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k w a r t a l n i k
LIPIEC – WRZESIE¡ 2019 ● TOM XVIII  ● ZESZYT 3 (71) Szanowna Kole˝anko,

Drogi Kolego;
dzi´ki uprzejmoÊci Redaktora Naczelnego

„Magazynu Otorynolaryngologicznego” – prof.
Antoniego Krzeskiego, niniejszy numer dedyko-
wany jest prof. dr. hab. med. Janowi Pilchowi
z okazji nadchodzàcego jubileuszu 60-lecia Jego
pracy zawodowej i naukowo-badawczej. Profesor
przez ca∏e swoje ˝ycie zwiàzany jest z Katedrà
i Klinikà Laryngologii Âlàskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach przy ulicy Francuskiej.

Urodzony w MyÊlenicach, rodzinnie zwiàza-
ny z Zakopanem i Tatrami, ca∏e ˝ycie zawodowe
z∏àczy∏ z naszà Klinikà, szybko wrastajàc w miej-
scowe otoczenie i zdobywajàc sobie sympati´
oraz uznanie. Zr´cznoÊç palców odziedziczy∏
po ojcu Stanis∏awie, cieÊli artystycznym, którego
sztuk´ podziwia∏ sam profesor Wiktor Zin. Si∏´
i twardoÊç charakteru da∏y mu ukochane Tatry,
a urok osobisty i nieco staroÊwiecka galanteria
powodujà, ˝e szybko nawiàzuje kontakty mi´-
dzyludzkie, zdobywa zaufanie i sympati´.

Profesor Jan Pilch znany jest z tego, ˝e wy-
soki profesjonalizm ∏àczy z serdecznym, pe∏nym
ciep∏a podejÊciem do pacjenta. Stara si´ zdobyç
jego zaufanie i wyciszyç l´ki, daç nadziej´,
co sprzyja przeprowadzeniu w∏aÊciwej diagno-
styki oraz skutecznej terapii. Ka˝dego cz∏owieka
traktuje tak, jak by by∏ najwa˝niejszy i wyjàtkowy.
Takie podejÊcie, wspomagane znakomitym po-
czuciem humoru, powoduje, ˝e pacjenci powra-
cajà do Niego latami, a Êrodowisko lekarskie
darzy Go szacunkiem. Jest On dzisiaj ikonà Êlà-
skiej laryngologii. Kszta∏cony przez mistrzów tej
miary co prof. dr Wac∏aw KuÊnierczyk, prof. dr
hab. Tadeusz Ceypek czy prof. dr hab. Kazimierz
Szymczyk, z czasem sam sta∏ si´ Mistrzem dla
m∏odszych kolegów. Nigdy zresztà nie skàpi∏
swej wiedzy m∏odszej kadrze, wr´cz inspirowa∏
do poznawania nowych metod terapeutycznych
i poszerzania horyzontów naukowych.

Sk∏adajàc serdeczne ˝yczenia z okazji tego
pi´knego jubileuszu, ˝ycz´ Panu Profesorowi
wielu dalszych lat wspólnej pracy dla dobra
naszych chorych i naszej Kliniki.

Prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski
wraz z zespo∏em Katedry i Kliniki Laryngologii 

Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach

Katowice, sierpieƒ 2019 r.
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Stopieƒ naukowy doktora habilitowanego
uzyska∏ 21 czerwca 1990 r. w Âlàskiej Akademii
Medycznej na podstawie dorobku naukowego oraz
rozprawy „Rak krtani w Êwietle badaƒ klinicznych
ze szczególnym uwzgl´dnieniem zmian w wy-
branych komórkach uk∏adu odpornoÊciowego”
(recenzenci: prof. Marian Dró˝d˝, prof. Jan Seku∏a,
prof. Gabriel Turowski). Decyzj´ Rady Wydzia∏u
Lekarskiego w Katowicach Centralna Komisja
Kwalifikacyjna zatwierdzi∏a 29 paêdziernika 1990.
Praca habilitacyjna profesora Jana Pilcha zosta∏a
uhonoro wana indywidualnà nagrodà MZiOS. Tytu∏
naukowy profesora nauk medycznych otrzyma∏
20 czerwca 2000 r. 

Prac´ zawodowà rozpoczà∏ w 1960 r. jako
lekarz w Powiatowym Wydziale Zdrowia w Za-
wierciu. Po otrzymaniu stypendium Studium
Doskonalenia Lekarzy w Warszawie w 1961 r.
podjà∏ prac´ na Oddziale Laryngologicznym PSK
im. A. Miel´ckiego w Katowicach. W tym okresie
pracowa∏ dodatkowo w Poradni Laryngologicz-
nej w Zawierciu. W latach 1968–1983 pracowa∏
jako wolontariusz, a od paêdziernika 1983 r. na sta-
nowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Laryngo-
logii Âlàskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
W 1996 r. uzyska∏ nominacj´ na stanowisko
profesora nadzwyczajnego ÂAM. 1 paêdziernika
2001 r. rozpoczà∏ prac´ w Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach na stanowisku profe-
sora zwyczajnego.

Jego zainteresowania naukowe dotyczà
przede wszystkich onkologii regionu g∏owy
i szyi. Przez kilkadziesiàt lat by∏ ordynatorem
Odcinka Onkologii w naszej Klinice. 

Prof. dr hab. n. med. Jan Pilch du˝à wag´
przyk∏ada do rozwoju nauk podstawowych jako
motoru rozwoju laryngologii klinicznej. Od wielu
lat wspó∏pracuje z Wydzia∏em In˝ynierii Materia-
∏owej i Ceramiki Katedry Biomateria∏ów i Kompo-
zytów Akademii Górniczo-Hutniczej (prof. Marta
i prof. Stanis∏aw B∏a˝ewiczowie), Instytutem
In˝ynierii Materia∏owej Politechniki Âlàskiej
(prof. Maria Sozaƒska, prof. Marek Hetmaƒczyk)

Katedra i Klinika Laryngologii, Wydzia∏ Lekarski 
w Katowicach, Âlàski Uniwersytet Medyczny 
Kierownik: prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Prof. Jan Pilch urodzi∏ si´ 2 grudnia 1935 roku
w MyÊlenicach. Studiowa∏ na Wydziale Lekar-
skim AM w Krakowie. Tytu∏ i dyplom lekarza
otrzyma∏ 6 maja 1960 r. W 1964 r. uzyska∏ I sto-
pieƒ, a w 1967 II stopieƒ specjalizacji w zakresie
laryngologii. Stopieƒ naukowy doktora nauk
medycznych otrzyma∏ 31 paêdziernika 1974 r.
w Âlàskiej Akademii Medycznej uchwa∏à Rady
Wydzia∏u Lekarskiego w Katowicach na podsta-
wie przed∏o˝onej dysertacji „Zmiany w b∏onie
Êluzowej nosa i gard∏a u ludzi oraz zwierzàt
doÊwiadczalnych nara˝onych na dzia∏anie py∏u
cementowego” wykonanej pod kierunkiem
doc. Kazimierza Szymczyka.

Prof. dr hab. med. JAN PILCH
JUBILEUSZ 60-LECIA PRACY

ZAWODOWEJ
I NAUKOWO-BADAWCZEJ
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Ponadto bada∏ morfologi´ oraz sk∏ad chemiczny
limfocytów u chorych na raka krtani metodami mi-
kroskopii skaningowej i mikroanalizy rentgenow-
skiej we wspó∏pracy z dr. hab. Jerzym Lisiewiczem
z Katedry i Klinki Hematologii AM w Krakowie.
Wyniki tych badaƒ prof. Jan Pilch wykorzysta∏
do monografii habilitacyjnej.

Od 1997 r. wspó∏pracowa∏ z European Mate-
rials Research Society w Strasburgu w zakresie
wykorzystania biomateria∏ów powsta∏ych na bazie
w∏ókien w´glowych i w´glopochodnych w opera-
cjach rekonstrukcyjnych krtani i tchawicy. Jako je-
den z nielicznych na Êwiecie prowadzi∏ badania
nad wybranymi komórkami uk∏adu immunolo-
gicznego u chorych ze stanami przedrakowymi
i rakiem krtani w ró˝nych warunkach klinicz-
nych za pomocà metod skaningowej mikroskopii
elektronowej, mikroanalizy rentgenowskiej, me-
tod biochemicznych i cytochemicznych, oznacza-
nia aktywnoÊci wybranych enzymów w tych
komórkach i w´z∏ach ch∏onnych oraz immunoglo-
bulin surowiczych w tej grupie chorych. Wspó∏-
pracowa∏ z Zak∏adem Biologii Molekularnej ÂAM
w Sosnowcu (prof. Urszula Mazurek) w obszarze
badaƒ dotyczàcych biologii nowotworów g∏owy
i szyi. Wyniki tych prac by∏y prezentowane
na licznych sympozjach, zjazdach i kongresach
naukowych w kraju i za granicà, m.in. w Buka-
reszcie, Irkucku, Wenecji, Mannheim, Rzymie
i New Delhi.

Prof. Jan Pilch wspó∏pracowa∏ z Zak∏adem
Fizyki Molekularnej Uniwersytetu Âlàskiego w ce-
lu uzyskania stabilnej formy amorficznej leków
stosowanych w otolaryngologii (lidokainy). Leki
w postaci amorficznej cechujà si´ wielokrotnie
wi´kszà biodost´pnoÊcià w porównaniu z obec-
nymi na rynku farmaceutycznym lekami w po-
staci krystalicznej. 

oraz Zak∏adem Fizyki Molekularnej Uniwersytetu
Âlàskiego (prof. Jerzy Zio∏o).

Szczególnie nale˝y podkreÊliç wieloletnià
wspó∏prac´ z Wydzia∏em In˝ynierii Materia∏owej
i Ceramiki Katedry Biomateria∏ów i Kompozytów
Akademii Górniczo-Hutniczej – prof. Martà B∏a˝e-
wicz i prof. Stanis∏awem B∏a˝ewiczem w zakresie
opracowania biomateria∏ów opartych na nanow-
∏óknach w´glowych jako materia∏u do rekon-
strukcji tkanek twarzoczaszki, krtani i tchawicy.
Wspó∏praca ta zaowocowa∏a kilkunastoma pu-
blikacjami w czasopismach z IF oraz projektem
badawczym Komitetu Badaƒ Naukowych (KBN 7
TO8A 051 15) pt. „Implanty do rekonstrukcji
krtani” realizowanym we wspó∏pracy z Aka-
demià Górniczo-Hutniczà oraz Katedrà Nauki
o Materia∏ach Politechniki Âlàskiej w latach
1998–2000. W projekcie tym do badaƒ ekspery-
mentalnych wybrano krtaƒ owcy ze wzgl´du
na wymiary, kszta∏t oraz spr´˝ystoÊç bardzo
zbli˝one do krtani ludzkiej. Tematem tych badaƒ
by∏ dobór materia∏ów kompozytowych powsta-
∏ych na bazie w´gla do rekonstrukcji krtani
i tchawicy. Wyniki wspólnych badaƒ w zakresie
biomateria∏ów sà przedstawiane na corocznych
konferencjach Polskiego Stowarzyszenia Bioma-
teria∏ów w Rytrze.

