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Droga Kole˝anko,
Szanowny Kolego,

z du˝à satysfakcjà przekazuj´ Paƒstwu bie˝àcy
numer Magazynu, albowiem zosta∏ on przygoto-
wany na moje zaproszenie przez Pana Profesora
Józefa Mierzwiƒskiego – ordynatora Oddzia∏u
Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Woje-
wódzkiego Szpitala Dzieci´cego w Bydgoszczy
i profesora w Uniwersytecie Miko∏aja Kopernika,
Collegium Medicum w Bydgoszczy na Wydziale
Nauk o Zdrowiu – oraz jego zespó∏. 

Od dawna z wielkim podziwem obserwuj´ ak-
tywnoÊç lekarskà i naukowà Profesora Mierz-
wiƒskiego. OsobiÊcie sam kierowa∏em moich
asystentów do Jego oÊrodka na sta˝e do specjali-
zacji, gdzie, jak mi opowiadano po powrocie, nie
by∏o im tak ∏atwo. 

A jest to oÊrodek szczególny: dzi´ki Êcis∏ej
wspó∏pracy z neurochirurgami oraz chirurgami
szcz´kowymi zosta∏ stworzony referencyjny
oÊrodek dzieci´cy, w którym wykonywane sà
operacje trudno dost´pnych patologii w obr´bie
przedniej i bocznej podstawy czaszki u dzieci,
takich jak w∏ókniaki m∏odzieƒcze, patologie linii
Êrodkowej, guzy oczodo∏u, k∏´bczaki, patologie
szczytu piramidy itp. 

Profesor z wielkà pasjà wielokrotnie organi-
zowa∏ kursy chirurgii endoskopowej zatok przy-
nosowych na preparatach g∏owy, a na licznych
konferencjach przeprowadza∏ „na ˝ywo” pokazy
chirurgii endoskopowej zatok oraz chirurgii
ucha.

Poniewa˝ kocham ludzi pozytywnie nakr´co-
nych i przyzwoitych z wielkà przyjemnoÊcià
zaprosi∏em Profesora do przygotowania tego
zeszytu. A teraz zapraszam Paƒstwa do jego lek-
tury.

Serdecznie pozdrawiam

Prof. Antoni Krzeski

Warszawa, kwiecieƒ 2021

wydanie elektroniczne
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ZAPALENIE ZATOK 
PRZYNOSOWYCH U DZIECI

W ÂWIETLE WYTYCZNYCH EPOS 2020
prof. dr hab. med. Józef Mierzwiƒski1,2, stud. Paulina Mierzwiƒska1, lek. Karolina Haber1

1

Oddzia∏ Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii 
Dzieci´cej,
Wojewódzki Szpital Dzieci´cy w Bydgoszczy 
Kierownik: dr hab. med. Józef Mierzwiƒski prof. UMK
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz

3 Katedra Piel´gniarstwa Zachowawczego, 
Collegium Medicum w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Miko∏aja Kopernika
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Kurylak
ul. ¸ukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

W 2020 roku przedstawiono kolejnà, uzupe∏-
nionà wersj´ europejskich wytycznych na temat
zapalenia zatok przynosowych i polipów nosa
(EPOS). WczeÊniejsze wersje zaleceƒ opubliko-
wano w 2012, 2007 i 2005 roku (Fokkens i in.
2005, Fokkens i in. 2007, Fokkens i in. 2012).
W porównaniu z publikacjà sprzed oÊmiu lat najnow-
sze wytyczne przedstawiajà szerszà i uaktualnionà
wiedz´. Zmiany dotyczà zw∏aszcza przewlek∏ego
zapalenia zatok u dzieci i chirurgii zatok. Aktualne
wytyczne wprowadzajà nowe definicje i zalecenia
dotyczàce stosowanej nomenklatury. Przewlek∏e
zapalenie zatok przynosowych podzielono na pier-
wotne i wtórne, a nast´pnie oba rodzaje na ograni-
czone i rozlane, w zale˝noÊci od stwierdzonych
zmian. 

Rozbudowano te˝ rozdzia∏y dotyczàce epide-
miologii, czynników predysponujàcych do CRS,
mechanizmów odpowiedzi zapalnej oraz diagno-

Skróty:

AR – alergiczny nie˝yt nosa

ABRS – ostre bakteryjne zapalenie b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych

ARS – ostre zapalenie b∏ony Êluzowej nosa 

i zatok przynosowych

CRS – przewlek∏e zapalenie

zatok przynosowych

PCRS – przewlek∏e zapalenie

zatok przynosowych u dzieci

TK – tomografia komputerowa

GERD – choroba refleksowa prze∏yku

FESS – funkcjonalna endoskopowa operacja 

zatok

MfRI – funkcjonalny rezonans magnetyczny

NAR – niealergiczny nie˝yt nosa

PCD – pierwotna dyskineza rz´sek

URTIs– infekcje górnych dróg oddechowych

EUROPEAN POSITION ON RHINOSISUSITIS AND
NASAL POLYPS IN CHILDREN ACCORDING TO
EPOS 2020

Recent version of the European Position Paper on Rhi-
nosisusitis and Nasal Polyps was presented in 2020
(EPOS 2020). Earlier editions were published in 2012,
2007 and 2005. The newest publication present
extended and updated knowledge compared to the
previous ones. The purpose of this article is to summa-
rise the essential clinical practice changes in the
management of rhinosinusitis in pediatric population
based on EPOS 2020. This could facilitate spreading of
novel standards of treatment, even though EPOS 2020
is the extensive document. What is new in EPOS 2020?
Surprisingly, the ineffectiveness of antibiotics in the
treatment of both acute and chronic rhinosinusitis
have been proven. Moreover, there is also no evidence
to support the utilization of prolonged macrolide im-
munomodulatory therapy. However, despite these data
majority of otolaryngologists use antibiotics, mainly in
exacerbations. Saline nasal irrigation is recommended
for the treatment of CRS in children (PCRS) as a sole
therapeutic agent or in adjunctive therapy. Intranasal
steroids are recommended for use in children with CRS
despite the absence of good level evidence(!). Surgical
intervention is considered for patients with CRS who
have failed appropriate medical therapy and, less com-
monly, in complicated acute rhinosinusitis. The latest
EPOS also sets the direction of future research in the
field of rhinosinusitis.

(Mag. ORL, 2021, 78, XX, 44–58)
Key words:
EPOS, rhinosinusitis, children, treatment
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Klasyfikacja
ARS dzieli si´ na wirusowe, po przebytej

infekcji wirusowej (ang. post-viral) i bakteryjne: 
– ostre wirusowe: objawy utrzymujà si´ 

< 10 dni,
– ostre powirusowe (po przebytej infekcji 

wirusowej – post-viral): dolegliwoÊci utrzy-
mujà si´ ponad 10 dni lub nasilajà si´ 
po up∏ywie 5 dni,

– ostre bakteryjne ARS (obecny co najmniej 
1 z 3/5 objawów: podbarwiona wydzielina 
Êluzowa, silny miejscowy ból, goràczka 
> 38°C, wzrost parametrów stanu zapal-
nego OB/CRP, obustronne zacienienie zatok
szcz´kowych (ang. „double” sickening). 

JeÊli epizody zapalenia zatok powtarzajà si´
cz´Êciej ni˝ cztery razy w roku, a w mi´dzyczasie
objawy ca∏kowicie ust´pujà i nast´pujà okresy
bezobjawowe – mówimy o nawrotowym ARS. Wy-
wiad powinien uwzgl´dniç objawy alergii: kichanie,
wodnisty wyciek z nosa, Êwiàd, zapalenie spojówek.

1.2. Przewlek∏e zapalenie zatok 
przynosowych u dzieci (CRS)

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
(ang. chronic rhinosinusitis, CRS) dotyczy
5–12% populacji ogólnej (Fokkens i in. 2020).
Cz´stoÊç CRS u dzieci szacuje si´ obecnie
na 2–4%. Najcz´Êciej wyst´puje w przedziale
wiekowym 5–15 lat, przy czym CRS wyst´puje
cz´Êciej ni˝ ARS we wszystkich grupach wieko-
wych. CRS znaczàco pogarsza jakoÊç ˝ycia dzie-
ci, chocia˝ wyst´puje rzadziej ni˝ u doros∏ych.
Badania wskazujà, ˝e CRS ma silniejszy nega-
tywny wp∏yw na jakoÊç ˝ycia ni˝ takie choroby,
jak astma, zespó∏ nadpobudliwoÊci psychoru-
chowej z deficytem uwagi, m∏odzieƒcze reuma-
toidalne zapalenie stawów czy padaczka,
a zw∏aszcza jeÊli chodzi o opuszczanie zaj´ç
szkolnych, problemy z koncentracjà, jakoÊç snu
oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci
(Cunningham i in. 2000, Sami i Scadding 2014). 

Kryteria rozpoznania CRS u dzieci
● objawy jak w ogólnej definicji zapalenia 

zatok u dzieci,
● objawy utrzymujà si´ ± 12 tygodni.

Klasyfikacja
CRS dzieli si´ na: 
– przewlek∏e CRS z polipami – z obustron-

nymi polipami stwierdzonymi w badaniu 
endoskopowym w przewodzie nosowym 
Êrodkowym. Definicj´ t´ wprowadzono 
w EPOS 2020 w celu odró˝nienia zmian 
polipowatych w zatokach i przewodzie 

styki ró˝nicowej. Rozdzia∏y dotyczàce leczenia
ostrego i przewlek∏ego zapalenia zatok u dzieci
zosta∏y ca∏kowicie zmienione. 

Celem artyku∏u jest podsumowanie najwa˝-
niejszych zmian, istotnych w praktyce klinicznej,
dotyczàcych post´powania w przypadku zapalenia
zatok przynosowych u dzieci w Êwietle wytycz-
nych EPOS 2020.

1. OSTRE I PRZEWLEK¸E 
ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH 

– EPIDEMIOLOGIA, DEFINICJE

Definicja ostrego i przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych oraz ramy czasowe, a tak˝e
kryteria nasilenia (ang. severity) nie uleg∏y
zmianie. Sà wspólne dla doros∏ych i dzieci. 

Definicja ogólna – zapalenie zatok
Zgodnie z definicjà ogólnà zapalenie zatok

u dziecka mo˝na rozpoznaç w przypadku obec-
noÊci dwóch lub wi´cej objawów, z których przy-
najmniej jeden to: 

● zaburzenie dro˝noÊci nosa (niedro˝noÊç/
zatkanie/przekrwienie),

● wydzielina z nosa (katar przedni lub tylny).
Dodatkowe kryteria: 

– ból/rozpieranie twarzy,
– kaszel, 

oraz/albo: stwierdzone w badaniu endoskopowym:
– polipy,
– Êluzowo-ropna wydzielina, g∏ównie z prze-

wodu nosowego Êrodkowego,
– niedro˝noÊç/obrz´k b∏ony Êluzowej, g∏ów-

nie w przewodzie nosowym Êrodkowym, 
stwierdzone w tomografii komputerowej: 

– obrz´k b∏ony Êluzowej w kompleksach 
ujÊciowo-przewodowych i/lub zatokach 
przynosowych.

1.1. Ostre zapalenie zatok przynosowych
u dzieci (ARS) 

Ostre zapalenie zatok przynosowych (ang.
acute rhinosinusitis, ARS) dotyczy 6–15% popu-
lacji i jest najcz´Êciej konsekwencjà infekcji
wirusowej (Fokkens i in. 2020). Ocenia si´, ˝e
dzieci mogà przechodziç oko∏o 10 ostrych wiru-
sowych infekcji w roku. Kryterium rozpoznania
ARS u dzieci jest nag∏e pojawienie si´ dwóch
z nast´pujàcych objawów:

– zaburzenie dro˝noÊci nosa (niedro˝noÊç/
zatkanie/przekrwienie),

– wydzielina z nosa (katar przedni lub tylny),
– kaszel. 
Objawy utrzymujà si´ krócej ni˝ 12 tygodni.
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nosowym Êrodkowym w przebiegu CRS 
i innych zmian polipowatych w jamie 
nosowej; zapalenie z polipami cz´sto 
wià˝e si´ z astmà, wymaga cz´stszych 
interwencji chirurgicznych i steroidote-
rapii ogólnoustrojowej, 

– przewlek∏e CRS bez polipów. 
CRS podzielono równie˝ na pierwotne (ryc. 1)

i wtórne (ryc. 2). Zarówno pierwotne, jak i wtór-
ne CRS dzieli si´ dalej na zlokalizowane (jeÊli

zmiany sà jednostronne) i rozlane (jesli zmiany
sà obustronne). Dzielone sà one nast´pnie
na kilka podtypów, w zale˝noÊci od wielu czynni-
ków, w tym etiologii i mechanizmów odpowiedzi
immunologicznej. 

W wytycznych EPOS 2020 poÊwi´cono wie-
le uwagi nowym danym co do patofizjologii CRS.
Obecnie wiadomo, ˝e zarówno bierne, jak i ak-
tywne palenie papierosów wià˝e si´ z przewle-
k∏ym nie˝ytem nosa u dzieci (Reh, Higgins,

Ryc. 1. Klasyfikacja przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych pierwotnych
eCRS (ang. eosinophilic CRS) – przewlek∏e eozynofilowe zapalenie zatok przynosowych
CCAD (ang. central compartment atopic disease) – choroba atopowa Êrodkowego pi´tra jam nosa

Ryc. 2. Klasyfikacja przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych wtórnych

Pierwotne

CRS

Anatomiczna lokalizacja Dominujàcy endotyp Fenotyp

Anatomiczna lokalizacja Dominujàcy endotyp Fenotyp

Wtórne

CRS

Lokalna patologia

Z´bopochodne

Grzybniak

Guz

Pierwotna dyskineza rz´sek

Mukowiscydoza

ZiarniniakowatoÊç z zapaleniem naczyƒ

Eozynofilowa ziarniniakowatoÊç 
z zapaleniem naczyƒ

Selektywny niedobór odpornoÊci

Mechaniczna

Zapalna

OdpornoÊciowa

Ograniczone

(jednostronne)

Alergiczne grzybicze 
zapalenie zatok przynosowych

Izolowane 
zapalenie zatok przynosowych

Nieeozynofilowe CRS

Przewlek∏e zapalenie zatok
przynosowych z polipami
nosa/eozynofilowe eCRS

Alergiczne grzybicze 
zapalenie zatok przynosowych

Choroba atopowa (CCAD)

Rozlane

(obustronne)

Ograniczone
(jednostronne)

Rozlane

(obustronne)

Th2

Th2

Nie – Th2

Nie – Th2
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Smith 2012). Nie ustalono jednak jasnego i osta-
tecznego zwiàzku przyczynowo-skutkowego
mi´dzy alergicznym nie˝ytem nosa (AR) a CRS,
szczególnie u dzieci. Uwa˝a si´, ̋ e migda∏ek gar-
d∏owy mo˝e dzia∏aç jak rezerwuar dla bakterii
chorobotwórczych i powodowaç objawy wyst´-
pujàce w CRS. Zwiàzek mi´dzy chorobà refluk-
sowà prze∏yku (GERD) i CRS u dzieci jest kontro-
wersyjny. Najcz´stsze niedobory odpornoÊci
zwiàzane z opornym na leczenie CRS to niedobór
immunoglobulin (w tym podklasy IgG), u cz´Êci
dzieci wyst´puje te˝ s∏aba odpowiedê na szcze-
pionki odpornoÊciowe.

U dzieci z polipami nosa i chorobà zatok ist-
nieje wysokie prawdopodobieƒstwo wyst´powa-
nia mukowiscydozy, szczególnie jeÊli istniejà do-
datkowe przes∏anki mogàce na to wskazywaç.
Stwierdzono znaczne ryzyko rodzinnego wyst´-
powania CRS u dzieci. Pierwotnà dyskinez´ rz´-
sek (PCD) nale˝y podejrzewaç u dzieci z opor-
nym na leczenie CRS i chorobami p∏uc, zw∏asz-
cza jeÊli wspó∏istnieje rozstrzenie oskrzeli, od-
wrócenie trzewi lub anomalie plemników. Bada-
nia nad bliêniakami monozygotycznymi wykaza-
∏y, ˝e nie zawsze u obydwu z nich rozwijajà si´
polipy, co wskazuje, ˝e du˝y wp∏yw na wyst´po-
wanie polipów nosa majà poza genetycznymi
równie˝ czynniki Êrodowiskowe (Don i in. 2001,
Chur i in. 2013). EPOS 2020 podkreÊla patofizjolo-
gicznà rol´ mechanizmów zapalnych w CRS
u dzieci. T∏umaczy to fakt, ̋ e odmiennoÊci budowy
anatomicznej stwierdzane w CT u dzieci nie za-
wsze  korelujà z nasileniem klinicznym choroby.

2. NARZ¢DZIA DIAGNOSTYCZNE 
i RÓ˚NICOWANIE

W ARS rozpoznanie stawiane jest na podsta-
wie obrazu klinicznego. Dodatkowe badania ob-

razowe nie sà wymagane. W przypadku CRS
badanie endoskopowe nosa jest podstawowym
elementem badania przedmiotowego, wykazano
te˝ du˝à korelacj´ wartoÊci diagnostycznej endo-
skopii nosa i TK zatok przynosowych. U pacjen-
tów doros∏ych z∏otym standardem obrazowania
jest TK zatok przynosowych. Skala Lund-Mackay
(LM) pozostaje najpowszechniejszà skalà oceny
zaawansowania CRS w obrazie tomografii kom-
puterowej (ryc. 3). Stosowane sà równie˝ skale:
SNOT-22 i skala endoskopowa Lund-Kennedy.

2.1. Narz´dzia diagnostyczne u dzieci
W 2019 roku opublikowano Europejskie

Wytyczne na temat Narz´dzi Diagnostycznych
w Rynologii, gdzie przedstawiono najbardziej
wspó∏czesny ich przeglàd (Rimmer i in. 2019).
Wi´kszoÊç narz´dzi dost´pnych u pacjentów do-
ros∏ych mo˝na z powodzeniem stosowaç u dzie-
ci. Równie˝ u dzieci badanie endoskopowe jam
nosa jest podstawowym elementem diagnostyki. 

W wytycznych EPOS 2020 nie wspomina si´
o wykonywaniu zdj´ç rentgenowskich zatok
przynosowych. Wykonywanie TK zatok przyno-
sowych u dzieci wymaga rozwagi; jest ona nie-
zb´dna w przypadku podejrzenia powik∏aƒ oraz
przed planowymi operacjami endoskopowymi.
We wszystkich pozosta∏ych przypadkach nale˝y in-
dywidualnie oceniç szkodliwoÊç zwiàzanà z nara-
˝eniem na promieniowanie i d∏ugi czas trwania
badania, niekiedy równie˝ koniecznoÊç sedacji
i potencjalny zysk z jego przeprowadzenia.

Zaawansowanie zmian w skali Lund-Mackay
jest zazwyczaj wy˝sze w populacji pediatrycznej
ni˝ u doros∏ych (wynik > 5 – punkt odci´cia
u dzieci). Nale˝y jednak pami´taç, ̋ e zacienienie
zatok przynosowych, w tym tak˝e wielu zatok,
powinno byç interpretowane z ostro˝noÊcià
w populacji pediatrycznej. W badaniu u 192
dzieci bez objawów i wywiadu w kierunku CRS
u zaledwie 19,3% nie stwierdzono ˝adnych
zmian w zatokach (Cornet i in. 2013). Równie˝
odmiennoÊci budowy anatomicznej stwierdzone
w TK zatok przynosowych nie korelujà z obecno-
Êcià lub zaawansowaniem CRS u dzieci. 

Badanie zmys∏u w´chu testem pisakowym
u dzieci z ostrym zapaleniem zatok przynoso-
wych jest mo˝liwe, choç u dzieci poni˝ej 5–6 ro-
ku ˝ycia mo˝e byç ma∏o wiarygodne. Choç upo-
Êledzenie w´chu jest wa˝nym objawem CRS,
dzieci rzadko zg∏aszajà pogorszenie lub brak w´-
chu, dlatego to kryterium diagnostyczne u doro-
s∏ych zast´puje u dzieci kaszel, co wprowadzono
ju˝ we wczeÊniejszych wersjach EPOS. 

Ocena górnych dróg oddechowych mo˝liwa
jest u starszych dzieci i mo˝e obejmowaç:

Zatoki Strona prawa Strona lewa

Szcz´kowa 0–2 pkt 0–2 pkt

Sitowie przednie 0–2 pkt 0–2 pkt

Sitowie tylne 0–2 pkt 0–2 pkt

Klinowa 0–2 pkt 0–2 pkt

Czo∏owa 0–2 pkt 0–2 pkt

Kompleks 

ujÊciowo-przewodowy 0/2 pkt 0/2 pkt

Suma

¸àcznie 

Ryc. 3. Zaawansowanie CRS w badaniu TK zatok przy-
nosowych wg skali Lund-Mackay
Zatoki:  0 – brak zmian zapalnych, 1 – cz´Êciowe zacienienie,
2 – ca∏kowite zacienienie
Kompleks ujÊciowo-przewodowy: 0 – dro˝ny, 2 – niedro˝ny
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szczytowy przep∏yw nosowy, rynomanometri´
i rynometri´ akustycznà. Majà one jednak
wi´ksze znaczenie w badaniach naukowych ni˝
w praktyce klinicznej. 

Badania laboratoryjne i genetyczne nie sà
zalecane w populacji pediatrycznej, z wyjàtkiem
podejrzenia chorób wspó∏istniejàcych (mukowi-
scydoza, zespó∏ nieruchomych rz´sek). Dodatko-
wa diagnostyka alergologiczna jest zalecana
w przypadku podejrzenia etiologii alergicznej. 

2.2. Diagnostyka ró˝nicowa 
Ró˝nicowanie mi´dzy poszczególnymi jed-

nostkami chorobowymi u dzieci mo˝e byç trudne
(tab. I).

