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Szanowny Kolego,
spoÊród artyku∏ów zawartych w niniej-

szym numerze Magazynu ORL chcia∏bym
zwróciç szczególnà uwag´ Paƒstwa na tekst
poÊwi´cony odmiennoÊci przebiegu t´tnicy
szyjnej zewn´trznej. W zesz∏ym roku bowiem,
zarówno w naszym Êrodowisku, jak i w prze-
strzeni medialnej, komentowana by∏a Êmierç
m∏odej osoby w trakcie wykonywania tonsillek-
tomii w jednym z oÊrodków laryngologicznych.

Tonsillektomia nale˝y do podstawowych
zabiegów, wykonywanych we wszystkich od-
dzia∏ach laryngologicznych. Nie do koƒca
jednak wiadomo, dlaczego jest uwa˝ana
za jeden z prostszych zabiegów. Wprawdzie
technicznie operacja ta nie wymaga du˝ego
doÊwiadczenia chirurgicznego, ale sàsiedztwo
t´tnicy szyjnej zewn´trznej sprawia, ˝e jest to
zawsze operacja bardzo du˝ego ryzyka. Oso-
biÊcie w mojej karierze zawodowej dwukrotnie
widzia∏em Êmierç pacjenta z powodu wyko-
nania tonsillektomii i w rzeczywistoÊci by∏y to
jedyne zgony oko∏ooperacyjne, jakie wystà-
pi∏y w oddziale, w którym pracowa∏em. W pi-
Êmiennictwie podaje si´, ˝e Êmierç w wyniku
przeprowadzania tonsillektomii wydarza si´
w 1 przypadku na 80–100 tys. operacji. Trudno
stwierdziç, czy to tragiczne zdarzenie przytra-
fia si´ cz´sto, czy sporadycznie, albowiem
niezale˝nie od statystyk dotyczy ono z regu∏y
m∏odych, w zasadzie zdrowych ludzi. 

TreÊç tego artyku∏u jest uzupe∏niona opi-
sem przypadku, w którym doÊwiadczenie
osoby kwalifikujàcej, wspó∏czesne metody ob-
razowania oraz „palec opatrznoÊci” pozwoli∏y
przewidzieç, a tym samym zapobiec uszko-
dzeniu t´tnicy szyjnej zewn´trznej podczas
operacji migda∏ka podniebiennego.

Serdecznie pozdrawiam

prof. Antoni Krzeski

Warszawa, kwiecieƒ 2017 r.

Komitet redakcyjny:
redaktor naczelny – prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
sekretarz redakcji – dr med. Marcin Straburzyƒski
redaktor – mgr Dorota Polewicz

Patronat naukowy:
Klinika Otorynolaryngologii 
Wydzia∏ Lekarsko-Dentystyczny 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rada naukowa:
przewodniczàcy: 
– prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
cz∏onkowie: 
– prof. dr hab. med. Wojciech Golusiƒski
– prof. dr hab. med. El˝bieta Hassmann-Poznaƒska
– prof. dr hab. med. Andrzej Kierzek
– prof. dr hab. med. Maciej Misio∏ek
– prof. dr hab. med. Jacek Sk∏adzieƒ
– prof. dr hab. med. Bo˝ena Tarchalska

Opracowanie graficzne: M-art, Jolanta Merc

© Wydawca: ul. Ho˝a 37 lok. 5, 00-681 Warszawa

Wszelkie prawa zastrze˝one. Kopiowanie w cz´Êci lub w ca∏oÊci bez uzyskania
zezwolenia wydawcy jest zabronione. Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za treÊç reklam, og∏oszeƒ i materia∏ów sponsorowanych zamieszczonych
w Magazynie Otorynolaryngologicznym. Magazyn Otorynolaryngologiczny
przeznaczony jest wy∏acznie dla lekarzy, którzy posiadajà uprawnienia do
wystawiania recept.

W zwiàzku z publikowaniem czasopisma w wersji papierowej i elektro-
nicznej informujemy, ˝e wersjà pierwotnà jest wersja papierowa.

Magazyn Otorynolaryngologiczny
– punktacja: KBN 2 pkt,Index Copernicus 3,6 pkt.



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY40

TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

JAN KUÂ
(1929–2017)

Wspomnienie o profesorze

Profesor dr hab. med. Jan KuÊ urodzi∏ si´
w lipcu 1929 r. nieopodal Wadowic. Jego dzie-
ciƒstwo i wczesna m∏odoÊç przypad∏y na lata
wojny i okupacji. Po wojnie rozpoczà∏ nauk´
w drugiej klasie gimnazjum, a po zdobyciu Êwia-
dectwa maturalnego w 1948 r. rozpoczà∏ studia
medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Warszawskiego. W 1953 r. otrzyma∏ dyplom le-
karza i rozpoczà∏ prac´ w Klinice Laryngologii
Akademii Medycznej w Warszawie. Jego nauczy-
cielami byli m.in. profesorowie: Antoni Do-
brzaƒski, Henryk Lewenfisz-Wojnarowski, Jan
Duklan-Szymaƒski, Irena Szumilin-Cichocka.
W Klinice, która wówczas mieÊci∏a si´ w szpitalu
Dzieciàtka Jezus, prof. Jan KuÊ zdobywa∏ kolejne
stopnie specjalizacji w dziedzinie laryngologii.
W 1964 r. po obronie pracy doktorskiej pt. „Obraz
kliniczny zapalenia neuronu przedsionkowego”
otrzyma∏ tytu∏ doktora nauk medycznych. Sto-
pieƒ doktora habilitowanego uzyska∏ w 1974 r.
po ocenie dorobku naukowego i obronie rozpra-
wy habilitacyjnej pt. „Leczenie operacyjne nie-
dos∏uchu w wadach wrodzonych ucha”. Profesor
KuÊ poszerza∏ swoje doÊwiadczenie zawodowe
podczas zagranicznych sta˝y szkoleniowych
m.in. w klinikach uniwersyteckich Umea i Karolin-
ska w Szwecji oraz Halle i Getyndze w Niemczech.
W 1990 r. otrzyma∏ tytu∏ profesora nadzwyczaj-
nego, a w 1996 r. tytu∏ profesora zwyczajnego.
W 1973 r. prof. KuÊ przeszed∏ do pracy na Oddziale
Laryngologicznym Szpitala Bielaƒskiego, pe∏niàc
jednoczeÊnie funkcj´ konsultanta w dziedzinie
laryngologii w Szpitalu Klinicznym Centrum Me-
dycznego Kszta∏cenia Podyplomowego (CMKP)
przy ul. Czerniakowskiej. W 1976 r. zosta∏ za-
trudniony w CMKP, a w 1980 r. w nowo powsta-
∏ym Szpitalu Bródnowskim objà∏ kierownictwo
Oddzia∏u Laryngologii, na bazie którego zosta∏a
powo∏ana Klinika Otolaryngologii CMKP. Profesor
stworzy∏ klinik´ od podstaw, starajàc si´ pozy-

skaç zespó∏ lekarzy i piel´gniarek oraz zdobyç
sprz´t diagnostyczny i operacyjny. W latach
1980–1983 pe∏ni∏ funkcj´ zast´pcy dyrektora
CMKP, a w latach 1991–1994 – dyrektora CMKP.
W latach 1991–1997 by∏ konsultantem krajowym
w dziedzinie otolaryngologii.

G∏ównà pasjà prof. Kusia by∏o leczenie chi-
rurgiczne schorzeƒ g∏owy i szyi. Jako kierownik
Kliniki Otolaryngologii CMKP prowadzi∏ setki
kursów doskonalàcych dla specjalistów i ordynato-
rów. Znany by∏ z szerokich zainteresowaƒ dotyczà-
cych rozwoju metod chirurgicznych, zarówno mi-
krochirurgii, tj. operacji poprawiajàcych s∏uch,
rekonstrukcji nerwu twarzowego, chirurgii du˝ych
gruczo∏ów Êlinowych, jak i leczenia rozleg∏ych no-
wotworów krtani, gard∏a i tarczycy z jednoczesnà
rekonstrukcjà przeszczepami p∏atów skórno-mi´-
Êniowych oraz leczenia chirurgicznego zw´˝eƒ
krtani i tchawicy. Rozpowszechnia∏ dekompresje
oczodo∏u jako chirurgicznà mo˝liwoÊç leczenia
wytrzeszczu z∏oÊliwego niepoddajàcego si´ lecze-
niu zachowawczemu. Wprowadza∏ do praktyki
laser operacyjny CO2 i jet-ventilation (wysoko-
cz´stotliwà pulsacyjnà wentylacj´ p∏uc w czasie
znieczulenia ogólnego). Przeprowadza∏ pionier-
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skie operacje guzów podstawy czaszki, m.in.
chemodectoma opuszki ˝y∏y szyjnej i piramidy
koÊci skroniowej. Profesor KuÊ wykona∏ jednà
z pierwszych operacji guza nerwu VIII z dojÊcia
podskroniowego. By∏ animatorem powstania Towa-
rzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki.

Profesor wiele czasu poÊwi´ca∏ pracy nauko-
wej. Opublikowa∏ przesz∏o 120 prac w czasopi-
smach krajowych i zagranicznych. By∏ autorem
i wspó∏autorem 3 podr´czników i rozdzia∏ów
w podr´cznikach akademickich. Pod jego kie-
rownictwem 35 osób uzyska∏o specjalizacj´
w dziedzinie otolaryngologii, a 4 osoby tytu∏
doktora nauk medycznych. By∏ recenzentem
wielu prac doktorskich i habilitacyjnych. Bra∏
czynny udzia∏ w pracach nad organizacjà opieki
zdrowotnej, tworzeniu nowej specjalnoÊci leka-
rza rodzinnego. 

Profesor Jan KuÊ zosta∏ odznaczony wieloma
odznaczeniami, m.in. Srebrnym i Z∏otym Krzy-
˝em Zas∏ugi, Krzy˝em Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, nagrodami Miasta Warszawy,
Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Techniki,
Rektora Akademii Medycznej i Dyrektora CMKP.
W styczniu 2011 r. w uznaniu zas∏ug dla Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego (Akademii
Medycznej) Kapitu∏a Medalu im. Tytusa Cha∏u-
biƒskiego przyzna∏a mu to najwy˝sze odznaczenie
tej uczelni. Profesor Jan KuÊ by∏ cz∏onkiem Polskie-
go Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów
G∏owy i Szyi od 1958 r., a w 2000 r. zosta∏ jego
cz∏onkiem honorowym.

Profesor, pomimo wielu godzin sp´dzanych
na bloku operacyjnym, zawsze znajdowa∏ czas dla
pacjentów. Potrafi∏ porozmawiaç z ka˝dym, a dzi´-
ki pogodzie ducha, ciep∏u i empatii dociera∏
do wielu serc. Dawa∏ pacjentom ci´˝ko chorym
nadziej´. Cz´sto decydowa∏ si´ na wykonanie ope-
racji, kiedy inni rozk∏adali r´ce z bezradnoÊci.

Dla nas, wieloletnich wspó∏pracowników,
profesor by∏ Mistrzem. Mistrzem w dziedzinie
medycyny, ale tak˝e Mistrzem w ˝yciu. By∏ nie-
zwykle charyzmatyczny, znany z pogodnego
usposobienia, ciep∏a i elegancji. Z charaktery-
stycznymi d∏ugimi siwymi w∏osami, odziany
w odpowiednie do sezonu kapelusze, sprawia∏
wra˝enie prawdziwego artysty. By∏ cz∏owiekiem
renesansu. W trakcie operacji cytowa∏ Szekspira
lub Ga∏czyƒskiego, dzieli∏ si´ wra˝eniami z kon-
certów w Filharmonii, której by∏ sta∏ym bywalcem.
Uczy∏ nas otwartoÊci na cierpienie pacjenta,
umiej´tnoÊci logicznego myÊlenia w procesie
diagnostycznym. Powtarza∏, ˝e nale˝y widzieç
w pacjencie przyjaciela, a nie wroga. Zwierza∏
si´, ˝e bardziej w pami´ç wry∏y mu si´ historie
tych pacjentów, których nie móg∏ uratowaç, ni˝
tych, których wyleczy∏.

MogliÊmy tak˝e podziwiaç charakter profe-
sora w kontaktach z innymi lekarzami. Niezwykle
subtelny, grzecznie odpisujàcy na listy pacjentów
z ca∏ej Polski, kierowanych do niego na konsulta-
cje. Uczy∏ szacunku i lojalnoÊci wobec kolegów
po fachu i w kontaktach z pacjentami, choç nie-
kiedy by∏o to jednostronne.

W 1999 r. prof. KuÊ przeszed∏ na emerytur´.
Cieszy∏y go kontakty z klinikà i pracownikami,
jednak nasze spotkania, nasze rozmowy stawa∏y
si´ coraz rzadsze. Profesor Jan KuÊ zmar∏ 25
stycznia 2017 roku.

Jednak niemal˝e ka˝dego dnia od˝ywajà
wspomnienia zwiàzane z osobà profesora Kusia.
Jego obraz, s∏owa, ciàgle sà pami´tane. Nie ma
dnia, ˝eby, zw∏aszcza podczas operacji, nie przy-
taczano jego powiedzonek i ˝artów.

Panie Profesorze! Drogi Mistrzu! Dzi´kujemy
za wszystko!

Pozostaniesz w naszej pami´ci i sercach!

dr med. Marzena Kubiczek-Jagielska
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ZiarniniakowatoÊç z zapaleniem naczyƒ
(ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA)
jest chorobà o pod∏o˝u autoimmunologicznym,
która doprowadza do zapalenia ma∏ych i Êred-
nich naczyƒ (Mukhtyar i in. 2009, Thiel, Shakeel
i Ah-See 2012, Trimarchi i in. 2013). W Europie
zachorowalnoÊç na GPA wynosi od 25 do 150
osób na 1 mln mieszkaƒców, z tym, ˝e wi´kszà
cz´stoÊç wyst´powania tej choroby obserwuje
si´ w krajach skandynawskich. GPA mo˝e si´ poja-
wiç w ka˝dym okresie ̋ ycia, ale najcz´Êciej dotyka
ludzi w Êrednim wieku (ok. 50 r.˝.), bez wzgl´du
na p∏eç (Mercado 1994, Cannady i in. 2009,
Maranhão i in. 2012, Morales-Angulo i in. 2012,
Taylor i in. 2012, Thiel, Shakeel i Ah-See 2012,
Roszkowska i in. 2013, Trimarchi i in. 2013).

Chorob´ t´ po raz pierwszy opisa∏ w 1936 ro-
ku niemiecki patolog Friedrich Wegener, który na-
zwa∏ jà ziarniniakiem rynogennym (ang. singular
rhinogenic granulomatosis). Wspó∏czeÊnie nosi
ona nazw´ ziarniniakowatoÊç z zapaleniem naczyƒ
(ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA) (We-
gener 1990, Mercado 1994, Sharma i in. 2012,
Hafezi i in. 2015). W 1953 roku patolog Rober
Fienberg wyodr´bni∏ ograniczonà postaç choro-
by (ang. limited form of Wegener’s granuloma-
tosis, LWG) (Ahmad i in. 2000).

Aktualnie wyró˝nia si´ dwie postaci choro-
by: ograniczonà (ang. localized/limited form)
i uogólnionà (ang. generalised form). W postaci
ograniczonej choroba wyst´puje w rejonie g∏owy
i szyi, omijajàc nerki i p∏uca (Sriskandarajah i in.
2012, Roszkowska i in. 2013, Knopf i in. 2015).

