
ca 1925 r. w Aleksandrii. W latach 1946–1952
studiowa∏ medycyn´ na Uniwersytecie Ateƒskim.
Rozpoczà∏ specjalizacj´ z laryngologii w Atenach,
nast´pnie kontynuowa∏ jà w Pary˝u i Salisbury, by
powróciç do Aten w 1955 r. Do 1974 r. pracowa∏
w uniwersyteckiej Klinice Otorynolaryngologicz-
nej, po czym, do przejÊcia na emerytur´ w 1992 r.,
piastowa∏ stanowisko dyrektora Kliniki Otorynola-
ryngologicznej w Szpitalu G∏ównym w Atenach.

Profesor Alexandros Coyas by∏ dobrze znany
w mi´dzynarodowym Êrodowisku rynologicznym.
Przez wiele lat reprezentowa∏ Grecj´ w zarzàdzie
Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego
(ERS), a nast´pnie by∏ jego prezesem w latach
1986–1988. Przewodniczy∏ XI Kongresowi Euro-
pejskiego Towarzystwa Rynologicznego, który
odby∏ si´ w czerwcu 1986 r. w Atenach. Alexan-
dros Coyas by∏ tak˝e cz∏onkiem Collegium OR-
LAS (od 1964 r.) oraz prezesem Greckiego Towa-
rzystwa Otorynolaryngologicznego (od 1969 r.).
Przeprowadzi∏ liczne badania nad alergicznym
nie˝ytem nosa, opublikowa∏ wiele prac w grec-
kich i mi´dzynarodowych pismach medycznych,
wyg∏osi∏ wiele wyk∏adów na ca∏ym Êwiecie. 

Profesor Coyas s∏ynà∏ z kultury osobistej,
uprzejmoÊci i taktu. Poniewa˝ w ka˝dej sytuacji
zachowywa∏ si´ jak prawdziwy d˝entelmen, taki
przydomek nadali mu przyjaciele. Ch´tnie na-
wiàzywa∏ wspó∏prac´ z innymi lekarzami i wy-
kszta∏ci∏ ca∏e pokolenie laryngologów. 

Jego Êmierç 26 lutego 2009 r. pozostawi∏a
Jego rodzin´, przyjació∏ i wspó∏pracowników
w g∏´bokim smutku.

Wdzi´cznoÊç jest najbardziej ulotnym uczu-
ciem, a powód wdzi´cznoÊci niejednokrotnie pozo-
staje niezauwa˝any. Granica pomi´dzy poczuciem
wdzi´cznoÊci, a byciem d∏u˝nikiem do koƒca ̋ ycia
jest bardzo p∏ynna. Cz´sto osiàgajàc sukces, nawet
nie spostrzegamy, ̋ e by∏ on mo˝liwy dzi´ki czyjejÊ
pomocy bàdê dzi´ki zwyk∏ej ludzkiej ˝yczliwoÊci.
Nie lubi´ tych, którzy osiàgn´li coÊ lub nawet bar-
dzo du˝o, ale mówià o tym w formie „ja”, nie
wspominajàc nic o tych wszystkich, którzy w swo-
im czasie dali im szans´, uchylili drzwi do ich karie-
ry. Osób takich jest niestety du˝a grupa.

Ja jestem bardzo wdzi´czny Panu Profesorowi
A. Coyasowi za okazanà mi przed laty ˝yczliwoÊç
i danie szansy. W 1986 r. zwróci∏em si´ do prof.
Coyasa, prezydenta XI Kongresu Europejskiego
Towarzystwa Rynologicznego w Atenach, z proÊbà

ALEXANDROS COYAS
1925–2009

mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY4
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o umo˝liwienie uczestnictwa w tej konferencji bez
koniecznoÊci wnoszenia op∏aty zjazdowej. Nie by-
∏o mnie bowiem staç na pokrycie astronomicznych
na ów czas kosztów. Profesor wyrazi∏ zgod´
i umo˝liwi∏ mi pobyt w Atenach na koszt organiza-
torów. By∏em pierwszym Polakiem i pierwszym
przedstawicielem zza „˝elaznej kurtyny”, uczest-
niczàcym w kongresie towarzystwa naukowego,
które liczy∏o wówczas ponad dwadzieÊcia lat. Swo-
im szlachetnym gestem prof. A. Coyas otworzy∏ mi
wrota do krainy rynologii. Tam zobaczy∏em, czym
jest rynologia, tam pozna∏em tych, którzy kreo-
wali ówczesnà rynologi´, tam te˝ mia∏em okazj´
wys∏uchaç pierwszej w Êwiecie prezentacji prof.
H. Stammbergera na temat chirurgii endoskopo-
wej zatok przynosowych i dowiedzieç si´ wiele,

Szanowny Panie Profesorze;

W ˝yciorysie profesora dr. hab. med. Józefa
Taniewskiego (Magazyn Otorynolaryngolo-
giczny nr 32, 2009, t. VIII, z. 4) zauwa˝y∏em
pewne nieÊcis∏oÊci:

„W 1947 r. prof. Taniewski zosta∏ przenie-
siony do ¸odzi, gdzie pe∏ni∏ obowiàzki zast´pcy
do spraw lecznictwa; powinno byç: gdzie pe∏ni∏
obowiàzki zast´pcy komendanta do spraw lecz-
nictwa.

„Prof. Taniewski by∏ te˝ wspó∏autorem pod-
r´cznika pod redakcjà prof. A. Dobrzaƒskiego
„Diagnostyka szczegó∏owa chorób uszu, nosa,
gard∏a i krtani” wydanego w 1951 r.; powinno
byç: pod redakcjà prof. A. Dobrzaƒskiego „Cho-
roby uszu, nosa, gard∏a i krtani”, wydanego
w 1951 r. 

OdnoÊnie Szpitala Miejskiego: „Studia me-
dyczne ukoƒczy∏ w 1925 r., po czym rozpoczà∏
prac´ w Oddziale Chirurgicznym Szpitala
Miejskiego. Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej
Polskiej na 1938 r. podaje, ˝e w Warszawie by∏y
nast´pujàce szpitale: Szpital Êw. Ducha, Szpital
Ewangelicki, Szpital G∏ówny Czerwonego Krzy˝a,
Szpital Êw. ¸azarza, Szpital Êw. Rocha, Szpital
Ubezpieczalni Spo∏ecznej, Szpital Starozakon-
nych na Czystem, Warszawski Szpital dla Dzieci.
Nie ma Szpitala Miejskiego. W tym˝e Roczniku
Lekarskim sà nazwiska 77 otolaryngologów
pracujàcych w Warszawie, wÊród nich nie ma
nazwiska Józefa Taniewskiego. 

wiele innych nowych rzeczy. Tam te˝ zobaczy∏em,
jak ludzie sà wobec siebie ˝yczliwi, jak okazujà
sobie nawzajem szacunek i co znaczy wymiana po-
glàdów. Tam zawar∏em przyjaênie, które trwajà
do dzisiaj, sà bezinteresowne i szczere. Tam po-
zna∏em tych, którzy umo˝liwili mi dalsze kszta∏ce-
nie si´ w rynologii, a póêniej równie˝ moim
wychowankom. Wielu z nich przyje˝d˝a∏o do Pol-
ski i naucza∏o nas rynologii.

Prof. Alexandros Coyas nigdy nie by∏ w Pol-
sce, nie mia∏ tu znajomych ani przyjació∏, ale po-
trafi∏ zdobyç si´ wobec mnie na hojny gest i da∏
mi szans´. MyÊl´, ˝e jej nie zmarnowa∏em. 

Dzi´kuj´ Ci PROFESORZE. 
prof. Antoni Krzeski

Warszawa, styczeƒ 2010

Równie˝ w Almanachu Lekarskim na rok
1932 (wyd. Lwów) nie ma nazwiska Józefa
Taniewskiego. Rocznik Lekarski Rzeczypospoli-
tej Polskiej na rok 1948 pod redakcjà dr. med.
Stanis∏awa Konopki (Lek. Inst. Nauk.-Wyd.
1949) zamieszcza nazwisko profesora jako
podwójne – Józef Tencer-Taniewski.

Dr med. Jerzy Barciƒski w swojej pracy
doktorskiej pt. „Zarys historii otolaryngologii
polskiej w okresie 1918–1939” (Acta Biol. Med.
Soc. Gedan. 1966,10, 5-70) pisze, ˝e Józef
Tencer-Taniewski pracowa∏ w latach 1927–1939
na stanowisku asystenta Oddzia∏u Otolaryngolo-
gicznego Szpitala Starozakonnych na Czystem
w Warszawie.

Profesor Józef Taniewski w latach mi´dzy-
wojennych nosi∏ nazwisko rodowe Tencer, które
by∏o zamieszczane w przedwojennych Almana-
chach lekarskich.

Z powa˝aniem
Stanis∏aw Zab∏ocki

Dzi´kuj´ Panu dr. med. S. Zab∏ockiemu
za przes∏anie interesujàcego uzupe∏nienia.

prof. A. Krzeski

LIST DO REDAKCJI
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▲

PRZEROST MIGDA¸KA GARD¸OWEGO

Przerost migda∏ka gard∏owego jest jednym
z najcz´Êciej wyst´pujàcych schorzeƒ w otola-
ryngologii dzieci´cej. Migda∏ek gard∏owy nale˝y
do uk∏adu tkanki limfatycznej zwiàzanej z b∏onami
Êluzowymi (ang. mucosa-associated lymphoid
tissue, MALT), tworzàc wraz z innymi strukturami
pierÊcienia Waldeyera zespó∏ NALT (ang. nose-
-associated lymphoid tissue). Migda∏ek gard∏owy
pokryty jest nab∏onkiem wielorz´dowym mi-
gawkowym, pod którym znajduje si´ warstwa
tkanki ch∏onnej z oÊrodkami rozmna˝ania
(z przewagà limfocytów B) (Jakóbisiak 1998).

Fizjologiczne powi´kszenie obj´toÊci mig-
da∏ka gard∏owego, które ma miejsce mi´dzy 2.
a 7. rokiem ˝ycia u wszystkich dzieci, wynika
z jego istotnej roli w nabywaniu odpornoÊci
przez dziecko. Proces ten polega na zjawisku re-
gionalnej immunizacji, które przebiega w tkance
ch∏onnej migda∏ka gard∏owego i innych struktu-
rach nale˝àcych do MALT, co prowadzi do rozwoju
odpornoÊci ogólnoustrojowej. Migda∏ek gard∏owy
ze wzgl´du na swojà lokalizacj´ jest miejscem
pierwszego kontaktu z antygenami docierajàcy-
mi do dziecka drogà oddechowà, a nast´pnie
dzi´ki z∏o˝onym procesom jest êród∏em komórek

PRACA RECENZOWANA

ZASTOSOWANIE
GLIKOKORTYKOSTEROIDÓW

DONOSOWYCH 
W LECZENIU PRZEROSTU 

MIGDA¸KA GARD¸OWEGO 
ORAZ WYSI¢KOWEGO ZAPALENIA

UCHA ÂRODKOWEGO U DZIECI 
dr med. Iwona Gromek*, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski**

INTRANASAL GLUCOCORTICOSTEROIDS IN THE
TREATMENT OF ADENOID HYPERTROPHY AND
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION
The potential role of intranasal glucocorticosteroids
in conservative treatment of adenoid hypertrophy
and otitis media with effusion in children is presented
and discussed in relation to the current approach to
surgical management of these diseases.

(Mag. ORL, 2010, IX, 1, 7–29)

Key words:
adenoid hypertrophy, secretory otitis media, nasal
steroids, adenotonsillectomy, myringotomy

* Indywidualna Praktyka Laryngologiczna
Warszawa

**Klinika Otolaryngologii WUM
Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
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immunologicznie kompetentnych dla b∏on Êluzo-
wych górnych dróg oddechowych i ucha Êrodko-
wego oraz êród∏em przeciwcia∏ IgA, IgM i IgG
(Wysocka 2002). Fizjologiczne powi´kszenie
migda∏ka gard∏owego jest zatem zjawiskiem
normalnym i po˝àdanym, które nie powinno pro-
wadziç do rozwoju innych schorzeƒ w narzàdach
sàsiadujàcych.

Patologiczny przerost migda∏ka gard∏owego
(∏ac. vegetationes adenoidales, hypertrophia
tonsillae pharyngeae) wià˝e si´ z przewlek∏à
stymulacjà antygenowà, co w konsekwencji po-
woduje przerost grudek ch∏onnych z oÊrodkami
rozmna˝ania, powstawanie nowych grudek lim-
fatycznych oraz wzrost liczby pozosta∏ych ko-
mórek migda∏ka. Stwierdzono wyst´powanie
prozapalnych cytokin w tkance migda∏ka gard∏o-
wego (zw∏aszcza interleukiny IL-1β i czynnika
martwicy nowotworów α – TNFα), jak równie˝
zahamowanie apoptozy limfocytów w przero-
Êni´tych i zmienionych zapalnie narzàdach lim-
fatycznych pierÊcienia Waldeyera (López-Gonzales
i in. 1999, Wysocka 2002, Passàli i in. 2004, Don
i in. 2005, Jiménez i in. 2006). Patologiczny
przerost migda∏ka gard∏owego jest spowodo-
wany najcz´Êciej nawracajàcymi infekcjami gór-
nych dróg oddechowych u dziecka z wrodzonà
predyspozycjà do nadmiernego powi´kszenia
wyroÊli adenoidalnych. Uwa˝a si´ tak˝e, ˝e po-
tencjalnym czynnikiem dodatkowo wspó∏odpo-
wiedzialnym za patologiczny przerost migda∏ka
gard∏owego mo˝e byç alergia. Ze wzgl´du na lo-
kalizacj´ wyroÊla adenoidalne sà bowiem nara-
˝one na kontakt z alergenami wziewnymi, co
mo˝e wywo∏ywaç ich powi´kszenie przez sty-
mulacj´ reakcji immunologicznej (Fokkens i in.
1998, Modrzyƒski i Zawisza 2007, Ratner i in.
2009). U cz´Êci dzieci nie stwierdza si´ przerostu
tkanki ch∏onnej w rejonie nosogard∏a, a raczej
objawy jej przewlek∏ego stanu zapalnego (∏ac.
adenoiditis chronica) (Ramadan 2006, Gryczyƒ-
ska i Krawczyƒski 2007B). Wydaje si´ jednak, ˝e
z punktu widzenia patomechanizmu zjawiska
trudno rozdzieliç te dwa wspó∏istniejàce ze sobà
procesy: przerost i zapalenie. Stwierdzono, ˝e
u dzieci rejon nosogard∏a jest obficie skolonizo-
wany przez ró˝ne szczepy bakterii. Nale˝à
do nich zarówno bakterie zaliczane do fizjolo-
gicznej flory górnych dróg oddechowych, jak
równie˝ bakterie potencjalnie chorobotwórcze.

Fizjologiczna flora nosogard∏a obejmuje
bakterie tlenowe, takie jak paciorkowce alfa-
-hemolizujàce (g∏ównie Streptococcus mitis
i Streptococcus sanguinis) oraz beztlenowe (Pep-
tostreptococcus sp., Prevotella sp.). Bakterie cho-
robotwórcze cz´sto stwierdzane w nosogardle
to Streptococcus pneumoniae, Haemophilus
influenzae, Moraxella catarrhalis i Staphylococcus
aureus (Brook i Gober 2005). Wi´kszoÊç szcze-
pów bakteryjnych tworzy biofilm na powierzch-
ni migda∏ka gard∏owego, w tym tak˝e w obr´bie
jego bruzd (Coticchia i in. 2007, Al-Mazrou i Al-
-Khattaf 2008, Moriyama i in. 2009). Uwa˝a si´,
˝e migda∏ek gard∏owy jest g∏ównym rezerwu-
arem bakterii chorobotwórczych odpowiedzial-
nych za rozwój bakteryjnego ostrego i przewle-
k∏ego zapalenia zatok przynosowych u dzieci,
a tak˝e ostrego zapalenia ucha Êrodkowego
(Bernstein i Reddy 2005, Ramadan 2006). Pato-
logiczny przerost migda∏ka gard∏owego oraz
jego przewlek∏y stan zapalny mogà przyczyniç
si´ do dalszych powa˝nych schorzeƒ narzàdu
s∏uchu, uk∏adu oddechowego i krà˝enia (tab. 1).

Tabela 1. Schorzenia zwiàzane z patologià mig-
da∏ka gard∏owego u dziecka (Araújo i in. 2005,
Gryczyƒska i ¸apienis 2007, Skar˝yƒski 2002).

