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Drodzy Czytelnicy,

w marcu br. w wieku 90 lat zmar∏ prof.
Bogus∏aw Moszyƒski, by∏y kierownik Kliniki
Otolaryngologii II Wydzia∏u Lekarskiego
Akademii Medycznej w Warszawie. W okresie
swojej aktywnoÊci zawodowej by∏ w Polsce
wielkim autorytetem w chirurgii ucha Êrodko-
wego oraz chirurgii nerwu twarzowego.     

Mia∏em z Nim ograniczony kontakt zawo-
dowy i personalny: by∏ recenzentem mojej
pracy doktorskiej i jako Konsultant Wojewódzki
przyjmowa∏ ode mnie egzamin I stopnia z la-
ryngologii. Jednak jako kierowniki Kliniki
uzna∏em, ˝e moim obowiàzkiem jest uczestni-
czyç w uroczystoÊciach pogrzebowych i po˝e-
gnaç Pana Profesora. By∏y one skromne, ale
niezwykle dostojne z racji obecnoÊci Kompanii
Honorowej Wojska Polskiego. Refleksj´ mojà
natomiast wywo∏a∏ ca∏kowity brak obecnoÊci
reprezentantów naszego Êrodkowiska laryn-
gologicznego. Wprawdzie w gronie wycho-
wanków – wspó∏pracowników obecnych na
Jego pogrzebie by∏y dwie osoby z tytu∏em
samodzielnego pracownika nauki, to poza
nimi nie by∏o NIKOGO z tych, którzy uwa˝ajà
si´ za liderów w naszym Êwiecie laryngolo-
gicznym. I myÊl´, ˝e to nie tak powinno byç.
Rozumiem, ˝e profesor Moszyƒski przeszed∏
na emerytur´ przed dwudziestu laty i wielu z jego
pokolenia ju˝ nie ma wÊród nas. Ale jesteÊmy
my, którzy kontynuujemy jego dorobek. I z tego
powodu polecam Paƒstwu przeczytanie mojego
artyku∏u „Giganci Rynologii”, który zbiegiem
okolicznoÊci zawarty jest akurat w tym numerze.

¸àcz´ wyrazy szacunku.

prof. Antoni Krzeski

Warszawa, kwiecieƒ 2015 r.
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BOGUS¸AW MOSZY¡SKI
(1924–2015)

Urodzi∏ si´ 3 grudnia 1924 roku w Szpitalu
Po∏o˝niczym im. Âwi´tej Zofii w Warszawie,
w rodzinie rolników z tradycjami. Prapradziadek
Kacper Miross by∏ w∏aÊcicielem znacznych tere-
nów na dzisiejszej Woli. Jego syn W∏adys∏aw
mia∏ du˝e gospodarstwo rolniczo-ogrodnicze
w okolicy ulicy Okopowej. Ojciec Stanis∏aw
po kilkunastu latach przymusowej s∏u˝by w woj-
sku rosyjskim podobnie zajà∏ si´ rolnictwem i wa-
rzywnictwem. Dzieciƒstwo i m∏odoÊç Bogus∏aw
Moszyƒski sp´dzi∏ z rodzicami i m∏odszym o dwa
lata bratem (póêniejszym chirurgiem szcz´ko-
wym) w domu w Lubiczowie, blisko Warszawy.
Tam skoƒczy∏ szko∏´ podstawowà. Nast´pnie
razem z bratem ucz´szcza∏ do prywatnego gim-
nazjum zwanego „Collegium” w Warszawie
przy ulicy Leszno, po czym uczy∏ si´ przez rok
w Gimnazjum i Liceum Zgromadzenia Kupców.
Po wybuchu wojny w 1939 r. Niemcy zamkn´li
wszystkie szko∏y Êrednie i wy˝sze. Rodzice za∏a-
twili wówczas kszta∏cenie eksternistyczne:
ch∏opcy uczyli si´ w domu, do którego przyje˝d˝a-
li nauczyciele. W 1943 roku zda∏ matur´ przed
tajnà komisjà z∏o˝onà z pedagogów Liceum Zgro-
madzenia Kupców i Kuratorium Warszawskiego.
Nast´pnie podjà∏ studia na Wydziale Lekarskim
tajnego Uniwersytetu Warszawskiego. Wyk∏ady
odbywa∏y si´ w prywatnych mieszkaniach stu-
dentów, w dziesi´cioosobowych kompletach,
çwiczenia w ró˝nych pracowniach szpitalnych.
Za namowà ojca, by uniknàç aresztowania,
wstàpi∏ do Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej w Babi-
cach i porusza∏ si´ po mieÊcie w mundurze. Ju˝
jako pi´tnastolatek pracowa∏ w konspiracji: roz-
rzuca∏ ulotki, pisa∏ na p∏otach symbole Polski
Walczàcej. RównoczeÊnie z rozpocz´ciem studiów
zosta∏ ˝o∏nierzem Armii Krajowej. Jako student
zosta∏ skierowany do podziemnej Podchorà˝ówki,
którà ukoƒczy∏ w 1944 roku w stopniu kaprala
podchorà˝ego i dosta∏ przydzia∏ do zgrupowania
„HarnaÊ”, kompania „Gra˝yna”. Mia∏ pseudonim

„Farys”. W ostatnich miesiàcach przed wybu-
chem powstania bardzo chcia∏ pracowaç w Szpi-
talu Wolskim przy ulicy P∏ockiej 26 (póêniejszy
Instytut Gruêlicy i Chorób P∏uc), który w latach
okupacji sta∏ si´ oÊrodkiem tajnego nauczania
medycyny, zapleczem medycznym AK oraz miej-
scem schronienia dla zagro˝onych lub przeÊlado-
wanych. Nie uda∏o mu si´ jednak nawiàzaç kon-
taktów. Uzna∏ póêniej, ̋ e tak chcia∏a opatrznoÊç.

Podczas Powstania Warszawskiego, po utwo-
rzeniu Oddzia∏u Wojskowej Stra˝y Po˝arnej
przez kapitana „Janusza” (Mariusz Westfal),
zosta∏ jego zast´pcà. Oddzia∏ mia∏ gasiç po˝ary
w niszczonych domach, a tak˝e kierowany by∏
do innych zadaƒ. Wielokrotnie cudem uchodzi∏
z ˝yciem z bombardowanych domów. W ostat-
nich dniach powstania otrzyma∏ legitymacj´
podporucznika. 1 paêdziernika zosta∏o podpisane
zawieszenie broni. Powstaƒcy jako kombatanci
mieli byç wzi´ci do niewoli. Czwórkami udawali
si´ wi´c do Domu Akademickiego przy placu Na-
rutowicza, gdzie oddawali broƒ. Stojàcy w roz-
kroku gestapowcy i wermachtowcy, patrzàc iro-
nicznie, g∏oÊno sobie z nich kpili. To by∏o straszne
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prze˝ycie dla m∏odych ludzi, majàcych wol´ wal-
ki do koƒca. „Farysowi” podczas pierwszego po-
stoju uda∏o si´ opuÊciç kolumn´ powstaƒców
zmierzajàcà do punktu zbornego w O˝arowie,
dzi´ki czemu nie dosta∏ si´ do niewoli. W pi´kny,
s∏oneczny, zimowy dzieƒ 19 stycznia 1945 roku
zakoƒczy∏a si´ pi´cioletnia okupacja niemiecka,
a rozpocz´∏a si´ okrutna okupacja bolszewicka,
jak pisa∏ w swojej ksià˝ce zatytu∏owanej „Zacho-
waç w pami´ci”, wydanej w 2013 roku. 

Wydzia∏ Lekarski Uniwersytetu Warszawskie-
go po wojnie wznowi∏ dzia∏alnoÊç na Grocho-
wie, w budynku Szko∏y Weterynarii. Bogus∏aw
Moszyƒski dosta∏ si´ tu na II rok studiów. Dy-
plom lekarza w Akademii Medycznej w Warsza-
wie otrzyma∏ 15 grudnia 1950 roku. Komisja
Przydzia∏u Pracy skierowa∏a go do pracy na Od-
dziale Laryngologicznym Szpitala Wojewódz-
kiego w Katowicach, gdzie, jak wspomina∏,
dochodzi∏ do wszystkiego sam, ci´˝kà pracà.
W okresie dwóch lat uzyska∏ I stopieƒ specjali-
zacji z laryngologii i stopieƒ doktora nauk me-
dycznych. Tytu∏ pracy brzmia∏: „Wp∏yw ha∏asu
na narzàd s∏uchu robotników”. W 1953 roku roz-
poczà∏ prac´ na stanowisku asystenta Oddzia∏u
Laryngologicznego Szpitala MSW w Warszawie.
RównoczeÊnie pracowa∏ jako wolontariusz w Kli-
nice Laryngologii Szpitala Dzieciàtka Jezus.
W 1955 roku otrzyma∏ etat naukowy w Klinice
Laryngologii AM w Warszawie. W tym roku uzy-
ska∏ te˝ II stopieƒ specjalizacji z laryngologii.

W 1966 roku, po kilku latach ̋ mudnych ope-
racji na królikach (uzna∏, ˝e czynnoÊç nerwu
twarzowego i jego uszkodzenia sà dobrze wi-
doczne u tych ciàgle poruszajàcych nosem zwie-
rzàt) obroni∏ prac´ habilitacyjnà pt. „Wp∏yw
dekompresji na stan uszkodzonego nerwu twa-
rzowego” i otrzyma∏ stopieƒ naukowy docenta
nauk medycznych. W 1970 r. objà∏ ordynatur´
na Oddziale Laryngologicznym Szpitala Wolskiego
w Warszawie na etacie docenta Akademii Me-
dycznej, z mo˝liwoÊcià kontynuacji pracy nauko-
wej oraz szkolenia studentów. Po kilku latach
Oddzia∏ Laryngologiczny zosta∏ przekszta∏cony
w Katedr´ i Klinik´ Oto-Ryno-Laryngologii
II Wydzia∏u Lekarskiego w Warszawie. W 1975 r.
zosta∏ powo∏any przez ministra zdrowia na stano-
wisko specjalisty wojewódzkiego, które sprawo-
wa∏ do roku 1995, do przejÊcia na emerytur´.
Nieustannie dà˝y∏ do tego, by poziom wykony-
wanych w klinice operacji by∏ jak najwy˝szy.
Po powrocie z trzymiesi´cznego stypendium

naukowego w klinikach laryngologicznych w Pa-
ry˝u i Bordeaux, gdzie by∏ szkolony przez Michela
Portmanna w operacjach mikrochirurgicznych
ucha, wspólnie z polskimi zapaleƒcami mechaniki
precyzyjnej skonstruowa∏ narz´dzia do operacji
ucha (mikrohaczyki, mikroigie∏ki i inne potrzebne
narz´dzia) i jako pierwszy w Polsce zaczà∏ wyko-
nywaç operacje interpozycji i stapedektomii
w otosklerozie. Podobnie, razem ze wspomnia-
nymi wspó∏pracownikami skonstruowa∏ tzw. sy-
fon, czyli aparat do odleg∏ego mro˝enia ciek∏ym
azotem stanów przedrakowych strun g∏osowych,
ma∏ych guzków, naczyniaków, polipków. Innà
metodà mikrochirurgii, którà zaczà∏ stosowaç
jako jeden z pierwszych w Polsce, by∏o chirur-
giczne leczenie samoistnych i pourazowych po-
ra˝eƒ nerwu twarzowego. Zajmowa∏ si´ tak˝e,
wspólnie z pracujàcymi w klinice asystentami,
zamykaniem ubytków b∏on b´benkowych ró˝nymi
metodami. Przywraca∏ dzieciom s∏uch w wadach
wrodzonych, precyzyjnie odtwarzajàc przewód
s∏uchowy zewn´trzny i ucho Êrodkowe. 12 lipca
1982 r. Rada Paƒstwa nada∏a mu tytu∏ naukowy
profesora nadzwyczajnego, a 17 kwietnia 1990
roku prezydent RP nada∏ mu tytu∏ naukowy pro-
fesora zwyczajnego nauk medycznych. W latach
1977–1981 pe∏ni∏ funkcj´ prodziekana II Wy-
dzia∏u Lekarskiego.

Bogus∏aw Moszyƒski by∏ wymagajàcym na-
uczycielem, stawia∏ uczniom wysoko poprzeczk´,
ale takim by∏ i wobec siebie. W okresie 40-letniej
pracy w Akademii Medycznej napisa∏ sam
i wspólnie z asystentami 142 prace naukowe,
publikowane w piÊmiennictwie polskim i zagra-
nicznym. Wyda∏ dwa podr´czniki: „Krioterapia
w otolaryngologii” (z dr. Krzysztofem Miszkà)
oraz „Piel´gnowanie w chorobach ucha, nosa,
gard∏a i krtani” (z prof. Ewà Kossowskà). Wypro-
mowa∏ pi´ciu doktorantów, dwie osoby w póê-
niejszym okresie uzyska∏y tytu∏ profesora.
Na emerytur´ przeszed∏ w 1995 roku w wieku
70 lat. Czu∏ si´ na tyle m∏odo, ̋ e chcia∏ pracowaç
dalej. Niestety, przepisy by∏y nieub∏agane. By∏
dwukrotnie ˝onaty. Z pierwszà ˝onà, lekarzem
okulistà, mia∏ dwóch synów. Rozstanie z ˝onà
prze˝y∏ boleÊnie. Po kilku latach o˝eni∏ si´
ponownie. Z drugà ̋ onà prze˝y∏ 40 lat, do swojej
Êmierci. Przy niej si´ zmieni∏ i sta∏ si´ lepszym
cz∏owiekiem – tak pisze w swojej ksià˝ce.

Zmar∏ 19 marca 2015 roku. Spoczywa
na Cmentarzu Powàzkowskim w Warszawie.

dr med. El˝bieta Zientalska
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Kiedy przed ponad dwoma laty pracowa∏em
nad koncepcjà programu RhinoForum 2014, szu-
ka∏em pomys∏u na tytu∏ cyklu wyk∏adów, które
mia∏y byç wyg∏oszone przez twórców chirurgii
endoskopowej zatok przynosowych: prof. H. Stam-
mbergera, prof. D. Kennedy'ego, prof. V. Lund oraz
prof. S.J. Zinreicha. Nie by∏o to ∏atwe, albowiem
wszystko, co przychodzi∏o mi do g∏owy, brzmia∏o
albo stereotypowo, albo banalnie. Na szcz´Êcie los
mi sprzyja∏. Wydarzenia, w których bra∏em udzia∏,
podsun´∏y mi pomys∏ na nazw´ GIGANCI RYNO-
LOGII. 

Przypadek sprawi∏, ̋ e by∏em s∏uchaczem cyklu
koncertów muzyki rockowej pod nazwà Giganci
Rocka, organizowanych w owym czasie w jednym
z oÊrodków wypoczynkowych na Wybrze˝u. Dzi´ki
temu wspania∏emu pomys∏owi mogliÊmy us∏yszeç
i zobaczyç wielkich twórców tej muzyki u schy∏ku
ich kariery, a mo˝e nawet ˝ycia. Niestety, w cza-
sach mojej m∏odoÊci muzyki rockowej mo˝na by∏o
tylko s∏uchaç. Praktycznie nie by∏o ˝adnej mo˝li-
woÊci zobaczenia jej twórców czy prze˝ycia ich
koncertów. Wszystko zas∏ania∏a „˝elazna kurtyna”. 

Nied∏ugo potem b´dàc w Nowym Jorku, obej-
rza∏em w Metropolitan Opera w ca∏oÊci dramat
muzyczny Ryszarda Wagnera PierÊcieƒ Nibelungów
w zupe∏nie nowej inscenizacji. I tam, podczas
przedstawienia Z∏ota Renu, ws∏uchujàc si´ w arie
dwóch gigantów Fosolta i Fafnera, uzna∏em pomys∏
u˝ycia nazwy Giganci Rynologii za znakomity.

Taka by∏a geneza. Pojawi∏y si´ jednak wàtpli-
woÊci, kiedy przysz∏a refleksja, kim byli giganci
w dziejach Êwiata. W mitologii greckiej gigantami

GIGANCI RYNOLOGII*
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski, lek. Martyna Waniewska-¸´czycka

GIANTS OF RHINOLOGY
When I was creating the concept of the RhinoForum
2014 program, over two years ago, I was looking for
an idea of series of lectures titles. They were meant
to be presented by the authors of endoscopic surgery of
the paranasal sinuses – prof. H. Stammberger, prof.
D. Kennedy, prof. V. Lund and prof. S.J. Zinreich. It was
not so easy at all, because all I could think of seemed
infantile or trivial. Fortunately fate favored me.
Events in which I participated gave me the idea for the
name of the conference – GIANTS OF RHINOLOGY.

By chance, I was a listener of rock music concert
series held at that time in one of the resorts on the
coast called Giants of Rock. It was a great idea,
which allowed many of us to hear and see the great
musicians at the end of their careers, or even life.
Unfortunately, in the times of my youth, rock music
could be only listened. Practically, there was no oppor-
tunity to see the artists or experience their concert.
All that was obscured by the „iron curtain”.

Soon after being in New York I watched the
whole R. Wagner's musical drama „Ring of the Nibe-
lungen” in a completely new production at the Metro-
politan Opera. During the performance of „Rhein
Gold” listening to the songs of two giants, Fosolt and
Fafner, I found using the name „Giants of Rhinology”
for the conference title as an excellent idea.

That was the genesis. But at the same time appe-
ard a doubt, when it came to reflect who the giants
were in the history of the world. In Greek mythology,
the giants are equivalents for strongmen, people with
large size. However, in the Germanic mythology giants
are seen as characters that didn’t merit for respect.
Here we have the source of an impasse. Being convinced
of the perfect idea for the title, I knew I would not be
able to defend it without the good ideology. Invited
speakers, after all, were neither strongman nor people
that do not deserve full respect.

(Mag. ORL, 2015, 54, XIV, 55–59)

Klinika Otorynolaryngologii 
Wydzia∏ Lekarsko-Dentystyczny 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 
Kierownik Kliniki: prof. Antoni Krzeski 
Szpital Czerniakowski 
ul. St´piƒska 19/25, 00-739 Warszawa

* Wyk∏ad prof. A. Krzeskiego wyg∏oszony podczas uroczy-
stoÊci otwarcia konferencji RhinoForum 2014, która odby∏a
si´ w Warszawie 5–6 grudnia 2014 r.

„Nos esse quasi namos humeris
insidentes, ut possimus plura cis
et remotiora videre”.

Bernard of Chartres, XII c.
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Ryc. 2A. Witra˝e w katedrze w Chartres przedstawiajàce
ewangelistów siedzàcych na ramionach proroków.

Ryc. 2. Katedra Chartres.

okreÊla si´ si∏aczy czy wielkoludów. Natomiast
w mitologii germaƒskiej giganci raczej nie sà spo-
strzegani jako ci zas∏ugujàcy na szacunek. I tu
powsta∏ impas. By∏em przekonany o doskona∏ym
pomyÊle na tytu∏, wiedzia∏em jednak, ˝e nie
obroni´ go bez dobrego uzasadnienia. Wszak za-
proszeni wyk∏adowcy nie byli ani si∏aczami, ani
osobami niezas∏ugujàcymi na pe∏en szacunek.
I wtedy przysz∏y mi z pomocà nauki pobierane
u progu kariery zawodowej u mojego nauczyciela
i mistrza Pana Profesora Grzegorza Janczewskiego,
który wielokrotnie przy okazji ró˝nych wyk∏adów
i wystàpieƒ powtarza∏: JesteÊmy kar∏ami stojàcymi
na ramionach gigantów. Przyznam si´, ̋ e wówczas
nie zapami´ta∏em, kto by∏ autorem tej myÊli. 

I tu zacz´∏a si´ moja inspirujàca przygoda
intelektualna. Postanowi∏em przeprowadziç nie-
zwykle fascynujàce badanie ewolucji tej wielkiej
myÊli, wyra˝onej przez francuskiego filozofa
i humanist´ Bernarda z Chartres w liÊcie z 1130
roku: Nos esse quasi namos humeris insidentes,
ut possimus plura cis et remotiora videre.
(JesteÊmy jak kar∏y stojàce na ramionach olbrzy-
mów, dzi´ki temu jesteÊmy w stanie widzieç
wi´cej i dalej ni˝ staro˝ytni) (ryc. 1).

Poczyni∏em wiele staraƒ, aby odnaleêç ilu-
stracj´ przedstawiajàcà postaç tego wybitnego
myÊliciela, niestety bezskutecznie. Natomiast
przy okazji tych poszukiwaƒ okaza∏o si´, ̋ e w ka-
tedrze w Chartres, zbudowanej na prze∏omie
XII i XIII w., znajduje si´ od strony po∏udniowej
pi´ç monumentalnych witra˝y. Centralny przed-
stawia Matk´ Boskà z dzieciàtkiem, a po bokach
znajdujà si´ cztery witra˝e ukazujàce czterech
ewangelistów: Jana, Mateusza, Marka i ¸ukasza,
którzy siedzà na ramionach proroków: Izajasza,
Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. Zobaczyli Mesjasza,
o którym mówili prorocy (ryc. 2 i 2A). Bioràc
pod uwag´ dat´ listu Bernarda z Chartres, w któ-
rym zawar∏ t´ myÊl, oraz lata budowy katedry, na-
le˝y domniemywaç, ˝e autor witra˝y musia∏ znaç
myÊl Bernarda z Chartres, bàdê te˝ Bernard
z Chartres pozna∏ wczeÊniej projekt tych witra˝y.
Ciekawe, czy i jakie prowadzili dysputy?

