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Szanowni Paƒstwo,

Otrzymujecie dziÊ kolejny, ju˝ piàty nu-
mer Magazynu Otorynolaryngologicznego –
kwartalnika, który obchodzi w∏aÊnie swoje
pierwsze urodziny. W ciàgu ubieg∏ego roku
wydaliÊmy cztery zeszyty, zawierajàce ∏àcznie
13 artyku∏ów na 104 stronach. Liczba czytelni-
ków, którzy sà zainteresowani sta∏ym otrzy-
mywaniem naszego kwartalnika zbli˝a si´ do
2000. Znaczy to, ̋ e czyta nas co drugi laryngo-
log w Polsce. To bardzo zobowiàzuje naszà
Redakcj´, dzi´kujemy Paƒstwu.

Chcia∏bym Paƒstwa poinformowaç, ˝e
w tym roku nasz magazyn b´dzie si´ ukazy-
wa∏ dzi´ki hojnoÊci firmy GlaxoSmithKline.
W tym miejscu pragn´ z∏o˝yç podzi´kowania
Kierownictwu tej firmy za zrozumienie idei
i udzielenie nam wsparcia finansowego. Je-
stem przekonany, ˝e rozpocz´ta wspó∏praca
b´dzie si´ rozwija∏a z korzyÊcià dla obu
stron.

Zgodnie z wczeÊniejszymi zapowiedziami
sta∏ym czytelnikom naszego pisma przys∏u-
guje prawo do otrzymania segregatora, ma-
jàcego s∏u˝yç do przechowywania kolejnych
zeszytów. Osoby zainteresowane otrzyma-
niem segregatora prosimy o wype∏nienie
i odes∏anie za∏àczonej karty. Segregator
zostanie dostarczony sta∏ym czytelnikom pod
wskazany adres osobiÊcie przez przedsta-
wiciela firmy GlaxoSmithKline.

W odpowiedzi na Paƒstwa sugestie otwie-
ramy w naszym piÊmie sta∏y dzia∏ poÊwi´cony
audiologii. Jego redaktorem b´dzie dr hab.
med. Krzysztof Kochanek. Znajdziecie w nim
Paƒstwo omówienia najbardziej aktualnych
problemów z tej dziedziny.

Prosimy tak˝e o zwrócenie uwagi na
rubryk´ „Akademia Otorynolaryngologii” na
stronie 24. Zawiera ona bie˝àce informacje
o kursach doskonalàcych organizowanych
przez Klinik´ Otolaryngologii AM w War-
szawie. Jestem przekonany, ˝e sà to wa˝ne
informacje dla wszystkich szkolàcych si´
kolegów.

prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
Redaktor naczelny

Warszawa, styczeƒ 2003
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TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

ALFRED   MARCIN
SOKO¸OWSKI

(1849–1925)

Urodzony we W∏odawie, studiowa∏ w Szkole
G∏ównej Warszawskiej i na Cesarskim Uniwer-
sytecie Warszawskim, gdzie otrzyma∏ dyplom
lekarza.

By∏ prywatnym asystentem na oddziale we-
wn´trznym Szpitala Dzieciàtka Jezus w Warsza-
wie, prowadzonym przez Konstantego Onufrego
Karwowskiego (1834–1918), lekarza, który tak-
˝e mia∏ pewne zas∏ugi w propagowaniu laryngo-
logii. W 1874 r. rozpoczà∏ prac´ w sanatorium
przeciwgruêliczym Hermanna Brehmera w Go-
ersberdorfie (obecnym Soko∏owsku) nie bez ko-
zery; jeszcze bowiem w czasie studiów zachoro-
wa∏ na gruêlic´. Kilkuletni pobyt w uzdrowisku
wp∏ynà∏ zasadniczo na ca∏y póêniejszy kierunek
jego zawodowej i naukowej dzia∏alnoÊci. W roku
1880 wróci∏ do Warszawy.

Otrzyma∏ ma∏y, 6-∏ó˝kowy internistyczny
oddzia∏ w Szpitalu Âw. Ducha, przy którym zor-
ganizowa∏ ambulatorium laryngologiczne i pra-
cowni´ badaƒ naukowych. Wsparty du˝ym za-
sobem wiedzy i doÊwiadczenia, majàc wrodzony
pedagogiczny talent, prowadzi∏ przez szereg lat
potajemne wyk∏ady kliniczne dla studentów
ukierunkowane na pulmonologi´, ale tak˝e i la-
ryngologi´. Soko∏owski szkoli∏ m∏odzie˝ m.in.
w pos∏ugiwaniu si´ reflektorem czo∏owym,
uczy∏, ˝e i interniÊcie niezb´dna jest umiej´t-
noÊç w∏adania wziernikami. Wielu póêniejszych
internistów i pediatrów umia∏o dzi´ki Soko∏ow-
skiemu zupe∏nie poprawnie zbadaç nos, gard∏o
i krtaƒ. Obeznany z precyzyjnà specjalistycznà
technikà operacyjnà, wykonywa∏ wiele zabie-
gów, tak w szpitalu, jak i w praktyce prywatnej.
By∏a to jednak tzw. ma∏a chirurgia laryngolo-
giczna, ograniczajàca si´ do zabiegów ambulato-
ryjnych; innej bowiem na oddziale chorób we-
wn´trznych prowadziç nie by∏o mo˝na. Du˝e
operacje laryngologiczne pozostawia∏ chirur-

gom. W taki sam sposób prowadzona by∏a zresz-
tà klinika Leopolda Schroettera w Wiedniu i inne
wiodàce ówczesne placówki laryngologiczne.

Alfred M. Soko∏owski wykszta∏ci∏ ca∏y zast´p
lekarzy, których nazwiska na firmamencie laryn-
gologicznym Êwieci∏y jasno: Feliksa Erbricha,
Jana Szmur∏´ – przysz∏ych profesorów laryngo-
logii, kierowników klinik w Warszawie i Wilnie,
Zdzis∏awa Dmochowskiego – póêniejszego pro-
fesora anatomii patologicznej we Lwowie, ale
i dobrego laryngologa Jana S´dziaka, Witolda
Sumlaƒskiego i wielu innych.

By∏ autorem wydanej w 1877 r. w Berlinie
ciekawej ksià˝ki „Beiträge zur Lehre von der
Behandlung der chronischen Lungenschwind-
sucht”, w 1896 r. napisa∏ rozdzia∏ o diagnostyce
ró˝niczkowej chorób górnego odcinka dróg odde-
chowych w znanym dziele W∏adys∏awa Biegaƒ-
skiego pt. „Dyagnostyka ró˝niczkowa chorób
wewn´trznych”. Wydane w latach 1903–1906
dzie∏o ˝ycia Soko∏owskiego, trzytomowe „Wyk∏a-
dy kliniczne chorób dróg oddechowych”, zosta∏o
przez lekarzy i krytyków przyj´te entuzjastycznie.
Przet∏umaczono je na j´zyk niemiecki i rosyjski.

Od roku 1917 by∏ profesorem, a potem rek-
torem Wolnej Wszechnicy Polskiej, powsta∏ej
z istniejàcego od 1906 r. Towarzystwa Wy˝szych
Kursów Naukowych. Powo∏ano go na stanowisko
profesora propedeutyki lekarskiej na Uniwersy-
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tecie Warszawskim. W roku 1919 zosta∏ miano-
wany profesorem honorowym medycyny we-
wn´trznej.

By∏ cz∏onkiem wielu lekarskich towarzystw.
Piastowa∏ stanowisko prezesa Warszawskiego
Towarzystwa Przeciwgruêliczego.

Profesor Soko∏owski ceniony jest przede
wszystkim jako ftyzjatra i jako wybitny przed-
stawiciel tej w∏aÊnie specjalnoÊci wszed∏ do
podr´czników historii medycyny. Czy by∏ tak˝e
wybitnym laryngologiem? Czy równie˝ jako
laryngologa wspominaç go powinny nast´pne
lekarskie pokolenia?

Jako m∏ody lekarz zwiedza∏ znane laryngolo-
giczne oÊrodki zagraniczne, tematem jego doktor-
skiej dysertacji by∏a praca dotyczàca krtani, laryn-
gologicznie konsultowa∏ g∏owy koronowane.
Napisa∏ wiele cennych publikacji i „Odczytów kli-
nicznych” o tematyce laryngologicznej (na ogólnà
iloÊç prawie 180 prac naukowych, które napisa∏
do roku 1900, ponad 60 by∏o treÊci laryngolo-
gicznej), by∏ wspó∏pracownikiem wielu zagranicz-
nych czasopism laryngologicznych, m.in. „Archiv
für Laryngologie und Rhinologie”, „Internationa-
le Zentralblatt für Laryngologie”, opracowywa∏
rozdzia∏y w podr´cznikach obcych autorów (wy-
mieniç nale˝y przede wszystkim liczàcy si´ w
Êwiecie medycznym zbiorowy podr´cznik Paula
Heymanna „Handbuch der Laryngologie und Rhi-
nologie”), bra∏ udzia∏ w sekcjach laryngologicz-
nych licznych zjazdów polskich i mi´dzynarodo-
wych, otrzyma∏ wreszcie tytu∏ cz∏onka honorowe-
go Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego.

Jan Szmur∏o w artykule pt. „Pionierzy
polskiej laryngologii” zaliczy∏ Soko∏owskiego,
obok Teodora Herynga, Przemys∏awa Pienià˝ka
i Antoniego Jurasza seniora, w poczet pionierów
tej specjalizacji. W ciekawej pracy pt. „Rozwój
laryngologii i rynologii u poszczególnych na-
rodowoÊci” Jan S´dziak tak˝e zaliczy∏ Soko-
∏owskiego obok Pienià˝ka i Herynga do naj-
wybitniejszych przedstawicieli laryngologii w
Polsce, którego nazwisko „znane by∏o zaszczyt-
nie w ca∏ym Êwiecie laryngologicznym”.

dr hab. med. Andrzej Kierzek
50-334 Wroc∏aw, ul. Rozbrat 5 m. 6

PIÂMIENNICTWO 

1. J. Szmur∏o: Prof. Dr med. A. Soko∏owski. Wspomnienie po-
Êmiertne. Now. Lek. 1924, R. XXXVI, z. 5, s. 249.

2. A. Kierzek: Alfred Marcin Soko∏owski (1849-1925) – wybitny 
ftyzjatra, ale czy tak˝e i wybitny laryngolog? Czy nale˝y wpro-
wadziç errat´ do podr´czników historii medycyny? Otolaryngol.
Pol. 1993, T. XLVII, nr 4, s. 383-388.

3. A. Kierzek: Otolaryngolodzy warszawscy w XX wieku. Wroc∏aw
1998, s. 298-327.

LIMIT MIEJSC 
Z OP¸ATÑ PROMOCYJNÑ DLA CZ¸ONKÓW

PTORL-CHGiS 
ZOSTA¸ JU˚ WYCZERPANY



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY6

IMAGE-GUIDED SURGERY
The advent of endoscopic techniques and modern

imaging modalities has revolutionized the surgical
approaches to the sinus surgery since the 
introduction of the computed tomography and 
magnetic resonance imaging. While these advances
were revolutionary they still had limited value in
the management of complicated and revision sinus
surgical procedures. Now with the introduction of
the image guided surgery the endoscopic view and
CT view have been combined and can provide
three-dimensional, triplanar perspective to the 
surgical operating area. Image guided surgery can
never replace the knowledge regarding the 
paranasal – sinus and nasal anatomy, it provides the
confirmation and correlation to anatomy. It can be
crucial in anatomic regions surrounded by sensitive
structures. 

KEY WORDS: 
image-guided surgery, computer-aided surgery,

computer-assisted surgery
Mag. ORL, 2003, II, 1 (5), 6-11

PRACA RECENZOWANA

„Bezpieczeƒstwo w ˝egludze morskiej zale˝y
w ogromnym stopniu od dobrej praktyki mor-
skiej oraz doÊwiadczenia kapitanów i oficerów,
ale w równym stopniu od prawid∏owo i umiej´t-
nie prowadzonej nawigacji”

(Kaszowski, 1989)

Nawigacja (∏ac. navigatio – ˝egluga) jest
sztukà bezpiecznego prowadzenia okr´tu. W na-
wigacji oceanicznej nie ma znaków làdowych ani
p∏aw na wodzie porozstawianych dla wygody ̋ e-
glarza. Na oceanie ˝eglarz okreÊla swojà pozycj´
wzgl´dem S∏oƒca lub Ksi´˝yca i gwiazd. Staro-
˝ytni Grecy mogli ˝eglowaç wy∏àcznie wzd∏u˝
linii brzegowej, albowiem obca by∏a im sztuka
nawigacji. W nowoczesnej nawigacji zasadniczà
rol´ odgrywa system satelitów krà˝àcych wokó∏
Ziemi, dzi´ki którym okreÊlenie pozycji statku na
morzu czy samolotu w powietrzu jest szybkie i
dok∏adne. 

