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k w a r t a l n i k
LIPIEC –WRZESIE¡ 2018 ● TOM XVII  ● ZESZYT 3 (67) Droga Kole˝anko,

Szanowny Kolego,

poj´cie ZESPO¸U PUSTEGO NOSA praktycz-
nie nie istnieje w literaturze polskiej, a i nasza
wiedza na ten temat jest raczej uboga. 

Zosta∏ on opisany przez prof. E. B. Kerna
przed ponad dwudziestu laty. Wed∏ug danych
z piÊmiennictwa wyst´puje on jako powik∏anie
jatrogenne po ingerencji chirurgicznej w obr´bie
ma∏˝owiny nosowej dolnej u 20% pacjentów.
Na skutek naszego destrukcyjnego dzia∏ania
rozwija si´ neuropatia jatrogenna o bardzo
du˝ych konsekwencjach zdrowotnych.

W bie˝àcym numerze Magazynu znajdà
Paƒstwo transkrypcj´ wyk∏adu prof. Kerna
na temat „zespo∏u pustego nosa”, który zosta∏
wyg∏oszony na Âwiatowym Kongresie Rynolo-
gicznym w Waszyngtonie w 2000 roku. 

Polecam Paƒstwu ten tekst, zach´cam
równie˝ do obejrzenia w internecie nagrania
tego wyk∏adu. Naprawd´ warto. A problem
ten b´dzie równie˝ tematem mojego wystàpie-
nia na tegorocznym zjeêdzie PTORL-ChGiS
w Katowicach. 

Serdecznie pozdrawiam

prof. Antoni Krzeski

Warszawa, lipiec 2018 r.
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Jan Tadeusz Pietruski herbu Stary Koƒ uro-
dzi∏ si´ 7 czerwca 1930 r. we Lwowie w rodzinie
lekarskiej i prawniczej o tradycjach niepodleg∏o-
Êciowych. Jeszcze przed drugà wojnà Êwiatowà
podjà∏ nauk´ w najm∏odszej klasie w konwikcie
O. O. Jezuitów w Chyrowie. Po zaj´ciu Lwowa
przez sowietów ucz´szcza∏ do „diesatilet’ki”. Jego
ojciec, s´dzia, ukrywa∏ si´, a chroniàc si´ przed wy-
wózkà, pracowa∏ jako prosektor w Zak∏adzie
Anatomii Prawid∏owej Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza. Gdy w 1941 r. Lwów znalaz∏ si´ pod oku-
pacjà niemieckà, ojciec zapisa∏ Jana do szko∏y
zawodowej, poniewa˝ inne szko∏y nie by∏y dla
Polaków dost´pne. Oznajmi∏ wtedy: „tego, czego
si´ nauczysz, nikt ci nie odbierze”. Dobrze zapa-
mi´ta∏ t´ maksym´. W czasie wojny, pod okupa-
cjà sowieckà i niemieckà zmuszony by∏ zarabiaç
na ˝ycie w ró˝ny sposób. Z bratem imali si´ prze-
ró˝nych zawodów, rozwijajàc swoje m∏odzieƒcze
talenty manualne, które mia∏y obu przydaç si´
w doros∏ym ˝yciu. Jeden zosta∏ wybitnym chi-
rurgiem, drugi in˝ynierem. 

Po wojnie przysz∏y tragiczne dni po˝egnania
na zawsze stron ojczystych. Niespe∏na szesnasto-
letni JaÊ, bez b´dàcej w rozsypce rodziny znalaz∏
dach nad g∏owà w odbudowywanym wspólnymi
si∏ami, tak˝e uczniów, internacie szko∏y Ksi´˝y
Marianów na Bielanach w Warszawie. Nie majàc
grosza przy duszy, zorganizowa∏ samopomoc
uczniowskà, udzielajàc korepetycji s∏abszym
uczniom. W 1949 roku uzyska∏ Êwiadectwo doj-
rza∏oÊci. W tym tak˝e roku rozpoczà∏ studia
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Marii Curie-
-Sk∏odowskiej w Lublinie, otrzymujàc 15 listopada
1954 roku, ju˝ w lubelskiej Akademii Medycznej,
dyplom lekarza. W czasie studiów reprezentowa∏
uczelni´, grajàc w akademickich dru˝ynach
w siatkówk´ i hokeja na lodzie. Wakacje cz´sto
sp´dza∏ w nale˝àcym do rodziny domu w Wito-
wie na Podhalu. Poczàtkowo poznawa∏ góry tury-
stycznie, a po kilku latach z przyjació∏mi za∏o˝y∏

TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

JAN TADEUSZ PIETRUSKI
(1930–2017)

w Lublinie Klub Wysokogórski. ˚eby zarobiç
na wymarzone wspinaczki, oprowadza∏ wycieczki
jako przewodnik PTTK. Przez wiele lat wspina∏ si´
w Tatrach polskich i s∏owackich. Na nartach jeêdzi∏
do osiemdziesiàtego roku ̋ ycia. 

Na podstawie nakazu pracy zosta∏ zatrudniony
na Akademii Medycznej w Bia∏ymstoku w Klinice
Gruêlicy P∏uc kierowanej przez pierwszego rektora
i organizatora Akademii Medycznej prof. Tadeusza
Kielanowskiego, nb. Jego wuja. Po uzyskaniu dru-
giego stopnia specjalizacji z ftyzjatrii przeniós∏ si´
do Kliniki Laryngologicznej, gdzie uzyska∏ specja-
lizacj´ drugiego stopnia z laryngologii oraz dok-
torat w 1968 roku, a po habilitacji w 1977 roku
– stanowisko docenta etatowego.

Przez ca∏e ˝ycie by∏ ˝àdny nowoÊci i wiedzy,
którà stara∏ si´ zdobywaç wszelkimi si∏ami. Potem,
niemal˝e do koƒca swojego ˝ycia, przekazywa∏ t´
wiedz´ nast´pnym pokoleniom lekarzy i piel´gnia-
rek, tak w Polsce, jak i poza jej granicami. Mimo
wielu przeciwnoÊciom losu, na które niejedno-
krotnie nie mia∏ wp∏ywu, a tak˝e ze wzgl´du
na swoje niepoprawne politycznie pochodzenie
uda∏o Mu si´ jednak si´gaç po wymarzonà wiedz´
w najlepszych europejskich oÊrodkach. W roku
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akademickim 1969/70 przebywa∏ na rocznym sty-
pendium rzàdu francuskiego w Pary˝u, szkolàc si´
w mikrochirurgii g∏uchoty pod kierunkiem Êwiato-
wej s∏awy profesora prof. Paula Aboulkera w szpi-
talu Broussais la Charité. RównoczeÊnie zajmowa∏
si´ badaniami elektrofizjologicznymi narzàdu s∏u-
chu i równowagi oraz nystagmografià w Laborato-
rium Biofizyki Zmys∏ów w Szpitalu Lariboisiére;
tam tak˝e zg∏´bia∏ tajniki diagnostyki pora˝eƒ
nerwu twarzowego.

Po powrocie do Polski systematycznie zaczà∏
wprowadzaç do bia∏ostockiej Kliniki kierowanej
przez prof. Wiktora Hassmanna naukowe no-
woÊci z zagranicy. Zorganizowa∏ i uruchomi∏
w 1971 roku pierwszà w Bia∏ymstoku pracowni´
elektronystagmografii, korzystajàc z kalibratora
wykonanego wg w∏asnego projektu. Skonstruowa∏
niezb´dnà aparatur´, umo˝liwiajàcà topodiagno-
styk´ pora˝eƒ nerwu twarzowego, m.in. elektro-
gustometr i stymulator do badania przezskór-
nego jego pobudliwoÊci. Opracowa∏ te˝ w∏asnà,
oryginalnà metod´ procentowej rejestracji i stop-
nia ewolucji mimiki twarzy w obwodowym pora-
˝eniu nerwu twarzowego, którà wykorzysta∏
w pracy habilitacyjnej, pozwalajàcej z du˝à do-
k∏adnoÊcià Êledziç, rejestrowaç i oceniaç cofanie
si´ pora˝enia.

W 1972 roku wykona∏ pierwszà w Bia∏ym-
stoku stapedektomi´ w otosklerozie, uwieƒczonà
trwa∏à poprawà s∏uchu. Wprowadzi∏ te˝ wiele
nowoczesnych technik operacyjnych w mikro-
chirurgicznym leczeniu zapaleƒ ucha Êrodko-
wego. Za cykl publikacji na ten temat, og∏o-
szonych drukiem w Otolaryngologii Polskiej,
otrzyma∏ w 1974 r. presti˝owà nagrod´ naukowà
im. Prof. Jana Miodoƒskiego.

W roku 1979/80 pracowa∏ jako Gastarzt
w klinice laryngologicznej Uniwersytetu w Ge-
tyndze, zajmujàc si´ leczeniem chirurgicznym
pora˝eƒ nerwu twarzowego, jak równie˝ wyko-
nywaniem rozmaitych typów przeszczepów tego
nerwu, oraz operacjami Êlinianki przyusznej.
Po powrocie wprowadzi∏ w bia∏ostockiej Klinice
t´ metod´, pozwalajàcà zachowaç przechodzàcy
przez Êliniank´ nerw twarzowy. 

Lata 1984–1988 sp´dzi∏ w Zairze, gdzie
zatrudniony by∏ w charakterze profesora laryngo-
logii na UNAZA (Université Nationale du Zaire).
Kierowa∏ laryngologià w wielu szpitalach górni-
czych w Katandze. 

Po powrocie do kraju a˝ do przejÊcia na eme-
rytur´ pracowa∏ w Klinice Laryngologii AM
w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

By∏ lekarzem i naukowcem. Uczestniczy∏
w kilkudziesi´ciu krajowych i zagranicznych zjaz-
dach i sympozjach laryngologicznych, m.in. w Bra-

tys∏awie, Budapeszcie, Bukareszcie, Chemnitz,
Debreczynie, Dreênie, Grenoble, Istambule, Je-
nie, Jerozolimie, Kolonii, Pary˝u, Pecsu, Pretorii,
Zurychu i in. By∏ autorem i wspó∏autorem, g∏ów-
nie jako pierwszy autor, ponad 300 publikacji
naukowych, publicystycznych i ksià˝kowych.
Jego niezwykle pozytywne wyniki leczenia g∏u-
choty nowymi metodami mikrochirurgii ucha
by∏y szeroko akceptowane. 

W 1984 roku wyda∏ podr´cznik „Operacje
tympanoplastyczne”, b´dàcy pierwszym polskim
oryginalnym opracowaniem nowoczesnej mikro-
chirurgii g∏uchoty przewodzeniowej. W 1997 roku
ukaza∏ si´ kolejny podr´cznik „Tympanoplastyka”.
By∏ wspó∏autorem podr´cznika „Otolaryngologia
kliniczna”, pod redakcjà prof. Aleksandra Za-
krzewskiego, monografii: „Uszkodzenia nerwu
twarzowego”, „Post´powanie specjalistyczne
w urazach g∏owy”, „Encyklopedia seniora”. By∏
tak˝e autorem ksià˝ek: „Co nam zosta∏o z tych
lat”, „By∏em w Getyndze”, „I co dalej?”, „Pozory
i paradoksy”, „Nad Sekwanà”, „W∏àczyç myÊle-
nie”, „Moje dole i niedole”. Swojà afrykaƒskà epo-
pej´ opisa∏ w ksià˝ce „Na po∏udnie od równika”.
We wspó∏pracy z bratem w 2009 roku opubliko-
wali sag´ rodzinna „Pietruscy i Kielanowscy”. 

Nie tylko pisa∏. Du˝o czyta∏, raczej proz´,
zarówno ksià˝ki historyczne, jak i beletrystyk´.
Zawsze kocha∏ muzyk´, przede wszystkim kla-
sycznà, ale tak˝e jazz tradycyjny, krytycznie jà
oceniajàc; cz´sto ucz´szcza∏ na koncerty do fil-
harmonii i opery.

Przez wiele lat by∏ redaktorem naczelnym
wydawnictw Podlaskiej Izby Lekarskiej: Biuletynu
i Zeszytów Historycznych. W swoich publika-
cjach na ∏amach Biuletynu nigdy nie popiera∏
Narodowego Funduszu Zdrowia, który uwaêa∏ za
centralnie sterowany, zbiurokratyzowany urzàd,
niedostrzegajàcy codziennych potrzeb chorego,
nierozumiejàcy diagnostyki i terapii oraz cier-
pieƒ chorego cz∏owieka. Niemal˝e do ostatnich
swoich dni wspó∏pracowa∏ z wydawnictwem
Alma Mater Lubelskiej Akademii Medycznej,
potem Uniwersytetu Medycznego, publikujàc
felietony, wspó∏redagujàc kolumne na aktualne
tematy pt. Hyde Park . 

By∏ cz∏onkiem honorowym Polskiego Towa-
rzystwa Otolaryngologów – Chirurgów G∏owy
i Szyi, cz∏onkiem za∏o˝ycielem „Sir Charles Bell
Society”, mi´dzynarodowej interdyscyplinarnej
organizacji z siedzibà w Los Angeles, zajmujàcej
si´ koordynacjà badaƒ nad pora˝eniem nerwu
twarzowego. Na portugalskim zjeêdzie w 2004
roku uhonorowano Go cz∏onkostwem honoro-
wym Âwiatowej Unii Lekarzy Pisarzy. By∏ wspó∏-
twórcà Towarzystwa Absolwentów i Przyjació∏

▲
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Akademii Medycznej w Lublinie. MyÊlami by∏
zawsze w swoim rodzinnym Lwowie. 

Na emeryturze kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç
lekarskà w lecznictwie otwartym w Lekarskiej
Spó∏dzielni Specjalistów Eskulap w Bia∏ymstoku.
Uczestniczy∏ w zjazdach i sympozjach w kraju
i za granicà, recenzowa∏ ksià˝ki, prace doktor-
skie i habilitacyjne. Do ostatnich tygodni ˝ycia
zajmowa∏ si´ nieprzerwanie publicystykà, m.in. wy-
tykajàc niedociàgni´cia w wadliwie funkcjonu-
jàcym systemie s∏u˝by zdrowia.

Pasjonowa∏a Go turystyka w ró˝nych jej
aspektach; zwiedzi∏ nie tylko Europ´. 

Jego ˝onà by∏a Zofia Gracjanna z Prze∏uckich,
profesor interny i immunologii na Akademii Me-
dycznej w Bialymstoku, która zmar∏a w 2012 roku
W póêniejszych latach o˝eni∏ si´ z Idà Kinalskà,
profesorem interny, endokrynologii i diabeto-
logii tej uczelni. Z pierwszà ˝onà mia∏ syna,
prof. Jana Krzysztofa, stomatologa, by∏ego
pracownika naukowego Akademii Medycznej
w Bia∏ymstoku, wspó∏za∏o˝yciela i prezydenta
Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej,
którego ˝ona jest profesorem i kierownikiem
Zak∏adu Chorób Przyz´bia i B∏ony Âluzowej Jamy
Ustnej tej uczelni. Ich córka, studentka stomato-
logii, jest szóstym pokoleniem lekarskim w ro-
dzinie. 

Znaczny autorytet doc. Jana Pietruskiego
w naszym Êrodowisku by∏ naturalnym uznaniem
jego prawoÊci, màdroÊci, mocnych moralnych
zasad. Stworzy∏ charyzmatyczny wzorzec osobo-
woÊci, i to wzorzec próby najwy˝szej. Jak˝e mà-
drze pos∏ugiwa∏ si´ wrodzonà inteligencjà,
wra˝liwoÊcià, ciàgle pog∏´bianà wiedzà. Rzadko
zdarza si´, aby te cechy ∏àczy∏y si´ w jednym
cz∏owieku z takà naturalnà harmonià jak u Niego.

W kontaktach z Docentem Pietruskim, cz∏o-
wiekiem o renesansowych zainteresowaniach,
szczególnie ceni∏em Jego rozwag´ i takt oraz t´
szczególnà przenikliwoÊç i màdroÊç sprawiajàcà,
˝e zawsze warto by∏o Go s∏uchaç. Mawia∏ za-
wsze, by zachowaç harmoni´ pomi´dzy tym, co
si´ myÊli, tym co si´ mówi i wreszcie tym, co si´
czyni. W trudnych dla Polski czasach by∏ zawsze

✱

nonkonformistycznie nastawiony dla narzuconego
si∏à ustrojowego porzàdku. By∏ elegancki i dys-
tyngowany, a jednoczeÊnie nadzwyczaj przy-
st´pny i dla otoczenia bezpoÊredni. By∏ cz∏owie-
kiem rzadko w dwudziestym pierwszym stuleciu
spotykanym, przechowujàcym g∏´boko idea∏y
polskiej literatury narodoworomantycznej. Tak,
Janku, by∏eÊ niewàtpliwie romantykiem najwy˝-
szej próby ze swoim idealizmem, nastrojowo-
Êcià, uczuciowoÊcià.

Uczyni∏eÊ nam smutek wielki Swoim odej-
Êciem 14 paêdziernika 2017 roku, ̋ al pozostawi-
∏eÊ przeogromny. 

Znany krakowski chirurg i humanista profe-
sor Józef Bogusz cz´sto powtarza∏: „Ka˝da chwi-
la z naszego ˝ycia jest wa˝na i niepowtarzalna,
ale najwa˝niejsza jest ta ostatnia. Jest dobro-
dziejstwem losu, jeÊli drog´ koƒczymy wÊród
najbli˝szych”. O ile wiem, by∏a z Tobà wtedy naj-
bli˝sza Rodzina, z której by∏eÊ niezwykle dumny.
Ale byli z Tobà, wprawdzie tylko myÊlami, jesz-
cze i ci, którzy byli z Ciebie dumni, dla których
by∏eÊ wspania∏ym kolegà i przyjacielem. I to
przyjacielem z zawsze w sercu zapalonym zielo-
nym Êwiat∏em i ciep∏em wyciàgni´tej d∏oni.

Trudna do zniesienia jest ÊwiadomoÊç, ˝e
ju˝ nigdy nie spotkamy si´, nigdy nie porozma-
wiamy telefonicznie, nigdy nie b´dziemy mailo-
waç, bo Ty, Przyjacielu, uda∏eÊ si´ w takie miej-
sce, z którego si´ nie wraca, nie telefonuje, nie
mailuje. Czuj´ niewypowiedziany ˝al, ˝e ju˝
do mnie nigdy nie przedzwonisz i ju˝ nigdy nie
us∏ysz´ Twojego ciep∏ego g∏osu: „CzeÊç, An-
drzejku, co s∏ychaç?” Ci´˝ko b´dzie bez Janka.
Przyjacio∏om oddawa∏ bowiem to, co mia∏ naj-
lepszego: sympati´, ˝yczliwoÊç, ciep∏o. Zara˝a∏
optymizmem. Je˝eli optymiÊci majà swoje w∏a-
sne niebo, to On tam si´ ju˝ znalaz∏.

Oddali∏eÊ si´ po 87 pogodnych i pracowitych
latach, latach pe∏nych zawirowaƒ i pokonywania
rozlicznych przeciwnoÊci z budzàcymi podziw de-
terminacjà i wiarà. W ostatnim okresie zmaga∏eÊ
si´ z chorobà Swojà i Twojej Najbli˝szej Osoby,
idàc przez ostatnià, najtrudniejszà z trudnych
dróg.

˚egnam Ci´, Janku, który wymknà∏eÊ si´ ku
lepszym ob∏okom! ˚egnaj, Przyjacielu! Wierz´,
˝e trafi∏eÊ do lepszego od nas Êwiata i ˝e jesteÊ
tam szcz´Êliwy. Mam nadziej´, ˝e kiedyÊ b´d´
móg∏ stanàç obok Ciebie i serdecznie uÊcisnàç Ci
d∏oƒ. 

Amicum perdere est damnorum maximum.

prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
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CHRONIC RHINOSINUSITIS
– CLASSIFICATION, ETIOPATHOGENESIS AND TREATMENT 

Chronic rhinosinusitis (CRS) is an inflammatory
disorder that is one of the most common health
complaints and a challenging therapeutic problem.
The pathophysiology of CRS is not completely
understood. CRS is a group of diseases of different
etiologies and different clinical courses. This paper
reviews the literature concerning of CRS appears
to be of multifactorial pathogenesis and attempts to
systematize the treatment of this disease.

(Mag. ORL, 2018, 67, XVII, 75–90)
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PRZEWLEK¸E ZAPALENIE 
ZATOK PRZYNOSOWYCH

– KLASYFIKACJA, ETIOPATOGENEZA I LECZENIE
dr med. Ma∏gorzata Tomaszewska, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) nale˝y do najcz´Êciej wyst´pujàcych pro-
blemów zdrowotnych na Êwiecie, a jednoczeÊnie
stanowi du˝y problem diagnostyczny i terapeu-
tyczny. Choroba ta znacznie pogarsza jakoÊç ˝y-
cia chorych, która jest cz´sto porównywalna lub
gorsza ni˝ w przypadku wielu innych przewle-
k∏ych chorób, takich jak niewydolnoÊç serca,
choroba wieƒcowa czy przewlek∏a obturacyj-
na choroba p∏uc (Soler i in. 2011). Jak wynika
z danych epidemiologicznych, jeden na 8 doro-
s∏ych Amerykanów cierpi na zapalenie zatok
przynosowych (ZZP), a koszt rocznego leczenia
z tego powodu w Stanach Zjednoczonych wyno-
si 11 bilionów dolarów (Anon i in. 2004, Blac-
kwell, Lucas i Clarke 2014), przy czym w kwocie
tej nie sà uwzgl´dnione koszty zwiàzane z ab-
sencjà w pracy, zmniejszonà produktywnoÊcià
czy pogorszeniem jakoÊci ˝ycia (Rudmik i in.
2014). Organizacja Global Allergy and Asthma
Network of Excellence (GALEN) opublikowa∏a
w 2009 roku pierwsze wielooÊrodkowe badania
dotyczàce PZZP, oparte na 56 000 kwestionariu-
szy z 19 oÊrodków w 12 krajach europejskich
(Bachert i in. 2009). Na podstawie tych ankiet,
w których uwzgl´dniono kryteria rozpoznania
PZZP, obliczono, ˝e cz´stoÊç wyst´powania PZZP
w Europie wynosi Êrednio 10,9% (od 6,9 do 27,1%).
Choroba cz´Êciej wyst´puje wÊród osób m∏odych
oraz osób powy˝ej 60 r.˝., wÊród kobiet, wÊród
palaczy tytoniu oraz w krajach na po∏udniu Euro-
py (Hastan i in. 2011).

