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Drodzy Czytelnicy,

W najbli˝szych tygodniach Polacy wypo-
wiedzà si´ za lub przeciw przystàpieniu Polski
do Unii Europejskiej. Wydarzenie niezwyk∏e
w historii naszego kraju. Przypuszczamy, ˝e
w narodowym referendum wi´kszoÊç z nas
opowie si´ za przynale˝noÊcià do cywilizacji
europejskiej. Niektórzy si´ spodziewajà, ˝e
wraz z akcesem do Unii znacznej poprawie
ulegnie nasza sytuacja materialna. Zapewne
tak si´ stanie, lecz aby to nastàpi∏o, wielu z
nas b´dzie musia∏o zmieniç swoje pojmowanie
Êwiata.

Niewàtpliwie pewnym zagro˝eniem dla
naszej spo∏ecznoÊci lekarskiej, w tym laryngo-
logicznej, mo˝e byç kapita∏, który wp∏ynie do
Polski. B´dà powstawa∏y lecznice bàdê  szpi-
tale, które zaoferujà pacjentom bardziej kom-
fortowe warunki leczenia. Niektórzy z nas
zostanà zaproszeni do pracy na rzecz takich
placówek. A co z resztà kolegów, co z naszymi
skromnymi gabinetami i praktykami? Skàd
mo˝na pozyskaç Êrodki, aby by∏y one bardziej
profesjonalnie wyposa˝one? Czy nie nale˝a-
∏oby si´ zastanowiç nad ∏àczeniem gabi-
netów, tak aby powstawa∏y odpowiednio
wyposa˝one centra laryngologiczne? Przy
stawkach, jakie obecnie otrzymujemy za
Êwiadczone konsultacje, nie jesteÊmy w stanie
rozwijaç naszych praktyk. ¸àczenie w zrze-
szenia praktyk indywidualnych lub tworzenie
praktyk grupowych stwarza mo˝liwoÊci po-
zyskiwania i przeznaczania wi´kszych kwot
na rozwój naszych warsztatów pracy. Tak si´
dzieje i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie
Zachodniej, której chcemy dorównaç. MyÊl´,
˝e warto przemyÊleç te sprawy i zainicjowaç
rozmowy z aktualnymi „konkurentami”, któ-
rzy powinni staç si´ naszymi partnerami.

Zastanówcie si´ Paƒstwo.

prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
Redaktor naczelny

Warszawa, maj 2003
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TWORZYLI   POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

FELIKS  ANTONI
ERBRICH

(1874–1938)

Przesz∏oÊç – jest to dziÊ, tylko cokolwiek dalej:
Za ko∏ami to wieÊ,
Nie jakieÊ tam coÊ, gdzieÊ,
Gdzie nigdy ludzie nie bywali. 

C. K. Norwid (1821–1883)

Twórca i pierwszy kierownik Kliniki Laryn-
go-Otiatrycznej Uniwersytetu Warszawskiego
by∏ uczniem Alfreda Soko∏owskiego, znakomite-
go znawcy ftyzjatrii. W roku 1906 odbywa∏ sta˝
w Klinice Otolaryngologicznej na Uniwersytecie
we Fryburgu, którà kierowa∏ Gustaw Kilian,
i tam pozna∏ metody endoskopowania tchawicy
i oskrzeli. W sposób szczególny zajmowa∏ si´ su-
chotami krtaniowymi, które by∏y w XIX i jeszcze
w XX wieku cz´stymi przyczynami hospitaliza-
cji. By∏ autorem podr´cznika Metody badania
krtani, tchawicy i oskrzeli (1919) i wspó∏auto-
rem podr´cznika Metody badania narzàdu odde-
chowego (1920) wraz z J. Szmur∏à, B. D´biƒ-
skim, A. Soko∏owskim i innymi. W roku 1921 zo-
sta∏ kierownikiem nowo utworzonej warszaw-
skiej kliniki otorynolaryngologicznej, jak byÊmy
jà dzisiaj mogli nazwaç. Tak wi´c mo˝na powie-
dzieç, ˝e warszawska laryngologia kliniczna za-
wdzi´cza swe powstanie lekarzowi, którego
g∏ówne zainteresowania kierowa∏y si´ ku ftyzja-
trii. W roku 1927 nak∏adem Wydawnictwa Ko∏a
Medyków Uniwersytetu Warszawskiego ukaza∏o
si´ najwybitniejsze dzie∏o Feliksa Erbricha Pato-
logia dróg oddechowych górnych i uszu. W nim
zawar∏ autor, mi´dzy innymi, przejmujàcy opis
gruêlicy krtani: Zaburzenia wywo∏ane przez

zmiany gruêlicze krtani dotyczà wszystkich jej
zasadniczych czynnoÊci: fonacyjnej, oddechowej
i obronnej. W ˝adnym cierpieniu przewlek∏ym
krtani, ani w syfilisie, ani w nowotworze wyka-
zujàcych w pewnym okresie ich rozwoju jedna-
kowe z gruêliczymi zmiany nacieczenia, ból nie
wyst´puje w tak gwa∏townem nasileniu jak
w przebiegu gruêlicy. Ból promieniuje do ucha,
do szczytu g∏owy, do okolicy szcz´ki, uniemo˝li-
wia cz´sto ∏ykanie nie tylko pokarmów, ale i Êli-
ny. To niezwyk∏e nasilenie bólu, nie odpowiada-
jàce stosunkowo niewielkim zmianom w krtani,
jest do pewnego stopnia dla gruêlicy charaktery-
styczne. Ból przy zaawansowanych suchotach
krtani jest tak znaczny, ˝e chorzy nie tylko stale
odmawiajà przyjmowania jakichkolwiek pokar-
mów, wstrzymujà si´ od prze∏ykania Êliny, kasz-
lu, ruszania g∏owà, zdaje si´ nie oddychajà, bo-
wiem powietrze wpadajàce do krtani sprowadza
ból, którego starajà si´ uniknàç za wszelkà cen´.

Przed opublikowaniem w „Otolaryngologii
Polskiej” w roku 1964 pierwszej mojej pracy po-
glàdowej poÊwi´conej tracheotomii przejrza∏em
ksi´gi operacyjne Kliniki Laryngo-Otiatrycznej
Uniwersytetu Warszawskiego z lat 1928–1933.
Ksi´gi te, ocalone z po˝aru Szpitala pw. Âwi´te-
go Ducha we wrzeÊniu 1939 r. przez dr. Jana
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Szymaƒskiego, ówczesnego asystenta Kliniki,
wykaza∏y, ˝e w czasie tych 5 lat w Klinice wyko-
nano 138 tracheotomii. Wskazaniami do tego za-
biegu by∏y wówczas: nowotwory krtani – 45 cho-
rych, twardziel krtani – 25, ki∏a krtani – 16,
gruêlica krtani – 14, ropowice krtani – 10, zw´-
˝enie krtani po przebytej b∏onicy – 10, cia∏a obce
w krtani i oskrzelach – 8, ostre zapalenie krtani
z obrz´kiem – 4, zw´˝enie g∏oÊni po oparzeniach
chemicznych – 3, zapalenie p∏uc – 3 chorych.
A wi´c przed 70 laty tracheotomia by∏a wykony-
wana z powodu patologii innej ni˝ patologia
krtani jedynie w 2% wszystkich operacji tego ty-
pu. ̊ adnych wskazaƒ internistycznych, neurolo-
gicznych, neurochirurgicznych, anestezjologicz-
nych, o intensywnej terapii nie wspominajàc.
Czy by∏ to objaw zacofania? Twardziel, ki∏a,
gruêlica krtani – to by∏ dzieƒ powszedni polskiej
otorynolaryngologii tamtych czasów. I wtedy nie
by∏o na te choroby skutecznej terapii. Pami´tam,
˝e jeszcze na poczàtku lat 60. nasi nauczyciele
przekazywali nam zasady: je˝eli widzisz naciek
w spoidle przednim g∏oÊni, najprawdopodobniej
jest to rak, jeÊli w spoidle tylnym – jest to gruêli-
ca. Trudno powiedzieç: ∏za si´ w oku kr´ci, ale
ten dystans czasowy, tak nied∏ugi z punktu wi-
dzenia historii medycyny, wyraênie wskazuje,
jak bardzo zmienia si´ tak˝e i nasza specjalnoÊç.

W koƒcu roku 1921 Erbrich zosta∏ wybrany
prezesem Polskiego Towarzystwa Otolaryngolo-
gicznego, którego by∏ wspó∏za∏o˝ycielem wraz
z Ludwikiem Guranowskim i Janem Szmur∏à.
Zrezygnowa∏ z tej funkcji w roku 1923. Rok póê-
niej rozpoczà∏ wydawanie pisma firmowanego
przez klinik´ warszawskà pt. „Przeglàd Laryngo-
otiatryczny” jako jego redaktor naczelny. Zapew-
ne nie by∏ to periodyk wydawany regularnie. Zna-
ne sà jedynie dwa jego numery, z lat 1924 i 1927.
Mo˝na zaryzykowaç tez´, ˝e obecny „Magazyn
Otorynolaryngologiczny”, wydawany przez klini-
k´ warszawskà na poczàtku XXI wieku, jest kon-
tynuatorem tamtego dzie∏a sprzed 80 lat.

W roku 1920 Feliks Erbrich zosta∏ profeso-
rem nadzwyczajnym, a w roku 1934 profesorem
zwyczajnym. W latach 1933–1934 pe∏ni∏ obo-
wiàzki dziekana Wydzia∏u Lekarskiego UW. Ha-
bilitowa∏ dwóch swoich uczniów: Dyonizego Zu-
berbiera i Henryka Lewenfisza.

Klinika od 1921 roku do poczàtków II wojny
Êwiatowej mieÊci∏a si´ w Szpitalu pw. Âwi´tego
Ducha przy ulicy Elektoralnej. W wydzielonym
pawilonie znajdowa∏y si´ jedynie dwie du˝e sale

dla chorych, trzy pokoje do badaƒ oraz jedna
sala operacyjna. W roku 1926 w podziemiach pa-
wilonu otwarto przychodnie. W roku 1933, po
przeniesieniu Kliniki Ocznej do Szpitala Dzie-
ciàtka Jezus, Klinika powi´kszy∏a si´ o sal´
wyk∏adowà i pierwszà w Polsce poradni´ dla
chorych z zaburzeniami mowy (dr Aleksandra
Mitrynowicz-Modrzejewska).