3. LECZENIE OSTREGO 
ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH 

U DZIECI
Leczenie ARS powinno si´ opieraç na lecze-

niu objawowym, w razie potrzeby uzupe∏nionym
o steroidoterapi´ miejscowà. W sytuacjach rzad-
kich i wyjàtkowych (goràczka, ból, podwy˝szone
wskaêniki stanu zapalnego) wskazana mo˝e byç
antybiotykoterapia. Rutynowe stosowanie anty-
biotyków nie zmniejsza odsetka powik∏aƒ, w tym
bakteryjnego ARS. Rekomendacje dotyczàce le-
czenia ostrego wirusowego zapalenia zatok sà
wspólne dla doros∏ych i dzieci (tab. II). Osobne
rekomendacje dla dzieci i doros∏ych dotyczà ARS
po przebytej infekcji wirusowej (tab. III) i ostre-
go bakteryjnego RS (tab. IV). 

Tabela I. Ró˝nicowanie przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych z alergicznym i niealegicznym
nie˝ytem nosa 

CRS AR NAR

DolegliwoÊci Niedro˝noÊç nosa Sw´dzenie nosa Sw´dzenie nosa
Rhinorrhoea Kichanie Kichanie
Kaszel Niedro˝noÊç nosa Niedro˝noÊç nosa
Ból twarzy / poczucie Rhinorrhoea Rhinorrhoea
rozpierania Sezonowy alergiczny OkreÊlone czynniki

nie˝yt nosa uruchamiajàce objawy
(dym, mg∏a, zimno
suche powietrze itp.)

Badanie Odpowiadajàca patologia Uogólnione zaj´cie b∏ony Uogólnione zaj´cie b∏ony
endoskopowe w obr´bie Êluzowej, wodnisty Êluzowej, wodnisty nie˝yt 
jamy nosowej ma∏˝owiny nosowej nie˝yt nosa, nosa, nadreaktywnoÊç nosa

Êrodkowej (du˝o wydzieliny, nadreaktywnoÊç nosa po endoskopii
wydzielina ropna, polipy, po endoskopii
obrz´k itp.)

Test skórny Negatywny lub klinicznie Pozytywny Negatywny lub 
lub RAST nie dotyczy aeroalergenów # dla aeroalergenów # nie odpowiada

klinicznie aeroalergenom
Pozytywny, jeÊli zbiega si´ 
z objawami AR

Obrazowanie: Zm´tnienie zatok Idealnie: ˝aden, ale Idealnie: brak, jednak
TK* lub MRI (jeÊli rozwini´ty) zm´tnienie mo˝e byç zm´tnienie mo˝e byç obecne

obecne

* rutynowe stosowanie TK u dzieci nie jest zalecane z powodu ekspozycji na promieniowanie

# tylko klinicznie istotne, gdy skargi sà zgodne

CRS – przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych

AR – alergiczny nie˝yt nosa

NAR – niealergiczny nie˝yt nosa
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Tabela II. Dowody i zalecenia dotyczàce leczenia dzieci (i doros∏ych) z ostrym wirusowym zapaleniem
zatok przynosowych (∏àcznie z przezi´bieniem)

Stosowana terapia Poziom Ocena rekomendacji

dowodów

Antybiotykoterapia I a (-) Nie ma dowodów na korzyÊci p∏ynàce ze stosowania antybiotykoterapii 

w leczeniu przezi´bienia lub przetrwa∏ego ostrego ropnego nie˝ytu nosa 

zarówno u dzieci, jak i doros∏ych.

Steroidoterapia I a (-) Aktualne dowody nie potwierdzajà stosowania glikokortykosteroidów 

donosowa donosowych w celu z∏agodzenia objawów przezi´bienia.

Leki I a Leki przeciwhistaminowe wykazujà ograniczone, krótkotrwa∏e

przeciwhistaminowe (w pierwszych 2 dniach leczenia) korzystne dzia∏anie na nasilenie ogólnych 

objawów u doros∏ych. W perspektywie Êrednio- i d∏ugoterminowej  

nie ma klinicznie istotnego wp∏ywu na popraw´ dro˝noÊci nosa lub kichanie.

Leki obkurczajàce I a Aktualne dowody sugerujà, ˝e wielokrotne stosowanie dawek leków 

(doustne/donosowe) zmniejszajàcych przekrwienie b∏ony Êluzowej nosa mo˝e mieç niewielki 

pozytywny wp∏yw na przekrwienie b∏ony Êluzowej nosa u osób doros∏ych 

z przezi´bieniem. Wydaje si´, ̋ e krótkoterminowe stosowanie nie zwi´ksza

ryzyka dzia∏aƒ niepo˝àdanych u doros∏ych.

Paracetamol I a Paracetamol mo˝e byç pomocny w ∏agodzeniu niedro˝noÊci nosa i wycieku 

(acetaminofen) z nosa, ale wydaje si´, ˝e nie poprawia innych objawów przezi´bienia 

(w tym bólu gard∏a, z∏ego samopoczucia, kaszlu).

Niesteroidowe leki I a NLPZ nie zmniejszajà znaczàco nasilenia objawów ani czasu trwania 

przeciwzapalne przezi´bienia. Dzia∏ajà przeciwbólowo (∏agodzà ból g∏owy, ucha, mi´Êni

(NLPZ) i stawów). Przynoszà nieznacznà popraw´ z∏ego samopoczucia, 

ale podra˝nienie gard∏a nie ulega poprawie. Nie ∏agodzà objawów 

ze strony uk∏adu oddechowego, takich jak kaszel i wydzielina z nosa. 

Nie ma dowodów na wzrost wyst´powania dzia∏aƒ niepo˝àdanych 

w grupach pacjentów leczonych NLPZ.

Po∏àczenie leków I a Po∏àczenie leków przeciwhistaminowych, przeciwbólowych i obkurczajàcych 

przeciwhistaminowych, przynosi pewne korzyÊci u doros∏ych i starszych dzieci z przezi´bieniem.

przeciwbólowych Zlecajàc je, nale˝y uwzgl´dniç potencjalne korzyÊci oraz ryzyko wystàpienia

i obkurczajàcych dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Nie ma dowodów na skutecznoÊç leczenia 

u ma∏ych dzieci.

Bromek ipratropium I a Dowody sugerujà, ˝e bromek ipratropium wykazuje skutecznoÊç 

w ∏agodzeniu wycieku z nosa. Nie ma on wp∏ywu na obkurczenie b∏ony

Êluzowej, jego stosowanie wià˝e si´ z wi´kszà liczbà dzia∏aƒ niepo˝àdanych

w porównaniu z placebo, ale sà one dobrze tolerowane 

i samoograniczajàce si´.

P∏ukanie jam nosa I b Irygacja nosa roztworem soli fizjologicznej mo˝e przynieÊç korzyÊci

roztworem w ∏agodzeniu objawów ostrych infekcji GDO, szczególnie u dzieci. 

soli fizjologicznej Jest uwa˝ana za jednà z opcji terapeutycznych.

Para wodna, ciep∏e, I a (-) Dowody nie wykazujà ˝adnych korzyÊci ani szkód wynikajàcych

wilgotne powietrze ze stosowania ogrzanego, nawil˝onego powietrza stosowanego w leczeniu 

przezi´bienia.

Probiotyki I a Probiotyki wykazujà wi´kszy efekt ni˝ placebo w zapobieganiu ostrym 

infekcjom dróg oddechowych, jednak jakoÊç dowodów naukowych jest 

bardzo niska.
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Stosowana terapia Poziom Ocena rekomendacji

dowodów

Witamina C I a Wp∏yw witaminy C na czas trwania i nasilenie objawów przezi´bienia 

przy regularnej suplementacji ocenia si´ jako korzystny.

Szczepienia I b (-) Wyniki badaƒ nie potwierdzajà jednoznacznie korzystnego efektu 

wynikajàcego z zastosowanych szczepieƒ w zapobieganiu przezi´bieniom 

u zdrowych osób.

åwiczenia fizyczne I a Regularne çwiczenia o umiarkowanej intensywnoÊci mogà mieç wp∏yw 

na zapobieganie przezi´bieniom.

Echinacea I a (-) Niektóre produkty mogà przynosiç niewielkie korzyÊci, dzia∏anie 

terapeutyczne ma wàtpliwe znaczenie. 

Cynk I a Cynk podawany w postaci octanu lub glukonianu cynku w dawce 

± 75 mg/dob´ i przyjmowany w ciàgu 24 godzin od wystàpienia objawów 

znacznie skraca czas trwania przezi´bienia. Osobom rozwa˝ajàcym 

stosowanie cynku zaleca si´ stosowanie go przez ca∏y czas trwania 

przezi´bienia. Ograniczone dane sprawiajà, ˝e nie mo˝na sformu∏owaç 

jednoznacznych zaleceƒ dotyczàcych profilaktycznej suplementacji cynku.

Zio∏olecznictwo I b Niektóre leki zio∏owe, takie jak BNO1016, eukaliptol i Andrographis

(z wy∏. Echinacea) paniculata, majà ∏agodzàcy wp∏yw na objawy przezi´bienia, przy czym 

nie wykazujà istotnych skutków niepo˝àdanych. Brakuje formalnego 

przeglàdu systematycznego.

Fusafungina I a Fusafungina jest skutecznym lekiem na przezi´bienie, szczególnie 

na wczesnym jego etapie. Stwierdzono rzadko wyst´pujàce,  

lecz powa˝ne skutki niepo˝àdane w postaci reakcji alergicznych. 

Z tego powodu lek wycofano ze sprzeda˝y.

Tabela III. Dowody i zalecenia dotyczàce leczenia dzieci z ostrym powirusowym zapaleniem zatok

Terapia Poziom Ocena rekomendacji

zaleceƒ

Antybiotykoterapia I a (-) Stosowanie antybiotyków nie wià˝e si´ z szybszym wyleczeniem i znaczàcà 
poprawà. Na podstawie dowodów naukowych o umiarkowanym poziomie 
wiarygodnoÊci oraz faktu, ̋ e ostre powirusowe zapalenie zatok przynosowych
jest chorobà samoograniczajàcà si´, autorzy EPOS nie zalecajà stosowania 
antybiotykoterapii u dzieci.

Steroidoterapia I a Wydaje si´, ˝e glikokortykosteroidy donosowe skutecznie zmniejszajà 
donosowa objawy zapalenia zatok, jednak w zwiàzku z bardzo niskà jakoÊcià dowodów

autorzy EPOS 2020 nie okreÊlili jednoznacznego stanowiska co do ich 
stosowania.

Leki 

przeciwhistaminowe I b (-) Istnieje jedno badanie oceniajàce skutecznoÊç leków przeciwhistaminowych
w porównaniu z placebo stosowanych ∏àcznie z antybiotykoterapià. 
Nie wykazano korzystnego dzia∏ania zastosowanego leczenia. 
Bioràc pod uwag´ bardzo niskà jakoÊç dowodów, EPOS 2020 nie ma 
jednoznacznego zdania na temat stosowania leków antyhistaminowych 
w powirusowym ARS.

Lizaty bakteryjne I b W jednym badaniu wykazano korzyÊci ze stosowania lizatu bakteryjnego 
OM-85-BV w celu skrócenia czasu trwania choroby.
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oraz dla pacjentów z powik∏aniami. Wed∏ug zale-
ceƒ EPOS 2020 pacjentów kwalifikuje si´ do za-
biegu operacyjnego, jeÊli 12-tygodniowe lecze-
nie zachowawcze nie przynios∏o oczekiwanych
rezultatów.

Adenotomia jest cz´sto pierwszà mo˝liwoÊcià
leczenia chirurgicznego dzieci z CRS i jest skutecz-
na u 47–58% pacjentów (Hopkins, Rudmik, Lund
2015). Objawy zapalenia zatok i przerostu migda∏-
ka gard∏owego mogà byç identyczne, szczególnie
u m∏odszych dzieci, a leczenie w postaci adenoto-
mii mo˝e rozwiàzaç przyczyn´ ich pojawiania si´.
Istotne jest, aby adenotomi´ po∏àczyç z p∏ukaniem
jam nosa, co zwi´ksza skutecznoÊç leczenia. Ra-
madan i Cost (2008) porównali efektywnoÊç lecze-
nia adenotomii vs adenotomii z p∏ukaniem jam
nosa u dzieci z objawami CRS i uzyskali ustàpienie
objawów u odpowiednio 61 i 88% pacjentów. Au-
torzy EPOS 2020 podkreÊlajà, ̋ e po∏àczenie p∏uka-
nia jam nosa z adenotomià jest szczególnie wa˝ne
u dzieci z astmà oskrzelowà i dzieci z wy˝szym
stopniem zaawansowania zmian w skali Lund-
-Mackay, jeÊli badanie obrazowe by∏o wykonane.
Nie rekomenduje si´ obowiàzkowego wykonywa-
nia TK zatok przynosowych przed adenotomià ze
wzgl´du na nara˝enie pacjentów na dodatkowe
promieniowanie. Rola adenotomii w leczeniu CRS
jest uznana u dzieci do 12 r.˝., w EPOS 2020 brak
konsensusu co do znaczenia adenotomii u dzieci
starszych. 

Autorzy EPOS 2020 odnoszà si´ do nasilenia
zmian stwierdzanych w TK i leczenia chirurgicz-
nego u dzieci z objawami CRS. Wykazano, ˝e ade-
notomia u dzieci, u których nasilenie zmian radio-
logicznych w zatokach w skali Lund-Mackay wy-
nosi∏o > 5 ma nieco ni˝szà skutecznoÊç (43%), co
wskazuje na klasyczne CRS. W grupie dzieci z po-
dobnymi objawami, ale u których nasilenie zmian
w TK wynosi∏o < 2 w skali Lund-Mackay, adenoto-
mia by∏a skuteczniejszà metodà leczenia (65%),

4. LECZENIE PRZEWLEK¸EGO 
ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH 

U DZIECI
4.1. Leczenie zachowawcze
Podstawà leczenia CRS u dzieci jest leczenie

zachowawcze – najcz´Êciej stosowane sà: p∏ukanie
jam nosa, miejscowa steroidoterapia donosowa
i antybiotykoterapia ogólnoustrojowa. Stosowanie
antybiotyków ogólnoustrojowo w leczeniu CRS
u dzieci nie jest zalecane, choç powszechnie stoso-
wane. Autorzy EPOS 2020 nie zalecajà równie˝
stosowania antybiotyków jako dodatku do roztwo-
rów w czasie irygacji oraz d∏ugotrwa∏ego stosowa-
nia makrolidów. Nie ma dowodów naukowych
na skutecznoÊç leków antyhistaminowych, leuko-
trienów i leków obkurczajàcych b∏on´ Êluzowà. 

Przed rozpocz´ciem leczenia nale˝y wziàç
pod uwag´ wiek, zaawansowanie choroby oraz
choroby wspó∏istniejàce, takie jak na przyk∏ad
astma oskrzelowa. Ró˝nicowanie objawów aler-
gicznego nie˝ytu nosa, CRS i przerostu migda∏ka
w tej grupie wiekowej mo˝e byç niekiedy trudne. 

U dzieci z CRS mogà wyst´powaç dodatkowe
niedobory odpornoÊci, mukowiscydoza lub ze-
spó∏ nieruchomych rz´sek. Obustronne polipy
jam nosowych mogà wskazywaç na mukowiscy-
doz´. Konieczne jest zatem rozpoznanie i lecze-
nie innych chorób wspó∏istniejàcych. Kolejne
etapy leczenia dzieci z CRS obejmujà:

– p∏ukanie jam nosa i glikokortykosteroidy 
donosowe,

– adenotomi´ z p∏ukaniem zatok przyno-
sowych, 

– FESS – u dzieci, u których uprzednie etapy 
leczenia nie przynios∏y rezultatu. 

4.2. Leczenie chirurgiczne
Leczenie chirurgiczne jest zarezerwowane

wy∏àcznie dla pacjentów, u których leczenie za-
chowawcze nie przynios∏o pozytywnego skutku

Tabela IV. Dowody leczenia i zalecenia dla dzieci z ostrym bakteryjnym zapaleniem zatok (ABRS)

Terapia Poziom Ocena rekomendacji

zaleceƒ

Antybiotykoterapia I a (-) Dane dotyczàce wp∏ywu antybiotyków na wyleczenie lub z∏agodzenie objawów
ABRS u dzieci sà bardzo ograniczone. Istniejà dwa badania, które nie wykaza∏y
znaczàcej ró˝nicy co do poprawy w porównaniu z placebo, wykaza∏y natomiast 
znaczàcà ró˝nic´ w odsetku zdarzeƒ niepo˝àdanych. Potrzebnych jest wi´cej 
badaƒ w celu wyjaÊnienia rozbie˝noÊci pomi´dzy stosowaniem antybiotyków 
w grupie dzieci oraz u doros∏ych, w których przypadku antybiotykoterapia
w ABRS jest okreÊlana jako skuteczna.

Mukolityki I b (-) Erdosteina jako dodatek do antybiotyku nie okaza∏a si´ bardziej skuteczna 
ni˝ placebo.
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kwalifikujàc to raczej jako przewlek∏e zapalenie
migda∏ka gard∏owego (Ramadan i Makary 2014).

Balonikowanie zatok jest kolejnà metodà le-
czenia przed zabiegami FESS. Jest to metoda bez-
pieczna – Soler i wspó∏pracownicy (2017) wykona-
li u 50 dzieci 157 balonoplastyk, stwierdzajàc po
6 miesiàcach popraw´ klinicznà u 92% pacjentów,
nie obserwujàc przy tym ˝adnych powik∏aƒ (Vla-
starakos i in. 2013). Porównanie wyników leczenia
FESS i balonoplastyki u dzieci nie wykazuje zna-
czàcych ró˝nic (Fokkens i in. 2020). Wadà balono-
plastyki jest wysoki koszt zabiegu. Ponadto u wie-
lu dzieci balonikowanie zatok by∏o uzupe∏niane
o dodatkowe procedury, takie jak konchoplastyka,
septoplastyka czy etmoidektomia, co utrudnia rze-
czywistà ocen´ korzyÊci p∏ynàcych z tej metody.
Reasumujàc, EPOS 2020 nie rekomenduje stoso-
wania balonoplastyki w leczeniu CRS u dzieci, a jej
skutecznoÊç i rola pozostaje niejasna. 

Operacj´ endoskopowà zatok przynosowych
(FESS) rozwa˝a si´ w przypadku braku poprawy
po adenotomii, powik∏aƒ oczodo∏owych i we-
wnàtrzczaszkowych, polipów jam nosa powodujà-
cych niedro˝noÊç oraz zaawansowanego CRS u pa-
cjentów z mukowiscydozà (ryc. 4). W populacji
dzieci´cej FESS jest skuteczny u 71–100% i zna-
czàco poprawia jakoÊç ˝ycia (Bothwell i in.
2002). Du˝e powik∏ania po zabiegu wyst´pujà
u 0,6% pacjentów, a mniejsze – u 2%. 

Uwa˝a si´, ˝e chirurgia zatok u dzieci powin-
na byç bardziej oszcz´dzajàca i mniej agresywna,
ze szczególnym uwzgl´dnieniem zachowania ana-
tomii. Takie podejÊcie zazwyczaj pozwala na zna-
czàcà popraw´ objawów i jest wystarczajàce
u wi´kszoÊci dzieci. Nie ma jednak mocnych dowo-
dów naukowych, okreÊlajàcych optymalnà rozle-
g∏oÊç zakresu zabiegów operacyjnych u dzieci
z CRS. W badaniach d∏ugoterminowych oceniajà-
cych dzieci po FESS nie wykazano negatywnego
wp∏ywu tego rodzaju zabiegów na rozwój twarzo-
czaszki (Babar-Craig, Gupta, Lund 2010). Po za-
biegu operacyjnym korzystne jest dalsze stosowa-
nie glikokortykosteroidów donosowych – w CRS
z polipami zmniejszajà one ryzyko nawrotu. 

5. POWIK¸ANIA ZAPALENIA 
ZATOK PRZYNOSOWYCH U DZIECI

Powik∏ania zapaleƒ zatok mogà powstawaç
jako wynik ostrego zapalenia zatok (cz´Êciej
u dzieci) oraz ró˝nych form zapalenia przewle-
k∏ego (cz´Êciej u doros∏ych). Powik∏ania zapaleƒ
zatok dzielimy na oczodo∏owe, wewnàtrzczasz-
kowe i kostne. Badania wskazujà jednoznacznie,
˝e w populacji pediatrycznej powik∏ania dotyczà
najcz´Êciej oczodo∏u, najrzadziej wyst´pujà zaÊ
powik∏ania kostne.

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w badaniach z udzia∏em
pacjentów z ABRS nie odnotowano ̋ adnych korzy-
Êci ze stosowania doustnych antybiotyków i ich ro-
li w prewencji powik∏aƒ (Hansen i in. 2012, Tachi-
bana i in. 2019, Pena i in. 2013). Ze wzgl´du na ry-
zyko powstania opornoÊci, a ponadto mo˝liwoÊç
maskowania powik∏aƒ wewnàtrzczaszkowych do-
wody zdecydowanie przemawiajà przeciwko ruty-
nowemu stosowaniu antybiotykoterapii w lecze-
niu ostrego zapalenia zatok. Dzieci wykazujà
mniejsze nasilenie objawów przedmiotowych
i podmiotowych, dlatego w przypadku ABRS ko-
nieczne jest zachowanie czujnoÊci oraz uwzgl´d-
nienie mo˝liwoÊci wystàpienia powik∏aƒ. Cz´stoÊç
przyj´ç do szpitala z powodu ABRS u dzieci
zmniejszy∏a si´ po wprowadzeniu skoniugowanej
szczepionki przeciw pneumokokom, jednak nie za-
obserwowano równoleg∏ego zmniejszenia cz´sto-
Êci powik∏aƒ oczodo∏owych (Dennison i in. 2019,
Chandler, Langenbrunner, Stevens 1970). Szybka
diagnostyka i leczenie (w tym antybiotykoterapia
i/lub zabieg chirurgiczny) sà niezb´dne w leczeniu
powik∏aƒ zatokopochodnych.