Wed∏ug Europejskiej Grupy Zapaleƒ Naczyƒ
zajmujàcej si´ chorobami zwiàzanymi z przeciw-
cia∏ami typu ANCA (European Vasculitis Study
Group, EUVAS), ograniczona postaç GPA cechu-
je si´ objawami ze strony górnych i/lub dolnych
dróg oddechowych, bez wyst´powania zmian

NOSE DEFORMATIONS IN GRANULOMATIOSIS
WITH POLYANGIITIS

Granulomatosis with polyangiitis (GPA) is a rare
disease classified as autoimmune necrotizing vascu-
litis that involves small and medium sized vessels.
Diagnose is based on the signs and symptoms, incre-
ased level of characteristic antibodies (c-ANCA and
p-ANCA), and histopathological results. GPA can be
divided into two types: generalized and localized.
Rhynological symptoms are often first signs of the
GPA, present in 55-90% patients. The most common
external nose deformation is saddle nose and found
in 10–28% patients with GPA. In this article we
discuss the mechanism of this pathological process
and present the classifications of the deformities
with patients examples. 

(Mag. ORL, 2017, 62, XVI, 42–49)

Key words: 
granulomatosis with polyangiitis, 
Wegener’s granulomatosis, autoimmune vasculitis,
small and medium vessel vasculitis, saddle nose
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wyd∏u˝enie Êredniego czasu prze˝ycia chorych
do 22 lat (Erickson i Hwang 2007, Cannady i in.
2009, Angulo i in. 2012, Thiel, Shakeel i Ah-See
2012, Martinez Del Pero i in. 2013, Morales-
-Roszkowska i in. 2013, Trimarchi i in. 2013). 

Wykazano zale˝noÊç pomi´dzy aktywnoÊcià
choroby a miejscowym wyst´powaniem S. aureus
(Martinez Del Pero i in. 2013). Patogen ten dzia-
∏a jako czynnik wspó∏wyst´pujàcy, prowadzàcy
do reakcji krzy˝owej, w której dochodzi do auto-
gennego procesu niszczenia struktur gospoda-
rza. Z tà reakcjà mogà mieç zwiàzek sekwencje
peptydowe z proteinazà 3, przeciwko którym
w przypadkach GPA powstajà charakterystyczne
przeciwcia∏a (Erickson i Hwang, 2007, Sriskan-
darajah i in. 2012).

Objawy ze strony nosa w GPA dotyczà
55–90% pacjentów i jest to najcz´Êciej obserwo-
wany zespó∏ objawów. Zg∏aszajàcy si´ do laryngo-
loga pacjenci uskar˝ajà si´ na nawracajàce krwa-
wienia z nosa, zaburzenia odczuwania zapachów
i smaku, ale tak˝e na niepoddajàce si´ leczeniu za-
chowawczemu przewlek∏e zapalenie zatok przy-
nosowych bàdê nieprawid∏owe gojenie si´ ran
po leczeniu operacyjnym w tym rejonie. W przy-
padku stanów zapalnych b∏ony Êluzowej jam nosa
stwierdza si´ jej owrzodzenia oraz zasychanie Êlu-
zowo-ropnej i Êluzowo-krwistej wydzieliny w ja-
mach nosa i na przegrodzie. Z wydzieliny tej two-
rzà si´ twarde odlewy, powodujàce zaburzenia
dro˝noÊci nosa (Ahmad i in. 2000, Erickson
i Hwang 2007, Cannady i in. 2009, Martinez Del
Pero i in. 2013, Trimarchi i in. 2013). W zatokach
przynosowych najcz´Êciej zaj´ta jest zatoka szcz´-
kowa, a najrzadziej – zatoka czo∏owa (Lloyd i in.
2002, Grindler 2009).

Proces autoimmunologiczny, b´dàcy istotà
choroby, dotyczy unaczynienia b∏ony Êluzowej
i naczyƒ ochrz´stnej. Najcz´Êciej ognisko pier-
wotne jest widoczne w postaci owrzodzenia

chorobowych w nerkach oraz bez objawów ogól-
nych (Holle i in. 2010).

Niejednokrotnie postaç ograniczona prze-
chodzi w postaç uogólnionà. Nast´puje to dopie-
ro w póêniejszym stadium choroby i wtedy cho-
roba manifestuje si´ dodatkowo objawami ze
strony nerek i/lub p∏uc. Nale˝y mieç na uwadze,
˝e GPA mo˝e si´ rozwinàç w ka˝dym regionie
cia∏a ludzkiego. 

Czas rozpoznania GPA trwa od kilku miesi´-
cy do nawet kilku lat i w du˝ym stopniu zale˝y
od wiedzy oraz doÊwiadczenia lekarza prowa-
dzàcego. TrudnoÊci w diagnostyce sprawiajà
niecharakterystyczne objawy w poczàtkowym
okresie choroby. Wczesne rozpoznanie i dost´p-
ne wspó∏czeÊnie metody leczenia umo˝liwiajà

Ryc. 1. Wspólna jama nosa powsta∏a w wyniku destruk-
cji przegrody nosa, ma∏˝owin nosowych, Êcian przyÊrod-
kowych zatok szcz´kowych, przegród komórek sitowych

Ryc. 2. W Êcianie bocznej lewej zatoki szcz´kowej wi-
doczny proces neoosteogenezy z przejaÊnieniem war-
stwy Êrodkowej koÊci

Ryc. 3. G∏ówne miejsca podparcia piramidy chrz´st-
nej nosa: 1 – po∏àczenie przegrody nosa z kolcem no-
sowym, 2 – pole K
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nosa, ma∏˝owin nosowych, Êcian przyÊrodko-
wych zatok szcz´kowych, przegród komórek si-
towych, blaszki papierowatej, blaszki sitowej ko-
Êci sitowej, z zachowaniem koÊci podniebienia
twardego. Konsekwencjà tych zniszczeƒ mo˝e
byç powstanie jednej wspólnej przestrzeni w ob-
r´bie jam nosa. Zmianà stwierdzanà w badaniu
obrazowym bywa te˝ osteoneogeneza, która
w obrazach TK jest widoczna jako zdwojenie
Êciany zatoki z obszarem hipodensyjnym mi´dzy
blaszkami. Glindler i wspó∏pracownicy opisujà
ponadto zmiany w postaci stwardniajàcego za-
palenia koÊci (ang. sclerosingosteitis), b´dàce
skutkiem toczàcego si´ aktywnego procesu za-
palnego (ryc. 1 i 2) (Lloyd i in. 2002, David Grin-
dler 2009).

W badaniu histopatologicznym stwierdza
si´ trzy zmiany charakterystyczne dla GPA:

– zapalenie naczyƒ (które zwykle ma cha-
rakter w∏óknikopodobnego zwyrodnienia 
Êcian naczyƒ), 

– martwic´,
– ziarninowanie (konglomerat granulocytów 

oboj´tnoch∏onnych, makrofagów, komórek
olbrzymich oraz innych komórek bioràcych
udzia∏ w procesie zapalnym) (Ahmad i in.
2000).

Trzeba podkreÊliç, ̋ e bardzo cz´sto w pobie-
ranych wycinkach nie stwierdza si´ wspó∏istnie-
nia jednoczeÊnie wszystkich trzech opisanych
charakterystycznych cech choroby (Ahmad i in.
2000, Martinez Del Pero i in. 2013). Nale˝y te˝
pami´taç, ˝e prawie po∏owa pobranych biopsji
nie pozwala na postawienie rozpoznania (Erick-
son i Hwang 2007, Morales-Angulo i in. 2012)
i ˝e zale˝y to m.in. od doÊwiadczenia lekarza po-
bierajàcego materia∏ do badania. Ze wzgl´du
na ∏atwoÊç pobrania i iloÊç mo˝liwego do zdoby-
cia materia∏u najlepiej pobieraç wycinki z b∏ony

w rejonie splotu Kiesselbacha (Erickson i Hwang
2007, Morales-Angulo i in. 2012, Trimarchi i in.
2013). W wyniku stanu zapalnego naczyƒ docho-
dzi do martwicy b∏ony Êluzowej w tym rejonie,
a w nast´pstwie do ods∏oni´cia chrzàstki prze-
grody nosa, czego konsekwencjà jest wtórna
martwica chrzàstki. Proces martwiczy ma cha-
rakter aseptyczny, a jego skutkiem jest perfora-
cja przegrody nosa. Zdarza si´, ̋ e niewielka per-
foracja przegrody uwidocznia si´ dopiero
po ustàpieniu stanu zapalnego b∏ony Êluzowej,
co ma miejsce w okresie remisji choroby (Ahmad
i in. 2000, Trimarchi i in. 2013).

Niejednokrotnie post´pujàca martwica
chrzàstki przegrody nosa doprowadza do znisz-
czenia rusztowania chrz´stnego lub chrz´stno-
-kostnego nosa. Powoduje to deformacj´ nosa
zewn´trznego w postaci nosa siod∏owego lub
– w bardziej zaawansowanych stadiach choroby
– deformacj´ nozdrzy przednich (Qian i Malata
2014, Hafezi i in. 2015).

WÊród zg∏aszanych przez pacjentów nie-
swoistych dolegliwoÊci ogólnych nale˝y wymie-
niç bóle stawów, niewyjaÊnione stany goràczko-
we, krwioplucie, ból klatki piersiowej podczas
oddychania, spadek masy cia∏a, wytrzeszcz ga∏ki
ocznej jako objaw pseudoguza oczodo∏u, zapale-
nie spojówek czy te˝ zapalenie twardówki
(Morales-Angulo i in. 2012, Sriskandarajah i in.
2012). 

Badania obrazowe, a zw∏aszcza tomografia
komputerowa, istotnie uzupe∏niajà diagnostyk´
ograniczonej postaci GPA. W obrazach tomogra-
fii komputerowej zatok przynosowych charakte-
rystyczne sà m.in. nieswoiste pogrubienia b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych, z cz´Êciowà
lub ca∏kowità obliteracjà zatok. W zaawansowa-
nych przypadkach mo˝na obserwowaç destruk-
cj´ struktur chrz´stno-kostnych nosa: przegrody

Ryc. 4BRyc. 4A

Ryc. 4A i 4B. Pacjentka lat 40; choruje od 25
lat.; deformacja nosa zewn´trznego 1-stopnia
wg. Durbecka i in. Widoczna zapadni´ta linia
grzbietu nosa, bez zmiany projekcji koniuszka
nosa oraz bez skrócenia d∏ugoÊci nosa
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▲

Do oceny aktywnoÊci ziarniniakowatoÊci
z zapaleniem naczyƒ powszechnie stosuje si´
skal´ zaproponowanà przez Europejskà Grup´
Zapaleƒ Naczyƒ (EUVAS). Skala ta odnosi si´ jed-
nak zbyt ogólnikowo do objawów wyst´pujàcych
w rejonie g∏owy i szyi, i nie zawiera wyczerpujà-
cych kryteriów oceny otorynolaryngologicznej
w rozpoznawaniu GPA. American College of
Rheumatology proponuje skal´, w której rozpo-
znaje si´ GPA na podstawie stwierdzenia dwóch
z czterech nast´pujàcych kryteriów: 

– krwiomocz, 
– nieprawid∏owy obraz RTG klatki piersiowej, 
– owrzodzenia w jamie ustnej i/lub jamach 

nosa, 
– charakterystyczny obraz w badaniu histo-

patologicznym. 
Laryngolog mo˝e skorzystaç ze zmodyfiko-

wanego systemu oceny laryngologicznej pacjen-
tów z GPA (ang. scoring system for ENT disease
in granulomatosis with polyangiitis, ENT/GPA
DAS) przedstawionego przez Marcosa Martineza
Del Pero i wspó∏pracowników, na którego podsta-
wie mo˝na okreÊliç stadium choroby (zaostrzenie
lub remisj´). Bierze si´ w nim pod uwag´ szeÊç ob-
jawów wyst´pujàcych w okresie zaostrzenia GPA.
Sà to:

– krwawienie z nosa (codziennie pojawiajàca
si´ krwista wydzielina z jam nosa),

Êluzowej jam nosa (Morales-Angulo i in. 2012).
McDonald uwa˝a, ̋ e przeprowadzenie prawid∏o-
wej diagnostyki choroby wymaga pobrania
od kilku do nawet kilkunastu wycinków z jam nosa
(Krzeski 2009).

U ka˝dego pacjenta z podejrzeniem GPA na-
le˝y wykonaç badania laboratoryjne na obecnoÊç
przeciwcia∏ z grupy c-ANCA (PR-3) przeciwko
cytoplazmie neutrofili/proteinazie 3 oraz prze-
ciwcia∏ z grupy p-ANCA (MPO) przeciwko mielo-
peroksydazie. Dodatnie miano przeciwcia∏ jest
wa˝nym kryterium potwierdzajàcym rozpozna-
nie, jednak jego ujemna wartoÊç nie pozwala
ostatecznie wykluczyç GPA z poszukiwanej dia-
gnozy (Erickson i Hwang 2007, Martinez Del Pe-
ro i in. 2013, Trimarchi i in. 2013).

W wykrywaniu wymienionych przeciwcia∏
stosuje si´ dwie metody: test immunofluorescencji
poÊredniej oraz test immunoenzymatyczny ELISA
(ang. enzyme-linked immunosorbent assay). Za-
stosowanie jednoczeÊnie obu metod pozwala
na osiàgni´cie 90% czu∏oÊci i 98% swoistoÊci
w oznaczeniu wymienionych przeciwcia∏ (Mora-
les-Angulo i in. 2012, Lembicz, Batura-Gabryel
i Nowicka 2014).

Zwi´kszone miano przeciwcia∏ z grupy ANCA
w ograniczonej postaci GPA wyst´puje w 40–50%
przypadków, a w postaci uogólnionej u 75–95%
pacjentów (Sriskandarajah i in. 2012).

Ryc. 5C

Ryc. 5B

Ryc. 5A

Ryc. 5A–5C. Pacjentka lat 49, choruje od 4 lat: widoczna
deformacja – zapadni´cie grzbietu nosa zewn´trznego
2-stopnia wg. Durbecka i in. o zaawansowaniu umiarko-
wanym, z destrukcjà w polu K. Zapadni´cie si´ grzbietu
nosa (wciàgni´cie) odnóg bocznych chrzàstek skrzyd∏o-
wych wi´kszych
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– obiektywny stridor krtaniowy (potwier-
dzony przez lekarza), 

– zapalenie b∏ony Êluzowej nosa z tworze-
niem si´ owrzodzeƒ, ziarniny, bez tworze-
nia si´ strupów (potwierdzone w badaniu 
endoskopowym), 

– zapalenie b∏ony Êluzowej krtani z tworze-
niem si´ owrzodzeƒ i ziarniny (potwier-
dzone w badaniu fiberoskopowym), 

– zapalenie b∏ony b´benkowej/ucha Êrodko-
wego (przewlek∏y stan zapalny lub ziarnina
na b∏onie b´benkowej lub w jamie b´ben-
kowej), 

– nag∏y niedos∏uch odbiorczy (niedos∏uch 
o nat´˝eniu co najmniej 30 dB w zakresie
trzech cz´stotliwoÊci). 

Autorzy podkreÊlajà, ˝e tworzenie si´ stru-
pów w jamach nosa i os∏abienie w´chu to zbyt
ma∏o swoiste objawy, ˝eby przesàdza∏y o za-
ostrzeniu GPA. W ró˝nicowaniu tej choroby na-
le˝y uwzgl´dniç na∏o˝enie si´ na jej objawy nad-
ka˝enia patogenami egzogennymi (Del Pero i in.
2013, Roszkowska i in. 2013).

