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Chrapanie jest dokuczliwoÊcià obecnà
w wielu sypialniach. Niestety, wielu z naszych
Kolegów Lekarzy nie ma o tym problemie me-
dycznym praktycznie ˝adnej wiedzy. Nawet
w naszym Êwiecie laryngologicznym traktuje
si´ t´ kwesti´ doÊç marginalnie. Istnieje równie˝
grupa specjalistów, którym wydaje si´, ˝e sà
kompetentni i na podstawie krótkiego wywiadu
oraz badania gard∏a przy u˝yciu szpatu∏ki
kwalifikujà „chrapacza” do leczenia operacyj-
nego. Czasem taka interwencja powoduje
u pacjenta ustàpienie tej dolegliwoÊci, ale
w moich obserwacjach, cz´Êciej nie daje
choremu wiele albo nic, poza cierpieniem
zwiàzanym z zabiegiem operacyjnym.

Z tego te˝ powodu zdecydowa∏em si´
przedstawiç Paƒstwu wytyczne na ten temat
Niemieckiego Towarzystwa Otorynolaryngo-
logii – Chirurgii G∏owy i Szyi. Wydaje si´,
˝e mo˝e to byç dla Paƒstwa niezwykle inte-
resujàca lektura. 

A tym z Paƒstwa, którzy nie lubià czytaç
wytycznych, pozwol´ sobie zacytowaç tylko
jedno zdanie: „Chrapanie w rozumieniu tych
wytycznych powinno byç zatem interpretowane
jako rozpoznanie z wykluczenia”. Nic dodaç,
nic ujàç. 

˚ycz´ mi∏ej lektury.

prof. Antoni Krzeski

Warszawa, sierpieƒ 2016 r.
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Sekcja Historyczna 
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 
– Chirurgów G∏owy i Szyi
Przewodniczàcy: prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek

LWÓW 
Istnia∏y dwa nurty lwowskiej otorynolaryngo-

logii. Jeden zwiàzany by∏ ze Szpitalem Powszech-
nym, drugi, nieco m∏odszy – z Uniwersytetem
Jana Kazimierza.

Oddzia∏ Otolaryngologiczny Szpitala Po-
wszechnego we Lwowie by∏ jednà z najstarszych
placówek tego typu na ziemiach polskich. Józef
Molendziƒski (1841–1875), prymariusz Oddzia∏u
Chirurgicznego, wykonywa∏ tracheotomie, zaj-
mowa∏ si´ usuwaniem cia∏ obcych prze∏yku1.
Jan Szeparowicz (1843–1882), jego nast´pca,
w b∏onicy szczególnie cz´sto wykonywa∏ inhalacje
z kwasu mlekowego, a w razie braku poprawy
– tracheotomie. Rozszczepienia krtani oraz
tracheotomie wykonywa∏ tak˝e m.in. w zaawan-
sowanych postaciach gruêlicy krtani2. W 1882 r.
stanowisko ordynatora objà∏ Grzegorz Ziembicki
(1849–1915), wychowanek m.in. Theodora Bill-
rotha. Z jego inicjatywy utworzono w 1897 r.
przy Oddziale Chirurgicznym ambulatorium cho-
rób uszu, nosa i gard∏a, którym kierowa∏ Zyg-
munt Spalke (1868–1943)3, kszta∏cony w tej
dziedzinie w Wiedniu, m.in. u Karla Stoerka i Jo-
sepha Grubera. W 1915 r. wydzielono z Oddzia∏u
Chirurgicznego 12 ∏ó˝ek dla chorych na uszy,
nos i gard∏o4.

Rejony otorynolaryngologii penetrowa∏ tak˝e
Hilary Schramm (1857–1941), uczeƒ Antoniego
Bryka, Theodora Billrotha i Jana Mikulicza, ordy-
nator Oddzia∏u Chirurgicznego w dzieci´cym
Szpitalu Âw. Zofii, pionier chirurgii dzieci´cej.
Z dost´pu przez podniebienie usuwa∏ w∏ókniaki
m∏odzieƒcze jamy nosowo-gard∏owej, z bocznego
rozci´cia gard∏a usuwa∏ raki migda∏ków podnie-
biennych, usuwa∏ cia∏a obce prze∏yku i dolnych
dróg oddechowych5. Oddzia∏ Chirurgiczny
Powszechnej Lecznicy Prywatnej objà∏ Roman
Baràcz (1856–1930), autor wielu nowatorskich
metod w otorynolaryngologii, który zag∏´bia∏
si´ tak w problemy otiatrii, jak i rynolaryngolo-

TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
OTORYNOLARYNGOLOGIA

W OKRESIE ZABORÓW 
– LWÓW, WILNO, POZNA¡, ¸ÓDè etc. (cz´Êç III)

POLISH OTORHINOLARYNGOLOGY AT THE TIME
OF THE PARTITIONS OF POLAND: 
LVIV, VILNIUS, POZNAN, LODZ, etc. (Part III)

In Lviv there were two trends of otorhinolaryngology:
the earlier one was associated with the General
Hospital, while the second, later one was associated
with the Jan Kazimierz University. Antoni Jurasz,
who arrived from Heidelberg, and Teofil Zalewski
played a special role. In Vilnius otorhinolaryngology
was initially associated with the Surgical Clinic of
the University. In Poznan in the first half of the
nineteenth century valuable achievements of Karol
Marcinkowski (and later of Teofil Kaczorowski,
Ignacy Zielewicz, Tomasz Drobnik and others) were
particularly well-known. The achievements of
doctors interested in otorinolaryngology in Lodz,
Czestochowa, Lublin, Katowice and other centers
are presented in short. On the basis of archival
documents and publications, the achievements of
the Polish otorhinolaryngologists presented in
this three-part work indicate that they were equal
partners for European and world scientists and
they helped to create a strong foundation for Polish
otorhinolaryngology in the future.

(Mag. ORL, 2016, 59, XV, 100–106)

Key words: 
history of Polish otorhinolaryngology
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▲

Ryc. 3. 
Strona tytu∏owa pracy 
A. Jurasza sen. 
„Ein verhorntes Papillom…”.
Berl. klin. Wochenschr.
1886, XXIII, Nr 5, s. 73.

gii. Operowa∏ ucho Êrodkowe metodà Stackego
z plastykà w∏asnego pomys∏u, trepanowa∏ wy-
rostki sutkowe, leczy∏ otogenne powik∏ania
wewnàtrzczaszkowe. Operowa∏ m.in. w∏ókniaki
jamy nosowo-gard∏owej, stosowa∏ elektroliz´
w twardzieli dróg oddechowych i nieoperacyj-
nych nowotworach z∏oÊliwych, dokonywa∏ ope-
racji plastycznych nosa, plastyki b∏ony Êluzowej
jamy ustnej, leczy∏ promienic´ szcz´ki, krtani,
szyi6. Podobnie, Klinika Chirurgiczna Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza, ze swym kierownikiem
Ludwikiem Rydygierem, odegra∏a znacznà rol´
w rozwoju otorynolaryngologii. W 1900 r. utwo-
rzono w niej ambulatorium dla tych chorych,
prowadzono tak˝e wyk∏ady7. Wyk∏adowcà do 1908 r.
by∏ Teofil Zalewski (1872–1954), ówczesny asy-
stent Rydygiera, edukowany w otorynolaryn-
gologii w Wiedniu8, który w 1907 r. otrzyma∏
veniam legendi z zakresu otiatrii. By∏ to okres
sporu mi´dzy zwolennikami rozdzia∏u otiatrii
i laryngologii ze zwolennikami po∏àczenia tych
dwóch nauk9. 

Punktem zwrotnym w rozwoju otorynola-
ryngologii we Lwowie by∏o utworzenie 1 wrze-
Ênia 1908 r. katedry tych chorób na Wydziale
Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza przez
Antoniego Jurasza seniora (1847–1923), zaproszo-
nego z Heidelbergu10, nb. zwolennika rozdzielenia
otologii i rynolaryngologii. Jako warunek przyj-
Êcia do Lwowa postawi∏ utworzenie kliniki.
Musia∏ jednak zadowoliç si´ poliklinikà, bowiem
nie przyjà∏ prowizorycznego pomieszczenia
kliniki w Szpitalu Powszechnym. Jurasz oprócz
bogatego doÊwiadczenia klinicznego posiada∏
znaczne zdolnoÊci organizacyjne. Jest jednym
z pionierów nie tylko laryngologii, ale i foniatrii,
autorem znanych dzie∏: „Laryngoskopia” (1878),
„Die Krankheiten der oberen Luftwege” (1891),
licznych publikacji o treÊci laryngologicznej. Po-
wo∏a∏ do ˝ycia liczàce ok. 300 cz∏onków stowa-
rzyszenie laryngologów po∏udniowych Niemiec,
organizujàce przez 14 lat naukowe zjazdy. Stwo-
rzy∏ dwa naukowe czasopisma: „Monatschrift
für Ohrenheilkunde sowie für Kehlkopf-, Nasen,
Rachenkrankheiten” oraz „Zeitschrift für Laryn-
gologie und ihre Grenzgebiete”. W 1880 r. miano-
wany zosta∏ profesorem nadzwyczajnym Uniwer-
sytetu w Heidelbergu, b´dàc jedynym Polakiem
piastujàcym w Rzeszy Niemieckiej godnoÊç
profesorskà w Wydziale Lekarskim. Jurasz by∏
twórcà takich narz´dzi, jak: kleszczyki do operacji
migda∏ka gard∏owego, podwójne ∏y˝eczki krta-
niowe, kleszczyki do amputacji nag∏oÊni, przyrzàd
do wyci´cia migda∏ka j´zykowego, kleszczyki
do operacji przegrody nosa. Jako pierwszy wyko-
na∏ zg∏´bnikowanie zatoki czo∏owej, w stanach
ropnych zatoki szcz´kowej otwiera∏ jà od strony
z´bodo∏u z nast´powym zamkni´ciem otworu
p∏askà kauczukowà zatyczkà11. Zosta∏ póêniej kilka-
krotnym dziekanem i rektorem Uniwersytetu
Jana Kazimierza12. W 1908 r. Jurasz utworzy∏
Sekcj´ Oto-laryngologicznà przy Towarzystwie
Lekarskim Lwowskim, od 1911 r. by∏ prezesem
Polskiego13 Towarzystwa Oto-laryngologicznego.
W 1913 r. mianowany zosta∏ profesorem zwy-
czajnym. W 1920 r. przeniós∏ si´ do Poznania14.
Poczàtkowo lwowska katedra musia∏a si´ zado-
woliç skromnym, prowizorycznym ambulatorium.
Przyjmowali w nim m.in. Ignacy Wieser i Samuel
Lehm15. Starania o klinik´ sz∏y bardzo opornie.
BezpoÊrednio przed I wojnà Êwiatowà istnia∏y
gotowe plany kliniki na 20 ∏ó˝ek16. Z pomocà
Wydzia∏owi Lekarskiemu w budowie kliniki, którà
otwarto dopiero 16 maja 1924 r., przysz∏o Mini-
sterstwo Spraw Wojskowych17.

W latach 1912–1913 w Klinice Chirurgicznej
prowadzonej przez Ludwika Rydygiera szkoli∏ si´
Alfred Stefan Laskiewicz (1888–1969)18, który

Ryc. 2. 
Antoni Jurasz sen.
(1847–1923). Zb. Spec. GBL.

Ryc. 1. 
Jan Szeparowicz
(1843–1882).
Zb. Spec. GBL, 
sygn. 9/1060.
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Ryc. 4. 
Rycina z pracy W. Pelikana „Historya naroÊli dziàse∏
zrakowacia∏ey. Pam. Tow. Lek. Wil. 1821, T. II, s. 289.

zach´cony propozycjà Jurasza, z listem polecajà-
cym do Chiariego wyjecha∏ we wrzeÊniu 1913 r.
na specjalistyczne studia otolaryngologiczne
do Wiednia, gdzie zdobywa∏ specjalistyczne szlify
u Ottokara Chiariego, Victora Urbantschistscha,
Abrahama Eitelberga i Gustava Alexandra19. 

WILNO 
Chorobà, która w koƒcu XVIII i w XIX wieku

zbiera∏a obfite ˝niwo w Wilnie, by∏a b∏onica,
nazywana wtedy dyfterytem, krupem. Do walki
z nià na terenie Wileƒszczyzny stan´li m.in.:
J´drzej Âniadecki (1768–1838), chemik, lekarz,
farmaceuta, filozof, rektor Cesarskiego Uniwer-
sytetu Wileƒskiego, jeden z najwybitniejszych
uczonych polskiego OÊwiecenia, Józef Frank
(1771–1842), sprowadzony z Wiednia, kierownik
kliniki terapeutycznej, animator ˝ycia kultural-
nego w Wilnie, Feliks Rymkiewicz (1799–1851),
profesor patologii i terapii szczegó∏owej, Józef
Mianowski (1804–1879), póêniejszy rektor Szko∏y
G∏ównej Warszawskiej. Byli oni nie tylko dobrymi
lekarzami praktykami, ale tak˝e autorami powa˝-
nych prac na temat b∏onicy20. Âniadecki podej-
rzewa∏ w wielu patologicznych stanach istnienie
drobnoustrojów21. Franka interesowa∏a tak˝e otia-
tria, pisa∏ na temat ropotoku z ucha i zagro˝eƒ
w tych stanach22.

Ju˝ w poczàtkach lat 80. XVIII wieku rozpo-
cz´∏a dzia∏alnoÊç Szko∏a G∏ówna Wielkiego Ksi´-
stwa Litewskiego w Wilnie, w której nauczano
tak˝e medycyny. Operacje chirurgiczne wyk∏a-
da∏ tam Jakub Briôtet (1746–1819), kierownik
katedry chirurgii. By∏ on tak˝e zainteresowany
problemem leczenia b∏onicy dróg oddechowych.
Briôtet prowadzi∏ równie˝ wyk∏ady z chorób
wchodzàcych w zakres dzisiejszej laryngologii.
W wydanym w 1806 r. dwutomowym dziele
Jakuba Szymkiewicza (–1818) „Nauka chirurgii
teoretyczney i praktyczney” opisano niektóre
wady wrodzone nosa, ucha, j´zyka, pewne
choroby narzàdu s∏uchu, dziàse∏ i innych23. 

W Cesarskim Uniwersytecie Wileƒskim wyk∏a-
dali m.in. Jan Fryderyk Niszkowski (1774–1816),

Wac∏aw Pelikan (1790–1873), Seweryn Ga∏´zowski
(1801–1878), Konstanty Porcyanko (1793–1841).
Znacznie podnoszàc poziom nauczania, stworzyli
liczàcà si´ w Europie uczelni´24. Twórcami Kliniki
Chirurgicznej byli w 1808 r. Briôtet i Niszkowski,
od 1812 r. prowadzi∏ jà Niszkowski, a od 1817 r.
Pelikan25. Ci przedstawiciele nauk chirurgicznych
cz´sto zag∏´biali si´ w rejony otorynolaryngologii.
W trzeciej dekadzie XIX wieku Porcyanko stara∏ si´
przybli˝yç problem g∏uchoty, Ga∏´zowski pisa∏
o chirurgicznym usuwaniu wyroÊli kostnych
w nosie, Mianowski w 1830 r. o ciele obcym
w prze∏yku26. Pelikan zoperowa∏ u 10-letniej wie-
Êniaczki „naroÊl mi´snà zrakowacia∏à” znacz-
nych rozmiarów, obejmujàcà dolnà po∏ow´
twarzy i szyj´, usunà∏ cia∏o obce krtani poprzez
rozszczepienie krtani27. Pewne wiadomoÊci na temat
operacji wykonywanych w wileƒskiej klinice28

daje skrypt „Wyk∏ady chirurgii praktycznej” napi-
sany przypuszczalnie wed∏ug wyk∏adów Ga∏´zow-
skiego, w którym mowa by∏a tak˝e o operacjach
plastycznych podniebienia, warg zaj´czych, usu-
waniu cia∏ obcych z prze∏yku29.

W wileƒskim Szpitalu Sawicz w 1874 r. ordy-
natorem oddzia∏u chirurgicznego zosta∏ Hipolit
Jundzi∏∏ (1846–1898) operujàcy m.in. nowotwory
z∏oÊliwe szcz´ki, wykonujàcy operacje plastyczne
wargi. Znaczne zas∏ugi w dziedzinie chirurgii
plastycznej nosa po∏o˝y∏ przyby∏y w 1888 r.
do Wilna Tadeusz Dembowski (1856–1930),
uczeƒ Mikulicza, w∏aÊciciel prywatnej lecznicy
chirurgicznej w tym mieÊcie30.