5.1. Powik∏ania oczodo∏owe 
Zgodnie z klasyfikacjà Chandlera (Georgako-

poulos i in. 2010), powik∏ania oczodo∏owe mo˝-
na podzieliç ze wzgl´du na cechy kliniczne i ra-
diologiczne na pi´ç typów: 

● typ 1 – zapalenie tkanek mi´kkich 
przed przegrodà oczodo∏owà,

● typ 2 – zapalenie tkanek mi´kkich za prze-
grodà oczodo∏owà,

● typ 3 – ropieƒ podokostnowy,
● typ 4 – ropieƒ oczodo∏u,
● typ 5 – zakrzepowe zapalenie zatoki ja-

mistej.
Przedprzegrodowe zapalenie tkanek mi´k-

kich oczodo∏u odnosi si´ do zapalenia powiek
i spojówek. Mo˝e wystàpiç jako powik∏anie zapa-
lenia górnych dróg oddechowych, zapalenia wo-
reczka ∏zowego lub infekcji skóry; zapalenie b∏o-
ny Êluzowej nosa i zatok stanowi rzadkà przyczy-
n´. Zapalenie przedprzegrodowe objawia si´ bó-
lem oczodo∏u, obrz´kiem powiek, rumieniem,
goràczkà oraz ograniczeniem ruchomoÊci ga∏ki
ocznej. Warto zwróciç uwag´, ˝e objawy wy-
trzeszczu i ograniczone ruchy ga∏ek ocznych mo-
gà byç trudne do oceny u dzieci (Wan, Shi, Wang
2016, Ho i in. 2007). W wi´kszoÊci przypadków
o rozpoznaniu decyduje obraz kliniczny, zmiany
majà charakter powierzchowny, a tomografia
komputerowa nie jest w takich przypadkach ko-
nieczna (Fokkens i in. 2012, Eviatar i in. 2008).
Doustna antybiotykoterapia najcz´Êciej jest wy-
starczajàca, lecz jeÊli nie zostanie podj´ta w od-
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Ryc. 4. Schemat leczenia pacjenta z CRS
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powiednim czasie, zapalenie mo˝e si´ rozprze-
strzeniç na sàsiednie obszary (Radovani i in.
2013, Chang i in. 2017, Dankbaar, van Bemmel,
Pameijer 2015). 

Zapalenie zaprzegrodowe tkanek mi´kkich
oczodo∏u, ropieƒ oczodo∏u i ropieƒ podokostnowy
sà powik∏aniami zwiàzanymi najcz´Êciej z ostrym
zapaleniem b∏ony Êluzowej zatok przynosowych.
Typowymi objawami stanu zapalnego w oczodole
sà: wytrzeszcz, ograniczenie ruchomoÊci ga∏ek

ocznych, podwójne widzenie, obrz´k spojówek,
ból i tkliwoÊç oka. Powik∏ania te wymagajà natych-
miastowego i agresywnego leczenia do˝ylnà anty-
biotykoterapià, a w celu postawienia dok∏adnego
rozpoznania powinno byç wykonane badanie TK
zatok z kontrastem (Sanan i in. 2017). W przypad-
ku podejrzenia wspó∏istnienia powik∏aƒ we-
wnàtrzczaszkowych zaleca si´ wykonanie badania
MRI (Radovani i in. 2013, Hoxworth i Glastonbury
2010). Progresja objawów ocznych, pogorszenie
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widzenia oraz brak poprawy stanu ogólnego po
48 godzinach mimo leczenia zachowawczego sà
wskazaniem do interwencji chirurgicznej (Fokkens
i in. 2012, Eviatar i in. 2008, Wong i Levi 2018).

Ropieƒ podokostnowy u dzieci nie jest bez-
wzgl´dnym wskazaniem do natychmiastowej
interwencji chirurgicznej (Fokkens i in. 2020).
Leczenie zachowawcze mo˝e byç bezpieczne i sku-
teczne, jeÊli jest odpowiednio monitorowane i do-
stosowane do stanu pacjenta, wyników badaƒ ob-
razowych i przebiegu klinicznego (Jones i in.
2002). Istnieje wiele badaƒ pokazujàcych dobre
wyniki leczenia antybiotykami do˝ylnymi u dzieci
z ropniami podokostnowymi (Fokkens i in. 2012,
Younis, Lazar, Anand 2002, Siedek i in. 2010,
Oxford i McClay 2005). Decyzja o odroczeniu dre-
na˝u i Êcis∏ej obserwacji ropnia mo˝e zostaç podj´-
ta w przypadku spe∏nienia nast´pujàcych warun-
ków: wyraêna poprawa kliniczna w ciàgu 24–48
godzin, brak pogorszenia ostroÊci wzroku, ma∏a
obj´toÊç ropnia (do 0,5–1 ml), przyÊrodkowa jego
lokalizacja, a tak˝e nienasilone objawy systemowe
(Fokkens i in. 2012). Konieczne sà przy tym regu-
larne kontrole okulistyczne ju˝ od wczesnych sta-
diów choroby. Antybiotykoterapia do˝ylna powin-
na obejmowaç patogeny tlenowe i beztlenowe. Dla
porównania, zgodnie z aktualnymi wytycznymi
dotyczàcymi osób doros∏ych zapalenie tkanek
mi´kkich przedprzegrodowe mo˝e byç leczone
antybiotykoterapià, lecz zapalenie tkanek mi´kkich
za przegrodà oczodo∏owà, niewykazujàce poprawy
po up∏yni´ciu 48 godzin, ropnie oczodo∏owe jak
i podokostnowe sà wskazaniem do drena˝u ropnia
wraz z zatokami przynosowymi (Siedek i in. 2010).

Ropieƒ oczodo∏u powstaje na ogó∏ w wyniku
opóênionej diagnostyki, niew∏aÊciwego leczenia
przeciwbakteryjnego lub immunosupresji pa-
cjenta (Younis, Lazar, Anand 2002, Siedek i in.
2010, Germiller i in. 2006). Jak wynika z licz-
nych badaƒ, w populacji pediatrycznej ropieƒ
oczodo∏u pojawia si´ z cz´stotliwoÊcià 1,5–14%
wÊród powik∏aƒ oczodo∏owych (Fokkens i in.
2020). Kliniczne lub radiologiczne objawy ropnia
lub brak klinicznej poprawy po 24–48 godzinach
po podaniu do˝ylnej antybiotykoterapii sà wska-
zaniem do szybkiej interwencji chirurgicznej.
Metodà referencyjnà jest endoskopia. Niezb´d-
nym badaniem obrazowym jest TK zatok z kon-
trastem i mo˝liwoÊcià obrazowania 3D, w przy-
padku niepewnej diagnozy zalecane jest badanie
MRI (Siedek i in. 2010, Germiller i in. 2006).

5.2. Powik∏ania wewnàtrzczaszkowe
Powik∏ania wewnàtrzczaszkowe obejmujà

ropniak zewnàtrzoponowy, ropniak podtwardów-
kowy, ropieƒ mózgu, zapalenie opon mózgowo-

-rdzeniowych, zapalenie mózgu, zakrzepic´ za-
toki strza∏kowej i jamistej. Mogà one dawaç nie-
swoiste objawy, cechujàce si´ oznakami ogólno-
ustrojowej odpowiedzi zapalnej (wysoka goràczka,
ból g∏owy, apatia, zaburzenia ÊwiadomoÊci) lub
objawy ogniskowe. Powik∏ania wewnàtrzczasz-
kowe sà zwykle zwiàzane z zapaleniem zatok
czo∏owych, sitowych i klinowych. Do postawienia
rozpoznania konieczne jest co najmniej wykonanie
badania TK z kontrastem, poniewa˝ pozwala pre-
cyzyjnie okreÊliç zaj´cie tkanki kostnej. MRI jest
uwa˝any za z∏oty standard – pod warunkiem jego
dost´pnoÊci powinien byç preferowanà metodà
obrazowania, ponadto ma dodatkowà wartoÊç dia-
gnostycznà w wykluczaniu lub potwierdzaniu
zakrzepicy zatoki jamistej, a tak˝e w ocenie zaj´cia
tkanek mi´kkich (Dankbaar, van Bemmel, Pame-
ijer 2015, Germiller i in. 2006). Badania wykazujà
cz´ste wyst´powanie organizmów beztlenowych
oraz mieszanych, tlenowo-beztlenowych. W przy-
padku podejrzewania zapalenia opon mózgowo-
-rdzeniowych i pod warunkiem, ˝e wykluczono
mo˝liwoÊç wystàpienia ropnia wewnàtrzczasz-
kowego (na podstawie badania obrazowego),
mo˝na wykonaç nak∏ucie l´dêwiowe w celu okre-
Êlenia patogenu i modyfikacji antybiotykoterapii
(Germiller i in. 2006). Podstawà leczenia jest wy-
sokodawkowa, do˝ylna antybiotykoterapia o sze-
rokim spektrum, drena˝ zatok oraz aspiracja
pod kontrolà obrazowania lub kraniotomia majàce
na celu ewakuacj´ ropnia (Siedek i in. 2010, Cha-
iyasate i in. 2015, Garin i in. 2015, Schupper i in.
2018, Kou i in. 2018). Mo˝na u˝yç równie˝ metod
endoskopowych, zw∏aszcza jeÊli zaj´te sà zatoki
czo∏owe (Schupper i in. 2018, Mulvey i in. 2019,
Gallagher, Gross, Phillips 1998). ÂmiertelnoÊç
w populacji ogólnej waha si´ od 0 do 19% (Garin
i in. 2015, Kou i in. 2018, Mulvey i in. 2019,
Khamassi i in. 2015), jest zwiàzana z zakrzepicà
˝y∏ korowych i zawa∏em naczyƒ mózgowych
(Bayonne i in. 2009, Gallagher, Gross, Phillips
1998).

Zakrzepica zatoki jamistej jest rzadkim po-
wik∏aniem, jej cz´stoÊç szacuje si´ na oko∏o 10%
powik∏aƒ wewnàtrzczaszkowych (Gallagher,
Gross, Phillips 1998, Deutschmann i in. 2013).
Nale˝y zarówno do powik∏aƒ oczodo∏owych, jak
i wewnàtrzczaszkowych. Podstawà diagnozy
jest flebogram MR wykazujàcy brak przep∏ywu
˝ylnego w zaj´tej zatoce jamistej. Zmiany mo˝e
zobrazowaç równie˝ wysokorozdzielcza TK
z kontrastem (Eviatar i in. 2008, Sanan i in.
2017). EPOS 2020 nie wyszczególnia odr´bnych
zaleceƒ na temat leczenia dzieci z powik∏aniami
wewnàtrzczaszkowymi.
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5.3. Powik∏ania kostne
Powik∏ania kostne najcz´Êciej dotyczà zapa-

lenia koÊci i szpiku szcz´ki (zwykle w okresie
niemowl´cym) oraz koÊci czo∏owych (Sanan i in.
2017, Ball i Carrie 2016, Chen i in. 2019, Jose-
phson i Rosenberg 1994). Zapalenie zatoki czo-
∏owej mo˝e powodowaç zapalenie koÊci i szpiku
kostnego Êcian zatoki czo∏owej, mo˝e równie˝
przekszta∏ciç si´ w ropieƒ podokostnowy
z obrz´kiem skóry i okolicznych tkanek mi´kkich
(guz Potta). Rzadszym powik∏aniem jest powsta-
nie przetoki zatokowo-skórnej. Proces zapalny
mo˝e si´ rozciàgaç tak˝e ku ty∏owi zatoki czo∏o-
wej, dajàc zapalenie opon mózgowo-rdzenio-
wych, ropniak podtwardówkowy i ropieƒ mózgu.
Objawami wskazujàcymi na wewnàtrzczaszko-
we szerzenie si´ zapalenia sà obrz´k tkanek
mi´kkich (zw∏aszcza powieki górnej), wysoka
goràczka, bóle g∏owy, podra˝nienie opon mózgo-
wych, nudnoÊci i wymioty, podwójne widzenie,
Êwiat∏owstr´t, obrz´k tarczy nerwu wzrokowe-
go, Êpiàczka i ogniskowe objawy neurologiczne. 

Z czasem objawy oczne mogà si´ pojawiaç
równie˝ po przeciwnej stronie. Do postawienia
rozpoznania konieczne jest badanie TK z kontra-
stem. Nak∏ucie l´dêwiowe mo˝e mieç wartoÊç
diagnostycznà, lecz jest przeciwwskazane
w przypadku wystàpienia nadciÊnienia Êród-
czaszkowego. Terapia pierwotnie obejmowa∏a
po∏àczenie do˝ylnej antybiotykoterapii o szero-
kim spektrum, usuni´cie zmian zapalnych koÊci
z zastosowaniem drena˝u (Fokkens i in. 2012,
Torretta i in. 2019, Leong 2017). Istnieje coraz
wi´cej dowodów na to, ˝e niepowik∏any guz Pot-
ta mo˝na skutecznie leczyç metodà endoskopo-
wà lub minimalnym drena˝em zewn´trznym
w po∏àczeniu z d∏ugotrwa∏à antybiotykoterapià
(Germiller i in. 2006, Chen i in. 2019, Leong
2017). Nie wyszczególniono zaleceƒ dotyczà-
cych dzieci.

DYSKUSJA
Dokument EPOS 2020 jest niezwykle cen-

nym narz´dziem, które poprzez analiz´ wielu
wartoÊciowych publikacji podsumowuje i daje
wytyczne lekarzom praktykom co do efektyw-
nych metod leczenia w okreÊlonych sytuacjach
klinicznych. Niestety, obj´toÊç tego dokumentu
nie pozwala na szybkà orientacj´ i znalezienie
odpowiedniego tematu, dlatego wielokierun-
kowa dyskusja i interpretacja EPOS w mniej
obszernych publikacjach niezwykle u∏atwia wy-
ciàganie wniosków z tego wa˝nego dokumentu. 

Obecny EPOS 2020 wprowadzi∏ sporo zmian
w leczeniu zapalenia zatok u dzieci. Mo˝na zaryzy-
kowaç stwierdzenie, ˝e roztwory soli do p∏ukania

jam nosa, glikokortykosteroidy oraz antybiotyki
stanowià podstaw´ leczenia farmakologicznego
nie˝ytów nosa. Wymaga to jednak wielu komen-
tarzy. 

Zauwa˝alna jest mniejsza akceptacja i brak
dowodów na skutecznoÊç leczenia ARS i CRS
antybiotykami. Podobnie jak w poprzednich edy-
cjach EPOS, definiuje si´ ich stosowanie jako
d∏ugoterminowe (ang. long-term), czyli powy˝ej
4 tygodni, oraz krótkoterminowe (ang. short-
-term), czyli poni˝ej 4 tygodni, sugerujàc, i˝
wi´kszoÊç zastosowaƒ ogranicza si´ do 10 dni.
Zastosowanie antybiotyku krótkoterminowo ma
charakter bakteriobójczy/bakteriostatyczny, na-
tomiast zastosowanie antybiotyków long-term
– charakter immunologiczny. Obecnie ARS u dzie-
ci i osób doros∏ych leczy si´ w sposób objawowy
i nie wykazano uzasadnienia do stosowania an-
tybiotyków w tej sytuacji. Objawowe – oznacza
rekomendacj´ I a dla leków anemizujàcych,
przeciwhistaminowych, witaminy C, preparatów
cynku, niesteroidowych leków przeciwzapalnych
i paracetamolu. Utrzymywanie si´ infekcji po-
wy˝ej 10 dni lub jej nasilenie po 5 dniach upo-
wa˝nia do rozpoznania powirusowego ARS
(ang. postviral). Leczymy go równie˝ objawowo,
z mo˝liwoÊcià zastosowania steroidów dono-
sowych. Bakteryjne ARS rozpoznajemy, je˝eli
do∏àcza si´ ropny nie˝yt nosa, bóle g∏owy, rosnà
wyk∏adniki stanu zapalnego. Nawet w tej sytu-
acji skutecznoÊç antybiotyków nie zosta∏a udo-
wodniona, choç pogarszajàcy si´ stan kliniczny
zwykle stymuluje lekarzy do podania antybioty-
ku. EPOS 2020 nie wskazuje wystarczajàcych
dowodów na skutecznoÊç antybiotykoterapii
w ARS, choç EPOS 2012 sugerowa∏ ich zastoso-
wanie z rekomendacjà I a, czyli znajdowa∏ pe∏ne
uzasadnienie antybiotykoterapii w ostrych zapa-
leniach bakteryjnych. Obecnie nie rekomenduje
si´ antybiotykoterapii w leczeniu ARS, powiru-
sowego ARS oraz bakteryjnego ARS, choç sche-
mat leczenia podawany przez EPOS 2020 (ryc. 4)
uwzgl´dnia jednak antybiotykoterapi´ w przy-
padkach nasilenia czy przed∏u˝ania si´ choroby
powy˝ej 10 dni lub z powodu wi´kszej liczby jej
nawrotów ni˝ 3 w roku, co zresztà jest logiczne
i klinicznie uzasadnione. 

Wed∏ug autorów EPOS 2020 dopiero powi-
k∏ania znajdujà pe∏ne uzasadnienie zastosowa-
nia antybiotyku. SkutecznoÊç antybiotykoterapii
nie zosta∏a potwierdzona w publikacjach po-
Êwi´conych leczeniu CRS u dzieci. Niezwykle
ciekawy jest fakt, ̋ e EPOS nie daje rekomendacji
do zastosowania antybiotyków u dzieci, ale zna-
laz∏ dowody na ich skutecznoÊç w leczeniu doro-
s∏ych, z rekomendacjà I a! Poza roztworami soli
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do nosa czy glikokortykosteroidami donosowymi
nie ma ˝adnych konkretnych zaleceƒ co do far-
makologicznego leczenia CRS u dzieci. Pomimo
braku dowodów praktyka kliniczna obejmuje
zwykle kurs antybiotyków jako cz´Êç maksymal-
nego/odpowiedniego leczenia farmakologiczne-
go w PCRS. Jak wynika z badaƒ, ankieta wys∏ana
do cz∏onków American Society of Pediatric Oto-
laryngology oraz American Society of Rhinology
wykaza∏a, ˝e odpowiednio 91 i 90% ankietowa-
nych stosuje rutynowo antybiotyki w leczeniu
CRS u dzieci i uwzgl´dnia antybiotykoterapi´
jako cz´Êç tzw. maksymalnego leczenia zacho-
wawczego (Fokkens i in. 2020). Sugeruje si´, aby
stosowaç obecnie okreÊlenie ang. appropriate
medical treatment zamiast maximal medical
treatment – czyli leczenie odpowiednie zamiast
terminu leczenie maksymalne. 

Nie jest ∏atwo odnieÊç si´ do roli d∏ugotermi-
nowego stosowania antybiotyków w CRS w zna-
czeniu leczenia immunologicznego. Praktyka kli-
niczna uprzednio uwzgl´dnia∏a d∏ugoterminowe
zastosowanie antybiotyków w uporczywym CRS
przed leczeniem chirurgicznym, a tak˝e w przy-
padku niepowodzeƒ leczenia chirurgicznego i na-
wrotów choroby. Choç nie ma dowodów skutecz-
noÊci antybiotykoterapii, EPOS 2020 uwzgl´dnia
mo˝liwoÊç jej wykorzystania w praktyce klinicznej
we wspomnianych sytuacjach klinicznych. Zauwa-
˝a si´ równie˝ efektywnoÊç przed∏u˝onego lecze-
nia makrolidami u dzieci z CRS obcià˝onych PCD
(ryc. 4).

W piÊmiennictwie nie ma wystarczajàcych do-
wodów na poparcie stosowania antybiotyków
w leczeniu CRS u dzieci. Autorzy EPOS 2020 poza
przytoczeniem naukowych dowodów na skutecz-
noÊç leczenia uwzgl´dniajà tak˝e szeroko stoso-
wanà praktyk´ klinicznà i doÊwiadczenie lekarzy.
Powoduje to niekiedy dziwne sytuacje, na przyk∏ad
pomimo braku dowodów na skutecznoÊç leczenia
okreÊlonymi preparatami (tzn. brak rekomendacji
I a) EPOS 2020 daje rekomendacje do stosowania
tych˝e preparatów. Jest tak m.in. w przypadku sto-
sowania glikokortykosteroidów donosowych w le-
czeniu CRS u dzieci. Ich udowodniona skutecznoÊç
u pacjentów doros∏ych w CRS z polipami i bez po-
lipów oraz udowodniona efektywnoÊç u dzieci
z AR powodujà, ˝e glikokortykosteroidy donosowe
sà rekomendowane przez EPOS jako cz´Êç terapii
pierwszego rzutu u dzieci z CRS! Ponad 95% otola-
ryngologów w USA stosuje te leki jako cz´Êç odpo-
wiedniego/maksymalnego leczenia CRS u dzieci.
Wed∏ug ankiety rozes∏anej do cz∏onków American
Rhinologic Society i American Society of Pediatric
Otolaryngology odpowiednio 98 i 96% ankietowa-
nych stosuje te preparaty. 

Poza AR nie znaleziono przekonujàcych da-
nych klinicznych, uzasadniajàcych stosowanie
glikokortykosteroidów donosowych, jednak EPOS
uwzgl´dnia je w leczeniu w zasadzie ka˝dej
postaci zapalenia i nie˝ytu nosa u dzieci. Efektyw-
noÊç glikokortykosteroidów podanych systemowo
jest lepsza, ale ze wzgl´du na ryzyko powik∏aƒ po-
steroidowych nale˝y rozwa˝yç ich stosowanie tyl-
ko w uzasadnionych sytuacjach klinicznych. Jedno
adekwatne badanie wykaza∏o skutecznoÊç gliko-
kortykosteroidów systemowych w leczeniu CRS
u dzieci. Ankieta rozes∏ana do cz∏onków American
Society of Pediatric Otolaryngology i American
Rhinologic Society wykaza∏a, ̋ e 43 i 72% ankieto-
wanych stosuje je jako cz´Êç adekwatnej terapii
farmakologicznej CRS u dzieci. 