Poszukujàc interpretacji myÊli Bernarda
z Chartres, natrafi∏em na kolejnà postaç. Biskup
Jan z Salisbury – Êredniowieczny humanista,
uczony i pisarz – z wielkà aprobatà rozwija jego
myÊl w teologicznej rozprawie The Metalogicon
wydanej w 1159 roku: JesteÊmy kar∏ami, którzy
wspi´li si´ na ramiona olbrzymów. W ten sposób
widzimy wi´cej i dalej ni˝ oni, ale nie dlatego,
a˝eby wzrok nasz by∏ bystrzejszy lub wzrost
s∏uszniejszy, ale dlatego, i˝ to oni dêwigajà nas
w gór´ i podnoszà o ca∏à gigantycznà wysokoÊç.
(We are like dwarfs sitting on the shoulders of

giants. We see more, and things that are more
distant, than they did, not because our sight is
superior or because we are taller than they, but
because they raise us up, and by their great sta-
ture add to ours).

Na przestrzeni wieków do tej maksymy po-
wraca∏o wielu myÊlicieli, na przyk∏ad w XVI wieku
Stella Didacus, wybitny hiszpaƒski teolog (ryc. 3),
wyrazi∏ poglàd: Kar∏y siedzàce na ramionach
gigantów widzà dalej ni˝ oni sami. (Dwarfs on
the shoulders of giants see further than the
giants themselves).

Z kolei angielski humanista Robert Burton
(ryc. 4) w swoim dziele „The Anatomy of Melan-
choly”, opublikowanym w 1621 roku, b´dàcym
rozprawà medyczno-psychologicznà na temat de-
presji, równie˝ nawiàzuje do myÊli Stelli Didacusa,
piszàc: Karze∏ stojàcy na ramionach giganta mo˝e
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Ryc. 8. Profesor
Gerald Holdon.

Ryc. 5. 
George Herbert.

Ryc. 9. Profesor
Hal Abelson.

Ryc. 10. Albert
Einstein.

Ryc. 3. Stella
Didacus.

Ryc. 4. Robert 
Burton.

Ryc. 7. Dwupensówka brytyjska
z wyt∏oczonym na otoku napi-
sem: Standing on the shoulders
of giants.

Ryc. 6. Sir Isaak
Newton.

widzieç dalej ni˝ on sam.
(A dwarf standing on the sho-
ulders of a giant may see far-
ther than a giant himself).

Angielski poeta epoki
baroku, mówca anglikaƒski
Georg Herbert (ryc. 5) u˝y∏
podobnego sformu∏owania
w dziele „Jacula Prudentum”,
opublikowanym w 1651 roku:
Karze∏ siedzàcy na ramionach
giganta widzi dalej z nich
dwóch. (A dwarf on a giant's
shoulders sees farther of the
two).

Wymienieni wielcy huma-
niÊci mieli pe∏nà ÊwiadomoÊç,
jak ogromy wp∏yw na ich wiedz´
i wiedz´ nast´pnych pokoleƒ
majà osiàgni´cia poprzedni-
ków. Z czasem sami stawali si´
gigantami, a ich wiedza s∏u-
˝y∏a kolejnym pokoleniom.

W 1675 roku wybitny an-
gielski astrofizyk sir Isaak
Newton (ryc. 6) napisa∏ w li-
Êcie do Roberta Hooka, wiel-
kiego eksperymentatora an-
gielskiego XVII wieku: JeÊli
widzia∏em dalej, to dzi´ki te-
mu, ˝e sta∏em na ramionach
olbrzymów. (If I have seen
further it is by standing on
shoulders of giants).

Wielki autorytet naukowy
Newtona w Êwiecie sprawi∏,
˝e w wielu publikacjach mo˝-
na znaleêç opini´, i˝ to on jest
autorem tej myÊli. Ciekawy
komentarz do osiàgni´ç New-
tona przedstawi∏ amerykaƒ-
ski naukowiec, fizyk, prof.
Alan Corner w swojej ksià˝ce

„Uncommon Sense. The Heretical Nature of
Science” [...] Newton wygra∏ cz´Êciowo dlatego,
jak to sam ujà∏, ̋ e sta∏ na ramionach olbrzymów,
a cz´Êciowo dlatego, ˝e by∏ najwi´kszym gigan-
tem z nich wszystkich [...] (Newton won the race
in part because, as he put it, he had stood on the
shoulders of giants and in part because he just
happened to be the bigest giant of them all).

Zas∏ugi Newtona dla nauki by∏y niewàtpli-
wie przeogromne. Mia∏ równie˝ wielki autorytet
spo∏eczny. Za swoje osiàgni´cia i odkrycia zosta∏
mianowany przez króla Wilhelma III Oraƒskiego
mistrzem mennicy królewskiej (Master of the
Royal Mint). Tym samym sta∏ si´ opiekunem
brytyjskiego funta. I to on w∏aÊnie wprowadzi∏
do produkcji monet procedur´ nacinania ich ran-
tów (otoków). W ten prosty sposób ograniczy∏
nielegalny, aczkolwiek bardzo cz´sto praktyko-
wany proceder obrzynania brzegów monet,
które produkowano z metali szlachetnych. I za-
pewne dlatego do dzisiaj mo˝na na otoku dwu-
pensówki brytyjskiej zobaczyç wyt∏oczony napis:
Standing on the shoulders of giants (Stojàc
na ramionach gigantów) (ryc. 7).

S∏owa Bernarda z Chartres sà nadal ̋ ywe we
wspó∏czesnych czasach. Wybitni intelektualiÊci
XX i XXI wieku równie˝ si´ do nich odwo∏ujà.
I tak na przyk∏ad podobnych s∏ów u˝y∏ prof. Gerald
Holdon, wyk∏adowca fizyki na universytecie
Harvarda (USA) (ryc. 8): W nauce mamy wyjàt-
kowy zaszczyt siedzieç obok siebie z gigantami,
na których barkach stoimy. (In the sciences we
are now uniquely privileged to sit side by side
with the giants on whose shoulders we stand).

Hal Abelson, amerykaƒski profesor z dzie-
dziny elektroniki i informatyki (ryc. 9), ujà∏ prze-
wrotnie t´ myÊl: Je˝eli nie si´ga∏bym tak daleko
jak inni, to dlatego, ˝e giganci stali na moich ra-
mionach. (If I have not seen as far as others, it is
because giants were standing on my shoulders).

Czy te˝ jeden z najwi´kszych fizyków
XX wieku Albert Einstein (ryc. 10), który stwier-
dzi∏: JeÊli widzia∏em cokolwiek, to dlatego, ˝e
sta∏em na ramionach olbrzymów. (If I have seen
anything... it is by standing on the shoulders of
giants).

Cieszàcy si´ du˝à popularnoÊcià brytyjski
astrofizyk Stephen Hawking wyda∏ w 2002 roku
ksià˝k´ pt. „On the Shoulders of Giants” (Na ra-
mionach gigantów) (ryc. 11), w której umieÊci∏
wybór tekstów naukowych, mi´dzy innymi
Isaaca Newtona, Alberta Einsteina i Miko∏aja
Kopernika. Opatrzy∏ je w∏asnym komentarzem,
podkreÊlajàc ogromny wp∏yw odkryç dokona-
nych przez tych gigantów na sposób postrzega-
nia Êwiata przez wspó∏czesnych. 
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Cz´sto nie zdajemy sobie sprawy, ̋ e naszym
bogactwem sà lub by∏y osoby tak zaanga˝owane,
tak dociekliwe, majàce niez∏omnà potrzeb´
odkrywania tajemnic otaczajàcego nas Êwiata,
nieustannie poszukujàce odpowiedzi na wiele
niewyjaÊnionych pytaƒ. Dà˝à one niestrudzenie
do wyznaczonego celu, cz´sto pomimo krytyki
i negatywnego nastawienia otoczenia do ich wi-
zji. Sà to wspania∏e osobowoÊci, które walczàc
z wiatrakami pi´trzàcych si´ trudnoÊci, tworzà
dziÊ Êwiat niekoƒczàcych si´ mo˝liwoÊci. Powin-
niÊmy byç z nich dumni. Nie musimy przecho-
dziç przez ten wielki trud bycia pionierami.
To w∏aÊnie te osoby zostawiajà dla nas czàstk´
siebie, elementy wielkich ramion gigantów,
na które wspinajà si´ nast´pne pokolenia, tworzàc
histori´ kolejnych twórczych odkryç. Nieprzypad-
kowo zatem otwierajàc
tegorocznà konferen-
cj´ RhinoForum 2014
w Warszawie, nawià-
zuj´ do s∏ów po raz
pierwszy wypowie-
dzianych przez Bernar-
da z Chartres
w XII wieku. 

Przed trzydziestu
laty zosta∏y opubliko-
wane podstawy czyn-
noÊciowej chirurgii en-
doskopowej zatok przy-
nosowych, której au-
torami sà: prof. David
Kennedy (USA), prof.
Heinz Stammberger
(Austria) i prof. James

Ryc. 11. 
Ok∏adka ksià˝ki 
Stephena Hawkinga.

Ryc. 13. Rzeêba Standing
on the shoulders of giants
autorstwa Do-Ho Suha.

Ryc. 14. Ok∏adka p∏yty grupy OASIS Standing on the
shoulders of giants.

Ryc. 12. Profesor
John Ziman.

Znakomity fizyk, humanista, nauczyciel i au-
tor wielu publikacji profesor John Ziman (ryc. 12)
ujà∏ w jednym ze swoich esejów, opublikowanym
w 1968 roku, myÊl Bernarda z Chartres nast´pu-
jàcymi s∏owami: Ka˝dy naukowiec patrzy zarówno
swoimi oczami, jak i oczami swoich poprzedni-
ków. (Every scientist sees through his own eyes
and also through the eyes of his predecessors
and colleagues).

Kiedy si´ rodzimy, jesteÊmy kar∏ami ze
wzgl´du na swojà niewiedz´. Ka˝dy z nas musi
si´ zmierzyç z rzeczywistoÊcià. Ale dorastajàc,
korzystamy z doÊwiadczeƒ swoich poprzedni-
ków. Stajemy si´ bogatsi o wiedz´ wielu pokoleƒ,
pami´tajàc, ˝e ci przed nami kiedyÊ te˝ spoglà-
dali na Êwiat oczami kar∏ów. Ale nieustannie po-
konujàc trudnoÊci i odkrywajàc mozolnie, krok
po kroku, nowà rzeczywistoÊç, stawali si´ gigan-
tami. Warto te˝ wspomnieç, ˝e te „skrzydlate
s∏owa” Bernarda z Chartres zosta∏y rozpo-
wszechnione nie tylko w nauce. Maksym´ t´
oddaje mi´dzy innymi znakomita rzeêba w nowo-
orleaƒskim ogrodzie rzeêb Sydneya i Walda Be-
sthoffów (USA), zatytu∏owana Standing on the
shoulders of giants (Stojàc na ramionach olbrzy-
mów). Rzeêba ta zosta∏a zaprojektowana przez
koreaƒskiego artyst´ Do-Ho Suha. Sk∏ada si´
ona z dziewi´çdziesi´ciu oÊmiu figur ustawio-
nych jedna na drugiej i si´ga siedmiu metrów
wysokoÊci. Z perspektywy mo˝e przypominaç
ludzki kr´gos∏up, na którego szczycie stoi postaç.
Jej pole widzenia jest przeogromne, ale wy∏àcznie
dzi´ki ustawieniu na ramionach kolejnych postaci
(ryc. 13).

Ciekawostkà niewàtpliwie jest album mu-
zyczny noszàcy tytu∏ Standing on the shoulders
of giants, który wyda∏a w 2000 roku grupa roc-
kowa OASIS (ryc. 14).
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Ryc. 19. 
Profesor Ludwik
Hirszfeld.

Ryc. 20. Nagrobek prof. Zbigniewa Religi na warszaw-
skim Cmentarzu Powàzkowskim.

Ryc. 15. 
Profesor David
Kennedy (USA).

Ryc. 16. 
Profesor Heinz
Stammberger
(Austria).

Ryc. 17. 
Profesor James
Zinreich (USA).

Ryc. 18. 
Profesor Valerie
J. Lund 
(W. Brytania).

Zinreich (USA) Giganci wspó∏-
czesnej Rynologii (ryc. 15–17).
To w∏aÊnie te prze∏omowe dla
nas publikacje z zakresu chi-
rurgii zatok by∏y owocem ich
pracy, jak równie˝ pracy wielu
ich poprzedników. Do gro-
na Gigantów Rynologii rów-
nie˝ nale˝y prof. Valerie J.
Lund, zajmujàca si´ od wcze-
snych lat 80. ubieg∏ego wieku
endoskopowà chirurgià zatok
i jej praktycznym zastoso-
waniem. Jest ona wielkim na-
uczycielem i propagatorem
chirurgii endoskopowej zatok
przynosowych i dzisiaj nale˝y
jà uznaç za Pierwszà Dam´
Âwiatowej Rynologii (ryc. 18).
Mam prawdziwà satysfakcj´
z goszczenia tych WIELKICH
ZNAKOMITOÂCI w jednym
miejscu i jednym czasie, tutaj,
w Warszawie podczas Rhino-
Forum 2014. ZnakomitoÊci,
dzi´ki których pracy, wiedzy
i osiàgni´ciom kolejne, m∏ode
pokolenia mogà zrobiç nast´p-
ny krok do przodu na drodze
poznawania tego, co ca∏y czas
nieodkryte. Bardzo Paƒstwu
dzi´kujà za obecnoÊç dzisiaj
wÊród nas.

To w∏aÊnie ONI swojà wy-
trwa∏oÊcià i ˝mudnà pracà po-
twierdzajà s∏owa wybitnego
polskiego mikrobiologa, od-
krywcy metody dziedziczenia
grupy krwi, prof. Ludwika
Hirszfelda (ryc. 19): Kto chce
zapaliç innych, musi p∏onàç.
(Who wants to light the others,
must burn).

Podobna myÊl zosta∏a
umieszczona na grobie wybit-
nego polskiego kardiochirurga,
profesora Zbigniewa Religi,
który niedawno od nas odszed∏
(ryc. 20): ...˚eby innych zapaliç,
trzeba samemu p∏onàç... 

Przywo∏ujàc t´ maksym´,
mam w pami´ci mój pierwszy
kontakt z chirurgià endosko-
powà zatok przynosowych
w 1986 roku w Atenach oraz
nast´pny w 1994 r. w Filadelfii.

To wówczas, dzi´ki obecnym tutaj wÊród nas
Gigantom, ogarnà∏ mnie ogieƒ, który p∏onie
do dnia dzisiejszego. ˚ycz´ ka˝demu z uczestni-
ków RhinoForum 2014, aby równie˝ spotka∏ kogoÊ
na swojej drodze, kto przeka˝e mu swoje doÊwiad-
czenie i zami∏owanie do idei, i aby jego ramiona
wznosi∏y go w gór´. ●

Materia∏ êród∏owy i fotografie – internet.
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GRANULOMATOSIS WITH POLYANGIITIS – QUICK
REFERENCE GUIDE FOR ENT SPECIALISTS

Granulomatosis with polyangiitis is an idiopathic
systemic disease with a broad spectrum of clinical
manifestations. The recent development of olfacto-
logical, endoscopic and radiological diagnostic
methods has allowed to extend the knowledge of
disorders following this disease, especially in the
area of upper respiratory tract. The aim of this paper
is to present current knowledge on granulomatosis
with polyangiitis necessary in clinical practice of
ENT specialists.

(Mag. ORL, 2015, 54, XIV, 61–69)

Key words:
granulomatosis with polyangiitis, ANCA-associated
vasculitis

ZiarniniakowatoÊç z zapaleniem naczyƒ
(Wegenera) (ang. granulomatosis with polyan-
giitis, GPA) to idiopatyczna choroba uk∏adowa
obejmujàca szerokie spektrum manifestacji kli-
nicznych. Pierwszy pe∏ny kliniczny opis tej jed-
nostki opublikowa∏ w 1931 r. student medycyny
Heinz Klinger (Klinger 1931). W kilka lat póêniej
Friedrich Wegener przedstawi∏ podczas XXIX
Zjazdu Patologów Niemieckich we Wroc∏awiu
klasyczny opis GPA, obejmujàcy zaj´cie górnych
oraz dolnych dróg oddechowych w po∏àczeniu ze
zmianami w obr´bie nerek (Wegener 1936
i 1939). W 1954 r. Godman i Churg zaprezento-
wali precyzyjny opis choroby oraz wyznaczyli
po raz pierwszy jej cechy kliniczne i histolo-
giczne, obejmujàce martwicze ziarniniakowate
zmiany w drogach oddechowych, zapalenie
naczyƒ, zapalenie k∏´buszków nerkowych (God-
man i Churg 1954). Ju˝ pi´ç lat póêniej ukaza∏
si´ pierwszy polskoj´zyczny opis choroby (Alten-
berger i in. 1959). Wkrótce te˝ w polskich czaso-
pismach medycznych pojawi∏y si´ publikacje
poÊwi´cone objawom w przebiegu tej jednostki
chorobowej w rejonie g∏owy i szyi (Zakrzewski,
Ro˝ynek i Gabriel 1959; Beutler-Szymaƒska
i Goêdzik-˚o∏nierkiewicz 1968). Wraz ze wzro-
stem wiedzy o chorobie wielu autorów zacz´∏o
wskazywaç, ˝e mo˝e si´ ona objawiaç w formie
ograniczonej do jednego organu (Fienberg
1953). W 1966 r. Carrington i Leibow opisali
grup´ pacjentów, u których wykryto jedynie
zmiany w p∏ucach, brak zmian w nerkach i spo-
radyczne wyst´powanie zmian w innych uk∏a-
dach (Carrington i Leibow 1966). Do kamieni
milowych rozwoju wiedzy na temat GPA nale˝y
zaliczyç wprowadzenie do leczenia cyklofosfa-
midu (Fauci i Wolff 1973; Wolff i in. 1974) oraz
wykrycie autoprzeciwcia∏ przeciw cytoplazmie
granulocytów oboj´tnoch∏onnych (ang. anti-
-neutrophil cytoplasmic antibodies, ANCA) (van
der Woude i in. 1985).
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EPIDEMIOLOGIA

Z uwagi na brak polskich danych epidemio-
logicznych konieczne jest pos∏ugiwanie si´ do-
niesieniami z innych krajów, takich jak Stany
Zjednoczone Ameryki Pó∏nocnej czy Niemcy.
Ocenia si´, ˝e GPA wyst´puje tam w ok. 1–5
przypadkach na 100 tys. mieszkaƒców, a cz´-
stoÊç jej rozpoznawania roÊnie. Choroba mo˝e
dotyczyç zarówno m´˝czyzn, jak i kobiet rasy
bia∏ej. Wyst´puje u osób w wieku od 8 do 99 lat,
choç najcz´Êciej rozpoznanie jest stawiane
w czwartej dekadzie ˝ycia (Cotch i in. 1996;
Bajema i in. 1997; Cabral i in. 2009; Watts i in.
2009).

ETIOPATOGENEZA

GPA jest zaliczana do ANCA-dodatnich za-
paleƒ naczyƒ (ang. ANCA-associated vasculitis),
obejmujàcych t´tnice ma∏ego kalibru (Jennette
i in. 2013). Dok∏adna przyczyna choroby jest
nieznana, jednak wydaje si´, ˝e w jej przebiegu
du˝e znaczenie odgrywajà mechanizmy immu-
nologiczne obejmujàce m.in. podwy˝szone st´-
˝enia IgA i IgE, ANCA, odpowiedê komórkowà
z udzia∏em cytokin i moleku∏ adhezyjnych (van der
Woude i in. 1985; Gómez-Puerta i Bosch 2009).

Dotychczas nie uda∏o si´ wykazaç obecnoÊci
okreÊlonego mechanizmu genetycznego w etio-
patogenezie GPA, choç opublikowano wiele prac
wskazujàcych, ˝e jej wyst´powanie wià˝e si´
z wybranymi czynnikami dziedzicznymi. Po-
twierdzono korelacj´ wyst´powania choroby
i wybranych antygenów zgodnoÊci tkankowej
(Stassen i in. 2009) oraz wskazano na mo˝liwoÊç
dziedziczenia rodzinnego (Knudsen, Joergensen
i Munch-Jensen 1988; Muniain, Moreno i Gon-
zalez 1986). Wielu badaczy podkreÊla, ˝e na wy-
st´powanie i przebieg GPA mogà mieç wp∏yw
czynniki Êrodowiskowe, alergeny wziewne, in-
fekcje i stosowane leki. Szczególnie przewlek∏a
kolonizacja b∏ony Êluzowej nosa Staphylococcus
aureus ma istotne znaczenie w indukcji nawro-
tów choroby (Gómez-Puerta i Bosch 2009;
˚yciƒska i in. 2008).