Pierwszymi etatowymi pracownikami Kli-
niki byli Jerzy Rogoziƒski, Stanis∏aw Tuz oraz
Bronis∏aw Grocholski, jeden z najlepszych chi-
rurgów ucha w Polsce w tym czasie. Do tego
zespo∏u do∏àczy∏ nast´pnie jako „lekarz miej-
scowy” (z obowiàzkiem sta∏ego ostrego dy˝uru,
wolna niedziela raz na dwa tygodnie!) dr Jan
Szymaƒski. Wszyscy lekarze uchodzili za znako-
mitych praktyków.

Mój pierwszy Nauczyciel otorynolaryngo-
logii, prof. Jan Szymaƒski, wiele opowiada∏
o swym szefie sprzed wojny. By∏ to niezwykle
elegancki pan, o wytwornych manierach.
Z upodobaniem podawa∏ okrycia swym asysten-
tom. Kiedy si´ wzbraniali (jak˝e inne by∏y wów-
czas relacje profesor – asystent), mawia∏: „Lokaj
lokajowi – nigdy, d˝entelmen d˝entelmenowi –
zawsze!” Oburza∏o Go okazywanie przez jego
wspó∏pracowników obrzydzenia w sytuacjach,
jakie wcale cz´sto bywajà udzia∏em otolaryn-
gologa. I tak, kiedy jeden z asystentów by∏
ogromnie niezadowolony z faktu, ˝e jego twarz
zosta∏a opryskana wydzielinà z tchawicy w cza-
sie wykonywanej w∏aÊnie tracheostomy, dora-
dzi∏ mu: „Niech pan idzie na prawo. Dopiero jako
adwokat przekona si´ pan, z jakimi brudami ˝y-
cia b´dzie mia∏ pan do czynienia!” By∏ cz∏owie-
kiem zamo˝nym, w∏aÊcicielem licznych nieru-
chomoÊci w centrum Warszawy. PoÊród ludzi
prostych uchodzi∏ za uzdrowiciela, którego do-
tkni´cie przywraca∏o zdrowie. Zw∏aszcza gruêli-
kom! By∏ zaprzyjaêniony z wieloma ludêmi kul-
tury i sztuki. Jego popiersie, dzie∏o znakomitego
rzeêbiarza Edwarda Wittiga, ozdabia sal´ konfe-
rencyjnà dzisiejszej Kliniki. By∏ ˝onaty, mia∏
dwie córki. Pracowa∏ do koƒca ̋ ycia, to znaczy do
roku 1938, w którym póênà jesienià zmar∏. Jego
grób znajduje si´ na Cmentarzu Powàzkowskim
w Warszawie (kwatera 191, szereg 5). ●

prof. dr hab. Grzegorz Janczewski
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W ciàgu ostatniego dziesi´ciolecia rola po-
szczególnych metod obrazowych stosowanych
w diagnostyce i ró˝nicowaniu chorób gruczo∏ów
Êlinowych uleg∏a zmianie. Badanie ultrasono-
graficzne (USG) Êlinianek stwarza obecnie tak
du˝e mo˝liwoÊci diagnostyczne, ˝e powinno zaj-
mowaç pierwsze miejsce wÊród technik obrazo-
wania stosowanych w rozpoznawaniu i diagno-
styce ró˝nicowej chorób tych gruczo∏ów. Istotne
znaczenie ma równie˝ mo˝liwoÊç ultrasonogra-
ficznej diagnostyki ró˝nicowej wszelkich guzów
okolicy przedusznej, pod˝uchwowej i policzka,
niezwiàzanych z mià˝szem Êlinianek. Wnioski
z badania ultrasonograficznego u∏atwiajà zapla-
nowanie leczenia, a w przypadku koniecznoÊci
operacji – wnoszà dodatkowe, istotne informacje.

Udoskonalona aparatura ultrasonograficzna,
oferujàca coraz lepszy obraz w warunkach czasu
rzeczywistego i wzbogacona o informacje wyni-
kajàce z zastosowania technik dopplerowskich,
wypar∏a obecnie z powszechnego u˝ytku kla-
syczne badania radiologiczne i sialografi´. Jedy-
nie w nielicznych przypadkach konieczne jest
dodatkowe wykonanie innych badaƒ,takich jak
tomografia komputerowa czy rezonans magne-
tyczny znacznie dro˝szych, mniej dost´pnych
i niepozbawionych czynników szkodliwych.
Ka˝dy rok przynosi nowe rozwiàzania tech-
niczne, pozwalajàce zwi´kszyç jakoÊç uzyskiwa-
nych obrazów USG i uwypukliç istot´ zmian
charakterystycznych dla poszczególnych chorób
Êlinianek. Wspó∏czesna aparatura pozwala rów-
nie˝ na pe∏nà dokumentacj´, transmisj´ i archi-
wizacj´ uzyskanych danych, bez wzgl´du na ich
statyczny czy dynamiczny charakter.

dr med. Ewa J. Bia∏ek 
dr med. Piotr Zajkowski 
prof. dr hab. med. Wies∏aw Jakubowski

Zak∏ad Diagnostyki Obrazowej II Wydzia∏u 
Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, 
kierownik: prof. dr hab. med. Wies∏aw Jakubowski

USEFULNESS OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS
IN SALIVARY GLANDS DISEASES FOR LARYN-
GOLOGISTS

Modern ultrasound equipment, because of its high
resolution and possibilities of detection of slow blood
flow even in very small vessels, presents very valu-
able and useful tool in diagnostics of diseases in super-
ficially lying structures. Easy application, harmles-
sness, possibility of frequent repeated examinations,
relatively low costs, very high quality of super-ficial
structures images and real-time application constitute
unquestionable advantages of ultrasound. 

Nowadays ultrasound is widely accepted as the
first and basic imaging method in diagnostics and
differentiation of salivary glands diseases.

In the first part of this pictorial essay, the structu-
res and organs visible in ultrasound and not possible to
visualise in the submandibular area, parotid region
and submental space are mentioned. 

Later on advantages of application of ultrasound
in sialadenitis and sialolithiasis are shortly presented.
The most important points of ultrasound differential
diagnostics of tumors localised in the areas of major
salivary glands (parotid, submandibular and sub-
mental) are introduced.

Important difficulties and ultrasound diagnostic
traps are reviewed with attention because mentioned
issues are considered by authors to be crucial for proper
communication and understanding between per-
forming ultrasound examinations and laryngologists.

Basic limitations and possible misleading ultra-
sound results are also discussed. At the end indications
for other diagnostic imaging methods are outlined. 

KEY WORDS: ultrasonography; salivary glands dise-
ases; laryngology

Mag. ORL, 2003, II, 2 (6), 34-41

BADANIE
ULTRASONOGRAFICZNE

W  DIAGNOSTYCE  
CHORÓB  ÂLINIANEK

PRACA RECENZOWANA
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Ryc. 1. Schemat po∏o˝enia Êlinianki przyusznej, Êlinianki
przyusznej dodatkowej i Êlinianki pod˝uchwowej;

1 – Êlinianka przyuszna, 
2 – Êlinianka przyuszna dodatkowa, 
3 – przewód wyprowadzajàcy Stenona, 
4 – Êlinianka pod˝uchwowa, 
5 – mi´sieƒ ˝wacz, 
6 – mi´sieƒ policzkowy, 
7 – mi´sieƒ ˝uchwowo-gnykowy, 
8 – mi´sieƒ mostkowo-obojczykowo-sutkowy, 
9 – brzusiec tylny mi´Ênia dwubrzuÊcowego, 

10 – brzusiec przedni mi´Ênia dwubrzuÊcowego, 
11 – koÊç gnykowa, 
12 – mi´sieƒ gnykowo-j´zykowy, 
13 – mi´sieƒ rylcowo-gnykowy, 
14 – trzon ˝uchwy, 
15 – ∏uk jarzmowy.

Nowoczesna aparatura ultrasonograficzna
pozwala na uwidocznienie z du˝à precyzjà topo-
grafii struktur anatomicznych okolicy przedusz-
nej, pod˝uchwowej i policzka z du˝à precyzjà
(ryc. 1–4).   

W badaniu USG Êlinianki przyusznej mo˝na
uwidoczniç (ryc. 2):

● p∏at powierzchowny Êlinianki przyusznej,
● cz´Êç p∏ata g∏´bokiego Êlinianki przyusznej,
● ˝y∏´ za˝uchwowà,
● t´tnic´ szyjnà zewn´trznà,
● w´z∏y ch∏onne wewnàtrzÊliniankowe, 

je˝eli wyst´pujà.

W badaniu USG Êlinianki przyusznej NIE mo˝na
uwidoczniç:

● struktur po∏o˝onych za koÊcià ˝uchwy 
(w obr´bie ultrasonograficznego cienia 
akustycznego),

● g∏´biej po∏o˝onej cz´Êci p∏ata g∏´bokiego 
Êlinianki przyusznej,

● ga∏´zi nerwu twarzowego,
● nieposzerzonych przewodów wewnàtrz-

Êliniankowych i pozaÊliniankowych.

W badaniu USG Êlinianki pod˝uchwowej mo˝na
uwidoczniç (ryc. 3):

● ca∏à Êliniank´ pod˝uchwowà,
● t´tnic´ twarzowà,
● u szczup∏ych osób czasami jest widoczny 

krótki odcinek nieposzerzonego przewodu 
wyprowadzajàcego Whartona w jego pro-
ksymalnej cz´Êci.

W badaniu USG okolicy pod˝uchwowej NIE
mo˝na uwidoczniç:

● nieposzerzonych przewodów wewnàtrz-
Êliniankowych,

● struktur po∏o˝onych za koÊcià ˝uchwy 
(w obr´bie ultrasonograficznego cienia 
akustycznego).

