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k w a r t a l n i k
PAèDZIERNIK– GRUDZIE¡ 2019 ● TOM XVIII  ● ZESZYT 4(72) Droga Kole˝anko,

Szanowny Kolego,
mia∏em okazj´ przys∏uchiwaç si´ debacie

o ekologii prowadzonej przez kandydatów na po-
s∏ów do najbli˝szej kadencji Sejmu. Wszyscy
na pierwszym miejscu g∏oÊno mówili, ̋ e ich dba-
∏oÊç o Êrodowisko polega na stosowaniu ̋ arówek
energooszcz´dnych. Odebra∏em te ich wypo-
wiedzi tak, jakby deklarowali, ˝e u˝ywajà papieru
toaletowego zamiast s∏omy. I spojrza∏em na le˝àcà
na stole czekolad´ w fioletowym opakowaniu
– mojà ulubionà. Przeczyta∏em jej sk∏ad, gdzie
na pierwszym miejscu by∏ wymieniony olej pal-
mowy. Przypomnia∏y mi si´ doniesienia o wypala-
nej puszczy tropikalnej na Sumatrze czy Borneo
w celu pozyskania nowych obszarów pod planta-
cje palm olejowych, o zagro˝eniu istnienia oran-
gutanów, zwanych przez nas ma∏pami, a przez
miejscowà ludnoÊç „ludêmi lasu”. Przypomnia∏y
mi si´ równie˝ wiarygodne doniesienia naukowe
o szkodliwoÊci dla zdrowia utwardzonego oleju
palmowego, analogiczne do publikowanych wcze-
Êniej o margarynach – standardowym produkcie
spo˝ywczym w realnym socjaliêmie. 

I powiedzia∏em sobie DOÂå. Nie b´d´ zaspo-
kaja∏ swoich nami´tnoÊci truciznà, którà pro-
dukuje si´ kosztem niszczenia Êrodowiska, co
stwarza zagro˝enie bytu orangutanów. Wszak
jest tyle innych smacznych  i naturalnych darów
bo˝ych. A nasza nieÊwiadoma konsumpcja nie
mo˝e byç powodem do unicestwiania naszego
Êwiata. 

Na nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
za∏àczam moc serdecznoÊci.

Serdecznie Paƒstwa pozdrawiam,

Prof. Antoni Krzeski
PS

JeÊli b´dziecie Paƒstwo kupowaç pod choink´
czekolad´, prosz´ pami´tajcie ̋ e prawdziwa cze-
kolada sk∏ada si´ z miazgi kakaowej i t∏uszczu
kakaowego, a ja osobiÊcie preferuj´ czekolad´
gorzkà.

Warszawa, listopad 2019
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Christian Guilleminault, zwany przez wielu
kolegów „CG”, urodzi∏ si´ w roku 1938 w Marsylii,
we Francji. Ukoƒczy∏ medycyn´ na Uniwersytecie
Paryskim oraz rezydentur´ w dziedzinie psychia-
trii i neurologii w szpitalach w Pary˝u i Genewie.
Odegra∏ On fundamentalnà rol´ w tworzeniu
nowego dzia∏u medycyny – medycyny snu. 

W 1970 roku za∏o˝y∏ we Francji jedno
z pierwszych na Êwiecie centrów leczenia zabu-
rzeƒ oddychania podczas snu. W 1972 roku
wyjecha∏ do Stanów Zjednoczonych jako visiting
professor Uniwersytetu Stanforda (Kalifornia)
gdzie pozosta∏ na sta∏e i kontynuowa∏ swojà
medycznà i naukowà karier´. Zosta∏ zast´pcà
dyrektora tamtejszej Kliniki Snu, która dzia∏a∏a
od 1964 roku. Profesorem mianowanym zosta∏
w 1994 roku. 

Choç jego zainteresowania naukowe obej-
mowa∏y narkolepsj´, bezsennoÊç, fizjologiczne
i endokrynologiczne zmiany zachodzàce podczas
snu, du˝a ich cz´Êç by∏a skoncentrowana na bez-
dechu podczas snu. To w∏aÊnie profesor Christian
Guilleminault stworzy∏ i wprowadzi∏ do praktyki
klinicznej termin obstructive sleep apnea – OSA
(obturacyjny bezdech podczas snu – OBPS),
w którym opisa∏ zespó∏ objawów wyst´pujàcych
podczas epizodów zapadania si´ górnych dróg
oddechowych w czasie snu i towarzyszàce temu
spadki saturacji oraz fragmentaryzacja snu. Za-
uwa˝y∏ tak˝e, ˝e choroba ta wyst´puje równie˝
u dzieci i ma wp∏yw na zaburzenia  nauczania
i uwagi, hiperaktywnoÊç, moczenie nocne i luna-
tykowanie. 

Profesor Christian Guilleminault wraz ze
swoim bliskim wspó∏pracownikiem – profesorem
Williamem Dementem – opracowa∏ wskaênik
bezdechów i sp∏yceƒ oddechów (apnea/hypopnea
index – AHI), który do dzisiaj jest u˝ywany w celu
okreÊlania stopnia ci´˝koÊci zespo∏u OBPS. W roku
1977 wspólnie za∏o˝yli czasopismo „Sleep”, wy-
dawane przez Sleep Research Society, a prof.

Guilleminault by∏ jego redaktorem naczelnym
do 1998 roku. By∏o to pierwsze w Êwiecie pismo
poÊwi´cone tematyce zaburzeƒ snu. 

W 1972 roku prof. Guilleminault zacieka-
wiony doniesieniami w∏oskiego naukowca Elio
Lugaresi, który zauwa˝y∏, ˝e nocne nadciÊnienie
by∏o obecne u chrapiàcych pacjentów, przekona∏
wspó∏pracujàcych z nim kardiologów – dr. Johna
Shroedera i dr. Ara Tilkiana – do monitorowania
ciÊnienia t´tniczego u pacjentów podczas snu.
Wykazali oni wówczas, ̋ e gdy pacjenci mieli bez-
dech w trakcie snu, równie˝ ich ciÊnienie t´tni-
cze si´ podwy˝sza∏o, podobnie jak u sportowców
dêwigajàcych ci´˝ary. Wtedy te˝ prof. Guillemi-
nault zaczà∏ wykonywaç tracheotomi´ u takich
pacjentów, co czyni∏o ich zdrowymi – ust´powa∏y
zaburzenia rytmu serca, nast´powa∏a normali-
zacja nadciÊnienie t´tniczego. W 1982 roku zde-
finiowa∏ zespó∏ wzmo˝onego oporu górnych
dróg oddechowych (upper airways resistance
syndrome – UARS) i odró˝ni∏ go od OBPS.

W 1976 roku profesor Guilleminault zosta∏
powo∏any do Komisji Nozologii Amerykaƒskiego
Towarzystwa Medycyny Snu i Towarzystwa Badaƒ
nad Snem, aby opracowaç algorytmy diagno-
styczne chorób przebiegajàcych z zaburzeniami
snu. Efektem tej pracy by∏o przygotowanie
Mi´dzynarodowej Klasyfikacjii Zaburzeƒ Snu
(The International Classification of Sleep Disor-
ders – ICSD) opublikowanej w 1990 roku. Obec-
nie opracowanie to ma swojà trzecià edycj´ i jest
oficjalnà klasyfikacjà zaburzeƒ snu. W 1978 roku
z inicjatywy profesora Guilleminault odby∏ si´
pierwszy certyfikowany egzamin dotyczàcy umie-
j´tnoÊci oceny polisomnografii. 

TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

CHRISTIAN GUILLEMINAULT
(1938–2019)
IN MEMORIAM
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By∏ wspó∏autorem ponad 700 publikacji
na temat narkolepsji, bezdechów podczas
snu, zespo∏u nag∏ej Êmierci ∏ó˝eczkowej
i chrapania. By∏ mentorem wielu lekarzy, na-
ukowców i studentów. Wielu z nich wspomi-
na profesora Guilleminault jako znakomitego
klinicyst´ i naukowca. Dr Michelle Cao, pro-
fesor psychiatrii na Uniwersytecie Stanforda,
powiedzia∏a: Jego intelektualna pogoƒ za na-
ukà by∏a niezrównana i niezachwiana.

Wyró˝nia∏ si´ ci´tym dowcipem, by∏
koneserem serów i wina. Na wys∏ane
w 2014 roku zaproszenie do przyjazdu
do Polski jako honorowy wyk∏adowca Rhino-
Forum 2015, odpisa∏:

You are lucky: I do not play golf and
I never had time to go to casinos!!!... CG. 

W ten sposób mieliÊmy zaszczyt goÊciç profe-
sora Christiana Guilleminault w Polsce jako wybit-
nego eksperta podczas IV Mi´dzynarodowego
Seminarium „Chrapanie i bezdechy dla laryngolo-
gów”, które odby∏o si´ w Warszawie 28 listopada
2015 roku. Kiedy zosta∏ poinformowany, i˝ uczest-
nikami seminarium b´dà przede wszystkim laryn-
golodzy zainteresowani chirurgià w OBPS odpisa∏:
I am surrounded by surgeons here: they had to
learn to „survive” with me next to them!!!
Thanks for the invitation, too bad that it is the
winter time.

Podczas pobytu w Polsce przedstawi∏ nast´-
pujàce wyk∏ady: 

– Can we avoid a very large amount of long
term surgical failures with surgical treatments
of OSA: the development of OSA as understood
today. 

– Can we avoid a very large amount of long
term surgical failures with surgical treatments
of OSA: myofunctional therapy, an important
adjunction to OSA treatment.

Oba Jego wyk∏ady wyró˝nia∏y si´ merytorycz-
nie. Przekazane poglàdy na temat zaburzeƒ snu
i OBPS by∏y niezmiernie wiarygodne, tak jak mo˝e
przedstawiaç to tylko osoba, która ca∏e ˝ycie po-
Êwi´ci∏a na ich zg∏´bienie. Mia∏ niezwyk∏y dar
prezentowania swoich myÊli w sposób prosty,
zrozumia∏y, przekonujàcy i… niezwykle chary-
zmatyczny, chcia∏oby si´ powiedzieç, ˝yczliwy
– takà umiej´tnoÊç posiadajà tylko nieliczni
wyk∏adowcy.

Decyzjà Walnego Zgromadzenia Stowarzysze-
nia Rynologia Polska profesor Christian Guillemi-
nault otrzyma∏ godnoÊç ARTIFEX RHINOLOGIE
– cz∏onkostwo honorowe Stowarzyszenia. Dyplom
oraz statuetka zosta∏y wr´czone 28 listopada

2015 roku podczas wieczoru towarzyszàcego
RhinoForum 2015, który mia∏ miejsce w Teatrze
Stanis∏awowskim w ¸azienkach Królewskich.
Zgodnie z tradycjà podczas tych wieczorów uhono-
rowani wyk∏adowcy recytujà fragmenty poezji.
Ze wzgl´du na zamach terrorystyczny w Pary˝u,
który mia∏ miejsce dwa tygodnie przed semina-
rium w Warszawie, solidaryzujàc si´ ze spo∏ecz-
noÊcià europejskà, odstàpiono od tej tradycji
na rzecz odczytania fragmentów „Ody do rado-
Êci” F. Schillera – s∏ów hymnu Unii Europejskiej.
Prof. Ch. Guilleminault czyta∏:

Joie! Joie! Belle étincelle divine,
Fille de l’Elysée,
Nous entrons l’âme enivrée
Dans ton temple glorieux.

Ton magique attrait resserre
Ce que la mode en vain détruit;
Tous les hommes deviennent fr¯res
Où ton aile nous conduit.

Si le sort comblant ton âme,
D'un ami t'a fait l'ami,
Si tu as conquis l’amour d’une noble femme,
M˘le ton exultation ∫ la nôtre!

Prof. Christian Guilleminault zmar∏ 9 lipca
2019 roku w wieku 81 lat w Kalifornii (USA).

˚egnaj Mistrzu, pozostaniesz na zawsze
w naszej pami´ci i naszych sercach.

dr med. Ewa Migacz
prof. Antoni Krzeski

Warszawa, listopad 2019

Prof. Antoni Krzeski wr´cza prof. Christianowi Guilleminault
godnoÊç Artifex Rhinologie (listopad 2015 r.)
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▲

OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI 
JAKO NIEPOMYÂLNA EWOLUCJA 
OSTREGO ZAPALENIA JAM NOSA 

I ZATOK PRZYNOSOWYCH

ACUTE BRONCHITIS AS AN ADVERSE EVOLUTION
OF ACUTE RHINOSINUSITIS

Bronchitis is usually initiated by a viral infection
of the nasopharynx commonly referred to as the
common cold, but now also identified as acute viral
rhinosinusitis (AVS). In AVS, especially in children,
cough is an integral part of the symptomatology
observed in 60% to 80% of cases and most often
results from the discharge of secretions down the
back wall of the nasopharynx. Because viruses are
the dominant etiological factor of AVS and bronchitis,
the use of antibiotics is not justified. In uncompli-
cated viral upper respiratory tract infections main
attention should be focused on symptomatic treat-
ment, on the one hand improving the patient's comfort
(analgesic, antipyretic and antitussive effect, in the
period of persistent dry cough) as well as reducing the
severity of the disease (anti-inflammatory effect,
reducing obstruction and exudate). An element of
this approach may be the use of preparations conta-
ining a defined combination of thyme and ivy extracts
(B/T). These preparations reveal activity in relation to
the majority of symptoms accompanying this disease,
including effectively relieving cough, the basic and
most troublesome symptom of patients with AVS
and developing bronchitis.

(Mag. ORL, 2019, 72, XVIII, 99–105)

Key words: 
common cold, cough, acute viral rhinosinusitis, AVS,
bronchitis, symptomatic treatment, Bronchipret

Zapalenia oskrzeli z regu∏y sà inicjowane wi-
rusowym zaka˝eniem nosogard∏a okreÊlanym po-
tocznie jako zwyk∏e przezi´bienie (ang. common
cold), ale obecnie uto˝samiane z ostrym wiruso-
wym zapaleniem jam nosa i zatok przynosowych
(OZNZ) (ang. acute viral rhinosinusitis). W OZNZ
kaszel, szczególnie u dzieci, jest integralnà cz´Êcià
symptomatologii. Stwierdza si´ go w 60–80%
przypadków, najcz´Êciej jest on skutkiem sp∏ywa-
nia wydzieliny po tylnej Êcianie nosogard∏a (ang.
postnasal drip). Kaszel jest okreÊlany oficjalnie
jako „kaszel towarzyszàcy zapaleniu górnych dróg
oddechowych”. 

W latach szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego stulecia
stosowano nazw´ zespó∏ zatokowo-oskrzelowy
(sinobronchitis), co odpowiada∏o takiej sytuacji
(Pratter 2006). Jest to kaszel poczàtkowo suchy,
„urywany”, cz´sto bolesny, niekiedy okreÊlany
jako szczekajàcy. Nasilenie kaszlu i z czasem
zmiana jego charakteru na mokry, oficjalnie
okreÊlany jako produktywny, pozwala podej-
rzewaç rozprzestrzenienie si´ stanu zapalnego
na dolne drogi oddechowe, co oznacza, ˝e
prowadzi do ostrego zapalenia oskrzeli (OZO).
Formalnie z punktu widzenia patologii jest to
stan zapalny oskrzeli przebiegajàcy najcz´Êciej
dwufazowo: fazie I, tzw. naczyniowej, wynika-
jàcej z przekrwienia i obrz´ku, oraz fazie II, ko-
mórkowej, wynikajàcej z nacieku komórkowego,
odpowiadajà zespo∏y objawów klinicznych kaszlu
suchego i nasilonego wycieku surowiczego z nosa
w fazie I, a zespó∏ lepkiego Êluzu w nosogardle
i kaszlu produktywnego, poczàtkowo trudnego
do odksztuszania, w fazie II. Faza III, okreÊlana
jako bakteryjna, jest wynikiem destrukcyjnego
dzia∏ania nadka˝enia bakteryjnego. Wyst´puje
stosunkowo rzadko jako ostre bakteryjne zapale-
nie ucha Êrodkowego (OZUÂ) lub bakteryjne
OZNZ i bardzo rzadko jako bakteryjne powik∏a-
nie OZO (Radzikowski i Albrecht 1998).

1 Klinika Gastroenterologii i ˚ywienia Dzieci
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht
ul. ˚wirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

2 TTFarma Consulting
Os. Centrum B 5/1A, 31-926 Kraków

prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski1, dr Tadeusz T. Frankiewicz2
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chowych. Zmiany os∏uchowe – furczenia i rz´˝enia
ró˝nego kalibru – mogà si´ pojawiç z czasem,
dopiero w okresie kaszlu produktywnego. 

Dlatego w 1998 r. zespó∏ ekspertów zasuge-
rowa∏ nieprecyzyjne, ale pojemne okreÊlenie
cough illness/bronchitis, czyli „kaszel/zapalenie
oskrzeli” (K/ZO) i wyraênie odró˝ni∏ to poj´cie
od bardziej zdefiniowanych i specyficznych
okreÊleƒ, takich jak zapalenie p∏uc, zapalenie
oskrzelików czy astma (O’Brien i in.1998). 

Nasilajàcy si´ kaszel, poczàtkowo suchy,
a nast´pnie produktywny w przebiegu OZNZ
pozwala wst´pnie rozpoznaç K/OZO i wprowa-
dziç leczenie objawowe.

W opracowaniu tym chodzi∏o o wyró˝nienie
procesu chorobowego z regu∏y niewymagajàcego
antybiotykoterapii, bo w ponad 90% o etiologii
wirusowej. W pozosta∏ych przypadkach prze-
d∏u˝ajàcego si´ i nasilajàcego kaszlu o etiologii
bakteryjnej, np. kokluszu czy zaka˝enia myko-
plazmà, antybiotykoterapia jest usprawiedli-
wiona bardziej nawet z powodu ograniczenia za-
kaênoÊci ni˝ decydujàcego wp∏ywu na ostateczny
przebieg choroby i nasilenie kaszlu.

W wi´kszoÊci przypadków K/OZO nie ma
koniecznoÊci wykonywania dodatkowych badaƒ
laboratoryjnych czy obrazowych. W diagnosty-
ce ró˝nicowej nale˝y braç pod uwag´ zapalenie
p∏uc, szczególnie wtedy, gdy pojawia si´ wyso-
ka goràczka, kaszel nasila si´ i przed∏u˝a i/lub
pojawiajà si´ dusznoÊç, tachypnoe, a os∏uchowo
trzeszczenia. Nie oznacza to od razu konieczno-
Êci badania radiologicznego, natomiast korzyst-
ne mo˝e byç wykonanie badania morfologii
krwi i CRP, co z regu∏y pozwala utwierdziç leka-
rza i uspokoiç pacjenta, ˝e mamy do czynienia
z infekcjà wirusowà i antybiotykoterapia jest
niepotrzebna. Przed∏u˝ajàcy si´ i nasilajàcy kaszel
usprawiedliwia równie˝ badania w kierunku
krztuÊca czy zaka˝enia bakteriami atypowymi.
Korzystne mogà byç szybkie testy w kierunku
grypy czy RSV (ang. respiratory syncitialvirus,
RSV). Sà one wysoce swoiste, ale ich czu∏oÊç
jest ograniczona. Z kolei badanie DNA wirusów
reakcjà ∏aƒcuchowà polimerazy DNA (RT-PCR)
jest wysoce czu∏e i swoiste, ale bardzo kosz-
towne.

