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Szanowny Kolego,
mia∏em nie wspominaç w tej rubryce

o moim hobby, jakim jest organizacja corocznej
Mi´dzynarodowej Konferencji RhinoForum. Ale
w ostatnich dniach spotka∏a mnie du˝a przy-
jemnoÊç, którà chc´ si´ z Paƒstwem podzieliç,
a mianowicie: rozmawia∏em przed kilkoma
dniami z mojà by∏à rezydentkà i doktorantkà,
którà zapyta∏em, czy planuje uczestniczyç
w tym roku w Kongresie Europejskiego Towa-
rzystwa Rynologicznego, tak jak to mia∏a zwy-
czaj czyniç od lat. 

Ku mojemu zdziwieniu us∏ysza∏em, ˝e nie
planuje w tym roku udaç si´ do Sztokholmu,
gdzie odb´dzie si´ ta konferencja, albowiem
dla niej program tegorocznego RhinoForum
jest znacznie ciekawszy i nie widzi powodu,
aby ponosiç zbyteczne koszty. 

Faktem jest, ˝e po przyjacielsku program
ten udost´pni∏em jej nieco wczeÊniej. I poczu-
∏em si´ usatysfakcjonowany, zw∏aszcza ˝e
us∏ysza∏em to z ust osoby odnoszàcej si´ doÊç
krytycznie wobec tego, co robiliÊmy przez lata
wspólnej pracy. 

A potem przysz∏a refleksja, ˝e tegoroczny
program RhinoForum 2016 jest rzeczywiÊcie
tak bogaty i ró˝norodny, ˝e trudno mi b´dzie
w kolejnych latach podnosiç poprzeczk´ jesz-
cze wy˝ej. 

I mi´dzy innymi z tego powodu polecam
Paƒstwu zapoznanie si´ z tym programem
i nieodrzucanie a priori mo˝liwoÊci udzia∏u
w tej konferencji. To prawdopodobnie ju˝ si´
nie powtórzy.

Serdecznie Paƒstwa pozdrawiam,

prof. Antoni Krzeski

Warszawa, styczeƒ 2016 r.
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TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

Prezentowany zarys dziejów otorynolaryn-
gologii polskiej obejmuje okres od III rozbioru
Rzeczypospolitej w 1795 r. do odzyskania nie-
podleg∏oÊci w 1918 r. W tych 123 latach zaborczej
niewoli nauka polska znalaz∏a si´ w warunkach
specyficznych, w obr´bie wp∏ywów trzech syste-
mów spo∏eczno-ekonomicznych, okresowych,
nieraz bardzo d∏ugich, przerw w dzia∏alnoÊci
instytucji naukowych, spe∏niajàc nie tylko rol´
poznawczà; by∏a równoczeÊnie elementem naro-
dowego istnienia1. 

Do po∏owy XIX wieku nie nauczono si´ ko-
rzystaç z us∏ug specjalistycznych. Zakres mery-
torycznego dzia∏ania pierwszych otorynolaryn-
gologów by∏ ograniczony i ró˝ni∏ si´ znacznie
od obowiàzujàcego dzisiaj. Lekarz przyswoiwszy
sobie technik´ badania uszu, a nieraz i krtani,
wydoskonali∏ si´ w wykonywaniu drobnych
zabiegów, niezb´dnych do powrotu chorego
do zdrowia. W wi´kszych zabiegach wyr´cza∏ go
chirurg. W swoich poczàtkach otorynolaryngolo-
gia zwiàzana bywa∏a z klinikà internistycznà
(klinikà terapeutycznà, jak jà wtedy nazywano)
i dopiero w miar´ swego rozwoju wkracza∏a co-
raz bardziej w dziedzin´ chirurgii. W po∏owie
XIX stulecia nast´powa∏ powolny rozwój spe-
cjalnoÊci medycznych. Rozwój tej nowej ga∏´zi
lekarskiej wiedzy zosta∏ wyznaczony specyfikà
patologii oraz powstajàcymi urzàdzeniami tech-
nicznymi. Móg∏ si´ tak˝e dokonywaç, korzystajàc
z nauk pomocniczych, takich jak anatomia pra-
wid∏owa, histologia, anatomia patologiczna,
bakteriologia, a tak˝e fizyka oraz nowoczesna
chemia. Jednak dominujàcà rol´ w tym rozwojo-
wym procesie odgrywa∏ lekarz, obdarzony intu-
icjà, wiedzà i pracowitoÊcià, niejednokrotnie
fanatycznà wprost wiarà w znaczenie nowej,
rodzàcej si´ na jego oczach specjalizacji, lekarz
pragnàcy ul˝yç doli bliêniego2. 

Dzi´ki osiàgni´ciom Johanna N. Czermaka
(1828–1873), fizjologa z Budapesztu, i Ludwiga
Turcka (1810–1868), neurologa z Wiednia, któ-
rzy rozpropagowali laryngoskopi´, wczeÊniej
wynalezionà przez Manuela Patricia Rodrigueza

OTORYNOLARYNGOLOGIA POLSKA 
W OKRESIE ZABORÓW (cz´Êç I – KRAKÓW) 

POLISH OTORHINOLARYNGOLOGY AT THE TIME
OF PARTITIONS (Part I – CRACOW)

The history of Polish otorhinolaryngology dates
back to the early nineteenth century. At that time
doctors began to deal with diseases of the ear, nose,
throat, larynx and borderlands. Otorhinolaryngology
as a medical specialty began to extract from other
branches of medical art from the mid-nineteenth
century. The discovery of laryngoscopy by Manuel
Garcia was a milestone. The main center of world
otorhinolaryngology in the nineteenth century was
Vienna. Przemys∏aw Wiktor Odrowà˝ Pienià˝ek was
a pioneer of Polish otorhinolaryngology. He was the
first Polish assistant professor of otolaryngology
at Jagellonian University, head of the ENT Clinic
in Cracow, an inventor of the lower tracheobroncho-
scopy. He was the kind of doctor who devoted
himself completely to his patients. The manifold
Pienià˝ek’s achievements and other Cracow’s
doctors in otorhinolaryngology are analyzed widely.

(Mag. ORL, 2016, 57, XV, 5–10)

Key words: 
history of Polish otorhinolaryngology

Sekcja Historyczna 
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 
– Chirurgów G∏owy i Szyi
Przewodniczàcy: prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek

▲
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Ryc. 1. Przemys∏aw Pienià˝ek
(1850–1916). Zb. A. Kierzka.

Garci´ (1805–1906), hiszpaƒskiego Êpiewaka
i nauczyciela Êpiewu, laryngologia sta∏a si´
od 1861 r. dyscyplinà uniwersyteckà. W 1870 r.
powsta∏a jako pierwsza w Êwiecie klinika laryn-
gologiczna Uniwersytetu w Wiedniu, której kie-
rownikiem zosta∏ Leopold Schroetter Ritter von
Kristelli (1837–1908). Owa Klinika oraz otwarty
w rok póêniej Oddzia∏ Laryngologiczny Miejskiej
Polikliniki Ogólnej w Wiedniu sta∏y si´ znaczàcy-
mi oÊrodkami kszta∏càcymi lekarzy w dziedzinie
laryngologii i rynologii3. Jeszcze wczeÊniej, ju˝
pod koniec XVIII i na poczàtku XIX wieku, jako
samodzielna dyscyplina zacz´∏a wyodr´bniaç si´
fizjopatologia mowy, g∏osu i s∏uchu. Nazwy: fo-
niatria, logopedia i audiologia pochodzà w∏aÊnie
z tego okresu4. 

Nierównomierny rozwój medycyny zale˝ny
by∏ od zaborcy. Najmniej antypolskà postaw´
przejawia∏a Austria, gdzie nauka mog∏a rozwijaç
si´ na poziomie uniwersyteckim5. Otorynolaryn-
gologia stosunkowo najlepiej rozwija∏a si´ wi´c
w zaborze austriackim, gdzie istnia∏y uniwersy-
tety posiadajàce katedry laryngologii i docentury
otiatrii. W zaborze rosyjskim tylko Warszawa
mia∏a szpitale zajmujàce si´ nauczaniem oraz le-
czeniem tych chorób. Leczenie chorych w Wiel-
kopolsce, niemajàcej uniwersytetu, odbywa∏o
si´ w nielicznych gabinetach prywatnych.

Wiodàcym oÊrodkiem europejskiej otorynola-
ryngologii, tak˝e dydaktycznym, by∏ Wiedeƒ. Do-
brà renomà cieszy∏y si´ tak˝e kliniki francuskie,
niemieckie, angielskie. Zdobywajàcy tam wiedz´
polscy studenci, ale przede wszystkim uzupe∏nia-
jàcy swà wiedz´ lekarze przenosili na ojczysty
grunt t´ nowà specjalnoÊç. Poza Europà jedynie
otorynolaryngolodzy Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki Pó∏nocnej odgrywali naonczas rol´ znacz-
niejszà6. W XIX stuleciu dominowali tacy lekarze,
jak: wspomniany Schroetter von Kristelli, Johann
Schnitzler, Karl Stoerck, Adam Politzer, Joseph
Gruber, Victor Urbantschitsch, Ottokar Chiari,
Markus Hajek z Wiednia, Charles Fauvel, Marcel
Lermoyez z Pary˝a, Emile Jean Moure z Bordeaux,
Johann K. Lucae, Bernhard Fraenkel, Artur Hart-
mann, Dagobert Schwabach z Berlina, Friedrich E.
R. Voltolini, Jacob Gottstein z Wroc∏awia, Her-
mann Schwartze z Halle, Morell Mackenzie i Felix
Semon z Londynu, Friedrich Siebenmann z Bazylei,
Wilhelm Meyer, Ernst Schmigielow z Kopenhagi,
Joseph O’Dwyer i Louis Elsberg z Nowego Jorku
i inni7.

W drugiej po∏owie XIX stulecia zdawano sobie
spraw´ z koniecznoÊci specjalizowania si´, tak˝e
z otorynolaryngologii. Wiedza medyczna stawa∏a
si´ zbyt obszerna, a techniki stosowane w rozpo-
znawaniu oraz leczeniu poszczególnych narzàdów

coraz bardziej z∏o˝one. Pacjenci zacz´li doceniaç
lekarzy bieg∏ych w sposób szczególny w leczeniu
choroby, która ich dotkn´∏a8. „Medicus” w 1895 r.
informowa∏, ˝e najwi´cej spotkaç mo˝na by∏o
„specjalistów”, którzy sami na szyldach i og∏osze-
niach wypisywali swoje „kwalifikacje”. Trzeba jed-
nak zastrzec, ˝e nie by∏o to nadmierne nadu˝ywa-
nie zaufania spo∏eczeƒstwa, gdy˝ takie panowa∏y
wówczas warunki i zwyczaje9. 

Za twórc´ polskiej otorynolaryngologii
uznaç nale˝y Przemys∏awa Wiktora Odrowà˝a
Pienià˝ka (1850–1916), wychowanka Wydzia∏u
Lekarskiego Uniwersytetu Jagielloƒskiego,
który z zagadnieniami chorób uszu, nosa,
gard∏a, krtani i pogranicza zetknà∏ si´ w latach
1875–1878 w Wiedniu na kursach laryngologii
i rynologii, które prowadzili m. in. Schroetter,
Stoerk i Schnitzler. Po przed∏o˝eniu Radzie Wy-
dzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu Jagielloƒskie-
go rozprawy pt. „Uwagi nad mechanizmem za-
mkni´cia g∏oÊni chrzàstkowej przy wydaniu
g∏osu w stanie zdrowia i nad zaburzeniami
w tym˝e” oraz wyg∏oszeniu wyk∏adu „O zmia-
nach gruêliczych w krtani” przyznano mu veniam
legendi z laryngologii i rynologii, zatwierdzone
przez Ministerstwo OÊwiaty. Tak wi´c 10 stycznia
1879 r. Przemys∏aw Pienià˝ek zosta∏ pierwszym
na ziemiach polskich docentem tych dziedzin
lekarskiej wiedzy.

Z reskryptu „Wysokiego” Wydzia∏u Krajowe-
go galicyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie
wynika, ˝e po rozpatrzeniu podania Pienià˝ka
do dyrekcji Szpitala Êw. ¸azarza w Krakowie
z 9 sierpnia 1879 r.10 otrzyma∏ on 22 sierpnia ofi-
cjalne prawo do korzystania z materia∏u klinicz-
nego oraz pomieszczeƒ i urzàdzeƒ szpitalnych
we wszystkich oddzia∏ach szpitala. W powstanie
tego reskryptu wiele serca w∏o˝y∏ Oskar Oktaw
Pietruski (1820–1894), zast´pca naczelnika Wy-
dzia∏u Krajowego, wicemarsza∏ek galicyjskiego
Sejmu Krajowego, oraz Franciszek Hoszard,
cz∏onek Wydzia∏u Krajowego11. W regulaminie
umieszczony by∏ m.in. warunek, ˝e „Dr Pienià˝ek
[…] nie mo˝e sobie roÊciç ̋ adnych praw lub pre-
tensji do wynagrodzenia […]”, ˝e „postaraç si´
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Ryc. 2. Odpis reskryptu Wysokiego Wydzia∏u Krajowego. Arch. UJ,
Wydz. Lek. II, 178.

Ryc. 3. Praca P. Pienià˝ka „Nachtrag
zur Abhandlung „Ueber die Laryngo-
fissur…”. Deutsche Z. Chir. 1893, T.
XXXVII, s. 201.

winien o wszystkie do demonstracyj potrzebne
przyrzàdy, narz´dzia i sprz´ty, jako to: laryngo-
scopy, lampy, firanki, okiennice, krzes∏a itd. tak,
i˝by z powodu jego wyk∏adów fundusz szpitalny
na ˝adne jakiekolwiek wydatki nara˝ony nie zo-
sta∏”. Odpowiedzialny by∏ on „za zachowanie si´
uczniów w szpitalu wobec chorych i sióstr mi∏o-
sierdzia […] aby przy badaniu chorym nie za-
szkodzili”. „Wyk∏ady kliniczne o chorobach krta-
ni, tchawicy, po∏yku i nosa” w roku akademickim
1879/1880 dla 13 „uczniów” sta∏y si´ faktem.
Studenci mogli tak˝e obserwowaç chorych le-
czonych przez Pienià˝ka w ambulatorium oraz
oddzia∏ach szpitala, mogli tak˝e obserwowaç
i czynnie uczestniczyç w operacjach chorych
leczonych w oddziale chirurgicznym Alfreda
Obaliƒskiego (1843–1898), któremu Pienià˝ek
w znacznej mierze zawdzi´cza∏ kierunek swej
póêniejszej lekarskiej dzia∏alnoÊci12. Dzi´ki temu
chirurgowi Pienià˝ek otrzyma∏ niewielkie po-
mieszczenie z 10 ∏ó˝kami dla swoich chorych
wymagajàcych hospitalizacji. Oddzia∏ otwarto
1 czerwca 1894 r. w budynku chirurgii13.
W grudniu 1899 r. wp∏yn´∏a do Wydzia∏u Lekar-
skiego UJ proÊba o przemianowanie Oddzia∏u

Laryngologicznego na klinik´, która zosta∏a jed-
nomyÊlnie poparta. Na wniosek Rady Wydzia∏u
Lekarskiego to przemianowanie dosz∏o do skut-
ku w 1906 r. Jest to data narodzin pierwszej pol-
skiej kliniki laryngologii14. 

Pienià˝ek by∏ rynolaryngologiem wszech-
stronnym. Ju˝ w 1881 r. opisa∏ nieznane wczeÊniej
powik∏ania b∏onicy gard∏a i krtani, leczy∏ m. in.
operacyjnie zw´˝enia krtani i tchawicy spowodo-
wane przede wszystkim twardzielà, zapaleniami
ochrz´stnej chrzàstek krtani na tle ró˝norakich
ostrych i przewlek∏ych spraw zakaênych, a tak˝e
nowotworami krtani i tchawicy. Cz´sto stosowa∏
rozszczepienie krtani (laryngofissura), które zmo-
dyfikowa∏. Opracowa∏ metod´ nasi´kowego znie-
czulenia15 oraz blokady nerwu krtaniowego górne-
go wodnym roztworem kokainy. Próbowa∏ leczyç
dychawic´ oskrzelowà i obrz´kowe nie˝yty nosa
wczeÊniej ni˝ powsta∏a alergologia16. W 1884 r.
jako pierwszy lekarz w Êwiecie obejrza∏ ca∏à tcha-
wic´ i oskrzela u ˝ywego cz∏owieka przez zaprojek-
towany przez siebie wziernik (lejek Pienià˝ka),
wprowadzony do otworu tchawiczego u dziecka
po tracheotomii, przy jednoczesnym odchyleniu
g∏owy ku ty∏owi. Ta wyd∏u˝ona metalowa rurka
z lejkowatym wejÊciem pozwala∏a nieraz tak˝e
obejrzeç oskrzela. 

Stworzy∏ zatem nowà metod´ – tracheobron-
choskopi´ dolnà, szczególnie pomocnà przy usu-
waniu b∏on dyfterytycznych oraz usuwaniu cia∏
obcych, na 10 lat przed laryngo- i tracheobroncho-
skopià bezpoÊrednià17 noszàcà obecnie imi´ Killia-
na. Ujemnà stron´ tej metody stanowi∏a koniecz-
noÊç wykonania uprzedniej tracheotomii. Póêniej-
sze udoskonalenia Alfreda Kirsteina, a nast´pnie
Gustava Killiana (1860–1921) oraz udoskonalenia

Ryc. 4. Alfred Obaliƒski
(1843–1898). Zb. Kat. Hist.
Med. CM UJ.
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techniczne Brıningsa stworzy∏y mo˝liwoÊç
wprowadzania wzierników tchawiczooskrzelo-
wych przez usta18. W dziwny co najmniej sposób
odkrycie Pienià˝ka przyj´to na Zjeêdzie Przyrod-
ników i Lekarzy w Wiedniu w 1894 r. Oto, co mó-
wi∏ o tym Baurowicz, ówczesny asystent Pienià˝ka:
„Odnosi∏o si´ wra˝enie, ˝e wi´ksze zaciekawie-
nie budzi∏ sam lejek Pienià˝ka, ni˝ to, co mo˝-
na by∏o przy jego pomocy osiàgnàç. W lejku zaÊ
samym nie widziano nic zasadniczo nowego, bo
przypomina∏... wziernik Zaufala”19. Po latach na-
pisano: „Dalszy rozwój tej metody, badania przez
Killiana i skromnoÊç Pienià˝ka, który nie umia∏
przypominaç Êwiatu swoich zas∏ug, sprawi∏y, ˝e
o Pienià˝ku jako twórcy tracheo-bronchoskopii
zapomniano. Tylko Chiari (1853–1918) jedno-
znacznie przyzna∏ pierwszeƒstwo Pienià˝kowi;
inni naukowcy byli bardziej powÊciàgliwi. Krótkà
i jednoznacznà odpowiedê na pytanie, co naj-
wa˝niejszego zdzia∏a∏ Przemys∏aw Pienià˝ek, da∏
Jan Miodoƒski (1902–1963), póêniejszy, od 1934
r., kierownik kliniki krakowskiej, jeden z najwy-
bitniejszych otolaryngologów w historii tej spe-
cjalizacji: „zdoby∏ dla medycyny klinicznej tcha-
wic´ i oskrzela na 10 prawie lat przed innymi
[...]. Si∏a Berlina by∏a wi´ksza ni˝ Krakowa”20. 

Owoce swego bogatego doÊwiadczenia Pie-
nià˝ek zaprezentowa∏ w znanym europejskim
dziele Paula Heymanna pt. „Handbuch der La-
ryngologie und Rhinologie”. Wi´kszoÊç tych pio-
nierskich niejednokrotnie dokonaƒ Pienià˝ka
przypad∏o na okres jego tu∏aczki po cudzych
oddzia∏ach, co znacznie podnosi ich wartoÊç. By∏
autorem pierwszego w j´zyku polskim podr´cz-
nika „Laryngoskopia oraz choroby krtani i tcha-
wicy” (Kraków 1879), do którego w osiem lat
póêniej doda∏ uzupe∏nienie. Nic wi´c dziwnego,
˝e klinik´ krakowskà cz´sto odwiedzali naukow-
cy, zw∏aszcza niemieccy i rosyjscy. 

Oprócz Pienià˝ka, niekwestionowanego li-
dera, na miano pionierów polskiej otorynolaryn-
gologii zas∏u˝yli: Teodor Heryng (1847–1925),
Alfred M. Soko∏owski (1849–1924) oraz Antoni
Jurasz senior (1847–1923). Specjalizacj´ t´ two-
rzyli tak˝e inni, prezentowani na ∏amach niniej-
szych trzech publikacji.