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) nie jest jednolità jednostkà chorobowà.
Od wielu lat trwajà próby doprecyzowania defi-
nicji i usystematyzowania nazewnictwa tego
schorzenia. Terminem przewlek∏e zapalenie za-
tok przynosowych okreÊla si´ heterogennà gru-
p´ chorób b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynoso-
wych spe∏niajàcych dwa kryteria: zapalenie
i przebudow´ b∏ony Êluzowej (tkanki). Nie ma
wàtpliwoÊci co do tego, ˝e w PZZP dochodzi
do dysfunkcji b∏ony Êluzowej nosa i zatok przy-
nosowych na skutek rozwini´cia si´ procesu
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zapalnego zapoczàtkowanego ró˝nymi mechani-
zmami.

W leczeniu PZZP wykorzystuje si´ wcià˝ no-
we, coraz bardziej skomplikowane, a tym samym
kosztowniejsze metody terapeutyczne. Z powo-
du z∏o˝onych, nie do koƒca poznanych moleku-
larnych mechanizmów przyczyniajàcych si´
do rozwoju PZZP, nie wiadomo, dlaczego jedni
ludzie sà bardziej, a inni mniej podatni na zacho-
rowanie bàdê te˝ inaczej reagujà na zastosowa-
ne leczenie. Istnieje niewiele danych na temat
identyfikacji swoistych moleku∏, które byç mo˝e
majà kluczowe znaczenie w patomechanizmie
PZZP. Jedna z teorii dotyczàcych patofizjologii
wielu schorzeƒ zapalnych i nowotworowych
opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e witamina D3, jej re-
ceptory oraz enzymy uczestniczàce w jej meta-
bolizmie wp∏ywajà na regulacj´ funkcji immu-
nologicznych w tych schorzeniach. 

ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH

W 2005 roku zespó∏ ekspertów sk∏adajàcy
si´ z otorynolaryngologów, chirurgów g∏owy
i szyi, alergologów oraz lekarzy pierwszego kon-
taktu podjà∏ prób´ usystematyzowania i ujedno-
licenia wiedzy z zakresu zapalenia zatok przyno-
sowych. Wyniki ich pracy zosta∏y opublikowane
i sà znane jako konsensus EPOS (European Posi-
tion Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps)
– Europejskie Wytyczne nt. Zapalenia Zatok
Przynosowych i Polipów Nosa (European Acade-
my 2005). Dokument ten uzyska∏ akceptacj´
Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego (Eu-
ropean Rhinologic Society), a nast´pnie by∏ dwu-
krotnie aktualizowany i publikowany jako EPOS
2007 i EPOS 2012 (Fokkens i in. 2012). Na podsta-
wie analizy dost´pnych badaƒ klinicznych oraz li-
teratury spe∏niajàcej kryteria medycyny opartej
na faktach (ang. Evidence Based Medicine, EBM)
zosta∏y w nich opracowane ujednolicone i czytelne
wytyczne dotyczàce diagnostyki i post´powania
leczniczego wobec chorych na zapalenie zatok
przynosowych.

Rhinosinusitis definiuje si´ jako objawowe za-
palenie b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych.
Termin ten jest bardziej odpowiedni ni˝ okreÊlenie
sinusitis, poniewa˝ zapaleniu zatok przynosowych
(sinusitis) zawsze towarzyszy zapalenie b∏ony Êlu-
zowej nosa (rhinitis) (Jankowski i in. 2002, Meltzer
i in. 2004).

Zgodnie z aktualnie obowiàzujàcà klasyfika-
cjà EPOS 2012 wyró˝niamy trzy postacie klinicz-
ne zapalenia:

– ostre zapalenie zatok przynosowych (OZZP),
– przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych

bez polipów (PZZPbp),
– przewlek∏e zapalnie zatok przynosowych 

z polipami (PZZPzp).
Ostre zapalenie zatok przynosowych (OZZP)

definiuje si´ jako zapalenie b∏ony Êluzowej nosa
i zatok przynosowych powsta∏e w wyniku infek-
cji wirusowej, trwajàce krócej ni˝ 12 tygodni
i charakteryzujàce si´ wyst´powaniem co naj-
mniej dwóch z wymienionych poni˝ej czterech
objawów, ale jednym z nich musi byç jeden
z podkreÊlonych objawów:

– upoÊledzona dro˝noÊç nosa/blokada jam
nosa,

– katar nosa (przedni/tylny),
– ból/uczucie rozpierania twarzoczaszki,
– zaburzenia/utrata w´chu.
Do rozpoznania OZZP nie sà wymagane ba-

dania obrazowe ani badanie endoskopowe jam
nosa.

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
bez polipów nosa (PZZPbp) to zapalenie b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych trwajàce
ponad 12 tygodni, charakteryzujàce si´ wyst´-
powaniem co najmniej dwóch z wymienionych
poni˝ej czterech objawów, ale jednym z nich musi
byç jeden z podkreÊlonych objawów g∏ównych:

– upoÊledzona dro˝noÊç nosa/blokada jam
nosa,

– katar nosa (przedni/tylny),
– ból/uczucie rozpierania twarzoczaszki,
– zaburzenia/utrata w´chu.
Dodatkowo w rozpoznaniu nale˝y uwzgl´d-

niç cechy zapalenia b∏ony Êluzowej nosa stwier-
dzone w badaniu endoskopowym oraz zmiany
zapalne w zatokach stwierdzone w badaniu
za pomocà tomografii komputerowej (TK) zatok
przynosowych.

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
z polipami nosa (PZZPzp) jest zapaleniem b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych trwajàcym
ponad 12 tygodni, charakteryzujàcym si´ wyst´-
powaniem co najmniej dwóch z wymienionych
poni˝ej czterech objawów, ale jednym z nich
musi byç jeden z podkreÊlonych objawów g∏ów-
nych:

– upoÊledzona dro˝noÊç nosa/blokada jam 
nosa,

– katar nosa (przedni/tylny),
– ból/uczucie rozpierania twarzoczaszki,
– zaburzenia/utrata w´chu.
Dodatkowo w rozpoznaniu nale˝y uwzgl´d-

niç cechy zapalenia b∏ony Êluzowej nosa stwier-
dzone w badaniu endoskopowym oraz obustron-
ne wyst´powanie polipów i zmian zapalnych
w zatokach stwierdzone w badaniu TK zatok
przynosowych.



www.magazynorl.pl 77

▲

Najaktualniejszym dokumentem systematy-
zujàcym wiedz´ z zakresu zapalenia zatok przy-
nosowych, a tym samym ujednolicajàcym sche-
maty post´powania zarówno w diagnostyce, jak
i leczeniu ZZP, jest konsensus zaktualizowany
w 2016 roku, pochodzàcy z 2007 roku, opubliko-
wany przez Amerykaƒskà Akademi´ Otolaryn-
gologii – Chirurgii G∏owy i Szyi (AAO-NS)
(Rosenfeld i in. 2015).

Kluczowy dla planowania prawid∏owej stra-
tegii leczenia okaza∏ si´ podzia∏ na dwie grupy
– PZZP bez polipów (PZZPbp) i PZZP z polipami
(PZZPzp), poniewa˝ ka˝dà z tych grup cechuje
odmienny patomechanizm choroby. Pomimo
ustalenia jakoÊciowych i iloÊciowych ró˝nic
w morfologii b∏ony Êluzowej w obu rodzajach
PZZP, nadal nie wiadomo, dlaczego do tych
zmian dochodzi (Jankowskii in. 2002).

Kliniczny podzia∏ zapaleƒ zatok przynoso-
wych na przewlek∏e zapalenia z polipami i bez
polipów nie informuje, które komórki uk∏adu
immunologicznego – neutrofile czy eozynofile
– dominujà w mechanizmie zapalenia. Z tego po-
wodu zaproponowano inny podzia∏ PZZP, w za-
le˝noÊci od rodzaju komórek zapalnych dominu-
jàcych w zapalnie zmienionej b∏onie Êluzowej.
Wyró˝niono dwie grupy:

– neutrofilowe przewlek∏e zapalenia zatok 
przynosowych, które dominujà w PZZPbp,

– eozynofilowe przewlek∏e zapalenia zatok 
przynosowych, które dominujà w PZZPzp.

Neutrofilowe przewlek∏e 
zapalenie zatok przynosowych

Neutrofile sà dominujàcymi komórkami na-
p∏ywowymi w przewlek∏ym zapaleniu zatok
przynosowych bez polipów (PZZPbp), które roz-
wija si´ w nast´pstwie zaburzeƒ wentylacji
i perfuzji b∏ony Êluzowej lub niealergicznych
(nieeozynofilowych) nie˝ytów nosa.

Neutrofile, nazywane te˝ granulocytami
oboj´toch∏onnymi, sà komórkami uk∏adu immu-
nologicznego, wchodzà w sk∏ad krwinek bia∏ych
(leukocytów) oraz powstajà w szpiku kostnym.
Ich rola w procesach immunologicznych polega
na wychwytywaniu i niszczeniu patogenów, ta-
kich jak patogenne bakterie, wirusy czy grzyby.

W przewlek∏ym zapaleniu zatok przynoso-
wych z dominacjà neutrofilów stwierdza si´ po-
grubienie b∏ony postawnej, przerost wydzielni-
czych komórek kubkowych, w∏óknienie warstwy
podÊluzowej. Pod wp∏ywem d∏ugotrwa∏ego za-
palenia rz´ski nab∏onka oddechowego ulegajà
uszkodzeniu, a wielorz´dowy nab∏onek walcowaty
mo˝e si´ przekszta∏ciç w nab∏onek wielowar-
stwowy p∏aski. Na skutek uszkadzania aparatu

Êluzowo-rz´skowego dochodzi do zaka˝enia bak-
teryjnego – i tak zamyka si´ b∏´dne ko∏o patoge-
nezy tej postaci zapalenia. W neutrofilowym
przewlek∏ym zapaleniu zatok przynosowych
stwierdza si´ zwi´kszone st´˝enia nast´pujà-
cych mediatorów zapalenia: 

IL-1, IL-3, IL-6, IL-8, TNF-α (czynnik mar-
twicy nowotworów α), GM-CSF (czynnik stymu-
lacji granulocytów i makrofagów). Podobny pro-
fil mediatorów zapalnych obserwuje si´ w b∏onie
Êluzowej u chorych na ostre bakteryjne zapa-
lenie zatok, dlatego przypuszcza si´, ̋ e neutrofi-
lowe przewlek∏e zapalenie zatok rozwija si´
w nast´pstwie przetrwa∏ego ostrego zaka˝enia
(Benninger i in. 2003, Meltzer i in. 2004).

Trzeba wspomnieç, ˝e istniejà równie˝ po-
stacie PZZP z polipami w obrazie klinicznym,
w których dominujàcymi komórkami w b∏onie
Êluzowej sà neutrofile. Nale˝y tu wymieniç
mukowiscydoz´, wrodzone i nabyte zaburzenia
ruchomoÊci rz´sek i polip antrochoanalny. Te po-
stacie zapalenia rozwijajà si´ na skutek masyw-
nego uszkodzenia nab∏onka rz´skowego i sà
zwiàzane z zaka˝eniem bakteryjnym (Bachert
i in. 2003).

Eozynofilowe przewlek∏e 
zapalenie zatok przynosowych

W przewlek∏ym zapaleniu zatok przynoso-
wych z polipami (PZZPzp) dominujàcymi komór-
kami nap∏ywowymi sà eozynofile, nazywane te˝
granulocytami kwasoch∏onnymi. Sà to komórki
uk∏adu odpornoÊciowego powstajàce w szpiku
kostnym, wchodzàce w sk∏ad leukocytów. Wyst´-
pujà w kwiobiegu oraz w skórze i b∏onach Êluzo-
wych, np. uk∏adu pokarmowego czy oddecho-
wego, gdzie pe∏nià funkcje ochronne przed pato-
genami zewn´trznymi. Neutralizujà paso˝yty
wnikajàce do organizmu oraz biorà udzia∏ w re-
akcjach alergicznych. W sytuacji nieprawid∏o-
wego nagromadzenia eozynofilów (pod wp∏ywem
ró˝nych czynników) dochodzi do eozynofilii,
np. tkankowej, kiedy to ich st´˝enie jest wielo-
krotnie wi´ksze ni˝ st´˝enie w surowicy. JeÊli ta
sytuacja nie zostanie odwrócona, mo˝e dojÊç
do nieprawid∏owej reakcji eozynofilów z komór-
kami tucznymi i zapoczàtkowania reakcji aler-
gicznej.

Wykazano, ˝e nacieki eozynofilowe odpo-
wiadajà za tzw. zwyrodnienie polipowate b∏ony
Êluzowej zatok przynosowych. Komórki nab∏on-
ka wielorz´dowego walcowatego pod wp∏ywem
eozynofilów ulegajà sp∏aszczeniu, w warstwie
podÊluzowej zaczyna gromadziç si´ p∏yn bogaty
w bia∏ka osocza i albuminy. W sytuacji sp∏aszcze-
nia komórek nab∏onka nagromadzony p∏yn z bie-
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giem czasu, w skutek wzrostu ciÊnienia, mo˝e
spowodowaç uwypuklenia nab∏onka – tak do-
chodzi do powstawania polipów. 

W badaniach histopatologicznych wykazano,
˝e najwi´ksze skupiska eozynofilów wyst´pujà
na szczycie polipa, pod warstwà nab∏onka. Eozy-
nofile za poÊrednictwem swoich bia∏ek zasado-
wych (ang. major basic protein, MBP) pobudzajà
nap∏yw jonów sodu Na+, a tym samym groma-
dzenie si´ p∏ynu w warstwie podÊluzowej. W na-
st´pstwie tego elementy warstwy podÊluzowej:
naczynia i gruczo∏y wydzielnicze, ulegajà atrofii.
Ponadto wyst´puje zanik drobnych w∏ókien ner-
wowych.

W eozynofilowym przewlek∏ym zapaleniu
zatok przynosowych stwierdza si´ zwi´kszone
st´˝enia nast´pujàcych mediatorów reakcji za-
palnej i chemokin: IL-1b, IL-3, IL-5, IL-8, IL-13,
TNF-a, GM-CSF, bia∏ka RANTES (ang. regulated
on activation T-cell expressed and secreted).
Stwierdza si´ tak˝e zwi´kszonà ekspresj´ czà-
steczek przylegania mi´dzykomórkowego i na-
czyƒ oraz selektyn. Oprócz tego, niezale˝nie
od wspó∏istnienia alergii, w polipach w b∏onie
Êluzowej stwierdza si´ du˝e st´˝enie histaminy,
tryptazy oraz eozynofilowego bia∏ka kationo-
wego (ang. eosinophil cationic protein, ECP) (Go-
golewski, Wolanczyk-Medrala i Medrala 2006).

Wykazano, ˝e w 65–90% przypadków
PZZPzp g∏ównymi komórkami zapalnymi sà
eozynofile (Bachert i in. 2003). Do eozynofilo-
wych przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych
nale˝à nast´pujàce jednostki chorobowe: eozy-
nofilowe przewlek∏e zapalenie zatok przynoso-
wych z polipami, przewlek∏e zapalenie zatok
przynosowych z polipami w przebiegu zespo∏u
nadwra˝liwoÊci na niesteroidowe leki przeciw-
zapalne (NLPZ), alergiczne grzybicze zapalenie
zatok przynosowych z polipami, niealergiczne
eozynofilowe grzybicze przewlek∏e zapalenie za-
tok przynosowych, ziarniniak eozynofilowy oraz
alergiczny nie˝yt nosa.

U 80% chorych na PZZPzp rozwija si´ co naj-
mniej jedno zaostrzenie choroby, znacznie pogar-
szajàce jakoÊç ˝ycia w ciàgu 12 lat po przeprowa-
dzonym leczeniu operacyjnym, a co najmniej
50% tych chorych musi si´ w tym czasie poddaç
kolejnej operacji (Bachert i Holtappels 2015). Nie
wiadomo, dlaczego ró˝ni chorzy tak ró˝nie re-
agujà na leczenie. Odpowiedê na to pytanie jest
obecnie uwarunkowana nie tylko ocenà kliniczà,
wynikami badaƒ endoskopowych czy TK zatok.
Wymaga te˝ podstawowej wiedzy o patomechani-
zmie stanów zapalnych, remodelingu tkanek
i na podstawie tej wiedzy znajomoÊci podzia∏u
PZZP na podtypy (endotypy). Dzi´ki wiedzy mole-

Tabela I. Ró˝nicowanie neutrofilowego i eozynofilowego przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych.

Neutrofilowe PZZP Eozynofilowe PZZP

Zmiany – pogrubienie b∏ony podstawnej – sp∏aszczenie komórek nab∏onka 
histopatologiczne wielorz´dowego walcowatego

– przerost komórek wydzielniczych 
kubkowych – gromadzenie p∏ynu 

w warstwie podÊluzowej
– w∏óknienie warstwy podÊluzowej

– atrofia naczyƒ, gruczo∏ów wydzielniczych,
– uszkodzenie rz´sek w∏ókien nerwowych

– przekszta∏cenie nab∏onka 
wielorz´dowego walcowatego 
w nab∏onek wielowarstwowy p∏aski

Mediatory IL-1 IL-1β
zapalne IL-3 IL-3

IL-6 IL-5
IL-8 IL-8
TNF-α IL-13
GM-CSF TNF-α

GM-CSF
bia∏ka RANTES
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kularnej mo˝na z wi´kszym prawdopodobieƒ-
stwem zaplanowaç odpowiednie leczenie w kon-
kretnym przypadku, okreÊliç skutki danej terapii
oraz zastosowaç indywidualne programy terapeu-
tyczne, oparte m.in. na przeciwcia∏ach monoklo-
nalych dla cytokin lub ich receptorów. 

U wi´kszoÊci chorych na eozynofilowe
PZZPzp obserwuje si´ wi´kszà tendencj´ do na-
wrotów polipów po leczeniu operacyjnym, nato-
miast lepszà odpowiedê na leczenie zachowaw-
cze glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie
(systemowo) w porównaniu z neutrofilowym
PZZPzp (Fokkens i in. 2012). Dlatego tak wa˝ne
jest w∏aÊciwe zdiagnozowanie tego podtypu
PZZPzp przed leczeniem. Kryteriami klinicznym
przemawiajàcymi za eozynofilowym PZZPzp sà:
podwy˝szone miano eozynofilów w surowicy, za-
j´cie procesem zapalnym zatok sitowych tylnych
widoczne w obrazach TK zatok przynosowych
oraz zaburzenia w´chu lub anosmia (Sakuma
i in. 2011).

W tabelach nr I i II zestawiono charaktery-
styk´ neutrofilowego i eozynofilowego przewle-
k∏ego zapalenia zatok przynosowych w odniesie-
niu do zmian histopatologicznych i mediatorów
zapalnych oraz zestawienie jednostek klinicznych
wspó∏wyst´pujàcych z tymi podtypami PZZP.

ETIOPATOGENEZA PRZEWLEK¸YCH 
ZAPALE¡ ZATOK PRZYNOSOWYCH 

Przyczyny powstawania przewlek∏ego stanu
zapalnego b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynoso-
wych sà z∏o˝one, a patomechanizm nie do koƒca
poznany. W tabelach przedstawiono poznane
i udowodnione mechanizmy/przyczyny PZZPbp
(tabela III) oraz PZZPzp (tabela IV) na podstawie
metaanalizy i systematycznego przeglàdu litera-
tury dokonanego przez Orlandi i wspó∏pracowni-
ków w 2016 roku (Orlandi i in. 2016).

Przyczyny anatomiczne
Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych

powstaje w wyniku koincydencji kilku czynni-

ków: patofizjologicznych, Êrodowiskowych i im-
munologicznych. Zgodnie z istniejàcà teorià,
czynniki te mogà ulec nasileniu w przypadkach
odmiennoÊci w budowie anatomicznej bocznej
Êciany jamy nosa. Wariantami tych odmiennoÊci
mogà byç: nadmierne upowietrznienie komórek
grobli nosa, ma∏˝owina nosowa puszkowa, obec-
noÊç komórek Hallera, odmiennoÊci w budowie
wyrostka haczykowatego, a tak˝e jego upowietrz-
nienie i inne. Skrzywienie przegrody nosa mo˝e
powodowaç upoÊledzenie wentylacji kompleksu
ujÊciowo-przewodowego (Kantarci i in. 2004).
Wymienione cechy budowy anatomicznej mogà
si´ przyczyniaç do zaburzeƒ wentylacji, a co
za tym idzie – upoÊledzaç transport Êluzowo-rz´-
skowy. Na skutek nadmiernego nieprawid∏owego
zbli˝enia powierzchni b∏ony Êluzowej sàsiadujà-
cych struktur dochodzi do ograniczenia prze-
strzeni powietrznych mi´dzy tymi strukturami,
np. w okolicy kompleksu ujÊciowo-przewodo-
wego, co prowadzi do upoÊledzenia ruchomoÊci,
a nawet uszkodzenia rz´sek (Stammberger i Po-
sawetz 1990). W przesz∏oÊci sformu∏owano teo-
ri´ opartà na za∏o˝eniu, ˝e ma∏˝owina nosowa
puszkowa mo˝e stanowiç barier´ fizycznà
przed wnikaniem alergenów do okolicy komplek-
su ujÊciowo-przewodowego, a tym samym mo˝e
ograniczaç rozwój PZZP na pod∏o˝u alergicznym.
Teori´ t´ jednak odrzucono na podstawie badaƒ
Worralla i wspó∏pracowników (Worral i in.
2015).

Zaobserwowano ponadto, ˝e w przypadkach
PZZP ze wspó∏istnieniem odmiennoÊci budowy
anatomicznej bocznej Êciany jamy nosa stwierdza
si´ w badaniu histopatologicznym b∏ony Êluzo-
wej nosa i zatok przynosowych nacieki neutro-
filowe. Jest to nast´pstwo nadka˝enia bakteryj-
nego, b´dàcego konsekwencjà d∏ugotrwa∏ego
zapalenia spowodowanego hipoperfuzjà tkanek
(Gwaltney, Jones i Kennedy 1995).

Biofilm
Biofilm to wysoce zorganizowana i wyspecja-

lizowana grupa bakterii, tworzàca skomplikowa-

Tabela II. Kliniczne postacie neutrofilowego i eozynofilowego PZZP.

