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Szanowny Kolego,
od 15 lat mam przyjemnoÊç odwiedzaç

Paƒstwa cztery razy w roku w domu bàdê
w pracy. Mam wszelkie podstawy sàdziç, ˝e
jestem u Paƒstwa mile widziany, a przez nie-
których nawet oczekiwany. Najcz´Êciej dosta-
j´ takie sygna∏y od rodzin tych, którzy odeszli
na zawsze, i niezmiennie jest mi bardzo przy-
kro, ˝e tak si´ sta∏o. 

Przez te 15 lat ukaza∏o si´ 60 numerów,
w których zosta∏o opublikowanych 217 artyku-
∏ów napisanych przez 224 autorów, w tym 36
autorów zagranicznych. Prace te pochodzi∏y
z 88 oÊrodków, w tym 29 z zagranicy. Poza re-
gularnymi zeszytami ukaza∏o si´ równie˝ 26
zeszytów wydaƒ specjalnych oraz 7 suple-
mentów.

Wszystkie artyku∏y mia∏y charakter poglà-
dowy, albowiem misjà zespo∏u redakcyjnego
jest upowszechnianie najbardziej aktualnej
wiedzy z zakresu otorynolaryngologii, audio-
logii, otoneurologii, onkologii laryngologicz-
nej oraz chirurgii g∏owy i szyi. Wiem z rozmów,
˝e publikowane artyku∏y sà dla wi´kszoÊci
Paƒstwa interesujàce.

Mimo ˝e ostatni okres jest dla nas bardzo
trudny w pozyskiwaniu funduszy na wydawa-
nie kolejnych zeszytów, dok∏adamy wszelkich
staraƒ, aby regularnie do Paƒstwa docieraç.
I bardzo dzi´kuj´ wszystkim Paƒstwu za te 15
lat wspó∏pracy.

W obecnym zeszycie polecam zapozna-
nie si´ z artyku∏em o nowotworowych komór-
kach macierzystych w rakach p∏askonab∏on-
kowych g∏owy i szyi, a tak˝e ze sprawozda-
niem z konferencji RhinoForum 2016, która
od 14 lat odbywa si´ w pierwszych dniach
grudnia. Mamy zaszczyt goÊciç na niej wielu
specjalistów otorynolaryngologii z ca∏ego
Êwiata, którzy ch´tnie dzielà si´ z nami swojà
wiedzà.

Z wyrazami szacunku

prof. Antoni Krzeski

Warszawa, marzec 2017 r.
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TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

STANIS¸AW ZAB¸OCKI
(1920–2014)

Przeciw mocy Êmierci nie ma zió∏ w ogrodach.
Horacy

Najsmutniejsza to chwila, kiedy trzeba ˝e-
gnaç Koleg´ odchodzàcego tam, skàd si´ nie
wraca. Kiedy Êmierç zabiera z naszego grona
bliskich i zaprzyjaênionych, to i czàstka nas od-
chodzi. Pozostaje ˝al g∏´boki. Trudno to uczucie
wyraziç, zw∏aszcza niewprawnym piórem.

˚egnamy dr. Stanis∏awa Zab∏ockiego, zna-
nego klinicyst´, d∏ugoletniego ordynatora Od-
dzia∏u Laryngologicznego Szpitala Wojskowego
w Elblàgu. Jego niema∏e osiàgni´cia w cywilnej
i wojskowej s∏u˝bie zdrowia autor zanalizowa∏
we wspomnieniach poÊmiertnych w „Polskim
Przeglàdzie Otorynolaryngologicznym” oraz
„Lekarzu Wojskowym”, a dokonania naukowe
na ∏amach „Materia∏ów Naukowych Sekcji
Historycznej Polskiego Towarzystwa Otorynola-
ryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi”1.

By∏ historykiem otorynolaryngologii. Âwiad-
czà o tym jego liczne wnikliwe, zawsze dobrze
przygotowane prace, zamieszczane w periody-
kach naukowych. Wiekopomnym dzie∏em pozo-
stanie „S∏ownik biograficzny otolaryngologów
polskich XIX i XX wieku”. 

Autor zdecydowa∏ si´ zamieÊciç biogram dra
Zab∏ockiego tak˝e w naszym „Magazynie Otory-
nolaryngologicznym” z dwóch powodów: ze
wzgl´du na szeroki zasi´g tego czasopisma
(dociera do 2100 lekarzy naszej specjalnoÊci),
a tak˝e z uwagi na to, ˝e wspó∏pracowa∏ On z
periodykiem, wspó∏redagujàc dzia∏ „Tworzyli
polskà laryngologi´”.

On tak˝e tworzy∏ polskà laryngologi´.
Formowanie dobrego lekarza, stojàcego nie-

ustannie na stra˝y ˝ycia, oparte jest na trzech
fundamentalnych, a zarazem niezmiennych za-
sadach: opanowaniu nowoczesnej, wcale niema-
∏ej wiedzy oraz fachowych umiej´tnoÊci, ale
przede wszystkim odpowiednich predyspozycji
do zawodu lekarskiego, które nazwaç mo˝na
powo∏aniem. A tak˝e, lub mo˝e przede wszyst-
kim, opartych na zasadach szeroko poj´tej etyki.
Takim dobrze uformowanym lekarzem by∏ w∏a-
Ênie dr Zab∏ocki.

Bywajà ludzie obdarzeni interesujàcà osobo-
woÊcià, rozlicznymi talentami, g∏´bokà inteligen-
cjà. Doktor Stanis∏aw Zab∏ocki mia∏ coÊ wi´cej,
mia∏ to, co nazywamy formatem. Takich ludzi jest
wÊród nas coraz mniej, chocia˝ w∏aÊnie teraz,
w dobie technizacji, dehumanizacji naszego zawo-
du (autor Êwiadomie u˝y∏ tego okreÊlenia!) jest ich
nam tak bardzo potrzeba. 

Najtrwalszym uznaniem dla Jego osiàgni´ç
i zas∏ug pozostanie jednak pami´ç, nie tylko
o dobrym lekarzu, naukowcu i nauczycielu, ale
przede wszystkim jako o ˝yczliwym i dobrym
Cz∏owieku, ze szlachetnoÊcià i gestem trwonià-
cym bogactwo swoich myÊli. O Cz∏owieku ch´t-
nie dzielàcym si´ z otoczeniem màdroÊcià, która
by∏a w Nim w jakimÊ porzàdku u∏o˝ona. O Cz∏o-
wieku wspó∏tworzàcym Êwiat, w którym nale˝y
wzajemnie umilaç sobie ˝ycie, nape∏niaç je
sensem i pi´knem. By∏ wzorcem osobowoÊci i to
najwy˝szej próby.

1 A. Kierzek: Pp∏k. dr Stanis∏aw Zab∏ocki (1920–2014). Lek. Wojsk. 
2015, t. XCIII, nr 2, s. 204-206; A. Kierzek: Dr Stanis∏aw Zab∏ocki
(1920–2014) oraz jego dokonania w historii otorynolaryngologii. 
Pol. Przeg. Otorynolaryng. 2016, t. V, nr 1, s. 54-56; A. Kierzek:  
Publikacje naukowe historyka otorynolaryngologii polskiej 
dr. Stanis∏awa Zab∏ockiego (1920-2014). Mat. Nauk. Sekcji 
Hist. Pol. Tow. Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi 
2014, XXX, nr 1-4, s. 41-44.
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Znany warszawski chirurg i humanista
prof. Jan Nielubowicz zwyk∏ mawiaç, „˝e w chwili
rachunków ostatecznych spadajà ordery, milknà
oklaski, blednà dyplomy i zostaje tylko to, co do-
bre i prawdziwe”. Tym dobrem w ˝yciu Staszka
byli ci, którym wróci∏ zdrowie, uratowa∏ ˝ycie,
obdarzajàc ich zawsze szczerym uÊmiechem. Ta-
kim uÊmiechem pe∏nym radoÊci i sympatii dla
drugiego cz∏owieka. Wierny zasadom, pozosta-
wa∏ niezmiennie skromny. Wydawa∏o si´, ˝e by∏
niezmiernie szcz´Êliwy ÊwiadomoÊcià, ˝e jego
rozleg∏a wiedza mo˝e byç potrzebna innym.

By∏ cz∏owiekiem wyznajàcym chrzeÊcijaƒ-
skie zasady. Polakiem, który kocha∏ swój kraj.
Który uczy∏, jak màdrze byç dumnym z Polski.
Lekarzem, dla którego zawód by∏ misjà. ˚o∏nie-
rzem Wojska Polskiego, który nie nale˝a∏ do ˝ad-
nej politycznej partii. Szkoda, ̋ e nie b´dzie mo˝-
na ju˝ z Nim porozmawiaç o historii, którà tak
rozumia∏. 

Uwielbia∏ czynnie sp´dzaç wolny czas, naj-
cz´Êciej podziwiajàc przyrod´. Kilkadziesiàt lat
temu z rodzinà i znajomymi p∏ywa∏ kajakami,
najch´tniej po Wdzie i jeziorze Wiecko, dobrze
wypoczywa∏ nad morzem, penetrowa∏ bezdro˝a
i ost´py Bieszczad, znany by∏ Mu Beskid ̊ ywiecki,
Puszcza Augustowska. Na dzia∏ce leÊnej w Borach
Tucholskich wybudowa∏ letniskowy domek. Po-
dziwiano ró˝norakie przedmioty u˝ytkowe stwo-
rzone przez Niego z korzeni. Cieszy∏ si´ z uroków
grzybobrania. 

By∏ dobrym bryd˝ystà; gra w oparach tytonio-
wego dymu trwa∏a niejednokrotnie do bia∏ego
rana. Zainteresowania historià nie koƒczy∏y si´
na historii otorynolaryngologii. Opracowa∏ nie-
zwykle starannie rodzinnà sag´.

Wierny zasadom, pozostawa∏ niezmiennie
skromny. By∏ duchowo skonstruowany w taki
sposób, ˝e prawie ka˝dy z Jego znajomych czu∏
si´ równoczeÊnie Jego przyjacielem. Mia∏ rzadko
spotykany dar ∏àczenia ludzi. S∏ynà∏ z pogody
ducha, spokoju, rzeczowoÊci. Dla nas, Jego kole-
gów, by∏ bardzo bliski, by∏ kimÊ, na którym mo˝-
na by∏o si´ oprzeç. 

Odszed∏ za Bram´ Wielkiej Ciszy 9 paêdzier-
nika 2014 r. Cicho, spokojnie. Tak jak ˝y∏. Za to
pochowany zosta∏ z generalskà ceremonià. 

Ty, Staszku, nale˝a∏eÊ do ludzi, których serce
si´ga∏o nieba. Ty, Staszku, zawsze bezintere-
sowny i wra˝liwy Cz∏owieku, jesteÊ i b´dziesz
zawsze blisko nas! 

Non vivere, sed valere vita!

prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek

Urodzi∏ si´ 23 wrzeÊnia 1920 r. w ¸owiczu.
Syn Ignacego, pracownika PKP, i Wiktorii z domu
Wojszwi∏∏o. W ¸owiczu rodzice przebywali czasowo
ewakuowani z Wilna podczas inwazji bolszewickiej
na Polsk´. Po wojnie sowiecko-polskiej wrócili
do Wilna. W latach 1927–1931 pobiera∏ nauki
w szkole powszechnej przy ul. Ostrobramskiej,
a w latach 1931–1939 w Prywatnym Gimnazjum
i Liceum Ojców Jezuitów w Wilnie przy ul. Wielkiej.
W czerwcu 1939 r. uzyska∏ Êwiadectwo dojrza∏oÊci
i w lipcu tego roku z∏o˝y∏ egzamin wst´pny i zosta∏
przyj´ty na Wydzia∏ Lekarski Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie. Od 1 sierpnia do 9 wrze-
Ênia 1939 r. jako junak 17 Batalionu Junackiego
Hufca Pracy pracowa∏ przy budowie obronnych
fortyfikacji na granicy polsko-pruskiej. Potem bata-
lion skierowano do obrony stolicy. W paêdzierniku
1939 r. rozpoczà∏ studia na Wydziale Lekarskim USB
i zaliczy∏ tylko I trymestr, poniewa˝ 20 grudnia
1939 r. polska uczelnia zosta∏a zamkni´ta przez
w∏adze litewskie. W roku akademickim 1940–1941
studiowa∏ na Wydziale Prawa Uniwersytetu Litew-
skiego w Wilnie, bowiem na Wydzia∏ Lekarski nie
zosta∏ przyj´ty. Podczas okupacji niemieckiej
1942–1944 i okupacji sowieckiej 1944–1945 pra-
cowa∏ jako robotnik na kolei.

Uniknà∏ dwukrotnego aresztowania przez
NKWD i w marcu 1945 r. jako przesiedleniec wyje-
cha∏ do Polski. Latem tego roku ponownie z∏o˝y∏
egzamin wst´pny na Wydzia∏ Lekarski Akademii
Lekarskiej w Gdaƒsku i odby∏ studia lekarskie
w latach 1945–1950. W czerwcu 1950 r. otrzy-
ma∏ absolutorium. Dyplom lekarza nr 232/52
uzyska∏ 15 stycznia 1952 r. Podczas studiów
nale˝a∏ do Bratniej Pomocy Studentów ALG, by∏
cz∏onkiem zarzàdu, a w latach 1947–1948 kie-
rownikiem Sekcji PoÊrednictwa Pracy i Przysposo-
bienia Spo∏eczno-Zawodowego. Od 1 lutego 1949 r.
pracowa∏ jako laborant analityczny w III OÊrodku
Zdrowia w Gdaƒsku-Wrzeszczu przy ul. JaÊkowa
Dolina. 1 wrzeÊnia 1950 r. przeszed∏ na stanowisko
asystenta Oddzia∏u Otolaryngologicznego Szpitala
Miejskiego w Gdaƒsku przy ul. gen. Karola Âwier-
czewskiego i specjalizowa∏ si´ pod kierunkiem
ordynatora Rufina Mireckiego. By∏ jego pierw-
szym i jedynym asystentem. W 1951 r. konsulto-
wa∏ tak˝e laryngologicznie dzieci w Szpitalu
Dzieci´cym przy ul. Kartuskiej, a przez cztery
letnie miesiàce prowadzi∏ ambulatorium otola-
ryngologiczne w IV OÊrodku Zdrowia w Gdaƒsku.

Dnia 4 paêdziernika 1951 r. zosta∏ powo∏any
do wojska, odby∏ trzymiesi´czny 21 Kurs Przeszko-
lenia Oficerów w Wojskowym Centrum Wyszkole-
nia Medycznego i w stopniu porucznika otrzyma∏
przydzia∏ do Wojsk Lotniczych na stanowisko
lekarza Technicznej Szko∏y Wojsk Lotniczych
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w ZamoÊciu. W paêdzierniku 1952 r. zosta∏ prze-
niesiony na stanowisko lekarza Eskadry ¸àczni-
kowej w Bydgoszczy, a 1 stycznia 1959 r. na stano-
wisko zast´pcy szefa S∏u˝by Zdrowia II Korpusu
Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy. W 1953 r.
awansowa∏ do stopnia kapitana, a w 1960 roku
do stopnia majora. Od maja 1954 r. kontynuowa∏
specjalizacj´ z otolaryngologii jako asystent
wolontariusz na Oddziale Otolaryngologicznym
Instytutu Doskonalenia i Specjalizacji Kadr Lekar-
skich w Bydgoszczy u prof. Jana Szymaƒskiego,
a od 1 stycznia 1958 r. w tym˝e oddziale prze-
kszta∏conym na II Klinik´ Otolaryngologii Studium
Doskonalenia Lekarzy w Bydgoszczy Akademii
Medycznej w Warszawie u prof. Jana Ma∏eckiego.
W SDL w Bydgoszczy odby∏ tak˝e trzymiesi´czny
kurs z otolaryngologii. Specjalizacj´ ukoƒczy∏
w grudniu 1958 r. Szkoli∏ si´ u wszechstronnie
wykszta∏conych profesorów, lekarzy humani-
stów w Êcis∏ym znaczeniu tego s∏owa i reprezen-
tantów wartoÊci ludzkich rzadko spotykanych:
uczciwoÊci, uczynnoÊci, bezinteresownoÊci i skrom-
noÊci. Obcowanie z lekarzami tej klasy by∏o dla
Niego niezwykle cenne. Poza wojskiem od 1 marca
1953 do 1 wrzeÊnia 1957 r. w godzinach popo∏u-
dniowych pracowa∏ w Przychodni Rejonowej
w Bydgoszczy przy ul. Szubiƒskiej 3, a od paê-
dziernika 1957 r. do grudnia 1959 r. w poradni
otolaryngologicznej Przychodni Obwodowej nr 1
przy ul. Augusta Cieszkowskiego 5 i dwa razy
w tygodniu w poradni otolaryngologicznej Przy-
chodni Miejskiej w Wyrzysku, gdzie konsultowa∏
tak˝e chorych w Szpitalu Powiatowym. 

Pod koniec 1959 r. zosta∏ przeniesiony
z Wojsk Lotniczych do dyspozycji Dowódcy Po-
morskiego Okr´gu Wojskowego w Bydgoszczy,
który mianowa∏ go na stanowisko ordynatora
Oddzia∏u Otolaryngologicznego 110 Wojskowego
Szpitala Garnizonowego z Przychodnià w Elblàgu
z dniem 1 stycznia 1960 r. Oddzia∏ na 20 ∏ó˝ek
i gabinet otolaryngologiczny w przychodni prowa-
dzi∏ przez 27 lat przy pomocy jednego etatowego
asystenta kontraktowego. Odby∏ kursy dokszta∏ca-
jàce w Klinice Chorób P∏ucnych AM w ¸odzi, Kli-
nice Otolaryngologicznej Centrum Kszta∏cenia
Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycz-
nej w Warszawie u prof. Henryka Czarneckiego
z dziedziny alergologii, operacji tympanopla-
stycznych i operacji plastycznych nosa, w Cen-
trum Kszta∏cenia Podyplomowego WAM w Cie-
chocinku u doc. Szymona Kubiaka z leczenia
uzdrowiskowego chorób laryngologicznych. Wy-
specjalizowa∏ 5 lekarzy. Z polecenia komendanta
przez wiele lat prowadzi∏ w szpitalu oÊwiat´
zdrowotnà. Przez rok przewodniczy∏ Ko∏u Nauko-
wemu Lekarzy Wojskowych przy 110 WSG.

Poza szpitalem pracowa∏ w poradniach otola-
ryngologicznych: Miejskiej Przychodni Obwodowej
w Elblàgu (1960–1964), Powiatowej Przychodni
Obwodowej w Malborku (dwa razy w tygodniu
styczeƒ 1965 – grudzieƒ 1982), Powiatowej Przy-
chodni w Pas∏´ku (dwa razy w tygodniu grudzieƒ
1971 – grudzieƒ 1991) i Powiatowej Przychodni
Obwodowej w Nowym Dworze Gd. (dwa razy
w tygodniu 1971–1974) oraz by∏ konsultantem
w Szpitalach Powiatowych tych miast. Przez 22 la-
ta do 2000 r. by∏ rzeczoznawcà w zakresie orzecz-
nictwa otolaryngologicznego w Paƒstwowym Za-
k∏adzie Ubezpieczeƒ w Elblàgu. W grudniu 1986 r.
przeszed∏ na emerytur´ w stopniu podpu∏kownika.
Nadal pracowa∏ na niepe∏nym etacie kierownika
Poradni Otolaryngologicznej Przychodni Specjali-
stycznej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Elblàgu do czerwca 1999 r. 

Bra∏ udzia∏ w Zjazdach Krajowych Otolaryn-
gologów Polskich i w Dniach Otolaryngologii
Dzieci´cej oraz w Konferencjach Naukowo-Szko-
leniowych Otolaryngologów Wojskowych, a jako
emeryt w II Zjeêdzie Otolaryngologów Wojsko-
wej S∏u˝by Zdrowia we W∏adys∏awowie w 1997 r.
i w III Zjeêdzie Otolaryngologów Wojskowej
S∏u˝by Zdrowia w Elblàgu w 1999 r.

Wyda∏ monografi´ pt. Zespo∏y i objawy cho-
robowe w otorynolaryngologii. Warszawa 1973.
Og∏osi∏ 26 prac naukowych, w tym 21 z dziedziny
historii otolaryngologii polskiej, którà zajmuje
si´ z zami∏owaniem: Zagadnienie g∏uchoty czyn-
noÊciowej w wojsku (wsp. Cz. Stankiewicz). Lek.
Wojsk., 1965, 41, 10, 824-827; Dwa przypadki
uszkodzenia j´zyka. Wiad. Lek., 1967, 20, 1, 63-66;
Granuloma malignum. Wiad. Lek. 1967, 20, 9,
847-851; Przypadek g∏uchoty czynnoÊciowej. Wiad.
Lek., 1967, 20, 11, 1111-1112; Przypadek ropnia
j´zyka u dziecka. Wiad. Lek., 1967, 20, 14, 1375-
1376; O pierwszym polskim podr´czniku otiatrii
(w stulecie jego wydania). Otolaryng. Pol., 1971,
15, 5, 591-594; Rys rozwoju polskiego piÊmien-
nictwa podr´cznikowego otolaryngologicznego
od 1868 do 1939 r. I. Podr´czniki otolaryngologii
okresu 1868-1918. Otolaryng. Pol., 1975, 29, 4,
393-401; II. Podr´czniki otolaryngologii okresu
1919-1939. Otolaryng. Pol., 1977, 31, 1, 55-63;
Otolaryngolodzy polscy – cz∏onkowie honorowi
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego
w latach mi´dzywojennych. Mater. Nauk. Sekcji
Hist. PTOl., 1986, 2, 3, 1-48; Szlakiem polskiej
otolaryngologii (wsp. Z. Szlenk, T. Jegliƒski, A.
Krzeski, W. Jegliƒski). Mater. Nauk. Sekcji Hist.
PTOl., 1986, 2, 6, 1-17; Sylwetki otolaryngolo-
gów wojskowych 1919-1939. I. Otolaryngolodzy
warszawscy. Mater. Nauk. Sekcji Hist. PTOl., 1986,
2, 8-12, 15-27; II. Otolaryngolodzy wojskowi



www.magazynorl.pl 7

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

Ryc. 1. 
Jan Szeparowicz
(1843–1882).
Zb. Spec. GBL, 
sygn. 9/1060.