W badaniu USG w obr´bie policzka mo˝na uwi-
doczniç (ryc. 4):

● mi´sieƒ ˝wacz,
● mi´sieƒ policzkowy (fragment),
● tkank´ podskórnà,
● zarys powierzchni koÊci ˝uchwy,
● Êliniank´ przyusznà dodatkowà, je˝eli 

wyst´puje.
W przypadku braku pewnoÊci, ̋ e uwidocznio-

na struktura jest Êliniankà przyusznà dodatko-
wà, np. gdy ma zwi´kszonà spoistoÊç, a jej echo-
genicznoÊç ró˝ni si´ od echogenicznoÊci Êlinian-
ki przyusznej, nale˝y wykonaç biopsj´ aspiracyj-
nà cienkoig∏owà monitorowanà USG (BACC).

W badaniu USG w obr´bie dna jamy ustnej mo˝-
na uwidoczniç:

● Êliniank´ podj´zykowà,
● mi´sieƒ ˝uchwowo-gnykowy,
● brzusiec przedni mi´Ênia dwubrzuÊcowego,
● mi´sieƒ bródkowo-gnykowy,
● mi´sieƒ bródkowo-j´zykowy,
● mi´sieƒ gnykowo-j´zykowy,
● odcinkowo t´tnic´ i ˝y∏´ j´zykowà,

Mi´Ênie trzonu j´zyka i ewentualne zmiany 
ogniskowe tam umiejscowione sà lepiej wi-
doczne podczas badania od strony jamy ustnej
(konieczna specjalna g∏owica).

W badaniu USG w obr´bie dna jamy ustnej NIE
mo˝na uwidoczniç:

● przewodów wyprowadzajàcych Êlinianek 
podj´zykowych,

● przebiegajàcych tam nerwów.
Struktury i zmiany w obr´bie jamy ustnej, np.
powierzchni´ j´zyka, podniebienie, guzy umiej-
scowione po wewn´trznej stronie policzka, mo˝-
na dok∏adnie oceniç jedynie stosujàc specjalnie
wyprofilowane liniowe g∏owice ultrasonogra-
ficzne. 
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Ryc. 2. Âlinianka przyuszna w przekroju poprzecznym (A)
i pod∏u˝no-skoÊnym (B i C); 
1 – p∏at powierzchowny, 
2 – p∏at g∏´boki, 
3 – m. ˝wacz, 
4 – m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy, 
➨ – ˝y∏a za˝uchwowa, 
➝ – t´tnica szyjna zewn´trzna, 
➤ – przedni zarys ga∏´zi ˝uchwy.

Ryc. 3. Âlinianka pod˝uchwowa lewa w przekroju sko-
Ênym do kraw´dzi ˝uchwy; 
1 – Êlinianka pod˝uchwowa lewa,
2 – j´zyk, 
3 – migda∏ek podniebienny, 
4 – mi´sieƒ ˝uchwowo-gnykowy, 
5 – mi´sieƒ gnykowo-j´zykowy, 
6 – tylny brzusiec mi´Ênia dwubrzuÊcowego, 
7 – skóra i tkanka podskórna, 
8 – powietrze na powierzchni i w kryptach migda∏ka.

A

B

C

Ryc. 4. Przekrój poprzeczny przez Êliniank´ przyusznà
i policzek; 
1 – ˝y∏a za˝uchwowa, 
2 – t´tnica szyjna zewn´trzna.

Ryc. 5. Kamieƒ (strza∏ki) w koƒcowym odcinku poszerzo-
nego na ca∏ym przebiegu przewodu Warthona (1), tu˝ przy
ujÊciu na mi´sku podj´zykowym. Âlinianka pod˝uchwowa
(obwiedziona przerywanà linià) bez z∏ogów.
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Ryc. 7. Zmiana ogniskowa (strza∏ka) umiejscowiona:
A – w mià˝szu Êlinianki przyusznej (gruczolak wieloposta-
ciowy); B – poza mià˝szem Êlinianki przyusznej (torbiel
boczna szyi).

A

B

KorzyÊci z badania USG w przypadku zapalenia
i/lub kamicy Êlinianek:

● dok∏adna lokalizacja z∏ogu/z∏ogów w obr´-
bie Êlinianki lub w obr´bie przewodu wy-
prowadzajàcego (Stenona lub Whartona) 
(ryc. 5),

● ocena zasi´gu stanu zapalnego (dotyczy 
Êlinianki przyusznej).

W przypadku guzów w okolicy przedusznej,
pod˝uchwowej, policzka lub podbródkowej, w
badaniu USG mo˝na:

● wykluczyç wyst´powanie guza w tkankach 
mi´kkich w zakresie dost´pnym badaniu
liniowà g∏owicà ultrasonograficznà (g∏´bo-
koÊç penetracji w g∏àb tkanek ok. 4–7 cm 
od powierzchni skóry, w obszarach nie-
znajdujàcych si´ za koÊcià lub guzem),

● okreÊliç wewnàtrz- lub pozaÊliniankowe
umiejscowienie guza (ryc. 7),

● cz´sto mo˝na zasugerowaç, w jakim innym
narzàdzie lub tkance znajduje si´ gaz,
np. w tkance podskórnej, w mi´Êniu
(ryc. 8), nawet w koÊci, je˝eli guz powoduje-
zniekszta∏cenie jej zarysów zewn´trznych,

● potwierdziç, ˝e kliniczny guz jest spowo-
dowany przez powi´kszony w´ze∏ ch∏onny 
lub kilka w´z∏ów ch∏onnych, a cz´sto tak˝e 
zasugerowaç jego odczynowy lub przerzu-
towy charakter (ryc. 9) albo wysunàç podej-
rzenie pierwotnego procesu rozrostowego 
(ch∏oniaka); diagnostyka ró˝nicowa w´z∏ów 
ch∏onnych jest jednak bardzo trudna, dlatego
nawet posiadanie aparatury ultrasono-
graficznej najnowszej generacji nie zwalnia 
od ostro˝noÊci podczas wyciàgania wnio-
sków z badania; w przypadku najmniej-
szych nawet wàtpliwoÊci nale˝y korzystaç 
z BACC,

● podaç dok∏adne wymiary, oceniç kszta∏t, 
granice oraz struktur´ i unaczynienie uwi-
docznionego guza,

● zasugerowaç z∏oÊliwy lub niez∏oÊliwy cha-
rakter uwidocznionej zmiany, a czasami na-
wet konkretnà jednostk´ chorobowà, np. 
torbiel Êlinianki, t∏uszczak, torbiel bocznà 
szyi, guz k∏´bka szyjnego (ryc. 10–12).

Sugestie ultrasonograficzne co do charakteru
uwidocznionych zmian ogniskowych powinny byç
traktowane ostro˝nie i nie zwalniajà od przepro-
wadzenia biopsji (BACC), je˝eli zosta∏a ona za-
sugerowana na podstawie badania, stanowià
natomiast istotnà wskazówk´ co do pilnoÊci wery-
fikacji rozpoznania i podj´cia leczenia.

Ryc. 6. Liczne z∏ogi (przyk∏adowo zaznaczone strza∏kami)
w obr´bie mià˝szu Êlinianki pod˝uchwowej (obwiedzionej
przerywanà linià); 
1 – poszerzony przewód wyprowadzajàcy wewnàtrzÊlinian-

kowy, 
2 – j´zyk.
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Ryc. 9. Zmiana ogniskowa (strza∏ki grube) (niez∏oÊliwa
w BACC) w Êliniance przyusznej (✱), a poni˝ej w´ze∏
ch∏onny (strza∏ki cienkie) o obrazie USG odpowiadajàcym
odczynowemu w´z∏owi ch∏onnemu; 
strza∏ki czarne wskazujà wn´k´ w´z∏a ch∏onnego (hiper-
echogenicznà). 

Ryc. 8. A – Lewostronny przerost mi´Ênia ˝wacza 
(strza∏ki) (K, 45 lat); B – gruboÊç mi´Ênia w symetrycznej
okolicy po przeciwnej stronie (strza∏ki).

Ryc. 10. Rak zatoki szcz´kowej jako przyk∏ad zmiany ogni-
skowej (strza∏ki) o obrazie USG charakterystycznym dla
nisko zró˝nicowanych nowotworów z∏oÊliwych: kszta∏t
nieregularny z wypustkami, nierówne, odcinkowo zatarte
granice, niejednorodna echogenicznoÊç; 
groty strza∏ek wskazujà na nierównà powierzchni´ koÊci
szcz´ki.
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Ryc. 14. Fragment du˝ego guza szyi z obwodowà cz´Êcià
ultrasonograficznie lità, ze wzmo˝onym przep∏ywem krwi
(strza∏ki) oraz bezechowym wn´trzem, ultrasonograficz-
nie p∏ynowym (gwiazdki), z którego aspirowano treÊç rop-
nà. Na podstawie samego obrazu USG nie mo˝na okreÊliç,
czy cz´Êç lita zmiany odpowiada wy∏àcznie naciekowi za-
palnemu, mimo klinicznych objawów zapalenia. Histopa-
tologicznie rozpoznano raka p∏askonab∏onkowego.

Ryc. 13. Zmieniona zapalnie torbiel boczna szyi. Naciek za-
palny (strza∏ki) o obrazie USG typowym dla nacieku nowo-
tworu z∏oÊliwego; 
1 – dolny biegun Êlinianki przyusznej, 
2 – m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy. 

Ryc. 12. Charakterystyczne umiejscowienie guzów k∏´bka
szyjnego (strza∏ki) w rozwidleniu t´tnicy szyjnej wspólnej
w po∏àczeniu z bogatym unaczynieniem i niskooporowym
spektrum przep∏ywu krwi pozwalajà w wi´kszoÊci przy-
padków na trafne rozpoznanie ich w badaniu USG; 
1 – t´tnica szyjna wewn´trzna, 
2 – t´tnica szyjna zewn´trzna,
3 – ˝y∏a szyjna wewn´trzna, 
4 – mi´sieƒ mostkowo-obojczykowo-sutkowy.

Ryc. 11. Gruczolak wielopostaciowy w Êliniance przyusz-
nej jako przyk∏ad zmiany ogniskowej (strza∏ki) o obrazie
USG charakterystycznym dla niez∏oÊliwych zmian ogni-
skowych: owalno-policykliczny kszta∏t, wyraêne, równe
granice, jednorodna echogenicznoÊç. 
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Wa˝ne trudnoÊci i pu∏apki diagnostyczne
1. Wysoko zró˝nicowane nowotwory z∏oÊliwe

(cz´sto nowotwory Êlinianek) oraz przerzuty do
mià˝szu Êlinianek, zw∏aszcza poni˝ej Êrednicy
20 mm, mogà prezentowaç obraz ultrasonogra-
ficzny typowy dla nowotworów niez∏oÊliwych:
owalny lub policykliczny kszta∏t, równe, wyraê-
ne granice i jednorodnà echogenicznoÊç. Z tego
powodu w prawie ka˝dym przypadku uwidocz-
nienia zmiany ogniskowej w obr´bie Êlinianki
konieczne jest przeprowadzenie BACC.