Salehi-Abari i wspó∏pracownicy przedstawili
propozycj´ planu diagnostycznego dla pacjen-
tów z podejrzeniem GPA, którzy zg∏aszajà si´
do poradni laryngologicznych z objawami doty-
czàcymi uszu, nosa, gard∏a i krtani. Sk∏ada si´ on
z czterech kroków:

Krok 1:
– badanie podmiotowe i laryngologiczne 

badanie przedmiotowe,
– ogólna analiza moczu, testy na obecnoÊç 

ANCA, RTG klatki piersiowej, RTG zatok
przynosowych*,

– badania laboratoryjne (morfologia, mocznik,
kreatynina),

– analiza i ró˝nicowanie z innymi jednostkami 
chorobowymi, takimi jak gruêlica, eozyno-
filowa ziarniniakowatoÊç z zapaleniem 
naczyƒ. 

Krok 2:
– TK zatok przynosowych,
– TK p∏uc wysokiej rozdzielczoÊci (HRCT).
Krok 3:
– badanie endoskopowe jam nosa, 
– pobranie wycinków z jam nosa,
– pobranie wycinków z ucha Êrodkowego

(w zale˝noÊci od zaj´tego chorobà rejonu).
Krok 4:
– pobranie wycinków z innych narzàdów 

(skóra, nerki, p∏uca) (Salehi-Abari i in. 2013).

Ryc. 6A

Ryc. 6A–6C. Pacjentka lat 44, choruje od 9 lat: znie-
kszta∏cenie nosa zewn´trznego 3-stopnia wg. Durbecka
i in. z deformacjà nozdrzy przednich. W tym przypadku
dosz∏o do destrukcji chrzàstek bocznych nosa, skutkujà-
cej brakiem podparcia chrzàstek skrzyd∏owych wi´k-
szych z wyraênym zapadni´ciem skrzyde∏ nosa

Ryc. 6C

Ryc.6B

*Wed∏ug autorów artyku∏u mo˝na zrezygnowaç z wykonania
RTG zatok przynosowych, poniewa˝ TK zatok przynosowych za-
wiera si´ w drugim kroku planu diagnostycznego.
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▲

Terapia chorych na ziarniniakowatoÊç z za-
paleniem naczyƒ polega na leczeniu systemo-
wym przeciwzapalnym, immunosupresyjnym
i cytostatycznym, i powinna byç dostosowana in-
dywidualnie do pacjenta. Najcz´Êciej stosuje si´
glikokortykosteroidy, metotreksat oraz cyklofos-
famid, ale tak˝e preparaty biologiczne czy te˝
przeciwbakteryjne. Wspó∏czesna farmakologia
pozwala na uzyskanie remisji u 90% pacjentów,
co jest g∏ównym celem leczenia, a wczeÊnie
wdro˝ona zapobiega powstawaniu dalszych
ognisk w jamach nosa (Erickson i Hwang 2007,
Steiert 2011, Sriskandarajah i in. 2012, Calich
i in. 2014, Qian i Malata 2014).

Obserwacje kliniczne i radiologiczne wykazu-
jà, ˝e przeprowadzenie zabiegu operacyjnego
w obr´bie zatok przynosowych nie skutkuje wyle-
czeniem. Udowodniono, ̋ e operacja zatok przyno-
sowych u pacjentów z GPA mo˝e byç czynnikiem
zaostrzajàcym chorob´. Leczenie operacyjne mo˝-
na przeprowadziç u pacjentów wy∏àcznie w okre-
sie remisji choroby, przede wszystkim w przypad-
ku deformacji nosa b´dàcej nast´pstwem choroby
(Lloyd i in. 2002, David Grindler 2009, Vogt i in.
2011, Qian i Malata 2014).

Celem artyku∏u jest przedstawienie znie-
kszta∏ceƒ nosa zewn´trznego, które mogà po-
wstawaç w przebiegu GPA. Stanowià one nie tyl-
ko defekt kosmetyczny, ale równie˝ funkcjonalny
w wyniku powsta∏ej niedro˝noÊci nosa, skutku-
jàcej m.in. zmniejszeniem tolerancji na wysi∏ek.
Mogà mieç tak˝e silny negatywny wp∏yw na psy-
chik´ chorego (Vogt i in. 2011, Durbec i Disant
2014, Qian i Malata 2014).

Warto zwróciç uwag´ na dwa miejsca,
od których zale˝y w∏aÊciwe podparcie piramidy
chrz´stnej nosa. Sà to pole K (chrz´stno-kostne
po∏àczenie grzbietu nosa) oraz punkt po∏àczenia

kolca nosowego z przegrodà nosa (ryc. 3) (Theis-
sing 2011). Naruszenie tych struktur w wyniku
chorób autoimmunologicznych jak GPA czy ura-
zu nosa skutkuje jego zniekszta∏ceniem. 

Najcz´stszà deformacjà nosa zewn´trznego
jest nos siod∏owy (ang. saddle nose), który ob-
serwuje si´ u 10–28% pacjentów z GPA i cz´Êciej
dotyczy kobiet (Abboud 1992, Vogt i in. 2011,
Qian i Malata 2014). Zapadni´cie grzbietu nosa
okreÊlane tym mianem jest zniekszta∏ceniem pi-
ramidy nosa, które prowadzi do widocznej defor-
macji nosa zewn´trznego. Zag∏´bienie w obr´bie
sklepienia chrz´stnego górnego spowodowane
zapadni´ciem si´, przemieszczeniem lub resorp-
cjà chrzàstek, zw∏aszcza przegrody nosa, jest
g∏ównà cechà nosa siod∏owego. Jest tak˝e bez-
poÊrednià przyczynà os∏abienia dwóch podsta-
wowych mechanizmów podporowych wierzcho∏-
ka nosa: przyczepu przyÊrodkowych odnóg
chrzàstek skrzyd∏owych wi´kszych do ogonowe-
go brzegu chrzàstki przegrody nosa oraz przy-
czepu odnóg bocznych chrzàstek skrzyd∏owych
wi´kszych do chrzàstek bocznych nosa.

Brak w∏aÊciwego podparcia wierzcho∏ka nosa
powoduje zmniejszenie jego projekcji, zmniejsze-
nie rotacji w kierunku czaszkowym oraz wciàgni´-
cie i skrócenie s∏upka nosa, co w konsekwencji
objawia si´ poszerzeniem podstawy nosa. W na-
st´pstwie zwi´kszenia odleg∏oÊci mi´dzy punkta-
mi wyznaczajàcymi koniuszek nosa ulega on za-
okràgleniu. W niektórych przypadkach obserwuje
si´ opadni´cie wierzcho∏ka nosa. 

DolegliwoÊci czynnoÊciowe zwiàzane z no-
sem siod∏owym sà bardzo zró˝nicowane i zale˝à
od umiejscowienia oraz stopnia zniekszta∏cenia.
Najcz´Êciej zg∏aszanà niedomogà jest zaburze-
nie dro˝noÊci nosa, a zw∏aszcza utrudniony prze-
p∏yw powietrza podczas wdechu przez nos mimo

Ryc. 7A

Ryc. 7A i 7B. Pacjentka lat 75; choruje od 6 lat. Przypadek skrajnej deformacji nosa zewn´trznego z powsta-
niem ubytków w Êcianie bocznej nosa (wspó∏istnienie zmian w obr´bie dróg ∏zowych). Zanik chrzàstek bocz-
nych nosa z zapadni´ciem odnóg bocznych chrzàstek skrzyd∏owych oraz zapadni´ciem zastawki nosa

Ryc. 7B
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szerokich nozdrzy przednich. W nast´pstwie
zniekszta∏cenia struktur tworzàcych przedsio-
nek jamy nosowej i zastawk´ nosa strumieƒ
wdychanego powietrza ulega mniejszej turbu-
lencji ni˝ w warunkach fizjologicznych. Niejed-
nokrotnie obserwuje si´ nieprawid∏owà budow´
morfologicznà b∏ony Êluzowej pokrywajàcej
jam´ nosowà – cz´sto z cechami zaniku. Zabu-
rzenia morfologii nab∏onka oddechowego z na-
st´pczym upoÊledzeniem transportu Êluzowo-
-rz´skowego prowadzà do zaburzenia funkcji
oczyszczania i nawil˝ania wdychanego powie-
trza. Tworzenie si´ w obr´bie b∏ony Êluzowej
jam nosa ograniczonych obszarów zapalenia lub
zaka˝enia mo˝e powodowaç znacznà sk∏onnoÊç
do tworzenia si´ strupów z zalegajàcych wydzie-
lin. Do charakterystycznych dolegliwoÊci zg∏a-
szanych przez pacjentów z nosem siod∏owym
nale˝à tak˝e nawracajàce krwawienia z jamy no-
sowej (Krzeski 2004).

Wczesne rozpoznanie choroby i wdro˝enie
leczenia systemowego pozwala zapobiec tej de-
formacji (Martinez Del Pero i in. 2013).

Znacznie cz´Êciej GPA doprowadza do nie-
dokrwienia i destrukcji chrz´stnych struktur no-
sa ni˝ kostnych (Congdon i in. 2002, Durbec i Di-
sant 2014). Ponadto ze wzgl´du na lepsze una-
czynienie górnej cz´Êci przegrody oraz chrzàstek
skrzyd∏owych nosa rzadziej dochodzi do ich de-
strukcji w przebiegu choroby (Abboud 1992).

W praktyce klinicznej stan deformacji nosa
zewn´trznego mo˝na oceniç, stosujàc skal´
przedstawionà przez Durbeca i wspó∏pracowni-
ków. W swoim artykule autorzy ci opisujà trzy
stopnie zaawansowania nosa siod∏owego, bez
wzgl´du na jego etiologi´:

Stopieƒ 1: minimalny nos siod∏owy – cofni´-
cie si´ s∏upka nosa skutkujàce nie-
wielkim zag∏´bieniem grzbietu 
nosa powy˝ej okolicy nadkoniusz-
kowej, bez zmiany projekcji ko-
niuszka nosa. 

Stopieƒ 2: umiarkowany nos siod∏owy – zapa-
dni´cie si´ grzbietu nosa wi´ksze

ni˝ w stopniu 1, ale nie przekra-
czajàce 5 mm; nos ma sp∏aszczo-
ny kszta∏t we wszystkich projek-
cjach, a jego wierzcho∏ek ulega 
deformacji. 

Stopieƒ 3: znaczny nos siod∏owy – skutek 
braku rusztowania kostno-chrz´st-
nego; wierzcho∏ek nosa ulega 
znacznemu zadarciu, a d∏ugoÊç 
nosa si´ skraca (Durbec i Disant 
2014, Hussein 2015).

U pacjentów z GPA poza powstaniem nosa
siod∏owego deformacja tego rejonu mo˝e obja-
wiaç si´ m.in. ubytkami w pow∏okach nosa
(ubytki skórno-nosowe) (Vogt i in. 2011).

Poszukiwanie przyczyny deformacji nosa ze-
wn´trznego powinno uwzgl´dniaç, oprócz GPA,
tak˝e: nawracajàce zapalenie wielochrzàst-
kowe, ki∏´, gruêlic´, tràd, sarkoidoz´, chorob´
LeÊniowskiego-Crohna, zmiany nowotworowe.
Najcz´Êciej do powstania nosa siod∏owego do-
chodzi w wyniku urazu lub powik∏ania jatrogen-
nego. Przeprowadzony z pacjentem wywiad po-
winien zawieraç pytania o nadu˝ywanie Êrodków
miejscowych, np. kokainy lub Êrodków obkurcza-
jàcych naczynia typu ksylometazolina (Durbec
i Disant 2014, Qian i Malata 2014). Przypadki
kliniczne przedstawiono na rycinach 4–7.

Chirurgiczne leczenie w postaci rekonstruk-
cji nosa zewn´trznego mo˝na zaproponowaç pa-
cjentom z GPA po wykluczeniu u nich okresu za-
ostrzenia choroby, nawracajàcych infekcji, pro-
blemów z gojeniem si´ ran, u których remisja
choroby utrzymuje si´ bez leczenia farmakolo-
gicznego lub jest podtrzymywana za pomocà mi-
nimalnych dawek leków. Przed przystàpieniem
do leczenia operacyjnego nale˝y uÊwiadomiç
choremu zwi´kszone ryzyko ewentualnej reope-
racji w porównaniu z pacjentami poddawanymi
operacji nosa zewn´trznego z innych przyczyn
(Steiert 2011). Z∏otym standardem rekonstrukcji
nosa zewn´trznego u pacjentów z GPA jest tech-
nika z zastosowaniem autogennego przeszczepu
chrzàstki z ˝ebra.  ●
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ANOMALIE W PRZEBIEGU 
T¢TNICY SZYJNEJ WEWN¢TRZNEJ 

W ODCINKU ZEWNÑTRZCZASZKOWYM 

THE ANATOMICAL ANOMALIES OF THE 
EXTRACRANIAL INTERNAL CAROTID ARTERY 

According to most radiological and anatomical
textbooks the extracranial course of internal carotid
artery (ICA) is almost straight and does not have
branches. Approximately 10–40% of the population
have anatomical variations of the ICA. Anatomical
anomalies of ICA can be divided into: aplasia or hipo-
plasia, the varies of arising of ICA (arising from
collateral internal/external/common carotid artery
or aortic arch or the brachiocephalic trunk), tortuosi-
ty of course, anastomoses between ICA and external
carotid artery and its branches or vertebral artery.
The aim of this article is to present anatomical varia-
tions of extracranial ICA, the frequency of their
occurrences and the aetiology. The accidental damage
to artery could be very dangerous and cause death
because of massive haemorrhage. The surgeon should
be aware of possibility occurrence of anatomical artery
anomalies. In this article we present a case of women
with tortousity of the right internal carotid artery.

(Mag. ORL, 2017, 62, XVI, 50–55)

Key words: 
internal carotid artery, extracranial course, the ana-
tomical variations, kinking, coiling, tortuosity, a ca-
se report
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T́ tnica szyjna wewn´trzna (internal carotic
artery, ICA) jest jednà z dwóch koƒcowych ga∏´-
zi t´tnicy szyjnej wspólnej. Rozpoczyna si´
na wysokoÊci górnego brzegu chrzàstki tarczo-
watej, w rozwidleniu t´tnicy szyjnej wspólnej.
W wi´kszoÊci atlasów anatomicznych jej prze-
bieg jest opisywany jako prostolinijny lub s∏abo
falisty, w kszta∏cie sp∏aszczonej litery „S”.
W przebiegu ICA mo˝na wyró˝niç dwa odcinki:
szyjny oraz czaszkowy. Proksymalnie, w trójkà-
cie t´tnicy szyjnej ICA uk∏ada si´ ku ty∏owi
i bocznie w stosunku do t´tnicy szyjnej ze-
wn´trznej. Trójkàt t´tnicy szyjnej jest jednym
z trójkàtów okreÊlajàcych topografi´ szyi. Ogra-
niczony jest on przez przednià kraw´dê mi´Ênia
mostkowo-obojczykowo-sutkowego, mi´sieƒ ∏o-
patkowo-gnykowy oraz tylny brzusiec mi´Ênia
dwubrzuÊcowego. W dalszym odcinku – w prze-
strzeni przygard∏owej – biegnie bardziej przy-
Êrodkowo, w cz´Êci skalistej koÊci skroniowej
osiàga kana∏ t´tnicy szyjnej i przez bruzd´ t´tni-
cy szyjnej tronu koÊci klinowej wchodzi w obr´b
jamy czaszki. W jej bezpoÊrednim sàsiedztwie
biegnà: ˝y∏a szyjna wewn´trzna i nerw b∏´dny.
Na ca∏ej d∏ugoÊci zewnàtrzczaszkowej nie odda-
je odga∏´zieƒ ani nie zmienia gruboÊci. 