SPROSTOWANIE

W artykule prof. A. Kierzka „Oto-
laryngologia Polska w okresie zabo-
rów” cz. III w nr 59 ORL, zamienio-
no podpisy pod rycinami. Za wpro-
wadzenie w b∏àd przepraszamy
Autora i Czytelników.

krakowscy. Mater. Nauk. Sekcji Hist. PTOl., 1986,
2, 12, 1-6; III. Otolaryngolodzy wojskowi poznaƒ-
scy. Mater. Nauk. Sekcji Hist. PTOl., 1986, 2, 12,
7-9; IV. Otolaryngolodzy wojskowi wileƒscy.
V. Otolaryngolodzy wojskowi lwowscy. Mater.
Nauk. Sekcji Hist. PTOl., 1987, 3, 2, 1-8; Otola-
ryngolodzy wojskowi z Che∏ma, Torunia i Rado-
mia. Mater. Nauk. Sekcji Hist. PTOl., 1987, 3, 2,
9-12; Komunikaty wojenne polskiego laryngo-
loga. Mater. Nauk. Sekcji Hist. PTOl., 1986, 2, 8,
28-33; Bronis∏aw Taczanowski – autor pierw-
szych polskich podr´czników otolaryngologii. Ma-
ter. Nauk. Sekcji Hist. PTOl., 1986, 2, 12, 10-14;
Przeglàd dorobku naukowego otolaryngologów
wojskowych w okresie 1919–1939. Mater. Nauk.
Sekcji Hist. PTOl.,1987, 3, 2, 13-19; Zarys histo-
rii polskiej otolaryngologii wojskowej w okresie
1918–1939. Mater. Nauk. Sekcji Hist. PTOl.,1987,
3, 5, 1-31; Rozprawy na stopnie naukowe otola-
ryngologów polskich w okresie 1867-1939. Mater.
Nauk. Sekcji Hist. PTOl., 1988, 4, 1, 1-12; Zarys
chronologiczny dziejów otolaryngologii polskiej
w okresie 1816-1945. Mater. Nauk. Sekcji Hist.
PTOl., 1988, 4, 2, 1-37; Zarys chronologiczny
dziejów otolaryngologii od czasów staro˝ytnych
do XX wieku. Mater. Nauk. Sekcji Hist. PTOl.,
1989, 5, 1-3, 15-60; Otolaryngolodzy – ofiary
mordu w obozach radzieckich w czasie drugiej
wojny Êwiatowej. Mater. Nauk. Sekcji Hist. PTOl.,
1989, 2, 8-10, 1-14; 1993, nr 8-12; 1996, 12, 1,
3-10; Otolaryngolodzy – ofiary mordu stalinow-
skiego NKWD w czasie drugiej wojny Êwiatowej.
Otolaryng. Pol., 1995, Supl., nr 23, s. 75-80
oraz Magazyn Otorynolaryngologiczny 2005, 4,
2, 43-51; Rys historii laryngoskopii. Otolaryng.
Pol., 1995, Supl., nr 23, 70-74; Otolaryngolodzy
polscy – uczestnicy Powstania Warszawskiego.
Magazyn Otorynolaryngologiczny 2004, Supl.
VI, s. 14-25. 

Napisa∏ siedem wspomnieƒ poÊmiertnych:
Dr med. Stefan Sikorski (6.03.1986–24.12.1972).
Otolaryng. Pol., 1974, 28, 4, 383-384; Pp∏k
w stanie spocz. lek. Stanis∏aw Franek (17.12.1913
–14.03.1987). Lek. Wojsk. 1987, 63, 11-12,

774-776; P∏k dr Olgierd Józef Wandalin P´ski
(1877–1954). Zas∏u˝ony otolaryngolog wojskowej
s∏u˝by zdrowia (wsp. A. Kierzek). Lek. Wojsk.
1991, 67, 11-12, 798-801; Dr med. Antoni Fran-
ciszek Wadoƒ (27.01.1906–30.10.1991). Mater.
Nauk. Sekcji Hist. PTOl., 1992, 8, 7-12, 19-23;
Kmdr por. w stanie spocz. dr med. W∏odzimierz
Sobieniecki (4.02.1923-29.09.1990). Lek. Wojsk.,
1992, 68, 1-2, 109-110; Wspomnienie poÊmiertne
o dr. med. Stanis∏awie Czernicu. Otolaryng. Pol.,
1995, 49, 1, 96-98; Wspomnienie poÊmiertne
o dr. med. Jakubie Janie Biberze. Otolaryng.
Pol., 1998, 52, 6, 751-753. 

Opublikowa∏ 38 ˝yciorysów otolaryngolo-
gów w S∏owniku biograficznym polskich nauk
medycznych XX wieku. Wyd. PAN, Warszawa
1997, T. 2, zeszyt 1, Warszawa 1999, T. 2, zeszyt
2, Warszawa 2000, T. 2, zeszyt 3 i Warszawa 2004,
T. 3, zeszyt 1. Opracowa∏ S∏ownik biograficzny
otolaryngologów polskich 1860–1960 (1600 stron
maszynopisu) i napisa∏ monografi´ pt. Metody
i próby diagnostyczne w otorynolaryngologii (ma-
szynopis). Biogramy ukaza∏y si´ w wydawnictwie
Komograf w 2012 r. jako 764-stronicowe dzie∏o
pt. S∏ownik Biograficzny otolaryngologów pol-
skich XIX I XX wieku.

Od 25 maja 1986 r. by∏ cz∏onkiem honoro-
wym Polskiego Tow. Otolaryngologicznego.
Do partii politycznych nie nale˝a∏. Posiada∏ od-
znaczenia: Krzy˝ Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Z∏oty Krzy˝ Zas∏ugi, Medal za Udzia∏
w Wojnie Obronnej 1939, Bràzowy, Srebrny
i Z∏oty Medal Si∏y Zbrojne w S∏u˝bie Ojczyzny,
Bràzowy i Srebrny Medal Za Zas∏ugi dla Obron-
noÊci Kraju, Medal X-lecia Polski Ludowej, Medal
XXX-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Me-
dal XL-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Z okazji 30-lecia s∏u˝by w Si∏ach Zbrojnych PRL
otrzyma∏ 4 paêdziernika 1981 r. gratulacje od Mi-
nistra Obrony Narodowej i kryszta∏owy puchar
z napisem: XXX lat ˚o∏nierskiej S∏u˝by. 

O˝eni∏ si´ ze Stanis∏awà Marià Bogdaƒskà.
Ma córk´ El˝biet´, ekonomistk´, i syna Leszka,
ortoped´. 

prof. dr med. Andrzej Kierzek
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Szanowna Kole˝anko, Szanowny Kolego,

Spójrz za siebie! Spójrz wokó∏ siebie! Twoje ˝ycie
zwiàzane jest (lub by∏o) z otorynolaryngologià,
w znanych klinikach lub szpitalnych oddzia∏ach,
których dzia∏alnoÊç jest analizowana na ∏amach
czasopism lekarskich, tak˝e tych z wysokim IF, ale
równie˝ i w ma∏ych ambulatoriach niewielkich mia-
steczek. To przecie˝ my wszyscy tworzymy histori´
naszej lekarskiej dyscypliny. 

Obcià˝eni niejednokrotnie nadmiarem pracy,
zapominamy cz´sto o swoich korzeniach, o swoich
poprzednikach. Starajmy si´ jednak ocaliç od zupe∏-
nego zapomnienia to, co ocaliç jeszcze mo˝na. 

Piszmy histori´ polskiej otorynolaryngologii!
Pami´tajmy o tym, ˝e je˝eli nasze pokolenie

tego nie uczyni, byç mo˝e nie wykona tego ju˝ nikt.
Opierajmy si´ na materia∏ach êród∏owych, które
zalegajà jeszcze ró˝norakie archiwa, które w toku
„s∏usznych przemian” mogà ulec likwidacji. Wykorzy-
stajmy relacje osób jeszcze ˝yjàcych, które zazwyczaj
sà cennym wiarygodnym uzupe∏nieniem. Pami´tajmy
o koniecznym dystansie czasowym, dystansie pozwa-
lajàcym uwolniç si´ od pewnego nieobiektywizmu
i nadmiernej „czo∏obitnoÊci”, cech tak cz´sto obserwo-
wanych szczególnie we wspomnieniach poÊmiertnych,
a wi´c w artyku∏ach pisanych w∏aÊnie bez owego czaso-
wego dystansu.

Historia medycyny, a wi´c i historia otorynola-
ryngologii, jest procesem twórczym. Ty tak˝e mo˝esz
si´ przyczyniç do tego aktu. Opisz histori´ Twojej
kliniki, oddzia∏u, ambulatorium. Wspomnij doko-
nania Twojego nauczyciela, kolegi, napisz o sobie.
Pami´ç jest ulotna, a czas ucieka. Nie zapominajmy,
co kiedyÊ powiedzia∏ Aleksander hr. Fredro: „Cudze
rzeczy wiedzieç ciekawoÊç jest, a swoje potrzeba!”
Nie obawiaj si´, ̋ e w Twoim wspomnieniu mogà si´
znaleêç jakieÊ faktograficzne niedostatki czy luki.
Nie martw si´ tym. Pami´taj, co powiedzia∏ jeden
z naszych najwybitniejszych historyków Joachim
Lelewel: „Pisaç, co mo˝na, a nie frasowaç si´, ˝e tu
i ówdzie czegoÊ brak. Przyjdzie drugi i trzeci – i do-
pe∏nià. Tak si´ tworzy∏y i dziÊ jeszcze tworzà wszyst-
kie historje”.

LIST OTWARTY DO P.T. CZ¸ONKÓW NASZEGO TOWARZYSTWA

Owe doniesienia najlepiej uzupe∏nij materia-
∏em ilustracyjnym (zdj´ciami wszelkiego rodzaju,
dokumentami etc.). Forma doniesienia mo˝e byç
dowolna. Materia∏y te najlepiej przeÊlij na podany
ni˝ej adres mailowy lub pocztowy z adnotacjà, ˝e
wyra˝asz zgod´ na ich póêniejsze naukowe wykorzy-
stanie, po którym mogà zostaç zwrócone. 

Mogà one po opracowaniu naukowym zostaç
opublikowane w czasopismach: „Magazynie Otoryno-
laryngologicznym”, „Oto-rynolaryngologii. Przeglàdzie
Klinicznym”, „Polskim Przeglàdzie Otolaryngolo-
gicznym” lub w „Materia∏ach Naukowych Sekcji
Historycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngo-
logów – Chirurgów G∏owy i Szyi”, kwartalniku uka-
zujàcym si´ od 1986 roku, dost´pnym w Bibliotece
Narodowej oraz G∏ównej Bibliotece Lekarskiej,
wydawanym w∏asnym sumptem przez ni˝ej podpisa-
nych. Na materia∏y czekajà równie˝ takie czasopisma
historycznomedyczne, jak np. „Archiwum Historii
i Filozofii Medycyny” czy „Acta Medicorum Polo-
norum”.

Materia∏y przekazane zostanà w terminie póê-
niejszym do Dzia∏u Starej Ksià˝ki Medycznej (daw-
niej Zbiorów Specjalnych) G∏ównej Biblioteki Lekar-
skiej w Warszawie. Spróbuj! Przekonasz si´, ˝e racj´
mia∏ Jan Parandowski, który pisa∏, ˝e „nic tak nie
orzeêwia, nie dodaje animuszu, jak kàpiel w czasie”.

Z wyrazami szacunku 

Przewodniczàcy Sekcji: 
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek 

ul. Rozbrat 5 m 6, 50-334 Wroc∏aw 
tel. 693 521 760 e-mail: andrzejkierzek@wp.pl

Sekretarz: dr med. Zbigniew Szlenk
ul. K. K. Baczyƒskiego 26 m 8, 05-092 ¸omianki

tel. 22 751 39 07 

PS RównoczeÊnie za∏àczamy apel do wszystkich P.T. le-
karzy zwiàzanych z Klinikà Otolaryngologicznà w War-
szawie, która w styczniu 2021 r. obchodziç b´dzie swój
stuletni jubileusz. Uczcij to Êwi´to, nadsy∏ajàc opis Two-
jego z nià zwiàzku.

Wroc∏aw, marzec 2017 r. 

SEKCJA HISTORYCZNA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
OTORYNOLARYNGOLOGÓW 

– CHIRURGÓW G¸OWY i SZYI
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Nowotwory g∏owy i szyi zalicza si´ do jednej
grupy ze wzgl´du na ich zbli˝onà patogenez´
oraz podobieƒstwo obrazu patomorfologicznego
i przebiegu klinicznego. Ponad 90% z∏oÊliwych
nowotworów wyst´pujàcych w obszarze g∏owy
i szyi to nowotwory pochodzenia nab∏onkowego
– raki p∏askonab∏onkowe (ang. head and neck
squamous cell carcinoma – HNSCC) wywodzàce
si´ z anatomicznych okolic górnej cz´Êci uk∏a-
dów pokarmowego i oddechowego, czyli z jamy
ustnej, gard∏a, krtani, jamy nosa, gruczo∏ów Êli-
nowych, ucha, tarczycy lub zatok przynosowych.
Wi´kszoÊç nowotworów tej grupy cechuje si´
g∏ównie miejscowo-regionalnym wzrostem oraz
wzgl´dnie ma∏ym ryzykiem przerzutów odle-
g∏ych. Niepowodzenie ich leczenia wià˝e si´
najcz´Êciej z wystàpieniem miejscowej wznowy
lub wznowy w obr´bie regionalnych w´z∏ów
ch∏onnych szyi (Kordek i in. 2007). Zniekszta∏ce-
nia anatomiczne oraz dysfunkcje czynnoÊciowe
spowodowane zarówno samà chorobà, jak i jej
leczeniem pociàgajà za sobà negatywne skutki
psychologiczne i spo∏eczne oraz znacznie pogar-
szajà jakoÊç ˝ycia chorych (De Graeff i in. 2000,
Howren i in. 2013).

Z danych epidemiologicznych wynika, ̋ e za-
chorowalnoÊç na nowotwory p∏askonab∏onkowe
g∏owy i szyi wykazuje sta∏à tendencj´ wzrosto-
wà. Raki te stanowià 6–10% wszystkich nowo-
tworów z∏oÊliwych oraz sà przyczynà 5% zgonów
z powodu chorób nowotworowych. Rocznie
w Polsce notuje si´ oko∏o 6 tysi´cy nowych za-
chorowaƒ, a na ca∏ym Êwiecie ponad 600 tysi´cy
(2015, http://globocan.iarc.fr). W naszym kraju
najcz´stszym nowotworem p∏askonab∏onkowym
g∏owy i szyi u obu p∏ci jest rak krtani, a nast´p-
nymi z kolei sà: u m´˝czyzn raki dna jamy ustnej
oraz migda∏ka, a u kobiet raki migda∏ka i guzy
Êlinianek przyusznych. 

Pomimo znacznego post´pu w dziedzinie
onkologii HNSCC nadal stanowià istotny pro-
blem terapeutyczny, a efektywnoÊç ich leczenia

ASSESSMENT OF CANCER STEM CELLS AND
ANGIOGENESIS IN SQUAMOUS CELL CARCINOMA
OF THE HEAD AND NECK

Despite significant progress in oncology, squamous
cell carcinomas of the head and neck remain a signi-
ficant therapeutic problem and effectiveness of
treatment has been remaining for the last 40 years.
Studies on the initiation of carcinogenesis has led to
the formulation of the two main theories describing
the development of cancer – stochastic theory and
the hierarchical theory. Hierarchical theories of cancer
formation assumes the existence of dominating cell
population in the tumor, known as cancer stem cells
(CSC) or tumor-initiating cells (TIC). Cancer stem
cells are isolated based on the expression of specific
markers. In head and neck squamous cell carcinoma
numerous publications relate to the expression of
CD44, CD24, CD133 and ALDH1A1 on tumor cells.
It seems that the CSC may be relevant in clinical
practice. 

(Mag. ORL, 2017, 61, XVI, 9–22)

Key words:
head and neck squamous cell carcinoma, cancer
stem cells, tumor markers, tumorigenesis

Klinika Otorynolaryngologii 
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NOWOTWOROWE KOMÓRKI
MACIERZYSTE W RAKACH 

P¸ASKONAB¸ONKOWYCH G¸OWY I SZYI
dr med. Tomasz Szafarowski, dr med. Miros∏aw Szczepaƒski*, 
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
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pozostaje na poziomie sprzed 40 lat (Carvalho
i in. 2005). Naturalny przebieg kliniczny oraz
rokowanie w poszczególnych przypadkach zale˝y
mi´dzy innymi od umiejscowienia guza, stopnia
zaawansowania klinicznego, statusu regional-
nych w´z∏ów ch∏onnych g∏owy i szyi oraz stopnia
z∏oÊliwoÊci histologicznej nowotworu (Kordek
i in. 2007). W Polsce 5-letnie prze˝ycie chorych
na nowotwór krtani w ciàgu ostatnich 15 lat po-
zostawa∏o na poziomie 50,6% w przypadku m´˝-
czyzn, a w przypadku kobiet nieznacznie wzro-
s∏o: z 60,4% do 62,7%. Na Êwiecie Êrednie 5-letnie
prze˝ycie dla chorych obojga p∏ci wynosi 55%
(http://globocan.iarc.fr). Najgorsze wyniki lecze-
nia wià˝à si´ z rakiem gard∏a dolnego. Nawet
gdy jest on rozpoznany w niskim stopniu za-
awansowania, 5-letnie prze˝ycie dotyczy tylko
oko∏o 30% chorych.

Wspó∏czesne mo˝liwoÊci wczesnej diagno-
styki oraz leczenia nowotworów g∏owy i szyi sà
ograniczone z powodu niewyjaÊnionej patogenezy
tych raków. Pomimo post´pu wiedzy medycznej
i licznych badaƒ poÊwi´conych biologii nowotwo-
rów oraz molekularnemu pod∏o˝u kancerogenezy
nie uda∏o si´ ustaliç jednoznacznej przyczyny
procesu nowotworzenia. WÊród wielu czynników
inicjujàcych ten proces palenie tytoniu oraz nad-
mierne spo˝ywanie alkoholu wyst´puje w udo-
wodnionym zwiàzku przyczynowym z cz´stoÊcià
wyst´powania HNSCC (Blot i in. 1988). W nowo-
tworach ustnej cz´Êci gard∏a obserwuje si´ wy-
st´powanie onkogennych typów HPV 16 i 18.
W badaniach zauwa˝alny jest znaczny wzrost
liczby chorych na HNSCC, u których potwier-
dzono obecnoÊç HPV. Rosnàca cz´stoÊç zachoro-
waƒ na nowotwory o wirusowej etiopatogenezie
wià˝e si´ mi´dzy innymi ze zmianà zachowaƒ
seksualnych (Castellsague i in. 2016).

Prze∏omowym odkryciem w badaniach nad no-
wotworami by∏o wyizolowanie w 1997 roku przez
J.E. Dicka i D. Bonneta nowotworowych komórek
macierzystych (ang. cancer stem cells – CSC).
Identyfikacja tych komórek sta∏a si´ podstawà
do opracowania nowych teorii rozwoju choroby
nowotworowej, w których uwzgl´dniono z∏o˝o-
noÊç procesów kancerogenezy oraz zró˝nico-
wanie stopnia wra˝liwoÊci komórek na leczenie.
Poznanie molekularnego pod∏o˝a kancerogenezy
z uwzgl´dnieniem znaczenia w tym procesie CSC
byç mo˝e pozwoli zrozumieç, dlaczego powszech-
nie stosowane leczenie przeciwnowotworowe jest
niewystarczajàco skuteczne. WyjaÊnienie mecha-
nizmów nowotworzenia, przerzutowania oraz
opornoÊci na wdro˝one schematy terapeutyczne
to bez wàtpienia jeden z priorytetów wspó∏czesnej
onkologii (Bonnet i Dick 1997).

MODELE KANCEROGENEZY

Badania nad inicjacjà kancerogenezy, promo-
cjà oraz progresjà nowotworzenia, a tak˝e nad po-
wstaniem wznowy doprowadzi∏y do sformu∏owa-
nia dwóch g∏ównych teorii opisujàcych rozwój
choroby nowotworowej – teorii stochastycznej
oraz teorii hierarchicznej (Major i in. 2013).

Stochastyczna teoria rozwoju 
choroby nowotworowej

Ju˝ na poczàtku ery zapoczàtkowanej przez
wielkich patologów eksperymentalnych XIX wie-
ku zauwa˝ono, ˝e wiele nowotworów wykazuje
zró˝nicowanie morfologiczne. J.P. Müller oraz
R. Virchow zaobserwowali pod mikroskopem wy-
jàtkowà ró˝norodnoÊç morfologicznà komórek
nowotworowych w obr´bie guza. Zjawisko to
okreÊlono terminem: heterogennoÊç guza, a t∏u-
maczono w dwojaki sposób. Wed∏ug pierwszej
koncepcji podczas podzia∏u komórek nowotwo-
rowych dochodzi do akumulacji losowych muta-
cji, które powodujà zró˝nicowanie genetyczne
komórek. Nabyte mutacje dajà pewnej grupie
komórek nowotworowych w guzie przewag´ kon-
kurencyjnà nad innymi komórkami, nieposiada-
jàcymi tej mutacji. Dzielàc si´ dalej, komórki te
tworzà tzw. klon komórek bardzo podobnych
pod wzgl´dem morfologicznym. Wed∏ug drugiej
koncepcji heterogennoÊç nowotworu mo˝e byç
wynikiem zró˝nicowanego mikroÊrodowiska ko-
mórek w obr´bie guza (Dick 2008).