Konsekwencje przerostu migda∏ka gard∏owego u dziecka

dysfunkcja tràbki s∏uchowej

przewlek∏e wysi´kowe zapalenie ucha Êrodkowego

zarostowe zapalenie ucha Êrodkowego

przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych

zespó∏ przewlek∏ego kaszlu

obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu 
i ich nast´pstwa

wady zgryzu i zaburzenia rozwoju twarzoczaszki

Rozpoznanie
Wywiad uzyskany od rodziców dziecka z pa-

tologicznym przerostem migda∏ka gard∏owego
ujawnia przewlek∏à niedro˝noÊç nosa, w ciàgu
dnia – oddychanie przez usta, nosowy sposób
wymawiania niektórych g∏osek, a w nocy – chra-
panie. U wielu dzieci obserwuje si´ równie˝ sta-
∏y katar Êluzowy lub Êluzowo-ropny oraz cz´ste,
nawracajàce infekcje nosa, gard∏a i ucha Êrodko-
wego. U niektórych dzieci, najcz´Êciej w czasie
Êwie˝ych zaka˝eƒ górnych dróg oddechowych,
ale równie˝ i w okresie mi´dzy infekcjami,
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Badanie przedmiotowe dziecka z patolo-
gicznym przerostem migda∏ka gard∏owego
ujawnia najcz´Êciej upoÊledzenie dro˝noÊci nosa
przy wzgl´dnie dobrze dro˝nych przewodach
nosowych wspólnych, ocenianych w rynoskopii
przedniej. B∏ona Êluzowa jam nosa cz´sto jest
blada lub bladosinawa, cz´sto w jamach nosa
obecna jest wydzielina Êluzowa lub Êluzowo-
-ropna, ale jej iloÊç nie t∏umaczy objawów nasi-
lonej niedro˝noÊci nosa. U du˝ej grupy dzieci
w badaniu gard∏a obserwuje si´ sp∏ywanie wy-
dzieliny z nosogard∏a, a u cz´Êci z nich mo˝na
dostrzec dolny brzeg migda∏ka gard∏owego wi-
doczny poni˝ej ∏uków podniebienno-gard∏owych
uniesionych w trakcie fonacji lub odruchu
obronnego gard∏a. U cz´Êci dzieci stwierdza si´
wspó∏istnienie przerostu migda∏ków podnie-
biennych, które sà szczególnie du˝e u pacjentów
g∏oÊno chrapiàcych, z obturacyjnymi bezdechami

podczas snu i zaburzeniami po∏ykania. Przy d∏u-
gotrwa∏ym patologicznym przeroÊcie migda∏ka
gard∏owego dochodzi do zaburzeƒ rozwoju
twarzoczaszki i zgryzu (tab. 2).

Z∏otym standardem rozpoznania przerostu
migda∏ka gard∏owego u dziecka jest wspó∏cze-
Ênie badanie endoskopowe nosogard∏a (najcz´-
Êciej nasofiberoskopem) i uwidocznienie wyroÊli
adenoidalnych w nozdrzach tylnych. Oznaczenie
stosunku pola zajmowanego przez przeroÊni´ty
migda∏ek gard∏owy do pola nozdrzy tylnych (dla
ka˝dej ze stron oddzielnie) jest uwa˝ane za
dobry wskaênik okreÊlajàcy stopieƒ przerostu
wyroÊli adenoidalnych. Obraz nasofiberosoko-
powy rejestruje si´ na monitorze komputera,
a nast´pnie za pomocà odpowiedniego oprogra-
mowania ocenia si´ wielkoÊç wymienionych pól.
Migda∏ek gard∏owy okreÊla si´ jako ma∏y, jeÊli
zajmuje 1/3, Êredni – 1/2 oraz du˝y – gdy wype∏-
nia 2/3 powierzchni nozdrzy tylnych. Wed∏ug
innej klasyfikacji wskaênik adenoid/choana w
granicach 0-25% to stopieƒ I przerostu migda∏ka
gard∏owego, wskaênik wynoszàcy 26-50% – sto-
pieƒ II, wskaênik 51-75% – stopieƒ III i wskaênik
wynoszàcy 76-100% to stopieƒ IV przerostu
wyroÊli adenoidalnych. Najwa˝niejszy bowiem
wp∏yw na wyst´powanie objawów przerostu
migda∏ka gard∏owego ma nie jego bezwzgl´dna
wielkoÊç, a wzajemna relacja rozmiaru i kszta∏tu
wyroÊli adenoidalnych oraz przestrzeni nosogar-
d∏a (Cengel i Akyol 2006, Gryczyƒska i Kraw-
czyƒski 2007B, Chadha i in. 2009). Badanie jest
ma∏o inwazyjne, mo˝e byç powtarzane, co u∏a-
twia ocen´ skutecznoÊci prowadzonego leczenia
zachowawczego. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e
wymaga ono minimalnej chocia˝ wspó∏pracy
dziecka (i posiadania nasofiberoskopu i toru
wizyjnego w gabinecie laryngologicznym). Al-
ternatywà pozostaje uwidocznienie migda∏ka
gard∏owego w nozdrzach tylnych z zastosowa-
niem endoskopu sztywnego (najlepiej optyki 0o

o Êrednicy 2,7 mm), po uprzednim znieczuleniu
i obkurczeniu b∏ony Êluzowej jamy nosa. Endo-
skop sztywny jest gorzej tolerowany przez ma∏o-
letnich pacjentów, dlatego takie badanie mo˝na
przeprowadziç z powodzeniem raczej u dzieci
starszych. Wykonanie rynoskopii tylnej u dziecka
jest doÊç trudne, ale mo˝liwe, i ta metoda równie˝
pozwala uwidoczniç przerost wyroÊli adenoi-
dalnych. Badanie nosogard∏a od strony gard∏a

wyst´pujà zaburzenia oddychania w czasie snu
w postaci bezdechów obturacyjnych. Poniewa˝
patologiczny przerost migda∏ka gard∏owego jest
czynnikiem predysponujàcym do przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych, u cz´Êci dzieci
objawy obu chorób nak∏adajà si´, dajàc wspólny
obraz (tab. 2). Je˝eli patologii migda∏ka gard∏o-
wego towarzyszy wysi´kowe zapalenie ucha
Êrodkowego, ca∏oÊç obrazu klinicznego dope∏nia
niedos∏uch przewodzeniowy.

Tabela 2. Obraz kliniczny patologicznego prze-
rostu migda∏ka gard∏owego i jego potencjal-
nych konsekwencji. 

Objawy przerostu migda∏ka gard∏owego i jego powik∏aƒ

przewlek∏a niedro˝noÊç nosa 

chrapanie, oddychanie przez usta

mowa nosowa (nosowanie zamkni´te)

przewlek∏y katar Êluzowy lub Êluzowo-ropny

sp∏ywanie wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a

foetor ex ore

upoÊledzenie w´chu

obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu

facies adenoidea/long face syndrome

wady zgryzu

przewlek∏y kaszel

uczucie blokady/zatykania w uchu

niedos∏uch przewodzeniowy



Êrodkowego mo˝na przeprowadziç równie˝ za po-
mocà endoskopu – optyki sztywnej 70o. Badanie
palpacyjne nosogard∏a, jako procedura brutalna,
jest coraz rzadziej stosowane, ale nadal, zw∏aszcza
u dzieci najm∏odszych, jest ono ostatecznym spo-
sobem, potwierdzajàcym rozpoznanie przerostu
migda∏ka gard∏owego, kiedy inne Êrodki diagno-
styczne nie mogà byç zastosowane.

Badania uzupe∏niajàce rozpoznanie patolo-
gicznego przerostu migda∏ka gard∏owego obej-
mujà diagnostyk´ radiologicznà: boczne zdj´cie
RTG nosogard∏a oraz tomografi´ komputerowà
(TK) nosogard∏a lub zatok przynosowych, obej-
mujàcà przestrzeƒ nosogard∏a. Badanie RTG
jest obecnie coraz rzadziej wykonywane dzi´ki
szerszemu dost´powi do instrumentarium endo-
skopowego, co zmniejsza nara˝enie dziecka
na promieniowanie elektromagnetyczne. Bada-
nia TK i ewentualnie rezonansu magnetycznego
(NMR) wykonuje si´ bardzo rzadko w klasycz-
nych przypadkach przerostu migda∏ka gard∏o-
wego, jednak majà one znaczenie w diagnostyce
ró˝nicowej przy podejrzeniu innego charakteru
zmian w nosogardle. Niekiedy u starszych dzieci
z powodu braku skutecznoÊci leczenia zacho-
wawczego przewlek∏ego zapalenia zatok przyno-
sowych wykonuje si´ badanie TK zatok, które
oprócz zmian zapalnych w zatokach mo˝e wyka-
zaç przeroÊni´te wyroÊla adenoidalne. Badanie
TK (a tak˝e NMR) nosogard∏a pozwala okreÊliç
gruboÊç i szerokoÊç tkanki mi´kkiej w stropie
nosogard∏a, co doÊç dok∏adnie okreÊla rozmiar
wyroÊli adenoidalnych. Istniejà ró˝ne klasyfikacje
oceniajàce stopieƒ przerostu migda∏ka gard∏o-
wego w bocznych projekcjach obrazów radiolo-
gicznych. OkreÊla si´ odleg∏oÊç najbardziej
uwypuklonej jego cz´Êci do tylnego bieguna
lemiesza (wymiary od > 1 do 0 cm) lub mierzy
najmniejszà odleg∏oÊç od migda∏ka gard∏owego
do podniebienia mi´kkiego (od > 6 do 0 mm)
(Chadha i in. 2009). Za najbardziej precyzyjnà
metod´ uchodzi wskaênik A/N, w którym
A oznacza najwi´kszy wymiar migda∏ka gard∏o-
wego zmierzony prostopadle do stropu noso-
gard∏a w bocznej projekcji RTG, a N – odleg∏oÊç
mi´dzy tylno-górnym biegunem podniebienia
twardego a przednio-dolnà kraw´dzià chrzàst-
kozrostu klinowo-potylicznego. Wskaênik A/N
okreÊla relacj´ mi´dzy rozmiarem przednio-
-tylnym migda∏ka gard∏owego i nosogard∏a,

przy czym A/N > 0,8 pozwala na rozpoznanie
przerostu migda∏ka gard∏owego (Fujioka i in.
1979). Stwierdzono wyraênà korelacj´ mi´dzy
wielkoÊcià wskaênika A/N a stopniem wype∏nie-
nia nozdrzy tylnych przez migda∏ek gard∏owy,
oznaczonym w badaniu nasofiberoskopowym, co
przemawia na korzyÊç cz´stszego stosowania
metod endoskopowych w diagnostyce tej pato-
logii (Caylakli i in. 2009). Oprócz nara˝enia
na promieniowanie elektromagnetyczne, minu-
sem badaƒ RTG jest du˝y wp∏yw b∏´dów tech-
nicznych na uzyskany wynik.

WÊród badaƒ dodatkowych, wspomagajà-
cych rozpoznanie patologicznego przerostu
migda∏ka gard∏owego, wymienia si´ równie˝
rynometri´ akustycznà, chocia˝ istniejà rozbie˝-
noÊci poglàdów na temat jej przydatnoÊci. Wydaje
si´, ˝e jest to metoda pozwalajàca na dokony-
wanie porównaƒ g∏ównie w odniesieniu do tego
samego pacjenta, np. przed i po operacji (Mar-
ques i Anselmo-Lima 2004, Piszcz i in. 2008).

Diagnostyka ró˝nicowa patologicznego
przerostu migda∏ka gard∏owego obejmuje prze-
wlek∏e zapalenie zatok przynosowych, polipa
antrochoanalnego, jednostronne niewykszta∏cenie
nozdrzy tylnych, przepuklin´ oponowo-mózgowà,
w∏ókniaka m∏odzieƒczego lub inny guz nosogard∏a
(Ramadan 2006, Gryczyƒska i Krawczyƒski 2007B).

Leczenie
Sposób leczenia patologicznego przerostu

migda∏ka gard∏owego zale˝y g∏ównie od rodzaju
i nasilenia objawów, jakie wywo∏uje. Stwierdzenie
„izolowanego” przerostu migda∏ka gard∏owego
bez istotnych objawów klinicznych nie jest wska-
zaniem do leczenia operacyjnego, choç mo˝e byç
przyczynà rozwa˝enia wprowadzenia leczenia
zachowawczego w celu ograniczenia ryzyka roz-
woju schorzeƒ pochodnych. Uwa˝a si´, ˝e lecze-
nie chirurgiczne powinno byç przeprowadzane
w przypadkach diagnostycznie potwierdzonej
patologii, spowodowanej przerostem migda∏ka
gard∏owego, nie poddajàcej si´ leczeniu zacho-
wawczemu (Janczewski 2005, Gryczyƒska i
Krawczyƒski 2007B). Uwzgl´dniajàc ten ostatni
warunek, wspó∏czesne wskazania do chirurgicz-
nego usuni´cia migda∏ka gard∏owego (adeno-
tomia/adenoidektomia) mo˝na podzieliç na przy-
czyny zapalne i obturacyjne.
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Wskazania do chirurgicznego usuni´cia
migda∏ka gard∏owego z przyczyn zapalnych
obejmujà: nawracajàce ostre i przewlek∏e
(szczególnie wysi´kowe, lecz nie tylko) zapalenia
ucha Êrodkowego oraz nawracajàce ostre i prze-
wlek∏e zapalenia zatok przynosowych. Wska-
zania natury obturacyjnej do zabiegu adeno-
tomii/adenoidektomii u dzieci to: zaburzenia
oddychania w czasie snu o typie obturacyjnych
bezdechów sennych lub szerzej – zespo∏u wzmo-
˝onej opornoÊci górnych dróg oddechowych,
oraz zaburzenia rozwoju twarzoczaszki i zgryzu
w zwiàzku z przewlek∏à niedro˝noÊcià nosa
(Chmielik i Zajàc 2003, Janczewski 2005, Gry-
czyƒska i ¸apienis 2007). 

Adenotomia/adenoidektomia jako zabieg
usuwajàcy istotny czynnik ryzyka zaburzeƒ
dro˝noÊci tràbki s∏uchowej o pod∏o˝u mecha-
nicznym lub zapalnym mo˝e przyczyniç si´
do poprawy funkcji ucha Êrodkowego. Efekt
zabiegu wydaje si´ istotniejszy w leczeniu prze-
wlek∏ego wysi´kowego zapalenia ucha Êrodko-
wego ni˝ w zapobieganiu wyst´powania nawra-
cajàcych ostrych zapaleƒ ucha Êrodkowego.
W dokumencie wydanym przez trzy towarzystwa
amerykaƒskie: American Academy of Family
Physicians, American Academy of Otolaryngology-
-Head and Neck Surgery i American Academy of
Pediatrics pt. Otitis Media With Effusion. Clinical
Practice Guideline oraz w innych publikacjach
stwierdzono, ˝e chirurgiczne usuni´cie migda∏ka
gard∏owego jest zabiegiem zwi´kszajàcym sku-
tecznoÊç drena˝u wentylacyjnego jako samo-
dzielnej procedury w leczeniu przewlek∏ego
wysi´kowego zapalenia ucha Êrodkowego. Ko-
niecznoÊç ponownego za∏o˝enia drenów wenty-
lacyjnych z powodu nawrotu wysi´ku u dzieci,
u których przy pierwszym zabiegu jednoczasowo
wykonano adenotomi´/adenoidektomi´ spada
o 50% (Pediatrics 2004, Kadhim i in. 2007).
U dzieci powy˝ej 4. roku ˝ycia, u których ryzyko
nawrotu wysi´ku jest mniejsze ni˝ u dzieci
m∏odszych, wyci´cie migda∏ka gard∏owego
w po∏àczeniu wy∏àcznie z myringotomià jest
zabiegiem skutecznym w leczeniu wysi´kowego
zapalenia ucha Êrodkowego, gdy brak jest
ewidentnych wskazaƒ do za∏o˝enia drenów
wentylacyjnych (Pediatrics 2004). Istniejà rów-
nie˝ doniesienia o roli izolowanej adenotomii/ade-
noidektomii (bez myringotomii lub drena˝u)
w leczeniu przewlek∏ego wysi´kowego zapalenia

ucha Êrodkowego, aczkolwiek ustàpienie wy-
si´ku stwierdza si´ wówczas tylko w oko∏o 60%
przypadków (Dempster i in. 1993). Lepsze wy-
niki uzyskuje si´ w przypadku dzieci z objawami
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych,
które u du˝ej grupy chorych ust´pujà dzi´ki
chirurgicznemu usuni´ciu migda∏ka gard∏owego
po∏àczonemu z leczeniem zachowawczym (bez
koniecznoÊci operacji zatok). Adenotomia/ade-
noidektomia jest wi´c pierwszym rodzajem za-
biegu, jaki nale˝y rozwa˝yç w leczeniu dziecka
z przewlek∏ym lub ostrym nawracajàcym zapa-
leniem zatok przynosowych, wed∏ug niektórych
autorów niezale˝nie nawet od stopnia przerostu
migda∏ka gard∏owego. W przypadku niewielkich
rozmiarów, migda∏ek gard∏owy mo˝e stanowiç
bowiem problem nie natury obturacyjnej, co
raczej zapalnej – jako rezerwuar bakterii dla
nosa i zatok przynosowych (adenoiditis chronica).
Wówczas adenotomia/adenoidektomia jest za-
biegiem usuwajàcym wraz z tkankà wyroÊli ade-
noidalnych pokrywajàcy je biofilm bakteryjny
(Younis 2006, Coticchia i in. 2007). 