2. Nacieki zapalne – ostre lub przewlek∏e –
mogà prezentowaç obraz USG typowy dla nisko
zró˝nicowanego nowotworu z∏oÊliwego (ryc. 13):
mogà mieç nieregularny kszta∏t, z palczastymi
wypustkami, nieregularne, zatarte granice, nie-
jednorodnà echogenicznoÊç. W obu wymie-
nionych grupach chorób, zarówno w naciekach
zapalnych, jak i nowotworowych, we wn´trzu
zmian sà przewa˝nie widoczne naczynia krwio-
noÊne. Weryfikacj´ nale˝y przeprowadziç w
badaniu BACC.

3. W badaniu USG nie zawsze mo˝na jedno-
znacznie odró˝niç naciek zapalny od ropnia. Zale-
˝y to od g∏´bokoÊci i lokalizacji nacieku/ropnia.
W obszarze nacieku zapalnego (w ostrej fazie)
przewa˝nie sà widoczne naczynia krwionoÊne. Sà
to naczynia o ma∏ej Êrednicy i wolnym przep∏y-
wie krwi. Poniewa˝ czu∏oÊç metody dopplerow-
skiej stosowanej do uwidocznienia przep∏ywu
w ultrasonografii maleje wraz ze zwi´kszeniem
odleg∏oÊci od g∏owicy, w zmianach g∏´biej po∏o-
˝onych mo˝na nie uwidoczniç przep∏ywu krwi,
mimo wyst´powania naczyƒ krwionoÊnych. Rop-
nie, jako obszary g´stop∏ynowe, dajà w USG ob-
raz zmiany litej o niejednorodnej echogeniczno-
Êci i przewa˝nie nierównych, nieostrych, zatar-
tych zarysach. Uwidocznienie przemieszczania
si´ opisanej g´stej zawartoÊci w po∏àczeniu z bra-
kiem ultrasonograficznych cech przep∏ywu krwi
w obr´bie takiej niejednorodnej echogenicznie
zmiany mo˝e sugerowaç, ˝e jest to ropieƒ. Je˝eli
na obwodzie ropnia (nawet po ewakuacji treÊci
ropnej z wn´trza uwidocznionej w USG zmiany)
znajduje si´ lity obszar, z naczyniami krwiono-
Ênymi widocznymi w jego obr´bie, nale˝y prze-
prowadziç BACC z tego obszaru, poniewa˝ nawet
kliniczne objawy ostrego stanu zapalnego nie
przesàdzajà jednoznacznie, ˝e obraz odpowiada
naciekowi zapalnemu na obwodzie ropnia (ryc.
14). W takich przypadkach nie mo˝na wykluczyç
rozrostu nowotworowego, powik∏anego proce-
sem zapalnym.

4. W przypadku du˝ych lub g∏´boko po∏o˝o-
nych zmian ogniskowych mogà wystàpiç trudno-
Êci w ocenie punktu wyjÊcia zmiany.

5. Do badaƒ obszaru szyi nale˝y stosowaç
aparatur´ o du˝ej rozdzielczoÊci z czu∏ym Dop-
plerem kolorowym i Dopplerem mocy, poniewa˝
zbyt ma∏a rozdzielczoÊç i parametry maszyn
starszych generacji mogà byç przyczynà istot-
nych pomy∏ek, na przyk∏ad opisania nowotwo-
rów Êlinianek (cz´sto o znacznie zmniejszonej
echogenicznoÊci w stosunku do otaczajàcego
mià˝szu) jako torbieli.

Wskazania do wykonania dodatkowo innych ba-
daƒ obrazowych (tomografia komputerowa lub
rezonans magnetyczny):

● zmiana ogniskowa g∏´boko po∏o˝ona, której
nie mo˝na uwidoczniç w ca∏oÊci,

● podejrzenie z∏oÊliwego charakteru uwi-
docznionej zmiany ogniskowej i koniecz-
noÊç oceny górnej cz´Êci przestrzeni przy-
gard∏owej pod kàtem wystàpienia prze-
rzutów. ●
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Rak z komórek Merkela (Merkel cell carci-
noma, MCC) jest z∏oÊliwym, neuroendokrynnym
nowotworem skóry o wybitnej sk∏onnoÊci do
tworzenia miejscowych wznów i odleg∏ych prze-
rzutów. Agresywny rozwój guza i przynale˝noÊç
do tej samej grupy nowotworów neuroendo-
krynnych powoduje, ˝e MCC jest porównywany
z rakiem drobnokomórkowym p∏uc (rak owsiano-
komórkowy) oraz czerniakiem. Wyst´puje nie-
zwykle rzadko, przewa˝nie u osób starszych
(80% chorych ma ponad 65 lat) rasy bia∏ej. 

Nazwa komórek MCC pochodzi od nazwiska
Friedricha Sigmunda Merkela, który w roku
1875 opisa∏ zidentyfikowanà przez siebie komór-
k´ naskórka, pozbawionà dendrytów i niewytwa-
rzajàcà keratyny, którà nazwa∏ komórkà dotyko-
wà. Sto lat póêniej Tang i Toker (Tang i Toker
1978), pos∏ugujàc si´ mikroskopem elektrono-
wym, wykryli w komórkach raka beleczkowatego
skóry, którego pochodzenie wiàzano z gruczo∏a-
mi potowymi,  ziarnistoÊci neurosekrecyjne cha-
rakterystyczne dla komórek Merkela i komórek
neuroendokrynnych. Uznano, ˝e komórki i wy-
wodzàce si´ z nich nowotwory nale˝à do tej sa-
mej grupy i zaproponowano nazw´ „rak z komó-
rek Merkela”, ale równie˝ „rak neuroendokryn-
ny skóry” lub „rak z ma∏ych komórek skóry” (De
Wolf-Peeters i in. 1980). Ostatecznie nie jest
wyjaÊnione, czy MCC rozwija si´ z dojrza∏ych
komórek Merkela czy z komórek niedojrza∏ych,
które ró˝nicujà si´ w kierunku komórek neuro-
endokrynnych (Zaucha 1998).

Etiologia
Czynnik etiologiczny MCC nie jest znany,

wiadomo jednak, ˝e d∏ugotrwa∏e przebywanie na
s∏oƒcu, jak w przypadku czerniaka, sprzyja po-
wstaniu choroby. Innymi czynnikami ryzyka sà:
kontakt z arsenem, os∏abienie uk∏adu odporno-
Êciowego wynikajàce z jatrogennej immuno-
supresji (stosowanej np. w leczeniu goÊçca
przewlekle post´pujàcego, GPP), zaka˝enia HIV,
choroby nowotworowej. Istniejà doniesienia
o wyst´powaniu MCC u chorych po transplantacji
organów wewn´trznych (0,9% powik∏aƒ po
przeszczepach). 

RAK  Z  KOMÓREK  MERKELA
dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz
dr med. Antoni Bruzgielewicz

MERKEL CELL CARCINOMA (MCC)

Merkel cell carcinoma (MCC) is an uncommon
neuroendocrine primary skin cancer. It is highly
aggressive neoplasm with a marked propensity for
local recurrents and distant metastasis. MCC is a
disease of the elderly (average age 69 years), white
people.

MCC appears on the sun exposed areas of the
skin: approximately 50% of all tumours occurring in
the face and neck, 40% appear on the extermities,
10% on the trunk and genitals. Most patients with
MCC present local disease (70–80%), 10–30% of
patients have regional lymph node involvement,
1–4% have distant metastases. Histopathologic
diagnosis may be difficult and immunocytochemical
studies are necessary. MCC express epithelial and
neuroendocrine markers: cytokeratins, NSE,
chromogranin. The histologic differential diagnosis
of MCC includes small-cell car-cinoma, melanoma,
lymphoma.Treatment for this neoplasm depend on
the grounds of clinical staging and presentation and
may include surgical excision with tumor-free
margin, radiotherapy and chemotherapy. 

KEY WORDS: Merkel cell carcinoma
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MCC mo˝e wyst´powaç jednoczeÊnie (syn-
chronicznie lub metachronicznie) z rakiem pod-
stawnokomórkowym lub kolczystokomórkowym
skóry.

Objawy kliniczne
MCC wyst´puje na skórze nara˝onej na dzia-

∏anie promieni s∏onecznych: oko∏o 50% przypad-
ków dotyczy twarzy i szyi, 40% – koƒczyn, 10% –
tu∏owia i genitaliów (Chiarelli i in. 2000). Rejony
twarzy najcz´Êciej obj´te chorobà to powieki,
policzek, czo∏o, warga, ucho i nos (Rice i in.
1993, Gackle i in. 2000). W piÊmiennictwie
mo˝na spotkaç pojedyncze doniesienia o wyst´-
powaniu MCC na b∏onie Êluzowej jamy nosa i
jamy ustnej (Goepfert i in. 1984, Melgarejo-
-Moreno i in. 1996).

W badaniu przedmiotowym stwierdza si´
wyst´powanie guza o g∏adkiej powierzchni,
Êrednicy od 0,5 do 5 cm, w kolorze czerwonym
lub sinym. Wzrost guza zwykle jest powolny,
niebolesny, jednak mo˝e on nagle si´ powi´k-
szyç, a na jego powierzchni mogà si´ pojawiç
owrzodzenia. Wi´kszoÊç chorych (70–80%)
zg∏asza si´ na pierwsze badanie z nowotworem
miejscowym, u 10–30% stwierdza si´ prze-
rzuty do regionalnych w´z∏ów ch∏onnych,
u 1–4% – przerzuty odleg∏e. Stwierdzenie
uogólnienia procesu chorobowego znacznie
pogarsza rokowanie. 

MCC ma wybitnà sk∏onnoÊç do tworzenia
wznów miejscowych, które powstajà najcz´Êciej
w ciàgu pierwszego roku, a cz´stoÊç ich wyst´-
powania okreÊla si´ na 20–25%.