Mimo ̋ e otorynolaryngologia jako specjalnoÊç
lekarska, jak wspomniano, zacz´∏a kszta∏towaç si´
w drugiej po∏owie XIX w., nie oznacza to jednak,
˝e nie zajmowano si´ tymi chorobami wczeÊniej.

W Krakowie zabiegi wchodzàce w zakres
otorynolaryngologii wykonywano w I po∏owie
XIX wieku w klinice chirurgicznej prowadzonej
przez Ludwika Bierkowskiego (1801–1860); wy-
dobywano m.in. polipy z ucha i nosa, cia∏a obce
z uszu, operowano raka wargi dolnej, usuwano

fragmenty szcz´ki, podcinano w´dzide∏ka j´zy-
ka, wy∏uszczano ˝abki. Antoni Sanocki oraz
Antoni S∏oniƒski byli pod koniec lat 20. autorami
prac doktorskich z tej dziedziny21. Antoni Bryk
(1820–1881), nast´pca Bierkowskiego w Klinice
Chirurgicznej, propagator antyseptyki oraz gal-
wanokaustyki, p´tlà galwanokaustycznà opero-
wa∏ polipy jamy nosowo-gard∏owej, wykonywa∏
tracheotomie w b∏onicy22. W póêniejszych latach
Jan Mikulicz (1850–1905) tak˝e odwa˝nie wkra-
cza∏ w rejony otorynolaryngologii; szczególnie
zas∏u˝y∏ si´ w chirurgii plastycznej nosa, zatok
obocznych nosa, operacjach przegrody nosa23,
operowa∏ raki migda∏ków i gard∏a drogà bocznego
rozci´cia gard∏a, przep∏ukiwa∏ zatoki szcz´kowe
z powodu ich przewlek∏ego zapalenia strzykawkà
w∏asnego pomys∏u z dojÊcia poni˝ej dolnej ma∏-
˝owiny nosa24. W 1881 r.25 og∏osi∏ prac´ o ezofa-
goskopii i gastroskopii, u˝ywajàc do dystalnego
oÊwietlenia rury endoskopu roz˝arzonej platy-
nowej p´tli26. Ludwik Rydygier (1850–1920) zaj-
mowa∏ si´ chirurgià szczególnie w twardzieli,
w nowotworach szyi i gard∏a27.

Znacznà wartoÊç przedstawia∏a ksià˝ka Lu-
dwika Teichmanna (1823–1895), krakowskiego
anatoma, pt. „Kilka s∏ów o wartoÊci niektórych
badaƒ ch∏onic w powszechnoÊci, tudzie˝ o naczy-
niach limfatycznych krtani” (1871), pozwalajàca
g∏´biej poznaç uk∏ad ch∏onny szyi.

W krakowskim pozauniwersyteckim nurcie
chirurgii w Szpitalu Êw. ̧ azarza dzia∏a∏ wspomnia-
ny Obaliƒski, odwa˝nie wkraczajàcy w leczenie
nowotworów z∏oÊliwych gard∏a m.in. drogà bocz-
nego rozci´cia bocznego gard∏a, twardzieli dróg
oddechowych, zw´˝eƒ dolnych dróg oddecho-
wych, w chirurgi´ plastycznà nosa28. 

SpoÊród wychowanków Przemys∏awa Pienià˝ka
dwóch zosta∏o profesorami: Aleksander Baurowicz
(1867–1949) i Franciszek Nowotny (1872–1924).
Po Êmierci Pienià˝ka Klinikà przez krótki czas kiero-
wa∏ Antoni Pachoƒski (1880–1947), a od 15 lipca
1916 r. tymczasowo objà∏ jà Nowotny. Nowotny
w 1900 r. zosta∏ asystentem Pienià˝ka, uzupe∏nia-
jàc nast´pnie swojà wiedz´ u Politzera. Tytu∏ do-
centa prywatnego i veniam legendi z laryngologii,
rynologii i chorób usznych uzyska∏ w 1906 r.29 Sta∏
si´ wi´c pierwszym na ziemiach polskich docen-
tem otiatrii i podjà∏ wyk∏ady z tego przedmiotu.
Do jego osiàgni´ç nale˝y opracowanie nowej me-
tody operacji zachowawczej ucha Êrodkowego oraz
leczenia astmy rozpylaniem kokainy drogà bron-
choskopii30. Baurowicz po studiach na Uniwersyte-
cie Jagielloƒskim oraz szkoleniach w Wiedniu
u Stoercka, Grubera i Politzera niezale˝nie od la-
ryngologii zajà∏ si´ tak˝e otiatrià, prowadzàc osob-
ne ambulatorium tych chorób. Najcenniejsze
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21. A. Sanocki, De morbis auditus, Kraków 1829, A. S∏oniƒski, De 
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22. A. Bryk, O zastosowaniu szwu w´ze∏kowego do ci´cia tchawicy, 
„Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” 1861, 5, 516.

by∏y jego prace zwiàzane z twardzielà31. Kiedy
po Êmierci Pienià˝ka Nowotny rozpoczà∏ pe∏nienie
obowiàzków kierownika kliniki, Rada Wydzia∏u
Lekarskiego UJ rozpatrywa∏a mo˝liwoÊç powo∏a-
nia na miejsce Pienià˝ka innego nast´pcy. SpoÊród
kandydatów najbardziej w∏aÊciwy wydawa∏ si´
Jan S´dziak z Warszawy, otolaryngolog znany
szczególnie w krajach anglosaskich, autor po-
nad 160 publikacji, poliglota, cz∏owiek maj´tny,
pragnàcy wybudowaç nowy gmach dla kliniki.
Jednak list prokuratora Królewsko-Polskiego Sàdu
Okr´gowego z Warszawy z 1918 r. do dziekana

▲

Wydzia∏u Lekarskiego, sugerujàcy jakoby S´dziak
mia∏ byç uwik∏any w niejasnà spraw´ majàtkowà,
spowodowa∏, ̋ e dziekan zrezygnowa∏ z tej kandyda-
tury, nie badajàc sprawy dog∏´bnie. Nie powierzono
katedry tak˝e Juraszowi sen., nestorowi polskiej
laryngologii, ani Janowi Szmurle (1867–1952)
z Warszawy, ani Teofilowi Zalewskiemu (1872–1953)
ze Lwowa. Rada Wydzia∏u Lekarskiemu odda∏a jà
w 1919 r. w r´ce Aleksandra Baurowicza32.  ●

prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek
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27. L. Rydygier, Ueber Rhinosklerom, Leipzig 1889, 47-49; szcze-
gólnà wartoÊç przedstawia∏ podr´cznik Rydygiera Podr´cznik 
chirurgii szczegó∏owej (Poznaƒ 1886).

28. A. Obaliƒski, W sprawie techniki operacyjnej przy bocznej 
faryngotomii, „Przeglàd Lekarski” 1887, 26, 24, 322-324. 

29. Na podstawie wyk∏adu habilitacyjnego „Migda∏ki jako wrota 
zaka˝enia”.

30. S. Zab∏ocki, Tworzyli polskà laryngologi´. Franciszek Nowotny 
(1872-1924), „Magazyn Otorynolaryngologiczny” 2009, 8, 2
(30), 35-36.

31. A. Baurowicz, Zur Aethiologie der Pharynxstricturen, „Archiv 
fır Laryngologie und Rhinologie” 1895, 3, 3, 354-358.

32. W 1919 r., po obj´ciu Kliniki przez Baurowicza zwi´kszono 
zakres dzia∏ania otorynolaryngologii operacyjnej. Nowy kie-
rownik musia∏ jednak dzieliç pomieszczenia Kliniki, jej wypo-
sa˝enie z drugim profesorem, Nowotnym. Ten fikcyjny podzia∏ 
doprowadzi∏, wg Jana Miodoƒskiego, póêniejszego kierownika 
tej Kliniki, do ciàg∏ych konfliktów, zrujnowa∏ nerwowo obu 
profesorów. J. Seku∏a, E. Olszewski, Historia… op. cit., 296-305.

Podstaw Chirurgii Endoskopowej Nosa
i Zatok Przynosowych

Organizowany przez Katedr´ i Klinik´ Otolaryngologii Uniwersytetu Jagielloƒskiego – Collegium Medicum 
przy wspó∏pracy z Sekcjà Rynologii i Chirurgii Plastycznej Twarzy PTORLChGiS, 

OÊrodkiem Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej, Karl Storz Endoskop Polska Marketing Sp. z. o.o
oraz Medycyn´ Praktycznà, Fundacj´ dla Wydzia∏u Lekarskiego UJCM.
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OÊrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej 
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Od czasów stwierdzenia obecnoÊci bakterii
wÊród nas przez Antoniego van Leeuwenhoeka
oraz przypisania im w∏aÊciwoÊci chorobotwór-
czych przez Roberta Kocha i Ludwika Pasteura
wiele si´ zmieni∏o w pojmowaniu przez cz∏owie-
ka mikroÊwiata drobnoustrojów. Tak jak w przy-
rodzie ró˝ne gatunki roÊlin czy zwierzàt ˝yjà
w symbiozie, tak˝e w przypadku cz∏owieka ist-
nieje potrzeba wspó∏istnienia z innymi organi-
zmami. Taka symbioza pozwala nam w pe∏ni ko-
rzystaç z mo˝liwoÊci, jakie daje nasz organizm,
i umo˝liwia pe∏niejsze wykorzystanie potencja∏u
zapisanego w naszym ∏aƒcuchu DNA. 

W pierwszej dekadzie XXI wieku wprowa-
dzono termin mikrobiom, który okreÊla ca∏oÊç
danego Êrodowiska ekologicznego z∏o˝onego
z drobnoustrojów. Wiemy, ˝e ka˝dy z nas stano-
wi swego rodzaju rezerwuar dla mikroorgani-
zmów, ale rzadko zdajemy sobie spraw´, ˝e sta-
nowià one a˝ 2 do 3 kg naszej masy cia∏a. Mo˝na
ich iloÊç okreÊliç jeszcze precyzyjniej: w ka˝dym
organizmie ludzkim znajduje si´ ok. 10 razy
wi´cej komórek drobnoustrojów ni˝ komórek
„gospodarza”. Niektórzy autorzy idà jeszcze
o krok dalej, pytajàc: kto tutaj jest gospodarzem?

Rozpocz´cie badaƒ nad mikrobiomem sta∏o
si´ mo˝liwe dzi´ki wdro˝eniu metod identyfikacji
mikroorganizmów niezale˝nych od posiewu. Wpro-
wadzenie metod genotypowych, w tym analizy
sekwencji wysoce konserwatywnego regionu
16S rRNA, ujawni∏o, ˝e od 20 do 60% drobno-
ustrojów sk∏adajàcych si´ na mikrobiom cz∏owieka
nie hoduje si´ in vitro. Region 16S rRNA zawiera
fragment sekwencji unikalnej dla danego rodzaju
lub gatunku mikroorganizmu i w ten sposób
umo˝liwia jego identyfikacj´. Metody badania
ludzkiego mikrobiomu oparte na analizie sekwen-
cji 16S rRNA oraz sekwencjonowanie metagenomu
znalaz∏y zastosowanie w zainicjowanym w 2007 r.
przez National Institute of Health (USA) projekcie
zatytu∏owanym „Mikrobiom cz∏owieka” (Human
Microbiome Project), majàcym byç swego rodzaju
mapà drogowà w naukach biomedycznych (Turn-
baugh i in. 2007). Jego celem jest:

1. Kompleksowe poznanie ludzkiego mikro-
biomu z ró˝nych nisz ekologicznych orga-
nizmu od tzw. normalnych ochotników.

MIKROBIOM, DYSBIOZA I ZAPALENIA
ZATOK PRZYNOSOWYCH

dr med. Eliza Bro˝ek-Màdry, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

MICROBIOME, DYSBIOSIS AND CHRONIC 
RHINOSINUSITIS

Microbiome describes the whole community of
microbes living within a human body. The science
that allowed investigating microbiome is based on
genetic analysis. Bacteria inhabiting human body
participate in the processes known as innate and
adaptive immunity. In this paper we show the
recent data underlying this thesis and describe the
communities of bacteria especially inhabiting the
paranasal sinuses.

(Mag. ORL, 2016, 57, XV, 12–21)

Key words:
microbiome, bacteria, paranasal sinuses, rhinosinusitis 

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



www.magazynorl.pl 13

▲

2. Ustalenie, czy mikrobiom badanych osób 
ró˝ni si´ w zale˝noÊci od stanu ich zdrowia.

3. Wypracowanie nowych standardów i tech-
nologii, a tak˝e ustanowienie etycznych
i prawnych norm, tak aby w kolejno po-
dejmowanych przez Êrodowiska naukowe 
badaniach mo˝na by∏o je zastosowaç 
bez powtarzania niektórych etapów badaƒ. 

Jednak˝e badania samego regionu 16S rRNA
wykazujà ogromnà ró˝norodnoÊç mi´dzy osobni-
kami. W celu lepszego zrozumienia zale˝noÊci
w obr´bie mikrobiomu badania powinny obejmo-
waç nie tylko ocen´ genetycznà regionu 16S rRNA,
ale równie˝ uwzgl´dniaç takie dziedziny jak me-
taproteomika oraz metabolomika (Jansson i in.
2012). Obie te dziedziny zalicza si´ do dzia∏u zaj-
mujàcego si´ biologià systemowà:

● Metaproteomika oznacza badania ekspresji
genów (bia∏ek) w ró˝nych mikroÊrodowi-
skach (ekosystemach) (Wilmes i Bond 2006).

● Metabolomika natomiast obejmuje badania
i analiz´ matabolitów obecnych w komór-
kach i tkankach ˝ywych organizmów. 

Bakteryjne metabolity z kolei mogà dzia∏aç jako:
– sk∏adniki od˝ywcze dla komórek gospodarza

(np. krótko∏aƒcuchowe kwasy t∏uszczowe),
– przekaêniki (neuroprzekaêniki, takie jak: 

noradrenalina, serotonina czy dopamina),
– czynniki uszkadzajàce geny (np. azotany,

siarkowodór),
– czynniki wywierajàce korzystne dzia∏anie 

na komórki (izotiocyjaniany czy flawonoidy).
Rola mikrobiomu poruszana jest w kontek-

Êcie wielu dziedzin medycyny, takich jak: gastro-
enterologia, alergologia, pediatria, neurologia,
kardiologia, dermatologia, psychiatria czy onko-
logia; i pojawiajà si´ kolejne: pneumonologia,
laryngologia i inne. WÊród chorób, które mogà
zale˝eç od wyst´powania zaburzeƒ na poziomie
mikrobiomu i jego metabolitów, wymienia si´:
zapalenie jelita grubego zwiàzane z Clostridium
difficile, zespó∏ jelita dra˝liwego, cukrzyc´ typu I,
oty∏oÊç, ch∏oniaki, mia˝d˝yc´, zaburzenia beha-
wioralne i poznawcze oraz wiele innych. 

Mikrobiom podlega pewnym ekologicznym
zasadom, które zarzàdzajà jego dynamikà.
WÊród nich wymieniane sà: wytrzyma∏oÊç (ang.
resilience), odpornoÊç (ang. resistance) i zdol-
noÊç do utrzymania si´ (ang. persistence) (Gajer
i in. 2012). Zrozumienie zale˝noÊci, jakie zacho-
dzà w takim mikroÊrodowisku, jest kluczowym
zagadnieniem, które pozwala lepiej przewidzieç
reakcje na leki (Mikov 1994; Jia i in. 2008), po-
datnoÊç na wyst´powanie chorób zakaênych
i przewlek∏ych odpowiedzi zapalnych, a mo˝e
równie˝ zaburzeƒ behawioralnych (Lyte 2013).

Dethlefsen i wspó∏pracownicy (2008) wykazali
ogromny wp∏yw antybiotyków na przekszta∏ce-
nia zachodzàce w ludzkim mikrobiomie po ich
zastosowaniu. Antybiotykoterapia, b´dàca ka-
mieniem milowym w leczeniu zaka˝eƒ, zmusza
nas jednak do stawienia czo∏a konsekwencjom,
jakie ze sobà niesie.

W zwiàzku z antybiotykoterapià docieramy
do tematu wytrzyma∏oÊci wewnàtrz danego
mikroÊrodowiska i mo˝liwoÊci jego powrotu
do pierwotnego sk∏adu i funkcjonowania (Lemon
i in. 2012) oraz konsekwencji przekroczenia gra-
nic wytrzyma∏oÊci. Zastosowaniu antybiotyków,
tak˝e tych wykorzystywanych w rolnictwie
(jako promotorów wzrostu trzody hodowlanej),
przypisuje si´ wyst´powanie oty∏oÊci u ludzi
w zwiàzku ze zmianami zachodzàcymi w obr´bie
mikrobiomu, szczególnie w pierwszych latach
˝ycia (Trasande i in. 2013). Nasilenie dynamiki
zmian w mikrobiomie – cz´stoÊci i czasu ich
trwania – mo˝e odpowiadaç za zwi´kszenie ry-
zyka nabywania i przekazywania infekcji przeno-
szonych drogà p∏ciowà (Gajer i in. 2012). Cryan
i Dinan (2012) stwierdzili, ˝e pewne szczepy
Lactobacillus rhamnosus modulujà odpowiedê
na stres, co na modelu myszy mo˝e si´ odbywaç
za poÊrednictwem nerwu b∏´dnego. W kardiolo-
gii tak˝e poszukiwane sà zwiàzki z drobnoustro-
jami, szczególnie w odniesieniu do roli bakterii
w przemianie choliny w tlenek N-trimetylaminy
(TMAO), co przek∏ada si´ na odk∏adanie si´ p∏y-
tek mia˝d˝ycowych w naczyniach krwionoÊnych
(Koeth i in. 2013). 

Jak dzia∏a mikrobiom? Prawid∏owy mikro-
biom kszta∏tuje ekspresj´ genów u gospodarza
oraz moduluje jego odpowiedê, a ponadto we-
wnàtrz siebie reguluje liczebnoÊç i fizjologi´
patogenów. Z kolei dysbioza jest stanem zabu-
rzenia sk∏adu i struktury mikrobiomu. Obecnie
uwa˝a si´, ˝e mikrobiom, w którym obecna jest
zró˝nicowana flora, indukuje stan tzw. homeo-
stazy immunologicznej, czyli immunotolerancji.
Z kolei w wielu chorobach zapalnych dochodzi
do nadmiernej aktywacji uk∏adu odpornoÊcio-
wego, za którà mo˝e odpowiadaç dysbioza.
W stanie dysbiozy najcz´Êciej opisywana jest
zmniejszona ró˝norodnoÊç bakterii i Êrodowisko
zdominowane przez patogeny. Honda i Littman
(2012) zwracajà uwag´ na fakt, ˝e niektóre
komensale sà w stanie indukowaç T-komórkowe
odpowiedzi zapalne, co odnoszà do zwiàzku po-
mi´dzy kolonizacjà Prevotella copri a autoimmu-
nologicznym zapaleniem stawów (Scher i in.
2012, 2013). Naik i wspó∏pracownicy (2012)
wykazali z kolei, ˝e Staphylococcus epidermidis
mo˝e przywróciç kontrol´ nad zaka˝eniami
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skóry wywo∏anymi przez Leischmania major.
Stwierdzono tak˝e wyst´powanie zaburzeƒ
w sk∏adzie mikrobiomu skóry u pacjentów z ato-
powym zapaleniem skóry i pierwotnymi niedo-
borami odpornoÊci (Oh i in. 2013). 

Obecnie uwa˝a si´, ˝e ekspozycja prenatalna
i po urodzeniu na mikroorganizmy wp∏ywa
na rozwój odpowiedzi immunologicznej i defi-
niuje predyspozycje w rozwoju chorób zapalnych
oraz sprzyja rozwojowi mechanizmów obron-
nych u noworodka. Mikrobiom, który nas zasie-
dla, podlega przemianom zale˝nym od wielu
czynników i rozpoczyna kszta∏towanie si´ jesz-
cze w okresie prenatalnym, poprzez okres oko∏o-
porodowy i zaraz po porodzie, tak aby pewne
plateau osiàgnàç pomi´dzy 1. a 3. rokiem ˝ycia.
Nast´pnie zmienia si´ zale˝nie od Êrodowiska,
w jakim ˝yjemy, i od tego, czym si´ od˝ywiamy.
Warunkujà go wewn´trznie nasze czynniki
genetyczne, a zewn´trznie warunki socjalno-
-bytowe oraz kulturowe.