W ostatnich latach wyró˝niono tak˝e poj´cie
przewlekajàcego si´ zapalenia oskrzeli dzieci
w wieku przedszkolnym, objawiajàcego si´ pro-
duktywnym uporczywym kaszlem, utrzymujà-
cym si´ ponad 4 tygodnie. Usprawiedliwiona jest
wówczas antybiotykoterapia skierowana przeciw
Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis,

W fazie I zaka˝enie wirusowe powoduje
zniszczenie nab∏onka i jego nasilone z∏uszczanie
oraz generuje uwolnienie licznych cytokin i kinin,
przede wszystkim bradykininy, prostaglandyn,
NO i acetylocholiny (tzw. zupa zapalna), co pro-
wadzi do przekrwienia i obrz´ku b∏ony Êluzowej
dróg oddechowych oraz „ods∏oni´cia” i uwra˝li-
wienia receptorów, co jest przyczynà nasilonego
poczàtkowo suchego kaszlu. To z kolei powoduje
obturacj´, szczególnie dotkliwà u ma∏ych dzieci
z powodu naturalnego w tym wieku wàskiego
Êwiat∏a dróg oddechowych. Stan zapalny skutku-
je obfitym wydzielaniem poczàtkowo wodnistej,
surowiczej, a nast´pnie Êluzowej g´stniejàcej
wydzieliny. Wywo∏uje te˝ wzrost zarówno wiel-
koÊci, jak i liczby komórek kubkowych (ang. goblet
cells) w drzewie oskrzelowym, tym bardziej ˝e
u niemowlàt i ma∏ych dzieci g´stoÊç gruczo∏ów
Êluzowych na powierzchni b∏ony Êluzowej jest
i tak wi´ksza ni˝ u dzieci starszych i u doros∏ych,
a Êwiat∏o dróg oddechowych w´˝sze. Zalegajàcy
g´stniejàcy Êluz nasila obturacj´ wynikajàcà
z obrz´ku. Zjawisko to jest odpowiedzialne
za niewspó∏miernie wzmo˝one wydzielanie
Êluzu w trakcie infekcji.

W fazie II sp∏ywajàcy obfity, poczàtkowo
wodnisty Êluz g´stnieje. Zg´stnienie i zwi´ksze-
nie lepkoÊci nast´puje w wyniku procesów
samoistnej polimeryzacji nici mukopolisachary-
dów (tworzenie dodatkowych mostków siarcz-
kowych) i zmiany sk∏adu wydzielanego Êluzu
(zwi´kszenie wytwarzania fukomucyn kosztem
sialomucyn). Dodatkowym czynnikiem zwi´k-
szajàcym lepkoÊç wydzielanego w tej fazie Êluzu
jest nasilona sekrecja immunoglobin klasy IgA.
Do zag´szczenia Êluzu mo˝e si´ przyczyniaç
niedostateczne nawodnienie pacjenta, szczegól-
nie cz´ste u ma∏ych dzieci oraz u osób w wieku
podesz∏ym. Zag´szczenie Êluzu i zwi´kszenie jego
lepkoÊci upoÊledza czynnoÊç aparatu rz´sko-
wego, co utrudnia jego ewakuacj´ i prowadzi
do zalegania (Curran i Cohn 2010).

ROZPOZNANIE 
OSTREGO ZAPALENIA OSKRZELI

Tradycyjnie klinicznie zapalenie oskrzeli roz-
poznajemy na podstawie objawów dusznoÊci, ta-
chypnoe, kaszlu i kilku zmian os∏uchowych: Êwi-
stów, szczególnie u niemowlàt i ma∏ych dzieci,
rz´˝eƒ i furczeƒ o ró˝nym nasileniu. Poczàtkowo
g∏ównym objawem jest nasilony kaszel, pierwot-
nie suchy, a po kilku dniach produktywny. Nale˝y
jednak zaznaczyç, ˝e uporczywy „g∏´boki” kaszel
bez towarzyszàcych zmian os∏uchowych pozwala
wst´pnie rozpoznawaç/podejrzewaç ostre zapa-
lenie oskrzeli jeszcze bez wyraênych zmian os∏u-
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cz´sto hodowanym z plwociny w takich przypad-
kach (Chang i in. 2017).

W wi´kszoÊci przypadków zespó∏ K/ZO jest
procesem samoograniczajàcym si´ i wymaga je-
dynie rozsàdnego leczenia objawowego. Dlatego
podstawowà zasadà leczenia K/OZO jako zaka˝e-
nia najcz´Êciej wirusowego jest unikanie niepo-
trzebnej antybiotykoterapii. Dane pochodzàce
z bazy danych Cochrane wskazujà, ˝e podanie
antybiotyków nie ma klinicznie istotnego wp∏y-
wu zarówno na przebieg choroby, jak i na d∏u-
goÊç jej trwania oraz, co jest szczególnie wa˝ne,
nie zapobiega ewentualnemu „nadka˝eniu” bak-
teryjnemu. W sposób istotny natomiast sprzyja
selekcji bakterii opornych na antybiotyki zasie-
dlajàcych bezobjawowo nosogard∏o, b´dàcych
potencjalnymi patogenami ZDO, a tak˝e podnosi
ryzyko wyst´powania dzia∏aƒ niepo˝àdanych.
Wykazano to w metaanalizie opartej na 7 pra-
cach opublikowanych przed 1993 r., a potwier-
dzono po blisko 25 latach na podstawie analizy
17 prac o dobrej jakoÊci, chocia˝ niektóre anty-
biotyki ∏agodzi∏y nocny kaszel i poprawia∏y sa-
mopoczucie, szczególnie u os∏abionych pacjen-
tów w sile wieku. Prawdopodobnie dotyczy to
makrolidów i ich dzia∏ania przeciwzapalnego
(Orr i in. 1993, Smith i in. 2017).

Pewnà alternatywà dla zdecydowanej rezy-
gnacji z antybiotykoterapii jest strategia opóê-
nionej antybiotykoterapii. Daje to pacjentowi
i jego lekarzowi ÊwiadomoÊç mo˝liwoÊci wpro-
wadzenia oczekiwanego leczenia, a jednoczeÊnie
zapobiega pochopnej antybiotykoterapii (Spur-
ling 2017). W wi´kszoÊci przypadków K/OZO ca∏à
uwag´ nale˝y skupiç na leczeniu objawowym
zarówno poprawiajàcym komfort pacjenta (dzia-
∏anie przeciwbólowe, przeciwgoràczkowe i prze-
ciwkaszlowe w okresie uporczywego kaszlu su-
chego), jak i zmniejszajàcym nat´˝enie objawów
choroby (dzia∏anie przeciwzapalne, zmniejszajàce
obturacj´ i wysi´k). Leczenie mukoaktywne mo˝e
u∏atwiç przejÊcie kaszlu suchego w kaszel pro-
duktywny, a nast´pnie u∏atwiç wykrztuszanie.
Stosowanie dobrze dobranego, zaplanowanego
i starannego leczenia objawowego powinno te˝
zmniejszyç presj´ pacjentów, w szczególnoÊci
rodziców chorych dzieci, na preskrypcje anty-
biotyków, a tak˝e umocniç przekonanie o profe-
sjonalnej opiece medycznej.

Leczenie objawowe wymaga weryfikacji
przeprowadzonej w kontrolowanych badaniach
klinicznych (randomizacja, placebo, podwójnie
Êlepa próba), najlepiej w porównaniu z placebo
lub innymi substancjami o podobnym dzia∏aniu.
By∏oby wskazane, ˝eby badania dotyczàce lecze-
nia objawowego by∏y dostosowane do poszcze-

gólnych faz zapalenia. Dopiero na takiej podsta-
wie powinna nastàpiç kategoryzacja badaƒ
zgodnie z zasadami EBM i tworzenie wytycznych
i rekomendacji. 

Leczenie objawowe wymaga weryfikacji
i kategoryzacji w badaniach wed∏ug zasad EBM.
Takie badania powinny uwzgl´dniaç fazy proce-
su zapalnego.

Wed∏ug Rekomendacji 2016 roku, opartych
na dobranych systematycznych przeglàdach i me-
taanalizach, szczególnà wag´ przypisuje si´ odpo-
wiedniej piel´gnacji, tj. ekspozycji na ch∏odne,
odpowiednio wilgotne powietrze w okresie kaszlu
suchego (w fazie I zapalenia) i dostatecznego na-
wodnienia i nawilgocenia powietrza w okresie
kaszlu produktywnego (w fazie II zapalenia).

W okresie kaszlu suchego „sp∏ywowego”,
towarzyszàcego OZNZ, mogà byç pomocne leki
antyhistaminowe I generacji ze wzgl´du na „osu-
szajàce”, atropinopodobne, parasympatykolitycz-
ne i sedatywne dzia∏anie tych preparatów, które
we wspó∏czesnym leczeniu alergicznego nie˝ytu
nosa sà uwa˝ane za dzia∏ania niepo˝àdane, ale
w krótkotrwa∏ym, nie d∏u˝szym ni˝ kilka dni le-
czeniu kaszlu sp∏ywowego mogà byç pomocne.
Natomiast nasilony suchy kaszel, zwiastujàcy
zapalenie oskrzeli, mo˝e wymagaç krótkotrwa-
∏ego leczenia przeciwkaszlowego w postaci
centralnie dzia∏ajàcego dekstrometorfanu i/lub
leków dzia∏ajàcych obwodowo: glicerolu lub lewo-
dropropizyny, a tak˝e inhalacyjnego zastosowa-
nia leków antycholinergicznych, czyli pochod-
nych atropiny. Lekami sprawdzonymi w ostrych
zaka˝eniach górnych i dolnych dróg oddecho-
wych jest ipratropium i nowszy tiotropium.
Zastosowanie tych leków mo˝e byç poprzedzone
podaniem beta-mimetyków, które dzia∏ajàc
na receptory beta2, rozszerzajà oskrzela i u∏a-
twiajà dost´p lekom przeciwcholinergicznym.
Jeszcze raz nale˝y podkreÊliç, ˝e leki majàce
na celu os∏abienie odruchu kaszlowego powinny
byç stosowane z ogromnà ostro˝noÊcià i jak
najkrócej (3–5 dni).

Z kolei leczenie kaszlu produktywnego ma
na celu u∏atwienie odksztuszania i skrócenie
okresu kaszlu napadowego w rezultacie ca∏ego
procesu chorobowego. Zastosowanie majà tu-
taj uznane leki mukoaktywne, tj. mukokinetyki
(karbocysteina, bromheksyna i ambroksol) zmniej-
szajàce lepkoÊç wydzielanego Êluzu, a nast´pnie
mukolityki, np. N-acetylocysteina. Leki te, up∏yn-
niajàc wydzielony Êluz, wymagajà ostro˝nego
stosowania, szczególnie w godzinach wieczor-
nych, aby uniknàç „zalewania” dróg oddechowych
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nadmiarem p∏ynnej wydzieliny (Hryniewicz,
Albrecht i Radzikowski 2016). 

FARMAKOLOGIA KOMBINACJI
TYMIANEK/BLUSZCZ 

(Thymus vulgaris L./Hedera helix L.)
Poszukiwanie dodatkowych form leczenia

objawowego zwróci∏o uwag´ medycyny konwen-
cjonalnej na nowoczesne leki zio∏owe. Niektóre
z nich przesz∏y etapy badaƒ, jakim podlegajà leki
syntetyczne. Przyk∏adem takich leków sà leki
roÊlinne stosowane w ostrych i przewlek∏ych
zapaleniach nosa i zatok. Szczególnie bogata do-
kumentacja wskazuje na skutecznoÊç w tych
wskazaniach mieszanek zio∏owych (korzeƒ go-
ryczki, kwiat pierwiosnka, ziele szczawiu, kwiat
bzu czarnego czy ziele werbeny) wyst´pujàcych
pod nazwà BNO1016 i BNO101 (Melzer i in.
2006, Jund i in. 2015). Równie˝ w K/OZO
od dawna zamiast lub obok leków mukoaktyw-
nych stosuje si´ leki zio∏owe, w tym ekstrakty
z korzennika, pelargonii afrykaƒskiej, liÊci blusz-
czu, tymianku czy te˝ ró˝ne kombinacje wymie-
nionych leków.

Przyk∏adem leku przeznaczonego do lecze-
nia stanów zapalnych oskrzeli, który pojawi∏ si´
w ostatnich latach, jest dwusk∏adnikowy syrop
zawierajàcy standaryzowane wyciàgi z tymianku
(Thymus vulgaris L.) i bluszczu pospolitego
(Hedera helix L.) – B/T. Preparat zawiera sk∏adniki
o udokumentowanej aktywnoÊci farmakologicz-
nej in vitro, b´dàce przedmiotem szeregu prac
klinicznych wykazujàcych ich skutecznoÊç tera-
peutycznà (Vogel 1962). Wyciàg z tymianku
zawiera kilkadziesiàt sk∏adników, z których naj-
wa˝niejszym z punktu widzenia aktywnoÊci
terapeutycznej jest tymol. Wyciàgi z tymianku
wykazujà umiarkowanà aktywnoÊç m.in. bakte-
riobójczà, grzybobójczà i przeciwzapalnà. Tymol
jako lotny olej eteryczny wydala si´ w du˝ej mie-
rze przez uk∏ad oddechowy, osiàgajàc wysokie
st´˝enia w p∏ucach i oskrzelach. Wyciàg z blusz-
czu zawiera saponiny (g∏ównie hederyn´), które
nawet w ma∏ych dawkach pobudzajà zakoƒcze-
nia nerwowe b∏ony Êluzowej ˝o∏àdka, w wyniku
czego dochodzi do przejÊciowego zwi´kszenia
aktywnoÊci uk∏adu parasympatycznego w obr´-
bie drzewa oskrzelowego, powodujàcego zwi´k-
szone wydzielanie p∏ynnego Êluzu (Greunke i in.
2015). Substancje zawarte w wyciàgu z bluszczu
majà równie˝ silnà bezpoÊrednià aktywnoÊç spa-
zmolitycznà (Trute i Nahrstedt 1997). 

Efekt spazmolityczny sk∏adników ekstraktu
Hedera helix jest wynikiem zwi´kszenia g´stoÊci
receptorów beta-adrenergicznych na powierzchni
komórek mi´Êniówki g∏adkiej oskrzeli. Alfa-hede-

ryna zawarta w wyciàgu z bluszczu zwi´ksza ak-
tywnoÊç receptorów adrenergicznych beta2 za-
równo na komórkach pneumocytów typu II, co
wià˝e si´ z nasileniem wydzielania surfaktantu,
jak i na komórkach mi´Êni g∏adkich oskrzeli, co
z kolei odpowiada za efekt bronchospazmolityczny
(Becker 2003, Beyer 2005). B/T zmniejsza liczb´
komórek kubkowych w nab∏onku oskrzelikowo-
-p´cherzykowym stymulowanym zapalnie przez
podanie LPS i równoczeÊnie zwi´ksza cz´stotli-
woÊç uderzeƒ nab∏onka migawkowego (LPS – lipo-
polisacharyd, endotoksyna, integralny sk∏adnik
zewn´trznej b∏ony komórkowej os∏ony bakterii
Gram-ujemnych, g∏ówny czynnik ich chorobotwór-
czoÊci, stosowany do eksperymentalnej indukcji
stanu zapalnego). Okaza∏o si´, ˝e przeciwzapalne
i antyobturacyjne dzia∏anie B/T by∏o na poziomie
efektu uzyskanego przez zastosowanie deksameta-
zonu w dawce 5 mg/kg (Siebel i in. 2014). 

W innej serii eksperymentów aplikacja zde-
finiowanego po∏àczenia wyciàgu z tymianku
i bluszczu powodowa∏a zmniejszenie zarówno
ca∏kowitej liczby leukocytów, jak i populacji
granulocytów w p∏ynie p´cherzykowo-oskrzeli-
kowym indukowanym podaniem LPS. Równie˝
obraz morfologiczny tkanki p∏ucnej wykazywa∏
wyraêne zmniejszenie infiltracji leukocytarnej
tkanek obj´tych stanem zapalnym spowodowa-
nym podaniem LPS. Normalizacji uleg∏a równie˝
stymulowana zapaleniem populacja komórek
kubkowych. W tym przypadku równie˝ efekt
przeciwzapalny osiàgni´ty podaniem wyciàgu
B/T by∏ porównywalny z dzia∏aniem deksameta-
zonu w dawce 5 mg/kg (Seibel, Wosikowski
i Haunschild 2013, Seibel i in. 2014). 

Przeciwzapalne dzia∏anie B/T wyjaÊniajà
kolejne badania zaprezentowane w 2014 roku
w Monachium w trakcie kongresu European
Respiratory Society. B/T znaczàco hamowa∏ in-
dukowane przez LPS tworzenie mediatorów pro-
zapalnych, takich jak cytokiny IL-1α, IL-6 oraz
g∏ównego prostanoidu zapalnego prostaglandyny
E2 (PGE2). W eksperymentach tych potwierdzono
tak˝e kolejny raz, ̋ e B/T wyraênie i w sposób za-
le˝ny od dawki hamowa∏ wzrost liczby komórek
kubkowych w drzewie oskrzelowym wywo∏anym
przez podanie LPS (Seibel i in. 2014).

Zdefiniowane po∏àczenie wyciàgów z ty-
mianku i bluszczu w badaniach in vitro wykazy-
wa∏o równie˝ aktywnoÊç przeciwwirusowà. B/T
w sposób zale˝ny od dawki hamowa∏ namna˝a-
nie si´ wirusa RSV w hodowli pneumocytów,
jednego z g∏ównych patogenów zapalenia
oskrzeli. AktywnoÊç przeciwwirusowà tego
po∏àczenia stwierdzono równie˝ w stosunku
do innych wirusów (Glatthaar 1997).
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Zdefiniowana kombinacja ekstraktu tymian-
ku i bluszczu w badaniach in vitro ma synergi-
styczne dzia∏anie przeciwzapalne, mukoaktywne,
bronchodilatacyjne i przeciwwirusowe. 

Bioràc pod uwag´ opisane w∏aÊciwoÊci far-
makologiczne zarówno wyciàgu tymianku, jak
i bluszczu, po∏àczenie ich w jednym preparacie
jest jak najbardziej racjonalne, a w wi´kszoÊci
badaƒ kombinacja omówionych ekstraktów wy-
kazywa∏a dzia∏anie synergistyczne.

Badania kliniczne potwierdzajàce 
skutecznoÊç stosowania zdefiniowanego

po∏àczenia ekstraktów tymianku i bluszczu
SkutecznoÊç klinicznà preparatu bluszczu

i tymianku – B/T (Bronchipret®) oceniono po raz
pierwszy w niemieckim wielooÊrodkowym (771
oÊrodków) badaniu kohortowym z udzia∏em po-
nad 7000 pacjentów z ostrym niepowik∏anym
zapaleniem oskrzeli. W sumie zakwalifikowano
do analizy 1490 dzieci poni˝ej 12 r.˝. i 3139 m∏o-
dzie˝y powy˝ej 12 r.˝. i doros∏ych, u których zasto-
sowano B/T i odpowiednio 479 dzieci i 590 pa-
cjentów powy˝ej 12 r.˝., u których zastosowano
ambroksol, oraz 299 dzieci i 1044 pacjentów po-
wy˝ej 12 r.˝., u których zastosowano N-acetylcy-
stein´ (NAC). Badanie to opublikowano w 2003 r.
w Szwajcarii (Ismail, Willer i Steind 2003).

