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– dodatek syllabus  rynologiczny  

Drodzy Czytelnicy,

zapewne wi´kszoÊç z Paƒstwa ju˝ wie, ˝e
od 1 paêdziernika 2011 r. jestem kierownikiem
Kliniki Otolaryngologii Oddzia∏u Stomatologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Obejmujàc t´ nowà funkcj´, postanowi∏em, ˝e
b´d´:

– wymaga∏ od wspó∏pracowników nie mniej,
ni˝ wymagano ode mnie w przesz∏oÊci,

– wymaga∏ od wspó∏pracowników nie mniej,
ni˝ wymagam od siebie,

– okazywa∏ im nale˝yty szacunek,
– prowadzi∏ z nimi otwarty dialog,
– uznawa∏ ich racje, o ile argumenty u˝y-

wane przez nich b´dà przekonujàce,
– sprzyja∏ ich rozwojowi i samokszta∏ceniu,
– dok∏ada∏ wszelkich staraƒ, aby mogli 

kszta∏ciç si´ w oÊrodkach zagranicznych,
– cieszy∏ si´ z ka˝dego ich sukcesu,
– unika∏ wszelkich zachowaƒ, które mog∏yby

byç odbierane jako mobbing.

Natomiast postanowi∏em, ˝e nie b´d´:
– zawistny o sukcesy moich wspó∏pracow-

ników,
– kr´powa∏ si´ skorzystaç z ich wiedzy

i doÊwiadczenia, wszak z tytu∏u pe∏nienia
funkcji nie mam monopolu na wiedz´
absolutnà,

– okazywa∏ publicznie emocji,
– publicznie za∏atwia∏ indywidualnych 

spraw personalnych,
– otacza∏ si´ ludzmi „ma∏ymi”.

Zdaj´ sobie spraw´, ̋ e podstawà sprawo-
wania urz´du jest kultura dialogu, a w domu
rodzinnym nauczano mnie, ˝e wzgl´dem
innych osób nale˝y zachowywaç si´ 
przyzwoicie.

prof. Antoni Krzeski

Warszawa, styczeƒ 2012 r. 

Magazyn Otorynolaryngologiczny
– punktacja: KBN 4 pkt, Index Copernicus 2,32 pkt.



www.magazynorl.pl 5

▲

Prof. Eugeniusz Zi´tek urodzi∏ si´ 9 grudnia
1930 r. we WrzeÊni. By∏ absolwentem Wydzia∏u
Stomatologii AM w Poznaniu, gdzie w 1954 r. uzy-
ska∏ dyplom lekarza stomatologii, oraz Wydzia∏u
Lekarskiego PAM w Szczecinie, po ukoƒczeniu któ-
rego w 1961 r. uzyska∏ dyplom lekarza medycyny.
Od 1966 r. pracowa∏ w Klinice Otolaryngologii
PAM. W 1971 r. po obronie pracy pt. „CzynnoÊç
Êlinianek po przerwaniu struny b´benkowej”
otrzyma∏ stopieƒ doktora medycyny (promotorem
pracy by∏ prof. E. Mozolewski), a stopieƒ doktora
habilitowanego w 1981 r. na podstawie pracy pt.
„Udoskonalona technika tworzenia przetok g∏oso-
wych” (opiekunem tej pracy by∏ równie˝ prof.
E. Mozolewski). Tytu∏ naukowy profesora nauk
medycznych uzyska∏ w 1991 r. W latach 1981–1986
pracowa∏ jako ordynator Oddzia∏u Laryngologicz-
nego w Maroku. W latach 1987–2001 pe∏ni∏
funkcj´ kierownika Kliniki Laryngologicznej i by∏
zatrudniony w PAM na stanowiskach: docenta
(1987–1991), profesora nadzwyczajnego (1991–1995)
i profesora zwyczajnego. Kwalifikacje zawodowe
prof. Zi´tek podnosi∏ na sta˝ach zagranicznych.
By∏y to sta˝e w Niemczech (Rostock – 1972, Lipsk
– 1972, Greisfswald – 1973, Berlin – 1977, Drezno
– 1993), USA (Nowy Jork, Boston, St. Louis –
1976), we Francji (Pary˝, Nancy – 1980, Nantes
– 1993). Prof. Zi´tek by∏ cz∏onkiem Polskiego To-
warzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów
G∏owy i Szyi i pe∏ni∏ funkcje: przewodniczàcego
Oddzia∏u Szczeciƒskiego (1987–2002), wiceprze-
wodniczàcego Zarzàdu G∏ównego Towarzystwa
(1989–1994), przewodniczàcego Komitetu Orga-
nizacyjnego XXXVI Zjazdu PTLO w Szczecinie
(1994). Decyzjà ZG Towarzystwa zosta∏ jego hono-
rowym cz∏onkiem. By∏ cz∏onkiem Krajowego Ze-
spo∏u  Specjalistów, a od 1995 r. by∏ konsultantem
regionalnym. Ponadto w latach 1976–1981 oraz
1989–1992 pe∏ni∏ nadzór specjalistyczny w zakre-
sie otolaryngologii w województwie gorzowskim.

W pracy naukowej prof. Zi´tek wraz z asystentami
Kliniki kontynuowa∏ nie tylko zagadnienia swoich
poprzedników (prof. Józefa Taniewskiego i prof.
Erwina Mozolewskiego), ale rozwinà∏ te˝ nowe
kierunki badaƒ, które dotyczy∏y m.in.: epidemiolo-
gii raka krtani na Pomorzu Zachodnim; pionier-
skiego w kraju post´powania w zaawansowanych
rakach migda∏ka gard∏owego z uzupe∏nieniem
ubytku strukturalnego po usuni´ciu zmiany nowo-
tworowej p∏atem skórno-mi´Êniowym z nast´po-
wym napromienianiem; badaƒ immunochemicz-
nych w diagnostyce ró˝nicowej guzów krtani;
przydatnoÊci USG w ocenie rozprzestrzeniania si´
raka krtani do przestrzeni przednag∏oÊniowej;
przerzutów nowotworowych do regionalnych
w´z∏ów ch∏onnych szyi w rakach gard∏a dolnego
i krtani oraz metod ich leczenia; techniki i wyni-
ków onkologicznych i funkcjonalnych po chirurgii
rekonstrukcyjnej, w tym modyfikacji techniki
chirurgicznej czo∏owo-bocznej z epiglotoplastykà;

TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

EUGENIUSZ  ZI¢TEK
(1930–2006)
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funkcji oddechowej po laryngektomiach cz´Êcio-
wych klasycznych i rekonstrukcyjnych; mecha-
nicznych uszkodzeƒ krtani i tchawicy oraz chirur-
gicznego ich zaopatrzenia wg w∏asnej techniki
polegajàcej na odcinkowej resekcji krtaniowo-
-tchawiczej w zaroÊni´ciu krtani; wp∏ywu prze-
rwania struny b´benkowej na czynnoÊç wydzielniczà
Êlinianek oraz sk∏ad chemiczny Êliny; izotopowych
badaƒ aktywnoÊci przebudowy oraz zawartoÊci
niektórych pierwiastków w koÊci strzemiàczka
w otosklerozie; endoskopowej techniki opera-
cyjnej zmian patologicznych w jamach nosa i za-
tokach przynosowych; alergologii; rynologii.
Z przedstawionego wykazu kierunków prac ba-
dawczych prowadzonych w Klinice wynika, ˝e
w okresie pe∏nienia przez Profesora funkcji kierow-
nika przewa˝a∏y prace o tematyce onkologicznej.
Jednak w Klinice wykonywane by∏y praktycznie
wszystkie zabiegi chirurgiczne wchodzàce w za-
kres otolaryngologii. W okresie 14 lat pe∏nienia
przez Niego funkcji kierownika Kliniki wykonano
11 927 operacji, w tym: 2346 (19,6%) by∏y to ope-
racje onkologiczne, z których 1451 (12,6%) stano-
wi∏y laryngektomie wykonane w ró˝nym zakresie
usuni´cia struktur krtani. Wyodr´bnenie operacji
onkologicznych wynika z faktu, ˝e g∏ównym zain-
teresowaniem Profesora by∏y laryngektomie ca∏-
kowite, subtotalne i cz´Êciowe-rekonstrukcyjne.
Zainteresowania te zaowocowa∏y modyfikacjà
tworzenia przetok g∏osowych autoplastycznych
po ca∏kowitym lub prawie ca∏kowitym usuni´ciu
krtani, których technik´ opracowa∏ prof. E. Mozo-
lewski. Modyfikacja ta polega∏a na chondromy-
oplastyce przedniej Êciany gard∏a i zawieszeniu
kana∏u przetoki na rogu koÊci gnykowej. Efektem
jej by∏o zminimalizowanie przecieków popo∏kni´-
ciowych oraz lepsza jakoÊç fonacji. Szczególnym
osiàgni´ciem Profesora by∏o wprowadzenie
nag∏oÊni do rekonstrukcji krtani po laryngektomii
frontolateralnej, kiedy po sprowadzeniu jej w dó∏
i po zespoleniu bez napi´cia z wi´zad∏em pier-
Êcienno-tarczowym i brzegiem chrzàstki tarczo-
watej z boku lub od do∏u z ∏ukiem chrzàstki pier-
Êcieniowatej wykonywa∏ pionowe przeci´cie
nag∏oÊni z zachowanej ciàg∏oÊci jej ochrz´stnej
wewn´trznej. Po tej modyfikacji uzyskiwano
zbli˝ony do trójkàta kszta∏t g∏oÊni oraz optymal-
ne warunki biomorfologiczne dla odwzorowania
przez zrekonstruowanà krtaƒ wszystkich pod-
stawowych funkcji krtani fizjologicznej.

Profesor Zi´tek przywiàzywa∏ du˝à wag´
do szkolenia asystentów i lekarzy z ca∏ego woje-
wództwa. W okresie od 1988 do 2001 r. z Jego
inicjatywy zorganizowano w Klinice 57 zebraƒ
szkoleniowych szczeciƒskiego Oddzia∏u PTLO-
-Chirurgów G∏owy i Szyi, na których asystenci

Kliniki lub Oddzia∏u Laryngologicznego Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolonego wyg∏osili 127
referatów naukowo-szkoleniowych z zakresu
aktualnych zagadnieƒ otolaryngologii. Równie˝
z Jego inicjatywy Szczeciƒski Oddzia∏ PTLO-Chi-
rurgów G∏owy i Szyi zorganizowa∏ w: 1988 r.
warsztaty szkoleniowo-naukowe z audiologii
„Tydzieƒ dla szumów usznych” (warsztaty zor-
ganizowane wspólnie z Instytutem Fizjologii
i Patologii S∏uchu w Warszawie); w 1991 r. dwa
posiedzenia naukowo-szkoleniowe dla lekarzy
laryngologów; w 1994 r. XXVI Zjazd PTLO-Chi-
rurgów G∏owy i Szyi, w którym wzi´li udzia∏ wy-
bitni specjaliÊci laryngologii z wielu oÊrodków
naukowych z zagranicy (USA, Francji, Niemiec,
W. Brytanii, W´gier, Belgii, W∏och i Kanady);
w 1994 r. sympozjum naukowe „Post´py w anty-
biotykoterapii”, zorganizowane wspólnie z To-
warzystwem Internistów Polskich; w 1996 r.
konferencj´ „Alergologia i pseudoalergologia”,
zorganizowana wspólnie z Polskim Towarzy-
stwem Alergologicznym; w 2000 r. sesj´ nauko-
wo-szkoleniowà „Post´py w otolaryngologii”,
zorganizowana wspólnie z Centrum Medycznym
Kszta∏cenia Podyplomowego w Warszawie;
w 2000 r. I Regionalne Sympozjum Polsko-
-Niemieckie (I Regionale Polisch-Deutsche Ra-
gung Szczecin-Greiswald). Ponadto prof. Zi´tek
w ramach Centrum Szkolenia Podyplomowego
zorganizowa∏ dla laryngologów z ca∏ego kraju 4
kursy ogólnopolskie z zakresu onkologii w laryn-
gologii oraz dwa z zakresu foniatrii. By∏y to kur-
sy poÊwi´cone najnowszym trendom w chirurgii
onkologicznej i w podstawowych zagadnieniach
foniatrycznych w codziennej praktyce laryngolo-
gicznej. Z przedstawionych danych wynika, ˝e
prof. Zi´tek by∏ cz∏owiekiem niezwykle aktyw-
nym zarówno w dzia∏alnoÊci naukowej, jak i dy-
daktycznej. Godne podkreÊlenia jest, ̋ e Profesor
kilkakrotnie wys∏a∏ asystentów na szkolenia
i stypendia zagraniczne. By∏y to szkolenia/kursy
z zakresu otologii, chirurgii plastycznej, onkolo-
gii, rynologii, organizowane przez znaczàce
w Êwiecie oÊrodki kliniczne. 

W okresie pe∏nienia przez prof. Zi´tka funk-
cji kierownika Kliniki (14 lat) I i II stopieƒ specja-
lizacji z laryngologii uzyska∏o 14 lekarzy. Ponadto
Profesor by∏ promotorem 8 prac doktorskich
i 2 habilitacyjnych. 

Profesor Zi´tek przywiàzywa∏ du˝à wag´
do pracy us∏ugowej, która by∏a (i jest) prowa-
dzona zarówno w Klinice, jak i w Przychodni Przy-
klinicznej, w której raz na tydzieƒ przeprowadza∏
kontrole pacjentów po operacjach onkologicznych.
By∏ przy tym niezwykle ˝yczliwy i d∏ugo z nimi
rozmawia∏. W naszej opinii nie „korespondowa∏o”
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to z Jego cechami charakteru – by∏ z regu∏y ma∏o-
mówny. ZadawaliÊmy sobie pytanie, co by∏o przy-
czynà takiej „zmiany” osobowoÊci Profesora?
Prawdopodobnie by∏o to zdarzenie, o którym opo-
wiedzia∏a mi Jego ̋ ona, Irena. Otó˝ na sta˝u pody-
plomowym Profesor pe∏ni∏ dy˝ur na Oddziale Po-
∏o˝niczym i asystowa∏ przy porodzie. Za drzwiami
sali porodowej oczekiwa∏ ojciec dziecka. Wreszcie
koniec porodu. Lekarz dy˝urny poleci∏ sta˝yÊcie
poinformowaç czekajàcego m´˝a rodzàcej, ˝e zo-
sta∏ ojcem: ma syna. Sta˝ysta wyszed∏ na korytarz
i spe∏ni∏ polecenie. Wówczas rozczulony do ∏ez
ojciec noworodka chwyci∏ Jego r´ce i uca∏owa∏.
Za˝enowany tym faktem nasz Szef spyta∏: „Co Pan
robi?”. Ojciec odpowiedzia∏: „Panie doktorze, ca∏uj´
Pana r´ce, bo r´ce lekarza sà przed∏u˝eniem ràk
Boga”. MyÊl´ wi´c, ˝e ten moment w ˝yciu zawo-
dowym Profesora zadecydowa∏ o niezwyk∏ym
zaanga˝owaniu w pracy naukowo-dydaktycznej,
us∏ugowej i organizacyjnej oraz o ˝yczliwym sto-
sunku do chorych, asystentów, personelu Êredniego.

Profesor Zi´tek by∏ niezwykle aktywny
w pracy naukowej nie tylko podczas pe∏nienia
funkcji kierownika Kliniki, ale równie˝ po odej-
Êciu na emerytur´ w 2001 r., kiedy to by∏ zatrud-
niony w Klinice na 1/4 etatu. AktywnoÊç t´
potwierdza fakt, ˝e pomimo choroby, na którà
nigdy si´ nie skar˝y∏, Profesor by∏ wspó∏autorem
prac wyg∏oszonych na XLII Krajowym Zjeêdzie
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów-Chi-
rurgów G∏owy i Szyi, który odby∏ si´ w Poznaniu
od 7 do 10 czerwca 2006 r. Tam te˝ dowiedzieli-
Êmy si´, ˝e 9 czerwca nasz Profesor zakoƒczy∏
˝ycie. By∏ to dla nas najsmutniejszy Zjazd. Jego
uczestnicy uczcili minutà ciszy pami´ç Profesora.
Do naszej Kliniki wp∏yn´∏y listy z wyrazami
wspó∏czucia i ∏àcznoÊci z Rodzinà naszego Profe-
sora oraz z nami od kierowników Klinik. Szcze-
gólnie utkwi∏ nam w pami´ci list od prof. Jacka
Sk∏adzienia, kierownika Kliniki i Katedry ORL
CMUJ z Krakowa. W liÊcie tym Profesor pisze
m.in.: „Praw biologii i praw Boga nie zmieni´,
ale jest to trudna wiadomoÊç do akceptacji...
Wiele Jego prac naukowo-badawczych stanowi∏o
podstaw´ do nauki licznych pokoleƒ lekarzy tego
województwa i w tym sensie by∏ On nauczycielem
moim i moich wspó∏pracowników z po∏udniowej
Polski”.

prof. dr hab. med. Czes∏awa Tarnowska
i Pracownicy Katedry Kliniki 
Otolaryngologii i Onkologii 

Laryngologicznej PAM w Szczecinie

Z wielkim smutkiem 
przyj´liÊmy wiadomoÊç, 
˝e 24 paêdziernika 2011 r. 

w Fuldzie zmar∏

Prof. Wolfgang Draf MD, Hon MD,
PhD, FRCS (Ed),

jeden z pionierów nowoczesnej 
rynologii i chirurgii 
podstawy czaszki, 

prezes Europejskiego Towarzystwa
Chirurgii Podstawy Czaszki 

w latach 2005–2007, 
przyjaciel i nauczyciel 
trudnej do zliczenia 
liczby specjalistów 

tych dziedzin na ca∏ym Êwiecie.