W przypadku dzieci z obturacyjnymi zabu-
rzeniami oddychania w czasie snu, czy to pod
postacià zespo∏u wzmo˝onej opornoÊci dróg odde-
chowych, czy te˝ bezdechów sennych, przerost
migda∏ka gard∏owego (ewentualnie z towarzy-
szàcym mu przerostem migda∏ków podniebien-
nych) jest pierwszym rozpoznaniem, jakie nale˝y
rozwa˝yç, a po potwierdzeniu – leczyç. Kryteria
rozpoznania zespo∏u obturacyjnych bezdechów
w czasie snu sà znacznie bardziej restrykcyjne
u dzieci ni˝ u doros∏ych: AI (apnea index) >1,
AHI (apnea hypopnea index) ≥ 5, minimalne
utlenowanie krwi t´tniczej SpO2 ≤ 92% (95%),
koƒcowo-wydechowe ciÊnienie parcjalne CO2
> 45 mm Hg, trwajàce ponad 60% snu, czas
bezdechu 6–10 s (w zale˝noÊci od wieku dziecka).
Du˝a grupa dzieci z obturacyjnymi zaburzeniami
oddychania w czasie snu nie spe∏nia wymie-
nionych kryteriów. Mo˝na u nich podejrzewaç
zespó∏ wzmo˝onej opornoÊci dróg oddechowych,
w którym nie wyst´pujà bezdechy, za to trwajàce
przez d∏u˝szà cz´Êç nocy utrudnione oddychanie,
nadmierny wysi∏ek oddechowy i fragmentacja
snu powodujà w ciàgu dnia objawy psychosoma-
tyczne, a nawet neurologiczne (zaburzenia zacho-
wania, trudnoÊci w koncentracji i nauce). Zna-
czenie adenotomii/adenoidektomii w po∏àczeniu
z tonsillotomià lub tonsillektomià (w zale˝noÊci
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od wskazaƒ i doÊwiadczeƒ danego oÊrodka) jest
w tych przypadkach powszechnie uznane
(Chmielik i Zajàc 2003, ¸apienis i Gryczyƒska
2005, Krzeski i in. 2009). Istnieje równie˝ wiele
doniesieƒ na temat wp∏ywu chirurgicznego usu-
ni´cia migda∏ka gard∏owego na efekty leczenia
wad zgryzu i mowy, w których obturacja nosa
i nosogard∏a stanowi zasadniczy problem. Ten
rodzaj wskazaƒ do adenotomii/adenoidektomii
równie˝ nie wzbudza wÊród autorów istotnych
kontrowersji (Gryczyƒska i in. 1995, Shields
i Deskin 2002, Weider i in. 2003).

Przeciwwskazaniami do wykonania adeno-
tomii/adenoidektomii sà niedokrwistoÊç i zabu-
rzenia krzepni´cia, ostra choroba infekcyjna
i niewydolnoÊç podniebienno-gard∏owa. Wszyst-
kie dzieci z krótkim podniebieniem mi´kkim,
rozszczepem podÊluzówkowym podniebienia
(rozdwojenie j´zyczka, wci´cie podniebienia
twardego w linii poÊrodkowej, obecnoÊç strefy
przejrzystej), leczonym wczeÊniej rozszczepem
jawnym, lub zaburzeniami neurologicznymi,
u których zachodzi du˝e prawdopodobieƒstwo
rozwoju lub nasilenia objawów niewydolnoÊci
podniebienno-gard∏owej po operacji, nale˝y
przed decyzjà o chirurgicznym leczeniu mig-
da∏ka gard∏owego skonsultowaç z foniatrà
i ewentualnie logopedà. W niektórych przypad-
kach mo˝na rozwa˝yç cz´Êciowà adenoto-
mi´/adenoidektomi´, np. z u˝yciem diatermii
ssàcej lub ablacji niskotemperaturowej (kobla-
cja) (Pizzuto i Brodsky 1999, Glade i in. 2006,
Tweedie i in. 2009).

Powik∏ania chirurgicznego usuni´cia mig-
da∏ka gard∏owego obejmujà: krwawienie Êród-
i pooperacyjne, ostrà niewydolnoÊç oddechowà,
nosowanie otwarte, niewydolnoÊç podniebienno-
-gard∏owà, zw´˝enie nosogard∏a, uszkodzenie
ujÊcia gard∏owego tràbki s∏uchowej, wysi´kowe
zapalenie ucha Êrodkowego, odrost tkanki
adenoidalnej, uszkodzenie z´bów oraz bolesny
kr´cz szyi (w skrajnych przypadkach, zw∏aszcza
u dzieci z obni˝onym napi´ciem mi´Êniowym –
z podwichni´ciem szczytowo-obrotowym, zespó∏
Grisela). Nale˝y równie˝ pami´taç o roli migda∏ka
gard∏owego w dojrzewaniu uk∏adu immunolo-
gicznego dziecka i potencjalnych skutkach jego
usuni´cia, zw∏aszcza u m∏odszych dzieci (Pizzu-
to i Brodsky 1996, Shields i Deskin 2002,
Chmielik i Zajàc 2003).

W dalszej cz´Êci artyku∏u po przedstawieniu
zagadnienia wysi´kowego zapalenia ucha Êrod-
kowego zostanie omówiona rola post´powania
zachowawczego, w tym zw∏aszcza zastosowanie
donosowych glikokortykosteroidów w leczeniu
przerostu migda∏ka gard∏owego u dzieci.

WYSI¢KOWE ZAPALENIE 
UCHA ÂRODKOWEGO

Wysi´kowe zapalenie ucha Êrodkowego jest
cz´sto rozpoznawanà u dzieci chorobà zapalnà
b∏ony Êluzowej ucha Êrodkowego, której istotà jest
akumulacja p∏ynu w przestrzeniach powietrznych
ucha Êrodkowego, co prowadzi do niedos∏uchu
przewodzeniowego. Wyró˝nia si´ postaç ostrà
schorzenia, jeÊli obecnoÊç wysi´ku nie przekracza
3 tygodni, postaç podostrà, przewlekajàcà si´, gdy
wysi´k zalega od 3 tygodni do 3 miesi´cy, oraz
postaç przewlek∏à, trwajàcà ponad 3 miesiàce
(Gryczyƒska i Krawczyƒski 2007A).

Ocenia si´, ̋ e obecnoÊç patologicznej wydzie-
liny w jamie b´benkowej mo˝na stwierdziç
u 3–14% badanych dzieci, 70–90% dzieci przeby∏o
wysi´kowe zapalenie ucha Êrodkowego przed
ukoƒczeniem 7. roku ˝ycia, a choroba jest przy-
czynà okresowego niedos∏uchu u oko∏o 50% dzieci
do 6. roku ˝ycia (Gryczyƒska i in. 2006, Gryczyƒ-
ska 2007). Ostre wysi´kowe zapalenie ucha Êrod-
kowego jest jednà z postaci ostrego infekcyjnego
zapalenia ucha Êrodkowego lub jego krótkotrwa∏à
naturalnà konsekwencjà. Etiopatogeneza podo-
strego i przewlek∏ego wysi´kowego zapalenia
ucha Êrodkowego jest z∏o˝ona, wieloczynnikowa.
U poszczególnego chorego mo˝na wyró˝niç niejed-
nokrotnie kilka potencjalnych przyczyn wystàpienia
patologii. Do najwa˝niejszych i najogólniejszych
czynników ryzyka choroby nale˝à dysfunkcja tràb-
ki s∏uchowej (o pod∏o˝u anatomicznym lub czyn-
noÊciowo-zapalnym) oraz nawracajàce zaka˝enia
górnych dróg oddechowych, w tym zw∏aszcza
ostre zapalenia ucha Êrodkowego. W tabeli 3
przedstawiono stany chorobowe, które mogà pre-
dysponowaç do rozwoju wysi´kowego zapalenia
ucha Êrodkowego u dziecka. 

Patomechanizm powstawania wysi´ku
w uchu Êrodkowym jest równie˝ z∏o˝ony.
Wymienia si´ trzy g∏ówne teorie: 

● klasyczna Politzera: przesi´k w jamie 
b´benkowej jest wywo∏any podciÊnieniem 



Luong i Roland 2008, Skotnicka i Hassmann
2008). Stwierdzono ró˝nic´ zarówno w rodzaju
komórek zapalnych, tworzàcych naciek w b∏onie
Êluzowej ucha Êrodkowego, jak i profilu cytoki-
nowo-mediatorowym procesu zapalnego mi´dzy
dzieçmi bez atopii oraz z atopià, która stanowi
czynnik rozwoju choroby (Hurst 2008). U dzieci
niealergicznych g∏ównymi komórkami zapalny-
mi sà neutrofile, makrofagi i limfocyty, a wytwa-
rzane cytokiny cechujà odpowiedê Th1-zale˝nà,
natomiast u dzieci z atopià w b∏onie Êluzowej
cz´Êciej stwierdza si´ eozynofile i mastocyty,
a podwy˝szone st´˝enie IL-4, IL-5, IL-10 i IL-13
Êwiadczy o Th2-zale˝nym charakterze zapale-
nia. Podobieƒstwo tego procesu do przebiegu
stanu zapalnego w b∏onie Êluzowej nosa i zatok
przynosowych w przewlek∏ym zapaleniu zatok
oraz w Êcianie oskrzeli w astmie oskrzelowej
powoduje, ˝e ucho Êrodkowe zosta∏o w∏àczone
przez niektórych autorów do modelu united
airway (Janczewski 2000, Luong i Roland 2008).

Kolejnym czynnikiem patogenetycznym
bardzo istotnym w powstawaniu wysi´ku sà in-
fekcje bakteryjne i wirusowe ucha Êrodkowego.
Stwierdzono, ˝e rezerwuarem bakterii dla ucha
Êrodkowego jest rejon migda∏ka gard∏owego,
a patogeny, które stwierdza si´ w wysi´ku, sà
analogiczne do obecnych w nosogardle. Wykazano
równie˝ biofilmy bakteryjne na b∏onie Êluzowej
ucha Êrodkowego, a tak˝e wewnàtrzkomórkowe
skupiska bakterii Gram-dodatnich w komórkach
nab∏onka, które mogà byç odpowiedzialne
za podtrzymywanie zapalenia i opornoÊç na
antybiotykoterapi´ (Post i in. 2007, Coates i in.
2008, Moriyama i in. 2009). W wysi´ku stwier-
dzono tak˝e obecnoÊç materia∏u genetycznego
ró˝nych typów wirusów, takich jak RSV (ang.
respiratory syncytial virus), RV (rhinovirus), wi-
rusów paragrypy, grypy, adeno-, entero- i koro-
nawirusów. Wspó∏wyst´powanie antygenów
bakteryjnych i wirusowych mo˝e byç równie˝
odpowiedzialne za przewlekanie si´ procesu
zapalnego w uchu Êrodkowym (Corbeel 2007).
W wyniku toczàcego si´ zapalenia b∏ona Êluzowa
wn´trza ucha Êrodkowego ulega przebudowie –
dochodzi do zwi´kszenia liczby komórek kubko-
wych, wytwarzajàcych Êluz, rozrostu gruczo∏ów
Êluzowych, a nast´pnie zmian degeneracyjnych
i metaplazji p∏askonab∏onkowej (Gryczyƒska
2007, Luong i Roland 2008). D∏ugotrwa∏e zalega-
nie p∏ynu wysi´kowego w uchu Êrodkowym mo˝e
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Tabela 3. Etiopatogeneza przewlek∏ego wysi´-
kowego zapalenia ucha Êrodkowego u dziecka
(Gryczyƒska 2007, Zielnik-Jurkiewicz i Po-
rembska 2009).

Czynniki ryzyka wysi´kowego zapalenia 

ucha Êrodkowego

dysfunkcja tràbki s∏uchowej

nawracajàce ostre zapalenia ucha Êrodkowego

przerost i zapalenie migda∏ka gard∏owego

nawracajàce infekcje górnych dróg oddechowych

wady rozwojowe twarzoczaszki, ̋ uchwy i ucha Êrodkowego

alergia

guzy jam nosa, zatok przynosowych, nosogard∏a

przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych

zaburzenia ruchomoÊci rz´sek nab∏onka oddechowego

niedojrza∏oÊç immunologiczna

refluks nadprze∏ykowy

nara˝enie na dym tytoniowy

sztuczne karmienie

przebywanie w ˝∏obkach i przedszkolach

w niej panujàcym, spowodowanym nie-
dro˝noÊcià tràbki s∏uchowej,

● infekcyjna: zaka˝enie drogà odtràbkowà,
udzia∏ biofilmów bakteryjnych, 

● wydzielnicza: zmieniona zapalnie b∏ona
Êluzowa ucha Êrodkowego jest êród∏em
wysi´ku bogatego w glikoproteiny i liczne 
mediatory zapalne (PoÊpiech i Jaworska 
2002, Gryczyƒska 2007). 

Pojawienie si´ p∏ynu w jamie b´benkowej
zapoczàtkowuje z regu∏y dysfunkcja tràbki
s∏uchowej, a nast´pnie do∏àczajà si´ pozosta∏e
czynniki, podtrzymujàce jego zaleganie. Jest
to zatem proces ciàg∏y, w którym na skutek z∏o-
˝onych mechanizmów fizykochemicznych i im-
munologicznych p∏yn, poczàtkowo przesi´kowy
(hydrops ex vacuo), przekszta∏ca si´ w wysi´k,
w którym stwierdza si´ wytwarzane miejscowo
immunoglobuliny IgG, IgM, IgA, IgE, cytokiny
i chemokiny: interleukiny IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4,
IL-5, IL-6, IL-8 oraz czynnik martwicy nowotwo-
rów α (TNFα) i czynnik wzrostu nowotworów β
(TGFβ), a tak˝e mediatory zapalne – eozynofilo-
we bia∏ko kationowe (ECP), histamin´ i tryptaz´.
Za g´stoÊç wysi´ku sà odpowiedzialne glikopro-
teiny, zw∏aszcza ró˝ne rodzaje mucyn (MUC5B,
MUC4) (Lin i in. 2001, PoÊpiech i Jaworska 2002,



prowadziç do dalszych powa˝nych konsekwencji,
przede wszystkim powstania kieszonek retrak-
cyjnych i zarostowego zapalenia ucha Êrodkowego,
których skutkiem jest utrwalony niedos∏uch
(tab. 4). 

Tabela 4. Potencjalne skutki d∏ugotrwa∏ego
przewlek∏ego wysi´kowego zapalenia ucha
Êrodkowego (Mierzwiƒski i Fishman 2007,
Niemczyk 2005A,B, Skotnicka 2002).