T́ tnica szyjna wewn´trzna jest odpowie-
dzialna za dostarczanie krwi do przedniej cz´Êci
mózgowia, ga∏ek ocznych i ich przydatków oraz
jam nosa i czo∏a (Cairney 1924; Weibel i Fields
1965a; Paulsen i in. 2000; Pfeiffer i in. 2016;
Pfeiffer i Ridder 2008). Do jej anomalii anato-
micznych zalicza si´ aplazj´ i hipoplazj´. Innego
typu anomalià jest bezpoÊrednie odejÊcie t´tnicy
szyjnej wewn´trznej od ∏uku aorty, pnia ramien-
no-g∏owowego czy te˝ od przeciwleg∏ej t´tnicy
szyjnej wspólnej, wewn´trznej lub zewn´trznej.
Rzadkà anomalià anatomicznà bywa zachowanie
p∏odowych po∏àczeƒ t´tnicy szyjnej z t´tnicà
kr´gowà (Uchino i in. 2015; Lahiani i Mahfoudhi
2015; Baldwin i Volchok 2009) (ryc. 1).

Powszechnie znany jest fakt, ˝e ICA mo˝e
mieç kr´ty przebieg w odcinku wewnàtrzczasz-
kowym (Jackson 1933), ale mo˝e tak˝e mo˝e byç
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wyd∏u˝ona w odcinku zewnàtrzczaszkowym.
Kr´ty przebieg sprzyja tworzeniu si´ ró˝nego ro-
dzaju wygi´ç i zakrzywieƒ, wÊród których wy-
ró˝nia si´ przebieg ∏ukowaty z zakrzywieniem
skierowanym bocznie, przyÊrodkowo bàdê brzusz-
no-grzbietowo oraz przebieg zagi´ty i zwini´ty,
z p´tlà w∏àcznie (ryc. 2) (Paulsen i in. 2000; Pfeif-
fer i Ridder 2008; Weibel i Fields 1965a). Odsetek
populacji, u którego mo˝na zaobserwowaç kr´ty
przebieg ICA, szacuje si´ na 10–40% (Pfeiffer i
Ridder 2008; Cairney 1924; Tillmann i Christofi-
des 1995; Paulsen i in. 2000). 

Etiologia wyst´powania anomalii w przebiegu
ICA nie jest w pe∏ni wyjaÊniona. Zaobserwowano
zwi´kszonà tendencj´ do ich wyst´powania
w wieku niemowl´cym oraz narastanie cz´stoÊci
ich wyst´powania wprost proporcjonalnie do wie-
ku, poczynajàc od 50–60 roku ˝ycia. Zakrzywienia
i p´tle cz´Êciej wyst´pujà jako wady wrodzone. 

W ˝yciu p∏odowym ICA powstaje z trzeciego
∏uku skrzelowego oraz z g∏owowej cz´Êci aorty.
W czasie prawid∏owego rozwoju naczynia wraz
z sercem zst´pujà do Êródpiersia. Typowe dla tego
okresu rozwojowego wyd∏u˝one i zakrzywione
naczynia, zst´pujàc, ulegajà wyprostowaniu. Za-
burzenia tego procesu, zatrzymany rozwój czy
przyspieszony wzrost naczyƒ, mogà prowadziç
do tworzenia si´ anomalii przebiegu t´tnic szyi.
Dotyczy to 5–10% p∏odów i noworodków. Naj-
cz´stszym miejscem w przestrzeni przygard∏owej,
w którym obserwuje si´ zakrzywienia i p´tle, jest
poziom do∏u migda∏kowego, co jest uwarunkowa-
ne przetrwaniem p∏odowego zakrzywienia ICA
w∏aÊnie w tym miejscu (Pfeiffer i Ridder 2008).
Wed∏ug innej koncepcji, której autorem jest Kelly,
wyst´powanie p´tli w przebiegu ICA mo˝e byç
spowodowane powstawaniem po∏àczeƒ mi´dzy
dwoma kszta∏tujàcymi si´ naczyniami w 5–6 tygo-

dniu ˝ycia p∏odowego. Zwi´kszenie cz´stoÊci wy-
st´powania ró˝nych wariantów przebiegu t´tnicy
mo˝e mieç zwiàzek ze zmniejszaniem si´ elastycz-
noÊci naczyƒ, nasilajàcym si´ z wiekiem. Udowod-
niono klinicznie zwiàzek pomi´dzy wyst´powa-
niem zagi´cia kàtowego a wiekiem. Podczas sta-
rzenia si´ organizmu zmniejsza si´ elastycznoÊç
naczyƒ, wskutek czego stajà si´ one d∏u˝sze i bar-
dziej kr´te. Tak˝e takie schorzenia, jak: dysplazja
w∏óknisto-mi´Êniowa, mia˝d˝yca, ró˝nego rodza-
ju zw´˝enia, waskulopatie czy poszerzenia Êwiat∏a
naczyƒ spowodowane atrofià Êcian naczyƒ, pre-
dysponujà do powstawania odmiennoÊci anato-
micznych naczyƒ (Pal'tseva i in. 2016).

Odleg∏oÊç ICA od migda∏ka podniebiennego
w jej typowym prostolinijnym przebiegu wynosi
oko∏o 1–2 cm. U dzieci jest uzale˝niona od wieku
i wagi. U noworodków wymiar ten szacuje si´
na oko∏o 14 mm, a u doros∏ych na oko∏o 2,5 cm
(Pfeiffer i Ridder 2008; Deutsch i in. 1995). Od-
leg∏oÊç ta jednak mo˝e si´ zmniejszaç a˝ do ca∏-
kowitego przylegania t´tnicy do bocznej Êciany
gard∏a.

Jakob Henle jako jeden z pierwszych anato-
mów doniós∏ w 1868 r. o mo˝liwoÊci nietypowe-
go, wyd∏u˝onego, a przez to w ró˝nym stopniu
kr´tego przebiegu ICA.

W 1965 r. Weibel i Fields jako jedni z pierw-
szych dokonali próby usystematyzowania ano-
malii ICA zwiàzanych z jej przebiegiem, bioràc
pod uwag´ kszta∏t zakrzywienia. Zaproponowali
4-stopniowà klasyfikacj´ typów przebiegu tego
naczynia. 

1. przebieg prosty (straight course),
2. przebieg zakrzywiony (curved course)

z wyd∏u˝eniem C- lub S-kszta∏tnym,
a) z przyÊrodkowym
b) z bocznym

Ryc. 1. Anomalie w przebiegu t´tnicy szyjnej
wewn´trznej:

1 – norma, 
2 – hipoplazja ICA. 
3 – odejÊcie ICA od pnia ramienno-g∏owowego,
4 – odejÊcie ICA od ∏uku aorty, 
5 – odejÊcie ICA od przeciwleg∏ej t´tnicy 

szyjnej wspólnej, 
6 – kr´toÊç przebiegu, 
7 – anastomozy.

(Common Trunk for the Two Internal Carotids and 
Right Subclavian Artery. Ronald A. Bergman, 

PhD Adel K. Afifi, MD, MSRyosuke Miyauchi, MD)
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c) z grzbietowym przemieszczeniem 
zakrzywienia

3. zagi´cie kàtowe (kinking),
4. postaç p´tli (coiling). 
Autorzy ci przeanalizowali tak˝e wyst´po-

wanie objawów neurologicznych w zwiàzku
z nietypowym przebiegiem ICA (Weibel i Fields
1965b). Herscahft wyró˝ni∏ dodatkowo ICA
w kszta∏cie ekstremalnie esowatym, w kszta∏cie
syfona oraz okràg∏ej p´tli (Herrschaft 1969). 

W∏asnego podzia∏u anomalii przebiegu ICA,
uwzgl´dniajàcego po∏o˝enie tej t´tnicy w stosun-
ku do Êciany gard∏a, do wieku pacjenta i powik∏aƒ
operacyjnych, dokonali Paulsen i Tillmann. Auto-
rzy ci wyró˝nili cztery typy przebiegu t´tnicy szyj-
nej wewn´trznej (ryc. 3):

1. Przebieg prosty – w którym odchylenie
zakrzywienia od pionu nie przekracza 15
stopni. Wariant ten dotyczy∏ 67,7% przy-
padków, przy czym cz´Êciej wyst´powa∏ 
u p∏ci m´skiej. 

2. Przebieg zakrzywiony – w którym odchy-
lenie od pionu mieÊci si´ w zakresie
od 15 do 70 stopni. Ta anomalia dotyczy∏a
26,2% badanych przypadków i cz´Êciej
wyst´powa∏a u kobiet. Autorzy dodatkowo
okreÊlili po∏o˝enie wypuk∏oÊci krzywizny 
w stosunku do Êciany gard∏a i tak: 
a) – po∏o˝enie przyÊrodkowe dotyczy∏o

10,6% przypadków,
b) – po∏o˝enie boczne dotyczy∏o 13,5%

przypadków,
c) – po∏o˝enie brzuszno-grzbietowe do-

tyczy∏o 2,1% przypadków. 
3a. Zagi´cie kàtowe – w którym odchylenie 

od pionu mieÊci si´ w zakresie od 90
do 145 stopni (4,3% przypadków).

3b.Spr´˝yna z p´tlà w∏àcznie – anomalia, 
w której t´tnica szyjna wewn´trzna two-
rzy kàt powy˝ej 145° 
stopni lub tworzy 
widocznà p´tl´, zata-
czajàcà 360°. P´tla 
wyst´powa∏a w 1,8% 
przypadków cz´Êciej 
u kobiet. 

W swojej pracy auto-
rzy nie wykazali istotnoÊci 
statystycznej zachodzàcej
pomi´dzy wyst´powaniem
anomalii a stronà obj´tà ba-
daniem (Paulsen i in. 2000)
(ryc. 2). 

Kolejna klasyfikacja, au-
torstwa Pfeiffera i Riddera,
nie tylko zawiera typowy

anatomiczny podzia∏ anomalii przebiegu t´tnicy
szyjnej wewn´trznej, lecz tak˝e jest propozycjà
kliniczno-radiologicznego systemu uwzgl´dnia-
jàcego potencjalne ryzyko uszkodzenia naczynia
podczas operacji w obr´bie przestrzeni przygar-
d∏owej. W swoich badaniach autorzy wzi´li
pod uwag´ korelacj´ pomi´dzy poziomem gard∏a
(cz´Êcià nosowà, ustnà i krtaniowà gard∏a),
przez który przebiega t´tnica, a minimalnà odle-
g∏oÊcià pomi´dzy naczyniem a bocznà Êcianà
gard∏a. Przedstawili 4-stopniowà klasyfikacj´:

Stopieƒ I – niski potencjalny stopieƒ ryzy-
ka uszkodzenia ICA. Dotyczy anomalii umiejsco-
wionej w nosowej i ustnej cz´Êci gard∏a przy mi-
nimalnej odleg∏oÊci ICA od bocznej Êciany gard∏a
wynoszàcej ponad 10 mm. 

Stopieƒ II – Êredni potencjalny stopieƒ ry-
zyka uszkodzenia ICA. Dotyczy anomalii
na wszystkich trzech poziomach gard∏a, przy mi-
nimalnej odleg∏oÊci ICA od bocznej Êciany gard∏a
wynoszàcej: 2–5 mm dla krtaniowej cz´Êci gard∏a,
a 5–10 mm dla nosowej i ustnej cz´Êci gard∏a.

Stopieƒ III– wysoki poziom ryzyka uszko-
dzenia ICA. Dotyczy anomalii na wszystkich po-
ziomach gard∏a, przy odleg∏oÊci naczynia
od bocznej Êciany gard∏a wynoszàcej 2–5 mm dla
nosowej i ustnej cz´Êci gard∏a, a w przypadku
cz´Êci krtaniowej – kiedy naczynie dotyka bocz-
nej Êciany gard∏a lub jego odleg∏oÊç od Êciany
gard∏a wynosi mniej ni˝ 2 mm.

Stopieƒ IV – bardzo wysokim poziom ryzyka
Êródoperacyjnego ICA. Dotyczy anomalii na po-
ziomie nosogard∏a i gard∏a dolnego, kiedy Êciana
naczynia kontaktuje si´ ze Êcianà gard∏a lub od-
leg∏oÊç mi´dzy nimi wynosi mniej ni˝ 2 mm.

Autorzy klasyfikacji stwierdzili ponadto, ˝e
operacje w obr´bie nosowej i ustnej cz´Êci gar-
d∏a wià˝à si´ z najwi´kszym ryzykiem uszkodze-
nia naczynia t´tniczego. Z tego wzgl´du powin-

Ryc. 2. OdmiennoÊci anatomiczne przebiegu t´tnicy szyjnej wewn´trznej wg
Paulsena i Tillmanna: 
1 – przebieg prosty, 2 – przebieg zakrzywiony, 3– zagi´cie kàtowe, 4 – p´tla.
(Paulsen F., Tillmann B., Christofides C., Richter W. i Koebke, J. 2000. Curving and looping of the internal caro-
tid artery in relation to the pharynx: frequency, embryology and clinical implications. J. Anat, 197 Pt 3, 373-81)
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no si´ zachowaç szczególnà ostro˝noÊç podczas
wykonywania zabiegów operacyjnych w tych re-
jonach anatomicznych (Pfeiffer i Ridder 2008). 

Anomalie w przebiegu t´tnicy szyjnej we-
wn´trznej w 80% przypadków wyst´pujà bezob-
jawowo, cz´sto pozostajà nierozpoznane, a wy-
krywane sà przypadkowo. Ich objawy, je˝eli ju˝
wyst´pujà, sà bardzo ma∏o swoiste. Do najcz´-
Êciej zg∏aszanych przez pacjentów dolegliwoÊci
nale˝à: zawroty g∏owy, szumy uszne, uczucie cia∏a
obcego w gardle, dysfagia, neuralgia w obr´bie
gard∏a, bóle g∏owy oraz objawy niedokrwienia
oÊrodkowego uk∏adu nerwowego (Yilmazer i in.
2013; Battal i in. 2012; Gomes Ade i in. 2013).