Zarzàd i Cz∏onkowie 
Stowarzyszenia „Rynologia Polska”

Wolfgang Draf (ur. 29.11.1940
w Bonn) specjalizowa∏ si´ w otorynolaryngologii
w Klinice ORL Uniwersytetu w Mainzu, gdzie
habilitowa∏ si´ (PhD) w 1974 roku. W 1979 roku
objà∏ stanowisko kierownika Kliniki ORL w Fuldzie,
gdzie pracowa∏ do osiàgni´cia wieku emerytalnego
w 2005 roku. Aktywny jako nauczyciel i nauko-
wiec niemal do ostatnich tygodni ̋ ycia, pracowa∏
w ostatnim okresie w Mi´dzynarodowym Insty-
tucie Badaƒ Neurologicznych Uniwersytetu
w Magdeburgu. W swoim dorobku naukowym
mia∏ ponad 300 opublikowanych prac, 14 ksià˝ek
i monografii, z których kilka pozostaje nadal pod-
stawowymi pozycjami referencyjnymi w rynolo-
gii i chirurgii podstawy czaszki (Surgery of the
Skull Base. An Interdisciplinary Approach 
– Madjid Samii, Wolfgang Draf; Endoscopy of the
Paranasal Sinuses – Wolfgang Draf). Opracowane
i opisane przez Niego drogi dost´pu endoskopo-
wego do zatoki czo∏owej sà niekwestionowanym
standardem w tej grupie dost´pów chirurgicznych.
Wyk∏adowca na niezliczonej liczbie konferencji
naukowych, uhonorowany licznymi tytu∏ami
zarówno w Niemczech, jak i na ca∏ym Êwiecie,
pozosta∏ cz∏owiekiem skromnym, uczynnym,
obdarzonym du˝ym poczuciem humoru. 

Zmar∏ po d∏ugiej chorobie, przygotowujàc
do ostatnich tygodni ˝ycia swoje wystàpienie
na zbli˝ajàcy si´ Kongres Chirurgii Podstawy
Czaszki w Brighton. 

prof. dr hab. med. Stanis∏aw Bieƒ
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Zgodnie z opisem anatomicznym tràbka
s∏uchowa (TS) jest przewodem ∏àczàcym jam´
b´benkowà z cz´Êcià nosowà gard∏a. Jednak
bioràc pod uwag´ jej czynnoÊç, tràbk´ s∏uchowà
nale˝y raczej uznaç za cz´Êç systemu po∏àczo-
nych ze sobà narzàdów, który obejmuje jam´
nosa, podniebienie, cz´Êç nosowà gard∏a i ucho
Êrodkowe. Prawid∏owe stosunki anatomiczne
i czynnoÊç wymienionych struktur majà bezpo-
Êredni wp∏yw na funkcj´ tràbki s∏uchowej.
Bluestone (1999) porównuje t´ sytuacj´ do krtani,
która jest nie tylko przewodem ∏àczàcym gard∏o
z p∏ucami, ale stanowi z∏o˝onà struktur´ pe∏niàcà
równie˝ funkcj´ fonacyjnà i ochronnà. 

ObecnoÊç przewodu ∏àczàcego ucho Êrodkowe
z gard∏em by∏a znana ju˝ w czasach staro˝ytnych.
Dok∏adniejszy opis TS przedstawi∏ Eustachiusz,
ale i on uwa˝a∏, ˝e jest to przewód ze stale
otwartym Êwiat∏em. Znakomite studia anatomii
i fizjologii tràbki opublikowa∏ w 1707 r. Valsalva
(Pahnke 2004). Jednak˝e sposób jej dzia∏ania nie
zosta∏ poznany w pe∏ni nawet w chwili obecnej,
co powoduje, ˝e mo˝liwoÊci ingerencji w celach
leczniczych sà nadal bardzo ograniczone.

Ârednia d∏ugoÊç TS mierzona od ujÊcia b´-
benkowego do gard∏owego wynosi u cz∏owieka
doros∏ego Êrednio 36,2 mm (31,2–42,4 mm)
(Pahnke 2004) (tab. I). Jej d∏uga oÊ przebiega
pod kàtem 45° w stosunku do p∏aszczyzny strza∏-
kowej i 30–40° w stosunku do p∏aszczyzn czo∏o-
wej i poziomej (Pahnke 2004). UjÊcie b´benkowe
znajduje si´ na przedniej Êcianie jamy b´benko-
wej, 4–6 mm powy˝ej jej dna. UjÊcie gard∏owe
zaÊ po∏o˝one jest oko∏o 1–2,5 cm ni˝ej wzgl´dem

ANATOMIA I FIZJOLOGIA TRÑBKI
S¸UCHOWEJ

prof. dr hab. med. El˝bieta Hassmann-Poznaƒska

Klinika Otolaryngologii Dzieci´cej
Uniwersytet Medyczny w Bia∏ymstoku
Kierownik: 
prof. dr hab. med. El˝bieta Hassmann-Poznaƒska
15-274 Bia∏ystok, ul. Waszyngtona 17 

ANATOMY AND PHYSIOLOGY OF EUSTACHIAN
TUBE
The aim of this review is to present new contributions
to understanding of the anatomy and physiology of
the Eustachian tube. Like the larynx, the Eustachian
tube is not an isolated organ but a part of a system of
contiguous organs. It has three major functions:
ventilation, clearance, and protection of the middle
ear. Ventilation occur by active opening of the tube
mainly in its upper half, mediated for the most part by
contraction of tensor veli palatini muscle. Clearance
takes place in the lower half of the tube due to several
mucosal foldings and mucociliary transport. Protection
of the middle ear is the result of several morphological
features of the tube such as: mechanical properties
of the cartilage, Ostmann’s fatty tissue and rich mucosa
associated lymphoid tissue. The narrowest portion
of the tube is not located in junctional but in cartila-
ginous part of the tube. This allows the tube to open
effectively for ventilation because this part has
a broad area of tensor veli palatine muscle insertion.
Although levator veli palatine muscle has no inser-
tions to the walls of the tube it takes part in opening
of the tube especially in the most anterior part, near
the pharyngeal orifice. Several developmental diffe-
rences between infant’s and adult’s anatomy and
physiology of the Eustachian tube are presented in
the paper.

Key words: 
Eustachian tube, anatomy of the Eustachian tube,
ventilatory function, protective function, clearance,
developmental change 

(Mag. ORL, 2012, 41, XI, 8–14)

Tabela I. Tràbka s∏uchowa w liczbach 
(wg Sudo i in. 1997)

D∏ugoÊç 31,2 – 42,4 mm
D∏ugoÊç cz´Êci chrz´stnej 23,6 ± 4,3 mm
D∏ugoÊç cz´Êci ∏àcznej 3,0 ± 1,9 mm
D∏ugoÊç cz´Êci kostnej 6,4 ± 2,6 mm
Minimalny przekrój 0,65 mm2 (0,2 mm2)
Po∏o˝enie „cieÊni” 20,5 ± 4,2 mm

(od ujÊcia gard∏owego)



zamkni´te w spoczynku, a otwarcie go wymaga
skurczu mi´Êni podniebienia mi´kkiego – napi-
nacza i dêwigacza. Precyzyjne mechanizmy
zwiàzane z otwarciem tej w∏aÊnie cz´Êci tràbki
umo˝liwiajà równoczesnà wentylacj´, drena˝
i ochron´ ucha Êrodkowego.

Chrzàstka TS jest odwróconà do góry ry-
nienkà, otwartà ku do∏owi i bokowi. Stanowi ona
Êcian´ przyÊrodkowà, strop i cz´Êç Êciany bocz-
nej tràbki. Do podstawy czaszki umocowana jest
wzd∏u˝ szczeliny klinowo-skalistej, w dole ∏ód-
kowatym i do blaszki przyÊrodkowej wyrostka
skrzyd∏owatego. Poniewa˝ jej tylny koniec wcho-
dzi cz´sto od góry do cz´Êci kostnej na odleg∏oÊç
Êrednio 5 mm, jej ca∏kowita d∏ugoÊç – 31,2 mm
(27,2–36,7 mm) jest znacznie wi´ksza ni˝ d∏ugoÊç
cz´Êci chrz´stnej tràbki. Blaszka przyÊrodkowa
chrzàstki ma maksymalnà szerokoÊç 5,1 mm ok.
6,6 mm od ujÊcia gard∏owego. Blaszka boczna jest
znacznie w´˝sza – 1,8 mm szerokoÊci. Badania
obrazowe z u˝yciem rezonansu magnetycznego
wykaza∏y, ˝e cechuje si´ ona du˝à zmiennoÊcià
anatomicznà (Oshima i in. 2008). Widoczne sà
w niej liczne ubytki i zag∏´bienia, w których znaj-
dujà si´ gruczo∏y, naczynia krwionoÊne i czasem
tkanka t∏uszczowa. W pobli˝u ujÊcia gard∏owego
blaszki po∏àczone ze sobà pod kàtem bliskim pro-
stego, bardziej do ty∏u przybierajà na przekroju
kszta∏t kija pasterskiego.

Boczna i dolna, b∏oniaste Êciany tràbki prze-
kszta∏cajà rynienk´ utworzonà przez chrzàstk´
w zamkni´ty przewód. Âciana boczna, przed∏u-
˝enie blaszki bocznej chrzàstki, sk∏ada si´ ze
szkieletu w∏óknistego, tkanki t∏uszczowej i gru-
czo∏owej. Zasadniczy element szkieletu z tkanki
∏àcznej stanowi zbita warstwa Êci´gnista, przy-

czepiona do dolnego brzegu blaszki
bocznej chrzàstki. Pomi´dzy nià
a w∏óknistà warstwà podnab∏onko-
wà znajduje si´ tkanka t∏uszczowa
zwana cia∏em t∏uszczowym Ostmanna.
Przez tkank´ t∏uszczowà Ostmanna
przebiegajà skoÊnie do góry w∏ókna
kolagenowe ∏àczàce warstw´ Êci´-
gnistà z w∏óknistà warstwà podna-
b∏onkowà. W∏ókna te sà zorganizo-
wane w wyraêne wiàzki. Przyczepiajà
si´ one do warstwy w∏óknistej pod-
nab∏onkowej, g∏ównie w jej górnej
cz´Êci. Najg´stsza sieç tych w∏ókien
znajduje si´ w cz´Êciach tylnych
tràbki, obejmujàcych okolic´ cieÊni.
Poniewa˝ mi´sieƒ napinacz podnie-
bienia mi´kkiego (TVP) ma swoje
przyczepy w warstwie Êci´gnistej
Êciany bocznej, opisana sieç w∏ókien
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▲Ryc. 1. Schemat przedstawiajàcy Êrednie wartoÊci pola przekroju
i d∏ugoÊci tràbki, lokalizacji poszczególnych jej cz´Êci, jak równie˝
przyczepu mi´Ênia TVP.

Sudo M. i in. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol. 1997, 106-583

ujÊcia b´benkowego, na bocznej Êcianie cz´Êci
nosowej gard∏a, oko∏o 10 mm powy˝ej podnie-
bienia twardego, na wysokoÊci ma∏˝owiny noso-
wej dolnej. Ma kszta∏t trójkàta otoczonego przez
wa∏ tràbkowy. Kàt rozwarcia tego trójkàta zmie-
nia si´ w zale˝noÊci od po∏o˝enia podniebienia,
przy prze∏ykaniu przybiera kszta∏t równoboczny,
ok. 6 mm szerokoÊci i wysokoÊci (Pahnke 2004). 

Tradycyjnie wyró˝nia si´ nast´pujàce cz´Êci
tràbki: cz´Êç kostna, chrz´stna i cieÊƒ tràbki
na granicy pomi´dzy nimi. Obecnie wiemy, ˝e
cieÊƒ tràbki, czyli miejsce najwi´kszego zw´˝e-
nia, znajduje si´ w obr´bie cz´Êci chrz´stnej,
a cz´Êci chrz´stna i kostna zachodzà na siebie tak,
˝e trudno o postawienie pomi´dzy nimi wyraênej
granicy. Stàd te˝ obecnie wyró˝nia si´ dodatkowo
cz´Êç poÊrednià lub ∏àczàcà tràbki (ryc. 1). 

Wiele elementów sk∏ada si´ na struktur´ TS
i umo˝liwia jej funkcj´. Nale˝à do nich: szkielet
chrz´stny, kostny i ∏àcznotkankowy, mi´Ênie
otwierajàce tràbk´, b∏ona Êluzowa wyÊcielajàca
jej Êwiat∏o, otaczajàce jà powi´zie i przyczepy
do podstawy czaszki.

Cz´Êç kostna le˝y w pó∏kanale tràbki s∏ucho-
wej piramidy koÊci skroniowej pomi´dzy jej cz´-
Êcià ∏uskowà i skalistà. Âwiat∏o w cz´Êci kostnej
jest stale otwarte i ma kszta∏t trójkàtny ze szczy-
tem skierowanym do do∏u (Pahnke 2004). Przed-
ni koniec cz´Êci kostnej tràbki jest skoÊnie Êci´ty,
nieregularny. Chrzàstka tràbki wnika w g∏àb cz´-
Êci kostnej i uzupe∏nia Êciany bocznà i górnà.
Okolica ta, w której szkielet tràbki zmienia si´
z g∏ównie chrz´stnego na g∏ównie kostny, nazy-
wana jest cz´Êcià ∏àczàcà.

Cz´Êç chrz´stna TS jest okreÊlana równie˝
cz´Êcià dynamicznà, poniewa˝ jej Êwiat∏o jest
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Ryc. 2. Schemat udzia∏u sieci w∏ókien kolagenowych
„przestrzeni bocznej” w otwarciu tràbki (wg Orita i
in. 2003).

BP – blaszka przyÊrodkowa chrzàstki tràbki
BB – blaszka boczna chrzàstki tràbki
TM – warstwa Êci´gnista Êciany bocznej
WK – wiàzki w∏ókien kolagenowych

pozwala na przeniesienie si∏y dzia∏ania mi´Ênia
na warstw´ podnab∏onkowà i otwarcie Êwiat∏a
tràbki g∏ównie w jej cz´Êci górnej (Orita i in.
2003) (ryc. 2).

Cia∏o t∏uszczowe Ostmanna tworzy poduszk´
mi´dzy warstwà Êci´gnistà a Êwiat∏em tràbki.
Jest mniej wi´cej trójkàtne na przekroju, z pod-
stawà w cz´Êci dolnej. Poduszka ta jest najgrub-
sza na przekroju poprzecznym oko∏o 20 mm do
ty∏u od ujÊcia gard∏owego i ma w tym miejscu
gruboÊç 2,4 mm. GruboÊç tej tkanki jest podobna
u dzieci i u doros∏ych, ale z wiekiem powi´ksza
si´ jej wysokoÊç. Uwa˝a si´, ˝e jej rolà jest wy-
wieranie statycznego ciÊnienia w celu zapobie-
gania otwieraniu si´ TS w stanie spoczynku i
zabezpieczenia przed jej zbyt szerokim otwar-
ciem, g∏ównie w dolnej cz´Êci, podczas skurczu
mi´Êni. Cia∏o t∏uszczowe Ostmanna jest wi´c
istotnym elementem wp∏ywajàcym na zabezpie-
czenie ucha przed silnymi dêwi´kami i zmianami
ciÊnienia wywo∏anymi przez fonacj´ i oddycha-
nie, jak równie˝ przed refluksem wydzieliny
z nosogard∏a (Pahnke 2004, Aoki i in. 1994). 

Ârednica Êwiat∏a TS zmniejsza si´ od ujÊcia
gard∏owego w kierunku ucha Êrodkowego, ale
nierównomiernie. Maksymalna Êrednica wynosi
7,3 mm i jest zlokalizowana oko∏o 6–7 mm od
ujÊcia gard∏owego. Kszta∏t Êwiat∏a w 1/3 gard∏o-
wej jest bardzo zmienny, g∏ównie z powodu
obecnoÊci fa∏dów b∏ony Êluzowej na dnie tràbki,
stanowiàcych nadmiar tkanek konieczny do
otwarcia tràbki. Powierzchnie boczna i przyÊrod-
kowa Êwiat∏a TS w spoczynku przylegajà do sie-
bie, tworzàc szczelin´ w kszta∏cie litery C (Miura
i in. 2002, Sando i in. 1994). W jej górnej cz´Êci,
w rowku chrzàstki, Rüdinger opisa∏ przestrzeƒ
0,4–0,5 mm, która jest stale otwarta, wype∏nio-
na przez powietrze lub b∏on´ Êluzowà. Ta okolica
opisywana jest jako kana∏ bezpieczeƒstwa
Rüdingera, zaczyna si´ on 10 mm za ujÊciem
gard∏owym. Nie zawsze daje si´ go przeÊledziç
przez ca∏à d∏ugoÊç cz´Êci chrz´stnej tràbki
(Pahnke 2004).