Oceniano nast´pujàce parametry zdrowotne:
temperatur´ cia∏a, nasilenie zmian os∏uchowych,
nat´˝enie kaszlu, cechy wydzieliny oskrzelowej
(iloÊç, g´stoÊç i jakoÊç), a tak˝e opinie pacjentów
wyra˝one w specjalnej ankiecie na podstawie trzy-
punktowej skali autooceny. Porównanie skutecz-
noÊci Bronchipret® (B/T) vs ambroksol lub NAC
wykaza∏o ogólnie wy˝szà skutecznoÊç terapeu-
tycznà badanej kombinacji zió∏ (B/T) we wszyst-
kich analizowanych parametrach. Analiza dzia∏aƒ
niepo˝àdanych wykaza∏a równie˝ korzystniejszy
profil bezpieczeƒstwa w grupie stosujàcej B/T
(Bronchipret®) ni˝ w grupach pacjentów stosujà-
cych porównywane substancje: ambroksol lub
NAC.

W 2006 r. w kontrolowanym badaniu klinicz-
nym opublikowanym w „Arzneimittel Forschung
– Drug Research” oceniano skutecznoÊç B/T
(Bronchipret®) u 361 pacjentów chorych na ostre
zapalenie oskrzeli, leczonych ambulatoryjnie.
Oceniano zmian´ Êredniej cz´stotliwoÊci napadów
kaszlu w ciàgu dnia w dniach 7–9 od rozpocz´cia
leczenia w porównaniu z wartoÊcià wyjÊciowà
zmierzonà za pomocà r´cznego licznika i zapisanà
w dzienniku pacjenta. W grupie, w której stoso-
wano preparat bluszczu i tymianku, Êrednie

zmniejszenie napadów kaszlu w dniach 7–9 w po-
równaniu z wartoÊcià wyjÊciowà by∏o istotnie
statystycznie wy˝sze w porównaniu z placebo
(p < 0,0001). Warto podkreÊliç, ˝e istotna staty-
stycznie redukcja napadów kaszlu nastàpi∏a ju˝
w 4 dniu podawania leku (Kemmerich, Eberhardt
i Stammer 2006).

W kolejnym badaniu oceniano skutecznoÊç
terapeutycznà kombinacji bluszczu i tymianku
– B/T (Bronchipret® Saft) u dzieci i m∏odzie˝y
w wieku od 2 do 17 lat z ostrym zapaleniem
oskrzeli (n = 1234 pacjentów) (Marzian 2007).
Warunkiem w∏àczenia do badania by∏ produktyw-
ny kaszel utrzymujàcy si´ co najmniej od 2 dni
(co najmniej 10 napadów kaszlu dziennie).
U chorych na poczàtku badania oceniono rów-
nie˝ intensywnoÊç objawów za pomocà stosowa-
nej szeroko i wystandaryzowanej „skali inten-
sywnoÊci objawów zapalenia oskrzeli” (ang.
bronchitis intensity scale, BSS) (Marzian 2007),
którà to skal´ stosowano do oceny g∏ównego
punktu koƒcowego, czyli zmniejszenia intensyw-
noÊci objawów. W wyniku zastosowania leczenia
Êrednia wartoÊç BSS zmniejszy∏a si´ z 8,8 na po-
czàtku badania do wartoÊci 4,5 w 4 dniu leczenia
i do wartoÊci 1,3 po 10 dniach terapii, a wskaêni-
ki odpowiedzi na leczenie w zale˝noÊci od grupy
wiekowej waha∏y si´ od 92 do 96,5%. W porów-
naniu z poczàtkowym badaniem liczba udoku-
mentowanych napadów kaszlu zmniejszy∏a si´
Êrednio o 81,3% w 10 dniu badania. Bezpieczeƒ-
stwo stosowania leku oceniono jako bardzo wy-
sokie. Warto przypomnieç, ˝e wspomniana skala
BSS obejmuje nast´pujàce parametry: kaszel,
wydzielina oskrzelowa, objawy os∏uchowe, ból
w trakcie kaszlu i dusznoÊç. Ocena stanu cho-
rego dokonywana na tej podstawie jest wi´c
kompleksowa i dobrze charakteryzuje stan pa-
cjenta i nat´˝enie objawów. Umo˝liwia te˝ pre-
cyzyjne porównywanie stanu chorego w ró˝nych
punktach czasowych jak i wzgl´dnie obiektywnà
ocen´ efektywnoÊci zastosowanego leczenia.
Skala ta jest stosowana w ocenie innych uzna-
nych preparatów zio∏owych (Matthys 2003).

Zdefinowana kombinacja tymianku i blusz-
czu ma korzystne dzia∏anie kliniczne w ostrym
zapaleniu oskrzeli, porównywalne ze ÊciÊle
okreÊlonymi chemicznie, uznanymi lekami.

PODSUMOWANIE
Ostre zapalenia oskrzeli – b´dàce najcz´Êciej

kontynuacjà ostrego wirusowego lub powirusowe-
go zapalenie nosa i zatok – jest schorzeniem samo-
ograniczajàcym si´, rzadko prowadzàcym do zaka-
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˝enia bakteryjnego. Podobnie jak w ostrym zapale-
niu nosa i zatok poszukujemy efektywnego lecze-
nia ∏agodzàcego objawy i skracajàcego czas trwa-
nia dolegliwoÊci. Terapia taka powinna nie tylko
zmniejszaç dolegliwoÊci zwiàzane z tà chorobà, ale
tak˝e w istotny sposób wp∏ywaç na obni˝enie
kosztów spo∏ecznych choroby (zmniejszenie od-
setka powik∏aƒ, skrócenie absencji chorobowej
w pracy lub szkole albo czasu opieki nad dzieçmi).

Dlatego wydaje si´ uzasadnione zastosowa-
nie leku zawierajàcego zdefiniowane po∏àczenie
wyciàgu z tymianku i liÊci bluszczu. Preparat
zawiera sk∏adniki o bardzo dobrze udokumento-
wanych w∏aÊciwoÊciach farmakologicznych. Do-
datkowo po∏àczenie tych dwóch sk∏adników
oferuje nowà jakoÊç w postaci wystàpienia efek-
tów synergii. Lek wywiera stosunkowo silne
dzia∏anie przeciwzapalne, porównywalne z ak-
tywnoÊcià deksametazonu w dawce 5 mg/kg,
potwierdzone w badaniach klinicznych poprawà
stanu zdrowia pacjentów wyra˝onà w skali in-
tensywnoÊci objawów zapalenia oskrzeli (BSS).
Dodatkowo wyciàg tymianku i bluszczu obni˝a
wyraênie wytwarzanie Êluzu, powodujàc jedno-
czeÊnie jego up∏ynnianie. Dzia∏anie nasilajàce
cz´stotliwoÊç ruchów nab∏onka migawkowego
jak i efekt bronchodylatacyjny usprawnia prawi-
d∏owà ewakuacj´ Êluzowej wydzieliny, zmniej-
szajàc jednoczeÊnie wywo∏any nadreaktywno-
Êcià oskrzeli odruch kaszlowy. Zastosowanie
kombinacji tymianku i bluszczu nie tylko wyka-
zywa∏o efekt istotny statystycznie, ale przede
wszystkim istotny klinicznie, poniewa˝ wartoÊci
BSS w grupie przyjmujàcej ekstrakt z tymianku

i bluszczu w 10 dniu badania by∏y ni˝sze o ok.
50% w stosunku do grupy przyjmujàcej placebo.

Warto przypomnieç, ˝e preparat tymianku
i bluszczu w badaniu porównawczym wykaza∏
wi´kszà skutecznoÊç ni˝ szeroko stosowany
chlorowodorek ambroksolu i NAC (Ismail, Willer
i Steind 2003). Kombinacja tymianku i bluszczu
zmniejsza∏a zaburzenia snu spowodowane ata-
kami kaszlu, a tak˝e znaczàco poprawia∏a ogólne
samopoczucie chorych (Ismail, Willer i Steind
2003). We wszystkich badaniach zastosowanie
zdefiniowanego po∏àczenia wyciàgu z tymianku
i bluszczu wykazywa∏o wysoki stopieƒ bezpie-
czeƒstwa.

Preparat zawierajàcy zdefiniowane po∏àczenie
wyciàgu tymianku i bluszczu jest wi´c skutecznà
opcjà terapeutycznà w objawowym leczeniu OZO.
Wykazuje aktywnoÊç w stosunku do wi´kszoÊci
objawów towarzyszàcych tej chorobie, w tym
efektywnie ∏agodzi kaszel, podstawowy i najbar-
dziej ucià˝liwy dla pacjentów objaw OZO. Mo˝e
byç stosowany zarówno u dzieci, jak i doros∏ych,
z niskim ryzykiem wystàpienia dzia∏aƒ niepo˝àda-
nych. Stosowanie preparatu dzi´ki wyraênemu
dzia∏aniu objawowemu powinno równie˝ zmniej-
szaç niezasadne u˝ywanie antybiotyków, ale tak˝e
uzupe∏niç lub w wielu wypadkach nawet zmniej-
szyç wykorzystywanie innych leków o dzia∏aniu
objawowym, stosowanych w terapii OZO, takich
jak leki przeciwzapalne, przeciwgoràczkowe, mu-
koaktywne i przeciwkaszlowe, co powinno jedno-
czeÊnie istotnie zmniejszyç ryzyko pojawienia si´
dzia∏aƒ niepo˝àdanych. ●
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PROBLEMY OTOLARYNGOLOGICZNE 
U OSÓB STARSZYCH
– przeglàd piÊmiennictwa

Krystyna Sobczyk, Zuzanna Steç, Daniel Budnicki, Anna Bohdziewicz, 
Agata Prusinowska, Karolina Olech, dr med. Eliza Bro˝ek-Màdry

OTOLARYNGOLOGICAL PROBLEMS IN GERIATRIC
POPULATION

Ageing is long-lasting biological process leading to
loss of the adaptation abilities. Also it is a diverse
process – both individually and organically. Specific
definition of the age from which we can speak of
geriatric was not accurate defined by World Health
Organization (WHO) and United Nations (UN). Arbitral
admission is hard for age limit because of the lack of
correspondence between calendar age and biological
(demographic, both terms are equal). It is commonly
accepted that age of 65 years old is the time on
which old age begins. However, it should be born in
mind that we can refer only to population of the
developed countries. Scientists that work in field of
biodemography noticed significant life extending in
past 50 years. For the most part, this is due to medical
progress in a particular field of medicine: public health.
Unfortunately, the number of people in retirement
age is constantly rising along with healthcare needs.
By 2050, it is estimated that people in age ± 66 years
will represent around 25% of whole population of
the developed countries. In past decades, population
of younger people was bigger than the population of
older people. But as a time went by and the progress
in many scientific fields increases, demographic
reverse occurred. Currently, the number of people
above 65 years old is higher than the number of
people under 5 years old. It leads to situation where
the most dynamic growing group is the group consi-
sted of people in geriatric age. Many health problems
occur in population of geriatric people and increases
with age. Deteriorating health leads creates restric-
tions in everyday life, needs of the outside support and
increased frequency of using the healthcare services.
Aim of the article is to present the spectrum of the oto-
laryngologic problems in geriatric population on the
basis of current literature. Using PubMed.gov data-
base and keywords: „geriatry”, „otolaryngologia”,
articles from last 10 years concerning the most often
diseases in people above 65 years old were founded.

They seems to be different from the diseases occurring
in other age groups. The most often turned out to be:
nose bleedings, allergic rhinitis, hearing loss connected
with age, tinnitus, otitis externa, dysphagia and ob-
structive sleep apnoea. Commonly coexisting diseases
and medicines constitute a challenge during the
diagnostical and treating process. 

(Mag. ORL, 2019, 72, XVIII, 106–119)
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ostatnich 50 lat. W g∏ównej mierze jest to spo-
wodowane post´pem medycyny i rozwojem jej
konkretnej dziedziny, jakà jest zdrowie publiczne.
Niestety, liczba chorób w populacji osób star-
szych stale roÊnie, a wraz z nià rosnà potrzeby
w zakresie opieki medycznej (Vaupel 2010). Sza-
cuje si´, ̋ e do 2050 r. osoby w wieku ± 65 lat b´dà
stanowi∏y oko∏o 25% ca∏kowitej populacji krajów
rozwini´tych (Stegmann i in. 2010). Ten proces
dotyczy równie˝ Polski, gdy˝ w okresie ostatnie-
go çwierçwiecza obserwujemy spowolnienie
rozwoju demograficznego oraz znaczàce zmiany
w strukturze wieku mieszkaƒców naszego kraju.
Proces starzenia si´ ludnoÊci Polski jest wyni-
kiem zarówno zwi´kszajàcej si´ d∏ugoÊci ˝ycia,
jak i niskiego poziomu dzietnoÊci. Zmiany te sà
silniej wyra˝one tak˝e na skutek zwi´kszonej
emigracji m∏odych osób. Co prawda, Polska nadal
jest postrzegana w Europie jako kraj demograficz-
nie m∏ody, jednak od poczàtku lat 90. ubieg∏ego
stulecia Êrednia wieku mieszkaƒców naszego kra-
ju wzros∏a o ponad 7 lat.

W 2014 r. mediana wieku dla ludnoÊci Polski
wynios∏a 39 lat; kobiety sà starsze – mediana ich
wieku to ponad 41 lat, m´˝czyzn zaÊ – prawie
38 lat. Natomiast w 1990 r. mediana wieku wyno-
si∏a ogó∏em niewiele ponad 32 lata (w tym niespe∏-
na 31 lat dla m´˝czyzn i 33 lata dla kobiet). 

W minionych dekadach populacja osób
m∏odszych przewy˝sza∏a liczbà populacj´ osób
starszych, jednak˝e w miar´ up∏ywu lat i rosnà-
cego post´pu w wielu dziedzinach nauki dosz∏o
do odwrócenia demograficznego. Obecnie liczba
osób powy˝ej 65. roku ˝ycia przewy˝sza liczb´
osób w wieku poni˝ej 5 lat, co prowadzi do sytu-
acji, w której najszybciej powi´kszajàcà si´ grupà
w naszym spo∏eczeƒstwie sà osoby w wieku
starszym (Shapiro 1999).

Obecnie oczekiwana d∏ugoÊç   ̋ ycia (ang. life
span) wynosi oko∏o 80 lat (przy czym jest ona
wi´ksza w odniesieniu do kobiet). Liczba ta
wzrasta wraz z rozwojem z medycyny ale mak-
symalna d∏ugoÊç ̋ ycia wydaje si´ byç ewolucyj-
nie i gatunkowo zaprogramowana. Obecnie
najd∏u˝szy wiek osiàgni´ty przez cz∏owieka to
122 lata i 164 dni. Jednak niektórzy badacze
postulujà, ˝e maksymalny wiek mo˝e wynosiç
nawet 150 lat. Wa˝nym poj´ciem w gerontologii
jest równie˝ czas zdrowego ˝ycia (ang. health
span), który okreÊla stan starzejàcego si´ orga-
nizmu. Najbardziej po˝àdane z perspektywy le-
karza powinno byç wyd∏u˝anie czasu zdrowego
˝ycia, a nie czasu maksymalnego ˝ycia. 

W populacji osób starszych wyst´puje wiele
problemów zdrowotnych, które ulegajà nasile-
niu z up∏ywem lat ˝ycia. Pogarszajàcy si´ wraz

Starzenie si´ jest d∏ugotrwa∏ym procesem
biologicznym, prowadzàcym do utraty zdolnoÊci
adaptacyjnych. Proces starzenia jest zró˝nicowany
zarówno osobniczo – ludzie starzejà si´ w ró˝nym
tempie –  jak i narzàdowo – objawy  pogorszenia
funkcji jednego uk∏adu mogà wyprzedzaç objawy
ze strony innych uk∏adów.

Dok∏adna definicja wieku, od którego mo˝-
na mówiç o staroÊci, nie zosta∏a ÊciÊle zdefinio-
wana ani przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia
(WHO), ani przez Organizacj´ Narodów Zjedno-
czonych (ONZ). Arbitralne przyj´cie granicy
wiekowej jest trudne, gdy˝ wiek kalendarzowy
nie koresponduje ÊciÊle z wiekiem biologicznym
(na potrzeby demografii te terminy sà jednak
uto˝samiane). Powszechnie przyjmuje si´ wiek
65 lat za wartoÊç granicznà, od której rozpoczy-
na si´ staroÊç, jednak trzeba mieç na uwadze, ̋ e
mo˝na jà odnieÊç jedynie do populacji krajów
rozwini´tych. Dla porównania, na potrzeby pro-
gramów prowadzonych w Afryce, WHO przyj´∏a
dla populacji afrykaƒskiej wiek 50 lat jako wartoÊç
granicznà.

Pod koniec listopada 2018 r., podczas 63. Kon-
gresu W∏oskiego Towarzystwa Gerontologii i Ge-
riatrii (SIGG) prof. Niccolò Marchionni poda∏ wiek
75 lat jako poczàtek wieku starczego. Profesor
twierdzi, ˝e obecnie 65-letni W∏och jest równie
sprawny fizycznie i umys∏owo jak 45-latek 30 lat
temu, a obecny 75-latek dorównuje sprawnoÊcià
55-latkowi z 1980 r. W ciàgu ostatniego wieku
oczekiwana d∏ugoÊç ˝ycia wzros∏a we W∏oszech
o 20 lat i wynosi obecnie 85 lat dla kobiet i 82–83
lata dla m´˝czyzn, przewy˝szajàc Êrednià europej-
skà, która kszta∏tuje si´ na poziomie 79 lat. Profe-
sor Marchionni uwa˝a wi´c, ̋ e dzisiejszego 65-latka
nie powinno si´ uznawç za osob´ starszà. 

Japoƒskie Towarzystwo Gerontologiczne
wraz z Japoƒskim Towarzystwem Geriatrii rede-
finiujà wiek podesz∏y, tak˝e ustanawiajàc jego
poczàtek na 75. rok ˝ycia. Podobnie jak W∏osi,
Japoƒczycy argumentujà swojà opini´, odwo∏ujàc
si´ do sprawnoÊci fizycznej i umys∏owej osób w wie-
ku 65 lat, i proponujà nast´pujàcà klasyfikacj´:

● 65–74 lata – wiek przedstarczy 
(ang. pre-old age)

● 75–89 lat – wiek starczy (ang. old age)
● 90 lat i wi´cej – wiek superstarczy 

(ang. oldest-old lub super-old). 
Nasuwa si´ pytanie, czy podobnà definicj´

mo˝na przyjàç dla polskiej populacji, w której
oczekiwana d∏ugoÊç ̋ ycia jest mniejsza (ok. 78 lat)
w porównaniu z populacjà japoƒskà (84 lata) czy
w∏oskà (83 lata). 

Naukowcy zajmujàcy si´ biodemografià za-
uwa˝yli znaczàce wyd∏u˝enie ˝ycia w ciàgu
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wiekiem stan zdrowia powoduje ograniczenia
w codziennym ˝yciu, potrzeb´ zewn´trznego
wsparcia oraz zwi´kszonà intensywnoÊç korzy-
stania z us∏ug opieki zdrowotnej.

Celem niniejszego przeglàdu literatury jest
przedstawienie spektrum problemów otorynola-
ryngologicznych w populacji geriatrycznej na pod-
stawie najnowszej literatury. Korzystajàc z bazy
naukowej PubMed.gov. oraz s∏ów kluczy: „geria-
tria”, „otolaryngologia”, znaleziono artyku∏y
z ostatnich 10 lat dotyczàce najcz´Êciej spotyka-
nych schorzeƒ u ludzi powy˝ej 65. roku ˝ycia.
Wydajà si´ one ró˝niç od tych, które wyst´pujà
w innych grupach wiekowych. Najpowszechniej-
sze okaza∏y si´: krwawienia z nosa, alergiczny
nie˝yt nosa, utrata s∏uchu zwiàzana z wiekiem,
szumy uszne, zapalenia ucha zewn´trznego, dys-
fagia oraz obturacyjny bezdech senny. Wspó∏ist-
niejàce powszechnie choroby przewlek∏e oraz leki
przyjmowane przez osoby starsze stanowià dodat-
kowe wyzwanie podczas diagnozowania i leczenia
dolegliwoÊci otorynolaryngologicznych. 