Neutrofilowe PZZP Eozynofilowe PZZP

Bakteryjne PZZPbp Eozynofilowe PZZPzp
Nabyte zaburzenia odpornoÊci PZZPzp z nadwra˝liwoÊcià na NLZP
Z´bopochodne ZZP Alergiczne grzybicze ZZPzp
Zespo∏y zaburzeƒ ruchomoÊci rz´sek Niealergiczne eozynofilowe grzybicze PZZP
Reakcja wokó∏ cia∏a obcego Ziarniniak eozynofilowy

Alergiczny nie˝yt nosa
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nà architektonicznie i funkcjonalnie spo∏ecznoÊç
(Kolter i Greenberg 2006). Biofilmy tworzà si´
na powierzchni b∏ony Êluzowej lub na po-
wierzchni materia∏ów nieorganicznych pod wa-
runkiem, ˝e znajdujà tam odpowiednie warunki
do ˝ycia.

Zarówno bakteryjne, jak i grzybicze biofilmy
wyst´pujà niemal w ka˝dym miejscu organizmu,
ale przede wszystkim tam, gdzie toczy si´ prze-
wlek∏y proces zapalny o etiologii zakaênej.

Biofilm bakteryjny jest tworem powsta∏ym
w wyniku ∏àczenia si´ mikrokolonii komunikujà-
cych si´ ze sobà bakterii, które wytwarzajà poli-
sacharydowà macierz. Pomi´dzy koloniami bak-
terii kana∏ami przep∏ywa ciecz, która dostarcza
im substancje od˝ywcze i usuwa produkty prze-
miany materii oraz toksyny (Kolter i Greenberg
2006). Taka struktura minimalizuje zapotrzebo-
wanie na sk∏adniki od˝ywcze oraz usprawnia
komunikacj´ mi´dzy mikrokoloniami. Okresowo
pojedyncze bakterie od∏àczajà si´ od kolonii, co

umo˝liwia wymian´ materia∏u genetycznego
z innymi bakteriami, przede wszystkim genów
odpornoÊci na antybiotyki. Ponadto otaczajàca
kolonie macierz polisacharydowa stanowi fizycz-
nà i chemicznà barier´ przed czynnikami ze-
wn´trznymi, takimi jak m.in. komórki odporno-
Êciowe gospodarza czy antybiotyki. W wyniku
pobudzenia reakcji obronnej gospodarza docho-
dzi do aktywacji komórek uk∏adu odpornoÊcio-
wego, które sà ma∏o skuteczne wobec biofilmu,
ale toksyczne dla w∏asnych tkanek, co nasila
przewlek∏y proces zapalny (Kolter 2010). Cryer
i wspó∏pracownicy w 2010 roku (Cryer i in. 2004)
zwrócili uwag´ na istnienie biofilmu na b∏onie
Êluzowej zatok przynosowych u pacjentów ope-
rowanych z powodu PZZP i PZZPzp. Od tego cza-
su trwajà badania nad ich rolà w patogenezie
PZZP. Wobec faktu, ˝e biofilm wykazano równie˝
na b∏onie Êluzowej zatok przynosowych u zdro-
wej populacji, pod znakiem zapytania stan´∏a
hipoteza, ˝e stanowi on g∏ównà przyczyn´ PZZ

Tabela III. Poznane i udowodnione mechanizmy/przyczyny PZZP bez polipów nosa (Orlandi i in. 2016).

Mechanizm/przyczyna Komentarz

OdmiennoÊci budowy Sprzeczne dane, odmiennoÊci budowy anatomicznej zatok nie odgrywajà
anatomicznej udowodnionej roli w patogenezie PZZPbp 

Skrzywienie przegrody nosa

Biofilm Ró˝ne metody badania; brak wystarczajàcych dowodów klinicznych

Mikrobiom Nie ma wystarczajàcych dowodów klinicznych

Zaburzenia bariery Zmieniajà funkcje mechaniczne i immunologiczne,
nab∏onkowej i rz´sek ale brak wystarczajàcych danych klinicznych

Alergia Testy alergologiczne uwa˝a si´ za opcj´ diagnostycznà; dowód klasy D

Superantygeny Brak wystarczajàcych dowodów klinicznych

Grzyby Mo˝liwe, ˝e nasilajà odpowiedê immunologicznà, 
ale ich znaczenie sprawcze nie jest pewne

Niedobory odpornoÊci Niedocenione sà pierwotne niedobory odpornoÊci jako przyczyna PZZPbp,
zw∏aszcza w przypadku opornego PZZPbp; niepewne dane kliniczne; 
dowód klasy C

Wrodzone niedobory odpornoÊci Analizowano ró˝ne czynniki/mediatory immunologiczne; 
brak wystarczajàcych dowodów

Czynniki genetyczne Wiele potencjalnych genów, cz´sto w heterogenicznych populacjach

GERD* Dowód klasy B, ale dzia∏anie sprawcze jest niepewne

Zapalenie koÊci Manifestacja zmian zapalnych w opornym PZZPbp, 
ale dzia∏anie sprawcze jest niepewne; dowód klasy C

Niedobór witaminy D St´˝enie w surowicy nie ma zwiàzku z PZZPbp, 
palenie tytoniu zmniejsza miejscowe i ogólne st´˝enie wit. D 
u chorych na PZZPbp; dowód klasy C

*GERD – ang. gastro-esophageal reflux disease, refluks ˝o∏àdkowo-prze∏ykowy
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(Mladina i in. 2010). Wysuni´to tak˝e przypusz-
czenie, ˝e nieaktywny biologicznie, „niepato-
genny”  biofilm u osób klinicznie zdrowych
mo˝e byç skutkiem przebytego w przesz∏oÊci
zaka˝enia w warunkach prawid∏owych mechani-
zmów obronnych, nie zaÊ przyczynà obecnie
istniejàcego zaka˝enia (Foreman, Jervis-Bardy
i Wormald 2011). W bazie Cochrane znajduje si´
kilkanaÊcie publikacji (referujàcych badania
z grupà kontrolnà) dotyczàcych roli biofilmów
bakteryjnych w patofizjologii PZZP. Nie znalezio-
no natomiast ˝adnej metaanalizy na ten temat.
Przedstawione badania dotyczà g∏ównie wp∏ywu
biofilmu na patogenez´ PZZP oraz skutecznoÊci
eradykacji biofilmu z b∏ony Êluzowej nosa (Lee,
Humphreys i in. 2017). Bezsprzecznie niezb´d-
ne sà dalsze badania na ten temat, co potwierdza
metaanaliza Orlandiego i wspó∏pracowników
oraz przeglàd literatury Mahdavinia i wspó∏pra-

cowników, oba z 2016 roku (Orlandi i in. 2016,
Mahdavinia i in. 2016).

Zapalenie koÊci 
Zapalenie koÊci (osteitis) stanowi kolejny

czynnik etiologiczny PZZP. Z powodu wyjàtkowej
budowy anatomicznej i histologicznej zatok
przynosowych, wyst´powania mucoperiosteum,
a tym samym bezpoÊredniego kontaktu ró˝nej
gruboÊci nab∏onka wielorz´dowego walcowatego
z koÊçmi, dochodzi do indukcji stanu zapalnego
na powierzchni koÊci poprzez mediatory stanu
zapalnego obecne w b∏onie Êluzowej. Bakterie,
wirusy i inne patogeny mogà oddzia∏ywaç
na b∏on´ Êluzowà i indukowaç jà do wytwarzania
mediatorów stanu zapalnego, takich jak cytoki-
ny, leukotreiny i prostaglandyny. Mechanizm te-
go zapalenia jest inny ni˝ klasycznego zapalenia
szpiku kostnego, gdzie mamy do czynienia

Tabela IV. Poznane i udowodnione mechanizmy/przyczyny PZZP z polipami nosa (Orlandi i in. 2016).

Mechanizm/przyczyna Komentarz

OdmiennoÊci budowy Sprzeczne dane, nie udowodniono roli odmiennoÊci budowy
anatomicznej, skrzywienie anatomicznej zatok w patogenezie PZZPzp
przegrody nosa

Biofilm Brak wystarczajàcych dowodów klinicznych

Mikrobiom Brak wystarczajàcych dowodów klinicznych

Zaburzenia bariery Brak wystarczajàcych dowodów klinicznych
nab∏onkowej i rz´sek

Alergia Pomimo wspólnych objawów z PZZPzp sprzeczne dane kliniczne; 
dobrze zaprojektowane przysz∏e badania byç mo˝e udowodnià zwiàzek; 
dowód klasy D

Nadwra˝liwoÊç na NLPZ* U niektórych chorych NLPZ wywo∏ujà PZZPzp; dowód klasy D

Superantygeny Badania in vitro i inne wykaza∏y, ˝e odgrywajà znaczàcà rol´ 
w patogenezie PZZPzp

Grzyby Mo˝liwe, ˝e wywo∏ujà zwi´kszonà odpowiedê immunologicznà 
w PZZPzp, ale dzia∏anie sprawcze jest niepewne

Niedobory odpornoÊci Sprzeczne dane kliniczne, zaleca si´ testy w opornym PZZPzp; dowód klasy 

Wrodzone niedobory odpornoÊci Sprzeczne dane kliniczne

Czynniki genetyczne Podstawy genetyczne inne ni˝ dla PZZPbp, 
wiele genów w∏àczono do protoko∏u ICAR:RS**

GERD*** Dowód klasy B, ale dzia∏anie sprawcze jest niepewne

Zapalenie koÊci Manifestacja zmian zapalnych w opornym PZZPzp, 
ale dzia∏anie sprawcze jest niepewne; dowód klasy 

Niedobór witaminy D Niedobór wit. D koreluje ze stopniem nasilenia PZZPzp; dowód klasy C

* NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne
** ICAR:RS – International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Rhinosinusitis Executive (Orlandi i in. 2016)
***GERD –  gastro-esophageal reflux disease, refluks ˝o∏àdkowo-prze∏ykowy
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z czynnikiem zakaênym bezpoÊrednio w szpiku.
W przypadku Êcian zatok przynosowych jest to
powierzchowne ich zapalenie, które poczàtkowo
przybiera postaç zmian osteolitycznych, a na-
st´pnie, z up∏ywem czasu trwania przewlek∏ego
stanu zapalnego, zmian sklerotycznych w koÊci
(Meltzer i in. 2004). 

Wrodzone i nabyte dysfunkcje 
nab∏onka wielorz´dowego urz´sionego
Pierwotna dyskineza rz´sek jest chorobà

o pod∏o˝u genetycznym, dziedziczonà autoso-
malnie recesywnie. Polega na uszkodzeniu bu-
dowy rz´sek w nab∏onku urz´sionym – uszko-
dzeniu ramion dyneinowych, uszkodzeniu
szprych promienistych, braku centralnych mi-
krotubul w rz´sce i innych dysfunkcjach. W wy-
niku dysfunkcji rz´sek dochodzi do upoÊledzenia
transportu Êluzowo-rz´skowego, a co za tym
idzie – do nawracajàcych zapaleƒ górnych dróg
oddechowych, takich jak PZZP, przewlek∏e zapa-
lenie ucha Êrodkowego czy nawracajàce zapale-
nia oskrzeli. Rzadziej wyst´pujàcà odmianà pier-
wotnej dyskinezy rz´sek jest zespó∏ Kartagenera,
charakteryzujàcy si´, oprócz uszkodzenia rz´-
sek, rozszerzeniami oskrzeli oraz wspó∏istnie-
niem odwrócenia trzewi (Andrews 1949).

Nabyte dysfunkcje nab∏onka urz´sionego
powstajà w wyniku dzia∏ania takich czynników
wewn´trznych, jak zaka˝enia, zaburzenia immu-
nologiczne, w tym alergie, zaburzenia hormo-
nalne, oraz czynników zewn´trznych, np. dymu
papierosowego, wirusów, urazów mechanicz-
nych, α-adrenomimetyków czy radioterapii.
Na skutek ich dzia∏ania dochodzi do przejÊciowe-
go lub trwa∏ego uszkodzenia rz´sek. Na przyk∏ad
po wypaleniu jednego papierosa dochodzi do za-
hamowania ruchu rz´sek b∏ony Êluzowej nosa
i zatok przynosowych na 15 minut. Zahamowa-
nie naturalnych mechanizmów sprzyjajàcych
oczyszczaniu jam nosa i zatok przynosowych
mo˝e prowadziç do kontaminacji i zalegania
toksyn bakteryjnych, toksyn grzybiczych, py∏ów
z zanieczyszczonego powietrza, co w konse-
kwencji sprzyja powstawaniu przewlek∏ej reak-
cji zapalnej prowadzàcej do powstania PZZP.

Alergia i astma
Zwiàzek alergii i astmy z wyst´powaniem

PZZP do dzisiaj budzi wiele kontrowersji. Bada-
cze nie sà zgodni co do tego, czy alergia i astma
predysponujà do rozwoju PZZP. Steward i wspó∏-
pracownicy udowodnili, ̋ e chorzy na PZZP z towa-
rzyszàcà alergià prezentujà bardziej nasilone ob-
jawy kliniczne, wyra˝one m.in. w skali SNOT-22,
w porównaniu z chorymi bez alergii, którzy

prezentujà podobne zmiany w obrazach TK
(Stewart i in. 2000). McNally i wspó∏pracownicy
wykazali, ˝e ponad po∏owa badanych chorych
(grupa 200 pacjentów) z PZZP mia∏a jednocze-
Ênie objawy alergicznego nie˝ytu nosa (ANN),
a pacjenci ci byli skutecznie leczeni zachowawczo
przeciwalergicznie (McNally, White i Kaliner 1997).
Wielu badaczy wià˝e wspó∏wyst´powanie PZZP
z alergià, ale ze wzgl´du na fakt, ˝e badania tego
zwiàzku przeprowadzano na niewielkiej liczbie
pacjentów, do dzisiaj nie udowodniono zwiàzku
przyczynowo-skutkowego mi´dzy tymi dwoma
schorzeniami.

Zwiàzek alergii i PZZzp wydaje si´ bardziej
prawdopodobny. Wed∏ug ró˝nych autorów,
od 0,5–4,5% (Karlsson i Holmberg 1994)
do 25,6% (Kern i Schenck 1933) alergików
prezentuje objawy PZZP z polipami. Istniejà
równie˝ doniesienia zaprzeczajàce takiej zale˝-
noÊci. W badaniach Caplin i wspó∏pracowników
(1971), Drake-Lee i wspó∏pracowników (1984)
oraz Settipane (1996) alergia w przypadkach
PZZPzp wspó∏wyst´powa∏a na poziomie popula-
cyjnym i nie stwierdzono statystycznie cz´stsze-
go wyst´powania alergii u chorych na PZZPzp
w porównaniu z osobami bez PZZPzp (Drake-Lee
i in. 1984, Caplin, Haynes i Spahn 1971, Setti-
pane 1996).

W wyniku przewlek∏ego lub sezonowego
ANN dochodzi do obrz´ku b∏ony Êluzowej, co
mo˝e doprowadziç do zaburzeƒ wentylacji zatok
przynosowych oraz upoÊledzenia drena˝u wy-
dzieliny, a co za tym idzie – do rozwoju przewle-
k∏ego zapalenia (Calhoun 1992). Istnieje bez-
sprzeczna korelacja mi´dzy wyst´powaniem
alergii a stopniem nasilenia zapalenia zatok.
Zmiany zapalne b∏ony Êluzowej zatok przynoso-
wych potwierdzone w obrazach TK cz´Êciej ob-
serwuje si´ u pacjentów z ANN w porównaniu
z pacjentami bez ANN (Krouse 2000, Ramadan
i in. 1999). Tan i wspó∏pracownicy (2011) oraz
Van Dishoeck i wspó∏pracownicy (1957) podajà,
˝e cz´stoÊç wyst´powania ANN wynosi 40–84%
u chorych na PZZPbp (Van Dishoeck i Franssen
1957), Tan i in. 2011). Emanuel i Shah w 2000
roku oraz Newman i wspó∏pracownicy w 1994
roku wykazali, ̋ e w obrazach TK zatok przynoso-
wych ok. dwa razy wi´cej chorych na ANN ma
zmiany zapalne w zatokach w porównaniu
ze zdrowà populacjà (Emanuel i Shah 2000,
Newmani i in. 1994).

Metaanaliza Orlandiego i wspó∏pracowni-
ków z 2016 roku potwierdza, ̋ e w patomechani-
zmie obu schorzeƒ wewnàtrzkomórkowe szlaki
sygna∏owe uruchamiane podczas odpowiedzi
immunologicznej pokrywajà si´. Jednak sprzeczne
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dane z piÊmiennictwa nie pozwalajà na jedno-
znaczne stwierdzenie, ˝e atopia przyczynia si´
do powstawania polipów nosa (Orlandi i in.
2016). Zarówno w bazie Cohrane, jak i w bazie
PubMed nie ma randomizowanych badaƒ
z grupà kontrolnà potwierdzajàcych zwiàzek
alergii ze zwi´kszonym ryzykiem wyst´powania
PZZPbp ani badaƒ potwierdzajàcych, ˝e leczenie
alergii zmienia przebieg PZZP, natomiast odno-
towano korzyÊç z wykonywania testów alergolo-
gicznych i konsultacji alergologicznej w przy-
padku chorych na PZZPbp (Orlandi i in. 2016).

W badaniach ankietowych przeprowa-
dzonych losowo na grupie 52 000 doros∏ych
Europejczyków cz´stoÊç wyst´powania astmy
(5,1–16,8%) by∏a silnie skorelowana z wyst´po-
waniem PZZPzp (Jarvis i in. 2012). Astm´ odno-
towano u 2–38% pacjentów z PZZPbp, u 2–66%
pacjentów z PZZPzp i a˝ u 68–91% pacjentów
z PZZPzp opornym na leczenie (Batra, Tong i Citar-
di 2013). Hakansson i wspó∏pracownicy (2014)
oraz Tan i wspó∏pracownicy (2013) zwrócili
tak˝e uwag´, ̋ e astma jest cz´sto niedodiagnozo-
wana u chorych na PZZP (Hakansson i in. 2014),
Tan i in. 2013).

W badaniach Dixona i wspó∏pracowników
przeprowadzonych w grupie 2500 chorych na ast-
m´ 51% badanych prezentowa∏o objawy PZZP,
co wià˝e si´ ze z∏ym rokowaniem i wi´kszà liczbà
zaostrzeƒ astmy (Dixon i in. 2006). Natomiast
w retrospektywnej analizie danych Benningera
i wspó∏pracowników z 2014 roku, obejmujàcej po-
nad 9100 pacjentów, u których przeprowadzono
leczenie chirurgiczne zatok przynosowych, stwier-
dzono, ̋ e wspó∏istnienie astmy wià˝e si´ ze zwi´k-
szonà liczbà operacji zatok, zwi´kszonà liczbà
wizyt ambulatoryjnych oraz wyd∏u˝onym czasem
hospitalizacji pacjentów w porównaniu z pacjenta-
mi chorymi na PZZP bez astmy (Benninger i Holy
2014).

Zespó∏ nadwra˝liwoÊci 
na niesteroidowe leki przeciwzapalne

Zwiàzek astmy z polipami nosa oraz zespo-
∏em nadwra˝liwoÊci na niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne (NLPZ), nazywanym równie˝ triadà
aspirynowà bàdê triadà Samtera (ang. aspirin-
-exacerbated respiratory disease, AERD), zosta∏
udowodniony ju˝ przed laty (Samter i Beers
1967, Settipane i Chafee 1977). Wiadomo, ˝e
u 14,9–21% chorych na ci´˝kà postaç astmy oraz
u 8,7% pacjentów z PZZPzp wyst´puje nadwra˝-
liwoÊç na NLPZ (Rajan i in. 2015). U pod∏o˝a
procesu zapalnego zatok przynosowych w prze-
biegu nadwra˝liwoÊci na NLPZ le˝y aktywacja
komórek tucznych, eozynofilów i bazofilów.

Komórki te wydzielajà du˝e iloÊci leukotrienów,
histaminy, tryptaz´, prostaglandyn´ D2 (PGD2)
i rozszerzajà naczynia krwionoÊne. Mechanizm
tej postaci nadwra˝liwoÊci na NLPZ nie ma cha-
rakteru immunologicznego tylko metaboliczny.
Szczeklik i wspó∏pracownicy udowodnili, ˝e jego
istotà sà farmakologiczne w∏aÊciwoÊci aspiryny
i innych NLPZ, mianowicie zdolnoÊç hamowania
cyklooksygenazy (COX) – enzymu przekszta∏cajà-
cego kwas arachidonowy w prostaglandyny (PG),
tromboksany i prostacykliny (Szczeklik, Gryglew-
ski i Czerniawska-Mysik 1975). Wed∏ug „hipotezy
cyklooksygenazowej” hamowanie COX-1 przez
NLPZ wyzwala u chorych mechanizmy, które
prowadzà do ataku astmy lub innych zaburzeƒ
czynnoÊci dróg oddechowych, w tym równie˝
do powstawania polipów nosa. Wysuni´to przy-
puszczenie, ˝e u tych chorych kwas acetylosalicy-
lowy, hamujàc ochronne dzia∏anie PGE2, mo-
˝e prowadziç do aktywacji procesów zapalnych,
w tym do zwi´kszenia wytwarzania cysteinylo-
-leukotrienów (Cys LT).

Poza stwierdzanà nadprodukcjà leukotrie-
nów, u chorych z nadwra˝liwoÊcià na NLPZ
wyst´puje nadwra˝liwoÊç na Cys LT, co objawia
si´ nadekspresjà receptorów dla tych lipidów
(Cys LTreceptors). Pomimo ̋ e zarówno u pacjen-
tów z polipami, jak i chorych na astm´ w obrazie
histopatologicznym b∏ony Êluzowej zatok przyno-
sowych dominujà nacieki z eozynofilów (granulo-
cytów kwasoch∏onnych), podobnie jak w ANN, ob-
razy kliniczne tych jednostek chorobowych
znacznie si´ od siebie ró˝nià.

U pacjentów z rozpoznanym zespo∏em nad-
wra˝liwoÊci na NLPZ obserwuje si´ bardziej na-
silone objawy PZZPzp i du˝o cz´Êciej wyst´puje
anosmia w porównaniu z pacjentami z PZZPzp
bez nadwra˝liwoÊci na NLPZ; obserwuje si´
u nich tak˝e bardziej nasilone zmiany zapalne
w zatokach, potwierdzone w badaniu obrazo-
wym TK. Chorzy ci gorzej reagujà na leczenie
operacyjne zatok (ESS) i szybciej obserwuje si´
u nich odrost polipów w razie dalszego przyjmo-
wania NLPZ, które znajdujà si´ równie˝ w wielu
produktach spo˝ywczych. Aktualnie trwajà ba-
dania nad skutecznoÊcià dzia∏ania przeciwcia∏
monoklonalnych w tej jednostce chorobowej
(Ortiz i in. 2006).