Przed 1914 r. leczeniem chorych na uszy,
nos i gard∏o zajmowali si´ w Wilnie nieliczni
lekarze praktykujàcy prywatnie, jak np. Florian
Âwie˝yƒski (1870–1938) i Hirsz Romm (1861–1926)31.

Dopiero w lipcu 1923 r. utworzono na Wy-
dziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego
katedr´ laryngologii, której kierownikiem zosta∏
Jan Szmur∏o (1867–1952).

POZNA¡ 
Jednym z najwybitniejszych polskich lekarzy

XIX stulecia dzia∏ajàcym w Poznaniu by∏ Karol
Marcinkowski (1800–1846), wg Adama Wrzoska
„arystokrata z ducha”, wybitny lekarz praktyk,
uczestnik powstania listopadowego, wi´zieƒ
Prusaków, spo∏ecznik du˝ego formatu. Zajmowa∏
si´ szczególnie chorobami wewn´trznymi, pe-
diatrià i chirurgià; nieobce by∏y mu tak˝e zagad-
nienia z terenu otorynolaryngologii. By∏ pierw-
szym polskim lekarzem chirurgiem w Szpitalu
Sióstr Mi∏osierdzia w Poznaniu32. Udziela∏ gen.
Ch∏apowskiemu porad otiatrycznych, Tytusowi
Dzia∏yƒskiemu radzi∏, jak post´powaç w krwo-
tokach z nosa. Leczy∏ zapalenie j´zyka, ropieƒ
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Ryc. 5. 
Teofil Kaczorowski (1830-1889).
Zb. Spec. GBL, D.S.K.M., sygn. 
F-3552.

Drobnik (1858–1901), asystent Mikulicza, ordy-
nator Szpitala Dzieci´cego, a nast´pnie Miej-
skiego, wszechstronny poznaƒski chirurg, szcze-
gólnie w dziedzinie narzàdu ruchu, prowadzi∏
rozleg∏à pozaszpitalnà praktyk´ chirurgicznà
na terenie Ksi´stwa Poznaƒskiego. Stworzy∏
w∏asnà metod´ operacji wargi zaj´czej, zajmo-
wa∏ si´ chirurgicznym leczeniem uszkodzeƒ
nerwu twarzowego. B´dàc sceptycznie nasta-
wiony wobec surowicy Behringa, prezentowa∏
zalety tracheotomii w b∏onicy38.

W okresie zaborów Poznaƒ nie posiada∏ zorga-
nizowanego lecznictwa, tak˝e w zakresie otoryno-
laryngologii; nieliczni tylko lekarze udzielali porad
w tej dziedzinie. Józefa Pomorskiego (1861–1932),
ordynujàcego w Szpitalu Dzieci´cym Âw. Józefa,
interesowa∏y zagadnienia cia∏ obcych tchawicy.
Tadeusz Dembiƒski (1865–1929), zajmujàcy si´
szczególnie otiatrià, docenia∏ wa˝ny problem
za-paleƒ ucha Êrodkowego. Zagadnieniami tych
chorób zajmowali si´ tak˝e: Klemens Koehler
(1840–1901), Artur Jarnutowski (1862–1904),
Józef Szo∏drski (–1926), Tadeusz Bolewski
(1865–1923) i inni39. 

Prof. Jurasz, przyby∏y do Poznania w 1920 r.,
powo∏any zosta∏ na katedr´ laryngologii jako
profesor-emeryt. Odznaczony przez Wydzia∏ Le-
karski mianem profesora honorowego, nie zaskle-
pi∏ si´ tylko w organizacji katedry, ale wspó∏praco-
wa∏ z ca∏ym Wydzia∏em40.

Maurycy Hertz informowa∏ w 1917 r., ˝e
na prowincji sprawa oddzia∏ów otolaryngologicz-
nych znajdowa∏a si´ w jeszcze gorszym stanie ni˝
w wi´kszych miastach.

¸ÓDè
W ¸odzi przed I wojnà Êwiatowà pracowali

nast´pujàcy lekarze zajmujàcy si´ otorynolaryn-
gologià: Aleksander Poznaƒski, Dawid Rabinowicz
(1870–1942), Otton Altenberger (1875–1954),
Daniel Dawid Helman (1875–1942) i inni. W am-
bulatorium uszno-gardlanym Szpitala Anny
i Marii Dla Dzieci w latach 1906–1913 porad
udziela∏ Jan Pienià˝ek (1871–1943), a od 1913
– Brunon Czaplicki (1884–1964). W szpitalu
im. Poznaƒskich istnia∏y cztery ∏ó˝ka „dla cho-
rych usznych, gardlanych i ocznych”; okulista
i laryngolog toczyli o nie ciàg∏à walk´, a w szpi-
talu dzieci´cym im. Anny Marii – tylko trzy41. 

CZ¢STOCHOWA
W Cz´stochowie nie istnia∏ ˝aden oddzia∏;

w Szpitalu ˚ydowskim istnia∏o doÊç dobrze
urzàdzone ambulatorium oto-laryngologiczne
z salkà operacyjnà. Dzia∏a∏ tam Ludwik Batawia
(1872–1939), jeden z wybitniejszych otolaryn-

chrzàstki tarczowatej, cia∏o obce tchawicy, po-
wik∏ania laryngologiczne w przebiegu duru
osutkowego. Operacje wykonywa∏ samodzielnie
bàdê razem z Karolem Schneiderem. Operowa∏
m.in. w∏ókniaka m∏odzieƒczego jamy nosowo-
-gard∏owej, wargi zaj´cze, dokona∏ operacji pla-
stycznej ˝uchwy z powodu jej zmia˝d˝enia wg
w∏asnej modyfikacji, chirurgicznie interwenio-
wa∏ w ropniu chrzàstki tarczowatej, gro˝àcym
uduszeniem, w cia∏ach obcych tchawicy, inter-
weniowa∏ w powik∏aniach laryngologicznych
duru osutkowego33. Tego wszystkiego dokonywa∏
ju˝ w pierwszej po∏owie XIX wieku! Z inicjatywy
Marcinkowskiego odbywa∏y si´ cotygodniowe
posiedzenia kolegium lekarskiego, w których
mogli uczestniczyç lekarze Wielkiego Ksi´stwa
Poznaƒskiego34. Kolejnym ordynatorem i kierow-
nikiem Szpitala Sióstr Mi∏osierdzia by∏ Józef
Antoni Jagielski (1792–1865)35, wychowanek Rusta
i Graefego, chirurg równie˝ bardzo sprawny, wszech-
stronny. Jagielski z upodobaniem operowa∏ rozsz-
czepy wargi i podniebienia. 

W dynamicznym post´pie europejskiej chi-
rurgii, rozpocz´tym w latach 70. XIX wieku,
uczestniczyli tak˝e lekarze poznaƒscy. Teofil Kaczo-
rowski (1830–1889), ordynator po∏àczonych od-
dzia∏ów wewn´trznego i chirurgicznego Szpitala
Miejskiego, w pracy „O zwiàzku przyczynowym
zapalenia dziàse∏ z innymi chorobami” jako jeden
z pierwszych sformu∏owa∏ zagadnienie zaka˝e-
nia ogniskowego. Zajmowa∏ si´ tak˝e leczeniem
zapaleƒ swoistych dróg oddechowych36. 

Zdaniem Romana Meissnera pierwszym no-
woczesnym poznaƒskim chirurgiem w dzisiejszym
rozumieniu tego s∏owa by∏ Ignacy Zielewicz
(1841–1917), spo∏ecznik, jeden z pionierów
chirurgii dzieci´cej, chirurg Szpitala Sióstr Mi∏o-
sierdzia, twórca nowoczesnej antyseptyki. Ws∏a-
wiony w chirurgii klatki piersiowej i jamy
brzusznej, wkracza∏ tak˝e w rejony otorynola-
ryngologii, opisujàc m.in. cia∏o obce tarczycy,
cz´sto u˝ywa∏ jodoformu w b∏onicy gard∏a, sto-
sowa∏ galwanokaustyczny nó˝, którym np. usuwa∏
raki wargi górnej. Zapoznawa∏ Êrodowisko po-
znaƒskie z problemem ca∏kowitych i cz´Êcio-
wych resekcji krtani z powodu raka37. Tomasz



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY104

merytorycznych dyskusji wychodzili ze swymi
poglàdami na zewnàtrz, pokazywali si´ Europie
i Êwiatu. Polscy lekarze na równi z lekarzami
innych wolnych narodów wspó∏ubiegali si´
o udokumentowanie rozwoju i post´pu polskiej
wiedzy medycznej. Zjazdy i kongresy naukowe
by∏y wreszcie koniecznym bodêcem do dalszej
pracy. 

Lekarze mieli silne poczucie patriotyzmu.
Wzgl´dy patriotyczne niejednokrotnie bra∏y gór´
nad materialnymi. Nie podejmowali lub porzucali
prace na Zachodzie i Wschodzie, aby pozostaç
w kraju (np. Heryng, Heiman, Szmur∏o), nie wy-
g∏aszali referatów w j´zykach zaborców, nie nale-
˝eli do ich towarzystw naukowych (np. Lubliner),
byli wi´êniami, zes∏aƒcami, uczestnikami po-
wstaƒ narodowych (np. Karwowski, Szmur∏o). 

Otolaryngologia do 1914 r., uprawiana w trzech
zaborach, by∏a jednak tylko tzw. ma∏à otolaryn-
gologià. Prawdziwa chirurgia otolaryngolo-
giczna rozwin´∏a si´ bowiem dopiero po I wojnie
Êwiatowej. 

Jaki by∏ stosunek laryngologii do otiatrii?
Dwaj s∏ynni laryngolodzy Bernhard Fraenkel
i Felix Semon walczyli w obronie samodzielnoÊci
laryngologii przeciw jej scalaniu si´ z otiatrià.
Jan Szmur∏o, póêniejszy kierownik Katedry
i Kliniki Laryngologicznej Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie, u progu odzyskania przez
Polsk´ niepodleg∏oÊci „uwa˝a∏… za nies∏uszne
i szkodliwe […] tworzenie katedry laryngologii
a przy niej docentury chorób usznych, jak to si´
sta∏o w Krakowie i Lwowie” 48. S´dziak zasad-
niczo zgadza∏ si´ z Bernhardem Fraenkelem
i Felixem Semonem, ale uwa˝a∏, ˝e dla celów
praktycznych winno si´ po∏àczyç obie te dziedzi-
ny, podziela∏ tak˝e zdanie J. Solisa Cohena, aby
do laryngologii przy∏àczyç chirurgi´ szyi49. My-
Êla∏ wi´c perspektywicznie. W kilkadziesiàt lat
póêniej Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne
zmieni∏o nazw´ na Polskie Towarzystwo Otoryno-
laryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi. Zmieni∏
si´ bowiem profil otorynolaryngologii. Choroby
zakaêne, których powik∏ania w przewa˝ajàcej
cz´Êci by∏y przedmiotem diagnostycznych i tera-
peutycznych zainteresowaƒ pierwszych laryn-
gologów, nale˝à do historii. Zmieni∏y swój cha-
rakter stany zapalne organów, pojawi∏y si´ liczne
deformacje w obr´bie g∏owy i szyi, szczególnie
pochodzenia nowotworowego i urazowego, wy-
magajàce innego leczenia – przede wszystkim
rekonstrukcyjnego. Wy∏oni∏a si´ zatem z otory-
nolaryngologii chirurgia rekonstrukcyjna g∏owy
i szyi. Otorynolaryngologia, specjalnoÊç par excel-
lence zabiegowa, obejmuje tak˝e ze wzgl´du
na przynale˝noÊç do niej zmys∏u s∏uchu, równo-

gologów polskich owego okresu, który przyby∏
do tego miasta w 1897 r.42 Podobnie nie istnia∏
˝aden oddzia∏ w Radomiu. 

LUBLIN
W Lublinie w Szpitalu Âw. Józefa, gdzie le-

czono choroby skórne i weneryczne, miejscowy
laryngolog móg∏ lokowaç chorych, o ile by∏y wolne
miejsca43. Otolaryngologiem by∏ Aleksander
˚ebrowski (1873–1943).

KATOWICE 
W Katowicach w 1897 r. osiedli∏ si´ Kazimierz

Ildefons Miecznikiewicz (1860–1919), edukujàcy
si´ wczeÊniej w laryngologii w Wiedniu. By∏ to
jedyny Polak laryngolog na Górnym Âlàsku
w owym czasie, niestrudzony propagator polsko-
Êci44. Od 1900 r. istnia∏a tam˝e klinika uszna,
której lekarzem naczelnym by∏ Ehrenfried45. 

Polscy lekarze otorynolaryngolodzy XIX w.
Êwiadomi byli swoich dokonaƒ. W 1904 r. S´dziak
pisa∏: „Oby m∏oda generacya, której przypada
w udziale dalsza w tym kierunku praca, prowa-
dzi∏a dalej tak szcz´Êliwie zapoczàtkowanà
na tym polu dzia∏alnoÊç, pe∏na tego zapa∏u dla
idei – dla polskiej nauki, jaki o˝ywia∏ stale na-
szych pracowników na polu naukowem w wieku
XIX-em” 46. Do 1908 r. polscy lekarze trzech
zaborów zajmujàcy si´ chorobami uszu, nosa,
gard∏a i krtani og∏osili 1113 prac z tej dziedziny,
wobec 11 072 prac uczonych z Ameryki Pó∏nocnej,
7352 z Niemiec, 943 z Rosji i 686 ze Skandyna-
wii. Szczególnie cenne sà z tego okresu prace
S´dziaka47. Polscy lekarze zajmujàcy si´ laryngo-
logià wspó∏redagowali zagraniczne pisma naukowe,
byli redaktorami dzia∏ów polskich w czasopismach
obcoj´zycznych. Polscy otorynolaryngolodzy, Êle-
dzàc rozwój Êwiatowej laryngologii, przenosili
na polski grunt powszechnie znane w Êwiecie
metody, a publikujàc swoje prace za granicà,
zapoznawali z polskimi osiàgni´ciami.

Terenem wymiany myÊli naukowej, tak˝e
z dziedziny otorynolaryngologii, by∏y posiedzenia
towarzystw naukowych, zw∏aszcza Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego, Towarzystwa Lekar-
skiego Krakowskiego oraz towarzystw lekarskich
regionalnych. Polscy otorynolaryngolodzy tego
okresu uczestniczyli w licznych zjazdach i kon-
gresach krajowych i zagranicznych. Przybywali
na nie nieraz z du˝ymi trudnoÊciami. By∏y one
wyrazem o˝ywionego ruchu naukowego, podsu-
mowaniem dotychczasowych osiàgni´ç. By∏y tak-
˝e g∏ównym forum wyra˝ania swoich poglàdów.
Zamkni´ci na co dzieƒ granicami rozbiorów,
na tych zjazdach i kongresach lekarze w toku
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wagi, w´chu i smaku oraz narzàdów tworzàcych
g∏os i mow´ znacznie szerszy zakres zagadnieƒ
komunikowania si´ z otoczeniem50. Na powstanie
w kilkadziesiàt lat póêniej odr´bnego kierunku
– otolaryngologii dzieci´cej – niewàtpliwie poÊred-
nio wp∏yw mia∏a dzia∏alnoÊç takich lekarzy, jak
Wac∏aw Gumiƒski (1885–1950), Jan Pienià˝ek
(1871–1943) i inni. Dla nowoczesnej foniatrii
prace W∏adys∏awa O∏tuszewskiego majà wartoÊç
nieprzemijajàcà.

„Zdobycie ogólno-chirurgicznego wykszta∏-
cenia, zaznajomienie si´ z zasadami chirurgii,
zaszczepienie sobie zasad aseptyki i antyseptyki
jest dla oto-laryngologa koniecznoÊcià” – kon-
statowa∏ w 1917 r. Maurycy Hertz (1872–1931).
Oddzia∏u specjalistycznego nie by∏ w stanie za-
stàpiç, jego zdaniem, nawet najbardziej goÊcinny
dla laryngologa oddzia∏ wewn´trzny lub chirur-
giczny. Informowa∏: „Leczenie ambulatoryjne
wielu chorych otolaryngologicznych nie odpowia-
da nowoczesnym wymaganiom, a wielu z nich,
którzy przez ca∏e miesiàce a nawet lata b∏àkajà
si´ po ró˝nych ambulatoriach, mo˝na by pr´dko
uleczyç w odpowiednich warunkach szpitalnych”51.