MANIFESTACJE KLINICZNE

GPA jest klasycznie powiàzana z triadà obja-
wów ze strony górnych dróg oddechowych, p∏uc
i nerek. Poczàtkowy obraz choroby nie odpowiada
najcz´Êciej pe∏nemu jej opisowi. Pierwsze obja-
wy sà zazwyczaj niespecyficzne, obejmujà dole-
gliwoÊci ogólne, takie jak goràczka, poty nocne,
utrata masy cia∏a, os∏abienie, m´czliwoÊç

i zwiewne bóle stawów. U jednej czwartej cho-
rych zmiany dotyczà tylko jednego narzàdu, bez
wspó∏wyst´powania cech uogólnionego zapale-
nia naczyƒ – dolegliwoÊci dotyczà wówczas naj-
cz´Êciej g∏owy i szyi. Niekiedy owrzodzenia,
martwica b∏on Êluzowych i skóry mo˝e wyprze-
dzaç o miesiàce, a nawet lata wystàpienie cech
charakterystycznych dla GPA (Wardyn, Ol´dzka-
-Or´ziak i ˚yciƒska 2001). 

Kliniczna prezentacja choroby zawiera sze-
rokie spektrum objawów wynikajàcych z zaj´cia
wielu narzàdów.

Uk∏ad oddechowy
Objawy obejmujà najcz´Êciej kaszel, dusz-

noÊç, krwioplucie. Manifestacje ze strony p∏uc
we wst´pnej fazie choroby dotyczà 40% przy-
padków, a w postaci zaawansowanej – 85%. Naj-
groêniejszym, ostrym symptomem choroby jest
rozsiany krwotok do p´cherzyków p∏ucnych
(Castañer i in. 2010). Zaj´cie p∏uc zwykle przy-
biera postaç jamistych zmian ziarniniakowatych,
guzków lub zw∏óknieƒ w obrazach rentgenow-
skich lub tomografii komputerowej klatki piersio-
wej. Szczegó∏owy opis zaj´cia górnych dróg odde-
chowych umieszczono w kolejnej cz´Êci pracy.

Nerki
Objawy kliniczne ze strony nerek w prze-

biegu GPA obserwuje si´ u ponad 80% chorych
z uogólnionà postacià choroby, co pogarsza ich
rokowanie. Zwykle stwierdza si´ post´pujàcà
niewydolnoÊç nerek z krwiomoczem, bia∏komo-
czem i wa∏eczkomoczem oraz obni˝enie wartoÊci
wskaênika filtracji k∏´buszkowej. W zaawansowa-
nych przypadkach wyst´puje oliguria, obrz´ki,
nadciÊnienie t´tnicze, zespó∏ nefrytyczny i ner-
czycowy. DoÊç cz´sto zaj´cie nerek ujawnia si´
w sposób nag∏y, z szybko post´pujàcym pogor-
szeniem parametrów nerkowych. W badaniu hi-
stologicznym obserwuje si´ martwicze zapalenie
k∏´buszków nerkowych z zewnàtrznaczyniowà
proliferacjà i niewielkà liczbà z∏ogów immunolo-
gicznych (ang. pauci-immune vasculitis)
(Renaudineau i Le Meur 2008).

Skóra
Do zaj´cia skóry w przebiegu GPA dochodzi

u ok. 45% pacjentów. Zmiany najcz´Êciej przy-
bierajà postaç plamicy z nad˝erkami (ang. palpa-
ble purpura), rumienia ze zmianami guzkowo-
-grudkowymi z ogniskowà martwicà w centrum
lub typu pyoderma gangrenosum (Comfere,
Macaron i Gibson 2007).
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Tabela I. Najcz´stsze manifestacje GPA ze strony
górnych dróg oddechowych (Gubbels, Barkhuizen
i Hwang 2003) oraz cz´stoÊç wyst´powania wy-
branych objawów klinicznych (Cannady i in.
2009)

Cz´stoÊç 
Objaw wyst´powania

Strupienie 
(odlewowe strupy jam nosa) 69,2%
Niedro˝noÊç nosa 58,3%
Wydzielina ropno-krwista 51,7%
Przewlek∏e zapalenie b∏ony 
Êluzowej nosa i zatok 60,8%
¸zawienie 51,7%
Perforacja przegrody nosa 32,5%
Nos siode∏kowaty 22,7%
Âluzowiak zatok przynosowych 3,4%
Ból nasady nosa bd
Krwawienia z nosa bd
Os∏abienie w´chu bd
Owrzodzenia jamy ustnej bd
Ziarnina i guzki b∏on Êluzowych
górnych dróg oddechowych bd
Martwica kostna 
i perforacja podniebienia bd
Zw´˝enie podg∏oÊniowe bd

Uk∏ad nerwowy
W piÊmiennictwie mo˝na spotkaç liczne do-

niesienia o zaj´ciu oÊrodkowego i obwodowego
uk∏adu nerwowego w przebiegu GPA u ok. 50%
chorych. Do najcz´Êciej opisywanych postaci
zaliczane sà zapalenia nerwów obwodowych,
w tym nerwów czaszkowych II, IV i VII, mono-
neuritis multiplex, udar niedokrwienny, zapalenie
mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (Minagar
i in. 2010).

Ga∏ka oczna
W przebiegu GPA proces zapalny mo˝e objàç

wszystkie struktury oka, w tym aparat ochronny
oka, nerw wzrokowy i oczodó∏. Do zaj´cia ga∏ki
ocznej dochodzi u 16–30% pacjentów. Mo˝e ono
przebiegaç pod postacià zapalenia spojówek,
owrzodzenia rogówki, zapalenia krwotocznego
siatkówki, niedro˝noÊci przewodu nosowo-∏zo-
wego, czy te˝ rzekomego guza oczodo∏u (pseu-
dotumor orbitae). Zazwyczaj miejscem wyjÊcia
procesu zapalnego oczodo∏u sà sàsiadujàce za-
toki nosa (Vischio i McCrary 2008).

Narzàd s∏uchu i równowagi
Zapalenie ucha zewn´trznego, zapalenie ucha

Êrodkowego, zapalenie wyrostka sutkowatego
mogà niekiedy towarzyszyç GPA. Powik∏aniem
wynikajàcym z zaj´cia ucha procesem chorobo-
wym mo˝e byç niedos∏uch lub nag∏a g∏uchota
(Kuêniar, PoÊpiech i Gawron 2002; Shiva Prasad
i Balasubramanian 2009; Amiraraghi, Robertson
i Iyer 2015).

Inne lokalizacje
W przebiegu GPA nie obserwuje si´ znie-

kszta∏cenia czy przewlek∏ego upoÊledzenia funk-
cji stawów, a bóle wielostawowe towarzyszà
uogólnionej postaci choroby i sà ma∏o charakte-
rystyczne. Inne rzadkie lokalizacje to uk∏ad ser-
cowo-naczyniowy, przewód pokarmowy, gruczo∏
piersiowy i krokowy (˚yciƒska 2007).

ZAJ¢CIE GÓRNYCH DRÓG
ODDECHOWYCH

Wywiady
Obj´cie procesem chorobowym górnych

dróg oddechowych stanowi element klasycznej
triady objawów GPA i wyst´puj´ u ponad 90%
pacjentów. Najcz´stsze objawy dotyczàce gór-
nych dróg oddechowych zebrano w tabeli I.
Zmiany sà zwykle zlokalizowane w jamach i za-
tokach obocznych nosa (64–80% przypadków),
a w 30% przypadków jest to jedyna lokalizacja,
której choroba dotyczy (McDonald i DeRemee

1983; Gubbels, Barkhuizen i Hwang 2003; Mar-
tinez Del Pero, McKiernan i Jani 2014).

Poczàtkowe subtelne objawy choroby mogà
obejmowaç nieznaczne upoÊledzenie dro˝noÊci
oraz ból nasady nosa. Utrudnienie oddychania
przez nos nasila si´ wraz z czasem trwania
choroby i wià˝e si´ z obecnoÊcià ropno-krwistej
wydzieliny oraz patologicznej ziarniny. Charak-
terystyczne dla GPA jest tworzenie rozleg∏ych,
zasychajàcych strupów w jamach nosa i noso-
gardle (strupienie), które po usuni´ciu przypo-
minajà odlewy jam nosa. Opisywane jest tak˝e
ograniczenie zdolnoÊci do odczuwania zapachów
(hiposmia i anosmia) oraz krwotoki z nosa. ¸za-
wienie mo˝e wystàpiç z uwagi na pojawiajàce si´
niekiedy upoÊledzenie dro˝noÊci przewodu no-
sowo-∏zowego (Cannady i in. 2009; Gottschlich
i in. 2006).

Przewlek∏e zapalenie zatok jest cz´stym ob-
jawem GPA, wyst´pujàcym w 50% przypadków
z zaj´ciem nosa. Niekiedy rhinosinusitis mo˝e
byç pierwszym objawem pierwotnego zapalenia
naczyƒ. D∏ugotrwa∏e zatrzymanie odp∏ywu wy-
dzieliny z zatok mo˝e prowadziç do powstawania
Êluzowiaka zatok (Cannady i in. 2009).
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Ryc. 1. Rozleg∏a destrukcja kostna przegrody nosa i
Êcian zatok w przebiegu GDA.

GPA jako jedyne spoÊród pierwotnych uk∏a-
dowych zapaleƒ naczyƒ mo˝e spowodowaç po-
st´pujàce zapalenie, bliznowacenie i zw´˝enie
okolicy podg∏oÊniowej i tchawicy (5–11% cho-
rych) i zwiàzane z tym takie objawy, jak dusz-
noÊç czy kaszel (Wojciechowski i in. 2001;
Solans-Laqué i in. 2008).

Badanie przedmiotowe
Podczas oceny nosa zewn´trznego badajàcy

mo˝e stwierdziç jego siode∏kowatà deformacj´,
zwiotczenie skrzyde∏ek nosa lub zapalenie tka-
nek grzbietu nosa. Badanie jam nosa pacjentów
z aktywnà chorobà cz´sto ujawnia strupienie,
przekrwienie i drobne krwawienia, cechy zapa-
lenia zatok nosa. ObecnoÊç patologicznej ziarni-
ny i ziarniniaków nie jest objawem patognomo-
nicznym (Fuchs i Tanner 2009). Nale˝y jednak
pami´taç, ˝e badanie jam nosa z u˝yciem wzier-
nika nosowego lub endoskopu mo˝e niekiedy nie
ujawniç ˝adnych istotnych zmian (Bovy, Daele
i Samain 1996).

W niektórych przypadkach zaawansowania
zmian chorobowych dochodzi do p´kni´cia prze-
grody nosa na skutek destrukcji jej cz´Êci
chrz´stnej, a niekiedy i kostnej (ryc. 1). Zmiany
zapalne naczyƒ splotu Kiesselbacha mogà do-
prowadziç do martwicy le˝àcej pod nià chrzàstki.
W trakcie okresów remisji tkanka martwicza mo-
˝e ulegaç resorpcji i w efekcie powodowaç po-
wstawanie perforacji. Z tego powodu objaw ten
mo˝e nie korelowaç z aktywnoÊcià choroby (Ra-
smussen 2001). Wskutek zaniku elementów
podporowych nosa zewn´trznego mo˝e powstaç
charakterystyczny obraz nosa siode∏kowatego
z wyraênym obni˝eniem grzbietu nosa, który
stwierdza si´ u ok. 10–25% pacjentów z rynolo-

gicznà manifestacjà choroby (Diamantopoulos
i Jones 2001).

Jama ustna, gard∏o oraz krtaƒ rzadko sà miej-
scem lokalizacji zmian w GPA. Zapalenie przyz´-
bia, krwawienia i owrzodzenia b∏ony Êluzowej
jamy ustnej wyst´pujà sporadycznie. Niemniej
jednak niektóre spoÊród manifestacji w tych rejo-
nach mogà byç niemal patognomoniczne. Stosun-
kowo cz´sto spotykanym objawem mo˝e byç poje-
dyncze, otoczone wybroczynami owrzodzenie
podniebienia twardego. Tradycyjnie z GPA ∏àczy
si´ równie˝ hiperplastyczne zapalenie dziàse∏
z czerwonymi, obrz´kowymi brodawkami mi´dzy-
z´bowymi pokrytymi wynaczynieniami (ang.
strawberry gums, strawberry gingivitis) (Stewart
i in. 2007; Wawrzycka i in. 2014).

Badania dodatkowe
Diagnostyka obrazowa obejmuje przede

wszystkim tomografi´ komputerowà zatok przy-
nosowych (TK) oraz w uzasadnionych przypad-
kach rezonans magnetyczny. Poszukiwania cha-
rakterystycznego obrazu radiologicznego jam
nosa i zatok w GPA nie da∏y jednoznaczniej
odpowiedzi, pozwalajàcej na wyznaczenie pre-
cyzyjnych kryteriów diagnostycznych. Wi´k-
szoÊç badaczy wskazuje jednak na kilka typo-
wych objawów:

●Zmiany jednostronne zdarzajà si´ spora-
dycznie.

●Grindler i wspó∏autorzy wykazali, ˝e pa-
cjenci z GPA majà cechy przewlek∏ego 
zapalenia b∏ony Êluzowej nosa i zatok
przynosowych (rhinosinusitis), szczególnie
zaÊ pacjenci, którzy wczeÊniej przebyli 
zabiegi operacyjne zatok przynosowych. 
Pogrubienie b∏ony Êluzowej jam nosa i za-
tok nie stanowi patognomonicznego objawu
GPA i mo˝e wyst´powaç zarówno w choro-
bach wspó∏istniejàcych, jak i byç wyni-
kiem rhinosinusitis spowodowanego przez 
zapalenie naczyƒ (Lohrmann i in. 2006;
Grindler, Cannady i Batra 2009).

●Destrukcja kostna o ró˝nym stopniu nasi-
lenia mo˝e przybieraç form´ od subtelnego 
Êcieƒczenia Êcian zatok i przegrody nosa 
poprzez perforacje a˝ do rozleg∏ego zaniku 
struktur kostnych jamy nosowej, prowa-
dzàcego do powstania jednej, rozleg∏ej 
przestrzeni z towarzyszàcà niekiedy pene-
tracjà zmian do oczodo∏u (ryc. 1) (Benoudiba 
i in. 2003; Razek i Castillo 2009). Wed∏ug 
niektórych autorów, istnieje klasyczny prze-
bieg tych zmian, rozpoczynajàcy si´ od
destrukcji w linii poÊrodkowej i szerzàcy 
si´ stopniowo coraz bardziej bocznie ku
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Ryc. 4. Nietypowy obraz
asymetrycznego szerzenia
si´ zmian destrukcyjnych
w przebiegu GPA.

Ryc. 2. Obraz przewlek∏ego
zapalenia zatok w przebiegu
GPA.

Ryc. 3. Destrukcja przegrody
nosowej u pacjentki z GPA.

oczodo∏owi (Lloyd i in. 2002). Z obserwacji 
autorów pracy wynika, ˝e stosowane 
w GPA przewlek∏e leczenie ogólne powo-
duje zatrzymanie destrukcji jam nosa.

●Zmianom destrukcyjnym towarzyszy sto-
sunkowo cz´sto (50–78%) sklerotyzacja 
Êcian zatok powstajàca prawdopodobnie 
w mechanizmie neoosteogenezy. Wed∏ug 
Lloyda i jego zespo∏u, obecnoÊç rozleg∏ej 
destrukcji i sklerotyzacji bez innych przy-
czyn w wywiadach (np. zabiegi operacyjne 
zatok) jest patognomoniczne dla GPA 
(Grindler, Cannady i Batra 2009; Lloyd i in.
2002).

●Stosunkowo cz´sto (30–50%) obecne sà 
cechy zaj´cia oczodo∏u z towarzyszàcym
obrazem rzekomego guza oczodo∏u.

●Brak zmian w TK nie wyklucza GPA.
Przyk∏adowe zmiany w TK obserwowane

u pacjentów GPA przedstawiono na rycinach
1–4 (materia∏y w∏asne autorów pracy).

Zaburzenia w´chu w GPA
O zaburzeniach w´chu w przebiegu GPA

stosunkowo cz´sto wspomina si´ w pracach
poglàdowych (Dobrzyƒski 2004; McCaffrey
2009). Z doÊwiadczeƒ w∏asnych autorów pracy
wynika, ˝e do upoÊledzenia w´chu przyczynia
si´ aktywny proces zapalny jam nosa i zatok
obocznych nosa i stosowane w GPA leczenie.
Uszkodzenie to jest trwa∏e i nie wycofuje si´
po ustàpieniu rhinosinusitis. ObecnoÊç os∏abie-
nia w´chu oraz parosmie wyst´pujà u znacznego
odsetka pacjentów (odpowiednio 60 i 33%). 

ROZPOZNANIE

Badania immunologiczne
Prze∏omem w rozpoznawaniu i monitorowa-

niu przebiegu GPA sta∏o si´ wykrycie przeciwcia∏
ANCA. Przeciwcia∏a oznaczane metodà immuno-

fluorescencyjnà (IIF) o cytoplazmatycznym typie
Êwiecenia (c-ANCA) sà specyficzne dla GPA (czu-
∏oÊç 65%, specyficznoÊç 95%). Z kolei przeciwcia∏a
o oko∏ojàdrowym typie Êwiecenia (p-ANCA) mogà
sporadycznie wyst´powaç w GPA, choç cz´Êciej sà
wykrywane w mikroskopowym zapaleniu wielo-
t´tniczym i w innych chorobach autoimmunolo-
gicznych, takich jak toczeƒ trzewny, rumatoidalne
zapalenie stawów czy wrzodziejàce zapalenie
jelita grubego. Metoda immunoenzymatyczna
(ELISA) stwarza mo˝liwoÊç dok∏adniejszego okre-
Êlenia, przeciw jakiemu antygenowi sà skierowane
przeciwcia∏a ANCA. Dla GPA wysoko specyficzne
(99%) sà przeciwcia∏a przeciw proteinazie 3 (PR3-
-ANCA) (Edgar i in. 1995).

Oznaczenie przeciwcia∏, szczególnie metodà
IIF, ma jednak ograniczonà czu∏oÊç i swoistoÊç.
Fa∏szywie dodatnie miana przeciwcia∏ mo˝emy
stwierdziç m.in. w przypadku mykobakteriozy,
AIDS, nowotworów jelita grubego, p∏uca, ch∏o-
niaków oraz podczas terapii dihydralazynà czy
propylotiouracylem. Przeciwcia∏a mogà byç nie-
obecne u ok. 10% chorych z klinicznymi cechami
GPA. Dlatego te˝ rozpoznanie choroby nie mo˝e
si´ opieraç wy∏àcznie na wyniku oznaczenia
ANCA (Feng i in. 2008).

Biopsja
Niezale˝nie od wskaêników klinicznych i la-

boratoryjnych potwierdzajàcych rozpoznanie za-
wsze nale˝y wykonaç biopsj´ narzàdu obj´tego
procesem chorobowym. Miejscem pobrania ma-
teria∏u mo˝e byç b∏ona Êluzowa nosa i zatok,
tchawicy, krtani, oskrzela, tkanka p∏ucna, nerka
bàdê zmiana pochodzàca z narzàdu obj´tego
procesem chorobowym.

Rozpoznanie
Postawienie rozpoznania GPA w jej pierw-

szym stadium stanowi du˝e wyzwanie dla leka-
rza. Podejrzenie choroby mo˝e byç wysuni´te
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Tabela II. Kryteria rozpoznawania GPA wg ACR. Do postawienia rozpoznania muszà byç spe∏nione co
najmniej 2 kryteria (wg Leavitt i in. 1990)

Kryterium Definicja

Zapalenie b∏ony Êluzowej nosa
lub jamy ustnej Owrzodzenia jamy ustnej
Ropna lub krwista wydzielina z nosa
Rentgenogram klatki piersiowej Guzy, guzki, jamy
Osad moczu Krwiomocz lub wa∏eczkomocz
Zapalenie ziarniniakowe w biopsji Martwica w∏óknikowata z ziarniniakami

Tabela III. Kryteria rozpoznawania GPA wed∏ug
EULAR. Do postawienia rozpoznania muszà byç
spe∏nione co najmniej 3 kryteria (wg Cabral i in.
2009)

Kryterium

Zapalenie b∏ony Êluzowej nosa i zatok
Nieprawid∏owy rentgenogram lub tomografia 
komputerowa klatki piersiowej
Krwiomocz lub bia∏komocz
Zapalenie ziarniniakowe w biopsji lub martwicze 
zapalenie k∏´buszków nerkowych 
z niewielkà liczbà z∏ogów immunologicznych
Zw´˝enie dróg oddechowych (podg∏oÊniowe, 
tchawicy lub oskrzela)
ObecnoÊç PR3-ANCA lub c-ANCA

na podstawie wspó∏wyst´powania dolegliwoÊci
i objawów w rejonie g∏owy i szyi, objawów
ogólnych oraz cech zaj´cia wielu narzàdów.
Ostateczna diagnoza mo˝e zostaç postawiona
na podstawie wyniku biopsji zmienionych choro-
bowo tkanek (szczególnie z jamy nosa) oraz wy-
ników badaƒ serologicznych (Tsuzuki i in. 2009;
Lally i Spiera 2015). Pomocne w stawianiu roz-
poznania mogà byç kryteria Amerykaƒskiego
Kolegium Reumatologii (ACR) (tab. II) (Leavitt
i in. 1990) i Europejskiej Ligi do Walki z Choro-
bami Reumatycznymi (EULAR) (tab. III) (Cabral
i in. 2009). 