Powik∏ania zalegania wysi´ku w uchu Êrodkowym
rozwój kieszonek retrakcyjnych

zarostowe zapalenie ucha Êrodkowego

perforacja b∏ony b´benkowej z okresowym 
lub sta∏ym wyciekiem

tympanoskleroza ucha Êrodkowego

przewlek∏e zapalenie ucha Êrodkowego z perlakiem

utrwalony niedos∏uch przewodzeniowy lub mieszany

Rozpoznanie
Rozpoznanie przewlek∏ego wysi´kowego za-

palenia ucha Êrodkowego wcale nie jest proste
i oczywiste. Nawet uwa˝ni rodzice mogà nie
dostrzec powoli i skrycie rozwijajàcego si´ upo-
Êledzenia s∏uchu u dziecka, szczególnie jedno-
stronnego. Je˝eli wczeÊniej rozpoznano przerost
migda∏ka gard∏owego, wa˝ne jest uÊwiadomie-
nie rodzicom ryzyka pojawienia si´ niedos∏uchu
w celu wzmo˝enia ich czujnoÊci. U dzieci kolejne
elementy obrazu klinicznego obu patologii –
przerostu migda∏ka gard∏owego i wysi´kowego
zapalenia ucha Êrodkowego – mogà pojawiaç si´
stopniowo, dlatego Êwiadoma obserwacja pro-
wadzona przez rodziców ma du˝e znaczenie.
U m∏odszych dzieci powinien zwróciç uwag´ ro-
dziców s∏aby, powolny rozwój mowy, u starszych
– trudnoÊci w nauce i zabawach wymagajàcych
dobrego s∏yszenia. Niektóre dzieci, zw∏aszcza ze
starszych grup przedszkolnych lub w wieku
wczesnoszkolnym, mogà same zg∏aszaç objawy
dysfunkcji tràbki s∏uchowej lub obecnoÊci wy-
si´ku w jamie b´benkowej, takie jak uczucie blo-
kady, zatykania w uchu, „tykania”, „pluskania”,
szumu lub nawet przelewania, co istotnie uzu-
pe∏nia wywiad chorobowy. Czasem zalegajàcy
w jamie b´benkowej wysi´k mo˝e byç przyczynà
gorszej koordynacji ruchowej lub zaburzeƒ
równowagi (Makowski 1998, Gryczyƒska 2007,
Zielnik-Jurkiewicz i Porembska 2009).
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Du˝à wag´ dla ustalenia dalszego post´po-
wania ma okreÊlenie czasu wyst´powania
wymienionych objawów oraz dynamiki ich nara-
stania. Dotyczy to zarówno patologii migda∏ka
gard∏owego, jak i wysi´kowego zapalenia ucha
Êrodkowego, przy czym dla tej drugiej patologii
cz´sto jest to trudne, a jednoczeÊnie ma zna-
czenie zasadnicze. 

Badanie przedmiotowe dziecka z wysi´ko-
wym zapaleniem ucha Êrodkowego wykazuje
najcz´Êciej obecnoÊç bursztynowego p∏ynu w
jamie b´benkowej, cz´sto z widocznym jego
poziomem, a czasem z p´cherzykami powietrza.
Refleks bywa skrócony lub jest nieobecny. Nie-
jednokrotnie jednak p∏ynu jest mniej lub jest
g´Êciejszy, nieprzezierny, a b∏ona b´benkowa
staje si´ pogrubia∏a i matowa, co powoduje, ˝e
obraz otoskopowy nie jest tak jednoznaczny. Po-
dejrzenie obecnoÊci wysi´ku w przestrzeniach
ucha Êrodkowego powinno nasuwaç silne wcià-
gniecie b∏ony b´benkowej, zasinienie lub prze-
krwienie b∏ony b´benkowej na obwodzie lub
wzd∏u˝ r´kojeÊci m∏oteczka oraz obecnoÊç zmian
zwyrodnieniowych: kieszonek retrakcyjnych lub
atrofii. Optymalnà ocen´ wyglàdu b∏ony b´ben-
kowej zapewnia mikroskop lub endoskop uszny,
jednak˝e wed∏ug zaleceƒ American Academy of
Family Physicians, American Academy of Otola-
ryngology-Head and Neck Surgery i American
Academy of Pediatrics w codziennej praktyce
klinicznej u˝ycie otoskopu pneumatycznego po-
winno byç podstawowà metodà diagnostycznà
w podejrzeniu choroby (Otitis Media With
Effusion. Clinical Practice Guideline, Pediatrics
2004). Otoskop pneumatyczny (np. wziernik
Siegle’a lub inne nowoczeÊniejsze urzàdzenia)
jest prostym i tanim instrumentem, umo˝liwia-
jàcym obejrzenie b∏ony b´benkowej w niewiel-
kim powi´kszeniu oraz ocen´ jej ruchomoÊci
(jest upoÊledzona lub zniesiona w przypadku
wysi´ku w jamie b´benkowej). Przy d∏ugim
wywiadzie przewlek∏ego lub nawracajàcego wy-
si´kowego zapalenia ucha Êrodkowego obraz
otoskopowy cz´Êciej wykazuje zmiany zarosto-
we, atelektazj´ lub tympanoskleroz´ (tab. 5).

Najwa˝niejszym badaniem potwierdzajà-
cym rozpoznanie wysi´kowego zapalenia ucha
Êrodkowego jest audiometria impedancyjna,
w tym szczególnie tympanometria, która ocenia
podatnoÊç b∏ony b´benkowej w zale˝noÊci
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Tabela 5. Metody rozpoznania wysi´kowego za-
palenia ucha Êrodkowego.

Diagnostyka wysi´kowego zapalenia ucha Êrodkowego

wywiad

otoskopia pneumatyczna

otomikroskopia/otoendoskopia

tympanometria

audiometria tonalna

od zmian ciÊnienia w przewodzie s∏uchowym
zewn´trznym oraz umo˝liwia badanie czynnoÊci
tràbki s∏uchowej. W wysi´kowym zapaleniu
ucha Êrodkowego stwierdza si´ zapis typu B
(krzywa p∏aska) lub typu C2 (wierzcho∏ek po∏o-
˝ony mi´dzy -200 i -400 mm H2O) tympanogra-
mu (Gryczyƒska 2007). W przebiegu choroby
mo˝na wyró˝niç tak˝e poÊredni typ tympanogra-
mu mi´dzy C i B, okreÊlany jako wczesny typ B,
tj. Be (ang. early type B), w którym krzywa po-
dobna jest do typu B, ale przy wartoÊci ciÊnienia
-100 mm H2O gwa∏townie opada. Oceniane
w audiometrii impedancyjnej odruchy strze-
miàczkowe sà w wysi´kowym zapaleniu ucha
Êrodkowego najcz´Êciej nieobecne. Audiometria
tonalna mo˝liwa do wykonania u dzieci ju˝ czte-
ro- lub pi´cioletnich wykazuje zazwyczaj niedo-
s∏uch przewodzeniowy rz´du 20-60 dB w posta-
ci krzywych p∏askich lub wi´kszych ubytków
w zakresie tonów niskich. Sporadycznie stwier-
dza si´ niedos∏uch mieszany (Pruszewicz 2000,
Gryczyƒska 2007) (tab. 5).

Diagnostyka ró˝nicowa wysi´kowego zapa-
lenia ucha Êrodkowego i niedos∏uchu przewo-
dzeniowego nakazuje wykluczenie haemotym-
panum, wrodzonych wad ucha Êrodkowego,
unieruchomienia ∏aƒcucha kosteczek s∏ucho-
wych, p∏ynotoku usznego lub przetoki perylim-
fatycznej, k∏´bczaka b´benkowego i wysokiego
u∏o˝enia opuszki ˝y∏y szyjnej (Naumann 1996,
Niemczyk 2005B). 

Leczenie
Decyzja o sposobie leczenia przewlek∏ego

wysi´kowego zapalenia ucha Êrodkowego zale˝y
od wielu czynników, do których zalicza si´: czas
zalegania wysi´ku, rodzaj stwierdzanych zmian
otoskopowych, stopieƒ pneumatyzacji wyrostka
sutkowatego, wyniki badaƒ audiologicznych,

nasilenie zaburzeƒ wynikajàcych z niedos∏uchu
(s∏aby rozwój mowy, wady wymowy, trudnoÊci
w nauce), wiek dziecka, wspó∏istniejàce wady
szcz´kowo-twarzowe i choroby ogólnoustrojowe
(Gryczyƒska 2007).

Wspó∏czesne polskie i zagraniczne algoryt-
my leczenia wysi´kowego zapalenia ucha Êrod-
kowego zalecajà okres trzymiesi´cznego post´-
powania wyczekujàcego (ang. watchful waiting)
od momentu pojawienia si´ wysi´ku (o ile mo˝-
na ten moment doÊç dok∏adnie ustaliç) lub
od chwili jego rozpoznania (Skar˝yƒski 2002,
Pediatrics 2004, Gryczyƒska i in. 2006). Ten
przedzia∏ czasowy wynika z obserwacji, ˝e
75–90% zmian wysi´kowych, b´dàcych pozosta-
∏oÊcià po przebyciu ostrego zapalenia ucha Êrod-
kowego, które mo˝na okreÊliç jako zapalenie po-
dostre, ust´puje samoistnie w ciàgu 3 miesi´cy.
Stwierdzono równie˝, ˝e przewlek∏e wysi´kowe
zapalenie ucha Êrodkowego, trwajàce 3 miesiàce
lub d∏u˝ej, w dalszym okresie obserwacji (6–12
miesi´cy) ma szans´ na samowyleczenie jedynie
w 30% przypadków (Pediatrics 2004). W okresie
trzymiesi´cznego „czujnego wyczekiwania” pol-
skie rekomendacje zalecajà eliminacj´ potencjal-
nych czynników ryzyka choroby ze Êrodowiska
dziecka oraz leczenie poprawiajàce funkcj´ tràbki
s∏uchowej (udro˝nienie nosa, okresowe zabiegi
Politzera lub autoinflacji Otoventem), jak rów-
nie˝ regularne kontrole otoskopowe i badania
tympanometryczne co 4 tygodnie.

Leczenie farmakologiczne, jak uj´to to w al-
gorytmach, powinno dawaç efekt przeciwobrz´-
kowy i udra˝niajàcy nos. Wymienia si´ tu leki
anemizujàce b∏on´ Êluzowà, mukolityczne, pre-
paraty antyhistaminowe i donosowe glikokorty-
kosteroidy. U dzieci, u których dochodzi do epi-
zodów zaostrzeƒ procesu zapalnego, nale˝y
rozwa˝yç tak˝e antybiotykoterapi´ i ewentual-
nie preparaty immunomodulujàce (Skar˝yƒski
2002, Niemczyk 2005B, Gryczyƒska i in. 2006,
Zielnik-Jurkiewicz i Porembska 2009). Okres
trzymiesi´cznej obserwacji nie obowiàzuje
w przypadku dzieci z grupy wysokiego ryzyka,
u których stwierdza si´ anomalie twarzowo-
-czaszkowe, rozszczep podniebienia, zespó∏
Downa, obecnoÊç kieszonki retrakcyjnej lub
innych objawów zarostowego zapalenia ucha
Êrodkowego, opóênienie rozwoju mowy, wyst´-
powanie niedos∏uchu czy zaburzeƒ równowagi
oraz pojawienie si´ wysi´ku wiosnà i latem.
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VI Krajowe Forum Rynologiczne odby∏o si´
w dniach 26–28 listopada 2009 r. w Warszawie,
w hotelu Novotel. Gospodarzem spotkania by∏
prof. Antoni Krzeski wraz ze sta∏ym gronem
swoich wspó∏pracowników. Forum towarzyszy∏a
promocja kolejnego podr´cznika rynologii
pod redakcjà prof. Krzeskiego pt. „Diagnostyka
rynologiczna” i zwiàzany z nià wieczór autorski
w Fabryce Trzciny.

Wbrew tradycji, VI Krajowe Forum Rynolo-
giczne rozpocz´∏o si´ w czwartek mi´dzynarodo-
wym sympozjum „Fitoterapia we wspó∏czesnej
rynologii”. W ponury listopadowy wieczór
uczestnicy wys∏uchali wyk∏adów na temat mo˝-
liwoÊci wykorzystania substancji roÊlinnych
w medycynie i oceny ich skutecznoÊci. Sympo-
zjum rozpoczà∏ prof. Marek Naruszewicz, który
mówi∏ o roli fitoterapii w pierwotnej i wtórnej
prewencji stanów zapalnych. Wyk∏ad by∏ po-
Êwi´cony aronii i jej preparatom, które zmniej-
szajà wartoÊci mediatorów stanu zapalnego,
oraz preparatowi Sinupret, którego sk∏adniki
dzia∏ajà synergicznie, dajàc efekt sekretolityczny
i zmniejszajàc obrz´k. Nast´pnie prof. Michael
A. Popp zapozna∏ uczestników forum z techni-
kami stosowanymi w fitoin˝ynierii i innymi
metodami poszukiwania skutecznych klinicznie
leków pochodzenia roÊlinnego. Prof. Pontus
Stierna z Karolinska Instytut w Sztokholmie
przywióz∏ najnowsze doniesienia dotyczàce le-
czenia zapaleƒ zatok przynosowych lekami ro-
Êlinnymi. Istniejà preparaty, które w badaniach
przeprowadzonych na modelach zwierz´cych
(test ∏apy szczura) majà potwierdzone dzia∏anie
przeciwzapalne i przeciwobrz´kowe. Na zakoƒ-
czenie sesji prof. Claus Bachert z Gandawy zapo-

zna∏ nas ze skutecznoÊcià leczenia zapaleƒ zatok
przynosowych preparatem Sinupret. Korzystne
efekty leczenia, stwierdzone w niedu˝ych gru-
pach pacjentów, wymagajà potwierdzenia w
rzetelnych badaniach klinicznych. 

Sympozjum uÊwiadomi∏o uczestnikom forum,
˝e w leczeniu zapaleƒ zatok przynosowych majà
do dyspozycji alternatywne Êrodki farmakolo-
giczne. Ci, którzy ju˝ je znajà, uzyskali informa-
cje o ich skutecznoÊci w testach na zwierz´tach
i badaniach klinicznych.

Piàtkowe obrady rozpocz´∏a sesja, podczas
której zespó∏ Kliniki Alergologii i Pulmonologii
Dzieci´cej WUM oswaja∏ uczestników z proble-
mem dziecka z alergià. Na wst´pie prof. Marek
Kulus omówi∏ metody diagnostyczne stosowane
w alergologii i pulmonologii dzieci´cej, nast´p-
nie dr Anna Zawadzka-Krajewska przedstawi∏a
zasady leczenia alergicznego nie˝ytu nosa
u dzieci. Dr Wojciech Feleszko pokaza∏ mo˝liwo-
Êci immunostymulacji w nawracajàcych zaka˝e-
niach górnych dróg oddechowych, a dr Agniesz-
ka Krauze zapozna∏a uczestników z zespo∏em
nadwra˝liwoÊci jamy ustnej, na który wielu
laryngologów nie zwraca uwagi. 

Sesj´ poÊwi´conà zagadnieniom medycyny
pracy przygotowa∏a wraz z kolegami z ¸odzi
prof. Mariola Âliwiƒska-Kowalska. Wyk∏ady
doc. J. Walusiak-Skorupy i prof. M. Âliwiƒskiej-
-Kowalskiej dotyczy∏y etiopatogenezy, diagno-
styki, obrazu klinicznego i post´powania w aler-
gicznym zawodowym nie˝ycie nosa. Dr hab. Anna
Krakowiak zwróci∏a uwag´, ˝e w patogenezie
tych chorób biorà udzia∏ nie tylko dobrze znane
alergeny, ale tak˝e nanoczàsteczki i substan-
cje promujàce powstawanie stanu zapalnego.
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Natomiast dr Tomasz Wittczak przedstawi∏ przy-
czyny i objawy „zespo∏u chorego budynku”, co
wielu uczestników sk∏oni∏o do pog∏´bionej ana-
lizy w∏asnego samopoczucia w miejscu pracy. 

Popo∏udnie zaskoczy∏o nas sesjà o odmien-
nej ni˝ zwykle konwencji. Profesorowie St. Bieƒ,
W. Golusiƒski, M. Misio∏ek i J. Sk∏adzieƒ pod ba-
tutà prof. A. Krzeskiego wprowadzili nas w Êwiat
„Rynologicznych smaczków”, prowadzàc intere-
sujàcà dyskusj´ na temat nietypowych, a przez
to szczególnie trudnych przypadków, z którymi
zetkn´li si´ w swojej bogatej praktyce. By∏a wi´c
dyskusja o wàtpliwoÊciach, jakie wzbudzajà
jednostronne zmiany w zatokach przynosowych
i o tym, czy w przypadku braku pewnoÊci rozpo-
znania nowotworu z∏oÊliwego nale˝y wyko-
nywaç operacje oszcz´dzajàce. Profesorowie
podkreÊlili te˝ koniecznoÊç badania histopatolo-
gicznego usuni´tych polipów nosa w ka˝dym
przypadku. Prof. M. Misio∏ek przypomnia∏
uczestnikom Forum o istnieniu k∏´bczakooblaka,
który morfologicznie jest bardzo podobny
do zwyk∏ych polipów zapalnych. D∏uga dyskusja,
zapoczàtkowana przez prof. St. Bienia, dotyczy∏a
leczenia zatokopochodnych ropni nadtwardów-
kowych i potrzeby w tym przypadku wczesnej
interwencji chirurgicznej w obr´bie zatok.