Odzyskanie w 1918 r. niepodleg∏oÊci po 123
latach rozbiorowej niewoli dawa∏o perspektyw´
powstania stowarzyszenia polskich otolaryngolo-
gów, które obj´∏oby ca∏y kraj. 22 grudnia 1921 r.
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych Rzeczypo-
spolitej Polskiej zatwierdzi∏o statut nowej orga-
nizacji – Polskiego Towarzystwa Oto-rinolaryngo-
logicznego – podpisany przez lekarzy warszaw-
skich: Feliksa Erbricha (1874–1938), Ludwika
Guranowskiego (1853–1926) i Jana Szmur∏´

(1867–1952). W 1921 r., a wi´c w roku powstania
jednolitej organizacji otolaryngologów, istnia∏y
nast´pujàce uniwersyteckie oÊrodki otolaryngo-
logii: Katedra i Klinika Otolaryngologiczna w Kra-
kowie z Franciszkiem Nowotnym – otiatrà
i Aleksandrem Baurowiczem – laryngologiem, Ka-
tedra Otolaryngologiczna we Lwowie z Teofilem
Zalewskim, Katedra i Klinika Otolaryngologii
w Warszawie z Feliksem Erbrichem, a tak˝e Ka-
tedra Laryngologii i Otiatrii w Poznaniu z Anto-
nim Juraszem sen. Brak klinik w Poznaniu i Lwowie,
brak katedry i kliniki w Wilnie Êwiadczy∏y wy-
mownie o tym, ˝e baza, na której rozwijaç si´
mia∏o nowe zrzeszenie otolaryngologów, by∏a
uboga52. 

Pami´taç trzeba o tym, co zauwa˝y∏ kiedyÊ
Bernard de Chartres, Êredniowieczny teolog
i filozof: „JesteÊmy jak kar∏y, które wspinajà si´
na ramiona gigantów, by widzieç wi´cej od nich
i dalej si´gaç wzrokiem, i to nie za sprawà by-
stroÊci swojego wzroku czy wysokoÊci cia∏a, lecz
dzi´ki temu, ̋ e wspinamy si´ w gór´ i wznosimy
na wysokoÊç gigantów”. Autor tego historyczno-
-medycznego szkicu ma przeÊwiadczenie, ˝e
wÊród prezentowanych w nim lekarzy, zajmu-
jàcych si´ polskà otorynolaryngologià, byli tak˝e
tacy Giganci. ●

prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek

Przewodniczàcy Sekcji Historycznej
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów 

– Chirurgów G∏owy i Szyi
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Wytyczne Niemieckiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologii, Chirurgii G∏owy i Szyi* 
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SNORING IN
ADULTS – S2K GUIDELINE OF THE GERMAN 
SOCIETY OF OTORHINOLARYNGOLOGY, 
HEAD AND NECK SURGERY

Abstract
Objectives This guideline aims to promote high-
-quality care by medical specialists for subjects who
snore and is designed for everyone involved in the
diagnosis and treatment of snoring in an in- or
outpatient setting. 
Discussion To date, a satisfactory definition of
snoring is lacking. Snoring is caused by a vibration of
soft tissue in the upper airway induced by respiration
during sleep. It is triggered by relaxation of the upper
airway dilator muscles that occurs during sleep.
Multiple risk factors for snoring have been described
and snoring is of multifactorial origin. The true
incidence of snoring is not clear to date, as the
incidence differs throughout literature. Snoring is
more likely to appear in middle age, predominantly
in males. Diagnostic measures should include a
sleep medical history, preferably involving an
interview with the bed partner, and may be completed
with questionnaires. Clinical examination should
include examination of the nose to evaluate the
relevant structures for nasal breathing and may be
completed with nasal endoscopy. Evaluation of the
oropharynx, larynx, and hypopharynx should also be
performed. Clinical assessment of the oral cavity
should include the size of the tongue, the mucosa of
the oral cavity, and the dental status. Furthermore,
facial skeletal morphology should be evaluated. In
select cases, technical diagnostic measures may be
added. Further objective measures should be per-
formed if the medical history and/or clinical exa-
mination suggest sleep-disordered breathing, if
relevant comorbidities are present, and if the
subject requests treatment for snoring. According to
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current knowledge, snoring is not associated with
medical hazard, and generally, there is no medical
indication for treatment. Weight reduction should
be achieved in every overweight subject who snores.
In snorers who snore only in the supine position,
positional treatment can be considered. In suitable
cases, snoring can be treated successfully with intra-
oral devices. Minimally invasive surgery of the soft
palate can be considered as long as the individual
anatomy appears suitable. Treatment selection should

be based on individual anatomic findings. After
a therapeutic intervention, follow-up visits should
take place after an appropriate time frame to assess
treatment success and to potentially indicate further
intervention.

(Mag. ORL, 2016, 59, XV, 107–121)

Key words:
Snoring. Guideline. Adults. Oropharynx, Airway 
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Wst´p
Chrapaniu poÊwi´cono w ostatnich latach

wiele uwagi ze wzgl´du na jego cz´ste wyst´po-
wanie i wp∏yw na jakoÊç ̋ ycia. Mo˝e byç ono obja-
wem obturacyjnego bezdechu podczas snu
(OBPS), a zatem jego rozpoznawanie i leczenie ma
kluczowe znaczenie. Wytyczne dotyczàce rozpo-
znawania i leczenia chrapania jako izolowanego
objawu sà trudne do odnalezienia w mi´dzynaro-
dowym piÊmiennictwie. Przyczynà mogà byç pro-
blemy ze zdefiniowaniem chrapania oraz ocenà
ewentualnych rezultatów leczenia. Brak równie˝
dobrze kontrolowanych badaƒ klinicznych doty-
czàcych leczenia tego objawu. W 2010 roku Nie-
mieckie Towarzystwo Otorynolaryngologii i Chi-
rurgii G∏owy i Szyi opublikowa∏o pierwsze (S1)
wytyczne diagnostyki i leczenia chrapania u doro-
s∏ych (Stuck i in. 2010). Prezentowana praca jest
ich poprawionà i zaktualizowanà wersjà.

Metody
Wytyczne zosta∏y opracowane zgodnie z za-

leceniami Stowarzyszenia Naukowych Towa-
rzystw Medycznych w Niemczech i sà to drugie
wytyczne (S2K) – zgodne z trzypoziomowym
schematem tworzenia takich zaleceƒ. 

Skrót „S2K” okreÊla wytyczne oparte na kon-
sensusie, tzn. ˝e zalecenia mogà byç niezgodne
z przes∏ankami obecnie wyst´pujàcymi w do-
st´pnym piÊmiennictwie. Dane z piÊmiennictwa

nie pozwalajà bowiem na sformu∏owanie wy-
tycznych zgodnych z zasadami medycyny opar-
tej na dowodach (dla wytycznych opartych
na dowodach stosuje si´ oznaczenia S2E lub S3).
W zwiàzku z brakiem mocnych dowodów nauko-
wych nie mo˝na sformu∏owaç okreÊlonego stop-
nia si∏y zaleceƒ. 

Podstawà opracowania niniejszych wytycz-
nych by∏y wytyczne poprzednie (S1). Oprócz tego
przeprowadzono systematyczny przeglàd piÊmien-
nictwa, który w∏àczono do wytycznych. Przeglàd
piÊmiennictwa zosta∏ zrealizowany w czerwcu
2012 roku z wykorzystaniem bazy MedLine (Naro-
dowa Biblioteka Medycyny; ang. National Library
of Medicine). Ustalono nast´pujàce kryteria prze-
glàdu bazy danych: chrapanie, bezdech; j´zyk
publikacji: angielski, niemiecki; materia∏: doroÊli,
ludzie. SpoÊród wyszukanych publikacji w∏àczono
do oceny te, które wybrano na podstawie doÊwiad-
czenia autorów wytycznych.

Nast´pnie wytyczne zosta∏y przedstawione
przedstawicielom zaanga˝owanych towarzystw
naukowych i poddane weryfikacji. Ostateczny kon-
sensus zosta∏ osiàgni´ty przez autorów za pomocà
nieanonimowej metody delfickiej (wi´cej na ten
temat w posumowaniu wytycznych na koƒcu pu-
blikacji). Konsensus jest metodà tworzenia zale-
ceƒ, jeÊli dost´pne dowody sà ograniczone, a jego
celem – promowanie ich akceptacji i zastosowania
w praktyce klinicznej. Rekomendacje zosta∏y zwer-
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balizowane na podstawie oceny dost´pnego pi-
Êmiennictwa oraz dyskusji podczas spotkaƒ grupy
ds. opracowania wytycznych. Si∏´ rekomendacji
wyra˝ajà s∏owa: „nale˝y”, „powinno”, „mo˝e”, a za-
lecenia sà oparte na opiniach uczestników grupy
ds. opracowania wytycznych.

Nozologia/definicja
W medycynie w odniesieniu do chrapania

u˝ywano wielu terminów: pierwotne, nawykowe,
proste, ∏agodne, niebezdechowe, przewlek∏e, ryt-
miczne itp. Chrapanie mo˝e byç pojedynczym,
niezale˝nym objawem, ale tak˝e mo˝e byç oznakà
takich zaburzeƒ snu jak obturacyjne bezdechy
podczas snu (OBPS). Nale˝y podkreÊliç, ˝e OBPS
nie jest przedmiotem niniejszych wytycznych.
Obecnie nie istnieje termin rozró˝niajàcy chrapa-
nie jako objaw OBPS od chrapania jako izolowane-
go objawu, omawianego w tych wytycznych.
W opinii autorów wytycznych takie rozró˝nienie
w terminologii chrapania by∏oby pomocne. 

Precyzyjna definicja chrapania nie zosta∏a
jeszcze utworzona. Zgodnie z mi´dzynarodowà
klasyfikacjà zaburzeƒ snu (ICSD-2) chrapanie
sklasyfikowano w rozdziale „Pojedyncze objawy,
warianty normy, problemy jeszcze nierozwiàzane”
(American Academy of Sleep Medicine 2005).
Zgodnie z ICSD-2 chrapanie mo˝e byç rozpozna-
wane w nast´pujàcych sytuacjach:

● Pacjent albo jego partner narzekajà na za-
le˝ne od oddychania odg∏osy zwykle zwià-
zane z wdechem. Obiektywne parametry
definiujàce te dêwi´ki jako „chrapanie”
obecnie nie istniejà.

● Pacjent nie narzeka na bezsennoÊç, nad-
miernà sennoÊç, które mog∏yby byç powià-
zane z chrapaniem.

● Badania snu nie wskazujà na zaburzenia
oddychania podczas snu.

Etiologia i patofizjologia
Chrapanie jest zwiàzane ze zw´˝eniem

górnych dróg oddechowych podczas snu i wi-
bracjà tkanek mi´kkich w trakcie oddychania.
Zw´˝enie jest wywo∏ywane przez relaksacj´
mi´Êni rozszerzajàcych górne drogi oddecho-
we. W efekcie zwi´ksza si´ tendencja tkanek
mi´kkich do wibrowania, a Êrednica górnych
dróg oddechowych si´ zmniejsza. W wyniku
tych dwóch zjawisk dochodzi do zwi´kszenia
przep∏ywu    powietrza. Gdy przep∏yw powie-
trza przekracza okreÊlonà obj´toÊç, dochodzi
do powstawania turbulencji i w rezultacie
do gwa∏townie zmieniajàcych si´ miejscowych
ciÊnieƒ w gardle. To z kolei powoduje wibracj´
tkanek mi´kkich. 

Z chrapaniem cz´sto wspó∏istniejà typowe
zmiany anatomiczne, takie jak nadmiar tkanek
mi´kkich w obr´bie podniebienia mi´kkiego
i gard∏a. èród∏em dêwi´ku zwiàzanego z chrapa-
niem jest zwykle podniebienie mi´kkie, choç
niekiedy zaanga˝owane sà struktury ca∏ego
gard∏a, a w rzadkich przypadkach tak˝e krtani.
Cz´stotliwoÊç chrapania ró˝ni si´ w zale˝noÊci
od jego êród∏a. Chrapanie pochodzàce z podnie-
bienia mi´kkiego zwykle wià˝e si´ z niskimi cz´-
stotliwoÊciami (100–300 Hz), chrapanie tylnoj´-
zykowe z cz´stotliwoÊciami wysokimi (powy˝ej
1000 Hz), a chrapanie nag∏oÊniowe – ze Êrednimi
(ok. 500 Hz) (Agrawal i in. 2002). Niestety, obecnie
nie dysponujemy metodà pozwalajàcà na aku-
styczne odró˝nienie izolowanego chrapania
od chrapania zwiàzanego z OBPS. 

Pomimo ̋ e êród∏o chrapania nie jest zlokalizo-
wane w jamach nosa, chrapanie wyst´puje znacz-
nie cz´Êciej u osób z niedro˝noÊcià nosa (Hiraki
i in. 2008). Czynniki ryzyka chrapania sà nast´pu-
jàce: p∏eç m´ska, zwi´kszona masa cia∏a, zwi´k-
szenie gruboÊci mi´Êni przygard∏owych, przerost
migda∏ków podniebiennych i migda∏ka gard∏owe-
go (Kara i in. 2008; Knuiman i in. 2006; Ozturk i in.
2007). Opisywano tak˝e sk∏onnoÊci genetyczne
(Carmelli i in. 2001). Cz´stoÊç chrapania zwi´ksza
si´ do 65 roku ̋ ycia, a tak˝e u osób, które pijà alko-
hol i palà papierosy. Chrapanie bez OBPS jest zwià-
zane ze zmniejszonà wra˝liwoÊcià gard∏a na zim-
no, wibracje i rozró˝nianie dwóch punktów bodêca
(ang. two-point discrminnation). Ta wra˝liwoÊç
jest zmniejszona w jeszcze wi´kszym stopniu u pa-
cjentów z OBPS w zale˝noÊci od jego ci´˝koÊci
(Friberg 1999; Sunnergren i in. 2011). U pacjen-
tów z OBPS opisywane sà zmiany neurodegenera-
cyjne i miopatyczne mi´Êni gard∏owych (Friberg
1999) oraz podÊcieliska przestrzeni przygard∏owej
(Dantas i in. 2012). Choç ten ostatni typ zmian nie
wyst´puje w izolowanym chrapaniu. Niemniej
chrapanie mo˝e byç zinterpretowane jako prze-
wlek∏y uraz gard∏a, który mo˝e si´ przyczyniaç
do tworzenia si´ neuropatii gard∏owej, a ta z kolei
zwi´ksza ryzyko powstawania OBPS. Hipoteza ta
nie jest jednak poparta badaniami klinicznymi
(Lindberg i in. 1999). Podsumowujàc, chrapanie
ma wieloczynnikowà etiologi´.

Dêwi´k towarzyszàcy chrapaniu, jego d∏ugoÊç
oraz nasilenie zale˝à od pozycji cia∏a, spo˝ycia
przed snem alkoholu, zmiany toru oddychania
z nosowego na ustny. Wynika to ze zmiany prze-
strzeni rezonacyjnej oraz zmian w strukturach za-
anga˝owanych w chrapanie. Jest to powód, dla
którego chrapanie mo˝e si´ objawiaç w ró˝ny
sposób u tej samej osoby nawet w ciàgu tej samej
nocy (Cathcart i in. 2010).
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Epidemiologia i skutki zdrowotne
Cz´stoÊç wyst´powania chrapania u osób

doros∏ych wynosi od 2 do 86% w zale˝noÊci
od metody zbierania danych (polisomonografia
(PSG); kwestionariusze pacjentów i/lub ich part-
nerów) oraz definicji chrapania (Hoffstein 2005).
W badaniu telefonicznym przeprowadzonym
w Wielkiej Brytanii 26% m´˝czyzn i 20% kobiet
poni˝ej 24 roku ˝ycia zg∏asza∏o regularne chra-
panie. Wyst´powanie chrapania by∏o najwi´ksze
w grupie wiekowej pomi´dzy 45 a 54 rokiem
˝ycia (62% m´˝czyzn i 45% kobiet), natomiast
po 65 roku ˝ycia cz´stoÊç uleg∏a zmniejszeniu
(27% m´˝czyzn i 31% kobiet) (Ohayon i in. 1997).