W celu oceny stopnia aktywnoÊci choroby
wprowadzono skal´ BVAS/WG (Birmingham Va-
sculitis Activity Score for Wegener’s Granulo-
matosis) przydatnà do rozró˝nienia mi´dzy ak-
tywnym i nieaktywnym procesem chorobowym.
Powiàzany jest z nià wskaênik DEI (Disease
Extent Index) wykorzystywany do oceny zakresu
obj´cia narzàdów procesem chorobowym (Stone
i in. 2001; Mahr i in. 2008; Merkel i in. 2009).
W praktyce stosowany jest tak˝e indeks VDI
(Vasculitis Damage Index) pozwalajàcy na ocen´
stopnia uszkodzenia poszczególnych narzàdów
w przebiegu GPA (Seo i in. 2009).

LECZENIE

Wprowadzenie glikokortykosteroidów (GKS)
oraz cyklofosfamidu (CF) do terapii GPA sprawi-
∏o, ̋ e czas prze˝ycia chorych wyd∏u˝y∏ si´ z kilku
miesi´cy do wielu lat. Celem leczenia jest
zmniejszenie nasilenia aktywnoÊci choroby
i ograniczenie stopnia uszkodzenia poszczegól-
nych narzàdów. W szerszej perspektywie zaÊ
zminimalizowanie krótko- i d∏ugoterminowej
ÊmiertelnoÊci w jej przebiegu (Pagnoux i Guille-
vin 2015).

Leczenie sk∏ada si´ z dwóch etapów. Celem
jest indukcja remisji choroby przez zastosowanie
GKS i CF w terapii doustnej lub parenteralnej
(pulsy). Niekiedy na tym etapie stosuje si´ tak˝e

metotreksat lub zabiegi plazmaferezy. W okresie
remisji celem jest jej podtrzymanie za pomocà
podawania wybranych leków, takich jak GKS,
azatiopryna, metotreksat (Carruthers i Sherlock
2009). Korzystne wydaje si´ równie˝ stosowanie
kotrimoksazolu, który w niewyjaÊnionym do koƒca
mechanizmie zmniejsza ryzyko nawrotów choroby
(White i Lynch 2006). Podejmuje si´ równie˝
próby leczenia immunoglobulinami do˝ylnymi,
mykofenolanem mofetylu, globulinà antytymo-
cytarnà, deoksyspergualinà, rituksymabem i in-
fliksymabem (Migda∏ 2009). Szczególnie leczenie
rituksymabem jest poddawane w ostatnim czasie
licznym ocenom klinicznyn (Lally i in. 2014).

W leczeniu GPA wykorzystuje si´ tak˝e inne
procedury, konieczne w zwiàzku z uszkodzeniem
wielonarzàdowym. Stosowane sà m.in.:

●hemodializoterapia w schy∏kowej niewy-
dolnoÊci nerek,

●przeszczep nerki w schy∏kowej niewydol-
noÊci nerek,

●mastoidektomia w przewlek∏ych zapale-
niach ucha Êrodkowego lub pora˝eniu 
nerwu twarzowego,



www.magazynorl.pl 67

▲

Tabela IV. Objawy ze strony g∏owy i szyi towarzyszàce GPA

Badanie podmiotowe Badanie przedmiotowe TK zatok przynosowych

ObecnoÊç ropno-krwistej wydzieliny Destrukcja kostna struktur nosa Cechy przewlek∏ego rhinosinusitis
Niedro˝noÊç nosa Perforacja przegrody nosa Destrukcja kostna
Bóle g∏owy Patologiczna ziarnina Neoosteogeneza
Strupienie Os∏abienie powonienia Zaj´cie oczodo∏u
Os∏abienie w´chu
Parosmia
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PODSUMOWANIE

Objawy ze strony g∏owy i szyi towarzyszà
GPA i bardzo cz´sto obejmujà jamy nosa. Nieste-
ty, brak jest jednego wskaênika pozwalajàcego
ukierunkowaç laryngologa na to rozpoznanie.
GPA nale˝y podejrzewaç, jeÊli stwierdzony zo-
stanie któryÊ z objawów wymienionych w tabeli
IV, zw∏aszcza gdy towarzyszà im objawy doty-
czàce p∏uc i nerek.  ●
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OTOGENIC CEREBROSPINAL FLUID RHINORRHEA
Cerebrospinal fluid (CSF) rhinorrhea can occasionally
occur from the temporal bone through the Eustachian
tube into the nasal cavity, and is called otogenic CSF
rhinorrhea. The diagnosis of otogenic CSF leakage is
challenging and it can easily be misdiagnosed. In
most of cases CSF rhinorrhea is associated with CSF
otorrhea, tympanic membrane perforation or middle
ear diseases which make the clinical diagnosis
easier. Here we present the review of recent literature
and discuss cases of patients who presented with
nontraumatic otogenic CSF rhinorrhea and normal
finding on otoscopy.

(Mag. ORL, 2015, 54, XIV, 71–75)

Key words: 
otogenic rhinorrhea, cerebrospinal fluid leak,
otorhinorrhea

P∏ynotokiem (ang. cerebrospinal fluid leak,
CSF leak) nazywamy wyciek p∏ynu mózgowo-
-rdzeniowego (PMR) z jamy czaszki przez prze-
tok´ w koÊciach czaszki przy jednoczesnym
przerwaniu ciàg∏oÊci opony twardej i paj´czej
(Savva, Taylor i Beatty 2003). W praktyce kli-
nicznej najcz´Êciej mamy do czynienia z p∏yno-
tokiem nosowym (rhinorrhea), co wynika z rela-
tywnie du˝ej powierzchni podstawy czaszki,
pozostajàcej w stycznoÊci z jamà nosa i zatokami
przynosowymi, oraz z delikatnej struktury tych
koÊci. Lokalizacja wycieku PMR wià˝e si´ anato-
micznie najcz´Êciej z miejscami obni˝onej opor-
noÊci. Stàd w 40% przypadków p∏ynotok nosowy
jest obserwowany z okolicy blaszki sitowej koÊci
sitowej, w 25% z sitowia przedniego, w 20% ze
stropu i tylnej Êciany zatoki klinowej. W tylnej
Êcianie zatoki czo∏owej lub sitowiu tylnym jest
zlokalizowanych mniej ni˝ 10% przetok PMR,
a w ok. 5% mo˝e dochodziç do jednoczesnego wy-
cieku PMR z kilku miejsc. W rzadkich przypadkach
mamy do czynienia z p∏ynotokiem nosowym
usznopochodnym (otogennym), spowodowanym
przetokà PMR znajdujàcà si´ w uchu Êrodkowym,
skàd drogà tràbki s∏uchowej PMR wydostaje si´
do jam nosa (brak danych w literaturze na temat
cz´stoÊci wyst´powania) (Junet, Bertolo i Schmer-
ber 2013; Yew i in. 2011; Lee i in. 2008). 

Ze wzgl´du na przyczyn´ p∏ynotok nosowy
dzielimy na urazowy (najcz´stszy, w tym spowo-
dowany urazem jatrogennym) i nieurazowy –
wyst´pujàcy z normalnym lub ze zwi´kszonym
ciÊnieniem Êródczaszkowym (ang. intracranial
pressure, ICP) (Neely 1985). P∏ynotok nosowy
cz´sto ma charakter jatrogenny, co wià˝e si´
z rozwojem technik endoskopowych w rynochi-
rurgii i szerokim stosowaniem dost´pu nosowego
w chirurgii podstawy czaszki. P∏ynotok nosowy
usznopochodny najcz´Êciej jest spowodowany
zamkni´tym urazem czaszki lub wczeÊniejszymi
operacjami w obr´bie koÊci skroniowej (czynni-
kami jatrogennymi). Spotykany jest tak˝e we
wrodzonych malformacjach.

W obserwacjach przyczyn p∏ynotoku oto-
gennego na du˝ej grupie pacjentów Savva
i wspó∏pracownicy (Savva, Taylor i Beatty 2003)
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stwierdzili, ̋ e u 32% p∏ynotok by∏ spowodowany
urazem g∏owy, u 58% wczeÊniejszym leczeniem
chirurgicznym, w tym: 40,5% operacjà nerwiaka
nerwu s∏uchowego, 9% antromastoidektomià
z powodu przewlek∏ego zapalenia ucha Êrodko-
wego (PZUÂ) i w 2% kraniotomià z dojÊcia przez
tylny dó∏ czaszki wykonanà z powodu neuralgii
nerwu trójdzielnego. Tylko u 11% otogenny p∏y-
notok by∏ nietraumatyczny, z czego u 80% spon-
taniczny i u 20% spowodowany osteolizà koÊci
w przebiegu PZUÂ. W tej grupie chorych 16%
mia∏o w wywiadzie zapalenie opon mózgowo-
-rdzeniowych (ZOMR). Inni autorzy podajà,
˝e spontaniczne p∏ynotoki usznopochodne nie
przekraczajà 4% wszystkich p∏ynotoków i naj-
cz´Êciej sà spotykane w przypadku malformacji
Mondiniego (Shetty i in. 1997). 

Identyfikacja miejsca wycieku PMR z okolic
koÊci skroniowej jest cz´sto trudna ze wzgl´du
na du˝e upowietrznienie koÊci, dajàce mo˝li-
woÊci ∏atwego przemieszczania si´ p∏ynu. Naj-
cz´stszym êród∏em otogennego p∏ynotoku sà
nieprawid∏owoÊci w okolicy pokrywki jamy
b´benkowej i sutkowej oraz wyciek oko∏o- lub
przezb∏´dnikowy. P∏ynotok oko∏ob∏´dnikowy jest
najcz´Êciej skutkiem operacyjnie wytworzonego
dost´pu do szczytu piramidy koÊci skroniowej
podczas usuwania nerwiaków nerwu s∏uchowe-
go z dost´pu przez tylny dó∏ czaszki lub retrosig-
moidalnego. Wyciek przezb∏´dnikowy jest rzadki
i towarzyszy najcz´Êciej wrodzonym malforma-
cjom ucha wewn´trznego, przebiegajàcym
z ubytkami kostnymi w obr´bie Êciany bocznej
lub przyÊrodkowej przedsionka albo wodociàgu
Êlimaka (da Cruz, Ahmed i Moffat 1998).

W wi´kszoÊci przypadków otogennych p∏y-
notoków nosowych wyciekowi PMR przez nos to-
warzyszy wyciek PMR przez przewód s∏uchowy
zewn´trzny, perforacja b∏ony b´benkowej lub
inna choroba ucha Êrodkowego (PZUÂ), co ukie-
runkowuje diagnostyk´. TrudnoÊci diagnostycz-
ne wyst´pujà wówczas, gdy b∏ona b´benkowa
jest zachowana. W tych przypadkach pomocne
sà metody obrazowania z zastosowaniem tomo-
grafii komputerowej (TK) lub rezonansu magne-
tycznego (MRI). Tomografia komputerowa koÊci
skroniowej bez kontrastu i z kontrastem (TK cy-
sternografia) to najbardziej u˝yteczne badania.
W obrazowaniu tkanek mi´kkich pomaga MRI –
pokazuje przepukliny opony twardej i tkanki mó-
zgowej w obr´b koÊci skroniowej, jednak˝e ze
wzgl´du na brak obrazowania defektów kost-
nych jest mniej przydatny w lokalizacji miejsca
przecieku.

Spontaniczny, usznopochodny wyciek PMR
jest spotykany bardzo rzadko (Wetmore, Herr-

mann i Fisch 1987; Kuhweide i in. 1987; Gacek,
Gacek i Tart 1999). Stàd diagnostyka w takich
przypadkach jest zazwyczaj wyd∏u˝ona, a z po-
wodu obecnoÊci wysi´ku w jamie b´benkowej
cz´sto w poczàtkowym etapie rozpoznaje si´
mylnie przewlek∏e wysi´kowe zapalenie ucha
Êrodkowego. Dopiero po wykonaniu myringo-
tomii i drena˝u jamy b´benkowej dochodzi
do przewlek∏ego wycieku przejrzystej wydzie-
liny z ucha Êrodkowego, która ukierunkowuje
diagnostyk´ na PMR. ObecnoÊç β2-transferyny
potwierdza rozpoznanie. WartoÊç diagnostycz-
na β2-transferyny w diagnostyce PMR polega
na tym, ˝e transferyna jest przekszta∏cana
w oÊrodkowym uk∏adzie nerwowym do β2-trans-
feryny przez enzym neuroaminidaz´, który jest
zlokalizowany jedynie w PMR, perylimfie i ciele
szklistym.

Najgroêniejszym powik∏aniem usznopo-
chodnego p∏ynotoku jest ZOMR, którego ryzyko
si´ga 4–50% przypadków, zale˝nie od przyczyny
i okolicznoÊci p∏ynotoku (Savva, Taylor i Beatty
2003). Ca∏kowite zamkni´cie defektu w koÊci
skroniowej zapobiega potencjalnym powik∏aniom.
Najcz´stszy dost´p chirurgiczny stosowany
w tych sytuacjach polega na dojÊciu poprzez an-
tromastoidektomi´ albo kraniotomi´ – przez dó∏
Êrodkowy czaszki lub kombinacj´ obydwu dost´-
pów (Giddings i Brackmann 1994; Harner i Laws
Jr. 1982). Do zamkni´cia ubytku stosuje si´ wie-
le ró˝nych materia∏ów (Savva, Taylor i Beatty
2003). Pacjenci, którzy przeszli ZOMR, uraz g∏o-
wy lub wewnàtrzczaszkowe krwawienie mogà
mieç zaburzonà resorpcj´ PMR, co predysponuje
ich do stale zwi´kszonego ciÊnienia wewnàtrz-
czaszkowego i mo˝e si´ staç przyczynà niepowo-
dzeƒ po operacjach naprawczych przecieków
PMR. Dlatego te˝ wymagajà oni d∏ugotermino-
wej obserwacji. 

Diagnostyka otogennego p∏ynotoku noso-
wego jest du˝ym wyzwaniem. Czasami objawy
i wywiad chorobowy pozwalajà na szybkie posta-
wienie rozpoznania (wodojasny p∏ynotok noso-
wy po niedawnej operacji ucha czy podstawy
czaszki). Jednak˝e w przypadku mniej wyra˝o-
nych objawów w∏aÊciwa diagnoza nastr´cza
wielu trudnoÊci. Dlatego te˝ w przedstawionej
pracy opisaliÊmy rzadki przypadek chorego
z atraumatycznym p∏ynotokiem nosowym uszno-
pochodnym, wyst´pujàcym przy zachowanej
b∏onie b´benkowej w przebiegu perlaka wrodzo-
nego piramidy koÊci skroniowej.

Opis przypadku
Wywiad. M´˝czyzna 60-letni, z zawodu

tr´bacz, zg∏osi∏ si´ w lutym 2013 r. do Kliniki
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Otorynolaryngologii Wydzia∏u Lekarsko-Denty-
stycznego WUM z powodu trwajàcego od 5 mie-
si´cy (od paêdziernika 2012 r.) wycieku wodoja-
snej wydzieliny z prawej jamy nosa. Wyciek
p∏ynu pojawia∏ si´ w trakcie pochylania g∏owy
do przodu, trwa∏ kilkanaÊcie sekund i ust´powa∏
po pionizacji pacjenta. Ponadto w wywiadzie
chory podawa∏ dobrze kontrolowane nadciÊnie-
nie t´tnicze, trzykrotne zapalenie ucha Êrodko-
wego prawego w dzieciƒstwie oraz stopniowe,
powolne pogarszanie s∏uchu w uchu prawym,
obserwowane od wielu lat. Negowa∏ wycieki
z uszu, upoÊledzenie dro˝noÊci nosa i objawy
neurologiczne (tj. bóle g∏owy, zaburzenia w´chu,
zawroty g∏owy, zaburzenia równowagi, szumy
uszne czy zaburzenia widzenia). Chory nigdy nie
mia∏ urazów i operacji w zakresie g∏owy.

Diagnostyka. Przed przyj´ciem do szpitala
chory by∏ konsultowany wielokrotnie w poradni
rejonowej przez otorynolaryngologa, który zleci∏
wykonanie badania TK g∏owy i badania bioche-
micznego próbki wydzieliny z nosa. W badaniu
TK nie wykazano ˝adnych odchyleƒ, a w pobra-
nej próbce stwierdzono, wg relacji chorego, wy-
sokie st´˝enie glukozy (brak dokumentacji z ba-
dania biochemicznego). 

W rynoskopii przedniej przeprowadzonej
w Klinice ujawniono niewielkiego stopnia skrzy-
wienie przegrody nosa, wyciek wodojasnej
wydzieliny z prawej jamy nosa pojawiajàcy si´
przy pochyleniu g∏owy do przodu. Wydzielin´
pobrano do badania biochemicznego (ryc. 1).
W badaniu otoskopowym obserwowano obu-
stronnie wolne przewody s∏uchowe zewn´trzne,
matowe, zachowane b∏ony b´benkowe. Badania
s∏uchu potwierdzi∏y g∏´-
boki niedos∏uch odbiorczy
ucha prawego. Fiberoskopia
nosa nie uwidoczni∏a miej-
sca podejrzanego o wyciek
PMR. W konsultacji neuro-
chirurgicznej wykluczono
cechy wzmo˝onego ciÊnie-
nia Êródczaszkowego i ob-
jawy oponowe.

Poszukujàc miejsca ewentualnego p∏ynoto-
ku, zdecydowano o wykonaniu diagnostyki obra-
zowej. Zlecono TK zatok przynosowych, w której
nie stwierdzono ˝adnych patologii ani destrukcji
kostnych w stropie nosa. W MR g∏owy ujawniono
torbiel przysadki mózgowej wielkoÊci 3 mm oraz
zmiany zapalne w piramidzie koÊci skroniowej
prawej, nie uwidoczniono miejsca podejrzanego
o przetok´. Ze wzgl´du na przewlek∏y, g∏´boki
niedos∏uch ucha prawego i wynik MR u chorego
wykonano TK koÊci skroniowych. W badaniu

▲

Ryc 1. Wynik badania biochemicznego wydzieliny pobranej z prawej jamy nosa.

Ryc. 2. Scan (przekrój osiowy) z tomografii kompute-
rowej koÊci skroniowych przed operacjà.

stwierdzono cz´Êciowà destrukcj´ komórek po-
wietrznych piramidy koÊci skroniowej z odcinko-
wym przerwaniem ich Êcian kostnych oraz od-
cinkowe przerwanie ciàg∏oÊci Êciany przewodu
s∏uchowego wewn´trznego ucha prawego. Wy-
kazano tak˝e treÊç o niskiej g´stoÊci (6 j.H.)
w obr´bie ucha Êrodkowego i wewn´trznego
po tej stronie, z ca∏kowità ich bezpowietrznoÊcià
(ryc. 2).

Przebieg leczenia. W 5 dniu hospitalizacji
u chorego wystàpi∏ wzrost temperatury cia∏a
do 38°C. Z tego powodu wykonano punkcj´ l´dê-
wiowà, która wykluczy∏a ZOMR i w∏àczono anty-
biotykoterapi´ (Dalacin 4 x 600 mg iv, Biotrakson
2 x 1 g iv). Po ponownej konsultacji neurochirur-
gicznej chorego zakwalifikowano do rewizji i pla-
styki Êrodkowego do∏u czaszki. 

Operacja: wykonano kraniotomi´ przy pod-
stawie ∏uski koÊci skroniowej i z dojÊcia podopo-
nowego przeprowadzono rewizj´ przedniej Êcia-
ny piramidy koÊci skroniowej, nie uwidoczniajàc
przepukliny oponowej, mogàcej byç êród∏em
p∏ynotoku. Nast´pnie wykonano antromasto-
idektomi´, w której trakcie obserwowano ma-
sywny wyciek PMR z komórek sutkowych. Do-
tarto do b´benkowej cz´Êci nerwu twarzowego
i podà˝ajàc za nerwem w przednio-górnej cz´Êci
piramidy koÊci skroniowej, natrafiono na masy
guza o morfologii mogàcej odpowiadaç perlako-
wi. Stopniowo usuni´to kolejne fragmenty mas
per∏owych, identyfikujàc i zachowujàc nerw
twarzowy.

Po uwidocznieniu dna przewodu s∏uchowe-
go wewn´trznego stwierdzono wpuklajàce si´
w tej okolicy opony mózgowe z przetokà b´dàcà
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Tabela I. P∏ynotok nosowy usznopochodny –
przeglàd literatury 

Autor Liczba opisanych 
przypadków p∏ynotoku 

nosowego 
usznopochodnego

Shetty i in. 1997 3
Kronenberg i in. 1993 4
Sataloff, Zavod i Myers 2000 5
Konovalov 
i Blagoveshchenskaia 1983 3
Yi i in. 2013 7
Tyagi, Syal i Goyal 2005 4

przyczynà p∏ynotoku. Wykonano plastyk´ prze-
toki oponowej, stosujàc fragmenty mi´Ênia skro-
niowego, powi´zi skroniowej, tkankowy klej fi-
brynowy oraz preparat Tachosil. Uzyskano
szczelne zamkni´cie przetoki. Ubytki kostne
uzupe∏niono kranioplastycznà masà akrylowà.
Za∏o˝ono drena˝ l´dêwiowy do przestrzeni pod-
paj´czej.

Przebieg pooperacyjny: po operacji obser-
wowano g∏´boki obwodowy niedow∏ad prawego
nerwu twarzowego w stopniu VI wg House’a-
-Brackmana (H-B) i g∏uchot´ ucha prawego. Nie
stwierdzono wycieku PMR z jam nosa ani z prze-
wodu s∏uchowego zewn´trznego. Drena˝ l´dê-
wiowy oraz re˝im ∏ó˝kowy utrzymano przez 7
dni. Pacjenta wypisano do domu w stanie ogól-
nym i miejscowym dobrym oraz skierowano
do dalszej rehabilitacji mi´Êni twarzy. Badanie
histopatologiczne zmiany usuni´tej z koÊci skro-
niowej potwierdzi∏o rozpoznanie perlaka.