Swojà wspó∏prac´ z Politechnikà Âlàskà
prof. Jan Pilch rozpoczà∏ w drugiej po∏owie lat
80. Miejscem tej wspó∏pracy by∏ obecny Wydzia∏
In˝ynierii Materia∏owej i Metalurgii Politechniki
Âlàskiej w Katowicach. W tamtym czasie rozwi-
jajàca si´ dynamicznie in˝ynieria materia∏owa
w Instytucie In˝ynierii Materia∏owej ze wzgl´du
na swój interdyscyplinarny charakter skupia∏a
zespo∏y badawcze grupujàce naukowców o sze-
rokim spektrum zainteresowaƒ w nowoczeÊnie
wyposa˝onych laboratoriach. Dyrektorem Instytu-
tu In˝ynierii Materia∏owej by∏ prof. Adam Gierek,
nast´pnie prof. Adolf Maciejny. W kolejnych latach
badano zró˝nicowanie tkanek i komórek raka
krtani (morfologii i sk∏adu chemicznego), dzi´ki
wykorzystaniu metod mikroskopowych, mikro-
skopii Êwietlnej, w tym konfokalnej z hybrydyzacjà
in situ oraz elektronowej mikroskopii skaningowej
i transmisyjnej. Realizacja tego zadania by∏a mo˝-
liwa dzi´ki bliskiej wspó∏pracy z zespo∏em na-
ukowców z Instytutu In˝ynierii Materia∏owej.
Opracowano w pe∏ni autorskà metodà przygoto-
wania preparatów biologicznych do badaƒ w mi-
kroskopach elektronowych. Przedmiotem szcze-
gó∏owej analizy sta∏y si´ struktury powierzchnio-
we tkanek stanów przedrakowych i tkanek raka
krtani oraz limfocytów krwi obwodowej w populacji
chorych ze stwierdzonym rakiem krtani o ró˝nym
stopniu zaawansowania choroby nowotworowej.

▲Ryc. 2. Prof. dr. hab. med. Jan Pilch z Arcybiskupem
Metropolità Katowickim Wiktorem Skworcem podczas
48 Zjazdu PTORL w Katowicach w 2018 r.
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Jest wspó∏autorem dwóch skryptów wyda-
nych przez ÂAM: „Nos i zatoki przynosowe”,
pod red. T. Gierka (Katowice 1986) oraz „Jama
ustna, gard∏o, Êlinianki, prze∏yk”, pod red. T. Gierka
(Katowice 1988). Odznaczony Srebrnym i Z∏otym
Krzy˝em Zas∏ugi, Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej, z∏otà i srebrnà odznakami „Zas∏u˝ony
w rozwoju województwa katowickiego”, odznakà
„Za wzorowà prac´ w s∏u˝bie zdrowia”, z∏otà
odznakà Polskiego Komitetu Pomocy Spo∏ecznej,
z∏otà odznakà „Zas∏u˝ony dla Uniwersytetu
Âlàskiego”. Za dzia∏alnoÊç naukowà i dydaktycz-
no-wychowawczà by∏ wielokrotnie wyró˝niony
indywidualnymi i zespo∏owymi nagrodami Rek-

tora Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego i Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 

Podczas 48 Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów–Chirurgów G∏owy i Szyi w Kato-
wicach we wrzeÊniu 2018 r. zosta∏ uhonorowany
przez organizatorów specjalnym, poÊwi´conym
mu Wieczorem Benefisowym z okazji jubileuszu
55-lecia pracy zawodowej i naukowej, w którym
wzi´li udzia∏ wybitni przedstawiciele wielu oÊrod-
ków naukowych w Polsce.

W uznaniu zas∏ug na polu dzia∏alnoÊci
spo∏ecznej otrzyma∏ „Honorowe Obywatelstwo”
miast MyÊlenice i Ogrodzieniec.  ●

Prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski

PPaannuu  PPrrooffeessoorroowwii  ddrr..  hhaabb..  nn..  mmeedd..  JJaannoowwii  PPiillcchhoowwii  
z okazji jubileuszu 60-lecia 

pracy zawodowej i naukowo-badawczej 
najserdeczniejsze ˝yczenia zdrowia, 

pomyÊlnoÊci i radoÊci w ˝yciu codziennym
sk∏ada

prof. Antoni Krzeski 
wraz z zespo∏em Magazynu Otorynolaryngologicznego

Z okazji jubileuszu 60-lecia pracy zawodowej

Panu Profesorowi dr hab. n. med. Janowi Pilchowi 

˝yczymy zdrowia, szcz´Êcia i pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym

Zarzàd i pracownicy 
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▲

NOWE MO˚LIWOÂCI ZASTOSOWANIA
MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ ORAZ

MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ W OCENIE
STRUKTURY POWIERZCHNIOWEJ I SK¸ADU

CHEMICZNEGO TKANEK RAKA KRTANI 

NEW POSSIBILITIES OF APPLYING ELECTRON 
MICROSCOPY AND X-RAY MICROANALYSIS 
IN THE ASSESSMENT OF SURFACE STRUCTURE
AND CHEMICAL COMPOSITION OF LARYNGEAL
CARCINOMA TISSUES

The authors have presented contemporary methods
research into changes of the chemical composition of
laryngeal cancer tissue microregions. Microanalitycal
studies were made by means of a field emission scan-
ning electron microscope and transmission electron
microscopy connected to X – ray spectrometer. The use
of the scanning and transmission electron microscope
in cooperation with the Department of Materials
Science at the Silesian Polytechnic created new rese-
arch possibilities. Presence of microelements that may
have genotoxic and mutagenic influence has been
detected in the laryngeal cancer tissues. Heavy metals,
in particular, are of key importance to the oncogenesis,
although their role has not been defined clearly yet.

(Mag. ORL, 2019, 71, XVIII, 75–79)

Key words:
laryngeal cancer, trace elements, heavy metals, 
electron scanning microscopy, field emission, 
X-ray microanalysis

Nowoczesne metody badaƒ sk∏adu chemicz-
nego tkanek oraz morfologii raka p∏askonab∏onko-
wego krtani mogà byç realizowane z wykorzysta-
niem ró˝nych technik badawczych (Dobrowolski
i in. 2014, Sozaƒska i in. 2016). Najpowszechniej
stosowanymi metodami badaƒ morfologii tkanek
nowotworowych sà techniki mikroskopii Êwietlnej,
w tym konfokalnej z hybrydyzacjà in situ oraz elek-
tronowej mikroskopii skaningowej. Wa˝nym ele-
mentem nowoczesnej diagnostyki jest mo˝liwoÊç
uzyskania nie tylko obrazów przedstawiajàcych
morfologi´ tkanek raka krtani w skali mikro, ale
równie˝ informacji o sk∏adzie chemicznym w da-
nym mikroobszarze tkanki (Ak˜il i in. 2004). Jest
to mo˝liwe dzi´ki po∏àczeniu metod elektronowej
mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rentge-
nowskiej. Metody elektronowej mikroskopii
skaningowej umo˝liwiajà precyzyjnà ocen´ mor-
fologii tkanek raka p∏askonab∏onkowego krtani,
a w po∏àczeniu z mikroanalizà rentgenowskà
wyznaczenie sk∏adu chemicznego w mikro-
obszarach tkanek interesujàcych z punktu wi-
dzenia stadium zaawansowania choroby (Pilch
1991, Gierek i in. 1998). 

Szczególne znaczenie w diagnostyce raka
krtani majà metody, które pozwalajà na jednocze-
sne precyzyjne okreÊlenie morfologii tkanek oraz
sk∏adu chemicznego w wybranym miejscu komór-
ki i tkanki. Sà to metody elektronowej mikroskopii
skaningowej (ang. Scanning Electron Microscopy,
SEM) i transmisyjnej (ang. Transmission Electron
Microscopy, TEM) w ocenie morfologii (struktury)
tkanek oraz metody mikroanalizy rentgenowskiej
(ang. Electron Probe Microanalysis, EPMA)
do okreÊlenia sk∏adu chemicznego w wybranych
mikroobszarach tkanek, jak równie˝ dyfrakcja
elektronowa (ang. Selected Area Electron Diffrac-
tion, SAED) do oceny sk∏adu fazowego. Innowacyjne
zastosowanie metod badawczych mikroskopii

1 Katedra i Klinika Laryngologii, Wydzia∏ Lekarski 
w Katowicach, Âlàski Uniwersytet Medyczny 
Kierownik: prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski
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elektronowej (SEM, TEM) oraz technik im towa-
rzyszàcych (mikroanalizy rentgenowskiej i dyfrak-
cji elektronowej) stworzy∏o mo˝liwoÊci badania
próbek tkanek o bardzo ma∏ych wymiarach, swo-
bodny wybór obszaru próbki przeznaczonego
do analizy i mo˝liwoÊç identyfikacji elementów
struktury o wielkoÊci rz´du nanometrów. Cennym
uzupe∏nieniem tych metod sà: mikroskopia si∏ ato-
mowych (ang. Atomic Force Microscopy, AFM),
spektrometria fotoelektronów (ang. X-Ray Photo-
electron Spectroscopy, XPS), rentgenowska spek-
trometria fluorescencyjna (ang. X-ray Energy
Spectroscopy lub X-ray Fluorescence, XES), spek-
troskopia w podczerwieni (ang. Infrared Spectro-
scopy, IR), spektroskopia ramanowska (ang. Ra-
man Spectroscopy, RS) i dyfrakcja rentgenowska
(ang. X-Ray Diffraction, XRD). 

W artykule omówiono zastosowanie nowych
mo˝liwoÊci badaƒ morfologii i sk∏adu chemicz-
nego tkanek raka krtani z wykorzystaniem
metod skaningowej mikroskopii elektronowej
sprz´˝onej z mikroanalizà rentgenowskà w za-
kresie analiz sk∏adu chemicznego. 