Przerzuty do regionalnych w´z∏ów ch∏on-
nych wyst´pujà przede wszystkim w ciàgu
pierwszego roku od rozpoznania choroby,
u 31–80% chorych, a ich wyst´powanie zale˝y
od wielkoÊci guza pierwotnego: ognisko o Êred-
nicy 2 cm w 83% przypadków daje przerzuty do
w´z∏ów szyjnych (Goepfert 1984).

Przerzuty odleg∏e, szerzàce si´ drogà krwio-
noÊnà lub limfatycznà, w pierwszych dwóch
latach od rozpoznania choroby wyst´pujà
w 26–75% przypadków, najcz´Êciej w wàtrobie,
p∏ucach, koÊciach i mózgu.

Patologia
MCC rozwija si´ w skórze w∏aÊciwej, cz´sto

obejmuje równie˝ tkank´ podskórnà. Zwykle
naskórek jest nienaruszony. Mikroskopowo guz
sk∏ada si´ z ma∏ych, okràg∏ych, barwiàcych si´
na niebiesko komórek z wielobarwnymi jàdrami
komórkowymi i niewielkà iloÊcià cytoplazmy,
w której znajdujà si´ charakterystyczne ziarni-
stoÊci. Wyró˝nia si´ trzy podtypy histologiczne
guza: rak poÊredni, rak z ma∏ych komórek i rak

beleczkowaty (najrzadziej spotykany). Najcz´-
Êciej jest rozpoznawany rak poÊredni. Komórki
majà ma∏e okràg∏e lub owalne, p´cherzykowate
jàdra z niewielkà iloÊcià cytoplazmy. Wyst´pujà
liczne ziarnistoÊci chromatyny. 

W rozpoznaniu raka istotnà rol´ odgrywajà
badania immunocytochemiczne, bez których
czasem niemo˝liwe jest odró˝nienie MCC z ma-
∏ych komórek od innych raków drobnoko-
mórkowych, np. od raka oskrzeli. Komórki MCC
wydzielajà cytokeratyn´ CK 20, (rak droboko-
mórkowy oskrzeli – CK 7), bia∏ko w∏ókien ner-
wowych (neurofilament protein) – niespotykane
w rakach drobnokomórkowych oskrzeli), reagujà
na enolaz´ neuronowà (neuron-specific enolase,
NSE), synaptofizyn´ i chromogranin´, mogà
wydzielaç antygen nab∏onka. MCC wytwarzajà
równie˝ gastryn´, somatostatyn´, ACTH, kalcy-
tonin´ oraz wazoaktywny peptyd jelitowy
(Sibley 1985). Dajà ujemny wynik w badaniu
na protein´ S 100 i antygen leukocytowy, co po-
zwala na odró˝nienie MCC od czerniaka.

W rozpoznaniu ró˝nicowym nale˝y braç pod
uwag´: czerniaka, inne guzy neuroektodermalne,
przerzuty raka drobnokomórkowego, z∏oÊliwe
ch∏oniaki.

U chorych na MCC stwierdzono zaburzenia
chromosomalne podobne do zaburzeƒ wyst´-
pujàcych u chorych na raka drobnokomórko-
wego p∏uc, czerniaka i neuroblastom´ (wszyst-
kie raki neuroendokrynne z du˝à tendencjà do
przerzutów). 

Leczenie
Post´powanie chirurgiczne jest leczeniem

z wyboru i polega na wyci´ciu guza z du˝ym
marginesem tkanek zdrowych (od 2 do 3 cm
szerokoÊci i 2 cm g∏´bokoÊci). Yiengpruksawan
(1991) stwierdzi∏ miejscowà wznow´ u chorych
(4/27), u których margines tkanek zdrowych by∏
mniejszy ni˝ 3 cm, w przeciwieƒstwie do cho-
rych, u których margines ten by∏ wi´kszy ni˝ 3
cm. Podobne obserwacje poda∏ O’Connor (1999),
natomiast Ott (1999) oraz Gillenwater (2001)
nie stwierdzili ró˝nic w powstawaniu wznów
miejscowych choroby w zale˝noÊci od szerokoÊci
marginesu tkanek zdrowych przy usuwaniu
guza. Melgarejo-Moreno i in. (1996) uwa˝ajà, ˝e
MCC powinno si´ leczyç tak jak czerniaka z∏oÊli-
wego. Uwa˝ajà równie˝, ˝e zachowanie mniej-
szych ni˝ 2,5 cm marginesów tkanki zdrowej
przy usuwaniu guza w obr´bie g∏owy i szyi
przyczynia si´ do dwukrotnego zwi´kszenia
odsetka wznów miejscowych, zw∏aszcza w
porównaniu z guzami umiejscowionymi na
koƒczynach.   
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na 59–60%, co oznacza wyd∏u˝enie okresu ich
prze˝ycia o 1–5 lat. Oko∏o 9% chorych umiera
z powodu powik∏aƒ po chemioterapii.

Prowadzi si´ badania nad zastosowaniem
innych preparatów w leczeniu MCC: interferonu
oraz czynnika martwicy nowotworu (tumor
necrosis factor). Metody te sà w dalszym ciàgu
w fazie badaƒ eksperymentalnych. 

Rokowanie u chorych na MCC, z powodu
znacznej agresywnoÊci nowotworu, cz´stych
wznów miejscowych i przerzutów do regional-
nych w´z∏ów, nie jest korzystne: pierwszy rok
po rozpoznaniu i leczeniu choroby prze˝ywa
88% chorych, trzy lata – 55%, a 5 lat – 30% cho-
rych.  ●
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Powi´kszenie regionalnych w´z∏ów ch∏on-
nych jest wskazaniem do ich chirurgicznego
usuni´cia. Dyskusyjne pozostaje profilaktyczne
usuwanie w´z∏ów regionalnych. Du˝à uwag´
poÊwi´ca si´ biopsji w´z∏a wartowniczego, obec-
nie stosowanej równie˝ w przypadkach raka
piersi i czerniaka, którà po raz pierwszy wykona∏
Cabanas w 1977 r. w przypadku raka pràcia.
Okaza∏o si´, ˝e stan w´z∏a wartowniczego
odzwierciedla histologi´ pozosta∏ych w´z∏ów
ch∏onnych w danym rejonie, co pozwala na
podj´cie decyzji o rozleg∏oÊci operacji w´z∏ów.
Bioràc pod uwag´ podobieƒstwo MCC i czer-
niaka we wczesnym i szybkim tworzeniu prze-
rzutów do regionalnych w´z∏ów ch∏onnych
mo˝na przypuszczaç, ˝e okreÊlenie stanu w´z∏a
wartowniczego mo˝e mieç znaczenie tak˝e
w post´powaniu leczniczym w przypadku MCC.
Byç mo˝e u chorych bez przerzutów do w´z∏a
wartowniczego nie by∏oby wskazaƒ do usuwania
w´z∏ów ch∏onnych. Silva i in. (1984) zalecajà
profilaktyczne usuwanie regionalnych w´z∏ów
ch∏onnych, jeÊli guz pierwotny jest wi´kszy ni˝
2 cm, w badaniu mikroskopowym stwierdza si´
du˝à aktywnoÊç mitotycznà, guz jest zbudowany
z ma∏ych, niezró˝nicowanych komórek, a w´z∏y
ch∏onne sà powi´kszone.

Radioterapia 
MCC jest nowotworem, który reaguje na

radioterapi´, tote˝ stosuje si´ jà jako leczenie
uzupe∏niajàce po leczeniu chirurgicznym. Szero-
kim polem napromienia si´ okolic´ operowanà
i regionalne w´z∏y ch∏onne. Bielamowicz i in.
(1994) uwa˝ajà za wskazane obustronne napro-
mienianie w´z∏ów ch∏onnych w przypadku, gdy
zmiana pierwotna umiejscowiona jest blisko linii
Êrodkowej. Ott (1999) podaje, ˝e dawka równa
lub wi´ksza ni˝ 45 Gy (do 60 Gy w chorobie
uogólnionej) pozwala na zmniejszenie odsetka
wznów miejscowych.

Chemioterapia
Chemioterapi´ stosuje si´ jako leczenie uzu-

pe∏niajàce w przypadkach nawrotów choroby, jej
uogólnienia lub w przypadkach guzów nieopera-
cyjnych. Najcz´Êciej stosowanymi lekami, pod-
obnie jak w raku drobnokomórkowym p∏uc, sà:
cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna i eto-
pozyd. WartoÊç terapeutyczna chemioterapii
w MCC nie zosta∏a okreÊlona. Rzadkie wyst´po-
wanie choroby uniemo˝liwia podj´cie badaƒ
w grupach randomizowanych chorych, które
umo˝liwi∏oby stworzenie schematu post´po-
wania. Ogólny odsetek pozytywnych reakcji
chorych na MCC na chemioterapi´ okreÊla si´
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Komitet Za∏o˝ycielski Sekcji Rynologicznej
PTORL-ChGiS zosta∏ powo∏any w grudniu
1994 r. podczas Mi´dzynarodowej Konferencji
„Wspó∏czesne metody leczenia przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych”, która odby∏a si´
w Warszawie. Jego przewodniczàcym zosta∏ dr
Zbigniew Âwierczyƒski. Zebranie Komitetu Za-
∏o˝ycielskiego i powo∏anie Sekcji Rynologicznej
nastàpi∏o 16 listopada 1996 r. podczas II Konfe-
rencji Rynologicznej zorganizowanej przez prof.
M. Chmielika w Warszawie. W wyniku wyborów
powo∏ano Zarzàd Sekcji w sk∏adzie: prof. dr hab.
St. Betlejewski (przewodniczàcy), dr hab. A.
Krzeski, dr hab. W. Mikulewicz, dr Zb. Âwier-
czyƒski. Decyzjà Zarzàdu zosta∏em upowa˝niony
do nawiàzania kontaktów  z mi´dzynarodowymi
organizacjami rynologicznymi. W wyniku moich
staraƒ Polska sta∏a si´ cz∏onkiem The European
Rhinologic Society podczas XVIII Kongresu tego
Towarzystwa, który odbywa∏ si´ w czerwcu
2000 r. w Barcelonie. W tym samym roku w Wa-
szyngtonie podczas konferencji „The Nose 2000
– and Beyond” Polska zosta∏a cz∏onkiem The In-
ternational Rhinologic Society. B´dàc delegatem
Komitetu Wykonawczego The European Rhino-
logic Society, zosta∏em zobowiàzany do powo∏a-
nia krajowej organizacji rynologicznej, gdy˝ sta-
tut ERS nie dopuszcza mo˝liwoÊci wyboru dele-
gatów z poszczególnych krajów z grona cz∏on-

ków krajowych towarzystw laryngologicznych.
Zgodnie z tym wymogiem z∏o˝y∏em w 2002 r.
wniosek do Sàdu o rejestracj´ Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Rynologii „Rynologia Polska”.
Podjà∏em decyzj´ o wyborze formu∏y Stowarzy-
szenia w miejsce Towarzystwa Naukowego,
albowiem taka organizacja ma zdecydowanie
wi´kszà mo˝liwoÊç pozyskiwania Êrodków finan-
sowych, które mo˝na przeznaczyç na rozwój
dziedziny, którà reprezentuje. Stowarzyszenie
„Rynologia Polska” jest organizacjà otwartà dla
wszystkich, którzy pragnà przyczyniç si´ do
rozwoju polskiej rynologii. Jest równie˝ organi-
zacjà, majàcà na celu upowszechnianie wspó∏-
czesnej rynologii w Êrodowisku  polskich laryn-
gologów.