KRWAWIENIA Z NOSA
Krwawienie z nosa (∏ac. epistaxis) jest po-

wszechnym problemem, z którym mia∏o do czy-
nienia chocia˝ raz w ˝yciu a˝ 60% populacji (Kucik
i Clenney 2005), jednak tylko 6% osób, u których
wystàpi∏o krwawienie z nosa, wymaga∏o inter-
wencji medycznej i tylko 0,2% potrzebowa∏o ho-
spitalizacji (Villwock i Jones 2013). G∏ównymi
czynnikami ryzyka krwawieƒ z nosa w populacji
geriatrycznej wydajà si´ byç nadciÊnienie t´tni-
cze i leczenie przeciwkrzepliwe. Przeglàd ma
na celu dok∏adniejsze omówienie roli tych czyn-
ników w patogenezie krwawieƒ z nosa. 

NadciÊnienie t´tnicze
Zwiàzek pomi´dzy krwawieniami z nosa

a nadciÊnieniem t´tniczym jest od dawna znany
i omawiany w literaturze. W 1959 r. Mitchell po-
równa∏ dwie grupy pacjentów: I – z nadciÊnie-
niem t´tniczym w wywiadzie oraz II – z aktyw-
nym krwawieniem z nosa bez nadciÊnienia
w wywiadzie. Nie stosujàc w swojej analizie ̋ ad-
nego testu istotnoÊci statystycznej, poprzesta∏
na wniosku, ˝e krwawienia z nosa sà zwiàzane
z wy˝szymi wartoÊciami ciÊnienia t´tniczego.
W 1977 r. do podobnego wniosku doszli w swo-
ich badaniach Charles i Corrigan. Analizujàc
dane z badaƒ przeprowadzonych w grupie 194
pacjentów, pos∏u˝yli si´ oni testem t-studenta,
co pozwoli∏o wykazaç istotnoÊç statystycznà
wyników, jednak mog∏a ona Êwiadczyç jedynie
o korelacji zjawisk, a nie o przyczynowoÊci ze
wzgl´du na niewielkà liczebnoÊç grupy badanej

(13 osób z nadciÊnieniem t´tniczym bez towa-
rzyszàcych obcià˝eƒ mogàcych wywo∏ywaç
krwawienie z nosa).Wspomniane badania by∏y
i sà przytaczane w literaturze, co mo˝e przyczy-
niaç si´ do rozpowszechnienia poglàdu o nadci-
Ênieniu t´tniczym jako czynniku predysponujà-
cym do krwawieƒ z nosa. Poglàd ten potwierdza
wielu badaczy. Niektórzy z nich sugerujà, ̋ e nadci-
Ênienie t´tnicze mo˝e przyczyniaç si´ do krwa-
wieƒ z nosa, uszkadzajàc naczynia (Lubianca
i in. 1999), a inni, ˝e nie wywo∏uje ono epizodu,
a jedynie wyd∏u˝a czas jego trwania (Viehweg
i in. 2006). 

W badaniach Yuksela i in. (2014) u pacjentów
w wieku powy˝ej 65. roku ˝ycia, zg∏aszajàcych
si´ do szpitala z powodu aktywnego krwawienia
z nosa nadciÊnienie t´tnicze by∏o najcz´stszà
chorobà towarzyszàcà (77%). Z badaƒ Purkeya i in.
(2014) wynika, ˝e pacjenci z nadciÊnieniem t´t-
niczym majà wi´cej epizodów krwawieƒ z nosa
w porównaniu do pacjentów nieobcià˝onych tà
jednostkà chorobowà. 

Mimo tych doniesieƒ, do tej pory nie uda∏o
si´ jednoznacznie udowodniç zwiàzku przyczy-
nowo-skutkowego pomi´dzy nadciÊnieniem t´t-
niczym a krwawieniami z nosa. W przypadku po-
pulacji geriatrycznej jest to o tyle wa˝niejsze ni˝
w przypadku innych pacjentów, ˝e wi´kszoÊç
(60–70%) osób powy˝ej 60. roku ˝ycia choruje
na nadciÊnienie t´tnicze (Fagard 2002), co utrud-
nia odró˝nienie korelacji od przyczynowoÊci.
Zwiàzek nadciÊnienia i krwawieƒ z nosa jest wi´c
trudny do uchwycenia, a tym bardziej do udowod-
nienia.

Fuchs i in. (2003) przeanalizowali dane 1174
pacjentów i nie uda∏o im si´ wykazaç, ˝e nadci-
Ênienie t´tnicze predysponuje do krwawieƒ z nosa.

Knopfolz i in. (2009) mierzyli ciÊnienie
t´tnicze pacjentom zg∏aszajàcym si´ z powodu
krwawienia z nosa codziennie przez dwa tygo-
dnie po wystàpieniu epizodu. Nast´pnie podzie-
lili pacjentów na grupy w zale˝noÊci od stopnia
nasilenia nadciÊnienia i obserwowali je przez rok
pod kàtem nawrotu, ale nie wykazali istotnych
statystycznie ró˝nic mi´dzy spoczynkowym ciÊnie-
niem t´tniczym a ciÊnieniem w czasie krwawie-
nia z nosa. Ponadto w ciàgu 12-miesi´cznej
kontroli wszyscy ich pacjenci mieli Êrednio
porównywalnà liczb´ nawrotów, niezale˝nie
od Êrednich wartoÊci ciÊnienia t´tniczego.

Côrte i in. (2018) porównali pacjentów zg∏a-
szajàcych si´ na ostry dy˝ur laryngologiczny
z powodu krwawieƒ z nosa z pacjentami zg∏asza-
jàcymi si´ z innych wskazaƒ. Nie wykazali ró˝nic
w Êrednich wartoÊciach ciÊnienia pomi´dzy tymi
dwiema grupami, jednak zaobserwowali, ˝e pa-
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cjenci z krwawieniami cz´Êciej zg∏aszali nadci-
Ênienie t´tnicze w wywiadzie. 

Page i in. (2011) przeanalizowali retrospek-
tywnie dane 219 pacjentów z krwawieniami
z nosa i nie uda∏o im si´ uchwyciç ˝adnego pre-
dysponujàcego czynnika sprawczego, istotnego
statystycznie, w tym nadciÊnienia. Do podob-
nego wniosku doszli równie˝ w swoich kolejnych
badaniach (2018), w których przeanalizowali
dane 205 pacjentów, tym razem skupiajàc si´
g∏ównie na czynnikach wp∏ywajàcych na ryzyko
epizodów sercowo-naczyniowych i ich relacji
ze stopniem nasilenia krwawienia. Pod uwag´
wzi´li choroby uk∏adu sercowo-naczyniowego
w wywiadzie, nadciÊnienie t´tnicze, cukrzyc´
typu 2, dyslipidemie, przewlek∏à niewydolnoÊç
nerek, nikotynizm oraz p∏eç, wiek i wywiad ro-
dzinny. Dodatkowo przeanalizowali poda˝ leków
wp∏ywajàcych na hemostaz´ oraz wartoÊci hemo-
globiny i ciÊnienia t´tniczego. Pacjentów podzielili
na dwie grupy:

● serious epistaxis – tych, którzy wymagali 
leczenia inwazyjnego i/lub transfuzji

● non-serious epistaxis.
Nie wykazali zwiàzku pomi´dzy liczbà czyn-

ników ryzyka epizodów sercowo-naczyniowych
a nasileniem krwawienia, ale wbrew oczekiwa-
niom pokazali, ˝e pacjenci z wi´kszymi wartoÊcia-
mi ciÊnienia t´tniczego rzadziej wymagali leczenie
inwazyjnego i transfuzji.

Wyniki przytoczonych prac stojà w sprzecz-
noÊci z poglàdem, ̋ e nadciÊnienie t´tnicze silnie
predysponuje do krwawieƒ z nosa. Wynika
z nich, ˝e zwiàzek nadciÊnienia z krwawieniami
z nosa nie jest jednoznaczny, a badania w tym
kierunku sà trudne ze wzgl´du na powszechnoÊç
nadciÊnienia t´tniczego. 

Leki przeciwzakrzepowe
Odsetek pacjentów obcià˝onych kardiologicz-

nie zwi´ksza si´ z wiekiem, co pociàga za sobà
wzrost cz´stoÊci leczenia przeciwkrzepliwego,
które w oczywisty sposób wp∏ywa na cz´stoÊç
krwawieƒ z nosa oraz interwencji medycznychj.

Zwiàzek leczenia przeciwkrzepliwego z wy-
st´powaniem krwawieƒ z nosa potwierdzajà   ba-
dania: pacjenci z nawracajàcymi krwawieniami
z nosa sà cz´Êciej leczeni antykoagulantami
w porównaniu z pacjentami z pojedynczym epi-
zodem krwawienia (Côrte i in. 2018).

L’Huilier i in. (2018) ocenili ró˝nice w prze-
biegu krwawienia z nosa w zale˝noÊci od stoso-
wanych leków: antagonistów witaminy K (AVK,
np. warfaryna) bàdê nowych doustnych antyko-
agulantów (NOAC, np. rywaroksaban, dabigatran).
Pacjenci trafiajàcy na oddzia∏ szpitalny z aktyw-

nym krwawieniem z nosa cz´Êciej byli leczeni
AVK. Stopieƒ nasilenia krwawienia w obu gru-
pach by∏ porównywalny, jednak pacjenci leczeni
NOAC wymagali krótszej hospitalizacji. Nale˝y
przy tym pami´taç, ̋ e krwawienie z nosa nie jest
wskazaniem do odstawienia leczenia przeciw-
krzepliwego, jeÊli INR pacjenta pozostaje w jego
przedziale docelowym.

Kwas acetylosalicylowy (ASA) wyró˝nia si´
na tle niesteroidowych leków przeciwzapalnych
swoim unikatowym dzia∏aniem zaburzajàcym
agregacj´ trombocytów, co wp∏ywa na poczàtko-
wà faz´ hemostazy. Nie wp∏ywa na kaskad´
krzepni´cia, nie mo˝e byç wi´c nazywany lekiem
przeciwkrzepliwym. Ze wzgl´du na swoje dzia-
∏anie kardioprotekcyjne i ∏atwà dost´pnoÊç jest
szeroko stosowany w populacji geriatrycznej. 

Soyka i in. (2010) ocenili wp∏yw ASA na cz´-
stoÊç krwawieƒ z nosa, koniecznoÊç inwazyjnego
leczenia z tego powodu i d∏ugoÊç pobytu w szpi-
talu. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego kore-
lowa∏o w ich badaniach ze stopniem nasilenia
krwawienia, liczbà nawrotów i czasem hospita-
lizacji. Okaza∏o si´ równie˝, ˝e pacjenci leczeni
ASA cz´Êciej wymagali leczenia inwazyjnego ni˝
pacjenci leczeni lekami przeciwkrzepliwymi (po-
chodnymi kumaryny). Autorzy t∏umaczà to fak-
tem, i˝ agregacja p∏ytek w miejscu krwawienia
mo˝e odgrywaç wi´kszà rol´ w kontroli krwawie-
nia z nosa ni˝ póêniejsze tworzenie skrzepu. Wyni-
ki omawianych badaƒ sugerujà, ̋ e podajàc pacjen-
tom ASA w dawce kardioprotekcyjnej, nale˝y si´
liczyç z ryzykiem powa˝nego krwawienia z nosa.

ALERGICZNY NIE˚YT NOSA
WÊród chorób alergicznych wyst´pujàcych

u osób w podesz∏ym wieku szczególnà uwag´
nale˝y zwróciç na alergiczny nie˝yt nosa (ANN).
Szacuje si´, ˝e na t´ chorob´ cierpi oko∏o
10–20% populacji, przez co zyska∏a ona miano
najcz´stszej choroby alergicznej na Êwiecie
(Bousquet i in. 2008).

Lewandowska-Polak i in. (2015) zwrócili
uwag´ na zmiany w uk∏adzie immunologicznym
zwiàzane z procesem starzenia si´ organizmu,
okreÊlane jako immunosenescence, oraz na fakt,
˝e manifestujà si´ one zwi´kszeniem cz´stoÊci
chorób alergicznych i astmy. Poj´cie immunose-
nescence obejmuje takie procesy, jak inwolucja
grasicy i zwiàzane z tym konsekwencje w postaci
os∏abienia reakcji immunologicznej oraz zmiany
w nieswoistej reakcji immunologicznej charaktery-
styczne dla osób w podesz∏ym wieku. Sà to takie
mechanizmy i zaburzenia uk∏adu immunologicz-
nego, jak zapalenie zwiàzane ze starzeniem, czyli
inflammaging (Franceschi i in. 2007) czy prze-
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waga limfocytów Th2 nad limfocytami Th1, co
sprzyja nasileniu alergii (Chadwick 2006). Autorzy
wskazujà równie˝ na proces os∏abienia bariery
naskórkowej i nab∏onkowej u osób starszych, który
u∏atwia wnikanie alergenów.

Z epidemiologicznych badaƒ polskich auto-
rów (Bo˝ek i in. 2015) wynika, ˝e w populacji
osób starszych zapadalnoÊç na okresowy nie˝yt
nosa wynosi 10,7%, a na przewlek∏y – 18,5%.
Ju˝ w 2007 r. Busse wykaza∏ tendencj´ wzrostu
cz´stoÊci zachorowaƒ na te schorzenia w starszych
grupach wiekowych. Wed∏ug Pinto i Jeswani
(2010) cz´stoÊç wyst´powania alergicznego nie-
˝ytu nosa w populacji osób starszych wynosi oko∏o
8% u osób w wieku 65–75 lat i 5% u ludzi po-
nad 75-letnich.

W badaniach nad efektywnoÊcià pomiaru st´-
˝enia nosowej frakcji wydychanego NO w diagno-
styce ANN Bo˝ek i in. (2010) poÊrednio wykazali,
˝e u osób w podesz∏ym wieku g∏ównie wyst´puje
alergia na trawy – 66% osób, na bylic´ – 21%,
na grzyby pleÊniowe z rodzaju Alternaria – 16%.
W tych samych badaniach autorzy zauwa˝yli rów-
nie˝, ˝e nasilenie cz´stotliwoÊci objawów w bada-
nej populacji wyst´puje szczególnie w sierpniu.

W ostatnich latach rozwin´∏a si´ koncepcja
fenotypów nie˝ytu nosa, które diagnozuje si´
na podstawie obrazu klinicznego, oraz endoty-
pów diagnozowanych na podstawie charaktery-
styki zaburzeƒ patofizjologicznych. Istotny jest
fakt, ˝e koncepcja ta jest wysoce plastyczna i za-
k∏ada nak∏adanie si´ na siebie ró˝nych typów
choroby. Wed∏ug Grzanki i in. (2010) stanowi to
czynnik znacznie utrudniajàcy diagnoz´ oraz za-
planowanie optymalnego leczenia. Przyk∏adowo,
u osoby w podesz∏ym wieku cierpiàcej na ANN,
cechujàcej si´ zmianami typowymi dla wieku,
przyjmujàcej profilaktycznie ze wzgl´dów kardio-
logicznych aspiryn´, mo˝na wyró˝niç nak∏adajàce
si´ na siebie co najmniej 3 fenotypy nie˝ytu nosa.
Nie mo˝na te˝ zapomnieç o wykluczeniu choroby
nowotworowej (Georgitis 2002).

Do rozpoznania ANN konieczne jest wykaza-
nie korelacji pomi´dzy objawami klinicznymi i wy-
nikami np. testów skórnych lub wynikami ozna-
czania st´˝enia alergenowoswoistych IgE we krwi.
Znaczàce sà wyniki badaƒ Bo˝ka i in. (2005) prze-
mawiajàce na korzyÊç badaƒ st´˝enia IgE w dia-
gnostyce chorób alergicznych, w tym poÊrednio
ANN, w populacji geriatrycznej. Wyniki badaƒ
Bo˝ka i in. z 2007 r. wskazujà te˝, i˝ starsi pa-
cjenci z rozpoznaniem ANN wykazujà mniejsze
st´˝enie swoistych IgE oraz cIgE w porównaniu
z osobami m∏odszymi. Autorzy sugerujà dla tej
populacji obni˝enie górnej wartoÊci normy st´˝e-
nia IgE w surowicy i przyj´cie wartoÊci 79,2 kU/L.

Wed∏ug Olesik-Âmietany i in. (2017) warto
zwróciç uwag´, i˝ u cz´Êci pacjentów w podesz∏ym
wieku mo˝e wyst´powaç miejscowy alergiczny
nie˝yt nosa (ang. local allergic rhinitis – LAR).
Nie znajduje on odzwierciedlenia w postaci do-
datnich wyników testów skórnych, ale Êwiadczà
o nim swoiste przeciwcia∏a IgE wyst´pujàce
w pop∏uczynach nosowych, wymazach szczo-
teczkowych i materiale z biopsji. Wed∏ug Bo˝ka
i in. (2015) cz´stotliwoÊç tego rodzaju nie˝ytu
u osób w podesz∏ym wieku wynosi 21%.

Kolejnym aspektem zwiàzanym z ANN jest
znaczne pogorszenie jakoÊci ˝ycia. Najcz´stszymi
objawami towarzyszàcymi temu schorzeniu
u osób w przedziale wiekowym 50–70 lat sà
blokada nosa i Êwiàd (Bo˝ek i in. 2010). Konse-
kwencje dotykajà ka˝dej dziedziny ˝ycia cho-
rego, zarówno codziennego, jak i zawodowego.
Analiza wyników badaƒ Rapiejko i in. (2005) wy-
kaza∏a, ˝e k∏opot sprawiajà chorym takie czyn-
noÊci, jak odkurzanie (65,9%), praca zawodowa
(21,96%), a nawet oglàdanie telewizji (18,93%).
Wykazano (Stanis∏awska i in. 2015), ˝e wiek
istotnie wp∏ywa na jakoÊç ˝ycia osób z ANN
w zakresie zdrowia psychicznego, które autorzy
badali za pomocà skali ogólnego stanu zdrowia
i aktywnoÊci ˝yciowej. W ich badaniach osoby
m∏odsze cechowa∏y si´ lepszà jakoÊcià ˝ycia
w ca∏oÊciowym funkcjonowaniu w wymiarze
psychicznym i fizycznym (p < 0,05) ni˝ osoby
starsze, a osoby z wy˝szym wykszta∏ceniem
utrzymywa∏y wysokà jakoÊç ˝ycia.

Najwi´ksze znaczenie w leczeniu ma profilak-
tyka: nawil˝anie, p∏ukanie jam nosa izotonicznym
roztworem NaCl, a tak˝e unikanie ekspozycji
na alergeny. W pracy Hansen i in. (2005) za sku-
teczne uznano przeciwhistaminowe preparaty
donosowe. Ridolo i in. (2013) zaliczyli leki prze-
ciwhistaminowe drugiej generacji oraz leki prze-
ciwleukotrienowe do leków stosunkowo dobrze
tolerowanych przez osoby starsze. Szczególnà
uwag´ nale˝y zwróciç na wyniki pracy Slavin i in.
(2013), poniewa˝ jej autorzy dopuszczajà w przy-
padku ci´˝szego przebiegu choroby stosowanie
miejscowych glikokortykosteroidów, jednak ostrze-
gajà, ˝e mogà one podwy˝szaç ciÊnienie Êród-
ga∏kowe i nie powinno si´ ich podawaç chorym
cierpiàcym na jaskr´. Bioràc pod uwag´ skutki nie-
porzàdane stosowania wymienionych leków, które
szczególnie dotykajà osób w podesz∏ym wieku,
warto rozwa˝yç immunoterapi´ alergenowoswo-
istà, która jest jedynym przyczynowym leczeniem
chorób alergicznych, a jej skutecznoÊç u osób star-
szych jest porównywalna ze skutecznoÊcià u ludzi
m∏odych (Bo˝ek 2015).
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Wed∏ug Bo˝ka i in. (2014) szczególne zna-
czenie wydaje si´ mieç immunoterapia swoista
przy u˝yciu metody podj´zykowej (SLIT). W swo-
ich badaniach, spe∏niajàcych kryteria podwójnie
Êlepej próby oraz randomizacji, zajmowali si´ oni
seniorami po 60. roku ̋ ycia z okresowym umiar-
kowanym lub ci´˝kim ANN. W badanej grupie
wykazali 55-procentowà skutecznoÊç leczenia
metodà podj´zykowà, rozumianà jako redukcja
objawów ze strony nosa w sezonie pylenia w sto-
sunku do placebo. Po 3 latach stosowania SLIT
odnotowali równie˝ zmniejszenie zu˝ycia leków
os∏abiajàcych objawy, stosowanych w sezonie
pylenia, wynoszàce 68% w stosunku do placebo. 