Aagaard z zespo∏em (2014) opisali sk∏ad mi-
krobiomu obecnego w ∏o˝ysku, w którym wyst´-
pujà komensale typu: Firmicutes, Tenericutes,
Proteobacteria, Bacteroidetes, oraz Fusobacte-
riae. Sk∏ad ten, co ciekawe, przypomina ludzki
mikrobiom jamy ustnej. Zaobserwowano tak˝e,
˝e w pierwszym tygodniu ˝ycia donoszonych
noworodków mikrobiom jelitowy stanowià
g∏ównie przedstawiciele typów Actinobacteria,
Proteobacteria, Bacteroidetes i, rzadziej, Firmi-
cutes. Autorzy tych prac uwa˝ajà, ̋ e przedwcze-
sne urodzenie skraca czas ekspozycji na bakterie
obecne w ∏o˝ysku i tym samym t∏umaczy niedoj-
rza∏oÊç i ubogoÊç mikrobiomu zasiedlajàcego no-
worodki przedwczeÊnie urodzone (Adlerberth
i Wold 2009). 

Pierwszym mikrobiomem najszerzej dotych-
czas poznanym i najbardziej zró˝nicowanym jest
mikrobiom przewodu pokarmowego. Na podsta-
wie analizy mikrobiomu jelitowego wykazano
ró˝nice pomi´dzy mikrobiomem zdrowego i cho-
rego cz∏owieka oraz drogi ∏àczàce ten mikrobiom
z chorobami zapalnymi jelit, takimi jak colitis
ulcerosa czy choroba Crohna, w których stwier-
dzono zmniejszenie ró˝norodnoÊci flory bakteryj-
nej i dysbioz´ obejmujàcà zmniejszenie odsetka
Clostridium leptum, Bacteroides uniformis,
Firmicutes oraz Bacteroides, a wy˝sze st´˝enia
Escherichia coli, Proteobacteria czy Bacteroides
ovatus. Ponadto u pacjentów z chorobami zapal-
nymi jelit wykazano wy˝szà tymczasowà niesta-
bilnoÊç w obr´bie mikrobiomu. Tak˝e u pacjen-
tów z oty∏oÊcià mikrobiom mo˝e odpowiadaç
za regulacj´ metabolizmu obwodowego. U oty-
∏ych pacjentów zaobserwowano ni˝sze st´˝enia

Bacteroidetes, a wy˝sze Firmicutes w porówna-
niu z osobnikami zdrowymi. Co wi´cej, stwier-
dzono ˝e u oty∏ego pacjenta opisane zmiany
sà odwracalne po wdro˝eniu diety i çwiczeƒ
(Bäckhed i in. 2007). Tak˝e choroby alergiczne
górnych i dolnych dróg oddechowych sà ∏àczone
z nieprawid∏owoÊciami w mikrobiomie prze-
wodu pokarmowego (Abrahamsson i in. 2013;
Bisgaard i in. 2011; Sjogren i in. 2009). 

èród∏em bakterii wyst´pujàcych w dolnych
drogach oddechowych mogà byç organizmy inha-
lowane podczas oddychania, ale tak˝e flora obecna
w jamie ustnej i przewodzie pokarmowym.
W zdrowym organizmie w dolnych drogach odde-
chowych, podobnie jak w górnych, stwierdza si´
du˝à ró˝norodnoÊç drobnoustrojów, takich jak:
Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Actino-
bacteria i innych. Marri i wspó∏pracownicy (2013)
oceniali mikrobiom w plwocinie indukowanej
u pacjentów z astmà lekkà w porównaniu ze zdro-
wymi osobnikami i stwierdzili wi´ksze zasiedlenie
przez Proteobacteria w grupie badanej. Wyniki te
korelowa∏y z badaniami mikrobiomu u pacjentów
z bardziej zaawansowanymi postaciami astmy
(Hilty i in. 2010). W astmie stwierdzono tak˝e
zwi´kszenie liczby paciorkowców w obr´bie Firmi-
cutes. Zmiany w mikrobiomie pacjentów z POChP
obejmujà podobnie zwi´kszenie liczby Proteobac-
teria oraz zwi´kszenie odsetka paciorkowców
i gronkowców w obr´bie Firmicutes. Co ciekawe,
w mukowiscydozie podobnie zwi´ksza si´ liczba
Proteobacteria, ale równie˝ roÊnie liczba Actino-
bacteria. Wzrasta tak˝e stosunek Firmicutes
do Bacteroidetes (Blainey 2012). Ponadto stwier-
dzono, ˝e zwi´kszenie ró˝norodnoÊci bakterii
koreluje z lepszym stanem klinicznym pacjenta.

Powiàzanie drobnoustrojów ze stanem zdro-
wia i choroby rozpoczyna kaskad´ badaƒ nad me-
chanizmami, w jakich si´ te procesy odbywajà.
Wi´kszoÊç badaƒ odnosi si´ do procesów zapal-
nych zachodzàcych w organizmie cz∏owieka oraz
do rozwoju immunotolerancji, czyli zdolnoÊci
do identyfikacji antygenu i jego unieszkodli-
wienia. Uk∏ad odpornoÊciowy cz∏owieka dzia∏a
poprzez mechanizmy wrodzone i nabyte. Mikro-
organizmy zasiedlajàce uk∏ad pokarmowy cz∏o-
wieka rozwin´∏y procesy hamujàce nadmierne
reakcje zapalne przez wspó∏dzia∏anie z wrodzo-
nym uk∏adem odpornoÊci i regulacj´ nabytej
odpornoÊci (Lee i in. 2010) (ryc. 1a). W regulacji
odpornoÊci nabytej kluczowà funkcj´ pe∏nià
limfocyty T (CD4+) i ich podgrupa – komórki T
helper, do których zaliczamy komórki Th1 oraz
Th2, ale tak˝e komórki Th17 i komórki T regula-
torowe. W chorobach autoimmunologicznych,
takich jak np. choroba Crohna, szal´ przewa˝ajà
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▲Ryc. 1. Równowaga uk∏adu odpornoÊciowego
i jej zburzenia (Fujimura i in. 2010).

Ryc. 1b.

Ryc. 1a.

Ryc. 1c.

Ryc. 1d.

Homeostaza

Choroby autoimmunologiczne – choroba Crohna

Astma i choroby alergiczne, 

wrzodziejàce zapalenie jelita grubego

Choroby autoimmunologiczne, 

choroby zapalne jelit

Komórki Th 
(zapalne)

Th2 
IL-4, IL-5, IL-10, IL-13

Th2 
IL-4, IL-5, IL-10, IL-13

Th17 
IL-17, IL-21, IL-22

Treg 
IL-10, TGF-β

Th1 
IFN-γ, TNF-β

Th1 
IFN-γ, TNF-β

Komórki Treg 
(przeciwzapalne)

procesy zapalne Th1-zale˝ne nad procesami
Th2-zale˝nymi (ryc. 1b). Z kolei w chorobach
o pod∏o˝u alergicznym i w astmie proces zapalny
toczy si´ dzi´ki nadmiernemu pobudzeniu
i przewadze komórek Th2-zale˝nych (ryc. 1c).
Wa˝nym elementem tych procesów sà komórki T
regulatorowe (ryc. 1d). Wykazano, ˝e doustna
substytucja probiotykami poprawia równowag´
pomi´dzy komórkami Th1 i Th2 oraz pomi´dzy
komórkami Th17 i T regulatorowymi (Ghadimi
i in. 2008; Ivanov i in. 2009). Bakterie, takie jak
Lactobacillus i Bacteroidetes, wspomagajà eks-
presj´ komórek T regulatorowych i wydzielanie
IL-10 oraz TGF-α (Round i in. 2010). Zahamo-
wanie wytwarzania limfocytów T oraz Th2-za-
le˝nego profilu cytokin  okaza∏o si´ odwracalne
po podaniu polisacharydu Bacteroides fragilis
(Mazmanian i in. 2005). Jeszcze inny szczep
bakterii – Bacteroidetes phylum – okazuje si´
z kolei niezb´dny w ró˝nicowaniu komórek Th17
(Ivanov i in. 2008). Zale˝noÊci dotyczàce równo-
wagi immunologicznej w organizmie i jej zaburzeƒ
przedstawiono na rycinie 1 (Fujimura i in. 2010). 

Niezale˝nie od badaƒ wykazujàcych zmien-
noÊci w obr´bie mikrobiomu zdrowych i chorych
ludzi, stworzono tak˝e model myszy aksenicznej
tzn. niezasiedlonej przez drobnoustroje. Na tym
modelu wykazano istotnà rol´ kolonizacji bakte-
ryjnej w regulacji Th2-zale˝nych reakcji zapal-
nych, podczas stymulacji alergenami poprzez
m.in. zaburzenia funkcji komórek dendrytycz-
nych (Herbst 2011). Dziewi´ç lat wczeÊniej
Christensen i wspó∏pracownicy (2002) wykazali,
˝e Lactobacilli spp. regulujà prac´ komórek den-
drytycznych, co zapewnia równowag´ pomi´dzy
profilami cytokin Th1/Th2/Th3-zale˝nych w b∏o-
nie Êluzowej jelit. Póêniej Fink z zespo∏em (2007)
wykazali, ˝e bakterie kwasu mlekowego majà
wp∏yw na aktywacj´ komórek NK. Olszak
i wspó∏pracownicy (2012) stwierdzili z kolei, ˝e
u nowo narodzonych myszy istnieje okno rozwo-
jowe, podczas którego ekspozycja na drobno-
ustroje jest krytycznym elementem prawid∏owego
dojrzewania uk∏adu odpornoÊciowego. Na mo-
delu myszy niezasiedlonej przez drobnoustroje
autorzy wykazali nagromadzenie komórek NK
w p∏ucach. W wyniku tego dochodzi∏o do nasilo-
nej reakcji alergicznej po kontakcie z alergenem.
Co wa˝ne, stan ten mo˝na by∏o odwróciç przez
rekolonizacj´ myszy w okresie noworodkowym,
ale ju˝ nie u osobników doros∏ych. 

W badaniach myszy z prawid∏owà mikroflorà,
którym podawano bakterie szczepu Lactobacillus
reuteri, tak˝e stwierdzono zmniejszenie nadreak-
tywnoÊci w drogach oddechowych przez wzrost
komórek T regulatorowych (Forsythe i in. 2007;
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Karimi i in. 2009). Bakterie, takie jak Acineto-
bacter lwoffii i Lactococcus lactis, tak˝e wykaza∏y
na modelu zwierz´cym wp∏yw na zmniejszenie
odpowiedzi alergicznej. Oba szczepy izolowane
od krów w gospodarstwach rolnych wykaza∏y
zdolnoÊç do kierowania dojrzewania komórek T
w stron´ odpowiedzi Th1-zale˝nej poprzez sty-
mulowanie wytwarzania IL-12 przez komórki
dendrytyczne (Debarry i in. 2007).

W innym badaniu wykazano, ̋ e inhalacja nie-
szkodliwego szczepu Escherichia coli mo˝e prowa-
dziç do przeprogramowania komórek dendrytycz-
nych i makrofagów w p∏ucach zdrowych myszy,
powodujàc d∏ugotrwa∏à ochron´ przed odpowie-
dzià alergicznà (Nembrini 2011). Nale˝y tutaj nad-
mieniç, ˝e niektóre szczepy Escherichia coli i jej
metabolity mogà odgrywaç istotnà rol´ w rozwoju
nowotworów jelita grubego wiàzanych ze stanem
zapalnym (Arthur i Jobin 2013). 

W odniesieniu do cz∏owieka uwa˝a si´, ˝e
kontakt z bakteriami i zwierz´tami w okresie no-
worodkowym mo˝e zapobiegaç atopii przez
wspomaganie odpowiedzi Th1-zale˝nych lub
przez modyfikacj´ odpowiedzi Th2-zale˝nych.
U osób bez sk∏onnoÊci do atopii wyst´pujà g∏ów-
nie odpowiedzi Th1-zale˝ne, podczas gdy u osób
z atopià obserwuje si´ reakcje Th2-zale˝ne. 

U dzieci urodzonych przez matki przebywa-
jàce w Êrodowisku rolniczym odpowiedê immuno-
logiczna wià˝e si´ ze wzrostem liczby i wzmo˝onà
aktywnoÊcià komórek T regulatorowych we krwi
p´powinowej (Schaub i in. 2009). Komórki te z ko-
lei mogà odpowiadaç za zmniejszenie wydzielania
cytokin Th2-zale˝nych charakterystycznych dla
odpowiedzi alergicznych. Ege i wspó∏pracownicy
(2006) z kolei wykazali wy˝szà ekspresj´ sk∏ado-
wych odpowiedzi wrodzonej, takich jak receptory
typu Toll (TLR2, TLR4 i CD14), które rozpoznajà
i u∏atwiajà odpowiedê przeciwko bakteriom Gram-
-dodatnim i Gram-ujemnym.

Wst´pnie wykazano równie˝ zwiàzek po-
mi´dzy sk∏adem bakterii w górnych i dolnych
drogach oddechowych a nadreaktywnoÊcià, ob-
wodowà eozynofilià i st´˝eniem IgE ca∏kowitego
(Bisgaard i in. 2007; Huang i in. 2011). Ponadto
u dzieci wystawionych na dzia∏anie alergenów
i bakterii w pierwszym roku ˝ycia wykazano
mniejsze ryzyko nawracajàcych Êwistów i uczule-
nia na alergeny, co wykorzystuje si´ w opracowy-
waniu strategii zapobiegania chorobom alergicz-
nym (Lynch i in. 2014). 

Abt z zespo∏em (2012) stwierdzili, ̋ e podob-
nie do alergenów, czynniki infekcyjne, takie jak
wirusy, mogà wp∏ywaç na zaburzenia procesów
eliminacji wirusa z dróg oddechowych i upoÊle-
dzenie wytwarzania komórek T cytotoksycznych.

Do mechanizmów kontroli nad w∏asnym
Êwiatem bakterii zalicza si´ sekrecyjne IgA oraz
bia∏ka przeciwbakteryjne zlokalizowane w b∏o-
nie Êluzowej. Sekrecyjne IgA wp∏ywa tak˝e
na zmniejszenie interakcji pomi´dzy mikrobio-
mem i Êluzówkowym uk∏adem odpornoÊciowym
(Peterson i in. 2007), a jego wytwarzanie jest
wspomagane przez Bacteroides spp.

Kolejnym wa˝nym elementem prawid∏owego
mikrobiomu sà bakterie Gram-ujemne i ich pepty-
doglikan, tzn. sk∏adnik Êciany komórkowej bakte-
rii, który wzmaga powstawanie izolowanych
p´cherzyków limfoidalnych w b∏onie Êluzowej
jelita. P´cherzyki, które rozpoznajà mikroorgani-
zmy dzi´ki receptorom typu Toll, dojrzewajà,
tworzàc skupiska komórek B (Bouskra i in. 2008).

Analizujàc dotychczasowe poglàdy w etio-
patogenezie przewlek∏ego zapalenia zatok przy-
nosowych, mo˝na zauwa˝yç pewnà ewolucj´.
Poczàtkowa idea zaka˝enia i wspó∏wyst´powa-
nia odmiennoÊci budowy anatomicznej bocznej
Êciany nosa zosta∏a wzbogacona o kolejnà wie-
dz´, nieco inaczej ujmujàcà rol´ bakterii w po-
wstawaniu patologii. Pojawi∏a si´ teoria biofilmu
bakteryjnego przylegajàcego do b∏ony Êluzowej,
teoria superantygenów gronkowcowych pot´gu-
jàcych reakcje zapalne w b∏onie Êluzowej, teoria
podejmujàca rol´ grzybów w procesie zapalnym
oraz teoria zapalenia koÊci. Wszystkie te teorie
∏àczy kolejna, odnoszàca si´ do ca∏ego organi-
zmu, mówiàca o zaburzeniach równowagi odpo-
wiedzi immunologicznej. Ale zaburzenia odpo-
wiedzi immunologicznej mo˝na traktowaç nie
jako pod∏o˝e choroby, ale jako jej rezultat. Anali-
zujàc wszystkie teorie wymieniane w patogene-
zie PZZP, widzimy, ˝e ca∏a historia od zawsze
sprowadza∏a si´ do roli bakterii, nie do koƒca ro-
zumianej. Odrzucono poglàd zaka˝enia i zwiàzku
bakterii hodowanych tradycyjnymi metodami ze
stanem zapalnym, doszukujàc si´ innych mecha-
nizmów. W 2005 r. Power z zespo∏em porównali
wynik tradycyjnego posiewu z wynikiem badania
PCR (Polymerase Chain Reaction – ∏aƒcuchowa
reakcja polimerazy)w materiale z przewodu
nosowego Êrodkowego i zaobserwowali wi´ksze
mo˝liwoÊci badania PCR w diagnostyce bakterio-
logicznej. Nieca∏e 10 lat póêniej Hauser
i wspó∏pracownicy (2014) napisali, ̋ e tradycyjny
posiew w niewielkim stopniu jest w stanie oceniç
drobnoustroje zasiedlajàce zatoki przynosowe. 

W projekcie „Mikrobiom cz∏owieka” wyka-
zano, ˝e sk∏ad Êrodowiska mikroorganizmów
(zasiedlajàcych organizm) wp∏ywa na stan zdro-
wia bàdê choroby w obr´bie górnych i dolnych
dróg oddechowych. Patrzàc na PZZP z perspektywy
mikrobiomu, nale˝y zauwa˝yç dwa zagadnienia:
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Ryc. 2. Mikrobiom przewodu nosowego Êrodkowego
u zdrowych osobników (Ramakrishnan i in. 2013).

Firmicutes

● Staphylococcus epidermidis
● Staphylococcus aureus
● Staphylococcussimiae
● Anaerococus octavius
● Finegoldia magna
● Dolosigranulum pigrum
● Staphylococcus mitis
● Veillonella atypica
● Staphylococcus lugdunensis
● Staphylococcus sanguinis
● Staphylococcus oralis
● Enterococcus faecalis

● Escherichia coli
● Ralstonia pickettii
● Ralstonia planticola
● Ralstonia insidiosa
● Moraxella nonliquefaciens
● Neisseria meningitidis
● Stenotrophomonas maltophilia
● Haemophilus infuenzae
● Enterobacter aerogenes
● Moraxella catarrhalis

● Propionibacterium acnes
● Corynebacterium tuberculostearicum
● Propionibacterium granulosum
● Corynebacterium accolens
● Corynebacterium fastidiosum
● Rothia mucilaginosa
● Corynebacterium  segmentosum
● Corynebacterium propinquum
● Corynebacterium pseudodiphtheriticum

● Bacteroides vulgatus
● Bacteroides spp.
● Prevotella spp.

● Fusobacterium nucleatum

Bacteroidetes

Fusobacteria

Proteobacteria

Actinobacteria

1. Jaki wp∏yw ma mikrobiom przewodu po-
karmowego na regulowanie procesów 
immunotolerancji w organizmie cz∏owieka,
tutaj w aspekcie zatok przynosowych. 

2. Jaka jest rola mikrobiomu dróg oddecho-
wych w patogenezie PZZP?

W odniesieniu do zatok przynosowych poja-
wi∏y si´ pojedyncze prace ilustrujàce mikrobiom
zdrowego cz∏owieka. Ramakrishnan i wspó∏pra-
cownicy (2013) na podstawie materia∏u pobra-
nego od 28 pacjentów, u których wykonywano
septoplastyk´ lub operacje guzów podstawy czaszki,
lub oczodo∏ów z dost´pu wewnàtrznosowego,
przeprowadzili badania mikrobiologiczne z wyko-
rzystaniem technik PCR. W tym opracowaniu
zwrócono uwag´ na bogactwo i ró˝norodnoÊç
gatunków wyst´pujàcych w poszczególnych
typach bakterii (taxa) u zdrowych osobników
(ryc. 2). Najcz´Êciej stwierdzanymi bakteriami
w grupie badanej by∏y: Propionibacterium acnes,
Staphylococcus epidermidis oraz Staphylococcus
aureus. Te same gatunki wyst´powa∏y te˝ naj-
cz´Êciej u ka˝dego badanego pacjenta. SpoÊród
nich gronkowiec z∏ocisty by∏ stwierdzany u 68%
pacjentów, a jego liczebnoÊç stanowi∏a Êrednio
8%. Nale˝y tak˝e zwróciç uwag´ na wyst´powanie
typowych patogenów górnych dróg oddecho-
wych, takich jak Streptococcus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis
czy te˝ Moraxella catarrhalis w niewielkich st´-
˝eniach (~0,1%) u osobników zdrowych. Wyst´po-
wanie bakterii potencjalnie patogennych mo˝e
stanowiç pod∏o˝e ostrych stanów zapalnych
w warunkach dysbiozy. Z kolei ró˝norodnoÊç
mikrobiomu uwa˝ana jest za czynnik, który
ogranicza potencja∏ infekcyjny poszczególnych
patogenów i odpowiada za odpornoÊç rdzenia
mikrobiomu. Autorzy pracy zwracajà tak˝e uwag´
na zmiennoÊç liczebnoÊci bakterii w obr´bie
poszczególnych typów bakterii u ró˝nych pa-
cjentów i wià˝à to z przejÊciowà niestabilnoÊcià
Êrodowiska lub wspó∏zawodnictwem pomi´dzy
poszczególnymi rodzajami czy gatunkami. Ponad-
to dostrze˝ono ró˝nice w mikrobiomie palaczy
i niepalàcych, jego zmiennoÊç zale˝nie od wieku
pacjentów oraz od miejsca zamieszkania.