U pacjentów chrapiàcych znaczàco cz´Êciej
obserwowano nadciÊnienie t´tnicze, cukrzyc´,
hipercholesterolemi´ i zawa∏y serca (Hu i in.
2000; Roopa i in. 2010; Zamarrón i in. 1999). Po-
nadto chrapanie powiàzano z wyst´powaniem
chrypy, bólów g∏owy, gorszych wyników podczas
egzaminów, koszmarów sennych oraz niskiej ja-
koÊci snu (de Groen i in. 1993; Ficker i in. 1999;
Hamdan i in. 2012; Scher i in. 2003). Wnioski te
pochodzà z licznych badaƒ przekrojowych prze-
prowadzonych w Azji, Ameryce Pó∏nocnej i Euro-
pie na 72 tys. badanych. Badania te by∏y oparte
na subiektywnej informacji zapewnionej przez
osoby chrapiàce. Prawdopodobnie dlatego wÊród
badanych znalaz∏y si´ zarówno osoby z izolowa-
nym chrapaniem, jak i OBPS. Pojedyncze badania
kontrolowane z wykorzystaniem polisomnografii
i diagnostyki poligraficznej wskazywa∏y na wy˝sze
ryzyko nadciÊnienia i wy˝sze ryzyko zgonu u pa-
cjentów, którzy chrapià i majà wskaênik AHI
(ang. apnea-hypopnea index) poni˝ej 5 na godzin´.
Niemniej badanie pod∏u˝ne przeprowadzone na 380
chrapiàcych osobach w ciàgu 17 lat nie potwier-
dzi∏o wy˝szego ryzyka zawa∏u i udaru mózgu
(Bixler i in. 2000; Marshall i in. 2012; Peppard
i in. 2000; Rich i in. 2011). Dlatego znaczenie
chrapania jako czynnika ryzyka wymienionych
chorób nie mo˝e byç wiarygodnie potwierdzone.
Mimo to chrapanie pozostaje g∏ównym objawem
OBPS, zwi´kszajàc pi´ciokrotnie ryzyko jego wystà-
pienia (Young i in. 1993).

Wp∏yw chrapania na partnerów pacjentów nie
jest dok∏adnie opisany, a ró˝nicowania z OBPS nie
uwzgl´dniono w tych badaniach. Kobiety, których
partnerzy chrapià regularnie, zg∏aszajà znacznie
cz´Êciej zaburzenia snu, poranne bóle g∏owy i sen-
noÊç w ciàgu dnia (Ulfberg i in. 2000). Na podstawie
badania Virkkula i wspó∏autorów u 55% partne-
rów osób chrapiàcych sen jest zak∏ócany podczas
ka˝dej nocy, 40% z nich Êpi w oddzielnym pokoju,
a 36% u˝ywa zatyczek do uszu albo leków nasen-
nych przynajmniej raz w tygodniu. WÊród bada-

nych 35% opisywa∏o problemy w zwiàzku wynika-
jàce z chrapania (Virkkula i in. 2005).

Prezentacja kliniczna
Chrapiàcy albo ich partnerzy postrzegajà

chrapanie jako problem w relacjach spo∏ecznych.
Stopieƒ ucià˝liwoÊci chrapania jest kluczowy
w ocenie samego chrapania i w du˝ej mierze za-
le˝y od partnera pacjenta. Ponadto pacjenci cz´-
sto narzekajà na bóle gard∏a, wybudzenia pod-
czas snu wynikajàce z ich w∏asnego chrapania
(patrz Epidemiologia i skutki zdrowotne). Chra-
panie cz´sto niezale˝nie wspó∏istnieje z innymi
zaburzeniami snu, np. bezsennoÊcià.

Diagnostyka
W rozpoznawaniu chrapania kluczowe jest

odró˝nienie objawu izolowanego od OBPS, a dia-
gnostyka powinna byç nakierowana na osiàgni´cie
tego celu. Z diagnostycznego punktu widzenia chra-
panie jest cz´sto powiàzane z OBPS, choç rozró˝-
nienie zwykle nie jest ∏atwe do przeprowadzenia.
Nieprawid∏owa budowa górnych dróg oddecho-
wych mo˝e byç przyczynà chrapania niezale˝nie
od obecnoÊci OBPS. Chrapanie w rozumieniu tych
wytycznych powinno byç zatem interpretowane
jako rozpoznanie z wykluczenia.

Standardowe metody diagnostyczne opisa-
ne sà w dalszej cz´Êci wytycznych, natomiast do-
datkowe techniki mogà byç wykorzystywane
w indywidualnych przypadkach, np. przy kwali-
fikacji do niektórych typów leczenia. Metody
diagnostyczne sà przedstawione w algorytmie
na rycinie 1.

Wywiady
Zebranie dok∏adnego wywiadu od chrapiàcego

oraz, gdy jest to mo˝liwe, od jego partnera umo˝-
liwia uzyskanie najwa˝niejszych informacji doty-
czàcych chrapania. Wywiad powinien obejmowaç:

● Ocen´ chrapania:
– czas trwania objawów i ich cz´stotli-

woÊç (np. co noc, okresowo),
– czas wystàpienia objawów w ciàgu 

nocy (stale/okresowo/zale˝nie od pozy-
cji cia∏a),

– czynniki wywo∏ujàce i czynniki ryzyka 
(np. alkohol, nikotyna, obecnoÊç aler-
gicznego albo niealergicznego nie˝ytu 
nosa, niedro˝noÊç nosa),

– typ chrapania (np. regularne, nieregu-
larne, g∏oÊnoÊç, typ dêwi´ku).

● Ocen´ snu:
– bezsennoÊç,
– wybudzania nocne (np. zwiàzane z dusz-

noÊcià),
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pacjent zg∏aszajàcy si´ z „chrapaniem”

wywiady + kwestionariusze + 
badanie przedmiotowe*

bez interwencji

leczenie chrapania 
(patrz algorytm terapeutyczny)

dalsza diagnostyka 
i leczenie

PSG**

obiektywne metody diagnostyczne

nieprawid∏owoÊç?

nieprawid∏owoÊç?

bez leczenia

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

*Podstawowy standard: nos, 
jama ustna i gard∏o, krtaƒ, 
okolica podg∏oÊniowa,
morfologia twarzoczaszki.

**Gdy wynik diagnostyki 
jest jednoznaczny, zaburzenia
oddychania podczas snu 
mogà byç niezw∏ocznie leczone
bez przeprowadzania dalszej 
diagnostyki.

podejrzewane zaburzenia
oddychania podczas snu?

czy wcià˝ podejrzewane jest zaburzenie 
oddychania podczas snu?

wskazane leczenie?

wskazane 
leczenie?

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Ryc. 1. Algorytm diagnostyczny

– brak koncentracji w ciàgu dnia,
– sennoÊç w ciàgu dnia,
– pogorszenie funkcji umys∏owych w ciàgu

dnia,
– poranna suchoÊç w jamie ustnej,
– poranne bóle g∏owy.

● Istotne choroby wspó∏istniejàce:
– choroby serca i uk∏adu krà˝enia 

(np. nadciÊnienie t´tnicze, zaburzenia 
rytmu serca, zawa∏ serca, udar),

– nadwaga i oty∏oÊç,
– cukrzyca. 

Dost´pne sà wystandaryzowane kwestiona-
riusze s∏u˝àce do usystematyzowania wywiadu,
choç w najcz´Êciej u˝ywanych kwestionariuszach
pytania o chrapanie mogà nie byç uwzgl´dnione
albo odnoszà si´ do niego wy∏àcznie jako objawu
OBPS. Kwestionariusze zwykle oceniajà g∏oÊnoÊç

chrapania, niekiedy z wykorzystaniem wzrokowej
skali analogowej. Metoda ta pozwala na ocen´
g∏oÊnoÊci, czasu chrapania oraz u∏atwia ewaluacj´
wyników leczenia. Niektóre kwestionariusze
szczegó∏owo pytajà o obserwowane przez osoby
trzecie zatrzymania oddechu, co mo˝e sugerowaç
OBPS. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e obecnie nie
istnieje walidowany kwestionariusz, który ma
na celu rozró˝nienie chrapania od objawu zwià-
zanego z OBPS, a sam wywiad nie pozwala
na przeprowadzenia takiego rozró˝nienia. 

Zalecenie: Dok∏adne zebranie wywiadu po-
winno byç przeprowadzone u ka˝dego pacjenta,
który chrapie. Kwestionariusze mogà s∏u˝yç
do usystematyzowania wywiadu. JeÊli to mo˝liwe,
wywiady powinny obejmowaç tak˝e partnera,
z którym pacjent Êpi.
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Badanie przedmiotowe
Celem badania przedmiotowego jest identy-

fikacja zmian w górnych drogach oddechowych,
które mogà powodowaç chrapnie i upoÊledzenie
dro˝noÊci. Podobnie jak w przypadku wywiadu,
wyniki badania przedmiotowego mogà byç bardzo
podobne u osób chrapiàcych oraz tych z OBPS.
Zmiany anatomiczne górnych dróg oddechowych
mogà powodowaç chrapanie u osób z lub bez OBPS.

Nos i nosogard∏o
Kszta∏t nosa zewn´trznego determinuje we-

wn´trznà anatomi´ i w wielu przypadkach mo˝e
spowodowaç zaburzenia przep∏ywu powietrza.
Struktury kostne i chrz´stne szkieletu nosa
zapobiegajà zapadaniu si´ struktur wewnàtrz-
nosowych. Zw´˝enia w obr´bie jam nosa mogà
powodowaç nasilone dêwi´ki oddechowe, które
w normalnych warunkach ró˝nià si´ od chrapa-
nia. Nale˝y przeprowadziç badanie przedmiotowe,
które mo˝e tak˝e obejmowaç badanie endosko-
powe jam nosa. W przypadku dolegliwoÊci ze
strony nosa lub nieprawid∏owoÊci w badaniu
przedmiotowym przeprowadzenie badania endo-
skopowego jest konieczne. 

Podczas badania przedmiotowego oceniane
sà nast´pujàce struktury: 

– szkielet chrz´stny i kostny nosa, 
– nozdrza, 
– przegroda nosa, 
– ma∏˝owiny nosowe, 
– przewody nosowe, 
– nosogard∏o. 
Zalecenie: W celu oceny wszystkich struktur

nosa, które mogà determinowaç przep∏yw po-
wietrza przez jamy nosa, nale˝y przeprowadziç
badanie przedmiotowe, które mo˝e obejmowaç
tak˝e badanie endoskopowe.

Jama ustna i gard∏o
Jama ustna i gard∏o sà g∏ównymi miejscami

zapadania si´ górnych dróg oddechowych, a co
za tym idzie zaburzenia przep∏ywu powietrza
i chrapania (Alcoceba i in. 2010; Pasman i in.
1998; Scherler 2000). Badanie przedmiotowe
gard∏a obejmuje badanie bezpoÊrednie lub endo-
skopowe gi´tkim endoskopem nosowym, bàdê
sztywnym, przez jam´ ustnà. Ocena powin-
na uwzgl´dniaç:

– wielkoÊç i pozycj´ podstawy j´zyka,
– wielkoÊç migda∏ków,
– wielkoÊç i pozycj´ podniebienia mi´kkiego,
– wielkoÊç i pozycj´ j´zyczka. 
Badanie przedmiotowe pozwala na ocen´ spo-

czynkowà tych struktur anatomicznych. Istniejà
tak˝e metody, które umo˝liwiajà diagnostyk´

dynamiki zmian w obr´bie zapadajàcych si´
struktur. Jednà z technik jest manewr Müllera,
w którym pacjent wytwarza ujemne ciÊnienie
w górnych drogach oddechowych, dzi´ki czemu
mo˝na zaobserwowaç zapadni´cie si´ gard∏a.
Najnowsze doniesienia wskazujà jednak na ogra-
niczonà wartoÊç diagnostycznà tego manewru. Pi-
Êmiennictwo nie dostarcza danych na powiàzanie
pomi´dzy tendencjà gard∏a do zapadania si´
w badaniu przedmiotowym a wyst´powaniem
chrapania.

Zalecenie: Badanie przedmiotowe gard∏a
jest kluczowe dla diagnostyki chrapania i powinno
byç wykonywane.

Krtaƒ, okolica podg∏oÊniowa, szyja
Chrapanie krtaniowe jest opisywane w pi-

Êmiennictwie. Chrapanie nadg∏oÊniowe wià˝e si´
z wibracjami albo zw´˝eniem struktur nadg∏o-
Êniowych: fa∏dów przedsionkowych, chrzàstek na-
lewkowatych, nag∏oÊni. W celu oceny chrapania
nadg∏oÊniowego wskazane jest badanie endo-
skopowe podczas snu, indukowane lekami. Symu-
lowane przez pacjenta chrapanie mo˝e z kolei uwi-
doczniç tendencje nag∏oÊni do wibrowania albo
zw´˝ania dróg oddechowych. Chrapania nadg∏o-
Êniowego dotychczas nie poddano satysfakcjonu-
jàcej analizie. Wydaje si´, ˝e istnieje powiàza-
nie pomi´dzy obwodem szyi a OBPS, choç
wp∏yw obwodu szyi na chrapanie nie zosta∏
opisany.

Zalecenie: U pacjentów chrapiàcych nale˝y
przeprowadziç badanie przedmiotowe krtani
i okolicy podg∏oÊniowej.

Jama ustna i uz´bienie
Podczas badania jamy ustnej nale˝y oceniç

wielkoÊç j´zyka, stan b∏ony Êluzowej i uz´bienie.
Powinno si´ oceniç zdolnoÊç do wysuwania ˝u-
chwy oraz stan uz´bienia pacjenta, jeÊli w lecze-
niu rozwa˝ane jest stosowanie aparatów do jamy
ustnej (patrz: Aparaty do stosowania wewnàtrz
jamy ustnej). 

Zalecenie: Podczas badania przedmioto-
wego jamy ustnej nale˝y oceniç wielkoÊç j´zyka,
stan b∏on Êluzowych i uz´bienia.

Szkielet twarzoczaszki
Podczas badania przedmiotowego trzeba

przeprowadziç orientacyjne badanie szkieletu
twarzoczaszki w celu wykrycia zmian koÊçca,
które mogà mieç znaczenie etiologiczne albo
wp∏ywaç na póêniejsze post´powanie terapeu-
tyczne. W szczególnoÊci nale˝y oceniç wystàpie-
nie retrognacji i wàskiej ˝uchwy. JeÊli wykryto
nieprawid∏owoÊci lub gdy rozwa˝ane jest lecze-
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nie z wykorzystaniem urzàdzeƒ do jamy ustnej,
nale˝y skonsultowaç pacjenta z dentystà bàdê
ortodontà.

Zalecenie: Podczas badania przedmioto-
wego u osób chrapiàcych nale˝y przeprowadziç
orientacyjnà ocen´ szkieletu twarzoczaszki.

Badania dodatkowe
Rynomanometria, rinorezystometria oraz

akustyczna rynometria mogà byç wykorzystane
w wybranych przypadkach w celu oceny prze-
p∏ywu powietrza przez nos. Tomografia kompute-
rowa, rezonans magnetyczny, sto˝kowa tomogra-
fia komputerowa, boczny rentgen twarzoczaszki
bàdê pantomogram uz´bienia mogà byç wskazane
jako metody diagnostyki obrazowej. Choç powià-
zania pomi´dzy badaniami obrazowymi i OBPS
zosta∏y opisane, nie ma dotychczas dost´pnych
badaƒ, które odnosi∏yby si´ do badaƒ obrazo-
wych i izolowanego chrapania. Dlatego badania
obrazowe nie sà rutynowo stosowane, ale mogà
byç wskazane w wybranych przypadkach. JeÊli
wywiad sugeruje alergiczny nie˝yt nosa, mo˝-
na rozwa˝yç testy alergiczne.

Analiza akustyczna
Chrapanie mo˝e byç interpretowane jako

objaw akustyczny, który mo˝na opisaç za pomocà
parametrów fizycznych. Analiza akustyczna mo˝e
dostarczyç istotnych informacji na temat patolo-
gii wywo∏ujàcej chrapanie, tj. OBPS. Izolowane
chrapanie, którego dotyczà niniejsze wytyczne,
zwykle obejmuje dêwi´ki o niskiej cz´stotliwo-
Êci, podczas gdy zmiany obturacyjne zwiàzane
z OBPS zwykle dotyczà zmian akustycznych
o wy˝szych cz´stotliwoÊciach. Ni˝sze cz´stotli-
woÊci powstajà w wyniku wibracji podniebienia
mi´kkiego i j´zyczka. Wy˝sze cz´stotliwoÊci zaÊ
pojawiajà si´, kiedy dochodzi do cz´Êciowego
bàdê ca∏kowitego zapadni´cia dróg oddecho-
wych. ¸atwo zapadajàce si´ struktury gard∏a to
migda∏ki, podstawa j´zyka i boczne Êciany gar-
d∏a. Sà one uznawane za miejsca, w których po-
wstajà dêwi´ki zwiàzane z chrapaniem (Agrawal
i in. 2002; Brietzke i Mair 2006; Herzog i in.
2008; Herzog i in. 2009; Jones i in. 2005; Osborne
i in. 1999; Saunders i in. 2004). W celu poprawnej
oceny cz´stotliwoÊci powy˝ej 1000 Hz konieczne
jest wykorzystanie przewodzenia powietrznego
(Herzog i in. 2009).