W badaniu kontrolnym wykonanym 6 mie-
si´cy po operacji (wrzesieƒ 2013) nie stwierdzono
cech p∏ynotoku, nadal utrzymywa∏a si´ g∏uchota
ucha prawego, obwodowy niedow∏ad prawego
n. VII w stopniu II wg H-B. Bez innych dolegli-
woÊci. W kontrolnym MR g∏owy i TK koÊci skro-
niowych nie wykazano cech przetoki ani pozo-
sta∏oÊci mas perlaka. 

Dyskusja 
Perlak szczytu piramidy koÊci skroniowej ma

w wi´kszoÊci przypadków charakter wrodzony
i stanowi 1–3% wszystkich przewlek∏ych perla-
kowych zapaleƒ uszu i 4–9% wszystkich zmian
w tym rejonie. Stwarza on du˝y problem diagno-
styczny ze wzgl´du na niespecyficzne objawy.
W dost´pnej literaturze (tab. I) brak jest opisu
przypadków p∏ynotoku nosowego usznopochod-
nego w przebiegu perlaka wrodzonego szczytu
piramidy koÊci skroniowej. 

Perlak w tej lokalizacji stanowi du˝e wyzwa-
nie zarówno z punktu widzenia diagnostyczne-
go, jak i terapeutycznego. Jego powolny wzrost,
szczególnie w przypadkach perlaków wrodzo-
nych, powoduje znaczne wyd∏u˝enie diagnozy,
która staje si´ oczywista cz´sto dopiero po znisz-
czeniu przez perlaka struktur wa˝nych dla jako-
Êci ˝ycia, takich jak nerw twarzowy czy nerw
s∏uchowy. Niekiedy zniszczeniu ulegajà równie˝
struktury wa˝ne ˝yciowo, tj. t´tnica lub ˝y∏a
szyjna wewn´trzna, zatoka esowata czy opo-
na twarda. 

Operacje perlaków szczytu piramidy koÊci
skroniowej sà równie˝ du˝ym wyzwaniem ze
wzgl´du na skomplikowany anatomicznie do-
st´p. Wybór dojÊcia chirurgicznego wzbudza
wiele dyskusji. Neurochirurdzy zazwyczaj pre-
ferujà dojÊcie przez Êrodkowy dó∏ czaszki lub
drog´ retrosigmoidalnà, a laryngolodzy dost´p
przezsutkowy i przezb∏´dnikowy. Najwa˝niej-
szym celem w obu przypadkach jest jednak
ca∏kowite usuni´cie zmiany b´dàcej przyczynà
destrukcji kostnych.

Szybka i w∏aÊciwa diagnoza oraz zaplanowa-
nie leczenia jest niezb´dne do zapobie˝enia
groênym powik∏aniom. W przedstawionym przy-
padku dzi´ki interdyscyplinarnemu podejÊciu
do diagnostyki i leczenia pacjenta uda∏o si´ za-
opatrzyç p∏ynotok i usunàç perlaka, zachowujàc
jednoczeÊnie ciàg∏oÊç nerwu twarzowego, co by-
∏o bardzo wa˝ne dla pacjenta zarówno ze wzgl´-
dów estetycznych, funkcjonalnych, jak i z racji
wykonywanego przez niego zawodu.  ●
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Przed Paƒstwem doskona∏y podr´cznik przedsta-
wiajàcy kompleksowo procedury krok po kroku
chirurgii wewnàtrznosowej zatok przynosowych
i najbli˝szych narzàdów sàsiednich. Jest to zbiór no-
woczesnej wiedzy praktycznej i teoretycznej, Êwietnie
zilustrowany rysunkami i zdj´ciami, znakomicie t∏u-
maczàcy poszczególne etapy konkretnych operacji.
Autorzy napisali ten podr´cznik zarówno dla lekarzy
zaczynajàcych wykonywanie operacji nosa i zatok
z dost´pu wewnàtrznosowego, jak i majàcych ju˝
spore umiej´tnoÊci. Jest to podr´cznik Êwietnie dy-
daktycznie zredagowany. Doskonali renomowani
i bardzo popularni z racji swej wiedzy Autorzy zapew-
niajà najwy˝szy poziom fachowoÊci i merytorycznoÊci
przekazywanych informacji. Jest on napisany przy-
st´pnym, poprawnym j´zykiem polskim, dlatego czyta
si´ go wartko i szybko, a tekst jest przedstawiony
zwi´êle, ale w sposób zrozumia∏y i bardzo ∏atwy
do nauki. Jak wspomnia∏em, wiele doskona∏ych ry-
sunków i zdj´ç pacjentów znakomicie pomaga wy-
obraziç sobie zasadnoÊç post´powania.

Szczególnej uwadze pragn´ poleciç rozdzia∏y:
p∏ynotok nosowy – leczenie chirurgiczne z dost´pu
wewnàtrznosowego, p∏aty uszypu∏owane wykorzy-
stywane w chirurgii rekonstrukcyjnej podstawy czaszki
oraz europejski raport dotyczàcy mianownictwa ana-
tomicznego nosa i zatok przynosowych. To rozdzia∏y
szczególne, gdzie omówiono najnowsze dane Êwia-
towe osadzone w zabiegowej polskiej rzeczywistoÊci.
Zaprezentowano zalecenia i sposoby przeciwdzia∏a-
nia powik∏aniom i ich leczenia, a powik∏ania  sà wkal-
kulowane w ryzyko wszelkich typów operacji.

Bardzo spodoba∏ mi si´ pomys∏, aby na zakoƒ-
czenie podr´cznika przedstawiç europejski raport
dotyczàcy mianownictwa.

Recenzja podr´cznika 

Chirurgia zatok przynosowych 
– dost´py wewnàtrznosowe
pod redakcjà prof. Antoniego Krzeskiego

wydana przez Medycyn´ Praktycznà w Krakowie w 2014 r.

Serdecznie i goràco polecam lekarzom otolaryn-
gologom to znakomite dzie∏o, ˝yczàc wartoÊciowych
informacji i wniosków dla wszystkich czytelników
i ich pacjentów.

Autorom serdecznie gratuluj´ tak potrzebnego
podr´cznika. Dzi´kuj´ za wszelki trud, wielki wysi∏ek,
a tak˝e decyzj´ o podzieleniu si´ szczegó∏ami kon-
kretnych dzia∏aƒ w omawianych schorzeniach i ˝ycz´
Im du˝o satysfakcji.

Prof. dr hab. med. Jacek Sk∏adzieƒ

Kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii UJ CM

Kraków, grudzieƒ 2014
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W dniach 5–6 grudnia 2014 roku odby∏a si´
w Warszawie coroczna konferencja rynologicz-
na – RhinoForum 2014, zorganizowana przez
Klinik´ Otorynolaryngologii Wydzia∏u Lekarsko-
-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, Stowarzyszenie „Rynologia Polska”
oraz Sekcj´ Rynologii i Chirurgii Plastycznej
Twarzy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngo-
logów – Chirurgów G∏owy i Szyi. Tegoroczne
obrady mia∏y miejsce w hotelu Sound Garden
w Warszawie. Konferencja dedykowana by∏a
Gigantom Rynologii, wybitnym rynochirurgom,
którzy przyczynili si´ do rozkwitu chirurgii en-
doskopowej zatok przynosowych. Nie bez przy-
czyny tematyka tegorocznej konferencji koncen-
trowa∏a si´ wokó∏ operacji endoskopowych.
W roku 2014 obchodziliÊmy bowiem 30. rocznic´
opublikowania i wdro˝enia do powszechnej
praktyki laryngologicznej chirurgii endoskopo-
wej zatok przynosowych. RhinoForum 2014 za-
szczyci∏o swojà obecnoÊcià grono znanych i ce-
nionych ekspertów, a wÊród nich wspomniani
ju˝ giganci rynologii: prof. Valerie J. Lund, prof.
Heinz Stammberger, prof. David W. Kennedy,
prof. Simion J. Zinreich. Wzorem lat ubieg∏ych
odby∏a si´ równie˝ kolejna edycja warsztatów
rynoplastycznych – Rhinoplasty Masterclass oraz
III Mi´dzynarodowe Seminarium „Bezdech i chra-
panie dla laryngologów”. Nie zabrak∏o te˝ tema-
tów z zakresu alergologii i rynologii dzieci´cej.

Uroczyste otwarcie RhinoForum 2014 odby∏o
si´ w sali konferencyjnej Symphony hotelu
Sound Garden w obecnoÊci przedstawicieli War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz za-
proszonych wyk∏adowców z kraju i z zagranicy.
S∏owa powitania wyg∏osi∏ prof. Antoni Krzeski.
W swoim wystàpieniu odwo∏a∏ si´ do myÊli
Bernarda z Chartres: „JesteÊmy jak kar∏y, które

wspinajà si´ na ramiona gigantów, by widzieç
wi´cej od nich i dalej si´gaç wzrokiem”. Rozwi-
jajàc aforyzm tego Êredniowiecznego filozofa
i teologa, profesor przywo∏a∏ wiele przyk∏adów
z historii nauki i sztuki, w których màdroÊç ta
jest wcià˝ ˝ywa i aktualna. Nawiàzujàc do s∏ów
Bernarda z Chartres, przedstawi∏ s∏uchaczom gi-
gantów rynologii, którzy stworzyli podwaliny
wspó∏czesnej chirurgii endoskopowej zatok
przynosowych. WÊród nich znaleêli si´ obecni
na konferencji goÊcie: prof. Valerie J. Lund, prof.
David Kennedy, prof. Heinz Stammberger oraz
prof. Simion  J. Zinreich. W ciep∏ych s∏owach
profesor przywita∏ równie˝ pozosta∏ych wyk∏a-
dowców z polski i z zagranicy, w tym m.in. prof.
Gerharda Rettingera, swojego pierwszego na-
uczyciela chirurgii nosa. 

Wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏ prof. Adam
Maciejewski, wybitny polski chirurg onkolog,
jeden z pionierów chirurgii transplantacyjnej.
Przedstawi∏ s∏uchaczom szczegó∏y pierwszej
polskiej operacji transplantacji twarzy, ratujàcej
˝ycie pacjenta, która odby∏a si´ w 2013 roku
w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstruk-
cyjnej Centrum Onkologii w Gliwicach. Prezen-
tacja zawiera∏a bogaty materia∏ zdj´ciowy oraz
wiele ilustracji przedstawiajàcych kolejne etapy
tej pionierskiej operacji. Przeszczep, obejmujàcy
tkanki mi´kkie i podporowe, w tym mi´Ênie, ele-
menty kostne, struktury zewnàtrzustne i we-
wnàtrzgard∏owe, wykonano u m∏odego pacjenta
po rozleg∏ym urazie twarzoczaszki. Pierwsze
objawy reinerwacji zaobserwowano po trzech
miesiàcach od operacji, obecnie pacjent ma
w pe∏ni zachowane czucie oraz w 80% rucho-
moÊç przeszczepionych mi´Êni. Sukces zespo∏u
prof. Maciejewskiego odzwierciedla ogromny
potencja∏ polskiej transplantologii i wskazuje
nowe perspektywy. 

Sesj´ I dedykowanà gigantom rynologii po-
prowadzi∏a prof. Valerie J. Lund z londyƒskiego
Royal National Throat, Nose and Ear Hospital.
Cykl wyk∏adów przyciàgnà∏ t∏umy s∏uchaczy.
Niecz´sto bowiem w jednym miejscu mo˝-
na spotkaç tak wielkie znakomitoÊci Êrodowiska
rynologów. Pierwszy wyk∏ad by∏ poÊwi´cony
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ewolucji terapii zachowawczej przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych (PZZP). Prof. Lund
przypomnia∏a, jak wysokie sà koszty leczenia pa-
cjentów z PZZP, pot´gowane dodatkowo stosun-
kowo du˝ym rozpowszechnieniem tej choroby.
Jest to jeden z g∏ównych czynników sk∏aniajà-
cych do poszukiwania nowej, taƒszej a zarazem
skutecznej terapii. Profesor Lund zaprezentowa-
∏a wiele metod leczenia przewlek∏ego zapalenia
zatok o ró˝norodnym pod∏o˝u. PodkreÊli∏a zna-
czenie wczesnego rozpocz´cia terapii w PZZP
o pod∏o˝u alergicznym, by nie dopuÊciç do po-
wstania przewlek∏ych i trudno odwracalnych
zmian. Wspomnia∏a o zastosowaniu terapii anty-
-IgE w leczeniu alergicznego PZZP z polipami,
zaznaczajàc jednoczeÊnie, ̋ e jest to bardzo kosz-
towna terapia. Mówi∏a o koniecznoÊci przepro-
wadzenia dok∏adnego wywiadu przed wdro˝e-
niem makrolidów w PZZP (ch´tnie stosowanych
m.in. w Japonii) z uwagi na wzrost incydentów
sercowo-naczyniowych po zastosowaniu erytro-
mycyny. Wspomnia∏a równie˝ o nowej, obiecujàcej
metodzie leczenia PZZP preparatami zawierajàcymi
anty-IL-5, która znajduje si´ jeszcze w fazie badaƒ. 

Profesor David W. Kennedy z Department of
Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery
z University of Pennsylvania (USA) przedstawi∏
ewolucj´ chirurgii endoskopowej zatok przyno-
sowych. Zaprezentowa∏ wiele technik stosowa-
nych obecnie w chirurgii zatok oraz omówi∏ te,
które mogà mieç zastosowanie w przysz∏oÊci.

Profesor Simion J. Zinreich, znany amery-
kaƒski radiolog z The Johns Hopkins Medical
Institutions w Baltimore (USA), poprowadzi∏ wy-
k∏ad poÊwi´cony obrazowaniu nosa i zatok przy-
nosowych. Przekrojowo omówi∏ ró˝ne metody
obrazowania, podkreÊlajàc niski potencja∏ diagno-
styczny RTG zatok przynosowych. Potwierdzi∏, ˝e
najbardziej powszechnà i zarazem u˝ytecznà me-
todà diagnostycznà jest tomografia komputerowa,
która choç niezupe∏nie oboj´tna dla zdrowia pa-
cjenta, to wykonana jednorazowo nie pozostawia
negatywnych skutków niepo˝àdanych. W przy-
padkach budzàcych podejrzenie choroby nowo-
tworowej zastosowanie znajduje rezonans magne-
tyczny. Podczas swojej prezentacji prof. Zinreich
szczegó∏owo omawia∏ budow´ anatomicznà jam
nosa i zatok przynosowych, przygotowujàc s∏u-
chaczy do wyk∏adów traktujàcych o endoskopowej
chirurgii zatok.

Profesor Heinz Stammberger z Medical Uni-
versity of Graz (Austria), jeden z najwybitniej-
szych ekspertów w endoskopowej chirurgii zatok
przynosowych i podstawy czaszki, swój pierwszy
wyk∏ad w Warszawie rozpoczà∏ od tematu endo-
skopowej anatomii jam nosa w zapobieganiu

powik∏aniom chirurgii zatok przynosowych.
Zaprezentowa∏ bogaty materia∏ filmowy, stwarza-
jàcy wra˝enie uczestniczenia w jego operacji.
Nawiàzujàc do s∏ów swojego poprzednika, podkre-
Êla∏, jak wa˝na jest znajomoÊç anatomii operowa-
nego pacjenta. Wyk∏ad by∏ niezwykle interesujàcy
zarówno dla m∏odych rezydentów, stawiajàcych
pierwsze kroki w chirurgii jam nosa, jak i dla
doÊwiadczonych rynochirurgów. 

Profesor Simion  J. Zinreich rozpoczà∏  kolej-
nà sesj´ poÊwi´conà gigantom rynologii. Wyg∏o-
si∏ wyk∏ad pod tytu∏em: „Obrazowanie patologii
jam nosa i zatok przynosowych”. Mówi∏, jak
wa˝na jest diagnostyka radiologiczna w zakresie
g∏owy i szyi, podkreÊli∏, ˝e ka˝dy otorynolaryn-
golog powinien znaç podstawy anatomii i patologii
radiologicznej tego regionu. Po∏o˝y∏ te˝ nacisk
na ró˝nicowanie zmian nowotworowych i zmian
zapalnych zatok przynosowych. Zaznaczy∏, ˝e ba-
danie obrazowe jest nie tylko wa˝nym narz´dziem
diagnostycznym, ale pozwala równie˝ na zapo-
znanie si´ z anatomià twarzoczaszki pacjenta
przed planowanym zabiegiem operacyjnym. W sy-
tuacjach wàtpliwych, m.in. gdy widoczna jest
erozja kostna towarzyszàca zmianom zapalnym,
diagnostyka powinna zostaç poszerzona o badanie
rezonansem magnetycznym z kontrastem, by wy-
kluczyç charakter rozrostowy zmiany. Profesor
przytoczy∏ wiele przyk∏adów patologii jam nosa
i zatok, okreÊlajàc przy tym charakterystyczne dla
niektórych rodzajów patologii cechy w obrazie ra-
diologicznym, co niejednokrotnie pozwala uniknàç
pomy∏ki diagnostycznej. 

Technik´ uncapping egg w chirurgii zatok
czo∏owych przedstawi∏ prof. Heinz Stammberger.
PodkreÊli∏, ˝e operacje w rejonie zatok czo∏o-
wych, a zw∏aszcza zachy∏ków czo∏owych, sà
uwa˝ane za jeden z trudniejszych elementów
chirurgii endoskopowej. Nie bez znaczenia jest
tu posiadanie odpowiedniego instrumentarium.
Tomografia komputerowa pozwala uniknàç nie-
chcianych zdarzeƒ podczas zabiegu operacyjnego.
Profesor nak∏ania∏ do jak najmniej traumatycz-
nego manewrowania w polu operacyjnym, gdy˝
niedelikatne i nieumiej´tne ruchy mogà spowo-
dowaç póêniejsze problemy, jak na przyk∏ad
zaroÊni´cie ujÊç zatok czo∏owych. Technika un-
capping egg jest metodà opracowanà przez
prof. Stammbergera i polega na odbarczeniu
zatoki czo∏owej przez zniesienie Êcian komórki
czo∏owej blokujàcej jej ujÊcie, co przyrównuje si´
obrazowo do usuni´cia skorupki jajka z kieliszka.

Profesor David W. Kennedy kontynuowa∏
temat chirurgii zatok czo∏owych, koncentrujàc
si´ na wyborze optymalnego dost´pu operacyj-
nego. Mówi∏ o przydatnoÊci rekonstrukcji 3D
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w obrazowaniu szczegó∏ów anatomicznych zatok
przynosowych.

Ostatni wyk∏ad sesji poprowadzi∏a ponow-
nie prof. Valerie Lund. Mówi∏a o skutecznoÊci
chirurgii endoskopowej w leczeniu przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych. Przypomnia∏a
kryteria rozpoznania rhinosinusitis. PodkreÊli∏a,
˝e wskazaniem do zabiegu operacyjnego jest
brak poprawy po zastosowanym leczeniu farma-
kologicznym. PodkreÊli∏a rol´ samopoczucia pa-
cjenta po zabiegu operacyjnym jako metod´ oceny
skutecznoÊci leczenia chirurgicznego. Przypo-
mnia∏a, ˝e oczekiwanym efektem operacji czyn-
noÊciowej zatok przynosowych jest zmniejszenie
objawów PZZP. Pacjent po zabiegu operacyjnym
wymaga jednak dalszej obserwacji, a niekiedy
równie˝ uzupe∏niajàcego leczenia farmakolo-
gicznego. 

Sesja III z cyklu Giganci Rynologii by∏a po-
Êwi´cona problematyce powik∏aƒ oko∏ooperacyj-
nych. Jako pierwszy wystàpi∏ prof. Kennedy.
Omówi∏ metody pozwalajàce uniknàç powik∏aƒ
podczas operacji endoskopowych. Przypomnia∏,
˝e powa˝ne Êródoperacyjne zdarzenia sà rzadkie.
Cz´stym powik∏aniem jest krwawienie Êródopera-
cyjne, któremu mo˝na zapobiec, stosujàc przed
zabiegiem doustnà steroidoterapi´, a w trakcie
zabiegu miejscowo leki obkurczajàce naczynia
b∏ony Êluzowej i elektrokoagulacj´. PodkreÊli∏ te˝
rol´ monitorowania ciÊnienia t´tniczego podczas
operacji. Przestrzega∏ przed kontynuowaniem
zabiegu, jeÊli krwawienie Êródoperacyjne utrudnia
identyfikacj´ struktur anatomicznych. Ponadto
mówi∏ o koniecznoÊci doszcz´tnego usuwania
wyrostka haczykowatego, identyfikacji przyÊrod-
kowej Êciany oczodo∏u i podstawy czaszki, o opero-
waniu oszcz´dzajàcym b∏on´ Êluzowà, usuwaniu
widocznych fragmentów kostnych oraz o identyfi-
kacji lejka czo∏owego. Po raz kolejny podkreÊli∏
znaczenie planowania zabiegu operacyjnego
na podstawie rekonstrukcji 3D w tomografii kom-
puterowej.