W 1976 roku P.C. Nowell zaproponowa∏ tzw.
stochastyczny, klonalny model kancerogenezy.
Zgodnie z tym modelem nowotwór powstaje z po-
jedynczej komórki, która w ciàgu swojego ̋ ycia aku-
muluje mutacje i staje si´ komórkà nowotworowà,
wykazujàcà zdolnoÊç do niekontrolowanych podzia-
∏ów. Wszystkie komórki guza sà identyczne (homo-
genne) i dysponujà takim samym potencja∏em
rozwojowym, dlatego ka˝da z nich jest zdolna do in-
dukowania progresji nowotworu. NiejednorodnoÊç
funkcjonalna wynika z losowych (stochastycznych)
czynników, wp∏ywajàcych na zachowanie poszcze-
gólnych komórek guza. Mogà to byç czynniki we-
wn´trzne np. zmienione st´˝enia czynników trans-
krypcyjnych lub zaburzenia szlaków sygna∏owych,
lub nabyte, do których autor zaliczy∏ mi´dzy inny-
mi czynniki gospodarza, mikroÊrodowiska, a tak˝e
odpowiedê immunologicznà. Zaproponowany przez
Nowella model bazuje na za∏o˝eniu, ˝e nowotwór
jest chorobà proliferacyjnà, i uzasadnia powstawa-
nie nowotworu w konsekwencji zmian przednowo-
tworowych (stopniowa progresja od metaplazji
poprzez dysplazj´ do nowotworu) (Nowell 1976,
Monroe i in. 2011) (ryc. 1).
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Ryc.1. Genetyczny model klonalnej progresji nowotworów g∏owy i szyi – teoria stochastyczna (wg Nowell 1976
– w modyfikacji w∏asnej)

Klonalny model kancerogenezy nie wyjaÊnia
jednak innych podstawowych cech nowotworu,
mi´dzy innymi heterogennoÊci komórek gu-
za pod wzgl´dem fenotypu, zdolnoÊci prolifera-
cji, potencja∏u ró˝nicowania oraz opornoÊci
na zastosowanà terapi´. Nie uwzgl´dnia tak˝e
faktu, ˝e nie wszystkie komórki guza posiadajà
potencja∏ nowotworzenia oraz przerzutowania
(Ricci-Vitiani i in. 2009). Mimo wskazanych nie-
dostatków model ten sta∏ si´ podstawà wspó∏-
czeÊnie stosowanych metod leczenia nowotwo-
rów, których g∏ównym celem jest niszczenie
szybko dzielàcych si´, proliferujàcych lub zró˝ni-
cowanych komórek guza. Ze wzgl´du jednak
na cz´sto wyst´pujàcà opornoÊç na leczenie oraz
znaczne zró˝nicowanie cech nowotworów nie
zaprzestano poszukiwaƒ bardziej satysfakcjonu-
jàcych interpretacji molekularnego pod∏o˝a nowo-
tworzenia (Zhang i in. 2010).

Hierarchiczna teoria rozwoju 
choroby nowotworowej 

– nowotworowe komórki macierzyste
Istnienie nowotworowych komórek macie-

rzystych podejrzewano od poczàtków XIX wieku.
W stuleciu tym powsta∏o wiele prac wskazujà-
cych na skomplikowanà struktur´ nowotworów
oraz ich histopatologiczne zró˝nicowanie.

W 1855 roku R. Virchow opisa∏ histologiczne
podobieƒstwo potworniaka do tkanek rozwijajàce-
go si´ p∏odu oraz zasugerowa∏ mo˝liwoÊç zwiàzku
mi´dzy tymi dwiema ró˝nymi tkankami (Ribatti
2012). W 1961 roku C. Southam i A. Brunschwig
wykazali, ˝e komórki pobrane od chorych na no-
wotwór z∏oÊliwy, a nast´pnie wszczepione tym
samym chorym pod skór´ tylko w niewielkim
stopniu formowa∏y nowe ogniska nowotworu
(Southam 1961). W 1985 roku dokonano odkry-
cia potwierdzajàcego istnienie komórek nowo-
tworowych o cechach komórek macierzystych.
A.W. Hamburger i S.E. Salmon wykazali, ˝e nie
wszystkie komórki wyizolowane z guzów litych
majà t´ samà zdolnoÊç do proliferacji oraz nowo-
tworzenia. Tylko jedna na 1000 komórek guza no-
wotworowego jest zdolna do tworzenia guza
(Hamburger i Salmon 1977). Wi´kszoÊç badaƒ
nad obecnoÊcià CSC przeprowadzono na nowo-

tworach uk∏adu krwiotwórczego. ObecnoÊç CSC
in vivo po raz pierwszy potwierdzi∏ w 1994 roku
J.E. Dick u chorego na ostrà bia∏aczk´ szpikowà
(ang. acute myeloid leukemia – AML) (Lapidot
i in. 1994). Nied∏ugo potem wykazano, ˝e tylko
niewielka liczba komórek w masie nowotworowej
jest fenotypowo podobna do komórek macierzy-
stych, a przeszczepiona do myszy z upoÊledzonà
odpornoÊcià immunologicznà (ang. non-obese
diabetic mice with severe combined immunodefi-
ciency disease, NOD/SCID – myszy z cukrzycà nie-
powodujàcà oty∏oÊci, z ostrym, z∏o˝onym upo-
Êledzeniem odpornoÊci) subpopulacja komórek
o fenotypie CD34hi/CD38low odtwarza iden-
tycznà morfologicznie postaç AML (Bonnet i
Dick 1997). Od tego czasu powsta∏y liczne publi-
kacje, których autorzy wykazywali obecnoÊç CSC
w ró˝nych typach nowotworów. W 2003 roku
Al-Hajj i wspó∏pracownicy zidentyfikowali i wy-
izolowali, z wykorzystaniem antygenów powierzch-
niowych CD44+/CD24–, nowotworowe komórki
macierzyste w raku sutka, potwierdzajàc tym
samym wyst´powanie CSC w guzach litych.
W swojej pracy udowodnili, ˝e subpopulacja ko-
mórek raka piersi o fenotypie CD44+/CD24– by∏a
w stanie odtwarzaç heterogenny typ nowotworu.
Wykazali równie˝, ̋ e niewielka liczba (100) komó-
rek o fenotypie CD44+/CD24– ma w∏aÊciwoÊci
odtwarzania guza w warunkach doÊwiadczalnych
in vivo, a nawet wielokrotnie pasa˝owane komór-
ki zachowujà fenotyp CD44+/CD24– (Al-Hajj
i in. 2003). W kolejnych latach wyst´powanie
CSC potwierdzono w innych guzach litych: w gu-
zie mózgu, prostaty, jelita grubego, trzustki i raku
p∏uca (Singh i in. 2004, Collins i in. 2005, Dalerba
i in. 2007, Ho i in. 2007 Li i in. 2007, ). ObecnoÊç
CSC w rakach g∏owy i szyi po raz pierwszy opisali
w 2007 roku M.E. Prince i wspó∏pracownicy któ-
rzy przy u˝yciu cytofluorymetrii przep∏ywowej
(ang. fluorescence activated cell sorting – FACS)
wyizolowali nowotworowe komórki macierzyste,
wykorzystujàc obecnoÊç na ich powierzchni czàste-
czek CD44+. Wyizolowane z g∏ównej masy guza,
a nast´pnie przeszczepione komórki o fenotypie
CD44+ w modelu doÊwiadczalnym wykazywa∏y
potencja∏ formowania guza oraz odtwarzania zró˝-
nicowanej postaci nowotworu (Prince i in.2007).
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Powy˝sze obserwacje pozwala∏y wnioskowaç,
˝e w obr´bie nowotworu istnieje pewna niewielka
populacja komórek nowotworowych zdolna do samo-
odnowy oraz odpowiedzialna za rozwój nowotworu,
utrzymanie jego masy, a tak˝e wznow´ i tworzenie
przerzutów. Teoria hierarchiczna zak∏ada istnienie
komórek odgrywajàcych dominujàcà rol´ w guzie.
Nazwano je nowotworowymi komórkami macie-
rzystymi lub komórkami inicjujàcymi powstanie
nowotworu (ang. tumor-initiating cells – TIC)
(Wicha, Liu i Dontu 2006). Zgodnie ze stanowi-
skiem American Association for Cancer Research
nowotworowe komórki macierzyste znajdujà si´
na samym szczycie w hierarchii komórek guza
nowotworowego (ryc. 2).

W Êwietle najnowszej wiedzy CSC wykazujà
potencja∏ formowania guza oraz odpowiadajà
za jego rozwój i progresj´. Majà równie˝ zdol-
noÊç tworzenia fenokopii guza, zarówno w przy-
padku przerzutowania, jak i w modelach do-
Êwiadczalnych in vivo (ksenografty). Ponadto sà
zdolne do samoodnowy oraz ró˝nicowania si´
w ró˝ne typy komórek nowotworowych, czyli
majà cechy typowe dla somatycznych komórek
macierzystych (ang. adult stem cell – ASC),

a tak˝e do ró˝nicowania si´ w ka˝dy rodzaj komó-
rek, co uzasadnia heterogennà postaç guza nowo-
tworowego (Wicha i in. 2006, Prince i in. 2007,
Dick 2008, ). Zaznaczmy w tym momencie, ˝e
jakkolwiek okreÊlenie: nowotworowe komórki ma-
cierzyste wskazuje na wspólne cechy CSC i macie-
rzystych komórek somatycznych, to jednak nie
okreÊla pochodzenia CSC (Al-Hajj i in. 2003,
Major, Pitty i Farah 2013).

Pochodzenie nowotworowych komórek ma-
cierzystych wcià˝ nie jest jednoznacznie po-
twierdzone. Transformacja prawid∏owej komór-
ki w komórk´ nowotworowà jest wieloetapowym
procesem. Wynika najprawdopodobniej z nagro-
madzenia mutacji w obr´bie DNA (Hanahan i
Weinberg 2000). Mo˝liwe, ˝e CSC powstajà z pra-
wid∏owych (somatycznych) komórek macierzy-
stych, które podlegajàc dzia∏aniu licznych czynni-
ków kancerogennych, ulegajà przekszta∏ceniu
w nowotworowe komórki macierzyste na skutek
kumulacji zmian mutagennych (Monroe i in.
2011). CSC mogà tak˝e powstawaç z cz´Êciowo
zró˝nicowanych (progenitorowych) komórek
obecnych w danej niszy, a tak˝e pochodziç z ko-
mórek somatycznych w pe∏ni zró˝nicowanych

Rycina 2. Stochastyczny oraz hierarchiczny model nowotworzenia (wg (Dick 2008), w modyfikacji w∏asnej)
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lub komórek nowotworowych, które w wyniku
gromadzonych mutacji nabywajà cech CSC
(Krivtsov i in. 2006).

Jak zauwa˝ono powy˝ej, w modelu hierar-
chicznym CSC stanowià niewielkà pul´ komórek
(<10%) w ca∏ej masie guza nowotworowego. Ich
obecnoÊç wyjaÊnia wàtpliwe dotychczas aspekty
molekularnego pod∏o˝a nowotworzenia. Uwa˝a
si´, ˝e istnienie nowotworowych komórek ma-
cierzystych mo˝e byç przyczynà nieskutecznoÊci
dotychczasowych metod leczenia nowotworów.
Stosowane obecnie konwencjonalne terapie,
obejmujàce chirurgi´, radioterapi´, chemiotera-
pi´ oraz immunoterapi´, ukierunkowane sà
na niszczenie szybko dzielàcych si´, proliferujà-
cych lub zró˝nicowanych komórek guza. Dzia∏a-
nia te prowadzà do redukcji masy nowotworu,
jednak z regu∏y sà nieefektywne, poniewa˝ ko-
mórki CSC rzadko ulegajà podzia∏om, w czym
mo˝na upatrywaç przyczyn nawrotu choroby.
Poza tym udowodniono, ˝e CSC, podobnie jak
somatyczne komórki macierzyste, sà bardziej
oporne na dzia∏anie chemio- i radioterapii ni˝
pozosta∏e komórki guza (Gunthert i in. 1991,
Monroe i in. 2011), a tak˝e dzielà si´ asyme-
trycznie. Asymetryczny podzia∏ nowotworowej
komórki macierzystej polega na tym, ˝e wytwa-
rza ona komórk´ zró˝nicowanà oraz jednà nie-
zró˝nicowanà komórk´ macierzystà, co umo˝li-
wia utrzymanie liczby CSC na sta∏ym poziomie.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w prawid∏owych warunkach
somatyczne komórki macierzyste rzadko ulegajà
podzia∏om (Jaenisch i Young 2008) (ryc. 2).

METODY IDENTYFIKACJI NOWOTWOROWYCH
KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Nowotworowe komórki macierzyste izoluje
si´ na podstawie ekspresji okreÊlonych markerów.
Najcz´Êciej wykorzystuje si´ w tym celu identyfi-
kacj´ czàsteczek bia∏kowych wyst´pujàcych na
powierzchni komórek nale˝àcych do grupy CD
(ang. cluster of differentiation – CD). Innymi
metodami sà: oznaczanie aktywnoÊci enzymów
komórkowych, np. dehydrogenazy aldehydowej
ALDH1A1, uzyskiwanie populacji pobocznej
(ang. side population – SP) oraz wykorzystywanie
zdolnoÊci CSC do tworzenia kolonii komórkowych
w hodowlach in vitro. Dotychczas nie znaleziono
jednego, uniwersalnego markera, którego obec-
noÊç pozwala∏aby zidentyfikowaç CSC. Dla ka˝de-
go nowotworu charakterystyczne sà inne markery,
na podstawie których izoluje si´ CSC z masy
guza (Alison i in. 2010). Subpopulacja komórek
wyizolowana in vitro z wykorzystaniem wymienio-
nych metod jest nast´pnie przeszczepiana do my-

sich modeli z upoÊledzonà odpornoÊcià w celu
udowodnienia in vivo cech nowotworowych ko-
mórek macierzystych, czyli zdolnoÊci do nowo-
tworzenia (ang. tumorigenicity) oraz zdolnoÊci
do samoodnowy (ang. self-renewing).

Markery powierzchniowe
Poniewa˝ do tej pory brak jednego, uniwersal-

nego markera identyfikujàcego CSC, w dost´pnym
piÊmiennictwie przedstawiane sà liczne badania,
których celem by∏a analiza jednoczeÊnie kilku po-
tencjalnych markerów CSC.

Glikoproteina CD44
CD44 to wielofunkcyjna glikoproteina, sta-

nowiàca jednà z pi´ciu grup bia∏ek adhezyjnych,
reprezentujàca typ I bia∏ek b∏onowych. Jej wy-
st´powanie stwierdzono na kilku typach komó-
rek mezenchymalnych i zarodkowych. CD44
po raz pierwszy zosta∏a opisana w 1980 r. jako
antygen powierzchniowy limfocytów T oraz gra-
nulocytów. B´dàc jednoczeÊnie receptorem po-
wierzchniowym, CD44 odgrywa kluczowà rol´
w interakcjach komórki ze sk∏adnikami macierzy
pozakomórkowej (fibronektynà, glikanami, hia-
luronianami i kolagenem) (Zoller 2011).

Dzi´ki interakcji z kwasem hialuronowym
CD44 poÊredniczy w pobudzaniu procesów adhe-
zji, agregacji, migracji i proliferacji komórkowej
oraz w angiogenezie. Receptory adhezyjne (zwane
tak˝e komórkowymi czàsteczkami adhezyjnymi,
ang. cell adhesion molecules – CAM), do których
nale˝y CD44, odgrywajà istotnà rol´ w morfoge-
nezie, utrzymywaniu integralnoÊci oraz migracji
komórek nab∏onka. Ka˝da z wymienionych w∏aÊci-
woÊci biologicznych CD44 ma istotne znaczenie
dla fizjologii komórki, jednak w warunkach nowo-
tworzenia obecnoÊç CD44 na powierzchni komó-
rek znacznie u∏atwia, a wr´cz umo˝liwia ekspansj´
nowotworowà. Zaburzenia ekspresji oraz w∏aÊci-
wego funkcjonowania czàsteczek adhezyjnych
powodujà zmian´ wykszta∏conych po∏àczeƒ mi´-
dzykomórkowych oraz dezorganizacj´ cytoszkiele-
tu. Ma to wp∏yw na zdolnoÊç komórek nowotworo-
wych do odrywania si´ od masy guza, a tym sa-
mym zwi´ksza jego zdolnoÊç do inwazyjnoÊci
(Ohene-Abuakwa i Pignatelli 2000).

Inne funkcje przypisywane czàsteczkom
CD44 to poÊredniczenie w oddzia∏ywaniach mi´-
dzy komórkami oraz udzia∏ w aktywacji limfocy-
tów T, uwalnianiu cytokin i ruchu komórek
(Wang i in. 2009). Przyjmuje si´ tak˝e, ˝e CD44
mo˝e u∏atwiaç degradacj´ macierzy zewnàtrzko-
mórkowej poprzez regulacj´ aktywnoÊci proteaz,
zw∏aszcza metaloproteinaz, których dzia∏anie
wykorzystywane jest w stanach zapalnych,



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY14

gojeniu si´ ran, a tak˝e w czasie angiogenezy
i penetracji tkanek przez komórki nowotworowe
(Nikiel 2006). Wykazano, ˝e ekspresja bia∏ek
CD44 zwi´ksza zdolnoÊç komórek guza do two-
rzenia przerzutów (Manten-Horst i in. 1995).

Ekspresj´ CD44 stwierdzono na wielu ko-
mórkach, mi´dzy innymi na komórkach nab∏on-
kowych, limfocytach, fibroblastach oraz komór-
kach glejowych. Brak ekspresji CD44 opisano
natomiast na powierzchni hepatocytów, p∏ytek
krwi oraz komórek skóry w∏aÊciwej (Manten-
-Horst i in. 1995). CD44 wyst´puje w postaci
wielu izoform, których obecnoÊç jest wynikiem
alternatywnego sk∏adania mRNA (ang. alternative
splicing). Najcz´Êciej wyst´puje w postaci standar-
dowej (CD44s), jednak w wyniku alternatywnego
sk∏adania mRNA mogà powstawaç izoformy ró˝-
niàce si´ budowà domeny zewnàtrzkomórkowej.
Wariant niezawierajàcy regulowanych w tym
procesie eksonów jest nazywany standardowym,
natomiast poszczególne izoformy nazywa si´
wariantami (CD44v). U cz∏owieka opisuje si´
izoformy v1–v10.

W badaniach prezentowanych w dost´pnym
piÊmiennictwie odnotowano znaczne ró˝nice,  jeÊli
chodzi o korelacj´ ekspresji CD44 z rokowaniem
w zale˝noÊci od lokalizacji nowotworu w obr´bie
g∏owy i szyi. Niektóre doniesienia wskazujà
na istotnà wartoÊç prognostycznà CD44 w rakach
g∏owy i szyi, zw∏aszcza w rakach jamy ustnej,
w których ni˝sza ekspresja CD44 koreluje z wi´k-
szà zdolnoÊcià do powstawania wznowy oraz two-
rzenia przerzutów (Wang i in. 2009).

Chen i wspó∏pracownicy w swojej meta-
analizie oceniajàcej znaczenie ekspresji CD44
w HNSCC nie wykazali istotnego zwiàzku pomi´-
dzy czynnikami kliniczno-patologicznymi (TNM)
a ekspresjà CD44 w rakach jamy ustnej. Zaob-
serwowali natomiast, ˝e wi´ksza ekspresja
CD44 wià˝e si´ z d∏u˝szym okresem ̋ ycia do wy-

stàpienia wznowy. W odniesieniu do raka krtani
autorzy wykazali, ˝e wy˝sza ekspresja CD44 ko-
reluje z wi´kszym zaawansowaniem guza wg
klasyfikacji TNM, ni˝szym jego zró˝nicowaniem
oraz krótszym okresem prze˝ycia. Wskazali jedno-
czeÊnie, ̋ e CD44 jest istotnym czynnikiem progno-
stycznym w grupie nowotworów o tej lokalizacji
(Chen i in. 2014). Przedstawione obserwacje
znajdujà potwierdzenie w badaniach w∏asnych,
w których wykazaliÊmy wi´kszà ekspresj´ CD44
w guzach o wy˝szym stopniu zaawansowania
TNM (Szafarowski 2016).

Reasumujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e nasilenie
ekspresji CD44 ma ró˝nà wartoÊç prognostycznà
w HNSCC w zale˝noÊci od lokalizacji nowotwo-
ru, jednak wcià˝ brak wyt∏umaczenia, dlaczego
tak si´ dzieje. Przedstawione fakty wskazujà
na CD44 jako czynnik o potencjalnej wartoÊci
diagnostycznej, ale ze wzgl´du na doÊç znaczne
rozbie˝noÊci danych z piÊmiennictwa konieczne
sà dalsze badania w celu ustalenia roli CD44 jako
biomarkera CSC oraz w celu wyjaÊnienia znacze-
nia tych komórek w kancerogenezie. Reprezen-
tatywne obrazy mikroskopowe ekspresji CD44
przedstawiono na rycinie 3. 

Glikoproteina CD24
CD24 jest powierzchniowà glikoproteinà

zakotwiczonà przez glikozylofosfatydyloinozytol
na powierzchni komórek nowotworowych. Funk-
cjonuje w interakcjach komórka–komórka i ko-
mórka–macierz, jednak wiele funkcji tego bia∏ka
pozostaje nieznane (Lee i in. 2010). CD24 po raz
pierwszy wykryto u myszy jako ciep∏ostabilny
antygen, który nast´pnie wykorzystywano jako
marker ró˝nicowania si´ komórek uk∏adu krwio-
twórczego i nerwowego. Sugeruje si´, ˝e obec-
noÊç CD24 sprzyja powstawaniu przerzutów.
CD24 jest ligandem P-selektyny – receptora
adhezji wyst´pujàcego na aktywowanych komór-

Ryc. 3. Reprezentatywne obrazy mikroskopowe ekspresji CD44: (A) kontrola izotypowa w HNSCC,
(B) ekspresja CD44 w HNSCC w guzie T4, (C) ekspresja CD44 w kontrolnej b∏onie Êluzowej; (x200)

A B C
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kach Êródb∏onka i p∏ytkach krwi. Takie wspó∏od-
dzia∏ywanie u∏atwia przedostawanie si´ komórek
nowotworowych do krwiobiegu podczas prze-
rzutowania (Aigner i in. 1998). Ekspresj´ CD24
opisano w raku jajnika, piersi, prostaty, p´cherza
moczowego, nerek, raku drobnokomórkowym
p∏uc oraz w innych ludzkich nowotworach (Allegra
i Trapasso 2012). Zwiàzek CD24 ze zdolnoÊcià
do przerzutowania podkreÊla rol´ tego markera
jako czynnika prognostycznego oraz markera CSC.
W badaniach nad rakiem piersi udowodniono
obecnoÊç CD24 wraz z CD44 na powierzchni
macierzystych komórek nowotworowych. Jedno-
czesne wykorzystanie CD24 i CD44 do identyfi-
kacji CSC w innych nowotworach wzbudzi∏o du˝e
zainteresowanie (Al-Hajj i in. 2003, Lee i in.
2010). W badaniach w∏asnych potwierdziliÊmy
zwiàzek pomi´dzy ekspresjà CD24 a obecnoÊcià
przerzutów do w´z∏ów ch∏onnych szyi (Szafarow-
ski 2016). Reprezentatywne obrazy mikrosko-
powe ekspresji CD24 przedstawiono na rycinie 4.