WÊród niewielu, jak dotychczas, prac przed-
stawiajàcych mikrobiom pacjentów z PZZP znaj-
duje si´ publikacja Boase i wspó∏pracowników
(2013) obejmujàca 38 chorych. W materiale
tkankowym pobranym z zatok sitowych podczas
endoskopowej mikrochirurgii wewnàtrznosowej
przeprowadzili badania z wykonaniem posiewu,
analizà biofilmu oraz analizà PCR. WykrywalnoÊç
mikroorganizmów w tym badaniu wynios∏a dla
posiewu 73%, a dla metod genetycznych 100%.

▲
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Wyizolowano 33 gatunki bakterii ze Êrednià 2,5
do 3,2 na ka˝dego osobnika z PZZP. Najcz´Êciej
izolowane przez nich bakterie to: Staphylococcus
aureus (61%), Staphylococcus epidermidis (55%)
oraz Propionibacterium acnes (37%). W porów-
naniu z niezbyt licznà grupà kontrolnà (No = 6)
stwierdzili wi´kszà liczb´ bakteryjnych genomów
u pacjentów z PZZP ni˝ u zdrowych. W odniesie-
niu do gronkowca z∏ocistego wykazali 10-krotnie
wi´cej jego genomu u pacjentów z PZZP ni˝
u zdrowych osobników, podczas gdy wyst´powa-
nie S. epidermidis czy P. acnes by∏o porówny-
walne w próbkach obu grup. Z kolei Aurora
i wspó∏pracownicy (2012) porównali mikrobiom
30 pacjentów z PZZP i 12 osobników zdrowych
i nie stwierdzili ró˝nic jakoÊciowych w obu tych
grupach, ale zauwa˝yli wzrost liczebnoÊci bakte-
rii w mikrobiomie pacjentów z PZZP. Z kolei Choi
z zespo∏em (2014) przebadali pop∏uczyny z nosa
8 pacjentów z PZZP, w tym 5 z polipami i 3 bez
polipów, oraz 3 pacjentów grupy kontrolnej.
Na podstawie analizy metagenomu zaobserwo-
wali mniejszà ró˝norodnoÊç bakterii w grupie
badanej. W swoim opracowaniu zwrócili uwag´
na znamienne statystycznie wi´ksze st´˝enie
Prevotella w grupie kontrolnej ni˝ badanej oraz
gronkowców w grupie badanej. 

Ponadto Abreu i wspó∏pracownicy (2012) wy-
sun´li hipotez´ niedoboru bakterii kwasu mleko-
wego w PZZP. Autorzy stwierdzili tak˝e, ̋ e Coryne-
bacterium tuberculostearicum zwi´ksza swojà
liczebnoÊç u pacjentów z PZZP, a na modelu zwie-
rz´cym wykazali jej patogenny potencja∏ – reakcj´
zapalnà mogli odwróciç po podaniu zwierz´tom
bakterii kwasu mlekowego do nozdrzy przednich.
Ramakrishnan i wspó∏pracownicy (2013) nie zna-
leêli korelacji pomi´dzy wyst´powaniem Coryne-
bacterium tuberculostearicum a bakteriami kwa-
su mlekowego u zdrowych ludzi. W ca∏ej grupie
badanej Êrednia cz´stoÊç wyst´powania tego
mikroorganizmu wynios∏a 71,4% i Êrednio 2%
w mikrobiomie ka˝dego z nich. 

Ramakrishnan z zespo∏em (2015) przeanali-
zowali materia∏ pobrany podczas operacji endo-
skopowych za pomocà wymazówek z okolic ujÊç
zatok przynosowych. Grupa obejmowa∏a 56 pa-
cjentów z PZZP oraz 26 osób grupy kontrolnej.
W przeprowadzonej analizie genetycznej mate-
ria∏u nie dostrzegli oni ró˝nic w iloÊci bakterii
pomi´dzy typami. Natomiast zauwa˝yli, ˝e wy-
st´pujà znamienne statystycznie ró˝nice w gru-
pie badanej pomi´dzy pacjentami z astmà i bez
astmy oraz przy wyst´powaniu treÊci ropnej
i przy jej braku. U pacjentów z PZZP i astmà
wyst´powa∏o mniej takich bakterii, jak: Prevo-
tella, Fusobacterium i Campylobacter, a wi´cej

gronkowców, Acinetobacter i Ralstonia. Z kolei
w obliczu treÊci ropnej wyst´powa∏o wi´cej
szczepów bakterii: Prevotella, paciorkowców,
Veillonella oraz Leptotrichia, a mniej: Propioni-
bacterium, Anaerococcus, Pseudomonas, Ralsto-
nia oraz Stenotrophomonas. W kontroli poopera-
cyjnej lepsze wyniki uzyskali pacjenci, u których
w materiale pobranym Êródoperacyjnie wi´cej
by∏o bakterii z rodzaju Actinobacteria, a wÊród
nich zwrócono uwag´ na Corynebacterium tuber-
culostearicum, której u pacjentów z lepszym
wynikiem by∏o dwukrotnie wi´cej. Z kolei gron-
kowca z∏ocistego w grupie z gorszym wynikiem
pooperacyjnym by∏o trzykrotnie wi´cej. Wiàzali
oni tak˝e lepsze wyniki pooperacyjne z wi´k-
szym bogactwem i ró˝norodnoÊcià mikrobiomu.

Chalermwatanachai i wspó∏pracownicy
(2015) wià˝à wyst´powanie gronkowca z∏ociste-
go ze wzrostem IL-5 oraz SE-IgE (IgE przeciwko
enterotoksynie gronkowcowej) i stwierdzajà jego
obecnoÊç metodà hybrydyzacji in situ (FISH)
u 75% pacjentów z PZZP z polipami. Negatywnà
korelacj´ dostrzegli pomi´dzy IL-22 a S. aureus.
Autorzy ci przebadali tak˝e pacjentów z muko-
wiscydozà i polipami nosa, stwierdzajàc w tej
grupie gronkowca z∏ocistego u 60% pacjentów.
Wyst´powanie Pseudomonas aeruginosa w tkan-
kach skorelowali ze wzrostem TNF-α, IFN-γ
oraz IL-22. Nie dostrzegli ˝adnych szczególnych
zmian w grupie pacjentów z E. coli czy grzybami. 

Informacje, jakie si´ wst´pnie ukazujà
po analizie genetycznej materia∏u biologicznego
pacjentów z PZZP, zebrano na rycinie 3. 

W obliczu zmienionego profilu drobnoustro-
jów przez ró˝ne czynniki zewn´trzne mo˝emy
si´ liczyç z przetrwaniem os∏abionego mikrobio-
mu, a jego uzupe∏nianie przez probiotyki, pre-
biotyki i synbiotyki mo˝e stanowiç alternatywne
rozwiàzanie, prowadzàce do poprawy zdrowia
pacjenta. Zwraca si´ uwag´ na wczesne wdro˝e-
nie suplementacji, jeszcze w okresie dzieciƒ-
stwa, poniewa˝ pewne procesy mogà zachodziç
w kszta∏tujàcym si´ organizmie, a póêniej mogà
byç trudniejsze do osiàgni´cia. PodkreÊlana jest
potrzeba analizy mleka stosowanego do kar-
mienia noworodków i niemowlàt, w którym bo-
gata ró˝norodnoÊç oligosacharydów i glikanów
kszta∏tuje sk∏ad mikrobiomu, zw∏aszcza w od-
niesieniu do ró˝nych szczepów Bifidobacterium
(Ruiz-Moyano i in. 2013). 

Do chwili obecnej w literaturze przedmiotu
pojawi∏o si´ o wiele wi´cej wyników badaƒ doty-
czàcych wp∏ywu substytucji doustnej bakterii jeli-
towych na wyst´powanie infekcji GDO ni˝ PZZP.
W analizie pochodzàcej z bazy Cochrane czytamy,
˝e probiotyki sà lepsze ni˝ placebo w zmniejszeniu
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liczby zachorowaƒ na ostre infekcje górnych dróg
oddechowych i w ograniczeniu stosowania anty-
biotyków (Hao i in. 2011). Co ciekawe, istniejà do-
niesienia mówiàce o istotnej roli bakterii kwasu
mlekowego w leczeniu grypy i o lepszych wyni-
kach w odniesieniu do dróg oddechowych po po-
daniu bakterii kwasu mlekowego donosowo ni˝
doustnie (Kiyono i in. 2004). Zaszczepienie dono-
sowo ˝ywymi szczepami Lactobacillus rhamnosus
myszy zainfekowanych wirusem grypy powodo-
wa∏o wzrost wytwarzania IgA, zmniejszenie IL-6
i ekspresji TNF-α oraz powodowa∏o zmniejszenie

ÊmiertelnoÊci w porównaniu z poda-
niem doustnym (Youn i in. 2012;
Harata i in. 2010). 

Dobrym przyk∏adem potrzeby
uzupe∏niania mikrobiomu jest le-
czenie nawracajàcych zaka˝eƒ
Clostridium difficile za pomocà
tzw. transplantacji mikrobiomu ka-
∏u (fecal microbiota transplanta-
tion – FMT). Petrof i wspó∏pracow-
nicy (2013) podj´li z sukcesem
prób´ leczenia syntetycznym izola-
tem 33 szczepów bakterii ka∏u. 

Dotychczasowe próby leczenia
PZZP probiotykami sà, jak na razie,
doÊç skàpe i raczej opierajà si´ na le-
czeniu doustnym – bez znaczàcego
efektu, lepsze wyniki leczenia wyka-
zywane sà na modelach zwierz´-
cych. Mukerji z zespo∏em (2009)
podawali doustnie L. rhamnosus pa-
cjentom z PZZP (4-tygodniowy kurs
leczenia, 77 pacjentów), nie stwier-
dzajàc znaczàcego rezultatu. Nato-
miast Cleland i wspó∏pracownicy
(2014) udowodnili na modelu zwie-
rz´cym potencja∏ probiotyczny S.
epidermidis przeciwko gronkowco-
wi z∏ocistemu. Wykazano tak˝e, ˝e
bakterie kwasu mlekowego wp∏y-
wajà korzystnie na biofilm (Smith
i in. 2011). 

Wnioski nasuwajàce si´ w wy-
niku analizy mikrobiomu sà takie, ̋ e
prawid∏owe zasiedlenie organizmu
cz∏owieka przez bakterie stanowi
podstaw´ dalszego prawid∏owego
funkcjonowania jego organizmu.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e zmiany
w stylu ˝ycia – w tym post´pujàca
higienizacja i nadu˝ywanie antybio-
tyków – prowadzà do zmiany sk∏adu
bakterii zasiedlajàcych organizm
cz∏owieka, które z za∏o˝enia powin-

ny indukowaç stan tolerancji immunologicznej.
Mikroorganizmy i ich doustna suplementacja
mogà w pewnym stopniu odwracaç ten stan przez
promowanie proliferacji komórek, które odpowia-
dajà za stan równowagi immunologicznej, le˝àcej
tak˝e u pod∏o˝a PZZP. W Êwietle prac nad mikro-
biomem pojawia si´ tak˝e temat produktów prze-
miany bakterii i ich wp∏ywu na nasz organizm, co
niewàtpliwie wymaga dalszej analizy i zg∏´biania
tematu.  ●

Ryc 3. Zmiany w obr´bie mikrobiomu u pacjentów z PZZP.

Niewielkie ró˝nice 
w porównaniu 

typów bakterii pomi´dzy
osobnikami zdrowymi 

a chorymi

S. aureus – Th2-
-zale˝ny profil cytokin, 

gorsze wyniki
pooperacyjne

P. aeruginosa – Th1-
-zale˝ny profil cytokinRola Corynebacterium

tuberculostearium / rola
bakterii kwasu
mlekowego?

Rola gronkowców
koagulazo-ujemnych

(potencja∏ probiotyczny)?

Zmiany dotyczàce
st´˝enia wyst´powania

bakterii 
w mikrobiomie nosa 

i zatok przynosowych
(zwi´kszenie st´˝enia
bakterii, zmniejszenie

ich ró˝norodnoÊci)

Odwrócenie proporcji
wÊród trzech najcz´Êciej
stwierdzanych bakterii:

Zdrowi: Propionibacterium acnes,
Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus aureus

PZZP: Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis,

Propionibacterium 
acnes
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We wszystkich dziedzinach medycyny pojawi-
∏a si´ w ostatnich latach nowa koncepcja opieki
medycznej, oparta na zasadzie divide and conquer,
co w j´zyku polskim mog∏oby znaczyç „dziel
i zwalczaj”, która przypomina bliskà nam formu∏´:
dziel i rzàdê. Ta nowa koncepcja zaczyna wypieraç
starà zasad´: one size fits all, która z za∏o˝enia
mia∏a byç równà miarà dla wszystkich. Niestety,
jak si´ okazuje, nie wszyscy chorzy z tym samym
rozpoznaniem powinni trafiaç do tego samego
przedzia∏u. Nowy, idealny system opieki zak∏ada
„skrojenie” leczenia na miar´ pacjenta, z odpo-
wiednim wyprzedzeniem, jego monitorowanie
oraz w razie potrzeby modyfikowanie. W Europie
powsta∏o Stowarzyszenie do spraw Medycyny
Przewidywalnej, Prewencyjnej i Spersonalizowa-
nej (European Association for Predictive, Preventi-
ve and Personalized Medicine, EPMA), natomiast
Amerykanie nazywajà ten kierunek medycynà
zindywidualizowanà (Individualized Medicine). Ta
nowa dziedzina obiera sobie za cel znalezienie od-
powiedzi na pytanie: na podstawie jakich informa-
cji powinno si´ wybraç leczenie?

We wrzeÊniu 2015 roku w Mayo Clinic w Ro-
chester (USA) odby∏a si´ konferencja prezentujà-
ca obecny stan wiedzy i mo˝liwoÊci technicznych
odnoszàcy si´ do tematu personalizacji/indywi-
dualizacji leczenia. Podczas sesji plenarnych
uczestnicy mogli si´ dowiedzieç, co obejmuje
dzia∏ nazwany personalizacjà leczenia i na czym
si´ opiera. I tak personalizacja leczenia powstaje
na podstawie:

– badania genomu, szczególnie w odniesieniu
do badaƒ prenatalnych i badaƒ nowo-
tworów,

– farmakogenomiki, czyli jakie leczenie mo˝na
wdro˝yç, bioràc pod uwag´ mo˝liwoÊci me-
tabolizowania leków zapisane w genomie,

– epigenomiki, czyli jakie czynniki oprócz in-
formacji zapisanej w genomie majà wp∏yw 
na funkcjonowanie organizmu cz∏owieka,

– badania mikrobiomu i jego metabolitów 
(metabolomika).

Bioràc pod uwag´ wszystkie wymienione ele-
menty, personalizacja leczenia zmierza w kierun-
ku wczesnego wykrywania choroby, optymalnie
na etapie okreÊlenia predyspozycji do rozwini´cia

si´ danej choroby, i wczesnego wdro˝enia okreÊlo-
nych zaleceƒ/leczenia, zanim dojdzie do pojawie-
nia si´ objawów.

Na obecnym etapie badania genomu sà skie-
rowane do dwóch grup pacjentów. Po pierwsze,
do pacjentów z zaawansowanà chorobà nowo-
tworowà, która si´ szerzy po wykorzystaniu do-
st´pnych standardowych metod leczenia. Wyko-
nywane sà badania ca∏ego genomu (Whole Ge-
nome Sequencing, WGS) lub exomu (Whole Exo-
me Sequencing, WES) zarówno w DNA nowo-
tworowym, jak i zdrowym pacjenta, w poszuki-
waniu zmian czy zaburzeƒ w chorej tkance, któ-
rym mo˝na przypisaç okreÊlone leczenie. Drugà
grup´ stanowià pacjenci ze schorzeniami prze-
wlek∏ymi lub dziedzicznymi, ale bez postawio-
nego jednoznacznie rozpoznania. 

Farmakogenomika pozwoli zidentyfikowaç
pacjentów, którzy w zwiàzku ze zbyt szybkim
metabolizowaniem leków nie b´dà z nich korzy-
stali i leczenie nie przyniesie efektu, oraz takich,
którzy nie metabolizujàc leków, ci´˝ko odchoru-
jà ich zastosowanie. Dotychczas zastosowanie
metod genetycznych w leczeniu odnosi si´
do nast´pujàcych leków: 

● CYP2D6 – kodeina, tramadol, amitryptylina,
ondansetron, 

● CYP2C19 – clopidogrel, voriconazole,
● SLCO1B1 – simwastatyna, 
● TPMT – merkaptopuryna, azatiopryna, 
● UGT1A1 – atazanavir.
Kolejny sk∏adnik personalizacji leczenia to

epigenomika, której zadaniem jest zrozumienie
mechanizmów regulatorowych ekspresji geno-
mu, tak aby powsta∏ w∏aÊciwy fenotyp. Za∏o˝e-
nia tej dziedziny stanowià, ˝e:

– mechanizmy wykorzystywane w ekspresji 
genomu sà dziedziczone,

– zaburzenia dotyczàce tych mechanizmów 
tak˝e sà dziedziczone, co stanowi pod∏o˝e 
choroby,

– Êrodowisko ma potencja∏ modyfikowania 
mechanizmów regulatorowych, a tym sa-
mym oddzia∏uje na stan zdrowia i choroby.

Ostatni element wp∏ywajàcy na funkcjonowa-
nie organizmu i modulujàcy jego odpowiedê to mi-
krobiom i jego metabolity. Zasiedlenie organizmu
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przez mikroorganizmy oraz stale toczàce si´ inter-
akcje na poziomie gospodarz – symbiont wkompo-
nowujà si´ w pul´ czynników Êrodowiskowych
odpowiadajàcych za stan zdrowia i choroby.

Stowarzyszeniu dzia∏ajàcemu na terenie Eu-
ropy przewodniczy prof. Vincenzo Costigliola
i prof. Olga Golubnitschaja. Prof. Golubinitscha-
ja zwróci∏a uwag´ na globalnà pandemi´ cukrzy-
cy oraz na schorzenia, które jej towarzyszà. Pod-
kreÊli∏a ogromnà rol´ wczesnego wykrywania tej
choroby, bioràc pod uwag´, ˝e 30–50% przypad-
ków cukrzycy typu 2 nie jest zdiagnozowanych,
a 30% nowych zachorowaƒ stwierdza si´ ju˝
w drugiej dekadzie ˝ycia chorych. 

Kolejny wyk∏adowca, dr Stephen Friend,
przewodniczàcy Sage Bionetworks, przedstawi∏
stan badaƒ nad wczesnym wykrywaniem choro-
by Alzheimera, okreÊleniem czynników progno-
stycznych dla tej choroby w populacji oraz jej
wczesnych biomarkerów mo˝liwych do wykorzy-
stania na skal´ masowà. 

Profesor Patricia LoRusso z Uniwersytetu
Yale podkreÊli∏a, jak ogromnà rol´ majà do ode-
grania badania genetyczne w leczeniu chorób
nowotworowych. Zwróci∏a uwag´ na rozwój far-
makoterapii, jaki nastàpi∏ na przestrzeni 44 lat
jej pracy, i na pojawiajàce si´ mo˝liwoÊci wyse-
lekcjonownia grup chorych najlepiej pasujàcych
do danego schematu leczenia na podstawie ba-
daƒ genetycznych podj´tych z zamiarem uzyska-
nia mo˝liwie optymalnego efektu. Wskaza∏a
tak˝e na trzy zaz´biajàce si´ rodzaje rewolucji
toczàcych si´ w Êwiecie oraz na ich cele. Sà to:

● rewolucja technologiczna: 
– scharakteryzowanie molekularnych me-

chanizmów ˝ycia,
– wprowadzanie zmian i tworzenie tych 

mechanizmów,
● rewolucja biologiczna:

– zrozumienie molekularnych podstaw 
choroby,

– molekularne strategie leczenia,
● zindywidualizowana medycyna moleku-

larna:
– dostosowanie („skrojenie”) leczenia 

do potrzeb pacjenta,
– modyfikowanie i monitorowanie leczenia.