Koncepcja precyzyjnego ustalania pozycji
wzgl´dem znanych punktów odniesienia zosta∏a
przeniesiona na pole medyczne. Minimalnie in-
wazyjne techniki chirurgiczne, takie jak np. chi-
rurgia endoskopowa zatok przynosowych, stwa-
rzajà szans´ na precyzyjne przeprowadzenie
zabiegu operacyjnego przy znacznie zmniejszo-
nej traumatyzacji tkanek, do której dochodzi
przede wszystkim podczas wytwarzania drogi
dost´pu do chorobowo zmienionego ogniska.
W tych przypadkach zastosowanie nawigacji
w polu operacyjnym umo˝liwia bezpieczne i
precyzyjne prowadzenie instrumentów chirur-
gicznych i minimalizuje uszkodzenie tkanek
operowanego rejonu. Mo˝liwoÊç taka powsta∏a
mi´dzy innymi dzi´ki rozwojowi wspó∏czesnych
technik obrazowania, takich jak tomografia
komputerowa (TK) czy rezonans magnetyczny

CHIRURGIA  NAWIGOWANA
OBRAZOWANIEM 

prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
lek. Norbert P. Górski

Katedra i Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie, 
p.o. kierownika: prof. dr hab. med. Antoni Krzeski,
ul. Banacha 1 a, 02-097 Warszawa
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(MR). Cyfrowy zapis wyników tych badaƒ umo˝-
liwia zastosowanie go w systemie nawigacji ope-
racyjnej jako mapy operatora, dzi´ki czemu
istnieje mo˝liwoÊç okreÊlania na niej w czasie
rzeczywistym pozycji instrumentu chirurgicz-
nego w tkankach pacjenta wzgl´dem okreÊlo-
nych struktur anatomicznych. Zabiegi opera-
cyjne przeprowadzane z zastosowaniem syste-
mu nawigacji okreÊla si´ w piÊmiennictwie
angloj´zycznym jako „image-guided surgery”,
co mo˝na nazwaç po polsku chirurgià nawigo-
wanà obrazowaniem (ChNO), oraz jako „compu-
ter-assisted surgery” (chirurgia wspomagana
komputerowo, ChWK). W piÊmiennictwie obu
tych terminów u˝ywa si´ wymiennie, jednak˝e
ChWK jest poj´ciem szerszym. 

Chirurgi´ nawigowanà obrazowaniem sto-
suje si´ obecnie w neurochirurgii, otolaryn-
gologii, a ostatnio w traumatologii i ortopedii.
Coraz powszechniejsze zastosowanie znajduje
w rynochirurgii oraz chirurgii podstawy przed-
niego do∏u czaszki jako konsekwencja rozwoju
dokonujàcego si´ w chirurgii endoskopowej
zatok przynosowych.

Czym jest chirurgia 
nawigowana obrazowaniem?

Nawigacja operacyjna umo˝liwia chirurgowi
dok∏adne Êródoperacyjne okreÊlenie miejsca
w tkankach pacjenta, w którym znajduje si´
aktualnie u˝ywany instrument chirurgiczny.

System nawigacji operacyjnej sk∏ada si´ z:
– satelitów – g∏owic monitorujàcych, umiesz-

czonych w sali operacyjnej
– wskaêników referencyjnych – lokalizatorów 

(ang. patient markers) umieszczonych na ciele
pacjenta

– wskaêników referencyjnych – lokalizatorów 
(ang. passive markers) umieszczonych na na-
rz´dziach chirurgicznych.

Wzajemne po∏o˝enie obu wskaêników re-
ferencyjnych – lokalizatorów jest rejestrowane
w czasie rzeczywistym przez satelity – g∏owice
monitorujàce systemu nawigacji (ryc. 1). Dzi´-
ki cyfrowemu opracowaniu dokonywanemu
przez system komputerowy uzyskane infor-
macje sà integrowane z cyfrowym zapisem
wykonanych wczeÊniej badaƒ obrazowych
i prezentowane na monitorze. Pozwala to chi-
rurgowi okreÊliç umiejscowienie instrumentu
chirurgicznego w tkankach pacjenta w ka˝dym
momencie operacji. Dzi´ki temu mo˝liwe jest
jej precyzyjne przeprowadzenie, a obrazowa-
nie po∏o˝enia u˝ywanego instrumentu w sto-
sunku do krytycznych struktur anatomicznych

istotnie zwi´ksza bezpieczeƒstwo zabiegu chi-
rurgicznego (Luxenberger i in. 1999, Joseph
i in. 2003). 

Przygotowanie i prowadzenie zabiegu 
z zastosowaniem nawigacji operacyjnej
Wdro˝enie systemu nawigacji do operacji

wymaga szczególnych przygotowaƒ ju˝ na
etapie diagnostyki obrazowej, w czasie której
konieczne jest wykonanie badaƒ obrazowych
z umieszczonymi na ciele pacjenta wskaênikami
referencyjnymi, które póêniej zostanà wykorzy-
stane jako jeden z elementów systemu nawiga-
cyjnego. Wskaênik referencyjny – lokalizator
jest przyrzàdem, którego zastosowanie umo˝li-
wia zintegrowanie zapisu cyfrowego badania
obrazowego wykonanego przed operacjà z u∏o-
˝eniem g∏owy (cia∏a) pacjenta podczas operacji.

Istniejà ró˝ne rodzaje wskaêników referen-
cyjnych – lokalizatorów:
– pasek ze wskaênikiem referencyjnym – loka-

lizatorem umieszczany na g∏owie pacjenta,
– nak∏adka na g∏ow´ z tworzywa sztucznego 

z wk∏adkami usznymi,
– implant mocowany bezpoÊrednio do czaszki 

pacjenta.
Wyniki badaƒ obrazowych po opracowaniu

sà wpisywane do pami´ci komputerowego syste-
mu nawigacyjnego. Wybór rodzaju badania
obrazowego, który zostanie wykorzystany do

Ryc. 1. Zestaw do chirurgii nawigowanej obrazowaniem
firmy  BrainLAB
A – satelita – g∏owica monitorujàca; 
B – dotykowy ekran systemu nawigacyjnego; 
C – modu∏ g∏ówny systemu nawigacyjnego 

(system komputerowy)

A

B

C
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Ryc. 4. Ekran monitora systemu nawigacji
umo˝liwia prezentacj´ jednej lub trzech p∏asz-
czyzn badania obrazowego (TK) oraz równo-
czesnà prezentacj´ obrazu endoskopowego:
A – obraz endoskopowy jamy nosowej; 
B – umiejscowienie endoskopu w obrazie TK

w p∏aszczyênie osiowej; 
C – umiejscowienie endoskopu w obrazie TK

w p∏aszczyênie czo∏owej; 
D – umiejscowienie endoskopu w obrazie TK 

w p∏aszczyênie bocznej

Ryc. 2. Rejestracja pacjenta w systemie na-
wigacyjnym sali operacyjnej: 
A – satelita – g∏owica monitorujàca; 
B – dotykowy ekran systemu nawigacyjnego; 
C – wskaênik referencyjny – lokalizator 

umieszczony na g∏owie pacjenta; 
D – wskaênik laserowy u˝ywany w celu reje-

stracji pacjenta w systemie nawigacyjnym

Ryc. 3. Endoskopowa ope-
racja wewnàtrznosowa z
zastosowaniem systemu
nawigacji – widok sali
operacyjnej

A

B

C

D

A B

C D
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planowania i prowadzenia zabiegu operacyj-
nego, zale˝y od charakteru zmiany chorobowej
i jej umiejscowienia. Stosowane systemy nawi-
gacji umo˝liwiajà wykorzystanie nast´pujàcych
badaƒ obrazowych:
– tomografia komputerowa (TK) 
– rezonans magnetyczny (MR) 
– badanie naczyniowe metodà rezonansu ma-

gnetycznego (angio-MR)
– czynnoÊciowe obrazowanie metodà rezonansu

magnetycznego (fMR) 
– tomografia emisyjna pojedynczego protonu 

(SPECT) 
– pozytonowa tomografia emisyjna (PET). 

Wykonanie tych badaƒ obrazowych z zasto-
sowaniem wskaêników referencyjnych – lokali-
zatorów umieszczanych na g∏owie pacjenta
podczas badania umo˝liwia, przy wykorzystaniu
systemu komputerowego, wzajemne nak∏adanie
si´ ich zapisów cyfrowych w systemie nawigacji.
Daje to sposobnoÊç najbardziej kompetentnego
uwidocznienia zarówno zmiany chorobowej, jak
i otaczajàcych jà struktur anatomicznych. Dzi´ki
temu mo˝na tak zaplanowaç, a nast´pnie wyko-
naç dost´p operacyjny, aby w miar´ mo˝liwoÊci
uniknàç uszkodzenia wa˝nych struktur lub re-
gionów anatomicznych (Anon 1998). 

Przed rozpocz´ciem zabiegu operacyjnego
w metodzie tej konieczna staje si´ rejestracja pa-
cjenta w systemie nawigacyjnym sali operacyj-
nej (ryc. 2). Istniejà ró˝ne techniki tej rejestracji:
– rejestracja w odniesieniu do charakterysty-

cznych punktów anatomicznych 
– rejestracja przez ponowne u˝ycie wskaêni-

ków rejestracyjnych – lokalizatorów moco-
wanych do cia∏a pacjenta w tych samych 
punktach, w których by∏y umieszczone pod-
czas wczeÊniejszych badaƒ obrazowych.

– rejestracja z u˝yciem wskaênika laserowego.
Dzi´ki temu systemowi oraz dzi´ki umiesz-

czonym na instrumencie chirurgicznym lokaliza-
torom mo˝liwe jest okreÊlenie jego po∏o˝enia
w tkankach pacjenta wzgl´dem struktur anato-
micznych, które zosta∏y rozpoznane w badaniach
obrazowych i które podczas zabiegu uwidacz-
niane sà na monitorze (ryc. 3). Mo˝liwa jest pre-
zentacja na monitorze jednej bàdê wszystkich
trzech p∏aszczyzn projekcji (ryc. 4). 

Istniejà ró˝ne rodzaje systemów nawigacji
operacyjnej. Ich wspólnà cechà jest wykorzysty-
wanie informacji z wykonanych wczeÊniej badaƒ
obrazowych, które sà zawarte w pami´ci syste-
mu. Wi´kszoÊç urzàdzeƒ umo˝liwia wprowadze-
nie danych z ró˝nego rodzaju badaƒ obrazo-
wych, np. tomografii komputerowej czy rezo-
nansu magnetycznego, oraz kompilacje tych

wyników na potrzeby przeprowadzanego za-
biegu. W obecnie istniejàcych systemach wyko-
rzystuje si´ ró˝ne metody okreÊlania pozycji na-
rz´dzia chirurgicznego wzgl´dem cia∏a pacjenta:
● pozycjonowanie optyczne

– bierne: satelita – g∏owica monitorujàca 
umieszczona na sali operacyjnej rejestruje 
emitowane przez siebie promieniowanie 
podczerwone, które uleg∏o odbiciu od wska-
êników referencyjnych – lokalizatorów umo-
cowanych na instrumencie chirurgicznym

– aktywne: satelita – g∏owica monitorujàca 
umieszczona na sali operacyjnej rejestruje 
promieniowanie podczerwone emitowane 
przez wskaênik referencyjny – lokalizator 
umocowany na narz´dziu chirurgicznym

● pozycjonowanie z wykorzystaniem generowa
nego pola elektromagnetycznego: satelita – 
g∏owica monitorujàca rejestruje odchylenia 
pola elektromagnetycznego generowanego 
przez urzàdzenie umocowane na instrumencie
chirurgicznym.

W niektórych systemach nawigacji istnieje
mo˝liwoÊç wykorzystywania aktualnie posiada-
nych narz´dzi chirurgicznych. W tych przypad-
kach nie bez znaczenia jest fakt, ̋ e chirurg mo˝e
operowaç swoim ulubionym instrumentarium,
do którego przywyk∏, co jest doÊç istotne pod-
czas zabiegu prowadzonego w ma∏ym polu ope-
racyjnym. U˝ywanie posiadanego aktualnie in-
strumentarium w systemie nawigacji staje si´
mo˝liwe dzi´ki uniwersalnym adapterom ze
wskaênikami referencyjnymi, które mocowane
sà na narz´dziu na czas operacji.

W innych systemach istnieje koniecznoÊç
zakupu wraz z systemem nawigacji zestawu
narz´dzi chirurgicznych specjalnie dla niego za-
projektowanych. Stosowanie innych narz´dzi
mo˝e powodowaç zak∏ócenia ich lokalizacji,
a tym samym mo˝e mieç wp∏yw na dok∏adnoÊç
pracy systemu. Ma to miejsce w systemach
nawigacyjnych opartych na technologii genero-
wanego pola magnetycznego (Fried i in. 1997,
Javer i in. 2000). Wià˝e si´ to równie˝
z dodatkowym kosztownym zakupem specjal-
nych narz´dzi oraz dokonywaniem ich nie-
zb´dnej wymiany, wynikajàcej ze zu˝ycia wskaê-
ników referencyjnych (Cartellieri i in. 2001).

Sterowanie systemem nawigacji przez ope-
ratora zapewniajà ró˝nego rodzaju modu∏y
sterujàce. Podstawowym warunkiem stawianym
tym urzàdzeniom i oprogramowaniu jest przede
wszystkim ∏atwoÊç u˝ytkowania i prostota ob-
s∏ugi. W wi´kszoÊci systemów funkcje oprogra-
mowania zainstalowanego w stacji nawigacyjnej
obs∏uguje si´ za pomocà monitora dotykowego.