Chcia∏bym wyraênie podkreÊliç, ̋ e Stowarzy-
szenie „Rynologia Polska” nie jest organizacjà
konkurencyjnà wobec Sekcji Rynologicznej
PTORL-ChGiS. Mam nadziej´, ˝e wspó∏praca
i wspólne inicjatywy obu tych organizacji nau-
kowych stworzà szans´ rozwoju rynologii w
Polsce. Siedzibà Stowarzyszenia jest sekretariat
Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej
w Warszawie.  ●

prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
Przewodniczàcy Stowarzyszenia 

na Rzecz Rozwoju Rynologii Polskiej

RYNOLOGIA  POLSKA
S T O W A R Z Y S Z E N I E

▲
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STOWARZYSZENIE 
NA RZECZ ROZWOJU RYNOLOGII 

„RYNOLOGIA POLSKA”
STATUT 

Rozdzia∏ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Rynologii „Rynologia Polska” zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorzàd-
nym, trwa∏ym zrzeszeniem majàcym na celu rozwija-
nie i propagowanie inicjatyw, postaw i dzia∏aƒ sprzy-
jajàcych rozwojowi otorynolaryngologii, a przede
wszystkim Rynologii, upowszechnianie post´pu do-
kujàcego si´ w tej dziedzinie medycyny, a tak˝e
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych
i jednostek organizacyjnych, które podejmujà takie
dzia∏ania.

§ 2
Siedzibà Stowarzyszenia jest Warszawa. Tymczasowo
siedzibà Stowarzyszenia jest Poradnia Endoskopowa
Kliniki Otolaryngologii SP CSK AM, ul. Banacha 1a,
02-097 Warszawa.

§ 3
Stowarzyszenie dzia∏a na podstawie przepisów usta-
wy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20,
poz. 104 z póên. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego
tytu∏u posiada osobowoÊç prawnà.

§ 4
Stowarzyszenie mo˝e byç cz∏onkiem krajowych i mi´-
dzynarodowych organizacji o podobnym celu dzia∏ania.

§ 5
Stowarzyszenie swoim dzia∏aniem obejmuje obszar
Rzeczypospolitej Polskiej. Dla w∏aÊciwego realizowa-
nia swych celów Stowarzyszenie mo˝e prowadziç
dzia∏alnoÊç poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7
Celem Stowarzyszenia jest:

1.Popularyzacja wiedzy o chorobach z zakresu 
otorynolaryngologii.

2.Propagowanie i wspieranie nowoczesnego le -
czenia chorób z zakresu otorynolaryngologii.

3.Dzia∏alnoÊç profilaktyczna zmierzajàca do elimi-
nacji zagro˝eƒ wynikajàcych z chorób z zakresu
otorynolaryngologii.

4.Podejmowanie wszechstronnych dzia∏aƒ zmie-
rzajàcych do poprawy efektywnoÊci lecznictwa 
z zakresu otorynolaryngologii.

§ 8
1. Stowarzyszenie realizuje cele przez:

a)Gromadzenie Êrodków i darów rzeczowych na 
wspieranie dzia∏alnoÊci s∏u˝àcej rozwojowi oto-
rynolaryngologii.

b)Inicjowanie ofiarnoÊci spo∏ecznej w kraju i za 
granicà na rzecz gromadzenia Êrodków finanso-
wych i rzeczowych.

c)Popularyzowanie wiedzy o chorobach z zakresu 
otorynolaryngologii.

d)Wspó∏dzia∏anie z w∏adzami, instytucjami oraz 
organizacjami zainteresowanymi dzia∏alnoÊcià 
Stowarzyszenia.

e)Finansowanie tematów badawczych w formie 
grantów naukowych lub stypendiów.

f) Wspó∏dzia∏anie z organizacjami spo∏ecznymi 
w kraju oraz utrzymywanie kontaktów z organi-
zacjami i Êrodowiskami za granicà w sprawach 
zwiàzanych z realizacjà celów Stowarzyszenia.

g)Prowadzenie doradztwa naukowego i konsultacji.
h)Wspó∏dzia∏anie i wspó∏praca z innymi stowa-

rzyszeniami naukowymi o zbli˝onym profilu 
dzia∏ania zarówno w kraju jak i za granicà.

i) Finansowanie zakupów aparatury i odczynni-
ków zwiàzanych z diagnostykà i leczeniem cho-
rób z zakresu otorynolaryngologii.

2. oraz prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà:
a)wydawanie ksià˝ek – PKD 22.11.Z,
b)wydawanie czasopism i wydawnictw periodycz-

nych – PKD 22.13.Z,
c)pozosta∏a dzia∏alnoÊç wydawnicza – PKD 22.15.Z,
d)przetwarzanie danych – PKD 72.30.Z,
e)dzia∏alnoÊç zwiàzana z bazami danych – PKD 

72.40.Z,
f) pozosta∏a dzia∏alnoÊç zwiàzana z informatykà – 

PKD 72.60.Z,
g)prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk 

medycznych i farmacji – PKD 73.10.F,
h) reklama – PKD 74.40.Z,
i) dzia∏alnoÊç zwiàzana z organizacjà targów i

wystaw – PKD 74.84. A,
j) pozosta∏a dzia∏alnoÊç komercyjna gdzie indziej 

nie sklasyfikowane – PKD 80.42.Z,
k)pozaszkolne formy kszta∏cenia, gdzie indziej nie 

sklasyfikowane – PKD 80.42. Z,
l) pozosta∏a dzia∏alnoÊç zwiàzana z ochronà zdro-

wia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana 
– PKD 85.14.C,

m) dzia∏alnoÊç pozosta∏ych organizacji cz∏onkow-
skich, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 
91.33.Z,

§ 9
Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych
celów mo˝e powo∏aç inne jednostki organizacyjne
w granicach prawem dopuszczonych.

§ 10
Realizujàc powy˝sze cele Stowarzyszenie opiera si´
na spo∏ecznej pracy cz∏onków. Mo˝e jednak zatrud-
niaç pracowników do prowadzenia swych spraw, jak
równie˝ wyp∏acaç wynagrodzenie cz∏onkom za reali-
zacj´ zlecanych tematów (prac).

§ 11
Cz∏onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo˝e byç
pe∏noletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz



47

▲

cudzoziemiec, tak˝e nie majàcy miejsca zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który przed-
stawi opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch
cz∏onków Stowarzyszenia w tym jednà cz∏onka za∏o-
˝yciela i z∏o˝y deklaracj´ cz∏onkowskà.

Osoby prawne mogà byç cz∏onkami wspierajàcymi.

§ 12
Cz∏onkostwo Stowarzyszenia nabywa si´ przez przy-
j´cie kandydatury przez Zarzàd Stowarzyszenia zwy-
k∏à wi´kszoÊcià g∏osów w drodze uchwa∏y.

§ 13
1. Cz∏onkowie stowarzyszenia zobowiàzani sà:

1) swojà postawà i dzia∏aniami przyczyniaç si´ 
do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

2) dbaç o jego dobre imi´,
3) zabiegaç o w∏aÊciwà opini´ spo∏ecznà i kli-

mat wokó∏ Êrodowiska otorynolaryngologów,
4) popieraç i czynnie realizowaç cele Stowarzy-

szenia,
5) przestrzegaç powszechnie obowiàzujàcych 

przepisów prawa oraz postanowieƒ statutu,
6) regularnie op∏acaç sk∏adki.

2. Cz∏onek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo braç  
udzia∏ w ˝yciu Stowarzyszenia, w szczególnoÊci:

1) przys∏uguje mu bierne i czynne prawo wy-
borcze, jak równie˝ mo˝e:

2) wnioskowaç we wszystkich sprawach doty-
czàcych celów i funkcjonowania Stowarzy-
szenia,

3) korzystaç z lokali Stowarzyszenia,
4) posiadaç legitymacj´ Stowarzyszenia i nosiç

odznaki Stowarzyszenia,
5) korzystaç z rekomendacji, gwarancji i opieki 

Stowarzyszenia w swojej dzia∏alnoÊci,
6) korzystaç nieodp∏atnie z urzàdzeƒ technicz-

nych, poradnictwa i szkoleƒ, które Stowarzy-
szenie stawia do dyspozycji cz∏onków,

7) korzystaç z innych mo˝liwoÊci, jakie stwarza
swoim cz∏onkom Stowarzyszenie.

§ 14
1. Osoby prawne mogà zostaç cz∏onkami wspierajà-

cymi poprzez z∏o˝enie oÊwiadczenia woli Zarzàdo-
wi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii
stosownà uchwa∏´.