Superantygen Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus (gronkowiec z∏oci-

sty) powszechnie kolonizuje b∏on´ Êluzowà jam
nosa. W badaniach populacyjnych kolonizacja
jam nosa metycylinowra˝liwym gronkowcem
z∏ocistym (MSSA) si´ga od 23 do 70%. S. aureus
wytwarza egzotoksyny okreÊlane jako superan-
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tygeny, które majà wielokrotnie silniejsze w∏aÊci-
woÊci ni˝ typowe antygeny. Poznano ok. 20 egzo-
toksyn tego patogenu. Poprzez prezentacj´ an-
tygenów superantygeny z du˝o wi´kszà si∏à
aktywujà limfocyty T pomocnicze (Th1) gospo-
darza. W wyniku tego procesu dochodzi do nad-
produkcji przez limfocyty Th1 czynników i cyto-
kin prozapalnych, takich jak IL-2, IL-4, IL-5,
IL-13, TNF-α, które m.in. pobudzajà limfocyty B
do wytwarzania swoistych poliklonalnych prze-
ciwcia∏ IgE (Bernstein i in. 2003). W czasie roz-
woju i trwania procesu zapalnego w tkance
dochodzi do zwi´kszenia liczby eozynofilów,
które przez wytwarzane przez siebie swoiste
bia∏ka uszkadzajà komórki nab∏onka. Superanty-
geny na drodze reakcji alergicznej indukujà
odpowiedê zale˝nà od swoistych IgE, których
zwi´kszone st´˝enie obserwuje si´ równie˝
w eozynofilowym zapaleniu b∏ony Êluzowej no-
sa. Konsekwencjà tego mo˝e byç powstawanie
PZZPzp (Van Zele i in. 2004, Bachert i in. 2010).
Nie udowodniono roli pojedynczego, konkretnego
superantygenu w patogenezie PZZP (Heymans
i in. 2010), natomiast wyniki wielu badaƒ immu-
nologicznych, mikrobiologicznych i biochemicz-
nych pozwalajà przypuszczaç, ˝e istnieje zwià-
zek mi´dzy dzia∏aniem superantygenu S. aureus
a powstawaniem PZZPzp (Huvenne i in. 2010,
Xu i McCormick 2012). Potwierdza to metaanali-
za Ou i wspó∏pracowników, w której wykazano,
˝e obecnoÊç superantygenu S. aureus koreluje ze
stopniem nasilenia PZZPzp okreÊlonym w skali
zaawansowania zmian zapalnych w zatokach
przynosowych w obrazach TK wg Lund-Mackaya
(Ou i in. 2014).

Zaburzenia odpornoÊci
Pierwotne i wtórne zaburzenia odpornoÊci

mogà predysponowaç do rozwoju PZZP i sà zwià-
zane z niedostatecznà reakcjà komórkowà lub
humoralnà uk∏adu odpornoÊciowego na endo-
genne lub egzogenne antygeny.

Genetycznie uwarunkowane pierwotne nie-
dobory odpornoÊci, wyst´pujàce znacznie rza-
dziej ni˝ wtórne niedobory odpornoÊci, cz´sto
manifestujà si´ ju˝ od urodzenia uporczywymi
nawracajàcymi zaka˝eniami górnych i dolnych
dróg oddechowych. Najcz´Êciej sà one zwiàzane
z niedoborami odpowiedzi humoralnej, z deficy-
tem immunoglobulin A, G i M (IgA, IgG, IgM)
(Orange i in. 2012).

Najcz´Êciej wyst´pujàcymi niedoborami
odpornoÊci sà zaburzenia wtórne (nabyte). Wy-
nikajà one np. z przewlek∏ego stresu, niedo˝y-
wienia, stosowanej immunosupresji, w tym
d∏ugotrwa∏ej steroidoterapii. Wtórne zaburzenia

odpornoÊci mogà byç równie˝ konsekwencjà za-
ka˝eƒ, w tym zaka˝eƒ wirusami HIV, HSV1,
HSV2, wirusem Ebsteina-Barr. Z powodu PZZP
(Ortiz i in. 2006) cierpi ok. 50% chorych po prze-
szczepieniu szpiku kostnego, a 30–68% pacjen-
tów zaka˝onych wirusem HIV ma objawy PZZP
(Zurlo i in. 1992).

U chorych na PZZP niepoddajàcych si´ prawi-
d∏owemu leczeniu prowadzonemu zgodnie z aktu-
alnà wiedzà oraz u pacjentów z cz´stymi zaostrze-
niami PZZP nale˝y zawsze braç pod uwag´ wspó∏-
istnienie niedoborów odpornoÊci. Chorzy ci sà
szczególnie predysponowani nie tylko do zaka˝eƒ
bakteryjnych, lecz tak˝e do du˝o groêniejszych
i trudniejszych do wyleczenia grzybiczych zapaleƒ
zatok przynosowych.

Rola witaminy D3 w patofizjologii PZZP
Istnieje wiele bezsprzecznych dowodów

na przeciwzapalne dzia∏anie witaminy D3 (kalcy-
triolu), opublikowanych w ostanich przeglàdach
literatury (Wang i in. 2017, Ali i Nanji 2017).

Jednà z teorii patofizjologii PZZP jest immu-
nomodulujàce dzia∏anie witaminy D3 w okre-
Êlonych miejscach w komórce, co za tym idzie
równie˝ w b∏onie Êluzowej nosa i zatok przynoso-
wych. Istnieje coraz wi´cej dowodów na zwiàzek
st´˝enia witaminy D3 w surowicy oraz polimor-
fizmu genów kodujàcych enzymy uczestniczàce
w metabolizmie witaminy D3 z wyst´powaniem
przewlek∏ych chorób zapalnych, autoimmunolo-
gicznych i nowotworowych. W bazie Cochrane
do 2017 roku opublikowano zaledwie dwa arty-
ku∏y traktujàce o wp∏ywie witaminy D3 na pato-
fizjologi´ PZZP. Jeden z nich dotyczy immuno-
modulujàcego wp∏ywu witaminy D3 na przebieg
PZZP, drugi zajmuje si´ suplementacjà witaminà
D3 w tym schorzeniu.

Watanabe i wspó∏pracownicy w 2012 roku
udowodnili pozytywny wp∏yw suplementacji wi-
taminà D3 na zwi´kszenie st´˝enia mediatorów
odpowiedzi immunologicznej w b∏onie Êluzowej
nosa, takich jak katelicydyny, ludzka defensyna
β czy bia∏ko LC3A (ang. light chain 3 alpha)
(Watanabe i in. 2012).

Sansoni i wspó∏pracownicy w 2015 roku opu-
blikowali badania dotyczàce korelacji pomi´dzy
st´˝eniem ca∏kowitej witaminy D3 w surowicy
a ekspresjà ró˝nych moleku∏ immunologicznych
w b∏onie Êluzowej nosa u chorych na PZZPbp
i PZZPzp. W grupie pacjentów z PZZPbp nie stwier-
dzili jakiejkolwiek korelacji.

Natomiast u chorych na PZZPzp z mniejszym
st´˝eniem ca∏kowitej witaminy D3 wykazali sta-
tystycznie istotnie wi´kszà ekspresj´ RANTES
i β-FGF (Sansoni i in. 2015). Ich badania po-
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twierdzajà zwiàzek niedoboru witaminy D3 z pa-
togenezà PZZPzp.

W bazie PubMed z okresu 2008–2017 znaj-
duje si´ oko∏o 20 publikacji dotyczàcych roli wi-
taminy D3 w etiopatogenezie PZZP oraz jeden
przeglàd systematyczny z metaanalizà. Publikacje
te, podobnie jak doniesienia w bazie Cochrane,
dotyczà przede wszystkim kwestii, czy st´˝enie
ca∏kowitej witaminy D3 koreluje z wyst´powa-
niem PZZP oraz z nasileniem jego przebiegu. 

Akbar i wspó∏pracownicy (2011) wskazujà
w swojej pracy na immunomodulujàcy wp∏yw
witaminy D3, polegajàcy na zmniejszaniu stanu
zapalnego w patomechanizmie PZZP (Akbar i Za-
charek 2011).

Shahangian i Schlosser (2016) zwracajà uwa-
g´ na prewencyjne dzia∏anie witaminy D3 w przy-
padkach przewlek∏ego zaka˝enia w patogenezie
PZZPzp (Shahangian i Schlosser 2016).

Mulligan i wspó∏pracownicy w trzech swo-
ich publikacjach wykazali zwiàzek pomi´dzy
st´˝eniem witaminy D3 a faktem wyst´powania
polipów nosa. Pacjenci z PZZPzp oraz chorzy
na alergiczne grzybicze ZZP (AGZZP) mieli ni˝-
sze st´˝enie ca∏kowitej witaminy D3 w surowicy
w porównaniu z pacjentami z PZZPbp i z grupy
kontrolnej (Mulligan i in. 2011, Mulligan i in.
2012, Mulligan i in. 2014).

T́  zale˝noÊç potwierdzili równie˝ w pro-
spektywnych badaniach z grupà kontrolnà Wang
i wspó∏pracownicy (Wang i in. 2013). 

Jedynie w pracach Schlosser i wspó∏pracow-
ników (2014) oraz Wang i wspó∏pracowników
(2013) brano pod uwag´ korelacj´ st´˝enia ca∏ko-
witej witaminy D3 ze stopniem nasilenia zapale-
nia zatok przynosowych w skali Lund-Mackaya.
Badacze znaleêli odwrotnie proporcjonalnà zale˝-
noÊç pomi´dzy st´˝eniem witaminy D3 a punkta-
cjà w tej skali. 

U pacjentów z PZZP zaobserwowali, ˝e im
mniejsze by∏o st´˝enie witaminy D3, tym bar-
dziej nasilony by∏ proces zapalny zatok przyno-
sowych (Wang i in. 2013, Schlosser i in. 2014).

Bardzo ciekawe wydajà si´ wyniki polskich
badaczy z Wroc∏awia nad miejscowym zastoso-
waniem analogów witaminy D na b∏on´ Êluzowà
nosa w hodowli in vitro. Rostkowska-Nadolska
i wspó∏pracownicy w trwajàcych 4 lata bada-
niach (2008–2012) wykaza∏a, ˝e zastosowanie
kalcytriolu w hodowli fibroblastów pochodzà-
cych z polipów nosa zmniejsza ich proliferacj´
(Rostkowska-Nadolska i in. 2007), a jednoczeÊnie
zmniejsza w nich syntez´ IL-6 i IL-8 (Rostkow-
ska-Nadolska i in. 2010).

Ponadto ci sami badacze wykazali, ˝e analo-
gi witaminy D zastosowane w hodowli fibrobla-

stów pochodzàcych z polipów nosa zmniejszajà
ekspresj´ bia∏ek RANTES i eotaksyny, co kore-
sponduje z wynikami Wanga i wspó∏pracowni-
ków (Wang i in. 2015). Zauwa˝ono ponadto, ˝e
analogi witaminy D dodane do hodowli fibro-
blastów pochodzàcych z polipów nosa dzia∏a∏y
synergistycznie z budezonidem (zastosowanym
równie˝ miejscowo), zmniejszajàc ekspresj´ bia-
∏ek RANTES w tej hodowli (Fraczek i in. 2012).

DIAGNOSTYKA PRZEWLEK¸YCH ZAPALE¡
ZATOK PRZYNOSOWYCH

Podstawowym badaniem niezb´dnym
przed postawieniem diagnozy PZZP jest dok∏ad-
ne badanie podmiotowe. Kluczowe znaczenie
ma ustalenie g∏ównych i dodatkowych dolegli-
woÊci: zaburzeƒ dro˝noÊci nosa, kataru nosa
(przedniego, tylnego), zaburzeƒ w´chu, bólu/roz-
pierania twarzoczaszki, bólu g∏owy oraz czasu ich
trwania. W ka˝dym przypadku dok∏adne przed-
miotowe badanie laryngologiczne nale˝y uzupe∏-
niç badaniem endoskopowym jam nosa.

W przypadku pacjentów z podejrzeniem aler-
gii wskazana jest konsultacja alergologiczna oraz
testy skórne (ang. prick-test, patch-test), a w przy-
padku nietolerancji pokarmowej – stosowne testy.

W badaniu endoskopowym jam nosa ocenie
podlega budowa anatomiczna i morfologia b∏ony
Êluzowej. Nale˝y oceniç wielkoÊç polipów (lub
stwierdziç ich brak) oraz rodzaj wydzieliny.
W standaryzacji oceny endoskopowej pomocna jest

Tabela V. Skala oceny endoskopowej jam nosa
wg Lund-Kennedy’ego (Lund-Kennedy scoring
system) (Lund i Kennedy 1997).

Jama nosa

Prawa Lewa

Polipy (0, 1, 2)
Obrz´k (0, 1, 2)
Wydzielina (0, 1, 2)

Suma punktów:

Polipy: 0 – brak, 
1 – ograniczone do przewodu 

nosowego Êrodkowego, 
2 – w przewodzie nosowym 

wspólnym
Obrz´k: 0 – brak, 

1 – niewielki, Êredni obrz´k, 
2 – polipowato zmieniona b∏ona 

Êluzowa
Wydzielina: 0 – brak, 

1 – Êluzowa, 
2 – g´sta, ropna
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skala oceny endoskopowej jam nosa Lund-Kenne-
dy’ego (tabela V).

Do rozpoznania PZZP w poczàtkowym okre-
sie terapii nie sà wymagane badania obrazowe,
takie jak np. rtg zatok, tomografia komputerowa
(TK) zatok czy rezonans magnetyczny (MR).

LECZENIE PRZEWLEK¸YCH ZAPALE¡ 
ZATOK PRZYNOSOWYCH

Leczenie zachowawcze
Poprawa jakoÊci ˝ycia chorych (ang. health-

-related quality of life, HRQL) jest g∏ównym ce-
lem leczenia PZZP. Cel ten mo˝na osiàgnàç przez
eliminacj´ lub zmniejszenie stanu zapalnego
b∏ony Êluzowej zatok przynosowych, co w konse-
kwencji prowadzi do zmniejszenia obrz´ku i lep-
szej wentylacji jam nosa i zatok, a tym samym
– do przywrócenia transportu Êluzowo-rz´sko-
wego. W konsekwencji dochodzi do naturalnej
eradykacji zaka˝eƒ bakteryjnych i zmniejszenia
ryzyka zaostrzeƒ. Zastosowane leczenie zale˝y
od stopnia nasilenia objawów oraz postaci PZZP,
z uwzgl´dnieniem jego neutrofilowego lub eozy-
nofilowego charakteru. W zaostrzeniach PZZP
zaleca si´ takie same post´powanie jak w przy-
padku OZZ. Lekami pierwszego rzutu sà gliko-
kortykosteroidy (GKS) stosowane donosowo lub
– w zaostrzeniach choroby (przy braku przeciw-
wskazaƒ i po wywa˝eniu zysków i strat) – doust-
nie. SkutecznoÊç dzia∏ania GKS stosowanych do-
nosowo zosta∏a pozytywnie zaopiniowana w ran-
domizowanych badaniach z grupà kontrolnà, do-
tyczàcych zarówno chorych na PZZP z polipami,
jak i bez polipów, przez Europejskie Towarzy-
stwo Rynologiczne (ERS) oraz AAO–HNS – Ame-
rykaƒskà Akademi´ Otolaryngologii – Chirurgii
G∏owy i Szyi (Kishore i Misra 2007, Kalish i in.
2009).

Orlandi i wspó∏pracownicy (2017) podj´li
prób´ usystematyzowania dotychczasowej wie-
dzy na temat skutecznoÊci stosowania GKS do-
nosowo. W przeglàdzie literatury (∏àcznie ok.
2800 badanych) nie znaleziono wystarczajàcych
dowodów na popraw´ jakoÊci ˝ycia pacjentów
z PZZP stosujàcych GKS donosowo. Ponadto nie
znaleziono dowodów na istotnà klinicznie popra-
w´, jeÊli chodzi o zaawansowanie zapalenia zatok
mierzone stopniem nasilenia objawów. Chorzy
na PZZP leczeni GKS donosowymi w porównaniu
z grupà kontrolnà otrzymujàcà placebo wykazy-
wali umiarkowane zmniejszenie takich objawów,
jak wyciek z nosa, utrata w´chu, ból twarzo-
czaszki/uczucie rozpierania w rzucie zatok, nato-
miast znacznie cz´Êciej wyst´powa∏y w ich gru-
pie krwawienia z nosa. W kolejnym przeglàdzie

literatury z bazy Cochrane (ok. 900 pacjentów)
analizowano ró˝ne rodzaje GKS podawanych do-
nosowo i ró˝ne formy ich podawania (aerozol
versus krople) i nie stwierdzono ró˝nic w sku-
tecznoÊci ich dzia∏ania, ale dowody kliniczne,
które w tej analizie brano pod uwag´, by∏y niewy-
starczajàce. Ponadto nie znaleziono wystarczajà-
cych dowodów na to, ˝e zwi´kszenie dawki dono-
sowego GKS poprawia jego skutecznoÊç klinicznà.
Znaleziono natomiast dowody na zwi´kszone
ryzyko krwawieƒ z nosa na skutek zwi´kszenia
dawki GKS. PodkreÊlono brak wystarczajàcej wie-
dzy na temat skutecznoÊci GKS w PZZP w przeci-
wieƒstwie do dobrze udokumentowanej sku-
tecznoÊci GKS w terapii ANN (Orlandii in. 2017).
Terapi´ GKS uzupe∏nia si´ irygacjà nosa fizjo-
logicznym roztworem soli oraz antybiotykotera-
pià (w tym d∏ugoterminowà), a w razie wskazaƒ
– tak˝e lekami przeciwalergicznymi. Harvey
i wspó∏pracownicy opublikowali w 2007 roku
w bazie Cochrane przeglàd piÊmiennictwa na te-
mat skutecznoÊci p∏ukania jam nosa roztworami
soli (NaCl) w leczeniu PZZP, który zosta∏ zaktu-
alizowany przez Chonga i wspó∏pracowników
w 2016 roku (Chong i in. 2016). Harvey i wspó∏-
pracownicy oprócz pacjentów z PZZP brali
równie˝ pod uwag´ pacjentów z ANN, którzy
uzyskali korzyÊç z p∏ukania jam nosa hiperto-
nicznym roztworem soli (3%). W grupie pacjen-
tów z ANN obserwowano zmniejszenie takich
objawów jak upoÊledzona dro˝noÊç nosa, wyciek
z nosa, Êwiàd nosa, zaczerwienie oraz pieczenie
oczu, a tak˝e zmniejszenie iloÊci przyjmowanych
leków przeciwhistaminowych.

W przypadku pacjentów z PZZP nie uzyskano
korzyÊci z aplikacji roztworu soli fizjologicznej
(0,9% NaCl) pod postacià rozpylenia niskoobj´-
toÊciowego (5 ml), ale zanotowano korzyÊç z co-
dziennego p∏ukania jam nosa du˝à obj´toÊcià
(150 ml) hipertonicznego roztworu soli (2–3%
NaCl) w porównaniu z placebo (jednak˝e jakoÊç
dowodów by∏a niska w obserwacji trzymiesi´cz-
nej terapii i bardzo niska w obserwacji szeÊcio-
miesi´cznej terapii).

P∏ukanie jam nosa jest skuteczne, bezpieczne,
tanie i powszechnie dost´pne. Terapia ta pozwa-
la na zmniejszenie g´stoÊci wydzieliny, u∏atwia
transport Êluzowo-rz´skowy oraz mechaniczne
usuwanie patogenów i mediatorów stanu zapal-
nego, a tym samym powoduje zmniejszenie
obrz´ku b∏ony Êluzowej jam nosa. Nie opraco-
wano dotychczas standardów post´powania
w odniesieniu do st´˝enia NaCl, obj´toÊci, meto-
dy p∏ukania, cz´stotliwoÊci i czasu p∏ukania.
W wytycznych EPOS 2012 podnosi si´ korzystny
wp∏yw p∏ukania jam nosa roztworami soli jako
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Rycina 1. Schemat leczenia pacjentów z PZZPbp wg EPOS 2012

Rycina 2. Schemat leczenia pacjentów z PZZPzp wg EPOS 2012 (Fokkens i in. 2012)
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terapii uzupe∏niajàcej, szczególnie w PZZP bez
polipów. 

Krótkotrwa∏a antybiotykoterapia nie jest za-
lecana w leczeniu PZZP. W ostatnim przeglàdzie
piÊmiennictwa bazy Cochrane, opublikowanym
przez Head i wspó∏pracowników w 2016 roku
(Head i in. 2016), wynika ˝e tylko d∏ugotrwa∏e
(3-miesi´czne) stosowanie antybiotyków z grupy
makrolidów przynosi niewielkà popraw´ jakoÊci
˝ycia pacjentów z PZZP bez polipów. Skutecz-
noÊç dzia∏ania makrolidów w PZZP wynika z ich
funkcji immunomodulujàcej, a nie przeciwbak-
teryjnej w b∏onie Êluzowej. WielkoÊç poprawy ja-
koÊci ˝ycia mierzona skalà SNOT-22 by∏a umiar-
kowana (wzrost o 0,5 punktu w pi´ciopunktowej
skali) i by∏a odnotowana pod koniec trzymie-
si´cznego leczenia, a trzy miesiàce póêniej nie
stwierdzono ˝adnej ró˝nicy. Inne badane anty-
biotyki, takie jak tetracykliny czy cefalosporyny,
nie przynoszà korzyÊci z ich stosowania w przy-
padku pacjentów z PZZP. 

Wed∏ug zaleceƒ leczniczych EPOS 2012
w terapii uzupe∏niajàcej PZZP bez polipów mo˝-
na rozwa˝yç stosowanie donosowo probiotycz-
nych lizatów bakteryjnych. Natomiast zarówno
w terapii PZZP bez polipów, jak i z polipami fito-
terapia nie jest rekomendowana ze wzgl´du
na niewystarczajàcà liczb´ dowodów potwier-
dzajàcych jej skutecznoÊç (Fokkens i in. 2012).
Jednak˝e nale˝y stwierdziç, ˝e istniejà poszuki-
wania nowych substancji, zw∏aszcza pochodze-
nia niesyntetycznego, które mogà w znaczàcy
i udowodniony naukowo sposób wspomagaç
i modulowaç standardowe leczenie. Substancja
taka powinna byç stosowania w dawkach niepo-
wodujàcych efektu toksycznego, dzia∏aç wielo-
kierunkowo, wspomagajàc efekt terapii zarówno
w eliminacji czynników etiopatogenetycznych
rozwoju infekcji, jak i ∏agodzeniu objawów kli-
nicznych. Takim rozwiàzaniem jest fitoterapia,
czyli leki pochodzenia naturalnego, które nie-
wàtpliwie wspomagajà leczenie rhinosinusitis,
zmniejszajàc lepkoÊç Êluzu i wspomagajàc efek-
tywnoÊç transportu Êluzowo-rz´skowego.
W efekcie dochodzi do zmniejszenia nasilenia
stanu zapalnego oraz mo˝liwe staje si´ zmniej-
szenie stosowania steroidów donosowych oraz
ograniczenie antybiotykoterapii.