Z kolei prof. Stammberger przedstawi∏ algo-
rytm diagnostyczny p∏ynotoku nosowego. Mówi∏
o oznaczaniu bia∏ek takich jak beta2-transfery-
na oraz tau-transferyna, wskazujàcych na obec-
noÊç p∏ynu mózgowo-rdzeniowego w p∏ynie po-
zyskanym do badania. Poddawa∏ w wàtpliwoÊç
znaczenie st´˝enia glukozy jako wartoÊciowego
markera diagnostycznego. Zaprezentowa∏ rów-
nie˝ metody obrazowania pomocne w diagnostyce
p∏ynotoku nosowego, takie jak tomografia kom-
puterowa twarzoczaszki i g∏owy w p∏aszczyênie
czo∏owej oraz rezonans magnetyczny z kontra-
stem, pomocny zw∏aszcza przy ró˝nicowaniu
przepukliny oponowo-mózgowej oraz malformacji

naczyniowych. Profesor poleca∏ wykorzystywanà
przez siebie metod´ endoskopii jam nosa
po uprzednim dokana∏owym podaniu 5% roz-
tworu sodowego fluoresceiny. Charakterystyczne
Êwiecenie obserwowane przez specjalny filtr
optyczny zamontowany na endoskopie pozwala
potwierdziç obecnoÊç p∏ynotoku. Na koniec przy-
pomnia∏ metody zaopatrywania p∏ynotoku noso-
wego, podkreÊlajàc zalety tkanek w∏asnych
pacjenta stosowanych do rekonstrukcji ubytku.
Zaznaczy∏ równie˝, i˝ nie ma obecnie jedno-
znacznych zaleceƒ dotyczàcych zak∏adania dre-
na˝u l´dêwiowego w okresie pooperacyjnym. 

Profesor Zinreich poruszy∏ temat obrazowa-
nia zatok przynosowych w przypadku reoperacji.
Przedstawi∏ wady i zalety TK i RM. PodkreÊli∏, ˝e
obrazowanie przed planowanà reoperacjà zatok
jest niezwykle istotne.

Ostatni wyk∏ad tej sesji wyg∏osi∏a prof. Lund.
Zaprezentowa∏a doÊwiadczenia w∏asne w lecze-
niu pacjentów z chorobà Rendu-Oslera-Webera.
Przypomnia∏a podstawowe wiadomoÊci dotyczà-
ce tej choroby, a nast´pnie omówi∏a szczegó∏owo
dost´pne metody terapeutyczne, w tym techniki
laserowe, leczenie hormonalne, septodermopla-
styk´ oraz niezwykle skutecznà technik´ zaszy-
cia nozdrzy przednich (operacja Younga). Na za-
koƒczenie wyk∏adu profesor Lund przedstawi∏a
stosowany w jej Klinice algorytm post´powania,
uwzgl´dniajàcy m.in. nasilenie dolegliwoÊci
pacjenta.

Sesj´ IV, ostatnià z cyklu Giganci Rynologii,
rozpoczà∏ wyk∏ad prof. Kennedy’ego poÊwi´cony
endoskopowemu leczeniu brodawczaków od-
wróconych. Na poczàtek profesor przypomnia∏
podstawowà wiedz´ dotyczàcà brodawczaków,
a nast´pnie podzieli∏ si´ w∏asnym doÊwiadcze-
niem, prezentujàc bogaty materia∏ zdj´ciowy.
PodkreÊli∏, ˝e operacja resekcji brodawczaka od-
wróconego metodà endoskopowà jest skutecz-
na pod warunkiem w∏aÊciwego doboru pacjen-
tów i agresywnego podejÊcia chirurgicznego.
Wspomnia∏ równie˝ o znaczeniu Êródoperacyj-
nego badania histopatologicznego, by oceniç
doszcz´tnoÊç resekcji i ewentualnie poszerzyç
zabieg z dost´pu zewnàtrznosowego. 

Profesor Zinreich omówi∏ w sposób niezwy-
kle przejrzysty metody obrazowania patologii
podstawy czaszki. PodkreÊli∏ znaczenie rezonan-
su magnetycznego w ró˝nicowaniu guzów tej
okolicy oraz w ocenie rozleg∏oÊci nacieku nowo-
tworowego. Przypomnia∏, jak wa˝ne dla w∏aÊci-
wej diagnozy jest oglàdanie skanów MR zarówno
w sekwencjach T1-, jak i T2-zale˝nych. 

Nast´pnie prof. Stammberger przedstawi∏
kolejny wyk∏ad o tematyce onkologicznej, po-
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Êwi´cony guzom zatok przynosowych i podstawy
czaszki. Zaznaczy∏, ˝e na przestrzeni ostatnich
lat znacznie rozszerzy∏y si´ wskazania do wyko-
rzystania sztywnych endoskopów w operacjach
nowotworów jam nosa, zatok przynosowych, no-
sogard∏a oraz podstawy przedniego do∏u czaszki.
Mimo to, w przypadku zmian o charakterze z∏o-
Êliwym metody endoskopowe wcià˝ budzà wiele
kontrowersji, a zasadnoÊç ich wykorzystania na-
dal jest przedmiotem dyskusji w Êrodowisku
ekspertów. Zdaniem prof. Stammbergera, resek-
cja endoskopowa wykonywana przez doÊwiad-
czonego operatora mo˝e byç radykalna. Techniki
endoskopowe sà ponadto ch´tnie wykorzystywane
w zespo∏ach interdyscyplinarnych stosujàcych
∏àczone dost´py do guzów podstawy czaszki.

Ostatnià prezentacj´ na temat skutecznoÊci
endoskopowego leczenia guzów z∏oÊliwych jam
nosa i zatok przynosowych przedstawi∏a prof.
Lund. Równie˝ ona podkreÊli∏a, jak szybko roz-
szerzajà si´ wskazania dla metod endoskopo-
wych w onkologii laryngologicznej. Zaznaczy∏a
jednak, ˝e stosunkowo krótka historia wykorzy-
stania endoskopów w leczeniu nowotworów jam
nosa i zatok oraz niezbyt cz´ste wyst´powanie
guzów tej lokalizacji utrudniajà ocen´ skutecz-
noÊci nowych technik w odniesieniu do klasycz-
nych resekcji twarzoczaszki. Jak podkreÊli∏a, do-
tychczasowe wyniki sugerujà, ˝e endoskopowe
resekcje guzów z∏oÊliwych zatok przynosowych
mogà byç opcjà terapeutycznà w wybranych
przypadkach. W celu potwierdzenia swoich s∏ów
przedstawi∏a w∏asne doÊwiadczenia na materiale
obejmujàcym oko∏o 140 pacjentów operowanych
w latach 1996–2014. 

Tradycyjnie pierwszego dnia obrad odby∏y
si´ warsztaty rynoplastyczne – Rhinoplasty Ma-
sterclass. Sesja rozpocz´∏a si´ od wyk∏adu prof.
Adama Maciejewskiego. Przedstawi∏ on bardzo
ciekawy temat: „Mikronaczyniowe rekonstruk-
cje ubytków nosa”. Przypomnia∏ o z∏o˝onej bu-
dowie nosa i jego znaczeniu estetycznym. W bo-
gatym materiale zdj´ciowym pokaza∏ przyk∏ady
rekonstrukcji nosa po rozleg∏ych operacjach on-
kologicznych i urazach. Zaprezentowa∏ sposób
rekonstrukcji z mikrozespoleniem naczyniowym
z u˝yciem wolnego p∏ata z górnego bieguna ma∏-
˝owiny usznej – auricular free flap (AFF). Dzi´ki
pó∏okràg∏emu wygi´ciu fragmentu cz´Êci obràbka
ma∏˝owiny mo˝na idealnie zrekonstruowaç
skrzyde∏ko nosa. T́ tnice skroniowà powierz-
chownà p∏ata zespala si´ wówczas z t´tnicà
kàtowà lub bardziej proksymalnym odcinkiem
t´tnicy twarzowej. Wyk∏adowca pokaza∏ równie˝
przyk∏ad z u˝yciem dwóch AFF.

Profesor Gerhard Rettinger w swoim pierw-
szym wyk∏adzie przypomnia∏ najwa˝niejsze
struktury anatomiczne nosa, istotne z punktu
widzenia operatora. Nast´pnie prof. Tilman Keck
szczegó∏owo przedstawi∏ wszystkie aspekty
czynnoÊciowe nosa, przytaczajàc najnowsze do-
niesienia naukowe. Kolejny wyk∏ad prof. Gerhar-
da Rettingera dotyczy∏ wybranych aspektów
operacji septoplastyki i zawiera∏ wiele cennych
wskazówek. Jako ostatnia w tej sesji wystàpi∏a
dr Gerlind Schneider z Niemiec, która przedstawi-
∏a szerokie spektrum metod leczenia perforacji
przegrody nosa, w tym wykorzystania obturato-
rów wykonywanych na indywidualne zamówienie. 

W dalszej cz´Êci warsztatów dr Tuszyƒska
omówi∏a otwarte, zamkni´te i ∏àczone dost´py
rynoplastyczne, przedstawiajàc kolejne etapy
poszczególnych operacji. Nast´pnie prof. Gerhard
Rettinger skoncentrowa∏ uwag´ s∏uchaczy na pro-
blemie blizny s∏upka nosa. Na podstawie w∏asnego
doÊwiadczenia usi∏owa∏ wyjaÊniç, „czy blizna jest
zawsze akceptowalna i nigdy nie stanowi proble-
mu?”. Przedstawi∏ materia∏ zdj´ciowy dotyczàcy
trzech przypadków martwicy s∏upka nosa. Cieka-
wym elementem warsztatów by∏a demonstracja
techniki osteotomii, septoplastyki i resekcji garbu
nosa na modelu silikonowym.

Sesj´ „Rhinoplasty Masterclass” zakoƒczy∏a
demonstracja przygotowana przez prof. Rettingera,
który na silikonowych odlewach twarzy pokazywa∏
ró˝ne metody zaopatrywania ubytków skóry
i tkanki podskórnej po resekcjach w obr´bie nosa
i w okolicach nosa. Wspólnie z dr Gerlind Schneider
poruszyli ró˝ne aspekty kliniczne i zaprezento-
wali na modelu mo˝liwoÊci rekonstrukcji p∏ata-
mi przesuwanymi z sàsiednich okolic. Podczas
demonstracji profesor udziela∏ wielu wskazówek
praktycznych dotyczàcych techniki szycia, zasad
rotacji p∏ata oraz zaopatrzenia miejsca dawczego.

Podczas piàtkowych obrad nie zabrak∏o rów-
nie˝ tematów poÊwi´conych alergologii. Sesja
„Kiedy alergolog jest potrzebny laryngologowi”
zosta∏a przygotowana przez zespó∏ Kliniki Pneu-
monologii i Alergologii Wieku Dzieci´cego WUM
pod kierownictwem prof. Marka Kulusa. Pierw-
szy wyk∏ad pt. „Czy ten nos nale˝y do alergika?”
poprowadzi∏a dr Anna Zawadzka-Krajewska.
Omówi∏a przyczyny przewlek∏ego upoÊledzenia
dro˝noÊci nosa u noworodków, niemowlàt i dzie-
ci starszych. Wskaza∏a, ˝e w praktyce klinicznej
najcz´stszymi przyczynami przewlekajàcej si´
niedro˝noÊci nosa sà: przewlek∏y alergiczny
nie˝yt nosa (ANN), zespó∏ dyskinezy rz´sek,
achalazja prze∏yku, refluks ˝o∏àdkowo-prze∏yko-
wy, refluks gard∏owy oraz cia∏o obce. Przedsta-
wi∏a te˝ definicj´ oraz najnowsze metody dia-

▲
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gnostyczne i terapeutyczne w ANN. Nast´pnie
omówi∏a koncepcj´ wspólnej choroby dróg odde-
chowych obejmujàcej ANN, zapalenie zatok
i astm´ oskrzelowà. Poda∏a równie˝ aktualne
polskie dane epidemiologiczne dotyczàce ANN,
podkreÊlajàc, ˝e wÊród chorych na ANN ryzyko
rozwoju astmy jest dziesi´ciokrotnie wy˝sze ni˝
u osób bez ANN. Kolejny wyk∏ad zaprezentowa∏a
dr Agnieszka Krauze, odpowiadajàc na pytanie
postawione w tytule wyk∏adu: „Czy alergik mo˝e
mieç kota?” lub inne zwierz´ domowe, na które
jest uczulony. Poda∏a dane epidemiologiczne
dotyczàce alergii na sierÊç zwierzàt w Polsce
i w Europie. Omówi∏a metody redukcji alergenu
w najbli˝szym otoczeniu. PodkreÊli∏a, ˝e immu-
noterapia jest metodà z wyboru, gdy nie jest
mo˝liwe wyeliminowanie na sta∏e êród∏a alergenu
oraz przy potwierdzonym mechanizmie IgE-za-
le˝nym alergii. Z kolei dr Katarzyna Grzela przy-
gotowa∏a wyk∏ad pt. „Dziecko z podwy˝szonym
IgE”. Przypomnia∏a s∏uchaczom stany chorobowe
przebiegajàce z podwy˝szonym IgE. Omówi∏a te˝
schorzenia przebiegajàce ze znacznie podwy˝-
szonym IgE (hiper IgE) i towarzyszàcymi zmia-
nami skórnymi, takie jak: hiper IgE syndrom
(HIES), zespó∏ Wiskotta-Aldricha i zespó∏ Comel-
-Nethertona. Przedstawi∏a te˝ jednostki choro-
bowe z hiper IgE oraz wspó∏istniejàcym zaka˝e-
niem wirusami RSV, HIV, EBV czy z aspergilozà
oskrzelowo-p∏ucnà. Dr Wioletta Zagórska zapre-
zentowa∏a wyk∏ad pt. „Co ka˝dy lekarz powinien
wiedzieç o anafilaksji”. W obszerny i wyczerpujàcy
sposób ukaza∏a najnowsze informacje i zalecenia
dotyczàce post´powania w stanie anafilaksji.
Zwróci∏a szczególnà uwag´ na koniecznoÊç sto-
sowania adrenaliny jako leku pierwszego rzutu
we wstrzàsie anafilaktycznym. Nast´pnie dr Marta
Krawiec omówi∏a najcz´Êciej stosowane obecnie
leki z pogranicza laryngologii i alergologii oraz
bezpieczeƒstwo ich stosowania. Wspomnia∏a
o lekach przeciwhistaminowych pierwszej, dru-
giej oraz tzw. nowej generacji, glikokortykoste-
roidach donosowych i lekach antyleukotrieno-
wych. W podsumowaniu wyk∏adu przypomnia∏a,
by stosowaç leki, gdy sà do tego wskazania, oraz
by zaprzestaç terapii w razie jej nieskutecznoÊci.
Ostatni wyk∏ad w sesji V o intrygujàcym tytule:
„Czary-mary, hokus-pokus w pediatrii” poprowa-
dzi∏ prof. Marek Kulus. Przedstawi∏ coraz cz´stszy
problem stosowania niekonwencjonalnych metod
leczenia. OkreÊli∏ ró˝nice mi´dzy medycynà kom-
plementarnà i alternatywnà. Mówi∏ o przyczynach
popularnoÊci medycyny   alternatywnej oraz jej za-
gro˝eniach. PodkreÊli∏, ˝e nie ma wiarygodnych
doniesieƒ naukowych potwierdzajàcych skutecz-
noÊç leczenia alternatywnego. Mimo to w USA

liczba wizyt u lekarzy praktykujàcych medycyn´
alternatywnà zbli˝ona jest do liczby wizyt u le-
karzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Wzorem ubieg∏orocznej konferencji Rhino-
Forum, równie˝ w tym roku zorganizowano dwie
sesje poÊwi´cone rynologii dzieci´cej. Obie
cz´Êci poprowadzi∏a prof. El˝bieta Hassmann-
-Poznaƒska. Prof. Ron Mitchell z UT Southwe-
stern and Children’s Medical Center Dallas
w USA mówi∏ o roli czynnoÊciowej chirurgii za-
tok przynosowych (FESS) w leczeniu dzieci z mu-
kowiscydozà (CF). PodkreÊli∏ koniecznoÊç multi-
dyscyplinarnego post´powania w przypadku
pacjentów z CF. Ka˝de dziecko z polipami nosa
i/lub zatok powinno byç przebadane w kierunku
CF, gdy˝ wczesna diagnoza i szybko wdro˝one
leczenie zapewnia d∏u˝sze prze˝ycie. Profesor
przypomnia∏, ˝e 90–100% pacjentów z CF ma
zmiany zapalne w badaniach obrazowych, pod-
czas gdy zaledwie 10% pacjentów prezentuje
objawy kliniczne. Jak podkreÊli∏ profesor, wÊród
objawowych pacjentów jedynie 20–25% wymaga
leczenia operacyjnego. Wyk∏adowca mówi∏ rów-
nie˝ o wysokim ryzyku nawrotu objawów po FESS
w grupie pacjentów z CF. Zauwa˝y∏, ˝e nie ma
obecnie jednoznacznie zdefiniowanych wskazaƒ
do leczenia operacyjnego. Przypomnia∏, ˝e FESS
stanowi równie˝ element przygotowania do trans-
plantacji p∏uc.

Profesor Kevin Pereira z University of Mary-
land School of Medicine (USA) omówi∏ przyczyny
i metody leczenia niedro˝noÊci nosa u noworod-
ków w USA, wskazujàc na infekcj´ jako najcz´stszà
przyczynà niedro˝noÊci w tej grupie. Zapewnie-
nie dro˝noÊci dróg oddechowych jest pierwszà
czynnoÊcià interwencyjnà u noworodków. Profe-
sor podkreÊli∏, ˝e przed ka˝dà chirurgicznà in-
terwencjà konieczne jest badanie radiologiczne
struktur podstawy czaszki oraz oczodo∏u. Na-
st´pnie dr Józef Mierzwiƒski przedstawi∏ wyk∏ad
dotyczàcy diagnostyki i leczenia zaroÊni´cia noz-
drzy tylnych. Omówi∏ techniki leczenia tej wady
stosowane w Klinice w Bydgoszczy. PodkreÊli∏,
˝e technika operacyjna z wytworzeniem p∏atów
Êluzówkowych bez stosowania stentów jest obec-
nie leczeniem z wyboru w przypadkach niewy-
kszta∏cenia nozdrzy tylnych, a ryzyko restenozy
nie jest wi´ksze ni˝ w metodzie z wykorzystaniem
stentów. 

Po przerwie prof. Kevin Pereira skupi∏ si´ na
powik∏aniacch oczodo∏owych zapalenia zatok
przynosowych u dzieci. PodkreÊli∏, ˝e wczesne
rozpoznanie i szybka celowana antybiotykotera-
pia mogà zapobiec rozwojowi dalszych kompli-
kacji. Zaznaczy∏, ˝e pacjenci poni˝ej dziewiàtego
roku ˝ycia lepiej odpowiadajà na leczenie zacho-
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wawcze, a infekcja cz´sto jest wywo∏ana przez
jeden patogen. Mo˝na zatem d∏u˝ej przyjàç posta-
w´ wyczekujàcà. Profesor podkreÊli∏, ˝e dopiero
brak poprawy po 48 godzinach leczenia zacho-
wawczego lub narastanie objawów pomimo sto-
sowanego leczenia do˝ylnego jest podstawà
do szybkiej interwencji operacyjnej, bez wzgl´-
du na wiek pacjenta. Kolejny wyk∏ad, którego te-
matem by∏a chirurgia ma∏˝owin nosowych
u dzieci, poprowadzi∏ prof. Ron Mitchell. Stwier-
dzi∏, ˝e przerost ma∏˝owin nosowych to cz´sty
problem w laryngologii dzieci´cej. Mówi∏ o ko-
niecznoÊci wst´pnej diagnostyki alergologicznej
oraz leczeniu zachowawczym w pierwszej kolej-
noÊci. Przedstawi∏ metody leczenia chirurgicz-
nego przeroÊni´tych ma∏˝owin. PodkreÊli∏, ˝e
turbinektomi´ u dzieci przeprowadza si´ w trak-
cie innych zabiegów, tj. FESS czy adenotomii.
Zaznaczy∏, ̋ e konieczna jest wi´ksza iloÊç donie-
sieƒ naukowych oceniajàcych skutecznoÊç ka˝-
dej z metod.

Profesor Jaros∏aw Szyd∏owski z Poznania
omówi∏ zespó∏ nieruchomych rz´sek u dzieci.
PodkreÊli∏, ˝e w zapaleniach ucha Êrodkowego
u pacjentów z zespo∏em nieruchomych rz´sek
dominujà infekcje bakteriami Gram-ujemnymi
i wirusami RS. Wskaza∏, ˝e podstawà leczenia
jest terapia zachowawcza, leczenie chirurgiczne
ma znaczenie jedynie wspomagajàce. Stwier-
dzi∏, ˝e w tej grupie pacjentów nie wykonuje si´
operacji czynnoÊciowych zatok, gdy˝ odp∏yw wy-
dzieliny ma charakter grawitacyjny. Dr hab.
med. Bo˝ena Skotnicka z Bia∏egostoku omówi∏a
problem wewnàtrznosowych torbieli dróg ∏zo-
wych u niemowlàt. Zaznaczy∏a, ̋ e w razie podej-
rzenia torbieli zawsze wskazana jest konsultacja
laryngologiczna z ocenà endoskopowà jam nosa.
W podsumowaniu stwierdzi∏a, ˝e post´powanie
chirurgiczne (sondowanie dróg ∏zowych z marsu-
pializacjà torbieli wewnàtrznosowej) jest leczeniem
z wyboru w przypadkach torbieli z towarzyszà-
cym upoÊledzeniem dro˝noÊci nosa oraz stanem
zapalnym.