Przez wiele lat uwa˝ano, ˝e po∏àczenie cz´Êci
chrz´stnej i kostnej jest równoczeÊnie najw´˝-
szym miejscem TS. Obecne badania wskazujà
jednak, ˝e jej najw´˝sza cz´Êç znajduje si´
w cz´Êci chrz´stnej oko∏o 20 mm od ujÊcia gar-
d∏owego (Sadé i in. 1985, Sadé i in. 1989, Sudo
1997, Miura i in. 2002). Ma to istotne znaczenie,
poniewa˝ ta cz´Êç TS otwiera si´ przy skurczu
mi´Ênia TVP. CieÊƒ tràbki nie jest wi´c nie tylko
jej najw´˝szym miejscem, ale równie˝ bierze
aktywny udzia∏ w wentylacji ucha Êrodkowego
i jego ochronie, dzia∏ajàc podobnie jak zastawka.
Pole przekroju w najw´˝szej cz´Êci tràbki wynosi

0,65 mm2 (±0,19). Przy aktywnym otwarciu
mo˝e mieç 1,69 mm2 powierzchni, co odpowiada
przekrojowi w sàsiadujàcym z cieÊnià przednim
brzegu cz´Êci ∏àczàcej tràbki, która jest stale
otwarta (Sudo i in. 1997) (ryc. 1). O ile Êwiat∏o
TS w cz´Êci chrz´stnej i kostnej wykazuje znaczne
ró˝nice osobnicze, jak równie˝ ró˝ni si´ znaczàco
u dzieci i doros∏ych, to pole Êwiat∏a w cz´Êci naj-
w´˝szej jest doÊç sta∏e i o podobnych wymiarach
zarówno u dzieci, jak i doros∏ych. 

Zamkni´cie Êwiat∏a TS nast´puje przez bierne
dzia∏anie si∏ elastycznych chrzàstki, bocznej
Êciany w∏óknistej i otaczajàcych tkanek, jak
równie˝ si∏ przylegania pokrycia Êluzowego.
Przy otwarciu, po odciàgni´ciu Êciany bocznej,
Êwiat∏o tràbki przybiera kszta∏t owalny. Otwar-
cie tràbki s∏uchowej nast´puje przez skurcz
mi´Êni napinacza (TVP) i dêwigacza (LVP) pod-
niebienia, do którego dochodzi podczas po∏y-
kania, ziewania itp. 

Mi´sieƒ TVP ma swoje przyczepy w dole
∏ódkowatym, wzd∏u˝ tylnego brzegu skrzyd∏a
wi´kszego i kolca koÊci klinowej, ale równie˝
na bocznej Êcianie tràbki, w jej cz´Êci chrz´stnej.
W∏ókna biegnà pionowo ku do∏owi, wzd∏u˝
blaszki przyÊrodkowej wyrostka skrzyd∏owatego
koÊci klinowej i przechodzà w ma∏e Êci´gno,
które owija si´ wokó∏ haczyka skrzyd∏owatego.
Skurcz mi´Ênia TVP otwiera tràbk´ s∏uchowà
dzi´ki dzia∏aniu w dwu miejscach: przyczepie
do ochrz´stnej blaszki bocznej chrzàstki i ni˝ej
do warstwy Êci´gnistej bocznej Êciany tràbki.
Skurcz mi´Ênia odciàga blaszk´ bocznà do do∏u
i boku, rozszerzajàc górnà cz´Êç Êwiat∏a tràbki
w wi´kszym stopniu ni˝ dolnà, co umo˝liwia
wentylacj´ ucha bez równoczesnego zmniejsze-
nia funkcji zabezpieczajàcej TS (Takasaki i in.

TRÑBKA ZAMKNI¢TA TRÑBKA OTWARTA
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▲

Tabela II. Rola mi´Êni LVP i TVP w otwarciu
tràbki s∏uchowej (wg Ishijima i in. 2002)

LVP – bierze udzia∏ w otwarciu cz´Êci tràbki 
po∏o˝onych najbardziej do przodu
(po∏o˝enie mi´Ênia w stosunku do blaszki 
przyÊrodkowej chrzàstki)

TVP – otwiera Êrodkowà i tylnà cz´Êç 
cz´Êci chrz´stnej tràbki
(nie ma przyczepu do przedniej  blaszki 
bocznej chrzàstki)

Sekwencja skurczu obu mi´Êni 
TVP – 250 ms 
LVP – 450 ms – dzia∏anie pompujàce

Ryc. 3. Mechanizm dzia∏ania mi´Êni otwierajàcych
tràbk´ s∏uchowà (wg Lim i in. 2001).

BP – blaszka przyÊrodkowa chrzàstki tràbki
BB – blaszka boczna chrzàstki tràbki
LVP – mi´sieƒ dêwigacz podniebienia mi´kkiego
TVP – mi´sieƒ napinacz podniebienia mi´kkiego

2002). Mi´sieƒ TVP przyczepia si´ do blaszki
bocznej chrzàstki w jej cz´Êci Êrodkowej i tylnej.
Cz´Êç tràbki po∏o˝ona najbli˝ej ujÊcia gard∏owe-
go jest pozbawiona przyczepów TVP. Mi´sieƒ ten
otwiera wi´c Êrodkowà i tylnà cz´Êç chrz´stnà
tràbki i wydaje si´ jedynym mi´Êniem, który
otwiera jà w najw´˝szym miejscu (Ishijima i in.
2002) (ryc. 3).

Mi´sieƒ LVP rozpoczyna si´ na powierzchni
dolnej piramidy koÊci skroniowej przed otworem
zewn´trznym kana∏u t´tnicy szyjnej. Biegnie
prawie równolegle do chrzàstki TS wzd∏u˝ jej
dolnego brzegu. Nie ma on przyczepów ani
do chrzàstki tràbki, ani do jej Êciany w∏óknistej.
Jego udzia∏ w otwarciu tràbki jest ÊciÊle zwiàzany
z po∏o˝eniem w stosunku do blaszki przyÊrodko-
wej chrzàstki tràbki w okolicy ujÊcia gard∏owego.
W tej okolicy znajduje si´ maksymalne pole prze-
kroju tego mi´Ênia, a jego Êrodek znajduje si´
bocznie od blaszki przyÊrodkowej. Kiedy mi´sieƒ
LVP kurczy si´, aby unieÊç podniebienie, rotuje
blaszk´ przyÊrodkowà do góry i przyÊrodkowo
i w ten sposób otwiera jej Êwiat∏o w cz´Êciach
przednich tràbki. Wzmaga równie˝ dzia∏anie
mi´Ênia TVP, umocowujàc chrzàstk´, a nawet
pociàgajàc jà nieco przyÊrodkowo (Ishijima i in.
2002) (ryc. 3). Poniewa˝ w przedniej cz´Êci TS
nie ma przyczepów mi´Ênia TVP, LVP jest g∏ów-
nym mi´Êniem otwierajàcym tràbk´ w jej ujÊciu
gard∏owym. 

W mi´Êniach tràbki zidentyfikowano trzy
typy w∏ókien mi´Êniowych: czerwone, bia∏e i
poÊrednie. Bia∏e dominujà w mi´Êniu TVP –
63%, w LVP – 52%. Czerwone majà powolny
skurcz z d∏ugim czasem utrzymywania si´, a bia-
∏e szybki, silny skurcz z krótkim czasem trwania.

Mi´sieƒ TVP, w którym dominujà w∏ókna bia∏e,
kurczy si´ szybko i na krótko, LVP zaÊ rozszerza
ujÊcie i skurcz utrzymuje si´ d∏u˝ej. TVP otwiera
TS na bardzo krótko: 250 ms, a ujÊcie gard∏owe
rozszerza si´ na d∏u˝ej – 450 ms (Tomoda i in.
1984). 

Honjo i in. (1983) stwierdzili po zastosowaniu
badania cinerentgenograficznego i elektromio-
graficznego u ma∏p, ˝e aktywnoÊç LVP utrzymy-
wa∏a si´ podczas rozszerzania gard∏owego ujÊcia
nawet po ustaniu aktywnoÊci TVP. Ten utrzymu-
jàcy si´ skurcz powoduje, ˝e przednia cz´Êç
Êwiat∏a tràbki, szczególnie w okolicy jej dna,
mo˝e pozostawaç otwarta po rozluênieniu TVP
i zamkni´ciu cz´Êci tylnej. Wytwarza to „dzia∏anie
pompujàce” od strony b´benkowej do gard∏owej
i w ten sposób wspomaga funkcj´ drenujàcà
tràbki (tab. II). 

„Dzia∏anie pompujàce” mo˝e byç wspoma-
gane tak˝e przez czynnoÊç mi´Ênia napinacza
b∏ony b´benkowej, którego skurcz podczas
otwarcia tràbki mo˝e zwi´kszaç ciÊnienie w ja-
mie b´benkowej i w ten sposób wypychaç z niej
wydzielin´. 

Obserwacje wideoskopowe ruchu otwarcia
tràbki wykazujà cztery nast´pujàce po sobie
ruchy, wynikajàce z sekwencji dzia∏ania mi´Êni
tràbki (Poe i in. 2000):

1) uniesienie podniebienia, rotacja i przesu-
ni´cie przyÊrodkowe blaszki przyÊrodko-
wej chrzàstki (ruch spowodowany przez
skurcz mi´Ênia LVP),

2) przesuni´cie bocznej Êciany tràbki do boku,
otwarcie ujÊcia (ruch spowodowany przez
skurcz mi´Ênia TVP),

3) maksymalne przesuni´cie Êciany bocznej,
otwarcie Êwiat∏a w cz´Êci dystalnej (mi´-
sieƒ TVP),

OTWARTAZAMKNI¢TA

w spoczynku mi´Ênie napi´te

chrzàstka
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Tabela IV. Cz´Êciowe i ca∏kowite ciÊnienie gazów
(mm Hg) w powietrzu atmosferycznym, krwi i w
uchu Êrodkowym (wg Sadé i Amos 1997)

Powietrze Wydychane Krew Ucho
atmosferyczne powietrze ˝ylna Êrodkowe

pO2 150 102 38 40
pCO2 0 39 44 50
pH2O 47 47 47 47
p„N2”* 563 572 575 623
pT** 760 760 704 760

*ciÊnienie N2 i innych gazów inercyjnych 

**ca∏kowite ciÊnienie gazów 

Tabela III. Hipoteza lokalizacji czynnoÊci tràbki s∏uchowej (wg Sando i in. 1994)

Lokalizacja CzynnoÊç Mechaniczna CzynnoÊciowa

Górna po∏owa Wentylacja Blaszka boczna, kszta∏t Êwiat∏a mi´sieƒ TVPM
Ochrona Blaszka boczna, w∏ókna elastyny

Dolna po∏owa Drena˝ Fa∏dy b∏ony Êluzowej Komórki urz´sione, kubkowe,
gruczo∏y, czynnoÊç pompujàca

Ochrona Fa∏dy b∏ony Êluzowej, MALT, komórki kubkowe, gruczo∏y
tkanka t∏uszczowa Ostmanna

4) maksymalne otwarcie w okolicy zastawki 
(mi´sieƒ TVP).

B∏ona Êluzowa w cz´Êci kostnej TS i na górnej
i przyÊrodkowej Êcianie cz´Êci chrz´stnej jest doÊç
cienka i ÊciÊle przylega do pod∏o˝a. Na dnie tràbki,
w cz´Êci chrz´stnej, tworzy liczne pod∏u˝ne fa∏dy
b∏ony Êluzowej. B∏ona Êluzowa pokryta jest na-
b∏onkiem wielorz´dowym migawkowym z licznymi
komórkami kubkowymi. Zabezpieczenie ucha
przed zaka˝eniem nie jest wy∏àcznie zas∏ugà
fizycznych mechanizmów dzia∏ania TS. Jej b∏o-
na Êluzowa jest wyposa˝ona w mechanizmy two-
rzàce bardzo skutecznà barier´ przeciwko drobno-
ustrojom, podobnie jak b∏ona Êluzowa górnych
dróg oddechowych. Nale˝à do nich: nab∏onek
urz´siony, gruczo∏y surowicze i Êluzowe wytwa-
rzajàce pokrycie Êluzowo-surowicze, bia∏ka i pep-
tydy o dzia∏aniu przeciwbakteryjnym, takie jak de-
fenzyny, lizozym, laktoferyny i bia∏ka surfaktantu
(Lim i in. 2001). Warstwa Êluzu przesuwana, dzi´ki
mechanizmowi Êluzowo-rz´skowemu, z ucha
Êrodkowego do cz´Êci nosowej gard∏a zabezpiecza
ucho przed infekcjà wst´pujàcà. 

Tràbka s∏uchowa ma do spe∏nienia trzy za-
sadnicze funkcje:

– wentylacj´ ucha Êrodkowego, tzn. wyrów-
nywanie ciÊnienia w uchu Êrodkowym 
do poziomu ciÊnienia atmosferycznego,

– zabezpieczenie ucha przed dêwi´kami 
i wydzielinà z cz´Êci nosowej gard∏a, 

– drena˝ wydzieliny z ucha Êrodkowego.
W 1994 roku Sando z zespo∏em (Sando i in.

1994, Sudo i in. 1998) przedstawili hipotez´, ˝e
te ró˝ne funkcje sà zlokalizowane w ró˝nych
cz´Êciach TS (tzw. hipoteza lokalizacji czynno-
Êciowej) (tab. III). Zgodnie z tà hipotezà funkcja
wentylacyjna dokonuje si´ g∏ównie w górnych
cz´Êciach tràbki. Z powodu ukszta∏towania cz´Êci
stropowej chrzàstki, dzi´ki kàtowi przyczepu
mi´Ênia TVP do jej blaszki bocznej i Êciany Êci´-
gnistej, jak równie˝ przeniesieniu jego si∏y dzia-
∏ania przez szkielet w∏óknisty Êciany bocznej
otwiera si´ g∏ównie górna cz´Êç TS. Dolna cz´Êç
tràbki jest bardziej oporna na otwarcie, poniewa˝

jest otoczona przez tkank´ gruczo∏owà i cia∏o
t∏uszczowe Ostmanna. Bogate rozmieszczenie
w∏ókien elastyny na powierzchni wewn´trznej
cz´Êci stropowej chrzàstki tràbki, mi´dzy jej
blaszkami, powoduje szybki powrót do normal-
nej pozycji po skurczu mi´Ênia TVP. Czynniki te,
jak równie˝ ciÊnienie wywierane przez struktury
otaczajàce TS, powodujà szybkie jej zamkni´cie
po ustaniu skurczu mi´Ênia TVP. Cz´Êç dolna TS
mia∏aby wi´c g∏ówne znaczenie w ochronie ucha
Êrodkowego. Równie˝ funkcja drenujàca ucho
Êrodkowe odbywa si´ g∏ównie na dnie tràbki.
Liczne pod∏u˝ne fa∏dy b∏ony Êluzowej stwarzajà
wi´kszà powierzchni´ oraz zapobiegajà ekspozy-
cji tej okolicy na pràd powietrza przy wentylacji.
Oczyszczanie ucha nast´puje g∏ównie w wyniku
mechanizmu Êluzowo-rz´skowego, a komórki
urz´sione sà liczniejsze w dolnych cz´Êciach
tràbki, podobnie jak komórki kubkowe i gruczo∏y
Êluzowo-surowicze. Spostrze˝enia te wskazujà,
˝e najaktywniejszy drena˝ ma miejsce na dnie
tràbki. W drena˝u wydzieliny przez tràbk´
odgrywa równie˝ rol´ opisane poprzednio
„dzia∏anie pompujàce”, powstajàce podczas
sekwencyjnego otwarcia tràbki. W ten sposób hi-
poteza ta wyjaÊnia mechanizm dwukierunko-
wego transportu, jaki ma miejsce w obr´bie
tràbki s∏uchowej.
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Obecnie coraz bardziej podkreÊla si´, ˝e tràb-
ka s∏uchowa jest tylko jednym z elementów regu-
lujàcych ciÊnienie w uchu Êrodkowym. Zwraca si´
uwag´ na znaczenie dwukierunkowej dyfuzji ga-
zów poprzez b∏on´ Êluzowà ucha i naczynia krwio-
noÊne w regulacji ciÊnienia w uchu. Na skutek tej
sta∏ej dyfuzji dochodzi do wyrównywania ciÊnienia
poszczególnych gazów: O2, CO2 i pary wodnej
w uchu do poziomu podobnego do tego w otacza-
jàcej krwi ˝ylnej. W uchu Êrodkowym utrzymuje
si´ jednak wy˝sze ni˝ w krwi ˝ylnej ciÊnienie N2,
poniewa˝ gaz ten znacznie wolniej wch∏ania si´
przez b∏on´ Êluzowà. Pozwala to utrzymaç w uchu
Êrodkowym ciÊnienie równe atmosferycznemu,
a wy˝sze o 55–56 mm Hg ni˝ ciÊnienie gazów krwi
˝ylnej (tab. IV). 

W warunkach fizjologicznych przep∏yw po-
wietrza przez tràbk´ nast´puje w sposób czynny
przez skurcz mi´Êni rozszerzajàcych tràbk´ lub
rzadziej w sposób bierny przy dodatnim ciÊnieniu
w uchu Êrodkowym. Podczas gdy tràbka stawia
niewielki opór przy przechodzeniu powietrza
z ucha do nosogard∏a, to ruch powietrza w odwrot-
nà stron´ wymaga pokonania du˝ego oporu. Po-
zwala to na zachowanie funkcji ochronnej tràbki.
O ile wi´c eliminacja dodatniego ciÊnienia w uchu
nast´puje zwykle bez trudnoÊci, o tyle eliminacja
ujemnego ciÊnienia wymaga aktywnoÊci mi´Êni
tràbki. ZdolnoÊç do eliminacji ujemnego ciÊnienia
jest bardzo zmienna osobniczo i znacznie spraw-
niejsza u doros∏ych ni˝ u dzieci.