Ponadto wielokrotnie podkreÊli∏a, jak wa˝ny
jest w∏aÊciwy wybór leczenia, zastosowany odpo-
wiednio wczeÊnie i dla odpowiedniego pacjenta.

Doktor Ernest Litwack, przedstawiciel ame-
rykaƒskiego urz´du dopuszczajàcego produkty
lecznicze do wykorzystania masowego (FDA),
przedstawi∏ wizj´ zaimplementowania nowych
zasad regulujàcych promocj´ badaƒ i przyspie-
szenie prze∏o˝enia technologii medycyny spre-

cyzowanej (zindywidualizowanej) na leczenie,
z którego skorzystajà pacjenci.

Profesor Stephen Quake z Uniwersytetu
Stanforda mówi∏ w aspekcie medycyny zindywi-
dualizowanej o zmniejszeniu inwazyjnoÊci pew-
nych badaƒ, takich jak np. amniopunkcja, za po-
mocà sekwencjonowania DNA p∏odu z matczynej
krwi dzi´ki bezkomórkowemu RNA przedostajàce-
mu si´ do krà˝enia matczynego w czasie trwania
cià˝y. Poziom bezkomórkowego transkryptu RNA
we krwi matczynej zachowuje si´ podobnie jak po-
ziom hormonów cià˝owych. Molekularnym steto-
skopem nazwa∏ nie tylko mo˝liwoÊci badaƒ gene-
tycznych we krwi matki, których celem jest ocena
stanu p∏odu, ale tak˝e Êledzenie mo˝liwoÊci odrzu-
cenia przeszczepu przez wykonywanie badaƒ ge-
netycznych oraz badanie ludzkiego mikrobiomu
na podstawie bezkomórkowego DNA. Swoje wy-
stàpienie zakoƒczy∏ stwierdzeniem Maurice’a Wil-
kinsa, laureata Nagrody Nobla z 1962 r. za odkry-
cie dotyczàce struktury molekularnej kwasów nu-
kleinowych i jej znaczenia w przekazywaniu infor-
macji: „DNA to z∏oto Midasa. Kto go raz dotknà∏,
przepad∏”.

Craig Venter, amerykaƒski biotechnolog
i przedsi´biorca, poruszy∏ temat przysz∏oÊci me-
dycyny w odniesieniu do genomiki cz∏owieka.
Jego zdaniem w przysz∏oÊci b´dziemy mogli
przygotowaç spersonalizowane szczepionki i le-
czenie dla pacjentów z chorobami nowotworowy-
mi i nie tylko na podstawie takich informacji, jak
analiza genomu cz∏owieka i genomu chorej tkanki,
badania RNA oraz badania uk∏adu odpornoÊci.

Niezwykle ciekawa by∏a sesja zatytu∏owana
„Przysz∏oÊç genomiki w skriningu noworodków”.
Poruszono w niej nie tylko aspekt wczesnego wy-
krycia pod∏o˝a choroby i wdro˝enia leczenia, dzi´-
ki któremu pacjent ma szanse prze˝ycia, ale tak˝e
wzgl´dy etyczne sekwencjonowania ca∏ego geno-
mu i informacji z niego p∏ynàcych, czyli jak prze-
chowywaç takie dane, jakie informacje mo˝na
przekazaç rodzicom/opiekunom dziecka oraz pro-
blem dyskryminacji genetycznej.

Konferencja Mayo Clinic Individualizing Me-
dicine by∏a mojà pierwszà od wielu lat konferen-
cjà nielaryngologicznà, która pozwoli∏a nie tylko
usystematyzowaç wiedz´, ale tak˝e poszerzyç jej
horyzonty. Zaskoczy∏a mnie forma tej konferen-
cji: du˝e sesje plenarne prowadzone przez b∏y-
skotliwà mówczyni´, z zawodu prezenterk´ ra-
diowà, która po ka˝dym wystàpieniu przeprowa-
dza∏a rozmow´ w stylu „talk-show”, co pozwala-
∏o zregenerowaç si∏y i odÊwie˝yç umys∏ po ka˝-
dym wystàpieniu, tak aby z ochotà wys∏uchaç
kolejnego wyk∏adu.

dr med. Eliza Bro˝ek-Màdry 
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Definicja bruksizmu uwzgl´dnia zaciskanie
z´bów, zgrzytanie i/lub usztywnianie lub wysu-
wanie ˝uchwy, które mogà mieç miejsce zarówno
podczas snu, jak i w czasie czuwania (Lobbezoo
i in. 2013). Jest to najaktualniejsze okreÊlenie
aktywnoÊci mi´Êni ˝ucia, opisywanych równie˝
jako parafunkcje zwarciowe. Przez wiele lat nie
rozumiano tego zjawiska. Kojarzy∏o si´ ono tylko
z patologicznym starciem z´bów, rozlanymi
dolegliwoÊciami bólowymi w obr´bie twarzy
i g∏owy oraz zaburzeniami czynnoÊciowymi sta-
wów skroniowo-˝uchwowych (ss˝), zwiàzanymi
z przemieszczeniem krà˝ka stawowego.

Ostatnie wyniki badaƒ upowa˝niajà jednak
do innego spojrzenia na zjawisko bruksizmu.
Okazuje si´, ˝e naszym zadaniem jest tylko
ochrona tkanek, które sà najs∏abszym ogniwem,
z´bów, po stwierdzeniu zaburzeƒ zwarcia lub
defektów szkliwa, mi´Êni, jeÊli pacjent cz´Êciej
zaciska ni˝ zgrzyta z´bami, oraz stawów skronio-
wo-˝uchwowych, je˝eli wyst´pujà dodatkowe
czynniki, miejscowe i ogólne, które mogà mieç
wp∏yw na tkanki stawu. Bardzo istotne jest skru-
pulatne badanie i indywidualne podejÊcie, gdy˝
nie u wszystkich pacjentów z tà parafunkcjà ob-
serwuje si´ zaburzenia i destrukcje w obr´bie
narzàdu ̋ ucia, podczas gdy w wielu przypadkach
ich wyst´powanie nie jest wynikiem bruksizmu.
Stwierdzone objawy destrukcji narzàdu ˝ucia
i okolicznych tkanek, spowodowane nadmiernà
aktywnoÊcià mi´Êni, traktuje si´ obecnie na rów-
ni z próbà wyjaÊnienia przyczyn tej aktywnoÊci
i poznania patomechanizmu bruksizmu. 

Na poczàtku 2013 r. opublikowano przyto-
czonà definicj´ bruksizmu. Stwierdzono, ˝e
bruksizm wyst´puje zarówno w czasie snu, jak
i w czasie czuwania. Wykazano, ˝e z∏otym stan-
dardem w rozpoznaniu bruksizmu jest zastoso-
wanie polisomnografii, która umo˝liwia stwier-
dzenie okreÊlonej liczby epizodów skurczowych
mi´Êni ˝waczy w okreÊlonym czasie. Mo˝na mó-
wiç o bruksizmie, jeÊli w ciàgu godziny wystàpià
przynajmniej 4 epizody bruksizmu, wi´cej ni˝
6 aktywnoÊci skurczowych mi´Êni na epizod
i/lub 25 aktywnoÊci skurczowych na godzin´
i przynajmniej 2 epizody bruksizmu ze s∏yszal-
nymi dêwi´kami zgrzytania. (Aczkolwiek nadal
brakuje jednoznacznych kryteriów raportowania

CZY BRUKSIZM NALE˚Y LECZYå?
dr hab. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka

SHOULD BRUXISM BE TREATED?

Bruxism is a repetitive jaw-muscle activity charac-
terized by clenching or grinding of the teeth and/or
by bracing or thrusting of the mandible. In dentistry
it is classified as parafunction which causes the tooth
wear, masticatory muscles pain and temporoman-
dibular joint overloading. Although, Evidence Based
Dentistry and recent studies put a new light on this
movement stereotype. Researchers have begun to
treat bruxism as a physiological phenomenon. It is
observed as a protective action against obstructive
sleep apnea or a sympathetic system stimulation
activated by emotional stress. Clinicians should keep
in mind that bruxism is a complex phenomenon
and individual differences may explain possible
relationships and actions.
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epizodów bruksizmu). Dodatkowo zaleca si´
wprowadzenie diagnostycznej gradacji w jego
stwierdzaniu. Rozpoznanie bruksizmu na pod-
stawie ankiety i badania podmiotowego okreÊla
si´ „mo˝liwym”. Rozpoznanie na podstawie an-
kiety, badania podmiotowego i przedmiotowego
– „prawdopodobnym”. Po∏àczenie wymienio-
nych metod z wynikami polisomnografii czyni
rozpoznanie bruksizmu „definitywnym”. 

Próby wyjaÊnienia patomechanizmu bruksi-
zmu bazujà na obserwacji stanu organizmu
przed jego wystàpieniem oraz zmian, jakie za-
chodzà w trakcie i po epizodach aktywnoÊci
skurczowej mi´Êni ˝waczy (Lavigne i in. 2007;
Lavigne i in. 2008; Sato i in. 2010). Na modelach
zwierz´cych wykazano, ̋ e wyst´powanie aktyw-
noÊci mi´Êni ̋ ucia wyst´puje po sytuacjach stre-
sogennych i zmienia charakter pobudzenia
oÊrodkowego uk∏adu nerwowego (OUN) ze
wspó∏czulnego na przywspó∏czulny (Lavigne i in.
2008; Sato i in. 2010). Przeprowadzono ekspery-
ment na szczurach poddawanych dzia∏aniu stre-
su przez 6 godzin, w którym grupa badawcza
mia∏a mo˝liwoÊç gryzienia w tym czasie drew-
nianego patyka, podczas gdy grupa kontrolna
by∏a tej aktywnoÊci pozbawiona (Sato i in. 2010).
Stwierdzono, ̋ e sytuacja stresowa spowodowa∏a
w grupie kontrolnej wystàpienie zmian w b∏onie
Êluzowej ˝o∏àdka o typie owrzodzenia, zmian de-
generacyjnych Êledziony i grasicy. Stres uruchomi∏
wszystkie destrukcyjne procesy zwiàzane z pobu-
dzeniem uk∏adu wspó∏czulnego i wyrzutem kate-
cholamin. Natomiast w grupie badawczej, która
poddana sytuacji stresowej jednoczeÊnie wykazy-
wa∏a aktywnoÊç mi´Êni ̋ waczy, nie wykazano wy-
mienionych zmian. Wysnuto wniosek wskazujàcy
na protekcyjne dzia∏anie aktywnoÊci mi´Êni ˝ucia
w sytuacjach stresowych. W grupie badawczej
obserwowano mniejszy ni˝ w grupie kontrolnej
wzrost st´˝enia adrenaliny, kortyzolu i neutrofili.
Stwierdzono, ˝e aktywnoÊç mi´Êni ˝ucia podobna
do aktywnoÊci w trakcie epizodów bruksizmu
powoduje hamowanie pobudzenia uk∏adu wspó∏-
czulnego i aktywacj´ komponenty przywspó∏-
czulnej. Postawiono hipotez´ wskazujàcà na zwià-
zek bruksizmu z sytuacjami stresogennymi
w stanie czuwania jako udzia∏ tego zjawiska
w allostatycznej reakcji organizmu na destruk-
cyjny czynnik Êrodowiska. Stresogenne pobu-
dzenie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadner-
czowej zostaje znaczàco os∏abione epizodami
bruksizmu z wszystkimi tego konsekwencjami
(Tanaka i in. 1990). Dochodzi do spowolnienia
akcji serca, zwi´kszenia wydzielania Êliny, po-
prawienia dro˝noÊci górnych dróg oddecho-
wych. Wskazuje si´, ˝e bruksizm mo˝e obni˝aç

zagro˝enie chorobami, których g∏ównà przyczy-
nà jest stres (Sato i Slavicek 2008).

Nie jest w pe∏ni wyjaÊniony mechanizm
bruksizmu w czasie snu: czy jest on równie˝ re-
akcjà organizmu na stres, czy ma inne pod∏o˝e?
Zaobserwowano wyst´powanie bruksizmu we
wszystkich fazach snu z przewagà w czasie snu
p∏ytkiego. OkreÊlono, ˝e epizody bruksizmu
w czasie snu N-REM (faza II) sà d∏u˝sze od tych
wyst´pujàcych w fazie REM. U osób z bruksi-
zmem o 42% rzadsze sà zespo∏y K w analizie
EEG, które prawdopodobnie sà wyrazem wol-
nych oscylacji kortykalnych sieci neuronów po-
budzajàcych i hamujàcych (Lavigne i in. 2002).
OÊrodki prowadzàce badania polisomnograficz-
ne wskazujà na zwiàzek bruksizmu ze zmianami
faz snu (Bader i in. 1997). W wi´kszoÊci zmiany
faz snu nast´pujà po epizodach bruksizmu,
szczególnie gdy zjawisko to pojawia si´ w fazie
snu p∏ytkiego oraz REM. 

Przeprowadzono analizy wspó∏wyst´powa-
nia bruksizmu z innymi aktywnoÊciami rucho-
wymi podczas snu, takimi jak ruchy ca∏ego cia∏a
czy okresowe ruchy koƒczyn zwiàzane z zespo-
∏em niespokojnych nóg (Velly Miguel i in. 1992;
Lavigne i Monplaisir 1994; Lavigne i Monplaisir
1995). Udowodniono jednak, ˝e sà to zjawiska
od siebie niezale˝ne, a jednoczesne ich wyst´po-
wanie jest przypadkowe lub wtórne do reakcji
mikrowzbudzenia, która predysponuje do ró˝nych
rodzajów aktywnoÊci ruchowej w czasie snu. 

Próbujàc wyjaÊniç istot´ wyst´powania
bruksizmu sennego, podj´to badania dotyczàce
zwiàzku tego zjawiska z obturacyjnym bezde-
chem sennym (Kato i in. 2001; Oksenberg
i Arons 2002; Kato i in. 2013; Kato i in. 2013a;
Saito i in. 2014; Huynh i in. 2014; Hosoya i in.
2014; Manfredini i in. 2015). Nie potwierdzono
jednak cz´stszego wyst´powania bruksizmu
u osób z bezdechem sennym, aczkolwiek poda-
wanie powietrza do górnych dróg oddechowych
pod sta∏ym ciÊnieniem eliminowa∏o nie tylko
bezdech, ale równie˝ epizody bruksizmu
(Oksenberg i Arons 2002). Zauwa˝ono dodatko-
wo, ˝e 80% aktywnoÊci skurczowej mi´Êni ˝ucia
wià˝e si´ ze zjawiskiem mikrowzbudzenia,
w czasie którego dochodzi do pobudzenia skur-
czów przepony i zwi´kszenia dro˝noÊci górnych
dróg oddechowych (Kato i in. 2001; Kato i in.
2013; Kato i in. 2013a; Saito i in. 2014; Huynh
i in. 2014). Istniejà badania wskazujàce, ˝e
u osób z obturacyjnym bezdechem sennym (ang.
obstructive sleep apnea, OSA) obserwuje si´
wi´ksze ryzyko wyst´powania bruksizmu senne-
go (Hosoya i in. 2014). Na podstawie niektórych
badaƒ mo˝na zatem wnioskowaç, ˝e bruksizm
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przez aktywacj´ mi´Êni ˝ucia mo˝e byç jednà
z reakcji organizmu na stan zagro˝enia niedotle-
nieniem w wyniku obturacji górnych dróg odde-
chowych, normalizujàcà oddychanie. Jedno-
znacznej konkluzji jednak nie sformu∏owano.
Coraz cz´Êciej wskazuje si´, ˝e relacja OSA-SB
jest z∏o˝ona i zale˝na od indywidualnych ró˝nic,
szczególnie odnoszàcych si´ do anatomicznych
odmian miejsca bezdechu (Manfredini i in. 2015). 

Podsumowujàc, nale˝y podkreÊliç z∏o˝onoÊç
zjawiska, jakim jest bruksizm. Przez wiele lat
zgrzytanie i zaciskanie z´bami by∏o interpreto-
wane jako konsekwencja sytuacji stresowych,
prowadzàca do niszczenia twardych struktur z´-
bów (patologiczne starcie), zwi´kszenia napi´cia
i przerostu mi´Êni ˝ucia (bóle mi´Êniowe, kwa-
dratowa twarz) lub do przecià˝enia struktur ss˝
(dysfunkcja stawów). Obecnie coraz cz´Êciej sà-
dzi si´, ˝e bruksizm nie jest objawem, ale odpo-
wiedzià organizmu na aktywacj´ wspó∏czulnego

uk∏adu nerwowego, która mo˝e byç spowodowana
stresem psychoemocjonalnym lub stanem zagro-
˝enia wywo∏anym bezdechem sennym i mikro-
wybudzeniami. Metodologia badania bruksizmu
jest skomplikowana, a interpretacja wyników
– trudna. ¸aƒcuch reakcji na czynniki zewn´trz-
ne jest istotnie zale˝ny od indywidualnych
predyspozycji pacjenta, co dodatkowo kompli-
kuje analiz´ danych, prowadzàc wielokrotnie
do fa∏szywych hipotez. Obserwowane destrukcje
narzàdu ˝ucia, spowodowane wyst´powaniem
bruksizmu, nie umniejszajà stwierdzonej roli te-
go zjawiska w reakcji organizmu na szkodliwe
czynniki Êrodowiska (allostazy) w celu przywró-
cenia homeostazy. 

Obecny stan wiedzy na temat bruksizmu upo-
wa˝nia do traktowania go jako zjawiska fizjologicz-
nego, którego mechanizm oraz istota wyst´powa-
nia nie zosta∏y jeszcze w pe∏ni wyjaÊnione.  ●
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CO NOWEGO W RYNOLOGII?
RhinoForum2015
Warszawa, 27–28 listopada 2015

Sprawozdanie

Ju˝ po raz trzynasty, w dniach 27–28 listopa-
da 2015 r., odby∏a si´ w Warszawie Mi´dzynarodo-
wa Konferencja Rynologiczna RhinoForum 2015,
organizowana przez Klinik´ Otorynolaryngologii
Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego, Stowarzyszenie
„Rynologia Polska” oraz Sekcj´ Rynologii i Chirur-
gii Plastycznej Twarzy Polskiego Towarzystwa Oto-
rynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi. Obrady
mia∏y miejsce w hotelu Sound Garden.

RhinoForum, które od lat cieszy si´ nies∏abnà-
cym zainteresowaniem i du˝à popularnoÊcià
w Êrodowisku lekarskim, równie˝ w tym roku
zgromadzi∏o grono ekspertów Êwiatowego forma-
tu, gotowych podzieliç si´ swojà wiedzà i doÊwiad-
czeniem. Konferencj´ zaszczycili swojà obecnoÊcià
najlepsi z najlepszych, a wÊród nich prof. Christian
Guilleminault, nestor Êwiatowej medycyny zabu-
rzeƒ oddychania podczas snu, prof. Daniel Sim-
men, prof. Karl Hörmann, prof. Federic Chabolle,
prof. Martin Desrosiers i wielu innych Êwiatowej
klasy ekspertów. Program tegorocznej konferencji
zdominowa∏y sesje Gigantów Rynologii. Nie zabra-
k∏o jednak miejsca równie˝ na nie mniej wa˝ne
bloki tematyczne z zakresu alergologii, mikrobio-
logii zaka˝eƒ oraz rynologii dzieci´cej, przygoto-
wane przez zespo∏y znakomitych rodzimych wy-
k∏adowców. Jak co roku, w drugim dniu obrad
mia∏o miejsce Mi´dzynarodowe Seminarium
„Chrapanie i Bezdechy dla Laryngologów”. Trady-
cyjnie odby∏y si´ równie˝ warsztaty rynoplastyczne
„Rhinoplasty Masterclass” oraz warsztaty z dziedzi-
ny endoskopii zatok przynosowych. 

Pewnà nowoÊcià tegorocznych obrad by∏y
odbywajàce si´ równolegle transmisje angloj´zy-
czych sesji z t∏umaczeniem symultanicznym wy-
k∏adów zaproszonych goÊci, a tak˝e innowacyjny
system zadawania pytaƒ za pomocà aplikacji ko-
dów QR, pozwalajàcy na nieskr´powane zabranie
g∏osu w dyskusji. 