Przy wyd∏u˝eniu t´tnicy szyjnej wewn´trz-
nej i jej nietypowym po∏o˝eniu podstawowe ope-
racje i zabiegi w obr´bie gard∏a Êrodkowego mo-
gà byç tragiczne w skutkach. Podczas rutynowo
wykonywanych operacji usuni´cia migda∏ków
podniebiennych, plastyki gard∏a i podniebienia,
zabiegów drena˝u ropni oko∏omigda∏kowych czy
operacji guzów gard∏a mo˝e dojÊç do przypadko-
wego uszkodzenia du˝ych naczyƒ szyjnych.
Stwarza to ryzyko masywnego krwotoku i mo˝e
doprowadziç do Êmierci pacjenta. Du˝à liczb´
wymienionych zabiegów wykonujà jeszcze nie
w pe∏ni wykszta∏ceni i nie doÊç doÊwiadczeni
operatorzy (Pfeiffer i in. 2016; Paulsen i in.
2000) Dodatkowo przed takimi operacjami nie
wykonuje si´ rutynowo badaƒ obrazowych, któ-
re mogà byç przydatne w ocenie odchyleƒ
w anatomii struktur szyi. Z tego wzgl´du trzeba
zachowaç szczególnà ostro˝noÊç podczas ich wy-
konywania oraz mieç sta∏à ÊwiadomoÊç istniejà-
cych zagro˝eƒ (Cairney 1924; Deutsch i in.
1995; La Barbera i in. 2006; Munoz i in. 2010;
Paulsen i in. 2000; Pfeiffer i in. 2016; Pfeiffer i
Ridder 2008; Tillmann i Christofides 1995; Her-
rschaft 1969) (Weibel i Fields 1965b; Weibel i
Fields 1965a; Kaplan i Bontsevich 2013; Herr-
schaft 1969; Henly i in. 1962; Cairney 1924;
Cadarso 1925; Yildiz i in. 2010; Cvetko 2014;
Wang i in. 2008; Saba i in. 2015; La Barbera i in.
2006; Paulsen i in. 2000; Pfeiffer i Ridder 2008;
Pfeiffer i in. 2016; Munoz i in. 2010; Lahiani i Mah-
foudhi 2015; Tillmanns i in. 2006; Gomes Ade i in.
2013). 

Ryzyko zgonu pacjenta podczas i po tonsil-
lektomii szacuje si´ na 1: 3000 do 1: 20 000
przeprowadzonych operacji (Shihada i in. 2010).
Jednà z przyczyn zwi´kszajàcych to zagro˝enie
mo˝e byç nietypowe po∏o˝enie naczyƒ w obr´bie
g∏owy i szyi (Windfuhr i Seehafer 2001).

Celem prezentowanego artyku∏u jest przed-
stawienie wariantów anatomicznych przebiegu
t´tnicy szyjnej wewn´trznej w odcinku zewnà-

trzczaszkowym, cz´stoÊci ich wyst´powania
i etiologii powstawania. Równie istotnym celem
jest zwrócenie uwagi na mo˝liwoÊç przypadko-
wego uszkodzenia Êciany ICA, skutkujàce krwa-
wieniem mogàcym prowadziç do zgonu pacjen-
ta. Operator powinien zdawaç sobie spraw´
z mo˝liwoÊci nietypowego przebiegu naczyƒ. 

Poni˝sze opracowanie zobrazowane jest opi-
sem przypadku pacjentki z nietypowym przebie-
giem t´tnicy szyjnej wewn´trznej b´dàcym
przyczynà modyfikacji metody operacyjnej. 

OPIS PRZYPADKU
53-letnià kobiet´ przyj´to do Kliniki Otory-

nolaryngologii Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycz-
nego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
w lutym 2013 r. z powodu raka trójkàta zatrzo-
nowcowego po stronie prawej. Pacjentka zg∏osi-
∏a si´ do ambulatorium Kliniki z powodu bole-
snoÊci okolicy zatrzonowcowej prawej trwajàcej
od oko∏o 2 miesi´cy i utrudniajàcej po∏ykanie.
Rutynowa diagnostyka przedoperacyjna polega-
∏a na wykonaniu badania ultrasonograficznego
szyi oraz tomografii komputerowej szyi z poda-
niem Êrodka kontrastowego. W badaniach tych
stwierdzono, oprócz obszaru o niejednorodnym
wzmocnieniu z centralnym rozpadem w okolicy
trójkàta zatrzonowcowego prawego, nietypowy,
kr´ty przebieg t´tnicy szyjnej wewn´trznej (ryc.
3). Zdecydowano o wykonaniu trójwymiarowej
rekonstrukcji przebiegu naczyƒ w obr´bie szyi
za pomocà programu Osirix. Nietypowy przebieg
t´tnicy szyjnej wewn´trznej w postaci zakrzy-
wienia w kszta∏cie litery „C” wyst´powa∏ obu-
stronnie, z torem zakrzywienia biegnàcym wokó∏
migda∏ków podniebiennych. Wi´kszy kàt krzywi-
zny uwidoczniono po stronie prawej (ryc. 3. i 4).
Chorà zakwalifikowano do operacyjnego lecze-
nia raka trójkàta zatrzonowcowego. Ze wzgl´du
na anomali´ przebiegu t´tnicy szyjnej we-
wn´trznej operacj´ rozpocz´to od dojÊcia do t´t-
nicy szyjnej wewn´trznej z dost´pu zewn´trzne-
go. Wykonano ci´cie na szyi wzd∏u˝ prawego
mi´Ênia mostkowo-obojczykowo-sutkowego.
Wypreparowano tkanki warstwowo, dochodzàc
do poziomu t´tnicy szyjnej wewn´trznej prawej.
Wypreparowano t´tnic´ w po∏owie jej d∏ugoÊci
w rzucie migda∏ka podniebiennego. Odseparo-
wano jà od otaczajàcych tkanek ja∏owym gazi-
kiem. Nast´pnie przystàpiono do drugiego,
g∏ównego etapu operacji. Usuni´to guz okolicy
trójkàta zatrzonowcowego po stronie prawej
wraz z fragmentem dna jamy ustnej, bocznà cz´-
Êcià trzonu j´zyka oraz migda∏kiem podniebien-
nym prawym. Wykonano cz´Êciowà mandibulek-
tomi´ prawostronnà oraz usuni´to Êliniank´
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pod˝uchwowà prawà. Ubytek koÊci ˝uchwy
zrekonstruowano plastycznà protezà tytanowà.
Pacjentka zosta∏a zakwalifikowana do dalszego
leczenia uzupe∏niajàcego – radioterapià.

PODSUMOWANIE
Planujàc operacje w obr´bie gard∏a i szyi, na-

le˝y braç pod uwag´ mo˝liwoÊç wystàpienia ró˝-
nych wariantów anatomicznych przebiegu t´tnicy
szyjnej wewn´trznej. Jakkolwiek anomalie anato-
miczne tego naczynia sà doÊç powszechne, to jed-
nak rzadko zdiagnozowane przed przystàpieniem
do interwencji chirurgicznej. Krwawienia czy te˝
krwotoki powsta∏e w wyniku przypadkowego
uszkodzenia t´tnicy szyjnej wewn´trznej mogà

byç tragiczne w skutkach, dlatego operacje w tym
rejonie powinno si´ wykonywaç w sposób jak naj-
bardziej staranny i ostro˝ny, po uprzednim dok∏ad-
nym badaniu przedmiotowym i, na ile to mo˝liwe,
po wykonaniu pomocniczych badaƒ obrazowych.
Tomografia komputerowa z ewentualnà trójwy-
miarowà rekonstrukcjà struktur anatomicznych
szyi jest bardzo przydatnym badaniem, pozwalajà-
cym operatorowi przewidzieç zagro˝enia i trudno-
Êci zwiàzane z odmiennoÊciami anatomicznymi
w obr´bie g∏owy i szyi. ●
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ATHEROSCLEROSIS IN OBSTRUCTIVE 
SIEEP APNEA

The association between obstructive sleep apnea
(OSA) and atherosclerosis is confirmed for long time,
but the pathomechanism is still not known. The
recent studies revealed new facts, which try to
explain potential role of OSA in development of
plaque in arteries. Atherosclerosis is not only lipid
disorder, but many other factors as chronic inflamma-
tion, increased level of homocysteine, fibrinogen
or tissue plasminogen activator contribute to its
progression. The same factors also play important
role in OSA. In this review we sum up all recent
findings in human and animal research concerning
common field of atherosclerosis and OSA.

(Mag. ORL, 2017, 62, XVI, 56–59)

Key words: 
obstructive sleep apnea, snoring, atherosclerosis,
atherosclerotic plaque, chronic intermittent hypoxia

Obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS)
jest cz´sto wyst´pujàcym schorzeniem i wed∏ug
danych z literatury dotyczy w Polsce 16,7% m´˝-
czyzn oraz 5,4% kobiet (Szczeklik, 2010). Jest to
zaburzenie snu, w którym nast´puje nocne na-
wracajàce zapadanie si´ i obturacja w obr´bie
górnych dróg oddechowych, podczas których
dochodzi do przewlek∏ej okresowej hipoksji
(POH, chronic intermittent hypoxia – CIH).
OBPS przyczynia si´ do rozwoju wielu chorób
uk∏adu krwionoÊnego, m.in.: nadciÊnienia t´tni-
czego, choroby wieƒcowej, udaru, zaburzenia
rytmu serca (Kohler, 2015), a tak˝e cukrzycy czy
depresji. 

Mia˝d˝yca jest zaburzeniem, które poprzez
wolno post´pujàce zw´˝enie Êwiat∏a t´tnic pro-
wadzi do powik∏aƒ mózgowo-naczyniowych oraz
choroby wieƒcowej. Z czasem mo˝e dojÊç
do uszkodzenia blaszki mia˝d˝ycowej i powsta-
nia zakrzepu, co manifestuje si´ ostrym zespo-
∏em wieƒcowym, uszkodzeniem mi´Ênia serco-
wego czy udarem (Weber i Noels, 2011).

Zwiàzek pomi´dzy wyst´powaniem OBPS
a mia˝d˝ycà jest od wielu lat potwierdzany, jed-
nak jego mechanizm nie jest dok∏adnie poznany
(Eastwood i in., 2010). W ostatnim czasie poja-
wi∏y si´ doniesienia, których autorzy podj´li pró-
b´ wyt∏umaczenia tworzenia si´ blaszki mia˝-
d˝ycowej w t´tnicach w przebiegu OBPS.

Proces tworzenia si´ blaszki mia˝d˝ycowej
jest z∏o˝ony i wieloczynnikowy. Do powstania tej
patologii przyczyniajà si´ nie tylko zaburzenia
gospodarki lipidowej, lecz tak˝e: uogólniony
oraz rozwijajàcy si´ miejscowo w Êcianie naczyƒ
krwionoÊnych stan zapalny, aktywacja uk∏adu
immunologicznego oraz dysfunkcja i uszkodzenie
endothelium (Song i in., 2015). G∏ównymi media-
torami przewlek∏ego stanu zapalnego w t´tnicach
sà cytokiny prozapalne, TNF-α (ang. tumor necro-
sis factor-α) i interleukina 8 (Kylintireas i in.,
2012). Do g∏ównych czynników ryzyka mia˝d˝y-
cy zalicza si´: predyspozycj´ genetycznà, wiek,
nadciÊnienie t´tnicze, cukrzyc´, hiperlipidemi´,

lek. Ewa Migacz, dr med. Wojciech Kukwa, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
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MIA˚D˚YCA W T¢TNICACH SZYJNYCH
Obturacyjny bezdech podczas snu przyspiesza

proces aterogenezy w t´tnicach szyjnych. Kylinti-
reas i in. zaobserwowali, ˝e w t´tnicach szyjnych
u pacjentów z OBPS w badaniu rezonansem ma-
gnetycznym cz´Êciej wyst´puje blaszka mia˝d˝y-
cowà, jest ona bardziej rozwini´ta i jest obarczo-
na wi´kszym ryzykiem uszkodzenia ni˝ u osób
z grupy kontrolnej (Kylintireas i in., 2012). Hui i in.
przeprowadzili badania na 50 pacjentach, z któ-
rych 28 by∏o leczonych przy u˝yciu aparatu CPAP
(ang. Continuous Positive Airway Pressure), wy-
twarzajàcego sta∏e dodatnie ciÊnienie w drogach
oddechowych, a pozosta∏ych 22 nie otrzyma∏o ta-
kiego leczenia. Zaobserwowali, ˝e pogrubienie
warstwy intima-media w t´tnicach szyjnych, która
jest markerem mia˝d˝ycy, zmniejszy∏a si´ u pa-
cjentów leczonych przez 12 miesi´cy aparatem
CPAP w porównaniu z grupà kontrolnà (Hui i in,
2012). Udowodnili w ten sposób, ˝e skuteczna te-
rapia OBPS mo˝e cofaç subkliniczne zmiany w na-
czyniach t´tniczych.

Badania wykaza∏y, ˝e OBPS i nadciÊnienie
t´tnicze majà addytywny wp∏yw na gruboÊç
warstwy intima-media w t´tnicach szyjnych.
Damianii in. analizowali ten parametr w czte-
rech grupach: u pacjentów z OBPS bez nadci-
Ênienia t´tniczego, pacjentów z OBPS i nadci-
Ênieniem t´tniczym, pacjentów z nadciÊnieniem
t´tniczym bez OBPS oraz w grupie kontrolnej.
Jego wartoÊci by∏y znaczàco statystycznie pod-
wy˝szone u pacjentów z OBPS bez nadciÊnienia
t´tniczego i pacjentów z nadciÊnieniem t´tni-
czym bez OBPS w porównaniu z grupà kontrolnà
oraz znaczàco statystycznie podwy˝szone u pa-
cjentów z OBPS i nadciÊnieniem t´tniczym w po-
równaniu do pacjentów z OBPS bez nadciÊnienia
t´tniczego (Damiani i in., 2015).

Wed∏ug badaƒ przeprowadzonych przez
Monnereta i wspó∏pracowników gruboÊç war-
stwy intima-media w t´tnicach szyjnych jest
tak˝e wi´ksza u pacjentów z OBPS chorych do-
datkowo na chorob´ metabolicznà ni˝ u pacjen-
tów cierpiàcych wy∏àcznie na chorobà metabo-
licznà (Monneret i in., 2012). Równie˝ st´˝enie
homocysteiny, która jest niezale˝nym czynni-
kiem ryzyka rozwoju mia˝d˝ycy, jest wi´ksze
w tej grupie pacjentów i wzrasta wraz z ci´˝ko-
Êcià OBPS. 

W ostatnim czasie przeprowadzono wiele
badaƒ, próbujàc znaleêç zwiàzek pomi´dzy chra-
paniem, które cz´sto wspó∏wyst´puje z OBPS,
a mia˝d˝ycà.

Salepci i in. mierzyli pogrubienie warstwy
intima-media (intima-media thickening – IMT)
w t´tnicach szyjnych w trzech grupach pacjen-

oty∏oÊç, brak aktywnoÊci fizycznej, depresj´ oraz
nikotynizm. Oprócz tego istniejà tak zwane no-
we czynniki ryzyka, takie jak: podwy˝szone
wskaêniki stanu zapalnego, homocysteiny, fibry-
nogenu, D-dimerów, lipoproteiny (a), czy te˝ tkan-
kowego aktywatora plazminogenu (ang. tissue
plasminogen activator – tPA) (Drager i in., 2011).

PATOMECHANIZM
Nieznany jest dok∏adny mechanizm spra-

wiajàcy, ˝e u pacjentów z OBPS mia˝d˝yca wy-
st´puje cz´Êciej ni˝ w populacji ogólnej i ma bar-
dziej intensywny przebieg. Wiadomo jedynie, ˝e
OBPS jest czynnikiem ryzyka wyst´powania mia˝-
d˝ycy niezale˝nym od cukrzycy, nadciÊnienia t´t-
niczego, dyslipidemii czy palenia papierosów.
Z jednej strony wydaje si´, ˝e zwiàzek, który
∏àczy OBPS i mia˝d˝yc´, jest wieloraki (Drager
i in., 2011). Oba te schorzenia majà wspólne
czynniki ryzyka, takie jak: nadciÊnienie t´tnicze,
nadwaga, cukrzyca, przewlek∏y uogólniony stan
zapalany. Wspó∏wyst´pujàc, czynniki te prowa-
dzà do niekorzystnej interakcji pomi´dzy OBPS
a mia˝d˝ycà. Z drugiej strony postuluje si´, ̋ e to
przewlek∏a okresowa hipoksja jest g∏ównym nie-
zale˝nym czynnikiem ∏àczàcym te dwa schorze-
nia, jednak hipoteza ta nie znajduje potwierdze-
nia w badaniach (Song i in., 2015).