Na rycinach 1 i 2 przedstawiono schematy
leczenia pacjentów z PZZPbp i PZZPzp. 

Leczenie chirurgiczne
Podstawà leczenia chorych na PZZP jest le-

czenie zachowawcze. Kiedy leczenie wg sche-
matu EPOS 2012 nie jest skuteczne (brak popra-
wy jakoÊci ̋ ycia), celowe jest wykonanie badania
TK zatok przynosowych i rozwa˝enie rozszerze-
nia terapii o leczenie chirurgiczne. Zarówno ba-
danie TK, jak i operacja zatok przynosowych sà
tylko dope∏nieniem w leczeniu chorych na PZZP.
Operacja nie doprowadzi do wyleczenia pacjen-
ta, je˝eli ten nie pozostanie pod odpowiednià
opiekà pooperacyjnà lub zrezygnuje z kontynu-
acji sta∏ego (systematycznego) leczenia zacho-
wawczego. 

Warunkiem decyzji o leczeniu chirurgicz-
nym jest niepowodzenie dotychczasowego le-
czenia zachowawczego. G∏ównym celem opera-
cji jest przywrócenie drena˝u i upowietrznienia
zatok przynosowych, zachowanie maksymalnej
ciàg∏oÊci b∏ony Êluzowej wn´trza zatok przyno-
sowych oraz dà˝enie do obj´cia leczeniem ope-
racyjnym wszystkich zatok, w których toczy si´
proces zapalny, podczas pierwszej operacji.

Uznanym na ca∏ym Êwiecie standardem po-
st´powania chirurgicznego w obr´bie zatok
przynosowych sà ró˝nego zakresu operacje za-
tok pod kontrolà wizualizacji endoskopowej z do-
st´pu wewnàtrznosowego. Endoskop w diagno-
styce i leczeniu rynologicznym zastosowa∏ po raz
pierwszy (na prze∏omie lat 70. i 80. ubieg∏ego
stulecia) Messerklinger (Messerklinger 1970).
Za popularyzatora endoskopowej chirurgii zatok
w Europie uznaje si´ Stammbergera (Stamm-
berger 1986). Ogólnà nazwà ESS (ang. endosco-
pic sinus surgery) nazywamy endoskopowà ope-
racj´ zatok o ró˝nym zakresie, której celem jest
poprawa wentylacji i drena˝u zatok. Wprowa-
dzone poj´cie FESS (ang. functional endoscopic
sinus surgery) podkreÊla istot´ zastosowania en-
doskopowego dost´pu wewnàtrznosowego, któ-
rà mo˝na okreÊliç jako stworzenie warunków
do regeneracji zmienionej zapalnie b∏ony Êluzo-
wej przez odblokowanie naturalnych ujÊç zatok
przynosowych. Decyzj´ o leczeniu operacyjnym
nale˝y podejmowaç rozwa˝nie, po kompetentnie
przeprowadzonym leczeniu zachowawczym,
bioràc pod uwag´ przede wszystkim objawy i do-
legliwoÊci pacjenta, a nie badania obrazowe. ●
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KANTOTOMIA BOCZNA 
W PRAKTYCE LARYNGOLOGICZNEJ

lek. Olga Jurek-Matusiak, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

LATERAL CANTHOTOMY IN LARYNGOLOGICAL
PRACTICE

Lateral canthotomy is an emergency medical proce-
dure used not only by ophthalmologists but also
by otorhinolaryngologists. Iatrogenic retrobulbar
hemorrhage is uncommon, but very dangerous com-
plication. Blood could rapidly fill non-stretchable
intraorbit area and cause an orbital compartment
syndrome. There is a risk of vision loss if you do not
do lateral canthotomy immediately. To decrease the
intraorbital pressure lateral canthal tendon should
be cut. This procedure gives surgeon time to gather
operation’s team and equipment needed to do orbital
decompression and stop bleeding. Every resident
of otorhinolaryngology must know how to do this
intervention. It is like conicotomy in case of dyspnea.

(Mag. ORL, 2018, 67, XVI, 92–95)

Key words: 
lateral canthotomy, interior cantholysis, 
orbital compartment syndrome, retrobulbar 
hemorrhage, functional endoscopic sinus surgery

Oczodó∏ jest strukturà kostnà w kszta∏cie
sto˝ka, wewnàtrz której znajduje si´ ga∏ka oczna
wraz z tkankà t∏uszczowà, mi´Êniami i powi´zia-
mi oraz aparatem ochronnym ga∏ki ocznej. Pod-
staw´ tego sto˝ka zamyka przegroda oczodo∏owa.

Wyró˝niamy cztery Êciany kostne oczodo∏u.
Âcian´ górnà tworzy powierzchnia oczodo∏owa
koÊci czo∏owej oraz powierzchnia oczodo∏owa
skrzyd∏a mniejszego koÊci klinowej. Boczne ogra-
niczenie tworzy wyrostek czo∏owy i powierzchnia
oczodo∏owa koÊci jarzmowej oraz powierzchnia
oczodo∏owa skrzyd∏a wi´kszego koÊci klinowej.
Dolne ograniczenie tworzy powierzchnia oczodo-
∏owa koÊci jarzmowej, powierzchnia oczodo∏owa
koÊci szcz´kowej oraz wyrostek oczodo∏owy ko-
Êci podniebiennej. PrzyÊrodkowe ograniczenie
tworzy wyrostek czo∏owy koÊci szcz´kowej, koÊç
∏zowa, blaszka oczodo∏owa koÊci sitowej oraz
trzon koÊci klinowej.

Przegroda oczodo∏owa, nazywana te˝ po-
wi´zià oczodo∏owo-powiekowà, jest mocnà
strukturà zbudowanà z w∏ókien kolagenowych
o regularnym utkaniu, rozpoÊcierajàcà si´ mi´-
dzy kraw´dzià oczodo∏u a brzegiem tarczek po-
wiekowych. Stanowi bezpoÊrednie przed∏u˝enie
okostnej koÊci oczodo∏u. Rozpoczyna si´ ona
na guzku Whitnalla, dalej przechodzi w wi´zad∏o
powiekowe boczne, rozdzielajàce si´ na odnog´
górnà i dolnà, i biegnie do to˝stronnego brzegu
powiek. ¸àczy si´ z odpowiednià tarczkà powie-
kowà, by nast´pnie przejÊç w wi´zad∏o powieko-
we przyÊrodkowe (ryc. 1). Przegroda oczodo∏owa
zamyka oczodó∏ od przodu i zapewnia utrzymanie
zawartoÊci oczodo∏u w jego wn´trzu. Dzieli oczo-
dó∏ na dwie przestrzenie: przednià – zewn´trznà,
przedprzegrodowà, oraz tylnà – wewn´trznà,
zaprzegrodowà (Soko∏owska-Pituchowa 1997,
Bochenek 2006, Bernal-Sprekelsen 2013, Krzeski
2014, Rowh i in. 2015).

Kantotomi´ bocznà opisuje si´ w praktyce
okulistycznej jako technik´ operacyjnà polegajàcà
na przeci´ciu lub wyci´ciu fragmentu wi´zad∏a
powiekowego bocznego. Jest to zabieg chirurgicz-
ny majàcy na celu szybkie i proste uzyskanie sze-
rokiego dojÊcia do tylnej cz´Êci ga∏ki ocznej oraz
do przestrzeni pozaga∏kowej. Zabieg ten mo˝e

Klinika Otorynolaryngologii 
Wydzia∏ Lekarsko-Dentystyczny WUM
Kierownik Kliniki: prof. Antoni Krzeski
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Wzrost rozmiarów krwiaka

Wzrost ciÊnienia
wewnàtrzoczodo∏owego

Wzrost ciÊnienia wewnàtrzga∏kowego

Ucisk na naczynia siatkówki

Niedokrwienie nerwu wzrokowego

Âlepota

Ryc. 2. Patomechanizm Êlepoty w nast´pstwie tworzenia si´ krwiaka wewnàtrzoczodo∏owego

➧
➧

➧
➧

> 7 ml

> 35–40 mmHg

> 100–120 min

Ryc. 1. Orbital Anatomy, Secend Edition, Jonathan
J.,Dutton, wydawnictwo Elsevier, 2011, s. 149 

➧

mieç charakter terapeutyczny lub diagnostyczny.
Cz´sto jest przeprowadzany wraz z kantolizà
dolnà, czyli przeci´ciem odnogi dolnej wi´zad∏a
powiekowego bocznego. Wskazaniami do jego
przeprowadzenia sà: jatrogenny lub spontaniczny
krwiak oczodo∏u, pozaga∏kowe podanie leków
anestetycznych, zapalenie tkanki ∏àcznej, ropieƒ
wewnàtrzga∏kowy czy te˝ stan zapalny w obr´bie
oczodo∏u. Stany te mogà doprowadziç do powsta-
nia zespo∏u ciasnoty wewnàtrzoczodo∏owej (ang.
orbital compartment syndrome, OCS) gro˝àcego
Êlepotà (Spaeth i in. 2003). 

Poza wskazaniami okulistycznymi kantoto-
mia boczna znajduje zastosowanie w otorynola-
ryngologii. Powinno si´ jà wykonywaç w lecze-
niu doraênym jatrogennego krwiaka wewnàtrzo-

czodo∏owego. Wed∏ug statystyk powik∏anie to
stanowi od 0,05 do 0,5% wszystkich endoskopo-
wych operacji zatok przynosowych. (Stankiewicz
1989a, Stankiewicz 1989b, Rudert i in. 1997,
Levine 2004, Krzeski 2014, Wormald 2015).

Krwawienie do wn´trza oczodo∏u mo˝na
podzieliç na dwa typy:

Typ I – ̋ ylny, powstaje wskutek uszkodzenia
naczyƒ ˝ylnych wn´trza oczodo∏u po wczeÊniej-
szym, cz´sto niezauwa˝onym uszkodzeniu
blaszki oczodo∏owej lub okostnej oczodo∏u. Po-
wolny wyciek krwi ̋ ylnej z uszkodzonego naczy-
nia sprawia, ˝e dolegliwoÊci tworzàcego si´
krwiaka narastajà powoli, a objawy pojawiajà si´
kilka godzin po zabiegu. 

Typ II – t´tniczy, najcz´Êciej jest zwiàzany
z bezpoÊrednim uszkodzeniem t´tnicy sitowej
przedniej, która po przeci´ciu mo˝e ulec obkurcze-
niu i przemieÊciç si´ do wn´trza oczodo∏u. Krwa-
wienie t´tnicze powoduje szybkie narastanie
krwiaka. Objawy wyst´pujà na tyle szybko, ̋ e mo˝-
na je zaobserwowaç ju˝ w trakcie operacji (Stan-
kiewicz 1989b, Levine 2004, Wormald 2015).

Krwiak oczodo∏u, nazywany te˝ krwiakiem
pozaga∏kowym, zaoczodo∏owym lub wewnàtrzo-
czodo∏owym, jest powik∏aniem chirurgii we-
wnàtrznosowej zatok przynosowych. Wyst´puje
stosunkowo rzadko, ale potencjalnie jest groêny
w skutkach, poniewa˝ mo˝e doprowadziç
do utraty wzroku (Stankiewicz 1989a, Stankie-
wicz 1989b, Rudert i in. 1997).

Tworzenie si´ krwiaka w jamie oczodo∏u
ograniczonej s∏abo rozciàgliwà przegrodà oczo-

▲

Dzwigacz
rozci´gna

Warstwa
poÊrednia

Warstwa
przednia

Warstwa
tylna

¸uk
brze˝ny

Przegroda
oczodo∏owa
górna

Przegroda
oczodo∏owa
dolna
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Ryc. 3. Znieczulenie miejscowe kàta bocznego szpary
powiekowej (Rowh i in. 2015)

Ryc. 4. ZaciÊni´cie poziome narz´dzia hemostatyczne-
go wzd∏u˝ kàta bocznego szpary powiekowej (Rowh
i in. 2015)

Ryc. 6. Uwidocznienie wi´zad∏a powiekowego bocz-
nego – umiejscowione tylno – dolnie w stosunku
do jego fa∏du (Rowh i in. 2015)

Ryc. 5. Ci´cie d∏ugoÊci 20–25 mm poziomo i na ze-
wnàtrz od zewn´trznego brzegu worka spojówkowe-
go, obejmujàce kàt zewn´trzny oka (Rowh i in. 2015)

do∏owà powoduje wzrost ciÊnienia wewnàtrz
oczodo∏u. To z kolei prowadzi do ucisku nerwu
wzrokowego i skutkuje ograniczeniem dop∏ywu
krwi t´tniczej do siatkówki. Ju˝ 7 ml p∏ynu zgro-
madzonego w przestrzeni Êródoczodo∏owej mo˝e
spowodowaç ucisk naczyƒ. Ograniczony dop∏yw
krwi do t´tnicy Êrodkowej siatkówki trwajàcy
90–120 minut (w niektórych opracowaniach
30–90 minut) skutkuje niedokrwieniem nerwu
wzrokowego, co w krótkim czasie mo˝e doprowa-
dziç do Êlepoty (ryc.2). 

Do objawów krwiaka tworzàcego si´ we-
wnàtrz oczodo∏u nale˝à: 

1) narastajàcy wytrzeszcz ga∏ki ocznej, prze-
mieszczenie si´ ga∏ki ocznej,

2) rozszerzenie êrenicy, 
3) obrz´k i zasinienie powiek, 
4) wzmo˝one napi´cie ga∏ki ocznej. 
W badaniu palpacyjnym stwierdza si´ bole-

snoÊç ga∏ki ocznej. Pacjent zg∏asza dwojenie
obrazu, pogorszenie ostroÊci wzroku oraz upo-
Êledzenie rozpoznawania barw, w pierwszej ko-
lejnoÊci barwy czerwonej. W badaniu okulistycz-
nym stwierdza si´: 

1) wzrost ciÊnienia wewnàtrzga∏kowego, 
2) bladoÊç nerwu wzrokowego, 
3) czerwono-wiÊniowà plamk´ ˝ó∏tà,
4) zmniejszony dop∏yw krwi t´tniczej do ner-

wu wzrokowego objawiajàcy si´ brakiem
lub pulsacyjnym przep∏ywem krwi w t´t-
nicy Êrodkowej siatkówki (Ballard i in.
2009, Bernal-Sprekelsen i in. 2013,
Rowh i in. 2015, Haubner i in., 2015).

Szczególnie piorunujàcy przebieg ma tworze-
nie si´ krwiaka typu t´tniczego. Post´powaniem
z wyboru jest w tych przypadkach bezzw∏oczne
wykonanie kantotomii bocznej. Zabieg ten skutku-
je natychmiastowym zmniejszeniem ciÊnienia pa-
nujàcego wewnàtrz oczodo∏u oraz cz´Êciowym
przywróceniem ukrwienia nerwu wzrokowego,
dzi´ki czemu zyskuje si´ czas potrzebny na zebra-
nie zespo∏u operacyjnego oraz przygotowanie
odpowiedniego instrumentarium do wykonania
odpowiedniego dost´pu operacyjnego do zaopa-
trzenia krwawienia, czyli dekompresji oczodo∏u
(Levine 2004, Ballard i in. 2009, Bernal-Sprekel-
sen i in. 2013, Krzeski 2014, Haubner i in. 2015
Rowh i in. 2015, Wormald 2015). 

Kantotomi´ boczn´ przeprowadza si´ we-
d∏ug nast´pujàcego schematu:

Etap 1. Dezynfekcja szpary powiekowej bocz-
nego kàta (chlorheksydyna/ betadyna).

Etap 2. Znieczulenie miejscowe kàta bocz-
nego szpary powiekowej (2% lidoka-
ina z adrenalinà) (ryc. 3).

Etap 3. ZaciÊni´cie narz´dzia hemostatycz-
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nego poziomo wzd∏u˝ kàta bocznego 
szpary powiekowej i utrzymanie go 
w tej pozycji przez oko∏o 1 min w celu
minimalizacji krwawienia (ryc. 4).

Etap 4. Przeprowadzenie ci´cia d∏ugoÊci 
20–25 mm poziomo i na zewnàtrz 
od zewn´trznego brzegu worka spo-
jówkowego, obejmujàcego kàt boczny 
szpary powiekowej bocznej (ryc. 5).

Etap 5. Odwarstwienie okostnej wyrostka 
jarzmowego koÊci czo∏owej.

Etap 6. Uwidocznienie wi´zad∏a powieko-
wego bocznego, umiejscowionego
tylno-dolnie w stosunku do jego fa∏du
(ryc. 6).

Etap 7. Przeci´cie fragmentu wi´zad∏a po-
wiekowego bocznego. 

W uzasadnionych przypadkach istnieje mo˝-
liwoÊç wykonania kantolizy dolnej, polegajàcej
na przeci´ciu bocznej powierzchni powieki dol-
nej i jej ca∏kowitej bocznej mobilizacji (Ballard
i in. 2009, Haubner i in. 2015, Rowh i in. 2015).

W ranie pooperacyjnej nie pozostawia si´
˝adnych drenów ani szwów. Zak∏ada si´ jedynie
opatrunek zewn´trzny. Miejsce naci´cia dobrze
goi si´ w procesie ziarninowania i zazwyczaj nie
zachodzi koniecznoÊç wtórnej interwencji (Krzeski
2014). Wed∏ug innych autorów, po up∏ywie
24–48 godzin nale˝y doszyç wi´zad∏o powieko-
we boczne do okostnej oczodo∏u oraz zszyç ran´
i kàt boczny oka (Wormald 2015).

Jak powiedziano wczeÊniej, kantotomia
boczna zapewnia czas, który jest potrzebny
na zebranie zespo∏u operacyjnego oraz przygoto-
wanie odpowiedniego sprz´tu do wykonania de-
kompresji Êciany przyÊrodkowej oczodo∏u. Doj-
Êcie operacyjne uzyskane technikà kantotomi

bocznej nie jest rekomendowane do zaopatrze-
nia krwawienia ze uwagi na du˝e ryzyko uszko-
dzeƒ struktur wewnàtrzoczodo∏owych. Kantoto-
mia boczna ma s∏u˝yç zmniejszeniu ciÊnienia
wewnàtrz ga∏ki ocznej i uchroniç przed utratà
wzroku. W∏aÊciwym dost´pem do zaopatrzenia
krwawienia jest dekompresja Êciany przyÊrodko-
wej oczodo∏u wykonywana z dost´pu przez jam´
nosa. Odbarczenie chirurgiczne oczodo∏u jest
bezpiecznà procedurà, pozwalajàcà na koagula-
cj´ lub zaklipsowanie krwawiàcego naczynia
i za∏o˝enie drena˝u zapobiegajàcego ponownemu
gromadzeniu si´ krwiaka (Bernal-Sprekelsen,
Carrau i Dazert 2013, Krzeski 2014, Wormald
2015).

PODSUMOWANIE
Jatrogenne krwawienie do wn´trza oczodo∏u

jest rzadkim choç powa˝nym powik∏aniem chi-
rurgii wewnàtrznosowej zatok przynosowych.
Jego wystàpienie nie daje chirurgowi czasu
na wykonanie dodatkowej diagnostyki obrazo-
wej. Warto pami´taç, ˝e zaburzenia widzenia
barw, zw∏aszcza barwy czerwonej, sà pierwszym
objawem patologicznego ucisku na nerw wzro-
kowy. Leczeniem z wyboru jest kantotomia bocz-
na jako zabieg doraêny pozwalajàcy uzyskaç czas
na zebranie zespo∏u operacyjnego i przygotowanie
odpowiedniego instrumentarium do wykonania
dekompresji oczodo∏u, zamkni´cia krwawiàcego
naczynia i ewentualnego za∏o˝enia drena˝u no-
sowo-oczodo∏owego zapobiegajàcego ponowne-
mu tworzeniu si´ krwiaka. Procedura ta jest nie-
zb´dnà umiej´tnoÊcià dla ka˝dej osoby szkolàcej
si´ w dziedzinie otorynolaryngologii. Mo˝na jà
porównaç do zabiegu konikotomii w przypadku
dusznoÊci.  ●
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Pacjentów, których
mam zamiar zaprezento-
waç, spotka∏em osobiÊcie.
Ka˝dy z 200 przypadków,
które zamierzam przedsta-
wiç, widzia∏em osobiÊcie
w ciàgu ostatnich 30 lat
(albo 29 i pó∏ lat), podczas
których by∏em cz∏onkiem
zespo∏u Mayo Clinic. Ci pa-
cjenci reprezentujà powa˝-
ny problem. Obecnie, gdy

patrz´ na s∏uchaczy, widz´ wÊród was wielu zaj-
mujàcych si´ rynologià – ale czy kiedykolwiek wi-
dzieliÊcie pacjenta, który mia∏ taki obraz TK zatok
i takie objawy? WidzieliÊcie? Jakie objawy mieli ci
pacjenci? Uczucie zatkanego nosa? Nos jest sze-
roko otwarty, pomimo to majà uczucie zatkania.
Co jeszcze? Strupienie, wyciek wydzieliny, przykry
zapach, zablokowany nos. Ból? Porozmawiamy
o tym, poniewa˝ nie jest to oboj´tna sprawa.
Jestem tym szczególnie przej´ty, gdy˝ widz´ tych
pacjentów i nie potrafi´ im pomóc.

Gdy po raz pierwszy us∏ysza∏em, ˝e mo˝na
przecie˝ wyciàç ma∏˝owiny, êe nie ma problemu,

O ZESPOLE PUSTEGO NOSA 
Transkrypcja wyk∏adu prof. Eugene B. Kerna

TRANSCRIPTION of Dr. EUGENE KERN’S
LECTURE ON EMPTY NOSE SYNDROME 

This is just to let you know that the problem is a real
problem. This is mentioned in the International Rhino-
logic Society, the American Rhinologic Society actu-
ally and the Mayo Clinic. It was presented during
„The Nose 2000 and Beyond” in Washington DC
September 20th to 23rd. 