▲
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Systemy nawigacji stosowane w chirurgii endo-
skopowej zatok stwarzajà mo˝liwoÊç zintegro-
wania na monitorze obrazu z endoskopu z ob-
razami z badaƒ obrazowych. Taka integracja
polega nie tylko na wspó∏pracy systemu nawi-
gacji i endoskopu przez pozycjonowanie endo-
skopu w przestrzeni operacyjnej, ale równie˝
na u˝ywaniu monitora stacji nawigacyjnej jako
monitora do prezentacji obrazów z endoskopu.
System umo˝liwia bowiem projekcj´ obrazów
bàdê tylko z endoskopu, bàdê w po∏àczeniu z
obrazami systemu nawigacji. Ka˝da z tych opcji
mo˝e byç wyÊwietlana pojedynczo na ca∏ym
ekranie lub wszystkie mogà byç zaprezentowane
jednoczeÊnie na ekranie podzielonym. W czasie
zabiegu operator mo˝e wybraç obraz stosowny
do potrzeb zabiegu przez proste u˝ycie ekranu
dotykowego. 

Zastosowanie chirurgii nawigowanej 
obrazowaniem w laryngologii

Endoskopowe techniki operacyjne w po∏à-
czeniu z nowoczesnymi badaniami obrazowymi
zrewolucjonizowa∏y metody operacyjne w za-
kresie operacji zatok przynosowych. Sta∏o si´
to mo˝liwe od czasu wprowadzenia tomografii
komputerowej i rezonansu magnetycznego.
Zastosowanie tych rewolucyjnych technik
operacyjnych przynios∏o wiele u∏atwieƒ w
diagnostyce i planowaniu zabiegów. Jednak˝e
samo przeprowadzenie tych operacji, a zw∏asz-
cza skomplikowanych reoperacji, stanowi
znaczny problem chirurgiczny. Wprowadzenie
ChNO, która ∏àczy zalety technik endoskopwych
i badaƒ obrazowych, umo˝liwi∏o uzyskanie
trójwymiarowej, trzyp∏aszczyznowej orientacji
anatomicznej w polu operacyjnym.

Systemy nawigacji operacyjnej znajdujà
w otolaryngologii wiele zastosowaƒ (Freysinger
i in. 1997). Ich szczególne zalety potwierdzajà
si´ w szczególnie skomplikowanych przypad-
kach, takich jak na przyk∏ad:
– endoskopowe reoperacje zatok przynosowych,

zw∏aszcza okolicy zachy∏ku czo∏owego
– chirurgia podstawy przedniego do∏u czaszki
– operacje okolicy Êciany przyÊrodkowej oczo-

do∏u bàdê jego szczytu 
– zabiegi w okolicy zatoki klinowej
– operacje guzów podstawy przedniego do∏u 

czaszki ze znacznà destrukcjà otaczajàcych 
struktur, zw∏aszcza w okolicy przebiegu t´tnicy 
szyjnej wewn´trznej czy nerwów wzrokowych 
(Brent i in. 1997).

Zastosowanie ChNO jest tak˝e mo˝liwe
w wykonywanych standardowo operacjach en-

doskopowych zatok przynosowych. Nie bez zna-
czenia jest u˝ywanie tego systemu przez osoby
szkolàce si´ w chirurgii endoskopowej (Mosges,
Klimek 1993, Fried i in. 1996).

Stosowanie systemów ChNO ma wiele zalet,
wÊród których zmniejszenie stresu towarzyszàce-
go pracy chirurga wydaje si´ nie do przecenienia.
PoÊród wielu innych korzyÊci nale˝y wymieniç:
– zmniejszenie inwazyjnoÊci zabiegów dzi´ki 

bardziej bezpoÊredniemu dost´powi do miejsc,
które sà celem operacji 

– zmniejszenie rozleg∏oÊci pola operacyjnego
– bardziej precyzyjne i doszcz´tne usuwanie 

zmian chorobowych
– zwi´kszenie bezpieczeƒstwa pacjenta w czasie

zabiegu operacyjnego
– zmniejszenie liczby powik∏aƒ w czasie zabie-

gów chirurgicznych, szczególnie takich, któ-
rych celem jest usuni´cie zmian chorobowych
umiejscowionych w trudno dost´pnych rejo-
nach anatomicznych

– skrócenie „krzywej nauczania chirurga”
– skrócenie czasu operacji
– skrócenie czasu hospitalizacji.

Wprowadzenie systemu nawigacji opera-
cyjnej wymaga poniesienia znacznych nak∏adów
finansowych. Koszt samego urzàdzenia jest
znaczny, badania obrazowe konieczne do zapla-
nowania i przeprowadzenia zabiegu sà drogie,
a dost´p do nich jest ograniczony. Jednak chirur-
gia nawigowana obrazowaniem staje si´ aktu-
alnie standardem wspó∏czesnej rynochirurgii ze
wzgl´du na jej oczywiste zalety, zarówno jeÊli
chodzi o jakoÊç leczenia, jak i jego koszty. Nie-
mniej jednak o powodzeniu przebiegu operacji
decyduje wy∏àcznie chirurg, jego umiej´tnoÊci
manualne oraz doÊwiadczenie. System nawiga-
cji u∏atwia mu prac´, ale nie zwalnia z koniecz-
noÊci szkolenia si´ ani z odpowiedzialnoÊci za
proces terapeutyczny. ●

Autorzy sk∏adajà podzi´kowanie firmie

za udzielonà pomoc przy opracowaniu
niniejszego artyku∏u.
www.brainlab.com
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Zestaw do endoskopii zatok:
– Endoskop szerokokàtny 0O, Êr. 4mm (850000)
– Endoskop boczny 30O, Êr. 4 mm (850030)
– Endoskop boczny 70O, Êr. 2,7 mm (828070)
– Kleszczyki tnàce Moriyama, delikatne (326801/2/3)
– Kleszczyki Moriyama (326808/11/13)
– Wziernik Hartmana (143001)
– Kaniula do zatok v. Eicken (149603/13)
– Ig∏a do przegrody nosa (301100)
– Rurki ssàce Fraziera (210020/22/25)
– Dêwigacz przegrody Frezer (315000)
– Trokar zatokowy i kaniula (518400)
– ¸y˝eczki zatokowe (518102/103/203/204)
– Nó˝ sierpowaty (518301)
– Kleszczyki Giraffa, 90O zakrzywione (335401/02/05)
– Kleszczyki nosowe Blakesley (330001/101)
– Przebijak do biopsji Takahashi i uchwyt z wbudowanym kana∏em 

ssàcym (338101/001)
– No˝yczki do nosa, ostrze zàbkowane, proste (326200)
– Przebijak zatokowy (335025/335100/334801/334802/334835)

Unikalny zestaw do mikrolaryngoskopii:
– Zestaw laryngoskopu Kastenbauera (640010)
– Feyh-Kastenbauer, samopodtrzymujàce kleszczyki do nowo-

tworu (640045)
– Nó˝ do ci´cia na wprost, zakrzywiony, (631116)
– Kleszczyki tnàcemm, obrotowe 360O, (632203)
– Kleszczyki „Aligator” zàbkowane, zakrzywione, obrotowe 360O,

(632206)
– Kleszczyki „Arnold” chwytajàce do strun g∏osowych, trójkàtne, 

(632068/69)
– Bezurazowy, rozwieracz strun g∏osowych, samopodtrzymujàcy,

(632038)
– No˝yczki, zakrzywione, obrotowe 360O, (632210)
– Rurki ssàce, (632026/28)
– Hak, 90O, (632024)
– Przyrzàd ssàco koagulujàcy (632030)
– Narz´dzia uzupe∏niajàce: ig∏y, wiàzacze, uchwyty, os∏ony na z´by, 

elewatory.

Specjalistyczne  narz´dzia  dla  chirurgii 
g∏owy  i szyi

Wysokiej  jakoÊci  endoskopy  sztywne 
i fiberoskopy

SHAR-POLSHAR-POL Sp. zSp. z o.o.o.o.
44-100 Gliwice, ul. Bednarska 6a/1
tel./fax: (0-32) 231-36-07, 231-33-84
e-mail: office@shar-pol.com.pl
www.shar-pol.com.pl
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ZASTOSOWANIE  CHIRURGII  
ENDOSKOPOWEJ  W LECZENIU
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Klinika i Katedra ORL CM UJ w Krakowie,
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ENDOSCOPIC SINUS SURGERY FOR THE 
TREATMENT OF INVERTED PAPILLOMA

Inverted papilloma is a benign neoplasm of 
uncertain etiology arising from the lateral nasal wall
and the middle meatus. The tumour is considered 
to be locally aggressive. During the past decade, 
endoscopic surgical approaches have become 
accepted as astandard management in case of this
tumour. Continually increasing skill with the use of
the endoscopes and a better understanding of the
anatomy of the region have allowed surgeons to
extend the applications of sinus endoscopic surgery.
The following paper provides  review of current 
literature concerning the subject and discusses 
indications and contraindications of this method 
of treatment in comparison with traditional 
extranasal approaches in order to search for the 
optimal philosophy of sinus surgery for inverted 
papilloma.

KEY WORDS: 
inverted papilloma, paranasal sinuses, 

endoscopic sinus surgery
Mag. ORL, 2003, II, 1 (5), 13-18

PRACA RECENZOWANA

W odró˝nieniu od innych wyst´pujàcych
w jamie nosowej ∏agodnych nowotworów pocho-
dzenia nab∏onkowego, takich jak brodawczaki
(grzybiaste i wywodzàce si´ z komórek walcowa-
tych) czy gruczolaki, brodawczak odwrócony
(papilloma inversum) jest guzem rzadkim, wy-
kazujàcym miejscowo agresywny wzrost (San-
derson, Knegt 1999, Sukenik, Casiano 2000).
Stanowi 0,5–4,0% wszystkich pierwotnych
guzów nosa (Vrabec 1994). W jamie nosowej
i zatokach przynosowych wyrasta z pozosta∏oÊci
wyst´pujàcej w okresie embrionalnym b∏ony
Schneidera, oddzielajàcej b∏on´ Êluzowà nosa od
b∏ony zatok przynosowych (Vrabec 1994). Obraz
histopatologiczny wykazuje proliferacj´ oraz
endofityczne wrastanie pokrywajàcego zmian´
pogrubia∏ego nab∏onka p∏askiego typu nowo-
tworowego w g∏àb podÊcieliska, w postaci pal-
czastych wypustek (Dolgin i in. 1992, Sukenik,
Casiano 2000). Nab∏onek ten nie wykazuje cech
alergicznych, ma niepogrubia∏à b∏on´ podstaw-
nà, dobrze odgraniczonà od tkanki ∏àcznej pod-
∏o˝a, bez cech hialinizacji (Mansell, Bates 2000).
W odró˝nieniu od polipów alergicznych, nie
zawiera gruczo∏ów Êluzowych (Vrabec 1994).
W nacieku zapalnym nie stwierdza si´ eozynofi-
lów ani obrz´ku podÊcieliska (Dolgin i in. 1992).
W badaniu histopatologicznym wyró˝nia si´
∏agodnà i z∏oÊliwà postaç guza. W postaci ∏a-
godnej mitozy komórkowe sà rzadkie – indeks
mitotyczny wynosi <1 na pole widzenia (Nielsen
i in. 1991). W obrazie mikroskopowym charak-
terystyczna jest niewielka liczba wrzecion
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podzia∏u oraz istnienie przestrzeni wype∏nio-
nych Êluzem, a tak˝e wysoki stosunek liczby
komórek nab∏onkowych do komórek tkanki ∏àcz-
nej. Postaç bardziej z∏oÊliwa cz´Êciej wyst´puje
w rzadko obserwowanych guzach obustronnych
(McCary i in. 1994). Wià˝e si´ z przewagà doj-
rza∏ego nab∏onka wielowarstwowego p∏askiego,
istnieniem wszystkich trzech typów nab∏onka
wielowarstwowego (p∏askiego metaplastycz-
nego, dojrza∏ego p∏askiego oraz cylindrycznego)
oraz nadmiernym rogowaceniem i charaktery-
zuje si´ indeksem mitotycznym <2 na pole
widzenia. Nigdy nie wspó∏istnieje z zapalnymi
polipami nosowymi (Nielsen i in. 1991). 

Guz ten po raz pierwszy opisali Ward w roku
1854 oraz Billroth rok póêniej (Vrabec 1994,
Chee, Sethi 1999, Mansell, Bates 2000). W roku
1935 Kramer i Som opisali odmiennoÊci patolo-
gii brodawczaka odwróconego w porównaniu
z polipami o charakterze zapalnym, a w roku
1938 Ringertz odkry∏ sk∏onnoÊç tego guza do
odwróconego wrastania w pod∏o˝e (Mansell,
Bates 2000). 

W ciàgu lat papilloma inversum otrzymywa∏
ró˝ne nazwy (brodawczakowate zapalenie zatok,
brodawczak nab∏onkowy, brodawczak z komórek
przejÊciowych, rak brodawczakowaty, rak kosm-
kowy – villous cancer), guz Ringertza, papilloma
Ewinga (Bertrand i in. 2000, Mansell, Bates
2000), z których wiele oddaje powag´ choroby
i koniecznoÊç radykalnego leczenia, a tak˝e
niekompetencje autorów proponujàcych nazw´
„rak”. Niektórzy autorzy podkreÊlajà wzrastajà-
cà liczb´ rozpoznawanych przypadków papillo-
ma inversum, wià˝àc ten fakt z ustaleniem kry-
teriów jego rozpoznania (Nielsen i in. 1991).
W 5–15% przypadków brodawczak odwrócony
wspó∏istnieje z rakiem p∏askonab∏onkowym
(Dolgin i in. 1992, McCary i in. 1994, Sukenik,
Casiano 2000, Terzakis i in. 2002). W rzadkich
przypadkach guz mo˝e wzrastaç pierwotnie
wewnàtrz zatok (McCary i in. 1994). U pod∏o˝a
tego zjawiska mo˝e le˝eç wieloogniskowoÊç jego
powstawania, choç cz´Êciej przyczynà takiego
stanu jest nieradykalnie wykonany wczeÊniej
zabieg (Keles, Deger 2001). Brodawczak odwró-
cony przegrody nosowej jest wspó∏czeÊnie
uznawany za zmian´ o odmiennym, ∏agodniej-
szym charakterze ni˝ guz bocznej Êciany jamy
nosowej o tej samej strukturze histopatologicz-
nej (Dolgin i in. 1992, Mansell, Bates 2000).