W ostatnich 10–20 latach pojawi∏o si´ wiele
nowych osiàgni´ç aparaturowych i metodycznych
w zakresie metod mikroskopii skaningowej oraz
mikroanalizy rentgenowskiej, które znacznie po-
szerzy∏y mo˝liwoÊci badawcze dotyczàce materia-
∏ów biologicznych, w tym komórek i tkanek raka
krtani. Rak krtani jest obecnie przedmiotem wielu
szczegó∏owych analiz z wykorzystaniem ró˝nych
technik badawczych, m.in. prze∏omowych badaƒ
w dziedzinie zastosowania metody mikroanalizy
rentgenowskiej (Gomes i in. 2010, Golasika i in.
2015, Sozaƒska i in. 2018).

Zastosowanie wymienionych metod w bada-
niach tkanek zmusza do zmierzenia si´ z wielo-
ma trudnoÊciami, zwiàzanymi w pierwszym
rz´dzie z przygotowaniem materia∏u do badaƒ
– tkanki zawierajà bowiem du˝o wody i s∏abo
przewodzà pràd elektryczny. Z badaniami mor-
fologii i sk∏adu chemicznego tkanek raka krtani
wià˝à si´ od wielu lat dwa podstawowe proble-
my: pierwszy – uzyskanie obrazu struktury po-
wierzchni tkanek o jakoÊci pozwalajàcej na dobrà
ocen´ szczegó∏ów morfologii tych tkanek (SEM)
oraz drugi – wystarczajàco czu∏ej detekcji nie-
wielkich zmian w sk∏adzie chemicznym w mi-
kroobszarach (EPMA) uwidocznionych zmianami
degeneracyjnymi spowodowanymi procesami
nowotworowymi. Mo˝na uznaç, ̋ e pierwszy z tych
problemów, zwiàzany obrazowaniem tkanek
raka krtani za pomocà skaningowej mikroskopii
elektronowej, uda∏o si´ rozwiàzaç dzi´ki zasto-
sowaniu detektorów umo˝liwiajàcych prac´
skaningowych mikroskopów elektronowych

z preparatami nieprzewodzàcymi bez metalizacji
ich powierzchni oraz w warunkach kontrolowa-
nia atmosfery w komorze preparatu. Ten znaczà-
cy post´p aparaturowy jest oferowany przez dwa
typy mikroskopów elektronowych: skaningowe
mikroskopy elektronowe z niskà lub zmiennà
pró˝nià – SEM LV (ang. Low Vacuum) lub SEM
VP (ang. Variable Pressure). Obserwacje prepa-
ratów mo˝na prowadziç w tym typie mikrosko-
pów w zakresie niewielkich powi´kszeƒ, rz´du
do x 10 000, w warunkach od kilkudziesi´ciu
do kilkuset Pa. Drugi typ tych mikroskopów to
skaningowe Êrodowiskowe mikroskopy elektro-
nowe – ESEM (ang. Environmental Scanning
Electron Microscope), w których badanie próbek
mo˝na prowadziç w ich stanie niezmienionym
(próbki mogà byç zanieczyszczone, ciek∏e, zawie-
rajàce wod´ lub olej) bez koniecznoÊci wczeÊniej-
szej ich preparatyki i jednoczeÊnie z zachowaniem
wysokorozdzielczych obrazów przy du˝ych po-
wi´kszeniach. 

Ponadto trzeba podkreÊliç, ̋ e w tych warun-
kach mo˝liwe sà równie˝ analizy sk∏adu che-
micznego badanych preparatów metodà mikro-
analizy rentgenowskiej sk∏adu chemicznego
(Pilch i in. 1991). Trzeba jednak pami´taç, ̋ e ba-
dania te sà ograniczone do mo˝liwoÊci metody
mikroanalizy rentgenowskiej i tu, niestety, nie
dokona∏ si´ a˝ tak znaczàcy post´p metodyczny
jak w obrazowaniu przy u˝yciu nowych mo˝li-
woÊci aparaturowych skaningowej mikroskopii
elektronowej. Wcià˝ najwi´kszym ogranicze-
niem metodycznym w badaniach tkanek raka
krtani za pomocà metod mikroanalizy rentge-
nowskiej jest analiza pierwiastków w zakresie
ich ma∏ych st´˝eƒ w tkance, a dotyczy to zw∏asz-
cza tzw. pierwiastków lekkich (C, O, N), b´dàcych
podstawowym budulcem tkanek. Co prawda
teoretyczne granice wykrywalnoÊci w mikroana-
lizie rentgenowskiej sà rz´du 10 -15g, ale problem
stanowi fakt, ˝e w mikroanalizie rentgenowskiej
za Êladowe iloÊci pierwiastka uwa˝a  si´ st´˝enia
rz´du 0,1% mas. dla pierwiastków tzw. ci´˝kich
o liczbie atomowej powy˝ej sodu, a 1% mas. dla
pierwiastków lekkich (poni˝ej liczby atomowej
sodu). Z tego wzgl´du zastosowanie mikroana-
lizy rentgenowskiej w badaniach tkanek raka
krtani jest niezwykle trudnym zagadnieniem,
wymagajàcym du˝ego doÊwiadczenia w inter-
pretacji wyników badaƒ. Mimo to warto pami´-
taç, ˝e skaningowa mikroskopia elektronowa
sprz´˝ona z mikroanalizà rentgenowskà jest
jednym z niewielu narz´dzi, które stwarzajà
mo˝liwoÊci jednoczesnego okreÊlenia struktury
powierzchni tkanek (SEM, STEM) lub ultrastruk-
tury (TEM, STEM) oraz jakoÊciowej i iloÊciowej
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▲

Ryc. 1. Tkanki raka krtani z procesem metaplazji – kumulacjà elementów w∏óknistych (1a) i ziarnistych (1b)
– oraz wyniki mikroanaliz sk∏adu chemicznego z wybranych obszarów (1c,d)

a) b)

c) d)

→

→

→

→

oceny sk∏adu chemicznego z wybranego obszaru
badanej tkanki. 

Pierwszym etapem tych zaawansowanych
badaƒ morfologii, sk∏adu chemicznego i fazowego
jest przygotowanie próbek do badaƒ. Podstawowy
problem stanowi to, ˝e preparaty biologiczne za-
wierajà wod´ i nie przewodzà pràdu elektrycz-
nego. Badania w elektronowych mikroskopach
skaningowych i transmisyjnych by∏y realizowane
w warunkach wysokiej pró˝ni (10 -6 Pa) i niezb´d-
ne by∏o usuni´cie z nich wody bez destrukcji ich
budowy wewn´trznej oraz zapewnienie transportu
∏adunku z powierzchni preparatu. Po∏àczonym
zespo∏om badawczym z Katedry i Kliniki Laryn-
gologii oraz Instytutu In˝ynierii Materia∏owej
Politechniki Âlàskiej uda∏o si´ opracowaç w pe∏ni
autorskà metod´ przygotowania preparatów  biolo-
gicznych do badaƒ w mikroskopach elektrono-
wych. Opanowanie skomplikowanej preparatyki
materia∏ów biologicznych na potrzeby mikroskopii
elektronowej otworzy∏o zespo∏owi naukowców
z Katedry i Kliniki Laryngologii oraz Politechniki
Âlàskiej mo˝liwoÊci dalszych badaƒ.

Przedmiotem szczegó∏owej analizy sta∏y si´
struktury powierzchniowe tkanek stanów przed-
rakowych i tkanek raka krtani oraz limfocytów
krwi obwodowej w populacji chorych ze stwier-
dzonym rakiem krtani o ró˝nym stopniu zaawan-
sowania choroby nowotworowej (Pilch i in. 1988,
Pilch, ¸askawiec i Lisiewicz 1998). Badania
struktury powierzchniowej tkanek raka krtani
wykaza∏y, ̋ e jej charakterystycznà cechà jest po-
st´pujàcy proces metaplazji, polegajàcy na zwi´k-
szeniu warstw nab∏onka z zaznaczonà kumulacjà
elementów w∏óknistych oraz ziarnistych w sto-
sunku do grupy kontrolnej zdrowych osób (ryc.
1a,b). Natomiast badania sk∏adu chemicznego
w zmienionych obszarach tkanek raka krtani po-
twierdzi∏y doniesienia na temat pato-logicznej
kumulacji pierwiastków ci´˝kich, w szczególno-
Êci Pb w obecnoÊci Fe i Cr (ryc. 1c), a tak˝e cz´-
sto zwi´kszone st´˝enia tytanu i cynku (Ti i Zn))
(ryc. 1d). Trzeba jednak zdecydowanie stwier-
dziç, ˝e sama zwi´kszona obecnoÊç Fe i Cr nie
warunkuje jednoczesnego wyst´powania Pb. In-
nym wa˝nym aspektem prowadzonych wspólnie
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badaƒ by∏a ocena morfologii i sk∏adu chemiczne-
go limfocytów u chorych na raka krtani metodami
mikroskopii skaningowej i mikroanalizy rentge-
nowskiej. Wyniki tych badaƒ stanowi∏y podstaw´
cyklu publikacji na konferencjach i w czasopi-
smach medycznych oraz w czasopismach poÊwi´-
conych in˝ynierii materia∏owej.

G∏ówny element nowoÊci w prezentowa-
nych badaniach tkanek raka krtani w stosunku
do wczeÊniej realizowanych prac wynika z zasto-
sowania nowoczesnej aparatury badawczej po-
zwalajàcej na prowadzenie obserwacji tkanek
raka krtani bez pokrywania jakàkolwiek warstwà
przewodzàcà. Takie badania sà mo˝liwe, jeÊli
skaningowy mikroskop elektronowy ma opcj´
tzw. niskiej (Lov Vacuum) lub zmiennej (Variable
Pressure) pró˝ni. Wówczas pró˝nia w mikrosko-
pie jest rz´du od kilkudziesi´ciu (30–80) do kil-
kuset (300–400) Pa. Dzi´ki obecnoÊci powietrza
(opcja Lov Vacuum) w komorze preparatowej
mikroskopu jest mo˝liwe odprowadzenie z po-
wierzchni preparatu ∏adunku elektrycznego
powstajàcego wskutek oddzia∏ywania wiàzki
elektronów z próbki i uzyskanie dobrego obrazu
morfologii tkanek. Inne mo˝liwoÊci, to opcje
pracy mikroskopu skaningowego w obecnoÊci
gazów oboj´tnych, np. CO2 lub helu (opcja
Variable Pressure) z niskim ciÊnieniem, które
pe∏nià takà samà funkcj´ w skaningowej mikro-
skopii elektronowej jak powietrze. 