Na zakoƒczenie piàtkowych obrad uczestnicy
us∏yszeli, co o tràbce s∏uchowej wiedzieç nale˝y.
Prof. E. Hassmann-Poznaƒska omówi∏a budow´
i funkcj´ tràbki s∏uchowej, dr Jaros∏aw Szyd∏owski
– przyczyny jej dysfunkcji, a dr Ma∏gorzata Topol-
ska przedstawi∏a mo˝liwoÊci oceny jej czynnoÊci.
Metody leczenia zachowawczego dysfunkcji tràbki
s∏uchowej zaprezentowa∏a dr Ma∏gorzata Szkie∏-
kowska, natomiast doc. Bo˝ena Skotnicka opowie-
dzia∏a o mo˝liwoÊciach oceny wideoskopowej
czynnoÊci tràbki s∏uchowej i interwencji chirur-
gicznej. Na zakoƒczenie sesji prof. Kazimerz Niem-
czyk wyjaÊni∏, jak operowaç ucho w przypadkach
dysfunkcji tràbki s∏uchowej.

Sobotnie obrady rozpocz´∏a dr hab. Danuta
Samolczyk-Wanyura, która przedstawi∏a biomecha-
nik´ i klasyfikacj´ urazów Êrodkowego pi´tra cz´Êci
twarzowej czaszki z punktu widzenia chirurga
szcz´kowego. Prof. Krzeski omówi∏ problemy do-
tyczàce tej grupy urazów, która jest najbli˝sza
laryngologom, tj. izolowane z∏amania nosa. Na
zakoƒczenie sesji dr Marcin Ko∏acz zapozna∏
uczestników z zasadami post´powania w urazach
wielonarzàdowych.

Nast´pne dwie sesje przygotowali goÊcie
z Gandawy. Wyk∏ady w j´zyku angielskim by∏y
t∏umaczone symultanicznie. W Gandawie znaj-
duje si´ oÊrodek, który dysponuje ogromnym

laboratorium badajàcym podstawy reakcji za-
palnej, alergicznej i immunologicznej, i b´dàcy
g∏ównà jednostkà europejskà w tych dziedzinach.

Pierwsza sesja, której wspó∏gospodarzami
byli profesorowie Claus Bachert i Stanis∏aw
Bieƒ, dotyczy∏a post´powania diagnostycznego
i terapeutycznego w alergicznym nie˝ycie nosa
i zatok przynosowych. Na wst´pie prof. Paul van
Cauwenberge zapozna∏ uczestników forum z ak-
tualnoÊciami wprowadzonymi do konsensusu
ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on
Asthma) w roku 2008. Nast´pnie przedstawi∏
wyniki badaƒ klinicznych, w których pacjenci
leczeni zgodnie z konsensusem ARIA 2002 mieli
lepsze wyniki badaƒ i mniej nasilone objawy
choroby ni˝ grupa kontrolna. Prof. Philippe
Gavaert zaprezentowa∏ aktualne spojrzenie
na ostre zapalenie zatok przynosowych. Nast´p-
nie dr Thibaut van Zele przybli˝y∏ zebranym za-
sady post´powania w przewlek∏ym zapaleniu za-
tok przynosowych przedstawione w konsensusie
EPOS 2007 (European Position Paper on Rhino-
sinusitis and Nasal Polyps). Na zakoƒczenie prof.
Claus Bachert przedstawi∏ mo˝liwoÊci i zasady
leczenia chirurgicznego alergicznego zapalenia
zatok przynosowych. 

Sesja popo∏udniowa, prowadzona przez pro-
fesorów Paula van Cauwenberge i Dariusza
Jurkiewicza, dotyczy∏a z∏o˝onego problemu, jakim
jest przebieg przewlek∏ego zapalenia zatok przy-
nosowych. Na poczàtek prof. van Cauwenberge
podzieli∏ si´ z zebranymi wynikami programu
GA2LEN (Global Allergy & Asthma European
Network) w kontekÊcie przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych. Nast´pnie dr van Zele
przypomnia∏ zebranym patofizjologi´ przewle-
k∏ego zapalenia zatok przynosowych, z uwzgl´d-
nieniem powstawania polipów zapalnych, a prof.
Bachert przedstawi∏ teori´ superantygenów
bakteryjnych i ich rol´ w rozwoju polipów
nosa i astmy oskrzelowej. Na zakoƒczenie prof.
Gavaert zaprezentowa∏ mo˝liwoÊci terapeutyczne
przeciwcia∏ monoklonalnych oraz celowoÊç ich
zastosowania. Wyk∏ady goÊci z Gandawy mia∏y
charakter edukacyjny i dotyczy∏y zagadnieƒ pod-
stawowych. Dzi´ki temu stanowi∏y niewàtpliwà
wartoÊç w systematyzacji i aktualizacji wiedzy
uczestników forum.

Sesja dla wytrwa∏ych, czyli koƒczàca forum,
dotyczy∏a malformacji i guzów naczyniowych
w obr´bie g∏owy i szyi. Dr Wojciech Brzoznowski
zapozna∏ uczestników z problemem naczynia-
ków i malformacji naczyniowych g∏owy i szyi
u niemowlàt. Nast´pnie prof. Ewa Osuch-Wójci-
kiewicz i prof. Wies∏aw Go∏àbek przedstawili
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Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska 
i Wiktor Osiatyƒski 

– prowadzàcy wieczór.

Wspó∏autorzy podr´cznika „Diagnostyka rynologiczna”: (od lewej) dr T. Gotlib, dr J. Gromek, prof. J. Zieliƒski,
prof. J. Kruszewski, dr K. Grzela, prof. M. Kulus, prof. M. Misio∏ek, dr A. Tuszyƒska, dr A. Strzembosz, dr hab.
B. Skotnicka i inni.

przypadki przyzwojaka skroniowego i przyzwoja-
ków szyjnych. Na zakoƒczenie mo˝liwoÊci leczenia
krwawieƒ z nosa w chorobie Rendu-Oslera-
-Webera zaprezentowali dr Andrzej Skorek i prof.
Czes∏aw Stankiewicz.

W sobotni wieczór w Fabryce Trzciny odby∏ si´
VI Wieczór Autorski prof. Antoniego Krzeskiego.
W tym roku pretekstem do spotkanie by∏o ukaza-
nie si´ kolejnego znakomitego podr´cznika ryno-
logii pod redakcjà profesora pt. „Diagnostyka
rynologiczna”. UroczystoÊç tradycyjnie ju˝
prowadzili Ewa Woydy∏∏o i Wiktor Osiatyƒski.
Wieczór rozpoczà∏ si´ prezentacjà wspó∏autorów
podr´cznika, a nast´pnie odby∏o si´ wr´czenie
godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae 2009
osobom zas∏u˝onym dla polskiej rynologii – prof.

Cz. Stankiewicz, dr hab. B. Skotnicka, prof. E. Hass-
mann-Poznaƒska, prof. S. Bieƒ, oraz dr T. van Zele,
prof. P. Gavaert, prof. P. van Cauwenberge.

Potem czytano wiersze Czes∏awa Mi∏osza
w oprawie elektryzujàcych skrzypiec Filipa Siejki.
Wieczór zakoƒczy∏a smakowita kolacja z winem
i muzykà.

VI Forum Rynologiczne to jak zawsze bardzo
udany dobór tematów sesji i wyk∏adowców oraz
fantastyczna atmosfera tego Êwi´ta polskiej ry-
nologii. Z niecierpliwoÊcià czekamy na nast´pne
spotkania.

dr med. Magdalena Hamera-S∏ynarska

Warszawa, grudzieƒ 2009

VI Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego
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Amicus Rhinologiae Polonicae 2009: (od lewej) prof. Cz. Stankiewicz, dr hab. B. Skotnicka, prof. E. Hassmann-
-Poznaƒska, prof. S. Bieƒ, dr T. van Zele, prof. P. Gavaert, prof. P. van Cauwenberge.

Dr hab. B. Skotnicka, prof. E. Hassmann-Poznaƒska
prof. S. Bieƒ.Dr T. van Zele, prof. P. Gavaert, prof. P. van Cauwenberge.

Koncert na skrzypcach elektrycznych wykona∏ Filip Siejka.

Wiersze Czes∏awa Mi∏osza recytowali: (od lewej)
prof. Wojciech Golusiƒski dr hab. Ewa Osuch-
-Wójcikiewicz, prof Stanis∏aw Bieƒ, Zofia Kucówna,
a tak˝e prof. Antoni Krzeski.
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W tych przypadkach, ze wzgl´du na zdecydowa-
nie gorsze rokowanie, decyzj´ o leczeniu opera-
cyjnym podejmuje si´ szybciej. Je˝eli po okresie
trzymiesi´cznego „czujnego wyczekiwania” po-
∏àczonego z ewentualnym leczeniem stwierdza
si´ obecnoÊç wysi´kowego zapalenia ucha Êrod-
kowego, wówczas podejmuje si´ decyzj´ w za-
le˝noÊci od wyniku badaƒ audiologicznych
i zmian stwierdzanych w badaniu pod mikrosko-
pem usznym, w otoskopie usznym lub ewentu-
alnie we wzierniku Siegle’a (Skar˝yƒski 2002,
Gryczyƒska i in. 2006). 

Wskazania do chirurgicznego leczenia wy-
si´kowego zapalenia ucha Êrodkowego przez
za∏o˝enie drenów wentylacyjnych:

● niedos∏uch przewodzeniowy z rezerwà 
Êlimakowà powy˝ej 30 dB,

● czas wyst´powania wysi´ku d∏u˝ej ni˝ 3
miesiàce,

● wspó∏istnienie komponenty odbiorczej 
niedos∏uchu,

● obecnoÊç kieszonki retrakcyjnej lub innych
zmian zarostowych w b∏onie b´benkowej,

● nawracajàce ostre zapalenie ucha Êrodko-
wego (wi´cej ni˝ 3 epizody w ciàgu 6 mie-
si´cy lub ponad 4 w ciàgu roku),

● zaburzenia rozwoju mowy w przebiegu
wysi´kowego zapalenia ucha Êrodkowego,

● wyraêne objawy dysfunkcji tràbki s∏uchowej
(niedos∏uch, szum uszny, zawroty g∏owy), 
nawet przy aktualnym braku zalegania 
wysi´ku w jamie b´benkowej (Bartoszewicz
i Niemczyk 2003, Gryczyƒska i in. 2006).

Je˝eli po okresie trzymiesi´cznego post´po-
wania zachowawczego wysi´k utrzymuje si´,
lecz niedos∏uch jest mniejszy ni˝ 30 dB (wed∏ug
innych zaleceƒ 20 dB) i brak jest pozosta∏ych
wskazaƒ do za∏o˝enia drenów wentylacyjnych,
wówczas nale˝y rozwa˝yç leczenie chirurgicz-
ne wysi´kowego zapalenia ucha Êrodkowego
przez wykonanie tympanopunkcji/myringotomii.
W tym momencie konieczne jest równie˝ podj´-
cie decyzji o wskazaniach do usuni´cia migda∏ka
gard∏owego z powodu obserwowanych w∏aÊnie
objawów jego patologicznego przerostu, niepod-
dajàcych si´ leczeniu zachowawczemu. Decydu-
jàc si´ na wykonanie adenotomii/adenoidekto-
mii, wed∏ug algorytmów jednoczeÊnie powinno
si´ rozwa˝yç tympanopunkcj´/myringotomi´
i usuni´cie zalegajàcego p∏ynu (Skar˝yƒski 2002,

Gryczyƒska i in. 2006). U dzieci powy˝ej 4. roku
˝ycia, u których ryzyko nawracania wysi´ku jest
mniejsze ni˝ u dzieci m∏odszych, wyci´cie
migda∏ka gard∏owego z myringotomià jest za-
biegiem skutecznym w leczeniu wysi´kowego
zapalenia ucha Êrodkowego, jeÊli brak jest ewi-
dentnych wskazaƒ do za∏o˝enia drenów wenty-
lacyjnych (Pediatrics 2004). Pojawiajà si´ tak˝e
sugestie, ˝e sama adenotomia/adenoidektomia
(z ewentualnà tonsillotomià lub tonsillektomià)
jest zabiegiem wystarczajàcym w leczeniu
wysi´kowego zapalenia ucha Êrodkowego, nie-
wymagajàcego wykonania drena˝u wentylacyj-
nego, aczkolwiek nale˝y pami´taç, ˝e w tych
przypadkach obserwowano ust´powanie wy-
si´ku tylko (a mo˝e a˝) w oko∏o 60% przypadków
(Dempster i in. 1993, Gryczyƒska 2007).

Powik∏ania wczesne (Êródoperacyjne) my-
ringotomii i drena˝u wentylacyjnego ucha Êrod-
kowego to uszkodzenie struktur ucha Êrodkowego
(kosteczek s∏uchowych, stawu kowade∏kowo-
-strzemiàczkowego i innych, w∏àcznie z ryzykiem
uszkodzenia okienek Êlimaka i przedsionka) oraz
przemieszczenie drenu do jamy b´benkowej.
Do nast´pstw póênych, zwiàzanych zw∏aszcza
z za∏o˝eniem drena˝u wentylacyjnego, nale˝à:
zablokowanie Êwiat∏a drenu przez skrzep, wy-
dzielin´ lub woskowin´, wyciek z ucha, myrin-
goskleroza, tympanoskleroza, ogniskowa atrofia
b∏ony b´benkowej, ziarnina w miejscu wprowa-
dzenia drenu, zahamowanie rozwoju pneumaty-
zacji wyrostka sutkowatego, przetrwa∏a perforacja
b∏ony b´benkowej, rozwój kieszonki retrakcyjnej
lub perlaka (Bartoszewicz i Niemczyk 2003,
Stenstrom i in. 2005, Gryczyƒska 2007).

ZASTOSOWANIE DONOSOWYCH 
GLIKOKORTYKOSTEROIDÓW

Wydaje si´, ˝e wobec przedstawionych
informacji znaczenie post´powania zachowaw-
czego w leczeniu dzieci z przerostem migda∏ka
gard∏owego i wysi´kowym zapaleniem ucha
Êrodkowego powinno byç bardziej docenione.
Trudno jest mówiç o mo˝liwoÊci stworzenia jed-
nolitego schematu leczenia farmakologicznego
wobec wielkiej ró˝norodnoÊci przebiegu chorób
u dzieci, wspó∏istnienia u nich ró˝nych czynni-
ków ryzyka i mo˝liwoÊci wyst´powania w tym
czasie Êwie˝ych (nieprzewidzianych w sche-
macie) infekcji w wyniku nara˝enia na kontakt
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chorzy, którzy poczàtkowo mieli porówny-
walne wyniki audiometrii tonalnej i byli 
leczeni albo zachowawczo, albo operacyjnie,
ró˝nili si´ wynikami. U chorych, u których 
wykonano drena˝ wentylacyjny, stwier-
dzono nieznacznie gorsze wyniki audio-
metrii tonalnej ni˝ u chorych leczonych 
farmakologicznie, jak równie˝ wi´ksze 
ryzyko niedos∏uchu powy˝ej 15 dB i cz´stsze
utrwalone zmiany na b∏onie b´benkowej.
Mimo niewielkiej ró˝nicy poziomów s∏yszenia
mi´dzy grupami, autorzy przedstawiajàcy te 
wyniki podkreÊlali, ̋ e sà to ró˝nice utrwalone
ju˝ na zawsze, do których dok∏adaç si´ b´dà 
wraz z up∏ywajàcymi latami inne przyczyny 
niedos∏uchów (g∏ównie odbiorczych), dajàc 
w efekcie szybciej zauwa˝alny deficyt s∏u-
chowy (Stenstrom i in. 2005). 

● Im m∏odsze dziecko, tym wi´ksza jest 
szansa na skutecznoÊç leczenia zacho-
wawczego wysi´kowego zapalenia ucha 
Êrodkowego, ale i na wyst´powanie jego 
nawrotów; im m∏odsze dziecko, tym ryzyko
póênych nast´pstw za∏o˝enia drena˝u 
wentylacyjnego jest wi´ksze (Pediatrics 
2004, Corbeel 2007, Gryczyƒska 2007).