(Mag. ORL, 2018, 67, XVI, 96–99)

Key words: 
Empty nose syndrom, surgery of the nose, surgery of
the turbinate, turbinoplasty 
https://www.youtube.com/watch?v=LUUbHSEsJjM

wierzy∏em w t´ metod´, dopóki nie zetknà∏em
si´ z tymi pacjentami. Mówi´, ˝e ci pacjenci
wyglàdajà tak dlatego, ˝e… noszà ze sobà zdj´-
cia RTG, karty informacyjne i majà depresj´. Ja
tego nie zmyÊli∏em, tak te zdj´cia wyglàdajà.
I prawie wszyscy z nich majà ten sam zespó∏
objawów: trudnoÊci w oddychaniu, strupienie,
krwawienie, Êluzoworopna – zielono˝ó∏ta – wy-
dzielina, ból, zmiana w postrzeganiu swojej kon-
dycji zdrowotnej i du˝a cz´Êç z nich ma depresj´
spowodowanà przewlek∏à chorobà. Nigdy nie sà-
dzi∏em, ˝e ci pacjenci b´dà mieli zaburzenia
emocjonalne, ale teraz myÊl´ inaczej. Chc´ wi´c
pokrótce zaprezentowaç dwa przypadki, z który-
mi si´ zetknà∏em i musia∏em si´ z nimi zmierzyç
i medycznie, i emocjonalnie.

54-letnia bia∏a kobieta, jej g∏ówna dolegli-
woÊç to uczucie zatkanego nosa od momentu ko-
smetycznej rynoplastyki przed czterema laty.
Przeby∏a uraz nosa w dzieciƒstwie. Skar˝y∏a si´
równie˝ na uczucie otumanienia – mówiliÊmy
o tym wczoraj przy stole w trakcie lunchu – czyli
na brak mo˝liwoÊci skupienia si´. Czy kiedykol-
wiek spotkaliÊcie si´ z takim objawem u które-
goÊ z waszych pacjentów? To zjawisko nazywa
si´ w medycznej literaturze aprosexia nasalis
– niezdolnoÊç do skupienia si´ z powodu choroby
nosa. Przeczyta∏em o tym oko∏o 15 lat temu.
Po raz pierwszy objaw ten zosta∏ opisany w Euro-
pie, prawdopodobnie na prze∏omie XVII i XVIII wie-
ku przez otologa Gillesa z Amsterdamu (Gilles
de Amsterdam). Pacjentka szeÊç miesi´cy wcze-
Êniej mia∏a operacj´ rekonstrukcyjnà – bez ˝adne-
go efektu, leczenie przeciwalergiczne przez dwa
lata – bez ˝adnej poprawy, i tu mo˝ecie zobaczyç,
nie mo˝ecie tego przeczytaç, przepraszam – ale to
jest ocena psychologiczna. Wys∏a∏em pacjentk´
do psychiatry, który okaza∏ si´ równie˝ internistà.
OkreÊli∏ on jej trudnoÊci w oddychaniu jako dusz-
noÊç, a nie objaw zwiàzany z l´kiem. Ta pacjentka
pope∏ni∏a samobójstwo w 1988 roku i ostrzega∏a
mnie przed tym, dlatego w∏aÊnie wys∏a∏em jà
do psychiatry. Byç mo˝e by∏ to jeden z tych
dziwnych zbiegów okolicznoÊci, które czasami si´
zdarzajà.

https://www.youtube.com/watch?v=LUUbHSEsJjM

prof. Eugene B. Kern 
– emerytowany profesor rynologii w Mayo Clinic,
Rochester (MN) USA
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Kolejny pacjent, który przyciàgnà∏ mojà
uwag´, by∏ 45-letnim bia∏ym m´˝czyznà – ban-
kierem i farmerem z Iowa. Jego g∏ównym pro-
blemem by∏y dolegliwoÊci zwiàzane z zatokami,
mia∏ uraz nosa w dzieciƒstwie, czego nast´p-
stwem by∏y trudnoÊci w oddychaniu. Przeby∏
septoplastyk´ i polipektomi´. Dwa lata wcze-
Êniej rozwin´∏a si´ u niego niezdolnoÊç do kon-
centracji, uczucie otumanienia, sennoÊç, roz-
dra˝nienie, trudnoÊci w oddychaniu. By∏ leczony
antybiotykami i poproszono mnie o konsultacj´
jego przypadku. Stwierdzi∏em u niego perforacj´
i zaleci∏em zastosowanie przegrodowego implantu.
Przeprowadzi∏em t´ operacj´ w 1993 roku, z powo-
du perforacji umieÊci∏em po prostu przegrodowy
implant. I widzicie, on nie ˝yje. W 1994 roku on
równie˝ pope∏ni∏ samobójstwo.

I z tego powodu musia∏em z∏o˝yç zeznanie i
t∏umaczyç si´ przed komisjà. To by∏o dla mnie
ostrze˝enie. Zapytajà ci´: czy wycinasz ma∏˝o-
winy? I jesteÊ w kropce. Jak odpowiesz na to py-
tanie? Literatura obfituje w opinie: wycinanie
ma∏˝owin nosowych dolnych jest OK. Chc´ zatem
powiedzieç krótko o zespole pustego nosa – co ja
rozumiem pod tym poj´ciem, co my rozumiemy
pod tym poj´ciem, czy ktokolwiek z was si´ z tym
spotka∏? JeÊli tak, to jak mo˝emy do tego proble-
mu praktycznie podejÊç. Jest par´ pomys∏ów,
które chcia∏bym tutaj przedstawiç: po pierwsze,
b∏ona Êluzowa nosa jest organem, ona tworzy
narzàd nosa, to tu wszystko si´ dzieje. Czterema
g∏ównymi funkcjami nosa sà: w´ch, funkcja
obronna, oddychanie, funkcja kosmetyczna. To sà,
tak przynajmniej sàdz´, cztery g∏ówne, podsta-
wowe funkcje nosa. I je˝eli mówimy o nawil˝a-
niu wdychanego powietrza – to jest to cz´Êç
funkcji oddechowej. Wydzielnicze IgA, IgG,
transport Êluzowo-rz´skowy, to wszystko sà ele-
menty funkcji obronnej.

W ten sposób chcia∏em wam pokazaç, ˝e b∏o-
na Êluzowa nosa jest rzeczywistym organem. I po-
myÊlcie o tym, tak sugeruj´, tak proponuj´ – pro-
sz´, myÊlcie o tym jak o uk∏adzie narzàdów, tak
jak myÊlicie o p∏ucach, wàtrobie jako uk∏adach
narzàdów czy o nerkach jako uk∏adzie narzàdów.
I za chwil´ poka˝´ wam dlaczego. Jak wiele z na-
rzàdu tutaj zosta∏o? Nie zosta∏o za wiele funkcjo-
nujàcej b∏ony Êluzowej. Powinna mieç rz´ski. Jak
myÊlicie, co jest tutaj? To w∏aÊnie rz´ski. Mam
krótki film, który nakr´ciliÊmy w naszym laborato-
rium w∏aÊnie po to, by pokazaç, jak rz´ski wyglà-
dajà, je˝eli dotychczas ich nie widzieliÊcie. I proste
rzeczy, jak fenylefryna, mogà sparali˝owaç rz´ski.
Jean Vining mówi∏a o badaniu, które przedstawi∏a
rok temu, na temat hipertonicznego roztworu soli,
który parali˝uje rz´ski.

MyÊl´, ˝e powinniÊmy zaczàç myÊleç o b∏o-
nie Êluzowej jako o narzàdzie nosa. Tu widzimy
prawid∏owy rytm uderzeƒ rz´sek… mo˝ecie
zobaczyç falujàcy brze˝ek szczoteczkowy. Aktu-
alnie dysponujemy narz´dziami, które sà to
w stanie zmierzyç metodami fotometrycznymi,
fotoelektronicznymi, które obliczajà cz´stotli-
woÊç uderzeƒ rz´sek. Uwa˝amy, ̋ e jest to bardzo
przydatne narz´dzie, poniewa˝ umo˝liwia na∏o-
˝enie miejscowo roztworu, ró˝nych Êrodków
farmakologicznych, i stwierdzenie, co si´ dzieje
z normalnà czynnoÊcià rz´sek. Chc´ wam po-
nownie pokazaç prawid∏owo bijàcy nab∏onek i ˝e
jakà mo˝e to spowodowaç odpowiedê. ¸atwo
zauwa˝yç, ˝e teraz mamy metody, za pomocà
których mo˝emy obliczyç uderzenia rz´sek. JeÊli
wi´c usuwacie ca∏à t´ tkank´, usuwacie funkcjo-
nujàcy nab∏onek rz´skowy. Tu zastosowano 0,5%
roztwór: brak uderzeƒ, sparali˝owaliÊmy rz´ski.
Fenylefryna, 0,5% fenylefryny mo˝e sparali˝o-
waç rz´ski. Jest wiele substancji, które sà w sta-
nie sparali˝owaç rz´ski, w tym hipertoniczny
roztwór soli.

Sugeruj´ zatem, by pami´taç o tym, gdy
wk∏adamy pacjentom ró˝ne preparaty do nosa.
Co stanie si´ wówczas z rz´skami, z transportem
Êluzowo-rz´skowym, nawet jeÊli nie mo˝emy
tego obiektywnie sprawdziç w naszych gabine-
tach, przede wszystkim tego, co si´ dzieje, gdy
usuwamy tkank´ funkcjonalnà. A oto model na
króliku, praca Judy Czai oraz Toma McCafrreya
z naszego laboratorium. To króliczy preparat, upu-
ÊciliÊmy kilka kropli tuszu indyjskiego, a badanie
zacz´liÊmy wczoraj, to jest w czasie rzeczywistym.
Spójrzcie, nasz tusz jest przemieszczany przez ak-
tywne rz´ski w stron´ naturalnego ujÊcia zatoki
szcz´kowej. Nast´pnie wywo∏aliÊmy przewlek∏y
stan zapalny u tego królika, myÊl´, ˝e by∏ chory
przez oko∏o 6 do 8 tygodni, i powtórzyliÊmy bada-
nie z tuszem. Kropla tuszu i mo˝ecie zobaczyç, co
si´ dzieje w przypadku infekcji. Dlatego gdy roz-
pylamy lek w nosie pacjenta, który ju˝ jest zain-
fekowany, nie spodziewajmy si´, ˝e transport
Êluzowo-rz´skowy b´dzie wystarczajàco wydaj-
ny, ˝eby podany lek dotar∏ do miejsca, do które-
go powinien dotrzeç.

To w∏aÊnie dlatego uwa˝am, ̋ e p∏ukanie jam
nosa jest prawdopodobnie lepszà metodà do po-
dania samego leku do jam nosa, które sà chore.

To tylko kilka myÊli, które, wydaje mi si´,
powinniÊmy mieç w g∏owie na ten temat. Wspo-
mnia∏em wczeÊniej o czterech istotnych funk-
cjach nosa, a przynajmniej ja uwa˝am je za
istotne. Pierwsza to w´ch, nast´pnie na pewno
funkcje obronna, oddechowa i na koƒcu kosme-
tyczna. Gdy niszczymy b∏on´ Êluzowà, uszkadzamy



jà lub usuwamy, te oddechowe i obronne funkcje
mogà byç znacznie zaburzone. I je˝eli chodzi
o funkcje oddechowe… ten szeroko otwarty nos.
Zmieniamy nos w jam´ ustnà, robimy szeroko
otwarty nos, co nie jest aerodynamicznie wydol-
ne, i wiemy od pacjentów i z naszych doÊwiad-
czeƒ z infekcjami górnych dróg oddechowych, ̋ e
oddychanie przez usta nie jest zadowalajàce.
W takim razie, czy przyjemniej jest oddychaç
przez nos, czy przez usta? Zdecydowanie przy-
jemniej oddycha si´ przez prawid∏owo dro˝ny
nos, który ma wàskie obrysy, ˝eby dobrze spe∏-
niaç swojà funkcj´ oddechowà.

JeÊli zostanie wyci´te zbyt du˝o tkanki,
wówczas szeroko otwarte nosy, takie jak ten, nie
spe∏niajà swojej funkcji oddechowej, nie wspo-
minajàc o funkcji obronnej. To jest to, co piszà
w literaturze: weê no˝yczki, wytnij i wyrzuç. Jest
w literaturze wiele, wiele artyku∏ów, nie mo-
g∏em tu ich wszystkich przytoczyç, mówiàcych
o resekcji ma∏˝owin nosowych dolnych, w któ-
rych zaleca si´ wykonywanie takich resekcji,
zmniejszanie ma∏˝owin przy u˝yciu lasera, przy-
najmniej cz´Êciowych resekcji.

Teraz przechodzimy do drugiego punktu.
W pierwszym mówi∏em o tym, ˝e b∏ona Êluzowa
jest narzàdem nosa. Teraz punkt drugi: czynno-
Êciowa pojemnoÊç zalegajàca nosa. Pytanie: jak
du˝o mo˝na wyciàç tkanki, by nos móg∏ nadal
prawid∏owo funkcjonowaç? Wiemy, ˝e mo˝emy
wyciàç oko∏o 80–90% wàtroby i wcià˝ zachowa
ona swojà prawid∏owà czynnoÊç. Jest tutaj sze-
roki margines bezpieczeƒstwa. Wiemy te˝, ˝e
mo˝emy usunàç nerk´ i pó∏ drugiej nerki i wcià˝
mieç prawid∏owà funkcj´ nerki. Jak wiele nosa
mo˝emy usunàç?

Nie sàdz´, ˝ebyÊmy to wiedzieli. Po pierw-
sze, jak wiele czynnoÊciowych badaƒ nosa mamy
do dyspozycji? Niewiele. Niewiele wi´c wiemy
na temat funkcji nosa, przynajmniej je˝eli chodzi
o funkcj´ oddechowà i obronnà, a zatem to tylko
zgadywanie. Po drugie, u pacjentów, których
widzia∏em, poka˝´ wam pokrótce ich dane, b∏o-
nie Êluzowej nosa, która pozosta∏a, zaj´∏o oko∏o
6 lat, by staç si´ niewydolnà. Zaj´∏o oko∏o 6 lat,
by sta∏a si´ niewydolna. To znaczy, ˝e gdy raz
nos zostanie poddany takiemu zabiegowi, po-
trzeba czasu, by pozostawiona cz´Êç tkanki,
czynnoÊciowa pojemnoÊç zalegajàca, za∏ama∏a
si´ i sta∏a niewydolna. Wobec tego myÊl o tym,
co pozostawiasz. To nie to, co wycinasz, a to, co
zostaje, musi funkcjonowaç – to funkcja odde-
chowa i obronna w przysz∏oÊci. Nie bàdê „turbi-
natorem”! To moja wiadomoÊç dnia: nie bàdê
„turbinatorem. Poniewa˝ pytanie, które sobie
zadajemy, brzmi: jak wiele nerki mo˝esz wyciàç,

jak wiele wàtroby, jak wiele nosa? Ja to robi∏em
– wycina∏em fragmenty tkanek z ma∏˝owin
– i tego dzisiaj ˝a∏uj´. Dlatego dziel´ si´ z wami
tym, co zaobserwowa∏em. A wy macie podejmo-
waç decyzje na podstawie swojego doÊwiad-
czenia i ∏àczyç je z doÊwiadczeniami innych.
Jak mówi powiedzenie: „Dobry osàd pochodzi
z doÊwiadczenia, a doÊwiadczenie przychodzi ze
z∏ych osàdów”. Ja pope∏ni∏em wiele z∏ych osà-
dów.

Oto kolejny wstrzàsajàcy przypadek. Tu jest
zdj´cie przed operacjà, tu po operacji. Ja tego nie
zmyÊli∏em. Z wszystkimi tymi przypadkami spo-
tka∏em si´ osobiÊcie. Ten jest nast´pny. Nic nie
pozostawiono. Spójrzcie na ten nos. Jak wiele
z funkcji obronnej i oddechowej jest w stanie daç
z siebie ta ma∏˝owina? Tak ten nos powinien wy-
glàdaç. W rzeczywistoÊci jest jednak zupe∏nie
inaczej. To, co pozosta∏o, nie wyglàda jak zdrowa
b∏ona Êluzowa. Pobra∏em z niej biopsj´, pobrali-
Êmy wycinki z tego, co zosta∏o, i spójrzcie: to jest
metaplazja p∏askonab∏onkowa. To nie jest ju˝
nab∏onek oddechowy. To skóra! Wi´c nie ma tu
˝adnego transportu Êluzowo-rz´skowego, prze-
pad∏. Nastàpi∏a metaplazja p∏askonab∏onkowa.
I to mi pomaga w myÊleniu o tym, jak b´dziemy
leczyç tych pacjentów. Jak b´dziemy leczyç tych
biednych pacjentów, którzy przychodzà ze stru-
pieniem, krwawieniem, trudnoÊciami w oddy-
chaniu, brakiem koncentracji, trudnoÊciami ze
snem, depresjà, a cz´Êç z nich z aprosexjà.

Tu mamy nast´pny przyk∏ad: przed i po ope-
racji. Ten sam pacjent. Przegroda wyprostowa-
na. A tu kolejny. I tu – chcia∏bym wam przeczy-
taç (...). Ma∏˝owiny zosta∏y wyci´te. Nadmierna
iloÊç tkanki ma∏˝owinowej zosta∏a... wyci´ta.
To mo˝e spowodowaç zespó∏ pustego nosa. Ten
pacjent cierpia∏ na ból. Praktycznie taki, jak ma-
jà pacjenci z nerwobólem. Rozmawia∏em z ane-
stezjologami i neurologami o mechanizmach
bólu fantomowego. Jeden rodzaj bólu, o którym
mówi∏a dr Vining dziÊ rano, to ból po operacji
Caldwella-Luca, opisywany w przynajmniej
kilku pracach, które czyta∏em. I mia∏o go kilku
pacjentów, których sam leczy∏em w ciàgu ostat-
nich kilku lat. Je˝eli mieli wykonanà operacj´
Caldwella-Luca, to cz´sto pytacie si´, gdzie jest
zlokalizowany ból? Boli mnie twarz. Je˝eli jest to
ból jednostronny, jest jeszcze ∏atwiej: boli mnie,
ale gdzie? – wskazuje palcem miejsce – dok∏ad-
nie tutaj! I wtedy zazwyczaj zak∏adam blokad´
z Xylocainà, podaj´ znieczulenie na dziàs∏o
pod warg´ na oko∏o 5 minut, tak jak to robià den-
tyÊci. U˝ywam ig∏y 30 i podaj´ lek niekoniecznie
do nerwu podoczodo∏owego, ale w t´ okolic´.
JeÊli ból znika, to jest to najprawdopodobniej ból
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neuropatyczny, wtórny do operacji Caldwella-
-Luca. Wtedy wysy∏am ich do kliniki leczenia bó-
lu w celu leczenia nortryptylinà albo rozwa˝enia
blokady nerwowej.

MyÊl´, ˝e to pozwala okreÊliç, czy dzieje si´
coÊ niepokojàcego z zatokà, zw∏aszcza je˝eli nie
ma zmian w TK. To ból neuropatyczny. Ci pa-
cjenci majà podobny rodzaj bólu. Nazywamy to
zespo∏em pustego nosa dr Stenquist. Doktor
Stenquist, która wizytowa∏a nasze laboratorium
w 1994, zauwa˝y∏a obrazy TK i powiedzia∏a:
„Doktorze Kern, te klisze wyglàdajà tak, jakby
by∏y puste! Ci pacjenci majà puste g∏owy!”
I w ten sposób powsta∏ zespó∏ pustego nosa
dr Stenquist. O takim typie obrazu rozmawiamy.
Ten nos jest pusty. Pacjent ma strupienie, krwa-
wienie, uczucie przykrego zapachu z powodu
nadmiernego wzrostu bakterii, odoru b´dàcego
skutkiem bakteryjnego metabolizmu, nawraca-
jàce infekcje, ból i depresj´. Eric Moore, który
jest jednym z naszych rezydentów, bada∏ tych
przyk∏adowych pacjentów. Zrobi∏ to kilka lat te-
mu, zanim zakoƒczy∏ swoje szkolenie. Wyniki
znajdujà si´ w jego publikacji w American Jour-
nal of Rhinology. To sà wszyscy pacjenci, których
widzia∏em i 100% z nich ma strupienie, 50% ja-
kiegoÊ rodzaju depresj´ emocjonalnà, 33% krwa-
wienia z nosa i anosmi´.

Takie sà cechy tych nosowych kalek, jak ich
nazywamy. I to z powodu niez∏oÊliwej choroby,
to nie jest skutek bocznej rhinotomii czy przy-
Êrodkowej maksillektomii przy odwróconym
brodawczaku. Tych pacjentów zawsze prosi∏em
o poprzednie zdj´cia TK. WÊród 222, których
ocenia∏em, zaobserwowa∏em niedro˝ny nos,
strupienie, krwawienie, nawracajàce infekcje,
ból, odór, zaburzenia w´chu, depresj´. I niewa˝-
ne, w jaki sposób my to wytniemy czy potniemy,
to sà objawy, które widzimy. I, jak wynika z pra-
cy Erica Moore’a, zaj´∏o to 6 lat, ˝eby te objawy
sta∏y si´ obrazem niewydolnoÊci pozostawionej
tkanki. Bàdê konserwatywnym chirurgiem, po-
niewa˝ nast´pstwa mogà byç powa˝ne. To jest
to, co widzimy. Pami´tajcie, je˝eli pobierzemy
wycinek – zobaczycie skór´. Jest tu niewielka
iloÊç rz´sek w próbce, ale g∏ównie jest to meta-
plazja p∏askonab∏onowa. To skóra jest teraz
w nosie. Brak nab∏onka oddechowego. W takim
razie co robimy? Ten cz∏owiek mia∏ wyci´te ma∏˝o-
winy, co robimy? U˝ywam wówczas miejscowo
roztworu Wilsona, 80 mg gentamycyny w 1 litrze
soli, ˝eby przynajmniej usunàç zanieczyszcze-
nia, poniewa˝ nie ma rz´sek na skórze, wi´c
trzeba to mechanicznie oczyÊciç.