Glikoproteina CD133
CD133 (prominina-1) jest markerem po-

wierzchniowym wykorzystywanym do identyfi-
kacji komórek macierzystych (SC) oraz nowo-
tworowych komórek macierzystych (CSC). Jest to
glikoproteina zbudowana z pi´ciu domen prze-
zb∏onowych, nale˝àca do rodziny prominin. Po-
wszechnie wyst´puje w mikrokosmkach i rz´skach
(Corbeil i in. 2001). Sugeruje si´, ˝e mo˝e od-
grywaç istotnà rol´ w utrzymywaniu odpowied-
niego sk∏adu lipidowego b∏ony komórkowej,
jednak pe∏ny zakres jej funkcji wcià˝ nie jest jed-
noznacznie wyjaÊniony (Roper i in. 2000). Gliko-
proteina CD133 po raz pierwszy zosta∏a opisana
na powierzchni ludzkich komórek macierzystych
uk∏adu hematopoetycznego w 1997 roku (Miraglia
i in. 1997). Ze wzgl´du na wyst´powanie na po-
wierzchni komórek uk∏adu hematopoetycznego

znalaz∏a zastosowanie jako marker somatycz-
nych komórek macierzystych. Kolejne badania
wykaza∏y jej wyst´powanie na powierzchni SC
w ró˝nych narzàdach i tkankach, mi´dzy innymi
w tkance nerwowej, na powierzchni Êródb∏onka
naczyƒ, w komórkach nab∏onka prostaty, na po-
wierzchni komórek progenitorowych (Peichev
i in. 2000, Uchida i in. 2000). Singh z zespo∏em
jako pierwsi u˝yli CD133 jako markera CSC
w nowotworach oÊrodkowego uk∏adu nerwowego.
W kolejnych badaniach zaobserwowano wyst´-
powanie CD133 na powierzchni komórek majà-
cych cechy CSC w bia∏aczce, raku wàtroby i raku
prostaty (Yin i in. 1997, Singh i in. 2004, Collins
i in. 2005, Suetsugu i in. 2006).W przypadku
HNSCC komórki o fenotypie CD133hi wykazywa∏y
wi´kszy potencja∏ proliferacyjny (ang. clonogeni-
city), wi´kszà zdolnoÊç do tworzenia klonów
w hodowli in vitro oraz wi´kszy potencja∏ formo-
wania guza (ang. tumorigenicity) w modelu do-
Êwiadczalnym myszy z upoÊledzonà odpornoÊcià
w porównaniu z populacjà CD133low (Wei i in.
2009). Dost´pne wyniki badaƒ eksperymental-
nych dowodzà, ˝e CD133 jest jednym z marke-
rów komórek macierzystych raka krtani (Zhou
i in. 2007).

Udowodniono ponadto, ˝e ekspresja CD133
jest wartoÊciowym czynnikiem prognostycznym
w raku jelita grubego oraz ˝e wi´ksza ekspresja
CD133 w raku jelita grubego i odbytnicy wià˝e
si´ z gorszym rokowaniem, wi´kszym zaawanso-
waniem nowotworu oraz wyst´powaniem prze-
rzutów (Chen i in. 2013).

Mechanizm, w jakim CD133 bierze udzia∏
w rozwoju guza oraz powstawaniu przerzutów,
nie jest dostatecznie poznany (Canis i in. 2012).
W badaniach w∏asnych Canis i wspó∏pracownicy
wykazali, ˝e komórki o fenotypie CD133(+) majà
1000-krotnie wi´kszy potencja∏ tworzenia guza
u myszy z upoÊledzonà odpornoÊcià (SCID) ni˝

Ryc.4. Reprezentatywne obrazy mikroskopowe ekspresji CD24: (A) kontrola izotypowa w HNSCC,
(B) ekspresja CD24 w guzie (N0) w HNSCC, (C) ekspresja CD24 w guzie (N+) w HNSCC; (x200)
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CD133(–) (Canis i in. 2013). Podobne wyniki
uzyskali Wei i wspó∏pracownicy (Wei i in. 2014),
jednak niewiele jest prac oceniajàcych kliniczne
znaczenie ekspresji CD133 w HNSCC. Ravindran
i Devaraj wykazali istotnà zale˝noÊç pomi´dzy
nasilonà ekspresjà CD133 a wy˝szym stopniem
zaawansowania raków jamy ustnej (Ravindran
i Devaraj 2012). Cytowani Canis z zespo∏em
w przypadku raków g∏owy i szyi zaobserwowali
gorsze rokowanie w grupie chorych z nasilonà
ekspresjà CD133 (Canis i in. 2012). W kilku ba-
daniach wykazano, ˝e ekspresja CD133 zwià-
zana jest z obecnoÊcià przerzutów do w´z∏ów
ch∏onnych szyi, co potwierdzono tak˝e w bada-
niach w∏asnych (Szafarowski 2016). Yu i wspó∏-
pracownicy analizujàc 83 przypadki raka krtani,
opisali korelacj´ mi´dzy ekspresjà CD133 a stop-
niem z∏oÊliwoÊci histologicznej, zaawansowaniem
pTNM i wystepowaniem przerzutów do w´z∏ów
ch∏onnych. Wykazali tak˝e, ˝e zarówno ca∏kowity
czas prze˝ycia (OS), jak i czas do pierwszej wzno-
wy w przypadku chorych z ekspresjà CD133
by∏y znacznie krótsze ni˝ w grupie chorych
CD133-ujemnych. Wyniki ich badaƒ sugerujà, ̋ e
ekspresja CD133 mo˝e byç wa˝nym czynnikiem
rokowniczym w rakach krtani (Yu i in. 2014). Z ko-
lei Lu i wspó∏pracownicy opisali korelacj´ pomi´dzy
ekspresjà CD133 a obecnoÊcià przerzutów do w´-
z∏ów ch∏onnych w rakach nag∏oÊni (Lu i in. 2011). 

W piÊmiennictwie dost´pne sà tak˝e wyniki
badaƒ Chiou i wspó∏pracowników w których wi´k-
sza ekspresja CD133 korelowa∏a z wi´kszym za-
awansowaniem guza oraz gorszym rokowaniem
u chorych na raka jamy ustnej (Chiou i in. 2008).
Udzia∏ CD133 w patomechanizmie tworzenia prze-
rzutów pozostaje nieznany. Z badaƒ Yu i wspó∏-
pracowników wynika, ˝e w guzach z ekspresjà
CD133 dochodzi do zmniejszenia ekspresji genu
KAI1/CD82 (ang. metastasis suppressor protein),

który jest genem supresji przerzutów (Yu i in.
2014), a ponadto aktywacja kinazy bia∏kowej Src
umo˝liwia przemian´ nab∏onkowo-mezenhymalnà
(ang. epithelial-mesenchymal transition – EMT)
a tym samym powstanie przerzutów. Na podsta-
wie swoich badaƒ Chen z zespo∏em stwierdzili, ˝e
CD133 mo˝e stanowiç substrat dla kinazy Src,
a poprzez domen´ wewnàtrzkomórkowà mo˝e
wp∏ywaç na polaryzacj´ komórki oraz inicjacj´
procesu EMT (Chen i in. 2011). Reprezentatywne
obrazy mikroskopowe ekspresji CD133 przedsta-
wiono na rycinie 5. 

Dehydrogenaza aldehydowa (ALDH)
Dehydrogenaza aldehydowa (ALDH) jest we-

wnàtrzkomórkowym enzymem wyst´pujàcym
w wielu komórkach organizmu ludzkiego. Naj-
wi´kszà ekspresj´ ALDH obserwuje si´ w hepato-
cytach. Rolà ALDH jest utrzymanie homeostazy
komórkowej oraz ochrona przed szkodliwym dzia-
∏aniem aldehydów. Jest to g∏ówny enzym katali-
zujàcy reakcj´ utleniania aldehydów, zwiàzków
powstajàcych w wyniku metabolizmu alkoholi,
a tak˝e amin biogennych, leków i ksenobiotyków.
Do tej pory opisano fizjologiczne wyst´powanie 19
ludzkich izoform ALDH, mi´dzy innymi w wàtrobie,
nerkach, erytrocytach i p∏ucach. Cechujà si´ one
znacznà swoistoÊcià wobec ró˝nych substratów
oraz ró˝nià si´ lokalizacjà komórkowà i narzàdowà
(Pors i Moreb 2014). Jednà z izoform ALDH jest
ALDH1. Jej rola biochemiczna to przede wszyst-
kim udzia∏ w konwersji aldehydu octowego (karcy-
nogenu) do kwasu octowego, udzia∏ w utlenianiu
retinolu do kwasu retinowego – niezb´dnego do pra-
wid∏owego rozwoju tkanek, szczególnie nab∏on-
ków, oraz zapewnianie homeostazy organizmu.
PodkreÊla si´ tak˝e rol´ kwasu retinowego w em-
briogenezie (Duester 2000). Retinoidy, zarówno
syntetyczne, jak i naturalne pochodne witaminy A,

Ryc. 5. Reprezentatywne obrazy mikroskopowe ekspresji CD133: (A) kontrola izotypowa w HNSCC (x200),
(B) ekspresja CD133 w guzie (N0) w HNSCC (x200), (C) ekspresja CD133 w guzie (N+) w HNSCC (x100)

A B C
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wp∏ywajà na ró˝nicowanie oraz rozwój HNSCC.
Przedmiotem badaƒ by∏a tak˝e ocena ich zdolnoÊci
do chemoprewencji w rozwoju HNSCC (Lippman
i in. 1993). Poprzez udzia∏ w procesie metabolizo-
wania retinolu ALDH1 bierze udzia∏ w regulacji
odpowiedzi metabolicznej na diet´ wysokot∏usz-
czowà. Uwa˝a si´ tak˝e, ˝e poprzez regulacj´ sy-
gna∏ów kwasu retinowego odpowiada za regulo-
wanie samoodnowy i ró˝nicowania normalnych
komórek macierzystych oraz CSC (Visus i in. 2011).

W izoformie ALDH1 wyró˝nia si´ trzy podgrupy:
izoformy ALDH1A1, ALDH1A2 oraz ALDH1A3.
W wi´kszoÊci badaƒ z u˝yciem ALDH jako markera
nowotworowych komórek macierzystych wykorzy-
stywano izoenzym ALDH1A1 (Pors i Moreb 2014).

W zwiàzku z funkcjà, jakà pe∏ni ALDH1A1
w metabolizmie alkoholu, odgrywa ona istotnà
rol´ w opornoÊci na chemioterapeutyki generu-
jàce toksyczne aldehydy, np. cyklofosfamid. Wy-
kazano, ˝e aktywnoÊç enzymatyczna ALDH1A1
w nowotworowych komórkach macierzystych raka
jelita grubego jest wi´ksza ni˝ w pozosta∏ych ko-
mórkach. Wydaje si´, ˝e jest to g∏ówna przy-
czyna opornoÊci na leczenie cyklofosfamidem.
Udowodniono, ˝e inhibicja aktywnoÊci enzymu
in vitro uwra˝liwia komórki rakowe na cyklo-
fosfamid (Dylla i in. 2008).

Ginestier i wspó∏pracownicy jako pierwsi
wykazali, ̋ e ALDH1 mo˝e byç markerem zarówno
somatycznych, jak i nowotworowych komórek
macierzystych. W ich badaniach komórki wyizolo-
wane z wykorzystaniem ekspresji ALDH1 two-
rzy∏y guz w modelach zwierz´cych. Autorzy ci
wykazali tak˝e, ˝e w raku sutka ekspresja ALDH1
jest istotnym czynnikiem rokowniczym wystà-
pienia przerzutów oraz wià˝e si´ z gorszym ro-
kowaniem (Ginestier i in. 2007). W wielu publi-
kacjach potwierdzono w odniesieniu do ró˝nych
typów nowotworów, ˝e ALDH1 jest wartoÊcio-

wym markerem do izolacji CSC (Huang i in. 2009).
Chen z zespo∏em jako pierwsi udowodnili, ̋ e ko-
mórki wyodr´bnione z HNSCC, wykazujàce eks-
presj´ ALDH majà wi´kszy potencja∏ nowotwo-
rzenia oraz sà bardziej oporne na radioterapi´
w porównaniu z komórkami niewykazujàcych
ekspresji ALDH (Chen i in. 2009). Prince i wspó∏-
pracownicy przedstawili badania, w których
komórki wykazujàce du˝à ekspresj´ ALDH od-
twarza∏y struktur´ guza w 24 na 25 przypadków
myszy z upoÊledzonà odpornoÊcià po ksenoprzesz-
czepie, podczas gdy komórki z ma∏à ekspresjà
ALDH wykaza∏y takie dzia∏anie tylko w 3 spoÊród
36 przeszczepów. Podobne wyniki otrzymali Kri-
shnamurthy i wspó∏pracownicy (Krishnamurthy
i in. 2010). Clay i wspó∏pracownicy wykazali, ˝e
niewielka liczba komórek guza o du˝ej ekspresji
ALDH mo˝e odtwarzaç nowotwór po transplan-
tacji do organizmu myszy z upoÊledzonà odpor-
noÊcià. W badaniach tych autorów komórki o feno-
typie du˝ej ekspresji ALDH wykazywa∏y wi´kszà
swoistoÊç w izolacji CSC ni˝ antygen powierzch-
niowy CD44 (Clay i in. 2010). Visus z zespo∏em
jako pierwsi udowodnili potencjalnà mo˝liwoÊç
immunoterapii ukierunkowanej na CSC. Autorzy
ci wytworzyli w warunkach in vitro limfocyty
T CD8+, które wykazywa∏y zdolnoÊç do elimino-
wania nowotworowych komórek macierzystych
z du˝à ekspresjà ALDH1A1 w rakach g∏owy
i szyi, piersi, trzustki, a ponadto hamowa∏y
wzrost guza oraz wyd∏u˝a∏y czas prze˝ycia
w modelach doÊwiadczalnych. Wyniki ich badaƒ
sugerujà, ˝e macierzyste komórki nowotworowe
wykazujàce ekspresj´ ALDH1A1 mogà byç celem
immunoterapii z wykorzystaniem limfocytów T. 

Przytoczone badania potwierdzajà znacze-
nie ALDH1A1 jako markera CSC (Visus i in.
2011), ale ocena prognostycznej przydatnoÊci
ekspresji ALDH1 w nowotworach wcià˝ jest nie-

Ryc. 6. Reprezentatywne obrazy mikroskopowe ekspresji ALDH1A1: (A) kontrola izotypowa w HNSCC,
(B) ekspresja ALDH1A1 w guzie T1, (C) ekspresja ALDH1A1 w guzie T4 (x200)
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jednoznaczna i wymaga wyjaÊnienia (Zhou i Sun
2014). W niektórych publikacjach wykazano,
˝e nadekspresja ALDH1A1 wià˝e si´ z gorszym
rokowaniem u chorych na raka sutka, p∏uc, trzust-
ki i prostaty (Tomita i in. 2016). Z metaanalizy
przeprowadzonej przez Liu i wspó∏pracowników
wynika, ˝e zwi´kszona ekspresja ALDH1A1 kore-
luje z wyst´powaniem przerzutów do w´z∏ów
ch∏onnych, ni˝szym zró˝nicowaniem guza, wiel-
koÊcià guza oraz ze z∏à prognozà u chorych
na raka sutka (Liu i in. 2014). Z drugiej strony
inni autorzy wykazali, ˝e ekspresja ALDH1 wià˝e
si´ z lepszym rokowaniem w raku jajnika oraz
w niedrobnokomórkowym raku p∏uc (Chang i in.
2009, Dimou i in. 2012).

Zale˝noÊç pomi´dzy ekspresjà ALDH1A1
a czynnikami klinicznymi i histopatologicznymi
oraz rokowaniem u chorych na HNSCC wcià˝
jest przedmiotem badaƒ (Zhou i Sun 2014). Ko-
ukourakis i wsp. wykazali, ̋ e wyst´powanie eks-
presji ALDH1A1 w miejscowo zaawansowanych
HNSCC wià˝e si´ z lepszym rokowaniem (Kouko-
urakis i in. 2012). Wi´kszoÊç publikacji wskazuje
jednak na negatywnà rol´ ALDH1A1 w rozwoju
HNSCC (Szafarowski 2016). Analiza wyników
badaƒ w∏asnych potwierdzi∏a, ˝e wyst´powanie
ekspresji ALDH1A1 w rakach g∏owy i szyi jest
niezale˝nym czynnikiem rokowniczym pi´cio-
krotnie zmniejszajàcym szans´ prze˝ycia (Szafa-
rowski 2016). 

Podsumowaniu ocen wykorzystania ALDH1A1
jako markera CSC w HNSCC jest poÊwi´cona
metaanaliza dokonana przez Zhou i wspó∏pra-
cowników Jest to pierwsza metaanaliza dotyczà-
ca wykorzystania ALDH1A1 jako markera CSC
w rakach g∏owy i szyi. Jej wyniki dowodzà, ˝e
ekspresja ALDH1A1 istotnie koreluje z mniejszym
zró˝nicowaniem guza, obecnoÊcià przerzutów
do regionalnych w´z∏ów ch∏onnych, z gorszym
ca∏kowitym pi´cioletnim okresem prze˝ywal-
noÊci (OS) oraz czasem wystàpienia pierwszej
wznowy. Autorzy analizy sugerujà, ˝e badanie
ekspresji ALDH1mo˝e pos∏u˝yç do wyró˝nienia
chorych obarczonych ryzykiem niepowodzenia
leczenia (Zhuo i in. 2015). Reprezentatywne ob-
razy mikroskopowe ekspresji ALDH1A1 przed-
stawiono na rycinie 6. 

Metody in vitro
Populacja poboczna

Identyfikacja populacji pobocznej jest jednà
z metod umo˝liwiajàcych wyodr´bnienie popu-
lacji nowotworowych komórek macierzystych
w warunkach in vitro. W metodzie tej wykorzy-
stuje si´ zdolnoÊç nowotworowych komórek ma-
cierzystych do aktywnego transportu zwiàzków

poza komórk´, co jest mo˝liwe dzi´ki zwi´kszo-
nej ekspresji bia∏ek b´dàcych transporterami
b∏onowymi z grupy ABC (ang. binding cassette,
ATP – bia∏ka opornoÊci wielolekowej). Barwniki
fluorescencyjne, które sà naturalnymi substra-
tami dla tych bia∏ek, takie jak Hoechst 33342 lub
DyeCycle Violet, nie gromadzà si´ w komórce,
lecz sà aktywnie transportowane na zewnàtrz.
W zwiàzku z tym po wzbudzeniu w Êwietle lasera
populacja CSC wykazuje niewielkà fluorescencj´.
W pozosta∏ych komórkach, o ma∏ej aktywnoÊci
b∏onowych bia∏ek ABC, barwniki DyeCycle Violet
aktywnie wnikajà do wn´trza, co powoduje po-
wstanie wysokich wartoÊci fluorescencji (Monroe
i in. 2011).

Klonowanie z pojedynczej komórki 
– test selekcji klonów

Metoda klonowania z pojedynczej komórki
(ang. single cell cloning) polega na uzyskiwaniu
klonów z pojedynczych komórek nowotworo-
wych, zró˝nicowanych pod wzgl´dem morfolo-
gicznym. Na podstawie badaƒ wykazano, ̋ e w wa-
runkach in vitro nowotworowe komórki macie-
rzyste umieszczone w specjalnym Êrodowisku
pozbawionym surowicy po dodaniu czynników
wzrostu majà zdolnoÊç do tworzenia wieloko-
mórkowych klonów w postaci trójwymiarowych
sfer (ang. tumor sphere formation). W takich
warunkach wi´kszoÊç komórek nowotworowych
ulega apoptozie. 

W HNSCC wyodr´bnione w ten sposób po-
pulacje komórek cechowa∏y si´ du˝à ekspresjà
CD44 oraz CD133, czyli markerów typowych dla
CSC. Uzyskane w ten sposób CSC w przypadku
raków jamy ustnej cechowa∏y si´ znacznym po-
tencja∏em tworzenia guza w modelach doÊwiad-
czalnych (Singh i in. 2004, Okamoto i in. 2009,
Zhang i in. 2010).

Metody in vivo
Test onkogenezy u myszy

W celu identyfikacji CSC wykorzystuje si´
tak˝e testy in vivo przeprowadzane na myszach
z zespo∏em znacznego niedoboru odpornoÊci
(ang. severe combined immunodeficiency – SCID).
Test onkogenezy u myszy poprzedzony jest testem
selekcji klonów in vitro (opisanym powy˝ej).
Do uzyskanych klonów dodaje si´ przeciwcia∏a,
np. anty-CD44. Komórki pozytywne sà wielo-
krotnie pasa˝owane, a nast´pnie namna˝ane.
Wyselekcjonowane w ten sposób kolonie komór-
kowe sà poddawane ksenotransplantacji, czyli
wszczepieniu do innego organizmu ni˝ dawca,
np. myszy NOD/SCID. Taki schemat post´powa-
nia diagnostycznego umo˝liwia dok∏adnà ocen´
klinicznej roli CSC w nowotworzeniu.
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IMPLIKACJE KLINICZNE

Hipoteza zak∏adajàca, ˝e brak skutecznoÊci
powszechnie stosowanego leczenia przeciwnowo-
tworowego wynika z istnienia nowotworowych
komórek macierzystych wydaje si´ bardzo intere-
sujàca. Prowadzone badania molekularne majà
na celu poznanie tych cech nowotworu, które po-
zwolà okreÊliç dynamik´ wzrostu miejscowego
oraz mechanizm tworzenia przerzutów, a tym sa-
mym umo˝liwià wyodr´bnienie grupy chorych
najbardziej zagro˝onych niepowodzeniem lecze-
nia. Badania oceniajàce kliniczne znaczenie teorii
uwzgl´dniajàcej istnienie CSC sà oparte na eks-
presji markerów powierzchniowych oraz ekspresji
ALDH. Wytypowanie biomarkera identyfikujàcego
CSC jest obecnie jednym z celów onkologii (Qian
i in. 2014). Pomimo licznych badaƒ, jak dotàd nie
ustalono jednoznacznego stanowiska w kwestii ro-
li CSC w HNSCC. Chocia˝ nie wszyscy naukowcy
sà przekonani o dominujàcej roli CSC w nowo-
tworzeniu, w piÊmiennictwie mo˝na znaleêç
na ten temat liczne publikacje. 