● Nie zawsze mo˝na usunàç wszystkie Êrodo-
wiskowe czynniki ryzyka, np. tak istotny 
w rokowaniu czynnik, jak ucz´szczanie 
dziecka do ˝∏obka lub przedszkola. Czy wobec
takich dzieci mo˝na mówiç o jakiejÊ szansie 
na powodzenie post´powania wyczekujàcego,
zw∏aszcza biernego (bez wdro˝enia leczenia 
zachowawczego)?

● Niektóre czynniki ryzyka wymagajà leczenia
farmakologicznego (np. alergia, przewlek∏e
zapalenie zatok przynosowych, refluks 
nadprze∏ykowy), mo˝na zatem zapropo-
nowaç taki sposób post´powania, który 
równoczeÊnie ma szans´ leczyç zarówno 
dany czynnik, jak i objawy patologicznego 
przerostu migda∏ka gard∏owego lub wy-
si´kowego zapalenia ucha Êrodkowego.

● Obie omawiane choroby – patologiczny
przerost migda∏ka gard∏owego i wysi´kowe
zapalenie ucha Êrodkowego – zaliczajà si´ 
do patologii „samoograniczajàcych si´”,
najwa˝niejsze jest wi´c wyznaczenie tej
cienkiej granicy, przed którà mo˝na po-
zwoliç sobie na „czujne wyczekiwanie”
i unikni´cie „nadmiernego” leczenia ope-

z rówieÊnikami. Ka˝de dziecko wymaga indywi-
dualnego podejÊcia zarówno przy zalecaniu le-
czenia zachowawczego, jak i decydowaniu o ko-
niecznoÊci operacji. Nale˝y zadaç sobie pytanie,
czy okres trzymiesi´cznego post´powania wy-
czekujàcego powinien byç czekaniem biernym,
jak zalecajà  to niektóre wytyczne, czy jednak
nale˝y zaproponowaç dziecku i jego rodzicom
aktywne wspomaganie procesu zdrowienia. 

Ka˝dy laryngolog, sprawujàcy d∏ugofalowà
opiek´ nad dzieçmi ucz´szczajàcymi do ˝∏obka,
a tak˝e w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym, codziennie staje przed podobnymi dylema-
tami. Rozwa˝enia wymagajà nast´pujàce pro-
blemy:

● Nie ka˝de dziecko ma oczywiste wskazania
do adenotomii/adenoidektomii, a jednak 
cz´sto i regularnie zapada na nawracajàce 
infekcje górnych dróg oddechowych, b´dàce
nast´pnie pod∏o˝em zmian zapalnych zatok
przynosowych i ucha Êrodkowego.

● Nie ka˝de dziecko ma ewidentne wskazania
do adenotomii/adenoidektomii, a jednak
chrapie w trakcie i przez pewien czas 
po ka˝dej infekcji oraz zbyt cz´sto oddycha 
przez usta.

● Nie ka˝de dziecko ma bezsporne wskazania
do adenotomii/adenoidektomii i myringo-
tomii lub drena˝u wentylacyjnego, jednak
wyst´pujà u niego ostre zapalenia ucha 
Êrodkowego (np. 2–3 razy w roku), po któ-
rych zawsze utrzymuje si´ przez 1 lub 2 
miesiàce wysi´k w jamach b´benkowych, 
co mo˝e mieç wp∏yw na ogólny rozwój
dziecka i wyniki w nauce.

● Nie wszyscy rodzice akceptujà decyzj´ 
lekarza o podj´ciu leczenia operacyjnego, 
mimo przedstawienia niepodwa˝alnych 
wskazaƒ (rodzice oczekujà wówczas pod-
j´cia próby leczenia zachowawczego).

● JeÊli po trzymiesi´cznym „czujnym wycze-
kiwaniu”, w trakcie którego próbowano 
jedynie wyeliminowaç Êrodowiskowe 
czynniki ryzyka, wysi´kowe zapalenie 
ucha Êrodkowego nie uleg∏o samowyle-
czeniu i sà wskazania do zabiegu, zarówno 
rodzice dziecka, jak i lekarz mogà zadaç 
sobie pytanie, czy zrobiono wszystko, aby 
uniknàç leczenia operacyjnego.

● Stwierdzono, ˝e po wielu latach od leczenia
wysi´kowego zapalenia ucha Êrodkowego 
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racyjnego, bez nara˝enia jednak na nie-
bezpieczne opóênienie, jeÊli wystàpià 
do niego wskazania.

Bioràc pod uwag´ wymienione problemy,
uzasadnione wydaje si´ rozwa˝enie dost´pnych
sposobów leczenia zachowawczego, które mo˝-
na wykorzystaç w d∏ugotrwa∏ej opiece nad
dzieçmi z przerostem migda∏ka gard∏owego
i wysi´kowym zapaleniem ucha Êrodkowego.
Celem tego opracowania jest przedstawienie
mo˝liwoÊci zastosowania donosowych glikokor-
tykosteroidów w leczeniu omawianych patologii,
aczkolwiek nale˝y zdawaç sobie spraw´, ˝e rów-
nie˝ inne grupy leków mogà znaleêç swoje miej-
sce w tym post´powaniu. Nale˝à do nich:

● antybiotyki – w warunkach polskich stoso-
wane w zaostrzeniach wysi´kowego zapalenia
ucha Êrodkowego (z wyraênymi objawami 
Êwie˝ego nadka˝enia) i w bakteryjnych za-
ostrzeniach przewlek∏ego zapalenia zatok,
towarzyszàcego patologicznemu przerostowi
migda∏ka gard∏owego. Je˝eli koniecznoÊç 
takiego leczenia nastàpi∏a w okresie obser-
wacji dziecka przed podj´ciem decyzji o le-
czeniu operacyjnym, w cz´Êci przypadków 
mo˝na mieç nadziej´ na popraw´. Wed∏ug 
niektórych zagranicznych wytycznych, dzie-
si´ciodniowa celowana antybiotykoterapia 
(badanie bakteriologiczne wydzieliny z no-
sogard∏a) jest wskazana po 2 miesiàcach 
obserwacji wysi´kowego zapalenia ucha
Êrodkowego w przypadku utrzymywania si´ 
zmian (Corbeel 2007). Nale˝y si´ jednak 
liczyç z tym, ˝e skutek antybiotykoterapii 
mo˝e byç krótkotrwa∏y, a d∏ugotrwa∏a profi-
laktyczna antybiotykoterapia nie znajduje 
˝adnego uzasadnienia (Pediatrics 2004);

● leki immunomodulujàce – szczepionki 
monowalentne podawane parenteralnie 
(np. szczepionka przeciwpneumokokowa)
oraz preparaty lizatów bakteryjnych w po-
staci szczepionek doustnych zawierajàcych
antygeny ró˝nych patogenów dróg odde-
chowych mogà przyczyniaç si´ do zmniej-
szenia cz´stoÊci infekcji górnych dróg 
oddechowych, co hipotetycznie redukuje
ryzyko patologicznego powi´kszania si´ 
migda∏ka gard∏owego lub wyst´powania
ostrego zapalenia ucha Êrodkowego, któ-
rego nast´pstwem mo˝e byç zapalenie 
wysi´kowe. Takie leczenie mo˝e stanowiç 

uzupe∏nienie post´powania zachowawczego
w okresie obserwacji dziecka, u którego 
dochodzi do cz´stych zaostrzeƒ infekcyj-
nych omawianych patologii, brak jest jed-
nak Êcis∏ych rekomendacji na ten temat 
(Skar˝yƒski 2002, Niemczyk 2005B, Corbeel
2007, Zielnik-Jurkiewicz i Porembska 2009);

● leki antyhistaminowe – zalecane sà przez 
wi´kszoÊç polskich opracowaƒ na temat 
zachowawczego leczenia przewlek∏ego
wysi´kowego zapalenia ucha Êrodkowego 
i tylko niektóre z nich podkreÊlajà, ̋ e takie 
leczenie jest uzasadnione w przypadku 
dzieci ze stwierdzonym alergicznym nie-
˝ytem nosa (Skar˝yƒski 2002, Gryczyƒska 
i in. 2006, Zielnik-Jurkiewicz i Porembska
2009). W piÊmiennictwie amerykaƒskim 
dominuje poglàd, ˝e zarówno same leki 
antyhistaminowe, jak i w po∏àczeniu z do-
ustnymi preparatami obkurczajàcymi b∏on´
Êluzowà nie majà istotnego wp∏ywu 
na ust´powanie wysi´ku z jam b´benko-
wych (Pediatrics 2004). Wydaje si´, ˝e za-
stosowanie leków antyhistaminowych ma 
rzeczywiÊcie znaczenie u dzieci z alergià, 
która nieleczona mo˝e byç jednym z 
czynników stymulujàcych przerost mig-
da∏ka gard∏owego i wystàpienie wysi´ko-
wego zapalenia ucha Êrodkowego. Nale˝y 
tylko rozwa˝yç, czy z powodu nasilenia 
objawów alergicznych nie jest wskazane 
zastàpienie lub uzupe∏nienie doustnych
leków antyhistaminowych donosowymi 
preparatami glikokortykosteroidowymi;

● leki obkurczajàce b∏on´ Êluzowà nosa – 
preparaty dzia∏ajàce miejscowo powinny 
byç stosowane nie d∏u˝ej ni˝ przez 5–6 dni 
ze wzgl´du na ryzyko wystàpienia rhinitis
medicamentosa, trudno zatem spodziewaç
si´ spektakularnych rezultatów tak krót-
kotrwa∏ego dzia∏ania w przypadku chorób 
o charakterze przewlek∏ym. Obkurczajàce 
krople do nosa majà swoje uzasadnienie 
w zaostrzeniach wysi´kowego zapalenia 
ucha Êrodkowego i przewlek∏ego zapalenia 
zatok przynosowych (Skar˝yƒski 2002, 
Gryczyƒska i in.2006);

● leki przeciwrefluksowe (wraz z zaleceniami
dietetycznymi) – stwierdzono, ˝e refluks 
nadprze∏ykowy mo˝e byç czynnikiem 
ryzyka wysi´kowego zapalenia ucha 
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a budezonid – 30–40%, beklometazon – 40–50%
i flunizolid – 50% (Scadding 2009). Dzi´ki temu
najnowsze preparaty w znacznej cz´Êci sà pozba-
wione dzia∏ania ogólnoustrojowego, a stosowane
dawki mogà byç niewielkie. Aktualne badania nie
potwierdzajà dawnych obaw o mo˝liwoÊç hamo-
wania przez nowe preparaty donosowe glikokor-
tykosteroidów osi podwzgórze-przysadka-nad-
nercza i zwiàzanych z tym mechanizmem dzia∏aƒ
niepo˝àdanych u dzieci. Nie stwierdzono równie˝
zahamowania wzrostu u dzieci stosujàcych fluty-
kazon, mometazon, tramcinolon i budezonid. Ob-
serwowano jednak zaburzenia st´˝enia kortyzolu
i opóênienie wzrostu w przypadku podawania
donosowego beklometazonu u dzieci. Nie po-
twierdzono zjawiska zaniku b∏ony Êluzowej nosa
po miejscowo dzia∏ajàcych glikokortykostero-
idach (Butler i van der Voort 2001, ARIA 2002,
2008, Ratner i in. 2009, Scadding 2009). W trak-
cie stosowania donosowych glikokortykostero-
idów mo˝e wystàpiç podra˝nienie i wysychanie
b∏ony Êluzowej nosa, domieszka krwi w wydzie-
linie z nosa, krwawienie z nosa oraz pieczenie
gard∏a. Rzadkim dzia∏aniem niepo˝àdanym tych
leków jest perforacja przegrody nosa i wzrost
ciÊnienia Êródga∏kowego (Podlewski i Chwalibow-
ska-Podlewska 2009). W Polsce preparat dono-
sowy mometazonu jest zarejestrowany do stoso-
wania u dzieci od 6. roku ˝ycia (w USA od wieku
2 lat), propionianu flutykazonu – od lat 4, piroÊlu-
zanu flutykazonu od 6. roku ̋ ycia, a budezonidu –
powy˝ej 6 lat (European Medicines Agency, Urzàd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych). Coraz
szersza wiedza o bezpieczeƒstwie stosowania
donosowych glikokortykosteroidów u dzieci oraz
wzrastajàca liczba publikacji o skutkach ich dzia-
∏ania w ró˝nych sytuacjach klinicznych sprawi∏y,
˝e mo˝e zostaç rozbudowana lista potencjalnych
wskazaƒ do stosowania tych leków (tab. 6).

WÊród racjonalnych przes∏anek uzasadnia-
jàcych stosowanie donosowych glikokortyko-
steroidów w leczeniu przerostu migda∏ka
gard∏owego oraz wysi´kowego zapalenia ucha
Êrodkowego mo˝na wymieniç:

1. Silne dzia∏anie hamujàce glikokortykoste-
roidów na komórki zapalne, bioràce udzia∏ w
reakcjach immunologicznych, le˝àcych u pod∏o-
˝a zarówno patologicznego przerostu migda∏ka
gard∏owego, jak i rozwoju wysi´kowego zapale-
nia ucha Êrodkowego.

Êrodkowego i pogarszaç przebieg zespo∏u -
obturacyjnych bezdechów w czasie snu 
u dzieci, chocia˝ nie uda∏o si´ jedno-
znacznie wykazaç, ˝e jest on czynnikiem
stymulujàcym przerost wyroÊli adenoidal-
nych (Harris i in. 2009, Noronha i in. 
2009). Je˝eli u dziecka z omawianymi cho-
robami rozpoznany zostaje dodatkowo 
refluks nadprze∏ykowy, to leczenie prze-
ciwrefluksowe powinno uzupe∏niaç post´-
powanie zachowawcze przed decyzjà 
o operacji;

● leki mukolityczne – sà wymieniane jako 
leczenie uzupe∏niajàce przez wielu auto-
rów. Rozrzedzajà wydzielin´ i u∏atwiajà jej 
ewakuacj´ m.in. z nosa i zatok przynoso-
wych, co mo˝e mieç znaczenie wspomaga-
jàce w udro˝nieniu nosa u dzieci leczonych 
zachowawczo z powodu wysi´kowego za-
palenia ucha Êrodkowego. Brak jest jednak 
badaƒ na temat skutecznoÊci takiego po-
st´powania (Skar˝yƒski 2002, Niemczyk 
2005B, Zielnik-Jurkiewicz i Porembska 2009).

Zastosowanie donosowych glikokortkoste-
roidów w leczeniu przerostu migda∏ka gard∏o-
wego oraz wysi´kowego zapalenia ucha Êrodko-
wego nie znalaz∏o si´ jeszcze oficjalnie w ˝adnych
rekomendacjach dotyczàcych leczenia zacho-
wawczego tych chorób, choç pojawia si´ w pi-
Êmiennictwie Êwiatowym coraz wi´cej publikacji
na ten temat. Glikokortykosteroidy sà najsilniej-
szymi lekami, powodujàcym hamowanie zapale-
nia na ró˝nych jego etapach. Przede wszystkim
dzi´ki antagonistycznemu wp∏ywowi na enzym
fosfolipaz´ A2, uwalniajàcy kwas arachidonowy
z fosfolipidów b∏on komórkowych, glikokortyko-
steroidy redukujà wytwarzanie mediatorów
zapalnych: prostaglandyn i leukotrienów. Zmniej-
szajà równie˝ liczb´ limfocytów T, eozynofilów
i komórek prezentujàcych antygen oraz obni˝ajà
st´˝enie niektórych cytokin. Stwierdzono induk-
cj´ apoptozy komórek zapalnych pod wp∏ywem
glikokortykosteroidów, a tak˝e zmniejszenie prze-
puszczalnoÊci naczyƒ krwionoÊnych i wydzielania
Êluzu przez gruczo∏y b∏ony Êluzowej. Donosowe
preparaty steroidowe wywierajà dzia∏anie prze-
ciwzapalne w miejscu podania, czyli na b∏onie
Êluzowej nosa, a tak˝e nosogard∏a. Nowoczesne
preparaty majà bardzo niskà biodost´pnoÊç – naj-
ni˝szà ma mometazon – 0,1%, flutykazon – 1–2%,
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2. Stymulacj´ apoptozy komórek zapalnych
przez glikokortykosteroidy.

3. Przeciwzapalny wp∏yw glikokortykostero-
idów, obni˝ajàcy st´˝enie licznych cytokin, po-
wstajàcych w procesie prezentacji antygenu
i dojrzewania komórek immunokompetentnych
w obr´bie migda∏ka gard∏owego, co mo˝e od-
dzia∏ywaç zarówno na jego przerost, jak i aku-
mulacj´ wysi´ku w uchu Êrodkowym. 