Dla tych uczestników konferencji, którzy
po piàtkowych obradach Gigantów czuli jeszcze
niedosyt wiedzy, w sobot´ o poranku przygoto-
wano cztery równoleg∏e warsztaty pod has∏em
„Breakfast with Gigants”. Prof. Valerie Lund
podczas spotkania zatytu∏owanego „Difficult to
treat-chronic rhinosinusitis” przypomnia∏a, ˝e
warunkiem uzyskania dobrych efektów terapeu-
tycznych jest odpowiednia edukacja pacjentów.
WÊród czynników negatywnie wp∏ywajàcych
na wyniki leczenia wymieni∏a te˝ wiele chorób
wspó∏istniejàcych, takich jak: astma, POCHP, nie-
tolerancja salicylanów, zespó∏ Churga i Strauss

i inne choroby naczyniowe, mukowiscydoza czy
zaka˝enie H. pylori i GERD. Przestrzega∏a te˝
przed zbyt agresywnym lub te˝ przeciwnie – zbyt
oszcz´dzajàcym zabiegiem operacyjnym. Prof. Da-
vid Kennedy podczas swojego porannego spo-
tkania omówi∏ techniczne aspekty operacji endo-
skopowych w trudnych przypadkach klinicz-
nych, takich jak w∏ókniaki m∏odzieƒcze czy guzy
przysadki. Przedstawi∏ mo˝liwe przyczyny powi-
k∏aƒ wewnàtrzczaszkowych podczas tego ro-
dzaju zabiegów oraz post´powanie w razie ich
wystàpienia. Prof. Kennedy podkreÊli∏ te˝ zna-
czenie wspó∏pracy laryngologa z neurochirur-
giem. Prof. Heinz Stammberger z kolei omawia∏
aspekty zwiàzane z chirurgià zachy∏ka czo∏owego
oraz problem p∏ynotoku nosowego, a prof. Simion
Zinreich pog∏´bi∏ temat obrazowania zatok przy-
nosowych w celu unikni´cia powik∏aƒ podczas
operacji endoskopowych. Wspomnia∏ równie˝
o obrazowaniu zatok u dzieci i problemie rozwi-
jajàcego si´ nosa. 

Drugi dzieƒ obrad zdominowa∏o III Mi´dzy-
narodowe Seminarium „Bezdech i chrapanie dla
laryngologów”. Pierwszà, porannà sesj´ popro-
wadzi∏ prof. Antoni Krzeski wraz z prof. Paw∏em
Górskim. Prof. Górski omówi∏ szczegó∏owo zwià-
zek obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS)
z przewlekà obturacyjnà chorobà p∏uc (POCHP).
Przedstawi∏ wniosek, ˝e ani zespó∏ OBPS ani
POCHP nie korelujà ze sobà, natomiast istnieje
zespó∏ nak∏adania si´ POCHP i OBPS obserwo-
wany u osób starszych, charakteryzujàcy si´
wy˝szymi wartoÊciami hipoksemicznymi i hiper-
kapnicznymi oraz wy˝szym Êrednim ciÊnieniem
w t´tnicy p∏ucnej. Pacjenci z wymienionym zespo-
∏em nak∏adania sà cz´Êciej nara˝eni na rozwój ser-
ca p∏ucnego ni˝ pacjenci z izolowanà POCHP lub
OBPS. Stwierdza si´ u nich równie˝ wi´ksze
ryzyko zgonu podczas snu.

Profesor Patrizio Tatti, wybitny w∏oski spe-
cjalista w dziedzinie endokrynologii i diabetolo-
gii, omówi∏ rol´ OBPS w patomechanizmie oty-
∏oÊci i cukrzycy. Postawione zosta∏o pytanie: „czy
OBPS jest cichym zabójcà u chorych z cukrzycà?”.
Prof. Tatti zawar∏ w swoim wystàpieniu istotne
wnioski dotyczàce wp∏ywu fragmentacji snu
u pacjentów z OBPS i aktywnoÊci uk∏adu autono-
micznego na rozwój insulinoopornoÊci czy nieto-
lerancji glukozy. Wskaza∏, ˝e do tych zjawisk
dochodzi nie tylko u osób oty∏ych, ale równie˝
u chorych z prawid∏owym BMI. Potwierdzi∏ rów-
nie˝ obecnoÊç opornoÊci na leptyn´ u pacjentów
z oty∏oÊcià i OBPS, co skutkuje powstaniem
mechanizmu b∏´dnego ko∏a. Ponadto podkreÊli∏
niekorzystny wp∏yw podwy˝szonych wartoÊci
cytokin zapalnych u pacjentów z OBPS na rozwój
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mia˝d˝ycy, a co za tym idzie powik∏aƒ sercowo-
-naczyniowych. Potwierdzi∏ równie˝ wp∏yw OBPS
na powstanie zespo∏u metabolicznego. 

Kolejnà sesj´ seminarium bezdechowego
poprowadzi∏a prof. Ewa Olszewska, zajmujàca
si´ od wielu lat zespo∏em obturacyjnego bezde-
chu podczas snu, oraz prof. Andrzej Kukwa, pre-
kursor polskiej medycyny snu. W sesji wzi´li
udzia∏ uznani eksperci zajmujàcy si´ na co dzieƒ
diagnostykà i leczeniem chirurgicznym bezde-
chów obturacyjnych: dr Bhik Kotecha z The Royal
National Throat, Nose and Ear Hospital (W. Bry-
tania) oraz prof. Robson Capasso ze Stanford
University School of Medicine (USA). Pierwszy
wyk∏ad dotyczàcy rynologicznych aspektów za-
burzeƒ oddychania podczas snu wyg∏osi∏ prof.
Capasso. Przedstawi∏ dane okreÊlajàce wp∏yw
oddychania przez nos na zespó∏ obturacyjnych
bezdechów podczas snu, dementujàc powszechne
przekonanie o roli oddychania przez nos w pato-
genezie OBPS. Operacje udra˝niajàce nos nie
wp∏ywajà na wspó∏czynnik AHI, mogà jednak
zmniejszaç nasilenie chrapania oraz defragmen-
tacj´ snu. Ponadto przywrócenie dro˝noÊci nosa
i nosowego toru oddychania poprawia jakoÊç
˝ycia pacjentów. 

Profesor Capasso i dr Kotecha szeroko omó-
wili metody diagnostyczne niedro˝noÊci górnych
dróg oddechowych pacjentów z zespo∏ami zabu-
rzeƒ oddychania podczas snu w aspekcie plano-
wanego leczenia chirurgicznego. Dr Kotecha
przedstawi∏ metody endoskopowej oceny gór-
nych dróg oddechowych zarówno w czasie czu-
wania, jak i we Ênie farmakologicznym (DISE),
ukazujàc wady i zalety tego badania. PodkreÊli∏
znaczne korzyÊci badania we Ênie farmakologicz-
nym dla planowania zabiegu chirurgicznego,
pomimo braku standaryzacji skali oceniajàcych
dro˝noÊç górnych dróg oddechowych w czasie snu
i braku jednoznacznych danych okreÊlajàcych
korelacj´ zastosowanej skali z metodà leczenia.
Ponadto wskaza∏ przydatnoÊç badania rezonan-
sem magnetycznym w ocenie relacji anatomicz-
nych podniebienia mi´kkiego, nasady j´zyka,
nag∏oÊni i tylnej Êciany gard∏a u pacjentów cierpià-
cych na OBPS. Prof. Capasso zaÊ w swoim wyk∏a-
dzie na temat oceny pacjenta z OBPS w aspekcie
leczenia chirurgicznego dodatkowo zwróci∏ uwag´
na zastosowanie badania cefalometrycznego w pla-
nowaniu zabiegów przede wszystkim szcz´kowo-
-twarzowych (ang. maxillo-mandibular advance-
ment). Obaj prelegenci wspomnieli równie˝ o me-
todach analizy akustycznej oddychania podczas
snu u pacjenta z OBPS. Analiza akustyczna mog∏a-
by byç przydatnà metodà przesiewowej oceny za-
burzeƒ oddychania podczas snu.

W ostatnim referacie dr Zuzanna Gronkiewicz
przedstawi∏a doÊwiadczenia Kliniki Otorynola-
ryngologii Wydzia∏u Dentystyczno-Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zwià-
zane ze stosowaniem badania endoskopowego
górnych dróg oddechowych podczas snu farma-
kologicznego i jego znaczeniem w planowaniu
leczenia operacyjnego pacjentów z OBPS. Opisa∏a
szczegó∏owo metod´ badania oraz wskazania
do DISE.

Kolejnà sesj´ seminarium bezdechowego
poprowadzili prof. Robson Capasso i dr Wojciech
Kukwa. Pierwszy wyk∏ad na temat bruksizmu
i jego zwiàzku z zaburzeniami oddychania
podczas snu wyg∏osi∏a prof. Jolanta Kostrzewa-
-Janicka, specjalista protetyk stomatologiczny,
na co dzieƒ zajmujàca si´ leczeniem zaburzeƒ
w obr´bie stawów skroniowo-˝uchwowych.
Szczegó∏owo omówi∏a problem bruksizmu, mo˝-
liwoÊci jego leczenia i zastosowania badania po-
lisomnograficznego w jego diagnostyce. Nast´p-
nie dr Bhik Kotecha przedstawi∏ przeglàd metod
chirurgicznego leczenia zaburzeƒ oddychania
podczas snu, uwzgl´dniajàc w∏asne bogate do-
Êwiadczenie. Zwraca∏ szczególnà uwag´ na przy-
gotowanie pacjenta, m.in. wykonanie badania
DISE, podkreÊlajàc jego znaczenie w planowaniu
zabiegów w obr´bie podniebienia mi´kkiego
i nasady j´zyka.

Dwa ostatnie wystàpienia tej sesji by∏y po-
Êwi´cone problematyce zaburzeƒ oddychania
podczas snu w populacji pediatrycznej. Wyk∏ady
wyg∏osi∏ prof. Ron Michtell, który koordynuje
jeden z najwi´kszych obecnie projektów badaw-
czych w dziedzinie laryngologii dzieci´cej w USA.
Childhood Adenotonsillectomy Trial (CHAT) do-
tyczy wp∏ywu adenotonsillektomii u dzieci vs
baczna obserwacja (watchful waiting) na zabu-
rzenia oddychania podczas snu. W pierwszej
cz´Êci przedstawi∏ g∏ówne za∏o˝enia i wyniki ba-
dania. Natomiast druga cz´Êç wystàpienia by∏a
poÊwi´cona post´powaniu u dzieci, u których
adenotonsillektomia nie doprowadzi∏a do ustà-
pienia chrapania i bezdechów. Prof. Michtell
zwróci∏ uwag´, ˝e przyczynà tego zjawiska sà
cz´sto zaburzenia dro˝noÊci nosa spowodowane
przerostem ma∏˝owin nosowych, wymagajàce
konchoplastyki. 

Ostatnià sesj´ koƒczàcà III Mi´dzynarodowe
Seminarium „Chrapanie i bezdechy dla laryngo-
logów” poprowadzili dr Wojciecha Kukwa i prof.
Ron Mitchell. Jako pierwsza swój wyk∏ad wyg∏o-
si∏a prof. Ewa Olszewska z Bia∏egostoku, która
przedstawi∏a ogólne zasady interpretowania
badaƒ cefalometrycznych. Zaprezentowa∏a rów-
nie˝ w∏asny materia∏ kliniczny, obejmujàcy ba-
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dania u pacjentów z zaburzeniami oddychania
podczas snu kwalifikowanych do ró˝nych proce-
dur chirurgicznych. Dr Bhik Kotecha w swoim
kolejnym wyk∏adzie skoncentrowa∏ si´ na zagad-
nieniu chirurgii fal radiowych (ang. radiofrequency
surgery). Proponowa∏ jednoczasowe wykonanie
zabiegu na poziomie nosa, gard∏a Êrodkowego
i dolnego (ma∏˝owiny nosowe, podniebienie mi´k-
kie, nasada j´zyka) w znieczuleniu ogólnym.

Ostatni wyk∏ad, koƒczàcy seminarium bez-
dechowe, wyg∏osi∏ prof. Robson Capasso. Przed-
stawi∏ w∏asne doÊwiadczenia i spostrze˝enia
dotyczàce diagnostyki i leczenia zaburzeƒ oddy-
chania podczas snu. Zaznaczy∏, ˝e wykorzystuje
aplikacje na smartfon diagnozujàce wst´pnie
w warunkach domowych chrapanie i bezdechy.
Zwróci∏ te˝ uwag´ na problem budowy szcz´ki,
w tym wàskiego ∏uku z´bodo∏owego i wysoko
wysklepionego podniebienia twardego, wska-
zujàc na rol´ tomografii sto˝kowej CBCT w dia-
gnostyce ambulatoryjnej.

Podczas sobotnich obrad prof. Gerhard
Rettinger poprowadzi∏ wyk∏ad pt. „Revision
rhinoplasty – an analysis of failures”, w którym
przedstawi∏ bogaty materia∏ zdj´ciowy i omówi∏
najcz´Êciej pope∏niane b∏´dy podczas operacji
plastycznych nosa. 

Pod has∏em rozmaitoÊci rynologiczne odby∏y
si´ równie˝ trzy interesujàce sesje z udzia∏em
polskich ekspertów. Pierwszà z nich przygotowa∏
zespó∏ Kliniki Immunologii Warszawskiego Cen-
trum Zdrowia Dziecka. Sesj´ otworzy∏a prof.
Ewa Bernatowska wyk∏adem poÊwi´conym pier-
wotnym niedoborom odpornoÊci (PNO). Podkre-
Êli∏a, ˝e do Poradni Immunologicznej kieruje
si´ niepotrzebnie zbyt wielu ma∏ych pacjentów
w celu diagnostyki PNO. Przypomnia∏a, ˝e 4–7
infekcji górnych dróg oddechowych rocznie
u dzieci w wieku przedszkolnym mieÊci si´
w granicach normy. Wymieni∏a 10 ostrzegaw-
czych objawów sugerujàcych istnienie niedobo-
rów odpornoÊci, a wÊród nich przynajmniej 8 za-
ka˝eƒ w ciàgu roku bàdê te˝ minimum 2 epizody
zaka˝eƒ zatok o ci´˝kim przebiegu. PodkreÊli∏a
przy tym, ˝e wi´kszoÊç zaka˝eƒ ma etiologi´ wi-
rusowà, a zatem nie wymaga antybiotykoterapii.
Przestrzega∏a te˝ przed stosowaniem prepara-
tów o skutecznoÊci niepotwierdzonej badaniami
randomizowanymi, a w szczególnoÊci przed tymi
Êrodkami, które nie posiadajà charakterystyki
produktu leczniczego, jak na przyk∏ad szeroko
dost´pna inozyna. Mówi∏a równie˝ o zasadnoÊci
szczepieƒ przeciwko pneumokokom i wirusowi
grypy w grupach ryzyka. Przypomnia∏a o znacze-
niu d∏ugoÊci snu dziecka oraz unikaniu ekspozycji
na dym tytoniowy jako czynników ograniczajà-

cych wyst´powanie zaka˝eƒ u dzieci. PodkreÊli∏a
równie˝, ˝e suplementy diety i leki homeopa-
tyczne nie majà potwierdzonej skutecznoÊci
w leczeniu infekcji. W swoim wyk∏adzie prof.
Bernatowska zwróci∏a uwag´, ˝e problem PNO
mo˝e dotyczyç tak˝e doros∏ych pacjentów, gdy˝
w ok. 25% przypadków PNO rozpoznaje si´
po 40. roku ˝ycia. 

Doktor Ma∏gorzata Pac przedstawi∏a prezen-
tacj´ pt. „Zapalenie zatok jako objaw PNO”.
Omówi∏a aktualnà klasyfikacj´ pierwotnych nie-
doborów odpornoÊci, podkreÊlajàc, i˝ niektóre
spoÊród nich (pierwotny niedobór przeciwcia∏,
defekty fagocytarne oraz z∏o˝one i ci´˝kie z∏o˝o-
ne niedobory odpornoÊci) w sposób szczególny
predysponujà do wyst´powania zaka˝eƒ zatok
i uszu. Podzieli∏a si´ równie˝ doÊwiadczeniami
Kliniki Immunologii CZD w leczeniu pacjentów
z agammaglobulinemià Brutona. PodkreÊli∏a, ˝e
terapia do˝ylnymi preparatami immunoglobulin
(IVIG), profilaktyka antybiotykowa, szczepienia
ochronne i adekwatne leczenie w okresie za-
ostrzeƒ pozwalajà pacjentom z niedoborami od-
pornoÊci, zapadajàcym na zapalenia zatok przy-
nosowych, osiàgnàç jakoÊç ˝ycia porównywalnà
z jakoÊcià ˝ycia pacjentów nieobcià˝onych im-
munologicznie. W podsumowaniu zaznaczy∏a, ̋ e
nawracajàce i przewlek∏e zapalenia zatok przy-
nosowych u dzieci sà wskazaniem do rozpocz´-
cia diagnostyki PNO. 

Ostatni, niezwykle ciekawy wyk∏ad tej sesji
dotyczàcy zespo∏u PFAPA, charakteryzujàcego
si´ nawracajàcà goràczkà, aftowym zapaleniem
jamy ustnej, zapaleniem gard∏a oraz limfadeno-
patià szyjnà, przedstawi∏a dr Beata Wolska-
-KuÊnierz. Omówi∏a ró˝nice pomi´dzy autoimmu-
nizacjà i autozapaleniem, czyli nieprawid∏owym
dzia∏aniem nieswoistej cz´Êci uk∏adu immunolo-
gicznego. PodkreÊli∏a, ˝e etiologia zespo∏u wcià˝
jest nieznana, a brak mo˝liwoÊci przeprowadze-
nia badaƒ diagnostycznych potwierdzajàcych
wyst´powanie tego zespo∏u znacznie utrudnia
rozpoznanie. Zaprezentowa∏a kryteria diagno-
styczne wskazujàce na wyst´powanie PFAPA,
zwracajàc uwag´ na regularnoÊç pojawiania si´
epizodów goràczki powy˝ej 38,9°C oraz na brak
jakichkolwiek cech zaka˝enia towarzyszàcych
zapaleniu gard∏a z odczynem w´z∏owym i zmia-
nom aftowym w jamie ustnej. Wspomnia∏a rów-
nie˝ o koniecznoÊci przeprowadzenia diagnostyki
genetycznej, by wykluczyç inne przyczyny nawra-
cajàcych goràczek. Zdecydowanie wskazywa∏a
na bezzasadnoÊç antybiotykoterapii w leczeniu
rzutów PFAPA oraz sugerowa∏a skutecznoÊç tonsi-
lektomii w ograniczeniu liczby nawrotów choroby.
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Kolejna sesja z cyklu „RozmaitoÊci rynolo-
giczne” zosta∏a poÊwi´cona problemom laryngo-
logicznym w diagnostyce dróg ∏zowych. Sesj´
przygotowa∏ interdyscyplinarny zespó∏ ekspertów
pod przewodnictwem prof. Wojciecha Golusiƒ-
skiego. Pierwszy wyk∏ad by∏ poÊwi´cony obrazo-
waniu patologii dróg ∏zowych. Wyk∏ad poprowa-
dzi∏a dr hab. med. Agnieszka Trojanowska z I Za-
k∏adu Radiologii Lekarskiej UM w Lublinie.
W pierwszych s∏owach przypomnia∏a, jak dyna-
micznie rozwijajàcà si´ ga∏´zià medycyny jest
wspó∏czesna radiologia. PodkreÊla∏a wielokrot-
nie znaczenie wspó∏pracy z radiologiem w dia-
gnostyce i leczeniu. Pokaza∏a, jak dok∏adny obraz
radiologiczny mo˝na dziÊ uzyskaç, dysponujàc
szczegó∏owymi informacjami klinicznymi o pa-
cjencie. Nast´pnie przypomnia∏a anatomi´ i
patologi´ dróg ∏zowych, posi∏kujàc si´ bogatym
materia∏em zdj´ciowym. Omówi∏a mo˝liwoÊci
diagnostyki radiologicznej dróg ∏zowych, wska-
zujàc, ˝e najlepszà rozdzielczoÊç tkankowà za-
pewnia rezonans magnetyczny z kontrastem.
Wspomnia∏a, i˝ badanie dynamiczne (po podaniu
Êrodka kontrastujàcego do dróg ∏zowych), tzw.
dakrocystogram, mo˝na uzyskaç równie˝ za po-
mocà tomografii komputerowej i rezonansu ma-
gnetycznego. Na zakoƒczenie poinformowa∏a
o wyodr´bnianiu si´ podspecjalizacji radiolo-
gicznych, w tym specjalizacji z radiologii g∏owy
i szyi. To w∏aÊnie tacy specjaliÊci powinni wspo-
magaç interdyscyplinarny zespó∏ zajmujàcy si´
z∏o˝onà problematykà chorób g∏owy i szyi. 