Po∏àczenie mo˝liwoÊci nowoczesnej skanin-
gowej mikroskopii elektronowej z metodà mi-
kroanalizy rentgenowskiej stwarza nowe mo˝li-
woÊci precyzyjnej analizy morfologii tkanek raka
krtani przy jednoczesnym uproszczeniu metodyki
w zakresie przygotowania preparatów do badaƒ.
Wa˝ne jest to, ˝e znaczne uproszczenie metody-
ki badaƒ tkanek nie wp∏ywa w ˝adnym stopniu
ani na charakterystyk´ morfologii tkanek raka
krtani, ani na wyniki mikroanaliz sk∏adu che-

micznego w badanych mikroobszarach tkanek.
W pe∏ni potwierdzi∏y to wyniki badaƒ uzyskane
w tej pracy. 

Badania struktury powierzchniowej tkanek
raka krtani wykaza∏y, ˝e jej charakterystycznà
cechà jest post´pujàcy proces metaplazji, polega-
jàcy na zwi´kszeniu warstw nab∏onka z zazna-
czonà kumulacjà elementów w∏óknistych i ziarni-
stych w stosunku do grupy kontrolnej zdrowych
osób. Sà to wyniki tak˝e komplementarne do uzy-
skanych wczeÊniej informacji na ten temat (Ma-
liƒski, Cwajna i Paluch 2001). Badania sk∏adu
chemicznego w zmienionych obszarach tkanek
raka krtani potwierdzi∏y wczeÊniejsze doniesie-
nia na temat patologicznej kumulacji pierwiast-
ków ci´˝kich, w szczególnoÊci Pb w obecnoÊci
Fe i Ni, w tkankach raka krtani, uprzednio tak˝e
w subpopulacjach limfocytów krwi obwodowej
– jako pierwiastków o znanym genotoksycznym
i mutagennym dzia∏aniu (Santi i in. 2014). Za-
stosowanie technik mikroskopii skaningowej
(opcja Low Vacuum) stwarza nowe mo˝liwoÊci
badaƒ morfologii tkanek raka krtani, umo˝liwia-
jàc jednoczeÊnie okreÊlenie sk∏adu chemicznego
w zmienionym nowotworem obszarze tkanki
metodà mikroanalizy rentgenowskiej oraz prze-
Êledzenie mechanizmu pierwiastkowego na po-
ziomie nanoobszarów. 

Post´p w ostatnich 20 latach pod wzgl´dem
mo˝liwoÊci stosowanych metod badawczych
do analizy tkanek nowotworowych raka krtani,
w preparatyce (FIB), elektronowej mikroskopii
skaningowej (SEM, Low Vacuum) i transmisyjnej
(TEM), mikroanalizie rentgenowskiej, analizie
obrazu spowodowa∏, ̋ e otworzy∏y si´ nowe mo˝-
liwoÊci rozwiàzywania problemów zwiàzanych
z materia∏ami biologicznymi w zakresie analizy
ich morfologii, struktury, sk∏adu chemicznego
i fazowego.  ●
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Materia∏y syntetyczne sà od z wielu lat sto-
sowane we wszystkich dziedzinach medycyny.
Zgodnie z ogólnie akceptowanà definicjà; „ka˝dy
materia∏ przeznaczony do wykorzystania w tera-
pii i diagnostyce medycznej – to biomateria∏”
(Williams 2009). Od wielu lat biomateria∏y
wspierajà medycyn´ i obecnie nie ma takiej dzie-
dziny medycyny, w której nie wykorzystuje si´
coraz bardziej zaawansowanych materia∏ów,
rozwijanych w ramach in˝ynierii materia∏owej.
Badania prowadzone w ostatnich latach nad no-
wymi materia∏ami, zw∏aszcza w zakresie nano-
materia∏ów i nowych opracowaƒ technologicz-
nych zwiàzanych z tà grupà materia∏ów, przy-
czyniajà si´ do post´pu wielu dziedzin zwiàza-
nych z medycynà. Jednà z grup materia∏ów, któ-
re by∏y i nadal sà obiektem badaƒ do zastosowaƒ
medycznych, sà w∏ókniste materia∏y w´glowe.
Mo˝na wÊród nich wymieniç w∏ókna w´glowe,
które by∏y przedmiotem du˝ego zainteresowania
jeszcze w latach 80. ubieg∏ego stulecia, a tak˝e
niedawno odkryte nowe formy w´gla, takie jak na-
norurki i nanow∏ókna w´glowe. W∏ókniste mate-
ria∏y w´glowe zosta∏y wykorzystane do opracowa-
nia implantów s∏u˝àcych rekonstrukcji wi´zade∏
i Êci´gien, a tak˝e jako biomimetyczne pod∏o˝a
o w∏aÊciwoÊciach stymulujàcych odbudow´ tkanki
chrz´stnej i kostnej. W∏ókna w´glowe charakte-
ryzujàce si´ doskona∏ymi w∏aÊciwoÊciami mecha-
nicznymi zosta∏y wykorzystane jako komponenty
w technologii nowoczesnych kompozytowych
materia∏ów konstrukcyjnych, które z powodze-
niem konkurujà dzisiaj z biomateria∏ami meta-
licznymi. W naszych wczeÊniejszych badaniach
wykazaliÊmy m.in., ˝e w∏ókna w´glowe mogà
byç cennym sk∏adnikiem kompozytów polimero-
wych przeznaczonych do rekonstrukcji ubytków
tchawicy i krtani. Badania in vivo implantu tcha-
wicy, opracowanego na bazie w∏ókien w´glowych,
wykaza∏y, ˝e zachowanie zasad biomimetyzmu
w zakresie w∏aÊciwoÊci mechanicznych to jeden
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Carbon nanotubes are materials, which may find
a number of new medical applications. These mate-
rials display a unique physical, chemical and biological
properties, which make them attractive both in new
methods of diagnosis and for therapy. Carbon nano-
tubes, the properties of which make them suitable
candidates for use as carriers of drugs or genes, for the
construction of the electrodes to stimulate the nervous
system and can be used to functionalize the implant
materials. Carbon nanotubes used in the design of sub-
strates for tissue regeneration can act as a stimulant
for the regeneration of bone tissue or nerve. Tissue
substrate made with the use of carbon nanotubes may
be characterized by both its high biocompatibility as
well as showing no genotoxic potential in contact with
the cartilage cells.
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z kluczowych elementów w protezoplastyce
tchawicy (Âcierski i in. 2018). Projekt opracowanej
biomimetycznej protezy tchawicy, wykonanej
z materia∏u kompozytowego z∏o˝onego z bio-
zgodnej osnowy polimerowej i ró˝nych form
w∏ókien w´glowych, takich jak tkanina w´glo-
wa, nici w´glowe (roving) i mata w´glowa,
przedstawiony jest na rycinie 1. Dzi´ki zastoso-
waniu ró˝norodnych form biozgodnego w´gla
w∏óknistego i jego kompozycji w osnowie poli-
merowej otrzymano implant, którego w∏aÊci-
woÊci mechaniczne dopasowano do w∏aÊciwoÊci
zast´powanej tkanki tchawicy. 

Pomimo pozytywnych wyników badaƒ do-
Êwiadczalnych materia∏ ten budzi∏ kontrowersje
zwiàzane z ówczesnymi doniesieniami literatu-
rowymi, dotyczàcymi biozgodnoÊci mo˝liwych
produktów degradacji. Obecnie ze zgromadzonej
na przestrzeni ostatnich lat wiedzy wynika, ˝e
jedynie okreÊlone grupy w∏ókien w´glowych sà
biozgodne z tkankami. Charakteryzujà si´ one
specyficznym uporzàdkowaniem przestrzennym
i wyst´powaniem po∏àczeƒ atomów w´gla z tle-
nem, azotem i wodorem. Niemniej jednak, jak
do tej pory, sà one wykorzystywane w stosun-
kowo niewielkim zakresie w technologii bioma-
teria∏ów, pomimo wielu niezaprzeczalnych zalet,
takich jak chocia˝by zdolnoÊç do kierunkowego
narastania tkanki na ich powierzchni, przewod-
nictwa termicznego zbli˝onego do tkanek oraz
zdolnoÊci nadawania implantom, zw∏aszcza
polimerowym, po˝àdanych w∏aÊciwoÊci mecha-
nicznych. Aktualnie rynek medyczny zwiàzany
z w∏óknami w´glowymi to szybko rozwijajàce si´
technologie materia∏ów kompozytowych, nowe,
lekkie i wytrzyma∏e konstrukcje kompozytowe
zarówno do zastosowaƒ wewn´trznych jako im-
planty, jak i ortopedyczne konstrukcje zewn´trzne.

Nanoformy w´gla cieszà si´ coraz wi´kszym
zainteresowaniem medycyny. Zarówno klasycz-
ne (mikro) w∏ókna w´glowe, jak i nanow∏ókna
w´glowe czy nanorurki to materia∏y zbudowane
z warstw grafenowych (w´giel o strukturze
heksagonalnej), jednak ró˝niàce si´ rozmiarem,
sposobem u∏o˝enia wzgl´dem siebie, rodzajem
i stopniem zdefektowania oraz obecnoÊcià hete-
roatomów w samej warstwie. 