4. ¸atwy dost´p donosowych preparatów
glikokortykosteroidowych do nosogard∏a.

Szczegó∏owy mechanizm dzia∏ania donoso-
wych glikokortykosteroidów na przerost migda∏-
ka gard∏owego i wysi´kowe zapalenie ucha Êrod-
kowego obejmuje nast´pujàce hipotezy:

● hamujàce dzia∏anie na komórki zapalne 
skutkuje bezpoÊrednim zmniejszeniem 
migda∏ka gard∏owego, w znaczàcej mierze 
zbudowanego z tych komórek,

● stymulacja wytwarzania surfaktantu 
w tràbce s∏uchowej,

● zmniejszenie wydzielania Êluzu w b∏onie
Êluzowej nosogard∏a oraz jego g´stoÊci
w jamie b´benkowej,

● zmniejszenie przepuszczalnoÊci naczyƒ
krwionoÊnych i ograniczenie obrz´ku b∏ony
Êluzowej otaczajàcej migda∏ek gard∏owy,

● przeciwzapalny i przeciwalergiczny wp∏yw
glikokortykosteroidów na przewlek∏e za-
palenie zatok przynosowych i alergiczny
nie˝yt nosa jako czynniki ryzyka wysi´ko-
wego zapalenia ucha Êrodkowego,

● mo˝liwe oddzia∏ywanie donosowych gliko-
kortykosteroidów na flor´ bakteryjnà kolo-
nizujàcà migda∏ek gard∏owy (Demain i
Goetz 1995, Butler i van der Voort 2001,

Tabela 6. Potencjalne wskazania do stosowania
donosowej glikokortykosteroidoterapii u dzieci
(Araújo i in. 2005, ARIA 2008, Chadha 2009,
EPOS 2007, GINA 2008).

Zastosowanie donosowych glikokortykosteroidów u dzieci

alergiczny nie˝yt nosa

ostre i przewlek∏e zapalenia zatok przynosowych

przerost i zapalenie migda∏ka gard∏owego

obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu

wysi´kowe zapalenie ucha Êrodkowego

dysfunkcja tràbki s∏uchowej

astma oskrzelowa

zespó∏ przewlek∏ego kaszlu

ARIA 2002, Cengel i Akyol 2006, Luong
i Roland 2008, Chadha 2009).

Wyniki stosowania donosowych glikokortyko-
steroidów w leczeniu patologicznego przerostu
migda∏ka gard∏owego i wysi´kowego zapalenia
ucha Êrodkowego u dzieci mo˝na przeÊledziç w ró˝-
nych publikacjach na przestrzeni ostatnich 15 lat.

Demain i Goetz (1995) zbadali wp∏yw stoso-
wania donosowego beklometazonu (336 µg/dob´
przez 4 tygodnie i 168 µg/dob´ przez 16 tygodni)
na wielkoÊç migda∏ka gard∏owego, funkcj´ tràbek
s∏uchowych oraz nasilenie dziennych i nocnych
objawów obturacyjnych nosa. Stwierdzono istotne
statystycznie zmniejszenie rozmiaru migda∏ka
gard∏owego (Êrednia redukcja wskaênika ade-
noid/choana o 29%) i ust´powanie objawów nie-
dro˝noÊci nosa (Êrednie zmniejszenie nasilenia
objawów o 82%) po leczeniu. Zaobserwowano
trend ku poprawie wartoÊci ciÊnienia w uchu Êrod-
kowym w badaniu tympanometrycznym po le-
czeniu, lecz wyniki nie osiàgn´∏y istotnoÊci
statystycznej. Autorzy opisali podobnà cz´stoÊç
wyst´powania objawów niepo˝àdanych w ciàgu
stosowania beklometazonu oraz placebo – by∏o to
pieczenie w nosie, krwawienie z nosa oraz ki-
chanie w trakcie aplikacji preparatów.

W kolejnym badaniu donosowy beklome-
tazon (336 µg/dob´ przez 12 tygodni) zosta∏ za-
stosowany jako uzupe∏nienie antybiotykoterapii
doustnej (amoksycylina 20 mg/kg/dob´ przez 12
tygodni) w leczeniu przewlek∏ego wysi´kowego
zapalenia ucha Êrodkowego w porównaniu
z dwiema grupami kontrolnymi (sama amoksy-
cylina i amoksycylina z donosowym placebo).
Po 12 tygodniach we wszystkich trzech grupach
stwierdzono istotnà statystycznie popraw´ oce-
nianà tympanometrycznie i otoskopowo. Naj-
szybsze wycofywanie si´ zmian stwierdzono
w tympanometrii w grupie leczonej antybio-
tykiem i donosowym beklometazonem w po-
równaniu z dwiema grupami kontrolnymi: po 4
tygodniach wysi´k w uchu ustàpi∏ w 21% przy-
padków w grupie badanej i w 6% przypadków
w grupach kontrolnych (po∏àczonych do analizy),
po 8 tygodniach odpowiednio – w 43 i 18%,
po 12 tygodniach – w 43 i 25% przypadków
(tylko w 4. i 8. tygodniu ró˝nice mi´dzy grupami
by∏y istotne statystycznie). Dzieci z atopià i bez
atopii podobnie reagowa∏y na zastosowane
leczenie (Tracy i in. 1998).
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zarówno wielkoÊci migda∏ka gard∏owego, jak
i objawów obturacyjnych nosa, a u 67,2%
znaczàce zmniejszenie migda∏ka w badaniu na-
sofiberoskopowym. Istotnie statystycznie lepszy
wynik leczenia (zmniejszenie wskaênika adeno-
id/choana) wykazano u dzieci z atopià. Ustàpie-
nie wysi´kowego zapalenia ucha Êrodkowego
na podstawie badaƒ audiologicznych stwier-
dzono u 42,2% dzieci z grupy badanej i u 14,5%
– z grupy kontrolnej (p < 0,001), bez wp∏ywu
atopii na te wyniki. Autorzy podkreÊlili istotnà
rol´ sposobu podawania donosowego mometa-
zonu: aby skutek jego dzia∏ania by∏ optymalny
w nosogardle, preparat powinien byç wprowa-
dzany z pionowo ustawionej buteleczki przy
mocno przygi´tej g∏owie do klatki piersiowej
(Cengel i Akyol 2006).

Kolejne dwie publikacje, pochodzàce z jed-
nego oÊrodka, oceniajàce wyniki zastosowania
mometazonu w leczeniu przerostu migda∏ka
gard∏owego, wykaza∏y zmniejszenie rozmiaru
wyroÊli adenoidalnych i nasilenia objawów kli-
nicznych u 77,7% dzieci po 40 dniach leczenia
dawkà 100 µg/dob´. W grupie kontrolnej z dono-
sowym placebo nie stwierdzono ̋ adnej poprawy.
Âredni wskaênik adenoid/choana przed lecze-
niem w grupie badanej wynosi∏ 88,5%, a po 40
dniach – 64%. Jako oporne na leczenie po pierw-
szej fazie badania okreÊlono 22,3% dzieci z gru-
py badanej i stwierdzono, ˝e tylko w tej grupie
by∏y dzieci z bezdechami w czasie snu. W drugiej
fazie badania dzieci odpowiadajàce na leczenie
kontynuowa∏y terapi´ – jedna podgrupa otrzy-
mywa∏a 100 µg/dob´ mometazonu co drugi
dzieƒ, a druga podgrupa – 100 µg/dob´ mometa-
zonu codziennie w ciàgu 2 pierwszych tygodni
miesiàca przez kolejne 3 miesiàce. Po tej fazie
badania stwierdzono wi´kszà popraw´ wskaêni-
ka adenoid/choana w grupie leczonych wi´kszà
skumulowanà dawkà mometazonu. Badanie
kontynuowano, zlecajàc podawanie 100 µg/dob´
mometazonu codziennie w ciàgu 2 pierwszych
tygodni miesiàca przez kolejne miesiàce. Stwier-
dzono, ˝e dzieci, których rodzice zaprzestali ku-
racji, cz´Êciej wymaga∏y leczenia operacyjnego
w porównaniu z dzieçmi, u których leczenie kon-
tynuowano Êrednio do 23 miesi´cy. Autorzy nie
opisali dzia∏aƒ niepo˝àdanych takiego leczenia
(Berlucchi i in. 2007, 2008).

Dwie kolejne prace z tego samego oÊrodka
dotyczy∏y skutecznoÊci leczenia przerostu mig-

Wyniki stosowania donosowego flutykazonu
(200 µg/dob´ przez 1 tydzieƒ i 100 µg/dob´
przez 5 tygodni) w leczeniu obturacyjnego bez-
dechu w czasie snu u dzieci zakwalifikowanych
do adenotonsillektomii wykaza∏y spadek wskaê-
nika AHI Êrednio o 5,0 ± 1,0/godzin´ w grupie
badanej w porównaniu ze wzrostem Êrednio
o 2,2 ± 3,3/godzin´ w grupie stosujàcej donoso-
wo placebo. Redukcj´ AHI obserwowano u 12
z 13 dzieci w grupie badanej i u 6 z 12 dzieci
w grupie kontrolnej. Te ró˝nice by∏y istotne sta-
tystycznie, podobnie jak wskaêniki desaturacji
i wybudzeƒ mi´dzy dwiema grupami. Po ukoƒ-
czeniu badania zakwalifikowano do adenotonsil-
lektomii 46% pacjentów z grupy badanej i 75%
z grupy kontrolnej (Brouillette i in. 2001).

Rzadszà koniecznoÊç operacji stwierdzono
równie˝ w badaniu z u˝yciem donosowego be-
klometazonu (400 µg/dob´ przez 2 tygodnie
i 200 µg/dob´ przez 24 tygodnie) u dzieci, które
ju˝ po poczàtkowej kuracji wi´kszà dawkà leku
okreÊlono jako odpowiadajàce na leczenie (przez
zmniejszenie wskaênika niedro˝noÊci nosa o co
najmniej 50%). Grup´ t´ stanowi∏o 45% w∏àczo-
nych do badania. Obie grupy (odpowiadajàcych
i opornych na leczenie) odró˝nia∏a jedynie cz´-
stoÊç wyst´powania ocenianych przez rodziców
bezdechów nocnych – znaczàco cz´Êciej w gru-
pie opornych na leczenie (odpowiednio 12
i 48%). Niezale˝nie od wyniku poczàtkowej dwu-
tygodniowej kuracji, leczenie kontynuowano
mniejszà dawkà leku i wykazano, ˝e u 46%
dzieci odpowiadajàcych i u 17% opornych na le-
czenie nie stwierdzono wskazaƒ do wykonania
adenotonsillektomii w trakcie trwajàcej 100 ty-
godni obserwacji (Criscuoli i in. 2003).

Badanie efektów stosowania mometazonu
(100 µg/dob´ przez 6 tygodni) w grupie dzieci
z przerostem migda∏ka gard∏owego i (u cz´Êci)
z wysi´kowym zapaleniem ucha Êrodkowego wy-
kaza∏o istotne statystyczne zmniejszenie wskaê-
nika adenoid/choana w nasofiberoskopii (Êrednio
o 50%), popraw´ dro˝noÊci nosa, zmniejszenie
wyst´powania chrapania i bezdechów nocnych
ocenianych przez rodziców. W grupie kontrolnej
nie stosowano w tym czasie ˝adnego leczenia
i zaobserwowano nieznaczne powi´kszenie
wskaênika adenoid/choana oraz brak istotnych
ró˝nic pozosta∏ych ocenianych parametrów.
U 40% dzieci leczonych mometazonem autorzy
stwierdzili ca∏kowità popraw´ opartà na ocenie
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da∏ka gard∏owego u dzieci donosowym flunizoli-
dem. Po 8 tygodniach stosowania leku w dawce
500 µg/dob´ stwierdzono istotne statystycznie
zmniejszenie wyroÊli adenoidalnych w grupie
badanej w porównaniu z grupà kontrolnà otrzy-
mujàcà donosowo placebo. U 46 z 58 dzieci za-
kwalifikowanych do adenoidektomii mo˝na by∏o
po tym czasie leczenia odstàpiç od decyzji o ope-
racji (Ciprandi i in. 2007). Po 6 i 12 miesiàcach
od zakoƒczenia leczenia ponownie oceniono
migda∏ek gard∏owy za pomocà nasofiberoskopu
i stwierdzono nawrót jego powi´kszenia u wszyst-
kich (poza 1) pacjentów bez atopii, podczas gdy
u wi´kszoÊci dzieci alergicznych efekt przebytego
leczenia si´ utrzymywa∏. Autorzy wnioskujà, ˝e
donosowe leczenie flunizolidem mo˝e zmniejszyç
koniecznoÊç operacji migda∏ka gard∏owego g∏ów-
nie u dzieci z atopià (Varricchio i in. 2009).

Badanie oceniajàce wyniki leczenia mome-
tazonem (100 µg/dob´ przez 3 miesiàce) wysi´-
kowego zapalenia ucha Êrodkowego u dzieci
pozostajàcych pod opiekà lekarza rodzinnego nie
wykaza∏o istotnych ró˝nic w ust´powaniu wysi´-
ku po 1 i 3 miesiàcach od poczàtku leczenia
w porównaniu z grupà kontrolnà (przyjmujàcà
donosowo placebo). Po 1 miesiàcu leczenia bada-
nie tympanogramu wykaza∏o ustàpienie wysi´ku
u 40,6% dzieci z grupy badanej i 44,9% z grupy
kontrolnej, po 3 miesiàcach – odpowiednio
u 58,1 i 52,3%. Autorzy nie omówili czynników
mogàcych mieç wp∏yw na przebieg leczenia
i osiàgni´te wyniki (Williamson i in. 2009).

Na koniec dwie publikacje podsumowujàce
wyniki stosowania donosowych glikokortykoste-
roidów w leczeniu zaburzeƒ dro˝noÊci nosa spo-
wodowanych przerostem migda∏ka gard∏owego.
Metaanaliza 5 randomizowanych kontrolowa-
nych placebo badaƒ, przedstawiona w bazie
Cochrane przez Zhang i in. (2008), obejmowa∏a
349 dzieci, a przeglàd opublikowany przez
Chadha i in. (2009) oprócz tych samych 5 badaƒ
obejmowa∏ jeszcze kolejne 2, w sumie analizujàc
471 pacjentów, z których obserwacj´ ukoƒczy∏o
443. Popraw´ obturacyjnych objawów nosowych
po leczeniu opisa∏o 6 na 7 prac, zmniejszenie
rozmiarów migda∏ka gard∏owego – 5 na 7 prac,
tylko w 1 badaniu nie wykazano wp∏ywu lecze-
nia donosowym glikokortykosteroidem (w tym
wypadku beklometazonem) na wielkoÊç wyroÊli
adenoidalnych i zwiàzanych z tym objawów
klinicznych. Dzia∏ania niepo˝àdane opisano w

2 na 7 publikacji w pojedynczych przypadkach –
by∏y to krwawienie z nosa i pieczenie w nosie,
które jednak nie spowodowa∏y zaprzestania
leczenia. W podsumowaniu autorzy wyra˝ajà
pozytywnà opini´ o mo˝liwoÊci zastosowania
donosowych glikokortykosteroidów w leczeniu
przerostu migda∏ka gard∏owego, wskazujàc
jednoczeÊnie na koniecznoÊç dalszych badaƒ,
szczególnie pod wzgl´dem optymalnych dawek,
rodzaju najbezpieczniejszych preparatów i czasu
terapii.

Wydaje si´, ˝e omówione publikacje ukazujà
rol´ donosowych glikokortykosteroidów w lecze-
niu przerostu migda∏ka gard∏owego w doÊç obie-
cujàcym Êwietle. Nale˝y jednak zdawaç sobie
spraw´, ˝e nie u wszystkich dzieci leczenie takie
mo˝e byç zastosowane oraz ˝e nie zawsze musi
przynieÊç po˝àdane efekty. Wydaje si´, ˝e lep-
szych wyników mo˝na si´ spodziewaç u dzieci,
u których wspó∏istnieje przerost wyroÊli adeno-
idalnych i atopia, gorszych natomiast – u dzieci
z nasilonymi objawami obturacyjnymi i zaburze-
niami oddychania w czasie snu. Odpowiedê
na krótkotrwa∏à terapi´ mo˝e byç cennà wska-
zówkà celowoÊci dalszego leczenia, a poczàt-
kowy brak rezultatu mo˝na spróbowaç potrakto-
waç jako jeszcze jedno kryterium wskazaƒ
do operacji. 