Mikrofony bezpoÊrednio przylegajàce do cia∏a
i detektory ciÊnienia majà mniejszà czu∏oÊç dla
cz´stotliwoÊci powy˝ej 1000 Hz. Akustycz-
na analiza chrapania nie jest obecnie metodà
wystandaryzowanà, jednak z czasem mo˝e staç
si´ narz´dziem przydatnym w ró˝nicowaniu chra-

pania dzi´ki post´powi technicznemu w diagno-
styce poligraficznej i polisomnografii. Obecnie
stosowane techniki oceny chrapania zarówno
w diagnostyce ambulatoryjnej, jak i polisom-
nografii nie sà walidowane i porównywalne,
w zwiàzku z tym nie mogà byç u˝ywane do ja-
koÊciowej i iloÊciowej oceny chrapania.

Zalecenie: Akustyczna analiza chrapania nie
jest obecnie rutynowym testem oceny typu chra-
pania, ale mo˝e byç wskazana w wybranych
przypadkach. 

Endoskopia podczas snu 
wywo∏anego farmakologicznie (DISE)
Farmakologicznie wywo∏ywany sen i wykony-

wane w tym czasie badanie endoskopowe (DISE)
sà coraz cz´Êciej stosowane w ocenie OBPS (Babar-
-Craig i in. 2012; Croft i Pringle 1991; den Herder
i in. 2005; El Badawey i in. 2003; Iwanaga i in.
2003; Johal i in. 2005; Kezirian i in. 2011; Pringle
i Croft 1993; Steinhart i in. 2000). Metoda ta po-
zwala na precyzyjne wskazanie miejsca zw´˝enia
dróg oddechowych oraz wybór metody leczenia.
Jednak˝e obecnie brak danych na temat korzyÊci
i wartoÊci zastosowania DISE w izolowanym chra-
paniu.

Zalecenie: DISE nie jest zalecane jako rutyno-
wy test w celu oceny typu chrapania, ale mo˝e byç
przydatne w wyborze metody leczenia.

Czujniki ciÊnienia
Czujniki te wykorzystuje si´ do oceny ciÊnie-

nia gard∏owo-prze∏ykowego podczas snu. Mogà
one dostarczaç przydatnych informacji o miejscu
zw´˝enia górnych dróg oddechowych u pacjen-
tów z OBPS. Istniejà dwu- i wielopoziomowe
czujniki ciÊnienia (Dreher i in. 2007). Nale˝y
zaznaczyç, ˝e chrapanie bez zw´˝enia dróg odde-
chowych nie mo˝e byç zlokalizowane za pomocà
czujników ciÊnieniowych.

Zalecenie: Czujniki ciÊnieniowe nie mogà
byç zalecane jako rutynowe badanie u osób chra-
piàcych.

Badanie snu
Diagnostyka snu jest wykorzystywana w wa-

runkach ambulatoryjnych, je˝eli podejrzewa si´
zaburzenia oddychania podczas snu, wyst´pujà
istotne choroby wspó∏istniejàce lub jeÊli pacjent
zg∏asza si´ w celu leczenia chrapania. Ró˝ne syste-
my monitorowania ambulatoryjnego majà tak˝e
ró˝nà wartoÊç informacyjnà i wymagajà oceny
indywidualnej. JeÊli badanie przedmiotowe i wy-
wiad nie sugerujà zaburzeƒ oddychania zwiàza-
nych ze snem, a obiektywne testy snu sà prawi-
d∏owe, dalsze badanie snu nie jest wskazane. We
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TAK

rozpoznanie „chrapania” 
(patrz algorytm diagnostyczny)

modyfikacja stylu ˝ycia

niedro˝noÊç nosa?chrapanie wy∏àcznie 
podczas snu na wznak?

nieprawid∏owoÊci budowy
podniebienia mi´kkiego?

zbyt du˝a 
masa cia∏a?

leczenie zachowawcze/chirurgiczne

redukcja 
masy cia∏a

leczenie modyfikujàce
pozycj´ podczas snu

TAKTAK

minimalnie inwazyjna
chirurgia podniebienia

mi´kkiego

TAK

kwalifikuje si´ 
do aparatu

wewnàtrzustnego?

aparat
wewnàtrzustny

TAK

Ryc. 2. Algorytm terapeutyczny

wszystkich pozosta∏ych przypadkach nale˝y wyko-
naç badanie snu, takie jak polisomnografia. PSG
jest z∏otym standardem w rozpoznawaniu zabu-
rzeƒ oddychania zwiàzanych ze snem.

Zalecenie: Obiektywne badania podczas
snu, zwykle przeprowadzane ambulatoryjnie,
powinny byç wykonywane, jeÊli:

– podejrzewa si´ zaburzenia oddychania 
podczas snu, 

– wspó∏istniejà choroby, które mogà mieç
wp∏yw na zaburzenia snu, 

– pacjent zg∏asza si´ w celu przeprowadzenia 
terapii chrapania.

Zasady leczenia
Chrapanie opisywane w niniejszych wytycz-

nych nie jest chorobà zwiàzanà z ryzykiem zdro-
wotnym i zwykle nie wymaga leczenia. Mo˝liwe
jednak, ˝e w przysz∏oÊci dojdzie do zmiany tych
zaleceƒ ze wzgl´du na opublikowane badania,
które wykaza∏y, ˝e chrapanie jest potencjalnym
czynnikiem ryzyka OBPS, chorób sercowo-na-
czyniowych i zwi´kszonej ÊmiertelnoÊci. Obec-
nie nie ma dowodów na to, ˝e wczesne leczenie
chrapania mo˝e zapobiec progresji do OBPS albo
zmniejszyç ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
W zwiàzku z tym chrapanie nie jest leczone, chy-
ba ˝e pacjent sam o to prosi. 

Wybór metody post´powania powinien byç
rozwa˝any: w przypadku leczenia chirurgicznego

nale˝y wybieraç metody mniej inwazyjne, zwià-
zane z mniejszym ryzykiem powik∏aƒ i uwzgl´dnia-
jàce anatomi´ dróg oddechowych chorego. W przy-
padku metod zachowawczych tak˝e wskazana jest
ocena potencjalnych dzia∏aƒ niepo˝àdanych.

Dost´pne sà liczne metody leczenia chrapa-
nia, choç ich wartoÊç jest zwykle wàtpliwa.
W dalszej cz´Êci rekomendacji omówione zostanà
najistotniejsze metody leczenia zachowawczego
i chirurgicznego. Zasady post´powania terapeu-
tycznego przedstawiono w algorytmie (ryc. 2).
Nale˝y przy tym zaznaczyç, ̋ e ró˝norodne meto-
dy leczenia mogà byç stosowane oddzielne albo
w po∏àczeniu. 

Przedstawione rekomendacje sà stosunkowo
s∏abe („mo˝na je zastosowaç”). Wynika to z faktu,
˝e chrapanie prawdopodobnie nie jest chorobà
zwiàzanà z ryzykiem dla zdrowia i w zwiàzku
z tym zwykle nie wymaga leczenia. Niska si∏a
tych zaleceƒ jest zwiàzana z brakiem mocnych
wskazaƒ medycznych do leczenia i nie odzwier-
ciedla skutecznoÊci wymienionych interwencji
terapeutycznych.

Metody zachowawcze
Chrapanie wyst´puje cz´Êciej u osób z nadwagà

i oty∏oÊcià. DoÊwiadczenie autorów rekomendacji
wskazuje, ̋ e redukcja masy prowadzi cz´sto do ustà-
pienia chrapania. W zwiàzku z tym mo˝na rekomen-
dowaç redukcj´ masy cia∏a u ka˝dego pacjenta z nad-
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wagà bàdê oty∏oÊcià, który chrapie. Nale˝y jednak
zaznaczyç, ̋ e nie ma badaƒ pozwalajàcych na oce-
n´ wp∏ywu redukcji masy cia∏a na chrapanie. 

Pacjentom, którzy chrapià, proponuje si´ ró˝-
ne modyfikacje stylu ˝ycia. Obejmujà one najcz´-
Êciej: unikanie stosowania leków nasennych, alko-
holu, nikotyny, zachowanie prawid∏owej higieny
snu. Choç nie ma wystarczajàcych dowodów
na skutecznoÊç tych interwencji, wydajà si´ byç
w∏aÊciwe z punktu widzenia medycyny snu.

W piÊmiennictwie proponowane jest zasto-
sowanie urzàdzeƒ stymulujàcych mi´Ênie albo
innych metod wzmacniajàcych mi´Ênie dna
jamy ustnej (np. gra na instrumentach d´tych,
Êpiewanie itp.) (Guimarães i in. 2009; Puhan i in.
2006). Nie ma w tej chwili danych na temat sku-
tecznoÊci elektrycznej stymulacji mi´Êni dna
jamy ustnej, choç istnieje jedno kontrolowane
badanie wykazujàce zmniejszenie chrapania
u pacjentów z OBPS stosujàcych t´ metod´ le-
czenia (Randerath i in. 2004). Obecnie nie mo˝-
na jednak zaleciç tej metody leczenia chrapiàcym.

Opisywano tak˝e zale˝noÊç mi´dzy Êpiewa-
niem i chrapaniem: jedno z badaƒ porównujàcych
osoby, które regularnie Êpiewajà w chórach, z ty-
mi, które nie Êpiewajà, wykaza∏o mniejszy odsetek
chrapiàcych w grupie Êpiewaków (Pai i in. 2008).
Takiego powiàzania nie wykazano jednak u osób
grajàcych na instrumentach. Nie stwierdzono
tak˝e ró˝nicy pomi´dzy wyst´powaniem chra-
-pania u muzyków grajàcych na instrumentach
d´tych w porównaniu z innymi muzykami (War-
drop i in. 2011). Jedno niekontrolowane badanie
wykaza∏o pozytywny efekt regularnego Êpiewa-
nia na chrapanie: u pacjentów z OBPS zaobser-
wowano pozytywny wp∏yw niektórych çwiczeƒ
gard∏a i gry na instrumencie d´tym (Ojay i Ernst
2000). Ale takiego pozytywnego skutku nie
opisywano u osób z izolowanym chrapaniem
(Guimarães i in. 2009; Puhan i in. 2006). Nie ma
obecnie wystarczajàcych dowodów naukowych,
aby rekomendowaç któràÊ z wymienionych me-
tod leczenia w izolowanym chrapaniu.

U niektórych osób Êpiàcych na wznak poja-
wiajà si´ zaburzenia oddychania i chrapanie.
W tej grupie pacjentów wykazano korzystny
wp∏yw terapii zmieniajàcej pozycj´ cia∏a, szcze-
gólnie u chorych na OBPS. Jednak efektywnoÊç
ró˝nych metod nie jest taka sama, a dost´pne
dane sà ograniczone i zró˝nicowane, jeÊli chodzi
o si∏´ dowodów (Ravesloot i in. 2013). Ponadto
chrapanie pojawiajàce si´ tylko podczas snu
na wznak jest nietypowe, a wspó∏praca ze strony
pacjentów w leczeniu zmieniajàcym pozycj´
cia∏a jest cz´sto ograniczona. W wybranych przy-
padkach uniesienie górnej po∏owy cia∏a podczas

snu wykaza∏o zmniejszenie chrapania. JeÊli chra-
panie wyst´puje wy∏àcznie na wznak, mo˝na roz-
wa˝yç leczenie zmieniajàce pozycj´ cia∏a. 

Je˝eli przyczynà chrapania jest zw´˝enie
zastawki nosa, mo˝na rozwa˝yç leczenie meto-
dami rozszerzajàcymi jej Êwiat∏o. Kilka badaƒ
klinicznych analizowa∏o skutecznoÊç takich urzà-
dzeƒ u chrapiàcych. Badania kliniczne wykaza∏y
skutecznoÊç tej metody (Loth i Petruson 1996;
Loth i in. 1999; Petruson i Theman 1992; Petru-
son 1990), choç nie znalaz∏o to potwierdzenia
w kontroli przy u˝yciu polisomnografii (Liistro
i in. 1998, Pevernagie i in. 2000, Todorova i in.
1998). Nale˝y jednak powtórzyç, ˝e skutecznoÊç
polisomnografii w ocenie chrapania jest ograni-
czona, jak to opisano w cz´Êci dotyczàcej metod
diagnostycznych. A zatem nale˝y uznaç, ˝e ze-
wn´trzne i wewn´trzne urzàdzenia rozszerza-
jàce zastawki nosa mogà byç skuteczne u osób
chrapiàcych z tego powodu.

D∏ugotrwa∏e u˝ywanie leków obkurczajà-
cych b∏on´ Êluzowà nosa mo˝e powodowaç jej
uszkodzenie, w zwiàzku z czym ich przewlek∏e
stosowanie nie jest wskazane. Niemniej krótko-
trwa∏e po∏àczenie leku obkurczajàcego b∏on´
Êluzowà i urzàdzenia rozszerzajàcego zastawk´
nosa mo˝e symulowaç efekt zbli˝ony do leczenia
chirurgicznego jam nosa. JeÊli przyczynà chrapa-
nia jest przewlek∏a niedro˝noÊç nosa (np. w aler-
gicznym nie˝ycie nosa), nale˝y zarekomendowaç
stosowanie donosowych glikokortykosteroidów.
Jednak˝e ostatnie badania kontrolowane placebo
nie potwierdzi∏y zmniejszenia chrapania u tych
pacjentów (Hultcrantz i in. 2010).

Badania kliniczne ocenia∏y farmakoterapi´
chrapania z wykorzystaniem leków stosowanych
ogólnie: pseudoefedryny, leków prokinetycznych
(np. domperidone), protryptyliny (Larrain i in.
2006; Séri¯s i Marc 1993). Wyniki potwierdzi∏y
korzystny rezultat, ale przed zastosowaniem tej
metody nale˝y dok∏adnie oceniç ryzyko dzia∏aƒ
niepo˝àdanych – szczególnie w kontekÊcie braku
wskazaƒ medycznych do leczenia izolowanego
chrapania. Oprócz tego chrapanie nie zosta∏o za-
rejestrowane jako wskazanie przez producentów
tych substancji. W efekcie farmakoterapia ogól-
noustrojowa chrapania nie jest zalecana.

Leki miejscowe sà proponowane zwykle
w celu zmniejszenia chrapania zwiàzanego ze
zmianami w obr´bie podniebienia mi´kkiego.
Obejmujà one olejki, spraye, roztwory. Porówna-
nie wszystkich dost´pnych produktów nie jest
mo˝liwe ze wzgl´du na du˝à ich liczb´, du˝à
liczb´ ich sk∏adników oraz zmienne metody daw-
kowania. Dwie ostatnio przeprowadzone próby
kontrolowane placebo nie wykaza∏y wy˝szoÊci
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sprayów opartych na olejkach w porównaniu ze
sprayami zawierajàcymi placebo (Ulfberg i Nyst-
röm 2001; Wijewickrama i in. 2004). Nie istniejà
tak˝e przekonujàce dowody naukowe potwierdza-
jàce potencjalnà korzyÊç z tego typu leczenia,
w zwiàzku z czym te metody leczenia nie mogà byç
rekomendowane w leczeniu chrapania. 

Sta∏e dodatnie ciÊnienie w drogach odde-
chowych (CPAP) stosowane regularnie zmniej-
sza albo eliminuje chrapanie u pacjentów z OBPS.
Nie jest to metoda wykorzystywana rutynowo ze
wzgl´du na jej ograniczonà tolerancj´ przez pa-
cjentów, nieprzestrzeganie zaleceƒ przez pacjen-
tów, a tak˝e wysoki koszt. Chocia˝ CPAP mo˝e byç
rozwa˝any w wybranych przypadkach.

Aparaty wewnàtrzustne
Chrapanie mo˝e byç skutecznie leczone

za pomocà aparatów do stosowania w jamie ust-
nej. Wykorzystuje si´ przede wszystkim aparaty
wysuwajàce ˝uchw´ w celu zwi´kszenia wymiaru
przednio-tylnego gard∏a (Stradling i in. 1998).
Wi´kszoÊç badaƒ oceniajàcych skutecznoÊç tych
aparatów by∏a przeprowadzona u pacjentów
z OBPS. Niewiele prac ocenia∏o ich skutecznoÊç
w leczeniu izolowanego chrapania. 