Czynniki etiologiczne papilloma inversum
nie sà znane. Sugeruje si´ pochodzenie wiru-
sowe, zw∏aszcza potencjalny zwiàzek z zaka-
˝eniem wirusami HPV typu 6, 11, 16 i 18 (San-
derson, Knegt 1999). Uda∏o si´ potwierdziç

wi´kszà sk∏onnoÊç do transformacji w kierunku
raka p∏askonab∏onkowego guzów, z których
wyizolowano HPV typu 16 i 18, w porównaniu
z guzami, majàcymi zwiàzek z HPV typu 6 i 11
(Mansell, Bates 2000). Nie wykazano zwiàzku
z procesami alergicznymi, paleniem tytoniu ani
nara˝eniem zawodowym, chocia˝ trudno jest te
czynniki ostatecznie wykluczyç (Vrabec 1994).
Wykazano natomiast cz´stsze wyst´powanie
papilloma inversum u m´˝czyzn (McCary i in.
1994) oraz u bia∏ych, najcz´Êciej w 6. i 7. deka-
dzie ˝ycia, oraz bardzo rzadkie u dzieci. 

Najcz´Êciej wyst´pujàce objawy to wycieki
i nawracajàce krwawienia z nosa, fetor z jamy
nosowej, objawy przewlek∏ego zapalenia zatok,
bóle g∏owy, a w przypadku zaj´cia oczodo∏u –
nadmierne ∏zawienie, opadni´cie powieki górnej
i podwójne widzenie. W badaniu wykrywa si´
zwykle jednostronny szaroró˝owy guz, mniej
przejrzysty ni˝ polipy, o bardziej kruchej kon-
systencji. Jego powierzchnia jest nierówna i
∏atwo krwawi przy dotyku (Osuch-Wójcikiewicz,
Nyckowska 1993). Pierwotnym umiejscowie-
niem guza jest najcz´Êciej przewód nosowy
Êrodkowy, a rozrost w kierunku doÊrodkowym
powoduje ca∏kowità lub cz´Êciowà niedro˝noÊç
zaj´tego przewodu nosowego, która jest te˝ naj-
cz´stszym objawem. W wyniku ucisku mo˝e
dojÊç do owrzodzenia lub perforacji przegrody
nosa. Guz cechuje si´ du˝à sk∏onnoÊcià do nisz-
czenia okolicznych tkanek przez ucisk i nacieka-
nie oraz do nawrotów (Vrabec 1994). Rozrost
masy guza powoduje ubytki w koÊciach. Rzadziej
guz rozprzestrzenia si´ w nast´pujàcych kierun-
kach: nosogard∏o, oczodó∏, tkanki mi´kkie po-
liczka, dó∏ podoczodo∏owy, dó∏ skrzyd∏owo-pod-
niebienny, podstawa przedniego do∏u czaszki. 

Umiejscowienie, a w mniejszym stopniu
rozleg∏oÊç brodawczaka odwróconego pozwa-
lajà okreÊliç badania radiologiczne, zw∏aszcza
tomografia komputerowa (TK) oraz rezonans
magnetyczny (MR). Obraz uzyskiwany przy
zastosowaniu tych technik nie jest charaktery-
styczny dla papilloma inversum (Dolgin i in.
1992). Czu∏oÊç TK w rozpoznawaniu brodaw-
czaka odwróconego wynosi 69%, jest wi´c
podobna do Êródoperacyjnego badania endo-
skopowego, swoistoÊç kszta∏tuje si´ na pozio-
mie 20% (Sukenik, Casiano 2002). Tomografia
cz´sto przedstawia wi´kszy zasi´g penetracji
guza ni˝ ma to miejsce w rzeczywistoÊci, gdy˝
nie umo˝liwia odró˝nienia jego masy od g´-
stego Êluzu, pogrubia∏ej zapalnie okostnej ani
od polipów powstajàcych w wyniku zniesienia
dro˝noÊci ujÊcia zatoki przez guz (Mansell, Ba-
tes 2000). W takich przypadkach doskonalszà



metodà oceny wielkoÊci guza jest MR. Rozpo-
znanie ustala si´ tylko histopatologicznie.

Leczenie brodawczaka odwróconego jest
wy∏àcznie chirurgiczne. Szeroko podkreÊla si´
bezwzgl´dnà koniecznoÊç radykalnej resekcji
papilloma inversum. Zabieg polega na usuni´ciu
przyÊrodkowej Êciany zatoki szcz´kowej, je˝eli
guz jest tam umiejscowiony, wraz z jej zawar-
toÊcià (Dolgin i in. 1992, Stankiewicz, Girgis
1993, McCary i in. 1994, Vrabec 1994). 

Od lat 80. XX wieku zagadnienie optymal-
nego post´powania chirurgicznego w leczeniu
brodawczaka odwróconego jest przedmiotem
kontrowersji. Rozstrzygni´cie tego dylematu
sprowadza si´ do odpowiedzi na pytanie, czy wy-
starczajàce sà zabiegi wewnàtrznosowe, czy
konieczne jest wykonywanie bardziej rozleg∏ych
operacji z dost´pu zewnàtrznosowego, czy
wreszcie mo˝liwoÊci skutecznego leczenia tego
guza stwarza chirurgia endoskopowa. 

O wyborze operacji decyduje wielkoÊç guza,
jego lokalizacja i rozleg∏oÊç. WÊród autorów
nie brak zwolenników stosowania na poczàtku
mniej inwazyjnych technik operacyjnych
(Terzakis i in. 2002), podczas gdy inni twierdzà,
˝e pierwsza operacja powinna prowadziç do
ostatecznego wyleczenia chorego z papilloma
inversum. Stàd sugestia wykonywania wy∏àcz-
nie rozleg∏ych zabiegów w ka˝dym przypadku
tego guza. 

Celem chirurga musi byç: 
1) zapewnienie odpowiedniego dost´pu do guza

i ca∏kowite jego usuni´cie, 
2) umo˝liwienie ∏atwego badania pooperacyj-

nego przestrzeni po resekcji guza,
3) ograniczenie do minimum powik∏aƒ po lecze-

niu (Keles, Deger 2001). 
Ka˝da z omawianych metod stwarza inne

mo˝liwoÊci, ale te˝ ma ograniczenia zarówno
w zakresie skutecznoÊci onkologicznej, jak
i mo˝liwych powik∏aƒ i skutków ubocznych. 

METODY LECZENIA CHIRURGICZNEGO

Rynotomia boczna daje dobry wglàd w ope-
rowane miejsce, pozwala na radykalne usuni´cie
brodawczaka odwróconego z pozostawieniem
stosunkowo niewielkich deformacji kosmetycz-
nych. Du˝a jama pooperacyjna po usuni´ciu
przyÊrodkowej Êciany zatoki szcz´kowej wraz
z jej zawartoÊcià u∏atwia kontrol´ po zabiegu.
Cz´stymi powik∏aniami sà nadmierne ∏zawienie,
zapalenie worka ∏zowego, podwójne widzenie,
przejÊciowe zapalenie powiek, nie˝yt atroficzny,
zw´˝enie przedsionka nosa, tworzenie si´ stru-

pów w jamie pooperacyjnej itp. (Bertrand i in.
2000, Mansell, Bates 2000).

Operacje z dojÊcia podwargowego. Operacja
sposobem Denkera oraz wynicowanie pow∏ok
twarzy zapewniajà idealny dost´p do jamy noso-
wej i struktur anatomicznych Êrodkowej cz´Êci
twarzy do poziomu ma∏˝owiny nosowej Êrod-
kowej, bez pozostawienia blizny skórnej. Wadà
operacji wynicowania pow∏ok twarzy jest brak
dost´pu operatora do tkanek powy˝ej przewodu
nosowego Êrodkowego (Mansell, Bates 2000).

Technika endoskopowa pozwala na otwar-
cie wszystkich zatok, umo˝liwia skutecznà kon-
trol´ pooperacyjnà i nie powoduje defektów ko-
smetycznych – nie pozostawia blizny na skórze
ani pod wargà, nie powoduje zagro˝enia dla
przyÊrodkowych wi´zade∏ powiek, choç zdarzajà
si´ powik∏ania. Dolna Êciana oczodo∏u nie jest
nara˝ona na uszkodzenie, jak w przypadku za-
biegów z dost´pu zewn´trznego. Do wad nale˝y
zaliczyç brak mo˝liwoÊci oceny wszystkich za-
chy∏ków za pomocà endoskopu (Casiano 2001).
Technika ta nie daje tak˝e mo˝liwoÊci opanowa-
nia zagra˝ajàcych ˝yciu krwotoków z du˝ych na-
czyƒ oraz zaopatrzenia jatrogennych p∏ynotoków
czy diplopii, mo˝liwych do leczenia z dojÊcia
drogà rynotomii bocznej. 

OMÓWIENIE

Badania du˝ej liczby (1287) przypadków
papilloma inversum prowadzone przez Lund
(2000) potwierdzi∏y znacznà cz´stoÊç nawrotów
(58%) w grupie chorych leczonych metodami
mniej rozleg∏ych zabiegów, czyli wewnàtrzno-
sowà polipektomià, wewnàtrznosowà ethmo-
idektomià oraz zabiegiem Caldwella-Luca. Nie
mo˝e wi´c dziwiç opinia, ˝e w przypadkach
papilloma inversum powinno si´ tych zabiegów
unikaç (Dolgin i in. 1992). Zgodne z nià jest
stanowcze zalecenie Myersa, aby standardem
leczenia chorych z brodawczakiem odwróconym
by∏a rynotomia boczna z wykonywanà en bloc
resekcjà bocznej Êciany jamy nosowej, z nast´-
powym dok∏adnym usuni´ciem ca∏ej Êluzówki
zatok przynosowych po danej stronie (Waitz,
Wigand 1992). Podobnie Vrabec (1994) suge-
ruje, ˝eby brodawczaka odwróconego traktowaç
jak guza z∏oÊliwego, w ka˝dym przypadku roz-
szerzajàc wskazania do dok∏adnego miejscowe-
go wyci´cia z marginesem zdrowych tkanek,
a wi´c usuni´cia przyÊrodkowej Êciany zatoki
szcz´kowej wraz z jej zawartoÊcià z dost´pu
przez bocznà rynotomi´, ewentualnie z dojÊcia
podwargowego. Dolgin (Dolgin i in.1992) po-
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równa∏ wyniki onkologiczne bocznej rynotomii
i wynicowania pow∏ok twarzy, uzyskujàc po-
dobne wyniki – odpowiednio 29 i 22% na-
wrotów. Potwierdzi∏ w ten sposób skutecznoÊç
rozleg∏ych zabiegów z dost´pu zewnàtrznoso-
wego w leczeniu brodawczaka odwróconego.
Nie wszyscy autorzy zgadzajà si´ jednak z ko-
niecznoÊcià wykonywania tak rozleg∏ych ope-
racji, dà˝àc do zmniejszenia zakresu resekowa-
nych struktur anatomicznych. Terzakis (Terzakis
i in. 2002) opisa∏ w∏asnà modyfikacj´ resekcji
przyÊrodkowej Êciany zatoki szcz´kowej wraz
z usuni´ciem jej zawartoÊci. Celem tej techniki
by∏o zminimalizowanie póênych powik∏aƒ zwià-
zanych z ca∏kowitym usuni´ciem tej Êciany. Nie
brak danych wskazujàcych na du˝à skutecznoÊç
mniej rozleg∏ych zabiegów w wybranych przy-
padkach. Wed∏ug Sandersona i Knegta (1999)
cz´stoÊç nawrotów po leczeniu metodà Denkera
wynosi 9%. Jest to wynik porównywalny z uzy-
skiwanymi przez innych autorów stosujàcych
zabiegi zewnàtrznosowe. 

Cz´stoÊç nawrotów papilloma inversum
koreluje ze stopniem zaawansowania klinicz-
nego guza (Casiano 2001). Guzy ma∏e, ograni-
czone do jamy nosowej, dajà nawroty w 5%,
podczas gdy wi´ksze w 30%, bez wzgl´du na
rodzaj wykonanego zabiegu. Poniewa˝ wi´k-
szoÊç wznów ma miejsce w czasie pierwszego
roku po operacji, uwa˝a si´, ˝e najcz´stszà ich
przyczynà jest niedostatecznie dok∏adne usu-
ni´cie guza (Keles, Deger 2001). Zmiany ma∏e
sà mo˝liwe do ambulatoryjnego usuni´cia
w znieczuleniu miejscowym. 