Wiele publikacji odnosi si´ do ekspresji
CD44, CD24, ALDH1A1 oraz CD133 w komórkach
nowotworowych w przypadkach nowotworów
p∏askonab∏onkowych g∏owy i szyi (Stuelten i in.
2010). Z analizy dost´pnego piÊmiennictwa wy-
nika, ˝e glikoproteina CD44 jest najcz´Êciej bada-
nym oraz wydaje si´ najistotniejszym markerem
nowotworowych komórek macierzystych w HNSCC
(Koukourakis i in. 2012). Analiza przeprowa-
dzonych badaƒ pozwala na stwierdzenie, ˝e ko-
mórki obdarzone fenotypem CD44+/CD24+ oraz
CD133+ wykazujà opornoÊç na stosowanà
chemioterapi´, a komórki o du˝ej ekspresji
ALDH1A1 wykazujà zdolnoÊç do samoodnowy
i du˝y potencja∏ nowotworzenia (Ginestier i in.
2007, Zhang i in. 2010). 

W analizowanym piÊmiennictwie zwraca
uwag´ fakt znacznie nasilonej ekspresji marke-
rów macierzystych komórek nowotworowych.
W hierarchicznej koncepcji nowotworzenia do-
minuje poglàd, ˝e CSC stanowià niewielkà pul´
komórek w ca∏ej masie guza. Tymczasem w nie-
których publikacjach podano, ̋ e nawet ponad 90%
komórek raka wykazuje ekspresj´ np. glikoproteiny
CD133, co zaobserwowano równie˝ w naszych
badaniach (Oliveira i in. 2014, Szafarowski 2016).
Warto si´ zatem zastanowiç, czy stosowane mar-
kery rzeczywiÊcie pozwalajà na izolacj´ CSC. Lu
i wspó∏pracownicy uwa˝ajà, ̋ e ekspresja CD133
nie jest swoista dla CSC ze wzgl´du na zbyt du˝à
liczb´ pozytywnie wybarwionych komórek w ma-
sie guza (70–85%) (Lu i in. 2011). Xu i wspó∏pra-
cownicy sàdzà, ˝e tak˝e ekspresja ALDH1A1 nie

mo˝e byç markerem CSC, gdy˝ wyst´puje w po-
nad 1/4 komórek (Xu i in. 2012). Tak nasilona eks-
presja badanych markerów byç mo˝e sugeruje
ich ograniczonà czu∏oÊç w identyfikacji nowo-
tworowych komórek macierzystych. Nale˝y pa-
mi´taç, ˝e badane biomarkery sà tak˝e, a mo˝e
przede wszystkim bia∏kami, które odgrywajà
istotnà rol´ w metabolizmie i biologii komórek
nowotworowych. W Êrodowisku guza w czasie
jego szybkiego wzrostu dochodzi do hipoksji,
która najprawdopodobniej nasila ekspresj´ ba-
danych bia∏ek. Istnieje tak˝e hipoteza sugerujà-
ca, ̋ e opornoÊç na leczenie wynika z nadmiernej
aktywnoÊci badanych markerów, b´dàcej efek-
tem ich nadekspresji, a nie z obecnoÊci oraz nad-
miernej aktywnoÊci samych CSC (Koukourakis
i in. 2012, Xu i in. 2012).

Ekspresja markerów CSC 
w zmianach przednowotworowych

Obecnie nie dysponujemy markerem, który
umo˝liwi∏by ocen´ ryzyka progresji zmian przed-
nowotworowych do raka inwazyjnego w obr´bie
g∏owy i szyi. Jedynie histopatologiczna ocena stop-
nia dysplazji mo˝e wiarygodnie odzwierciedlaç
nasilenie zmian. Obiecujàce wydaje si´ wykorzy-
stanie glikoproteiny CD133 oraz ALDH1A1 jako
markerów ryzyka progresji zmian ∏agodnych i dys-
plazji w obr´bie nab∏onka jamy ustnej i gard∏a
w kierunku nowotworu z∏oÊliwego.

W dost´pnym piÊmiennictwie prezento-
wane sà prace sugerujàce narastanie nasilenia
ekspresji CD133 oraz ALDH1A1 poczàwszy
od prawid∏owej b∏ony Êluzowej poprzez dyspla-
zj´ do nowotworu z∏oÊliwego (Ravindran i Deva-
raj 2012, Abdulmajeed, Dalley i Sarah 2013, Liu
i in. 2013, Sun i in. 2013). Liu i wspó∏pracownicy
jako pierwsi ocenili CD133 i ALDH1A1, uznajàc
ich ekspresj´ za marker progresji zmian ∏agodnych
w kierunku zmian z∏oÊliwych. Autorzy ci sugerujà,
˝e wi´ksza ekspresja ALDH1A1 i CD133 wià˝e si´
z odpowiednio cztero- i dwókrotnie wi´kszym
ryzykiem przemiany nowotworowej leukoplakii
jamy ustnej (Liu i in. 2013). Podobne wyniki
przedstawiali w swoich pracach Visus z zespo-
∏em co sugeruje istotnà rol´ ALDH1A1 w pro-
gresji zmian przednowotworowych (Visus i in.
2011, Liu i in. 2013). Oliveira i wspó∏pracownicy
zaobserwowali brak ekspresji CD133 w prawi-
d∏owej b∏onie Êluzowej, natomiast wi´kszà eks-
presj´ (do 60%) w rakach j´zyka (Oliveira i in.
2014), a Sun i wspó∏pracownicy wykazali wzrost
nasilenia ekspresji CD133 wraz z progresjà
zmiany (Sun i in. 2013). Dane te sugerujà nie-
zwykle prawdopodobny udzia∏ ALDH1A1 oraz
CD133 w patogenezie raka jamy ustnej. Wst´pne
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RHINOFORUM 2016
Sprawozdanie 

endoskopowej zatok przynosowych
poprowadzi∏ dr Józef Mierzwiƒski
z Wojewódzkiego Szpitala Dzie-
ci´cego w Bydgoszczy. W pierw-
szej cz´Êci warsztatów uczestni-
cy mieli mo˝liwoÊç obejrzenia
pokazu chirurgii endoskopowej
na modelu 3D w wykonaniu
dr. Mierzwiƒskiego, dr. Krzysz-
tofa Dalke oraz dr. Aleksandra
Zwierza. Drugà cz´Êç warszta-
tów poÊwi´cono powik∏aniom
chirurgii endoskopowej zatok
przynosowych. Dr Mierzwiƒski
mówi∏ o przedoperacyjnej inter-

pretacji badaƒ obrazowych zatok przynosowych
w aspekcie zapobiegania powik∏aniom chirur-
gicznym. Zwróci∏ uwag´ na problem g∏´bokiego
rowka w´chowego jako potencjalnego miejsca
uszkodzenia podstawy czaszki i powstania p∏y-
notoku. Mówi∏ te˝ o odmiennoÊciach w anatomii
komórek sitowia tylnego w odniesieniu do prze-
biegu nerwu wzrokowego. Namawia∏, by w ob-
razach tomografii komputerowej analizowaç
przebieg t´tnic sitowych przedniej i tylnej, co
mo˝e uchroniç operatora przed trudnym do opa-
nowania krwotokiem. Wskazywa∏ na odmien-
noÊci w budowie zachy∏ka czo∏owego, w tym
na zmiennà liczb´ komórek powietrznych stojà-
cych na drodze szerokiego otwarcia zatoki czo∏o-
wej. Nast´pnie dr hab. Pawe∏ Burduk omówi∏ po-
wik∏ania chirurgii endoskopowej zatok przyno-
sowych. Do najwa˝niejszych powik∏aƒ zaliczy∏
krwotok z t´tnicy sitowej przedniej i tylnej. Mówi∏
te˝ o krwiakach oczodo∏u, uszkodzeniu mi´Êni ga∏-
koruchowych, przewodu nosowo-∏zowego, nerwu
wzrokowego, naruszeniu ciàg∏oÊci podstawy
czaszki i p∏ynotoku, a tak˝e o krwotoku z t´tnicy
szyjnej wewn´trznej.

Kolejny wyk∏ad, dotyczàcy jatrogennego p∏y-
notoku, wyg∏osi∏ dr Dalke. Przestrzega∏ przed ∏a-
twoÊcià, z jakà mo˝na przeoczyç p∏ynotok podczas
krwawienia. Zaznaczy∏, ˝e w razie niewielkiego
p∏ynotoku mo˝na prowadziç leczenie zachowaw-
cze przez pierwsze 7 dni, w oczekiwaniu na samo-
istne zamkni´cie przetoki. Natomiast utrzymujàcy
si´ p∏ynotok jest wskazaniem do zaopatrzenia
chirurgicznego. P∏ynotok rozpoznany w trakcie
operacji rynologicznej wymaga jednoczasowego
zaopatrzenia. P∏ynotok jatrogenny jest stosunkowo
cz´stym powik∏aniem dost´pów przezklinowych

W dniach 1–3 grudnia 2016
roku odby∏a si´ 14. edycja mi´dzy-
narodowej konferencji rynolo-
gicznej RhinoForum 2016, orga-
nizowanej przez Klinik´ Otoryno-
laryngologii Wydzia∏u Lekarsko-
-Dentystycznego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego, Sto-
warzyszenie „Rynologia Polska”
oraz Sekcj´ Rynologii i Chirurgii
Plastycznej Twarzy Polskiego To-
warzystwa Otorynolaryngologów
– Chirurgów G∏owy i Szyi. Obrady
odbywa∏y si´ w hotelu Sound
Garden w Warszawie.

RhinoForum od lat jest uznanym i wyczeki-
wanym wydarzeniem rynologicznym, miejscem
spotkania ekspertów Êwiatowego formatu w dzie-
dzinie rynologii. Tegoroczny, niezwykle bogaty
program powsta∏ we wspó∏pracy z Amerykaƒskim
Towarzystwem Rynologicznym, którego wybitni
przedstawiciele przybyli do Warszawy, by podzieliç
si´ aktualnà wiedzà i w∏asnym doÊwiadczeniem.

Wzorem lat ubieg∏ych zachowano podzia∏
sesji na bloki tematyczne: „Amerykaƒskie Towa-
rzystwo Rynologiczne odwiedza Polsk´”, „Rozma-
itoÊci Rynologiczne”, „Rynologia Dzieci´ca” oraz
oddzielne seminarium „Chrapanie i bezdechy dla
laryngologów”. Wychodzàc naprzeciw oczekiwa-
niom uczestników poprzednich edycji RhinoForum,
konferencj´ rozpocz´to ju˝ w czwartkowe popo-
∏udnie, oferujàc zainteresowanym mo˝liwoÊç
uczestniczenia w warsztatach praktycznych z za-
kresu: chirurgii endoskopowej zatok przynoso-
wych, leczenia chirurgicznego zespo∏u obturacyj-
nych bezdechów podczas snu, rynomanometrii
oraz Rhinoplasty Masterclass. 

Jak co roku zapewniono transmisje angloj´zy-
czych sesji z t∏umaczeniem symultanicznym wy-
k∏adów zaproszonych goÊci. W programie wydru-
kowano równie˝ kody QR, przypisane konkretnym
sesjom, umo˝liwiajàce zadawanie pytaƒ za po-
mocà aplikacji na smartfony. Warto podkreÊliç, ˝e
w tym roku po raz pierwszy Europejska Rada Akre-
dytacyjna ds. Ustawicznego Kszta∏cenia Medycz-
nego (UEMS-EACCME) przyzna∏a RhinoForum
akredytacj´, dzi´ki czemu uczestnicy konferencji
mogli uzyskaç punkty edukacyjne CME.

Pierwszy dzieƒ RhinoForum poÊwi´cono
warsztatom tematycznym oraz sesjom z cyklu
„Tematy wolne”. Warsztaty dotyczàce chirurgii

Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
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do guzów przysadki mózgowej i wynika z prze-
rwania ciàg∏oÊci przepony siod∏a tureckiego.
Dr Dalke omówi∏ metody zaopatrywania p∏yno-
toków z wykorzystaniem materia∏u autogennego
(powi´ê, tkanka t∏uszczowa, mi´sieƒ) bàdê ma-
teria∏u sztucznego (sztuczna opona, kleje tkan-
kowe, Surgicel®, TachoComb®). Wspomina∏, ˝e
podczas plastyki dna siod∏a tureckiego tkankà
t∏uszczowà istnieje ryzyko „przepakowania” sio-
d∏a, co mo˝e spowodowaç ucisk na skrzy˝owanie
nerwów wzrokowych. Nast´pnie dr Zwierz wy-
g∏osi∏ krótki wyk∏ad dotyczàcy krwawienia Êród-
i pooperacyjnego. Zaprezentowa∏ rodzaje tam-
ponad, k∏adàc nacisk na opatrunki z materia∏ów
biodegradowalnych, które sà najlepiej tolero-
wane przez pacjenta i nie wymagajà usuwania.
Na zakoƒczenie sesji wystàpi∏ dr Piotr Winiarski,
poruszajàc wa˝ny temat bezpiecznego wykony-
wania reoperacji zatok przynosowych technikà
endoskopowà przy braku charakterystycznych
punktów topograficznych. Przedstawi∏ doÊwiad-
czenia w∏asne na podstawie materia∏u klinicz-
nego. Zwróci∏ szczególnà uwag´ na koniecznoÊç
dobrej znajomoÊci anatomii g∏owy oraz zaprezen-
towa∏ mo˝liwoÊci obrazowania Êródoperacyjnego.

Równolegle odbywa∏ si´ kurs instrukta˝owy
poÊwi´cony czterofazowej rynomanometrii, któ-
ry prowadzi∏ prof. Klaus Vogt (Niemcy). Na wst´-
pie mówi∏ o znaczeniu diagnostyki rynologicznej
przed zabiegami chirurgicznymi nosa i struktur
z nim zwiàzanych. PodkreÊli∏, ˝e w∏aÊciwie za-
planowany i prawid∏owo przeprowadzony zabieg
rynochirurgiczny decyduje o sukcesie terapeu-
tycznym, pozwala zminimalizowaç ryzyko powi-
k∏aƒ, a tak˝e wp∏ywa na zadowolenie i samopo-
czucie pacjenta. W diagnostyce przedoperacyj-
nej istotne jest dok∏adne okreÊlenie dolegliwoÊci
pacjenta oraz ocena nieprawid∏owoÊci budowy
anatomicznej i zwiàzanych z nimi zaburzeƒ prze-
p∏ywu powietrza przez jam´ nosa. Czterofazowa
rynomanometria pozwala na dok∏adnà ocen´
przep∏ywu powietrza przez jam´ nosa, z uwzgl´d-
nieniem oporów powstajàcych w fazie wdechu
i wydechu. Zdaniem prof. Vogta, rynomanome-
tria czterofazowa powinna zastàpiç klasycznà,
gdy˝ poza standardowà ocenà ciÊnienia i prze-
p∏ywu uwzgl´dnia równie˝ kryterium czasu oraz
nie pomija istotnej czynnoÊciowo funkcji zastawki
nosa. Profesor podkreÊli∏ zalety czterofazowej
rynomanometrii, która pozwala nie tylko na oce-
n´ stopnia obturacji obu przewodów nosowych,
ale te˝ ró˝nicuje niedro˝noÊç zwiàzanà z niepra-
wid∏owoÊciami anatomicznymi twarzoczaszki
od niedro˝noÊci spowodowanej obrz´kiem b∏ony
Êluzowej nosa. Rynomanometria czterofazowa
uwzgl´dnia nie tylko wspomniany wp∏yw zastawki

nosa na opór powsta∏y podczas przep∏ywu po-
wietrza, ale ocenia te˝ subiektywne doznania
pacjenta poprzez analiz´ skali VAS. W cz´Êci
praktycznej warsztatów prezentowano mo˝liwo-
Êci aparatu do rynomanometrii czterofazowej
4RHINO (Rhinolab/Germany).

Kolejny blok warsztatów tematycznych po-
Êwi´cony zosta∏ tradycyjnie problematyce chirur-
gii plastycznej nosa. Tegorocznà edycj´ warszta-
tów poprowadzi∏ dr Oren Friedman (USA), który
na wst´pie przypomnia∏ anatomi´ nosa, zwraca-
jàc szczególnà uwag´ na elementy kluczowe
podczas operacji plastycznych nosa technikà
zamkni´tà oraz otwartà. Nast´pnie przystàpi∏
do analizy poszczególnych przypadków deforma-
cji nosa, podkreÊlajàc znaczenie szczegó∏owego
wywiadu dotyczàcego oczekiwaƒ pacjenta po ope-
racji plastycznej. Wskaza∏ równie˝ na koniecz-
noÊç dokumentacji fotograficznej przed zabie-
giem. Namawia∏, by poÊwi´caç pacjentowi tyle
uwagi, ile b´dzie to konieczne, ˝eby w sposób
zrozumia∏y wyjaÊniç mu przewidywany efekt
zabiegu, przebieg procesu gojenia oraz mo˝liwe
powik∏ania pooperacyjne. Nast´pnie dr Friedman
szczegó∏owo omówi∏ chirurgi´ grzbietu nosa,
koniuszka nosa i zastawki nosowej. Du˝à cz´Êç
wyk∏adu poÊwi´ci∏ analizie niepowodzeƒ chirur-
gii plastycznej (w tym w∏asnych niepowodzeƒ).
Przedstawi∏ te˝ mo˝liwe powik∏ania i post´po-
wanie w razie ich wystàpienia. Warsztaty uroz-
maicono bogatà dokumentacjà fotograficznà. 

Równolegle odbywa∏y si´ warsztaty poÊwi´-
cone chirurgicznym aspektom obturacyjnego
bezdechu podczas snu, które porowadzi∏ prof.
Bhik Kotecha (Wielka Brytania). Wprowadze-
niem by∏ wyk∏ad prof. Andrzeja Kukwy na temat
fizjologii górnych i dolnych dróg oddechowych
w kontekÊcie obturacyjnego bezdechu podczas
snu (OBPS). Profesor Kukwa omówi∏ wiele
aspektów OBPS, podkreÊlajàc jego z∏o˝onà pro-
blematyk´ i koniecznoÊç interdyscyplinarnego
podejÊcia zarówno przed, jak i po leczeniu chi-
rurgicznym. Nast´pnie profesor Kotecha przed-
stawi∏ kryteria kwalifikacji pacjentów z OBPS
do leczenia operacyjnego z uwzgl´dnieniem naj-
nowszych technik chirurgicznych, jak np. wszcze-
pianie stymulatora nerwu podj´zykowego. Ko-
lejny wyk∏adowca, dr Magne Tvinnereim (Nor-
wegia), wspó∏twórca apnografu, aparatu wyko-
rzystywanego w diagnostyce przedoperacyjnej
pacjentów z OBPS, zaprezentowa∏ metod´ dzia-
∏ania i zalety apnografu, ukazujàc jego przewag´
nad dost´pnymi narz´dziami diagnostycznymi.
Na zakoƒczenie warsztatów asystenci z Kliniki
Otorynolaryngologii Wydzia∏u Lekarsko-Denty-
stycznego WUM przestawili trudne przypadki
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pacjentów z OBPS. Omówienie przypadków
wzbogaci∏y komentarze ekspertów.

Pierwszego dnia RhinoForum odby∏y si´
równie˝ dwie sesje poÊwi´cone tematom wol-
nym. Podczas pierwszej sesji przedstawiono pi´ç
prezentacji polskich autorów. Zespó∏ Oddzia∏u
Otolaryngologii Mi´dzyleskiego Szpitala Specja-
listycznego z Warszawy omówi∏ rzadki przypa-
dek ch∏oniaka typu nosowego z komórek T/NK.
Ch∏oniak z komórek T/NK typu nosowego nale˝y
do grupy ziarniniaków Êrodkowej linii cia∏a
(ang. midline granuloma) i charakteryzuje si´
agresywnym przebiegiem. Choroba ta mo˝e
poczàtkowo imitowaç objawy przewlek∏ego za-
palenia zatok przynosowych, prowadzàc do myl-
nej diagnozy. Dopiero pojawienie owrzodzenia
powodujàcego destrukcj´ podniebienia mo˝e
wskazaç prawid∏owe rozpoznanie. W kolejnej pre-
zentacji dr Ma∏gorzata Tomaszewska z Kliniki
Otorynolaryngologii WLD WUM omówi∏a wyniki
badania poÊwi´conego roli 1-alfa-hydroksylazy
w patogenezie przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych. 1-alfa-hydroksylaza jest enzymem
uczestniczàcym w metabolizmie witaminy D.
PodkreÊlono funkcj´ przeciwzapalnà i przeciw-
nowotworowà witaminy D. W badaniu oceniano
poziom ekspresji 1-alfa-hydroksylazy oraz re-
ceptora dla witaminy D (VDR) w b∏onie Êluzowej
nosa i zatok u pacjentów z przewlek∏ym zapale-
niem zatok przynosowych z polipami i bez poli-
pów versus grupa kontrolna. Wykazano istotnie
wy˝szy poziom VDR w grupie kontrolnej w po-
równaniu z grupà pacjentów z zapaleniem zatok
przynosowych. Nast´pna prezentacja dotyczy∏a
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jako po-
wik∏ania przebytego w przesz∏oÊci urazu g∏owy.
Dr Martyna Waniewska-¸´czycka z Kliniki Oto-
rynolaryngologii WLD WUM przedstawi∏a przy-
padek pacjentki z wieloletnim, jednostronnym
wyciekiem wodojasnego p∏ynu z nosa, z wywia-
dem urazu g∏owy w dzieciƒstwie. Objawy p∏yno-
toku, imitujàce alergiczny nie˝yt nosa oraz prze-
wlek∏e zapalenie zatok przynosowych, przez lata
oddala∏y w∏aÊciwe rozpoznanie, do czasu wystà-
pienia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
z sepsà. Tak zwany póêny p∏ynotok nosowy,
ujawniajàcy si´ po up∏ywie co najmniej 3 mie-
si´cy po urazie, stanowi zaledwie 5% wszystkich
p∏ynotoków, a p∏ynotok pojawiajàcy si´ po up∏y-
wie wielu lat nale˝y do rzadkoÊci. PodkreÊlono
znaczenie wnikliwego badania przedmiotowego
oraz diagnostyki p∏ynotoku u wszystkich pacjen-
tów zg∏aszajàcych jednostronny wyciek wodoja-
snego p∏ynu z jam nosa, zw∏aszcza po przebytym
w przesz∏oÊci urazie g∏owy. W kolejnym wyk∏a-
dzie dr Olga Jurek z Kliniki Otorynolaryngologii

WLD WUM omówi∏a zastosowanie kantotomii
bocznej w przypadku jatrogennego krwiaka oczo-
do∏u. Kantotomia boczna jest szybkim zabiegiem
ratujàcym wzrok, polegajàcym na przeci´ciu
wi´zad∏a powiekowego bocznego, cz´sto wyko-
nywanym wraz z kantolizà dolnà. Wskazaniem
do przeprowadzenia tego zabiegu jest zespó∏
ciasnoty wewnàtrzoczodo∏owej, z objawami
zaburzeƒ ostroÊci widzenia, wysokiego ciÊnienia
wewnàtrzga∏kowego, z towarzyszàcym silnym
bólem ga∏ki ocznej oraz bladà tarczà nerwu
wzrokowego w badaniu przedmiotowym. Pod-
kreÊlono, i˝ wykonanie zabiegu kantotomii bocz-
nej w przypadku jatrogennego krwiaka oczodo∏u
z objawami ciasnoty wewnàtrzga∏kowej pozwala
zyskaç czas na przygotowanie zespo∏u operacyj-
nego do przeprowadzenia dekompresji oczodo∏u.
Jako ostatni wystàpi∏ dr Zbigniew Koz∏owski
z Kliniki Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii
Dzieci Uniwersytetu Medycznego z ¸odzi. Przed-
stawi∏ problem powik∏aƒ oczodo∏owych w prze-
biegu ostrego zapalenia zatok przynosowych.
Przypomnia∏, ˝e powik∏ania oczodo∏owe w na-
st´pstwie ostrego zapalenia zatok przynosowych
powstajà najcz´Êciej w wyniku wstecznego za-
krzepowego zapalenia naczyƒ ˝ylnych lub przez
bezpoÊrednie szerzenie si´ infekcji poprzez de-
hiscencje w obr´bie kostnych struktur oczodo∏u.
Omówi∏ etiologi´ powik∏aƒ oczodo∏owych,
uwzgl´dniajàc ró˝nice zale˝ne od wieku pacjenta.
Dr Koz∏owski przedstawi∏ przypadek 11-letniej
dziewczynki z zapaleniem tkanek oczodo∏u i rop-
niem podokostnowym (III grupa wg klasyfikacji
Chandlera), poprzedzonym ostrym zapaleniem
zatok przynosowych, leczonej operacyjnie. Pod-
kreÊli∏, ˝e zabieg sfenoetmoidektomii i drena˝u
ropnia po zniesieniu blaszki oczodo∏owej pozwala
uratowaç nerw wzrokowy (uciÊni´ty w mechani-
zmie podwy˝szonego ciÊnienia wewnàtrzczasz-
kowego) oraz zapobiega dalszym powik∏aniom
wewnàtrzczaszkowym.