Preparatem znajdujàcym du˝e uznanie
i rekomendacje EPOS w stosowaniu zarówno
w ostrym, jak i w przewlek∏ym zapaleniu zatok
jest fizjologiczny roztwór soli. Irygacje mogà byç
trudne u ma∏ych dzieci, mo˝na je wi´c stosowaç
w postaci kropli do nosa, a schematy stosowania
mogà byç ró˝ne, na przyk∏ad 3 razy dziennie
po 1 ml przez 4 tygodnie. 

Istnieje wiele publikacji potwierdzajàcych
skutecznoÊç stosowania roztworów soli do jam
nosa jako skutecznego leczenia PCRS zarówno ja-
ko jedynego Êrodka leczniczego lub w terapii
wspomagajàcej. Tylko niewielka grupa dzieci nie
toleruje roztworów soli (z powodu pieczenia). Za-
równo krople (1 ml 3 razy dziennie), jak i irygacje
sà skuteczne. Skuteczne sà roztwory izotoniczne
jak i hipertoniczne. Wykazano, ˝e dodanie do roz-
tworu antybiotyku nie poprawia∏o skutecznoÊci
leczenia. Choç nie ma przekonujàcych dowodów
(I b) na skutecznoÊç roztworów soli w ostrym
zapaleniu zatok, EPOS daje rekomendacj´ ze
wzgl´du na „korzyÊci w ∏agodzeniu objawów”.

Brak reakcji na zastosowane leczenie farmako-
logiczne, liczne nawroty, obecnoÊç niepokojàcych
objawów klinicznych czy pojawienie si´ powik∏aƒ
stanowi wskazanie do diagnostyki obrazowej oraz
do rozwa˝enia leczenia chirurgicznego. Chirurgia
niepodwa˝alnie gwarantuje wysokà skutecznoÊç
w leczeniu wybranych ostrych (nawracajàce ARS
i ARS z powik∏aniami) i przewlek∏ych form zapa-
lenia zatok przynosowych u dzieci. Jednà ze sku-
tecznych metod terapii chirurgicznej jest adenoto-
mia, której skutecznoÊç poprawia jednoczasowe
p∏ukanie zatok szcz´kowych. Kolejnà jest FESS
wymagajàcy bezwzgl´dnie przedoperacyjnych ba-
daƒ obrazowych tomografii komputerowej. Planu-
jemy go w grupie dzieci powy˝ej 12 r.˝. oraz
u dzieci m∏odszych, u których adenotomia okaza∏a
si´ nieskuteczna. 
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EPOS rozró˝nia u dzieci terminy adenoiditis
oraz sinusitis. JeÊli wczeÊniej wykonano TK –
w grupie dzieci ze zmianami obrazowymi w ska-
li Lund-Mackay > 5 – skuteczniejszà terapià jest
adenotomia z p∏ukaniem lub FESS i sugeruje si´
tu rozpoznanie sinusitis. Je˝eli zaÊ zmiany w TK
oceniane skalà Lund-Mackay wynoszà < 2, su-
geruje si´ rozpoznanie adenoiditis i w tych przy-
padkach skuteczniejszà formà leczenia jest ade-
notomia. Jak wspomniano, balonoplastyka zatok
nie znajduje rekomendacji u dzieci. 

Zastosowanie metod obrazowych, tj. TK/MRI
u dzieci z CRS jest wcià˝ dyskusyjne. Badanie TK
zatok przynosowych jest obowiàzkowe w przy-
padku podejrzenia powik∏aƒ lub rozwa˝ania le-
czenia chirurgicznego FESS. W ka˝dym innym
przypadku nale˝y wziàç pod uwag´ wywa˝onà
kwesti´ szkodliwoÊci badania (w TK: promienio-
wanie; w MRI: d∏ugi czas badania) i mo˝liwy zysk

z uzyskanych informacji. EPOS 2020 zaleca du˝à
ostro˝noÊç w kwalifikacji do TK, podajàc, ˝e ist-
nieje zwi´kszone ryzyko bia∏aczki i guzów mó-
zgu u dzieci, które w przesz∏oÊci by∏y poddawa-
ne temu badaniu. Racjonalnie wydaje si´, i˝ nie
nale˝y wykonywaç TK u dziecka w wieku przed-
szkolnym czy wczesnoszkolnym, u którego pla-
nujemy adenotomi´ z powodu objawów CRS.
Kontrowersje mogà dotyczyç dzieci powy˝ej
12 r.˝., wobec których autorzy EPOS 2020 nie
wyrazili rekomendacji do adenotomii jako efek-
tywnego sposobu leczenia CRS. W tej grupie pa-
cjentów, jeÊli zawodzi leczenie farmakologiczne,
a samo wykonanie adenotomii mo˝e si´ okazaç
niewystarczajàce, tomografia komputerowa
z pewnoÊcià u∏atwi podj´cie decyzji o dalszym
leczeniu chirurgicznym i kwalifikacji do FESS.
TK nie stosujemy do monitorowania post´pów
leczenia CRS u dzieci.  ●
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ORBITAL TUMORS IN CHILDREN

Introduction: Orbital tumors are relatively uncommon
in pediatric patients. A variety of histological types
of tumors arises in the orbit, but most pediatric orbital
lesions are benign. Appropriate management of these
lesions requires a thorough knowledge of the types
of orbital tumors, treatment options and surgical
approaches. 
Objectives: The aim of the study was to describe and
present pediatric patients with orbital  tumors treated
in our center between 2016-2020 and to familiarize
the reader with the commonest surgical approaches to
orbital tumors. Combined, these approaches provide
360 degrees of access to the entire orbit. 
Methods: We retrospectively analyzed 13 patients
who were surgically treated at our institution. 
Results: In 12 out of 13 children benign orbital lesion
was diagnosed. No evidence of recurrence was obse-
rved during the follow-up in 12 out of 13 children.
Conclusions: In majority of benign lesions good treat-
ment outcome can be achieved. 

Key words:
child, orbit, tumors

(Mag. ORL, 2021, 78, XX, 59–71)

Guzy oczodo∏u mogà wywodziç si´ ze
wszystkich elementów oczodo∏u, stanowiç prze-
rzuty odleg∏e bàdê szerzyç si´ do oczodo∏u przez
ciàg∏oÊç (Castillo i Kaufman 2003). Tworzà nie-
jednorodnà grup´, a spektrum stwierdzanych
patologii znaczàco ró˝ni si´ u pacjentów w wie-
ku rozwojowym i doros∏ym (Castillo i Kaufman
2003, Liaricos i Gekas 2009). U dzieci cz´Êciej
spotykane sà zmiany ∏agodne, w tym torbiele
i zmiany naczyniopochodne (Castillo i Kaufman
2003, Gardner, Maroon, Kassam 2016). Nie-
mniej jednak oczodó∏ bywa lokalizacjà nowotwo-
rów z∏oÊliwych, szczególnie mi´saków tkanek
mi´kkich (ang. soft tissue sarcoma), 40% z nich
dotyczy g∏owy i szyi, w tym 10% – oczodo∏u. Naj-
cz´stszym z∏oÊliwym nowotworem wewnàtrz-
ga∏kowym jest siatkówczak (retinoblastoma)
(Meel i Singh 2018). Choç guzy ∏agodne rzadko
zagra˝ajà ˝yciu, to podobnie jak zmiany z∏oÊliwe
wià˝à si´ z ryzykiem utraty wzroku i wymagajà
pilnej diagnostyki i leczenia (Castillo i Kaufman
2003, Meel i Singh 2018).

Ze wzgl´du na punkt wyjÊcia guzy oczodo∏u
mo˝na podzieliç na pierwotne (pierwotnie wywo-
dzàce si´ z oczodo∏u), wtórne (wywodzàce si´ spo-
za oczodo∏u i wnikajàce do niego) i przerzutowe
(Gardner, Maroon, Kassam 2016). Znaczenie kli-
niczne, wià˝àce si´ z wyborem dost´pu operacyj-
nego, ma natomiast podzia∏ na wewnàtrzsto˝kowe
(znajdujàce si´ wewnàtrz sto˝ka mi´Êniowego),
zewnàtrzsto˝kowe i wewnàtrzkana∏owe (Gardner,
Maroon, Kassam 2016). Najcz´stszym guzem we-
wnàtrzga∏kowym, uwarunkowanym genetycznie,
jest retinoblastoma (Meel i Singh 2018). 

Diagnostyk´ i leczenie guzów oczodo∏u
u dzieci utrudniajà ró˝norodne objawy kliniczne,
dyskretne w poczàtkowym okresie choroby, ró˝-
norodne typy histologiczne guzów, jak równie˝
rodzaje stosowanych dost´pów operacyjnych
(Castillo i Kaufman 2003). Skomplikowana ana-
tomia oczodo∏u, komunikacja z wieloma prze-
strzeniami i obecnoÊç wielu struktur anatomicz-
nych tak˝e utrudniajà diagnostyk´ i leczenie. 

W poczàtkowym okresie choroby objawy sà
zwykle bardzo dyskretne (Castillo i Kaufman
2003). Najcz´Êciej dopiero guz o Êrednicy powy˝ej
1 cm daje zauwa˝alny wytrzeszcz, a chory zaczyna
odczuwaç wzrost napi´cia w oczodole. Jednym
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Tabela I. Objawy guzów oczodo∏u w zale˝noÊci od lokalizacji guza

Guzy wewnàtrzsto˝kowe Guzy zewnàtrzsto˝kowe Guzy wewnàtrzkana∏owe

– wytrzeszcz osiowy – wytrzeszcz nieosiowy – wczesne uczucie wzrostu
i napi´cia w oczodole

– wczesne pogorszenie ruchomoÊci – póêniejsze pogorszenie – wczesna utrata wzroku
ga∏ki ocznej i ostroÊci wzorku ostroÊci wzroku – wczesny obrz´k tarczy 

nerwu wzrokowego

Ryc. 1. Oczodó∏ – Êciany kostne

Cz´Êç oczodo∏owa koÊci czo∏owej

Szczelina oczodo∏owa górna

Szczelina oczodo∏owa 
dolna

Skrzyd∏o mniejsze koÊci klinowej

Skrzyd∏o wi´ksze 
koÊci klinowej

Otwór jarzmowo-twarzowy

Otwór podoczodo∏owy

Powierzchnia oczodo∏owa
trzonu szcz´ki

Wyrostek oczodo∏owy 
koÊci podniebiennej

Blaszka oczodo∏owa 
koÊci sitowej

Wyrostek czo∏owy
szcz´ki

KoÊç ∏zowa

Otwór sitowy przedni       

Otwór sitowy tylny     

Otwór nadczo∏owy
Wci´cie czo∏owe

Kana∏ wzrokowy     

Powierzchnia
oczodo∏owa koÊci

jarzmowej

Wyrostek czo∏owy 
koÊci jarzmowej

Wyrostek czo∏owy
koÊci jarzmowy

z g∏ównych objawów jest wytrzeszcz osiowy
(w osi przednio-tylnej) lub nieosiowy, którego
charakter jest uwarunkowany lokalizacjà guza.
Objawy typowe dla ka˝dej z lokalizacji guza,
tj. wewnàtrzsto˝kowej, zewnàtrzsto˝kowej i we-
wnàtrzkana∏owej, przedstawia tabela I. Naj-
cz´stszymi objawami sà: ograniczenie ruchomo-
Êci ga∏ki ocznej, podwójne widzenie i os∏abienie
ostroÊci wzroku (Castillo i Kaufman 2003).
U dziecka z wytrzeszczem ga∏ki ocznej niepoko-
jà: krótki wywiad choroby, dodatni wywiad
rodzinny w kierunku guzów oczodo∏u, szybkie
narastanie wytrzeszczu oraz leukokoria (Castillo
i Kaufman 2003). 

W ciàgu ostatnich 30 lat dzi´ki wielospecja-
listycznej wspó∏pracy w leczeniu i wprowadze-
niu zaawansowanych technologii medycznych,
takich jak nowoczesne endoskopy operacyjne,
Êródoperacyjne obrazowanie 3D i nowoczesne
wiertarki kàtowe, nastàpi∏ dynamiczny rozwój
technik operacyjnych, umo˝liwiajàcych dost´p
do patologii oczodo∏u. 

Celem pracy jest przedstawienie technik
chirurgicznych leczenia oraz wyników leczenia
guzów oczodo∏u stosowanych u dzieci na podsta-
wie wybranych przypadków leczonych w oÊrod-
ku autorów.
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Ryc. 2. Schemat budowy oczodo∏u

Cia∏o t∏uszczowe oczodo∏u

Przegroda

Nerw podczo∏owy

Zatoka szcz´kowa

KoÊç czo∏owa   

Okostna oczodo∏u  

Torebka Tenona

Mi´sieƒ dêwigacz powieki górnej
Mi´sieƒ prosty górny

Mi´sieƒ prosty dolny

PRZESTRZE¡
WEWNÑTRZCZASZKOWA

Nerw wzrokowy

Przestrzeƒ zewnàtrzsto˝kowa

ANATOMIA CHIRURGICZNA
Oczodó∏ ma kszta∏t piramidy, której podsta-

wa jest skierowana do przodu, a szczyt ku ty∏owi
(Szatmary 2010, Ogando-Rivas, Rincon-Torroella,
Quiñones-Hinojosa 2017). Âcian´ górnà tworzy
cz´Êç oczodo∏owa koÊci czo∏owej i skrzyd∏o mniej-
sze koÊci klinowej, Êcian´ dolnà – powierzchnia
oczodo∏owa trzonu szcz´ki, powierzchnia oczodo-
∏owa koÊci jarzmowej i wyrostek oczodo∏owy koÊci
podniebiennej, Êcian´ przyÊrodkowà – tylna cz´Êç
wyrostka czo∏owego szcz´ki, koÊç ∏zowa, blaszka
papierowata b∏´dnika sitowego i powierzchnia
boczna trzonu koÊci klinowej, a Êcian´ bocznà –
powierzchnia oczodo∏owa koÊci jarzmowej i po-
wierzchnia oczodo∏owa skrzyd∏a wi´kszego koÊci
klinowej (Turvey i Golden 2012, Bochenek i Re-
icher 2013) (ryc. 1). 

Oczodó∏ komunikuje si´ z do∏em skrzyd∏owo-
-podniebiennym i do∏em Êrodkowym czaszki
przez szczeliny oczodo∏owe i kana∏ nerwu wzro-
kowego (Turvey i Golden 2012). Szczelina oczo-
do∏owa górna jest ograniczona od góry przez
skrzyd∏o mniejsze koÊci klinowej, bocznie przez
skrzyd∏o wi´ksze koÊci klinowej, a od do∏u i przy-
Êrodka przez trzon koÊci klinowej (Turvey i Golden
2012). ¸àczy ona oczodó∏ z do∏em Êrodkowym
czaszki. Przebiegajà przez nià nerwy: okorucho-
wy, bloczkowy, oczny (pierwsza ga∏àê nerwu
trójdzielnego), odwodzàcy oraz w∏ókna wspó∏-
czulne do splotu jamistego, ˝y∏y oczne górna
i ga∏àê ˝y∏y ocznej dolnej (Bochenek i Reicher
2013). Szczelina oczodo∏owa dolna przyÊrodkowo
∏àczy si´ z do∏em skrzyd∏owo-podniebiennym

i przechodzà przez nià naczynia podoczodo∏owe,
˝y∏a oczna dolna, ga∏´zie nerwu szcz´kowego:
nerw jarzmowy i nerw podoczodo∏owy oraz ga-
∏´zie oczodo∏owe zwoju skrzyd∏owo-podniebien-
nego. Kana∏ nerwu wzrokowego ∏àczy oczodó∏ ze
Êrodkowym do∏em czaszki. Nerw wzrokowy
dzieli si´ na cztery odcinki: wewnàtrzga∏kowy,
wewnàtrzoczodo∏owy, biegnàcy w kanale nerwu
wzrokowego i wewnàtrzczaszkowy. Oczodó∏ wy-
Êciela okostna oczodo∏u ∏àczàca si´ z okostnà
brzegu oczodo∏u i przegrodà oczodo∏owà (Turvey
i Golden 2012). Przegroda oczodo∏owa ogranicza
oczodó∏ z przodu i stanowi granic´ pomi´dzy
przestrzenià przedprzegrodowà i zaprzegrodo-
wà. Wn´trze oczodo∏u dzieli si´ na cztery prze-
dzia∏y: ga∏k´ ocznà, przestrzeƒ zewnàtrz- i we-
wnàtrzsto˝kowà (wewnàtrz sto˝ka mi´Êniowego
ograniczonego przez cztery mi´Ênie proste i ich
powi´zie) oraz nerw wzrokowy (Szatmary 2010).
Przestrzeƒ zewnàtrzsto˝kowa jest wype∏niona
ochronnà, amortyzujàcà wstrzàsy mechaniczne
wyÊció∏kà t∏uszczowà, zawiera równie˝ gruczo∏y
∏zowe (Szatmary 2010) (ryc. 2).

W oczodole wyró˝nia si´ cztery przestrzenie
chirurgiczne. Sà to:

– przestrzeƒ chirurgiczna podokostnowa, 
– potencjalna przestrzeƒ pomi´dzy koÊçmi 

oczodo∏u a okostnà, 
– przestrzeƒ chirurgiczna zewnàtrzsto˝kowa

(przestrzeƒ chirurgiczna zewn´trzna, obwo-
dowa) po∏o˝ona pomi´dzy okostnà oczodo∏u
a mi´Êniami ruchowymi ga∏ki ocznej, 

– przestrzeƒ chirurgiczna wewnàtrzsto˝kowa
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Tabela II. Dane kliniczne, metody i wyniki leczenia pacjentów 

Lp. Wiek P∏eç Strona Objawy Rozpoznanie Metoda Wynik

(lata) leczenia, dost´p

1 12 K P Wytrzeszcz ga∏ki ocznej Malformacja Orbitotomia Bez cech wznowy
naczyniowa typu przednia w kontrolnym MRI
miesznego, g∏ównie – dojÊcie górne
typu ˝ylnego

2 9 K L W wywiadzie zmiana Torbiel naskórkowa Orbitotomia Bez cech wznowy
obserwowana od 8 m.˝. z przewlek∏ym przednia w kontrolnym MRI

resorpcyjnym – dojÊcie górne
zapaleniem

3 12 K L Wytrzeszcz ga∏ki ocznej, Âródb∏oniak DojÊcie Bez cech wznowy
podwójne widzenia przy nab∏onkowaty podrz´sowe w kontrolnym MRI
patrzeniu w gór´ i dó∏ i dost´p 

endoskopowy
4 5 M P Wytrzeszcz ga∏ki ocznej Steatocystoma Orbitotomia Bez cech 

przednia – dojÊcie wznowy
górne, ci´cie w kontrolnym MRI
schodzàce do
nasady nosa

5 14 K L Wrodzona anomalia Astrocytoma Kraniotomia W kontrolnym MRI
mies. siatkówki oka lewego, pilocysticum WHO czo∏owo- – obraz mo˝e 

asymetria szpar -skroniowa odpowiadaç
powiekowych P > L, G1 zmianom 
zez pionowy, zaburzenia resztkowym
ruchomoÊci OL i pooperacyjnym

6 2 M L Stan po usuni´ciu guza Steatocystoma, Orbitotomia Bez cech wznowy 
oczodo∏u lewego w Êcianie torbieli przednia
– podejrzenie wznowy obecny przewlek∏y – dojÊcie górne,

resorpcyjny naciek ci´cie 
zapalny w przyÊrodkowej

cz´Êci powieki 
górnej

(przestrzeƒ chirurgiczna Êrodkowa) po∏o-
˝ona wewnàtrz sto˝ka utworzonego przez 
mi´Ênie ruchowe ga∏ki ocznej, 

– przestrzeƒ chirurgiczna podtorebkowa, 
znajdujàca si´ pomi´dzy torebkà Tenona 
a ga∏kà ocznà. 

Schorzenia oczodo∏u mogà dotyczyç wi´cej
ni˝ jednej przestrzeni, zatem w trakcie leczenia
wykorzystuje si´ ró˝ne dojÊcia operacyjne.

OPIS PRZYPADKÓW
W oÊrodku w latach 2016–2020 zoperowano

13 guzów oczodo∏u u dzieci w wieku od 14 mie-
si´cy do 12 lat (Êrednio 6 lat). Dane kliniczne
i wyniki leczenia przedstawia tabela II. 

W opisanej grupie guzy oczodo∏u stwierdzono
u 8 dziewczynek i 5 ch∏opców. W 5 przypadkach guz
by∏ zlokalizowany po stronie prawej, w 8 – po lewej.