Nawracajàce cykle hipoksji i reoksygenacji
w przebiegu OBPS prowadzà do uszkadzania na-
czyƒ krwionoÊnych i wytwarzania reaktywnych
form tlenu (RFT) przez leukocyty i komórki Êród-
b∏onka. RFT, uszkadzajàc komórki Êcian naczyƒ
krwionoÊnych, wywo∏ujà stan zapalny i aktywa-
cj´ endothelium. U pacjentów, u których jeszcze
nie ustabilizowano choroby naczyniowej, proces
ten jest odwracalny pod warunkiem wdro˝enia
skutecznej terapii OBPS.

Pacjenci z OBPS cierpià cz´sto na inne,
wspó∏istniejàce choroby (m.in. nadciÊnienie t´t-
nicze, oty∏oÊç, cukrzyc´ typu 2), które tak˝e mo-
gà byç przyczynà rozwoju chorób naczyniowych.
Z tego powodu trudno okreÊliç, w jakim stopniu
poszczególne schorzenia przyczyniajà si´ do dys-
funkcji Êródb∏onka oraz jakie pomi´dzy nimi za-
chodzà interakcje. Nieznany jest te˝ sam proces
uszkodzenia Êródb∏onka i czas, jaki up∏ywa od je-
go uszkodzenia do powstania konkretnej choro-
by naczyniowej manifestujàcej si´ klinicznie (Lui
i in., 2013).

Nawet u pacjentów z ∏agodnà postacià OBPS
mo˝na stwierdziç zwi´kszone st´˝enia czynni-
ków prozapalnych i antyzapalnych, co mo˝e
przemawiaç za tym, i˝ mia˝d˝yca rozwija si´
u nich szybciej ni˝ w ogólnej populacji (Sahlman
i in., 2010).
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tów. Pierwszà grup´ stanowi∏y osoby chrapiàce,
drugà – osoby cierpiàce na ∏agodnà lub umiarko-
wanà postaç OBPS, trzecià – cierpiàcy na ci´˝kà
postaç OBPS. Wskaênik pogrubienia warstwy
intima-media oraz gruboÊç Êciany t´tnicy szyjnej
by∏y znaczàco statystycznie wi´ksze w grupie
trzeciej ni˝ drugiej. Okaza∏o si´ tak˝e, ˝e
u 16,7% ca∏ej badanej grupy, niezale˝nie
od chrapania oraz nasilenia OBPS, wyst´puje po-
grubienie warstwy intima-media i ci pacjenci
mieli wy˝sze wartoÊci AHI (ang. Apnea/Hypop-
nea Index – wskaênik bezdechu/sp∏ycenia odde-
chu), ODI (ang. Oxygen Desaturation Index –
wskaênik desaturacji) oraz wy˝szy indeks chra-
pania w porównaniu do pacjentów z prawid∏owà
warstwà intima-media (p<0,05). (Salepci i in.,
2015). Wynika z tego, ˝e zarówno pacjenci
z OBPS, jak i chrapiàcy nie zg∏aszajàcy chorób
uk∏adu krà˝enia powinni byç poddawani bada-
niom przesiewowym w tym kierunku w poszuki-
waniu subklinicznych zaburzeƒ, aby mo˝na by∏o
podjàç odpowiednie dzia∏ania prewencyjne, za-
nim dojdzie do istotnych klinicznie powik∏aƒ
(Schiza i in., 2015).

Kolejne badania potwierdzajàce zmiany
w t´tnicach szyjnych u osób chrapiàcych prze-
prowadzili Deeb i in. Grup´ 54 pacjentów
(z AHI<5) podzielili oni na chrapiàcych i nie-
chrapiàcych wed∏ug ankiety Snoring Outcomes
Survey (SOS). GruboÊç warstwy intima-media
w t´tnicach szyjnych mierzona w tych badaniach
przy u˝yciu metod ultrasonograficznych by∏a
znaczàco statystycznie wi´ksza u osób chrapià-
cych w porównaniu z grupà kontrolnà (Deeb i
in., 2014).

W sprzecznoÊci z tymi wynikami pozostajà
obserwacje uzyskane w prospektywnych bada-
niach przeprowadzonych przez Kim i in. Mierzy-
li oni dynamik´ zmian w t´tnicach szyjnych
u 3129 pacjentów, których na podstawie danych
z ankiety podzielili na nawykowo chrapiàcych,
okazjonalnie chrapiàcych i niechrapiàcych. Oka-
za∏o si´, ˝e chrapanie nie wywo∏ywa∏o zmian
w t´tnicach szyjnych w ciàgu 4 lat obserwacji
w ˝adnej z badanych grup. Ta rozbie˝noÊç w wy-
nikach mo˝e byç skutkiem stosowania subiek-
tywnych metod badawczych (ankiet), z pomini´-
ciem badaƒ obiektywizujàcych chrapanie (Kim
i in., 2014).

Istnieje hipoteza, ˝e samo chrapanie – po-
przez wywo∏ywanie wibracji przenoszonych
przez tkanki mi´kkie szyi na Êciany t´tnic szyj-
nych – mo˝e prowadziç to kaskady zapalnej, b´-
dàcej pod∏o˝em mia˝d˝ycy (Drager et al., 2011).
Badania symulujàce taki proces wykonano
na modelu zwierz´cym. Szyje królików podda-

wano wibracjom przez kilka godzin, co powodo-
wa∏o skurcz naczyƒ oraz uszkodzenie komórek
Êródb∏onka (Amatoury i in., 2006). Z kolei ostat-
nio przeprowadzony eksperyment, równie˝
na królikach, których szyje stymulowano 12 go-
dzin dziennie przez 2 miesiàce specjalnie do te-
go celu skonstruowanym urzàdzeniem imitujà-
cym chrapanie, nie wykaza∏ nasilenia mia˝d˝ycy
w t´tnicach szyjnych w grupie badanej w porów-
naniu z grupà kontrolnà (Nam i in., 2013).

Konieczne sà dalsze badania, zarówno kli-
niczne, jak i laboratoryjne, na liczniejszych ko-
hortach, aby potwierdziç lub wykluczyç zwiàzek
nawykowego chrapania bez wspó∏istnienia
OBPS z mia˝d˝ycà. 

MIA˚D˚YCA W AORCIE 
I T¢TNICACH WIE¡COWYCH

Z najnowszych badaƒ wynika, ˝e bezobja-
wowa (subkliniczna) mia˝d˝yca w naczyniach
wieƒcowych wyst´puje cz´Êciej u osób z ci´˝kà
postacià OBPS ni˝ w populacji ogólnej, bez
wzgl´du na BMI i inne czynniki sprzyjajàce cho-
robom uk∏adu krà˝enia (jak cukrzyca, nadciÊnie-
nie t´tnicze czy zaburzenia lipidowe) (Lutsey
i in., 2015). Co wi´cej, w badaniach tych wyka-
zano m.in., ˝e u wszystkich pacjentów cz´ste
wybudzenia w czasie snu mia∏y Êcis∏y zwiàzek
z wyst´powaniem mia˝d˝ycy. Mo˝e to oznaczaç,
˝e z fizjologicznego punktu widzenia zaburzenia
jakoÊci snu, niekoniecznie wyra˝ajàce si´ we
wspó∏czynniku sp∏yceƒ oddechu i bezdechu
(AHI), powodujàce pobudzenie uk∏adu wspó∏-
czulnego, prowadzà do wyst´powania mia˝-
d˝ycy (Kohler, 2015).

Retrospektywne badania, w których przeana-
lizowano wyniki tomograficznych badaƒ kompute-
rowych naczyƒ wieƒcowych 81 pacjentów (49
z OBPS, 32 bez OBPS), wykaza∏y, ˝e u pacjentów
z OBPS cz´Êciej wyst´puje niezkalcyfikowana
blaszka mia˝d˝ycowa ni˝ w grupie kontrolnej
(63% vs 16%). Zale˝noÊç ta by∏a istotna staty-
stycznie równie˝ po uwzgl´dnieniu czynników ry-
zyka mia˝d˝ycy, takich jak: wiek, p∏eç, hiperchole-
sterolemia czy nikotynizm. U pacjentów z OBPS
wyst´puje tak˝e bardziej zaawansowana stenoza
naczyƒ wieƒcowych i wi´cej naczyƒ jest dotkni´-
tych procesem chorobowym ni˝ u pacjentów bez
OBPS (Sharma i in., 2012).

W badaniu na myszach wykazano, ˝e
po usuni´ciu okresowej hipoksji powodujàcej re-
modeling naczyƒ wieƒcowych dochodzi do nor-
malizacji m.in. takich parametrów, jak: gruboÊç
warstwy intima-media, dezorganizacja sieci ela-
stycznych w∏ókien w naczyniach czy w∏óknienie
oko∏onaczyniowe w lewej komorze serca (Ca-
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stro-Grattoni i in., 2016). Celem zastosowanej
w przytoczonych badaniach procedury badaw-
czej z odwróceniem okresowej hipoksji by∏o na-
Êladowanie leczenia pacjentów z OBPS za pomo-
cà aparatu CPAP.

W innych badaniach, tak˝e przeprowadza-
nych na myszach, które podzielono na 3 grupy
(myszy eksponowane na POH i diet´ wysokocho-
lesterolowà, eksponowane tylko na POH oraz
eksponowane wy∏àcznie na diet´ wysokochole-
sterolowà), zauwa˝ono, ̋ e po 12 tygodniach roz-
wój mia˝d˝ycy w aorcie wystàpi∏ tylko w grupie
myszy eksponowanych na POH i diet´ wysoko-
cholesterolowà (Savransky i in., 2007), co prze-

mawia za hipotezà, ̋ e dyslipidemia jest koniecz-
nym warunkiem istnienia mia˝d˝ycogennych
w∏aÊciwoÊci przewlek∏ej hipoksji.

PODSUMOWANIE
Wiadomo, ˝e istnieje Êcis∏y zwiàzek pomi´-

dzy nasileniem zespo∏u OBPS a intensywnoÊcià
procesów mia˝d˝ycowych, ale do tej pory nie zo-
sta∏ on wyjaÊniony w wystarczajàcy sposób.

Jakkolwiek liczne, szeroko zakrojone bada-
nia przeprowadzone w ostatnich latach stanowià
w literaturze medycznej istotnà wartoÊç dodanà,
to jednak pozostawiajà wiele wàtpliwoÊci (Koh-
ler, 2015).  ●
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UPPER AIRWAYS COUGH SYNDROME (UACS)

Upper airways cough syndrome (UACS), previously
referred to as postnasal drip syndrome, is one of the
most frequent cause of chronic cough. It is responsible
for 30-40% of all chronic cough patients. The patho-
genesis and treatment methods of UACS remain still
unclear. This review describes the definition, patho-
genic mechanisms, diagnosis, treatment and other
aspects of UACS. 

(Mag. ORL, 2017, 62, XVI, 60–62)

Key words: 
chronic cough, post nasal drip syndrome, 
upper airways cough syndrome.

Kaszel jest oddechowym odruchem obron-
nym, który powstaje w wyniku dra˝nienia recepto-
rów kaszlowych zlokalizowanych przede wszyst-
kim w b∏onie Êluzowej krtani, tchawicy i oskrzeli,
ale równie˝ b∏ony Êluzowej gard∏a, nosa i zatok
przynosowych. Powstaje te˝ wskutek dra˝nienia
skóry przewodu s∏uchowego zewn´trznego. Z jed-
nej strony kaszel jest odruchem fizjologicznym,
wspomagajàcym mechanizm oczyszczania Êluzo-
wo-rz´skowego dróg oddechowych, pod warun-
kiem, ˝e jego cz´stoÊç nie przekracza 10 na dob´.
Z drugiej jednak strony jest objawem, który towa-
rzyszy wielu schorzeniom (Kuna 2002).

Schematycznie wszystkie przyczyny kaszlu
przyj´to dzieliç na cztery grupy:

– P∏ucne, zwiàzane z drogami oddechowymi:
astma oskrzelowa, zapalenia, nowotwory 
dróg oddechowych i inne.

– Pozap∏ucne, niezwiàzane z drogami odde-
chowymi: choroby przewodu pokarmowego 
(refluks ˝o∏àdkowo-prze∏ykowy), choroby 
uk∏adu sercowo-naczyniowego (niewydol-
noÊç krà˝enia z zastojem p∏ucnym, zator 
t´tnicy p∏ucnej, t´tniak aorty).

– Laryngologiczne: zespó∏ kaszlowy górnych 
dróg oddechowych, zapalenia krtani, cho-
roby przewodu s∏uchowego zewn´trznego.

– Inne: kaszel polekowy, psychogenny. 
Przewlek∏y kaszel najcz´Êciej wyst´puje

w przebiegu trzech zespo∏ów chorobowych: 
– zespo∏u kaszlowego górnych dróg oddecho-

wych (ang. upper airways cough syndrome, 
UACS), który jest przyczynà 30–40% wszyst-
kich przypadków kaszlu,

– astmy oskrzelowej (przyczyna 25% przy-
padków),

– zespo∏u refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego 
(GERD) 20% przypadków. 

Je˝eli dodamy do nich jeszcze zapalenia
i rozstrzenie oskrzeli oraz stosowanie inhibito-
rów konwertazy angiotensynowej, to otrzymamy
95% wszystkich przyczyn przewlek∏ego kaszlu
(Irwin i Madison 2000). Nale˝y podkreÊliç, ˝e
najcz´stszà przyczynà przewlek∏ego kaszlu jest
UACS, to znaczy, ˝e chorzy kaszlàcy ponad 8 ty-
godni bezwzgl´dnie powinni byç skonsultowani
przez laryngologa. 
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Od wieków znany jest zwiàzek pomi´dzy cho-
robami górnych i dolnych dróg oddechowych.
Galen t∏umaczy∏ to zjawisko podobnà budowà ana-
tomicznà dróg oddechowych i bezpoÊrednim sà-
siedztwem poszczególnych narzàdów. Bezsporny
wydaje si´ zwiàzek pomi´dzy astmà a stanami za-
palnymi nosa i zatok przynosowych. Wed∏ug ró˝-
nych badaƒ od 20 do 50% chorych z przewlek∏ym
nie˝ytem jam nosa i zatok cierpi na astm´ oskrze-
lowà, podczas gdy Êrednio w ca∏ej populacji wyst´-
puje ona w oko∏o 2–4% przypadków. Z drugiej stro-
ny w grupie chorych na astm´ oskrzelowà objawy
przewlek∏ego nie˝ytu nosa i zatok stwierdza si´
u a˝ 75–80% chorych (Fergusson i Powell-Davies
2003, Zacharek i Krouse 2003).

Kolejnym przyk∏adem takiego zwiàzku jest
zespó∏ kaszlowy górnych dróg oddechowych,
którego cechà charakterystycznà jest przewle-
k∏y kaszel wspó∏istniejàcy ze stanami zapalnymi
w obr´bie górnych dróg oddechowych. Zespó∏
ten by∏ uprzednio okreÊlany jako zespó∏ Êcieka-
nia wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a (ang.
post nasal drip syndrome, PNDS). Okaza∏o si´
jednak, ˝e kaszel w przebiegu tego schorzenia
jest powodowany nie tylko zjawiskiem Êciekania
wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a i dra˝nie-
niem receptorów okolicy wejÊcia do krtani, ale
równie˝ w wyniku innych mechanizmów.
W zwiàzku z tym w 2006 roku zespó∏ ekspertów
z American College of Chest Physicians zdefi-
niowa∏ nowà jednostk´ chorobowà, powsta∏à
na bazie zespo∏u PNDS, którà okreÊlono jako ze-
spó∏ kaszlowy górnych dróg oddechowych
(UACS) (Yu i in. 2015).