Nast´pnie antybiotykoterapia systemowa,
nie sàdz´, ˝eby dzia∏a∏a skutecznie, poniewa˝
– musicie to zobaczyç – jak mo˝e przejÊç przez
b∏on´ podstawnà, przez skór´ w wystarczajàco
wysokim st´˝eniu, ˝eby wp∏ynàç na bakterie,
które rosnà w jamach zatok. Pami´tajcie wi´c
– tutaj jest skóra, dlatego miejscowe p∏ukanie
jest podstawowym leczeniem razem ze wspar-
ciem – czasem u˝ywamy preparatu geranium,
który ma przyjemny zapach, poniewa˝ ci pacjen-
ci cz´sto narzekajà, cz∏onkowie ich rodzin tak˝e,
na przykry zapach, odór saprofitów w nosie.
JeÊli wolisz, jest to rezultat bakteryjnego meta-
bolizmu – gazów – wi´c chcesz zmniejszyç iloÊç
bakterii. W tej sytuacji u˝ywamy roztworu Wil-
sona: 80 mg gentamycyny w litrze soli do miej-
scowych irygacji, by usunàç bakterie. Czasami,
gdy pacjenci mówià, ˝e nie mogà oddychaç,
wk∏adamy im watk´ do nosa, prosto do kàta za-
stawki nosa. Czasami ∏apià si´ wtedy za klatk´
piersiowà i mówià: „tak, mog´ teraz oddychaç”.
Widzia∏em to wiele razy, próbujemy zastàpiç
czymÊ opór. Wykonywa∏em wewnàtrznosowe
procedury mikroplastyczne, by∏y próby z wyko-
rzystaniem hydroksyapatytu – jeden z kolegów
w Europie go u˝ywa, i myÊl´ o tuzinie lub dwóch
pacjentów. Przeszczepy b∏ony Êluzowej nie dzia-
∏ajà, przynajmniej nie w moich r´kach, i nigdy
nie u˝ywa∏em ekspandera tkanek, by wytworzyç
czasowy rezystor.

Kontrola bólu jest trudna. Podajemy 4% Xylo-
cainy do zwoju klinowo-podniebiennego, by za-
obserwowaç, czy ból przechodzi. Lubi´ patrzeç
na pacjentów, gdy w trakcie bólu spryskam ich
nos i po∏o˝´ 4% lidokain´ na bawe∏nianym
sàczku do zwoju klinowo-podniebiennego. Mówià
wtedy: „tak, tak, ból jest mniejszy, nie ma go”.
Wówczas u˝ywam fenolu, nauczy∏em si´ tego
od Vernona-Greya oko∏o 25 lat temu. U˝ywam
88% fenolu, ̋ eby wysuszyç, nast´pnie porzàdnie
znieczuliç nos. OpisaliÊmy w literaturze, tak my-
Êl´, 12 przypadków, 12 pacjentów i oko∏o 80%
z nich osiàgn´∏o kontrol´ bólu przez 6–12 mie-
si´cy. Staramy si´ zniszczyç ∏uk odruchowy.
Je˝eli nie jesteÊmy w stanie zablokowaç nosa
4% Xylocainà, u˝ywamy nortryptyliny – mam le-
karzy z kliniki leczenia bólu, którzy systemowo
leczà nortryptylinà. JesteÊmy w trakcie analizo-
wania danych (...).

Wnioski: bàdê ostro˝nym chirurgiem, ponie-
wa˝ gdy raz usuniesz tkank´, ona nie odroÊnie. 

MyÊl´, ̋ e na tym zakoƒcz´ mojà prezentacj´.
Dzi´kuj´ Paƒstwu za uwag´. . ●

T∏umaczy∏: lek. Wojciech Wadowski 
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KoÊció∏ od zarania dziejów by∏ zaanga˝owa-
ny w dzia∏alnoÊç na rzecz osób nies∏yszàcych
i g∏uchych. Bogdan Szczepankowski, wybitny
polski surdopedagog i logopeda, ekspert j´zyka
migowego, profesor Uniwersytetu Stefana
Kardyna∏a Wyszyƒskiego podaje, ˝e pierwsza
informacja pisemna na ten temat pochodzi
od Êw. Bedy (ok. 673–735), anglosaskiego be-
nedyktyƒskiego mnicha. Âw. John z Beverley
(zm. w 721), biskup Hexham, a nast´pnie Yorku
w Anglii ok. 683 roku by∏ pedagogiem osoby g∏u-
choniemej. Z KoÊcio∏em zwiàzani byli tak˝e inni
nauczyciele g∏uchoniemych, m.in. ̋ yjàcy w XVI w.
Pedro Ponce de Leon (1520–1584), hiszpaƒski
benedyktyƒski mnich, oraz Êw. Franciszek Salezy
(1567–1622), filozof i uczony, biskup Genewy,

ÂW. FILIPPO SMALDONE 
(1848–1923)

– NAUCZYCIEL G¸UCHONIEMYCH

The teacher of deaf and dumb persons. The achieve-
ments of the ecclesiastics in the education of the
deaf and dumb persons in Europe since the seventh
century are presented shortly first of all. The activity
of Filippo Smaldone (1848–1923), an Italian priest
in teaching deaf and dumb persons in Italy and Brazil
is presented. Filippo Smaldone was canonized in 2006.

(Mag. ORL, 2018, 67, XVII, 100–103)
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history of otiatrics, treatment of deaf and dumb 
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laryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi
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za∏o˝yciel zakonu Nawiedzenia NajÊwi´tszej
Maryi Panny (Sióstr Wizytek). Instytut dla G∏ucho-
niemych w Pary˝u, jednà z pierwszych szkó∏ dla
nies∏yszàcych, za∏o˝y∏ opat Charles Michel de
l'Epée (1712–1789)1.

Jego dzie∏o kontynuowa∏ ks. Roch-Ambroise
Cocurron Sicard (1742–1822). W wielu innych
krajach, jak np. we W∏oszech, Holandii, a tak˝e
w Polsce, poczàtki kszta∏cenia g∏uchych oraz nie-
s∏yszàcych wià˝à si´ z dzia∏alnoÊcià KoÊcio∏a.
Instytut G∏uchoniemych i Ociemnia∏ych w War-
szawie, za∏o˝ony w 1817 roku przez ks. Jakuba
Falkowskiego (1775–1848)2, by∏ drugà tego typu
placówkà na ziemiach polskich po utworzonym
w 1805 roku Instytucie G∏uchoniemych w Roma-
nowie na Wo∏yniu3. 

Jednym z licznych duchownych zaanga˝owa-
nych w nauczanie g∏uchoniemych by∏ Filippo
Smaldone. Urodzi∏ si´ 27 lipca 1848 r. w Neapolu.
Jego rodzina, zwiàzana z monarchià Burbonów,
w wyniku przemian politycznych wià˝àcych si´ ze
zjednoczeniem W∏och, tzw. risorgimento4, znacz-
nie zubo˝a∏a. M∏odego Fillippo nie fascynowa∏a
jednak polityka, nie interesowa∏y go równie˝
sprawy materialne. DoÊç wczeÊnie odkry∏ w sobie
kap∏aƒskie powo∏anie. Wstàpi∏ do seminarium du-
chownego w Neapolu i wiele czasu poÊwi´ca∏ ubo-
gim oraz osobom ze „spo∏ecznego marginesu”.
Szczególnie opiekowa∏ si´ g∏uchoniemymi, wów-
czas pozostawionymi na ∏ask´ losu. Przed otrzyma-
niem ni˝szych Êwi´ceƒ kap∏aƒskich przeniesiono
go z Neapolu do archidiecezjalnego seminarium
w Rossano Calabro, w najbardziej na po∏udnie wy-
suni´tym regionie Italii. Powróci∏ jednak do macie-
rzystej archidiecezji, kontynuujàc studia. Pozwole-
nie nowego ordynariusza umo˝liwi∏o mu dalszà
prac´ z g∏uchoniemymi. Po otrzymaniu Êwi´ceƒ
subdiakonatu oraz diakonatu 27 marca 1871 roku
oraz uzyskaniu dyspensy ze wzgl´du na brak ka-
nonicznego wieku wyÊwi´cono go na kap∏ana
23 wrzeÊnia 1871 roku. By∏ kolejno katechetà
w kilku parafiach, m.in. w parafii Êw. Katarzyny
na Wielkim Rynku w Neapolu. Pe∏ni∏ tak˝e pos∏ug´
w wielu szpitalach oraz odwiedza∏ chorych w do-
mach. Pomaga∏ chorym podczas wielkiej epidemii
d˝umy, zarazi∏ si´ tà chorobà, a wyzdrowia∏ dzi´ki
nadzwyczajnej pomocy Madonny z Pompei, do któ-
rej ̋ ywi∏ dozgonnà wdzi´cznoÊç. 

Pracujàc wÊród g∏uchoniemych, poszukiwa∏
ciàgle nowych terapeutycznych metod, a nie znaj-
dujàc ich, by∏ zdecydowany wyjechaç na misje za-
graniczne. Za namowà spowiednika kontynuowa∏
jednak prac´ z niedos∏yszàcymi i g∏uchoniemymi.
Zdobywszy wi´ksze pedagogiczne doÊwiadczenie,
za∏o˝y∏ specjalny dom dla g∏uchoniemych, prowa-
dzony tak przez Êwieckich, jak i kap∏anów. 25 mar-

ca 1885 roku uda∏ si´ wraz z ks. Lorenzo Apicella
do Lecce, jednego z najpi´kniejszych miast po∏u-
dnia Italii, zwanego ze wzgl´du na unikatowe ba-
rokowe zabytki „Florencjà po∏udnia”. Tam otwo-
rzy∏ zak∏ad dla g∏uchoniemych, kierowany przez
grup´ jego penitentek. Po zatwierdzeniu nowej
wspólnoty przez biskupa Lecce, powsta∏ zalà˝ek
Zgromadzenia Sióstr Salezjanek od NajÊwi´tszych
Serc. Nowy instytut dla g∏uchoniemych rozwija∏
si´ niezwykle dynamicznie, co spowodowa∏o, ˝e
otwierano kolejne domy dla g∏uchoniemych
dziewczàt z ubogich rodzin, a póêniej dla niewi-
domych i sierot oraz dzieci porzucanych przez ro-
dziców. Otwiera∏ tak˝e szko∏y z internatami oraz
bursami dla uczàcych si´ dziewczàt. Macierzysty
zak∏ad w Lecce rozwinà∏ si´ znacznie, doczeka∏ si´
dwóch sekcji – dla dziewczàt i dla ch∏opców5. 

Ks. Smaldone przeniós∏ si´ nast´pnie do du˝e-
go, opuszczonego klasztoru w Scalze, a w 1897 roku
do Bari. Boryka∏ si´ z rozlicznymi trudnoÊciami,
poniewa˝ w∏adze tak koÊcielne, jak i Êwieckie
niejednokrotnie traktowa∏y go w sposób wysoce
nieprzychylny. Publicysta „Osservatore Romano”
pisa∏, ˝e „mimo przeszkód, które przyjmowa∏ jako
oczyszczajàcà prób´, przez prawie czterdzieÊci lat
stara∏ si´ zaspokajaç potrzeby duchowe i materialne
zak∏adanych domów i okazywa∏ wszystkim ojcow-
skie serce”. 

Oprócz dyrektorowania zak∏adowi w Lecce
by∏ kanonikiem katedry w Lecce, ojcem duchow-
nym i spowiednikiem kap∏anów, seminarzystów
i wielu zakonnych wspólnot, w tym za∏o˝onego
przez siebie zgromadzenia Sióstr Salezjanek.
Ksiàdz Smaldone by∏ za∏o˝ycielem kolejnych
szkó∏, tak˝e w Brazylii, twórcà Ligi Euchary-
stycznej dla kap∏anów i osób Êwieckich, jak rów-
nie˝ superiorem Kongregacji Misjonarzy Ludo-
wych Âw. Franciszka Salezego. Otrzyma∏ za t´
wszechstronnà dzia∏alnoÊç papieskie odznacze-
nie „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Pod koniec ˝ycia cierpia∏ na cukrzyc´ i ró˝-
norakie schorzenia, szczególnie kardiologiczne,
znoszàc je z nadzwyczajnà pogodà. Zmar∏ w opi-
nii Êwi´toÊci w Lecce 4 czerwca 1923 roku.6

Ten cz∏owiek, który obserwujàc ludzkà s∏a-
boÊç, nie potrafi∏ przejÊç obok niej oboj´tnie, zo-
sta∏ beatyfikowany przez Jana Paw∏a II 12 maja
1996 roku, a kanonizowany przez Benedykta
XVI 15 paêdziernika 2006 roku Jan Pawe∏ II po-
Êwi´ci∏ b∏. Filipowi nast´pujàcy passus swojego
kazania, wyg∏oszonego w Rzymie w czasie be-
atyfikacji: [„Kto zaÊ Mnie mi∏uje, ten b´dzie umi-
∏owany przez Ojca mego, a równie˝ ja b´d´ go mi-
∏owa∏ i objawi´ mu siebie”] J 14,21. Tak˝e Filip
Smaldone, kap∏an w Lecce, g∏´boko prze˝ywa∏
mi∏oÊç do Boga i bliêniego, i by∏ jej wcieleniem:
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przez ca∏e ˝ycie wykazywa∏ nieustannà trosk´
o ubogich i niezwyk∏à energi´ apostolskà. Ten
wielki Êwiadek mi∏osierdzia zrozumia∏, ˝e powi-
nien pe∏niç swojà misj´ na po∏udniu W∏och, ota-
czajàc szczególnà opiekà g∏uchoniemych i kszta∏-
càc ich, aby mogli aktywnie uczestniczyç w ˝yciu
spo∏ecznym.

G∏´boka i mocna duchowoÊç kap∏aƒska, kar-
miona modlitwà, medytacjà i pokutà, tak˝e ciele-
snà, kaza∏a mu pe∏niç pos∏ug´ spo∏ecznà otwartà
na nowatorskie idee zrodzone przez autentycznà
mi∏oÊç pasterskà.

Ten wielkoduszny kap∏an, prawdziwa per∏a
duchowieƒstwa po∏udniowych W∏och, za∏o˝yciel

Zgromadzenia Sióstr Salezjanek od NajÊwi´t-
szych Serc, zajmujàcego si´ przede wszystkim
kszta∏ceniem g∏uchoniemych, zostaje dziÊ uka-
zany KoÊcio∏owi powszechnemu jako godny czci,
aby wszyscy wierni, idàc za jego przyk∏adem,
umieli dawaç Êwiadectwo ewangelii mi∏oÊci
w naszej epoce, zw∏aszcza poprzez trosk´ o naj-
bardziej potrzebujàcych”8.

Obecnie za∏o˝ona przez Êw. Filippo Smaldone
kongregacja prowadzi m.in. dwanaÊcie szkó∏ dla
g∏uchych i niedos∏yszàcych, w tym 9. we W∏o-
szech i 3 w Brazylii. Âw. Filippo Smaldone zosta∏
og∏oszony kolejnym patronem g∏uchych i nies∏y-
szàcych oraz ich nauczycieli i duszpasterzy 9. ●
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W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2017 roku
ju˝ po raz pi´tnasty odby∏a si´ mi´dzynarodowa
konferencja rynologiczna RhinoForum 2017,
organizowana przez Klinik´ Otorynolaryngologii
Wydzia∏u Lekarsko-Dentystycznego Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego, Stowarzysze-
nie „Rynologia Polska” oraz Sekcj´ Rynologii
i Chirurgii Plastycznej Twarzy Polskiego Towa-
rzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy
i Szyi. Obrady mia∏y miejsce w hotelu Sound
Garden w Warszawie. RhinoForum od lat jest ce-
nionym i wyczekiwanym wydarzeniem, które
rokrocznie oferuje mo˝liwoÊç uczestniczenia
w wyk∏adach, panelach, sesjach plenarnych i in-
strukta˝owych oraz w warsztatach prowadzo-
nych przez najwybitniejszych ekspertów z kraju
i ze Êwiata. O wielkim sukcesie RhinoForum
Êwiadczy niezwyk∏a frekwencja podczas trzy-
dniowych obrad – niemal 800 zarejestrowanych
uczestników z 17 krajów. WÊród zaproszonych
wyk∏adowców, oprócz rodzimych ekspertów,
znaleêli si´ równie˝ znakomici rynolodzy z Wiel-
kiej Brytanii, Czech, Stanów Zjednoczonych,
Holandii, Belgii, Niemiec, Portugalii, Arabii Sau-
dyjskiej, Egiptu, Indii, Turcji i ¸otwy.

W tegorocznym programie RhinoForum
znalaz∏y si´ tematy adresowane do laryngologów
zainteresowanych chirurgià nosa, zatok przynoso-

wych i podstawy czaszki, jak równie˝ zagadnienia
kluczowe w codziennej praktyce ambulatoryjnej.
Program podzielono tradycyjnie na trzy g∏ówne
bloki tematyczne: „RozmaitoÊci rynologiczne”,
warsztaty „Rhinoplasty Masterclass” oraz mi´dzy-
narodowe seminarium „Chrapanie i bezdechy
dla laryngologów”. Po raz pierwszy w programie
znalaz∏o si´ równie˝ minisympozjum poÊwi´cone
interdyscyplinarnej tematyce bólów g∏owy.

Pierwszy dzieƒ konferencji rozpoczà∏ pokaz
chirurgii endoskopowej zatok przynosowych na pre-
paracie sekcyjnym, poprowadzony przez gospo-
darza RhinoForum prof. Antoniego Krzeskiego.
Profesor, bazujàc na swoim wieloletnim do-
Êwiadczeniu rynochirurga, pokazywa∏ uczest-
nikom, jak operowaç bezpiecznie i skutecznie.
Zwraca∏ uwag´ nie tylko na technik´ chirurgii
endoskopowej, ale równie˝ na przygotowanie
i u∏o˝enie pacjenta, a tak˝e na dobór odpowied-
niego instrumentarium.

Podczas kolejnej sesji warsztatów praktycz-
nych prof. Philippe Eloy z Belgii podzieli∏ si´
swoim doÊwiadczeniem w post´powaniu z bro-
dawczakiem odwróconym. Nast´pnie prof. Robert
Kern z Northwestern Memorial Hospital w Sta-
nach Zjednoczonych przedstawi∏ zagadnienie
indywidualnego post´powania w przewlek∏ym
zapaleniu zatok przynosowych. 

RHINOFORUM  2017
SPRAWOZDANIE
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Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´ znako-
mite warsztaty przygotowane przez prof. Islama
R. Herzallaha, eksperta z Arabii Saudyjskiej
i Egiptu. Tematem by∏y anatomiczne punkty topo-
graficzne w bezpiecznej i skutecznej chirurgii en-
doskopowej zatok przynosowych. Prof. Herzallah,
prezentujàc bogaty materia∏ zdj´ciowy i filmo-
wy, omówi∏ aspekty kliniczne anatomii zatok
przynosowych. W niezwykle przejrzysty sposób
usystematyzowa∏ dost´pnà na ten temat naj-
nowszà wiedz´, popartà doÊwiadczeniami w∏a-
snymi. Warsztaty pozytywnie odebrali nie tylko
szkolàcy si´ rezydenci, ale równie˝ bardziej
doÊwiadczeni rynochirurdzy. 

Sukcesem okaza∏o si´ czwartkowe minisym-
pozjum: „Bóle g∏owy”, widziane z perspektywy
laryngologa i lekarza rodzinnego, przygotowane
przez dr. med. Marcina Straburzyƒskiego oraz
dr med. Eliz´ Bro˝ek-Màdry. Do omawiania tego
trudnego i niejednokrotnie bagatelizowanego
tematu zaproszono eksperta w dziedzinie neuro-
logii dr hab. med. Izabel´ Domitrz z Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego, która przed-
stawi∏a temat pierwotnych bólów g∏owy. Terapi´
bólu g∏owy i twarzy szczegó∏owo omówi∏a
dr med. Ma∏gorzata Malec-Milewska, specjalista
anestezjolog, kierownik Oddzia∏u Klinicznego
Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP,
ceniony ekspert w leczeniu bólu. 

W programie czwartkowych wyk∏adów znala-
z∏y si´ równie˝ dwie sesje poÊwi´cone tematom
wolnym. W pierwszej sesji zespó∏ z Uniwersy-
tetu ¸otwy przedstawi∏ dwie prezentacje doty-
czàce rynomanometrii czterofazowej. Nast´pnie
dr hab. med. Jaros∏aw Mi∏oƒski z Uniwersytetu
Medycznego w ¸odzi omówi∏ temat etiologii,
diagnostyki i leczenia brodawczaków odwróco-
nych jam nosa i zatok przynosowych w materiale
Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Laryngolo-
gicznej, Audiologii i Foniatrii. Kolejne trzy prace
wyg∏osili lekarze zespo∏u prof. A. Krzeskiego
z Kliniki Otorynolaryngologii Wydzia∏u Lekar-
sko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego. Dr Ma∏gorzata Tomaszewska
przedstawi∏a przypadek zaniewidzenia jako po-
wik∏ania przewlek∏ego zapalenia zatoki klino-
wej. Dr Martyna Waniewska-¸´czycka omówi∏a
temat sarkoidozy jam nosa, a dr Agnieszka
Chmielewska – zespó∏ niemej zatoki. Na zakoƒ-
czenie pierwszej cz´Êci tematów wolnych
dr med. Pawe∏ Chmielik z Oddzia∏u Otorynola-
ryngologii Dzieci´cej Szpitala w Dziekanowie
LeÊnym mówi∏ o wyst´powaniu deformacji roz-
wojowej masywu szcz´kowo-sitowego u dzieci
z zaburzeniami dro˝noÊci nosa. 

Drugà cz´Êç bloku tematów wolnych rozpo-
cz´∏y wyk∏ady lekarzy zespo∏u prof. A. Krzeskiego.
Dr Agnieszka Machulak poruszy∏a trudny temat
raka przedsionka nosa. Dr Weronika Jaremek-
-Ochniak mówi∏a o ziarniniakowm zapaleniu
wargi, a dr Olga Jurek przedstawi∏a temat czer-
niaka zatok przynosowych. Nast´pnie dr Woj-
ciech Wadowski omówi∏ zagadnienie neuropatii
nerwu trójdzielnego. Kolejny wyk∏ad, dotyczàcy
zastosowania zaawansowanych metod eksplora-
cji danych do predykcji wyników ESS, przedsta-
wi∏a dr Joanna Szaleniec z Katedry i Kliniki
Otolaryngologii Uniwersytetu Jagielloƒskiego
Collegium Medicum. Na zakoƒczenie sesji „Tema-
ty wolne” wystàpi∏ dr B∏a˝ej GrzeÊkowiak z Od-
dzia∏u Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicz-
nej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
Omówi∏ wp∏yw nasàczania biodegradowalnych
opatrunków nosowych roztworem substancji lecz-
niczej na przebieg procesu gojenia i komfort pa-
cjenta po zabiegach endoskopowych nosa i zatok.