Wyk∏ad dotyczàcy guzów gruczo∏u ∏zowego
przedstawi∏ dr Micha∏ Wieloch, neurochirurg
z Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.
J. Strusia w Poznaniu. Szczegó∏owo omówi∏ epi-
demiologi´, klasyfikacj´ i symptomatologi´ gu-
zów tej okolicy. Przypomnia∏, ̋ e przy podejrzeniu
gruczolaka wielopostaciowego biopsja jest prze-
ciwwskazana, gdy˝ zwi´ksza ryzyko nawrotów.
Wyk∏adowca zaprezentowa∏ bogaty materia∏
kliniczny, omówi∏ te˝ ró˝norodne dost´py opera-
cyjne do guzów gruczo∏u ∏zowego. 

Problem niedro˝noÊci dróg ∏zowych przed-
stawi∏ dr Jakub Pazdrowski z Kliniki Chirurgii
G∏owy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielko-
polskiego Centrum Onkologii. PodkreÊli∏, ̋ e pro-
blem ∏zawienia wynika nie tylko z niedro˝noÊci
dróg ∏zowych, ale równie˝ z nadmiernego wy-
twarzania ∏ez oraz z niewydolnoÊci pompy ∏zo-
wej. ObjaÊni∏ szczegó∏y diagnostyki okulistycz-
nej, zasad´ sondowania i p∏ukania dróg ∏zowych
oraz wskaza∏, jak interpretowaç wynik dacrocy-
storhinostomi. Omówi∏ epidemiologi´, sympto-
matologi´ i mo˝liwoÊci leczenia niedro˝noÊci
dróg ∏zowych. PodkreÊli∏ koniecznoÊç edukacji

rodziców dzieci z niedro˝noÊcià wrodzonà oraz
koniecznoÊç ró˝nicowania torbieli woreczka ∏zo-
wego z przepuklinà mózgowà. Przedstawi∏ rów-
nie˝ laryngologiczne przyczyny le˝àce u podstaw
patologii dróg ∏zowych, takie jak: alergiczny nie˝yt
nosa, przewlek∏e zapalenie zatok, sarkoidoza,
urazy oraz choroby nowotworowe. Kilkakrotnie
podkreÊla∏ koniecznoÊç wspó∏pracy interdyscy-
plinarnej. 

Ostatni wyk∏ad sesji, dotyczàcy wspó∏cze-
snej chirurgii woreczka ∏zowego, poprowadzi∏
dr Pawe∏ Golusiƒski. Wymieni∏ ograniczenia en-
doskopowego dost´pu do dróg ∏zowych u dzieci
wynikajàce z niewielkiej przestrzeni przewodu
nosowego wspólnego, bliskoÊci podstawy przed-
niego do∏u czaszki i s∏abo rozwini´tych zatok
przynosowych. Omówi∏ istot´ zabiegu dakrocy-
storynostomii, wskazania i przeciwwskazania
do DCR. PodkreÊli∏ du˝à skutecznoÊç DCR w przy-
padku anatomicznego zw´˝enia (ok. 90–95%),
w porównaniu z du˝o ni˝szà efektywnoÊcià DCR
w zw´˝eniach czynnoÊciowych (ok. 50–60%).
Zaznaczy∏ przy tym, ˝e nie ma ró˝nicy w skutecz-
noÊci leczenia z dost´pu zewn´trznego i endosko-
powego, zapewniajàcego lepszy efekt kosmetyczny.
PodkreÊli∏ te˝, ˝e g∏ównà przyczynà niepowodze-
nia DCR jest niewystarczajàce ods∏oni´cie worecz-
ka ∏zowego. W podsumowaniu sesji prof. Wojciech
Golusiƒski zach´ca∏ do szkolenia si´ w chirurgii
dróg ∏zowych, argumentujàc to du˝ym zapotrze-
bowaniem na tego typu zabiegi i relatywnie prostà
technik´ operacyjnà. 

Ostatnia sesja z cyklu „RozmaitoÊci rynolo-
giczne” by∏a poÊwi´cona wybranym aspektom
przygotowania pacjenta do operacji zatok przyno-
sowych. Sesj´ przygotowa∏ interdyscyplinarny
zespó∏ ekspertów pod przewodnictwem prof. Ma-
cieja Misio∏ka.

Wyk∏ad pt. „Wybór znieczulenia na potrzeby
chirurgii endoskopowej zatok przynosowych”
wyg∏osi∏ dr Jaros∏aw Mi∏oƒski. PodkreÊli∏ zna-
czenie dobrej wspó∏pracy z anestezjologiem,
najlepiej takim, który ma du˝e doÊwiadczenie
w prowadzeniu znieczulenia podczas operacji
rynologicznych. Opierajàc si´ na w∏asnych do-
Êwiadczeniach, mówi∏ o wp∏ywie rodzaju znie-
czulenia na krwawienie Êródoperacyjne oraz ca∏-
kowity czas trwania zabiegu. Najmniejszà utrat´
krwi i krótszy czas trwania operacji dr Mi∏oƒski
obserwowa∏ podczas znieczulenia drogà ca∏ko-
wicie do˝ylnà. PodkreÊla∏ znaczenie znieczulenia
lokalnego, preferujàc oksymetazolin´ w po∏àcze-
niu z analgetykiem. Podsumowujàc, przypomnia∏,
˝e w razie nasilonego krwawienia Êródoperacyj-
nego najbezpieczniej jest przerwaç zabieg i prze-
prowadziç go ponownie w innym terminie. 
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Prezentacj´ pt. „Chory leczony przeciwkrze-
pliwie przed operacjà laryngologicznà” przed-
stawi∏ dr hab. Micha∏ Ciurzyƒski z Kliniki Chorób
Wewn´trznych i Kardiologii Wydzia∏u Lekarsko-
-Dentystycznego WUM pod kierownictwem prof.
Piotra Pruszczyka. Przedstawi∏ ró˝nice mi´dzy
lekami przeciwzakrzepowymi i przeciwp∏ytko-
wymi. Szczegó∏owo omówi∏ algorytm post´po-
wania w okresie oko∏ooperacyjnym u chorych
leczonych lekami przeciwkrzepliwymi. Przypo-
mnia∏, ˝e kwas acetylosalicylowy (ASA) mo˝na
zastàpiç heparynà drobnoczàsteczkowà (HDCz)
u pacjenta ze stabilnà chorobà wieƒcowà. Nato-
miast w przypadku przebytego w ostatnim pó∏-
roczu ostrego zespo∏u wieƒcowego (OZW) leków
przeciwp∏ytkowych nie mo˝na odstawiç. Podob-
nie wyglàda profilaktyka przeciwzakrzepowa
u chorych w okresie do 3–6 miesi´cy po implan-
tacji stentu, do 3 miesi´cy po epizodzie zatoro-
woÊci oraz u pacjentów z mechanicznà zastawkà
serca lub z migotaniem przedsionków przy wy-
sokim ryzyku udaru mózgu. Wspomnia∏ równie˝
o skali CHA2DS2Vasc s∏u˝àcej ocenie ryzyka po-
wik∏aƒ zakrzepowo-zatorowych oraz poda∏ êró-
d∏a internetowe uzupe∏niajàce wiedz´ o leczeniu
przeciwkrzepliwym. Dr hab. med. Andrzej SieÊ-
kiewicz z Kliniki Otorynolaryngologii USK w Bia-
∏ymstoku przedstawi∏ ciekawy temat dotyczàcy
stosowania glikokortykosteroidów (GKS) na po-
trzeby chirurgii endoskopowej zatok przynoso-
wych. Stwierdzi∏, ̋ e nie ma wiarygodnych badaƒ
potwierdzajàcych skutecznoÊç GKS stosowanych
przedoperacyjnie, natomiast na podstawie do-
Êwiadczenia klinicznego obserwuje si´ wp∏yw
GKS doustnych na zmniejszenie polipów i ogra-
niczenie krwawienia Êródoperacyjnego. Wyk∏a-
dowca podkreÊli∏, ˝e stwierdzenie eozynofilii we
krwi oraz zacienienie rowka w´chowego i sitowia
tylnego w tomografii komputerowej jest podstawà
do w∏àczenia steroidoterapii przed operacjà zatok.
Zaznaczy∏ jednoczeÊnie, ˝e nie ma standardów
okreÊlajàcych precyzyjnie dawkowanie, sposób
podawania GKS i czas trwania leczenia. 

Sesj´ podsumowa∏ prof. Maciej Misio∏ek
wyk∏adem zatytu∏owanym „Jak przygotowaç
chorego do operacji endoskopowej zatok przyno-
sowych”. Mówi∏ o indywidualnym podejÊciu
w ka˝dym przypadku, prawid∏owej kwalifikacji
chorego do zabiegu, doÊwiadczeniu operatora
i w∏aÊciwej opiece pooperacyjnej. 

Tegoroczna sesja „Tematy wolne” przycià-
gn´∏a pokaêne grono wyk∏adowców z Polski
i z zagranicy. W cz´Êci obejmujàcej prezentacje
polskoj´zyczne przedstawiono jedenaÊcie prac.
Jako pierwsza wystàpi∏a dr Agnieszka Olszewska-
-Ziàber z ¸odzi. Przedstawi∏a wyniki pracy zatytu-

∏owanej „Wirusy i bakterie w wymazach nosowo-
-gard∏owych od pacjentów z przewlek∏ym zapa-
leniem zatok przynosowych i polipami”. Kolejnà
prezentacj´ pt. „Stara metoda nowe narz´dzie.
Zastosowanie urzàdzenia do wideorynoskopii tyl-
nej w celu oceny nosogard∏a, w szczególnoÊci oce-
ny migda∏ka gard∏owego. Doniesienia wst´pne”
wyg∏osi∏ dr Jaros∏aw Sova z Gdyni. Przypomnia∏
znanà metod´ badania nosogard∏a, wideoryno-
skopi´, w nowej ods∏onie: nowoczesny pen z wi-
deofiberoskopem. Nast´pnie przedstawi∏ zasto-
sowanie drukarki 3D w planowaniu zabiegu
trudnej reoperacji zatok przynosowych. Wspo-
mnia∏ równie˝ o innych ciekawych zastosowa-
niach drukarki 3D, takich jak wydruki naczyƒ
krwionoÊnych, koÊci ˝uchwy i koƒczyn dolnych.
Prof. Anna Zakrzewska z Kliniki Otolaryngologii,
Audiologii i Foniatrii Dzieci´cej w ¸odzi omówi∏a
przypadek 16-letniego ch∏opca z procesem oste-
omyelitycznym koÊci czo∏owej. Bazujàc na przy-
padku klinicznym, przedstawi∏a czynniki prowa-
dzàce do zapalenia koÊci czo∏owej u pacjenta
z zapaleniem zatok przynosowych. Cztery prace
przygotowa∏ zespó∏ Kliniki Otorynolaryngologii
Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego WUM. Dr Ja-
cek Brzost zaprezentowa∏ przypadek samoistnego
p∏ynotoku nosowego oraz przypadek ropnia nad-
twardówkowego w przebiegu ostrego zapalenia
zatok przynosowych. Dr Agnieszka Chmielew-
ska przedstawi∏a przypadek przetoki ∏zowej
o przebiegu klinicznym p∏ynotoku nosowego.
Natomiast dr Ewa Migacz mówi∏a o zaburze-
niach oddychania podczas snu u chorych po ope-
racjach rekonstrukcyjnych nerwu twarzy. 

Dwie kolejne prace przedstawi∏ dr Roman
G∏owacki z Krakowa. Omówi∏ odleg∏e wyniki le-
czenia chorych po operacjach czo∏owych metodà
Draf III. Nast´pnie poruszy∏ temat pourazowej
neuropatii nerwu wzrokowego u pacjentów,
u których wykonano odbarczenie nerwu wzroko-
wego technikà endoskopowà. Przedstawi∏ po-
szczególne etapy operacji na podstawie dokumen-
tacji filmowej oraz omówi∏ wyniki leczenia. Jako
ostatni wystàpi∏ dr Pawe∏ Burduk z Bydgoszczy.
W pracy zatytu∏owanej „Biodegradowalne opa-
trunki nosowe (Nasopore) jako noÊnik substancji
leczniczej w chirurgii endoskopowej nosa i zatok”
porówna∏ efekty gojenia po zastosowaniu wspo-
mnianych opatrunków wzbogaconych o antybio-
tyk i/lub glikokortykosteroid vs placebo. Z powodu
du˝ego zainteresowania przedstawionymi tema-
tami dyskusj´ przeniesiono do kuluarów.

Moderatorem sesji angloj´zycznych by∏
prof. Tilman Keck z Institute of Experimental
and Clinical Pharmacology z Grazu (Austria).
Wyk∏ady zagranicznych prelegentów spotka∏y
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si´ z du˝ym zainteresowaniem s∏uchaczy i koƒ-
czy∏y si´ o˝ywionà dyskusjà. Prac´ zatytu∏owanà
„Rhinological conclusions of a first time examined
population” przedstawi∏ dr R. Kesmarszky z W´-
gier. By∏a to niezwykle ciekawa prezentacja,
przedstawiajàca wyniki diagnostyki rynologicz-
nej populacji Ugandy, gdzie zespó∏ wyk∏adowcy
przebywa∏ na misji humanitarnej. W bogatym
materiale zdj´ciowym mo˝na by∏o obejrzeç przy-
padki chorób rzadko spotykanych w populacji
krajów rozwini´tych. Szokujàce by∏y surowe wa-
runki pracy w tamtejszym szpitalu oraz brak
podstawowych leków i aparatury medycznej.
Wizyta u lekarzy pracujàcych na misji by∏a cz´sto
pierwszà formà kontaktu pacjenta ze s∏u˝bà
zdrowia oraz jedynà mo˝liwoÊcià ratunku. Dr
Kesmarszky zakoƒczy∏ prezentacj´ zapewnieniem,
˝e nie by∏a to jego ostatnia misja. Namawia∏ rów-
nie˝ s∏uchaczy do podobnej dzia∏alnoÊci.

Doktor I. Bardanis z Grecji wyg∏osi∏ wyk∏ad
poÊwi´cony zastosowaniu produktów pochodze-
nia roÊlinnego w leczeniu chorób nosa i zatok.
Szczegó∏owo przedstawi∏ charakterystyk´ wy-
branych preparatów, takich jak sok z ogórka, li-
pofilny ekstrakt z brzeczka Êw. Johnsa czy olej
sezamowy, stosowanych w rejonie basenu Morza
Âródziemnego. Przekonywa∏ s∏uchaczy, ˝e me-
dycyna alternatywna powinna byç wykorzysty-
wana w codziennej praktyce lekarskiej. Prof.
Keck doÊç sceptycznie odniós∏ si´ do przedsta-
wionego zagadnienia i podkreÊli∏, ˝e prezento-
wane metody alternatywnego leczenia nie sà
oficjalnie zarejestrowane i dlatego nale˝y ich
unikaç. 

Doktor L. Cabalova z Czech przedstawi∏a
temat „Micro-and-nano-sized particles in nasal
mucosa – a pilot study”. Nast´pnie doktor D.
Bondin z W. Brytanii zaprezentowa∏a wyk∏ad pt.
„Allergic rhinitis: a pilot study looking into the
patient’s perception of their topical nasal gluco-
corticoids medication”. W Anglii problem prze-
wlek∏ego zapalenia zatok przynosowych dotyczy
ok. 30% populacji. Prelegentka przeprowadzi∏a
ankiet´ wÊród zaledwie 8 pacjentów dotyczàcà
samopoczucia i ch´ci stosowania donosowych
glikokortykosteroidów. Z badania wynika∏o m.in.,
˝e ponad 50% ankietowanych nie czu∏oby si´
komfortowo, stosujàc do˝ywotnio steroidy dono-
sowe, obawiajàc si´ uzale˝nienia czy interakcji
z innymi lekami. Z uwagi na zbyt ma∏à grup´
badawczà trudno by∏o odnieÊç si´ do przedsta-
wionych wyników. Nast´pnie zespó∏ z Turcji, re-
prezentowany przez dr E. Cagdas, przedstawi∏
prac´ zatytu∏owanà „Evaluation of patient satis-
faction after septoplasty & inferior turbinoplasty
with NOSE scale and acoustic”. Praca ocenia∏a

u˝ytecznoÊç skali NOSE oraz akustycznej ryno-
manometrii podczas kwalifikacji do operacji sep-
tokonchoplastyki, a tak˝e podczas oceny efektów
leczenia chirurgicznego. W opinii dr Cagdas  ska-
la NOSE, oceniajàca objawy niedro˝noÊci nosa, jest
wa˝nà, bezpiecznà i czu∏à metodà oceny, w pe∏ni
równowa˝nà z akustycznà rynomanometrià.

Doktor R. Harris z Kanady przedstawi∏ prac´
porównujàcà potencja∏ diagnostyczny tomografii
komputerowej i rezonansu magnetycznego w ob-
razowaniu patologii zatok przynosowych. Omówi∏
zagro˝enia i ograniczenia ka˝dej z metod. Pod-
kreÊli∏, ˝e w wybranych przypadkach rezonans
magnetyczny mo˝e byç badaniem obrazowym
pierwszego rzutu, na przyk∏ad u m∏odych osób
bàdê w przypadku powik∏aƒ oczodo∏owych.
Przestrzega∏ równie˝ przed niepotrzebnym wie-
lokrotnym powtarzaniem tomografii komputero-
wej. Podczas kolejnego wystàpienia dr Cabalova
poruszy∏a temat endoskopowych dost´pów we-
wnàtrznosowych do guzów oczodo∏u. Omówi∏a
ró˝ne techniki operacyjne. OkreÊli∏a dost´p we-
wnàtrznosowy jako metod´ z wyboru w leczeniu
operacyjnym zmian zlokalizowanych w Êrodkowej
cz´Êci oczodo∏u, w rejonie sto˝ka oraz podczas de-
kompresji. PodkreÊli∏a, ˝e techniki endoskopowe
mogà byç elementem dost´pu ∏àczonego w przy-
padku rozleg∏ych zmian, wymagajàcych wspó∏-
pracy interdyscyplinarnej (z udzia∏em neurochi-
rurga czy okulisty). Ostatnià prezentacj´ sesji
wyg∏osi∏ dr Dagistan z Turcji. Mówi∏ o roli aktywi-
ny A w patofizjologii polipów nosa. Przypomnia∏,
˝e aktywina A, nale˝àca do rodziny transformu-
jàcych czynników wzrostu, wp∏ywa na sekrecj´
hormonów oraz inne procesy rozwojowe, uczest-
niczy równie˝ w odpowiedzi zapalnej i napraw-
czej tkanek. Podsumowujàc swoje wystàpienie,
zauwa˝y∏, ̋ e choç aktywina A jest obecna w tkan-
ce obj´tej procesem zapalnym, to nie mo˝na jej
wiàzaç bezpoÊrednio z patogenezà polipów. 

RhinoForum 2014 tradycyjnie zakoƒczy∏
Wieczór prof. Antoniego Krzeskiego, tym razem
w pi´knej scenerii Zamku Królewskiego w Warsza-
wie. Gospodarz wieczoru oraz dyrektor Zamku
prof. Andrzej Rottermund witali przybywajàcych
na uroczystoÊç goÊci. Cz´Êç oficjalna wieczoru
odby∏a si´ w Sali Balowej. Wieczór poprowadzili
prof. Antoni Krzeski i dr Eliza Bro˝ek-Màdry.
Wzorem lat ubieg∏ych uhonorowano znakomi-
tych goÊci RhinoForum 2014. Podzi´kowania
i wyró˝nienia Amicus Rhinologiae Polonicae
otrzymali: prof. Ron Mitchell, prof. Kevin Pereira,
prof. Patrizio Tatti, dr Bhik Kotecha, dr Gerlind
Schneider oraz prof. Robson Capasso. Stowarzy-
szenie Rynologia Polska przyznaje równie˝
godnoÊç Artifex Rhinologiae dla osób szczegól-



nie wspierajàcych rozwój rynologii. W tym roku
nagroda ta zosta∏a wr´czona prof. Gerhardowi
Rettingerowi za ogromny wk∏ad w rozwój chirurgii
nosa, prof. Davidowi Kennedy'emu za rozwój
chirurgii endoskopowej zatok przynosowych
i podstawy czaszki oraz prof. Simionowi Zinre-
ichowi za po∏àczenie Êwiata radiologii i rynolo-
gii. Wieczór dedykowano Gigantom Rynologii:
prof. Valerie J. Lund, pierwszej damie Êwiatowej
rynologii, redaktorowi naczelnemu „Rhinology
Journal”, profesorowi Heintzowi Stammberge-
rowi, jednemu z najwa˝niejszych ekspertów
w dziedzinie endoskopowej chirurgii zatok i pod-
stawy czaszki, prof. Davidowi Kennedy'emu,
który stworzy∏ podwaliny rozwoju rynologii

i prowadzi∏ pierwsze na Êwiecie kursy endosko-
powej chirurgii zatok, oraz prof. Simionowi
Zinreichowi, który znalaz∏ wspólny j´zyk dla
radiologii i rynologii.

Cz´Êç artystycznà wieczoru uÊwietni∏ kon-
cert zespo∏u Meccorre String Quartet w sk∏adzie:
Wojciech Koprowski – skrzypce, Jaros∏aw Nad-
rzycki – skrzypce, Micha∏ Bry∏a – altówka oraz
Karol Marianowski – wiolonczela. W programie
znalaz∏y si´ utwory Karola Szymanowskiego
i Ludwika van Beethovena. Na zakoƒczenie wie-
czoru odby∏a si´ cz´Êç nieoficjalna po∏àczona
z wykwintnà kolacjà w Restauracji Zamkowej.

lek. Joanna Radzikowska
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