Nanomateria∏y w´glowe, jak i wiele innych
materia∏ów o wymiarze nanometrycznym cha-
rakteryzujà si´ unikatowymi w∏aÊciwoÊciami
fizycznymi i chemicznymi. Oddzia∏ywanie nano-
materia∏ów ze Êrodowiskiem biologicznym ró˝ni
si´ wyraênie od charakteru reakcji materia∏ów
o wymiarach w skali mikro i makro. Nanome-
tryczny rozmiar czàstki materia∏u umo˝liwia
mu swobodnà migracj´ przez membrany biolo-

giczne, natomiast chemiczne w∏aÊciwoÊci jego
powierzchni mogà byç odpowiednio modyfiko-
wane w celu stworzenia po˝àdanych warunków
do np. immobilizacji leków, bia∏ek czy genów
(Webster 2012). Nanomateria∏y otworzy∏y zu-
pe∏nie nowe mo˝liwoÊci w dziedzinie medycyny
regeneracyjnej. Idea medycyny regeneracyjnej
polega na biomimetycznej aktywacji procesu od-
budowy tkanek. Narz´dziami tego procesu sà nie
tylko geny, komórki modyfikowane genetycznie,
czynniki wzrostu, hormony, ale równie˝ wiele
rozwiàzaƒ nanotechnologicznych, m.in. w za-
kresie enkapsulacji komórek i konstrukcji czy
modyfikacji pod∏o˝y tkankowych. Niemniej jed-
nak dost´pne rozwiàzania w zakresie nanotech-
nologii to nie tylko medycyna regeneracyjna, ale
równie˝ liczne nowe metody w dziedzinie dia-
gnostyki i terapii medycznej. Post´p, jaki doko-
na∏ si´ w dziedzinie wizualizacji medycznej,
noÊników leków, biosensorów czy bioelektrod
nie by∏by mo˝liwy bez nanomateria∏ów (Zhan
i Webster 2009). W grupie nanomateria∏ów na-
noformy w´gla zajmujà szczególnà pozycj´, po-
niewa˝ oprócz wszystkich cech, jakie sà wspólne
dla materii w skali nano, dodatkowo charaktery-
zujà si´ du˝ym przewodnictwem elektrycznym,
zbli˝onym do metali, a tak˝e znacznie szerszymi
mo˝liwoÊciami w zakresie modyfikacji powierzch-
niowej w porównaniu z innymi nanoczàstkami
ceramicznymi czy polimerowymi. W∏aÊciwoÊci
w∏ókien w´glowych, nanorurek w´glowych oraz
nanow∏ókien w´glowych sprawiajà, ˝e ka˝dy
z tych materia∏ów mo˝e stanowiç specyficzny
substrat dla konstrukcji materia∏ów przydatnych
w laryngologii. Jak ju˝ wczeÊniej wspomniano,
w∏ókna w´glowe mogà nadawaç implantom
tchawicy po˝àdane w∏aÊciwoÊci mechaniczne,
nanorurki w´glowe mogà byç kandydatami
do projektowania noÊników leków o bardzo
du˝ym rozwini´ciu powierzchni, a nanow∏ókna
w´glowe oraz niektóre formy nanorurek w´glo-
wych mogà byç wykorzystane zarówno do kon-
strukcji elektrod, jak i do opracowania pod∏o˝y,
które mo˝na stosowaç w metodach terapeu-

Ryc. 1. Schemat budowy biomimetycznego implantu
do rekonstrukcji tchawicy

3 warstwy 2D ± 45o

tkanina w´glowa
PierÊcienie:

1D w∏ókna w´glowe
Warstwa wewn´trzna:

mata w´glowa
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tycznych wykorzystujàcych terapi´ komórkami
macierzystymi (Âcierski i in. 2003, Tran, Zhang
i Webster 2009). Przyk∏ady budowy przestrzen-
nej pod∏o˝a komórkowego wykonanego z nano-
w∏ókien w´glowych zastosowanych na pod∏o˝a
komórkowe i polimeru modyfikowanego nano-
rurkà w´glowà jako materia∏u elektrodowego
do elektrostymulacji komórek sà przedstawione
na rycinie 2.

Podobnie jak w przypadku w∏ókien w´glo-
wych i nanomateria∏ów w´glowych ich wprowa-
dzenie do kliniki jest ograniczane z powodu ich
potencjalnej toksycznoÊci dla ˝ywego organi-
zmu. Wiedza w tej dziedzinie bardzo dynamicz-
nie si´ rozwija i dzisiaj ju˝ wiadomo, które nano-

czàstki w´glowe sà bezpieczne, a które gro˝à
ryzykiem powa˝nych konsekwencji ich obecno-
Êci w organizmie. Opracowano ju˝ wiele metod
wytwarzania w pe∏ni biozgodnych materia∏ów
w´glowych (Shvedova i in. 2008, D∏ugoƒ i in.
2015). Rycina 3 przedstawia mikrofotografie SEM

Ryc. 3. Nanorurki w´glowe na powierzchni tytanu 
– 1. komórki kostne NHOs adherujàce do nano-

rurek w´glowych, 
– 2. pow. 20x, 
– 3. pow.40x, barwienie oran˝ akrydyny

Ryc. 2. Nanow∏ókna w´glowe 
– 1. polimerowa gàbka, modyfikowana w obj´-

toÊci nanorurkami w´glowymi,
– 2. materia∏y do elektrostymulacji komórek 

w warunkach in vitro i in vivo

1.

1.

2.

2.

3.
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powierzchni tytanowej pokrytej nanorurkami w´-
glowymi w kontakcie z komórkami kostnymi. 

Otolaryngologia, podobnie jak i inne dzie-
dziny medycyny, poszukuje nowych rozwiàzaƒ
w metodach terapeutycznych wykorzystujàcych
elektrycznie przewodzàce nanomateria∏y do bu-
dowy wszczepialnych elektrod i nanomateria∏ów
umo˝liwiajàcych budow´ substratów dla in˝y-
nierii tkanek i terapii komórkami macierzystymi.
Utrata s∏uchu jest chorobà spowodowanà przez
nieodwracalne uszkodzenie komórek rz´satych
i spiralnych zwojów neuronów. Jej leczenie polega
m.in. na wykorzystaniu aparatów s∏uchowych czy
implantów Êlimakowych, które mogà zapewniç
dobre odtworzenie funkcji s∏uchu (Stöver i Lenarz
2009). Prowadzone sà badania nad opracowaniem
biologicznej metody naprawy uszkodzonego Êli-
maka, która mo˝e przywróciç prawid∏owy s∏uch,
bez ˝adnych materia∏ów implantacyjnych lub
aparatów s∏uchowych. Tego rodzaju przes∏anki
sta∏y si´ motorem rozwoju terapii komórkami
macierzystymi w otolaryngologii (Rivolta 2015).
Nanomateria∏y w´glowe majà odpowiedni zespó∏
w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych do wy-
twarzania z nich materia∏ów dla hodowli ko-
mórkowych. Mo˝na je modyfikowaç w szerokim
zakresie czynnikami bioaktywnymi, a tak˝e wy-
korzystaç do stymulacji polem elektrycznym.
Otrzymanie w warunkach in vitro komórek rz´-

satych mog∏oby istotnie wspomóc leczenie
s∏uchu, komórki takie umieszczone w Êlimaku
mog∏yby przyczyniç si´ do odzyskania s∏uchu,
zw∏aszcza ˝e w odró˝nieniu od innych narzàdów
procesy chorobowe nie niszczà ucha, a jedynie
upoÊledzajà komórki rz´sate (Hu i Ulfendahl
2006). Jednak nanomateria∏y w´glowe to nie
tylko potencjalne materia∏y wpierajàce ró˝nico-
wanie komórek macierzystych, ale przede
wszystkim materia∏y, które mogà istotnie popra-
wiaç dzia∏anie implantu Êlimakowego. Wykorzy-
stujàc nanorurki w´glowe, uda∏o si´ wytworzyç
nanokompozyty o ni˝szej impedancji ni˝ stoso-
wane elektrody platynowe, a zatem przed∏u˝aç
ich czas pracy (trwa∏oÊç) (Zeng i in. 2015). Praw-
dopodobnie modyfikacja powierzchni elektrody
nanorurkami w´glowymi mo˝e równie˝ przy-
czyniç si´ do uzyskiwania materia∏ów o w∏aÊci-
woÊciach bakteriobójczych czy chroniàcych tego
rodzaju urzàdzenia przed obrastaniem tkankà.

W podsumowaniu mo˝na stwierdziç, ˝e ma-
teria∏y w´glowe, a zw∏aszcza ich nanometryczne
formy, sà ciekawà i dobrze rokujàcà ofertà dla
rozwoju laryngologii. Rozwój nanotechnologii
i nowych biomateria∏ów, w tym nanomateria∏ów
w´glowych, mo˝e si´ przyczyniç do opracowania
nowych rozwiàzaƒ terapeutycznych dla laryngo-
logii.  ●
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PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD
S¸UCHU U NIEMOWLÑT Z GRUP RYZYKA  

W AGLOMERACJI ÂLÑSKIEJ
W ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu „Matka i Dziecko” 

jako prekursor „GórnoÊlàskiego programu leczenia ca∏kowitej g∏uchoty 
za pomocà implantów Êlimakowych”

lek. Krystyna Bojanowska1, dr med. Jacek Kozakiewicz2, 
dr med. Lucyna Klimczak-Go∏àb 3, lek. Katarzyna Przytu∏a-Kandzia 3

prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski 3

PROGRAM FOR EARLY DETECTION OF HEARING
IMPAIRMENTS IN INFANTS FROM RISK GROUPS
IN THE UPPER SILESIAN CONURBATION, UNDER
POLISH – SWISS PROGRAM „MOTHER AND CHILD”
AS A PRECURSOR OF „UPPER SILESIA DEAFNESS
TREATMENT PROGRAM USING COCHLEAR 
IMPLANTS” 

One of the programs finance by the PMU Commission
of the Polish-Swiss Program „Mother and Child”, with
a subsidy from the Health Department of the Provin-
cial Office in Katowice at the time 1993–2008 was the
„Program for early detection of hearing impairments
in infants from risk groups in the Upper Silesian conur-
bation”. The principle of the Program was to examine
the heating of all infants from the hearing loss risk
group. The „Program for early detection of hearing
impairments in infants from risk groups in the Upper
Silesian conurbation” was launched on 1.03.1997,
when those who executed it established co-operation
with 51 neonatal departments and 13 pediatric inten-
sive care units from the Province of Silesia. The results
of hearing tests conducted in risk group infants from
the Province of Silesia: in the group of nearly 1700 in-
fants examined over the period of three years, in some
7% a profound binaural hearing loss was detected,
which demanded applying a hearing aid and intense
surdologopedic rehabilitation; in the course of scre-
ening examinations, conducted in several selected
neonatal department using the method of cochlear oto-
emission registration – 14.8% of results were abnormal,
demanding further diagnostics and observation.