U 1 pacjenta stwierdzono w ga∏ce ocznej 2 guzy
o charakterze malformacji naczyniowej – pierwsza
zmiana wyczuwalna pod powiekà dolnà otacza∏a
mi´sieƒ skoÊny dolny. Druga zmiana o Êrednicy ok.
1,5 cm znajdowa∏a si´ w szczycie oczodo∏u i przy-
lega∏a do nerwu wzrokowego. Obie zmiany usu-
ni´to jednoczasowo z ∏àczonego dost´pu: z dojÊcia
podrz´sowego i kraniotomi czo∏owo-skroniowej.
W badanej grupie do najcz´stszych objawów nale-
˝a∏y: wytrzeszcz ga∏ki ocznej (7 pacjentów), po-
dwójne widzenie (2 pacjentów) lub wyczuwalny
guzek, który zaobserwowali rodzice (2 pacjentów).
U 1 dziewczynki wystàpi∏a asymetria szpar powie-
kowych, zez pionowy i zaburzenia ruchomoÊci oka.
U 1 pacjentki obcià˝onej nerwiakow∏ókniakowato-
Êcià typu 1 guz (rhabdomyoma) wykryto przypad-
kowo w wykonanym MRI g∏owy. 
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7 2 K L Niewielki wytrzeszcz Steatocystoma Orbitotomia Bez cech wznowy
ga∏ki ocznej przednia

– dojÊcie górne, 
ci´cie 
w przyÊrodkowej 
cz´Êci powieki 
górnej

8 7 M L Niewielkie wypuklenie Torbiel dermoidalna Orbitotomia Bez cech wznowy
powieki górnej oka przednia
lewego, pod powiekà – dojÊcie górne,
wyczuwalny guzek zmiana wype∏niona ci´cie w
Êrednicy ok. 1,5 cm ˝ó∏tawà treÊcià przyÊrodkowej

i w∏osami cz´Êci powieki 
górnej

9 11 M P Od kilku tygodni Malformacja Usuni´cie dwóch Bez cech wznowy
podwójne widzenie naczyniowa/ guzów oczodo∏u w kontrolnym MRI
przy patrzeniu naczyniaki lewego
w stron´ prawà jamiste – w przedniej 

cz´Êci z dojÊcia 
podrz´sowego, 
w okolicy sto˝ka 
drogà kraniotomi 
czo∏owo-
-skroniowej

10 7 K L Dziewczynka rodzinnie Rhabdomyoma Orbitotomia Bez cech wznowy
obcià˝ona fakomatozà przednia w kontrolnym MRI
(NF typ 1), – dojÊcie górne,
nerwiakow∏ókniako- ci´cie w ∏uku 
watoÊcià typu 1 brwiowym
– guz wykryty w MRI

11 5 K L Wytrzeszcz ga∏ki ocznej, NF1 Orbitotomia W tylnej cz´Êci
dziewczynka obcià˝ona przednia lewego oczodo∏u
chorobà – dojÊcie górne, nieregularna masa
Recklinghausena ci´cie w ∏uku mi´kkotkankowa

brwiowym ok. 1 x 2 cm, 
przemieszczajàca 
przyÊrodkowo 
n. II – prawdopo-
dobnie resztka guza

12 14 K P Wytrzeszcz ga∏ki ocznej Cystis epidermalis Orbitotomia Bez cech wznowy
mies. (zmiana usuni´ta przednia w kontrolnym MRI

w ca∏oÊci) – dojÊcie górne,
ci´cie 
w przyÊrodkowej 
cz´Êci powieki 
górnej

13 3 M P Guzek zlokalizowany Torbiel dermoidalna Orbitotomia Bez cech 
pod zewn´trznà cz´Êcià przednia – dojÊcie wznowy
górnej kraw´dzi górne,ci´cie w kontrolnym MRI
oczodo∏u, w przyÊrodkowej
niebolesny, przesuwalny cz´Êci powieki 
wzgl´dem pod∏o˝a górnej 
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Ryc. 3AB. MRI g∏owy z kontrastem: A (skan osiowy) i B (skan czo∏owy). Guz obejmuje lewy mi´sieƒ prosty dolny,
przylega do ga∏ki ocznej, lewego mi´Ênia prostego przyÊrodkowego i bocznego oraz nerwu wzrokowego 

BA

U 11 z 13 pacjentów zastosowano dost´p
przez orbitotomi´ przednià, prowadzàc ci´cie
w ∏uku brwiowym lub zmarszczce powieki gór-
nej. U 2 z 13 pacjentów, u których guz znajdowa∏
si´ w szczycie oczodo∏u, zastosowano inne do-
st´py (tab. II). 

Ca∏kowità resekcj´ guza wewnàtrzoczodo∏o-
wego uda∏o si´ uzyskaç u 12 z 13 dzieci. U 1 pa-
cjentki w okresie pooperacyjnym w kontrolnym
badaniu MRI w tylnej cz´Êci lewego oczodo∏u
stwierdzono nieregularnà mas´ mi´kkotkanko-
wà o wielkoÊci ok. 1 x 2 cm, przemieszczajàcà
przyÊrodkowo nerw wzrokowy – prawdopodob-
nie zmian´ resztkowà. Ze wzgl´du na brak ja-
kichkolwiek objawów klinicznych i dodatkowe
obcià˝enia pacjentk´ zakwalifikowano do dalszej
obserwacji w poradni i okresowych kontrolnych
badaƒ obrazowych; do tej pory nie zaobserwo-
wano progresji zmiany. 

Szczególnym przypadkiem, obrazujàcym
trudnoÊci diagnostyczne, by∏ rzadki guz oczodo∏u
pochodzenia mezenchymalnego. Pacjentka 12-let-
nia zg∏osi∏a si´ do lekarza pierwszego kontaktu
z powodu podwójnego widzenia przy patrzeniu
w gór´ i dó∏. Po przebytej diagnostyce okuli-
stycznej, w tym USG ga∏ki ocznej i badaniu wzro-
kowych potencja∏ów wywo∏anych (VEP), zosta∏a
skierowana do oddzia∏u otolaryngologii. W wyko-
nanym badaniu MRI stwierdzono guz o wymiarach
2 x 2,2 x 2 cm obejmujàcy lewy mi´sieƒ prosty dol-
ny, przylegajàcy do ga∏ki ocznej, lewego mi´Ênia

prostego przyÊrodkowego i bocznego oraz nerwu
wzrokowego (ryc. 3AB). 

Pacjentk´ zakwalifikowano do przeznosowej
biopsji guza. W przekazanym do badania materia-
le histopatologicznym zidentyfikowano trzy drob-
ne fragmenty tkanki w∏óknistej i jeden drobny
fragment nacieku nowotworu z∏oÊliwego. Materia∏
przekazano do ponownej weryfikacji, po której wy-
suni´to podejrzenie mi´Êniaka poprzecznie prà˝-
kowanego (adult rhabdomyoma). Z powodu skàpe-
go materia∏u z obrze˝a guza pacjentk´ po raz dru-
gi zakwalifikowano do kolejnej biopsji endoskopo-
wej. Wynik biopsji nie potwierdzi∏ pierwotnego
rozpoznania (materia∏ pobrano z obrze˝a zmiany,
skàpa iloÊç komórek rozrostu).

Pacjentk´ przekazano do oÊrodka autorów,
w którym wykonano kolejnà biopsj´ pod kontrolà
neuronawigacji z dost´pu mieszanego: endosko-
powo-przezspojówkowego z kantotomià bocznà.
Po weryfikacji badania histopatologicznego
w dwóch ró˝nych oÊrodkach wysuni´to podejrze-
nie rzadkiego guza oczodo∏u pochodzenia mezen-
chymalnego: PEC-oma – Êródb∏oniaka nab∏onko-
watego (epithelioid hemangioendothelioma).
W zaawansowanych nowotworach z grupy PEC-
-oma nie udowodniono do tej pory skutecznoÊci
leczenia systemowego, opartego na klasycznej
chemioterapi. Leczeniem z wyboru pozostaje le-
czenie chirurgiczne.

Z dost´pu endoskopowego przeznosowego
usuni´to resztki blaszki papierowatej, ods∏aniajàc
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▲Ryc. 4AB. Kontrolne MRI g∏owy z kontrastem: A (skan osiowy) i B (skan czo∏owy) – bez cech wznowy guza, zatoka
szcz´kowa lewa bezpowietrzna ze zgrubieniami b∏ony Êluzowej i treÊci p∏ynów (zmiany po zabiegu)

BA

masy guza oraz bliznowate tkanki oczodo∏u.
Usuni´to górnà Êcian´ zatoki, uzyskujàc dost´p
do ga∏ki ocznej i guza. Endoskopowo usuni´to
dolno-przyÊrodkowà cz´Êç guza, uwidoczniajàc
granic´ pomi´dzy oczodo∏em a resztkami guza
penetrujàcymi do przodu i do boku oczodo∏u. Ze
wzgl´du na trudnoÊci w identyfikacji struktur
z dost´pu endoskopowego zadecydowano o uzu-
pe∏nieniu dost´pu z dojÊcia przezrz´skowego.
Po uniesieniu ga∏ki ocznej ku górze i wypreparo-
waniu granic systematycznie pomniejszono ma-
sy guza i usuni´to go w ca∏oÊci wraz z otaczajàcà
torebkà. Dotarto do szczytu oczodo∏u. Nast´pnie
za pomocà szyn tytanowych zrekonstruowano
dolnà Êcian´ oczodo∏u, uzyskujàc podparcie dla
ga∏ki ocznej. Zrekonstruowano przednià Êcian´
zatoki szcz´kowej (ryc. 11AB). Obecnie pacjent-
ka pozostaje pod kontrolà poradni (obserwacja
niespe∏na 2-letnia). Niestety, u pacjentki utrzymu-
je si´ podwójne widzenie przy spojrzeniu ku do∏o-
wi. Kontrolne badania MRI w maju, czerwcu
i wrzeÊniu 2019 nie wykaza∏y cech wznowy guza
(ryc. 4AB).

DOST¢PY CHIRURGICZNE
Patologie oczodo∏u, ze wzgl´du na specyfik´

narzàdu wzroku, wymagajà ró˝norodnych dróg
dost´pu w zale˝noÊci od lokalizacji anatomicz-
nej. S∏u˝y to zachowaniu funkcji wzroku i rucho-
moÊci ga∏ki ocznej oraz ma zapewniç doszcz´tne
usuni´cie zmian. 

Dost´py chirurgiczne do oczodo∏u dzielimy
na przezoczodo∏owe, zewnàtrzoczodo∏owe i mie-
szane (Gardner, Maroon, Kassam 2016, Ogando-
-Rivas, Rincon-Torroella, Quinñones-Hinojosa
2017). Do dost´pów zewnàtrzoczodo∏owych na-
le˝à dost´py: czaszkowe, mieszane czaszkowo-
-oczodo∏owe i wewnàtrznosowe (S∏oniewski i in.
2010). Wykorzystywane sà one najcz´Êciej przez
wielospecjalistyczne zespo∏y: otolaryngolog/chi-
rurg szcz´kowy/neurochirurg/okulista (Paluzzi
i in. 2015, Gardner, Maroon, Kassam 2016). Wy-
bór dost´pu operacyjnego zale˝y od lokalizacji
stwierdzonej patologii, a wspó∏praca interdyscy-
plinarna pozwala na bezpieczne ∏àczenie dost´-
pów wewnàtrznosowych i zewnàtrznosowych,
zapewniajàc optymalne i jak najmniej inwazyjne
leczenie chirurgiczne zmiany. Zastosowanie po-
szczególnych dost´pów i planowanie leczenia
w zale˝noÊci od lokalizacji guza ilustruje dobrze
metoda tarczy zegara (ryc. 5AB). Obrazuje ona,
w jaki sposób poszczególne dost´py zapewniajà
dojÊcie do patologii oczodo∏u w pe∏nym zakresie
360 stopni (Paluzzi i in. 2015). 

G∏ównym zainteresowaniem otolaryngolo-
gów pozostajà dost´py endoskopowe wewnàtrz-
nosowe, stosowne do patologii zlokalizowanych
na tarczy zegara od godziny 1 do godziny 7 (ryc.
5A) (Gardner, Maroon, Kassam 2016). Systemy
neuronawiagcji mogà byç pomocne Êródoperacyj-
nie w przypadku tego rodzaju dost´pów. W oÊrod-
ku autorów ka˝dy przypadek guza oczodo∏u
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Ryc. 5AB. Metoda tarczy zegara – na tarczy pokazano mo˝liwe do zastosowania dost´py operacyjne w zale˝noÊci
od lokalizacji guza: A – endoskopowe. B – zewnàtrzoczo∏odo∏owe

B

A

u dziecka jest konsultowany przez interdyscypli-
narny zespó∏, w którego sk∏ad wchodzà:  laryngo-
log, neurochirurg, chirurg szcz´kowo-twarzowy
i okulista. 

G∏ównà zasadà stosowanà przy wyborze do-
st´pu chirurgicznego jest unikanie przekracza-
nia osi nerwu wzrokowego (Gardner, Maroon,
Kassam 2016). 

Patologie po∏o˝one bocznie od nerwu mogà
byç usuni´te z dost´pu przez orbitotomi´ bocznà,

z dost´pów czaszkowych czy mieszanych czasz-
kowo-oczodo∏owych (Gardner, Maroon, Kassam
2016). Orbitotomia boczna jest wskazana, jeÊli
mamy do czynienia z procesem toczàcym si´ we-
wnàtrz sto˝ka mi´Êniowego, poza równikiem
ga∏ki lub w dole gruczo∏u ∏zowego. Stosowana
jest w przypadku zmian po∏o˝onych od godziny
8 do godziny 10 (ryc. 5B). JeÊli zmiana znajduje
si´ ni˝ej, od godziny 6 do 8, dost´p mo˝e byç
uzupe∏niony o osteotomi´ jarzmowà (ryc. 5B)
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▲

Ryc. 6AB. Ci´cie skórne dwuwieƒcowe plus kraniotomia czo∏owo-skroniowa prawostronna z czasowym usu-
ni´ciem stropu oczodo∏u podczas usuni´cia guza zlokalizowanego w szczycie oczodo∏u

BA

(Gardner, Maroon, Kassam 2016). Je˝eli zaÊ jest
po∏o˝ona wy˝ej, od godziny 9 do 1, lub penetruje
do jam czaszki, konieczne jest zastosowanie jed-
nego z dost´pów czaszkowych. Patologie oczodo∏u
po∏o˝one przyÊrodkowo od nerwu mogà byç usu-
ni´te przez orbitotomi´ przyÊrodkowà lub z dost´pu
endoskopowego. Nale˝y równie˝ braç pod uwag´
wymiar przednio-tylny guza. Patologie po∏o˝one
przyÊrodkowo, w przedniej cz´Êci ga∏ki ocznej,
od 1 godziny do 5, mogà byç dost´pne poprzez
orbitotomi´ przyÊrodkowà lub przednià. Patologie
po∏o˝one w tylnej cz´Êci ga∏ki ocznej mogà byç
skutecznie usuni´te z dost´pu wewnàtrznosowe-
go czy z dost´pu wykorzystujàcego kraniotomi´.
Poszczególne dost´py chirurgiczne do oczodo∏u
przedstawione sà na rycinach 6–11.

Orbitotomia przednia 
DojÊcie górne 
Odpowiednim miejscem do przeci´cia skóry

jest ∏uk brwiowy lub fa∏d powieki górnej, ponie-
wa˝ umo˝liwia dobry dost´p i mo˝liwoÊç póê-
niejszego ukrycia blizny pooperacyjnej. 

W drodze pozaokostnowej naci´cie skóry
w obr´bie fa∏du powieki górnej daje dobry dost´p
do górnego brzegu oczodo∏u, gdzie mo˝na prze-
ciàç okostnà. Dost´p do górnego brzegu oczodo∏u
mo˝e byç osiàgni´ty przez odpreparowanie tkanek
powy˝ej pozaga∏kowej p∏aszczyzny powi´zi, poza
tym póêniejszy efekt estetyczny jest dobry. U∏o˝e-
nie brzegu oczodo∏u pozwala na wejÊcie do prze-
strzeni podokostnowej, podczas gdy tkanki oczo-
do∏u pozostajà os∏oni´te okostnà. U∏atwia to tak˝e
preparowanie, uniemo˝liwia bowiem dostanie si´
w pole operacyjne tkanki t∏uszczowej z oczodo∏u. 

DojÊcie dolne
DojÊcie dolne jest stosowane przy guzach

widzianych lub wyczuwanych w obr´bie dolnego
sklepienia spojówki powiekowej, a tak˝e
przy g∏´biej po∏o˝onych guzach oczodo∏u pozo-
stajàcych poza sto˝kiem mi´Êniowym.

Droga przezskórna. Stosuje si´ g∏ównie ci´-
cia podrz´sowe i powiekowe dolne po przeci´ciu
skóry powieki dolnej pomi´dzy w∏óknami mi´-
Ênia okr´˝nego oka w taki sposób, aby ods∏oniç
dolnà przegrod´ oczodo∏owà i dolnà cz´Êç brze-
gu oczodo∏u, co ogranicza widocznoÊç blizny po-
operacyjnej. 

Droga przezspojówkowa. W znacznej cz´Êci
przypadków operacyjnego leczenia guzów dol-
nego pi´tra oczodo∏u oraz z∏amaƒ dna i Êciany
przyÊrodkowej oczodo∏u droga przezspojówkowa
zastàpi∏a drog´ przezskórnà. W celu osiàgni´cia
obwodowej przestrzeni chirurgicznej i dna oczo-
do∏u ci´cie mo˝e byç wykonane w dolnej cz´Êci
spojówki oraz mo˝e przechodziç przez mi´sieƒ
tarczkowy dolny. Optymalne dojÊcie do dna mo˝-
na uzyskaç dzi´ki po∏àczeniu ci´cia przez spo-
jówk´ z kantotomià bocznà i kantolizà.

Orbitotomia przyÊrodkowa
Orbitotomia przyÊrodkowa (ang. endonasal

transethmoidal approach) jest wskazana w do-
st´pie do guzów zlokalizowanych g∏ównie we-
wnàtrzsto˝kowo lub przyÊrodkowo w stosunku
do ga∏ki ocznej i nerwu wzrokowego w kierunku
szczytu oczodo∏u.
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Ryc. 7. Dost´p skórny przez ∏uk brwiowy do guza zlokalizowanego w górno-tylnej przestrzeni oczodo∏u lewego

Ryc. 8AB. Dost´p do guza zlokalizowanego w górno-
-bocznym kwadrancie oczodo∏u lewego B

A

Dost´p wewnàtrzustny przez zatok´ szcz´-
kowà

Jest stosowany w celu usuni´cia zmian zlo-
kalizowanych przyÊrodkowo-bocznie i dolnie
w stosunku do ga∏ki ocznej i nerwu wzrokowego,
a tak˝e guzów woreczka ∏zowego naciekajàcych
Êciany oczodo∏u.

DYSKUSJA
Patologie oczodo∏u u dzieci wyst´pujà bar-

dzo rzadko, a ich epidemiologia jest bardzo trud-
na do ustalenia, poniewa˝ ró˝ne grupy specjali-
stów (okuliÊci, neurochirurdzy, chirurdzy szcz´-
kowi, chirurdzy dzieci´cy, otolaryngolodzy) zaj-
mujà si´ patologiami oczodo∏ów i zainteresowa-
nie oÊrodka ma wp∏yw na kumulacj´ pacjentów
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▲

Ryc. 9. Dost´p podrz´sowy do usuni´cia naczyniaka
dolno-przedniej cz´Êci oczodo∏u prawego

Ryc. 10. Dost´p przezspojówkowy z kantotomià
bocznà do usuni´cia guza zlokalizowanego w dolno-
-tylnej przestrzeni oczodo∏u lewego. Rekonstrukcja
dna oczodo∏u siatkà tytanowà

z rozleg∏ych obszarów w okreÊlonych jednost-
kach medycznych (Meel i Singh 2018). Zmiany
∏agodne oka sà cz´stsze ni˝ zmiany z∏oÊliwe. Ob-
serwuje si´, ˝e wyst´powanie nowotworów z∏o-
Êliwych jest cz´stsze w krajach rozwijajàcych si´
ani˝eli w Europie czy Ameryce Pó∏nocnej (Bajaj
i in. 2007). W badanej grupie stwierdzono jeden
potencjalnie z∏oÊliwy guz, PEC-oma, Êródb∏oniak
nab∏onkowaty (epithelioid hemangioendothelio-
ma) przedstawiony szerzej w tej publikacji, po-
zosta∏e guzy to cz´sto opisywane w innych pu-
blikacjach nowotwory ∏agodne: u 7 pacjentów
zmiany torbielowate (torbiel dermoidalna, ste-
atocystoma), u 2 dzieci malformacje naczyniowe
oraz po 1 przypadku: rhabdomyoma, astrocyto-
ma pilocysticum i Êródb∏oniaka nab∏onkowate-
go. 

Brak typowych nowotworów z∏oÊliwych spo-
tykanych w tej grupie pacjentów, z których naj-
cz´stsze to retinoblastoma czy rhabdomyosarco-
ma, w naszym materiale klinicznym mo˝e wyni-
kaç z faktu, ˝e w ich przypadku leczenie chirur-
giczne ma mniejsze znaczenie – pacjenci trafiajà
bezpoÊrednio na oddzia∏y hematoonkologii dzie-
ci´cej cz´sto ju˝ w momencie, gdy wyniki badaƒ
obrazowych sugerujà patologie z∏oÊliwe. Ze
wzgl´du na lokalizacj´ i mo˝liwoÊç wystàpienia
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Ryc. 11AB. Rekonstrukcja przedniej Êciany zatoki szcz´kowej

BA

powik∏aƒ w postaci utraty wzroku czy zaburzeƒ
widzenia, pacjenci ci wymagajà szczególnej
ostro˝noÊci podczas diagnostyki, kwalifikacji
do leczenia operacyjnego i post´powania chirur-
gicznego. 

TrudnoÊci na etapie diagnostyki – badaƒ ob-
razowych (MR/KT) czy biopsji – polegajà na cz´-
stej koniecznoÊci stosowania znieczulenia ogól-
nego, co wynika z ograniczonej wspó∏pracy
w grupie pacjentów w wieku rozwojowym.
TrudnoÊci diagnostyczne mogà wystàpiç na eta-
pie badania histopatologicznego, jak w opisa-
nym przypadku guza, gdzie w∏aÊciwe rozpozna-
nie uzyskano dopiero po pobycie w dwóch oÊrod-
kach, po trzech biopsjach i analizie preparatów
w kilku oÊrodkach referencyjnych. W onkologii
dzieci´cej nie jest to niestety odosobniony przy-
padek. 

Leczenie nowotworów z∏oÊliwych jest uza-
le˝nione od wra˝liwoÊci guza oraz od potencjal-
nego ryzyka uszkodzenia wzroku. Utrzymanie
funkcji narzàdu wzroku jest niezwykle wa˝ne
i w decyzjach o leczeniu chirurgicznym musi byç
zawsze brane pod uwag´. Leczenie to odbywa
si´ w Êcis∏ej wspó∏pracy z onkologiem dzieci´-
cym i chirurgiczne leczenie ma tu zwykle cha-
rakter uzupe∏niajàcy leczenie onkologiczne. 