Program drugiego dnia obrad by∏ niezwykle
urozmaicony. W g∏ównej sali konferencyjnej,
po oficjalnych s∏owach powitania gospodarza
RhinoForum prof. A. Krzeskiego, uczestnicy wy-
s∏uchali wyk∏adu inauguracyjnego prof. Egberta
H. Huizinga z Holandii, niekwestionowanego
autorytetu w dziedzinie chirurgii nosa, autora
znakomitych ksià˝ek rynologicznych. W swojej
prelekcji profesor szeroko omawia∏ temat nosa,
jego kszta∏tu i funkcji, która w rynochirurgii po-
winna byç zawsze traktowana priorytetowo.
Z dystansem i humorem przedstawi∏ zadania
nosa w Êwiecie ludzi i zwierzàt. Obrazowo zapre-
zentowa∏ równie˝ anatomi´ nosa, podkreÊlajàc
istotne struktury anatomiczne generujàce opór
dla przep∏ywajàcego powietrza oraz elementy
budowy nosa zewn´trznego zapewniajàce mak-
symalnà stabilnoÊç. 

W dalszej cz´Êci sesji uczestnicy wys∏uchali
dwóch znakomitych wyk∏adów na zaproszenie.
Pierwszy, dotyczàcy zapalenia b∏ony Êluzowej
nosa i zatok niepoddajàcego si´ leczeniu, wyg∏o-
si∏ prof. Phillipe Eloy. Profesor podkreÊli∏ zna-
czenie terapii spersonalizowanej, stworzonej
z zastosowaniem mechanizmów molekularnych
zapalenia zatok (ang. endotypes driven therapy).
Przypomnia∏ równie˝ o tym, co le˝y u podstaw
choroby niepoddajàcej si´ leczeniu, o konieczno-
Êci analizowania czynników zale˝nych stricte
od pacjenta oraz o wp∏ywie chorób wspó∏istnie-
jàcych na przebieg leczenia. W kolejnym wyk∏a-
dzie prof. Robert Kern omówi∏ wnikliwie zagad-
nienia biologii i genetyki przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych (PZZP). Wspomnia∏ o genach,
które powiàzano z patogenezà przewlek∏ego za-
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palenia zatok, i o trudnoÊciach w opracowaniu
genotypów PZZP. Profesor przedstawi∏ te˝ nowà
gam´ leków (zarejestrowanych przez FDA i pre-
paratów w fazie badaƒ klinicznych) wymierzo-
nych w mechanizmy molekularne prowadzàce
do przewlek∏ego zapalenia w obr´bie b∏ony
Êluzowej nosa i zatok. 

Personalizacja diagnostyki i leczenia PZZP
by∏a równie˝ tematem obrad okràg∏ego sto∏u.
Zaproszeni eksperci, a wÊród nich prof. P. Eloy,
prof. M. Misio∏ek, dr hab. med. P. Burduk,
dr S. Carrie, dr P. Andrews oraz dr S. K. Ahmed,
omawiali trudne i dyskusyjne przypadki kli-
niczne. Dwie kolejne sesje poÊwi´cono wyk∏a-
dom rynologów brytyjskich. Dr Claire Hopkins
z Guy’s and St. Thomas Hospitals mówi∏a o za-
pobieganiu, diagnostyce i leczeniu zachowaw-
czym PZZP. Dr Shahzada K. Ahmed z University
Hospitals Birmingham poruszy∏ temat desensy-
tyzacji w polipach nosa zwiàzanych z astmà aspi-
rynowà. Dr Sean Carrie z The Newcastle upon
Tyne Hospitals rozpocz´∏a blok wyk∏adów na te-
mat chirurgii zatok przynosowych, omawiajàc
dost´py do zatoki czo∏owej. Nast´pnie dr Claire
Hopkins podj´∏a trudny temat rewizji zatok przy-
nosowych, zwracajàc uwag´ na pu∏apki prowa-
dzàce do powik∏aƒ oraz niepowodzenia terapii.
Dr Peter Andrews z University College z Londynu
przedstawi∏ temat operacji perforacji przegrody
nosa. Dr James Tysome z Cambridge University
Hospitals omówi∏ technik´ balonoplastyki tràbki
s∏uchowej. Nast´pnie dr Claire Hopkins wyjaÊni∏a
rol´ Systemu Nawigacji Obrazem i balonoplastyki
w chirurgii zatok przynosowych. Na zakoƒczenie
brytyjskich sesji dr Sean Carrie przedstawi∏a te-
mat guzów nosa i zatok przynosowych. 

W programie piàtkowych obrad nie zabrak∏o
tematów bliskich lekarzom zainteresowanym
leczeniem zachowawczym. Pierwsza sesja, wzo-
rem lat ubieg∏ych, by∏a poÊwi´cona zagadnie-
niom z zakresu pediatrii. Prof. Marek Kulus,
kierownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii
Wieku Dzieci´cego Warszawskiego Uniwersyte-
tu Medycznego, podpowiada∏, czy stosowaç
mukolityki. Dr med. Anna Zawadzka-Krajewska
omówi∏a fenotypy nie˝ytu nosa. Nast´pnie
dr med. Witold Bartosiewicz mówi∏ o swoistych
terapiach alergenowych. Dr hab. Wojciech Feleszko
przedstawi∏ wyk∏ad na temat immunologicznego
post´powania w przewlek∏ych nawracajàcych
chorobach górnych dróg oddechowych. Na za-
koƒczenie dr Stanis∏aw Bogus∏awski poruszy∏
problem zaburzeƒ snu u dzieci. 

Ciekawy wyk∏ad na zaproszenie wyg∏osi∏
dr Róbert Késmárszky z Francji. Na podstawie
bogatego materia∏u zdj´ciowego zaprezentowa∏

przypadki powik∏aƒ zapaleƒ zatok przynosowych
w obr´bie oczodo∏u. W sesji poÊwi´conej proble-
matyce krwotoków z nosa prof. Micha∏ Polguj
z Uniwersytetu Medycznego w ¸odzi omówi∏ od-
miennoÊci budowy anatomicznej twarzoczaszki
i przebiegu naczyƒ istotne w kontekÊcie wyst´-
powania i leczenia krwotoków z nosa. Nast´pnie
dr hab. med. Andrzej SieÊkiewicz z Uniwersytetu
Medycznego w Bia∏ymstoku przedstawi∏ znako-
mità prezentacj´ na temat technik endoskopo-
wych w leczeniu krwotoków z nosa. Wyk∏ad
wzbogaci∏y praktyczne wskazówki dotyczàce za-
opatrywania krwotoków oraz obszerny materia∏
filmowy. Problem dost´pów zewnàtrznosowych
w leczeniu krwotoków z nosa poruszy∏a prof.
Wioletta Pietruszewska z Uniwersytetu Medycz-
nego w ¸odzi. Nast´pnie prof. Ludomir Stefaƒ-
czyk, kierownik Zak∏adu Radiologii i Diagnostyki
Obrazowej w Instytucie Radiologii Uniwersytetu
Medycznego w ¸odzi, mówi∏ o miejscu radiologii
interwencyjnej u chorych z krwotokami nosa. 

Ciekawà sesj´ z zakresu mikrobiologii przy-
gotowa∏a wraz z zespo∏em prof. Eugenia Gospo-
darek-Komkowska, kierownik Katedry i Zak∏adu
Mikrobiologii Wydzia∏u Farmaceutycznego Col-
legium Medium im. Ludwika Rydygiera w Byd-
goszczy, Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w To-
runiu. WyjaÊni∏a znaczenie mikrobiomu cz∏owie-
ka w okresie zdrowia i w chorobach. Nast´pnie
dr med. Agnieszka Mikucka poruszy∏a temat
przydatnoÊci badania mikrobiologicznego w do-
borze antybiotykoterapii. Dr med. Alicja S´kow-
ska omówi∏a problem wirusowego zaka˝enia
uk∏adu oddechowego, a dr med. Aleksander
Deptu∏a odpowiada∏ na pytanie, kiedy i jak d∏ugo
stosowaç antybiotyki. 

Tegoroczne RhinoForum zaszczyci∏a repre-
zentacja naszych bliskich sàsiadów, rynologów
czeskich. Prof. Pavel Kominek z Ostrawy mówi∏
o wewnàtrznosowej chirurgii dróg ∏zowych. Na-
st´pnie prof. Viktor Chrobok z Hradec Kralove
poruszy∏ temat zatokopochodnego zapalenia
oczodo∏u, a dr med. Petr Matoušek przedstawi∏
endoskopowe dost´py do oczodo∏u. Na zakoƒ-
czenie sesji dr hab. Petr Čelakovsky̌ z Pragi zre-
ferowa∏ temat wzajemnych zale˝noÊci ∏àczàcych
nos, zatoki przynosowe i przewlek∏à obturacyjnà
chorob´ p∏uc. 

Wzorem lat ubieg∏ych w programie znalaz∏y
si´ warsztaty „Rhinoplasty Masterclass”. Warszta-
ty poprowadzili dr med. Micha∏ Krawczyƒski
z Centrum Medycznego Krawczyƒski w ¸odzi,
dr Jose Carlos Neves z Lusiades Hospital Lisbon
w Portugalii oraz prof. Johnatan Sykes z University
of California w Davis, w Stanach Zjednoczonych.
Omawiano zagadnienia chirurgii grzbietu nosa,

www.magazynorl.pl 105

▲



technik´ zak∏adania szwów, sposoby uzyskania na-
turalnego profilu nosa zewn´trznego oraz operacje
usuwania garbu grzbietu nosa. Trzy wyk∏ady po-
Êwi´cono chirurgii koniuszka nosa. Omawiano
znaczenie odnóg bocznych chrzàstek skrzyd∏o-
wych wi´kszych oraz rozwa˝ano, jak uzyskaç efekt
pi´knego koniuszka nosa. Ostatnim poruszanym
tematem by∏a chirurgia starzejàcej si´ twarzy.
Rozwa˝ano dost´pne techniki chirurgiczne kory-
gujàce efekty starzenia si´ twarzy. Przedstawiono
metody operacyjne w obr´bie Êrodkowej cz´Êci
twarzy, a tak˝e technik´ liftingu twarzy. Wyk∏ady
zawiera∏y cenne wskazówki praktyczne, pozwala-
jàce uniknàç powik∏aƒ i roszczeƒ niezadowolonych
pacjentów. 

Na zakoƒczenie drugiego dnia obrad odby∏y
si´ warsztaty dotyczàce septoplastyki z cyklu
„Meet the Master”. W roli eksperta wystàpi∏
prof. Egbert Huizing, a warsztaty poprowadzi∏a
dr hab. Mariola Zagor. Krok po kroku, w formie
pytaƒ i odpowiedzi, omawiano technik´ korekcji
przegrody nosa. Warsztaty adresowano przede
wszystkim do m∏odszych, szkolàcych si´ laryn-
gologów. Przytoczono wiele cennych wskazó-
wek, pozwalajàcych uzyskaç efekt dobrej dro˝-
noÊci nosa bez ryzyka upoÊledzenia czy utraty
w´chu oraz utraty stabilnoÊci nosa zewn´trznego
skutkujàcej jego deformacjà. Warsztaty cieszy∏y
si´ du˝ym zainteresowaniem, czego wyrazem by-
∏a o˝ywiona dyskusja na zakoƒczenie sesji.

Sobotnie obrady rozpocz´∏y wyk∏ady z chi-
rurgii podstawy czaszki wyg∏oszone przez zapro-
szonych zagranicznych ekspertów. Dr James
Tysome wprowadzi∏ s∏uchaczy w Êwiat chirurgii
podstawy czaszki. Dr Shahzada Ahmed omówi∏
post´powanie w przypadku powik∏aƒ chirurgii
endoskopowej zatok przynosowych oraz chirur-
gii podstawy czaszki. Wielokrotnie podkreÊlano
znaczenie doÊwiadczenia zespo∏u operacyjnego,
aran˝acji sali operacyjnej i przygotowania odpo-
wiedniego instrumentarium oraz zagwarantowa-
nia pomocy zespo∏u neurochirurgów i radiologów
interwencyjnych na wypadek wystàpienia powi-
k∏aƒ. Na zakoƒczenie pierwszej sesji prof. Islam
Herzallah omówi∏ post´powanie w przypadku po-
wik∏aƒ oczodo∏owych zapalenia zatok przynoso-
wych.

Równolegle wyk∏ad na zaproszenie, doty-
czàcy septoplastyki oraz endoskopowej dakrocy-
storynostomii, wyg∏osi∏ prof. Ibrahim Çukurowa
z Turcji. Dwa poranne wyk∏ady na zaproszenie
wyg∏osi∏y polskie specjalistki. Dr med. Agnieszka
Olszewska-Ziàber z ¸odzi mówi∏a o wp∏ywie
PZZP z polipami na jakoÊç ˝ycia pacjentów
na podstawie europejskiej kohorty przewlek∏ego
zapalenia zatok projektu GALEN. Nast´pnie

dr hab. med. Mariola Zagor z Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego przedstawi∏a mole-
kularne aspekty patofizjologii PZZP. 

Dwie kolejne sesje poÊwi´cono tematom
istotnym w praktyce ambulatoryjnej. Pierwszà
z nich w ca∏oÊci poÊwi´cono alergologii. Sesj´
przygotowa∏a prof. Lucyna Mastalerz, specjalista
chorób wewn´trznych, pulmonologii, alergologii
i immunologii klinicznej, wraz z zespo∏em eks-
pertów z Uniwersytetu Jagielloƒskiego Collegium
Medicum, która wyg∏osi∏a dwa wyk∏ady: pierw-
szy poÊwi´cony chorobie dróg oddechowych za-
ostrzonej przez astm´ (AERD), drugi dotyczàcy
wspó∏czesnego podejÊcia do diagnostyki i lecze-
nia przewlek∏ego kaszlu. Prof. Rados∏aw Âpiewak
mówi∏ o alergii kontaktowej w nosie, natomiast
dr med. Katarzyna Tyrak przybli˝y∏a problem
obrz´ku naczynioruchowego i pokrzywki. 

Przedmiotem kolejnej sesji by∏o sp∏ywanie
wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a, temat wcià˝
niewyczerpany i k∏opotliwy w codziennej prak-
tyce klinicznej. Prof. Janusz Marcinkiewicz,
kierownik Katedry Immunologii Wydzia∏u Le-
karskiego Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloƒskiego, mówi∏ o roli neutrofilów i biofil-
mu bakteryjnego w patogenezie przewlek∏ych
zaka˝eƒ górnych dróg oddechowych. Nast´pnie
prof. Ma∏gorzata Bulanda, kierownik Zak∏adu
Epidemiologii Zaka˝eƒ Katedry Mikrobiologii UJ
CM, przybli˝y∏a temat trudnoÊci w interpretacji
wyników badaƒ mikrobiologicznych materia∏u
z górnych dróg oddechowych. Dr Katarzyna
Staƒska z zespo∏u prof. A. Krzeskiego poruszy∏a
aktualny temat roli pepsyny w refluksie krtanio-
wo-gard∏owym. Problem leczenia choroby refluk-
sowej prze∏yku kontynuowa∏a dr hab. med. Irena
Ciecko-Michalska z UJ CM. Nast´pnie dr med.
Andrzej Dymek ze Strzelec Opolskich objaÊni∏
zwiàzek pomi´dzy refluksem krtaniowo-gard∏o-
wym a zespo∏em kaszlowym górnych dróg odde-
chowych. Na zakoƒczenie sesji dr med. Barbara
Lorkowska-Zawicka wyg∏osi∏a wyk∏ad na temat
farmakoterapii kataru zanosowego. 

Podczas sobotnich obrad du˝y blok tema-
tyczny poÊwi´cono rynologii dzieci´cej. Trzy
pierwsze wyk∏ady eksperckie wyg∏osili goÊcie
z Wielkiej Brytanii. Dr Sean Carrie wprowadzi∏a
uczestników w temat dzieci´cej rynologii zacho-
wawczej i zabiegowej. Dr Peter Andrews mówi∏
o septorynoplastyce u dzieci, natomiast dr Shah-
zada Ahmed wyg∏osi∏ wyk∏ad dotyczàcy chirurgii
podstawy czaszki u dzieci. Kolejna sesja by∏a dedy-
kowana post´powaniu w wadach rozwojowych.
Prof. Marcin Roszkowski, kierownik Kliniki Neuro-
chirurgii Instytutu – Pomnika Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie, mówi∏ o przepuklinach
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przedniego do∏u czaszki. Dr hab. med. Bo˝ena
Skotnicka z Uniwersytetu Medycznego w Bia-
∏ymstoku omówi∏a przetoki i torbiele grzbietu
nosa. Dr hab. med. Lidia Zawadzka-G∏os z War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego poruszy-
∏a temat niewykszta∏cenia nozdrzy tylnych. Na-
st´pnie dr med. Krzysztof Dowgierd z Woje-
wódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dzieci´ce-
go w Olsztynie przedstawi∏ problem deformacji
czaszkowo-twarzowych w z∏o˝onych wadach
syndromicznych. Ostatnia sesja z zakresu ryno-
logii dzieci´cej by∏a poÊwi´cona omawianiu
trudnych przypadków klinicznych. Sesji prze-
wodniczy∏a prof. El˝bieta Hassmann-Poznaƒska
z Uniwersytetu Medycznego w Bia∏ymstoku,
a w lo˝y eksperckiej zasiedli prof. Anna Zakrzewska,
dr hab. med. Jaros∏aw Szyd∏owski, dr hab. med. Bo-
˝ena Skotnicka i dr hab. med. Lidia Zawadzka-G∏os.

Ju˝ po raz szósty w programie RhinoForum
znalaz∏o si´ Mi´dzynarodowe Seminarium
„Chrapanie i bezdechy dla laryngologów”.
Pierwsza cz´Êç seminarium, zdominowana przez
specjalistów z ¸odzi, by∏a poÊwi´cona zagadnie-
niom diagnostyki i leczenia zachowawczego
OBPS. Prof. Pawe∏ Górski, kierownik Katedry
i Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersy-
tetu Medycznego w ¸odzi, omówi∏ diagnostyk´,
rokowanie i choroby towarzyszàce bezdechom
podczas snu. Ciekawy temat diagnostyki i lecze-
nia OBPS w warunkach domowych przybli˝y∏
dr med. Maciej Król. TrudnoÊci w leczeniu OBPS
zaprezentowa∏ dr hab. med. Robert P∏ywaczewski
z Instytutu Gruêlicy i Chorób P∏uc w Warszawie.
Nast´pnie dr hab. med. Piotr Bia∏asiewicz z Uni-
wersytetu Medycznego w ¸odzi przedstawi∏     fe-
notypy OBPS w kontekÊcie leczenia. Na zakoƒcze-
nie pierwszej cz´Êci Seminarium dr med. Adam
Bia∏as z ¸odzi omówi∏ zwiàzek astmy, POChP
i OBPS, wyjaÊniajàc ró˝nice pomi´dzy zespo∏em
nak∏adania i chorobà wspó∏istniejàcà. 

Drugà cz´Êç Seminarium przygotowali eks-
perci z Niemiec: prof. Karl Hörmann, kierownik
Universitäts-HNO-Klinik des Klinikums Mann-
heim, oraz dr med. Joachim Maurer, kierownik
Centrum Medycyny Snu Uniwersytetu w Mann-
heim. Sesji przewodniczy∏ dr hab. med. Wojciech
Kukwa. Poruszono problem patofizjologicznego
pod∏o˝a obturacji górnych dróg oddechowych
w kontekÊcie leczenia chirurgicznego. Przedsta-
wiono zaawansowane procedury diagnostyczne
w przypadkach chrapania i OBPS. Omówiono
równie˝ aktualne koncepcje terapii chrapania
i zespo∏u bezdechu podczas snu. 

W programie sobotnich obrad znalaz∏a si´
równie˝ sesja poÊwi´cona istotnym zagad-
nieniom z zakresu patomorfologii. Prof. Renata
Langfort z Uniwersytetu Medycznego w Pozna-
niu odpowiada∏a na pytanie, czy mo˝na otrzy-
maç „dobry” lub „z∏y” wynik patomorfologiczny.
Prof. Andrzej Marsza∏ek, kierownik Zak∏adu
Patomorfologii Klinicznej Szpitala im. Jurasza
w Poznaniu, omówi∏ diagnostyk´ ró˝nicowà
trudnych zmian. Nast´pnie dr hab. med. Pawe∏
Burduk, klinicysta z Collegium Medicum im. Lu-
dwika Rydygiera w Bydgoszczy, wraz z pato-
logiem dr Annà Kasperskà podpowiadali, jak
osiàgnàç sukces diagnostyczno-terapeutyczny.
Na zakoƒczenie sesji prof. Maciej Misio∏ek ze
Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego przedsta-
wi∏ ciekawy przypadek kliniczny. 

Podczas sobotnich obrad jednà z sesji w ca-
∏oÊci poÊwi´cono problematyce raka twarzy.
Dr Mateusz Szewczyk z Wielkopolskiego Cen-
trum Onkologii omówi∏ epidemiologi´ raka twa-
rzy. Temat diagnostyki raka twarzy przedstawi∏
zespó∏ trzech ekspertów z Poznania: dr Ewa
Majchrzak mówi∏a o diagnostyce klinicznej,
dr Ma∏gorzata Szpakowska o diagnostyce radio-
logicznej, a prof. Andrzej Marsza∏ek o histopato-
logii raka twarzy. Prof. Wojciech Golusiƒski
z Wielkopolskiego Centrum Onkologii poruszy∏
temat leczenia spersonalizowanego u chorych
z rakiem twarzy. Nast´pnie zespó∏ specjalistów
Wielkopolskiego Centrum Onkologii przedstawi∏
ró˝ne aspekty leczenia skojarzonego. Dr hab.
med. Pawe∏ Golusiƒski mówi∏ o leczeniu chirur-
gicznym raka twarzy, dr med. Jakub Pazdrowski
– o radiochemioterapii, a dr hab. med. S∏awomir
Marsza∏ek – o rehabilitacji. 

Trzydniowe obrady zakoƒczy∏ Wieczór Au-
torski prof. A. Krzeskiego. W pi´knej scenerii
Fortu Legionów, zgodnie z tradycjà, wr´czono
nagrody Amicus Rhynologiae Polonicae. Tego-
roczne wyró˝nienia otrzymali wyk∏adowcy:
dr Claire Hopkins, dr Shazada Ahmed, dr Sean
Carrie, dr Peter Andrews, dr James Tysome,
prof. Robert  Kern, prof. Egbert Huizing, prof. Pa-
we∏ Górski, prof. Andrzej Marsza∏ek oraz Klinika
Pneumonologii i Alergologii Dzieci´cej WUM.
Nagrody wr´czono równie˝ przyjacio∏om Polskiej
Rynologii: pani Jolancie Merc, pani Emilii Stra-
burzyƒskiej oraz dr med. Annie Tuszyƒskiej. Ko-
lacj´ uÊwietni∏ znakomity wyst´p zespo∏u Milonga
Baltica.

lek. Joanna Radzikowska
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