Tràbka s∏uchowa otwiera si´ na oko∏o 0,2 s co
1–2 minuty dzi´ki odruchowemu prze∏ykaniu.
Jej ca∏kowity czas otwarcia w ciàgu doby to 3
do 4 minut. Ocenia si´, ˝e w tym czasie w nor-
malnych warunkach przechodzi do ucha Êrodko-
wego 1–2 ml powietrza. W warunkach fizjolo-
gicznych wystarcza to do uzupe∏nienia utraty
gazów b´dàcej skutkiem ich dyfuzji przez b∏on´
Êluzowà i naczynia krwionoÊne (Sadé i in. 1997,
Ars 2003). Badania eksperymentalne Sadé
i wspó∏pracowników (2004) wskazujà, ˝e iloÊç
gazu, jaka mo˝e przejÊç przez tràbk´ w czasie
po∏ykania, jest potencjalnie wy˝sza ni˝ koniecz-
na dla wyrównania ciÊnienia. CiÊnienie to wy-
równa∏oby si´ w czasie 0,3–0,4 s, nawet je˝eli
Êrednica tràbki wynosi∏aby 0,07 mm, co odpo-
wiada nici chirurgicznej 6,0. Wydaje si´ wi´c, ˝e
TS w normalnych warunkach dzia∏a na zasadzie
„wszystko albo nic”, przy zamkni´ciu nie przecho-
dzi przez nià powietrze, ale nawet przy niewielkim
otwarciu ciÊnienia wyrównujà si´ natychmiast.
Nale˝y stàd wnosiç, ˝e jest ma∏o prawdopodobne,
aby zw´˝enie tràbki powodowa∏o zmniejszenie
wentylacji ucha, o ile nie jest ona ca∏kowicie
zamkni´ta.

Uwa˝a si´, ˝e przep∏yw powietrza przez TS
nast´puje na skutek ró˝nic ciÊnienia pomi´dzy
uchem Êrodkowym, w którym dochodzi do jego
obni˝enia na skutek resorpcji gazów, a cz´Êcià
nosowà gard∏a. Niektórzy sàdzà, ˝e wyst´pujàce
tu ró˝nice ciÊnienia sà zbyt ma∏e, aby spowodo-
waç bierny przep∏yw powietrza. Uwa˝ajà, ˝e
musi tu dzia∏aç aktywny mechanizm, polegajàcy
na tym, ˝e podczas otwarcia tràbki tworzy si´
wewnàtrz niej nowa przestrzeƒ, z niskim ciÊnie-
niem wewnàtrz, która szybko wype∏nia si´ po-
wietrzem, które z kolei jest przepychane dalej
dzi´ki odpowiedniej synchronizacji skurczu obu
mi´Êni napinacza i dêwigacza podniebienia
(Sadé i in. 1997).

Niewiele wiadomo o mechanizmach regulu-
jàcych otwarcie TS. Nie przy ka˝dym ruchu po∏y-
kania dochodzi do jej otwarcia. Eden i wspó∏pra-
cownicy (1990) wykazali u ma∏p istnienie ∏uku
odruchowego, który mo˝e s∏u˝yç mechanizmom
regulacji ciÊnienia w uchu. Chemo- i baroreceptory
znajdujàce si´ w uchu Êrodkowym monitorujà
ciÊnienie gazów. Bodêce te sà transmitowane ze
splotu b´benkowego do jàder oddechowych w pa-
Êmie samotnym. Droga eferentna biegnie poprzez
jàdro dwuznaczne (nerw IX) i jàdro ruchowe nerwu
trójdzielnego. Polisynaptyczna Êcie˝ka sugeruje
trzewne mechanizmy regulacyjne, w których
neurony oddechowe pnia mózgu monitorujà i re-
gulujà reakcj´ ucha Êrodkowego. AktywnoÊç odde-
chowa mi´Êni TS jest prawdopodobnie fazowa
i okresowa, podobnie jak w gardle, a nie cykliczna
jak w przeponie (Eden i in. 1990). Badania Songu
i wspó∏pracowników (2009) wskazujà, ˝e barore-
ceptory splotu b´benkowego mogà odgrywaç
istotnà rol´ w tym mechanizmie. Procesy zapalne
ucha Êrodkowego mog∏yby wi´c zaburzaç t´ regu-
lacj´ i w ten sposób byç przyczynà, a nie skutkiem
dysfunkcji tràbki.

OdmiennoÊci anatomiczne i fizjologiczne
tràbki u dzieci

Tràbka s∏uchowa u niemowlàt i ma∏ych dzieci
wykazuje liczne odmiennoÊci anatomiczne
i czynnoÊciowe, co jest jednà z przyczyn cz´stych
zapaleƒ ucha u dzieci. Jest ona u niemowlàt
o po∏ow´ krótsza ni˝ u doros∏ych, co powoduje,
˝e refluks wydzieliny z nosogard∏a jest ∏atwiejszy.
Jej d∏ugoÊç wzrasta w pierwszych latach   ˝ycia
i osiàga ona dojrza∏à d∏ugoÊç oko∏o siódmego
roku ˝ycia. Ishijima i wspó∏pracownicy (2000)
stwierdzili, ˝e wzrost d∏ugoÊci TS zwiàzany
z wiekiem jest g∏ównie wynikiem wzrostu jej
cz´Êci kostnej. Stosunek cz´Êci chrz´stnej tràbki
do kostnej wynosi 8:1 u niemowlàt, a 4:1 u doro-

▲
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s∏ych. WysokoÊç ujÊcia gard∏owego ma oko∏o
po∏ow´ wysokoÊci w stosunku do doros∏ego, ale
szerokoÊç jest podobna. UjÊcie gard∏owe znaj-
duje si´ ni˝ej. OÊ d∏uga TS przebiega bardziej
horyzontalnie (10° w stosunku do poziomu) i nie
odchyla si´ w dó∏ w cz´Êci poÊredniej. Mi´sieƒ
TVP przyczepia si´ do bocznej Êciany tràbki
pod nieco innym kàtem, przez co jego skurcz
mo˝e byç mniej efektywny (Doyle i in. 2010).
G´stoÊç w∏ókien elastyny w chrzàstce jest ni˝sza
u dzieci, co mo˝e powodowaç mniejszà spr´˝y-
stoÊç. GruboÊç chrzàstki zwi´ksza si´ do okresu
dojrzewania (Takasaki i in. 2000). U dzieci Êwiat∏o
tràbki w cz´Êci chrz´stnej zw´˝a si´ w pobli˝u

ujÊcia gard∏owego, po czym w pozosta∏ej d∏ugo-
Êci pozostaje jednolicie wàskie. U doros∏ych na-
tomiast zw´˝a si´ stopniowo w kierunku cieÊni.
Ró˝nica ta powoduje, ˝e w tràbce dzieci´cej
funkcja wentylacji i drena˝u jest upoÊledzona
(Suzuki i in. 1998). 

Jak wynika z przedstawionego przeglàdu
piÊmiennictwa tràbka s∏uchowa jest narzàdem
o skomplikowanej budowie anatomicznej i nie
w pe∏ni poznanych mechanizmach dzia∏ania.
Spe∏nia liczne, bardzo z∏o˝one funkcje niezb´d-
ne do utrzymania w∏aÊciwego stanu ucha Êrod-
kowego.  ●
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Wp∏yw zaburzeƒ czynnoÊci tràbki s∏uchowej
na patogenez´ schorzeƒ ucha Êrodkowego jest
niewàtpliwy, ale mechanizmy bioràce udzia∏
w tym zjawisku nie sà w pe∏ni wyjaÊnione. Powo-
duje to potrzeb´ wszechstronnej, kompleksowej
oceny budowy anatomicznej, fizjologii i patofi-
zjologii tràbki s∏uchowej. Tràbka s∏uchowa regu-
luje homeostaz´ ucha Êrodkowego, zapewnia
jego wentylacj´ i drena˝ oraz zabezpiecza
przed przedostawaniem si´ wydzieliny z cz´Êci
nosowej gard∏a.

Oceniajàc czynnoÊç tràbki s∏uchowej, nale˝y
wziàç pod uwag´ jej budow´ anatomicznà
i histologicznà oraz czynnoÊci: wentylacyjnà,
oczyszczajàcà i protekcyjnà. W praktyce klinicz-
nej o czynnoÊci tràbki s∏uchowej i potrzebie jej
oceny myÊlimy w przypadku patologii ucha Êrod-
kowego (niedos∏uch przewodzeniowy, autofonia,
uczucie „zatkania” ucha czy szum uszny). 

Metody oceny czynnoÊci tràbki s∏uchowej to:
– ocena kliniczna,
– tympanometria,
– metody manometryczne,
– metody akustyczne,
– endoskopia,
– diagnostyka obrazowa,
– metody scyntygraficzne,
– badania elektrofizjologiczne,
– inne. 

Ocena kliniczna
Badanie otoskopowe przeprowadzane ruty-

nowo przez otolaryngologów pozwala na wycià-
gni´cie wniosków dotyczàcych funkcjonowania
tràbki s∏uchowej. Wyglàd i po∏o˝enie b∏ony b´-
benkowej, a przede wszystkim stwierdzenie
jej ruchomoÊci podczas wykonywania manewru
Valsalvy lub próby Toynbeego sà prostymi i po-
wszechnie wykorzystywanymi metodami do oceny
czynnoÊci tràbki s∏uchowej. 

Manewr Valsalvy polega na wt∏oczeniu po-
wietrza do jamy b´benkowej przy wykonywaniu
wydechu z równoczesnym zamkni´ciem ust i za-
tkaniem nosa. Próba Toynbeego I to prze∏kni´cie
Êliny przy jednoczesnym zatkaniu nosa – powoduje

OCENA CZYNNOÂCI TRÑBKI
S¸UCHOWEJ
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DIAGNOSTIC TESTS OF THE EUSTACHIAN TUBE
ASSESSMENT 
The Eustachian tube (ET) has 3 major functions:
ventilation, clearence, and protection of the middle
ear. ET dysfunction has been implicated in the
development of middle ear diseases. The results of
treatment, as well as the long term prognosis are
dependent upon the proper functioning of the
Eustachian tube. Therefore assessment of Eustachian
tube function is of paramount importance for
establishing etiological basis of middle ear pathology.
We have summarized various methods for testing
Eustachian tube function: clinical examination,
tympanometry, manometric and acoustic tests,
endoscopic and radiologic examination, scintigraphic
and electrophisiological methods.
The complexity of the functional anatomy and
physiology are reasons why no functional test alone
is capable of fulfilling all diagnostic needs.

Key words:
Eustachian tube, diagnostic methods, Eustachian
tube testing, functional anatomy, CT, MRI

(Mag. ORL, 2012, 41, XI, 15–21)
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Ryc. 1. Rejestracja zmian ciÊnienia w obr´bie ucha
Êrodkowego.

Ryc. 2. Pierwsza cz´Êç badania – pasywne otwarcie
tràbki s∏uchowej, nast´pnie czynne otwarcia powo-
dujàce skokowe obni˝anie ciÊnienia.

powstanie ujemnego ciÊnienia w jamie b´benko-
wej. Próba Toynbeego II natomiast polega na po-
∏kni´ciu wody przy jednoczesnym zatkaniu nosa.

Tympanometria
Badanie tympanometryczne równie˝ umo˝-

liwia poÊrednià ocen´ czynnoÊci tràbki s∏uchowej.
Pozwala na obiektywizacj´ obserwacji klinicznej
oraz prowadzenie oceny w celach naukowych
(pomiar zmian ciÊnienia w obr´bie ucha Êrodko-
wego w ciàgu doby – pomiary domowe, ocena
ciÊnienia w pozycji siedzàcej i le˝àcej, w czasie
czuwania i snu) (Doyle i in. 2009, Tideholm i in.
1999). Metoda ta jest jednak niemo˝liwa do wy-
konania u pacjentów z ubytkiem b∏ony b´ben-
kowej. 

Metody manometryczne 
Pomiary manometryczne umo˝liwiajà ocen´

czynnoÊci tràbki s∏uchowej zarówno przy zacho-
wanej b∏onie b´benkowej, jak i przy obecnoÊci
ubytku.

1. Ocena dro˝noÊci tràbki s∏uchowej przy
zachowanej b∏onie b´benkowej (EFT-I; test Wil-
liamsa) polega na rejestracji zmiany ciÊnienia
w jamie b´benkowej za pomocà tympanometrii
przed i po wykonaniu manewru Valsalvy lub
próby Toynbeego. W stanie zdrowia mo˝liwa jest
zmiana ciÊnienia do ok. 200 mm H2O (ryc. 1).

2. Ocena dro˝noÊci tràbki s∏uchowej w przy-
padku ubytku b∏ony b´benkowej. 

2.1.Pasywne otwarcie tràbki s∏uchowej –
tubomanometria. W celu wykonania badania
do przewodu s∏uchowego, a wi´c równie˝
do przestrzeni ucha, podaje si´ dodatnie ciÊnie-
nie do wartoÊci 500–800 mm H2O. U pacjentów
z prawid∏owà czynnoÊcià tràbki s∏uchowej do-
chodzi do jej otwarcia przy ciÊnieniu ok.
300–350 mm H2O.

Wykonanie badania nale˝y rozwa˝aç
przed planowanym leczeniem operacyjnym,
szczególnie przed tympanoplastykami (Takahashi
i in. 2007). Badanie mo˝e byç przeprowadzone
przed i po podaniu leków czy substancji che-
micznych potencjalnie wp∏ywajàcych na czyn-
noÊç tràbki s∏uchowej (nikotyna, histamina,
beta-adrenoagoniÊci, surfaktant i wiele innych)
(Dubin i in. 2002, Ebert i in. 2002, Van Heerbeek
i in. 2002). Wykonanie badania jest mo˝liwe
w przypadku za∏o˝onego drena˝u wentylacyjnego
(Gupta i in. 2005, Swarts i Bluestone 2003).

Modyfikacjà badania tubomanometrycznego
jest ocena pasywnego otwarcia tràbki s∏uchowej
podczas generowania podwy˝szonego ciÊnienia
w jamach nosa i cz´Êci nosowej gard∏a (Esteve
2003, Sudhoff i in. 2009). 

2.2. Aktywne/czynne otwarcie tràbki s∏u-
chowej. Badanie polega na ocenie skokowych
zmian ciÊnienia powietrza w przestrzeniach
ucha powodowanych przez czynne otwarcie
tràbki s∏uchowej. W obr´bie przewodu s∏ucho-
wego i w przestrzeniach ucha Êrodkowego gene-
rowane jest ciÊnienie dodatnie, które nie mo˝e
przekraczaç ciÊnienia pasywnego otwarcia tràbki
(300–350 mm H2O). Podczas badania pacjentowi
poleca si´ po∏ykaç Êlin´ bàdê wod´, co powoduje
otwarcie tràbki. Skokowe obni˝anie ciÊnienia
nast´pujàce w trakcie prze∏ykania jest widoczne
na zapisie (ryc. 2). Mo˝na równie˝ wytworzyç
w uchu Êrodkowym ujemne ciÊnienie rz´du od
-200 do -300 mm H2O i nast´pnie przez wyko-
nywanie manewrów Valsalvy doprowadziç
do skokowego wyrównania ciÊnienia w uchu
Êrodkowym (ryc. 3). Badanie umo˝liwia ocen´
wp∏ywu dzia∏aƒ terapeutycznych na zdolnoÊç
otwarcia tràbki s∏uchowej (Van Heerbeek i in.
2002, Franz i Anderson 2002).
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Ryc. 3. Ujemne ciÊnienie wyrównywane skokowo
podczas wt∏aczania dodatniego ciÊnienia do prze-
strzeni ucha Êrodkowego.

Ryc. 4. Schemat badania sonotubomanometrycznego.

Badania doÊwiadczalne w komorze ciÊnie-
niowej umo˝liwiajà ocen´ zarówno pasywnej,
jak i aktywnej czynnoÊci wentylacyjnej tràbki
s∏uchowej (Münker i in. 1972, Ghosh i Kumar
2002). Ponad 80% badanych mo˝e wyrównaç
zmian´ ciÊnienia rz´du 9 mm Hg = 122 mm H2O.

Metody akustyczne – sonotubometria
Sonotubometria jest nieinwazyjnà metodà

badania czynnoÊci tràbki s∏uchowej. Jest mo˝liwa
do wykonania u pacjentów z zachowanà b∏onà
b´benkowà, jak równie˝ w sytuacji obecnoÊci
ubytku lub za∏o˝onym drena˝u wentylacyjnym. 

Badanie polega na podaniu ciàg∏ego dêwi´ku
o cz´stotliwoÊci od 5 do 8 kHz lub szumu (PSEQ)
do jam nosa i jego rejestracji w przewodzie s∏ucho-
wym zewn´trznym (PSZ) (ryc. 4). Podczas po∏yka-
nia dochodzi do otwarcia tràbki s∏uchowej, co po-
woduje wzrost nat´˝enia rejestrowanego dêwi´ku
w PSZ. Oprócz prze∏ykania Êliny mo˝na równie˝
oceniç wzrost nat´˝enia rejestrowanego dêwi´ku
podczas prze∏ykania wody czy wykonywania próby
Tonbeego (van der Avoort i in. 2007, Asenov i in.
2010, Di Martino i in. 2010). 