Nowotwory ∏agodne wymagajà doszcz´tne-
go chirurgicznego usuni´cia zmiany. W zale˝no-
Êci od lokalizacji stosuje si´ ró˝norodne dost´py
we wspó∏pracy z wieloma specjalistami. Celem
jest doszcz´tne wyci´cie guza i zachowanie
funkcji narzàdu wzroku. Najcz´stsze dost´py
w opisanej grupie to orbitotomia przednia z ci´-
ciem poprowadzonym przez powiek´ górnà lub

∏uk brwiowy. W niektórych nietypowo zlokalizo-
wanych patologiach niezb´dne mo˝e byç zasto-
sowanie innych dost´pów, które zastosowano
u dwojga dzieci. Optymalna dla pacjenta decyzja
o dost´pie chirurgicznym jest mo˝liwa tylko
przy wspó∏pracy interdyscyplinarnego zespo∏u. 

U 11 z 13 pacjentów zastosowano dost´p
przez orbitotomi´ przednià w zespole chirurg
szcz´kowy – otolaryngolog. U 2 z 13 pacjentów
zastosowano dost´py wymagajàce wspó∏pracy
z neurochirurgiem.

Na podstawie opisanych przypadków mo˝na
stwierdziç, ˝e leczenie chirurgiczne ∏agodnych
guzów oczodo∏u u dzieci ma wysokà skutecznoÊç.
Obcià˝one jest niewielkà iloÊcià odleg∏ych powi-
k∏aƒ. Dlatego te˝ znaczenie wczesnego wykrycia
zmian w oczodole ma szczególne znaczenie.

SpoÊród powik∏aƒ pooperacyjnych u 3 dzieci
wystàpi∏o trwa∏e zaburzenie ruchomoÊci mi´Êni
okoruchowych, co objawi∏o si´ podwójnym widze-
niem. Dotyczy∏o to dzieci z relatywnie rozleg∏ymi
zmianami, które do leczenia zg∏osi∏y si´ ju˝ z za-
awansowanymi objawami i uszkodzonym narzà-
dem okoruchowym, u których niestety pomimo le-
czenia dosz∏o do trwa∏ego zaburzenia ruchomoÊci
ga∏ki ocznej. U ˝adnego z pacjentów nie dosz∏o
do opadania powieki górnej czy zaburzenia ostro-
Êci wzroku wynikajàcego z uszkodzenia nerwu
wzrokowego. Nie wystàpi∏ niedow∏ad ga∏´zi czo∏o-
wej nerwu twarzowego oraz nie stwierdzono in-
nych powik∏aƒ, w tym krwiaka w ga∏ce ocznej. ̊ a-
den z pacjentów nie wymaga∏ jak dotàd reoperacji.
Dwojenie widzenia utrzymuje si´ u trojga dzieci
i b´dzie poddane próbom korekty okulistycznej.  ●
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REVIEW OF THE SELECTED EAR 
RECONSTRUCTION TECHNIQUES IN CHILDREN

Microtia is the most common major congenital mal-
formation of the ear. Although the absolute cause of
microtia and atresia are unknown, the most common
theory is the ischemia or obliteration of the stapedial
artery. The authors aimed to provide comprehensive
knowledge regarding the ear microtia treatment.
The traditional method of ear reconstruction has
used a rib cartilage framework. On the other side,
ENT doctors can offer patients a porous high-density
polyethylene implant or vista fix. The timing of sur-
gical interventions varies depending on the techni-
que and the surgeon and age of child. 

(Mag. ORL, 2021, 78, XX, 72–81)

Key words: 
ear microtia, microtia reconstruction, malformation
of auricular, surgical technique

Mikrocja obejmuje spektrum wrodzonych
anomalii ma∏˝owiny usznej, których nasilenie
waha si´ od ∏agodnych nieprawid∏owoÊci struk-
turalnych do ca∏kowitego braku ma∏˝owiny
usznej (anotii). Nieprawid∏owa budowa ma∏˝o-
winy wyst´puje z cz´stoÊcià od 1 do 10 przypad-
ków na 10 000 urodzeƒ (Luquetti i in. 2012).
Najcz´Êciej obserwuje si´ wady w postaci izolo-
wanej, jednostronnej, chocia˝ mikrocja mo˝e
równie˝ towarzyszyç zespo∏om wad wrodzo-
nych. U dzieci stwierdza si´ powiàzane wady
rozwojowe, takie jak makrosomia twarzy, niedo-
w∏ady nerwu twarzowego, wady uk∏adu moczo-
wo-p∏ciowego oraz wady serca i kr´gos∏upa.
Anomalie ma∏˝owin usznych statystycznie cz´-
Êciej wyst´pujà po stronie prawej, ch∏opcy cho-
rujà o 30–50% cz´Êciej ni˝ dziewcz´ta. Grupy
etniczne o najcz´stszej zapadalnoÊci to rdzenni
Amerykanie, Azjaci i Latynosi. W 75% przypad-
ków obserwuje si´ aplazje przewodu s∏uchowe-
go zewn´trznego (Bly i in. 2016, Olshinka, Louis,
Truong 2017). Dziedziczenie mikrocii jest wielo-
czynnikowe, a cz´stotliwoÊç wyst´powania
rodzinnego wynosi 5,7% (Takahashi i Maeda
1982). Etiologia mikrocji jest niejasna, jedna
z teorii podaje, ˝e wystàpienie mikrocji mo˝e
wynikaç z niedokrwienia tkanki mi´Êniowej ma-
cicy w okresie prenatalnym i prowadziç do wtór-
nego zw´˝enia t´tnicy strzemiàczkowej lub
krwotoku do zawiàzków ucha. Dzia∏anie niektó-
rych leków, takich jak talidomid, izotretynoina,
cytrynian klomifenu i kwas retinowy, zosta∏o po-
zytywnie skorelowane ze zwi´kszonym ryzykiem
wystàpienia mikrocji (Olshinka, Louis, Truong
2017). Dok∏adny mechanizm rozwoju mikrocji
jest nadal tematem trwajàcych badaƒ. 

Malformacje ma∏˝owin usznych prezento-
wane wg Marxa w modyfikacji Rogersa dzielimy
na cztery stopnie (ryc. 1) (Bly i in. 2016). Stopieƒ
1: ucho jest nieco mniejsze w stosunku do prawi-
d∏owej ma∏˝owiny z zachowanà wi´kszoÊcià



www.magazynorl.pl 73

▲

Ryc. 1. Stopnie mikrocji od lewej 1 do 4 wg Marxa w modyfikacji Rogersa (Bonilla 2018)

szczegó∏ów anatomicznych. Mo˝e wyst´powaç
aplazja przewodu s∏uchowego zewn´trznego.
Stopieƒ 2: ucho jest znacznie mniejsze i mniej
rozwini´te ni˝ w stopniu 1. Cz´Êç obràbka mo˝e
byç rozwini´ta. Stopieƒ 3: najcz´stszy rodzaj mi-
krocji – zwykle jest to strza∏kowo (pionowo) po-
∏o˝ona pozosta∏oÊç skóry sk∏adajàca si´ z cz´Êci
górnej, w której sk∏ad wchodzi zdezorganizowa-
na, fragmentaryczna pozosta∏oÊç chrzàstki i cz´-
Êci dolnej, stanowiàca przesuni´ty p∏atek ucha.
Aplazja przewodu s∏uchowego zewn´trznego
prawie zawsze kojarzy si´ z tym stopniem
(ryc.2). Stopieƒ 4 lub anotia: ca∏kowity brak struk-
tur ucha zewn´trznego. Atrezja prawie zawsze
wià˝e si´ z anotià (Bonilla 2018, Zhang i in. 2019). 

Wady rozwojowe ma∏˝owiny usznej sà dla
najm∏odszych pacjentów istotnym defektem na-
tury estetycznej i psychologicznej. Dzieci z nie-
prawid∏owo rozwini´tà ma∏˝owinà niejedno-
krotnie doÊwiadczajà stygmatyzacji spo∏ecznej
i wykluczenia z grupy rówieÊniczej. Okres,
w którym coraz bardziej Êwiadomie dostrzegajà
swojà odmiennoÊç, przypada na czas socjalizacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W zwiàzku
z tym kwalifikacja do zabiegu operacyjnego mal-
formacji ma∏˝owiny powinna uwzgl´dniaç nie
tylko wymiar anatomiczny, ale równie˝ psycho-
logiczny. 

Zgodnie z rekomendacjami Mi´dzynarodo-
wego Konsensusu przyj´tego w 2019 r., zapre-
zentowanego m.in. w Polsce podczas 32nd Polit-
zer Society Meeting 29 maja w 2019 r. (Zhang
i in. 2019), pacjent z problemem mikrocji powi-
nien zostaç obj´ty opiekà interdyscyplinarnego
zespo∏u, w którego sk∏ad wchodzà: laryngolog
dzieci´cy, chirurg plastyczny, audiolog i logopeda. 

DIAGNOSTYKA
Post´powanie w przypadku pacjentów

z malformacjami ma∏˝owiny usznej obejmuje
dwa zasadnicze elementy: estetyczny i funkcjo-
nalny poprawy s∏uchu. Diagnoza stawiana jest
tu˝ po urodzeniu bàdê w okresie prenatalnym.
Przeprowadzenie przesiewowych badaƒ s∏uchu

w poczàtkowym okresie ˝ycia jest mo˝liwe tylko
w przypadku rozwini´tego przewodu s∏ucho-
wego zewn´trznego. Dziecko z anomaliami
w obr´bie ma∏˝owiny usznej powinno zostaç
skierowane do oÊrodka laryngologii dzieci´cej
o trzecim stopniu referencyjnoÊci w celu dalszej
wysokospecjalistycznej diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji. Zgodnie ze Êwiatowymi rekomen-
dacjami (Zhang i in. 2019) zespó∏ laryngologów
powinien mieç doÊwiadczenie zarówno w kwe-
stii aparatowania i rehabilitacji niedos∏uchu
u najm∏odszych pacjentów, jak równie˝ opera-
cyjnego leczenia malformacji i zabiegów otolo-
gicznych. W grupie pacjentów z jednostronnà
mikrocjà i aplazjà przewodu s∏uchowego ze-
wn´trznego szczególnie istotny jest monitoring
ucha kontralateralnego ze wzgl´du na zwi´kszo-
ne ryzyko nieprawid∏owoÊci (Billings i in. 2016). 

W oÊrodku autorów u dziecka z nieprawid∏o-
wo rozwini´tà ma∏˝owinà usznà i/lub atrezjà
przewodu s∏uchowego zewn´trznego w pierw-
szym etapie procesu diagnostyczno-leczniczego
w ciàgu pierwszych miesi´cy ˝ycia wykonuje si´
badanie pedoaudiologiczne uwzgl´dniajàce za-
wsze obiektywne badanie s∏uchu – s∏uchowych
potencja∏ów wywo∏anych z pnia mózgu (ang. audi-
tory brainstem response, ABR). W wi´kszoÊci
przypadków u pacjentów z mikrocjà stwierdza
si´ niedos∏uch o charakterze przewodzeniowym
na poziomie 40–60 dB, a zaledwie w 10–15%
przypadków niedos∏uch czuciowo-nerwowy (Ali
2017). Kolejnym krokiem jest wdro˝enie odpo-
wiedniej rehabilitacji s∏uchu i zapewnienie pra-
wid∏owego rozwoju mowy do czasu przeprowa-
dzenia zabiegu rekonstrukcyjnego. 

W przypadku jednostronnej mikrocji z obec-
noÊcià wàskiego przewodu s∏uchowego zewn´trz-
nego dzieci majà szanse na prawid∏owy rozwój
mowy. Niemniej jednak asymetryczny niedos∏uch
zaburza prawid∏owe s∏yszenie w ha∏asie i wp∏ywa
na poprawnà lokalizacj´ dêwi´ku. W zwiàzku
z tym stosuje si´ klasyczne aparaty s∏uchowe
tak szybko, jak to jest mo˝liwe. U dzieci tych
zwykle mo˝liwe jest wykonanie poszerzenia



mmaaggaazzyynn OTORYNO-

LARYNGOLOGICZNY74

i rekonstrukcji przewodu, gdy koÊç skroniowa
uzyska odpowiednie rozmiary. W przypadku ca∏ko-
witego braku przewodu s∏uchowego zewn´trzne-
go bàdê niedogodnych warunków do aparatowa-
nia zaleca si´ prób´ zastosowania aparatów
na przewodnictwo kostne. Jest to szczególnie wa˝-
ne u pacjentów z bilateralnà mikrocjà i nierozwi-
ni´tym przewodem s∏uchowym zewn´trznym,
gdy˝ warunkuje to podstawowy rozwój mowy
i s∏uchu (Ali 2017). 

Badanie obrazowe za pomocà tomografii
komputerowej koÊci skroniowych wykonuje si´
oko∏o 2–3 r.˝. dziecka. Celem badania jest ocena
warunków do ewentualnej rekonstrukcji prze-
wodu/ucha Êrodkowego i stanu jamy b´benko-
wej oraz wykluczenie perlaka wrodzonego. Po-
wszechnie wykorzystuje si´ system klasyfikacji
atrezji Jahrsdoerfer (Jahrsdoerfer i in. 1992)
oparty na wynikach tomografii komputerowej,
stosowany do przewidywania prawdopodobieƒ-
stwa znaczàcej poprawy s∏uchu po zabiegu otochi-
rurgicznym. Pacjenci uzyskujàcy poni˝ej 5 punk-
tów w 10-stopniowej skali Jahrsdoerfer (tab. I)
(Jahrsdoerfer i in. 1992) nie sà dobrymi kandyda-
tami do zabiegów rekonstrukcyjnych s∏uchu.
W tej grupie dzieci stosuje si´ poczàtkowo leczenie

aparatami na przewodnictwo kostne na opasce,
a po 4 r.˝., gdy gruboÊç pokrywy kostnej czaszki
osiàga odpowiednià wartoÊç, aparaty zakotwiczo-
ne w koÊci typu BAHA lub Ponto (Pfiffner, Kompis,
Stieger 2009). Natomiast w grupie pacjentów
osiàgajàcych ponad 6 punktów w skali Jahrsdoer-
fer efekt terapeutyczny zabiegu rokuje popraw´
s∏uchu i osiàgni´cie dobrych efektów estetycznych
(Teufert i De la Cruz 2004). 

Tradycyjnie przed atrezjaplastykà wykony-
wano autologicznà rekonstrukcj´ ma∏˝owiny
usznej z tkanki ̋ ebrowo-chrz´stnej (Teufert i De
la Cruz 2004, Yellon 2011). Ten schemat post´-
powania wiàza∏ si´ niestety z opóênieniem czasu
rekonstrukcji przewodu do 6–7 r.˝. dziecka.
Aktualne doniesienia chirurgów potwierdzajà
skuteczne i bezpieczne wyniki atrezjaplastyki
wykonywanej przed lub równoczasowo z rekon-
strukcjà mikrocji (Roberson, Reinisch, Colen
2009). Istnieje kilka mo˝liwoÊci operacji rekon-
strukcyjnych malformacji ma∏˝owin usznych
oraz funkcjonalnej poprawy s∏uchu. Trzy g∏ówne
to: autologiczna konstrukcja z tkanki pobranej
z okolicy ˝ebrowej (Tanzer 1978, Brent 1999,
Nagata 1993, Firmin i Marchac 2011), polietyle-
nowy implant (Ali i in. 2017) oraz proteza uszna
Vista-Fix (Giot i in. 2011) (tab. I, III i IV). 

METODY OPERACYJNE LECZENIA MIKROCJI
Autologiczne zabiegi rekonstrukcyjne ma∏˝o-

win usznych sà dla chirurgów wielkim wyzwa-
niem. Z tego rodzaju operacjami wià˝à si´ dwie
wa˝ne kwestie do rozwiàzania: jak zrekonstru-
owaç bardzo delikatnà struktur´ architektonicznà

Ryc. 2. Stopieƒ 3 malformacji ma∏˝owiny usznej 

Tabela I. Klasyfikacja atrezji na podstawie
badania TK wg Jahrsdoerfer 

Parametr anatomiczny Punktacja

ObecnoÊç strzemiàczka 2

Dost´p do niszy okienka owalnego 1

Przestrzeƒ ucha Êrodkowego 1

Nerw twarzowy 1

Staw kowade∏kowo-m∏oteczkowy 1

Pneumatyzacja wyrostka 1

Staw kowade∏kowo-strzemiàczkowy 1

Okienko okràg∏e 1

Anatomia przewodu s∏uchowego 
zewn´trznego 1

Kandydat do rekonstrukcji Punktacja
N = 10

Idealny 10

Bardzo dobry 9

Dobry 8

Przyzwoity 7

Marginalny 6

S∏aby < 5 
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w wieku oko∏o 6 r.˝. pacjenta, wykorzystujàc
chrzàstk´ pobranà z przeciwnej strony klatki
piersiowej w stosunku do operowanej mikrocji.
Natomiast technika wg Nagaty (Nagata 1993,
1994) rekomenduje wykonanie zabiegu w wieku
10 lat z uwzgl´dnieniem dodatkowego kryterium,
jakim jest minimalny obwód klatki piersiowej wy-
noszàcy oko∏o 60 cm z pobraniem materia∏u po tej
samej stronie co przeprowadzany zabieg. Chiƒscy
badacze pod kierownictwem Z. Sun (Sun i in.
2017) opublikowali wnioski z przeprowadzanych
przez siebie badaƒ retrospektywnych na 37 sze-
Êcioletnich pacjentach poddanych diagnostyce 3D
tomografii komputerowej oraz pomiarom prawi-
d∏owych ma∏˝owin usznych przed kwalifikacjà
do zabiegu. Na podstawie przeprowadzonej anali-
zy stwierdzili, ˝e 3D tomografia klatki piersiowej
jest pomocnym narz´dziem do oceny przedopera-
cyjnej pacjentów. Ponadto osiàgni´cie wieku 6 lat
jest optymalnym czasem do kwalifikacji pacjenta
do zabiegu rekonstrukcji ze wzgl´du na wystar-
czajàcà iloÊç materia∏u chrz´stnego do rekon-
strukcji.

Wskazania do leczenia zabiegowego mikrocji
powinny si´ opieraç na dyskusji z pacjentem i jego
rodzinà. U pacjentów z malformacjami ma∏˝owin
obserwowano ogólny zwi´kszony wskaênik roz-
woju depresji i l´ku w porównaniu z grupà kontro-
lnà (Li i in. 2010). Badania wykaza∏y zmniejszenie

ma∏˝owiny usznej oraz jak sprawiç, aby projek-
cja ma∏˝owiny usznej zbli˝y∏a si´ do jak najbar-
dziej naturalnego po∏o˝enia (Tai i in. 2006). 

Wyró˝nia si´ trzy g∏ówne autologiczne meto-
dy operacyjne leczenia mikrocji: trzystopniowa
technika Tanzera (Tanzer 1978), czterostopniowa
Brenta (Brent 1999, 1980, 1981) oraz dwustop-
niowa technika wg Nagaty (Nagata 1993, 1994).
Ponadto wykorzystuje si´ kilka kolejnych technik
modyfikujàcych wymienione metody, jak np. tech-
nika Parka, Firmin czy Fishera (Olshinka, Louis,
Truong 2017). Obecnie szeroko stosowana jest
dwustopniowa technika Nagaty, a w r´kach do-
Êwiadczonych chirurgów rekonstrukcja struktury
architektonicznej ma∏˝owiny usznej mo˝e si´ Êci-
Êle zbli˝yç do prawid∏owego ucha.

Na optymalny czas korekcji mikrocji wp∏ywa
przede wszystkim dojrza∏oÊç ucha zewn´trznego
i dojrza∏oÊç chrzàstki ˝ebrowej dawcy. Ucho ze-
wn´trzne nadal roÊnie po urodzeniu, osiàgajàc
oko∏o 85% swojego maksymalnego rozmiaru
w wieku 5 lat (Hall 2000). Ponadto chrzàstka ˝e-
browa dawcy osiàga wystarczajàcà obj´toÊç
i stabilnoÊç w wieku od 5 do 6 r.˝. (Ali 2017).
W zale˝noÊci od wybranej przez chirurga metody
wykonania szkieletu chrz´stnego ma∏˝owiny
usznej specjaliÊci zalecajà kwalifikacj´ do za-
biegu mi´dzy 6 a 10 r.˝. Rutynowo rekonstrukcj´
technikà Brenta (Tai i in. 2006) wykonuje si´

▲

Pacjent z jednostronnà mikrocjà

Wàski przewód s∏uchowy zewn´trzny
warunki anatomiczne pozwalajà 

na aparatowanie

HRCT koÊci skroniowych 
– ocena warunków 

do rekonstrukcji przewodu
s∏uchowego zewn´trznego i s∏uchu

Kwalifikacja do rekonstrukcji
ma∏˝owiny usznej – 5/6 r.˝.