(Mag. ORL, 2019, 71, XVIII, 84–87)

Key words:
hearing loss, risk group, Upper Silesian conurbation,
infants 

1 By∏a przychodnia Audiologii Dzieci´cej 
GórnoÊlàskiego Centrum Medycznego w Katowicach
-Ochojcu (dzia∏a∏a do 31.12.2005)
Kierownik: lek. med. Krystyna Bojanowska
ul. Zio∏owa 45, 40-635 Katowice

2 Oddzia∏ Laryngologii, 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
Kierownik: dr med. Jacek Kozakiewicz
Al. Legionów 10, 41-902 Bytom

3 Katedra i Klinika Laryngologii, Wydzia∏ Lekarski
w Katowicach, Âlàski Uniwersytet Medyczny 
Kierownik: prof. dr hab. med. Jaros∏aw Markowski
ul. Francuska 20/24, 40-027 Katowice

Wczesne wykrywanie wad s∏uchu u nie-
mowlàt opiera si´ na badaniach przesiewowych
i polega na w∏aÊciwym zakwalifikowaniu dziecka
do grupy ryzyka i skierowaniu na dalsze badania
diagnostyczne w specjalistycznym oÊrodku.
Wczesne wdro˝enie odpowiedniego leczenia i re-
habilitacja stwarza mo˝liwoÊç optymalnego roz-
woju. Prawid∏owy s∏uch ma zasadnicze znaczenie
dla rozwoju mowy oraz umo˝liwia poznawanie
i rozumienie otaczacàcych dziecko zjawisk.

W krajach, w których nie ma programu badaƒ
przesiewowych s∏uchu u noworodków, niedos∏uch
wykrywa si´ zwykle po ukoƒczeniu przez dziecko
drugiego roku ˝ycia. Jak wiadomo, pierwszy rok
˝ycia dziecka jest decydujàcy dla rozwoju mowy,
a tym samym pe∏nego i prawid∏owego rozwoju
intelektualnego i emocjonalnego. Zgodnie z wytycz-
nymi Joint Committee on Infant Hearing z 1994 r.
u ka˝dego dziecka uszkodzenie s∏uchu powinno
byç wykryte do 3 miesiàca ˝ycia, a do 6 miesiàca
powinno byç zdiagnozowane, zaopatrzone w apa-
raty s∏uchowe i ukierunkowane na dalszà rehabili-
tacj´. Dzieci zaopatrzone w aparaty suchowe
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Ryc. 1. Zespó∏ na tle plakatu prezentujàcego wyniki badaƒ s∏uchu noworodków wykonanych w ramach omawiane-
go programu w województwie Êlàskim w latach 1993–2008. Od lewej: lek. Maria Baliƒska-Kwapuliƒska, dr med.
Jacek Kozakiewicz, lek. Anna Snarska-Radziejewska, lek. Krystyna Bojanowska

Ryc. 2. Broszura „S∏ysz´”

przed ukoƒczeniem 6 miesiàca ˝ycia wykazujà
znaczàco lepszy rozwój mowy ni˝ dzieci rozpoczy-
najàce leczenie i rehabilitacj´ w póêniejszym
okresie ̋ ycia. Wczesne wykrycie niedos∏uchu oraz
odpowiednie leczenie i rehabilitacja dajà szans´
na efektywne wykorzystanie najlepszego dla roz-
woju s∏uchowego okresu ̋ ycia dzi´ki plastycznoÊci
oÊrodkowego uk∏adu nerwowego. Pozwala to
dzieciom niedos∏yszàcym rozwijaç si´ prawie rów-
nolegle z dzieçmi s∏yszàcymi. W latach 1993–2008
w województwie Êlàskim realizowano polsko-
-szwajcarski program „Matka i Dziecko” przy do-
tacji ówczesnego Wydzia∏u Zdrowia Urz´du Woje-
wódzkiego w Katowicach. W ramach tego pro-
gramu zrealizowano m.in. „Program wczesnego
wykrywania wad s∏uchu u niemowlàd z grup ry-
zyka aglomeracji Êlàskiej” opracowany przez spe-
cjalistów laryngologów: dr Krystyn´ Bojanowskà,
dr. med. Jacka Kozakiewicza oraz specjalist´ pe-
diatr´ i neonatologa Êp. dr. med. Wojciecha
Grzywn´ (ryc. 1).

Program realizowa∏ zespó∏ lekarzy i piel´-
gniarek Przychodni Audiologii Dzieci´cej i leka-
rzy Oddzia∏u Laryngologii, a wczeÊniej III Kliniki
Laryngologii ÂLAM, GórnoÊlàskiego Centrum
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Medycznego w Katowicach-Ochojcu przy wspó∏-
pracy II Katedry i Oddzia∏u Klinicznego Laryn-
gologii Wydzia∏u Lekarskiego w Zabrzu ÂLAM,
Wojewódzkiego Zespo∏u Ochrony Zdrowia Matki,
Dziecka i M∏odzie˝y oraz oddzia∏ów neonatolo-
gicznych i intensywnej terapii dzieci, w tym
Kliniki Neonatologii Centralnego Szpitala Klinicz-
nego ÂLAM w Katowicach.

Program na takà skal´, obejmujàcy niemow-
l´ta z 64 oddzia∏ów szpitalnych, by∏ pionierskim
przedsi´wzi´ciem, które odegra∏o wa˝nà rol´
wÊród innych prac prowadzonych w Polsce w tym
zakresie, m.in. w akcji wdra˝ania powszechnych
przesiewowych badaƒ s∏uchu u noworodków,
podj´tej przez Fundacj´ Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy Jerzego Owsiaka.

W ramach tego programu przebadano stan
s∏uchu u wszystkich niemowlàt z grup ryzyka
s∏uchowego i postawiono diagnoz´ audiologicznà
nie póêniej ni˝ przed 4. miesiàcem ˝ycia dziecka
w celu wdro˝enia wczesnej rehabilitacji s∏u-
chowej.

Grupy ryzyka s∏uchowego (wg aktualnego
wtedy opracowania amerykaƒskiego Joint Com-
mittee in Infant Hearing) to: wynikajàcy z wy-
wiadu rodzinnego ubytek s∏uchu w m∏odym
wieku u jednego z cz∏onków rodziny, infekcje
z grupy STORCH Complex (syphylis, toxo-
plasmosis, rubella, cytomegalovirus, Herpes
simplex i in.) u matki w I trymestrze cià˝y, niska
masa urodzeniowa z wszystkimi konsekwencja-
mi zdrowotnymi, wrodzone wady anatomiczne,
szczególnie w obr´bie twarzoczaszki, zapalenia
bakteryjne mózgu i opon mózgowo-rdzenio-
wych, koniecznoÊç stosowania leków ototoksycz-
nych, zw∏aszcza z grupy antybiotyków aminogli-
kozydowych, cz´sto stosowanych u noworodków
ze wzgl´du na ich wysokà skutecznoÊç w lecze-
niu infekcji wrodzonych lub nabytych, powa˝ne
zaburzenia oddechowe w okresie oko∏oporodo-
wym (zamartwica), wrodzone zespo∏y genetycz-
ne, wrodzony zespó∏ AIDS, nosicielstwo wirusa
HIV, ci´˝kie wrodzone i nabyte w okresie oko∏o-
porodowym patologie oÊrodkowego uk∏adu ner-
wowego, p∏odowy zespó∏ alkoholowy, bliskie
pokrewieƒstwo mi´dzy rodzicami, hiperbilirubi-
nemia wymagajàca transfuzji wymiennej. 

„Program wczesnego wykrywania wad s∏u-
chu u niemowlàt z grup ryzyka w aglomeracji
Êlàskiej” zaczà∏ dzia∏aç od 1.03.1997 r., kiedy jego
realizatorzy nawiàzali wspó∏prac´ z 51 oddzia∏ami
noworodkowymi i 13 oddzia∏ami intensywnej
terapii dzieci z terenu województwa Êlàskiego. 

W ramach programu wykonywano: 
● powszechne badania przesiewowe s∏uchu 

w wybranych oddzia∏ach noworodkowych

metodà rejestracji emisji s∏uchowej 
w pierwszej i drugiej dobie po urodzeniu, 

● badania s∏uchu u niemowlàt z grup ryzy-
ka s∏uchowego tà samà metodà oraz, jeÊli 
wynik by∏ nadal negatywny (czyli pozy-
tywny w rozumieniu badaƒ przesiewo-
wych, poniewa˝ nie uda∏o si´ zarejestro-
waç otoemisji s∏uchowych), za pomocà 
rejestracji elektrycznych potencja∏ów s∏u-
chowych z pnia mózgu, czyli metodà 
BERA (ang. Brainstem Evoked Response 
Audiometry), 

● obserwacj´ i analiz´ rozwoju psychofi-
zycznego dzieci ze stwierdzonà wadà 
s∏uchu w dzia∏ajàcej od 14 lat Przychodni 
Audiologii Dzieci´cej przy obecnym Górno-
Êlàskim Centrum Medycznym 
oraz 

● analiz´ zaburzeƒ w narzàdzie s∏uchu 
u noworodków z hiperbilirubinemià.

W celu realizacji wymienionych zadaƒ zaku-
piono aparatur´ do rejestracji potencja∏ów s∏u-
chowych z pnia mózgu produkcji francuskiej
firmy RACIA ALVAR, dwa systemy do rejestracji
otoemisji Êlimakowej produkcji angielskiej firmy
OTODYNAMIXS oraz tympanometr r´czny duƒ-
skiej firmy DANPLEX. 

Ponadto wyk∏adowcy prowadzili akcje szkole-
niowe, dotyczàce przyczyn wyst´powania i wcze-
snego wykrywania wad s∏uchu, skierowane
do personelu medycznego oddzia∏ów noworod-
kowych.

Ârodowisko neonatologów by∏o pierwotnie
bardzo niech´tne. Lekarze t∏umaczyli si´ zbyt-
nim obcià˝eniem pracà przy nowo narodzonym
dziecku w trakcie jego kilkudniowego pobytu
na oddziale noworodkowym. W wielu oddzia∏ach
ca∏à prac´ musia∏ wykonywaç tylko jeden lekarz,
a by∏y to ostatnie lata wy˝u demograficznego
w Polsce. Chodzi∏o o badania przesiewowe
w kierunku fenyloketonurii i hipotyreozy, obo-
wiàzujàce od 1994 r., a narzucone przez Instytut
Matki i Dziecka. Jednak wielu z nich da∏o si´
w koƒcu przekonaç i cz´Êç oddzia∏ów noworod-
kowych przystàpi∏a do programu. Takim szkole-
niom poddano kilka tysi´cy osób. Wa˝nym ele-
mentem by∏a równie˝ akcja oÊwiatowa (ryc. 2).
Wydrukowano 70 tys. sztuk materia∏ów w for-
mie ulotek, plakatów i wk∏adek do Ksià˝eczek
Zdrowia Dziecka.