Sonotubometria umo˝liwia ocen´ czynnoÊci
tràbki s∏uchowej w warunkach zbli˝onych do fi-
zjologicznych. Badanie jest proste do wykonania,
nie wymaga stosowania niefizjologicznych
bodêców, wykazuje dobrà korelacj´ z wynikami
przed- i pooperacyjnymi u pacjentów po myrin-
goplastyce (Jonatan 1990). Umo˝liwia ocen´
zmiany czynnoÊci tràbki s∏uchowej przed i po za-
stosowanym leczeniu (Van Heerbeek i in. 2002,
van der Avoort i in. 2009).

Badanie endoskopowe
Badanie wn´trza tràbki s∏uchowej jest nie-

zwykle trudne do przeprowadzenia ze wzgl´du
na jego ma∏e Êwiat∏o. Powierzchnia przekroju
cieÊni tràbki s∏uchowej wynosi: Êrednio 0,62 ±
20 mm

2
, u dzieci 0,56 ± 23 mm

2
, a u doros∏ych

0,67 ± 8 mm
2
(Miura i in. 2002). Mo˝liwoÊç takiej

oceny daje jedynie zastosowanie fibroskopów
o Êrednicy 0,8 lub 0,5 mm (Karhuketo i in. 2001).

U˝ycie standardowego nasofiberoskopu
umo˝liwia jedynie badanie ujÊcia gard∏owego
tràbki s∏uchowej oraz ocen´ ruchów otwarcia
tràbki.

Poe i wspó∏pracownicy (2000) oceniajàc
ruch otwarcia tràbki s∏uchowej w zwolnionym
zapisie wideo, wykazali nast´pujàce fazy wyni-
kajàce z sekwencji dzia∏ania mi´Êni tràbki:

1) uniesienie podniebienia i rotacja oraz
przesuni´cie przyÊrodkowe blaszki przy-
Êrodkowej chrzàstki (ruch spowodowany 
przez skurcz mi´Ênia dêwigacza podnie-
bienia mi´kkiego),

2) przesuni´cie bocznej Êciany tràbki do
boku, otwarcie ujÊcia (ruch spowodowany 
przez skurcz mi´Ênia napinacza podnie-
bienia mi´kkiego),

3) maksymalne przesuni´cie Êciany bocz-
nej, otwarcie Êwiat∏a w cz´Êci dystalnej,

4) maksymalne otwarcie okolicy zastawki.
Ocena pozwala na okreÊlenie, czy i z jakiego

rodzaju zaburzeniem mamy do czynienia, i pod-
j´cie ewentualnej interwencji.

Diagnostyka obrazowa
W ocenie budowy anatomicznej tràbki s∏u-

chowej oraz struktur jej towarzyszàcych du˝à
rol´ odgrywajà badania obrazowe – tomografia
komputerowa i badanie rezonansem magnetycz-
nym czy endoluminarne usg tkanek oko∏otràb-
kowych (Miura i in. 2002, Leuwer i in. 2002,
Helweg i in. 1996). Wykonanie przestrzennej
rekonstrukcji pozwala na uzyskanie obrazu wir-
tualnej endoskopii (Karhuketo i in. 2002). 

Badania umo˝liwiajà ocen´ tràbki s∏uchowej
w cz´Êci kostnej i chrz´stnej, haczyka skrzyd∏o-
wego, mi´Ênia napinacza podniebienia mi´kkiego
i mi´Ênia skrzyd∏owego przyÊrodkowego, cia∏a
t∏uszczowego Ostmanna oraz ich wzajemnych
relacji. Pe∏na ocena tràbki s∏uchowej metodami
obrazowymi jest trudna ze wzgl´du na jej prze-

MIKROFON
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Ryc. 5. Rezonans magnetyczny: obraz cz´Êci chrz´st-
nej tràbki s∏uchowej oraz otaczajàcych struktur. LVP
– m. levator veli palatini – mi´sieƒ dêwigacz podnie-
bienia mi´kkiego; LPM – m. lateral pterygoid – mi´-
sieƒ skrzyd∏owy boczny; MPM – m. medial pterygoid –
mi´sieƒ skrzyd∏owy przyÊrodkowy; OF – cia∏o t∏usz-
czowe Ostmanna; strza∏ka czarna – kana∏ t´tnicy
szyjnej wewn´trznej.

Ryc. 6. Tomografia komputerowa: widoczne dehi-
scencje cz´Êci kostnej tràbki s∏uchowej.

Ryc. 7. Tomografia komputerowa: patologia tràbki
s∏uchowej towarzyszàca wadzie wrodzonej ucha
Êrodkowego i zewn´trznego.
Strza∏ka bia∏a – patologiczna tràbka s∏uchowa;
strza∏ka czarna – kana∏ t´tnicy szyjnej wewn´trznej
– cz´Êç pozioma.

bieg uniemo˝liwiajàcy ustalenie p∏aszczyzny,
w której mo˝liwa by∏aby ocena ca∏ej struktury.
Wirtualna endoskopia pozwala na ocen´ ujÊcia
b´benkowego i gard∏owego. Poniewa˝ tràbka
jest zamkni´ta w spoczynku, nie mo˝na tà metodà
oceniç ca∏ego jej Êwiat∏a (ryc. 5-10).

Ocena tràbki s∏uchowej mo˝e odbywaç si´
w ró˝nych modyfikacjach: badania z ustami za-
mkni´tymi i otwartymi – widoczna ró˝nica usta-
wienia mi´Êni otaczajàcych tràbk´ s∏uchowà
oraz inna ekspozycja cia∏a t∏uszczowego Ost-
manna (Leuwer i in. 2002), badania przed i pod-
czas manewru Valsalvy, gdy ujÊcie gard∏owe
tràbki s∏uchowej rozszerza si´ (Di Martino i in.
2004). Przy zastosowaniu specjalnie przystoso-
wanej aparatury badania mogà byç równie˝ wy-
konywane w pozycji le˝àcej i siedzàcej (w pozycji
siedzàcej mo˝liwa jest lepsza identyfikacja ujÊcia
gard∏owego i Êwiat∏a cz´Êci chrz´stnej tràbki
s∏uchowej) (Haruo i in. 2003).

Metody scyntygraficzne
Badania scyntygraficzne umo˝liwiajà ocen´

czynnoÊci wentylacyjnej, oczyszczajàcej i pro-
tekcyjnej tràbki s∏uchowej u pacjentów z zacho-
wana b∏onà b´benkowà, a tak˝e z jej ubytkiem.

Aerozol znakowany xenonem 133 lub tech-
netem 99 mo˝e byç podawany do jam nosa lub
w przypadku ubytku w b∏onie b´benkowej
do ucha Êrodkowego (Brenner i in. 1997, Timo-
shenko i in. 2005).

Brenner i wspó∏pracownicy (1997) podawali
gaz znakowany xenonem133 do jamy b´benko-
wej i oceniali jego koncentracj´ w cz´Êci nosowej
gard∏a, podawali równie˝ donosowo aerozol
znakowany xenonem 133 i nast´pnie, po trzy-

krotnym wykonaniu manewru Valsalvy, stwier-
dzali obecnoÊç izotopu w Êwietle tràbki i ucha
Êrodkowego.

Na podstawie badaƒ stwierdzono, ̋ e aerozol
podany donosowo bez nadciÊnienia wywo∏anego
w jamach nosa i cz´Êci nosowej gard∏a nie prze-
dostaje si´ do jamy b´benkowej – co pozwala
na ocen´ czynnoÊci protekcyjnej tràbki s∏ucho-
wej (Ayanoglu i in. 2004).

Badania scyntygraficzne umo˝liwiajà tak˝e
ocen´ czynnoÊci oczyszczajàcej. Celen i wspó∏-
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Ryc. 8. Wirtualna endoskopia: ujÊcie gard∏owe tràb-
ki s∏uchowej u dziecka i osoby doros∏ej.

Ryc. 10. Wirtualna endoskopia: widok z wn´trza
tràbki s∏uchowej. 
Linie oraz zawarty mi´dzy nimi kàt pokazujà zakres
oceny; M – m∏oteczek.

Ryc. 9. Wirtualna endoskopia: widok od strony prze-
wodu s∏uchowego zewn´trznego (b∏ona b´benkowa
nie jest widoczna w badaniu). 
Linie oraz zawarty mi´dzy nimi kàt pokazujà zakres
oceny. Strza∏ka pokazuje ujÊcie b´benkowe tràbki
s∏uchowej; M – m∏oteczek, NOO – nisza okienka
okràg∏ego.

pracownicy (1999) wykorzystywali albuminy
znakowane technetem 99, podawane do jamy
b´benkowej, i oceniali czas ich przedostawania
si´ do cz´Êci nosowej gard∏a.

Elektromiografia
Badanie polega na zastosowaniu elektrody

ig∏owej d∏ugoÊci 14 cm, zagi´tej pod kàtem 30°,
zak∏adanej przez nos pod kontrolà endoskopu.
Miejscem wk∏ucia ig∏y jest mi´sieƒ napinacz
podniebienia mi´kkiego – ok. 3 mm do przodu
i do∏u od fa∏du tràbkowo-gard∏owego. Ig∏a

powinna byç skierowana tylno-bocznie na g∏´-
bokoÊç ok. 2–3 mm. Podczas badania pacjent
kilkakrotnie po∏yka wod´. Rejestrowany jest
potencja∏ czynnoÊciowy oraz analizowana ampli-
tuda i czas trwania potencja∏u (Sapci i in. 2008,
Honjo i in. 1983).

Inne – czynnoÊciowe i histopatologiczne
Obecnie trwajà badania koncentrujàce si´

na ocenie uk∏adu Êluzowo-rz´skowego: ocena
b∏ony Êluzowej pokrywajàcej cz´Êç chrz´stnà,
iloÊci komórek kubkowych i urz´sionych, sk∏adu
Êluzu (mucyna), iloÊci i sk∏adu surfaktantu (Kang
i in. 2007, McGuire 2002, Ma i in. 2007, Gurr
i in. 2009) oraz na badaniu cz´stotliwoÊci (Hz)
ruchów rz´sek – CAF (Wake i Smallman 2005).

▲
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Przy ubytku b∏ony b´benkowej mo˝liwe jest
podanie barwnika (b∏´kit metylenowy) lub sub-
stancji smakowych do jamy b´benkowej (sacha-
ryna), umo˝liwiajàce ocen´ klirensu (Dubin i in.
2002).

WieloaspektowoÊç problemów 
diagnostycznych

W piÊmiennictwie mo˝na znaleêç wiele prac
ró˝nych autorów, prowadzàcych badania zarówno
kliniczne u zdrowych i chorych (rozszczep podnie-
bienia, ziejàca tràbka s∏uchowa), jak i doÊwiad-
czalne w celu oceny czynnoÊci tràbki s∏uchowej
(Handziç-Cuk i in. 2001, Sehhati-Chafai-Leuwer
i in. 2006, Yoshida i in. 2004, Yagi i in.1987,
Ghadiali i in. 2002).

Przy˝yciowe pobranie materia∏u z b∏ony Êlu-
zowej tràbki do badaƒ jest trudne i wià˝e si´
z ryzykiem uszkodzenia delikatnych struktur
oraz nast´powego upoÊledzenia jej czynnoÊci.
Z tego powodu tak istotne jest prowadzenie ba-
daƒ sekcyjnych. Umo˝liwiajà one ocen´ kolagenu
chrzàstki tràbki s∏uchowej oraz jego jakoÊci
(g´stoÊç kolagenu w regionie bocznym tràbki
u doros∏ych i dzieci jest ró˝na, najmniejsza u no-
worodków) (Orita i in. 2003), stosunku cia∏a
t∏uszczowego Ostmanna do tràbki s∏uchowej
(stosunek obj´toÊci cia∏a t∏uszczowego do Êwia-
t∏a tràbki jest wi´kszy u dzieci starszych i doro-
s∏ych ni˝ u ma∏ych dzieci w tylnej cz´Êci odcinka
chrz´stnego tràbki, co mo˝e wyjaÊniaç lepszà
czynnoÊç protekcyjnà w starszej grupie wieko-
wej) (Orita i in. 2003).

Badania umo˝liwiajà tak˝e ocen´ iloÊciowà
komórek kubkowych, Êluzowych, surowiczych
i mieszanych, których proporcja w zale˝noÊci
od wieku jest ró˝na (przewaga komórek wydzie-
lajàcych Êluz u osób m∏odszych) (Orita i in.
2002).

Mimo znacznego post´pu w mo˝liwoÊciach
oceny czynnoÊci tràbki s∏uchowej nadal wiele
elementów jej funkcjonowania nie mo˝e byç
efektywnie zbadanych w warunkach klinicz-
nych. Nale˝à do nich:

– sk∏ad gazów w uchu Êrodkowym, 
– kontrola neuromuskularna,
– czynnoÊç uk∏adu autonomicznego, chemo-

receptorów,
– koordynacja mi´dzy mi´Êniem napinaczem

podniebienia mi´kkiego (TVP) i mi´Êniem 
dêwigaczem podniebienia mi´kkiego (LVP),

– wspó∏dzia∏anie mi´dzy mi´Êniem napina-
czem b∏ony b´benkowej a mi´Êniem napi-
naczem podniebienia mi´kkiego, 

– przy˝yciowa ocena kolagenu, jakoÊci
chrzàstki, g´stoÊci komórek kubkowych, 
iloÊci i sk∏adu surfaktantu, reologii Êluzu.

Z∏o˝onoÊç budowy anatomicznej tràbki s∏u-
chowej oraz struktur sàsiadujàcych, czynnoÊci
fizjologicznych i problemów patofizjologicznych
uniemo˝liwia efektywnà ocen´ za pomocà poje-
dynczego testu. WieloaspektowoÊç problemów
diagnostycznych powoduje ograniczonà mo˝li-
woÊç interwencji w przypadkach dysfunkcji
tràbki s∏uchowej.  ●
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Uzyskanie pe∏nego sukcesu terapeutycznego
u chorych poddanych ka˝dej operacji wymaga
spe∏nienia wielu warunków. Obejmujà one za-
równo etap przygotowania chorego do operacji,
w∏aÊciwà kwalifikacj´ do odpowiedniej procedury
operacyjnej, profesjonalne wykonanie operacji
oraz zapewnienie nale˝ytej opieki pooperacyj-
nej. Tylko w ten sposób mo˝liwe jest zminimali-
zowanie prawdopodobieƒstwa ewentualnych
powik∏aƒ Êród- i pooperacyjnych. 

Krwawienie z nosa jest jednym z najcz´st-
szych powik∏aƒ operacji jam nosa i zatok przyno-
sowych. Czasem wyst´puje w trakcie operacji,
uniemo˝liwiajàc jej dokoƒczenie, a czasem ma
miejsce w kilka godzin lub dni po jej zakoƒczeniu.

Istnieje wiele czynników, które wp∏ywajà
na pojawienie si´ tego powik∏ania. Szczególnie
wa˝ne jest w∏aÊciwe przygotowanie chorego
do operacji, poniewa˝ stwarza szans´ na unikni´-
cie krwawienia i innych potencjalnych powik∏aƒ.
Mimo zagro˝eƒ, jakie niesie to powik∏anie, rozpa-
truje si´ je nieco inaczej w odniesieniu do operacji
w schorzeniach nowotworowych i zapalnych.
W nowotworach z∏oÊliwych, niezale˝nie od do--
st´pu operacyjnego (zewn´trzny, endoskopowy),
nadrz´dnà filozofià jest radykalnoÊç operacji,
przy jednoczesnym zagwarantowaniu choremu
jakoÊci ˝ycia. Ka˝da koniecznoÊç reoperacji wià˝e
si´ z pogorszeniem rokowania w zwiàzku z up∏y-
wem czasu i mo˝liwoÊcià szybkiego wzrostu po-
zostawionej tkanki nowotworowej. Chorzy z no-
wotworami z∏oÊliwymi sà cz´sto operowani
po niezb´dnym, krótkim przygotowaniu ogólnym.

W przypadku przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych istnieje mo˝liwoÊç bardziej szczegó-
∏owego przygotowania chorego, zarówno miejsco-
wego, jak i ogólnego, tym bardziej ˝e czynnik cza-
su nie ma ju˝ takiego znaczenia jak w chorobie no-
wotworowej.
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There are many factors which can influence the
safety of endoscopic sinus surgery. Bleeding is one of
the most serious problems as it causes risk of other
complications. The aim of the study was to analyze
and estimate the role of the patient’s preparing for
the surgery. Both local and general factors were
taken into consideration. The multidisciplinar
character of this subject was shown and the necessity
of the close cooperation between many specialists
was emphasized. The role of very careful investigation
according to the chosen therapeutic agents admini-
stration before the operation was pointed out. The
important role of the anaesthesiologists was also
presented. The usefulness of corticosteroids admini-
stration (topical and oral) was discussed. 
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Przygotowanie miejscowe i ogólne chorego
w zapobieganiu krwawieniom

Przygotowanie chorego do operacji jest dzia-
∏aniem wielospecjalistycznym. G∏ówny ci´˝ar
spoczywa jednak na prowadzàcym laryngologu.
Cz´sto niezb´dna jest pomoc specjalistów z kar-
diologii, endokrynologii, alergologii, pulmono--
logii w celu w∏aÊciwego przygotowania chorego
do operacji i zapewnienia mu bezpiecznego jej
przebiegu. O ostatecznej kwalifikacji decyduje
anestezjolog, który ma obowiàzek zbadaç i przy-
gotowaç chorego do znieczulenia w dniu poprze-
dzajàcym operacj´. 