Wraz z rozwojem technik endoskopowych,
zwiàzanym z wprowadzeniem nowoczesnego
oÊwietlenia endoskopów, du˝ej rozdzielczoÊci
optyki umo˝liwiajàcej kàtowà ocen´ niedo-
st´pnych miejsc oraz zaawansowanych technik
obrazowania przedoperacyjnego (TK, MR), poja-
wi∏y si´ nowe mo˝liwoÊci diagnozowania oraz
resekcji guza z wi´kszà dok∏adnoÊcià ni˝ kiedy-
kolwiek wczeÊniej (Dolgin i in. 1992). Od po-
czàtku lat 90. XX wieku obserwuje si´ zwiàzany
z tym szybki zwrot w kierunku wewnàtrznoso-
wych metod endoskopowych (Krouse 2000).
Zapoczàtkowali go Stammberger i Wigand (Wa-
itz, Wigand 1992). Chirurdzy dysponujà obecnie
coraz lepszym sprz´tem oraz wi´kszym do-
Êwiadczeniem w leczeniu brodawczaka odwró-
conego za pomocà tych technik.

Wiele oÊrodków publikuje zach´cajàce wyni-
ki, potwierdzajàc skutecznoÊç chirurgii endosko-
powej w leczeniu papilloma inversum. Tufano
odnotowa∏ jednà wznow´ u 17 chorych opero-
wanych endoskopowo po raz pierwszy i 4 wzno-

wy u 16 chorych reoperowanych w ten sam spo-
sób z powodu odrostów brodawczaka odwróco-
nego (cyt. za Casiano 2001). Autor ten sugeruje
rozszerzenie zabiegu endoskopowego o dost´p
Caldwella-Luca w przypadku guzów penetrujà-
cych poza przyÊrodkowà Êcian´ szcz´ki. Chee
(Chee, Sethi 1999) podkreÊla u˝ytecznoÊç tech-
nik endoskopowych w diagnostyce, leczeniu
brodawczaków odwróconych pierwotnych i na-
wrotowych ograniczonych do szcz´ki oraz w
badaniach kontrolnych chorych operowanych.
W prezentowanym przez niego materiale dosz∏o
do jednej wznowy wÊród 18 chorych operowa-
nych tà metodà. Waitz (Waitz, Wigand 1992) po-
twierdzi∏, ˝e operacje endoskopowe stanowià
skutecznà metod´ leczenia brodawczaka odwró-
conego jamy nosowej. U 6 spoÊród 35 chorych
leczonych przez niego tym sposobem dosz∏o do
wznowy. Autor ten uzyska∏ podobne wyniki w
leczeniu z dost´pu zewnàtrznosowego – 3 wzno-
wy u 16 chorych. McCary (McCary i in. 1994)
zanotowa∏ 5 wznów guza po leczeniu operacyj-
nym 19 chorych, u których wykonano zabiegi
z dost´pu zewnàtrznosowego oraz ˝adnej wzno-
wy u 7 chorych operowanych endoskopowo
(w tej grupie by∏o 4 chorych z guzami pierwot-
nymi i 3 ze wznowami). W cytowanej ju˝ pracy
Lund na podstawie analizy w∏asnego materia∏u
klinicznego nie stwierdzi∏a ró˝nicy w skutecz-
noÊci mi´dzy zabiegami endoskopowymi a ze-
wnàtrznosowymi (Lund 2000) – 14% nawrotów
wÊród chorych leczonych z dojÊcia bocznà ryno-
tomià lub wynicowaniem pow∏ok twarzy, 18%
wÊród operowanych endoskopowo. O wyborze
metody leczenia powinien decydowaç stopieƒ
zaawansowania klinicznego i rodzaj brodawcza-
ka odwróconego. Prawid∏owa kwalifikacja do da-
nego rodzaju zabiegu jest g∏ównym czynnikiem
decydujàcym o sukcesie. Inne, jak dotychcza-
sowe leczenie, czy indywidualne czynniki zwià-
zane z pacjentem, majà znaczenie drugorz´dne
(Casiano 2001). Podobny wniosek by∏ wynikiem
badaƒ Kelesa (Keles, Deger 2001). Autor ten po-
twierdzi∏ skutecznoÊç chirurgii endoskopowej
w leczeniu niektórych przypadków brodawczaka
odwróconego. Stwierdzi∏ 3 wznowy u 13 leczo-
nych w ten sposób chorych. PodkreÊli∏ jednak, ̋ e
warunkiem powodzenia leczenia jest niezbyt
wielka rozleg∏oÊç guza oraz odpowiednie do-
Êwiadczenie chirurga. Bezwzgl´dnie konieczny
jest równie˝ d∏ugi okres regularnej kontroli
operowanego miejsca. W przypadku bardziej
rozleg∏ych guzów autor sugeruje wykonywanie
zabiegów z dost´pu zewn´trznego. Zdaniem
Sukenika (Sukenik, Casiano 2000) usuni´cie
przyÊrodkowej Êciany zatoki szcz´kowej wraz
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z jej zawartoÊcià, z zastosowaniem techniki en-
doskopowej, stanowi skutecznà metod´ leczenia
brodawczaka odwróconego jamy nosowej. Zaletà
tej metody jest znakomite powi´kszenie, jakie
zapewnia optyka operacyjna, co pozwala na
ocen´ penetracji guza do obszarów trudnych do
badania innymi sposobami. Wspomniany autor
potwierdza przytoczone opinie, i˝ warunkiem
sukcesu jest du˝e doÊwiadczenie operatora. Po-
dobnie Bertrands (Bertrands i in. 2000) w bada-
niach wielooÊrodkowych stwierdzi∏ 15 wznów
u 85 operowanych endoskopowo z powodu bro-
dawczaka odwróconego.

Chirurgia endoskopowa jest skuteczna na-
wet w leczeniu papilloma inversum o du˝ych
rozmiarach, równie˝ guzów zajmujàcych tylne
komórki sitowe, przewód nosowo-czo∏owy i/lub
zatok´ klinowà. Wskazania do tego rodzaju za-
biegów nie sà jak dawniej ograniczone do nie-
wielkich guzów przedniej cz´Êci jamy nosowej
(Waitz, Wigand 1992). 

Zaletami zastosowania chirurgii endosko-
powej w leczeniu brodawczaka odwróconego
jest zachowanie struktury kostnej nosa i jego
sàsiedztwa, pozostawienie zdrowej b∏ony Êluzo-
wej, która przyspiesza gojenie, a tak˝e wyelimi-
nowanie jakichkolwiek kosmetycznych defor-
macji twarzy chorego (Waitz, Wigand 1992).

Przeciwwskazania do leczenia endoskopo-
wego to wielkoÊç guza, jego rozrost poza granice
nosa, niemo˝noÊç uwidocznienia wszystkich za-
chy∏ków za pomocà endoskopu oraz wspó∏istnie-
nie nowotworu z∏oÊliwego (Casiano 2001). Wadà
tej metody jest brak mo˝liwoÊci usuni´cia guza
w jednym bloku, co stanowi jej najs∏abszy punkt.

Niewàtpliwie wskazania do chirurgii endo-
skopowej b´dà si´ zmieniaç wraz z rozwojem
techniki operacyjnej, a zw∏aszcza trójwymiaro-
wych technik nawigacyjnych w chirurgii. Praw-
dopodobnie równie˝ odkrycia w dziedzinie nauk
podstawowych ju˝ wkrótce pozwolà na bardziej
precyzyjne ustalanie wskazaƒ do operacji rozle-
g∏ych i zachowawczych. Mirza (Mirza i in. 1998)
sugeruje, ̋ e dalszy rozwój technik genetycznych,
umo˝liwiajàcych wykrywanie mutacji genu p53,
oraz badania nad wirusami HPV pozwolà na
przewidywanie, które przypadki brodawczaka
odwróconego mogà cechowaç si´ mniejszà,
a które wi´kszà agresywnoÊcià, co mo˝e byç
pomocne w kwalifikowaniu chorych do danego
rodzaju zabiegu. Proste porównywanie wyników
zabiegów zewnàtrznosowych i chirurgii endosko-
powej mo˝e byç obarczone pewnymi b∏´dami.
Na wynik leczenia ma wp∏yw lokalizacja i stopieƒ
zaawansowania choroby, mo˝liwoÊç przedopera-
cyjnego (TK, MR) oraz Êródoperacyjnego uwi-

docznienia zasi´gu guza, ró˝nice w d∏ugoÊci ob-
serwacji chorego po zabiegu, stopieƒ destrukcji
tkanki kostnej przed rozpocz´ciem leczenia (wi-
doczny w TK), wreszcie preferencje i doÊwiad-
czenie samego operatora w stosowaniu danej
techniki oraz z∏oÊliwoÊç guza. W wielu publika-
cjach autorzy nie odnoszà si´ do takich proble-
mów, jak wyniki kosmetyczne, gojenie si´ rany,
koszty hospitalizacji itp., co uniemo˝liwia wiary-
godne porównywanie wyników uzyskanych przy
stosowaniu poszczególnych metod w ró˝nych
oÊrodkach. Kluczowym problemem dla badaƒ
nad wyborem metody operacyjnej pozostaje
jednak nadal brak wiarygodnego systemu kla-
syfikacji klinicznego zaawansowania papilloma
inversum oraz brak odniesienia stopnia zaawan-
sowania klinicznego tego guza do wyników le-
czenia uzyskanych ró˝nymi metodami. Krouse
(2000) próbuje rozwiàzaç ten problem, wprowa-
dzajàc nast´pujàcy podzia∏: 

stopieƒ I – brodawczak odwrócony ograni-
czony wy∏àcznie do jamy nosowej; 

stopieƒ II – guz ograniczony do komórek si-
towych oraz przyÊrodkowej i górnej cz´Êci zatoki
szcz´kowej; 

stopieƒ III – guz obejmujàcy bocznà i dolnà
cz´Êç zatoki szcz´kowej lub penetrujàcy do zato-
ki czo∏owej lub klinowej; 

stopieƒ IV – guz rozprzestrzeniajàcy si´ po-
za granice nosa i zatok, nale˝y tu tak˝e ka˝dy guz
z cechami z∏oÊliwoÊci. 

Autor twierdzi jednak, ˝e przypisanie odpo-
wiedniej metody leczenia ka˝demu ze stopni
zaawansowania klinicznego wymaga dalszych
badaƒ. Przyk∏ad trudnoÊci wiarygodnego po-
równywania wyników onkologicznych uzyski-
wanych przy stosowaniu ró˝nych metod ope-
racyjnych poda∏a Lund (2000). Na podstawie
badaƒ du˝ej grupy chorych z wielu oÊrodków
stwierdzi∏a ona mniejszà cz´stoÊç nawrotów
papilloma inversum po zabiegach endoskopo-
wych ni˝ zewnàtrznosowych. Autorka t∏u-
maczy ten wynik faktem, ˝e w grupie operowa-
nych z dost´pu zewnàtrznosowego zdarza∏y si´
liczne przypadki guzów zaawansowanych, cz´-
sto wielokrotnie leczonych wczeÊniej innymi
metodami. 

PODSUMOWANIE

Nie ma jednego optymalnego lub niew∏a-
Êciwego sposobu leczenia operacyjnego cho-
rych z brodawczakiem odwróconym. Wyboru
odpowiedniej techniki chirurgicznej powinno
si´ dokonywaç w ka˝dym przypadku indywidu-

▲
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RECURRENT RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS
Recurrent respiratory papillomatosis is a severe

and potentially fatal disease caused by the human
papillomavirus (HPV), type 6 and 11. Although is
a benign disease, papillomas can involve the upper
and lower aerodigestive tract. Most often they
involve larynx which leads to airway obstruction.
There are two types of papillomas: aggressive which
typically occur in the very young patients and less
aggressive which are characteristic to adults. 
The main symptoms are: hoarseness, dyspnoe, 
dysphonia, chronic cough, recurrent pneumonia. 
Papillomas of the distal tracheal and 
bronchopulmonary tree may cause atelectasis, 
pulmonary infection, cystic degeneration and may
undergo malignant transformation. Treatment of
RRP has been mainly surgical with the CO2 laser 
application but some of patients whose response to
surgery is poor require adjuvant therapy. The most
commonly recommended adjuvant therapy is 
interferon. However, neither interferon nor other
antiviral drugs are able to eradicate the virus from
laryngeal mucosa completely.    

KEY WORDS: 
respiratory papillomatosis, papilloma
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PRACA RECENZOWANA

Nawracajàce brodawczaki dróg oddecho-
wych sà chorobà o etiologii wirusowej, której
przyczynà jest zaka˝enie wirusem brodawczaka
ludzkiego typu 6 lub 11 (human papilloma virus,
HPV). Jest to choroba ∏agodna, jednak ze wzgl´-
du na przebieg kliniczny i umiejscowienie zmian
stanowi potencjalne zagro˝enie ˝ycia. Egzofi-
tycznie rosnàce brodawczaki mogà rozwijaç si´
w ka˝dym odcinku górnych i dolnych dróg odde-
chowych oraz w górnej cz´Êci uk∏adu pokarmo-
wego. Najcz´Êciej zajmujà krtaƒ, ale rozwijajà
si´ równie˝ w tchawicy, oskrzelach i p∏ucach.
W krtani brodawczaki rosnà w ka˝dej okolicy,
a u doros∏ych, znacznie rzadziej ni˝ u dzieci, sze-
rzà si´ poni˝ej okolicy podg∏oÊniowej. Brodaw-
czaki w tchawicy, oskrzelach i p∏ucach wykazujà
agresywny rozrost oraz mogà ulec z∏oÊliwej
przemianie (HPV 16). W tchawicy najcz´Êciej
rosnà okr´˝nie, zajmujàc ca∏à powierzchni´
b∏ony Êluzowej, stàd cz´ste okreÊlenie, ˝e tcha-
wica jest „wybrukowana” brodawczakami. Roz-
rost brodawczaków w oskrzelach i p∏ucach
prowadzi do niedodmy, zwyrodnienia torbielo-
watego, nawracajàcych zaka˝eƒ, odmy op∏uc-
nowej. Chorzy z takimi powik∏aniami wymagajà
leczenia operacyjnego, a niekiedy wyci´cia
zniszczonego p∏ata p∏uca.