Podczas oficjalnego otwarcia konferencji
s∏owa powitania wyg∏osili prof. Antoni Krzeski,

gospodarz Rhinoforum i prezes Stowarzyszenia
„Rynologia Polska”, prof. Pawe∏ Str´k, przewod-
niczàcy Sekcji Rynologii i Chirurgii Plastycznej
Twarzy PTO–ChGiSz, oraz prof. Marek Kulus,
prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Pierwsza sesja wyk∏adów z cyklu Giganci Ry-
nologii zosta∏a poÊwi´cona kwalifikacji pacjentów
do chirurgii zatok przynosowych. Jako pierwszy
g∏os zabra∏ prof. Antoni Krzeski, który przedstawi∏
krótki rys historyczny leczenia zapaleƒ zatok
przynosowych, omówi∏ patomechanizm zapalenia
i znaczenie mikrobiomu w rozwoju przewlek∏ego
zapalenia zatok. Kolejny wyk∏ad, zatytu∏owany
„Czym jest przewlek∏e zapalenie zatok przynoso-
wych?”, poprowadzi∏ prof. Martin Desrosiers z Ka-
nady. Przedstawi∏ on aktualny stan wiedzy na te-
mat patogenezy przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych, podkreÊli∏ te˝ wa˝nà rol´ zaka˝e-
nia bakteryjnego. Jako ostatni g∏os w dyskusji za-
bra∏ prof. Daniel Simmen ze Szwajcarii. W niezwy-
kle ciekawy i prosty sposób przybli˝y∏ problem ra-
cjonalnej selekcji pacjentów kwalifikujàcych si´
do leczenia operacyjnego zatok przynosowych.
Omówi∏ równie˝ kwestie dotyczàce miejsca chi-
rurgii w leczeniu zatok. PodkreÊli∏, jak wa˝ne jest
odnotowanie g∏ównych dolegliwoÊci zg∏aszanych
przez pacjentów. Wskaza∏, ˝e podstawà kwalifika-
cji do operacji pacjentów z zapaleniem zatok przy-
nosowych po nieskutecznym leczeniu zachowaw-
czym powinny byç uczucie blokady nosa i zaburze-
nia w´chu, a nie sp∏ywanie wydzieliny po tylnej
Êcianie gard∏a jako g∏ówny objaw. 

Kolejny cykl wyk∏adów sesji porannej doty-
czy∏ podstawowych zagadnieƒ w chirurgii endo-
skopowej zatok przynosowych. Jako pierwszy
wystàpi∏ prof. Bernhard Schuknecht ze Szwajca-
rii z wyk∏adem zatytu∏owanym „Tomografia
komputerowa – lista kontrolna dla chirurga”.
Profesor wymieni∏ wszystkie punkty topograficz-
ne w obr´bie zatok, które muszà zostaç ocenione



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY30

przed przystàpieniem do zabiegu operacyjnego.
Kolejny wyk∏ad wyg∏osi∏ doc. Hans Rudolf Briner,
równie˝ z oÊrodka szwajcarskiego. Przedstawi∏
szczegó∏owo technik´ uncinektomii, otwarcia
zatoki szcz´kowej, komórek sitowych przednich
i tylnych. W nast´pnej prezentacji prof. Martin
Desrosiers zaprezentowa∏ dost´py przeznosowe
do zatoki klinowej, zwróci∏ przy tym uwag´
na istotne klinicznie odmiennoÊci anatomiczne,
dotyczàce przebiegu nerwu wzrokowego i t´tni-
cy szyjnej wewn´trznej. Jako ostatni g∏os zabra∏
prof. Daniel Simmen. Poruszy∏ problem chirurgii
endoskopowej zatoki czo∏owej, zaznaczajàc, ˝e
jej otwarcie nale˝y do najtrudniejszych technicz-
nie zabiegów w obr´bie zatok. Przestrzega∏
przed powik∏aniami wynikajàcymi z braku do-
Êwiadczenia oraz zbyt zachowawczego odbarcza-
nia zachy∏ka czo∏owego. Mówi∏ o post´powaniu
wed∏ug wskazaƒ podczas kwalifikacji do zabiegu.
PodkreÊla∏ te˝ znaczenie odpowiedniego instru-
mentarium oraz przydatnoÊç neuronawigacji. 

Kolejna przedpo∏udniowa sesja z Gigantami
Rynologii odby∏a si´ w konwencji dyskusji okrà-
g∏ego sto∏u i dotyczy∏a trudnych decyzji tera-
peutycznych w zapaleniu zatok przynosowych –
leczenie zachowawcze vs chirurgiczne – oraz
problematyki niepowodzeƒ leczenia operacyj-
nego. Uczestniczyli w niej prof. Desrosiers, prof.
Simmen i doc. Briner. Prof. Daniel Simmen
przedstawi∏ trudne przypadki kliniczne i rozpo-
czà∏ dyskusj´, w której podkreÊlono znaczenie
skrupulatnej selekcji pacjentów do operacji. Obra-
dujàcy przestrzegali przed operowaniem pacjen-
tów wy∏àcznie na podstawie obrazu tomografii
komputerowej zatok, bez okreÊlenia objawów
klinicznych. Mówili o zakresie operacji, podkre-
Êlajàc, ˝e granicà jest znalezienie pierwszej
zdrowej komórki. Eksperci poruszyli równie˝
problem zaburzeƒ w´chu, które sà wskazaniem
do otwarcia przede wszystkim sitowia tylnego.
W przypadku nawrotu dolegliwoÊci po leczeniu
chirurgicznym kolejny zabieg powinien byç wyko-
nywany po dwukrotnie nieudanej próbie steroido-
terapii. Omówiony zosta∏ problem zaburzeƒ trans-
portu Êluzowo-rz´skowego po licznych operacjach
zatok. W tych przypadkach uÊmierzenie dolegli-
woÊci mo˝e przynieÊç zabieg maksillektomii przy-
Êrodkowej umo˝liwiajàcy drena˝ grawitacyjny.
Wskazano równie˝ na koniecznoÊç reoperacji
w tzw. missed ostium sequele. Poruszony zosta∏
problem opornego na leczenie PZZP, które stanowi
nie lada wyzwanie dla otorynolaryngologów. Jako
opcje terapeutyczne w takim przypadku rozwa˝a-
no d∏ugoterminowà terapi´ makrolidami, irygacje
surfaktantem – substancjà powierzchniowo czyn-
nà, np. szamponem dzieci´cym. 

Sesja popo∏udniowa z cyklu Giganci Rynolo-
gii by∏a poÊwi´cona zaawansowanej chirurgii
endoskopowej zatok przynosowych i chirurgii
podstawy czaszki. Jako pierwszy wystàpi∏ prof.
Bernhard Schuknecht. W prezentacji „Rezonans
czy tomografia komputerowa – obrazowanie
w chirurgii endoskopowej zatok przynosowych”,
posi∏kujàc si´ bogatym materia∏em klinicznym,
przedstawi∏ wskazania do zastosowania tomogra-
fii komputerowej i rezonansu magnetycznego
w diagnostyce patologii zatok. Kolejny wyk∏ad
wyg∏osi∏ doc. Briner. Omówi∏ technik´ na cztery
r´ce w chirurgii podstawy czaszki z uwzgl´dnie-
niem wskazaƒ do operacji oraz stosowanych do-
st´pów operacyjnych. Podczas nast´pnej pre-
zentacji, zatytu∏owanej „Szkolenie w chirurgii
podstawy czaszki”, prof. Daniel Simmen prezento-
wa∏ wybrane dost´py chirurgiczne, m.in. endosko-
powà maksillektomi´ przyÊrodkowà z zaoszcz´-
dzeniem dróg ∏zowych, dakrocystorhinostomi´,
metody chirurgii t´tnicy klinowo-podniebiennej
oraz otwarcie zatoki czo∏owej. Temat dost´pów
endoskopowych do struktur podstawy czaszki kon-
tynuowa∏ prof. Robert Reisch. Omówi∏ dost´p
przeznosowy, ∏àczony przezsitowy-oko∏oprze-
grodowy, tzn. poprzez resekcj´ tylnej cz´Êci
przegrody nosa oraz otwarcie zatoki klinowej
przez zniesienie jej przedniej Êciany, a tak˝e doj-
Êcia ∏àczone wewnàtrznosowe i wewnàtrzczaszko-
we. Na zakoƒczenie sesji prof. Martin Desrosiers
poruszy∏ temat chirurgii przysadki mózgowej. Pod-
kreÊla∏ znaczenie wspó∏pracy interdyscyplinarnej la-
ryngologa i neurochirurga. Sugerowa∏,  by szkolenie
chirurgiczne rozpoczynaç od ma∏ych guzów przysad-
ki oraz ∏àczyç ró˝ne metody obrazowania. 

W trakcie kolejnej sesji, zatytu∏owanej
„Goràce tematy w chirurgii zatok przynosowych”,
g∏os zabrali: prof. Martin Desrosiers, prof. Daniel
Simmen oraz prof. Bernhard Schuknecht. Prof.
Desrosiers zaprezentowa∏ nowe mo˝liwoÊci le-
czenia przewlek∏ego zapalenia zatok. Mówi∏
o post´pach w dziedzinie badaƒ podstawowych
i ich mo˝liwym zastosowaniu w terapii PZZP.
Prof. Daniel Simmen przedstawi∏ rol´ operacji
Draf III w leczeniu zapalenia zatok czo∏owych.
W trakcie dyskusji odniós∏ si´ równie˝ do sytu-
acji klinicznych, w których operacj´ Draf III sto-
suje si´ jako leczenie pierwszego rzutu. Prof.
Bernhard Schuknecht omówi∏ na podstawie bo-
gatego materia∏u zdj´ciowego radiologiczne
aspekty diagnostyki samoistnego p∏ynotoku no-
sowego. W toku dyskusji poruszono problem
diagnostyki kana∏u Sternberga.

Tradycyjnie pierwszego dnia obrad odby∏y
si´ warsztaty rynoplastyczne „Rhinoplasty ma-
sterclass”. Warsztaty poprowadzili dr Peter Lohuis
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z Amsterdamu i prof. Tilman Keck z Austrii.
Wprowadzajàcy wyk∏ad dotyczy∏ analizy krzywej
uczenia si´ rynochirurga – chirurga plastycznego.
Dr Peter Lohuis w ciekawy sposób zobrazowa∏
proces zdobywania doÊwiadczenia od szybkich
post´pów osób uczàcych si´ poprzez stosunkowo
krótki okres najwy˝szej formy a˝ po czas powol-
nej utraty umiej´tnoÊci zwiàzanej z wiekiem. 

Profesor Tilman Keck przedstawi∏ temat re-
konstrukcji przegrody nosa w rynoplastyce.
Przypomnia∏ wskazania do jednoczasowej septo-
plastyki bàdê rekonstrukcji przegrody nosa i pla-
styki z dost´pu zewn´trznego. Udzieli∏ praktycz-
nych wskazówek dotyczàcych techniki szycia,
m.in. szwem ósemkowym, oraz pobierania ma-
teria∏u do rekonstrukcji przegrody nosa. Podkre-
Êli∏, jak du˝e znaczenie ma prawid∏owo wykona-
na septoplastyka dla estetyki wierzcho∏ka nosa
oraz funkcji zastawki nosa. 

Kolejny wyk∏ad pt. „Rekonstrukcja nosa ze-
wn´trznego w przypadku nowotworów skóry tej
okolicy” wyg∏osi∏ dr Peter Lohuis. Pos∏ugujàc si´
bogatym materia∏em zdj´ciowym, zaprezento-
wa∏ ró˝ne metody zaopatrywania ubytków skóry
i tkanki podskórnej po operacjach onkologicz-
nych w obr´bie nosa i regionów sàsiadujàcych.
Omówi∏ technik´ szycia, zasady wyboru odpo-
wiedniego p∏ata, jego rotacji, a tak˝e zaopatry-
wania miejsca dawczego.

Nast´pnie dr Lohuis przedstawi∏ trudny te-
mat chirurgii wierzcho∏ka nosa i zastawki nosa.
Pokaza∏, jakim wyzwaniem dla chirurga jest za-
stawka nosa. Mówi∏ o potrzebie precyzyjnego
okreÊlenia êród∏a problemu, o zaplanowaniu re-
konstrukcji oraz koniecznoÊci dostosowywania
si´ do zmieniajàcych si´ warunków miejscowych
w trakcie zabiegu operacyjnego. Przypomnia∏,
˝e w chirurgii wierzcho∏ka nosa nie zawsze
stosuje si´ przeszczep wstawiany pomi´dzy
chrzàstki skrzyd∏owe w celu lepszego podparcia.
PodkreÊli∏ znaczenie doÊwiadczenia i wyczucia
estetyki w chirurgii regionu wierzcho∏ka nosa.

Na zakoƒczenie warsztatów wyk∏adowcy
przestrzegali, ˝e najwi´cej niepowodzeƒ wynika
z niew∏aÊciwej kwalifikacji pacjentów, b∏´dów
podczas planowania zabiegu, zbyt radykalnej
resekcji oraz zaniechania jednoczasowej septo-
plastyki. Dr Lohuis udost´pni∏ równie˝ swojà
autorskà ankiet´, którà przeprowadza zawsze
przed leczeniem operacyjnym oraz po jego za-
koƒczeniu.

W pierwszym dniu konferencji, równolegle
do serii wyk∏adów z cyklu Giganci Rynologii, od-
by∏y si´ sesje z zakresu alergologii i laryngologii
dzieci´cej.

Moderatorem sesji pediatrycznej by∏a prof.
El˝bieta Hassmann-Poznaƒska z Kliniki Otola-
ryngologii Dzieci´cej UM w Bia∏ymstoku. Jako
pierwszy wystàpi∏ prof. Ivo Slapak z Brna (Repu-
blika Czeska). Omówi∏ ogólne wskazania do chi-
rurgii wewnàtrznosowej u dzieci. Przypomnia∏
o ograniczeniach zwiàzanych z wiekiem, doty-
czàcych diagnostyki obrazowej. Przedstawi∏ me-
tod´ nieinwazyjnej oceny transportu Êluzowo-
-rz´skowego z u˝yciem b∏´kitu metylenowego.
Profesor omówi∏ spektrum pacjentów pedia-
trycznych z problemem zatokowym, od nowo-
rodków i niemowlàt z zaburzeniami transportu
Êluzowo-rz´skowego o pod∏o˝u genetycznym
przez ma∏e dzieci z cia∏em obcym w jamie noso-
wej po nastolatki z nawracajàcymi epizodami
zapalenia zatok. PodkreÊla∏ znaczenie dost´pu
podwargowego u dzieci, pozwalajàcego na dobrà
wizualizacj´ zatoki szcz´kowej, umo˝liwiajàcego
ograniczenie przedoperacyjnej diagnostyki ra-
diologicznej. W swoim drugim wystàpieniu prof.
Slapak omówi∏ wewnàtrznosowe operacje endo-
skpowe u dzieci w przedziale wiekowym 0–5 r.˝.
Zaprezentowa∏ wykorzystywane przez siebie in-
strumentarium. Przedstawi∏ przypadki pacjen-
tów z niewykszta∏conymi nozdrzami tylnymi
i niedro˝noÊcià dróg ∏zowych. Na temat chirurgii
dróg ∏zowych u ma∏ych dzieci wypowiedzia∏ si´
szczegó∏owo prof. Philippe Eloy z Belgii. Przed-
stawi∏ ró˝ne techniki udra˝niania dróg ∏zowych,
od najmniej inwazyjnych, tj. masa˝ i ogrzewanie
okolicy woreczka ∏zowego, przez sondowanie
i udra˝nianie przewodu ∏zowego pod kontrolà
endoskopu po bardziej radykalne metody, jak
marsupializacja i drena˝ przezskórny. 

Kolejny wyk∏ad, zatytu∏owany „Wrodzone
torbiele i przetoki grzbietu nosa u dzieci”, wy-
g∏osi∏ dr Józef Mierzwiƒski z Bydgoszczy. Omó-
wi∏ rodzaje torbieli i przetok, post´powanie
diagnostyczne oraz metody operacyjne. Podkre-
Êli∏, ˝e tego rodzaju zmiany nale˝y operowaç
z dost´pu zewn´trznego, najlepiej we wspó∏pra-
cy z neurochirurgiem, ze wzgl´du na mo˝liwoÊç
wystàpienia przepukliny oponowo-mózgowej.
Zaprezentowa∏ równie˝ techniki rekonstrukcji
ubytków kostnych szkieletu nosa, w tym techni-
ki z zastosowaniem fragmentu chrzàstki ma∏˝o-
winy usznej. Ostatni wyk∏ad sesji pediatrycznej,
dotyczàcy mukowiscydozy w praktyce laryngolo-
gicznej, wyg∏osi∏ prof. Jaros∏aw Szyd∏owski
z Poznania. Przypomnia∏, ˝e mukowiscydoza na-
dal jest rozpoznawana stosunkowo póêno. Wspo-
mnia∏ o cz´stych nadka˝eniach grzybiczych
w przebiegu mukowiscydozy. Omówi∏ wskazania
do leczenia operacyjnego, podkreÊlajàc, ˝e nie
jest to sam obraz radiologiczny, ale równie˝
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wspó∏wyst´powanie objawów klinicznych zapa-
lenia zatok. Przypomnia∏, ˝e technikà z wyboru
podczas operacji zatoki szcz´kowej jest nasoantro-
stomia dolna. PodkreÊli∏, jak wa˝ne przy kolejnych
reoperacjach jest okreÊlenie i pozostawienie klu-
czowych punktów topograficznych.

Zagadnieniom alergologicznym by∏y po-
Êwi´cone dwie sesje: poranna, zatytu∏owana
„Nos okiem alergologia i pneumonologa”, oraz
popo∏udniowa, poÊwi´cona najwa˝niejszym pro-
blemom w alergologii w roku 2015. Pierwszà
sesj´ poprowadzi∏ prof. Marek Kulus wraz z ze-
spo∏em warszawskiej Kliniki Pneumonologii
i Alergologii Wieku Dzieci´cego UM. Sesj´ otwo-
rzy∏a dr med. Anna Zawadzka-Krajewska wyk∏a-
dem pt. „Swoista immunoterapia alergenowa
w leczeniu alergicznego nie˝ytu nosa”, w któ-
rym przedstawi∏a definicj´ i podstawowe za∏o˝e-
nia swoistej immunoterapii alergenowej (ASIT).
PodkreÊli∏a, ˝e najwi´kszà skutecznoÊç ASIT
uzyskuje si´ dla alergenów sezonowych, mniej-
szà zaÊ dla alergenów ca∏orocznych, oraz ˝e
ASIT nie jest terapià pierwszego rzutu w lecze-
niu chorób alergicznych (z wyjàtkiem uczulenia
na jad owadów b∏onkoskrzyd∏ych) i nie powinna
byç stosowana bez próby eliminacji alergenu
z otoczenia i bez podj´cia standardowej farma-
koterapii. Omówi∏a przeciwskazania do ASIT
oraz poda∏a optymalny czas prowadzenia terapii,
który wynosi od 3 do 5 lat. Omówi∏a równie˝
kryteria oceny skutecznoÊci leczenia i rodzaje
szczepionek alergenowych, zwracajàc szczegól-
nà uwag´ na nieinwazyjnà metod´ podj´zykowà
immunoterapii (SLIT). Drugi wyk∏ad, wyg∏oszony
przez dr Agnieszk´ Krauze, dotyczy∏ eozynofilo-
wego zapalenia prze∏yku (EoZP). Prelegentka
przedstawi∏a definicj´, patogenez´, epidemiolo-
gi´ i symptomatologi´ tego schorzenia. Poda∏a
Êcis∏e kryteria rozpoznania oraz zaprezentowa∏a
bogaty materia∏ zdj´ciowy z badaƒ endoskopo-
wych zmienionego zapalnie prze∏yku. Omówi∏a
zasady leczenia opartego na steroidoterapii
miejscowej i systemowej. Wyk∏ad pt. „Uczulenie
na jad owadów b∏onkoskrzyd∏ych” przygotowa∏a
i przedstawi∏a dr Joanna Lange. Podzieli∏a reak-
cje po u˝àdleniu na immunologiczne (typowe
i nietypowe) i nieimmunologiczne. Zdefiniowa∏a
tzw. du˝à reakcj´ miejscowà po u˝àdleniu jako
obrz´k o Êrednicy powy˝ej 10 cm, trwajàcy po-
wy˝ej 24 godzin (nawet do 7 dni). Przypomnia∏a,
˝e w nast´pstwie kolejnych u˝àdleƒ u niektórych
pacjentów rozwijajà si´ ci´˝kie reakcje anafilak-
tyczne. PodkreÊli∏a, ˝e tzw. du˝e reakcje miej-
scowe po u˝àdleniu nie wymagajà diagnostyki
i immunoterapii, a leczenie polega na podaniu
leków antyhistaminowych i steroidoterapii

przy nasilonych objawach. Omówi∏a rol´ adrena-
liny w leczeniu alergii. Zwróci∏a uwag´ s∏ucha-
czy na interakcje adrenaliny z innymi lekami,
m.in. ACE inhibitorami. Przedstawi∏a zalety
i wady immunoterapii swoistej oraz omówi∏a
zjawisko mastocytozy w przebiegu uczulenia
na jad b∏onkówek oraz reakcje uogólnione
po u˝àdleniu przez mrówk´ czerwonà. W podsu-
mowaniu podkreÊli∏a, ˝e wybór terapii zale˝y
od wielu czynników, takich jak: gatunek owada,
stopieƒ nasilenia objawów oraz od mo˝liwoÊci
terapeutycznych. Na pytanie: „Co z tà gruêlicà
u dzieci?” odpowiedzia∏a w swoim wystàpieniu
dr Teresa Bielecka. Poda∏a aktualne dane epide-
miologiczne i patogenez´ choroby. Przypomnia∏a
o ró˝nicach dotyczàcych gruêlicy u dzieci. Szcze-
gó∏owo omówi∏a metody diagnostyki gruêlicy.
W drugiej cz´Êci wyk∏adu odpowiedzia∏a na py-
tanie, co o gruêlicy powinien wiedzieç lekarz la-
ryngolog, koncentrujàc si´ na omówieniu gruêli-
cy krtani, nosa i ucha. Sesj´ porannà zakoƒczy∏
wyk∏ad prof. Marka Kulusa o zapaleniach p∏uc
u dzieci. Wyk∏adowca przypomnia∏ kliniczne kry-
teria rozpoznania zapalenia p∏uc wg WHO
z 2013 roku. Przedstawi∏ rekomendacje post´po-
wania w pozaszpitalnych zaka˝eniach uk∏adu
oddechowego z 2010 roku. Omówi∏ etiologi´
i objawy zapalenia p∏uc u dzieci, podkreÊlajàc, ̋ e
wymazy z górnych dróg oddechowych nie majà
znaczenia w identyfikacji patogenu. Wnikliwie
omówi∏ wszystkie aspekty antybiotykoterapii wg
zaleceƒ z 2011 roku.