Kluczowy w tej metodzie jest w∏aÊciwy dobór
pacjentów, jednak brakuje rekomendacji dotyczà-
cych w∏aÊciwej selekcji chorych do tego typu le-
czenia. Wydaje si´ jednak, ˝e kryteria w∏àczenia
pacjentów z OBPS do stosowania aparatów wysu-
wajàcych ˝uchw´ b´dà mia∏y zastosowanie tak˝e
u chorych z izolowanym chrapaniem. Kryteria te
obejmujà: stan uz´bienia, ruchomoÊç ˝uchwy
i mas´ cia∏a. Dost´pne, nieliczne prace nie pozwa-
lajà na ocen´ skutecznoÊci wspó∏pracy chorych
i dzia∏aƒ niepo˝àdanych u pacjentów z izolowa-
nym chrapaniem (Neill i in. 2002; Smith i Battagel
2004). Wynika to tak˝e z braku wystandaryzowa-
nej klasyfikacji dzia∏aƒ niepo˝àdanych i du˝ych
ró˝nic pomi´dzy urzàdzeniami. Wydaje si´, ̋ e ró˝-
nice w konstrukcji i wielkoÊci aparatów mogà po-
wodowaç ró˝ne dzia∏ania niepo˝àdane. U pacjen-
tów z OBPS opisywano przejÊciowe nadmierne
Êlinienie si´, dyskomfort ˝waczy i/lub stawu skro-
niowo˝uchwowego (Smith i Battagel 2004). Nale˝y
oczekiwaç podobnych skutków u pacjentów z izo-
lowanym chrapaniem (Fransson i in. 2002). U pa-
cjentów chrapiàcych leczonych aparatami wysu-
wajàcymi ˝uchw´ zaobserwowano zmiany w uz´-
bieniu, stàd potrzeba regularnej oceny dentystycznej
tych chorych (Kushida i in. 2006).

SkutecznoÊç leczenia aparatami wysuwajà-
cymi ˝uchw´ opiera si´ na subiektywnej ocenie
chrapania. Uzyskane dane sà s∏absze w porów-
naniu z wynikami leczenia za pomocà tych

samych urzàdzeƒ w przebiegu OBPS. W ocenie
skutecznoÊci okreÊlonych urzàdzeƒ stosowanych
wewnàtrz jamy ustnej nale˝y braç pod uwag´
wspó∏prac´ ze strony pacjenta. 

Doniesienia z literatury wskazujà na zmniej-
szenie chrapania u w∏aÊciwie wyselekcjonowa-
nych pacjentów (Smith i Battagel 2004). Poprawa
chrapania pod wzgl´dem jego nasilenia i g∏oÊnoÊci
zosta∏a udowodniona w badaniu klinicznym kon-
trolowanym placebo z u˝yciem niewysuwajà-
cych ˝uchwy aparatów do stosowania w jamie
ustnej (Cooke i Battagel 2006; Johnston i in.
2001). Autorzy sugerujà, ˝e znaczàce zmniej-
szenie chrapania mo˝e byç osiàgni´te u oko∏o
2/3 spoÊród w∏aÊciwie wyselekcjonowanych
chrapiàcych pacjentów (Cooke i Battagel 2006;
Vanderveken i in. 2004). Kontrowersyjna jest przy-
datnoÊç aparatów termoplastycznych („ugotuj-i-
-ugryê”), choç randomizowane, kontrolowane ba-
dania demonstrujà ich skutecznoÊç do stosowania
wewnàtrz jamy ustnej (Cooke i Battagel 2006).

W∏aÊciwe dobranie aparatu do zastosowania
w jamie ustnej wymaga specjalistycznej wiedzy
dentystycznej dotyczàcej iloÊci i stabilnoÊci z´bów,
stanu przyz´bia, obecnoÊci wype∏nieƒ kana∏owych,
implantów itp. Taka ewaluacja powinna obej-
mowaç tak˝e ocen´ czynników funkcjonalnych,
szczelnoÊci i przylegania urzàdzenia. W zwiàzku
z tym nie jest wskazane, aby dobór tych aparatów
do stosowania wewnàtrz jamy ustnej by∏ dokony-
wany przez pacjenta.

Zalecenie: W wybranych przypadkach lecze-
nie chrapania za pomocà aparatu do stosowania
wewnàtrz jamy ustnej mo˝e byç rozwa˝ane.

Na marginesie nale˝y dodaç, ˝e Niemieckie
Stowarzyszenie Dentystycznej Medycyny Snu za-
leca stosowanie tylko indywidualnie dostosowa-
nych aparatów (Braem i in. 2009; Randerath i in.
2011; Scherr i in. 2014; Schwarting i in. 2007),
dobieranych przez licencjonowanego dentyst´
(Kushida i in. 2006; Schwarting i in. 2007). Sto-
warzyszenie uzasadnia swojà rekomendacje tym,
˝e na podstawie dowodów naukowych tylko ten
sposób post´powania zapewnia korzyÊci d∏ugoter-
minowe. Ponadto tylko specjaliÊci, których kom-
petencje zosta∏y potwierdzone w∏aÊciwym egza-
minem, powinni dobieraç aparaty w leczeniu za-
burzeƒ aparatu z´bowo-˝uchwowego (np. stawu
skroniowo-˝uchwowego, malformacji itp.).

Leczenie chirurgiczne
Dane na temat skutecznoÊci leczenia chirur-

gicznego cz´sto sà ograniczone do krótkotrwa-
∏ych obserwacji i nie wszystkie typy zabiegów
zosta∏y poddane wiarygodnej ocenie. Uwzgl´dnio-
no ten fakt w formu∏owaniu niniejszych zaleceƒ. 
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SkutecznoÊç leczenia chirurgicznego jest
opisywana zwykle jako odsetek pozytywnych
wyników. Pozytywny wynik potwierdzany jest
na podstawie subiektywnej oceny chrapania
przez partnerów pacjentów. Niestety, definicja
sukcesu terapeutycznego ró˝ni si´ znaczàco
pomi´dzy badaniami, co z kolei nie pozwala
na naukowà metaanaliz´ wyników. Dlatego w ni-
niejszych wytycznych nie zastosowano metod
oceny odsetkowej do oceny skutecznoÊci lecze-
nia chirurgicznego.

W opinii autorów jedynie minimalnie inwa-
zyjna chirurgia powinna byç wybierana do lecze-
nia chrapania. Te procedury sà zwiàzane z ma∏ym
odsetkiem powik∏aƒ oko∏o- i pooperacyjnych. Le-
czenie chirurgiczne powinno byç wybierane w od-
niesieniu do indywidualnej anatomii. Nale˝y za-
znaczyç, ˝e podwy˝szony wskaênik masy cia∏a
zmniejsza skutecznoÊç leczenia chirurgicznego.
Tote˝ leczenie chirurgiczne pacjentów oty∏ych
powinno byç stosowane ostro˝nie. 

Zalecenie: W leczeniu chirurgicznym chra-
pania nale˝y preferowaç metody minimalnie
inwazyjne. 

Niedro˝noÊç nosa u pacjentów chrapiàcych
jest leczona tymi samymi technikami chirurgicz-
nymi, które sà stosowane u pozosta∏ych chorych.
Nie opisano interwencji wewnàtrz jam nosa,
które by∏yby stosowane specyficznie u chorych
chrapiàcych albo u osób z zaburzeniami oddy-
chania podczas snu. W przypadku niedro˝noÊci
nosa leczenie chirurgiczne mo˝e zmniejszyç
chrapanie, jednak d∏ugotrwa∏oÊci poprawy nie
mo˝na przewidzieç. Leczenie chirurgiczne w ob-
r´bie nosa powinno byç oparte na wyniku bada-
nia laryngologicznego i jest wskazane jedynie
u pacjentów zg∏aszajàcych niedro˝noÊç nosa.
Sam wynik badania przedmiotowego i badaƒ do-
datkowych nosa nie jest wskazaniem do leczenia
chirurgicznego u chorych niezg∏aszajàcych nie-
dro˝noÊci. Korzystny skutek chirurgii zatok przy-
nosowych w rhinosinusitis z polipami wynika
z poprawy przep∏ywu powietrza przez nos (To-
sun i in. 2009). 

Zalecenie: Je˝eli chrapanie jest zwiàzane
z niedro˝noÊcià nosa, mo˝na rozwa˝yç chirurgi´
nosa.

Chirurgia podniebienia mi´kkiego w chra-
paniu znaczàco zmieni∏a si´ od wczesnych lat
90., kiedy to ogranicza∏a si´ wy∏àcznie do rady-
kalnego usuni´cia tkanek. Obecnie chirurgia
ablacyjna zosta∏a zastàpiona przez mniej inwa-
zyjne, funkcjonalne techniki z oszcz´dzaniem
tkanek. Radykalne resekcje w rejonie podniebienia
mi´kkiego obecnie nie sà ju˝ wskazane, gdy˝
wiàza∏y si´ ze znaczàcym upoÊledzeniem funkcji

podniebienia. Tymczasem zachowanie funkcji pod-
niebienia mi´kkiego jest kluczowe, zwa˝ywszy, ˝e
nie ma mocnych medycznych wskazaƒ do leczenia
chrapania oraz ˝e dane na temat skutecznoÊci
chirurgii w chrapaniu sà ograniczone. 

Stosowane sà przede wszystkim nast´pu-
jàce techniki, które majà na celu usztywnienie
podniebienia mi´kkiego i/lub resekcj´ nadmiaru
tkanek mi´kkich, a w tym mechanizmie redukcj´
balotowania podniebienia podczas chrapania:
uwulopalatoplastyka (UPP) w celu usuni´cia nad-
miaru tkanek mi´kkich oraz leczenie Êródtkan-
kowe w celu usztywnienia tkanek w mechanizmie
bliznowacenia (chirurgia radiofrekwencyjna). Po-
nadto wykorzystuje si´ implanty podniebienia
mi´kkiego. Stosowanie Êrodków usztywniajàcych
– ostrzykiwanie Êrodkami usztywniajàcymi (Brietzke
i Mair 2001) – nie jest zalecane przez autorów tych
wytycznych, zw∏aszcza ̋ e substancje te nie sà zwykle
zarejestrowane do leczenia chrapania.

Dost´pne sà liczne badania na temat resek-
cji nadmiaru b∏ony Êluzowej za pomocà zimnych
narz´dzi (UPP) albo lasera (Berger i in. 2001;
Iyngkaran i in. 2006). UPP zwykle jest wykony-
wana ambulatoryjnie w znieczuleniu miejsco-
wym. Ból pooperacyjny jest zwykle znaczny
i wymaga leczenia przeciwbólowego przez 1–2
tygodnie. Z tego powodu autorzy niniejszych
zaleceƒ uwa˝ajà, ˝e procedura ta nie mo˝e byç
uznawana za minimalnie inwazyjnà. Mi´Ênie
podniebienia mi´kkiego powinny byç podczas
interwencji oszcz´dzane tak bardzo, jak to tylko
mo˝liwe. Jest wystarczajàca liczba dowodów,
w tym badania kontrolowane, które wskazujà,
˝e UPP zmniejsza chrapanie. Niemniej d∏ugoter-
minowa obserwacja wykaza∏a nawrót chrapania
u niektórych pacjentów, co w efekcie mo˝e wyma-
gaç kolejnych zabiegów (Hultcrantz i in. 2010).
W porównywalnym stopniu nawroty sà obser-
wowane tak˝e w innych interwencjach chirur-
gicznych w obr´bie podniebienia mi´kkiego.
Nale˝y przeprowadziç dalsze badania w celu
oceny, którzy pacjenci odniosà najwi´cej korzy-
Êci z tej metody leczenia. 

Klasyczna chirurgia podniebienia mi´kkiego
– uwulopalatofaryngoplastyka (UPPP) zawsze obej-
muje tonsillektomi´ (o ile migda∏ki podniebien-
ne nie zosta∏y usuni´te wczeÊniej). W zwiàzku
z czym wskazania do UPPP z tonsillektomià sà
bardzo ograniczone. Zwykle dost´pne sà mniej
inwazyjne alternatywne metody leczenia. Nie-
mniej UPPP jest efektywnà procedurà w celu
zmniejszenia chrapania i zosta∏o to potwierdzo-
ne wieloma badaniami. D∏ugoletnie obserwacje
(do 10 lat) wskazujà, ˝e w niektórych podgrupach
pacjentów wykazywane jest zmniejszenie skutecz-
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noÊci leczenia w ciàgu pierwszego roku od inter-
wencji (Hicklin i in. 2000; Levin i Becker 1994).

SkutecznoÊç metod zwi´kszajàcych sztywnoÊç
podniebienia mi´kkiego przez koagulacj´ tkanek
(chirurgia radiofrekwencyjna) zosta∏a potwierdzo-
na w badaniach kontrolowanych placebo (Stuck
i in. 2005). Choç chrapania zwykle nie udaje si´
ca∏kowicie wyeliminowaç, procedura jest bez-
pieczna i efektywna (Stuck i in. 2003). Skutecz-
noÊç tej metody wzrasta, jeÊli ∏àczy si´  jà z UPP,
czyli w tak zwanej uwulopalatoplastyce wspomaga-
nej radiofrekwencjà (RFUPP). To ∏àczone podejÊcie
jest jednak zwiàzane ze zwi´kszonym  ryzykiem
powik∏aƒ pooperacyjnych (Baisch i in. 2009). 

Implanty podniebienia mi´kkiego mogà
zmniejszyç chrapanie u wi´kszoÊci pacjentów
i sà zwiàzane z minimalnà liczbà powik∏aƒ po-
operacyjnych (Skjöstad i Nordgard 2011). Zasto-
sowanie tej metody wymaga jednak okreÊlonych
warunków anatomicznych, czyli wystarczajàcej
gruboÊci podniebienia mi´kkiego, aby implanty
mog∏y zostaç umieszczone bezpiecznie w mi´-
Êniach. Opisywano oko∏o 5% odrzutów w przy-
padku implantów poliestrowych. Po poczàtkowej
poprawie u cz´Êci pacjentów nast´puje nawrót
chrapania (Maurer i in. 2005). Tà technikà nie
mo˝na usunàç bàdê zmniejszyç iloÊci tkanki
mi´kkiej. Natomiast w wybranych przypadkach
mo˝na rozwa˝yç konserwatywne usuni´cie tka-
nek mi´kkich jako uzupe∏nienie tej techniki. 

Zalecenie: UPP, chirurgia radiofrekwencyjna i im-
planty podniebienia mi´kkiego mogà byç stosowane
samodzielnie albo w po∏àczeniu, jeÊli przyczynà
chrapania jest nieprawid∏owa budowa podniebienia
mi´kkiego. UPPP mo˝e byç tak˝e rozwa˝ana, choç
jest ona zwiàzana z wi´kszym ryzykiem pooperacyj-
nym i z wi´kszym odsetkiem powik∏aƒ.

Nie ma wskazaƒ do inwazyjnego leczenia
chirurgicznego podstawy j´zyka, takich jak glo-
sektomia poÊrodkowa lub inne podobne metody.
Nie ma tak˝e wskazaƒ do zastosowania inter-
wencji polegajàcych na zwi´kszeniu przestrzeni
zaj´zykowej, takich jak podwieszenie koÊci gnyko-
wej, wysuni´cie mi´Ênia bródkowo-j´zykowego,
podwieszenie j´zyka. W wybranych przypadkach
mo˝na rozwa˝yç mniej inwazyjnà chirurgi´ pod-
stawy j´zyka, tj. zmniejszenie migda∏ka j´zyko-
wego albo chirurgi´ radiofrekwencyjnà. Wst´pne
dane potwierdzajà ograniczonà redukcj´ chrapa-
nia po zabiegach radiofrekwencyjnych (Welt i in.
2007). Porównywalne dane dla redukcji migda∏ka
j´zykowego nie sà obecnie dost´pne.

Zalecenie: JeÊli przyczynà chrapania jest nie-
prawid∏owa budowa podstawy j´zyka, mo˝na za-
stosowaç chirurgi´ radiofrekwencyjnà podstawy
j´zyka albo zmniejszenie migda∏ka j´zykowego.

Podsumowanie zaleceƒ: W chirurgicznym
leczeniu chrapania nale˝y wybieraç metody mi-
nimalnie inwazyjne, a wybór metody powinien
byç ÊciÊle uzale˝niony od warunków anatomicz-
nych u danego pacjenta.

Dalsze post´powanie
Po odpowiednim czasie od interwencji tera-

peutycznej nale˝y oceniç skutecznoÊç i jakoÊç
leczenia, a jeÊli to konieczne, zaplanowaç dalsze
post´powanie. Wskazana jest kontrola po 2–3
miesiàcach oraz po roku. JeÊli objawy nawracajà
po pewnym czasie, trzeba ponownie oceniç wy-
wiady, badania przedmiotowe, a w wybranych
przypadkach w∏àczaç metody diagnostyczne
w celu oceny progresji do OBPS. 

Konflikt interesów 
Borys A. Stuck otrzyma∏ dofinansowanie badaƒ,

wynagrodzenie za konsultacj´ oraz dofinansowa-
nie kosztów podró˝y od Aspire Medical; Celon AG
medical instruments; Olympus; Sutter Medizin-
technik; Neuwirth Medical Products; Philips Heal-
thcare; Fachlabor Dr. W. Klee; Heinen & Löwenstein;
Fisher & Paykel Healthcare i Inspire Medical.