Alergiczny nie˝yt nosa jest najcz´stszym
schorzeniem alergicznym u osób w podesz∏ym
wieku i stanowi problem populacyjny, co w du˝ej
mierze wynika z fizjologii starzenia si´ uk∏adu im-
munologicznego. W znaczàcym stopniu zmniejsza
komfort ˝ycia pacjentów zarówno w wymiarze fi-
zycznym, jak i psychicznym. Bioràc pod uwag´, ̋ e
w populacji geriatrycznej w znaczàcym tempie
zwi´ksza si´ liczba zachorowaƒ na ANN, powinno
si´ zwróciç szczególnà uwag´ na w∏aÊciwà diagno-
styk´, okreÊlenie fenotypu i endotypu choroby
oraz optymalne leczenie. Istotne jest równie˝
uwzgl´dnienie typowych dla wieku towarzyszà-
cych chorób i ich farmakoterapii.

NIEDOS¸UCH 
S∏uch jest jednym z podstawowych zmys∏ów

cz∏owieka, niezb´dnym do prawid∏owego funk-
cjonowania. Ka˝de os∏abienie odbierania bodê-
ców dêwi´kowych stanowi pogorszenie jakoÊci
˝ycia zale˝ne od stopnia nat´˝enia ubytku. Na-
wet po∏owa uszkodzeƒ s∏uchu zwiàzanych z wie-
kiem mo˝e mieç pod∏o˝e genetyczne, a w proces
uszkodzeƒ tego typu jest zaanga˝owanych kilka
genów. U osób geriatrycznych dominujàcy jest
niedos∏uch typu odbiorczego.

Wiek jest czynnikiem niekorzystnie rokujà-
cym, gdy˝ po 60. roku ˝ycia s∏uch pogarsza si´
w tempie oko∏o 1 dB rocznie. Po nadciÊnieniu
t´tniczym i zapaleniu stawów jest to najcz´stszy
przewlek∏y problem zdrowotny, z którym zg∏a-
szajà si´ do lekarza pacjenci w zaawansowanym
wieku. Zarówno m´˝czyêni, jak i kobiety stwier-
dzajà u siebie ubytki s∏uchu, jednak˝e ten destruk-
cyjny proces zaczyna si´ wczeÊniej u m´˝czyzn.
37% doros∏ych w przedziale wiekowym 61–70 lat
ma utrat´ s∏uchu równà 25 dB i wi´cej, w grupie
osób z przedzia∏u wiekowego 71–80 lat utrat´ s∏u-
chu stwierdza si´ u 60%, natomiast w grupie osób
powy˝ej 85. roku ˝ycia – a˝ 80%. Trudno jedno-
znacznie okreÊliç punkt odci´cia wiekowego,
w którym rozpoczyna si´ proces.

Girotto i in. (2019) przeprowadzili kohortowe
badania pod nazwà „Next Generation Sequencing
and Animal Models Reveal SLC9A3R1 as a New
Gene Involved in Human Age-Related Hearing
Loss”. Grup´ badanà stanowi∏o 464 pacjentów,
u których wyst´powa∏ ubytek s∏uchu zwiàzany
z wiekiem, (ang. age-related hearing loss – ARHL).
By∏o w niej 258 m´˝czyzn i 206 kobiet. Wszyscy
mieli wi´cej ni˝ 50 lat i u ka˝dego wyst´powa∏a
obustronna utrata s∏uchu powsta∏a po 50. roku
˝ycia. Nie stwierdzano zaburzeƒ w uchu zewn´trz-
nym ani Êrodkowym. Grup´ kontrolnà stanowi∏o
350 zdrowych osób powy˝ej 50. roku ̋ ycia.

Celem badania by∏o wykrycie genu/genów
odpowiedzialnych za pogarszanie si´ s∏uchu
zwiàzane z wiekiem. Na podstawie dost´pnej
literatury, GWAS (ang. genome-wide association
studies) oraz modeli zwierz´cych wyselekcjono-
wano potencjalne geny sprawcze. Po wykonaniu
analizy za pomocà TRS (ang. targeted re-sequen-
cing) zidentyfikowano gen o nazwie SLC9A3R1,
który uznano za czynnik predysponujàcy do wy-
stàpienia w przysz∏oÊci niedos∏uchu, a nast´pnie
potwierdzono wysnuty wniosek w badaniach in
vitro i in vivo.

Wykryto, ˝e zidentyfikowany wariant genu
ma wp∏yw na bia∏ka, prowadzàc do redukcji liczby
wiàzaƒ wodorowych. Przy u˝yciu hybrydyzacji
in situ pokazano wyst´powanie ekspresji genu
SLC9A3R1 w uchu wewn´trznym ryby s∏odko-
wodnej o nazwie danio pr´gowany (∏ac. Danio
rerio, ang. zebrafish), nast´pnie udowodniono
zmniejszonà reakcj´ s∏uchowà na tych modelach
oraz zmniejszonà liczb´ otolitów w woreczku
b∏´dnika przy prawid∏owej liczbie otolitów w ∏a-
giewce. 

Badania udowodni∏y znaczàcy wp∏yw genu
SLC9A3R1 na rozwój ARHL, co otworzy∏o nowe
perspektywy diagnostyczne, prewencyjne i tera-
peutyczne.

Yoo i in. (2018) w pracy „Osteoporosis and
heating loss; findings from the Korea National
Health and Nutrition Examination Survey
2009–2011” okreÊlali zwiàzek pomi´dzy utratà
s∏uchu zwiàzanà z wiekiem a wyst´powaniem
osteoporozy. Liczba uczestników ich badaƒ wy-
nosi∏a 4861 osób, w tym 2273 m´˝czyzn i 2588
kobiet w wieku powy˝ej 50 lat. Osteoporoz´ zde-
finiowano w tych badaniach jako zmniejszenie
densyjnoÊci koÊci poni˝ej 2,5, a utrat´ s∏uchu jako
próg s∏yszenia dla tonów czystych 40 dB lub wi´-
cej. Autorzy wykazali, ˝e progi s∏yszalnoÊci by∏y
wy˝sze w grupie ze zmniejszonà densyjnoÊcià
koÊci udowej, a zmniejszenie densyjnoÊci koÊci
l´dêwiowych nie korelowa∏o z ubytkami s∏uchu.
Pozwoli∏o to na sugesti´, ˝e osteoporoza mo˝e
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byç zwiàzana z utratà s∏uchu zwiàzanà z wie-
kiem, szczególnie w przypadkach obni˝onej den-
syjnoÊci koÊci udowej. 

Manrique-Huarte i in. (2016) w pracy „Treat-
ment for Hearing Loss among the Elderly: Audito-
ry Outcomes and Impact on Quality of Life” bada-
li wp∏yw wszczepiania implantów Êlima- kowych
u osób starszych na zmniejszenie prawdopodo-
bieƒstwa wyst´powania depresji oraz polepszenia
jakoÊci ˝ycia. Retrospektywnie przebadali 117 pa-
cjentów w wieku ponad 65 lat, u których zdiagnozo-
wano Êredni lub ci´˝ki niedos∏uch. Grup´ t´ podzie-
lono na dwie podgrupy: jednà stanowili pacjenci
z implantami Êlimakowymi, a drugà pacjenci bez
implantu. W obu grupach przeprowadzono testy
audiometrii tonalnej, testy wypowiadania dwusy-
labowych s∏ów o g∏oÊnoÊci 65 dB w warunkach
ciszy, a tak˝e przeprowadzono badania kwestiona-
riuszowe odnoszàce si´ do oceny jakoÊci ˝ycia
i oceny ryzyka wystàpienia depresji. 

Grupa pacjentów z implantami Êlimakowy-
mi uzyska∏a wy˝sze wyniki zarówno w testach
s∏uchu, jak i w badaniach oceniajàcych jakoÊç
˝ycia. Wnioskiem z badania by∏o stwierdzenie,
˝e wszczepienie implantu Êlimakowego jako me-
toda leczenia niedos∏uchu Êredniego i ci´˝kiego
nie tylko przynosi pacjentom korzyÊci w postaci
poprawy s∏uchu, lecz tak˝e jest czynnikiem
zmniejszajàcym ryzyko depresji oraz odczuwa-
nia niepokoju, co bezpoÊrednio wp∏ywa na po-
lepszenie jakoÊci ˝ycia. 

Niedos∏uch znaczàco zmniejsza jakoÊç ˝ycia
pacjentów, gdy˝ jest istotnà przeszkodà w komu-
nikacji mi´dzyludzkiej oraz prawid∏owym funkcjo-
nowaniu w spo∏eczeƒstwie. Dysfunkcja s∏uchu
mo˝e prowadziç do rozwijania si´ u pacjentów
geriatrycznych stanów depresyjnych. Osoby
starsze mogà byç nieÊwiadome post´pujàcych
niedoborów s∏uchu ze wzgl´du na podst´pny
poczàtek i powolnà progresj´ zmian, które mogà
byç dodatkowo trudno zauwa˝alne w przypadku
osób przebywajàcych w cichym otoczeniu. Jedy-
nie 20% pacjentów z umiarkowanym i g∏´bokim
niedos∏uchem rozpatruje si´ jako chorych ze
wskazaniami do interwencji lekarskiej. U pozo-
sta∏ych problem jest bagatelizowany i pomijany.

SZUMY USZNE 
Szumy uszne nale˝à do najpowszechniejszych

i najbardziej niepokojàcych problemów otoryno-
laryngologicznych. Wed∏ug badaƒ japoƒskich do-
tyczà 11,9% populacji, natomiast wed∏ug badaƒ
amerykaƒskich – 14,4% populacji doros∏ych
w wieku Êrednim i starszym (Teixeira i in. 2017).
Istnieje wiele czynników ryzyka, które mogà
przyczyniç si´ do pojawienia si´ szumów usznych

u pacjentów geriatrycznych. Nale˝à do nich: nie-
prawid∏owoÊci zwiàzane z uchem zewn´trznym,
Êrodkowym i wewn´trznym, zaburzenia sercowo-
-naczyniowe, upoÊledzenie funkcjonowania uk∏a-
du mi´Êniowego, wady metaboliczne oraz urazy
(Cima i in. 2019). Dodatkowo nale˝y pami´taç, ˝e
do wystàpienia szumów usznych mogà si´ przy-
czyniç liczne grupy leków (np. antybiotyki amino-
glikozydowe, salicylany, diuretyki p´tlowe czy
chemioterapeutyki) stosowane w farmakoterapii
schorzeƒ szczególnie cz´sto wyst´pujàcych u osób
starszych (Chari i Limb 2018).

Badania Teixeira i in. (2017) dotyczàce
wp∏ywu szumów usznych na jakoÊç ˝ycia popu-
lacji geriatrycznej jednoznacznie wykaza∏y do-
datnià korelacj´ pomi´dzy stopniem nat´˝enia
dolegliwoÊci a odczuwanym dyskomfortem. Au-
torzy oceniali jakoÊci ˝ycia u 36 osób (Êrednia
wieku: 69 lat) za pomocà przeznaczonego dla pa-
cjentów geriatrycznych kwestionariusza WHO-
QOL-OLD (World Health Organization Quality
of Life) oraz kwestionariusza THI (Tinnitus Handi-
cap Inventory) zawierajàcego 25 pytaƒ dotyczà-
cych bezpoÊredniego wp∏ywu szumów usznych
na codzienne funkcjonowanie. Analiza informacji
zebranych od pacjentów ujawni∏a, ˝e im wy˝szy
wskaênik THI (wi´kszy dyskomfort wywo∏any szu-
mem usznym), tym ni˝szy wynik WHOQOL-OLD
(gorsza jakoÊç ̋ ycia). W badaniach nie wykazano
dodatniej korelacji pomi´dzy d∏ugoÊcià ˝ycia pa-
cjentów a wy˝szym wynikiem THI. Otrzymane
wyniki sà zbli˝one do danych uzyskanych w po-
dobnych badaniach prowadzonych w ró˝nych
grupach wiekowych w ró˝nych krajach.

W badaniach Cribari i in. (2016) analizowano
wp∏yw szumów usznych na poziom ˝ycia osób
starszych cierpiàcych na szumy uszne, które nie
ustàpi∏y po za∏o˝eniu aparatów s∏uchowych.
U 53 uczestników badania dokonano oceny me-
dycznej, audiologicznej, oceny jakoÊci ˝ycia oraz
oceny poziomu rozdra˝nienia z powodu szumów
usznych. Wykazano ró˝ne poziomy rozdra˝nie-
nia: ∏agodny (25%), umiarkowany (33%), ci´˝ki
(22%) oraz bardzo ci´˝ki (20%). Zauwa˝ono, ˝e
m´˝czyêni sà bardziej zaniepokojeni szumami
usznymi ni˝ kobiety. Wi´kszoÊç osób obj´tych
badaniem stwierdzi∏a, ˝e jest zadowolona lub
bardzo zadowolona z jakoÊci ˝ycia. Autorzy pod-
kreÊlajà, i˝ mimo uporczywego charakteru szu-
mów usznych, które majà wp∏yw na codzienne
funkcjonowanie, pacjenci uznali, ˝e nie wp∏ywajà
one znaczàco na jakoÊç ˝ycia. 

Badania prowadzone przez Takahashi i in.
(2018) mia∏y na celu zweryfikowanie skuteczno-
Êci nowo utworzonego, innowacyjnego systemu
kategoryzacji szumów usznych i praktycznego
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protoko∏u s∏u˝àcego do systemowego leczenia
tej dolegliwoÊci. Uczestnicy pierwszej cz´Êci ba-
dania, których Êrednia wieku wynosi∏a 61,1 lat,
zostali podzieleni na 5 grup na podstawie wspo-
mnianej klasyfikacji uwzgl´dniajàcej trzy kryteria.
1 – stopieƒ nasilenia szumów usznych ustalony
na podstawie THI, 2 – stan psychiczny oceniany
wg skali HADS (Hospital Anxiety and Depres-
sion Scale), 3 – wyst´powanie (lub brak) ci´˝kich
stanów traumatycznych i/lub epizodów depre-
syjnych, oceniane wg skali DSM IV (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders).
Na podstawie tych kryteriów autorzy wyodr´b-
nili grup´ pierwszà, którà stanowi∏y osoby z ∏a-
godnà postacià szumów usznych, oraz kolejne
grupy, skupiajàce badanych z coraz bardziej nasi-
lonymi objawami. Po analizie dotychczasowego
leczenia dla ka˝dego pacjenta opracowano prak-
tyczny protokó∏ terapii systemowej szumów
usznych, b´dàcy kombinacjà TRT (Tinnitus Re-
training Therapy), psychoterapii oraz stosowania
leków psychotropowych. Ka˝dy pacjent otrzyma∏
indywidualne wytyczne co do sposobu leczenia.
W drugiej cz´Êci badania 82 pacjentów, których
Êrednia wieku wynosi∏a 59,4 lat, podzielono
na grupy zgodnie z uprzednià klasyfikacjà i pod-
dano leczeniu systemowemu opracowanemu
w cz´Êci pierwszej. Po wprowadzeniu powy˝szego
protoko∏u terapii wykazano znaczàcà redukcj´
szumów usznych; najlepsze wyniki uzyskano
u pacjentów z najci´˝szymi postaciami schorze-
nia (grupa czwarta i piàta). Uzyskane wyniki po-
zwalajà sàdziç, ̋ e stworzony przez badaczy system
klasyfikacji jest wiarygodnym narz´dziem katego-
ryzacji pacjentów uskar˝ajàcych si´ na szumy
uszne.

Z przeglàdu aktualnych strategii leczenia
(Langguth 2015) wynika, ̋ e standardowe leczenie
szumów usznych obejmuje w pierwszej kolejnoÊci
przedstawienie sytuacji pacjentowi (wyjaÊnienie
przyczyny oraz poinformowanie o mo˝liwoÊci na-
silania si´ dolegliwoÊci), a nast´pnie psychotera-
pi´, przede wszystkim terapi´ poznawczo-beha-
wioralnà. Alternatywnym post´powaniem jest
terapia TRT, która ∏àczy pomoc pacjentowi w za-
kresie specjalistycznego poradnictwa co do etio-
logii i ∏agodzenia objawów z terapià dêwi´kiem.
Zastosowanie znajdujà tak˝e aparaty s∏uchowe
i implanty Êlimakowe, a tak˝e inne metody tera-
peutyczne, takie jak stymulacja mózgu falami
elektromagnetycznymi, leki (prowadzi si´ próby
nad zastosowaniem leków znieczulajàcych miej-
scowo lub leków przeciwdepresyjnych), terapia
laserowa oraz interwencje chirurgiczne. 

Z¸OÂLIWE ZAPALENIE 
UCHA ZEWN¢TRZNEGO

Z∏oÊliwe zapalenie ucha zewn´trznego (ang.
malignant otitis externa – MOE) jest ci´˝kim
i zagra˝ajàcym ˝yciu podtypem zapalenia ucha
zewn´trznego. Ta gwa∏townie post´pujàca in-
fekcja rozpoczyna si´ w przewodzie s∏uchowym
zewn´trznym i rozprzestrzenia si´, zajmujàc
okoliczne struktury (w tym najcz´Êciej koÊç skro-
niowà) (Shavit i in. 2016). Pomimo ˝e zaka˝enie
to nale˝y do rzadkich, w ostatnich latach odnoto-
wuje si´ wi´kszà ni˝ dawniej liczb´ zachorowaƒ.
Prawdopodobnie jest to spowodowane wzrostem
ÊwiadomoÊci w∏asnego zdrowia pacjentów, lep-
szà diagnostykà i powi´kszaniem si´ populacji
geriatrycznej oraz populacji chorych na cukrzyc´
(Kumar i in. 2013). OkreÊlenie „z∏oÊliwe” w od-
niesieniu do MOE wprowadzi∏ w 1968 r. J.R.
Chandler, poniewa˝ przed zastosowaniem odpo-
wiedniego leczenia ÊmiertelnoÊç w tych przy-
padkach si´ga∏a a˝ 50%. 

Obserwujàc objawy MOE, podczas ró˝nico-
wania nale˝y braç pod uwag´ m.in. zmiany nowo-
tworowe w przewodzie s∏uchowym zewn´trznym,
choroby ziarniniakowe (gruêlica, ziarniniakowa-
toÊç z zapaleniem naczyƒ – GPA), raka nosogard∏a,
chorob´ Pageta, dysplazj´ w∏óknistà koÊci i grzy-
bic´ ucha (Lepka i in. 2018).