2. W takim samym trybie nast´puje ustanie cz∏onko-
stwa wspierajàcego Stowarzyszenie.

3. Form´ i rodzaj wspierania Stowarzyszenia cz∏on-
kowie wspierajàcy ustalajà z zarzàdem Stowarzy-
szenia.

4. Cz∏onkowie wspierajàcy korzystajà z praw przy-
s∏ugujàcych cz∏onkom zwyczajnym wymienionych
w § 13 ust. 2 pkt. 2-7.

§ 15
SkreÊlenie z listy cz∏onków Stowarzyszenia nast´puje
przez:
1. rezygnacj´ pisemnà z∏o˝onà na r´ce Zarzàdu,
2. wykluczenie przez Zarzàd:

a) za dzia∏alnoÊç sprzecznà ze statutem oraz 
uchwa∏ami Stowarzyszenia,

b) za nieusprawiedliwiony brak czynnego 
udzia∏u w pracach Stowarzyszenia,

c) za zaleganie z op∏atà sk∏adki cz∏onkowskiej 
przez rok,

d) na pisemny umotywowany wniosek co naj-
mniej 10 cz∏onków Stowarzyszenia z przy-
czyn okreÊlonych w lit. a i b, 

e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku
prawomocnego orzeczenia sàdu,

3. Âmierç cz∏onka.
§ 16

Od uchwa∏y Zarzàdu w przedmiocie wykluczenia
cz∏onkowi przys∏uguje odwo∏anie do Walnego Zgro-
madzenia Cz∏onków na co najmniej 21 dni przed ter-
minem Walnego Zgromadzenia. Uchwa∏a Walnego
Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdzia∏ II
W¸ADZE STOWARZYSZENIA

§ 17
W∏adzami Stowarzyszenia sà:
1. Walne Zgromadzenie Cz∏onków
2. Zarzàd
3. Komisja Rewizyjna
4. Sàd Kole˝eƒski.

§ 18
Kadencja wszystkich w∏adz wybieralnych Stowarzy-
szenia trwa 4 lata.

§ 19
Uchwa∏y wszystkich w∏adz Stowarzyszenia zapadajà
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów przy obecnoÊci co najmniej
po∏owy cz∏onków uprawnionych do g∏osowania, jeÊli
dalsze postanowienia statutu nie stanowià inaczej.

§ 20
1. Najwy˝szà w∏adzà Stowarzyszenia jest Walne 

Zgromadzenie Cz∏onków.
2. Walne Zgromadzenie zwo∏uje Zarzàd co najmniej 

jeden raz na dwanaÊcie miesi´cy lub cz´Êciej na 
pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4
cz∏onków Komisji Rewizyjnej, powiadamiajàc o
jego terminie, miejscu porzàdku obrad wszystkich
cz∏onków listami poleconymi lub w ka˝dy inny
skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed termi-
nem rozpocz´cia obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyç co-
najmniej po∏owa cz∏onków uprawnionych do g∏o-
sowania w pierwszym terminie, a w drugim ter-
minie, który mo˝e byç wyznaczony o godzin´ póê-
niej tego samego dnia – mo˝e ono skutecznie ob-
radowaç bez wzgl´du na liczb´ uczestników.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogà uczestniczyç 
cz∏onkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z g∏o-
sem doradczym, cz∏onkowie wspierajàcy i zapro-
szeni goÊcie.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale˝y:
1) uchwalanie programu dzia∏ania Stowarzy-

szenia,
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2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdaƒ 
Zarzàdu i Komisji Rewizyjnej,

3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego 
Zgromadzenia,

4) udzielanie absolutorium ust´pujàcemu 
Zarzàdowi,

5) wybór cz∏onków Zarzàdu i Komisji Rewi-
zyjnej,

6) uchwalanie zmian statutu,
7) podejmowanie uchwa∏ w sprawie powo∏y-

wania przez Stowarzyszenie innych organi-
zacji,

8) podj´cie uchwa∏y w sprawie rozwiàzania 
Stowarzyszenia,

9) rozpatrywanie odwo∏aƒ od uchwa∏ Zarzàdu 
wniesionych przez cz∏onków Stowarzyszenia,

10) powo∏ywanie i odwo∏ywanie sk∏adu Sàdu 
Kole˝eƒskiego oraz rozpatrywanie odwo∏aƒ 
od jego orzeczeƒ,

11) rozpatrywanie skarg cz∏onków Stowarzy-
szenia na dzia∏alnoÊç Zarzàdu.

6. Uchwa∏y Walnego Zgromadzenia zapadajà zwyk∏à
wi´kszoÊcià g∏osów cz∏onków obecnych, w g∏oso-
waniu jawnym. G∏osowanie tajne odbywa si´ 
w przypadku z∏o˝enia takiego wniosku przez co 
najmniej jednego cz∏onka Stowarzyszenia.

7. Zmiana statutu, odwo∏anie Prezesa, cz∏onków Za-
rzàdu, Komisji Rewizyjnej, Sàdu Kole˝eƒskiego 
oraz rozwiàzanie Stowarzyszenia, wymaga bez-
wzgl´dnej wi´kszoÊci przy obecnoÊci po∏owy 
cz∏onków Stowarzyszenia w pierwszym terminie;
w drugim terminie wymóg obecnoÊci po∏owy 
cz∏onków nie obowiàzuje.

8. Ka˝demu cz∏onkowi przys∏uguje jeden g∏os.

§ 21
1. Zarzàd sk∏ada si´ z trzech cz∏onków wybranych 

przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarzàd sk∏ada si´ z Prezesa, Wiceprezesa i Skarb-

nika.
3. Prezesa powo∏uje i odwo∏uje Walne Zgromadzenie

na 4-letnià kadencj´.
4. Zarzàd konstytuuje si´ na pierwszym po wyborach

zebraniu.
5. Do kompetencji Zarzàdu nale˝y:

1) przyjmowanie nowych cz∏onków Stowarzy-
szenia,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zew-
nàtrz i dzia∏anie w jego imieniu,

3) kierowanie bie˝àcà pracà Stowarzyszenia,
4) zwo∏ywanie Walnego Zgromadzenia,
5) ustalanie wysokoÊci sk∏adek cz∏onkowskich.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna sk∏ada si´ z trzech cz∏onków 

wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna sk∏ada si´ z przewodniczà-

cego, wiceprzewodniczàcego i jednego cz∏onka.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale˝y:

1) kontrola bie˝àcej pracy Stowarzyszenia,
2) sk∏adania wniosków w przedmiocie absolu-

torium na Walnym Zgromadzeniu,
3) wyst´powanie z wnioskiem o zwo∏anie Wal-

nego Zgromadzenia,
4) dokonywanie wyboru podmiotu majàcego 

zbadaç sprawozdanie finansowe Stowarzy-
szenia zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci.

§ 23
1. Sàd Kole˝eƒski sk∏ada si´ z trzech cz∏onków Sto-

warzyszenia nie b´dàcych cz∏onkami Zarzàdu ani 
Komisji Rewizyjnej.

2. Do kompetencji Sàdu nale˝y rozpatrywanie ka˝-
dego pisemnego wniosku cz∏onka Stowarzyszenia
dotyczàcego spraw Stowarzyszenia i jego cz∏on-
ków poza wnioskami i skargami wniesionymi na 
w∏adze Stowarzyszenia.

3. Sàd zbiera si´ na pisemny wniosek cz∏onka Stowa-
rzyszenia i ustosunkowuje si´ do jego wniosku 
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 1 miesiàc.

4. Sàd zamyka post´powanie wydaniem orzeczenia,
które podaje do wiadomoÊci wszystkich cz∏onków.

5. Stronom przys∏uguje odwo∏anie od orzeczenia Sà-
du Kole˝eƒskiego do najbli˝szego Walnego Zgro-
madzenia.

6. Orzeczenia Sàdu zapadajà w pe∏nym sk∏adzie.

§ 24
W razie zmniejszenia si´ sk∏adu w∏adz Stowarzysze-
nia wymienionych w § 17 pkt. 2, 3 i 4 w czasie trwa-
nia kadencji, uzupe∏nienie ich sk∏adu mo˝e nastàpiç
w drodze kooptacji. Kooptacji dokonujà pozostali
cz∏onkowie organu, którego sk∏ad uleg∏ zmniejszeniu.
W tym trybie mo˝na powo∏aç nie wi´cej ni˝ po∏ow´
sk∏adu organu.

§ 25
1. Majàtek Stowarzyszenia powstaje ze sk∏adek 

cz∏onkowskich, darowizn, spadków, zapisów, do-
chodów z w∏asnej dzia∏alnoÊci oraz ofiarnoÊci pu-
blicznej.

2. Funduszami i majàtkiem Stowarzyszenia zarzàdza
Zarzàd.

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upowa˝-
niony Prezes Zarzàdu jednoosobowo lub dwóch 
innych Cz∏onków Zarzàdu.

4. Do zaciàgania zobowiàzaƒ upowa˝niony jest Pre-
zes Zarzàdu jednoosobowo bàdê dwóch innych 
cz∏onków Zarzàdu dzia∏ajàcych ∏àcznie z upowa˝-
nieniem Prezesa Zarzàdu.

§ 26
1. Stowarzyszenie rozwiàzuje si´ na podstawie 

uchwa∏y Walnego Zgromadzenia lub w innych 
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmujàc uchwa∏´ o rozwiàzaniu Stowarzysze-
nia Walne Zgromadzenie okreÊla sposób jego li-
kwidacji oraz przeznaczenia majàtku Stowarzy-
szenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statu-
tem majà zastosowanie przepisy Prawa o stowa-
rzyszeniach.
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AUDIOLOGIA

WÊród najwa˝niejszych celów wspó∏czesnej
audiologii na pierwszym miejscu wymienia si´
wczesne wykrywanie wrodzonych zaburzeƒ
s∏uchu u noworodków. Istniejà przynajmniej
dwie zasadnicze przyczyny takiej sytuacji. Po
pierwsze, wrodzone wady s∏uchu dominujà pod
wzgl´dem cz´stoÊci wyst´powania wÊród innych
wad wrodzonych. Wyst´pujà 20 razy cz´Êciej ni˝
na przyk∏ad fenyloketonuria, której wykrywanie
jest obj´te programem badaƒ przesiewowych.
Z aktualnych wyników badaƒ przesiewowych
s∏uchu u noworodków wynika, ˝e wrodzone
zaburzenia s∏uchu ró˝nego stopnia wyst´pujà
u 3–5 dzieci na 1000 urodzeƒ. Po drugie, wcze-
sne rozpocz´cie rehabilitacji zaburzeƒ s∏uchu
(przed 6. miesiàcem ˝ycia), co wykaza∏y jedno-
znacznie badania prowadzone w ostatnich latach
przez amerykaƒskà badaczk´ C. Yoshinaga-Itano,
powoduje, niezale˝nie od wielkoÊci niedos∏uchu,
znacznie lepsze efekty rozwoju j´zyka i mowy ni˝
opóênione zainicjowanie takiego post´powania.
To dlatego tak  wa˝ne jest, aby w∏aÊnie w tym
okresie wykryç i rozpoznaç zaburzenie s∏uchu
oraz rozpoczàç odpowiednià rehabilitacj´.