Armin Steffen otrzyma∏ dofinansowanie ba-
daƒ, wynagrodzenie za konsultacj´ oraz dofinan-
sowanie kosztów podró˝y od Creative-Ceutical,
Südbadische Apothekerkammer, Pharmazeuti-
sche Zeitung, ResMed oraz Inspire Medical.

Hans Pistner posiada akcje Fresenius Medical
Care oraz Rhön-Klinikum AG. 

Thomas Kühnel otrzyma∏ dofinansowanie
badaƒ, wynagrodzenie za konsultacj´ oraz dofinan-
sowanie kosztów podró˝y od Merz Pharmaceuti-
cals, Sutter Medizintechnik, Neuwirth Medical
Products i STORZ Endoskope oraz jest posiada-
czem praw do patentu europejskiego (1833436)
i niemieckiego (10 2005 000 702). 

Thomas Verse otrzyma∏ dofinansowanie
badaƒ od ReVENT oraz SileoMED. 

Joachim T. Maurer otrzyma∏ dofinansowanie
badaƒ, wynagrodzenie za konsultacj´ oraz dofinan-
sowanie kosztów podró˝y od Inspire Medical, Glaxo-
SmithKline, Olympus, Heinen & Löwenstein, Novar-
tis, Fisher & Paykel, ReVENT oraz Medtronic. 

Susanne Schwarting otrzyma∏a wynagro-
dzenie za konsultacj´ lub wyk∏ady od SCHEU-
-Dental Technology, SomnoMED, ResMed i ró˝-
nych laboratoriów dentystycznych.

Clemens Heiser otrzyma∏ wsparcie na realiza-
cj´ spotkania naukowego od Happersberger oto-
pront, NMP Neuwirth Medical Products, Heinen &
Löwenstein, Inspire Medical, Fisher & Paykel Heal-
thcare, VIVISOL, Institut Schilling, ResMed, Ni-
ghtBalance B.V. i Weinmann Geräte für Medizin.
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▲

Reinhard Müller, Gerald Gronke, Alfred Dreher
i Michael Herzog nie majà konfliktu interesów.

Raport z tworzenia wytycznych
Opracowanie niniejszych wytycznych zosta∏o

zainicjowane przez Niemieckie Towarzystwo Oto-
laryngologii, Chirurgii G∏owy i Szyi (Deutsche Ge-
sellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf-
und Hals-Chirurgie e.V., DGHNO), a pierwszemu
autorowi wytycznych (Stuck) zosta∏o przydzielone
zadanie ich stworzenia. W celu zapewnienia podej-
Êcia interdyscyplinarnego wszystkie zaanga˝owane
stowarzyszenia i grupy interesu zosta∏y zaproszo-
ne do uczestnictwa w tym procesie w maju 2012
roku. Skontaktowano si´ z nast´pujàcymi instytu-
cjami: Niemieckim Kolegium Lekarzy Rodzinnych
i Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (DGE-
AM), Niemieckim Towarzystwem Medycyny Snu
(DGSM), Niemieckim Towarzystwem Oddechowym
(DGP), Niemieckim Towarzystwem Chirurgii Jamy
Ustnej i Szcz´kowo-Twarzowym (DGMKG), Nie-
mieckim Zrzeszeniem Zawodowym Otolaryngolo-
gów, Niemieckim Stowarzyszeniem Dentystycz-
nym Medycyny Snu (DGZS), Unià Przewlek∏ych Za-
burzeƒ Snu (AVSD). Instytucje te by∏y poproszone
o wskazanie swoich przedstawicieli, którzy wejdà
do grupy opracowujàcej wytyczne, oraz autorów
do napisania wytycznych w celu zapewnienia po-
dejÊcia interdyscyplinarnego na wczesnym etapie
tworzenia wytycznych.

W wyniku tego zaproszenia DGMKG wydele-
gowa∏o jednego przedstawiciela jako autora
i cz∏onka grupy eksperckiej, DGEAM zdecydowa∏o
o nieuczestniczeniu w procesie. Poczàtkowo
DGSM i DGP chcia∏y wziàç udzia∏ w procesie
i wydelegowa∏y autorów, ale wycofa∏y si´ w póê-
niejszych etapach prac. DGSZ i Zawodowy Zwià-
zek Otolaryngologów oraz AVSD nie wydelego-
wa∏y autorów do wytycznych, ale bra∏y udzia∏
w procesie grupy eksperckiej.

Miejsce i data zebraƒ grupy eksperckiej
oraz proces delficki 

Grupa ekspercka zebra∏a si´ w celu oceny
i rewizji dost´pnych wytycznych w Mannheim,
w Niemczech, 21 lutego 2013 roku pod przewod-
nictwem Helmuta Sittera (Marburg). Uczestnicy
tego spotkania otrzymali wst´pnà wersj´ wytycz-
nych przed zebraniem. Na podstawie tej wst´p-
nej wersji i w zgodzie z formalnymi zasadami
grupy eksperckiej przedyskutowano zawartoÊç
tej wersji, a sprawy kontrowersyjne poddano
g∏osowaniu w celu uzyskania konsensusu. Uznano,

˝e podczas g∏osowania wystarczy zwyk∏a wi´k-
szoÊç g∏osów. W grupie eksperckiej uczestniczyli
nast´pujàcy delegaci: Alfred Dreher (DGHNO),
Clemens Heiser (DGHNO), Gerald Gronke (Nie-
mieckie Zrzeszenie Zawodowe Otolaryngologów),
Michael Herzog (DGHNO), Joachim T. Maurer
(DGHNO), Reinhard Müller (AVSD), Hans Pistner
(DGMKG), Susanne Schwarting (DGZS), Helmut
Sitter, Boris A. Stuck (DGHNO) i Thomas Verse
(DGHNO).

Wnioski z zebrania grupy eksperckiej by∏y
nast´pnie ponownie dyskutowane w nieanoni-
mowym procesie delfickim. Cz∏onkowie procesu
delfickiego byli autorami wytycznych, ale rów-
noczeÊnie cz∏onkami grupy eksperckiej. W celu
opracowania wytycznych zastosowano dwie tech-
niki osiàgania konsensusu: proces grupy eksperc-
kiej oraz proces delficki. W procesie grupy eks-
perckiej wszyscy cz∏onkowie spotykali si´ w ÊciÊle
okreÊlonych warunkach pod przewodnictwem
neutralnego mediatora. Proces dzieli si´ na nast´-
pujàce kroki:

1. Prezentacja zaleceƒ w celu ich oceny.
2. Ka˝dy cz∏onek ocenia zalecenia i przedsta-

wia komentarz zarówno do propozycji zale-
ceƒ, jak i zaprezentowanych algorytmów.

3. Neutralny mediator zbiera komentarze, 
a podobne komentarze sà podsumowywane. 

4. Dla ka˝dej propozycji zmian przeprowadza
si´ g∏osowanie, czy powinna byç poddana 
dyskusji. 

5. Nast´pnie ustala si´ kolejnoÊç propozycji
zmian do dyskusji. 

6. Dyskusja odbywa si´ w ustalonej kolej-
noÊci.

7. G∏os wi´kszoÊci jest odnotowywany, a przed
kolejnym spotkaniem wytyczne sà zmie-
niane w zale˝noÊci od wyniku g∏osowania.

8. Na kolejnym spotkaniu wszystkie kroki 
od 1 do 6 sà powtarzane. 

Proces ten powtarza si´ tak d∏ugo, a˝ zosta-
nie osiàgni´ty konsensus. Dla wszystkich pytaƒ
i sugestii, które zosta∏y ocenione jako mniej
wa˝ne, jest stosowany nieanonimowy proces
delficki. Proces delficki ma podobnà struktur´
formalnà, ale w odró˝nieniu od zebrania grupy
eksperckiej cz∏onkowie nie spotykajà si´ osobi-
Êcie, ale komunikujà si´ w formie pisemnej.

Finansowanie i konflikt interesów
Wytyczne by∏y opracowane z funduszów

Niemieckiego Towarzystwa Otolaryngologii,
Chirurgii G∏owy i Szyi bez korzystania z fundu-
szów zewn´trznych. Wszyscy autorzy ujawnili
potencjalny konflikt interesów, tj. powiàzania
z przemys∏em farmaceutycznym i wytwórcami
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sprz´tu medycznego. Ten potencjalny konflikt in-
teresów by∏ oceniany przez zespó∏ koordynatorów.
Oceniono, ˝e nie dyskwalifikuje ˝adnego z auto-
rów w uczestnictwie w procesie. OÊwiadczenia
dotyczàce konfliktu interesów autorów zosta∏y
zebrane i zaprezentowane jako suplement
do wytycznych. 

Wa˝noÊç i aktualizacja tych wytycznych
Wytyczne niniejsze b´dà wa˝ne do sierpnia

2016 roku, po czym powinna nastàpiç weryfika-
cja ich zawartoÊci i potencjalna aktualizacja.
JeÊli koordynator wytycznych uzyska informacje
na temat nowych istotnych doniesieƒ, które
wymaga∏yby pilnej aktualizacji, mo˝e byç ona
przeprowadzona wczeÊniej. 

Dystrybucja wytycznych
Po zakoƒczeniu procesu delfickiego wytyczne

zosta∏y przes∏ane do oceny i komentarza zaanga-
˝owanym towarzystwom, a tak˝e do Niemieckiego
Stowarzyszenia Nauk Dentystycznych, Jamy
Ustnej i Czaszkowo-Szcz´kowych. Zwiàzek Zawo-
dowy, AVSD, DGMKG, DGZMK nie mia∏y dal-
szych komentarzy. DGZS poprosi∏o o w∏àczenie
zdania odr´bnego na temat leczenia z wykorzy-
staniem urzàdzeƒ do zastosowania wewnàtrz
jamy ustnej, które obecnie znajduje si´ w odpo-
wiednim fragmencie wytycznych. W lipcu 2013
roku obecna wersja wytycznych zosta∏a zapre-
zentowana i zaakceptowana przez jej inicjatora,
czyli Niemieckie Towarzystwo Otolaryngologii
i Chirurgii G∏owy i Szyi. ●

T∏umaczenie: 
dr med. Marcin Straburzyƒski
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INVERTED PAPILLOMA OF THE NASAL CAVITIES
AND PARANASAL SINUSES

Inverted papilloma is a rare benign neoplasm, which
occurs predominantly in the nasal cavities and sinu-
ses. The clinical symptoms are nonspecific, such as
unilateral nasal obstruction, anosmia, bleeding and
headaches. The direct cause of this lesion is still
unknown and is an aim of many studies. Most of
them suggest viral etiology. Microscopic examina-
tion shows a benign lesion. However, clinically it has
a tendency to recur, invade local tissues or coexist
with the squamous cell carcinoma. Thorough pre-
operational assessment of tumor’s size and localiza-
tion is essential for proper treatment, to ensure
the lesion is excised within the margins of healthy
tissue. The long-term follow-up is necessary in this
type of neoplasm, due to the high risk of recurrence
or metachronic cancer. The purpose of this paper is
to familiarize the clinician with the features of this
lesion and its morphological differential diagnosis.

(Mag. ORL, 2016, 59, XV, 123–127)

Key words:
inverted papilloma, schneiderian papilloma, 
sinonasal papilloma

BRODAWCZAK ODWRÓCONY JAM
NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH

lek. Aleksandra Pietrzak, prof. dr hab. Andrzej Marsza∏ek

Brodawczak odwrócony (ang. inverted
papilloma, IP) to ∏agodny nowotwór pochodze-
nia nab∏onkowego. W starszym piÊmiennictwie
mo˝na spotkaç inne jego nazwy, takie jak: guz
Ringertza, brodawczak przejÊciowy, brodawczak
Schneidera, brodawczak odwrócony Ewinga. Na-
le˝y on do grupy brodawczaków, niez∏oÊliwych
zmian powsta∏ych z b∏ony Schneidera, czyli b∏ony
wyÊcie∏ajàcej jamy nosa oraz zatoki przynosowe.
W tej grupie zmian mo˝na wyró˝niç trzy typy hi-
stologiczne brodawczaków: odwrócony (jest to
typ najcz´stszy), egzofityczny (okreÊlany niekie-
dy jako przegrodowy, grzybowaty) i onkocytarny
(inaczej walcowaty, cylindryczny) (Vorasubin
i in. 2013).

Histologicznie brodawczak odwrócony cha-
rakteryzuje si´ endofitycznym wzrostem polega-
jàcym na wrastaniu powierzchownego nab∏onka
do ∏àcznotkankowego podÊcieliska. Zmiany typu
IP, mimo braku cech z∏oÊliwoÊci, majà sk∏onnoÊç
do wznowy, miejscowego naciekania oraz mogà
ulec transformacji w kierunku raka p∏askona-
b∏onkowego. Dlatego wa˝ne jest ich odpowiednie
diagnozowanie i resekcja w granicy zdrowych
tkanek (Iqbal i in. 2008).

Objawy wywo∏ane nowotworem mogà byç
nieco odmienne w zale˝noÊci od umiejscowienia
brodawczaka. Najcz´Êciej wyst´puje upoÊledzenie
dro˝noÊci nosa, jednostronny wyciek z nosa, krwa-
wienie, os∏abienie w´chu i bóle g∏owy (Wieneke
i Koeller 2007).

Epidemiologia
Brodawczak odwrócony jest rzadkim nowo-

tworem, który stanowi oko∏o 0,5–4% pierwot-
nych nowotworów nosa. Najcz´Êciej wyst´puje
mi´dzy piàtà i siódmà dekadà ˝ycia, a przypadki
u dzieci sà nieliczne (Segal i in. 1986). Wykazano
cz´stsze wyst´powanie tego nowotworu u p∏ci
m´skiej (ok. 4–5 razy) oraz u osób rasy kauka-
skiej (Seshul i in. 1995).

Etiopatogeneza
Nie uda∏o si´ ustaliç jednoznacznej przyczyny

powstawania brodawczaka odwróconego. Jedna
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z najbardziej prawdopodobnych hipotez zak∏ada
udzia∏ czynników wirusowych, pod uwag´ brana
jest przede wszystkim infekcja EBV i HPV. 

Autorzy hipotezy opierajàcej si´ na specyficz-
nych etapach rozwoju embrionalnego zwrócili
uwag´ na fakt, ̋ e b∏ona Schneidera wyÊcie∏ajàca
nos i zatoki przynosowe wywodzi si´ z ektoder-
malnej inwazji plakody w´chowej, która nast´p-
nie ulega wieloetapowym przemianom. Liczne
modyfikacje strukturalne w jej obr´bie mogà
z kolei predysponowaç do ró˝nicowania nowo-
tworowego (Salomone i in. 2008).

Inna teoria zak∏ada pod∏o˝e zapalne powsta-
wania zmian typu IP. W badaniach histopatolo-
gicznych zaobserwowano, ˝e populacja komórek
zapalnych w obr´bie brodawczaków odwróco-
nych jest liczna, w przeciwieƒstwie do innych
typów brodawczaka (Roh i in. 2004).

Hipoteza o zwiàzku brodawczaka odwróco-
nego z ekspozycjà zawodowà na takie substan-
cje, jak py∏ drzewny, py∏ skórzany, pary chromu
i niklu oraz formaldehyd nie zosta∏a jak dotàd
potwierdzona. SpoÊród innych czynników Êrodo-
wiskowych prawdopodobny jest zwiàzek powsta-
wania tej zmiany z paleniem papierosów, ale wy-
niki badaƒ nie sà jednoznaczne (Barbieri i in.
2005). W badaniach Macdonalda i wspó∏autorów
zastosowano metod´ PCR, by wykryç genom EBV
w preparatach brodawczaka odwróconego. DNA
tego wirusa wykryto w 13 z 20 próbek pocho-
dzàcych z brodawczaka (Macdonald i in. 1995).
Jednak podobne badania Gaffey i wspó∏autorów
z zastosowaniem PCR i hybrydyzacji in situ nie
potwierdzi∏y wyraênego zwiàzku infekcji EBV
z powstawaniem zmian typu IP. We wspomnia-
nych badaniach wykrywano DNA wirusa jedynie
w obr´bie nielicznych limfocytów, a nie komórek
nab∏onka. Wydaje si´ wi´c, ˝e teoria ta wymaga
dalszych analiz (Gaffey i in. 1996).

Lawson z zespo∏em analizowali dost´pne
wyniki badaƒ, ˝eby ustaliç zwiàzek mi´dzy po-
wstaniem brodawczaka a infekcjà HPV. W bro-
dawczakach innych ni˝ IP odsetek wykrytego
materia∏u HPV by∏ wy˝szy. JeÊli chodzi o przy-
padki brodawczaka odwróconego, ustalono, ˝e
infekcja wyst´powa∏a najcz´Êciej w przypadkach
z jednoczesnà obecnoÊcià dysplazji lub raka p∏a-
skonab∏onkowego. Na podstawie przedstawio-
nych danych zak∏ada si´, ˝e mo˝liwy jest rów-
nie˝ mechanizm hit and run, co oznacza∏oby, ˝e
infekcja wirusem HPV mo˝e byç konieczna
do inicjacji procesu nowotworzenia, ale nie jest
niezb´dna do jego podtrzymania. To mog∏oby t∏u-
maczyç, dlaczego w niektórych przypadkach IP
nie udaje si´ wykryç materia∏u wirusa (Lawson
i in. 2008).