W wyniku badaƒ s∏uchu przeprowadzonych
u Êlàskich niemowlàt z grup ryzyka stwierdzono,
˝e w grupie przebadanych w okresie trzech lat
blisko 1700 niemowlàt u ok. 7% wykryto g∏´bokà,
obustronnà wad´ s∏uchu, wymagajàcà protezo-
wania i intensywnej rehabilitacji surdologope-
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dycznej. W trakcie badaƒ przesiewowych, prowa-
dzonych w kilku wybranych klinicznych oddzia-
∏ach noworodkowych metodà rejestracji otoemisji
Êlimakowej, uzyskano 14,8% wyników nieprawi-
d∏owych, wymagajàcych dalszej diagnostyki
i obserwacji.

Za∏o˝enia programu oraz uzyskane wyniki
przedstawiono w postaci referatów i plakatów
naukowych podczas krajowych oraz mi´dzynaro-
dowych konferencji organizowanych przez Pol-
skie Towarzystwo Otorynolaryngologów–Chi-
rurgów G∏owy i Szyi oraz jego Sekcj´ Audiolo-
gicznà, Instytut Fizjologii i Patologii S∏uchu
w Warszawie oraz Stowarzyszenie Audiologów
Krajów Skandynawskich podczas III Mi´dzyna-
rodowego Sympozjum Audiologii Dzieci´cej
w Kopenhadze (9–12.05.2000). 

Poradnia Audiologii Dzieci´cej w ramach
struktur GórnoÊlàskiego Centrum Medycznego

zakoƒczy∏a swojà dzia∏alnoÊç 31.12.2005 roku,
a kartoteki pacjentów zosta∏y przekazane do Po-
radni Audiologii w GórnoÊlàskim Centrum Zdro-
wia Dziecka w Katowicach-Ligocie. 

Najwi´kszym sukcesem programu by∏o na-
szym zdaniem utrwalenie w ÊwiadomoÊci leka-
rzy zajmujàcych si´ noworodkami i niemowl´tami
koniecznoÊci wykonywania badania s∏uchu naj-
wczeÊniej, jak to mo˝liwe.

Omówiony w artykule program wczesnego
wykrywania wad s∏uchu u niemowlàt z grup
ryzyka aglomeracji Êlàskiej, zrealizowany w ra-
mach Polsko-Szwajcarskiego Programu „Matka
i Dziecko” w województwie Êlàskim w latach
1993–2008, by∏ wst´pnym etapem i stanowi∏ in-
spiracj´ do powo∏ania w 2007 r. „GórnoÊlàskiego
programu leczenia g∏uchoty metodà wszczepów
implantów Êlimakowych”.  ●
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POWIK¸ANIA PO RADIOTERAPII
NOWOTWORÓW REGIONU 

G¸OWY I SZYI 

COMPLICATIONS AFTER RADIOTHERAPY 
OF HEAD AND NECK REGION

Radiotherapy is one of the most effective methods of
malignant neoplasms treatment in the head and neck
area, in the course of which, apart from elimination of
cancerous cells, damage is done to normal structures
of connective tissue. Radiotherapy, both radical and
palliative, leads to the side effects in patients with
HNSCC. Despite the use of highly specialized radio-
therapy techniques, it is impossible to effectively
eliminate cancer cells with absolute lack of damage
to normal cells located in the therapeutic field. The
epithelium and connective tissue, conditioning the
homeostasis of the human body, are structures that
undergo destruction each time, regardless of the type
of applied radiotherapy.

(Mag. ORL, 2019, 71, XVIII, 88–91)

Key words:
radiotherapy, complications after radiotherapy, side
effects of radiotherapy
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Pionierskie wykorzystanie promieniowania
X w terapii nowotworów przypisuje si´ Emilowi
Grubbé, który w 1896 r. pos∏u˝y∏ si´ nim w le-
czeniu raka piersi (Mould 2011). Obecnie radio-
terapi´ (ang. radiotherapy, RTH) taktuje si´ jako
jednà z najbardziej uznanych metod leczenia no-
wotworów z∏oÊliwych. Definiuje si´ jà jako swo-
istà terapià miejscowà, wykorzystujàcà promie-
niowanie jonizujàce w celu zniszczenia komórek
nowotworowych. Podzia∏u radioterapii mo˝na
dokonaç na podstawie rozmaitych kryteriów,
do których zalicza si´ przede wszystkim lokali-
zacj´ êród∏a promieniowania, energi´ promie-
niowania, rodzaj promieniowania jonizujàcego,
a tak˝e sposób frakcjonowania dawki. Uwzgl´d-
niajàc z kolei zamierzony efekt terapeutyczny,
mo˝na wyró˝niç: radioterapi´ radykalnà, której
celem jest ca∏kowite wyleczenie pacjenta, oraz
radioterapi´ paliatywnà, wdra˝anà w przypadku
znacznego zawansowania choroby, którego
przejawem jest obecnoÊç przerzutów odleg∏ych.
G∏ównym jej celem jest miejscowe opanowanie
nowotworu i maksymalne wyd∏u˝enie ˝ycia pa-
cjenta lub, w sytuacjach skrajnych, polepszenie
komfortu ̋ ycia pacjenta, g∏ównie dzi´ki minima-
lizacji dolegliwoÊci bólowych.

Radioterapia w bardzo wielu przypadkach
stanowi element terapii skojarzonej i zostaje
wpisana w z∏o˝ony schemat leczenia obok chemio-
terapii, hormonoterapii czy zabiegu chirurgicz-
nego (Lepper i Nowakowska 2008). Radioterapia
mo˝e mieç zarówno charakter neoadjuwantowy
– poprzedzajàcy leczenie zasadnicze, którym naj-
cz´Êciej jest zabieg chirurgiczny, jak i adjuwan-
towy – uzupe∏niajàcy leczenie zasadnicze.

Nale˝y zaznaczyç, ˝e poszczególne typy no-
wotworów, o ró˝nej histogenezie, wykazujà od-
mienny poziom wra˝liwoÊci na promieniowanie
jonizujàce. Raki p∏askonab∏onkowe rejonu g∏owy
i szyi charakteryzujà si´ w prawie trzech czwar-
tych przypadków Êrednià bàdê niskà promienio-
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czu∏oÊcià, co wymaga zastosowania wysokich
dawek ca∏kowitych promieniowania w trakcie
radioterapii (Gliƒski i Zàbek 2006).

Promieniowanie jonizujàce oddzia∏uje przede
wszystkim na struktury okreÊlane jako biologiczne
tarcze komórkowe (b∏ony biologiczne oraz DNA),
uszkadzajàc je w sposób bezpoÊredni i poÊredni.
W nast´pstwie absorpcji fotonu dochodzi do jo-
nizacji oÊrodka i oderwania elektronów, które
w istotny sposób uszkadzajà najwra˝liwsze
elementy komórki. Taki mechanizm uszkodzeƒ
˝ywej materii okreÊla si´ mianem efektu tarczy
lub cz´Êciej – bezpoÊrednim mechanizmem
uszkadzajàcym. Zdecydowanie wi´cej cytolo-
gicznych defektów popromiennych jest induko-
wanych aktywnoÊcià reaktywnych form tlenu
(ang. reactive oxygen species, ROS), powsta∏ych
na skutek radiolizy wody w mechanizmie po-
Êrednim (Augustyniak 2012).

Zgodnie z prawem Bergoniégo i Tribondeau,
sformu∏owanym w 1906 r., wra˝liwoÊç komórek
na dzia∏anie promieniowania jonizujàcego jest
wprost proporcjonalna do ich aktywnoÊci podzia-
∏owej oraz odwrotnie proporcjonalna do stopnia
ich zró˝nicowania (Bergonié i Tribondeau 1906).

W trakcie radioterapii oprócz komórek no-
wotworowych silnym mechanizmom destrukcyj-
nym podlegajà równie˝ komórki szpiku, komórki
p∏ciowe i komórki nab∏onka. Istotnym uszkodze-
niom ulega tkanka ∏àczna (Milecki 2004). Naskó-
rek, b∏ony Êluzowe i skóra w∏aÊciwa sà struktu-
rami uszkadzanymi ka˝dorazowo, niezale˝nie
od typu zastosowanej radioterapii, utkania histo-
patologicznego oraz lokalizacji guza.

Powsta∏e w nast´pstwie radioterapii odczyny
popromienne (ang. tissue response), definiowane
sà jako uszkodzenia prawid∏owych komórek
znajdujàcych si´ w napromienianym polu ota-
czajàcym guz nowotworowy. Sà one êród∏em
znacznych dolegliwoÊci bólowych, mogà te˝
przyczyniaç si´ do powstania trwa∏ych defektów
estetycznych. Negatywne skutki radioterapii
warunkujà niejednokrotnie decyzj´ pacjentów
o zaprzestaniu leczenia.

Ze wzgl´du na kryterium czasowe odczyny
popromienne mo˝na podzieliç na wczesne i póê-
ne. Odczyny popromienne wczesne to liczne
dysfunkcje morfologiczno-czynnoÊciowe, rozwi-
jajàce si´ w tkankach nara˝onych na dzia∏anie
promieniowania jonizujàcego ju˝ w trakcie pro-
wadzonej radioterapii lub w krótkim czasie po jej
zakoƒczeniu, tzn. do 3–6 miesi´cy. Powsta∏e za-
burzenia dotyczà przede wszystkim puli komó-
rek szybko si´ dzielàcych, do których zaliczane
sà m.in. komórki: Êródb∏onka naczyƒ, nab∏onka
wyÊcielajàcego Êwiat∏o przewodu pokarmowe-

go, nab∏onka dróg oddechowych, szpiku, jak
równie˝ komórki naskórka, tworzàce wraz z fi-
broblastami najwi´kszy narzàd ludzki – skór´,
uszkadzanà podczas ka˝dej radioterapii. Do ob-
jawów wczesnych odczynów popromiennych za-
licza si´ stany zapalne b∏on Êluzowych, rumieƒ
i ∏uszczenie si´ naskórka. Pacjenci zwracajà uwag´
na narastajàce uczucie pieczenia, bólu, czasem
Êwiàdu, intensyfikujàce si´ po ka˝dym zabiegu.
Istotne wydaje si´ odpowiednio wczesne wdro-
˝enie terapii farmakologicznej. Brak takiego
post´powania mo˝e byç przyczynà rozwoju tzw.
nast´pczego póênego odczynu popromiennego
(ang. consequential late effect, CLE) (Chan i in.
2014). Odczyny popromienne póêne sà widoczne
po wielu miesiàcach od zakoƒczenia terapii
(minimalny czas rozwini´cia si´ zmian definio-
wanych jako odczyny póêne to 6 miesi´cy od za-
koƒczenia RTH). Sà nast´pstwem indukowanych
promieniowaniem jonizujàcym dysfunkcji na-
czyƒ krwionoÊnych i powsta∏ych zmian struktu-
ry mià˝szu narzàdów wewn´trznych. Zazwyczaj
sà klasyfikowane jako zmiany nieodwracalne,
wymagajàce leczenia. Zalicza si´ do nich przede
wszystkim popromienne zw∏óknienie tkanek,
a tak˝e lokalne owrzodzenia i ogniska martwicy.
Najgroêniejszà konsekwencjà radioterapii jest
ryzyko indukcji nowotworów wtórnych (Stone
i in. 2003, S∏onina 2007).