Sesj´ zatytu∏owanà „Najwa˝niejsze proble-
my w alergologii a.d. 2015” poprowadzi∏ prof.
Andrzej Emeryk z Katedry i Zak∏adu Immunolo-
gii Klinicznej UM w Lublinie.

Pierwszy wyk∏ad o alergenach pokarmo-
wych w chorobach alergicznych górnych dróg
oddechowych wyg∏osi∏ konsultant krajowy ds.
alergologii prof. Zbigniew Bartuzi. Przekonywa∏,
˝e alergia pokarmowa jest jednym z trudniej-
szych problemów, przed jakimi staje wspó∏cze-
sna medycyna. PodkreÊli∏, ˝e mo˝e ona dotyczyç
ka˝dego narzàdu i uk∏adu, ˝e u jej podstaw naj-
cz´Êciej le˝y reakcja krzy˝owa, a objawy z nià
zwiàzane dotyczà przede wszystkim górnego od-
cinka uk∏adu oddechowego i manifestujà si´ jako
alergiczny nie˝yt nosa, obturacyjny zespó∏ zabu-
rzeƒ oddychania podczas snu, a tak˝e nawraca-
jàce aftowe zapalenie jamy ustnej. Mówi∏, ˝e
odpowiednia diagnostyka, dieta eliminacyjna
i ewentualna immunoterapia stanowià w∏aÊciwe
post´powanie w przypadkach alergii pokarmo-
wej drugiego typu. 
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Kolejny wyk∏ad, pt. „Wczesna prewencja cho-
rób alergicznych – nowe zalecenia”, przedstawi∏
prof. Andrzej Emeryk. PodkreÊli∏ w nim znaczenie
odpowiedniej diety i Êrodowiska kobiety w cià˝y
oraz w pierwszych miesiàcach po porodzie w zapo-
bieganiu alergii. Przekonywa∏ o koniecznoÊci wy-
selekcjonowania dzieci z podwy˝szonym ryzykiem
rozwoju alergii i przeprowadzeniu w tej grupie
wczesnej diagnostyki alergologicznej (z ocenà po-
limorfizmów genetycznych). Mówi∏ o komplek-
sowym i zindywidualizowanym dzia∏aniu pre-
wencyjnym po urodzeniu dziecka. Wspomnia∏
równie˝ o szykujàcych si´ zmianach zaleceƒ do-
tyczàcych karmienia niemowlàt, m.in. d∏ugoÊci
okresu wy∏àcznego karmienia piersià, wcze-
Êniejszym wprowadzaniu pokarmów sta∏ych, ju˝
powy˝ej 4 m.˝., stosowaniu diety nieeliminujà-
cej mleka u matek karmiàcych, a tak˝e o stoso-
waniu probiotyków (ew. + prebiotyków) w cià˝y
oraz w ciàgu pierwszych 6 m.˝. dziecka jako pre-
wencji atopowego zapalenia skóry. Zach´ca∏
do unikania antybiotykoterapii (zw∏aszcza o sze-
rokim spektrum dzia∏ania) w pierwszych latach
˝ycia. Wspomina∏ te˝ o immunoterapii alergeno-
wej (SCIT, SLIT) u dzieci chorych na alergiczny
nie˝yt nosa (prewencja astmy), u kobiet w cià˝y,
które stosowa∏y ju˝ IA i u dzieci z atopià. W ko-
lejnym wyk∏adzie dr Piotr Rapiejko poruszy∏ te-
mat zmian w okresach pylenia roÊlin wiatropyl-
nych. Wskaza∏ najcz´stsze alergeny roÊlin wy-
st´pujàce w Polsce. Przypomnia∏, ˝e poczàtek
okresu pylenia roÊlin jest bardzo intensywny,
a moment rozpocz´cia pylenia inny dla ka˝dego
regionu Polski. PodkreÊli∏, jak wa˝ne jest rozpo-
cz´cie leczenia na 10–14 dni przed poczàtkiem
okresu pylenia i kontynuowanie terapii przez ca∏y
ten okres. Zach´ca∏ do skorzystania ze strony in-
ternetowej www.alergen.info.pl lub www.alergo-
profil.pl, gdzie mo˝na znaleêç informacje ogólne
i linki do stron serwisów regionalnych. Ostatni
wyk∏ad sesji pt. „Jak wa˝na jest immunoterapia
alergenowa w ANN?” przedstawi∏a dr Ma∏gorzata
Bartkowiak-Emeryk. Przypomnia∏a s∏uchaczom,
czym jest swoista  immunoterapia alergenowa,
omówi∏a drogi podania dost´pnych preparatów
oraz reakcje na zastosowanie AIT. OkreÊli∏a
miejsce AIT w leczeniu IgG-zale˝nych chorób
alergicznych. W podsumowaniu wyk∏adu za-
pewni∏a, ˝e AIT stosowana w ANN u doros∏ych
i dzieci wykazuje skutecznoÊç klinicznà i umo˝li-
wia redukcj´ farmakoterapii. PodkreÊli∏a, ˝e AIT
to jedyne post´powanie, które mo˝e zmieniç na-
turalny przebieg chorób alergicznych. Przypo-
mnia∏a te˝, ˝e AIT odgrywa istotnà rol´ w pre-
wencji rozwoju astmy oskrzelowej u chorych
na ANN. Przestrzega∏a, ˝eby AIT by∏a przepro-

wadzana jedynie przez  doÊwiadczonych specja-
listów alergologów lub lekarzy przeszkolonych
w zakresie immunoterapii alergenowej.

Ostatnia piàtkowa sesja z cyklu rozmaitoÊci
rynologiczne dotyczy∏a wspó∏czesnej mikrobio-
logii zaka˝eƒ. Sesji przewodniczy∏a prof. dr hab.
Waleria Hryniewicz, niekwestionowany autory-
tet w dziedzinie mikrobiologii. 

Pierwszy wyk∏ad wyg∏osi∏a dr med. El˝bieta
Stefaniuk z Zak∏adu Epidemiologii i Mikrobiolo-
gii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków. Pre-
zentacja dotyczy∏a etiologii i nowych mo˝liwoÊci
diagnostycznych zaka˝eƒ górnych dróg odde-
chowych. Prelegentka omówi∏a szczegó∏owo
specyfik´ ostrego zapalenia ucha Êrodkowego,
gard∏a i zatok przynosowych. Przedstawi∏a dane
epidemiologiczne, wymieni∏a patogeny bakte-
ryjne odpowiedzialne za poszczególne schorzenia
zapalne. Omówi∏a rodzaje i sposób pobierania
materia∏u do badaƒ mikrobiologicznych w od-
niesieniu do poszczególnych jednostek chorobo-
wych. Przedstawi∏a najcz´Êciej pope∏niane b∏´dy
podczas pozyskiwania materia∏u do badaƒ. Pod-
kreÊli∏a, jak wa˝ny jest sposób przechowywania
materia∏u i czas dostarczenia próbek do labora-
torium mikrobiologicznego. Omówi∏a te˝ do-
st´pne powszechnie szybkie testy diagnostyczne
w kierunku Streptococcus pyogenes, zazna-
czajàc jednoczeÊnie, ˝e z∏otym standardem jest
nadal rutynowa diagnostyka mikrobiologiczna
wymazu z gard∏a, cz´sto niezb´dna dla potwier-
dzenia zaka˝enia pomimo ujemnych wyników
testów przesiewowych. W dalszej cz´Êci wyk∏adu
dr Stefaniuk zaprezentowa∏a wspó∏czesne mo˝-
liwoÊci diagnostyki zaka˝eƒ wirusowych. Omó-
wi∏a testy immunoenzymatyczne, molekularne,
metod´ spektrometrii masowej, które pozwalajà
na identyfikacj´ patogenu i okreÊlenie jego leko-
wra˝liwoÊci. Przedstawi∏a równie˝ dane dotyczàce
czasu oczekiwania na wyniki badaƒ mikrobiolo-
gicznych, które, wbrew powszechnemu przeko-
naniu, pozwalajà na szybkie postawienie rozpo-
znania (nawet do kilku minut w przypadku me-
tody immunochromatograficznej i spektrometrii
masowej). Kolejny niezwykle wa˝ny wyk∏ad, po-
ruszajàcy tematyk´ leczenia w dobie narastajà-
cej antybiotykoopornoÊci, poprowadzi∏a prof. dr
hab. Waleria Hryniewicz. W pierwszych s∏owach
przeÊledzi∏a histori´ antybiotyków od momentu
wprowadzenia do terapii pierwszych preparatów
poprzez okres fascynacji antybiotykoterapià a˝
po wiek XXI, okreÊlany erà postantybiotykowà,
w której nawet pozornie ∏agodne zaka˝enie mo-
˝e si´ okazaç Êmiertelne. PodkreÊli∏a, ̋ e problem
zaka˝eƒ patogenami wielolekoopornymi to pro-
blem globalny, dotyczàcy równie˝ zaka˝eƒ po-

▲



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY34

zaszpitalnych, obecny nie tylko wÊród patoge-
nów ludzkich, ale i u zwierzàt hodowlanych,
udomowionych oraz dzikich. Przypomnia∏a naj-
cz´stsze przyczyny powstawania lekoopornoÊci,
uwzgl´dniajàc problem nadu˝ywania antybioty-
ków przez lekarzy, samowolne leczenie si´ oraz
niestosowanie zaleceƒ lekarskich przez pacjen-
tów. Wspomnia∏a równie˝ o niekontrolowanym
stosowaniu antybiotyków poza medycynà, w bran-
˝y weterynaryjnej, przez hodowców zwierzàt
rzeênych i w produkcji roÊlin. PodkreÊla∏a kwe-
sti´ niewiedzy i bagatelizowania narastajàcej le-
koopornoÊci w Êrodowiskach medycznych. Jak
wynika z danych statystycznych, Polska zajmuje
obecnie niechlubne pierwsze miejsce w kwestii
opornoÊci patogenów na antybiotyki z grupy ma-
krolidów. Prof. Hryniewicz omówi∏a w zarysie
rekomendowane antybiotyki w przypadku zaka˝eƒ
powszechnie wyst´pujàcymi szczepami Hemophi-
lus influenze, Staphylococcus aureus i szczepami
tlenowych pa∏eczek Gram-ujemnych. We wnio-
skach podkreÊli∏a, ˝e antybiotyki nale˝y stoso-
waç tylko w uzasadnionych sytuacjach, wybieraç
preparaty o mo˝liwie najw´˝szym spektrum
dzia∏ania, odpowiednim dla danego zaka˝enia,
stosowaç je najkrócej, jak to mo˝liwe, korzystaç
z diagnostyki mikrobiologicznej i post´powaç
zgodnie z najnowszymi rekomendacjami. Wyk∏ad
zakoƒczy∏a dyskusja dotyczàca wielotygodniowe-
go stosowania antybiotyków w leczeniu przewle-
k∏ego zapalenia zatok przynosowych. Prelegentka
zdecydowanie zakwestionowa∏a zasadnoÊç tego
rodzaju terapii. Przypomnia∏a, ̋ e Japonia, w któ-
rej powszechnie zalecano leczenie przeciwzapal-
ne makrolidami, boryka si´ obecnie z proble-
mem lekoopornoÊci na makrolidy, dotyczàcym
80% szczepów bakteryjnych. 

Ostatni wyk∏ad sesji mikrobiologicznej po-
prowadzi∏ prof. dr hab. Piotr Albrecht z Oddzia∏u
Klinicznego Gastroenterologii, ˚ywienia Dzieci
i Pediatrii z warszawskiego UM, ekspert w zakre-
sie immunoprofilaktyki zaka˝eƒ. Zadedykowa∏
on swoje wystàpienie sceptykom i przeciwnikom
szczepieƒ. Cytujàc dane statystyczne, przypo-
mnia∏, jak wielki wp∏yw na redukcj´ Êmiertelno-
Êci i zachorowalnoÊci mia∏o upowszechnienie
szczepieƒ. Omówi∏ szeroko immunoprofilaktyk´
zaka˝eƒ pneumokokowych, zaka˝eƒ bakterià
Hemophilus influenzae typu B oraz wirusem
grypy. PodkreÊli∏ problem gwa∏townego wzrostu
zachorowaƒ na krztusiec. Zaznaczy∏, ˝e odpor-
noÊç poszczepiennia trwa maksymalnie 10 lat
i nak∏ania∏ do szczepienia osób starszych, kobiet
ci´˝arnych i najbli˝szego otoczenia przysz∏ego
niemowl´cia. Wyk∏ad zakoƒczy∏a o˝ywiona dys-

kusja dotyczàca leków immunostymulujàcych.
Prof. Albrecht stanowczo odradza∏ stosowanie
tych preparatów jako nieskutecznych w redukcji
zaka˝eƒ, a niosàcych du˝e ryzyko nieswoistej
i nieprzewidywalnej immunizacji.

Sobotnie obrady rozpocz´to wczeÊnie rano,
pod has∏em: „Âniadanie z Gigantami”. Uczestnicy
obrad mogli wys∏uchaç jednego z trzech eks-
perckich wyk∏adów. Profesor Martin Desrosiers
oraz dr Eliza Bro˝ek-Màdry wprowadzili s∏uchaczy
w temat personalizacji leczenia przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych. Omówili za∏o˝e-
nia medycyny zindywidualizowanej, w szczegól-
noÊci w kontekÊcie leczenia przewlek∏ego zapa-
lenia zatok przynosowych. Wyk∏ad pt. „Interdy-
sciplinary cooperation in rhinoneurosurgery”
by∏ poÊwi´cony interdyscyplinarnej wspó∏pracy
laryngologa, neurochirurga i radiologa w lecze-
niu schorzeƒ podstawy czaszki. W dyskusji wzi´-
li udzia∏ doc. Hans Rudolf Briner, neurochirurg
prof. Robert Reisch i radiolog prof. Bernhard
Schuknecht. Trzeci, ostatni wyk∏ad z cyklu
„Âniadania z Gigantami” dotyczy∏ wyzwaƒ sep-
torynoplastyki. Sesj´ poprowadzi∏ prof. Daniel
Simmen we wspó∏pracy z dr Annà Tuszyƒskà. 

Drugi dzieƒ Rhinoforum 2015 zdominowa∏y
wyk∏ady z cyklu „Chrapanie i bezdechy dla la-
ryngologów”. Pierwszà sesj´ rozpoczà∏ prof.
Frédéric Chabolle, kierownik Oddzia∏u Chirurgii
Twarzy, G∏owy i Szyi w szpitalu Foch w Pary˝u.
Przedstawi∏ obecny stan wiedzy na temat lecze-
nia chirurgicznego obturacyjnego bezdechu
podczas snu (OBPS), uwzgl´dniajàc rosnàcà rol´
stymulatora nerwu podj´zykowego. Nast´pnie
prof. Ewa Olszewska zaprezentowa∏a przeglàd
literatury i swoje w∏asne doÊwiadczenia na temat
chirurgicznego leczenia nosa u pacjentów z OBPS.
Zdaniem profesor Olszewskiej, zabiegi te nie po-
prawiajà znaczàco przebiegu choroby, ale sà
wa˝nym etapem przygotowujàcym do leczenia
chirurgicznego gard∏a lub skutecznego stosowa-
nia CPAP. Kolejny wyk∏adowca, dr Oleg Froymo-
vich z University of Minnesota Medical Center,
USA, pokaza∏, jak na przestrzeni lat zmienia∏a si´
chirurgia podniebienia w OBPS: od radykalnych
metod usuwania du˝ych fragmentów tkanek
mi´kkich gard∏a po obecne, zmierzajàce do od-
tworzenia prawid∏owych warunków anatomicz-
nych i dopasowania rodzaju zabiegu indywidual-
nie do pacjenta. Kolejnym tematem poruszanym
przez prof. Frédérica Chabolle’a by∏a chirurgia
nasady j´zyka. Wyk∏adowca wyjaÊni∏, jakich pa-
cjentów kwalifikowaç do poszczególnych zabie-
gów: resekcji, transpozycji lub stymulacji j´zyka.
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Prof. Karl Hörmann w swoim pierwszym wystà-
pieniu podczas seminarium OBPS podzieli∏ si´
w∏asnym doÊwiadczeniem na temat post´powa-
nia z pacjentami, którzy pomimo leczenia chirur-
gicznego nadal majà objawy OBPS. Uwzgl´dni∏
rol´ endoskopii górnych dróg oddechowych
w zaawansowanej diagnostyce. W ostatnim wy-
k∏adzie, koƒczàcym sesj´ pierwszà, prof. Chri-
stian Guilleminault z Stanford Center for Sleep
Sciences and Medicine wyt∏umaczy∏, jak obecnie
rozumiana jest patogeneza OBPS, wskazujàc, ˝e
choroba mo˝e zaczynaç si´ ju˝ we wczesnym
dzieciƒstwie, i jak du˝à rol´ odgrywa w niej
komponenta genetyczna.

Drugà sesj´ rozpoczà∏ Andrew Morley, który
jest g∏ównym specjalistà ds. medycyny snu
w szpitalu pediatrycznym Royal Hospital for Sick
Children w Glasgow. Przedstawi∏ on ró˝nice po-
mi´dzy fizjologicznym snem dziecka i doros∏ego
oraz poda∏ seri´ wyników badaƒ nocnych, które
choç sà identyczne, mogà oznaczaç zupe∏nie co
innego w przypadku dziecka i doros∏ego. Nast´p-
nie dr Wojciech Kukwa z Kliniki Otorynolaryngo-
logii Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie
pokaza∏ wyniki w∏asnych badaƒ zaburzeƒ oddy-
chania podczas snu wÊród m∏odych doros∏ych.
Badanie ankietowe zosta∏o przeprowadzone
wÊród studentów, nast´pnie zobiektywizowano
wyniki badaniem nocnym. Wyniki sugerujà, ˝e
chrapanie jest istotnym problem zarówno w gru-
pie chorych, jak i zdrowych studentów. Prof. Karl
Hörmann w kolejnej prezentacji szeroko omówi∏
temat powik∏aƒ zabiegów chirurgicznych w le-
czeniu OBPS. Tym samym podkreÊli∏ koniecz-
noÊç rozwa˝enia wskazaƒ do zabiegów, uwa˝nej
i precyzyjnej selekcji pacjentów do danych ty-
pów operacji oraz modyfikacji leczenia chirur-
gicznego w takim zakresie, by uniknàç cz´stych
powik∏aƒ. Zakoƒczy∏ ma∏o optymistycznym
wnioskiem, ˝e w odleg∏ym okresie obserwacji
wzrasta cz´stoÊç nawrotów OBPS u pacjentów
leczonych chirurgicznie. 