Jednym z proponowanych mechanizmów
powstawania kaszlu w przebiegu UACS jest bez-
poÊrednie dra˝nienie receptorów kaszlu zlokali-
zowanych w obr´bie gard∏a dolnego lub wejÊcia
do krtani przez sp∏ywajàcà po tylnej Êcianie gar-
d∏a wydzielin´ z nosa i/lub zatok przynosowych.
Drugim czynnikiem jest wzrost wra˝liwoÊci
(czu∏oÊci) ca∏ego odruchu kaszlowego w górnych
drogach oddechowych (m.in. w nosie i zatokach
przynosowych) i dra˝nienie tych receptorów
przez istniejàcy tam stan zapalny. 

Mechanizm trzeci zak∏ada, ˝e istnieje pe-
wien rodzaj bodêców fizycznych lub chemicz-
nych, które dra˝niàc receptory kaszlowe, dopro-
wadzajà do wzrostu reaktywnoÊci (czu∏oÊci)
oÊrodków centralnych kaszlu zlokalizowanych
w rdzeniu przed∏u˝onym. Stwierdzono nato-
miast jednoznacznie, ˝e u ludzi neurologicznie
zdrowych nie ma mo˝liwoÊci aspiracji Êciekajà-
cej wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a, która do-
ciera∏aby do dolnych dróg oddechowych i dra˝-
ni∏a tam receptory odpowiedzialne za kaszel. 

Rozpoznanie zespo∏u UACS jest trudne ze
wzgl´du na brak obiektywnego testu potwier-
dzajàcego chorob´, brak mo˝liwoÊci oceny nasi-
lenia oraz iloÊci Êciekajàcej wydzieliny po tylnej
Êcianie gard∏a. Diagnostyka UACS jest bardzo
trudna równie˝ dlatego, ˝e temu zespo∏owi bar-
dzo cz´sto towarzyszà inne choroby predyspo-
nujàce do kaszlu.

Rozpoznanie zespo∏u opiera si´ na nast´pu-
jàcych kryteriach (Morice 2004, Boulet 2006,
Yu i in. 2015): 

– dolegliwoÊciach zg∏aszanych przez chorego,
– nieprawid∏owoÊciach w górnych drogach 

oddechowych stwierdzanych w trakcie 
badania fizykalnego,

– wynikach badaƒ obrazowych jam nosa 
i zatok przynosowych, 

– reakcji (odpowiedzi) na zastosowane empi-
ryczne leczenie. 

Ustàpienie lub zmniejszenie nasilenia kasz-
lu po zastosowaniu empirycznego leczenia jest
kluczowym czynnikiem potwierdzajàcym zespó∏
UACS. Empiryczne leczenie kaszlu jest w zwiàz-
ku z tym zarówno post´powaniem terapeutycz-
nym, jak i diagnostycznym. 

Chorzy w wywiadzie, poza przewlek∏ym
kaszlem trwajàcym ponad 8 tygodni, zg∏aszajà
nast´pujàce dolegliwoÊci: uczucie Êciekania
wydzieliny z góry po tylnej Êcianie gard∏a, ko-
niecznoÊç ciàg∏ego oczyszczania gard∏a z nap∏y-
wajàcej wydzieliny, uczucie ∏askotania w gardle,
zaburzenia dro˝noÊci nosa oraz obecnoÊç wy-
dzieliny w jamach nosa. Bardzo cz´sto podajà
przebyte, liczne ostre infekcje przezi´bieniowe
górnych dróg oddechowych. 

W badaniu fizykalnym narzàdów laryngolo-
gicznych u wi´kszoÊci chorych z zespo∏em UACS
stwierdza si´ jeden lub wi´cej z nast´pujàcych
objawów: obecnoÊç wydzieliny na tylnej Êcianie
gard∏a, „wybrukowany” wyglàd b∏ony Êluzowej
gard∏a Êrodkowego pokrytej Êluzem, obecnoÊç pa-
tologicznej wydzieliny w jamach nosa. Te objawy
kliniczne sà dosyç czu∏e, jednak nie sà specyficzne
dla zespo∏u UACS. Spotykamy je równie˝ u wielu
chorych, którzy kaszlà z innego powodu.

Badania obrazowe wykonywane w diagno-
styce UACS to przede wszystkim TK zatok przy-
nosowych w p∏aszczyznach czo∏owych i po-
przecznych. Wykazuje si´ w nich najcz´Êciej ob-
jawy Êwiadczàce o istnieniu przewlek∏ego stanu
zapalnego, takie jak polipy, obrz´ki b∏ony Êluzo-
wej czy ca∏kowite zacienienie Êwiat∏a zatoki.

Objawy stwierdzane w badaniu podmioto-
wym i fizykalnym chorych kaszlàcych z powodu
UACS sà niespecyficzne. W zwiàzku z tym, opie-
rajàc si´ tylko na nich, nie mo˝na postawiç pew-
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nej diagnozy. Wi´kszoÊç autorów uwa˝a, ˝e po-
twierdzeniem zespo∏u UACS jest ustàpienie
kaszlu po kilku dniach do kilku tygodni od zasto-
sowania leku zawierajàcego preparat antyhista-
minowy I generacji wraz z lekiem obkurczajà-
cym naczynia krwionoÊne b∏ony Êluzowej dróg
oddechowych. Chocia˝ z drugiej strony istniejà
dowody na to, ̋ e leki antyhistaminowe I genera-
cji (difenhydramina, deksbromfeniramina) poza
obwodowym dzia∏aniem blokujàcym receptory
H1 dzia∏ajà równie˝ depresyjne na centralny
oÊrodek kaszlu. W zwiàzku z tym mogà os∏abiaç
te˝ kaszel, którego przyczynà nie jest zespó∏
UACS (Ragab, Clement i Vincken 2004). 

Diagnostyka ró˝nicowa chorób, które mogà
byç przyczynà zespo∏u UACS, obejmuje przede
wszystkim stany zapalne jam nosa i zatok przy-
nosowych. WÊród nie˝ytów nosa najcz´Êciej od-
powiedzialne za UACS sà: alergiczny nie˝yt nosa,
ca∏oroczny niealergiczny nie˝yt nosa, nie˝yt no-
sa poinfekcyjny, zwiàzany z anomaliami anato-
micznymi i nie˝yt polekowy. WÊród stanów za-
palnych zatok przynosowych najcz´Êciej brane
pod uwag´ sà bakteryjne i alergiczne grzybicze
zapalenie zatok przynosowych.

Leczenie kaszlu w przebiegu zespo∏u UACS
powinno byç skoncentrowane na usuni´ciu przy-
czyny, która do niego doprowadzi∏a. Leczenie
empiryczne, to znaczy lek antyhistaminowy I ge-
neracji (klemastyna, difenhydramina, deks-
bromfeniramina) w po∏àczeniu z lekiem obkur-
czajàcym naczynia krwionoÊne b∏ony Êluzowej
nosa (pseudoefedryna, fenylefryna), jest wpro-
wadzane w celach diagnostycznych oraz aby z∏a-
godziç trudny do zaakceptowania kaszel. 

Niezwykle istotne jest, aby w ka˝dym przy-
padku dà˝yç do usuni´cia zaburzeƒ strukturalnych
w obr´bie jam nosa (tj. korekcja skrzywienia prze-
grody, przerostu ma∏˝owin nosowych dolnych,
nadmiernej pneumatyzacji ma∏˝owin nosowych
Êrodkowych i innych zaburzeƒ w obr´bie bocznej

Êciany jamy nosa) (Arcimowicz i Niemczyk 2012). 
W dost´pnej literaturze niewiele jest prac

opisujàcych leczenie chorych z zespo∏em UACS.
Ciekawà prób´ leczenia przewlek∏ego kaszlu
w swoim badaniu przedstawi∏ w 2009 roku Ma-
cedo z zespo∏em, który podawa∏ leki dzia∏ajàce
miejscowo u chorych z przewlek∏ym stanem za-
palnym jam nosa i zatok przynosowych. Przez 4 ty-
godnie stosowa∏ donosowo fluticasone nasule 400
µg raz dziennie, bromek ipratropium (bloker re-
ceptorów muskarynowych) 3 razy dziennie oraz
azelastyn´ (bloker receptorów H1 II generacji
o dzia∏aniu miejscowym) 2 razy dziennie. Po lecze-
niu uzyskano istotne zmniejszenie nasilenia kasz-
lu i obrz´ku b∏ony Êluzowej w jamach nosa oraz
kataru (Macedo, Saleh i Torreno 2009).

Jako jeden z nielicznych Gawchik z zespo∏em
przedstawi∏ wyniki badaƒ wielooÊrodkowych ran-
domizowanych z podwójnà Êlepà próbà u chorych
z zespo∏em UACS w przebiegu alergicznego nie˝y-
tu nosa. Po 14 dniach donosowej terapii mometa-
zonem uzyska∏ u tych chorych znaczàce zmniej-
szenie kaszlu (Gawchik i in. 2003).

W podsumowaniu nale˝y podkreÊliç, ˝e:
1.U 30-40% przewlekle kaszlàcych chorych 

za kaszel jest odpowiedzialny zespó∏ UACS.
Jest on zatem najcz´stszà przyczynà prze-
wlek∏ego kaszlu. 

2.Diagnostyka zespo∏u UACS jest bardzo 
trudna ze wzgl´du na brak obiektywnego 
testu potwierdzajàcego chorob´. 

3. U wi´kszoÊci chorych na UACS mo˝na uzy-
skaç ustàpienie kaszlu pod wp∏ywem zasto-
sowanego leczenia empirycznego. Problem 
stanowià jednak nawroty po odstawieniu 
leczenia.

4. Konieczne sà dalsze kontrolowane badania 
z podwójnie Êlepà próbà, aby jednoznacznie 
potwierdziç skutecznoÊç redukcji kaszlu 
pod wp∏ywem leczenia stanu zapalnego 
nosa i zatok przynosowych. ●
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ADVANCEMENTS IN TREATMENT OF CONGENITAL
NASOLACRIMAL DUCT OBSTRUCTION IN CHILDREN

This paper presents the current view on the causes
of congenital tear ducts obstruction in children and
summarizes current treatment options, including
conservative and surgical techniques available,
together with an analysis of the effectiveness of
each of them based on the available literature and
our experience. In this work we describe in detail
techniques of balloon dacryocystoplasty (BCD),
traditional dacryocystorhinostomy (extDCR), endo-
scopic dacryocystorhinostomy (endDCR) and the
latest – laser dacryocystorhinostomy (lasDCR).

(Mag. ORL, 2017, 62, XVI, 63–67)
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congenital nasolacrimal duct obstruction, endoscopy,
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pediatric ophthalmology

W prawid∏owych warunkach anatomicznych
droga ∏ez wytwarzanych w gruczole ∏zowym po-
winna prowadziç z worka spojówkowego przez
punkty ∏zowe (dolny i górny), kanaliki ∏zowe
do woreczka ∏zowego, a nast´pnie przez przewód
nosowo-∏zowy do jamy nosowej przez jego ujÊcie
zlokalizowane pod dolnà ma∏˝owinà nosowà.
Przed cofaniem si´ powietrza i treÊci patologicznej
z jamy nosowej do przewodu nosowo-∏zowego
i dalej do dróg ∏zowych chroni prawid∏owo wy-
kszta∏cona zastawka Hasnera, zlokalizowana tu˝
przed ujÊciem nosowym przewodu. Wrodzona
niedro˝noÊç dróg ∏zowych jest jednym z naj-
cz´stszych problemów w okulistyce dzieci´cej.
Szacuje si´, ˝e wyst´puje u oko∏o 2–6% dzieci,
z równà cz´stotliwoÊcià u dziewczynek i ch∏op-
ców, cz´Êciej jednostronnie – 65%, ale a˝ w 35%
chorych obustronnie (Guerry III i Kendig Jr. 1948,
Eloy 2015). Najcz´stszà przyczynà powstania
niedro˝noÊci jest nieprawid∏owa budowa lub
brak kanalizacji w obr´bie zastawki, rzadziej
rozleg∏e, nierzadko wielopoziomowe, zw´˝enie
przewodu nosowo-∏zowego zarówno w jego prze-
biegu Êródkostnym, jak i b∏oniastym, niekiedy wy-
wo∏ane torbielà (dacrylocystocele) lub zrostami
pozapalnymi (Lueder 2002, Eloy 2015). Nale˝y
wspomnieç o wi´kszej cz´stoÊci wyst´powania
niedro˝noÊci u dzieci z zespo∏em Downa (Al-
Nuaimi, Inkster i Lobo 2011).

G∏ównym objawem wrodzonej niedro˝noÊci
dróg ∏zowych jest upoÊledzenie odp∏ywu ∏ez z wor-
ka spojówkowego. Objaw ten mo˝e mieç ró˝ne na-
silenie: od zwi´kszenia si´ menisku ∏zowego
na brzegu powieki (przy cz´Êciowej niedro˝no-
Êci) a˝ po nieprawid∏owy sp∏yw ∏ez po policzku,
jeÊli wyst´puje ca∏kowita niedro˝noÊç lub w cza-
sie p∏aczu. Brak prawid∏owej cyrkulacji ∏ez i ich
zastój tworzy dogodne Êrodowisko do rozwoju
bakterii w worku ∏zowym, stàd cz´stym obja-
wem niedro˝noÊci jest zapalenie worka ∏zowego
i spojówek. 
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Wrodzona niedro˝noÊç dróg ∏zowych ma
tendencj´ do samowyleczenia w ciàgu pierw-
szych 12 miesi´cy ˝ycia u 90% niemowlàt, nato-
miast po przekroczeniu tego czasu szanse na to
znacznie malejà (Petersen i Robb 1978, Paul
i Shepherd 1994). Je˝eli rozpoznanie nast´puje
w pierwszych miesiàcach ˝ycia dziecka, zwykle
zaleca si´ leczenie zachowawcze. Polega ono
na delikatnym masa˝u palcem okolicy kàta przy-
Êrodkowego oka (i poni˝ej) kilka razy dziennie
i obserwacji ewentualnego wycofania si´ obja-
wów oraz na stosowaniu ciep∏ych kompresów
na t´ okolic´ (Eloy 2015). W okresach zapalenia
spojówek i/lub worka ∏zowego zaleca si´ krótko-
trwa∏à antybiotykoterapi´ miejscowà. 