Na sukces leczniczy wp∏ywa nie tylko w∏a-
Êciwa ocena i kwalifikacja do operacji, i to zarówno
w odniesieniu do stanu ogólnego, jak i miejsco-
wego. Wa˝ne jest równie˝ wdro˝enie zalecanych
procedur diagnostycznych i leczniczych przez
konsultujàcych specjalistów w zakresie wykonania
badaƒ dodatkowych, ale tak˝e przyjmowania le-
ków. JeÊli istnieje uzasadniona koniecznoÊç, nie
nale˝y si´ wahaç z odroczeniem operacji, mimo
˝e burzy ona ustalony wczeÊniej plan. Dotyczy to
obu stron, tj. personelu medycznego i chorego.
Ten fakt zawsze b´dzie budzi∏ kontrowersje, ale
trzeba pami´taç, ˝e s∏u˝y tylko dobru chorego.

Techniczna strona operacji
Kolejnym warunkiem koniecznym do spe∏-

nienia jest w∏aÊciwe post´powanie operacyjne.
Nie wchodzàc w szczegó∏y technik operacyjnych,
nale˝y wyeliminowaç element poÊpiechu i osià-
gni´cia celu za wszelkà cen´. W sytuacjach pogor-
szenia si´ warunków operacyjnych (krwawienie,
niewystarczajàce instrumentarium etc.) powinno
si´ zabieg przerwaç i zakoƒczyç. Mniejszym
z∏em dla chorego jest reoperacja w nied∏ugim
czasie ni˝ nara˝enie na potencjalne powik∏ania
podczas operacji „za wszelkà cen´”. Ostatnim
etapem, majàcym wielki wp∏yw na ostateczny
sukces operacji, jest opieka pooperacyjna zarów-
no wczesna, jak i póêna. Wyznaczajàc kontrole
i monitorujàc proces gojenia, zmniejszamy
prawdopodobieƒstwo potencjalnych powik∏aƒ,
w tym równie˝ krwawienia miejscowego, które
jest najcz´Êciej spotykanym powik∏aniem w ry-
nochirurgii (Cassano i in. 2010, May i in. 1994). 

Niezale˝nie od rodzaju i rozleg∏oÊci operacji
zatok przynosowych Stammberger z zespo∏em
(1990) zwracajà uwag´ na cztery kluczowe miej-
sca, wymagajàce szczególnej uwagi operatora.
Pierwsze z nich to rejon t´tnicy sitowej przedniej,
a wi´c strop b∏´dnika sitowego, miejsce nara˝one
na krwawienie przy uszkodzeniu kana∏u kostnego
t´tnicy.

Druga okolica to rejon zaopatrywany przez
ga∏àê t´tnicy klinowo-podniebiennej, a wi´c oko-
lica tylnego koƒca ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej.
Nara˝enie jest tym wi´ksze, im stopieƒ pneumaty-
zacji ma∏˝owiny jest bardziej zaznaczony.

Trzecim miejscem, na które wskazuje prof.
Stammberger, jest okolica samego otworu klinowo-
-podniebiennego.

Czwartym newralgicznym punktem jest tylny
odcinek ma∏˝owiny nosowej dolnej.

Krwawienie w czasie operacji mo˝e mieç
charakter ˝ylny, t´tniczy i w∏oÊniczkowy. Wielu
autorów jest zdania, ˝e najwi´kszym zagro˝e-
niem jest krwawienie w∏oÊniczkowe. Wp∏yw
na nie mo˝na wywieraç, kontrolujàc ciÊnienie
t´tnicze krwi oraz stosujàc leki miejscowo ob-
kurczajàce drobne naczynia krwionoÊne (Jacobi
i in. 2000). 

W zakresie przygotowania przedoperacyjnego
bezdyskusyjnym warunkiem powodzenia ca∏ego
przedsi´wzi´cia jest wykonanie i profesjonalna
interpretacja badania obrazowego, najcz´Êciej
tomografii komputerowej wysokiej rozdziel-
czoÊci (SieÊkiewicz i in. 2006). W przewlek∏ym
zapaleniu zatok przynosowych zwykle zarówno
jama nosowa, jak i zatoki prezentujà obraz o po-
grubia∏ej, zmienionej zapalnie b∏onie Êluzowej.
Cz´sto temu stanowi towarzyszà polipy nosa,
powodujàce cz´Êciowà lub ca∏kowità jego nie-
dro˝noÊç. 

Wszelkie wysi∏ki prowadzàce do zmniej-
szenia istniejàcego stanu zapalnego sprzyjajà
ograniczeniu krwawienia Êród- i pooperacyjnego
(Albu i in. 2010). Zwi´kszone, trudne do opano-
wania krwawienie w trakcie lub po operacji samo
w sobie pozostaje zjawiskiem niepo˝àdanym, ale
równie˝ sprzyja powstawaniu innych powik∏aƒ
ze wzgl´du na ograniczenie widocznoÊci w polu
operacyjnym (Stammberger i in. 1990). 

Glikokortykosteroidy 
w przygotowaniu chorych 

do operacji zatok przynosowych
Wielu autorów jest zdania, ˝e zastosowanie

glikokortykosteroidów donosowych w okresie
przedoperacyjnym w przewlek∏ym zapaleniu
zatok z polipami i bez polipów pozwala na uzyska-
nie znaczàcego efektu przeciwzapalnego dzi´ki:

– zahamowaniu wydzielania mediatorów 
zapalnych,

– ograniczeniu przep∏ywu limfocytów T do
tkanek,

– supresji miejscowego wytwarzania cytokin
prozapalnych,

– zmniejszeniu przepuszczalnoÊci drobnych 
naczyƒ (Albu i in. 2010).
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Zwraca si´ te˝ uwag´ na wp∏yw glikokorty-
kosteroidów donosowych na zmniejszanie
obrz´ku tkankowego oraz ograniczanie krwawie-
nia z naczyƒ w∏osowatych. Ich rola sprowadza si´
bowiem do poprawy aktywnoÊci skurczowej
mi´Êniówki g∏adkiej i zwi´kszenia wydzielania
endogennej adrenaliny i noradrenaliny, co pro-
wadzi do obkurczania drobnych naczyƒ krwio-
noÊnych (Jacobi i in. 2000, Badia i in. 2001).
SieÊkiewicz i in. (2006) sà zdania, ̋ e na popraw´
warunków operacyjnych w przebiegu endosko-
powych operacji zatok u chorych z masywnymi
polipami wp∏ywa doustna kuracja glikokortyko-
steroidami, aczkolwiek wskazujà te˝ na mo˝li-
woÊç dzia∏aƒ niepo˝àdanych takiego post´po-
wania. Dlatego te˝ propagujà krótkà, zwykle
kilkudniowà terapi´, nie przekraczajàcà 14 dni.

Odr´bnym, nie mniej wa˝nym problemem,
jest przygotowanie ogólne chorego, w ramach
którego szczególnà uwag´ zwraca si´ na nadci-
Ênienie t´tnicze, zaburzenia rytmu serca i zabu-
rzenia krzepni´cia krwi. Ze wzgl´du na niemal
powszechnie przyj´ty standard operowania cho-
rych drogà endoskopowà w podciÊnieniu, chorzy
z nadciÊnieniem t´tniczym wymagajà wczeÊniej-
szego przygotowania specjalistycznego. Zaleca
si´ te˝ u∏o˝enie chorego podczas operacji w od-
wróconej pozycji Trendelenburga, z uniesionà
g∏owà, co ma skutkowaç mniejszym krwawie-
niem ˝ylnym dzi´ki zaleganiu krwi w dolnych
odcinkach cia∏a (SieÊkiewicz i in. 2006). 

Polekowe zaburzenia hemostazy 
Zaburzenia krzepni´cia krwi mogà byç spo-

wodowane ró˝nymi schorzeniami, takimi jak
skazy krwotoczne czy ma∏op∏ytkowoÊç, jak rów-
nie˝ byç wynikiem przyjmowanych leków. Nale-
˝à do nich leki hamujàce krzepni´cie krwi, a tak-
˝e przeciwdzia∏ajàce powstawaniu zakrzepów.
Zalicza si´ do nich leki: 

1) dekalcynujàce (wià˝àce jony wapnia), np. 
natrium citricum, 

2) antytrombinowe (hamujàce dzia∏anie 
trombiny oraz wzmagajàce proces fibry-
-nolizy), np. heparyna, 

3) antyprotrombinowe (dzia∏ajàce antagoni-
stycznie w stosunku do witaminy K), np. 
acenocumarol, warfaryna,

4) fibrynogenolityczne (rozk∏adajàce fibry-
-nogen), np. arvin, 

5) trombolityczne (rozpuszczajàce skrzepy), 
np. streptaza, 

6) antyagregacyjne (hamujàce agregacj´ p∏ytek
krwi), np. kwas acetylosalicylowy, nieste-
roidowe leki przeciwzapalne.

Suplementy diety a hemostaza
Wielu autorów s∏usznie zwraca uwag´

na koniecznoÊç uzyskania informacji od chorych
na temat ewentualnego przyjmowania przez
nich wybranych suplementów diety, które majà
istotny wp∏yw na krzepni´cie krwi. Do najcz´-
Êciej wymienianych zalicza si´ korzeƒ ̋ eƒszenia,
który ma dzia∏anie przeciwzakrzepowe, mi∏orzàb
(Ginko biloba) zmniejszajàcy agregacj´ p∏ytek
krwi oraz czosnek, cebul´, które obni˝ajà poziom
cholesterolu i t∏uszczów w surowicy i przez to
obni˝ajà ciÊnienie t´tnicze krwi i zmniejszajà
sk∏onnoÊç do tworzenia si´ zakrzepów (Kaye i in.
2000). Z dost´pnych publikacji wynika, ˝e wi´k-
szoÊç chorych poddawanych leczeniu operacyjne-
mu nie przyznaje si´ do za˝ywania wymienionych
substancji, potocznie nazywanych zio∏owymi, t∏u-
maczàc si´ podejrzeniem braku znajomoÊci dzia-
∏ania tych Êrodków przez lekarzy albo uznajàc to
za nieistotne. Skala problemu nie jest ma∏a, gdy˝
wÊród ankietowanych do za˝ywania tych Êrod-
ków w okresie przedoperacyjnym przyznaje si´
od 22 do 32% operowanych (Kaye i in. 2000,
Tsen i in. 2000). Pojawia si´ zatem nowa ko-
niecznoÊç, polegajàca na zidentyfikowaniu tych
chorych i podj´ciu decyzji o ich kwalifikacji
do operacji.

Coraz cz´Êciej zdarza si´, ˝e chorzy oczeku-
jàcy wiele miesi´cy na operacj´ zabezpieczajà
si´ lub wr´cz wdra˝ajà na w∏asnà r´k´ terapi´
przeciwinfekcyjnà, aby objawy infekcji nie spo-
wodowa∏y zmiany terminu operacji. Przyjmujà
na przyk∏ad du˝e iloÊci czosnku i cebuli, co mo˝e
mieç bardzo niekorzystny wp∏yw na warunki
operacyjne. Naszà rolà jest wi´c dok∏adna ana-
liza danych z wywiadu, wyników badaƒ i ocena
stopnia nara˝enia chorych na potencjalne powi-
k∏ania, wynikajàce ze stosowania leków przeciw-
krzepliwych i przeciwkrwotocznych.

Krwawienie chirurgiczne mo˝e znaczàco
wp∏ynàç na warunki podczas operacji endosko-
powej zatok przynosowych. Jako krwawienie
miejscowe jest trudne do opanowania z powodu
anatomicznych uwarunkowaƒ i techniki chirur-
gicznej. Na krwawienie Êródoperacyjne mo˝e
równie˝ wp∏ynàç pozycja pacjenta na stole ope-
racyjnym, temperatura chorego, a tak˝e fizjolo-
giczne i farmakologiczne uwarunkowania rodzaju
zastosowanego znieczulenia ogólnego. Rola ane-
stezjologa w utrzymaniu odpowiedniego ciÊnienia
t´tniczego jest jednym z elementów prewencji
krwawienia. Ârednie ciÊnienie t´tnicze jest istot-
nym czynnikiem intensywnoÊci krwawienia,
bezpoÊrednio zwiàzanym z rzutem serca i opo-
rem obwodowych naczyƒ krwionoÊnych (Simp-
son 1992, Sivarajan i in. 1980). Pod wp∏ywem



autonomicznego uk∏adu nerwowego cz´stoÊç
i si∏a skurczu mi´Ênia sercowego mo˝e ulegaç
zmianie. Przy zwi´kszonym napi´ciu uk∏adu
przywspó∏czulnego obni˝a si´ zarówno cz´stoÊç
pracy serca, jak i jego si∏a. Przywspó∏czulna sty-
mulacja powoduje wazodylatacj´ i tym samym
obni˝enie ciÊnienia t´tniczego krwi. Zatem do
fizjologicznych czynników zmniejszajàcych
krwawienie Êródoperacyjne nale˝y zaliczyç pra-
wid∏owà hemostaz´, hipotensj´ t´tniczà (obni-
˝ony opór obwodowy i/lub rzut serca), obni˝one
ciÊnienie ˝ylne (pole operacyjne powy˝ej pozio-
mu serca, eliminacja oporów ˝ylnych w klatce
piersiowej (rodzaj wentylacji zast´pczej), unika-
nie hipotermii (zaburzenia funkcji p∏ytek krwi)
(Healy i in. 1995).

Wp∏yw Êrodków anestetycznych 
na krwawienie Êródoperacyjne

Powszechnie stosowane Êrodki wziewne no-
wej generacji majà dzia∏anie wazodylatacyjne,
natomiast si∏a tego dzia∏ania zale˝y od rodzaju
u˝ytego Êrodka i zastosowanej dawki. Dzia∏anie
to przejawia si´ bezpoÊrednim wp∏ywem
na w∏ókna mi´Êniówki g∏adkiej naczyƒ krwiono-
Ênych. Ârodki wziewne nie sà jednak szczególnie
polecane, poniewa˝ zwi´kszajà przep∏yw w na-
czyniach krwionoÊnych, a ich u˝ycie do operacji
endoskopowych zatok mo˝e powodowaç wzrost
przep∏ywu krwi w b∏onie Êluzowej i nasilenie
krwawienia (Mandal 2003). Bardziej polecane sà
Êrodki do˝ylne, w tym g∏ównie propofol, który
podczas zabiegu obni˝a ciÊnienie, zapewniajàc
lepsze warunki operacyjne. Podobnie jak Êrodki
wziewne, propofol obni˝a ciÊnienie t´tnicze
w mechanizmie obni˝ania kurczliwoÊci serca
i oporu naczyƒ obwodowych. Opioidy jako sk∏a-
dowa znieczulenia ogólnego, niezb´dny element
uÊmierzajàcy ból zwiàzany z operacjà, zmniej-
szajà odpowiedê hemodynamicznà na stres chi-
rurgiczny, zmniejszajàc tym samym krwawienie
Êródoperacyjne. Z dost´pnych leków opioido-
wych stosowanych w anestezji szczególnie pole-
ca si´ sufentanyl i remifentanyl, mniej fentanyl
z uwagi na lepszà kontrol´ nad stanem hemody-
namicznym i bardziej precyzyjnà sterownoÊç
(Manola i in. 2005). Trzecià sk∏adowà znieczulenia
ogólnego sà Êrodki zwiotczajàce mi´Ênie po-
przecznie prà˝kowane, które przez blokad´ zwo-
jów autonomicznych obni˝ajà odpowiedê wspó∏-
czulnà. Powodujà degranulacj´ mastocytów
i wyrzut histaminy. Uwolniona histamina obni˝a
opór obwodowy i kurczliwoÊç mi´Ênia serco-
wego, co bezpoÊrednio przek∏ada si´ na obni˝enie
ciÊnienia t´tniczego. Ârodki u˝yte do znieczule-
nia ogólnego mogà równie˝ mieç wp∏yw na stan

czynnoÊciowy p∏ytek krwi. Dogan i wspó∏pra-
cownicy odkryli in vitro, ̋ e sewofluran i propofol
hamujà znamiennie agregacj´ p∏ytek, natomiast
inne prace nie potwierdzajà tego efektu (Dogan
i in. 1991, Law i in. 2001). 

W celu obni˝enia ciÊnienia t´tniczego krwi
stosuje si´ dwa wazodilatatory: nitrogliceryn´
i rzadziej nitroprusydek sodu. Udowodniono ich
dzia∏anie hamujàce agregacj´ p∏ytek z mniej-
szym efektem dla nitrogliceryny w porównaniu
z nitroprusydkiem sodu (Habler 2000).