Druga sesja z cyklu „Tematy wolne” odby∏a
si´ w j´zyku angielskim. Sesji przewodniczy∏
prof. Pawe∏ Str´k. Pierwszà prac´, dotyczàcà
rzadkich przyczyn i objawów przewlek∏ego zapa-
lenia zatok czo∏owych, przedstawi∏ dr Bernard
Joly (Francja). Jako druga g∏os zabra∏a dr Anete
Vinke (Litwa). Omówi∏a rol´ jednostronnej nie-
dro˝noÊci nosa, zwiàzanej z nadreaktywnoÊcià
b∏ony Êluzowej nosa, skutkujàcej zaburzeniami
oddychania podczas snu. Na zakoƒczenie sesji
dr Jurii Gavrylenko (Ukraina) przedstawi∏ do-
Êwiadczenia w∏asne w zakresie leczenia chirur-
gicznego brodawczaka odwróconego.

Drugi dzieƒ RhinoForum zdominowa∏ cykl
wyk∏adów zatytu∏owany: „Amerykaƒskie Towa-
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rzystwo Rynologiczne odwiedza Polsk´”. S∏owa
powitania wyg∏osi∏ gospodarz konferencji prof.
Antoni Krzeski. Sesj´ rozpoczà∏ wyk∏ad wprowa-
dzajàcy prof. Donalda Lanzy (USA), dyrektora
Sinus & Nasal Institute na Florydzie, dotyczàcy
wskazaƒ do leczenia operacyjnego przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych. Profesor mówi∏
o stosowaniu skali Lund-Mackay oraz steroidote-
rapii podczas kwalifikacji pacjenta do zabiegu
endoskopowego. Operowanie pacjentów z prze-
wlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych daje
mo˝liwoÊç poprawy wentylacji i u∏atwia odpro-
wadzanie wydzieliny. W trakcie zabiegu usuwa
si´ nie tylko zmienionà chorobowo b∏on´ Êluzo-
wà, dokonuje si´ te˝ diagnostyki ró˝norodnych
patologicznych zmian, nieprawid∏owoÊci anato-
micznych i drobnoustrojów bytujàcych w gór-
nych drogach oddechowych. Profesor podkreÊli∏
znaczenie dobrej wspó∏pracy pomi´dzy leka-
rzem i pacjentem, gdy˝ bez niej trudno osiàgnàç
sukces terapeutyczny.

Sesji porannej przewodniczy∏ prof. Pawe∏
Str´k. Pierwszy wyk∏ad wyg∏osi∏ prof. Richard
Orlandi (USA). Przedstawi∏ aktualny stan wiedzy
na temat etiologii zapalenia zatok przynosowych
(ZZP). Nawiàza∏ do konsensusu dotyczàcego ZZP
(Intenational Consensus Statement on Allergy
and Rhinology 2016 Report), opracowanego w ra-
mach mi´dzynarodowej konferencji International
Forum of Allergy & Rhinology. Prof. Orlandi obja-
Êni∏ z∏o˝onà etiologi´ przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych, uwzgl´dniajàc liczne czyn-
niki, w tym: alergi´, biofilm bakteryjny, infekcj´
grzybiczà, zapalenie koÊci, refluks ˝o∏àdkowo-
-prze∏ykowy, niedobór witaminy D, superanty-
geny bakteryjne, zaburzenia fizjologicznej flory
bakteryjnej, odmiennoÊci anatomiczne w budo-
wie twarzoczaszki, niedobory odpornoÊci, zabu-
rzenia ruchomoÊci rz´sek oraz czynniki gene-
tyczne. Kolejny wyk∏adowca, prof. James Palmer
(USA), szczegó∏owo omówi∏ rol´ biofilmu bakte-
ryjnego oraz receptorów smaku gorzkiego
w etiologii PZZP. Profesor przypomnia∏ podsta-
wowe wiadomoÊci na temat budowy i biologicz-
nej roli biofilmu bakteryjnego. W dalszej cz´Êci
wyk∏adu przybli˝y∏ aktualnà wiedz´ na temat
ma∏o znanej roli receptorów smaku gorzkiego
T2R38, które zosta∏y zidentyfikowane w komór-
kach nab∏onka b∏ony Êluzowej nosa i zatok przy-
nosowych. Receptor T2R38 ulega aktywacji
w obecnoÊci Gram-ujemnych szczepów bakte-
ryjnych, takich jak Pseudomonas aeruginosa.
Pobudzenie receptora wzmaga wytwarzanie
tlenku azotu (NO), który ma bezpoÊrednie dzia-
∏anie bakteriobójcze oraz przyspiesza klirens Êlu-
zowo-rz´skowy. Zaburzenia ekspresji receptora

T2R38 oraz mutacje genu kodujàcego T2R38
prowadzà do utrwalania si´ stanu zapalnego
b∏ony Êluzowej i w efekcie do powstania PZZP.

Kolejny wyk∏ad, zatytu∏owany „Leczenie
zachowawcze PZZP bez polipów: jakie mamy
dowody?”, poprowadzi∏ prof. Rodney Schlosser
(USA). Na wst´pie podkreÊli∏, ˝e leczenie powinno
byç przede wszystkim przyczynowe. Jednak zwa-
˝ywszy na z∏o˝onà, a niejednokrotnie wieloczynni-
kowà patogenez´ PZZP w leczeniu najcz´Êciej
wykorzystuje si´ kombinacj´ kilku rozwiàzaƒ tera-
peutycznych. Przedstawi∏ ró˝ne mo˝liwoÊci lecze-
nia na podstawie wiarygodnych i aktualnych da-
nych z literatury, przypomnia∏ równie˝ stanowisko
Amerykaƒskiego Towarzystwa Chirurgii G∏owy
i Szyi (AAO-HNS) dotyczàce antybiotykoterapii
w PZZP. Omówi∏ te˝ wytyczne dotyczàce leczenia
PZZP zawarte w EPOS 2012, w tym czas trwania
i rodzaj antybiotykoterapii, schemat steroidotera-
pii doustnej oraz miejscowej. Prof. Schlosser pod-
kreÊli∏ korzystny wp∏yw leczenia chirurgicznego
na skutecznoÊç terapii zachowawczej PZZP. Usu-
ni´cie polipów, zmienionej zapalnie b∏ony Êluzo-
wej oraz zniesienie fragmentów kostnych bloku-
jàcych dost´p do zatok umo˝liwia bowiem lepszà
penetracj´ leków stosowanych miejscowo. Ponad-
to mechaniczne usuni´cie mikroorganizmów
chorobotwórczych, czy te˝ ca∏ego biofilmu, zwi´k-
sza skutecznoÊç stosowanej antybiotykoterapii.
Na zakoƒczenie sesji porannej wyk∏ad wyg∏osi∏
ponownie prof. Lanza. Poruszy∏ temat maksy-
malnego leczenia zachowawczego. Profesor przy-
pomnia∏ o istnieniu ró˝norodnych fenotypów
i endotypów przewlek∏ego zapalenia zatok przy-
nosowych oraz chorób powiàzanych z PZZP.
WÊród omawianych przez profesora Lanz´ pre-
paratów i metod leczenia zachowawczego PZZP
znalaz∏y si´: glikokortykosteroidy, antybiotyki,
p∏ukanie jam nosa roztworem soli z dodatkiem
steroidów lub antybiotyków, leki antyhistami-
nowe, leki przeciwleukotrienowe, przeciwcia∏a
anty-IgE oraz anty-Il-5, gamma-globuliny, im-
munoterapia, leki antyrefluksowe, a tak˝e za-
przestanie palenia tytoniu. Wyk∏adowca omówi∏
rodzaje polipów w PZZP (w tym polipy eozynofi-
lowe, neutrofilowe, polipy typu respiratory
epithelial adenomatoid hamartomas, polipy
antrochoanalne i polipy zapalne) oraz patome-
chanizmy zwiàzanego z nimi zapalenia. Prze-
strzega∏, ˝e rozpoznanie PZZP z polipami bez
okreÊlenia rodzaju polipów nie jest wystarcza-
jàce do rozpocz´cia w∏aÊciwego leczenia. W dà-
˝eniu do indywidualizacji leczenia PZZP nale˝y
bowiem okreÊliç nie tylko fenotyp i endotyp
PZZP, ale tak˝e wskazaç inne powiàzane choroby
wp∏ywajàce na stan pacjenta. 
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Drugà sesj´ z cyklu „Amerykaƒskie Towa-
rzystwo Rynologiczne odwiedza Polsk´” rozpo-
czà∏ prof. Schlosser. Omówi∏ problem hemostazy
w operacjach endoskopowych zatok przynoso-
wych. Na wst´pie zaznaczy∏, ̋ e skuteczna hemo-
staza jest konieczna, by uniknàç powik∏aƒ i prze-
prowadziç wszystkie zaplanowane etapy zabiegu
operacyjnego. Wyk∏adowca podkreÊli∏, ˝e dobra
kontrola krwawienia zale˝y od wielu czynników,
w tym: przedoperacyjnego leczenia glikokorty-
kosteroidami doustnymi, odpowiednio prowa-
dzonego znieczulenia podczas operacji, u∏o˝enia
pacjenta w trakcie zabiegu, miejscowego obkur-
czania b∏ony Êluzowej epinefrynà podczas operacji.
Kolejny wyk∏ad: „Krytyczne punkty topograficzne
w zaawansowanych chorobach nosa i zatok przy-
nosowych” wyg∏osi∏ prof. Roy Casiano (USA).
Wymieni∏ najwa˝niejsze za∏o˝enia le˝àce u pod-
staw sukcesu operacji czynnoÊciowej zatok przy-
nosowych, takie jak oszcz´dne usuwanie b∏ony
Êluzowej, skrupulatne otwieranie komórek sito-
wia, a jeÊli to konieczne – wytworzenie szerokie-
go dost´pu do zatoki czo∏owej. W dalszej cz´Êci
wyk∏adu omówi∏ anatomi´ zachy∏ka czo∏owego
oraz istotne wskazówki dotyczàce procedury
operacyjnej w tym rejonie, jak np. odpowiednie
u∏o˝enie ssaka podczas sondowania okolicy uj-
Êcia zatoki czo∏owej. Nast´pnie wyk∏adowca
przypomnia∏ wskazania do poszerzonych endo-
skopowych dost´pów do zatoki czo∏owej. Na za-
koƒczenie wyk∏adu prof. Casiano zaprezentowa∏
ró˝norodne dost´py chirurgiczne do zatoki
czo∏owej. Prelekcj´ wzbogaci∏ bogaty materia∏
zdj´ciowy i filmowy z przeprowadzonych przez
profesora zabiegów operacyjnych. 

Nast´pny wyk∏ad wyg∏osi∏ prof. John
DelGaudio (USA). Omówi∏ za∏o˝enia i techniki chi-
rurgiczne endoskopowych operacji zatok przyno-
sowych w odniesieniu do zatoki szcz´kowej, zatok
sitowych i zatoki klinowej. Wyk∏adowca przypo-
mnia∏ wskazania do FESS. Zaznaczy∏, ˝e nie po-
winno si´ operowaç pacjentów z bezobjawowymi
polipami nosa i zatok, niedajàcà dolegliwoÊci tor-
bielà zatoki czy sp∏ywaniem wydzieliny po tylnej
Êcianie gard∏a (jako g∏ównym objawem). PodkreÊli∏
równie˝, ˝e bóle g∏owy, bez innych towarzyszà-
cych objawów rynologicznych, majà najcz´Êciej
charakter migrenowy. Mówi∏ te˝ o koniecznoÊci
skrupulatnej oceny skanów tomografii kompute-
rowej twarzoczaszki przed planowanym zabie-
giem operacyjnym. PodkreÊla∏, jak wa˝ne jest
ograniczenie zakresu ingerencji chirurgicznej,
stosownie do rzeczywistej rozleg∏oÊci zmian za-
palnych. Przedstawi∏ swoje stanowisko w kwestii
diagnostyki i leczenia zespo∏u niemej zatoki.
Na zakoƒczenie wyk∏adu prof. DelGaudio omówi∏

istotne elementy procedury FESS, takie jak: sto-
sowanie leków obkurczajàcych b∏on´ Êluzowà,
koniecznoÊç zachowania punktów topograficz-
nych, dok∏adne usuwanie nawet niewielkich
wolnych fragmentów kostnych oraz zapobiega-
nie powstawaniu zrostów. Ostatni wyk∏ad sesji,
dotyczàcy chirurgii endoskopowej zatoki czo∏o-
wej, wyg∏osi∏ prof. Peter Hwang (USA), który
na poczàtku przypomnia∏ mi´dzynarodowà kla-
syfikacj´ dotyczàcà anatomii zatoki czo∏owej
(International Frontal Sinus Anatomy Classifi-
cation, IFAC). Nast´pnie omówi∏ mo˝liwe proce-
dury operacyjne w zakresie zatoki czo∏owej, po-
czàwszy od najmniej traumatycznych, jak baloni-
kowanie ujÊcia zatoki czo∏owej, poprzez klasyczny
FESS (z uwzgl´dnieniem odmiennoÊci anatomicz-
nych wyrostka haczykowatego), a skoƒczywszy
na procedurach najbardziej rozleg∏ych, jak Draf IIb
i Draf III czy dost´py zewnàtrznosowe.

Trzecià sesj´ z cyklu „Amerykaƒskie Towa-
rzystwo Rynologiczne odwiedza Polsk´” rozpoczà∏
wyk∏ad zatytu∏owany „Chirurgia zatok przynoso-
wych wspomagana irygacjà” wyg∏oszony przez
prof. Jamesa Palmera (USA). Wskaza∏ na zalety
p∏ukania jam nosa roztworem soli z dodatkiem
steroidów (budezonidu). PodkreÊli∏, ˝e ta forma
miejscowego podawania steroidów gwarantuje
dostarczenie leku do miejsca toczàcego si´ zapa-
lenia w zatoce oraz minimalizuje ogólne dzia∏a-
nie steroidów. 

Jako drugi g∏os zabra∏ prof. Orlandi (USA),
który omówi∏ elementy opieki pooperacyjnej
na podstawie wiarygodnych badaƒ klinicznych
i zasady EBM. Jako post´powanie rekomendo-
wane wymieni∏: p∏ukanie jam nosa roztworem
soli, miejscowe stosowanie glikokortykosteroidów,
kontrolne badania endoskopowe z oczyszczaniem
jam nosa. Systemowe stosowanie steroidów oraz
doustnà antybiotykoterapi´ nale˝y traktowaç jako
post´powanie opcjonalne. Profesor nie zaleca sto-
sowania leków antyleukotrienowych. Nast´pnie
prof. Batra (USA) przeprowadzi∏ analiz´ przy-
padków, w których pacjenci nie odnieÊli korzyÊci
z leczenia operacyjnego zatok przynosowych.
Wymieni∏ czynniki zwiàzane z brakiem skutecz-
noÊci leczenia operacyjnego, jak: kolonizacja
drobnoustrojami, mikrobiom, zaburzenia od-
pornoÊci, nadwra˝liwoÊç na salicylany, dyski-
neza rz´sek, astma, GERD, mukowiscydoza,
alergia czy zbyt zachowawcze lub nieodpowied-
nie leczenie chirurgiczne. Jako ostatni wystàpi∏
prof. Schlosser (USA). Analizujàc wyniki endo-
skopowych operacji zatok przynosowych, próbo-
wa∏ zdefiniowaç sukces terapeutyczny. W podsu-
mowaniu zapewni∏, ˝e sukces nie ma jednej
definicji i zale˝y od wielu czynników.
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Podczas wieczornej sesji z cyklu „Amery-
kaƒskie Towarzystwo Rynologiczne odwiedza
Polsk´” kontynuowano tematyk´ chirurgii zatok
przynosowych. Sesj´ rozpocz´∏a prezentacja
prof. Batry poÊwi´cona powik∏aniom chirurgii
endoskopowej zatok przynosowych. Profesor
przypomnia∏ najcz´stsze powik∏ania operacji en-
doskopowych. Przestrzega∏ przed nadmiernym
koagulowaniem tkanek podczas krwawienia, by
uniknàç przed∏u˝onego gojenia b∏ony Êluzowej.
Stwierdzi∏, ˝e w razie krwawienia z t´tnicy
klinowo-podniebiennej lub jej odga∏´zieƒ pod-
wiàzanie krwawiàcego naczynia zapewnia sku-
tecznà hemostaz´ nawet u 87% pacjentów.
Namawia∏ do skrupulatnej analizy skanów tomo-
grafii komputerowej, by ustaliç dok∏adny prze-
bieg t´tnicy szyjnej wewn´trznej w sàsiedztwie
zatoki klinowej. Zaleca∏ równie˝ ostro˝noÊç pod-
czas manipulacji w okolicy blaszki papierowatej.
Przypomnia∏ prosty manewr delikatnego ucisku
ga∏ki ocznej umo˝liwiajàcy identyfikacj´ tkanek
oczodo∏u po naruszeniu ciàg∏oÊci blaszki papie-
rowatej. PodkreÊli∏, by w takiej sytuacji unikaç
tamponady nosa oraz monitorowaç powsta∏y
krwiak oczodo∏u. Po stwierdzeniu szybko nara-
stajàcego krwiaka oczodo∏u nale˝y natychmiast
przeprowadziç zabieg kantotomii bocznej i roz-
wa˝yç wykonanie dekompresji oczodo∏u. Obja-
Êni∏ równie˝, jak uniknàç naruszenia struktur
podstawy przedniego do∏u czaszki, podkreÊlajàc
po raz kolejny rol´ przedoperacyjnej analizy
obrazów radiologicznych. W kolejnym wyk∏adzie
wieczornej sesji prof. J. DelGaudio poruszy∏
kwesti´ chirurgii zatok przynosowych w warun-
kach ambulatoryjnych. Przybli˝y∏ wymagania
formalne niezb´dne do prowadzenia tego rodza-
ju dzia∏alnoÊci zabiegowej we w∏asnym gabine-
cie. Mówi∏ o redukcji kosztów leczenia dzi´ki
przeniesieniu cz´Êci procedur do ambulatorium.
PodkreÊli∏, jak wa˝ny jest odpowiedni dobór pa-
cjentów, poniewa˝ nie wszyscy mogà byç opero-
wani przy zachowanej ÊwiadomoÊci. Wymieni∏
niektóre procedury mo˝liwe do przeprowadze-
nia w warunkach ambulatoryjnych, takie jak: po-
lipektomia, otwarcie zatoki szcz´kowej z powodu
zaburzonej cyrkulacji wydzieliny, usuwanie zro-
stów pooperacyjnych oraz torbieli zastoinowej
b∏ony Êluzowej. Kolejnym wa˝nym aspektem
zabiegów w warunkach ambulatoryjnych jest od-
powiednio prowadzone znieczulenie miejscowe:
aplikacja nasi´kowa (lidokaina, neosynefryna lub
oksymetazolina) i/lub podÊluzówkowa (lidokaina,
epinefryna). 