Lokalizacja
Brodawczaki odwrócone, podobnie jak onko-

cytarne, najcz´Êciej lokalizujà si´ w obr´bie
bocznej Êciany jamy nosa, zatoki sitowej lub
szcz´kowej, nieco rzadziej obejmujà zatoki czo-
∏owe, klinowe i przegrod´ nosa. Natomiast wi´k-
szoÊç brodawczaków egzofitycznych powstaje
w rejonie przegrody nosa (Anari i Carrie 2010).

Mo˝liwe, ˝e taka lokalizacja zmian wynika
z faktu, ̋ e przegroda nosa jest zbudowana z nie-
wielkiej iloÊci tkanek mi´kkich, tak wi´c endofi-
tyczny wzrost szybko napotka∏by opór ze strony
chrzàstki, wymuszajàc niejako rozrost egzofitycz-
ny (Barnes 2002). Wi´kszoÊç zmian, ponad 90%,
wyst´puje jednostronnie (Salomone i in. 2008).

Obraz makroskopowy
W badaniu przedmiotowym najcz´Êciej

stwierdza si´ obecnoÊç polipowatej, nieprzezro-
czystej, uszypu∏owanej zmiany barwy szarej,
bladoró˝owej lub be˝owej. Zmiana cz´sto ma
budow´ zrazikowà i nieregularnà powierzchni´,
przypominajàcà owoc morwy. Brodawczak od-
wrócony zwykle jest kruchy i silnie unaczyniony,
dlatego ∏atwo krwawi przy dotyku (Kotulska-KliÊ
i JaÊkiewicz-Burnejko 2009).

Obraz mikroskopowy
G∏ównà cechà obrazu histopatologicznego

zmian typu IP jest obecnoÊç palczastych wypu-
stek nab∏onka p∏askiego, wrastajàcych endofi-
tycznie w g∏àb le˝àcego pod nim podÊcieliska.
Stàd te˝ wywodzi si´ nazwa „brodawczak odwró-
cony”. Nowotwór mo˝e tworzyç krypty, które
zachowujà ∏àcznoÊç z powierzchownà warstwà
nab∏onka. Nierzadko obecne sà równie˝ komórki
kubkowe oraz drobne torbiele Êluzowe wtràcone
w obr´bie nab∏onka (Wassef, Batra i Barnett 2012).

Nab∏onek jest wielowarstwowy, mo˝e si´
sk∏adaç z 5–30 warstw komórek nab∏onka typu
p∏askiego, oddechowego lub przejÊciowego.
B∏ona podstawna zwykle jest cienka, delikatna,
o zachowanej ciàg∏oÊci. W podÊcielisku nierzadko
mo˝na zauwa˝yç zmiany odczynowe, z obecno-
Êcià granulocytów oboj´tnoch∏onnych lub zapa-
lenia przewlek∏ego, a tak˝e obrz´k lub w∏óknie-
nie. Cz´sto widoczne sà neutrofile migrujàce
w poprzek warstw nab∏onka, natomiast eozyno-
file wyst´pujà rzadko, co u∏atwia ró˝nicowanie
z polipami alergicznymi (Barnes 2002).

Mitozy w obr´bie komórek brodawczaka od-
wróconego sà doÊç rzadkie i zwykle ograniczo-
ne do warstwy podstawnej i przypodstawnej.
W 10–20% zmian mo˝e wyst´powaç rogowace-
nie, a maksymalnie w 20% zmian stwierdza si´
cechy dysplazji. W tych przypadkach konieczna
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jest bardzo dok∏adna ocena materia∏u histopato-
logicznego pod kàtem z∏oÊliwoÊci (McLoughlin
2013).

Badania obrazowe
Tomografia komputerowa. Obrazy uzyskane

metodà tomografii komputerowej (TK) w przy-
padku IP nie sà charakterystyczne. Zwykle
przedstawiajà brodawczaka jako mas´, która
si´ga od przewodu nosowego Êrodkowego w kie-
runku ujÊcia zatoki szcz´kowej (Savy i in. 2000). 

W przypadku IP o mniej charakterystycznej
lokalizacji sugestywny jest obraz miejscowych
ognisk hiperostozy, czyli ekscentrycznego po-
grubienia koÊci w ograniczonym miejscu. Nale˝y
odró˝niç od niego rozlane koncentryczne pogru-
bienie, które jest cechà rozsianej hiperostozy,
wyst´pujàcej w przypadku przewlek∏ego zapale-
nia zatok (Thapa 2010). 

Lee z zespo∏em porównywali zale˝noÊç mi´-
dzy wyst´powaniem ogniskowej hiperostozy
w obr´bie Êciany zatok przynosowych a wyst´-
powaniem IP. Ustalono, ˝e ogniska hiperostozy
odpowiadajà lokalizacji brodawczaka odwróconego
w ponad 89% przypadków, najcz´Êciej dotyczy to
zmian w zatokach czo∏owych, szcz´kowych, sito-
wych i klinowych. Prawdopodobnie przyczynà
powstawania ognisk hiperostozy jest uszkodze-
nie naczyƒ oraz podra˝nienie tkanek koÊci wy-
wo∏ane wzrostem nowotworu (Lee i in. 2007).

Nie wypracowano jeszcze jednej, ogólnie
przyj´tej klasyfikacji zaawansowania klinicznego
zmian typu IP. Mimo ˝e brodawczak odwrócony
jest zmianà ∏agodnà, to jego miejscowa agre-
sywnoÊç, ryzyko wznowy i mo˝liwoÊç wspó∏ist-
nienia zmian z∏oÊliwych sprawia, ˝e bardzo
istotny jest wybór odpowiedniej metody lecze-
nia, z uwzgl´dnieniem przedoperacyjnej oceny
rozleg∏oÊci i dok∏adnej lokalizacji nowotworu.
Krouse zaproponowa∏ stosowanie klasyfikacji
na podstawie obrazu uzyskanego metodà TK.
Klasyfikacja wg Krousego wyglàda nast´pujàco:

T1 – nowotwór ograniczony wy∏àcznie do
jamy nosowej, nie zajmuje zatok przyno-
sowych. 

T2 – nowotwór obejmuje kompleks ujÊciowo-
-przewodowy, zatoki sitowe i/lub Êrod-
kowà cz´Êç zatoki szcz´kowej.

T3 – nowotwór zajmuje pozosta∏e cz´Êci za-
toki szcz´kowej, zatok´ klinowà i/lub 
czo∏owà. 

T4 – nowotwór zajmuje okolice poza jamà
nosa i zatokami przynosowymi, np. 
oczodó∏, przestrzenie wewnàtrzczasz-
kowe. Ponadto ka˝dy guz o cechach 
z∏oÊliwoÊci (Krouse 2000).

Rezonans magnetyczny. Rezonans magne-
tyczny w porównaniu z tomografià komputerowà
pozwala lepiej oceniç tkanki mi´kkie, co u∏atwia
odró˝nienie brodawczaka odwróconego od zmian
zapalnych oraz wyraênie uwidacznia granic´
mi´dzy brodawczakiem a tkankami obj´tymi od-
czynem zapalnym i zalegajàcymi wydzielinami,
umo˝liwiajàc precyzyjne okreÊlenie rozleg∏oÊci
nowotworu (Wassef, Batra i Barnett 2012). 

Ojiri i wspó∏autorzy, opisujàc charaktery-
styczne cechy brodawczaka w obrazie MR,
stwierdzili pewnà prawid∏owoÊç w postaci tzw.
convoluted cerebriform pattern (CCP) (Ojiri
i in. 2000). Termin ten po raz pierwszy zosta∏
u˝yty przez Barnesa i wspó∏autorów do opisu ma-
kroskopowego wyglàdu brodawczaka (Barnes,
Verbin i Gnepp 1985). Póêniej odkryto, ˝e od-
zwierciedleniem wspomnianego wyglàdu jest
analogiczny obraz w MR, który ma postaç na-
przemiennie u∏o˝onych pofa∏dowanych linii o wy-
sokiej i niskiej intensywnoÊci sygna∏u; pasma te
najprawdopodobniej odpowiadajà elementom
podÊcieliska i nab∏onka wielowarstwowego (Ojiri
i in. 2000). 

Z kolei Jeon z zespo∏em analizowali, czy wy-
st´powanie CCP jest cechà pozwalajàcà na odró˝-
nienie brodawczaka odwróconego od z∏oÊliwych
nowotworów jamy nosowej i zatok przynosowych
na podstawie obrazu uzyskanego metodà MR.
W badanych przez nich przypadkach CCP by∏ obec-
ny u wszystkich pacjentów z IP i u 13% chorych,
u których stwierdzono nowotwór z∏oÊliwy jamy
nosowej lub zatok. Ponadto podejrzewa si´, ˝e
ogniskowa utrata tego charakterystycznego ob-
razu mo˝e Êwiadczyç o wspó∏istniejàcym procesie
z∏oÊliwym (Jeon i in. 2008).

Wspomnianà klasyfikacj´ wg Krousego za-
stosowali Oikawa i wspó∏autorzy w badaniu
za pomocà MR. Przedoperacyjnà klasyfikacj´
na podstawie obrazu MR skorelowano z póêniej-
szym wynikiem badania patologicznego i obra-
zem chirurgicznym. Ustalono, ˝e w wi´kszoÊci
przypadków rezonans magnetyczny pozwala∏
na odpowiednià ocen´ zaawansowania kliniczne-
go, tak wi´c w przypadku IP zarówno tomografia
komputerowa, jak i rezonans magnetyczny sà od-
powiednimi, komplementarnymi wzgl´dem siebie
technikami, które pozwalajà na w∏aÊciwà ocen´
przedoperacyjnà nowotworu (Oikawa i in. 2003).

Brodawczak odwrócony a rak 
Rak p∏askonab∏onkowy w obr´bie brodaw-

czaka odwróconego mo˝e byç nowotworem syn-
chronicznym bàdê rozwinàç si´ po uprzedniej re-
sekcji brodawczaka (rak metachroniczny). Oko∏o
61% przypadków to raki synchroniczne, a 39%
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metachroniczne (Barnes 2002). Rak p∏askona-
b∏onkowy mo˝e powstaç zarówno wskutek
transformacji z∏oÊliwej komórek brodawczaka,
o czym Êwiadczà wspó∏istniejàce zmiany typu
dysplazji, raka in situ i raka inwazyjnego, a tak˝e
mo˝e wyst´powaç w postaci odr´bnego ogniska
nowotworu z∏oÊliwego w okolicy IP o zdecydo-
wanych cechach zmiany ∏agodnej. Jak dotàd nie
ustalono przyczyn, które prowadzà do rozwoju
raka p∏askonab∏onkowego w obr´bie brodawcza-
ka odwróconego. Cz´stoÊç wyst´powania raka
p∏askonab∏onkowego w IP wynosi oko∏o 7%
w przypadku nowotworu synchronicznego i 3,5%
w przypadku nowotworu metachronicznego
(Mirza i in. 2007). Rak p∏askonab∏onkowy wywo-
dzàcy si´ z IP jest zwykle nowotworem o wysokim
stopniu zró˝nicowania. Nawet w zaawansowa-
nych przypadkach choroby przerzuty do w´z∏ów
ch∏onnych sà rzadkie (Yu i Liu 2013). 

Pomocne w wykrywaniu ognisk raka p∏asko-
nab∏onkowego w preparatach IP mogà byç bada-
nia immunohistochemiczne. Lin z zespo∏em ana-
lizowali ekspresj´ p16, EGFR, cykliny D1 oraz p53
w brodawczaku odwróconym oraz raku p∏asko-
nab∏onkowym. Ustalono, ˝e niska ekspresja p16
korelowa∏a ze z∏oÊliwoÊcià nowotworu. Pozytyw-
ny odczyn na obecnoÊç bia∏ka p53 by∏ natomiast
markerem obecnym w 62% zmian z∏oÊliwych.
Wed∏ug opisywanych badaƒ ocena ekspresji
EGFR i cykliny D1 nie jest markerem ró˝nicujà-
cym obie zmiany (Lin i in. 2013). 

Ingle i wspó∏autorzy oceniali ekspresj´
CD44 w preparatach brodawczaka odwróconego
i raka p∏askonab∏onkowego. Stwierdzono, ˝e
100% zmian ∏agodnych wykazuje silnà ekspresj´
CD44, natomiast w przypadku raka inwazyjnego
dochodzi do utraty ekspresji tego bia∏ka (Ingle
i in. 1998).

W retrospektywnym badaniu Liang z zespo-
∏em analizowano odsetek prze˝ywalnoÊci pa-
cjentów z rakiem p∏askonab∏onkowym zlokalizo-
wanym w obr´bie brodawczaka odwróconego.
W wynikach tego badania wykazano 5-letnie
prze˝ycie na poziomie 39,6%, a 10-letnie prze-
˝ycie – 31,8%. Ustalono, ˝e g∏ównymi czynnikami
wp∏ywajàcymi na prognoz´ sà: zaawansowany
wiek, stadium zaawansowania klinicznego oraz
obecnoÊç nowotworu metachronicznego (Liang
i in. 2015). 

Diagnostyka ró˝nicowa
W diagnostyce ró˝nicowej brodawczaka od-

wróconego nale˝y uwzgl´dniç: polipy z metaplazjà
p∏askonab∏onkowà, brodawki zwyk∏e (verucca
vulgaris), zmiany o typie odpryskowiaka – respi-
ratory epithelial adenomatoid hamartoma (REAH)

oraz raka p∏askonab∏onkowego. Pewne rozpo-
znanie pozwala postawiç wy∏àcznie badanie
histopatologiczne.

W przypadku polipów nosa z metaplazjà p∏a-
skonab∏onkowà zwykle wyst´puje pogrubia∏a
szkliwiejàca b∏ona podstawna, wyraêne gruczo∏y
Êluzowe i du˝a liczba komórek nacieku zapal-
nego typu eozynofilów. W przeciwieƒstwie
do brodawczaka odwróconego, w polipie nie wy-
st´puje migracja neutrofilów w obr´bie warstw
nab∏onka (Barnes i in. 2005).

W niektórych przypadkach brodawczak
odwrócony mo˝e wykazywaç cechy zbli˝one
do brodawek zwyk∏ych (czyli zmian typu verruca
vulgaris). Dzieje si´ tak, jeÊli w obr´bie IP poja-
wià si´ ogniska hiperplazji nab∏onka p∏askiego
z obfitym rogowaceniem i niekiedy parakeratozà.
Ponadto warstwa komórek ziarnistych mo˝e byç
wyraênie zaznaczona oraz mogà pojawiaç si´
zwakuolizowane komórki, przypominajàce koilo-
cyty, jednak badania w kierunku potwierdzenia
HPV zwykle sà ujemne (Barnes 2002).

Odpryskowiaki typu REAH sà rzadkie, charak-
teryzujà si´ nadmiernà proliferacjà gruczo∏ów
w obr´bie zmiany, która jest pokryta przez nab∏o-
nek wielorz´dowy urz´siony. B∏ona podstawna
jest zwykle Êcieƒcza∏a i wyst´puje pojedyncza
warstwa struktur gruczo∏owych, natomiast bro-
dawczaki odwrócone powstajà z wyraênie pogru-
bia∏ego nab∏onka wielowarstwowego p∏askiego
(Markowski i in. 2012).

G∏ównà ró˝nicà mi´dzy brodawczakiem
odwróconym a rakiem p∏askonab∏onkowym sà
cechy atypii komórkowej, brak ciàg∏oÊci b∏ony
podstawnej, obecnoÊç atypowych figur mito-
tycznych i inwazja podÊcieliska. Ponadto ogniska
raka inwazyjnego zwykle wià˝à si´ z przypadka-
mi brodawczaków, w których dominuje dojrza∏y
nab∏onek p∏aski, wspó∏istniejà wszystkie trzy
typy nab∏onka (p∏aski, oddechowy i przejÊciowy),
obecne jest silne rogowacenie, a indeks mito-
tyczny jest podwy˝szony. W otoczeniu zmian
z∏oÊliwych zwykle nie wyst´pujà polipy zapalne,
obecny jest obfity naciek z komórek plazmatycz-
nych i niewielka iloÊç neutrofilów (Wassef, Batra
i Barnett 2012). ●
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