Nasilenie odczynów popromiennych reje-
struje si´ w przypadku niekonwencjonalnego
frakcjonowania, a tak˝e radioterapii skojarzonej
z chemioterapià. Nawet precyzyjne techniki ra-
dioterapii, jak technika modulacji intensywnoÊci
wiàzki promieniowania (ang. intensity modula-
ted radiation therapy, IMRT) czy obj´toÊciowo
modulowana technika ∏ukowa (ang. volumetric
modulated arc therapy, VMAT) nie eliminujà
ca∏kowicie dzia∏aƒ niepo˝àdanych terapii.

Celem radioterapii jest selektywne zniszcze-
nie komórek nowotworowych. Zastosowanie no-
woczesnych, wysokospecjalistycznych technik
radioterapii umo˝liwia minimalizacj´ ryzyka wy-
stàpienia reakcji popromiennych. Niemo˝liwa
jest jednak skuteczna eliminacja komórek rako-
wych przy jednoczesnym ca∏kowitym braku
uszkodzeƒ komórek prawid∏owych, znajdujàcych
si´ w polu terapeutycznym. W leczeniu nowo-
tworów z∏oÊliwych rejonu g∏owy i szyi stoso-
wana jest obj´toÊciowo modulowana technika
∏ukowa (VMAT), w której napromienianie odby-
wa si´ w sposób ciàg∏y, w trakcie obrotu g∏owicy
akceleratora. RównoczeÊnie zmienia si´ uk∏ad
listków kolimatora i moc dawki. VMAT umo˝liwia
skrócenie czasu napromieniania i maksymalnà
efektywnoÊç zabiegu przy minimalizacji uszko-
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Ryc. 1. Wczesny odczyn popromienny u pacjentów z nowotworem z∏oÊliwym rejonu g∏owy i szyi leczonych RTH
radykalnà (6 tydzieƒ terapii) w Zak∏adzie Radioterapii Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach
(z archiwum dr R. Kwiatkowskiego)

dzeƒ tkanek prawid∏owych. Mo˝liwie wysokà
ochron´ tkanek zdrowych zapewnia tak˝e tech-
nika modulacji intensywnoÊci wiàzki promienio-
wania (IMRT), charakteryzujàca si´ zmiennoÊcià
rozk∏adu dawki promieniowania w poprzek
wiàzki w trakcie napromieniania.

Uszkodzenia zarówno masy guza, jak i tka-
nek prawid∏owych powstajà w konsekwencji
bezpoÊredniego oraz poÊredniego dzia∏ania pro-
mieniowania jonizujàcego. Do eskalacji uszko-
dzeƒ mo˝e dochodziç w nast´pstwie zjawiska
okreÊlanego efektem widza lub efektem sàsiedz-
twa (ang. radiation induced bystander effect,
RIBE). Mediatory emitowane przez komórki pod-
dane bezpoÊredniemu dzia∏aniu promieniowa-
nia prowokujà uszkodzenia, zaburzenie home-
ostazy, a nawet apoptoz´ w sàsiednich tkankach
(Wide∏ i Przybyszewski 2009). Efekt RIBE jest
rozpatrywany zarówno jako zjawisko pozytywne
(uszkodzenie komórek nowotworowych znajdu-
jàcych si´ w sàsiedztwie komórek poddanych
bezpoÊredniemu napromienianiu), jak i nega-
tywne (uszkodzenie sàsiadujàcych komórek pra-
wid∏owych, w tym komórek Êródb∏onka i fibro-
blastów – nasilenie odczynu popromiennego,
wzrost ryzyka indukcji nowotworów wtórnych).

Niezwykle ucià˝liwe dla pacjentów z nowo-
tworami z∏oÊliwymi g∏owy i szyi leczonymi pro-
mieniowaniem jonizujàcym sà popromienne
uszkodzenia b∏on Êluzowych. Pierwszym objawem
jest rumieƒ, b´dàcy oznakà uszkodzenia komórek
Êródb∏onka naczyƒ krwionoÊnych. W przebiegu
radioterapii wskutek wzrastajàcej depopulacji
komórek nab∏onka rozwija si´ charakterystyczna
dla ostrego odczynu popromiennego epitelioliza.
Narastajàcy obrz´k, ból i popromienna suchoÊç

w jamie ustnej (kserostomia) zaburzajà podsta-
wowe funkcje fizjologiczne. Ponadto znacznie
wzrasta ryzyko infekcji grzybiczych (Osuch-Wójci-
kiewicz i Bruzgielewicz 2010).

Wa˝nym aspektem jest uszkodzenie w prze-
biegu leczenia skóry twarzy, szyi i dekoltu, czyli
obszarów warunkujàcych ogólnà estetyk´ wy-
glàdu. Popromienne zapalenie skóry dotyczy
80–95% pacjentów poddanych radioterapii, a re-
jon g∏owy i szyi, obok piersi i okolic krocza, jest
szczególnie nara˝ony na powstanie ostrych od-
czynów popromiennych. Pierwszà widocznà
reakcjà ze strony skóry nara˝onej na promienio-
wanie jonizujàce jest rumieƒ. Wraz z kolejnymi
poch∏oni´tymi frakcjami narasta suchoÊç po∏à-
czona z drobnop∏atowym z∏uszczaniem naskórka
„na sucho” przekszta∏cajàcym si´ w z∏uszczanie
o charakterze mokrym. Widoczny jest obrz´k,
a z czasem epilacja oraz zaburzenia pigmentacji
(Topczewska-Bruns i Filipowski 2010). 

Intensyfikacja odczynów popromiennych
jest wypadkowà wielu czynników, do których za-
licza si´ przede wszystkim lokalizacj´ guza, za-
stosowanà dawk´ ca∏kowità promieniowania
i sposób jej frakcjonowania, obecnoÊç bàdê brak
jednoczesnej chemioterapii, a tak˝e choroby
wspó∏istniejàce, na∏ogi, ogólnà kondycj´ skóry
pacjenta. Nasilenie zmian popromiennych zale˝y
tak˝e od osobniczej wewnàtrzkomórkowej pro-
mieniowra˝liwoÊci (ang. intrinsic cellular ra-
diosensitivity), co przejawia si´ w ró˝nej inten-
sywnoÊci uszkodzeƒ u pacjentów poddanych
identycznym schematom zabiegowym. Przyk∏a-
dem mogà byç ilustracje (ryc. 1), na których sà
widoczne ró˝nie nasilone odczyny popromienne
u m´˝czyzn w tym samym wieku, poddanych
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takiemu samemu schematowi radioterapii
w przebiegu leczenia raka krtani.

Zgodnie z koncepcjà podzia∏u tkanek przed-
stawionà przez Micha∏owskiego i Wheldona,
naskórek nale˝y do struktur hierarchicznych,
charakteryzujàcych si´ szybkim tempem obrotu
komórkowego i predyspozycjà do silnych uszko-
dzeƒ popromiennych. Depopulacja komórek
stratum basale finalnie doprowadza do zabu-
rzenia struktury ca∏ego naskórka i deficytów
komórkowych we wszystkich jego warstwach.

Kliniczny problem stanowi nie tylko wcze-
sne popromienne zapalenie skóry, ale tak˝e od-
leg∏e nast´pstwa prowadzonej terapii. Na uszko-
dzenia jest nara˝ony nie tylko naskórek, ale tak-
˝e tkanka ∏àczna. W przypadku wielu pacjentów
widoczne sà ogniska atrofii. Pozosta∏a pula fibro-
blastów ulega nadmiernej aktywacji, czego skut-
kiem jest wzmo˝ona synteza w∏ókien kolage-
nowych typu I i III o nieregularnym u∏o˝eniu, co
klinicznie objawia si´ ogniskami zw∏óknienia
(Riekki i in. 2004).

Do powik∏aƒ póênych zalicza si´ kserosto-
mi´, niedoczynnoÊç tarczycy, uszkodzenie na-
rzàdu wzroku i s∏uchu (uszkodzenie ucha we-
wn´trznego), martwic´ koÊci skroniowej i mar-

twic´ chrzàstek krtani (chondroradionecrosis)
(Zió∏kowska, Biedka i Windorbska 2011).

Wraz z rozwojem radioterapii oraz zdefinio-
waniem zjawiska reakcji popromiennych poja-
wi∏a si´ kwestia pozycjonowania intensywnoÊci
odczynów popromiennych skóry i b∏on Êluzo-
wych. Do dzisiaj stworzono wiele systemów
umo˝liwiajàcych ocen´ zaawansowania zarów-
no wczesnych, jak i odleg∏ych zmian popro-
miennych, sà to m.in.: RTOG/EORTC (Radiation
Therapy Oncology Group/European Orgnization
for Research and Treatment of Cancer), skala
Dische’a, LENT-SOMA (Late Effect Normal
Tissue Task Force – Subjective, Objective, Mana-
gement, Analytic), NCI-CTC (National Cancer
Institute – Common Toxicity Criteria), klasyfi-
kacja WHO. Stworzone systemy opierajà si´
przede wszystkim na wizualnej klasyfikacji stop-
nia powsta∏ych uszkodzeƒ, g∏ównie w obr´bie
naskórka i b∏on Êluzowych, dokonywanych przez
specjalist´, oraz na subiektywnej ocenie samego
pacjenta. W dalszym ciàgu brak diagnostycznych
metod oceniajàcych uszkodzenia popromienne
tkanki ∏àcznej, warunkujàcej homeostaz´ nie
tylko skóry, ale ca∏ego organizmu. ●