Nawracajàce brodawczaki sà najcz´Êciej
wyst´pujàcymi ∏agodnymi nowotworami krtani
u dzieci i drugà pod wzgl´dem cz´stoÊci przy-
czynà chrypki. Przebieg choroby jest ró˝ny,
trudny do przewidzenia, od wzrostu agresyw-
nego do ∏agodnego, z okresami d∏ugich remisji.

Brodawczaki najcz´Êciej rozpoznaje si´ mi´-
dzy 2. a 4. rokiem ˝ycia i w∏aÊnie ta grupa ma-
∏ych dzieci stanowi a˝ 75% wszystkich dzieci,
u których postawiono to rozpoznanie. Choroba
dotyczy równie˝ doros∏ych, u których najwi´cej
zachorowaƒ obserwuje si´ mi´dzy 20. a 40. ro-
kiem ˝ycia, u obu p∏ci w jednakowym stopniu.
Dawniej stosowany podzia∏ na brodawczaki
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m∏odzieƒcze i doros∏ych nie oddaje istoty choro-
by, tote˝ obecnie wyró˝nia si´ brodawczaki in-
wazyjne i nieinwazyjne. Te, które wyst´pujà
u dzieci, rosnà inwazyjnie, u doros∏ych sà mniej
inwazyjne, jednak doÊç cz´sto rozwijajà si´ w
zmiany rosnàce inwazyjnie, z tendencjà do z∏o-
Êliwienia i szerzenia si´ poza krtaƒ (Doyle 1994).

Objawami brodawczaków sà: post´pujàca,
powoli nasilajàca si´ chrypka, dusznoÊç i niewy-
dolnoÊç oddechowa. Warto zauwa˝yç, ˝e cz´sto
chrypk´ u dzieci, zarówno m∏odszych, jak i star-
szych, uwa˝a si´ za normalnà zmian´ g∏osu i nie
wià˝e si´ jej z chorobà, dopóki nie do∏àczà si´
do niej inne, groêne objawy. 

ETIOLOGIA

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest
ma∏ym, bezotoczkowym wirusem DNA, nale˝à-
cym do wirusów o budowie ikosaedralnej, co
oznacza, ˝e jest dwudziestoÊcianem (gr. eikosi –
dwadzieÊcia). Jest zbudowany z trójkàtnych
Êcian i zawiera podwójny, skr´cony ∏aƒcuch
DNA. Wirus zagnie˝d˝a si´ w komórkach war-
stwy podstawnej nab∏onka wielowarstwowego
p∏askiego, gdzie jego DNA, po wnikni´ciu do
wn´trza komórek, rozpoczyna proces trans-
krypcji, czyli kopiowania. Obecnie wiadomo, ˝e
HPV jest czynnikiem etiologicznym nawra-
cajàcych brodawczaków dróg oddechowych i w
ka˝dym badanym brodawczaku mo˝liwa jest
identyfikacja HPV DNA (Collier 2001).   

SpoÊród znanych 90 typów HPV typy 6 i 11,
te same, które sà odpowiedzialne za rozwój k∏yk-
cin koƒczystych, wywo∏ujà brodawczaki dróg
oddechowych. Zaka˝enie HPV w narzàdach roz-
rodczych jest najcz´stszym zaka˝eniem przeno-
szonym drogà p∏ciowà. Uwa˝a si´, ̋ e 25% kobiet
w wieku rozrodczym na Êwiecie jest zaka˝onych
tym wirusem. Przeprowadzone liczne badania
wykaza∏y, ˝e matka zaka˝ona HPV mo˝e prze-
kazaç zaka˝enie dziecku bezpoÊrednio podczas
porodu. Tenti i in. (1999) stwierdzili wyst´po-
wanie HPV w wydzielinie z nosogard∏a u 30%
urodzonych dzieci, ale objawy czynnej choroby
obserwowali u nielicznych. Innymi czynnikami,
które majà wp∏yw na powstanie zaka˝enia, sà:
odpornoÊç organizmu, ekspozycja na dzia∏anie
wirusa, miejscowe urazy (Derkay 2001, Sikorski
1998). Brodawczaki u doros∏ych mogà si´ poja-
wiç wskutek aktywacji wirusa obecnego w orga-
nizmie od urodzenia (zaka˝enie przetrwa∏e) lub
jako infekcja nabyta w wieku doros∏ym. HPV
wykryto w prawid∏owo wyglàdajàcej b∏onie Êlu-
zowej przylegajàcej do brodawczaków i to mo˝e

t∏umaczyç sk∏onnoÊç do nawrotów choroby,
mimo leczenia chirurgicznego (Kashima 1993). 

HISTOLOGIA

Brodawczaki rosnà jako uszypu∏owane
twory o nierównej powierzchni, z palczastymi
wypustkami przypominajàcymi grona. Sà ró˝o-
we lub bladoró˝owe, czasami bia∏e. Wyrastajà
z nab∏onka wielowarstwowego p∏askiego rogo-
waciejàcego, który otacza rdzeƒ brodawczaka
z∏o˝ony z naczyƒ krwionoÊnych i tkanki ∏àcznej.
Komórki nab∏onka mogà ró˝niç si´ od siebie
wyglàdem i zawartoÊcià keratyny. Pojawienie si´
komórek atypowych Êwiadczy o przemianie z∏o-
Êliwej. Za zaka˝eniem HPV przemawia obecnoÊç
koilocytów w nab∏onku. Brodawczaki najcz´Êciej
rozwijajà si´ w miejscach, gdzie nab∏onek urz´-
siony i p∏aski sàsiadujà ze sobà: na powierzchni
podniebienia mi´kkiego od strony nosogard∏a,
w Êrodkowej cz´Êci krtaniowej powierzchni
nag∏oÊni, górnej i dolnej powierzchni kieszonek
krtaniowych, dolnej powierzchni fa∏dów g∏o-
sowych, w rozwidleniu tchawicy i oskrzelach.
Nab∏onek urz´siony ulega przemianie w nab∏o-
nek p∏aski pod wp∏ywem powtarzajàcych si´
urazów, a nawet mikrourazów, na przyk∏ad z
powodu refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego.
Tracheotomia wykonywana u chorych z na-
wracajàcymi brodawczakami krtani mo˝e
spowodowaç ich wszczepienie w nab∏onek
tchawicy i doprowadziç do znacznego rozrostu
brodawczaków w tym rejonie (Abramson 1987,
Derkay 2001, Green 2000). 

OBJAWY KLINICZNE

G∏ównym i pierwszym objawem brodawcza-
ków dróg oddechowych jest stopniowo nasila-
jàca si´ chrypka. Drugim objawem jest powoli
post´pujàca dusznoÊç, która wraz z rozwojem
choroby przyjmuje dramatycznà postaç. Rzadziej
wyst´pujà: uporczywy suchy kaszel, nawraca-
jàce zapalenia oskrzeli lub p∏uc, zaburzenia w
po∏ykaniu, u dzieci s∏abszy rozwój fizyczny. Wy-
stàpienie objawów znacznie wyprzedza rozpo-
znanie choroby, która nie tak rzadko jest mylnie
rozpoznawana jako alergia, astma, guzki g∏o-
sowe, zapalenie oskrzeli. Objawy choroby zale˝à
od umiejscowienia i wielkoÊci brodawczaków.

Zaburzenia g∏osu mogà sugerowaç miejsce
wzrostu brodawczaków. Niski, szorstki, dr˝àcy
g∏os wskazuje na podg∏oÊniowe umiejscowienie
zmian, podczas gdy g∏os wysoki, skrzeczàcy,
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chrypka mo˝e byç spowodowana innymi ∏agod-
nymi chorobami fa∏dów g∏osowych, tote˝ istotne
sà inne charakterystyczne czynniki, jak wiek cho-
rego, tempo narastania objawów, towarzyszàce
cz´ste infekcje dróg oddechowych, przebyte ope-
racje w ogólnym znieczuleniu. Znaczenie majà
tak˝e dolegliwoÊci zwiàzane z niewydolnoÊcià
uk∏adu oddechowego: przyspieszone oddycha-
nie, tachykardia, sinica, zaburzenia po∏ykania,
przewlek∏y kaszel, ∏atwe m´czenie si´, zatrzy-
manie prawid∏owego rozwoju dziecka, gdy˝
powodujà koniecznoÊç zbadania chorego i usta-
lenia przyczyny tych objawów.

Badanie przedmiotowe
W przypadkach ostrych objawów niewydol-

noÊci oddechowej, gdy chory wymaga natych-
miastowej pomocy i zabezpieczenia prawi-
d∏owego oddychania, badania diagnostyczne nie
sà mo˝liwe do przeprowadzenia. Podstawowym
badaniem u doros∏ych i u starszych dzieci jest
laryngoskopia poÊrednia, której przeprowa-
dzenie wymaga wspó∏pracy chorego z lekarzem.
Równie wartoÊciowym badaniem jest badanie
gi´tkim fibroskopem lub sztywnym endosko-
pem. U ma∏ych dzieci badanie krtani musi byç
przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym. 

Wa˝na jest równie˝ ocena górnego odcinka
przewodu pokarmowego. W mikrolaryngoskopii
mo˝na dok∏adnie okreÊliç rozleg∏oÊç i umiejsco-
wienie brodawczaków, zw∏aszcza jeÊli zastosuje
si´ sztywne endoskopy o skoÊnej optyce 30° i 70°,
pozwalajàce na badanie kieszonek krtaniowych
i okolicy podg∏oÊniowej.

Podstawà rozpoznania jest badanie histopa-
tologiczne usuni´tych brodawczaków. 

Chorzy, u których rozpoznano brodawczaki
górnych dróg oddechowych, powinni byç podda-
wani okresowym badaniom kontrolnym w celu
okreÊlenia agresywnoÊci choroby. Niezmiernie
wa˝ne jest poinformowanie, zw∏aszcza rodziców
chorych dzieci, o naturze choroby, jej objawach
i niebezpieczeƒstwach, a w koƒcu o mo˝liwo-
Êciach leczenia.

LECZENIE OPERACYJNE

Nie ma jednej, skutecznej metody leczenia
brodawczaków, która by∏aby efektywna i rady-
kalnie usun´∏a zaka˝enie HPV z tkanek chorego
oraz zmniejszy∏aby ryzyko nawrotów choroby.
Ró˝ne stosowane dotychczas metody leczenia
chirurgicznego i przeciwwirusowego pozwalajà
raczej na kontrolowanie przebiegu choroby, d∏u-
goÊci okresów remisji i jej nawrotów, a nie na

czasami bezg∏os, jest charakterystyczny dla
brodawczaków zajmujàcych g∏oÊni´. DusznoÊç
towarzyszy rozleg∏ym brodawczakom zarówno
nadg∏oÊni, jak i g∏oÊni i podg∏oÊni. U dzieci,
zw∏aszcza niemowlàt, dusznoÊç mo˝e byç spo-
wodowana nie tylko brodawczakami, ale rów-
nie˝ wrodzonymi zw´˝eniami w obr´bie krtani,
wrodzonà wiotkoÊcià chrzàstek krtani, naczynia-
kami, niedow∏adem lub pora˝eniami fa∏dów
g∏osowych (Derkay 2001, Rosen 2001). 

Wa˝nym problemem u chorych z brodawcza-
kami dróg oddechowych jest tracheostomia, którà
niekiedy trzeba wykonaç z powodu silnej duszno-
Êci, w celu ratowania chorego. Wi´kszoÊç autorów
uwa˝a, ˝e tracheostomi´ nale˝y wykonaç tylko
w przypadkach bezwzgl´dnej koniecznoÊci. We-
d∏ug Cohna i in. (1981), tracheostomia przyczynia
si´ do rozsiewu brodawczaków do tchawicy i
oskrzeli. U po∏owy swoich pacjentów z tracheo-
stomià, wykonanà z powodu niedro˝noÊci dróg
oddechowych przez brodawczaki, stwierdzili oni
ich rozrost w dolnych drogach oddechowych
i u 20% tych chorych nie mogli jej usunàç. Sha-
piro i in. (1996) uwa˝ajà, ˝e wykonanie tracheo-
stomii nie ma ˝adnego znaczenia dla szerzenia
si´ choroby, poniewa˝ dolne drogi oddechowe sà
zaka˝one brodawczakami przed wykonaniem
tracheostomii. Uwa˝ajà te˝, podobnie jak Cohn
i in.(1981), ˝e chorym tym nale˝y jak najszybciej
usunàç tracheostomi´ (Shapiro i in. 1996). 

Rozrost brodawczaków poza krtaƒ, do jamy
ustnej, tchawicy czy oskrzeli, wyst´puje dwu-
krotnie cz´Êciej u dzieci ni˝ u doros∏ych. Uwa˝a
si´, ˝e znaczenie majà wrodzone defekty immu-
nologiczne lub nabyte choroby upoÊledzajàce
odpornoÊç. 