Na zakoƒczenie sesji odby∏a si´ dyskusja
z prezentacjà trudnych przypadków, którà
poprowadzi∏ prof. Hwang. WÊród uczestników

panelu dyskusyjnego znaleêli si´ prof. Casiano,
prof. Batra, prof. DelGaudio, dr Bro˝ek-Màdry
oraz dr Szczepaƒski. Omówiono przypadek pa-
cjentki z wywiadem zapalenia dróg oddecho-
wych (ang. United Airway Disease), ze zmianami
polipowatymi w zatokach przynosowych w bada-
niu endoskopowym oraz tomografii komputerowej.
Wi´kszoÊç panelistów zgodzi∏a si´, ˝e w sytuacji
gdy systemowe leczenie glikokortykosteroidami
nie przynosi pacjentowi korzyÊci, a wspó∏istniejàcy
stan zapalny zatok zaostrza chorob´ podstawowà,
wskazane jest leczenie operacyjne. Komentowano
równie˝ przypadek pacjenta z nawracajàcym zapa-
leniem zatok przynosowych z polipami. PodkreÊlono
rol´ posiewu z jam nosa, w którym stwierdzenie
gronkowców koagulazoujemnych nie stanowi
podstawy do leczenia, natomiast dodatnia ho-
dowla w kierunku grzybów i stosowne leczenie
mo˝e doprowadziç do wyleczenia pacjenta. Pa-
neliÊci omawiali równie˝ przypadek pacjenta
z nawracajàcymi epizodami ostrego zapalenia
zatok przynosowych, bez zmian radiologicznych
w obrazach tomografii komputerowej. Zdaniem
ekspertów, w omawianym przypadku wskaza-
na jest diagnostyka mikrobiologiczna oraz po-
szukiwanie towarzyszàcych chorób przewle-
k∏ych lub zaburzeƒ odpornoÊci.

Drugiego dnia RhinoForum, równolegle
z sesjami angloj´zycznymi odbywa∏y si´ obrady
z udzia∏em rodzimych ekspertów. Porannà sesj´,
zatytu∏owanà „Nos przynale˝y nie tylko do laryn-
gologa”, przygotowa∏ zespó∏ prof. Marka Kulusa
z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dzie-
ci´cego WUM. Pierwsza zabra∏a g∏os dr Anna
Zawadzka-Krajewska, która rozpocz´∏a swój wy-
k∏ad pytaniem: czy alergiczny nie˝yt nosa (ANN)
mo˝e zaczynaç si´ w brzuchu? Prelegentka
przedstawi∏a epidemiologi´ ANN, zdefiniowa∏a
poj´cie alergii pokarmowej i omówi∏a alergeny
pokarmowe. Nast´pnie wyjaÊni∏a zwiàzek po-
mi´dzy alergià pokarmowà i ANN, podkreÊlajàc,
˝e reakcja na dany alergen pokarmowy mo˝e si´
objawiaç w odmienny sposób u ró˝nych pacjen-
tów. Kolejny wyk∏ad dotyczy∏ terapii inhalacyjnej
w schorzeniach górnych dróg oddechowych.
Dr Witold Bartosiewicz na wst´pie podkreÊli∏,
˝e aerozoloterapia w pneumonologii staje si´
obecnie coraz szerzej stosowanà metodà lecze-
nia z wyboru. Umo˝liwia ona bowiem szybki
sposób transportu leku w wybrany region dróg
oddechowych. Wyk∏adowca w przejrzysty spo-
sób omówi∏ zasady terapii inhalacyjnej oraz do-
st´pne preparaty do inhalacji. Nast´pnie dr hab.
Wojciech Feleszko poruszy∏ temat niedoborów
odpornoÊci w kontekÊcie przewlek∏ych schorzeƒ
górnych dróg oddechowych. Mówi∏, ˝e bezza-
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sadne leczenie antybiotykami zwykle dotyczy
schorzeƒ zatok uszu i gard∏a. PodkreÊli∏ znacze-
nie biofilmu w patogenezie przewlek∏ego zapa-
lenia zatok przynosowych i uzasadni∏ zastosowa-
nie lizatów bakteryjnych w leczeniu PZZP. Mówi∏
o pospolitym zmiennym niedoborze odpornoÊci
(ang. Common Variable Immunodeficiency, CVID),
który mo˝e dotyczyç nawet 36% pacjentów z PZZP.
Wspomnia∏ te˝ o diagnostyce niedoborów odpor-
noÊci i wskaza∏ laboratoria analityczne na tere-
nie Warszawy oferujàce tego rodzaju badania.
Kolejny bardzo interesujàcy wyk∏ad, zatytu∏owa-
ny „Marsz alergiczny”, wyg∏osi∏ prof. M. Kulus.
Przedstawi∏ etapy rozwoju choroby alergicznej,
poczàwszy od alergii pokarmowej w dzieciƒ-
stwie, poprzez atopowe zapalenie skóry, a skoƒ-
czywszy na astmie i alergicznym nie˝ycie nosa.
Zwróci∏ uwag´ na rosnàcà liczb´ osób z alergià
pokarmowà. PodkreÊli∏ jednak, ˝e nie ma dowo-
dów na skutecznoÊç modyfikacji dietetycznych
u kobiet w cià˝y i karmiàcych piersià w profilak-
tyce rozwoju alergii pokarmowej u dziecka.
RównoczeÊnie zaznaczy∏, jak wa˝ny jest nos
w leczeniu chorób alergicznych, mówiàc wprost,
˝e „nos to cz´Êç p∏uc dost´pna badaniu”. Profe-
sor doda∏ równie˝, ˝e a˝ 93% chorych na astm´
prezentuje objawy ANN. Nast´pnie dr Julita
Chàdzyƒska poruszy∏a problem pokrzywki i to-
warzyszàcych zmian ze strony górnych dróg od-
dechowych. W przejrzysty sposób zdefiniowa∏a
i omówi∏a zjawiska bàbla pokrzywkowego
i obrz´ku naczynioruchowego. Przypomnia∏a, ˝e
wstrzàs nie jest jednoznaczny z anafilaksjà. Na-
st´pnie omówi∏a diagnostyk´ i leczenie obrz´ku
naczynioruchowego ze szczególnym naciskiem
na post´powanie z obrz´kiem b∏ony Êluzowej
i obturacjà dróg oddechowych. Na zakoƒczenie
sesji wyk∏ad na zaproszenie wyg∏osi∏a prof. Luisa
Bellussi (W∏ochy). Przedstawi∏a alternatywne
metody leczenia chorób zapalnych dróg odde-
chowych. Mówi∏a o dà˝eniu do opracowania
metod leczenia nadajàcych si´ do d∏ugotrwa∏ej
terapii, obarczonych jak najmniej licznymi dzia-
∏aniami niepo˝àdanymi. Prof. Bellussi wÊród
alternatywnych substancji leczniczych wymie-
ni∏a surfaktant, receptory TLR, bia∏ko HMGB1.
W dalszej cz´Êci wyk∏adu zaprezentowa∏a aktu-
alnà wiedz´ na temat mikrobiomu. Omówi∏a te˝,
na podstawie wiarygodnych badaƒ, skutecznoÊç
stosowania w zapaleniach górnych dróg odde-
chowych preparatu donosowego zawierajàcego
antygeny Streptococcus salivarius. 

Przedpo∏udniowa sesja polskoj´zyczna zo-
sta∏a poÊwi´cona trudnym aspektom leczenia
nowotworów masywu szcz´kowo-sitowego.
Sesj´ poprowadzi∏ prof. Wojciech Golusiƒski.

Pierwszy wyk∏ad wyg∏osi∏ dr hab. Pawe∏ Sowa,
który na wst´pie omówi∏ epidemiologi´ i dia-
gnostyk´ guzów masywu szcz´kowo-sitowego.
Przedstawi∏ systematyk´ nowotworów tego rejo-
nu, czynniki ryzyka, klasyfikacj´ TNM oraz po-
st´powanie diagnostyczne. Kolejny wyk∏ad
wyg∏osi∏ prof. W. Golusiƒski. Zaprezentowa∏
wspó∏czesne metody leczenia nowotworów ma-
sywu szcz´kowo-sitowego. PodkreÊli∏ znaczenie
leczenia operacyjnego we wczesnych stadiach
zaawansowania guza oraz rol´ chemioterapii in-
dukcyjnej w razie znacznego zaawansowania
miejscowego nowotworu. Wspomnia∏ o rosnàcej
roli operacji endoskopowych w leczeniu nowotwo-
rów masywu szcz´kowo-sitowego. Stwierdzi∏, ˝e
endoskopowa kraniotomia czy endoskopowa mak-
sylektomia mogà stanowiç samodzielnà metod´
leczenia lub mo˝na je ∏àczyç z dost´pami otwarty-
mi. Nast´pnie dr Jakub Pazdrowski na podstawie
przeglàdu literatury PubMed z lat 1971–2011
omówi∏ techniki rekonstrukcyjne guzów masy-
wu szcz´kowo-sitowego. Przypomnia∏ klasyfika-
cj´ guzów tego regionu oraz porówna∏ zalety
ró˝nych p∏atów kostnych, s∏u˝àcych do rekon-
strukcji ubytków po okaleczajàcej resekcji nowo-
tworu. Kolejny wyk∏adowca, prof. Phillipe Eloy
(Belgia), przedstawi∏ doÊwiadczenia w∏asne do-
tyczàce leczenia pacjentów z gruczolakorakami
komórek sitowych. Omówi∏ czynniki ryzyka, pod-
kreÊlajàc udzia∏ przemys∏u drzewnego, punkty
wyjÊcia (rowek w´chowy) oraz zasady leczenia
(operacja Draf III). Na zakoƒczenie sesji dr Mateusz
Szewczyk przedstawia∏ trzy przypadki kliniczne
do dyskusji. W gronie wyk∏adowców, z udzia∏em
publicznoÊci ustalano metody diagnostyki i lecze-
nia prezentowanych przypadków. 

Sesja popo∏udniowa by∏a poÊwi´cona zagad-
nieniom z zakresu alergologii. Moderatorem
sesji by∏ prof. Andrzej Emeryk, który wyg∏osi∏
równie˝ pierwszy wyk∏ad, odpowiadajàc na pyta-
nie: czy ∏atwo jest rozpoznaç alergi´ – testy skórne
czy asIgE? Wyk∏adowca wskaza∏ na trudnoÊci dia-
gnostyczne w alergii, szczególnie w odniesieniu
do dzieci. Nast´pnie prof. Luisa Bellussi przedsta-
wi∏a zastosowanie immunoterapii alergenowej
w alergicznym nie˝ycie b∏ony Êluzowej nosa.
Z kolei dr Ma∏gorzata Bartkowiak-Emeryk omó-
wi∏a miejsce i rol´ immunostymulacji w leczeniu
chorób o pod∏o˝u alergicznym. Na zakoƒczenie
sesji dr Piotr Rapiejko wyg∏osi∏ wyk∏ad na temat
prób donosowych w alergologii. PodkreÊli∏ ich
przydatnoÊç w ocenie skutecznoÊci farmakote-
rapii chorób alergicznych oraz immunoterapii
alergenowej.

Ostatnia, wieczorna sesja polskoj´zyczna dru-
giego dnia konferencji by∏a poÊwi´cona rynologii
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dzieci´cej. Zespó∏ ekspertów pod przewodnic-
twem prof. Bo˝eny Skotnickiej analizowa∏ trudne
przypadki kliniczne. W panelu dyskusyjnym uczest-
niczyli: prof. Anna Zakrzewska, prof. Jaros∏aw
Szyd∏owski, dr hab. Lidia Zawadzka-G∏os oraz
dr Józef Mierzwiƒski. Pierwszy omawiany przy-
padek dotyczy∏ 16-letniego ch∏opca z objawami
bólu szcz´ki promieniujàcego do ucha, z towa-
rzyszàcym obrz´kiem powiek oka prawego, bez
zaburzeƒ ruchomoÊci ga∏ki ocznej i wytrzeszczu,
z zacienieniem zatoki szcz´kowej prawej i sito-
wia w obrazach tomografii komputerowej. W ko-
lejnych dobach hospitalizacji stwierdzono zabu-
rzenia widzenia oka prawego, a w rezonansie
magnetycznym cechy odmy w stropie oczodo∏u
oraz pogrubienie pnia nerwu wzrokowego. Pro-
pozycja leczenia obejmowa∏a pilne przeprowa-
dzenie prawostronnej endoskopowej operacji
zatok ∏àcznie z dekompresjà oczodo∏u. Kolejny
przypadek dotyczy∏ 15-letniej dziewczynki, le-
czonej bezskutecznie od oko∏o roku z powodu po-
dejrzenia migrenowych bólów g∏owy, z zaostrze-
niem dolegliwoÊci bólowych w ciàgu ostatnich
trzech miesi´cy. Przedmiotowo stwierdzono asy-
metri´ szpar powiekowych i pogrubienie przy-
Êrodkowego kàta powieki górnej oka prawego.
Na podstawie badania rezonansem magnetycz-
nym stwierdzono brak zatok czo∏owych oraz wy-
suni´to podejrzenie mucocele bàdê zapalenia
sitowia po stronie prawej. Eksperci, na tym eta-
pie, zgodnie stwierdzili, ˝e przed planowanym
zabiegiem rynologicznym nale˝y wykonaç tomo-
grafi´ komputerowà zatok przynosowych. Obraz
TK opisywanej wczeÊniej w MR zmiany sitowia
sugerowa∏ kostniaka, do ró˝nicowania z dyspla-
zjà w∏óknistà i kostniakiem zarodkowym. Pomi-
mo znacznych rozmiarów guza oraz lokalizacji
na podstawie czaszki eksperci wybrali dost´p
wewnàtrznosowy jako metod´ leczenia. Nast´pnie
omawiano rzadki przypadek niedro˝noÊci nosa
u trzymiesi´cznego niemowl´cia z objawami
bezdechów podczas snu oraz z ropno-krwistà
wydzielinà z nosa. W badaniu przedmiotowym
i badaniach obrazowych potwierdzono guz lewej
jamy nosa uciskajàcy otaczajàce struktury. Suge-
rowane podejrzenie nowotworu zarodkowego
nie potwierdzi∏o si´. Histopatologicznie rozpo-
znano psammomatoid juvenile ossifying fibroma,
∏agodny guz mezenchymalny o miejscowo agre-
sywnym wzroÊcie, leczony wy∏àcznie chirurgicz-
nie. W prezentowanym przypadku przeprowa-
dzono radykalny zabieg endoskopowy z dost´pu
wewnàtrznosowego. Kolejny dyskutowany przy-
padek kliniczny dotyczy∏ 2,5-letniej dziewczynki
z guzem grzbietu i bocznej Êciany nosa oraz prze-
tokà w okolicy wierzcho∏ka nosa, która okaza∏a si´

torbielà dermoidalnà. Przedstawiony przypadek
sta∏ si´ pretekstem do omówienia rodzajów tor-
bieli dermoidalnych oraz schematu post´powa-
nia w ró˝nych typach torbieli. PodkreÊlono, ˝e
stan zapalny torbieli dermoidalnej prowadzi
do destrukcji koÊci, chrzàstki i skóry. Z uwagi
na ryzyko neuroinfekcji, w przypadku torbieli
zlokalizowanych wewnàtrzczaszkowo leczenie
operacyjne nale˝y przeprowadziç tak szybko, jak
to mo˝liwe (2–5 r.˝.). Wskazano na koniecznoÊç
operowania w dwóch etapach: zmiany wewnàtrz-
czaszkowej w pierwszym etapie i zmiany zewnà-
trzczaszkowej z przetokà w etapie drugim. Prefe-
rowanym dojÊciem chirurgicznym w przypadku
omawianej torbieli grzbietu nosa z przetokà by∏a
rynotomia przednia. Na zakoƒczenie panelu
dyskusyjnego dr Mierzwiƒski przedstawi∏ przy-
padek ch∏opca z du˝ym mi´sakiem prà˝kowano-
komórkowym do∏u skrzyd∏owo-podniebiennego,
z przerzutem do p∏uc, u którego indukcyjna che-
mioradioterapia spowodowa∏a znacznà redukcj´
masy guza oraz wycofanie si´ ogniska w p∏ucach.
Dyskusja dotyczy∏a wyboru najlepszego dost´pu
operacyjnego w celu resekcji zmiany resztkowej.
Rozwa˝ano dost´p podskroniowy oraz endosko-
powy dost´p wewnàtrznosowy przez tylnà Êcia-
n´ zatoki szcz´kowej. Ostatecznie wykonano
zabieg z dost´pu wewnàtrznosowego powik∏any
krwawieniem z t´tnicy szcz´kowej, skutecznie
zaopatrzonym przez podwiàzanie t´tnicy szyjnej
zewn´trznej. Po operacji pacjent kontynuowa∏
chemioterapi´. Kontrola po trzech miesiàcach
od zabiegu nie wykaza∏a wznowy.

Trzeci dzieƒ RhinoForum rozpocz´∏y sesje
angloj´zyczne z udzia∏em zagranicznych goÊci.
Prof. Dana Thompson (USA) przedstawi∏a wyk∏ad
na temat etiologii laryngologicznych zespo∏u snu
z bezdechami u dzieci. Na wst´pie zaznaczy∏a, ˝e
rodzaj i lokalizacja przyczyny niedro˝noÊci dróg
oddechowych u dzieci sà uzale˝nione od wieku.
Do 18. miesiàca ˝ycia niedro˝noÊci objawiajàce
si´ bezdechami powodujà najcz´Êciej wady wro-
dzone. W wieku przedszkolnym i szkolnym bez-
dechy sà g∏ównie wynikiem stanów zapalnych
oraz nieprawid∏owoÊci anatomicznych górnych
dróg oddechowych. Natomiast u m∏odzie˝y
i m∏odych doros∏ych niedro˝noÊç dróg oddecho-
wych wià˝e si´ z czynnikami nabytymi, w tym
równie˝ infekcyjnymi. Prof. Thompson przypo-
mnia∏a, ̋ e po∏o˝enie krtani w obr´bie szyi zmienia
si´ wraz z rozwojem dziecka od poziomu C2-3
u niemowl´cia, C4-5 – u szeÊciolatków, do osta-
tecznego poziomu C5-7 w wieku oko∏o 12 lat.
Przedstawi∏a w∏asny materia∏ kliniczny, w tym
przypadki torbieli skórzastej nosowo-oczodo∏o-
wej i nosogard∏a, glejaków wewnàtrznosowych
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oraz przepuklin mózgowych w okolicy nosa.
Omówi∏a równie˝ technik´ endoskopii we Ênie
farmakologicznym (ang. Drug Induced Sleep
Endoscopy, DISE) wykonywanà u dzieci. Trzy ko-
lejne prezentacje przygotowali równie˝ wyk∏a-
dowcy z Chicago: laryngolog dr Jeff Rastatter
oraz neurochirurg dr Tord Alden. Na wst´pie
omówili rozwój embriologiczny oraz anatomi´
nosa, zatok przynosowych i podstawy czaszki
u dzieci. Nast´pnie przedstawili wybrane jed-
nostki chorobowe wg lokalizacji. WÊród zmian
w zakresie przedniej cz´Êci podstawy czaszki,
jamy nosowej, zatoki szcz´kowej i oczodo∏u wy-
mienili: przepuklin´ oponowo-mózgowà, torbiel
skórzastà, glejaki, torbiel Êluzowà, naczyniakow-
∏ókniaka m∏odzieƒczego, dysplazj´ w∏óknistà,
w∏ókniaki kostniejàce, nerwiaki w´chowe zarod-
kowe. Do zmian w Êrodkowej cz´Êci podstawy
czaszki, zatoce klinowej, siodle tureckim i dole
podskroniowym zaliczyli: przepuklin´ oponowo-
mózgowà, gruczolaka przysadki, czaszkogardlaka,
nerwiaka nerwu trójdzielnego, naczyniakow∏ók-
niaka m∏odzieƒczego oraz mi´saki. OdnoÊnie
do zmian w tylnej cz´Êci podstawy czaszki wspo-
mnieli o struniaku, nerwiaku nerwu przedsion-
kowego, torbielach i przyzwojaku opuszki ˝y∏y
szyjnej wewn´trznej. Wyk∏adowcy wskazali
równie˝ mo˝liwe powik∏ania Êródoperacyjne
w chirurgii podstawy czaszki u dzieci. Szczegól-
nà uwag´ zwrócili na uszkodzenia t´tnicy szyjnej
wewn´trznej oraz p∏ynotoki. Ostatnim porusza-
nym zagadnieniem by∏y zaawansowane techniki
endoskopowe w rekonstrukcji podstawy czaszki
u dzieci. Prelegenci pokazali bogaty materia∏
filmowy przedstawiajàcy techniki rekonstrukcji
w omawianym rejonie. Omówili wykorzystanie
tkanek przegrody nosa w celu oddzielenia jamy
nosa od jamy czaszki czy uszczelnienia przecieku
p∏ynu mózgowo-rdzeniowego. Wspomnieli te˝
o rekonstrukcjach z zastosowaniem mi´Ênia skro-
niowego oraz jego powi´zi. Wyk∏adowcy zwrócili
szczególnà uwag´ na koniecznoÊç znajomoÊci
unaczynienia p∏atów wykorzystywanych do re-
konstrukcji. PodkreÊlili znaczenie Êcis∏ej wspó∏-
pracy otorynolaryngologa i neurochirurga.

Równolegle odbywa∏a si´ angloj´zyczna se-
sja poÊwi´cona endoskopowej chirurgii oczodo-
∏u. Jako pierwszy wystàpi∏ prof. Pete Batra (USA)
z wyk∏adem dotyczàcym endoskopowej wewnàtrz-
nosowej dekompresji nerwu wzrokowego. Omówi∏
wskazania, przeciwwskazania do zabiegu oraz
technik´ operacji. Wyk∏ad wzbogaci∏ obszernym
materia∏em filmowym. Nast´pnie prof. Philippe
Eloy (Belgia) opowiedzia∏ o diagnostyce i chirurgii
dróg ∏zowych. Przedstawi∏ wskazania do endo-
skopowej dakrocystorynostomii, niezb´dne in-

strumentarium oraz technik´ operacji i mo˝liwe
powik∏ania pooperacyjne. Kolejny wyk∏ad, poÊwi´-
cony endoskopowej wewnàtrznosowej dekompre-
sji oczodo∏ów u pacjentów z chorobà Gravesa-
Basedowa, wyg∏osi∏ prof. Rodney Schlosser (USA).
Na zakoƒczenie sesji dr hab. Andrzej SieÊkiewicz
omówi∏ endoskopowe dost´py wewnàtrznosowe
w przypadku guzów oczodo∏u. PodkreÊli∏, ˝e
wspó∏praca laryngologa, okulisty i nierzadko
neurochirurga ma kluczowe znaczenie podczas
operacji guzów w tym rejonie.

Trzeciego dnia obrad odby∏a si´ tak˝e
V i VI cz´Êç cyklu wyk∏adów pod has∏em „Ame-
rykaƒskie Towarzystwo Rynologiczne odwiedza
Polsk´”. 