PodciÊnienie kontrolowane
Zastosowanie kontrolowanej hipotensji pod-

czas operacji budzi wiele kontrowersji. Wielu
autorów uwa˝a t´ metod´ za skutecznà w obni-
˝aniu krwawienia Êródoperacyjnego. Z definicji
wynika, ˝e jest to obni˝enie Êredniego ciÊnienia
t´tniczego metodà farmakologicznà do wartoÊci
50–70 mm Hg, z koniecznoÊcià zastosowania
zast´pczej wentylacji mechanicznej. Obni˝enie
ciÊnienia jest uzyskiwane przez obni˝enie oporu
obwodowych naczyƒ ˝ylnych, rzutu serca lub
obu wymienionych sk∏adowych. Nie dysponujemy
wcià˝ idealnym Êrodkiem farmakologicznym,
który jako jedyny móg∏by byç u˝yteczny w indu-
kowaniu podciÊnienia t´tniczego. Rozwa˝ne ste-
rowanie wieloma Êrodkami, tj. wziewnymi Êrod-
kami anestetycznymi, nitroglicerynà, trimeto-
fanem, adenozynà, blokerami receptorów beta,
blokerami kana∏u wapniowego, mo˝e przynieÊç
oczekiwany efekt. Takie Êrodki, jak inhibitory
ACE (kaptopril) czy agoniÊci receptorów alfa-2
adrenergicznych (klonidyna, deksmedetomidyna)
stanowià uzupe∏nienie w celu podtrzymania
stanu podciÊnienia lub zapobiegania wyrów-
nawczej tachykardii jako nast´pstwa spadku
ciÊnienia.

Blokery receptorów beta (np. esmolol) sà
szczególnie przydatne podczas zabiegów endo-
skopowych zatok przynosowych, poniewa˝
zmniejszajà krwawienie i poprawiajà tym samym
warunki operacyjne. Wynika to z faktu, ̋ e podczas
hipotensji wzrasta wydzielanie endogennych ka-
techolamin, wzrasta napi´cie uk∏adu adrener-
gicznego, a zastosowanie blokerów beta hamuje
ten efekt, zwalniajàc tym samym cz´stoÊç pracy
serca (Boezaart i in. 1995). Pami´taç nale˝y
jednak, ˝e wazodylatacja i wysoki rzut serca
nasila przep∏yw w kapilarach, w tym b∏ony Êlu-
zowej zatok przynosowych i nosa.

Zastosowanie podciÊnienia kontrolowanego
ma wiele ograniczeƒ, stàd kontrowersje wokó∏
tej metody. Ograniczenie przep∏ywu przez wa˝ne
narzàdy jest g∏ównym, negatywnym jej skutkiem,
limitujàc jednoczeÊnie powszechne zastosowanie.
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G∏ówne przeciwwskazania to choroby sercowo-
-naczyniowe w wywiadzie, takie jak niewydolnoÊç
krà˝enia mózgowego, choroba niedokrwienna
serca, niewydolnoÊç krà˝enia, wzrost ciÊnienia
Êródczaszkowego. Do wzgl´dnych przeciwwska-
zaƒ nale˝à: nadciÊnienie t´tnicze, dysfunkcje
narzàdowe p∏uc, nerek i wàtroby, ci´˝ka anemia
i hipowolemia.

JeÊli decydujemy si´ na zastosowanie podci-
Ênienia kontrolowanego, obowiàzuje nas prze-
strzeganie zasad monitorowania czynnoÊci
˝yciowych przez ciàg∏y pomiar EKG (z analizà
odcinka ST), bezpoÊredni pomiar ciÊnienia t´tni-
czego, oÊrodkowego ciÊnienia ˝ylnego, diurezy,
temperatury cia∏a, pulsoksymetrii, kapnometrii,
gazometrii krwi t´tniczej z ocenà poziomu lakta-
tów, hemoglobiny, hematoktrytu i elektrolitów
(Larsen i in. 1995). 

W podsumowaniu nale˝y podkreÊliç ko-
niecznoÊç bardzo rzetelnego przygotowania
chorego do operacji endoskopowej zatok przyno-
sowych. Takie przygotowanie, w∏aÊciwa stra-
tegia operacyjna, poprawne jej wykonanie oraz
profesjonalna opieka pooperacyjna sà czynni-
kami minimalizujàcymi prawdopodobieƒstwo
wystàpienia powik∏aƒ, w tym krwawienia Êród-
i pooperacyjnego. Nale˝y realizowaç to przygo-
towanie w warunkach dobrej wspó∏pracy wielu
specjalistów. Wobec przedstawionych faktów,
szczególnie wa˝ne zadanie przypisane jest ane-
stezjologowi, który wspólnie z operatorem la-
ryngologiem odpowiada za stan miejscowy
i ogólny chorego. ●



W warszawskiej Fabryce Trzciny 3 grudnia
2011 roku odby∏ si´ ósmy ju˝ Wieczór Autorski
prof. Antoniego Krzeskiego. Szczególne to wy-
darzenie w tradycyjny sposób wieƒczy doroczne
Krajowe Fora Rynologiczne, których prof. Krzeski
jest inicjatorem i organizatorem. 

Wieczory Autorskie prof. Krzeskiego groma-
dzà uczestników Forum oraz zaproszonych goÊci
i sà z jednej strony okazjà do spotkania ze sztukà
wysokiej próby, z drugiej zaÊ – do wymiany opinii
i omówienia zdarzeƒ minionych dni w niezobo-
wiàzujàcej atmosferze. 

Fabryka Trzciny, która na sta∏e wpisa∏a si´
ju˝ w krajobraz sto∏ecznego ˝ycia kulturalnego
jako miejsce realizacji ciekawych projektów ar-
tystycznych, wydaje si´ doskona∏ym wyborem
dla takiego wydarzenia. Oryginalne wn´trza
stanowi∏y znakomità opraw´ zarówno dla cz´Êci
artystycznej – bo nie chcemy u˝ywaç s∏owa:
oficjalnej – jak i nieformalnego spotkania, które
rozpocz´∏o si´ bezpoÊrednio po niej. Dzi´ki od-
powiedniemu podÊwietleniu wydobyto urod´
grubych, pofabrycznych murów, a wysokie,
ceglane sklepienia stanowi∏y same w sobie
atrakcyjnà scenografi´. 

Pierwszà cz´Êç wieczoru wype∏ni∏o, jak ju˝
wspomniano, spotkanie ze sztukà – tu szczegól-
nie: s∏owem i muzykà. Wieczór dedykowany by∏
Krzysztofowi Pendereckiemu, jednej z najwybit-
niejszych postaci wspó∏czesnej Polski, którego
dokonania i autorytet sà cenione i powa˝ane
na ca∏ym Êwiecie. 

Za motyw przewodni prof. Krzeski obra∏ jedno
z najnowszych dzie∏ Kompozytora: Powia∏o
na mnie morze snów… PieÊni zadumy i nostalgii
na sopran, mezzosopran, baryton, chór i orkiestr´,
skomponowane na zamówienie Narodowego
Instytutu Fryderyka Chopina z okazji 200-lecia
urodzin Chopina i prawykonane w styczniu  ubie-
g∏ego roku. Warstw´ s∏ownà dzie∏a stanowià
wybrane przez kompozytora wiersze takich poetów,
jak Kazimierz Wierzyƒski, Boles∏aw LeÊmian,
Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski, Leopold Staff,

Cyprian Kamil Norwid, Zbigniew Herbert. Te
w∏aÊnie teksty przywo∏a∏ w wieczór 3 grudnia
prof. Krzeski. Czytali je goÊcie honorowi: Zofia
Kucówna i El˝bieta Penderecka – reprezentujàca
podczas tego wydarzenia nieobecnego m´˝a,
a tak˝e profesorowie: Ewa Osuch-Wójcikiewicz,
Stanis∏aw Bieƒ, Wojciech Golusiƒski i sam prof.
Krzeski. I to w∏aÊnie te wyjàtkowej urody wersy,
uj´te w ramy utworów kameralnych Krzysztofa
Pendereckiego, podyktowa∏y charakter ca∏ego
spotkania. Pierwszy z nich, Violoncello totale
na wiolonczel´ solo, napisany na ubieg∏oroczny
moskiewski Konkurs Czajkowskiego, wykona∏
Bartosz Koziak, jeden z najlepszych m∏odych
polskich wiolonczelistów. Wieczór zamkn´∏o wy-
konanie III Kwartetu smyczkowego (2008) w in-
terpretacji Meccorre String Quartet, nale˝àcego
do najciekawszych zespo∏ów kameralnych swego
pokolenia. Meccorre String Quartet zapewni∏ te˝
pozosta∏à opraw´ muzycznà spotkania, na którà
z∏o˝y∏y si´ fragmenty kwartetów smyczkowych
Józefa Haydna i Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Utwory te wplatane by∏y pomi´dzy prezentacje
wierszy. 

Spotkanie prowadzili – jak w latach ubieg∏ych
– paƒstwo Wiktor Osiatyƒski i Ewa Woydy∏∏o,
bawiàc zebranych anegdotami, przedstawiajàc
wykonawców i kreujàc atmosfer´ wieczoru. 

Powia∏o na mnie morze snów…

VIII WIECZÓR AUTORSKI 
prof. ANTONIEGO KRZESKIEGO 

– dedykowany Krzysztofowi Pendereckiemu
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▲Ewa Woydy∏∏o i Wiktor Osiatyƒski – prowadzàcy
wieczór.



Tradycyjnie te˝ ju˝ Wieczór otworzy∏a chwila
szczególna i uroczysta: wr´czenie godnoÊci
Artifex Rhinologiae Polonicae (w tym roku otrzy-
ma∏a jà prof. Maria Siemionow) oraz Amicus
Rhinologiae Polonicae El˝biecie Pendereckiej
i Ma∏gorzacie Koz∏owskiej oraz dr. Peterowi
Lohuisowi i dr. Hadé Vuykowi, jak równie˝ wy-
dawnictwu Medycyna Praktyczna. Wyró˝nienia
te przyznawane sà wybitnym osobowoÊciom,
reprezentujàcym Êrodowisko medyczne bàdê
w niecodzienny sposób wywierajàcym swoimi
dzia∏aniami i osiàgni´ciami wp∏yw na ˝ycie jego
przedstawicieli. 

Po cz´Êci artystycznej wyró˝nieni, uczestnicy,
wykonawcy i goÊcie w ciep∏ej, serdecznej atmos-
ferze i przy znakomitym bufecie d∏ugo jeszcze
delektowali si´ wra˝eniami, cieszàc si´ ju˝
na kolejny Wieczór Autorski – za rok… 

Agnieszka K∏opocka 
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Ilustracja muzyczna wieczoru w wykonaniu Meccore
String Quartet.

Violoncello totale na wiolonczel´ solo  
Krzysztofa Pendereckiego wykona∏ Bartosz Koziak.

Wr´czenie godnoÊci Artifex Rhinologiae Polonicae
prof. Marii Siemionow.

Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
pani El˝biecie Pendereckiej.

Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
pani Ma∏gorzacie Koz∏owskiej, Kanclerzowi War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wr´czenie godnoÊci Amicus Rhinologiae Polonicae
dr. Peter Lohuis, dr. Hadé Vuyk.



Poezje recytowali: prof. Ewa Osuch-Wójcikiewicz, 
prof. Stanis∏aw Bieƒ.

Poezje recytowali: pani El˝bieta Penderecka, 
prof. Wojciech Golusiƒski.

Poezje recytowali: pani Zofia Kucówna, 
prof. Antoni Krzeski.

Kolejny Wieczór Autorski 
w ramach IX Forum Rynologicznego 

zaplanowany jest 
na sobot´, 8 grudnia 2012 r.

Serdecznie zapraszam
prof. Antoni Krzeski
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W dniach 1.-3. wrzeÊnia 2011 r. odby∏ si´
w Grazu (Austria) 46. Kurs Chirurgii Endoskopo-
wej Zatok Przynosowych i Endoskopowej Ryno-
neurochirurgii, pod auspicjami i rekomendowany
przez Europejskie Towarzystwo Rynologiczne.
Z wielkà wprawà ju˝ po raz 46 zespó∏ prof.
H. Stammbergera wraz z zaproszonymi zagranicz-
nymi goÊçmi: prof. H. Lunemannem z Niemiec
i prof. J. Ponikau z USA oraz neurochirurgiem prof.
M. Mokrym i anestezjologiem dr. G. Mausserem
z Grazu przygotowali i poprowadzili wyk∏ady, zaj´-
cia praktyczne oraz przedstawili pokazy filmowe
dla 55 uczestników kursu z niemal ca∏ego Êwiata.
Kurs zosta∏ po∏àczony z 2. Kursem z Podstaw
Septorynoplastyki, który zosta∏ przeprowadzony
31 sierpnia. Opcje uczestnictwa nale˝a∏o zadekla-
rowaç ju˝ podczas wst´pnej rejestracji.

Zaj´cia zorganizowano w zabytkowym wn´-
trzu Meerschein-Schlosschen na terenie miastecz-
ka uniwersyteckiego oraz w imponujàcej sali sek-
cyjnej Instytutu Anatomii. Zosta∏a ona wyposa˝ona
przez firm´ Storz w kilkadziesiàt stanowisk zabie-
gowych (tor wizyjny, endoskopy, narz´dzia). Prof.
Stammberger wraz z zespo∏em (prof. J. Kainz,
prof. W. Koele, prof. H. Braun, dr V. Tomazic,
dr W. Habermann, dr K. Freudenschuss i in.) nad-
zorowali i s∏u˝yli pomocà podczas zaj´ç praktycz-
nych. Ka˝dy z uczestników kursu móg∏ krok
po kroku przeprowadziç endoskopowo operacj´
czynnoÊciowà nosa i zatok, ods∏oniç t´tnic´ klino-
wo-podniebiennà, odbarczyç oczodó∏ czy wykonaç
dekompresj´ nerwu wzrokowego.

Cz´Êç teoretycznà kursu rozpoczà∏ prof. H. Braun
wstrzàsajàcym pokazem filmu pod tytu∏em:
„Welcome to the Orbit-an Endoscopic, Omelette
Surprise”. Operowano pacjenta z guzem oczodo∏u,
który w badaniach obrazowych wydawa∏ si´ byç

naczyniakiem krwionoÊnym, a ostatecznie
okaza∏ si´ otorbionym k∏´bem nicieni (filarial
nematodes), które po naci´ciu torebki rozpe∏z∏y
si´ w jamie nosa. Paso˝yty te sà przyczynà za-
chorowaƒ we W∏oszech i Francji.

Interesujàcy wyk∏ad na temat patofizjologii
zapaleƒ zatok i rozwoju koncepcji operacji czyn-
noÊciowych nosa i zatok przedstawi∏ prof.
Stammberger. Przeniós∏ nas w czasy Hipokratesa
z Kos (pierwsza udokumentowana polipektomia
kawa∏kiem ostrej gàbki przeciàganej przez jamy
nosa), nast´pnie w wiek XIX, kiedy to Bell skon-
struowa∏ p´tl´ polipowà, a Zuckerkandl stwier-
dzi∏, ˝e zatoki sà upowietrzonymi wypustkami
nosa. Omawiajàc obecne czasy, skupi∏ si´ na na-
rz´dziach pracy i diagnostyki, skonstruowanych
przez ludzi, których nazwiska powinny zostaç
w naszej pami´ci (m.in. prof. Messerklinger,
twórca podstaw teoretycznych czynnoÊciowych
operacji endoskopowych zatok). 

Profesorowie G. Wolf i H. Braun przedstawili
wspó∏czesnà diagnostyk´ rynologicznà ze szcze-
gólnym uwzgl´dnieniem technik obrazowania
zatok przynosowych. Omówiono tzw. The Graz
Sinus CT-Checklist. List´, wed∏ug której punkt
po punkcie sprawdza si´ wszystkie struktury
anatomiczne nosa i zatok, ich odmiennoÊci i pa-
tologi´ oraz porównuje si´ obraz TK i endosko-
powy z wywiadem (przebyte operacje, urazy,
wyciek p∏ynu mózgowo-rdzeniowego itp.). Prof.
Stammberger przedstawi∏ kwalifikacj´ i sposób
przygotowania pacjenta do zabiegu oraz omówi∏
zasady opieki oko∏o- i pooperacyjnej. W klinice
ORL w Grazu w pierwszej dobie po zabiegu usuwa
si´ ewentualne opatrunki, w drugiej oczyszcza si´
dno jam nosa i strupy po∏o˝one najbli˝ej nozdrzy
przednich. Mi´dzy dziesiàtym i szesnastym
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dniem, po zastosowaniu kropli anemizujàcych
i znieczulajàcych, usuwa si´ endoskopowo stru-
py oraz oglàda wszystkie otwarte zatoki i jamy.
Standardowo podaje si´ Betnezol w dawkach
malejàcych przez minimum 4 tygodnie. JeÊli ist-
nieje osteitis lub zaka˝enie Pseudomonas aeru-
ginosa antybiotyk podaje si´ przez kilka tygodni.
Profesor zwróci∏ tak˝e uwag´ na ergonomi´ sali
operacyjnej, w której wykonuje si´ zabiegi ryno-
chirurgiczne: anestezjolog za operatorem, u nóg
pacjenta; 1. monitor przed operatorem, 2. monitor
przed instrumentariuszkà; mocowanie podgrze-
wacza endoskopów i zarazem ich powierzchni
odk∏adczej; wygodne, proste ob∏o˝enie pacjenta;
specjalne plastry mocujàce przewody do ob∏o-
˝enia.

Anestezjolog przedstawi∏ problemy aneste-
zjologiczne pacjenta operowanego w kontrolo-
wanym podciÊnieniu (ang. total intravenous
anaestesia – TIVA, z zastosowaniem remifenta-
nylu i propofolu). WyjaÊni∏, jak wa˝na jest prawi-
d∏owa temperatura cia∏a (mniejsze zu˝ycie
tlenu) dla prawid∏owej hemostazy i profilaktyki
zawa∏ów serca. W Grazu pacjent trafia na blok
operacyjny dobrze okryty i prawid∏owo ucieplony.