Stevens i in. (2015) na podstawie dost´pnej
literatury podzielili z∏oÊliwe zapalenia ucha ze-
wn´trznego na ci´˝kie i ∏agodne. W zapropono-
wanej klasyfikacji wyró˝nili objawy kliniczne, ta-
kie jak pora˝enie nerwu twarzowego, nawrót
choroby, potrzeba interwencji chirurgicznej czy
zaka˝enie grzybicze (mo˝e ono odgrywaç zna-
czàcà rol´ w rozwoju ci´˝kiej postaci MOE).
OkreÊlili tak˝e zaawansowanie zmian radiolo-
gicznych, wÊród których znalaz∏y si´: erozja stawu
skroniowo-˝uchwowego, erozja do∏u podskronio-
wego, destrukcja pokrywki jamy b´benkowej,
zaj´cie nosogard∏a czy zaj´cie elementów Êród-
czaszkowych. 

Shavit i in. (2016) opracowali kryteria, któ-
rych spe∏nienie wià˝e si´ z podwy˝szonym ryzy-
kiem Êmierci skorelowanym bezpoÊrednio z MOE.
Nale˝à do nich:

● wiek powy˝ej 70 lat – tej grupy pacjentów 
generalnie dotyczy wi´ksze ryzyko zgonu,

● cukrzyca – predysponuje do z∏oÊliwego zapa-
lenia ucha zewn´trznego z powodu mikro-
angiopatii i upoÊledzonego krà˝enia krwi 
w zewn´trznym przewodzie s∏uchowym 
(co zaburza odpowiedê immunologicznà 
na patogen) (Rubin i Yu 1988, Geerlings 
i Hopelman 1999),

● pora˝enie nerwu twarzowego – znajduje
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si´ on w bliskim sàsiedztwie zewn´trznego
przewodu s∏uchowego (stàd jest to zazwy-
czaj pierwszy nerw dotkni´ty tà chorobà), 

● wyst´powanie zmian chorobowych wyka-
zane w badaniu TK.

Ka˝da z wy˝ej wymienionych zmiennych
wyst´pujàca u danego pacjenta oznacza jeden
punkt. Ryzyko zgonu w ciàgu pierwszego roku
u pacjenta, który otrzyma∏ ponad 2 punkty, jest
oÊmiokrotnie wi´ksze w porównaniu z pacjen-
tem, który otrzyma∏ 2 lub 1 punkt. 

W typowej terapii MOE przewód s∏uchowy
zewn´trzny oczyszcza si´ miejscowo z tkanek
ziarninowych. W rutynowym leczeniu wycofano
si´ z interwencji chirurgicznych, z wyjàtkiem
pobrania wycinków do kontroli histopatologicz-
nej. Doniesienia co do stosowania hiperbarii tleno-
wej nie sà jednoznaczne. Niektórzy autorzy piszà
o znaczàcej poprawie i opanowaniu infekcji, inni
twierdzà, ˝e nie przynosi ona oczekiwanych
efektów. 

Ze wzgl´du na to, ˝e cukrzyca jest czynni-
kiem istotnie predysponujàcym do MOE, proces
terapeutyczny powinien obejmowaç tak˝e kon-
trol´ glikemii, a w przypadku wyst´powania
podwy˝szonej – prawid∏owà insulinoterapi´.
Wa˝ne sà tutaj wielokierunkowe konsultacje
specjalistyczne, uzupe∏nianie niedoborów im-
munologicznych (w miar´ mo˝liwoÊci), a tak˝e
ocena rozleg∏oÊci powik∏aƒ i ich zabezpieczenie.

Z∏oÊliwe zapalenie ucha zewn´trznego jest
rzadkim i niezwykle ci´˝kim podtypem cz´stej
choroby, jakà jest zapalenie ucha zewn´trznego.
W przesz∏oÊci z powodu braku opracowania sku-
tecznego leczenia ÊmiertelnoÊç w przypadkach
tej choroby by∏a wysoka. Podobieƒstwo obrazu
klinicznego MOE do obrazu klinicznego innych
chorób sprawia, ˝e ta jednostka chorobowa mo˝e
sprawiaç du˝e trudnoÊci diagnostyczne. Istotne
jest uwzgl´dnienie MOE podczas ró˝nicowania,
gdy˝ nieleczone mo˝e prowadziç do powa˝nych
konsekwencji.

DYSFAGIA
Cz´stoÊç wyst´powania dysfagii jest wzgl´d-

nie wysoka i dotyczy ponad 30% pacjentów po in-
cydencie mózgowo-naczyniowym, 52–82% pa-
cjentów cierpiàcych z powodu choroby Parkinsona,
84% pacjentów z chorobà Alzheimera oraz niemal
40% starszych osób w wieku 65 lat i wi´cej (Ek-
berg i in. 2002, Clav‘e i in. 2004). Dysfagia sta∏a
si´ cz´stym problemem starszych osób i spe∏nia
obecne kryteria syndromu geriatrycznego (Cruz-
-Jentoft i in. 2010).

Michel in. (2018) przeprowadzili badania
prospektywne, w których wzi´∏o udzia∏ 117 pa-

cjentów pozostajàcych pod opiekà ambulatoryjnà,
w wieku powy˝ej 70 lat, ze zdiagnozowanà de-
mencjà. Pacjentów zbadano za pomocà trzech
narz´dzi: 1 – kwestionariusza V-VST (Volume-
-Viscosity Swallow Test), który s∏u˝y do identy-
fikowania objawów dysfagii, 2 – kwestionariusza
MMSE (Mini-Mental State Examination) s∏u˝à-
cego do przesiewowej oceny objawów ot´pienia
oraz 3 – skali DOSS (Dysphagia Outcome and
Severity Scale), czyli skali pomocnej w ocenie
nasilenia dysfagii. W badaniach tych udowodnio-
no, ̋ e dysfagia szczególnie cz´sto wyst´puje w po-
pulacji ̋ yjàcych samodzielnie starszych osób, cier-
piàcych bardziej z powodu niepe∏nosprawnoÊci
umys∏owej ni˝ fizycznej. Badania te potwierdzi∏y
te˝ przydatnoÊç kwestionariusza V-VST do oceny
zaburzeƒ po∏ykania. 

Yatabe i in. (2018) zauwa˝yli, ˝e os∏abienie
funkcji kognitywnych u pacjentów domów opie-
ki w wieku powy˝ej 60 lat ma zwiàzek z ryzy-
kiem dysfagii. Naukowcy zbadali 236 pacjentów
domów opieki za pomocà narz´dzi badawczych
oceniajàcych ryzyko dysfagii oraz funkcje kogni-
tywne. Wyniki ich badania jasno pokaza∏y, ˝e
os∏abienie funkcji kognitywnych mo˝na uznaç
za niezale˝ny czynnik ryzyka dysfagii.

Miarons i in. (2018) przeprowadzili badania,
w których wykorzystali metod´ wideofluoroskopo-
wà do oceny funkcji po∏ykania. Zbadali 114 hospi-
talizowanych pacjentów z demencjà, wÊród których
39 (34,2%) przyjmowa∏o leki przeciwpsychotycz-
ne. Okaza∏o si´, ˝e pacjenci z objawami demencji
prezentowali szczególnie nasilone objawy upoÊle-
dzonego po∏ykania w obrazie wideofluorosko-
powym. Równie˝ mechanizmy chroniàce drogi
oddechowe przed aspiracjà by∏y u nich mniej wy-
dajne. Leczenie przeciwpsychotyczne nie wp∏y-
wa∏o znaczàco na upoÊledzanie po∏ykania.

Wirth i in. (2018) przeprowadzili badania
w grupie ponad 10 000 pacjentów domów opie-
ki w Europie i Stanach Zjednoczonych. Celem
badaƒ by∏o okreÊlenie zwiàzku mi´dzy dysfagià
a zwi´kszonym ryzykiem zgonu pacjentów do-
mów opieki. Analiza wyników pozwoli∏a wnio-
skowaç, ˝e triada objawów – dysfagia, utrata
masy cia∏a (ponad 5 kg) oraz niski indeks BMI
(poni˝ej 20) – stanowi znaczàce czynniki ryzyka
zgonu wÊród pacjentów domów opieki. Naukow-
cy zasugerowali, ˝e pacjenci z wymienionymi
czynnikami ryzyka powinni zostaç obj´ci szcze-
gólnà opiekà.

W ostatnich latach udowodniono, ˝e dysfagia
rozwija si´ w nast´pstwie uszkodzenia systemu
nerwowego odpowiedzialnego za proces po∏yka-
nia. G∏ównymi czynnikami ryzyka sà zmiany za-
chodzàce z wiekiem, m.in. sarkopenia, definiowa-
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na jako zmniejszenie masy mi´Êni szkieletowych
ze wspó∏wyst´pujàcym os∏abieniem mi´Êniowym
albo zmniejszonà sprawnoÊcià fizycznà (Clark
i Manini 2010). Maeda i in. (2018) zbadali 224
starsze osoby (Êrednia wieku: 84,5 lat) i zidentyfi-
kowali sarkopeni´ jako niezale˝ny czynnik ryzyka
dysfagii.

Sasegbon i in. (2018) zauwa˝yli, ˝e osoby
starsze znajdujà si´ w grupie wysokiego ryzyka
wystàpienia dysfagii. W swoich badaniach skupili
si´ na zbadaniu, czy sepsa mo˝e byç czynnikiem
ryzyka dysfagii u starszych pacjentów podczas
hospitalizacji. Przeanalizowali retrospektywnie
301 pacjentów w wieku powy˝ej 65 lat i zaobser-
wowali, ˝e wÊród pacjentów ze zdiagnozowanà
dysfagià u 16% wystàpi∏a sepsa. Wspó∏wystàpie-
nie tych dwóch patologii by∏o znaczàce i powinno
byç brane pod uwag´ podczas hospitalizacji star-
szych pacjentów z dysfagià bez innych czynników
predysponujàcych.

Xu i in. (2019) zbadali retrospektywnie 212
pacjentów po przebytym udarze. We wnioskach
stwierdzili, ˝e w grupie pacjentów po udarze
w wieku powy˝ej 60 lat konieczna jest identyfika-
cja pacjentów z wieloma wczeÊniejszymi udarami
mózgu, wysokim wynikiem w skali NIHSS (Skala
Udarowa Narodowego Instytutu Zdrowia), pora-
˝eniem mi´Êni ˝ucia i zniesieniem odruchu wy-
miotnego. Celem jest wczesne wykrycie dysfagii
i w∏aÊciwa rehabilitacja. Ponadto autorzy wyka-
zali, ˝e wynik NIHSS i dysfagia by∏y skorelowane
z aspiracyjnym zapaleniem p∏uc.

Hara i in. (2018) opisali metod´ rehabilitacji
starszych pacjentów cierpiàcych na dysfagi´ pole-
gajàcà na çwiczeniu mi´Êni nadgnynkowych. Na-
ukowcy zasugerowali, ˝e wykorzystanie aparatu
do pomiaru si∏y mi´Êni nadgnykowych mo˝e byç
przydatne w szybkiej i nieinwazyjnej ocenie si∏y
tych mi´Êni. Ponadto wynik pomiaru mo˝e si´ oka-
zaç cennà wskazówkà w diagno- styce dysfagii.

Kimura i in. (2019) opisali w swoich bada-
niach 9 pacjentów ze znacznie nasilonà dysfagià,
u których wykonano chirurgiczne zamkni´cie
krtani, po którym pacjenci oddychali dalej przez
tracheostomi´. Ocen´ skutków tej interwencji
przeprowadzili przy u˝yciu skali Barthel oraz skali
FOIS (Functional Oral Intake Scale). Ocena wyka-
za∏a, ˝e po operacji uwzgl´dniane w obu skalach
wskaêniki znacznie si´ poprawi∏y. Chirurgiczne za-
mkni´cie krtani okaza∏o si´ w∏aÊciwym wyborem
u pacjentów z nieodwracalnà ci´˝kà dysfagià i za-
burzonà artykulacjà lub funkcjà g∏osowà, spowo-
dowa∏o polepszenie jakoÊci ˝ycia zarówno pacjen-
tów, jak i ich opiekunów rodzinnych.

Huang i in. (2018) zbadali czy fluoksetyna po-
prawia czynnoÊç po∏ykania u pacjentów po udarze

cierpiàcych z powodu dysfagii oraz czy wyst´puje
zwiàzek pomi´dzy osoczowym st´˝eniem czynnika
BDNF (ang. brain-derived neurotrophic factor)
a skutkami przyjmowania fluoksetyny. W bada-
niach, w których wzi´∏o udzia∏ 159 pacjentów, wy-
kazano, ̋ e leczenie fluoksetynà korzystnie wp∏ywa
na funkcj´ po∏ykania u pacjentów z poudarowà
dysfagià. Nie zaobserwowano natomiast znaczà-
cego zwiàzku mi´dzy st´˝eniem czynnika BDNF
a skutkami leczenia fluoksetynà.

OBTURACYJNY BEZDECH PODCZAS SNU
Epidemiologia wyst´powania obturacyjnego

bezdechu podczas snu (OBPS) w populacji ogól-
nej wynosi 9–24%. Za OBPS uznaje si´ wyst´po-
wanie ponad 5 epizodów zaburzeƒ oddychania
na godzin´. Dane z National Sleep Foundation
pokazujà, ˝e 52% osób w wieku 55–84 lata
stwierdza u siebie zaburzenia oddychania pod-
czas snu. W populacji osób najstarszych, czyli
majàcych oko∏o 80 lat, wyst´powanie epizodów
zaburzeƒ oddychania podczas snu szacuje si´
na poziomie od 30% do nawet 80%. 

Balcan i in. (2017) w badaniach „Results of
Polysomnographies and Treatment Strategies in
Elderly Patients with symptoms of Obstructive
Sleep Apnea Syndrome” retrospektywnie prze-
analizowali 85 pacjentów w Êrednim wieku 69
lat, u których podejrzewano OBPS. Najcz´Êciej
obserwowanymi objawami by∏y u tych pacjen-
tów chrapanie oraz zm´czenie w ciàgu dnia.
Uczestnikom badania zaproponowano leczenie
dobrane odpowiednio do stopnia nasilenia obja-
wów. Osoby ze Êrednim oraz ci´˝kim bezdechem
otrzyma∏y leczenie sta∏ym dodatnim ciÊnieniem
w drogach oddechowych – CPAP (60% osób). 

Celem pracy by∏o okreÊlenie wp∏ywu za-
awansowanego wieku na zmiany w parametrach
snu oraz na reakcj´ na wdro˝one leczenie. Zaob-
serwowano, ˝e zaawansowany wiek jest czynni-
kiem ryzyka wyst´powania wy˝szych wartoÊci
wskaênika przebudzeƒ AI (Arousal Index), wy˝-
szego wyniku oceny w skali ESS (Epworth
Sleepiness Scale) oraz wy˝szego wyniku badania
z u˝yciem kwestionariusza SBQ (STOP-Bang
Questionnaire). U wi´kszoÊci pacjentów, którzy
skorzystali z leczenia CPAP, zaobserwowano
pozytywnà odpowiedê terapeutycznà. Ponadto
badania potwierdzi∏y fakt, ˝e OBPS znacznie
cz´Êciej obserwuje si´ w populacji osób star-
szych, którzy przyjmujà du˝à iloÊç leków (wi´cej
ni˝ 5 grup leków) i majà wysokie wartoÊci BMI
(ok. 30). Oprócz charakterystycznych objawów
bezdechów sennych, takich jak chrapanie, zm´-
czenie w ciàgu dnia czy nadmierna sennoÊç,
w rozpoznawaniu OBPS powinno si´ równie˝
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braç pod uwag´ to, ˝e jedynymi objawami tego
schorzenia mogà byç zaburzenia kognitywne
oraz demencja.

Shear i in. (2014) w prospektywnych kohor-
towych badaniach „Risk of Sleep Apnea in
Hospitalized Older Patients” oceniali cz´stoÊç
wyst´powania bezdechów sennych u pacjentów
hospitalizowanych oraz zwiàzek pomi´dzy zabu-
rzeniami oddychania a warunkami panujàcymi
w szpitalu. Do badaƒ zakwalifikowali 424 hospi-
talizowanych doros∏ych pacjentów w wieku po-
wy˝ej 50. roku ˝ycia (Êrednia wieku 65 lat), bez
wczeÊniejszego wywiadu w kierunku wyst´po-
wania bezdechów. Ryzyko wystàpienia bezde-
chów w tej grupie oceniali przy u˝yciu Kwestio-
nariusza Berliƒskiego, d∏ugoÊç snu za pomocà
nadgarstkowego Actigraphu, a jakoÊç snu –
przy u˝yciu Karoliƒskiej Skali SennoÊci. Badania
wykaza∏y, ˝e 2 na 5 pacjentów znalaz∏o si´ w gru-
pie ryzyka wyst´powania bezdechów w czasie snu,
pomimo braku wczeÊniejszego wywiadu. Osoby
z tej grupy spa∏y Êrednio 40 minut krócej ni˝ resz-
ta badanych. 

Wiersema i in. (2018) opisali przypadek kli-
niczny 67-letniego m´˝czyzny, u którego wyst´po-
wa∏y takie objawy, jak: depresyjny nastrój, anhe-
donia, zwi´kszony apetyt, nadmierna potliwoÊç,
∏atwoÊç w zasypianiu, koszmary senne, zwi´kszo-
ne zapotrzebowanie na sen oraz utrata energii.
Objawy pojawi∏y si´ po odejÊciu pacjenta z pracy
i utrzymywa∏y przez kolejne lata, ulegajàc stopnio-
wemu nasileniu, szczególnie w miesiàcach jesien-
no-zimowych. Lekarz pierwszego kontaktu zleci∏
pacjentowi benzodiazepiny, jednak nie przynios∏o
to zamierzonego skutku terapeutycznego. SzeÊç
tygodni przed skierowaniem do szpitala pacjen-
towi wdro˝ono leczenie citalopramem w dawce
20 mg raz dziennie. Ponadto by∏ on monitorowany
pod kàtem nadciÊnienia t´tniczego i przyjmo-
wa∏ simwastatyn´ w dawce 40 mg raz dziennie.
W wywiadzie nie znaleziono informacji o innych
objawach psychiatrycznych czy fizycznych. Pod-
czas badania przedmiotowego zwraca∏y uwag´:
zwi´kszona masa cia∏a (BMI 29,9), nadciÊnienie

(130/100 mm Hg) oraz ogólny „zm´czony” wyglàd
ze zmniejszonà ekspresjà twarzy. Badania krwi nie
wykaza∏y ˝adnych nieprawid∏owoÊci. Podczas po-
bytu w klinice chorego poddano testom, które
wykaza∏y prawdopodobieƒstwo wyst´powania
jednoczasowo depresji: 38 punktów w skali IDS
(Inventory of Depressive Symptomatology) oraz
obturacyjnego bezdechu podczas snu (AHI 57).
Leczenie kontynuowano citalopramem oraz wdro-
˝ono terapi´ CPAP. Powrót do pe∏nej sprawnoÊci
nastàpi∏ u chorego po 4 miesiàcach od poczàtku
leczenia.

Podobieƒstwo pomi´dzy OBPS i depresjà
jest bardzo du˝e, objawy wyst´pujàce w obu jed-
nostkach chorobowych mogà si´ pokrywaç, stàd
stanowià wyzwanie diagnostyczne dla lekarza
prowadzàcego. Leczenie bezdechów zawsze po-
winno byç uzupe∏nione przez wnikliwy wywiad
psychiatryczny w kierunku zaburzeƒ o charak-
terze depresyjnym. 