Kwalifikacja do zabiegu wszczepienia
implantu zakotwiczonego 

w koÊci/implantu ucha Êrodkowego

Atrezja przewodu s∏uchowego

zewn´trznego

Rekomendowany aparat/implant 

na przewodnictwo kostne na opasce

Autologiczna rekonstrukcja
ma∏˝owiny usznej

Polietylenowy implant usznyVista fix

Badanie przesiewowe s∏uchu, wst´pna diagnostyka audiologiczna

Monitorowanie prawid∏owo rozwini´tego ucha

Ocena wad wspó∏istniejàcych

Ocena stopnia rozwoju przewodu s∏uchowego zewn´trznego

Tabela II. Schemat post´powania diagnostyczno-leczniczego u pacjenta z mikrocjà
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Tabela III. Mo˝liwoÊci rehabilitacji s∏uchowej w jednostronnej atrezji 

Dost´pne metody Zalety Wady

Obserwacja Minimalne ryzyko Jednostronny ubytek s∏uchu,
zabiegowe dla pacjenta wp∏ywajàcy negatywnie na rozwój 

s∏uchowy i mowy dziecka 
Aparat na przewodnictwo kostne Nie wymaga leczenia Kosmetyczne
na opasce operacyjnego Komfort

KoniecznoÊç stosowania urzàdzeƒ
Aparat na przewodnictwo kostne Krótka procedura zabiegowa
zintegrowany z koÊcià/wybrane Âwietne wyniki s∏uchowe Kosmetyczne
implanty ucha Êrodkowego Ró˝ne formy rozwiàzania Odczyny skórne

przekazania dêwi´ku Spe∏nienie kryterium wieku
PrzewidywalnoÊç

Plastyka przewodu s∏uchowego Nie wymaga stosowania Wysokie ryzyko restenozy
zewn´trznego implantu Brak pewnoÊci poprawy s∏uchu

Kosmetyczne rozwiàzanie Nawracajàce stany zapalne
KoniecznoÊç oczyszczania uszu 

Tabela IV. Mo˝liwoÊci leczenia mikrocji 

Dost´pne metody Zalety Wady

Obserwacja Bez dodatkowego ryzyka Psychologiczne aspekty 

Brak poprawy kosmetycznej

KoniecznoÊç przeprowadzenia

Gwarancja estetycznego zabiegu

wyglàdu Ograniczenia u˝ytkowania

Protezy KoniecznoÊç usuni´cia resztkowych 

Brak ryzyka resorpcji przyczepów ma∏˝owiny usznej

Codzienna opieka nad protezà

KoniecznoÊç wymiany protezy 

z czasem u˝ytkowania 

Wieloetapowe zabiegi

Zmniejszone ryzyko Blizna w miejscu pobrania

Rekonstrukcje odrzucenia przeszczepu materia∏u

-> autogenny materia∏ Ryzyko asymetrii w okolicy 

Zmniejszone ryzyko resorpcji pobrania materia∏u 

Wyglàd

Rekonstrukcje Brak ryzyka zwiàzanego Wi´ksze ryzyko odrzucenia 

-> polietylenowy materia∏ z pobraniem materia∏u materia∏u

Wyglàd

Ryzyko resorpcji
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▲

stresorów psychicznych po przeprowadzeniu
zabiegów rekonstrukcyjnych i popraw´ samopo-
czucia pacjenta. Ponadto zrekonstruowana ma∏-
˝owina uszna stwarza mo˝liwoÊci korzystania
z aparatu s∏uchowego lub okularów (Bly 2016). 

Technika Brenta 
Technika Brenta (Brent 1999, 1980, 1981)

opiera si´ na czteroetapowym planie operacyj-
nym. Pierwszy etap zabiegu polega na pobraniu
materia∏u chrz´stnego z ˝ebra, konstrukcji
szkieletu ma∏˝owiny i umieszczeniu go w tkan-
kach podskórnych w rzucie rekonstruowanego
ucha. Chrzàstka pobierana jest z 5–9 ˝ebra
z protekcjà tylnej powierzchni perichondrium.
Przy tworzeniu szkieletu ma∏˝owiny usznej
Brent, w przeciwieƒstwie do Nagaty, wykorzy-
stuje nylonowe nici do zespolenia wszystkich
elementów anatomicznych. Stworzona ma∏˝owi-
na uszna zostaje umieszczona w wypreparowa-
nej kieszeni skórnej, po uprzednim usuni´ciu
pozosta∏ych resztek chrz´stnych. Po zabiegu
Brent stosuje drena˝ ssàcy, aby zminimalizowaç
ryzyko obrz´ku oraz nekrozji p∏ata skórnego
i chrzàstki. W drugi etapie przeprowadza si´
transpozycje p∏atka w celu zmniejszenia ryzyka
zaburzeƒ od˝ywania chrzàstki, zwi´kszenia jej
elastycznoÊci i protekcji przed resorpcjà. Trzeci
etap polega na oddzieleniu struktur szkieletu
chrz´stnego od powierzchni g∏owy z równoczaso-
wym pokryciem tylnej powierzchni ma∏˝owiny
pe∏nej gruboÊci przeszczepem skórnym oraz wy-
tworzeniem bruzdy usznej. Ten etap mo˝e zo-
staç przeprowadzony w momencie ustàpienia
obrz´ku zwiàzanego z poprzednimi zabiegami
oraz obecnoÊcià kompletnych szczegó∏ów ana-
tomicznych ma∏˝owiny. Wytworzenie bruzdy

zausznej i ustanowienie w∏aÊciwej projekcji ma∏-
˝owiny osiàga si´ dzi´ki dodatkowym elemen-
tom chrz´stnym, bankowanym w pow∏okach
skórnych z pierwszego pobrania. W czwartym
etapie dokonuje si´ rekonstrukcji skrawka, po-
g∏´bienia muszli chrz´stnej i ewentualnej oto-
plastyki ucha kontralateralnego. 

Technika Nagaty 
Chirurg S. Nagata (Nagata 1993) jest pionie-

rem dwuetapowej rekonstrukcji ma∏˝owin
usznych. W pierwszym etapie pobierany jest
materia∏ z ˝ebra na wysokoÊci od 6 do 12 (ryc. 3). 

Szósta i siódma chrzàstka ˝ebrowa sà u˝y-
wane do wytworzenia podstawy szkieletu ma∏-
˝owiny usznej. Natomiast z dziewiàtego ˝ebra
tworzy si´ obràbek, a tak˝e odnog´ górnà i dolnà
grobelki. Ósme ˝ebro s∏u˝y do budowy grobelki.
Nagata preferuje druciane nici do zespolenia  po-
szczególnych elementów (Nagata 1994) (ryc. 4).

Ryc. 3. Miejsce pobrania materia∏u chrz´stnego
z klatki piersiowej pacjenta 

Ryc. 5. Szkielet chrz´stny umieszczony w kieszeni
skórnej wraz z drena˝em 

Ryc. 4. Konstrukcja szkieletu chrz´stnego 



mmaaggaazzyynn OTORYNO-

LARYNGOLOGICZNY78

Kolejnym etapem jest przygotowanie kieszeni
skórnej dla nowo konstruowanej ma∏˝owiny.
W tym celu wykonuje si´ ci´cie w kszta∏cie „leni-
wego W” (ang. lazy W) i usuwa pozosta∏oÊci
chrz´stne. P∏atek ucha jest dzielony na odcinek
przedni i tylny. Jego tylny fragment nie powinien
zostaç odpreparowany od powierzchni wyrostka.
Aby zoptymalizowaç ukrwienie p∏ata, warstwa
powi´ziowa powinna pozostaç nienaruszona.
Nast´pnie ram´ chrz´stnà umieszcza si´ w kie-
szeni skórnej i na okres kilku dni zak∏ada drena˝
ssàcy (ryc. 5). 

W drugim etapie po mniej wi´cej szeÊciu mie-
siàcach chirurg wykonuje ci´cie oko∏o 1 cm za ob-
ràbkiem ma∏˝owiny usznej. Konstrukt szkieletu
chrzestnego jest podnoszony od powierzchni

g∏owy i w celu utworzenia prawid∏owej bruzdy
zausznej umieszcza si´ w tej nowo utworzonej
przestrzeni klin chrzàstki, który równie˝ b´dzie
odpowiedzialny za projekcje ma∏˝owiny usznej.
Zachowana powi´ê skroniowa s∏u˝y do pokrycia
tylnej powierzchni szkieletu ma∏˝owiny usznej.
Nagata zaleca ponadto pobranie pe∏nej gruboÊci
graftu skórnego, aby pokryç tylnà powierzchni´
ma∏˝owiny (ryc. 6 i 7) (Nagata 1994).

Technika Parka 
Park zaproponowa∏ metod´ dwup∏atowà,

sk∏adajàcà si´ z trzech etapów (Park 2000).
W pierwszym etapie pod warstwà powi´ziowà
w okolicy wyrostka umieszcza si´ specjalny eks-
pander. Po trzech tygodniach stopniowo rozpo-
czyna si´ zwi´kszanie jego obj´toÊci przez oko∏o
5 miesi´cy do uzyskania 80–90 ml. W drugim
etapie pobiera si´ materia∏ chrz´stny z okolicy
˝ebrowej, tworzy ram´ chrz´stnà nowej ma∏˝o-
winy, nast´pnie usuwa si´ ekspander. W powsta∏ej
kieszeni skórnej pomi´dzy p∏atem powi´ziowym
a skórà umieszczana jest rama chrz´stna. Górny
fragment ramy usznej jest umieszczony mi´dzy
skórà a p∏atami powi´zi, a jej dolna cz´Êç mieÊci si´
w kopercie p∏atka usznego. Tylna powierzchnia
ma∏˝owiny usznej jest pokrywana przeszczepem
skórnym w drugim etapie zabiegu. W trzecim eta-
pie dopracowuje si´ szczegó∏y anatomiczne,
w tym g∏´bokoÊç muszli czy skrawek. 

Polietylenowa ma∏˝owina uszna 
– technika rekonstrukcji 

Reinisch (Reinisch i Tachiri 2018) jest pio-
nierem rekonstrukcyjnej techniki operacyjnej
z zastosowaniem polietylenowego implantu
ma∏˝owiny usznej i wykorzystaniem powi´zi
skroniowo-ciemieniowej (tab. IV). Procedura
operacyjna jest ograniczona do jednego etapu
zabiegu, dodatkowym atutem pozostaje idealne
dopasowanie sztucznej ma∏˝owiny do zdrowego
ucha kontralateralnego oraz mo˝liwoÊç zaplano-
wania idealnej projekcji. Istotnym etapem
przy planowaniu procedury rekonstrukcji jest
wykonanie USG Doppler w celu ustalenia prze-
biegu t´tnicy skroniowej powierzchownej. P∏at
powi´zi skroniowociemieniowej (ang. temporo-
parietal fascial flap, TPF) musi byç wystarczajà-
co du˝y   (ok. 10 x 13 cm), tak aby pokryç prote-
z´. Podczas preparowania TPF nale˝y zachowaç
t´tnice skroniowà powierzchownà. Ga∏àê skro-
niowa nerwu twarzowego jest po∏o˝ona poni˝ej
warstwy p∏ata TPF; przebiega w linii Pitanguy
– 0,5 cm poni˝ej skrawka do 1,5 cm w gór´
do boku od linii brwi. Kolejnym etapem proce-
dury jest dostosowanie odpowiedniego kszta∏tu

Ryc. 6. Pacjentka po przebytej rekonstrukcji autolo-
gicznym materia∏em chrz´stnym w Klinice Kantos-
spital – informator dla pacjentów prof. T. Linder 

Ryc. 7. Pacjentka po przebytej rekonstrukcji autolo-
gicznym materia∏em chrz´stnym w Klinice Kantos-
spital – informator dla pacjentów prof. T. Linder 
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i zespolenie polietylenowego implantu. Po umiesz-
czeniu protezy, zdefiniowaniu w∏aÊciwej projekcji
i pokryciu jej p∏atem powi´zi umieszcza si´ tym-
czasowo dwa ssaki oraz stosuje opatrunek. 

Proteza ma∏˝owiny usznej 
– system Vistafix 

Rekonstrukcja protetyczna ma∏˝owiny usznej
jest uznanà i niezawodnà technikà alternatywnà
dla autologicznych rekonstrukcji chirurgicznych.
Badania prowadzone przez Branemarka umo˝li-
wi∏y szersze zastosowanie implantów tytanowych
s∏u˝àcych do perfekcyjnego osadzenia protezy
usznej (Giot i in. 2011). Wyró˝nia si´ trzy g∏ówne
wskazania do zastosowania tej metody leczenia:
malformacje, urazy i powik∏ania onkologiczne
w obr´bie ma∏˝owiny usznej. W przypadku mikro-
cji technik´ protetycznà zaleca si´ w sytuacji
niepowodzenia wczeÊniejszych rekonstrukcji, bra-
ku zdrowej tkanki skórnej do pokrycia auto-
przeszczepu, przeciwskazaƒ do alternatywnego

wieloetapowego leczenia chirurgicznego oraz
atrezji przewodu s∏uchowego zewn´trznego. Kwa-
lifikacja do zabiegu powinna byç poprzedzona ba-
daniem obrazowym tomografii komputerowej
w celu oceny gruboÊci koÊci skroniowej i innych
struktur anatomicznych (Giot i in. 2011).

Zabieg rozpoczyna si´ od dok∏adnego ozna-
czenia lokalizacji tytanowych implantów. Zgodnie
z rekomendacjami systemu Vistafix w celu zamo-
cowania protezy oraz ca∏kowitego ukrycia ruszto-
wania Êruby powinny znajdowaç si´ ok. 20 mm
od przewodu s∏uchowego zewn´trznego do ty∏u
od niego. Przyjmujàc otwór przewodu s∏uchowego
zewn´trznego za centrum tarczy zegara, jedna ze
Êrub powinna byç zlokalizowana na godz 8:00,
kolejna na godz. 10:30. Odleg∏oÊç pomi´dzy tyta-
nowymi implantami powinna wynosiç 10 mm
(ryc. 8). Ci´cie nale˝y zaprojektowaç tak, aby prze-
chodzi∏o 10 mm za dystalnym obwodem Êrub.
Po umieszczeniu tytanowych implantów wew-
n´trznych, w drugim, póêniejszym etapie zabiegu

Ryc. 8. System mocowania
silikonowej ma∏˝owiny
na bazie zakotwiczonych
w koÊci implantów tytanowych

Ryc. 9. Dziecko po rekon-
strukcji systemem Vistafix
w oÊrodku autorów 

▲



Ryc. 10. Pacjent po rekonstrukcji systemem Vistafix
w oÊrodku autorów 

Ryc. 11. Pacjent po rekonstrukcji systemem Vistafix
w oÊrodku autorów 
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PODSUMOWANIE 
Wady ucha zewn´trznego wymagajà zadowa-

lajàcej odbudowy kosmetycznej, aby umo˝liwiç
pacjentowi pe∏nà integracj´ spo∏ecznà i samoak-
ceptacj´. Zarówno rekonstrukcja ma∏˝owiny

usznej z autologicznego materia∏u, jak i prote-
za Vistafix stanowià dwie mo˝liwe metody chirur-
gicznego leczenia malformacji ma∏˝owin usznych
u dzieci. Decyzj´ o wyborze ostatecznej formy
terapii podejmuje si´ indywidualnie w zale˝noÊci
od warunków anatomicznych i oczekiwaƒ
funkcjonalnych pacjenta i jego rodziny. Leczenie
rekonstrukcyjne poza efektem kosmetycznym
powinno uwzgl´dniaç diagnostyk´ i kwalifi-
kacj´ do odpowiedniej terapii i rehabilitacji
niedos∏uchu. ●
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Tworzenie si´ specjalnoÊci medycznych na-
st´powa∏o od po∏owy XIX stulecia. Otorynola-
ryngologia wyodr´bniaç zacz´∏a si´ ze swych pni
macierzystych, którymi by∏y choroby wewn´trz-
ne oraz chirurgia. Oddzia∏y chirurgiczne w tym
procesie gra∏y rol´ wiodàcà. Tak˝e we Lwowie. 

Pierwszym oddzia∏em chirurgicznym we
Lwowie, w którym powa˝nie zajmowano si´ cho-
robami uszu, nosa, gard∏a, krtani i pogranicza by∏
Oddzia∏ Chirurgiczny Szpitala Powszechnego
Krajowego1. Jan Molendziƒski, Jan Szeparowicz
i Grzegorz Ziembicki – to prymariusze tego od-
dzia∏u, zas∏u˝eni dla tej dziedziny medycyny
szczególnie. Dokonania Molendziƒskiego i Sze-
parowicza godne sà tak˝e osobnych publikacji2.

Grzegorz Ziembicki (ryc. 1), ur. 23 kwietnia
1848 r. w PrzemyÊlu, by∏ synem Grzegorza
Ziembickiego sen. (1806–1892), lekarza i polity-
ka oraz Karoliny z d. ̧ epkowskiej. Nauki pobiera∏
w PrzemyÊlu i szkole politechnicznej Collége de
Sainte Barbe w Pary˝u3. Rozpocz´te w 1867 r.

ZWIÑZKI Z OTORYNOLARYNGOLOGIÑ
GRZEGORZA ZIEMBICKIEGO (1849–1925) 

– PRYMARIUSZA ODDZIA¸U CHIRURGICZNEGO 

SZPITALA POWSZECHNEGO KRAJOWEGO WE LWOWIE 

GRZEGORZ ZIEMBICKI’S (1849-1925) – HEAD OF
THE SURGICAL DEPARTMENT OF THE NATIONAL
GENERAL HOSPITAL IN LVOV OTORHINOLARYN-
GOLOGICAL CONNECTIONS

Grzegorz Ziembicki's jr. (1849-1925), son of Grzegorz
Ziembicki sen. (1806-1892), a well-known Lvov
doctor and politician – life, professional and scientific
ways were analyzed at the outset. His medical edu-
cation in Paris was presented in detail. His perfor-
mances as the head of the surgical department of
the General National Hospital in Lvov were presented
in quite detail. Achievements in rynolaryngology by
Grzegorz Ziembicki jr. were analyzed based on scanty
medical literature.

(Mag. ORL, 2021, 78, XX, 82–87)

Key words:
history of Polish otorhinolaryngology, history of medi-
cine of the south-eastern borderland of the Second
Polish Republic

prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek

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

Ryc. 1. Grzegorz Ziembicki jr. (1849–1915). Zb. J. G.
Ziembickich. W. Noszczyk: Zarys dziejów chirurgii
polskiej. Warszawa 2011, s. 136
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▲Ryc. 2. Pismo J. M. Charcota z 20 paêdziernika 1879.
Teczka osobowa Grzegorza Ziembickiego jr. Zb.
Spec. G∏ównej Biblioteki Lekarskiej sygn. I-678

studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
w Pary˝u przerwa∏a wojna prusko-francuska.
Ochotniczo zg∏osi∏ si´ do s∏u˝by sanitarnej, wal-
czàc w czasie obl´˝enia nadsekwaƒskiej stolicy
u boku Ulysse’sa Trélata (1828–1890), wybitne-
go4 chirurga, u którego póêniej szkoli∏ si´ w tej
specjalnoÊci. Po zakoƒczeniu wojennych dzia∏aƒ
objà∏ stanowisko interna szpitalnego (assistant
internae)5, ch∏onàc wiedz´ w klinikach profeso-
rów P. Tillauxa, Trélata, E. L. Labbégo i Julesa
Peana (1830-1898). Nie tylko zg∏´bia∏ tajniki
chirurgii u najwybitniejszych luminarzy francu-
skiej medycyny, ale i pozna∏ l’esprit fran˜ais,
któremu pozosta∏ wierny ca∏e ˝ycie. Koƒczy∏
praktyk´ u Peana w 1875 r., jednoczeÊnie ze stu-
diami, jako laureat paryskiego Wydzia∏u Lekar-
skiego6. W 1876 r. uzyska∏ stopieƒ doktora me-
dycyny po obronie pracy „Essai clinique sur tu-
meurs solides de l’ovarie”. ZaÊwiadczenie z 20
paêdziernika 1879 r. potwierdza, ˝e Ziembicki
z∏o˝y∏ egzamin z anatomii patologicznej u samego
Jeana Martina Charcota (1825–1893), Êwiatowej
s∏awy anatomopatologa i neurologa (ryc. 2).
Ucz´szcza∏ nast´pnie jako wolontariusz do kliniki
Trélata. By∏ lekarzem Szko∏y Polskiej w Batignolles
pod Pary˝em. Po opuszczeniu Francji, nostryfi-
kowa∏ dyplom doktora medycyny w Wiedniu, edu-
kujàc si´ kilka miesi´cy w chirurgii pod okiem
chirurga Êwiatowego formatu Theodora Christia-
na Billrotha (1829–1994).

Po przedwczesnej Êmierci doktora Jana Sze-
parowicza w 1882 r., zosta∏ „prowizorycznym
prymariuszem” (jeszcze przed og∏oszeniem
konkursu) oddzia∏u chirurgicznego w Szpitalu
Powszechnym we Lwowie. W tym celu Miko∏aj
Zyblikiewicz (1823–1887), Marsza∏ek Sejmu
Krajowego w imieniu Wydzia∏u Krajowego
Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Ksi´-
stwem Krakowskiem wystosowa∏ 12 grudnia
1882 r. do Ziembickiego pismo o nadaniu w/w
prowizorycznej posady prymariusza (ryc. 3).
Nieocenionà pomoc uzyska∏ od dra Jana Stelli-
-Sawickiego, inspektora szpitali w Wydziale
Krajowym7, n.b. przyjaciela jego ojca. 

Wkrótce og∏oszono konkurs8. Stan´li do nie-
go, oprócz Ziembickiego, Alfred Karol Obaliƒski
(1843–1898), profesor nadzwyczajny Uniwersy-
tetu Jagielloƒskiego i prymariusz krakowskiego
Szpitala Êw. ¸azarza, Bogus∏aw de Berier Long-
champs (1808–1888) lekarz miejski i Szpitala
Sióstr Mi∏osierdzia we Lwowie, uczestnik po-
wstania listopadowego, Józef Gostyƒski (-1913),
sekundariusz oddzia∏u chirurgicznego we Lwo-
wie. Zaskoczenie by∏o ogromne. Wygra∏ Ziem-
bicki. Zastanawiano si´, czy b´dzie on w stanie
poprowadziç najwi´kszy we wschodniej Galicji

oddzia∏ chirurgiczny. Dziennikarz krakowskiego
„Przeglàdu Lekarskiego” zareagowa∏ nawet
przestrogà, ˝e „nominacja ta stanowi niebezpie-
czeƒstwo dla szpitala, a nawet dla miasta”.
1 stycznia 1883 r. Ziembicki zosta∏ prymariu-
szem. Aby uspokoiç opini´ publicznà, Jan Stella-
-Sawicki og∏osi∏ wyniki oÊmiomiesi´cznego le-
czenia w tym szpitalu od poczàtku stycznia
do koƒca sierpnia 1883 r., niezwykle pozytywnie
oceniajàc osiem pierwszych miesi´cy pracy no-
wego ordynatora oddzia∏u, w którym leczono
1140 chorych, z których zmar∏o 67, a wÊród nich
30 „u których ˝adna operacja wykonana byç nie
mog∏a”9. Wszelkie wàtpliwoÊci zosta∏y zatem
rozwiane. Poparcie dra Stelli-Sawickiego, osoby
cieszàcej si´ du˝ym autorytetem, mia∏o zapew-
ne znaczenie decydujàce10. 