Profesor G. Wolf i dr Tomazic omówili specy-
fik´ zabiegów wykonywanych u dzieci. W przy-
padku powik∏aƒ zapaleƒ zatok u dzieci nale˝y je
operowaç najszerzej, jak tylko to mo˝liwe.
W przypadku przewlek∏ych zapaleƒ zaÊ – tak
minimalnie, jak tylko mo˝na (infundibulotomia,
ang. pediatric sinus surgery). Omówiono tak˝e
atrezj´ nozdrzy tylnych i niedro˝noÊç przewodu
nosowo-∏zowego oraz sposoby leczenia opera-
cyjnego. Dzieci sà dziesi´ç razy wra˝liwsze
na napromieniowanie ni˝ doroÊli, wi´c ka˝de
badanie radiologiczne w tej grupie wiekowej
powinno byç wykonywane w sytuacjach koniecz-
nych. Przestawiono zasad´ antybiotykoterapii
w przewlek∏ych zapaleniach zatok przynoso-
wych u dzieci. Antybiotyk (amoksacylina z kwa-
sem klawulanowym, klarytromycyna, cefalospo-
ryna II generacji) stosuje si´ przez 2–3 tygodnie.
JeÊli brak efektu po 4–5 dniach, antybiotyk jest
zmieniany. JeÊli po kolejnych 4–5 dniach nie ma
poprawy, wykonuje si´ wymaz z nosa na posiew
i antybiogram, a nast´pnie jest zlecana terapia
celowana. 

Profesor Ponikau przedstawi∏ rol´ IgE
w alergii i nietolerancji aspiryny w patomecha-
nizmie przewlek∏ego nie˝ytu nosa i zatok z poli-
pami. Zosta∏a podkreÊlona toksycznoÊç Êluzu
(obecnoÊç eozynofili i elementów z ich ziarnistoÊci)
w tej grupie pacjentów wynikajàca m.in. z kon-
centracji MBP (ang. major basic protein) i IL-5

w mucynie. Rol´ remedium pe∏nià tu glikokortyko-
steroidy, które skracajà czas prze˝ycia eozynofilii.
Profesor Stammberger omówi∏ równie˝ problem
grzybiczych zapaleƒ zatok, ich klasyfikacj´ i spo-
soby leczenia.

W formie pokazów bezpoÊrednich i na filmach
przedstawiono nam endoskopowe dost´py do za-
chy∏ka czo∏owego i zatoki czo∏owej, dost´p do za-
toki klinowej, stropu zatok sitowych oraz miejsc
i sytuacji gro˝àcych powik∏aniami jatrogennymi.
Zademonstrowano sposoby zaopatrywania po-
wsta∏ych powik∏aƒ. Omówiono równie˝ baloon
sinuplasty i miejscowe doÊwiadczenia w tym
zakresie (43% sukcesów po zastosowaniu tej
techniki; maksymalna Êrednica otworów to 7 mm).

PoznaliÊmy tak˝e technik´ nawigowania
zabiegów endoskopowych z zastosowaniem fuzji
TK i MRI. Przedstawiono coraz szersze mo˝li-
woÊci wewnàtrznosowej chirurgii endoskopowej,
tak˝e w leczeniu onkologicznym.

Profesor M. Mokry omówi∏ anatomi´ re-
gionu siod∏a tureckiego, a prof. Stammberger
– mo˝liwoÊç wspó∏pracy zespo∏u rynochirurg –
neurochirurg podczas zabiegów przekraczajà-
cych podstaw´ czaszki. Zaprezentowano inter-
dyscyplinarny model wspó∏pracy na przyk∏adzie
pokazu wideo z operacji przysadki mózgowej
z dost´pu przezklinowego.

MogliÊmy tak˝e obejrzeç na wideo operacje
endoskopowe pokazujàce, jak zaopatrzyç krwo-
tok nosowy, krwotok do oczodo∏u (dekompresja
wewnàtrznosowa i kantotomia boczna) czy wy-
ciek p∏ynu mózgowo-rdzeniowego. Przedstawiono
nam sukcesy, trudnoÊci i niepowodzenia opera-
cyjne. PodkreÊlano koniecznoÊç dokumentowa-
nia i archiwizacji przeprowadzanych operacji. 

W przemówieniu koƒczàcym kurs prof.
Stammberger zaprosi∏ wszystkich zainteresowa-
nych na 5. Âwiatowy Kongres Chirurgii Endosko-
powej: mózg, podstawa czaszki, kr´gos∏up, po∏à-
czony z 1. Âwiatowym Kongresem: FESS, zatoki
przynosowe, nos, który odb´dzie si´ w Wiedniu
od 29 marca do 1 kwietnia 2012 r.

Pobyt w s∏onecznym Grazu pozwoli∏ na na-
wiàzanie wielu ciekawych znajomoÊci wÊród kole-
˝anek i kolegów z innych krajów. W czasie krótkich
przerw mi´dzy zaj´ciami i w czasie uroczystej
kolacji w zamku Frauheim, przy blasku Êwiec,
wymienialiÊmy si´ doÊwiadczeniami i wra˝eniami. 

SerdecznoÊç gospodarzy d∏ugo pozostanie
w naszej pami´ci, a zdobyta wiedza i umiej´tnoÊci
z pewnoÊcià zaowocujà.

lek. Agata Szo∏dra-Seiler
Oddzia∏ Otolaryngologii 

Szpital Wojewódzki w Koszalinie
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W oddalonej o 50 km od Bolonii Ferrarze
odby∏ si´ kolejny kongres poÊwi´cony chirurgii
oczodo∏u. To miasto, si´gajàce swojà historià
czasów staro˝ytnego Rzymu, goÊci∏o liczne gro-
no najznamienitszych reprezentantów chirurgii
szcz´kowo-twarzowej i plastycznej z Europy
i Stanów Zjednoczonych. Centrum Kongresowe,
po∏o˝one z dala od centrum miasta, mo˝e nie
nale˝y do miejsc o szczególnym uroku i funkcjo-
nalnoÊci, ale spe∏nia∏o podstawowe warunki jako
forum wymiany idei na temat wspó∏czesnych
kierunków w chirurgii twarzowo-szcz´kowej.

W czasie trzech dni kongresowych odby∏o
si´ dziewi´ç sesji tematycznych, które razem
stanowi∏y logicznà ca∏oÊç – omawia∏y najbar-
dziej istotne elementy sk∏adajàce si´ na podsta-
wowe zagadnienia chirurgii oczodo∏u. Omówiono
zatem zagadnienia zwiàzane z diagnostykà,
traumatologià, chirurgià wad genetycznych,
biomateria∏ami, onkologià i transplantacjà twa-
rzy. Specjalnà sesj´ poÊwi´cono osobie Paula
Tessiera (1917–2008), którego pami´ci dedyko-
wano ca∏y kongres Orbit 2011 Ten Years Leater.
Ten francuski chirurg pozostanie w pami´ci jako
ojciec chirurgii twarzowo-szcz´kowej. Dzi´ki
jego nowatorskim pracom rozpocz´to er´ leczenia
wad genetycznych i rozwojowych masywu twa-
rzowo-szcz´kowego, przywracajàc w pe∏ni spo-
∏eczeƒstwu wiele istnieƒ dotychczas skazanych
tylko na izolacj´ i cierpienie. Jak podkreÊlali
prelegenci, Tessier, wypracowujàc metody
transpozycji koÊci twarzoczaszki w trzech wy-
miarach, stworzy∏ nowà kategori´ sztuk arty-
stycznych – sztuk´ rekonstrukcji twarzy, dzielàc
histori´ chirurgii twarzowo-szcz´kowej na epok´
przed- i potessierowskà.

Przed oficjalnym rozpocz´ciem kongresu
odby∏y si´ bardzo ciekawe  zaj´cia praktyczne,
podczas których uczestnicy mogli zapoznaç si´
i wypróbowaç mo˝liwoÊci wiertarki lub raczej
no˝a piezoelektrycznego. Zaprezentowany przez
firm´ Mectron piezoelektryczny nó˝ kostny po-
zwala na bezkrwawe i bardzo bezpieczne dla
otaczajàcych tkanek wycinanie odpowiednio
ukszta∏towanych fragmentów kostnych przy
minimalnej utracie materia∏u kostnego.

W ostatnich latach diagnostyka obrazowa,
podà˝ajàc za post´pem elektroniki, przynosi
coraz bardziej dok∏adny obraz badanej patologii.

W bardzo plastycznie przygotowanych refera-
tach zwracano uwag´ na rekonstrukcj´ 3D
znacznie u∏atwiajàcà zrozumienie mechaniki
np. urazu, a co za tym idzie ustalenie w∏aÊciwych
zasad repozycji przemieszczonych elementów
oczodo∏u. Zwracano równie˝ uwag´ na komple-
mentarnoÊç, a nie konkurencyjnoÊç badaƒ tomo-
grafii komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Wirtualne planowanie pozwala te˝ na wczeÊniej-
sze okreÊlenie jakoÊci i kszta∏tu niezb´dnych
materia∏ów rekonstrukcyjnych autogennych czy
biomateria∏owych. Równie˝ Êródoperacyjne sto-
sowanie nawigacji oraz tomograficzne skano-
wanie pola operacyjnego znacznie podwy˝sza
jakoÊç wykonywanych zabiegów. Ta precyzja jest
szczególnie wa˝na w chirurgii oczodo∏u, gdzie
w∏aÊciwe osadzenie ga∏ek ocznych jest warun-
kiem powodzenia operacyjnego.

Istotnym elementem tez wielu referatów
wyg∏oszonych na konferencji by∏ aspekt este-
tyczny wykonywanych zabiegów rekonstrukcyj-
nych, czynnoÊciowych czy kosmetycznych. Nie
przedstawiono nowych dojÊç, ale drobne mody-
fikacje, zwi´kszajàce bezpieczeƒstwo oraz po-
szerzajàce mo˝liwoÊci przez w∏àczenie technik
endoskopowych. W wielu pracach prezentowano
ocen´ dojÊcia przezspojówkowego oraz liczne
metody, w których wykorzystywano techniki
z wielu ma∏ych dojÊç (skóra ow∏osiona, przedsio-
nek jamy ustnej, dojÊcia przeznosowe).

O ile ocena przydatnoÊci materia∏ów auto-
gennych nie budzi kontrowersji i pozostaje nie-
zmiennie z∏otym standardem, to pe∏nej zgodnoÊci
ju˝ nie ma w odniesieniu do biomateria∏ów,
a zw∏aszcza nale˝àcych do grupy allogennych.
Sà one szczególnie przydatne w korekcji du˝ych
wad genetycznych i rozwojowych, g∏ównie
u dzieci, w rekonstrukcjach po du˝ych urazach
czy rozleg∏ych resekcjach nowotworowych. Kon-
trowersja dotyczy nie ich bioakceptacji, ale
wch∏anialnoÊci. Materia∏y allogenne nie dzia∏ajà
osteoindukcyjnie, a sà jedynie rusztowaniem
umo˝liwiajàcym osteokondukcj´. Zbyt du˝a
trwa∏oÊç tego rusztowania, zw∏aszcza u pacjen-
tów w wieku rozwojowym, zmusza do ich usu-
ni´cia, aby nie ogranicza∏y harmonijnego wzro-
stu wszystkich Êcian oczodo∏u. Podsumowujàc,
mo˝na stwierdziç, ˝e im mniejszy pacjent, tym
wi´ksza potrzeba materia∏ów wch∏anianych.

ORBIT 2011 – Ten Years Leater
Ferrara, 13.–15.10.2011
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Kontynuujàc zagadnienia rekonstrukcyjne,
wiele czasu poÊwi´cono ró˝nym technikom
transplantacji allogennego t∏uszczu. Pierwotnie
wykorzystywano je w chirurgii estetycznej, ale
dzisiejsze mo˝liwoÊci zastosowania sà znacznie
szersze i obejmujà takie zagadnienia, jak uzupe∏-
nianie ubytków po operacjach onkologicznych,
pourazowych, korekcji wad wrodzonych, oparze-
niach, zespole Parry’ego-Romberga czy sklero-
dermii. WartoÊci allogennego t∏uszczu nie ograni-
czajà si´ tylko do ∏atwego uzupe∏nienia ubytków
obj´toÊciowych. Jest on tak˝e bogaty w du˝à
liczb´ macierzystych komórek mezenchymal-
nych (MSC), a te sà z kolei êród∏em komórek pro-
genitorowych dla osteoblastów, chondroblastów
czy adipocytów, czyli najwa˝niejszych elemen-
tów potrzebnych do sprawnego gojenia w takim
miejscu jak oczodó∏.

W leczeniu ognisk rozrostowych czy nowo-
tworowych prelegenci zwracali uwag´ na rosnàce
znaczenie ∏àczenia technik terapeutycznych. Ma
to szczególne znaczenie w lokalizacji wewnàtrz-
oczodo∏owej, gdzie konflikt pomi´dzy utrzyma-
niem funkcji narzàdów oczodo∏u a radykalnoÊcià
operacyjnà jest szczególnie istotny. Rosnàca
skutecznoÊç terapii zachowawczej przy odpo-
wiednim planowaniu strategii leczenia pozwala
na wybór terminu zabiegu operacyjnego w czasie,
kiedy jego wykonanie ma najwi´ksze prawdopo-
dobieƒstwo radykalnoÊci bàdê ryzyko powik∏aƒ
jest najmniejsze. Szczególnie dobitnie przedsta-
wiono to zagadnienie na przyk∏adzie planowania
leczenia dysplazji w∏óknistej czy rhabdomyosar-
coma. MultidyscyplinarnoÊç powinna rozpoczy-
naç si´ ju˝ na etapie diagnostycznym i winna byç
kontynuowana przez ca∏y proces leczenia.

W ostatnim dniu, mo˝na by rzec, na fina∏, od-
by∏a si´ sesja, której g∏ównym bohaterem by∏a
prof. Maria Siemionow, absolwentka Akademii
Medycznej w Poznaniu, obecnie kierujàca pracami
naukowymi w dziedzinie chirurgii plastycznej
w oÊrodku Cleveland Clinic Foundation w stanie
Ohio, gdzie dokonano pod jej kierownictwem
pierwszego w USA przeszczepu twarzy. Operacja
ta zosta∏a przeprowadzona w grudniu 2008 roku
i trwa∏a 22 godziny. Skala tego przedsi´wzi´cia
jest przeogromna, a czas przygotowaƒ to wr´cz
dziesiàtki lat. Z jednej strony potrzebna by∏a grupa
wysokiej klasy specjalistów z bardzo ró˝nych

dziedzin medycyny, a z drugiej zaÊ strony bardzo
precyzyjne przygotowania do uzyskania zgody
etycznej od Institutional Review Board (IRB) i re-
prezentujàcej prawo federalne Organ Procure-
ment Organisations (OPO). Ta ostatnia organizacja
zajmuje si´ ca∏oÊciowà problematykà zwiàzanà
z transplantacjà ludzkich organów. Pacjentce prze-
szczepiono tkanki o powierzchni 535 cm2, w tym
ca∏y nos ze szkieletem kostnym i b∏onami Êluzowy-
mi, powieki dolne, warg´ górnà, mi´Ênie twarzy,
dolnà Êcian´ oczodo∏ów, koÊci jarzmowe, szcz´ki
wraz wyrostkami z´bodo∏owymi górnymi i z´ba-
mi, podniebienie twarde, Êlinianki przyuszne oraz
zaopatrujàce te narzàdy naczynia i nerwy. Ca∏y
przeszczepiony materia∏ allograficzny stanowi
najwi´kszà mas´, jaka dotychczas zosta∏a trans-
plantowana. W trzyletniej opiece pooperacyjnej,
ciàgle sterowanej immunosupresjà, uzyskano nie
tylko bardzo zadowalajàcy efekt kosmetyczny, ale
i funkcjonalny, w tym popraw´ jakoÊci oddychania,
smaku, w´chu, mowy, picia czy spo˝ywania pokar-
mów sta∏ych. Nie mniej wa˝nym zagadnieniem
by∏ w∏aÊciwy dobór biorcy, osoby, która nie tylko fi-
zycznie, ale i psychicznie by∏aby w stanie znieÊç
wszelkie trudnoÊci d∏ugiej terapii rehabilitacyjnej
przy do˝ywotnim leczeniu immunosupresyjnym.
To szczyty wspó∏czesnej medycyny i przy wielkiej
satysfakcji, ˝e ich autorkà jest Polka, pozostaje re-
fleksja, czy tylko problemy finansowe by∏yby prze-
szkodà dla osiàgni´cia takiego celu w Polsce?

WÊród referatów przewa˝a∏y doniesienia
z oÊrodków amerykaƒskich, a niektóre sesje,
zw∏aszcza te prowadzone przez goÊci zza oceanu,
w czasie dyskusji przeistacza∏y zjazd w forum
wymiany doÊwiadczeƒ oÊrodków ze wschodniego
wybrze˝a z zachodnim i Êrodkiem Ameryki. Europa
Wschodnia by∏a reprezentowana przez  Rumunów,
W´grów, Chorwatów i Czechów, ale doniesieƒ
z Polski zabrak∏o.

Na os∏od´ nale˝y stwierdziç, ̋ e organizowane
w naszym kraju konferencje, cz´sto o lokalnym
charakterze, sà staranniej organizowane, w bar-
dziej dostosowanych do tego celu wn´trzach, a to-
warzyszàce zjazdom wystawy firm sprz´towych
i farmaceutycznych znacznie liczniejsze.

dr med. Piotr Wójtowicz
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