LECZENIE CHIRURGICZNE
W przypadku nieskutecznoÊci leczenia zacho-

wawczego lub póêniejszego rozpoznania lecze-
niem pierwszego rzutu jest sondowanie dróg
∏zowych w znieczuleniu miejscowym (w przypad-
ku najm∏odszych dzieci) lub ogólnym (u dzieci
starszych), przy czym wybór znieczulenia i tech-
niki chirurgicznej zale˝y od preferencji lekarza
prowadzàcego i oÊrodka wykonujàcego zabieg.
W przypadku naszego oÊrodka sondowanie wy-
konuje si´ w znieczuleniu miejscowym u wi´k-
szoÊci dzieci do 18 miesiàca ˝ycia. Je˝eli ko-
nieczne jest znieczulenie ogólne, to zwykle son-
dowaniu dróg ∏zowych towarzyszy ocena endo-
skopowa jamy nosa. Do skutecznego wykonania
sondowania konieczne jest odpowiednio cienkie
rozszerzad∏o do punktów ∏zowych oraz zestaw
sond Bowmana w rozmiarze dopasowanym
do wieku dziecka i Êrednicy kanalików ∏zowych
– najcz´Êciej rozmiar 0000 i 000, czyli odpowied-
nio: 0,45 i 0,5 mm. Dla porównania rozmiary dla
pacjentów doros∏ych to 00, co odpowiada Êred-
nicy 0,7 mm, a 0 – Êrednicy 0,8 mm. Niezale˝nie
od rodzaju znieczulenia skutecznoÊç tych zabie-
gów w piÊmiennictwie oraz w naszym oÊrodku
si´ga 90% (Wilson, Saunders i Rupal 2009). Niepo-
wodzenie leczenia wià˝à si´ zwykle z nieprawi-
d∏owym gojeniem okolicy po∏àczenia workowo-
-nosowego, ziarninowaniem, w∏óknieniem i/lub
bliznowaceniem tej okolicy (Shin, Woo i Kim 2016).

Je˝eli sondowanie dróg ∏zowych oka˝e si´ nie-
skuteczne, dost´pne sà inne techniki chirurgiczne
ma∏oinwazyjne, takie jak balonowanie przewodu
nosowo ∏zowego (ang. balloon catether dilatation,
BCD) lub ró˝ne warianty zespolenia nosowo-∏zo-
wego – dakryocystorynostomii (DCR).

BALONOWANIE DRÓG ¸ZOWYCH
Zabieg balonowania wymaga odpowiedniego

zestawu balonów w zale˝noÊci od poziomu/przy-

czyny niedro˝noÊci. Rozpoczyna si´ go od obkur-
czenia b∏ony Êluzowej jamy nosowej za pomocà
np. 0,05% oxymetazoliny w kroplach lub nasàczo-
nym gazikiem. Nast´pnie wykonuje si´ typowe
sondowanie, zwykle przez górny punkt ∏zowy.
Nale˝y si´ upewniç, ̋ e koƒcówka sondy znajduje
si´ w jamie nosowej. Balonik jest pokrywany
substancjà poÊlizgowà i wprowadzany do dróg
∏zowych za zastawk´ Hasnera, analogicznie
do sondowania. Pompka jest nape∏niana solà
fizjologicznà z fluoresceinà i opró˝niana z zale-
gajàcego powietrza. Balonik pompuje si´ do ci-
Ênienia oko∏o 8 atm na oko∏o 90 s, jednoczeÊnie
jest on stale obserwowany przez chirurga za po-
mocà endoskopu nosowego. Nast´pnie balonik
jest opró˝niany, ponownie nape∏niany na 60 s
i znowu opró˝niany, nieco wysuwany, i cykl si´
powtarza w tej pozycji. Nast´pnie balonik si´
usuwa, a drogi ∏zowe p∏ucze w celu oceny dro˝no-
Êci. W okresie pozabiegowym stosuje si´ miejscowo
po∏àczenie antybiotyku z glikokortykosteroidem.
SkutecznoÊç ocenia si´ na 71–83% (Ali 2014, Javate
i Roxas 2015).

DAKRYOCYSTORYNOSTOMIA PRZEZSKÓRNA
(extDCR), ENDOSKOPOWA (endDCR),

ULTRADèWI¢KOWA (usonDCR) 
I LASEROWA (lasDCR) 

W metodzie przezskórnej/klasycznej (extDCR)
konieczne jest wykonanie niewielkiego piono-
wego naci´cia skóry (ok. 15 mm) w rzucie worka
∏zowego. Wypreparowuje si´ w∏ókna m. okr´˝-
nego oka i uwidocznia si´ okostnà koÊci ∏zowej.
W czasie preparowania istnieje niebezpieczeƒ-
stwo uszkodzenia ˝y∏y kàtowej, co mo˝e si´ wià-
zaç z wystàpieniem masywnego krwawienia.
Nast´pnie okostna jest nacinana i oddzielana od ko-
Êci, po czym wytwarza si´ przetok´ do jamy nosa.
NajproÊciej wykonaç przetok´ w najcieƒszym
miejscu koÊci, czyli na granicy koÊci ∏zowej i wy-
rostka koÊci szcz´kowej. Przetok´ powi´ksza si´
za pomocà wiert∏a lub d∏uta i usuwa blok tkanki
kostnej o Êrednicy 5–8 mm. Niezwykle wa˝ne
na tym etapie jest dok∏adne usuwanie wiórów
i od∏amków kostnych z pola operacyjnego, aby za-
pobiec powstaniu w tej okolicy nawarstwieƒ/de-
formacji kostnych. Nast´pnie przez punkty ∏zowe
wprowadza si´ sond´ Bowmana, nacina si´ worek
∏zowy od przyÊrodka, wytwarzajàc niewielkie p∏aty
Êluzówkowe. Wprowadza si´ silikonowe dreny,
kierujàc si´ przez wytworzonà przetok´. P∏aty
b∏ony Êluzowej woreczka zszywa si´ z wytworzo-
nymi p∏atami z b∏ony Êluzowej nosa, a nast´pnie
warstwowo zeszywa si´ ran´. Dreny wià˝e si´
w jamie nosowej, aby po kilku tygodniach lub
miesiàcach je usunàç (Metson 1998, Ali i in.
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2012). SkutecznoÊç DCR z dojÊcia przezskórnego
jest szacowana na 90–97% (McLachlan, Shanon
i Flanagan 1984).

Podstawy leczenia DCR zarówno drogà ze-
wnàtrznosowà, jak i wewnàtrznosowà zosta∏y
po raz pierwszy przedstawione przez G.W. Cald-
wella w 1893 roku. Jednak opisana metoda
po raz pierwszy zosta∏a zastosowana w 1904 roku
przez A. Totiego i potem ulepszona przez L. Dupuy
Dutempsa oraz M. Bourgeta w 1921 roku. Lecze-
nie to stosowano w zaworeczkowym zw´˝eniu
dróg ∏zowych (ang. postsaccal stenosis) (Toti
1904, Dupuy-Dutemps i Bourguet 1920, Tutton
i O’Donell 1995). 

Z up∏ywem czasu, a przede wszystkim wraz
z rozwojem technik endoskopowych nosa i zatok
przynosowych mo˝liwe sta∏o si´ unikni´cie
szpecàcego naci´cia skóry twarzy dzi´ki po∏à-
czeniu woreczka ∏zowego z jamà nosa z dojÊcia
od strony jamy nosowej (endDCR). Technika ta
polega na wytworzeniu trwa∏ego i odpowiednio
szerokiego po∏àczenia woreczka ∏zowego z bocz-
nà Êcianà nosa metodà endoskopowà. Zabieg
u dzieci wykonujemy w znieczuleniu ogólnym.
Po intubacji dotchawiczej anemizujemy b∏on´
Êluzowà nosa. W naszym oÊrodku zwykle stosu-
jemy 0,025% roztwór oxymetazoliny lub 0,5%
roztwór efetoniny. Nie stosujemy natomiast
u dzieci roztworu adrenaliny z/lub bez lignokainy
w postaci nasi´kowej do b∏ony Êluzowej nosa.
Watk´ nasàczonà Êrodkiem przeciwobrz´kowym
przetrzymujemy w nosie przez oko∏o 10 minut.
U dzieci stosujemy zwykle endoskopy z optykà 0°
i 30° o Êrednicy 2,7 mm lub 4 mm. Po usuni´ciu
watki przeprowadzamy typowanie lokalizacji
woreczka za pomocà p´sety bagnetowej – opiera-
jàc jedno rami´ (zewn´trzne) na skórze w okolicy
woreczka ∏zowego i obserwujàc pozycj´ drugiego
ramienia (wewn´trznego) w nosie. Nast´pnie wy-

konujemy niewielkie, kilkumilimetrowe naci´cie
pionowe do przodu od przedniego przyczepu
ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej. Ci´ciu pionowe-
mu zwykle towarzyszà dwa ci´cia poziome po-
prowadzone na koƒcach poprzedniego naci´cia,
prowadzàce do wytworzenia p∏ata Êluzówko-
wego. Chcemy jednak podkreÊliç, ˝e ze wzgl´du
na oczywiste ró˝nice w wielkoÊci jamy nosa
u doros∏ych i u dzieci, ale równie˝ (jeÊli nie
przede wszystkim) ze wzgl´du na odmiennoÊci
budowy anatomicznej, tzn. brak wyodr´bnionej
grobli nosa, niewielkà przestrzeƒ do przodu
od ma∏˝owiny Êrodkowej przy stosunkowo du˝ej
ma∏˝owinie nosowej dolnej, nierzadko wyst´pu-
jàce u dzieci skrzywienie przegrody nosa oraz
ustawienie pod nieco innym ni˝ u doros∏ych kà-
tem osi d∏ugiej woreczka do p∏aszczyzny bocznej
Êciany nosa, wytworzenie odpowiednio du˝ego
p∏ata Êluzówkowego bywa niewykonalne i ogra-
niczamy si´ jedynie do usuni´cia fragmentu
b∏ony Êluzowej na wysokoÊci woreczka ∏zowego.
W nast´pnym etapie operacji usuwamy frag-
ment koÊci ∏zowej, ods∏aniajàc przyÊrodkowà
Êcian´ woreczka. Zwykle wykonujemy to delikat-
nym raspatorem. Chcemy zaznaczyç, ˝e stoso-
wanie wiert∏a i/lub shavera u ma∏ych i bardzo
ma∏ych dzieci jest niewykonalne. Ods∏oni´ty
woreczek ∏zowy ma zwykle kilka milimetrów
wysokoÊci – przy jego nacinaniu nale˝y zwykle za-
chowaç daleko idàcà ostro˝noÊç. W celu zmniej-
szenia ryzyka uszkodzenia obu Êcian woreczka
zwykle ten zabieg wykonujemy po „odsuni´ciu”
Êciany przyÊrodkowej przez sond´ Bowmana.
Po naci´ciu woreczka intensywnie p∏uczemy
drogi ∏zowe 0,9% NaCl. Nast´pnie wykonujemy
intubacj´ kanalików ∏zowych silikonowymi dre-
nikami w celu utrzymania dro˝noÊci po∏àczenia.
Koƒcówki dreników zwiàzujemy od strony jamy
nosa. Po zabiegu zwykle nie zak∏adamy do nosa
tamponady. W przypadku zastosowania endDCR
skutecznoÊç szacowana jest równie wysoko jak
klasyczna DCR – oko∏o 78–97% (Jae Wook Yong
i Ha Na Oh 2012). Wieloletnie doÊwiadczenia
naszego oÊrodka sk∏aniajà do przed∏u˝onego
(nawet kilkuletniego) pozostawienia dreników
w drogach ∏zowych, oczywiÊcie przy ich dobrej
tolerancji, co jest zgodne z obserwacjami innych
autorów (Häusler i Caversaccio 1998, Övet, Sa-
karaya i Sentürk 2016). Proces wzrostu struktur
kostnych przy braku usuni´tej w trakcie zabiegu
koÊci ∏zowej, mo˝liwoÊç wystàpienia zmian blizno-
watych oraz niewielka ekspozycja worka ∏zowego
u dzieci sprawiajà, ˝e naturalny przebieg proce-
sów reparacyjnych w tym miejscu jest nieprze-
widywalny, a pozostawienie dreników w drogach
∏zowych i nosie zapobiega restenozie. Ryc. 1. EndDCR – wprowadzanie drenu do intubacji
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Nale˝y wspomnieç o czynionych od kilku lat
próbach zapobiegania restenosie po∏àczenia no-
sowo-workowego za pomocà stosowania miej-
scowego mitomycyny w uzupe∏nieniu leczenia
chirurgicznego. Mitomycyna jako systemowy
chemioterapeutyk hamuje syntez´ DNA i komór-
kowego RNA, przez co hamuje równie˝ syntez´
kolagenu przez fibroblasty. Wielu autorów pod-
kreÊla, ˝e wskutek miejscowego dzia∏ania mito-
mycyny na wytworzone nowe po∏àczenie worka
z jamà nosa zmniejsza si´ mo˝liwoÊç tworzenia
si´ w tym miejscu blizn oraz wzrostu tkanki
w∏óknistej, choç nie zaleca si´ stosowania mito-
mycyny u dzieci (Nair, Kamal i Agarwal 2016). 

Pojedyncze doniesienia mówià równie˝
o mo˝liwoÊci zastosowania piezoelektrycznego
urzàdzenia wykorzystujàcego ultradêwi´kowe
wibracje do zniesienia struktur kostnych pokry-
wajàcych worek ∏zowy od strony nosa. Zwykle
jednak stosuje si´ t´ metod´ u dzieci starszych
i/lub doros∏ych (Ali i in. 2014).

Najnowszym sposobem chirurgicznego lecze-
nia niedro˝noÊci dróg ∏zowych jest laserowa da-
kryocystorynostomia – lasDCR. Zabieg polega
na wprowadzeniu przez punkt ∏zowy sondy Bow-
mana, a po rozszerzeniu dróg ∏zowych na wprowa-
dzeniu, w zale˝noÊci od techniki, endoiluminatora
do worka ∏zowego lub endolasera. W przypadku
endolasera wykonuje si´ przetok´ od strony wor-
ka ∏zowego (ok. 4–5 mm), a obserwacj´ prowadzi
endoskopem umieszczonym w jamie nosa. Nato-
miast przy technice z wykorzystaniem endoilumi-

natora impulsy laserowe wykonuje si´ od strony
jamy nosowej. Za pomocà endoskopu umiesz-
czonego w jamie nosowej odszukuje si´ wtedy
miejsce transiluminacji ze êród∏a Êwiat∏a i za po-
mocà lasera diodowego Nd:YAG lub Ho:YAG
wykonuje si´ przetok´ do worka ∏zowego o wiel-
koÊci ok. 8–10 mm. Kolejnym etapem zabiegu
jest za∏o˝enie silikonowych drenów jak w po-
przednich technikach (Weber i in. 2007). Sku-
tecznoÊç tej metody jest oceniana na 64–90%
(Akay i in. 2015). Nale˝y wspomnieç te˝ o do-
Êwiadczeniach innych autorów z zastosowaniem
laserów argonowych, KTP, PTP, dwutlenkowo-
-w´glowych (Sadiq i in. 1996). 

WNIOSKI KO¡COWE
Chirurgia dróg ∏zowych u dzieci wcià˝ si´

rozwija. Techniki operacyjne pozwalajà na unik-
ni´cie szpecàcej blizny, a ingerencja w tkanki ko-
nieczna do odtworzenia prawid∏owej drogi od-
p∏ywu jest coraz mniejsza. Dzi´ki zastosowaniu
endoskopów, torów wizyjnych czy laserów sta∏o
si´ mo˝liwe wykonywanie zabiegów o wysokiej
skutecznoÊci przy krótszym czasie operacji i mi-
nimalnym krwawieniu, co jest niezwykle istotne
z punktu widzenia psychologicznego dla rodzi-
ców dziecka. Brak widocznych dla rodziców pa-
cjenta ran i blizn oznacza lepszà tolerancj´ tego
typu zabiegów i ∏atwiejszà wspó∏prac´ oraz zmi-
nimalizowanie ryzyka uszkodzenia rany przez
ma∏e dziecko.  ●
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