W sesji V jako pierwszy wystàpi∏ prof. Hwang.
Tematem prezentacji by∏a chirurgia ma∏˝owiny
nosowej dolnej, Êrodkowej i górnej. Wyk∏adowca
przypomnia∏ fizjologicznà rol´ ma∏˝owin noso-
wych podczas przep∏ywu powietrza przez drogi
oddechowe. Przedstawi∏ wskazania do operacji
ma∏˝owin nosowych dolnych, a nast´pnie omó-
wi∏ techniki operacyjne, w tym: elektrokoagula-
cj´, technik´ laserowà, metod´ radiochirurgii
(ang. radiofrequency), metod´ termoterapii bi-
polarnej (Celon) oraz technik´ z wykorzystaniem
Micro-Debridera. PokreÊli∏, ˝e najlepsze efekty
przy stosunkowo niewielkim ryzyku powik∏aƒ
mo˝na uzyskaç za pomocà podÊluzówkowej pla-
styki ma∏˝owiny. Prof. Hwang mówi∏ te˝ o resek-
cji tylnego bieguna ma∏˝owiny nosowej dolnej
w przypadku operacji zatok z obecnoÊcià polipów
nosa. W chirurgii przewodu nosowego Êrodkowe-
go oraz ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej na uwag´
zas∏uguje metoda stentowania rozworu szcz´ko-
wego oraz technika zak∏adania pojedynczego
szwu mocujàcego ma∏˝owin´ nosowà Êrodkowà
do przegrody nosa w celu poprawy drena˝u za-
toki szcz´kowej. Nast´pnie prof. R. Orlandi uzu-
pe∏ni∏ temat chirurgii ma∏˝owin o techniki ope-
racyjne w rejonie ma∏˝owiny nosowej górnej,
wykonywane w celu poprawy dost´pu do zatoki
klinowej. Mówi∏ on o prawid∏owym, bezpiecz-
nym prowadzeniu narz´dzi chirurgicznych.
Wspomnia∏ o opcjonalnym resekowaniu frag-
mentu blaszki podstawnej ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej, aby poszerzyç dojÊcie do ma∏˝owiny
górnej. Przestrzega∏ przed nadmiernà traumaty-
zacjà b∏ony Êluzowej ma∏˝owiny górnej, stano-
wiàcej cz´Êç okolicy w´chowej, ˝eby uniknàç
trwa∏ej pooperacyjnej utraty w´chu. Dwa kolej-
ne wyk∏ady poÊwi´cono patologii dróg ∏zowych.
Prof. DelGaudio zreferowa∏ nowe zalecenia po-
st´powania w przypadku ∏zawienia – leczenie
przewodu nosowego dolnego. Przypomnia∏, ˝e le-
czenie niedro˝noÊci przewodu nosowo-∏zowego



jest domenà nie tylko okulistów, ale tak˝e otory-
nolaryngologów. Omówi∏ ma∏o inwazyjne tech-
niki operacyjne w przypadku patologii dystalnej
cz´Êci przewodu nosowo-∏zowego. Prof. Casiano
przedstawi∏ temat endoskopowej dakrocystory-
nostomii (DCR). Do zalet endoskopowej DCR
zaliczy∏: lepsze wyniki estetyczne w porównaniu
z drena˝em zewn´trznym, mniejsze ryzyko
uszkodzenia pompy ∏zowej czy mi´Ênia okr´˝ne-
go oka, mo˝liwoÊç przeprowadzenia zabiegu
w trakcie infekcji dróg ∏zowych, mniejsze ryzyko
krwawienia Êródoperacyjnego w porównaniu
z dost´pem zewn´trznym, krótszy czas trwania
zabiegu oraz mo˝liwoÊç jednoczasowej korekcji
patologii w jamie nosowej. Wadà techniki endo-
skopowej jest niewàtpliwe koszt procedury i ko-
niecznoÊç przeszkolenia zespo∏u operacyjnego.
Na podstawie dost´pnych danych z literatury
prof. Casiano podsumowa∏, ˝e wyniki leczenia
metodà klasycznà i endoskopowà sà porówny-
walne. Jednak z uwagi na wymienione zalety
techniki endoskopowej jest ona coraz cz´Êciej
stosowanà metodà leczenia niedro˝noÊci dróg
∏zowych. 

W ostatnim wyk∏adzie tej sesji prof. Casiano
poruszy∏ temat endoskopowych resekcji w pato-
logiach oczodo∏u. Podzieli∏ zmiany patologiczne
oczodo∏u na wewnàtrzsto˝kowe, obarczone wi´k-
szym ryzykiem powik∏aƒ podczas resekcji, oraz
zmiany pozasto˝kowe. Wybór techniki operacyjnej
uzale˝ni∏ od lokalizacji i wielkoÊci zmiany.

Ostatnia, VI sesja z cyklu „Amerykaƒskie
Towarzystwo Rynologiczne odwiedza Polsk´” by∏a
poÊwi´cona leczeniu nowotworów. Prof. Hwang
omówi∏ zasady chirurgii endoskopowej nowo-
tworów nosa i zatok przynosowych. PodkreÊli∏,
˝e operacja technikà endoskopowà w przypadku
brodawczaka odwróconego wià˝e si´ z mniejszym
ryzykiem wznowy w porównaniu z operacjà z do-
st´pu zewn´trznego. Zaznaczy∏, ˝e w nowotwo-
rach ∏agodnych akceptowalne jest fragmentarycz-
ne usuwanie zmiany. Profesor odniós∏ si´ równie˝
pozytywnie do wykorzystywania Micro-debridera
podczas resekcji zmian nowotworowych pod wa-
runkiem zabezpieczenia wystarczajàcej iloÊci
materia∏u tkankowego do badaƒ histopatologicz-
nych. W przypadku zmian o charakterze z∏oÊli-
wym nale˝y pami´taç o koniecznoÊci Êródopera-
cyjnej oceny marginesów tkankowych i liczyç si´
z mo˝liwoÊcià poszerzenia zakresu resekcji.
W podsumowaniu prof. Hwang powiedzia∏, ˝e
doÊwiadczenie operatora i odpowiednie instru-
mentarium sà kluczowe przy wyborze techniki
endoskopowej w chirurgii nowotworów. Kolej-
na prezentacja dotyczy∏a post´powania w nowo-
tworach przedniego do∏u czaszki. Profesor Lanza

potwierdzi∏, ˝e ma∏oinwazyjne techniki opera-
cyjne tej okolicy powinny byç zarezerwowane
dla najbardziej doÊwiadczonych chirurgów. Pro-
blemy mo˝e sprawiaç nie tylko trudno dost´pne
pole operacyjne, wymagajàce zastosowania en-
doskopów o ró˝nym kàcie patrzenia, ale te˝ sama
ocena tkanek zmienionych nowotworowo. Zgo-
dzi∏ si´ ze swoim przedmówcà w kwestii interdy-
scyplinarnej wspó∏pracy w chirurgii nowotworów
podstawy czaszki. W swojej kolejnej prezentacji
prof. Lanza skupi∏ si´ na problemie oczodo∏u
w leczeniu nowotworów z∏oÊliwych zatok przyno-
sowych. PodkreÊli∏, ˝e nawet w obliczu rozleg∏ych
nacieków nosa i zatok przynosowych, przy braku
ewidentnych cech zaj´cia tkanek oczodo∏u, mo˝-
na przeprowadziç zabieg oszcz´dzajàcy struktury
oczodo∏u. Mówi∏ o dost´pach ∏àczonych (dost´p
zewn´trzny w kombinacji z dost´pem endosko-
powym), pozwalajàcych na szeroki wglàd w pole
operacyjne i lepszà kontrol´ istotnych struktur
anatomicznych. Radzi∏, jak chroniç tkanki oczo-
do∏u w trakcie zabiegu oraz w jaki sposób zabez-
pieczaç zawartoÊç oczodo∏u po resekcji wymaga-
jàcej zniesienia Êciany kostnej wraz z okostnà.
Wyk∏ad zatytu∏owany „Endoskopowa chirurgia
siod∏a tureckiego i chirurgia nadsiod∏owa” wy-
g∏osi∏ prof. Palmer, który przypomnia∏ anatomi´
koÊci klinowej i wymieni∏ struktury obecne w za-
toce jamistej, a nast´pnie omówi∏ symptomato-
logi´ guzów przysadki. Skrytykowa∏ postaw´
wy∏àcznie wyczekujàcà. Mówi∏ o leczeniu farma-
kologicznym przed planowanà operacjà. Podkre-
Êla∏ rol´ neurochirurga w zespole operacyjnym.
Mówi∏, ˝e trzeba byç zawsze przygotowanym
na okolicznoÊç zaopatrzenia ewentualnego p∏y-
notoku. Prof. Palmer podkreÊli∏ znaczenie poope-
racyjnej opieki endokrynologicznej oraz kontrol-
nych badaƒ obrazowych w celu potwierdzenia
doszcz´tnoÊci resekcji. Na zakoƒczenie sesji
prof. Casiano omówi∏ endoskopowy dost´p do ja-
my Meckela i do∏u podskroniowego. Przyzna∏, ˝e
nie stosuje rutynowo neuronawigacji przy tego
typu operacjach. Wyjàtkiem sà guzy naciekajàce
otwór wielki czaszki. Przestrzega∏, ˝e operujàc
w rejonie jamy Meckela, trzeba si´ liczyç z ryzy-
kiem du˝ego krwawienia, dlatego w wybranych
przypadkach warto rozwa˝yç wczeÊniejszà em-
bolizacj´ naczyƒ. Zaznaczy∏, ˝e wÊród powik∏aƒ
po operacji w rejonie do∏u podskroniowego zda-
rza si´ szcz´koÊcisk b´dàcy wynikiem ingerencji
w mi´Ênie skrzyd∏owe. Profesor wspomnia∏ te˝,
˝e w razie szerzenia si´ nacieku w kierunku
bocznym trzeba byç przygotowanym na wykona-
nie dost´pu otwartego. 

Wieczorna sesja ostatniego dnia RhinoForum
z udzia∏em polskich wyk∏adowców by∏a poÊwi´-
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cona problemowi sp∏ywania wydzieliny po tylnej
Êcianie gard∏a. Wprowadzeniem do sesji by∏ wy-
k∏ad prof. Antoniego Krzeskiego: „Nasopharyngi-
tis – co to takiego?” Profesor przedstawi∏ poten-
cjalne przyczyny oraz patomechanizm zjawiska
sp∏ywania wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a,
które jest prawdziwà „zmorà” laryngologa. Przy-
pomnia∏, ˝e elementem badania laryngologicz-
nego ka˝dorazowo powinna byç endoskopia jam
nosa, ze szczególnym naciskiem na ocen´ noso-
wej cz´Êci gard∏a. W klarowny sposób wyjaÊni∏
ró˝nice mi´dzy refluksem ˝o∏àdkowo-prze∏yko-
wym a krtaniowo-gard∏owym. Udzieli∏ te˝ prak-
tycznych wskazówek pomocnych w codziennej
pracy z pacjentami z tym jak˝e powszechnym
problemem. Nast´pnie dr Piotr Grzanka omówi∏
przydatnoÊç tomografii komputerowej w diagno-
styce sp∏ywania wydzieliny po tylnej Êcianie gar-
d∏a. Przypomnia∏ skal´ Lund-Mackaya do oceny
zaawansowania zmian zapalnych w zatokach
przynosowych, podkreÊlajàc, ̋ e warto prowadziç
dokumentacj´ medycznà opartà na tej skali. Mó-
wi∏ o przydatnoÊci alfa-mimetyku stosowanego
miejscowo jako przygotowanie do badania TK
zatok. W kolejnym wyk∏adzie dr hab. Wojciech
Âcierski omówi∏ metody diagnostyki oraz leczenie
zespo∏u kaszlowego górnych dróg oddechowych
(ang. Upper Arrivary Cough Syndrome, UACS).
Przypomnia∏, ̋ e za 95% przypadków przewlek∏e-
go kaszlu odpowiadajà UACS, astma oskrzelowa,
GERD, zapalenia i rozstrzenia oskrzeli oraz ACE-I.
UACS nale˝y ró˝nicowaç z ANN, niealergicznym
ca∏orocznym nie˝ytem nosa, nie˝ytem nosa po-
infekcyjnym i polekowym. Leczeniem z wyboru
w przypadku UACS jest stosowanie glikokortyko-
steroidów, bromku ipratropium i azelastyny
donosowo. Na zakoƒczenie sesji dr hab. Alicja
Grzanka przedstawi∏a problem sp∏ywania wy-
dzieliny po tylnej Êcianie gard∏a oczami alergo-
loga. Szczegó∏owo omówi∏a kryteria rozpoznania
ANN. PodkreÊla∏a znaczenie wczesnego rozpo-
znania i wdro˝enia w∏aÊciwego leczenia aler-
gicznego nie˝ytu nosa. Zwróci∏a uwag´, ˝e brak
uchwytnych objawów nie wyklucza obecnoÊci
alergicznego zapalenie b∏ony Êluzowej nosa.
Sesj´ zakoƒczy∏a o˝ywiona dyskusja. 

Trzeciego dnia RhinoForum odby∏o si´ ju˝
po raz piàty Mi´dzynarodowe Seminarium
„Chrapanie i bezdechy dla laryngologów”. Wy-
k∏ad wprowadzajàcy wyg∏osi∏ prof. Klaus Vogt.
Przekonywa∏, jak istotnà rol´ odgrywa nos w pato-
genezie zaburzeƒ oddychania podczas snu. Pod-
kreÊli∏ wartoÊç rynomanometrii w diagnostyce za-
burzeƒ dro˝noÊci nosa. Nast´pnie prof. Desiderio
Passali (W∏ochy) mówi∏ o roli laryngologa w dia-
gnostyce i leczeniu OBPS, zaznaczajàc, ˝e jest to

schorzenie ca∏ego organizmu prowadzàce do nie-
tolarancji glukozy, insulinoopornoÊci i cukrzycy
(niezale˝nie od oty∏oÊci). W kolejnym wyk∏adzie
prof. Mary Morell (Wielka Brytania) poruszy∏a
temat sennoÊci w OBPS. Wspomnia∏a o czynni-
kach wp∏ywajàcych na sen i deprywacj´ snu.
Mówi∏a równie˝ o tym, jak fragmentacja snu
i okresowa hipoksja wp∏ywajà na sennoÊç w OBPS.
Przedstawi∏a metody diagnostyki sennoÊci.
Dr Renata Riha (Wielka Brytania) omówi∏a diagno-
styk´ zaburzeƒ oddychania podczas snu, poczyna-
jàc od najdro˝szej, uznanej za z∏oty standard poli-
somnografii, a skoƒczywszy na najprostszej meto-
dzie badania przesiewowego – pulsoksymetrii.
Na zakoƒczenie sesji prof. Thorarinn Gislason
(Islandia) przedstawi∏ pacjentów z OBPS jako hete-
rogennà grup´, w której wskaênik bezdechów
i/lub sp∏yceƒ oddychania nie jest optymalnà formà
mierzenia stopnia nasilenia choroby.

W przedpo∏udniowej sesji, dedykowanej
chrapaniu i bezdechom, prof. Mary Morell wyja-
Êni∏a pod∏o˝e patofizjologiczne zaburzeƒ oddy-
chania podczas snu. Zwróci∏a uwag´, ˝e sà to
zmiany na poziomie oÊrodka oddechowego doty-
czàce stopnia chemowra˝liwoÊci na gazy krà˝àce
we krwi oraz aktywnoÊci mi´Êni gard∏a. Nast´p-
nie prof. Thorarinn Gislason przedstawi∏ OBPS
jako niezale˝ny czynnik ryzyka zespo∏u metabo-
licznego. PodkreÊli∏ zasadnoÊç fenotypowania
pacjentów z OBPS. Nak∏ania∏ do indywidualnego
traktowania pacjentów z OBPS. Nast´pnie dr Re-
nata Riha mówi∏a, ˝e obiektywne badania snu
nie zawsze sà idealnym narz´dziem diagnostycz-
nym. Do wad badaƒ obiektywnych zaliczy∏a
sztuczne warunki snu, s∏abà korelacj´ z subiek-
tywnymi metodami czy te˝ brak zastosowania
u dzieci. Ostatni wyk∏ad sesji wyg∏osi∏ dr Wojciech
Kukwa, który mówi∏ na temat zale˝noÊci nasilo-
nej mia˝d˝ycy i OBPS. Wiele badaƒ potwierdza
ten zwiàzek, jednak patomechanizm tego zjawi-
ska pozostaje niewyjaÊniony. 

W popo∏udniowej sesji pierwszy wyk∏ad za-
tytu∏owany „SennoÊç: pu∏apki i praktyka” wy-
g∏osi∏a dr Renata Riha. Wskaza∏a na trudnoÊci
w obiektywnej ocenie sennoÊci jako objawu b´-
dàcego bàdê co bàdê podstawà rozpoznania
zaburzeƒ oddychania podczas snu. Wskaza∏a
równie˝ na rozbie˝noÊci w odczuwaniu sennoÊci
przez osoby z zaburzeniami oddychania podczas
snu. Nast´pnie prof. Mary Morrell omówi∏a pro-
blem bezdechów w wieku podesz∏ym. W ciekawy
sposób zaprezentowa∏a wyniki badaƒ ukazujà-
cych zmiany struktury snu i oddychania w kon-
tekÊcie fizjologicznych procesów zachodzàcych
w organizmie wraz z wiekiem. Wskaza∏a na pro-
blem kryteriów rozpoznawania bezdechów w po-



desz∏ym wieku, sugerujàc, ˝e niektóre objawy
czy zmiany sà konsekwencjà fizjologicznych pro-
cesów starzenia. Trzeci wyk∏ad tej sesji wyg∏osi∏
dr Piotr Bielicki, który szczegó∏owo omówi∏ te-
mat protezy powietrznej CPAP jako z∏otego stan-
dardu leczenia OBPS. Zaprezentowa∏ zasad´
dzia∏ania aparatu, wskaza∏ zalety i wady urzà-
dzenia. Przedstawi∏ problem tolerancji protezy
powietrznej oraz wspó∏czesne mo˝liwoÊci dosto-
sowania urzàdzenia do rzeczywistych potrzeb
pacjenta. Ostatni wyk∏ad: „Leczenie CPAP-em
a nos” wyg∏osi∏a dr Maria Värendh (Szwecja),
która zwróci∏a uwag´ na problem w leczeniu
aparatem CPAP przy obecnoÊci zaburzeƒ dro˝-
noÊci nosa. Przedstawi∏a wyniki badaƒ b´dàcych
przedmiotem jej pracy doktorskiej. PodkreÊli∏a
znaczenie dro˝noÊci nosa w zaburzeniach oddy-
chania podczas snu oraz wskaza∏a na koniecz-
noÊç przywracania prawid∏owej dro˝noÊci nosa
w ramach szeroko zakrojonego leczenia OBPS.

Podczas wieczornej „sesji bezdechowej” wy-
stàpi∏ prof. Bhik Kotecha (Wielka Brytania), któ-
rego prelekcja dotyczy∏a roli leczenia operacyj-
nego OBPS w sytuacji, gdy terapia aparatem
CPAP okazuje si´ nieskuteczna. Prof. Kotecha
podkreÊli∏ znaczenie przedoperacyjnej oceny
górnych dróg oddechowych (z uwzgl´dnieniem
DISE), w celu okreÊlenia poziomu niedro˝noÊci
dróg oddechowych. Przypomnia∏, ˝e leczenie
OBPS wymaga interdyscyplinarnej wspó∏pracy
i szerokiego spojrzenia na pacjenta. W kolejnym
wyk∏adzie dr Wojciech Kukwa przedstawi∏ pro-
blem chrapania w kontekÊcie spo∏ecznym i zdro-
wotnym. Wskaza∏ na niedoskona∏e metody dia-
gnostyki chrapania. Nast´pnie prof. Ewa Ol-
szewska omówi∏a chirurgiczne metody leczenia
chrapania, przedstawiajàc doÊwiadczenia bia∏o-
stockiego oÊrodka. Na zakoƒczenie seminarium
dr Magne Tvinnereim (Norwegia) przedstawi∏
kryteria Amerykaƒskiej Akademii Medycyny

Snu dotyczàce diagnostyki OBPS, skupiajàc si´
g∏ównie na roli apnografu i mo˝liwoÊciach jego
zastosowania.

Zwieƒczeniem trzydniowych, owocnych obrad
by∏ Wieczór Autorski prof. Antoniego Krzeskiego,
tym razem w scenerii Fortu Legionów, nale˝àcego
do rodziny Kr´glickich. Wieczór Autorski trady-
cyjnie by∏ okazjà do uhonorowania zaproszonych
goÊci nagrodami Amicus Rhinologiae Polonicae
oraz Artifex Rhinologiae. Wyk∏adowców V Mi´-
dzynarodowego Seminarium „Chrapanie i bez-
dechy dla laryngologów” wyró˝niono inkografiami
Rafa∏a Olbiƒskiego, natomiast statuetki Amicus
Rhinologiae Polonicae otrzymali prof. Luisa Belussi,
prof. Desiderio Passali, prof. Klaus Vogt oraz
dr Józef Mierzwiƒski. Nagrod´ Artifex Rhinologiae
przyznano Amerykaƒskiemu Towarzystwu Ryno-
logicznemu reprezentowanemu przez prof. Petera
Hwanga oraz prof. Johna DelGaudio. Motywem
przewodnim cz´Êci artystycznej Wieczoru by∏a
historia polsko-amerykaƒskich bohaterów: Kazi-
mierza Pu∏askiego i Tadeusza KoÊciuszki. Mu-
zycznych wra˝eƒ dostarczy∏ Filip Siejka, znany
kompozytor i multiinstrumentalista, prezentujàc
w∏asnà interpretacj´ znanych utworów muzyki
filmowej. Wieczór up∏ynà∏ w mi∏ej atmosferze,
przy degustacji smakowitych potraw kuchni
Paƒstwa Kr´glickich.

Opracowa∏a dr Joanna Radzikowska na podstawie
sprawozdaƒ z poszczególnych sesji kolegów:

dr med. Elizy Bro˝ek-Màdry, dr Agnieszki Chmielewskiej, 
dr Zuzanny Gronkiewicz, dr Weroniki Jaremek-Ochniak,

dr Olgi Jurek, dr Ewy Migacz, dr Katarzyny Staƒskiej, 
dr med.Tomasza Szafarowskiego, 

dr Ma∏gorzaty Tomaszewskiej,
dr Martyny Waniewskiej-¸´czyckiej, dr med. Marioli Zagor

Warszawa, grudzieƒ 2016

Prof. Klaus Vogt poddaje prof. Antoniego
Krzeskiego próbie za˝ywania tabaki
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