Chen i in. (2015) w pracy „Obstructive Sleep
apnea and risk of Parkinson’s diseas: a population-
-based kohort study” zbadali zwiàzek pomi´dzy
zaburzeniami podczas snu a wyst´powaniem
chorób neurodegeneracyjnych. Celem pracy by∏a
ocena ryzyka wyst´powania choroby Parkin-
sona u pacjentów z obturacyjnym bezdechem
sennym. Przebadano 5864 pacjentów z OBPS
oraz 23 268 pacjentów bez OBPS. Badania do-
wiod∏y, ˝e prawdopodobieƒstwo wystàpienia
choroby jest Êrednio dwa razy wi´ksze w grupie
obcià˝onej zaburzeniami oddychania podczas
snu w porównaniu z grupà kontrolnà. Ponadto
ryzyko to jest jeszcze wi´ksze, je˝eli bezdechom
towarzyszy bezsennoÊç.

Populacj´ osób geriatrycznych powinno si´
monitorowaç pod kàtem prawdopodobieƒstwa
wyst´powania objawów OBPS, poniewa˝ a˝ 90%
osób z tej grupy mo˝e nie byç w∏aÊciwie zdia-
gnozowanych, co wykazano w badaniach „Risk
of Sleep Apnea in Hospitalized Older Patients”.
Wdro˝enie odpowiedniej strategii terapeutycz-
nej umo˝liwia polepszenie jakoÊci ˝ycia osób
starszych.  ●



www.magazynorl.pl 117

▲

– Clenney T. (2005) Vaginitis. Clinics in Family Practice 7(1), 57-66.
– Cohen D., Friedman P. (1987) The diagnostic criteria of malignant 

external otitis. The Journal of Laryngology & Otology 101(03), 
216-221.

– Côrte F., Orfao T., Dias C., Moura C., Santos M. (2018) Risk factors
for the occurrence of epistaxis: Prospective study. Auris Nasus 
Larynx 45(3), 471-475.

– Cribari J., Ribas A., Fonseca V., Moretti C., Zeigelboim B., Martins 
J., Rosa M. (2016) Description of tinnitus and its relation to 
discomfort level in a group of elderly hearing aid wearers. The 
International Tinnitus Journal 20(1).

– Cruickshanks K., Nondahl D., Tweed T., Wiley T., Klein B., Klein R.,
Chappell R., Dalton D., Nash S. (2010) Education, occupation, noise
exposure history and the 10-yr cumulative incidence of hearing 
impairment in older adults. Hearing Research 264(1-2), 3-9.

– Cruickshanks K., Wile, T., Tweed T., Klein B., Klein R., Mares-Perl-
man J., Nondahl D. (1998) Prevalence of Hearing Loss in Older 
Adults in Beaver Dam, Wisconsin: The Epidemiology of Hearing 
Loss Study. American Journal of Epidemiology 148(9), 879-886.

– Cruz-Jentoft A., Baeyens J., Bauer J., Boirie Y., Cederholm T., Landi
F., Martin F., Michel J., Rolland Y., Schneider S., Topinkova E., Van-
dewoude M., Zamboni M. (2010) Sarcopenia: European consensus 
on definition and diagnosis: Report of the European Working Group 
on Sarcopenia in Older People. Age and Ageing 39(4), 412-423.

– Dean K., Niven R. (2017) Asthma Phenotypes and Endotypes: 
Implications for Personalised Therapy. BioDrugs 31(5), 393-408.

– Elliott W., Black H. (2002) Treatment of Hypertension in the Elderly.
The American Journal of Geriatric Cardiology 11(1), 11-22.

– Ekberg O., Hamdy S., Woisard V., Wuttge-Hannig A., Ortega P. 
(2002) Social and Psychological Burden of Dysphagia: Its Impact 
on Diagnosis and Treatment. Dysphagia 17(2), 139-146.

– Foley D., Ancoli-Israe, S., Britz P., Walsh J. (2004) Sleep disturbances
and chronic disease in older adults. Journal of Psychosomatic 
Research 56(5), 497-502.

– Franceschi C., Capri M., Monti D. i in. (2007) Inflammaging and
anti-inflammaging: a systemic perspective on aging and longevity
emerged from studies in humans. Mech. Ageing Dev. 128, 92-105.

– Fuchs F., Moreira L., Pires C., Torres F., Furtado M., Moraes R., Wiehe 
M., Fuchs S., Lubianca Neto J. (2003) Absence of Association 
between Hypertension and Epistaxis: a Population-based Study. 
Blood Pressure 12(3), 145-148.

– Gates G., Cobb J., Linn R., Rees T., Wolf P., D'Agostino R. (1996) 
Central Auditory Dysfunction, Cognitive Dysfunction, and De-
mentia in Older People. Archives of Otolaryngology – Head and 
Neck Surgery 122(2), 161-167.

– Gates G., Cooper J., Kannel W., Miller N. (1990) Hearing in the 
Elderly. Ear and Hearing 11(4), 247-256.

– Geerlings S., Hoepelman A. (1999) Immune dysfunction in patients 
with diabetes mellitus (DM). FEMS Immunology & Medical Micro-
biology 26(3-4), 259-265.

– Georgitis J. (2001) Prevalence and differential diagnosis of chronic
rhinitis. Current Allergy and Asthma Reports 1(3), 202-206.

– Georgitis J.W. (2002) Differential diagnosis of chronic rhinitis at 
various ages. W: Kaliner M. (red.), Current review of rhinitis.
Philadelphia: Current Medicine, 78-82. 

– Girotto G., Morgan A., Krishnamoorthy N., Cocca M., Brumat M., 
Bassani S., La Bianca M., Di Stazio M., Gasparini P. (2019) Next 
Generation Sequencing and Animal Models Reveal SLC9A3R1 as 
a New Gene Involved in Human Age-Related Hearing Loss. Fron-
tiers in Genetics 10.

– Grzanka A., Jarzàb J., Âliwiƒska-Kowalska M. i in. (2010) Wàtpli-
woÊci nomenklaturowe i klasyfikacyjne niealergicznych nie˝ytów 
nosa. Otorynolaryngologia 9, 45-49.

PIÂMIENNICTWO

– Bellia E., Galea R.,Vassallo M. (2012) Acute confusion and 
sudden deterioration in an elderly patient with necrotising otitis 
externa. European Geriatric Medicine 3(4), 242-243.

– Bousquet J., Baena-Cagnani C., Bonini S., Canonica G., Casale T.,
van Wijk R., Ohta K., Zuberbier T., Schünemann H. (2010) Allergic
Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines: 2010 
Revision. Journal of Allergy and Clinical Immunology 126(3),
466-476.

– Brzezinska-Pawlowska O., Budlewski T., Wardzynska A., Lewan-
dowska-Polak A., Kowalski M., Makowska J. (2016) AB0792 
Knowledge about Osteoporosis and It's Risk Factors among 
Elderly Participants of Healthy Aging Academy. Annals of the 
Rheumatic Diseases 75 (Suppl. 2), 1174.4-1175.

– Busse P. (2007) Allergic Respiratory Disease in the Elderly. The
American Journal of Medicine 120(6), 498-502.

– Bo˝ek A. (2015) Immunoterapia alergenowa w wieku podesz∏ym 
– skutecznoÊç vs ryzyko. Alergologia Polska – Polish Journal of 
Allergology 2(2), 70-72.

– Bo˝ek A., Filipowska-Groƒska A., Weryƒska-Kalemba M., Jarzàb 
J. (2010) Pomiary tlenku azotu u pacjentów z alergicznym sezo-
nowym nie˝ytem nosa w ró˝nych grupach wiekowych. Post Der-
matol Alergol XXVII, 2, 96-100.

– Bo˝ek A., Filipowska B., Starczewska-Dymek L. (2007) Ca∏kowity
poziom IgE i obecnoÊç swoistych IgE w surowicy chorych z alergià
w wieku podesz∏ym. Alergia Astma Immunol. 12, 46-50.

– Bo˝ek A., Ignasiak B., Kasperska-Zajac A. i in. (2015) Local allergic
rhinitis in elderly patients. Ann. Allergy Asthma Immunol. 
114, 199-202.

– Bo˝ek A., Jarzàb J. (2005) WartoÊç diagnostyczna st´˝enia im-
munoglobuliny E u pacjentów w podesz∏ym wieku. Gerontol. Pol. 
13, 1, 59-63.

– Bo˝ek A., Ko∏odziejczyk K., Warkocka-Szoltysek B., Jarzàb J.
(2014) Grass Pollen Sublingual Immunotherapy: A Double-Blind, 
Placebo-Controlled Study in Elderly Patients with Seasonal Allergic
Rhinitis. American Journal of Rhinology & Allergy 28(5), 
423-427.

– Bo˝ek A., Koz∏owska R., Ko∏odziejczyk K., Jarzàb J. (2015) 
Epidemiologia chorób alergicznych u ludzi starszych w Polsce. 
Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 2(3), 111-116.

– Chadwick S.J. (2006) Allergic rhinitis in the elderly. W: Calhoun 
K.H., Eibling D.E. (red.), Geriatric otolaryngology. New Jork: Marcel 
Dekker, 213-224.

– Chandler J. (1968) Malignant external otitis. The Laryngoscope 
78(8), 1257-1294.

– Chari, D., Limb C. (2018) Tinnitus. Medical Clinics of North America
102(6),1081-1093.

– Charles R., Corrigan E. (1977) Epistaxis and hypertension. 
Postgraduate Medical Journal 53(619), 260-261.

– Chen J., Tsai T., Li C., Hwang J. (2015) Obstructive sleep apnea 
and risk of Parkinson's disease: a population-based cohort study. 
Journal of Sleep Research 24(4), 432-437.

– Chou R., Dana T., Bougatsos C., Fleming C., Beil T. (2011) 
Screening Adults Aged 50 Years or Older for Hearing Loss: A
Review of the Evidence for the U.S. Preventive Services Task 
Force. Annals of Internal Medicine 154(5), 347.

– Cima R., Mazurek B., Haider H., Kikidis D., Lapira A., Noréa A., 
Hoare D. (2019) A multidisciplinary European guideline for tin-
nitus: diagnostics, assessment, and treatment. HNO 67(S1), 10-42.

– Clark B., Manini T. (2010) Functional consequences of sarcopenia 
and dynapenia in the elderly. Current Opinion in Clinical 
Nutrition and Metabolic Care 13(3), 271-276.

– Clavé P., Terré R., Kra M., Serra M. (2004) Approaching oropha-
ryngeal dysphagia. Revista Espãola de Enfermedades Digestivas 
96(2), 119-131.



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY118

– Paiva K., Alencar S., Cesar C., de Azevedo Barros M., Carandina L., 
Alves M., Goldbaum M. (2011) Hearing health in elderly: a popula-
tion-based study in Sao Paulo city, Brazil. Journal of Epidemiology 
& Community Health 2011, 65, A142. Maszynopis przes∏any do 
publikacji.

– Patel R., McKinnon B. (2018) Hearing Loss in the Elderly. Clinics
in Geriatric Medicine 34(2), 163-174.

– Pawankar R., Bunnag C., Khaltaev N., Bousquet J. (2012) Allergic 
Rhinitis and Its Impact on Asthma in Asia Pacific and the ARIA 
Update 2008. World Allergy Organization Journal 5 (Suppl. 3), 212.

– Pawliczak R. (2015) Alergiczny nie˝yt nosa – nowoczesne leczenie
w Êwietle wytycznych. Alergologia Polska – Polish Journal of 
Allergology 2(3), 106-110.

– Pinto J., Jeswani S. (2010) Rhinitis in the geriatric population. 
Allergy, Asthma & Clinical Immunology 6(1).

– Prasanna Kumar, S., Ravikumar A., Somu L., Ismail N. (2013) Mali-
gnant otitis externa: An emerging scourge. Journal of Clinical 
Gerontology and Geriatrics 4(4), 128-131.

– Purkey M., Seeskin Z., Chandra R. (2014) Seasonal variation and 
predictors of epistaxis. The Laryngoscope 124(9), 2028-2033.

– Rapiejko P., D˝aman K., Modrzyƒski M. i in. (2005) Badanie jakoÊci
˝ycia pacjentów z alergicznym nie˝ytem nosa. Ann. Univ. Mariae 
Curie Sklodowska 60 (Supl. 16), 439, 451-455.

– Ridolo E., Montagni M., Bonzano L. i in. (2013) Arguing the miscon-
ceptions in allergen-specific immunotherapy. Immunotherapy 
2014 ( 6), 587-595.

– Rosito L., Gon˜alves A., Nunes M., Dornelles S., Olchik M., Teixeira
A. (2016) Tinnitus in Elderly Individuals: Discomfort and Impact 
in the Quality of Life. International Archives of Otorhinolaryngo-
logy 21(01), 66-71.

– Rubin J., Yu V. (1988) Malignant external otitis: Insights into 
pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, and therapy. 
The American Journal of Medicine 85(3), 391-398.

– Sasegbon A., O’Shea L., Hamdy S. (2018) Examining the relation-
ship between sepsis and oropharyngeal dysphagia in hospitalised 
elderly patients: a retrospective cohort study. Frontline Gastroentero-
logy 9(4), 256-261.

– Seiberling K., Chang D., Nyirady J., Park F., Church, C. (2013) Effect 
of intranasal budesonide irrigations on intraocular pressure. Inter-
national Forum of Allergy & Rhinology 3(9), 704-707.

– Shapiro P. (1999) Geriatric demographics and the practice of oto-
laryngology. Ear Nose Throat 78(6), 418–21.

– Shear T., Balachandran J., Mokhlesi B., Spampinato L., Knutson K.,
Meltzer D., Arora V. (2014) Risk of Sleep Apnea in Hospitalized 
Older Patients. Journal of Clinical Sleep Medicine 10(10),
1061-1066.

– Slavin R. (2009) Treating rhinitis in the older population: special 
considerations. Allergy, Asthma & Clinical Immunology 5(1).

– Soyka M., Rufibach K., Huber A., Holzmann D. (2010) Is severe
epistaxis associated with acetylsalicylic acid intake?. The Laryngo-
scope 120(1), 200-207.

– Stanis∏awska M., Iwanowska K., Jurczak A., Kotwas A., Jeliƒska J., 
Brodowski J., Grochans E. (2015) Quality of life of patients with 
allergic rhinitis. Family Medicine & Primary Care Review 3, 205-209.

– Stegemann S., Ecker F., Maio M., Kraahs P., Wohlfart R., Breitkreutz 
J., Zimmer A., Bar-Shalom D., Hettrich P., Broegmann B. (2010) 
Geriatric drug therapy: Neglecting the inevitable majority. Ageing 
Research Reviews 9(4), 384-398.

– Stern Shavit S., Soudry E., Hamzany Y., Nageris B. (2016) 
Malignant external otitis: Factors predicting patient outcomes. 
American Journal of Otolaryngology 37(5), 425-430.

– Stevens S., Lambert P., Bake, A., Meyer T. (2015) Malignant Otitis 
Externa. Otology & Neurotology 36(9), 492-1498.

– Takahashi M., Kabaya K., Sekiya K., Matsuda F., Sekiya Y., Esaki S., 
Sato Y., Inagaki A.,Murakami S. (2018) An improved system for 
grading and treating tinnitus. Auris Nasus Larynx 45(4), 711-717.

– Hansen J., Klimek L., Hormann K. (2005) Pharmacological Manage-
ment of Allergic Rhinitis in the Elderly. Drugs & Aging 22(4), 89-296.

– Hara K., Tohara H., Minakuchi S. (2018) Treatment and evaluation 
of dysphagia rehabilitation especially on suprahyoid muscles as jaw-
-opening muscles. Japanese Dental Science Review 54(4), 151-159.

– Johns M. (1991) A New Method for Measuring Daytime Sleepiness: 
The Epworth Sleepiness Scale. Sleep 14(6), 540-545.

– Kimura Y., Kishimoto S., Sumi,T., Uchiyama M., Ohno K., Kobayashi 
H., Kano M. (2018) Improving the Quality of Life of Patients With 
Severe Dysphagia by Surgically Closing the Larynx. Annals of Oto-
logy, Rhinology & Laryngology 128(2), 96-103.

– Knopfholz J., Lima-Junior E., Précoma-Neto D., Faria-Neto J. (2009) 
Association between epistaxis and hypertension: A one year follow-
-up after an index episode of nose bleeding in hypertensive 
patients. International Journal of Cardiology 134(3), e107-e109.

– Langguth B. (2015) Treatment of tinnitus. Current Opinion in 
Otolaryngology & Head and Neck Surgery 23(5), 361-368.

– Lee, F., Matthews, L., Dubno, J., Mills, J. (2005). Longitudinal 
Study of Pure-Tone Thresholds in Older Persons. Ear and Hearing 
26(1), 1-11.

– Lewandowska-Polak A., Wardzyƒska A., Kowalski M.L. (2015) Aler-
gie w wieku starszym. Alergia Astma Immunologia 20 (3): 152-158.

– L’Huillier V., Badet C., Tavernier L. (2018) Epistaxis complicating 
treatment by anti-vitamin K and new oral anticoagulants. European
Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases 135(4), 
231-235.

– Maeda K., Akagi J. (2015) Sarcopenia is an independent risk factor 
of dysphagia in hospitalized older people. Geriatrics & Gerontology 
International, 16(4), 515-521.

– Manrique-Huarte R., Calavia D., Huarte Irujo A., Girón L., Manrique-
-Rodríguez M. (2016) Treatment for Hearing Loss among the Elderly:
Auditory Outcomes and Impact on Quality of Life. Audiology and 
Neurotology 21(1), 29-35.

– Miarons M., Clavé P., Wijngaard R., Ortega O., Arreola V., Nasci-
mento W., Rofes L. (2018) Pathophysiology of Oropharyngeal 
Dysphagia Assessed by Videofluoroscopy in Patients with De-
mentia Taking Antipsychotics. Journal of the American Medical 
Directors Association 19(9), 812.e1-812.e10.

– Michel A., Vérin E., Gbaguidi X., Druesne L., Roca F., Chassagne P. 
(2018) Oropharyngeal Dysphagia in Community-Dwelling Older 
Patients with Dementia: Prevalence and Relationship with Geriatric 
Parameters. Journal of the American Medical Directors Association 
19(9), 770-774.

– Mitchell J. (1959) Nose-bleeding and High Blood Pressure. BMJ 
1(5113), 25-27.

– Negahban H., Bavarsad Cheshmehali M., Nassadj G. (2017) Effect 
of hearing aids on static balance function in elderly with hearing 
loss. Gait & Posture 58, 126-129.

– Neto J., Fuchs F., Facco S., Gus M., Fasolo L., Mafessoni R. and Gle-
issner A. (1999) Is Epistaxis Evidence of End-Organ Damage in 
Patients With Hypertension? The Laryngoscope 109(7), 1111-1115.

– Netzer N., Stoohs R., Netzer C., Clark K., Strohl K. (1999) Using the 
Berlin Questionnaire To Identify Patients at Risk for the Sleep 
Apnea Syndrome. Annals of Internal Medicine 131(7), 485.

– Olesik-Âmietana J., Kurowski M., Kowalski M.J. (2017) Miejscowy 
alergiczny nie˝yt nosa – „nowa” choroba alergiczna? Alergia Astma 
Immunologia 22 (1), 1-4.

– Ouchi Y., Rakugi H., Arai H., Akishita M., Ito H., Toba K., Kai I. 
(2017) Redefining the elderly as aged 75 years and older: Proposal 
from the Joint Committee of Japan Gerontological Society and the 
Japan Geriatrics Society. Geriatrics & Gerontology International 
17(7), 1045-1047.

– Page C., Biet A., Liabeuf S., Strunski V., Fournier A. (2011) Serious 
spontaneous epistaxis and hypertension in hospitalized patients. 
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 268(12), 1749-1753.



www.magazynorl.pl 119

– Tomaszewska A., Raciborski F., Samel-Kowalik P., Samoliƒski B. 
(2007) Cz´stotliwoÊç wyst´powania alergicznego nie˝ytu nosa 
w wybranych regionach Polski. Analiza miasto – wieÊ. Otolaryngo-
logia Polska 61(4), 550-553.