Z kolei bioràc pod uwag´ póêne nast´pstwa
chirurgicznego leczenia wysi´kowego zapalenia
ucha Êrodkowego przez za∏o˝enie drena˝u wen-
tylacyjnego, uzasadnione wydaje si´ rozwa˝enie
leczenia donosowymi glikokortykosteroidami,
przynajmniej okresowo, w czasie trzymiesi´cz-
nej obserwacji przed podj´ciem decyzji o wska-
zaniach do operacji.

Zarówno patologiczny przerost migda∏ka
gard∏owego, jak i przewlek∏e wysi´kowe zapa-
lenie ucha Êrodkowego to choroby o pod∏o˝u
zapalnym, dlatego próba zastosowania nowo-
czesnych i, jak si´ wydaje, bezpiecznych prepa-
ratów przeciwzapalnych w postaci donosowych
glikokortykosteroidów w leczeniu tych schorzeƒ
mo˝e byç rozsàdnà alternatywà dla operacji. Ze
wzgl´du na brak mi´dzynarodowych rekomen-
dacji decyzj´ dotyczàcà wskazaƒ, rodzaju leku,
dawki i czasu trwania leczenia ka˝dy lekarz po-
winien podejmowaç sam na podstawie swoich
doÊwiadczeƒ i przedstawionych wyników badaƒ.
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ZASTOSOWANIE 
CHIRURGII  RADIOFALOWEJ 

W  LECZENIU  SCHORZE¡
LARYNGOLOGICZNYCH 

Tadeusz B. Rohozinski M.D. F.R.C.P.S.C.

APLICATIONS OF RADIOFREQUENCY
SURGERY IN OTOLARYNGOLOGICAL,
HEAD AND NECK DISEASES
Basic explanation what is radiofrequency surgery
and what is the difference between radiofrequency
surgery and electrosurgery. Short history of rapid
development of the new RF instruments and
methods of their use in constantly increasing scope
of otorhinolaryngological and head and neck surgery.
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Chirurgia radiofalowa (ang. radiofrequency
surgery, RF), zwana te˝ radiochirurgià, powsta∏a
w wyniku rozwoju elektrochirurgii, którà zapo-
czàtkowa∏ dr Bovie w latach 20. XX wieku. Od co
najmniej 30 lat urzàdzenia radiochirurgiczne
znajdujà zastosowanie w wielu dziedzinach me-
dycyny: ginekologii, urologii, onkologii, neuro-
chirurgii, a ostatnio w kardiochirurgii. 

W laryngologii dopiero w latach 90. zacz´to
stosowaç RF, poczàtkowo w leczeniu chrapania
i lekkich bezdechów. Z czasem metoda ta zacz´∏a
zdobywaç coraz wi´cej zwolenników, którzy wy-
korzystywali urzàdzenia radiochirurgiczne w le-
czeniu innych dolegliwoÊci laryngologicznych.

Radiochirurgia, zwana poczàtkowo pogar-
dliwie laserem dla ubogich (ang. poor man’s la-
ser), okaza∏a si´ w r´ku chirurga narz´dziem du-
˝o lepszym ni˝ laser: bardziej wszechstronnym
(wieloczynnoÊciowym), prostszym w u˝yciu,
bezpieczniejszym, pracujàcym du˝o szybciej
i w mniejszym stopniu niszczàcym tkanki na
skutek uszkodzenia termicznego. Dodatkowym
istotnym czynnikiem jest ni˝szy koszt zarówno
samego urzàdzenia, jak i jego eksploatacji. RF
jest „dzieckiem elektrochirurgii”. Podstawowà
ró˝nicà mi´dzy elektrochirurgià (diatermià) a ra-
diochirurgià jest zastosowanie w tej ostatniej
wy˝szych cz´stotliwoÊci pràdu zmiennego.
W elektrochirurgii operujemy pràdem o niskich
cz´stotliwoÊciach, rz´du 60–500 Hz, i wysokiej
mocy, w radiochirurgii natomiast cz´stotliwoÊç
wynosi 1,7–4,0 Mhz (odpowiada cz´stotliwoÊci
fal radiowych, FM), a moc jest stosunkowo niska.
W elektrochirurgii elektroda rozgrzewa si´
do ok. 800°C, koagulujàc lub tnàc tkank´, powo-
dujàc znaczne termiczne uszkodzenie tkanki
otaczajàcej. W radiochirurgii elektroda pozostaje
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zimna, natomiast fale elektromagnetyczne o wy-
sokiej cz´stotliwoÊci, poruszajàce si´ w kierun-
kach naprzemiennych (pràd zmienny), emitowa-
ne przez elektrod´ powodujà wzmo˝ony ruch
czàsteczek wody w plazmie komórkowej. Jony,
starajàc si´ naÊladowaç szybkie zmiany kierunku
fal, wytwarzajà ciep∏o (ang. frictional heating).
Tkanka wokó∏ elektrody rozgrzewa si´
do 40–90°C, co powoduje koagulacj´ bia∏ek
i Êmierç komórki. Mechanizmem samoregulujà-
cym rozprzestrzenianie si´ ogniska koagulacji
jest bardzo szybka strata ciep∏a w tkance w mia-
r´ zwi´kszajàcej si´ odleg∏oÊci od elektrody. Do-
datkowym czynnikiem bezpieczeƒstwa jest two-
rzenie si´ zw´glenia (ang. char) tkanki, jeÊli
temperatura osiàgnie wartoÊci powy˝ej 100°C,
co zwi´ksza opór elektryczny w tkance, powodu-
jàc zatrzymanie przep∏ywu fal.

Dzi´ki odpowiedniej modyfikacji kszta∏tu fal
(filtracja i rektyfikacja) oraz za pomocà odpo-
wiednio skonstruowanych elektrod przyrzàd ra-
diochirurgiczny staje si´ w r´ku chirurga wielo-
czynnoÊciowym, ∏atwym w u˝yciu narz´dziem.

1. Pe∏na filtracja fal pozwala na niezwykle
precyzyjne ci´cie tkanki, tzw. ci´cie plazmowe;
fale radiowe powodujà wakuolizacj´ komórki –
woda w plazmie komórkowej zamienia si´ w par´,
w wyniku czego zwi´ksza si´ ciÊnienie wewnàtrz-
komórkowe, które doprowadza do zniszczenia
(eksplozji) komórki. Gojenie si´ tkanki jest bardzo
szybkie, bez wytwarzania blizn, co jest szczególnie
wa˝ne w operacjach kosmetycznych.

2. Przy pe∏nej rektyfikacji mo˝na ciàç tkank´
z dodatkowym kontrolowaniem krwawienia.
Przecinana tkanka jest równoczeÊnie koagulo-
wana, a warstwa skoagulowana si´ga zaledwie
kilku mikronów. Dzi´ki temu gojenie si´ jest
równie˝ bardzo szybkie, bez tworzenia si´ gru-
bej blizny.

3. Fale cz´Êciowo rektyfikowane sà u˝ywane
do kontroli krwawienia bez zw´glenia tkanki
oraz do koagulacji podÊluzówkowej (termiczna
ablacja tkanki). Metoda ta jest wykorzystywana
do zmniejszenia obj´toÊci tkanek w rejonie gór-
nych dróg oddechowych w leczeniu chrapania
i bezdechów.

4. Przyrzàdem tym mo˝na te˝ wytwarzaç ∏uk
elektryczny, czyli tzw. fulguracj´, stosowanà
do kontroli krwawieƒ lub do ca∏kowitego znisz-
czenia chorej tkanki.

W laryngologii radiochirurgia zosta∏a zasto-
sowana po raz pierwszy w latach 90. XX wieku.
Poczàtkowo wykorzystywano fale cz´Êciowo rek-
tyfikowane do leczenia chrapania przez zmniej-
szenie obj´toÊci oraz skrócenie podniebienia
mi´kkiego (ang. submucosal thermal ablatio).

Za pomocà specjalnej elektrody wytwarza si´
podÊluzówkowe ognisko skoagulowanej tkanki,
które z czasem zmienia si´ w tkank´ bliznowatà.
Ta z kolei obkurczajàc si´, powoduje skrócenie
(do 5 mm) oraz usztywnienie podniebienia mi´kkiego.

Wkrótce wykorzystano precyzj´ ci´cia z ko-
agulacjà (pe∏na rektyfikacja fal) i zacz´to stoso-
waç RF w operacji podobnej do LAUP (lasero-
wej), wykonujàc identyczne ci´cia na podniebie-
niu ze skróceniem j´zyczka (ang. radiofrequency
assisted uvuloplasty, RAUP). Czas wykonania
operacji (kilka sekund vs 8–10 min), komfort pa-
cjenta oraz mniejszy i krótszy ból pooperacyjny
(3–5 dni vs 10–14 dni) wskazuje na widocznà
wy˝szoÊç RF nad laserem.

W miar´ gromadzenia wiedzy na temat ob-
turacyjnych zaburzeƒ snu, podÊluzówkowà abla-
cj´ cieplnà (ang. submucosal thermal ablatio)
zacz´to stosowaç do zmniejszania obj´toÊci na-
rzàdów mogàcych powodowaç obturacj´ w rejo-
nie górnych dróg oddechowych. Zmniejszenie
obj´toÊci przeros∏ych ma∏˝owin nosowych dol-
nych, podstawy j´zyka czy powi´kszonych mig-
da∏ków, tzw. leczenie wielopoziomowe (ang.
multi level treatment), okaza∏o si´ bardzo uda-
nym i prostym zabiegiem ambulatoryjnym, wy-
konywanym w znieczuleniu miejscowym, które
jest w stanie kontrolowaç nie tylko chrapanie,
ale i ci´˝sze stany bezdechu, leczone uprzednio
wy∏àcznie za pomocà CPAP. Mo˝liwoÊç tego ro-
dzaju leczenia jest niezwykle atrakcyjna dla pa-
cjentów, którzy z ró˝nych powodów nie tolerujà
CPAP.

Tak wieloczynnoÊciowy przyrzàd zacz´to
z czasem wykorzystywaç w leczeniu innych
schorzeƒ laryngologicznych. Dzi´ki inwencji la-
ryngologów powsta∏o i powstaje wiele elektrod
stosowanych do specyficznych zabiegów.

Do zabiegów w obr´bie migda∏ków
podniebiennych i gard∏owych mamy do dyspozy-
cji nast´pujàce elektrody:

– jednobiegunowà lub dwubiegunowà do
ablacji termicznej,

– tonsillotom do ekstrakapsularnej tonsillo-
tomii,

– p´tl´,
– dwubiegunowe p´sety do tonsillektomii, 
– specjalnà elektrod´ do leczenia krypt 

migda∏kowych,
– kulowe (ang. ball) elektrody do powierz-

chownej koagulacji w celu zmniejszenia 
wielkoÊci migda∏ka (rodzaj tonsillotomii),

– RF adenotom.
Radiochirurgiczne operacje na migda∏kach

skracajà czas zabiegu przy znacznie zmniejszo-
nym ubytku krwi w czasie operacji oraz zmniej-



szonej iloÊci krwawieƒ wtórnych. Ból poopera-
cyjny po tonsillektomii jest podobny pod wzgl´-
dem czasu i intensywnoÊci do bólu po zabiegach
wykonywanych metodami konwencjonalnymi,
jakkolwiek mniejszy ni˝ po zabiegu elektrochi-
rurgicznym.

Elektrody kulowe (o mniejszych Êrednicach
ni˝ u˝ywane podczas operacji migda∏kowych) sà
u˝ywane do kontroli krwawieƒ z nosa. Mo˝na tu
stosowaç fale cz´Êciowo rektyfikowane lub ful-
guracje.

W przeciwieƒstwie do zabiegów elektrochi-
rurgicznych, krioterapii czy lasera, które powodu-
jà zniszczenie nab∏onka z nast´powym tworze-
niem si´ strupów i nieprzyjemnym uczuciem su-
choÊci w nosie, pomijajàc nawet komplikacje
po turbinektomii, podÊluzówkowa ablacja cieplna
(ang. submucosal thermal ablatio) ma∏˝owin noso-
wych jest niezwykle prostym, bezkrwawym zabie-
giem, trwajàcym kilka sekund, zmniejszajàcym
mas´ ma∏˝owiny bez uszkodzenia b∏ony Êluzowej.
Pacjent nie wymaga tamponady nosa ani Êrodków
przeciwbólowych. Do zabiegu mo˝na u˝yç elektro-
dy jednobiegunowej lub specjalnie skonstruowa-
nej bagnetowej elektrody dwubiegunowej.

Polipektomia za pomocà RF jest ∏atwym,
prawie bezkrwawym zabiegiem, niewymagajà-
cym pooperacyjnej tamponady nosa. Koagulo-
wanie polipa elektrodà jednobiegunowà powo-
duje kauteryzacj´ szypu∏ki zanim sam polip zo-
stanie skoagulowany; zmniejsza si´ w ten spo-
sób mo˝liwoÊç krwawienia. Mo˝na te˝ zastoso-
waç tu specjalnà RF p´tl´.

Kontrola krwawienia w czasie zabiegów
w jamie nosowej i zatokach, np. usuwanie gu-
zów, FESS (ang. functional endoscopic sinus sur-
gery) itp. jest bardziej precyzyjna z wykorzysta-
niem RF ni˝ metod konwencjonalnych, poza tym
uszkadza minimalnà iloÊç tkanki otaczajàcej.

Endoskopowa RF dakryocystorynostomia
z zastosowaniem specjalnie skonstruowanych
elektrod oraz tzw. Griffiths collar button okaza∏a
si´ bardzo efektywnà operacjà z dobrymi wyni-
kami d∏ugoterminowymi, si´gajàcymi 98%.
W tej metodzie operacyjnej unika si´ ci´cia ze-

wn´trznego (widoczna blizna po konwencjonal-
nej operacji), ograniczajàc si´ jedynie do rejonu
wytworzonej przetoki nosowo-∏zowej. Krwawie-
nie jest minimalne, gojenie szybkie i pacjent jest
w stanie du˝o szybciej powróciç do normalnych
czynnoÊci ˝yciowych.

Radiochirurgiczna metoda ci´cia z kontrolà
krwawienia u˝ywana jest w operacjach g∏owy
i szyi, albowiem pozwala na niezwykle precyzyj-
ne i bezpieczniejsze przecinanie tkanek ni˝ laser
(Ag, CO2 czy YAG), szczególnie w trakcie opero-
wania w pobli˝u du˝ych naczyƒ i nerwów.

W operacjach otoneurochirurgicznych
przejÊcie przez warstwy powierzchowne jest
bardzo szybkie, a kontrola krwawienia – bardzo
dobra. Dwubiegunowa koagulacja jest tu po-
mocna najpierw na poziomie opon mózgowych,
jak i potem na poziomie naczyƒ wokó∏ guza oraz
w czasie ∏y˝eczkowania guza w celu zmniejsze-
nia jego obj´toÊci. Jest te˝ bardzo pomocna
w dojÊciach przez b∏´dnik, poza zatokà esowatà,
czy przez Êlimak, szczególnie jeÊli zachodzi potrze-
ba mikrokoagulacji naczyƒ wokó∏ nerwów w okoli-
cy kàta mostkowo-mó˝d˝kowego. 

Myringotomia za pomocà RF jest bardzo krót-
kim i bezkrwawym zabiegiem. 

Odpowiedni zestaw narz´dzi do endoskopo-
wych operacji krtani umo˝liwia wykonywanie
szybkich i bezkrwawych zabiegów, a przy tym bez-
pieczniejszych ni˝ zabiegi laserowe.

Do chirurgii estetycznej twarzy jest do wy-
boru zestaw ró˝nych elektrod: od mikrokoagula-
cji teleangiektazjii przez usuwanie znamion
do operacji rhinophymy czy bardzo precyzyjnej
blefaroplastyki oraz innych operacji czysto ko-
smetycznych.

Jak wynika z dotychczasowych doniesieƒ,
chirurgia radiofalowa mo˝e si´ okazaç nieomal
niezb´dnym narz´dziem w r´kach laryngologa,
zarówno skracajàcym czas operacji, jak równie˝
zwi´kszajàcym bezpieczeƒstwo zabiegów.
Mniejsza utrata krwi, lepsze i szybsze gojenie si´
ran pooperacyjnych, mniejsze bliznowacenie
mogà przynieÊç wi´kszy komfort naszym pacjen-
tom, a chirurgowi oszcz´dziç wielu stresów.  ●

Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
www.magazynor l .p l
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