Jedynà drogà prowadzàcà skutecznie do
znacznego obni˝enia Êredniego wieku dziecka,
w którym wykrywa si´ zaburzenia s∏uchu, jest
prowadzenie powszechnych badaƒ przesiewo-
wych s∏uchu u noworodków. Realizacja takiego
programu na szerszà skal´ pozwala wykryç oko∏o
25% dzieci z zaburzeniami s∏uchu w pierwszych
3 tygodniach ˝ycia, 50% dzieci w pierwszych 5
tygodniach ˝ycia, 75% w 3 pierwszych miesià-
cach i 25% dzieci powy˝ej 6. miesiàca ˝ycia.

Aktualnie najbli˝ej praktycznej realizacji
powszechnych badaƒ przesiewowych s∏uchu
u noworodków na szerokà skal´ sà m.in. Stany
Zjednoczone, Wielka Brytania, Szwajcaria,
Niemcy i Holandia. Szacuje si´, ˝e w Stanach
Zjednoczonych takie badania wykonuje si´
obecnie u 80–85% dzieci. W Wielkiej Brytanii
badaniami przesiewowymi obj´to obecnie oko∏o
20% dzieci, a wdro˝enie programu badaƒ
przesiewowych na terenie ca∏ego kraju prze-
widuje si´ do koƒca roku 2005. 

Niewàtpliwie do czo∏ówki krajów realizu-
jàcych praktycznie ide´ badaƒ przesiewowych
s∏uchu u noworodków mo˝na zaliczyç równie˝
Polsk´. Do koƒca marca 2003 r. w programie re-
alizowanym przez Wielkà Orkiestr´ Âwiàtecznej
Pomocy badaniami przesiewowymi obj´to ponad
150 tys. dzieci. Ten fakt potwierdza jedno-
znacznie, ˝e idea takich badaƒ ma w Polsce
swoich zwolenników, co niewàtpliwie jest po-
zytywnym skutkiem dzia∏aƒ prowadzonych
w ostatnich latach przez Instytut Fizjologii i
Patologii S∏uchu we wspó∏pracy z wieloma
oÊrodkami neonatologicznymi i audiologicz-
nymi. Zapewne du˝e znaczenie dla dalszej sku-
tecznej realizacji tego programu w Polsce b´dzie
mia∏o przygotowywane rozporzàdzenie Ministra
Zdrowia dotyczàce obowiàzku prowadzenia
badaƒ przesiewowych u dzieci w ró˝nym wieku.
Zalecanym obecnie standardem sà powszechne
badania przesiewowe realizowane na oddzia∏ach
noworodkowych, co w takim kraju jak Polska,
gdzie prawie 100% dzieci rodzi si´ na oddzia∏ach
szpitalnych, pozwala skontrolowaç pod tym
wzgl´dem praktycznie wszystkie dzieci. 

W badaniach przesiewowych s∏uchu u no-
worodków stosuje si´ aktualnie wy∏àcznie meto-
dy obiektywne: otoemisj´ akustycznà (OAE)

POWSZECHNE  BADANIA
PRZESIEWOWE  S¸UCHU  

U  NOWORODKÓW  
dr hab. med. in˝. Krzysztof Kochanek 
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i s∏uchowe potencja∏y wywo∏ane pnia mózgu
(ABR). W Stanach Zjednoczonych obie metody
stosuje si´ alternatywnie, przy czym zaleca si´
realizacj´ dwustopniowych badaƒ z wykorzysta-
niem obu metod. Taki model wdra˝any jest
w Anglii. Jako pierwsze wykonuje si´ badanie
otoemisji akustycznej. W przypadku uzyskania
wyniku nieprawid∏owego (wynik dodatni) jako
drugie w kolejnoÊci wykonuje si´ badanie ABR.
Analiza efektywnoÊci ró˝nych modeli badaƒ
przesiewowych wykazuje, ˝e w∏aÊnie ten jest
najbardziej optymalny z ekonomicznego i prak-
tycznego punktu widzenia. U dzieci przebywa-
jàcych na oddzia∏ach patologii noworodka, u któ-
rych wyst´puje du˝e ryzyko zaburzeƒ poza-
Êlimakowych, niezale˝nie od wyniku otoemisji
akustycznej wykonuje si´ równie˝ badanie ABR. 

W Polsce wdra˝any jest model oparty wy-
∏àcznie na badaniu OAE. Nale˝y jednak mieç
nadziej´, ˝e w najbli˝szym czasie oddzia∏y pato-
logii noworodka zostanà dodatkowo wyposa˝one
w urzàdzenia do badaƒ ABR. W przeciwnym wy-
padku znacznie zwi´kszy si´ ryzyko niewykry-
wania wrodzonych zaburzeƒ s∏uchu zwiàzanych
z wyst´powaniem neuropatii s∏uchowej. Wed∏ug
najnowszych szacunków zaburzenia tego typu
mogà stanowiç nawet 10% wszystkich wrodzo-
nych zaburzeƒ s∏uchu typu odbiorczego. Warto
równie˝ zwróciç uwag´ na fakt, ˝e niezale˝nie
od wyniku badania przesiewowego, istnieje
koniecznoÊç wykonywania kontrolnych badaƒ
s∏uchu w kolejnych miesiàcach ˝ycia u dzieci
z grupy ryzyka, u których istnieje mo˝liwoÊç
pojawienia si´ zaburzeƒ s∏uchu w okresie póê-
niejszym. Z tego powodu dla ka˝dego dziecka
wype∏nia si´ kwestionariusz wysokiego ryzyka
uszkodzenia s∏uchu.

Niewàtpliwie realizacja programu badaƒ
przesiewowych s∏uchu u noworodków w Polsce
jest du˝ym wyzwaniem dla neonatologów, pe-
diatrów, audiologów i otolaryngologów oraz
audioprotetyków i logopedów. Ka˝da z wymie-
nionych grup zawodowych musi byç zapoznana
z wieloma zagadnieniami zwiàzanymi z wcze-
snym wykrywaniem zaburzeƒ s∏uchu, diagno-
stykà i rehabilitacjà, aby w sposób kompetentny
uczestniczyç w realizacji programu. Wiedza ta
jest równie˝ niezwykle wa˝na w kontaktach z
rodzicami, którym nale˝y udzielaç jednoznacz-
nych, nie wzbudzajàcych niepotrzebnego niepo-
koju odpowiedzi na nurtujàce ich pytania. Waga
tego problemu podkreÊlana jest przez realizato-
rów badaƒ przesiewowych prowadzonych w
innych krajach. W Polsce niezwykle istotne jest
uruchomienie ogólnodost´pnego serwisu infor-
macyjnego, np. internetowego, omawiajàcego

najwa˝niejsze zagadnienia i problemy badaƒ
przesiewowych s∏uchu u noworodków. Takie
serwisy funkcjonujà w innych krajach (w Sta-
nach Zjednoczonych na stronie www. infanthe-
aring.org, w Anglii na stronie www.nhsp.info).

Realizacja programu na etapie wdro˝enia
wymaga wykonania wielu zadaƒ organizacyj-
nych i szkoleniowych. Niewàtpliwie du˝ym
problemem i wyzwaniem dla koordynatorów
programu jest odpowiednie przeszkolenie per-
sonelu oddzia∏ów neonatologicznych, w których
b´dà realizowane badania przesiewowe, przy-
gotowanie materia∏ów informacyjnych dla ro-
dziców i lekarzy, a tak˝e utworzenie dobrze przy-
gotowanej pod wzgl´dem kadrowym sieci
oÊrodków wczesnej diagnozy audiologicznej oraz
oÊrodków zajmujàcych si´ wczesnà protetykà
i rehabilitacjà s∏uchu. G∏ównie od poziomu wy-
szkolenia personelu oddzia∏ów noworodkowych
i jego zaanga˝owania w realizacj´ programu b´-
dzie zale˝a∏a przede wszystkim liczba wyników
fa∏szywie dodatnich. Dotychczasowe doÊwiad-
czenia oÊrodków polskich, które stosowa∏y jako
pierwszà metod´ przesiewu otoemisj´ aku-
stycznà, wskazujà na doÊç du˝à liczb´ niepra-
wid∏owych wyników (od 4 do 21%), co w zesta-
wieniu z ma∏à liczbà wyników nieprawid∏owych
przy zastosowaniu metody ABR, nie przekra-
czajàcà zazwyczaj 1%, musi budziç niepokój.  

Jak wiadomo, badanie przesiewowe znaj-
duje si´ na poczàtku procesu, który w efekcie
koƒcowym ma doprowadziç do wdro˝enia
wczesnej rehabilitacji s∏uchu (przed up∏ywem 6.
miesiàca ˝ycia). To oznacza ogromnà odpowie-
dzialnoÊç spoczywajàcà na wszystkich grupach
zawodowych zaanga˝owanych w ca∏y proces
wczesnej identyfikacji i rehabilitacji zaburzeƒ
s∏uchu. Niewàtpliwie nad prawid∏owym prze-
biegiem realizacji programu muszà czuwaç od-
powiednie towarzystwa naukowe i stowarzysze-
nia zawodowe. Istnieje pilna potrzeba wskazania
obowiàzujàcych standardów i procedur z za-
kresu diagnostyki, protezowania i rehabilitacji,
które muszà obowiàzywaç we wszystkich oÊrod-
kach zaanga˝owanych w realizacj´ programu.
Sà to niewàtpliwie powa˝ne wyzwania, przed
którymi stanà w najbli˝szych latach Êrodowiska
polskich neonatologów, otolaryngologów, audio-
logów, audioprotetyków i logopedów.  ●