Zdaniem wielu autorów, brodawczaki u do-
ros∏ych stanowià potencjalne zagro˝enie prze-
mianà z∏oÊliwà, której wyk∏adnikiem jest stopieƒ
dysplazji komórkowej (Hellguist 1982, Hojslet
1989, Green 2000). W badaniach Kossak-G∏ów-
czewskiej (1991) dysplazj´ stwierdzono u 70%
chorych z brodawczakami krtani, podczas gdy
w badaniach Abramsona (1987) tylko u 32%.
Najlepiej udokumentowany jest zwiàzek zaka-
˝enia HPV z rozwojem raka szyjki macicy, ponie-
wa˝ w tych przypadkach wirusa stwierdza si´
u 90% chorych (Sikorski 1998).

ROZPOZNANIE

Wywiad
Niezmiernie wa˝ne jest uzyskanie informa-

cji dotyczàcych kolejnoÊci pojawiania si´ obja-
wów i czasu ich wyst´powania. Przewlek∏a
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ca∏kowite wyleczenie. Z tego powodu leczenie
nawracajàcych brodawczaków uwa˝ane jest za
niezwykle trudne zarówno dla lekarza, jak i cho-
rego. Nadal podstawowà metodà leczenia jest
chirurgiczne usuni´cie brodawczaków, którego
celem jest udro˝nienie drogi oddechowej i po-
prawa jakoÊci g∏osu. Operacje te wymagajà
du˝ego doÊwiadczenia chirurga w zakresie za-
biegów wewnàtrzkrtaniowych. Nale˝y bowiem
pami´taç, ˝e brodawczaki rozwijajà si´ w na-
b∏onku, nie naciekajà g∏´bszych warstw, a w
zwiàzku z tym operacja ich usuni´cia musi byç
przeprowadzona precyzyjnie, zgodnie z zasada-
mi fonochirurgii, z jak najwi´kszà ostro˝noÊcià,
bez naruszenia mi´Êni g∏osowych i w taki spo-
sób, aby zachowaç prawid∏owe struktury krtani
i nie doprowadziç do powstania zrostów w ob-
r´bie g∏oÊni czy podg∏oÊni. W niektórych przy-
padkach, w celu lepszego uwidocznienia zmian,
stosuje si´ nastrzykiwanie podÊluzówkowe tka-
nek roztworem soli fizjologicznej lub epinefrynà
(1:100 000). Powoduje to przemieszczenie bro-
dawczaków w centrum pola widzenia i odizolo-
wanie ich od struktur po∏o˝onych g∏´biej.

Aktualne sposoby leczenia nawracajàcych
brodawczaków to:
● mikrolaryngoskopia i usuwanie kleszczykami
● zastosowanie mikrono˝a obrotowego (ang. 

micro-debrider)
● laser CO2
● laser YAG-neodymowy (Nd:YAG) oraz laser 

KTP/Nd:YAG
W leczeniu chirurgicznym brodawczaków

jamy ustnej, gard∏a, krtani i górnego odcinka
tchawicy najcz´Êciej stosuje si´ laser CO2. Za-
stosowanie mikroskopu operacyjnego i rozpro-
szonej wiàzki laserowej o ma∏ej mocy pozwala
na precyzyjne usuni´cie (odparowanie) brodaw-
czaków, bez uszkodzenia struktur znajdujàcych
si´ ni˝ej i doÊç ∏atwe opanowanie krwawienia.
Sposób operacji zale˝y od umiejscowienia zmian
i ich wielkoÊci. W leczeniu brodawczaków nad-
g∏oÊni, rosnàcych na jej powierzchni krtaniowej,
operacja przy u˝yciu mikrono˝a obrotowego,
a nast´pnie odparowanie „pod∏o˝a” rozproszonà
wiàzkà lasera CO2, jest najlepszà i bezpiecznà
metodà usuni´cia masy brodawczaków. Nie-
zmiernie trudne do usuni´cia sà brodawczaki
rosnàce w kieszonkach krtaniowych. W tych
przypadkach zaleca si´ u˝ycie sztywnych endo-
skopów 30° i 70° oraz zagi´tych kleszczyków.
W umo˝liwieniu wglàdu do kieszonek krtanio-
wych czasami pomocne jest usuni´cie laserem
CO2 ich fa∏dów. Brodawczaki rosnàce w g∏oÊni,
jeÊli sà du˝e, nale˝y najpierw odparowaç, a
nast´pnie odciàç skupionà wiàzkà lasera od

wolnych brzegów fa∏dów g∏osowych. W g∏oÊni
szczególnej uwagi wymagajà spoid∏o przednie
i tylne, gdy˝ w tych okolicach mogà powstaç
zrosty, które cz´sto sà trudniejsze do leczenia
ni˝ same brodawczaki.  

Przy usuwaniu brodawczaków z podg∏oÊni
cz´sto niezb´dne jest u˝ycie sztywnych endo-
skopów 30° i 70°, które umo˝liwiajà wglàd w
ten rejon. 

Innym rodzajem lasera stosowanym w le-
czeniu brodawczaków jest laser Nd:YAG, którego
g∏ównà zaletà jest mo˝liwoÊç prowadzenia pro-
mienia laserowego w gi´tkich Êwiat∏owodach.
W metodzie bezkontaktowej, gdy koniec Êwia-
t∏owodu nie dotyka do tkanki, g∏´bokoÊç i szero-
koÊç niszczenia tkanki jest dosyç du˝a (3–4 mm).
Laser jest wykorzystywany jako urzàdzenie ko-
agulujàce do tkanek bardzo krwawiàcych. Ostat-
nio znalaz∏y zastosowanie lasery Nd:YAG, które
ze wzgl´du na zawartoÊç kryszta∏u o nazwie KTP
nazywajà si´ KTP/Nd:YAG. Kryszta∏ zmienia
Êwiat∏o podczerwone na widzialne, a promienio-
wanie lasera jest silnie absorbowane przez
hemoglobin´, dzi´ki czemu laser ten znajduje
zastosowanie w leczeniu zmian w tkankach
bardzo unaczynionych (Fiedor 1995, Derkay
2001, Rosen 2001). 

Stosowana dawniej metoda krioterapii,
obecnie, przy szerokim stosowaniu laserów, ma
niewielkie znaczenie w leczeniu brodawczaków
nawracajàcych. 

UZUPE¸NIAJÑCE METODY LECZENIA

Odkàd znana jest etiologia brodawczaków,
prowadzi si´ liczne badania nad zastosowaniem
uzupe∏niajàcego leczenia, które by∏oby skiero-
wane przeciwko zaka˝eniu HPV. Obecnie
wszystkie stosowane metody uzupe∏niajàce sà
w fazie badaƒ eksperymentalnych, a podawane
leki majà dzia∏anie przeciwwirusowe lub modu-
lujà wirusowà aktywnoÊç brodawczaków. Za-
uwa˝alne jest ich dzia∏anie podczas stosowania,
jednak brak dowodów na to, ˝e mogà radykalnie
wyleczyç infekcj´. Do leczenia uzupe∏niajàcego
zwykle kwalifikuje si´ tych chorych, którzy
wymagajà wi´cej ni˝ czterech operacji w roku,
u których stwierdzono rozsiew choroby (tchawi-
ca, oskrzela, p∏uca) lub takich, u których odrost
brodawczaków po kolejnym ich usuni´ciu na-
st´puje bardzo szybko i w znacznych iloÊciach,
stanowiàc zagro˝enie ̋ ycia (Green 2000, Derkay
2001). Przed podj´ciem decyzji o leczeniu uzu-
pe∏niajàcym nale˝y dok∏adnie wywa˝yç korzyÊci
i objawy uboczne leczenia.



W terapii uzupe∏niajàcej stosuje si´:
● interferon,
● leczenie fotodynamiczne,
● indolo-3-karbinol,
● leki przeciwwirusowe:

– cidofowir
– aciklowir
– kwas retinowy
– ribawiryn´.

Najcz´Êciej stosuje si´ leczenie interfero-
nem, chocia˝ mechanizm jego dzia∏ania nie jest
do koƒca poznany. Interferon jest wytwarzany
przez leukocyty jako odpowiedê na zaka˝enie
wirusowe, pobudza istniejàce w organizmie me-
chanizmy obrony przeciwwirusowej, moduluje
immunologicznà odpowiedê organizmu oraz
prowadzi do zwi´kszenia st´˝enia enzymów
wstrzymujàcych syntez´ bia∏ek wirusa. Wed∏ug
raportu Papilloma Study Group (Leventhal 1991)
zastosowanie interferonu pozwoli∏o u ok. 30%
leczonych uzyskaç d∏ugi, nawet kilkuletni okres
bez odrostu brodawczaków. Lek mo˝na podawaç
do˝ylnie, domi´Êniowo lub podskórnie, jednak
powoduje on wiele objawów ubocznych. Do
ostrych nale˝à: goràczka, objawy grypopodobne,
dreszcze, bóle g∏owy, bóle mi´Êniowe, nudnoÊci.
Do przewlek∏ych: uszkodzenie wàtroby (zwi´k-
szenie st´˝enia transaminaz), leukopenia,
trombocytopenia, zaburzenia krzepni´cia krwi,
obustronne pora˝enie spastyczne, napadowe
goràczki, ∏ysienie. Leczenie interferonem jest
przeznaczone g∏ównie dla chorych z agresyw-
nym rozrostem brodawczaków. Najwi´kszy efekt
osiàga si´ podczas leczenia, póêniej, po ró˝nie
d∏ugim okresie, brodawczaki odrastajà (Derkay
2001, Rosen 2001).

Istotà terapii fotodynamicznej (PDT) jest
wzajemne oddzia∏ywanie Êwiat∏a i fotouczu-
lacza (fotosensybilatora) zgromadzonego w
tkance. Metoda ta polega na podawaniu do-
˝ylnie preparatu fotouczulajàcego (pochodne
hematoporfiryny), który wychwytywany jest
przez tkank´ brodawczaka w wi´kszej iloÊci ni˝
przez tkanki otaczajàce. Sprawia to, ˝e po reak-
cji ze Êwiat∏em, np. ksenonowym lub lasero-
wym, tkanka brodawczaka Êwieci na czerwono
i mo˝e byç precyzyjnie zniszczona przez pro-
mieƒ lasera barwnikowego, np. argonowego.
NiedogodnoÊcià tej metody jest d∏ugotrwa∏e
dzia∏anie fotouczulacza (2–3 tygodnie), co unie-
mo˝liwia chorym normalne funkcjonowanie.
Badania nad tà metodà trwajà, zw∏aszcza w
odniesieniu do brodawczaków rosnàcych w
oskrzelach. Ze wzgl´du na wysoki koszt foto-
uczulaczy, sà prowadzone w niewielu oÊrodkach
(Shikowitz 1998, Graczyk 1999, Rosen 2001). 

Indolo-3-karbinol (I3C), który znajduje si´
w du˝ych iloÊciach w warzywach kapustnych,
takich jak brukselka, kapusta, broku∏y, kalafior,
wp∏ywa hamujàco na rozwój brodawczaków
u myszy. Badania nad przydatnoÊcià I3C w lecze-
niu brodawczaków u ludzi wykaza∏y, ˝e zwiàzek
ten oddzia∏uje na metabolizm estrogenów. Nie-
prawid∏owy stosunek dwóch produktów meta-
bolizmu estrogenów zwi´ksza wra˝liwoÊç na
zaka˝enia wirusowe, a wi´c sprzyja rozwojowi
brodawczaków. Badania prowadzone przez Ro-
sena (2001) pozwoli∏y na uzyskanie d∏ugotrwa-
∏ych remisji u 30% dzieci leczonych z powodu
brodawczaków, bez wzgl´du na p∏eç. I3C podaje
si´ doustnie, a objawy uboczne (nudnoÊci, bóle
g∏owy) pojawiajà si´ tylko przy dawkach maksy-
malnych (Green 2000, Derkay 2001, Rosen 2001).

Cidofowir jest lekiem stosowanym w le-
czeniu zapalenia siatkówki wywo∏anego przez
cytomegalowirus, o udowodnionym aktywnym
dzia∏aniu tak˝e przeciwko HPV. Przeprowadzane
badania polega∏y na nastrzykiwaniu tkanek
cidofowirem bezpoÊrednio po usuni´ciu bro-
dawczaków. Chocia˝ badania przeprowadzano
na niezbyt licznych grupach chorych, wyniki
sà obiecujàce. Objawy uboczne, jakie mogà
wystàpiç, to uszkodzenie nerek i neutropenia
(Pransky 1999).

Aciklowir, kwas retinowy, ribawiryna sà
lekami przeciwwirusowymi, które próbuje si´
stosowaç w leczeniu nawracajàcych brodawcza-
ków. Uwa˝a si´, ˝e ich dzia∏anie jest najbardziej
efektywne przy wspó∏istniejàcym zaka˝eniu
wirusem Herpes simplex typu 1. SkutecznoÊç
tych leków jest wàtpliwa, jednak po ich zasto-
sowaniu uzyskuje si´ wyd∏u˝enie przerw mi´dzy
kolejnymi operacjami (Cohn 1981, Derkay 2001,
Rosen 2001). 