– Van Eyken E., Van Camp G., Van Laer L. (2007) The Complexity of 
Age-Related Hearing Impairment: Contributing Environmental 
and Genetic Factors. Audiology and Neurotology 12(6), 345-358.

– Van Eyken E., Van Laer L., Fransen E., Topsakal V., Lemkens N., 
Laureys W., Nelissen N., Vandevelde A., Wienker T., Van De 
Heyning P., Van Camp G. (2006) KCNQ4: a gene for age-related 
hearing impairment? Human Mutation 27(10), 1007-1016.

– Vaupel J. (2010) Biodemography of human ageing. Nature 464 
(7288), 536-542.

– Viehweg T., Roberson J., Hudson J. (2006) Epistaxis: Diagnosis and 
Treatment. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 64(3), 511-518.

– Villwock J., Jones K. (2013) Recent Trends in Epistaxis Mana-
gement in the United States. JAMA Otolaryngology – Head & Neck
Surgery 139 (12), p.1279.

– Weryƒska-Kalemba M., Filipowska-Groƒska A., Kalemba M., 
Krajewska A., Grzanka A., Bo˝ek A., Jarzàb J. (2016) Analysis of 
selected allergic reactions among psoriatic patients. Advances in 
Dermatology and Allergology 1, 18-22.

– Wiersema C., Van Zelst W., Oude Voshaar R. (2018) When 
a patient with depression is feeling sleepy, be aware of sleep 
apnoea, BMJ Case Rep. 

– Wirth R., Pourhassan M., Streicher M., Hiesmayr M., Schindler 
K., Sieber C., Volkert D. (2018) The Impact of Dysphagia on 
Mortality of Nursing Home Residents: Results From the Nutrition 
Day Project. Journal of the American Medical Directors Associa-
tion 19(9), 775-778.

– Xu Z., Gu Y., Li J., Wang C., Wang R., Huang Y., Zhang J. (2019) 
Dysphagia and aspiration pneumonia in elderly hospitalization 
stroke patients: Risk factors, cerebral infarction area comparison. 
Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation 32(1), 85-91.

– Yatabe N., Takeuchi K., Izumi M., Furuta M., Takeshita T., Shibat Y., 
Suma S., Kageyama S., Ganaha S., Tohara H., Yamashita Y. (2018) 
Decreased cognitive function is associated with dysphagia risk in 
nursing home older residents. Gerodontology 35(4), 376-381.

– Yoo J., Park K., Seo S., Park H. (2019) Osteoporosis and hearing 
loss: findings from the Korea National Health and Nutrition 
Examination Survey 2009–2011. Brazilian Journal of Otorhino-
laryngology. Maszynopis przes∏any do publikacji.

– Young T., Palta M., Dempsey J., Skatrud J., Weber S., Badr S. 
(1993) The Occurrence of Sleep-Disordered Breathing among 
Middle-Aged Adults. New England Journal of Medicine 328(17), 
1230-1235.

– Young T., Peppard P., Gottlieb D. (2002) Epidemiology of Obstructive
Sleep Apnea. American Journal of Respiratory and Critical Care 
Medicine 165(9), 217-1239.

– Yueh B., Shapiro N., MacLea, C., Shekelle P. (2003) Screening 
and Management of Adult Hearing Loss in Primary Care. JAMA
289(15), 976.

– Yüksel A., Kurtaran H., Kankili˜ E., Ark N., Uǧur K., Gündüz M. 
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TAJNE NAUCZANIE OTOLARYNGOLOGII 
W OKUPOWANYM

KRAKOWIE, LWOWIE I WILNIE

Klinika Otolaryngologiczna Uniwersytetu
Jagielloƒskiego w Krakowie w latach przedwo-
jennych mieÊci∏a si´ w starym budynku Szpitala
Êw. ¸azarza, wybudowanym w XX wieku,
przed I wojnà Êwiatowà. Panowa∏y tam bardzo
trudne warunki sanitarne i lokalowe. Tu˝ przed II
wojnà po wielu staraniach wzniesiono nowy
gmach w stanie surowym przy ul. Kopernika.
Prof. Jan Miodoƒski, kierownik kliniki, doglàda∏
budowy. Jak pisze: „prosto z dachu poszed∏em
na wyk∏ad 6 paêdziernika 1939 r., a stamtàd
do obozu”. W tym dniu Niemcy aresztowali 185
profesorów UJ i wywieêli do obozu w Sachen-
hausen, gdzie wielu z nich nie prze˝y∏o ci´˝kich
warunków. W obozie zmar∏ rektor UJ prof. Tadeusz
Estraicher. Kliniki Wydzia∏u Lekarskiego UJ oku-
panci zmienili w oddzia∏y szpitalne, cz´Êç budyn-
ków przeznaczajàc dla Niemców. Jesienià 1939 r.
dr Wiktor Hassmann, asystent prof. Jana Miodoƒ-
skiego, by∏ jedynym lekarzem na oddziale otola-
ryngologicznym w Szpitalu Êw. ̧ azarza; w tej sy-
tuacji pracowa∏ przez kilkanaÊcie godzin na dob´.
Dopiero po roku zacz´li powracaç medycy i lekarze.
Niemcy starali si´ mianowaç w∏asnych ordynato-
rów. Jeden z nich po zapoznaniu si´ z warunkami,
w jakich znajduje si´ oddzia∏, oÊwiadczy∏, ̋ e „nie
b´dzie pracowaç w stajni” i wi´cej si´ nie po-
kaza∏. Drugi z kolei by∏ innej specjalnoÊci i nie
miesza∏ si´ w sprawy chorych, wÊród których
bywali te˝ ludzie zwiàzani z konspiracjà. Praca
mog∏a si´ odbywaç starym trybem. Jak wspomina∏
po latach prof. Wiktor Hassmann, na sali ope-
racyjnej niezastàpionà osobà by∏a Anna Urban-
-Grögerowa. Zna∏a doskonale histori´ kliniki.
Mia∏em przyjemnoÊç poznaç jà, kiedy by∏a ju˝
na emeryturze. W trudnych relacjach z Niemcami
pomaga∏ niemiecki pediatra przyjaênie nasta-
wiony do Polaków. Po zwolnieniu profesorów UJ
z obozu i koniecznej rekonwalescencji prof. W∏ady-
s∏aw Szafer, rektor tajnego UJ, oraz prof. Mieczy-
s∏aw Ma∏ecki przystàpili do organizacji tajnego
nauczania na poziomie uniwersyteckim, na po-
szczególnych wydzia∏ach. Sprawy nauczania

prof. dr hab. med. Stanis∏aw Chodynicki

CLANDESTINE TEACHING OF OTOLARYNGOLOGY
IN CRACOV, LVOVl AND VILNIUS – THE CITIES BE-
ING UNDER GERMAN OCCUPATION

In 1939–1945 in Cracow, Lvov and Vilnius the
clandestine teaching of otolaryngology was carried
out by groups of professors, associate professors
and assistants coming from pre-war clinics. Besides,
sanitary trainings took place in order to meet the
needs of the underground state. 

(Mag. ORL, 2019, 72, XVIII, 120–123)

Key words:
otolaryngologist – participiants of clandestine        
teaching

Emerytowany kierownik Kliniki Otolaryngologii
Uniwersytetu Medycznego w Bia∏ymstoku



Ryc. 1. Prof. Jam Miodoƒski Ryc. 2. Prof. Teofil Zalewski Ryc. 3. Prof. Wiktor Jankowski

medycyny powierzono prof. Stanis∏awowi Maziar-
skiemu, który przed wojnà by∏ kierownikiem
Zak∏adu Histologii i Embriologii UJ. Tajne naucza-
nie w krakowskich szpitalach by∏o niemo˝liwe
z uwagi na sta∏à obecnoÊç Niemców. Zaj´cia pro-
wadzone, przez uwolnionych profesorów obejmo-
wa∏y pierwsze lata medycyny i by∏y organizowane
w formie kompletów. Równolegle do studiów
na UJ w Krakowie od listopada 1944 r., po upadku
powstania warszawskiego prof. Adam Wrzosek
zorganizowa∏ tajne nauczanie medycyny w ra-
mach Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Pracowali
tu profesorowie UJ i UZZ. Wyk∏ady z zakresu
chorób nosa, gard∏a i krtani prowadzi∏ prof. Jan
Miodoƒski (ryc.1). Wyk∏ady odbywa∏y si´ w pry-
watnych mieszkaniach, konspiracyjnie uczestni-
czy∏o w nich od 3 do 5 studentów. Miejsca ich by∏y
zmieniane rotacyjnie, dbano, aby nie by∏o regular-
noÊci. Oficjalnie tematem spotkaƒ w razie rewizji
by∏o udzielanie pierwszej pomocy choremu z ro-
dziny sta∏ych mieszkaƒców, na co okupant pozwa-
la∏, lub nauka profilaktyki przeciw chorobom za-
kaênym, g∏ównie tyfusowi (bo ktoÊ z najbli˝szych
zachorowa∏ na tyfus). Taka nauka wyklucza∏a
praktycznà wiedz´, jak np. oglàdanie czy uczest-
nictwo w szkoleniu operacyjnym. Natomiast ci
„studenci” w ramach Akcji Burza mieli braç
udzia∏ w zabezpieczeniu sanitarnym oddzia∏ów
partyzanckich, zw∏aszcza je˝eli ukoƒczyli i zdali
kurs „sanitariusza”, co by∏o traktowane przez
nich jako patriotyczny obowiàzek, niezale˝nie
od nauki medycyny w ramach tajnego nauczania.
W okresie lipca i sierpnia 1944 roku kilku takich
studentów uczestniczy∏o w walkach w ramach
Akcji Burza na terenie Generalnego Gubernator-
stwa, ale i w Ma∏opolsce. Jeden z nich zosta∏

ranny i prawdopodobnie zmar∏, inni zaÊ wrócili
do Krakowa i kontynuowali studia po zakoƒczeniu
wojny. Lekarz laryngolog Jan Roguszny by∏ np.
jednym z lekarzy oddzia∏u partyzanckiego tzw.
„Rzeczpospolitej Ci´˝kowickiej”, „Obwodu TAMA”,
w ramach „Akcji Burza” w 1944 roku, prowadzàc
tajne nauczanie „kursów sanitariuszek AK”. 

Nauka w ramach tajnego nauczania, zanim
jeszcze rozpocz´li jà uwolnieni profesorowie UJ,
zacz´∏a si´ zaraz po kl´sce od listopada 1939
roku i odbywa∏a si´ za zgodà Komendy G∏ównej
Inspektoratu, nast´pnie ZWZ, potem AK. Pierwszà
decyzj´ o rozpocz´ciu ró˝nych form nauczania
zaakceptowa∏ gen. Grot-Rowecki na wniosek ofi-
cera wywiadu i kontrwywiadu przy swoim do-
wództwie. To nauczanie jeszcze nie na poziomie
akademickim by∏o prowadzone przez ca∏à II wojn´
Êwiatowà na potrzeby oddzia∏ów partyzanckich
i mia∏o raczej charakter poszerzonej pierwszej
pomocy sanitarnej. By∏o ono prowadzone przez
doÊwiadczonych lekarzy nieb´dàcych nauczycie-
lami akademickimi w ka˝dym takim mieÊcie
ma∏opolski, gdzie by∏ szpitalny oddzia∏ i mieÊci∏a
si´ przed wojnà Kasa Chorych. By∏o ono z racji
charakteru dzia∏aƒ partyzanckich (potyczek bitew-
nych) bardzo wa˝ne. Tak wykszta∏ceni pracownicy
medyczni nieÊli te˝ pomoc do gett w miastach
ma∏opolski przed ich ca∏kowità likwidacjà, podajàc
leki i materia∏y opatrunkowe. W gettach lekarze
˚ydzi te˝ próbowali uczyç podstaw medycyny
tam znajdujàcych si´ m∏odych ˚ydów, o czym
donosi∏y w swoich raportach ∏àczniczki do ko-
mendy g∏ównej AK, opisujàc warunki panujàce
w gettach. Niestety, wszyscy ci nauczyciele
i s∏uchacze z gett zostali unicestwieni w obozach
koncentracyjnych. Ten charakter kszta∏cenia
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Ryc. 4. Prof. Benedykt Dylewski

nieakademickiego odegra∏ bardzo wa˝nà rol´ dla
narodu polskiego, a by∏a to forma tajnego na-
uczania medycyny i nauk „ochrony zdrowia”,
o czym dziÊ zapominamy. 

Zaprzyjaêniony z polskimi kolegami prof.
Aleksander Kitsera ze Lwowa jest wspó∏autorem
zarysu historii katedry otolaryngologii we Lwowie.
Pisze o prof. Antonim Juraszu, organizatorze klini-
ki, oraz o prof. Teofilu Zalewskim, jego nast´pcy,
który kierowa∏ klinikà do roku 1939, póêniej bra∏
udzia∏ w tajnym nauczaniu. Wspomina te˝ pisarza
– Stanis∏awa Lema – który by∏ absolwentem Wy-
dzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Budynki klinik i zak∏ady naukowe przy ul. Piekar-
skiej przetrwa∏y wojn´ i zachowane zosta∏y w for-
mie niezmienionej. Rosjanie po zaj´ciu Lwowa
UJK zmienili na Uniwersytet im. Iwana Franki,
a Wydzia∏ Lekarski na Lwowski Medyczny Instytut.
Dziekanem mianowano prof. Boles∏awa Ja∏owego,
który by∏ najm∏odszym profesorem UJK – póêniej
zosta∏ zastrzelony przez ukraiƒskiego studenta.
Sytuacja uleg∏a dramatycznemu pogorszeniu
po wkroczeniu do Lwowa Niemców w czerwcu
1941 roku. Czwartego lipca Niemcy zamordowali
25 profesorów lwowskich uczelni, okazujàc wy-
jàtkowe bestialstwo wobec kierownika Katedry
Geometrii WykreÊlnej i trzykrotnego premiera
Polski przedwrzeÊniowej prof. Kazimierza Bartla.
W miejsce Uniwersytetu wprowadzili Paƒstwowe
Medyczno-Przyrodnicze kursy zawodowe, na któ-
rych studenci polscy stanowili oko∏o 14%, na star-
szych latach odsetek ten wzrasta∏. W obliczu
dramatycznych strat, jakie ponios∏o polskie spo∏e-
czeƒstwo, Rada Wydzia∏u Lekarskiego, niestety
w zmniejszonym sk∏adzie (14 profesorów zgin´∏o
na wzgórzach Wulewskich), postanowi∏a utwo-

rzyç tajne studia medyczne oraz umo˝liwiç
awanse naukowe asystentom. Dziekanem WL
od 1941 roku by∏ prof. Teofil Zalewski (ryc. 2),
rektorem prof. Edmund Bulenda. Rada Wydzia∏u
spotyka∏a si´ w pomieszczeniach Instytutu Badaƒ
nad Tyfusem Plamistym prof. Rudolfa Weigla
przy ul. Âw. Miko∏aja 4. Tajne nauczanie medycyny
prowadzono w 4-, 5- osobowych kompletach,
przewa˝nie w mieszkaniach wyk∏adowców.
Do wrzeÊnia 1944 roku w zaj´ciach wzi´∏o
udzia∏ oko∏o 200 studentów. Kilkunastu asysten-
tów obroni∏o prace doktorskie. Dziesi´ciu pra-
cowników uzyska∏o veniam legendi. WÊród habi-
litowanych by∏ starszy asystent w klinice chorób
uszu, nosa i gard∏a dr Tadeusz Ceypek. W komisji
zasiada∏ mi´dzy innymi doc. dr Wiktor Jankowski
(ryc. 3). Wszystkie dyplomy, ze wzgl´dów bezpie-
czeƒstwa, by∏y antydatowane i uznawane po woj-
nie. Uniwersytet Lwowski, ufundowany przez
króla Jana Kazimierza 20 stycznia 1661 roku, za-
koƒczy∏ swojà dzia∏alnoÊç jesienià 1944 roku.
Wi´kszoÊç profesorów wyjecha∏a do Wroc∏awia,
gdzie prof. Teofil Zalewski i doc. Wiktor Jankowski
utworzyli Klinik´ Otolaryngologii Akademii Le-
karskiej.

Wydzia∏ Lekarski Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie powsta∏ w 1641 roku. Klinika
Otolaryngologiczna Uniwersytetu wileƒskiego,
zosta∏a zorganizowana przez prof. Jana Szmur∏´
w 1923 roku i umieszczona w Wojskowym Szpi-
talu na Antokolu. Liczy∏a 40 ∏ó˝ek z oddzia∏em
gruêlicy górnych dróg oddechowych. Przy klinice
utworzona zosta∏a pierwsza w Polsce Poradnia
Wad G∏osu i Mowy, którà prowadzi∏ doc. Benedykt
Dylewski. W 1939 roku kierownikiem Kliniki
Otolaryngologicznej by∏ dr Czes∏aw Czarnowski,
zast´pca profesora, ˝eglarz i malarz marynista.
Zosta∏ aresztowany przez NKWD w paêdzierniku
1939 roku. Pi´tnastego grudnia tego roku w∏a-
dze litewskie zamkn´∏y Uniwersytet. Niemal
bezpoÊrednio po tym wydarzeniu profesorowie
USB podj´li spontanicznà decyzj´ o rozpocz´ciu
tajnego nauczania, zaakceptowanà póêniej przez
Komend´ G∏ównà AK. Mo˝na wyró˝niç w nim
dwa okresy. Pierwszy od grudnia 1939 do lata
1940 roku. Okres drugi rozpoczà∏ si´ wiosnà
1942 i skoƒczy∏ w grudniu 1944 roku. W pierw-
szym okresie rozpocz´to zaj´cia na I, II i III roku
przy du˝ej liczbie przyj´tych studentów. Profeso-
rowie egzaminowali studentów i absolwentów
z ostatnich lat studiów, wydawano antydatowane
dyplomy na oryginalnych drukach. Zbiera∏ si´
Senat, organizowano pomoc dla wyk∏adowców.
W drugim okresie tajnego nauczania na pierw-
sze lata studiów przyjmowano znacznie mniej
studentów, nieco powy˝ej 20 na I rok. Zaj´cia
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odbywa∏y si´ w 5-, 6- osobowych kompletach,
w mieszkaniach prywatnych. Szpitale kliniczne
by∏y niedost´pne dla studiujàcej polskiej m∏o-
dzie˝y. Wielu m∏odych ludzi, aby kontynuowaç
studia, wyjecha∏o do Kowna. Wydzia∏em kiero-
wa∏ prof. Micha∏ Reicher. Z powodu zagro˝enia
aresztowaniem opuÊci∏ miasto i ukrywa∏ si´
w okolicach Wilna, gdzie by∏ zast´pcà szefa s∏u˝by
zdrowia AK. Dziekanem wybrano prof. Stanis∏awa
Lege˝yƒskiego. Tajne nauczanie laryngologii
prowadzi∏ doc. Benedykt Dylewski, po wojnie

wieloletni kierownik kliniki otolaryngologicznej
Akademii Medycznej w Lublinie (ryc. 4).  ●

Autor dzi´kuje prof. dr. hab. med. Andrzejowi
Kierzkowi za informacje, na temat szkoleƒ sani-
tarnych prowadzonych w oddzia∏ach partyzanc-
kich AK.

Z wyrazami szacunku prof. dr hab. Stanis∏aw
Chodynicki, em. kierownik Kliniki Otolaryngo-
logicznej UMB.
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