W nast´pnym referacie dr Oleg Froymovich
przedstawi∏ metod´ neurostymulacji górnych
dróg oddechowych w leczeniu OBPS. Szczegó∏owo
opisa∏ anatomi´ nerwu podj´zykowego oraz jego
fizjologicznà funkcj´ z podzia∏em na wolnà i szyb-
kà stymulacj´ poszczególnych grup mi´Êniowych
mi´Êni j´zyka. OkreÊli∏ przy tym wp∏yw ustawienia
j´zyka podczas oddychania w trakcie snu na dro˝-
noÊç dróg oddechowych. Nast´pnie oceni∏ przy-
datnoÊç leczenia za pomocà neurostymulatorów
nerwu podj´zykowego i przytoczy∏ wyniki badaƒ
sugerujàcych pozytywny efekt w leczeniu OBPS
metodà neurostymulacji.

Profesor Christian Guilleminault zakoƒczy∏
sesj´ znakomitym wyk∏adem, w którym wskaza∏
na kapitalny wp∏yw leczenia zachowawczego
OBPS w postaci çwiczeƒ mi´Êni gard∏a i twarzo-
czaszki majàcych na celu wzmocnienie i wzmo-
˝enia napi´cia mi´Êni utrzymujàcych dro˝noÊç
dróg oddechowych w trakcie snu. Wskaza∏ na d∏u-
gotrwa∏e utrzymywanie si´ efektu terapeutycz-
nego u pacjentów stosujàcych wspomniane çwi-
czenia. Dodatkowo podkreÊli∏ znaczenie krótkie-
go w´dzide∏ka j´zyka w rozwoju twarzoczaszki,
implikujàcego powstawanie cech anatomicznych
charakterystycznych dla pacjentów cierpiàcych
na zaburzenia oddychania podczas snu. Wskaza∏
na koniecznoÊç wczesnego badania dzieci na obec-
noÊç krótkiego w´dzide∏ka j´zyka i cz´stszego le-
czenia chirurgicznego tej wady.

Kolejna sesja rozpocz´∏a si´ od wyk∏adu dr.
Konrada Walerzaka z Kliniki Chirurgii Czaszko-
wo-Szcz´kowo-Twarzowej WUM. Przedstawi∏
w nim w∏asne doÊwiadczenia w leczeniu OBPS
za pomocà operacji ortognatycznych. Kontynu-
ujàc temat zaburzeƒ twarzoczaszki, prof. Jolanta
Kostrzewa-Janicka w swoim wystàpieniu zapre-
zentowa∏a przeglàd piÊmiennictwa dotyczàcego
skutecznoÊci leczenia OBPS za pomocà aparatów
wewnàtrzustnych i ich roli w leczeniu postaci ∏a-
godnej i umiarkowanej tej choroby. Kolejny cie-
kawy temat, dotyczàcy zaburzeƒ oddychania
podczas snu i ich wp∏ywu na wypadki komunika-
cyjne zarówno w Polsce (badania w∏asne), jak
i na Êwiecie, zosta∏ przybli˝ony przez dr. hab. Ta-
deusza Przyby∏owskiego z Katedry i Kliniki Chorób
Wewn´trznych, Pneumonologii i Alergologii
WUM. Jest to istotny problem zarówno spo∏ecz-
ny, jak i prawny dla pacjentów z OBPS w kwestii
mo˝liwoÊci prowadzenia pojazdów. Nast´pnie
w swoim wystàpieniu prof. Frédéric Chabolle
omówi∏ leczenie „zwyk∏ego chrapania”, wskazu-
jàc, ̋ e nale˝y przede wszystkim wykluczyç OBPS
w tej grupie pacjentów oraz wystrzegaç si´ agre-
sywnej chirurgii, jeÊli zdiagnozowane zostanie
„zwyk∏e” chrapanie. Dr Zuzanna Gronkiewicz
w swoim wyk∏adzie krok po kroku omówi∏a
Êcie˝k´ post´powania z pacjentem chorym
na OBPS w Klinice Otorynolaryngologii Wydzia-
∏u Lekarsko-Dentystycznego WUM.

Na koniec tej sesji w krótki i zwi´z∏y sposób
prof. Karl Hörmann przedstawi∏, jak dzia∏a Cen-
trum Leczenia Zaburzeƒ Snu w Mannheim,
gdzie wykonuje si´ pe∏nà diagnostyk´ OBPS
wraz z endoskopià górnych dróg oddechowych
w czasie snu oraz leczy si´ pacjentów z OBPS za-
chowawczo i chirurgicznie. ▲
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Ostatnia czeÊç programu poÊwi´conego za-
gadnieniu bezdechów zosta∏a zorganizowana
w formie panelu dyskusyjnego ekspertów. Eks-
perci przedstawiali ciekawe przypadki pacjen-
tów, z którymi mieli do czynienia w swojej kli-
nicznej praktyce, a nast´pnie wspólnie omawiali
diagnostyk´ i proponowali leczenie. Poruszane
problemy dotyczy∏y m.in. stosowania aparatu
CPAP, zabiegów ortognatycznych, wieloetapo-
wego leczenia OBPS czy zaburzeƒ oddychania
podczas snu u pacjentów po zespoleniu nerwu
twarzowego z nerwem podj´zykowym.

Równolegle do seminarium dotyczàcego
bezdechów odby∏y si´ sesje z cyklu „RozmaitoÊci
Rynologiczne”. Wyk∏ad na zaproszenie pt. „Pato-
logie do∏ka w´chowego i ich leczenie” przedsta-
wi∏ prof. Philippe Eloy. W przejrzysty sposób
omówi∏ najcz´stsze patologie do∏ka w´chowego
oraz aktualne metody leczenia. PodkreÊli∏, ˝e
usuni´cie masy patologicznej z rejonu do∏ka
w´chowego umo˝liwia przywrócenie zmys∏u po-
wonienia. Znacznà cz´Êç wyk∏adu poÊwi´ci∏
przewlek∏emu zapaleniu zatok z polipami oraz
brodawczakowi odwróconemu. Kolejne cztery
wyk∏ady poÊwi´cone zosta∏y wspó∏czesnym po-
glàdom i metodom post´powania w brodawczaku
odwróconym. Pierwszy z nich, pt. „Czynniki epide-
miologiczne w brodawczaku odwróconym”, wy-
g∏osi∏a dr hab. Gra˝yna Lisowska z Klinicznego
Oddzia∏u Otorynolaryngologii i Onkologii Laryn-
gologicznej ÂUM w Zabrzu. W przejrzysty sposób
przedstawi∏a przeglàd aktualnego piÊmiennic-
twa dotyczàcego brodawczaka odwróconego.
Zaprezentowa∏a ró˝ne systemy klasyfikacji i oce-
ny zaawansowania choroby, których mnogoÊç
utrudnia porównywanie wyników badaƒ. Na-
st´pnie prof. Eloy przedstawi∏ wyk∏ad zatytu∏o-
wany „Brodawczak odwrócony – planowanie
leczenia, leczenie operacyjne”. Omówi∏ wspó∏-
czesne metody leczenia brodawczaka odwróco-
nego, podkreÊlajàc koniecznoÊç usuni´cia ca∏ej
chorobowo zmienionej b∏ony Êluzowej. Kolejne
wystàpienie dotyczy∏o diagnostyki histopatolo-
gicznej brodawczaka odwróconego. Prof. Andrzej
Marsza∏ek z Wielkopolskiego Centrum Onkologii
w niezwykle barwny i przejrzysty sposób omówi∏
budow´ tkankowà brodawczaka odwróconego
oraz wymieni∏ wàtpliwoÊci w toku diagnostyki.
W ostatnim wyk∏adzie tej sesji prof. Maciej Misio-
∏ek przedstawi∏ czynniki prognostyczne i omówi∏
kwestie monitorowania chorych po operacji. Pod-
kreÊli∏ wartoÊç endoskopii jam nosa, przedstawi∏
liczne biomarkery wykorzystywane w badaniach
naukowych przy prognozowaniu wznowy.

Druga sobotnia sesja z cyklu rozmaitoÊci ry-
nologiczne dotyczy∏a problemu sp∏ywania wydzie-
liny po tylnej Êcianie gard∏a. Jako pierwsza wystà-
pi∏a prof. Lucyna Mastalerz z II Katedry Chorób
Wewn´trznych Uniwersytetu Jagielloƒskiego Col-
legium Medicum. Przedstawi∏a problem przewle-
k∏ego kaszlu widziany oczyma pulmunologa.
Wspomnia∏a o wariancie kaszlowym astmy, gdzie
kaszel jest jedynym objawem klinicznym, nie wy-
st´puje dusznoÊç, a wyniki spirometrii nie odbie-
gajà od normy. Porówna∏a charakter kaszlu w ast-
mie do tego, który obserwuje si´ w eozynofilowym
zapaleniu oskrzeli. WyjaÊni∏a patomechanizm
kaszlu w refluksie ˝o∏àdkowo-prze∏ykowym, który
jest nast´pstwem  stymulacji odruchu prze∏yko-
wo-oskrzelowego poprzez bezpoÊrednie dra˝nie-
nie zakoƒczeƒ aferentnych nerwów czuciowych
w prze∏yku, krtani i tchawicy. 

W wyk∏adzie dr Magdalena Arcimowicz
z Kliniki Otolaryngoloii WUM przedstawi∏a po-
nownie temat przewlek∏ego kaszlu, tym razem
z punktu widzenia laryngologa. Podzieli∏a kaszel
na wra˝liwy i oporny na leczenie glikokortyko-
steroidami. Wspomnia∏a o tzw. kaszlu idiopatycz-
nym, zwanym równie˝ zespo∏em nadwra˝liwoÊci
kaszlowej, którego wyst´powanie obserwuje si´
nawet u 46% spo∏eczeƒstwa. Do czynników wy-
wo∏ujàcych kaszel idiopatyczny nale˝à m.in.:
zmiana temperatury otoczenia, g∏´boki wdech,
hiperwentylacja, Êmiech, d∏u˝sze mówienie,
Êpiew, dym tytoniowy oraz niektóre zapachy.
Diagnostyka polega w tym wypadku na wyklu-
czeniu innych przyczyn kaszlu przewlek∏ego.
W leczeniu stosuje si´ donosowe glikokortyko-
steroidy, leki przeciwhistaminowe oraz inhibitory
pompy protonowej. Jak podkreÊli∏a prelegentka,
pozytywne efekty przynosi równie˝ rehabilitacja
foniatryczna. Nast´pnie prof. Andrzej Budzyƒski
omówi∏ problem choroby refluksowej okiem chi-
rurga. PodkreÊli∏, ˝e krótkotrwa∏e przyjmowanie
glikokortykosteroidów nie wymaga jednoczesne-
go podawania inhibitorów pompy protonowej, co
wi´cej: stosowanie PPI mo˝e doprowadziç do za-
burzeƒ pH ˝o∏àdka, co z kolei nasili negatywne
skutki przyjmowania GKS. Jako ostatnia g∏os za-
bra∏a dr Anna Domeradzka-Ko∏odziej. Zapew-
nia∏a, ˝e foniatra mo˝e samodzielnie rozpoznaç
refluks krtaniowo-gard∏owy. Dopiero w razie
braku skutecznoÊci zastosowanego leczenia
warto zasi´gnàç opinii chirurga, aby nie prze-
oczyç wspó∏istniejàcej przepukliny rozworu
prze∏ykowego przepony.

Sobotnia sesja pediatryczna „Trudne decyzje
w rynologii dzieci´cej” by∏a utrzymana w kon-
wencji obrad okràg∏ego sto∏u. Sesj´ przygotowa∏



zespó∏ ekspertów pod przewodnictwem prof.
El˝biety Hassmann-Poznaƒskiej. W dyskusji wzi´-
li udzia∏: prof. Anna Zakrzewska, doc. Bo˝ena
Skotnicka, prof. Jaros∏aw Szyd∏owski, doc. Lidia
Zawadzka-G∏os oraz dr Józef Mierzwiƒski. Ka˝dy
z prelegentów przedstawia∏ przygotowany przez
siebie przypadek kliniczny, a nast´pnie dyskuto-
wano na temat dalszej diagnostyki, diagnostyki
ró˝nicowej oraz mo˝liwych metod leczenia. Pierw-
sza prezentacja dotyczy∏a rzadkiego przypadku
20-miesi´cznego dziecka z guzem przyÊrodkowej
Êciany oczodo∏u w przebiegu mukowiscydozy.

Nast´pnie doc. Skotnicka przedstawi∏a przy-
padek 15-letniej dziewczynki z rozleg∏ym guzem
jamy nosa i podstawy czaszki, umiejscowionego
w linii Êrodkowej. W toku diagnostyki rozpozna-
no w∏ókniak kostniejàcy, ∏agodny nowotwór
sk∏adajàcy si´ z tkanki ∏àcznej i metaplastycznej
koÊci, w obrazie radiologicznym wyraênie odgra-
niczony od otaczajàcych tkanek. Guz wykazuje
du˝y odsetek nawrotów w przypadku umiejsco-
wienia w jamie nosa, a leczeniem z wyboru jest
resekcja chirurgiczna. Prof. Jaros∏aw Szyd∏owski
przedstawi∏ przyk∏ad dwójki dzieci z jednocze-
snym rozszczepem podniebienia i niewykszta∏-
ceniem cz´Êciowym oraz ca∏kowitym nozdrzy
tylnych. Sprowokowa∏o to o˝ywionà dyskusj´ co
do kolejnoÊci post´powania chirurgicznego. 

Kolejnà prezentacj´, pt. „Nie˝yt nosa – co-
dzienny problem, niecodzienna przyczyna”, wy-
g∏osi∏a dr hab. Lidia Zawadzka-G∏os. Przedstawi∏a
przypadek ch∏opca z genetycznie uwarunkowanà
dysplazjà ektodermalnà, objawiajàcà si´ niedro˝-
noÊcià nosa w wyniku strupienia, a na dalszym
etapie rozwoju równie˝ dysmorfià twarzy. Prele-
gentka szczegó∏owo przedstawi∏a specyfik´ tej
rzadkiej choroby. Koƒczàc sesj´, dr Józef Mierz-
wiƒski przedstawi∏ ciekawy przypadek ch∏opca
z ogromnym w∏ókniakiem m∏odzieƒczym. Przy-
pomnia∏ skal´ Radkowskiego do oceny stopnia
zaawansowania naczyniakow∏ókniaków. Dysku-
sja dotyczy∏a wyboru najlepszego dost´pu chi-
rurgicznego do tak rozleg∏ego guza. 

Podczas pierwszej cz´Êci sesji „Tematy wolne”,
poprowadzonej przez prof. Macieja Misio∏ka, mo˝-
na by∏o wys∏uchaç prezentacji rodzimych wyk∏a-
dowców. Zespó∏ ze Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Bia∏ej przedstawi∏ ciekawy przypadek
gruczolaka wielopostaciowego jamy nosa, pod-
kreÊlajàc sk∏onnoÊç do wznów miejscowych oraz
mo˝liwoÊç zez∏oÊliwienia gruczolaka. Pozosta∏e
prezentacje przygotowa∏ zespó∏ Kliniki Otoryno-
laryngologii Szpitala Czerniakowskiego z Warsza-
wy. Dr Waniewska-¸´czycka omówi∏a problem
rynologicznej manifestacji ziarniniakowatoÊci
z zapaleniem naczyƒ (GPA), widziany z perspek-

tywy laryngologa jako lekarza pierwszego kon-
taktu. Przypomnia∏a, ˝e objawy rynologiczne
prezentuje 90% pacjentów z GPA. Omówi∏a
wp∏yw wczesnego rozpoznania na rokowanie
oraz przedstawi∏a aktualne metody leczenia
GPA. Dr Agnieszka Chmielewska przedstawi∏a
ciekawy przypadek guza zapalnego nosa. Kolejny
wyk∏ad, pt. „Endoskopowa dekompresja oczo-
do∏ów u pacjentów z orbitopatià tarczycowà”,
przedstawi∏a dr Olga Jurek. Podsumowa∏a
wst´pne wyniki leczenia prezentowanej grupy
pacjentów. PodkreÊli∏a, ˝e endoskopowa dekom-
presja oczodo∏ów jest bezpiecznà i skutecznà
metodà leczenia powik∏aƒ orbitopatii tarczyco-
wej i mo˝e stanowiç alternatyw´ dla operacji
klasycznej. Na zakoƒczenie sesji dr Ewa Migacz
przedstawi∏a wyniki badania ankietowego prze-
prowadzonego wÊród pierwszoklasistów 27 ra-
domskich szkó∏ podstawowych, pokazujàce, ˝e
wraz ze wzrostem intensywnoÊci chrapania
zwi´ksza si´ wyst´powanie nadmiernej sennoÊci
w ciàgu dnia oraz bezsennoÊci. Po przerwie wy-
k∏ady z cyklu tematy wolne przedstawiali zagra-
niczni goÊcie z Francji, Bia∏orusi, Indii i Grecji. 

Na zakoƒczenie obrad zespó∏ asystentów
Kliniki Otorynolaryngologii prof. Antoniego
Krzeskiego przygotowa∏ warsztaty z zakresu za-
tokopochodnych powik∏aƒ wewnàtrzczaszkowych.
Prelegenci szczegó∏owo omówili symptomatolo-
gi´ powik∏aƒ wewnàtrzczaszkowych zapalenia
zatok przynosowych oraz przedstawili aktualne
metody leczenia. Doktor Waniewska-¸´czycka
omówi∏a ropnie nadtwardówkowe, powsta∏e
w nast´pstwie zapalenia zatoki czo∏owej przez
„ciàg∏oÊç” oraz jako „przerzuty kostne”. Wspo-
mnia∏a równie˝ o ropniaku podtwardówkowym,
znacznie groêniejszym, ze wskaênikiem Êmier-
telnoÊci si´gajàcym nawet 35%. Przypomnia∏a
o przeciwskazaniu do wykonania punkcji l´dê-
wiowej w tym wypadku ze wzgl´du na podwy˝-
szone ciÊnienie Êródczaszkowe. Dr Olga Jurek
przedstawi∏a mo˝liwoÊci leczenia ropni mózgu,
uwzgl´dniajàc intensywnà terapi´ trój- lub czte-
roantybiotykowà w po∏àczeniu z operacjà ryno-
logicznà, w wybranych przypadkach równie˝
z zabiegiem neurochirurgicznym.

Koƒczàc sesj´, przewodniczàcy dr Tomasz
Szafarowski przedstawi∏ krótki przeglàd pi-
Êmiennictwa, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
wàtpliwoÊci w diagnostyce i leczeniu powik∏aƒ
zapalenia zatok.
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Ostatnim akcentem RhinoForum 2015 by∏
doroczny Wieczór Autorski prof. Antoniego
Krzeskiego. UroczystoÊç odby∏a si´ w zabytko-
wym Teatrze Stanis∏awowskim oraz w Starej
Oran˝erii, na terenie ̧ azienek Królewskich. Tra-
dycyjnie wr´czono nagrody Amicus Rhinologiae
Polonicae, które otrzymali: dr Anna Zawadzka-
-Krajewska, doc. Hans Rudolf Briner, prof.
Frédéric Chabolle, prof. Martin Desrosiers, prof.
Karl Hörmann, prof. Tilman Keck, prof. Maciej
Misio∏ek, prof. Pawe∏ Str´k oraz pan Wojciech
K´pczyƒski, dyrektor Teatru Roma. Wyró˝nienia
Artifex Rhinologiae otrzymali natomiast prof.
Christian Guilleminault oraz prof. Daniel Simmen.

Wieczór uÊwietni∏ wyst´p polskiego kwartetu
smyczkowego Royal String Quartet w sk∏adzie:
Izabella Sza∏aj-Zimak – I skrzypce, Elwira Przy-
by∏owska – II skrzypce, Marek Czech – altówka
oraz Micha∏ Pepol – wiolonczela. Muzycy wyko-
nali utwory „Kunst der Fuge” Jana Sebastiana
Bacha oraz VII kwartet smyczkowy Dymitra
Szostakowicza. Na zakoƒczenie wieczoru,
w pi´knych wn´trzach Starej Oran˝erii, odby∏a
si´ kolacja towarzyska.

dr Joanna Radzikowska

Warszawa, listopad 2015

Prof. Daniel Simmen oraz prof. Christiam Guilleminault otrzymujà nagrod´ Artifex Rhinologiae z ràk
prof. Antoniego Krzeskiego.
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