Nawracajàce brodawczaki dróg oddecho-
wych sà chorobà ciàgle sprawiajàcà du˝e trud-
noÊci lecznicze, a przede wszystkim znacznie
utrudniajàcà ̋ ycie chorym za wzgl´du na konse-
kwencje i zagro˝enia, jakie za sobà pociàga. Ani
leczenie chirurgiczne, ani interferon czy inny
lek przeciwwirusowy nie sà w stanie ca∏kowicie
usunàç HPV z b∏ony Êluzowej dróg oddecho-
wych. Nie sà tak˝e dok∏adnie znane mechanizmy
immunologicznej obrony organizmu przed zaka-
˝eniem HPV. Tak wi´c, jakkolwiek objawy i
przebieg kliniczny nawracajàcych brodawcza-
ków sà poznane i dok∏adnie opisane, to jednak
w dalszym ciàgu nie znamy skutecznej metody
ich radykalnego leczenia. ●
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AUDIOLOGIA

Dzi´ki inicjatywie Komitetu Redakcyjnego
otwieramy nowà rubryk´ poÊwi´conà zagadnie-
niom audiologii. Jej redagowanie powierzono
mojej osobie, co poczytuj´ sobie za prawdziwy
zaszczyt. B´d´ si´ stara∏ przedstawiaç w tej ru-
bryce, sam lub z udzia∏em zaproszonych specjali-
stów, najbardziej istotne zagadnienia z zakresu
szeroko rozumianej audiologii, o których moim
zdaniem powinno byç informowane jak najszerzej
Êrodowisko polskich otolaryngologów. Inicjujàc
ten cykl publikacji uwa˝a∏em, ̋ e nale˝y rozpoczàç
od przedstawienia aktualnego stanu audiologii
oraz wskazania Czytelnikom aktualnych wyzwaƒ,
przed jakimi stoi wspó∏czesna, w tym równie˝
polska, audiologia.

W ciàgu ostatnich kilkunastu lat audiologia
polska, podobnie jak audiologia na Êwiecie, rozwi-
ja∏a si´ niezwykle dynamicznie, czego wymiernym
dowodem jest m.in. znaczàcy wzrost liczby oÊrod-
ków audiologicznych dysponujàcych nowoczesny-
mi metodami diagnostycznymi, leczniczymi i re-
habilitacyjnymi, zainicjowanie wdra˝ania do prak-
tyki klinicznej programu powszechnych badaƒ
przesiewowych s∏uchu u noworodków, wdro˝enie
do praktyki klinicznej metod leczenia g∏uchoty za
pomocà wszczepów Êlimakowych i pniowych oraz
uruchomienie profesjonalnego kszta∏cenia audio-
protetyków. 

Podobnie jak w przypadku innych dzia∏ów me-
dycyny, równie˝ rozwój audiologii jest bardzo silnie
zwiàzany z post´pem technologicznym, z rozwojem
mikroelektroniki, informatyki i technik kompute-
rowych. W ciàgu ostatnich 10 lat pojawi∏y si´ nowe
generacje aparatów cyfrowych, które umo˝liwiajà
wykorzystanie bardzo efektywnych metod obróbki
sygna∏u akustycznego. W praktyce oznacza to
znacznie lepsze przy ich u˝yciu rozumienie mowy
w otaczajàcym ha∏asie przez osoby z uszkodzonym
Êlimakiem. Niezwykle dynamicznie rozwijajà si´
równie˝ metody badaƒ elektrofizjologicznych
s∏uchu. Coraz bli˝ej praktycznej realizacji jest idea
w pe∏ni obiektywnych badaƒ s∏uchu. Ju˝ dziÊ bada-
nia audiometrii impedancyjnej oraz otoemisji aku-

stycznej wykonywane sà w sposób automatyczny,
zarówno w fazie akwizycji i stymulacji, jak i w fazie
analizy. Pracuje si´ równie˝ nad doskonaleniem
metod automatycznej analizy s∏uchowych potencja-
∏ów wywo∏anych. To wszystko sprawia, ̋ e dziedzina
audiologii jest w dalszym ciàgu niezwykle atrak-
cyjna dla lekarzy ró˝nych specjalnoÊci medycznych
oraz przedstawicieli dyscyplin niemedycznych, ta-
kich jak logopedia, psychologia, in˝ynieria biome-
dyczna i biocybernetyka. 

Niewàtpliwie nale˝y uznaç, ˝e motorem roz-
woju audiologii w Polsce w ciàgu ostatnich 10 lat
by∏ program wszczepów Êlimakowych. Wprowa-
dzenie do praktyki klinicznej tej procedury le-
czenia g∏´bokich ubytków s∏uchu spowodowa∏o
potrzeb´ udoskonalenia metod wczesnego wykry-
wania zaburzeƒ s∏uchu oraz metod diagnostycz-
nych i rehabilitacyjnych. Wydaje si´, ˝e obecnie
rol´ stymulatora rozwoju audiologii polskiej b´dà
odgrywaç programy badaƒ przesiewowych s∏uchu
u noworodków, niemowlàt oraz u dzieci i m∏o-
dzie˝y w wieku szkolnym. 

W wielu dziedzinach audiologia polska nie
ust´puje obecnie pod wzgl´dem poziomu oferowa-
nych us∏ug audiologii Êwiatowej. Dla przyk∏adu,
wczesna diagnostyka zaburzeƒ s∏uchu prowadzona
jest w Polsce z zastosowaniem nowoczesnych,
obiektywnych metod diagnostycznych, a jakoÊç
tych badaƒ nie ust´puje badaniom prowadzonym
w najlepszych oÊrodkach audiologicznych na Êwie-
cie. Warto w tym miejscu zwróciç uwag´ na fakt, ̋ e
Polska jest jednym z nielicznych krajów, w których
w badaniach ma∏ych dzieci stosuje si´ powszech-
nie metod´ s∏uchowych potencja∏ów wywo∏anych
pnia mózgu specyficznà pod wzgl´dem cz´sto-
tliwoÊci. Podobnie jest z programem wszczepów
Êlimakowych. W tym przypadku nie tylko znaczàca
liczba rocznie wykonywanych zabiegów wszcze-
pienia implantu Êlimakowego, ale równie˝ zna-
czàcy wzrost efektywnoÊci tej metody Êwiadczy
o poziomie i zakresie tego programu, porównywal-
nym z innymi krajami Europy Zachodniej i Stanami
Zjednoczonymi. Nale˝y równie˝ podkreÊliç, ˝e
w Polsce zosta∏a rozwini´ta produkcja nowocze-
snego sprz´tu do badaƒ przesiewowych i diagno-
stycznych s∏uchu i narzàdu równowagi, który z po-
wodzeniem jest stosowany w wi´kszoÊci placówek
audiologicznych. To wszystko sprawia, ˝e rozwój
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maga opracowania efektywnych metod obiektyw-
nych, które umo˝liwià weryfikacj´ poprawnoÊci
dopasowania implantu. Trzeba przyznaç, ˝e audio-
logia polska od lat odnotowuje sukcesy na tym
polu. Niezwykle istotnym wyzwaniem wspó∏cze-
snej audiologii jest radykalne zmniejszenie liczby
dzieci z wysi´kowym zapaleniem ucha Êrodkowe-
go. W praktyce oznacza to wdro˝enie programów
badaƒ przesiewowych s∏uchu u dzieci i m∏odzie˝y
oraz zainicjowanie na szerokà skal´ odpowied-
niego post´powania profilaktycznego i terapeu-
tycznego. Od kilku lat prowadzi si´ w Polsce w tym
kierunku konkretne dzia∏ania: uruchomione sà
programy badaƒ przesiewowych s∏uchu u dzieci
i m∏odzie˝y w wieku szkolnym. Tylko w ostatnim
kwartale ubieg∏ego roku na obszarze ca∏ego kraju
wykonano ponad 105 tys. badaƒ, które wykaza∏y,
˝e wÊród wykrytych zaburzeƒ s∏uchu prawie 80%
stanowià zaburzenia s∏uchu typu przewodzenio-
wego. Kolejnym wa˝nym wyzwaniem audiologii
jest wykrywanie dzieci z zaburzeniami procesów
centralnego przetwarzania informacji s∏uchowej.
Ten problem równie˝ wymaga opracowania odpo-
wiednich metod i narz´dzi, które w sposób efek-
tywny umo˝liwià identyfikacj´ tego rodzaju za-
burzeƒ s∏uchu, a których do tej pory praktycznie
w Polsce brak. I wreszcie wczesne wykrywanie
zaburzeƒ s∏uchu typu pozaÊlimakowego. Nie cho-
dzi tu wy∏àcznie o nerwiaki nerwu s∏uchowego
czy guzy kàta mostowo-mó˝d˝kowego, ale równie˝
o neuropati´ s∏uchowà, która – jak si´ okazuje na
podstawie najnowszych badaƒ – wyst´puje znacz-
nie cz´Êciej ni˝ uwa˝ano jeszcze kilka lat temu.

W Polsce istniejà obecnie warunki umo˝li-
wiajàce sprostanie tym wyzwaniom. Je˝eli tak si´
stanie, a istniejà ku temu okreÊlone przes∏anki,
audiologia polska mo˝e si´ znaleêç w grupie kra-
jów, które b´dà wytyczaç nowe kierunki rozwoju
audiologii Êwiatowej. Niewàtpliwie ogromne na-
sycenie najnowoczeÊniejszà technikà i technologià
komputerowà tej specjalnoÊci sprawia, ˝e w istot-
ny sposób nale˝y zmodyfikowaç system kszta∏cenia
lekarzy obierajàcych ten kierunek, aby mogli w
pe∏ni korzystaç z dost´pnych narz´dzi i metod.
W tej sytuacji coraz wi´kszà rol´ muszà odgrywaç
kursy kszta∏cenia podyplomowego oraz warsztaty
naukowo-szkoleniowe, organizowane zresztà od
lat przez ró˝ne oÊrodki audiologiczne. Wydaje si´
tak˝e, ˝e zauwa˝alna jest coraz wi´ksza potrzeba
wprowadzenia systemu kszta∏cenia ustawicznego
oraz opracowania systemu weryfikacji kompetencji
lekarzy dopuszczonych do pracy w tej specjalnoÊci. 

Bioràc pod uwag´ powy˝sze oraz dotych-
czasowà aktywnoÊç Êrodowiska audiologicznego,
mo˝na przewidywaç, ˝e Polska b´dzie si´ w naj-
bli˝szych latach rozwijaç równie dynamicznie jak
w ostatniej dekadzie XX wieku. ●

audiologii polskiej w ostatnich latach mo˝na uznaç
za znaczàcy i satysfakcjonujàcy. Jednak podobnie
jak audiologia Êwiatowa, równie˝ audiologia polska
stoi przed szeregiem wyzwaƒ, do których mo˝na
m.in. zaliczyç:
● wczesne wykrywanie zaburzeƒ s∏uchu u nowo-

rodków
● wczesnà diagnostyk´ zaburzeƒ s∏uchu ma∏ych 

dzieci
● dopasowanie aparatów s∏uchowych u kilkumie-

si´cznych dzieci
● rehabilitacj´ s∏uchu u ma∏ych dzieci za pomocà

aparatów s∏uchowych i wszczepów Êlimakowych
● wczesne wykrywanie zaburzeƒ s∏uchu typu 

przewodzeniowego u dzieci i m∏odzie˝y
● wykrywanie, diagnostyk´ i rehabilitacj´ oÊrod-

kowych zaburzeƒ s∏uchu
● wczesne wykrywanie nerwiaków nerwu s∏ucho-

wego.
Aktualnie w Polsce prowadzi si´ dzia∏ania, któ-

re zmierzajà do praktycznej realizacji wskazanych
powy˝ej celów. Przede wszystkim nale˝y wymieniç
programy badaƒ przesiewowych. Pierwszy z nich to
program powszechnych badaƒ przesiewowych s∏u-
chu u noworodków, realizowany obecnie ze Êrodków
Fundacji Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy,
drugi to program badaƒ przesiewowych s∏uchu, g∏o-
su i mowy przeznaczony dla dzieci i m∏odzie˝y
w wieku szkolnym, realizowany w ramach progra-
mów polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia
i wspierany, co warto podkreÊliç, przez Ministerstwo
Edukacji i Sportu. Wprowadzenie tych programów
do praktyki klinicznej, w tym równie˝ do medycyny
szkolnej, jest wyzwaniem dla wielu specjalistów –
otolaryngologów, audiologów, foniatrów, neonatolo-
gów, pediatrów, logopedów, surdologopedów, peda-
gogów oraz audioprotetyków. 

Niewàtpliwie jednym z trudniejszych wyzwaƒ
wspó∏czesnej audiologii jest dopasowanie aparatu
s∏uchowego u kilkumiesi´cznego dziecka. Aby wy-
konaç to zadanie, trzeba dysponowaç niezwykle
doÊwiadczonà kadrà audioprotetyków, wyposa˝onà
w nowoczesne narz´dzia i metody umo˝liwiajàce
jak najbardziej efektywne dopasowanie aparatu
s∏uchowego. Trzeba równie˝ dysponowaç odpo-
wiednio wyszkolonà kadrà logopedów, surdologo-
pedów i psychologów, która w kompetentny spo-
sób, za pomocà nowoczesnych metod poprowadzi
rehabilitacj´ ma∏ego, kilkumiesi´cznego dziecka
z wadà s∏uchu. Poniewa˝ rozwój polskiej audiologii
w najbli˝szych latach zale˝y w du˝ym stopniu od
powodzenia programów przesiewowych, nale˝y
uczyniç wszystko, aby programy te by∏y realizo-
wane na najwy˝szym poziomie merytorycznym
i organizacyjnym. 

Niezwykle wa˝nym wyzwaniem audiologii jest
dopasowywanie implantów Êlimakowych u ma∏ych
dzieci, w wieku oko∏o pó∏tora roku. Proces ten wy-
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