Ziembicki wprowadzi∏ na szerokà skal´
antyseptyk´ i aseptyk´, zastosowa∏ opatrunki
jodoformowe, b´dàce naonczas nowoÊcià, w no-
woczesny tak˝e sposób prowadzi∏ starannà opie-
k´ pooperacyjnà. Takim post´powaniem „zara-
zi∏” równie˝ swoich asystentów. Modernizacja
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Ryc. 3. Pismo Marsza∏ka Krajowego M. Zyblikiewicza z 12 grudnia 1882. Teczka osobowa Grzegorza Ziembic-
kiego jr. Zb. Spec. G∏ównej Biblioteki Lekarskiej sygn. I-678

z Krakowem”, opublikowane m.in. w latach
1893 i 1895. Wynika z nich, ˝e w 1892 r. wyko-
nano: 

„Extirpatio laryngis 1
Laryngofissura 2
Pharyngotomia 1
Resectio maxillae 7
Tracheotomia 10
Trepanatio proc. mastoidei 11”14; 

natomiast dwa lata póêniej
„Extractio polyporum nasi 6
Rhinoplastica 2
Tonsillectomia 8
Tracheotomia 28
Trepanatio proc. mastoidei 9”15.

W pierwszej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych
XIX stulecia sekundariuszami oddzia∏u byli m.in.
Wiktor Lege˝yƒski, Teofil Ulrich, Julian Bory,
Walery Frankowski, W∏odzimierz Pajàczkowski,
natomiast lekarzami pomocniczymi m.in.: Jan
Papee, Micha∏ WoÊ, Karol Go∏´biewski, Jakub

oddzia∏u oraz otwarcie ambulatoriów laryngolo-
gicznego i urologicznego spowodowa∏a wyraêny
spadek umieralnoÊci z 8 do 5,5%, co wykaza∏a
przeprowadzona w latach 1884/1885 lustracja11.
Kierowany przez Ziembickiego poczàtkowo li-
czàcy 101 ∏ó˝ek (liczba chorych cz´sto si´ga∏a
do 135 osób)12 oddzia∏ chirurgiczny mieÊci∏ si´
na drugim pi´trze szpitala. W 1905 r. leczono
w nim 2328 chorych. Operacje planowe wykony-
wano zazwyczaj mi´dzy 900 a 1400. Przeci´tny po-
byt chorego w szpitalu trwa∏ ok. 22 dni13. 

Zajmowano si´ chirurgià ogólnà, szczegól-
nie natomiast urologià, ginekologià, ortopedià,
neurochirurgià, chirurgià plastycznà, laryngolo-
già. Na podstawie w∏asnych obserwacji publiko-
wa∏ prace dotyczàce m.in. znieczulenia dol´dê-
wiowego, usuwania macicy drogà przezpochwo-
wà, usuwania mi´Êniaków macicy, wykonywa∏
ci´cia nad∏onowe w prostatektomiach, próbowa∏
leczyç t´tniaki, operowa∏ stopy szpotawe etc. 

O zakresie wykonywanych zabiegów m.in.
z otorynolaryngologii informujà zachowane
„Sprawozdania ze szpitali powszechnych w Galicyi
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▲

Ryc. 4. Pismo Marsza∏ka Krajowego S. Badeniego
z 2 czerwca 1897. Teczka osobowa Grzegorza Ziem-
bickiego. Zb. Spec. G∏ównej Biblioteki Lekarskiej
sygn. I-678

Ryc. 5. Sprawozdanie G. Ziembickiego jr. z Sekcji
Lwowskiej Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich z 19
lutego 1897. „Przeglàd Lekarski” 1897, t. XXXVI,
nr 12, s. 154   

Korman, Zygmunt Spalke, Oskar Pilewski, Tade-
usz Niemczynowski, Bogdan Baraƒski, Tadeusz
Fechter16. 

Pismem z 2 czerwca 1897 r. Marsza∏ek Kra-
jowy Stanis∏aw Marcin Badeni (1850–1912),
Marsza∏ek Krajowy Galicji, w imieniu „Jego Ce-
sarsk(iej) i Królewsk(iej) Apostolsk(iej) MoÊ(ci)
raczy∏ Najwy˝szem postanowieniem z dnia 13
maja 1897 r. nadaç (Ziembickiemu) tytu∏ profe-
sora”, majàc nadziej´, ̋ e pozostanie na stanowi-
sku prymariusza i pozostanie „zawsze chlubà
kraju” (ryc. 4)17. Na swoim oddziale w soboty
w godzinach przedpo∏udniowych prowadzi∏ dia-
gnostyk´ i terapi´ chirurgicznà oraz çwiczenia
przy ∏ó˝ku chorego, nast´pnie wyk∏ada∏ urolo-
gi´. Z przyczyn zdrowotnych prac´ w uniwersy-
tecie zakoƒczy∏ w 1911 r.18

Dzi´ki inicjatywie Ziembickiego przy Szpita-
lu Powszechnym zorganizowano ambulatorium
chirurgiczne, urologiczne, a w 1897 – ambulato-
rium chorób uszu, nosa i gard∏a, o czym wspo-
mniano wczeÊniej. To ostatnie prowadzi∏ Zyg-
munt Spalke (1868–1943). Szerzej problem ten
zanalizowano w publikacjach: „Otorynolaryngo-
logia w Szpitalu Powszechnym we Lwowie” oraz
„Zygmunt Stanis∏aw Spalke (1868–1943) – pry-
mariusz pierwszego we Lwowie Oddzia∏u Otola-
ryngologicznego. Jego znaczenie dla rozwoju
otolaryngologii polskiej”19.

W 1913 r. koledzy i uczniowie zorganizowa-
li jubileusz 30-letniej ordynatury w Szpitalu Po-
wszechnym. Wyg∏oszona podczas niego laudacja
zawiera∏a niezwykle ciep∏e s∏owa: „[…] powo-
dzenie swoje zawdzi´cza nie tylko wiedzy rozle-
g∏ej i g∏´bokiej, wielkiemu sprytowi diagno-
stycznemu i zr´cznoÊci chirurgicznej. Prof.
Ziembicki umie przykuç ludzi do siebie swojem
wytwornym i rycerskim charakterem i swojem
sercem czu∏em i wra˝liwem na ludzkà niedol´”20. 

Wielu sekundariuszy jego oddzia∏u zaj´∏o
póêniej stanowiska prymariuszy, dyrektorów
szpitali oraz inne wa˝ne funkcje w s∏u˝bie zdro-
wia. 

Grzegorz Ziembicki w latach 1888 do 1897
by∏ cz∏onkiem Krajowej Rady Zdrowia, cz∏on-
kiem Wydzia∏u Krajowego Stowarzyszenia Czer-
wonego Krzy˝a, prezesem Towarzystwa Lekar-
skiego Lwowskiego, cz∏onkiem korespondentem
Towarzystwa Chirurgicznego Francuskiego, in-
nych presti˝owych towarzystw naukowych, od-
znaczony zosta∏ Orderem Kawalerskim Legii Ho-
norowej21. 

˚onaty z Bertà z d. Breyer, wychowa∏ trzy
córki. Jego bratankiem by∏ Wito∏d Ziembicki,
profesor uniwersytetów we Lwowie i Wroc∏awiu,
historyk medycyny. Od wielu lat Grzegorz Ziem-
bicki cierpia∏ na dusznic´ bolesnà, która spowo-
dowa∏a jego zgon 30 kwietnia 1915 r. we Lwo-
wie podczas okupacji tego miasta przez wojska
rosyjskie. Spoczywa na Cmentarzu ¸yczakow-
skim22. 

Po Ziembickim, który na stanowisku pozo-
stawa∏ do zgonu, ordynatur´ oddzia∏u chirur-
gicznego w Szpitalu Powszechnym23 objà∏ Hilary
Paulin Schramm (1857–1941), dotychczasowy
ordynator oddzia∏u chirurgicznego we lwow-
skim dzieci´cym Szpitalu Êw. Zofii24. 
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1. A. Kierzek: Otorynolaryngologia w Szpitalu Powszechnym we 
Lwowie. „Magazyn Otorynolaryngologiczny” 2019, t. XVIII, 
nr 70, s. 61-67.

2. A. Kierzek: Dokonania w otorynolaryngologii Józefa Molendziƒ-
skiego (1839-1875), ordynatora oddzia∏u chirurgicznego Szpitala
Powszechnego Krajowego we Lwowie, „Otorynolaryngologia. 
Przeglàd kliniczny” 2019, t. XVIII, nr 1, s. 12-18; A. Kierzek: Do-
konania Jana Szeparowicza (1843-1882), znanego chirurga 
lwowskiego w chirurgii krtani i tchawicy. „Otorynolaryngologia. 
Przeglàd Kliniczny”, 2018, t. XVII, nr 4, s. 170-178; A. Kierzek: 
Dokonania Jana Szeparowicza (1843-1882), ordynatora oddzia∏u
chirurgicznego Szpitala Powszechnego Krajowego we Lwowie 
w leczeniu zw´˝eƒ krtani, „Polski Przeglàd Otolaryngologiczny” 
2019, t. VIII nr 2, s.61-67.

3. Patriotycznie ukierunkowany ojciec zamierza∏ syna po ukoƒczeniu
gimnazjum zapisaç do szko∏y politechnicznej; dyplom tej uczelni 
pozwoli∏by synowi na uzyskanie szlifów oficera artylerii 
i na wstàpienie w odpowiedniej chwili na ziemiach polskich 
do oddzia∏ów powstaƒczych. Cyt. wg A. Wybieralski: Dr Grzegorz
Ziembicki, profesor chirurgii Uniwersytetu Lwowskiego. „Archi-
wum Historii Medycyny” 1965, t. XXXIII, z. 1-2, s. 112.

4. U. Trelat – uczeƒ m.in. Auguste Nelatona i Philiberta Rouxa.
5. Stanowisko to zapewnia∏o wybitniejszym studentom mo˝noÊç 

sta∏ego pobytu w poszczególnych klinikach. W 1902 r. na uroczy-
stoÊci stulecia instytucji internów, Ziembickiemu dano mo˝noÊç 
przemawiania w imieniu 200 cudzoziemskich internów. D∏uga 
przemowa dla pi´ciotysi´cznego audytorium nagrodzone by∏o 
wyjàtkowà owacjà.

by∏o intensywne. Majàc ÊwiadomoÊç, ˝e guzy te
mia∏y sk∏onnoÊç do nawrotów, podniebienia
mi´kkiego nie zeszyto, pragnàc ewentualne
resztki guza usunàç ̋ egad∏em galwanokaustycz-
nym lub elektrolizà. Z tego tak˝e powodu Ziem-
bicki pragnà∏ pacjenta obserwowaç do 25 roku
˝ycia26. 

Lwowski chirurg leczy∏ chirurgicznie wro-
dzony zupe∏ny rozszczep podniebienia lewej po-
∏owy wargi górnej, podniebienia mi´kkiego
i twardego. Przypadek ten ze wzgl´du na „bar-
dzo szeroki […] rozst´p” nadawa∏ si´, jego zda-
niem, do leczenia obturatorami. Mimo wszystko
wykona∏ jednak operacj´ sposobem Lannelon-
gue’a w nast´pujàcy sposób: „do p∏atów, wzi´tych
z podniebienia twardego doda∏, po przeci´ciu mi´-
Êni podniebienia mi´kkiego przy wyrostku haczy-
kowatym, p∏at z b∏ony Êluzowej, pokrywajàcej
lemiesz, oddzielonej razem z okostnà, wszywajàc
go pomi´dzy brzegi powy˝szych p∏atów”. Po sied-
miu dniach wystàpi∏ bardzo znaczny krwotok,
wskutek czego by∏o podniebienie mi´kkie rozdzie-
liç i tamponowaç energicznie, nara˝ajàc si´ tym
samym na rozejÊcie szwów27. 

Grzegorz Ziembicki jr. leczy∏ chirurgicznie
wielu chorych ze schorzeniami wchodzàcymi
w zakres otorynolaryngologii, nie dokumentujàc
jednak zbyt cz´sto tych przypadków w medycz-
nym piÊmiennictwie. Prezentowa∏ je na posie-
dzeniach Sekcji Lwowskiej Towarzystwa Lekarzy
Galicyjskich. Przyczynà jego ma∏ej „aktywnoÊci
piÊmienniczej” by∏ nadmiar codziennej lekar-
skiej pracy, nieustanne, tak˝e nocne wzywanie
do szpitala. Jego sposób prezentacji przypadków
by∏ bardzo lakoniczny, znacznie ró˝niàcy si´
od szerokiej analizy operowanych chorych,
z wykorzystaniem czasopiÊmiennictwa zagra-
nicznego, stosowanej przez jego poprzednika
Jana Szeparowicza. ●

W 1884 r. na posiedzeniu zwyczajnym na-
ukowym Sekcji Lwowskiej Towarzystwa Lekar-
skiego Galicyjskiego Grzegorz Ziembicki jr. za-
prezentowa∏ 30-letniego chorego po operacji
chrz´stniakomi´saka Êlinianki przyusznej pra-
wej. Przez 10 lat formujàcy si´ o niewielkiej bo-
lesnoÊci guz osiàgnà∏ rozmiar strusiego jaja,
„si´gajàc od skroni a˝ poni˝ej szcz´ki dolnej,
a od ucha a˝ blisko do nosa”. Podstawa guza by-
∏a znacznie unieruchomiona, nerw twarzowy po-
ra˝ony, a zniszczona gdzieniegdzie skóra z wi-
docznymi rozszerzonymi obfitymi naczyniami
nie da∏a si´ ∏atwo przesuwaç. W´z∏y ch∏onne nie
by∏y powi´kszone. Poniewa˝ pierwsze naci´cie
w celu wy∏uszczenia guza powodowa∏o obfite
˝ylne krwawienie, dokonano czasowego podwià-
zania t´tnicy szyjnej wspólnej. Podsunàwszy
jedwabnà nitk´ pod t´tnic´ szyjnà wspólnà
„zwiàza∏ na jeden w´ze∏ i poruczy∏ koƒce asy-
stentowi”, operator rozcià∏ guz, aby dostaç si´
do jego podstawy i do g∏ównych naczyƒ. Szybkie
wy∏uszczenie guza odby∏o si´ prawie bezkrwa-
wo, nast´pnie po dokonaniu podwiàzania t´tnicy
szyjnej zewn´trznej, jej ga∏´zi, jak równie˝ t´tni-
cy skroniowej i kilku mniejszych t´tnic, zwolnio-
no tymczasowy w´ze∏ na∏o˝ony na t´tnic´ szyjnà
wspólnà25. 

Operowa∏ tak˝e 18-letniego m∏odzieƒca
z w∏ókniakiem m∏odzieƒczym jamy nosowo-
-gard∏owej, sk∏adajàcym si´ z dwu wyrostków,
z których jeden zamyka∏ szczelnie lewe nozdrza
tylne, wt∏aczajàc si´ do zatoki szcz´kowej, nato-
miast drugi, znacznie wi´kszy, wype∏nia∏ ca∏à
jam´ nosowo-gard∏owà. Ów guz powodowa∏
cz´ste i niebezpieczne krwotoki. Po podwiàzaniu
lewej t´tnicy szyjnej zewn´trznej, rozci´to
grzbiet nosa, przepo∏owiono podniebienie mi´k-
kie i za pomocà kleszczy, podwa˝ek, a szczegól-
nie palców guz wy∏uszczono. Dzi´ki podwiàza-
niu t´tnicy szyjnej zewn´trznej krwawienie nie
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Prof. dr hab. med. 
WANDA MITKIEWICZ-BOCHENEK

(1924–2021) 

W dniu 14 stycznia 2021 r. w wieku 97 lat
zmar∏a prof. dr hab. n. med. Wanda Mitkiewicz-
-Bochenek, specjalista w zakresie otolaryngolo-
gii oraz wybitna postaç krajowej i Êwiatowej
audiologii. By∏a pionierem w zakresie badaƒ
elektrofizjologii s∏uchu. Przez wiele lat niezwy-
kle godnie i czynnie reprezentowa∏a polskie Êro-
dowisko naukowe na arenie mi´dzynarodowej.
O jej pozycji i rozpoznawalnoÊci mogliÊmy prze-
konaç si´ podczas Kongresu Europejskiej Fede-
racji Towarzystw Audiologicznych (EFAS) (2011)
oraz Âwiatowego Kongresu Szumów Usznych
(2018). Owacje na stojàco otrzyma∏a po swoim
wyk∏adzie podczas mi´dzynarodowej konferen-
cji Êwiatowej grupy International Evoked Re-
sponse Audiometry Study Group (IERASG),
która obradowa∏a w 2017 r. w Warszawie. Pod-
czas Kongresu EFAS zosta∏a przez nas uhonoro-
wana za szczególne zas∏ugi dla audiologii euro-
pejskiej i polskiej.

Prof. Wanda Mitkiewicz-Bochenek przez
ca∏e swoje bogate ˝ycie zawodowe i naukowe
by∏a zwiàzana z Warszawskà Akademià Me-
dycznà. Zanim wszczepi∏em pierwsze implanty
Êlimakowe w 1992 r., mog∏em obserwowaç jej
zaawansowane próby okresowej elektrostymu-
lacji pacjenta z g∏´bokim niedos∏uchem. By∏o to
realne podtrzymanie stymulacji nerwu Êlimako-
wego i wr´cz przygotowanie pacjenta do wsz-
czepienia implantu. WczeÊniej, w latach 60. i 70.
XX wieku, jej g∏ówne zainteresowania naukowe
koncentrowa∏y si´ na badaniach potencja∏ów
s∏uchowych, audiometrii impedancyjnej, odru-
chach sonomotorycznych i elektrofizjologii.

Przez ponad çwierçwiecze by∏a niezwykle
aktywnym cz∏onkiem Komitetu Akustyki Polskiej
Akademii Nauk. Przez ostatnie dwie kadencje
na prze∏omie wieków mia∏em okazj´ byç obser-
watorem zarówno aktywnoÊci naukowej, jak i
Jej pozycji w tym interdyscyplinarnym gronie.
Prezentowa∏a tam wiele doniesieƒ dotyczàcych

efektu elektrofonicznego oraz emisji otoakustycz-
nych, znacznie wczeÊniej ni˝ czo∏owi liderzy euro-
pejscy. By∏a m.in. wspó∏autorkà urzàdzeƒ do sty-
mulacji elektrycznej uk∏adu s∏uchowego. Mia∏a
wielki wk∏ad w stworzenie urzàdzenia laboratoryj-
nego umo˝liwiajàcego rejestracj´ emisji otoaku-
stycznych. Wspominajàc entuzjastyczne przyj´cie
jej wyk∏adu na konferencji IERASG, zapisa∏a si´
pi´knie na kartach historii tej elitarnej grupy
Êwiatowych ekspertów w dziedzinie audiometrii
elektrofizjologicznej. W tym˝e 2017 r., podczas
XXV Konferencji IERASG, której by∏em Prezy-
dentem, wspominajàc lata 60 i 70 ubieg∏ego
wieku, przypomnia∏a zbiorowoÊci mi´dzynaro-
dowej, jak skutecznie wraz ze swoim m´˝em
prof. Zbigniewem Bochenkiem zabiega∏a o to by
w krajach bloku wschodniego powsta∏ Electric
Respons Audiometry Club (ERAC). W 1970 r. to
Êrodowisko przyj´∏o wspó∏czesnà nazw´ tej or-
ganizacji – IERASG. To by∏ wieki wk∏ad w rozwój
nowego kierunku badawczego oraz wykreowania
w nauce Êwiatowej nowego interdyscyplinarnego
Êrodowiska. Prof. Wanda Mitkiewicz-Bochenek
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przez wiele lat wspiera∏a kontakty ze Êrodowi-
skiem otolaryngologów i audiologów francu-
skich. Wiele razy Jej dzi´kowa∏em za mój pierw-
szy bilet do paryskiego metra, który mi  da∏a, gdy
jecha∏em jako wybrany przedstawiciel towarzy-
stwa otolaryngologów polskich na I Europejski
Kongres EUFOS w 1998 r. w Pary˝u. By∏em wte-
dy cz∏onkiem okràg∏ego sto∏u wraz z przedstawi-
cielem Czechos∏owacji, W´gier, NRD, Polski,
Wtedy te˝ skontaktowa∏a mnie z prof. Ch. Cho-
uardem, od którego zaczà∏ si´ program implan-
tów Êlimakowych w Polsce.

Przez ostatnie 3 lata wraz z prof. Krzyszto-
fem Kochankiem spisywaliÊmy jej wspomnienia
dotyczàce poczàtków audiologii polskiej. Te roz-
mowy pozosta∏y niezakoƒczone. W roku 2017
ods∏oni∏a swojà tablic´ w Âwiatowym Centrum
S∏uchu „Przyjaciel po Wsze Czasy”. Niezwykle
ceniliÊmy prof. Wand´ Mitkiewicz-Bochenek
i b´dziemy utrwalaç jej dorobek i wk∏ad w roz-
wój szeroko rozumianej audiologii.

W czasie drugiej wojny Êwiatowej, o czym
wiedzia∏o wàskie grono osób, prof. Wanda
Mitkiewicz-Bochenek by∏a sanitariuszkà w Po-
wstaniu Warszawskim w Obwodzie I ÂródmieÊcie
Sanitariat Okr´gu Warszawskiego AK „Bakcyl”.

W osobie Wandy Mitkiewicz-Bochenek
utraciliÊmy wspania∏ego Cz∏owieka i Naukowca.
˚egnamy Jà z wielkim bólem, odprowadzajàc
na wieczny dy˝ur.

prof. Henryk Skar˝yƒski

Fot. 1. Prof. Mitkiewicz-Bochenek podczs wystàpienia w sesji historycznej Towarzystwa IERASG, Warszawa 2017 r.

Fot. 2. Prof. Wanda Mitkiewicz-Bochenek z prof. H.
Skar˝yƒskim podczas uroczystoÊci ods∏oni´cia tabliczki
„Przyjaciela po Wsze Czasy” 2017 r.





RHINOFORUM 2021
WARSZAWA, 3-4 GRUDNIA 2021

forumrynologiczne.pl


