No
KWARTALNIK ● PAèDZIERNIK – GRUDZIE¡ 2019 ● TOM XVIII ● ZESZYT 4

ISSN 1643-0050

● OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI

JAKO NIEPOMYÂLNA EWOLUCJA
OSTREGO ZAPALENIA JAM NOSA
I ZATOK PRZYNOSOWYCH
prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski
dr Tadeusz T. Frankiewicz

● PROBLEMY OTOLARYNGOLOGICZNE

www.magazynorl.pl

U OSÓB STARSZYCH – przeglàd piÊmiennictwa
Krystyna Sobczyk, Zuzanna Steç, Daniel Budnicki,
Anna Bohdziewicz, Agata Prusinowska, Karolina Olech,
dr med. Eliza Bro˝ek-Màdry

● TAJNE NAUCZANIE OTOLARYNGOLOGII

W OKUPOWANYM KRAKOWIE, LWOWIE I WILNIE
prof. dr hab. med. Stanis∏aw Chodynicki

Prof. Christian Guilleminault

72

94

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY
k

w

a

r

t

a

l

n

i

k

PAèDZIERNIK– GRUDZIE¡ 2019 ● TOM XVIII ● ZESZYT 4(72)

W NUMERZE
Prof. CHRISTIAN GUILLEMINAULT ........................................96
dr med. Ewa Migacz
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI JAKO NIEPOMYÂLNA
EWOLUCJA OSTREGO ZAPALENIA JAM NOSA
I ZATOK PRZYNOSOWYCH ............................................99
prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski
dr Tadeusz T. Frankiewicz

PROBLEMY OTOLARYNGOLOGICZNE
U OSÓB STARSZYCH
– przeglàd piÊmiennictwa ......................................................106
Krystyna Sobczyk
Zuzanna Steç
Daniel Budnicki
Anna Bohdziewicz
Agata Prusinowska
Karolina Olech,
dr med. Eliza Bro˝ek-Màdry

TAJNE NAUCZANIE OTOLARYNGOLOGII
W OKUPOWANYM KRAKOWIE,
LWOWIE I WILNIE ............................................................120
prof. dr hab. med. Stanis∏aw Chodynicki

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

Droga Kole˝anko,
Szanowny Kolego,
mia∏em okazj´ przys∏uchiwaç si´ debacie
o ekologii prowadzonej przez kandydatów na pos∏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 wypowiedzi 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 palmowy. Przypomnia∏y mi si´ doniesienia o wypalanej puszczy tropikalnej na Sumatrze czy Borneo
w celu pozyskania nowych obszarów pod plantacje palm olejowych, o zagro˝eniu istnienia orangutanów, 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 wczeÊniej o margarynach – standardowym produkcie
spo˝ywczym w realnym socjaliêmie.
I powiedzia∏em sobie DOÂå. Nie b´d´ zaspokaja∏ swoich nami´tnoÊci truciznà, którà produkuje 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.

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

Serdecznie Paƒstwa pozdrawiam,
Prof. Antoni Krzeski

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

PS
JeÊli b´dziecie Paƒstwo kupowaç pod choink´
czekolad´, prosz´ pami´tajcie ˝e prawdziwa czekolada sk∏ada si´ z miazgi kakaowej i t∏uszczu
kakaowego, a ja osobiÊcie preferuj´ czekolad´
gorzkà.
Warszawa, listopad 2019
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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
CHRISTIAN GUILLEMINAULT
(1938–2019)
IN MEMORIAM
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 psychiatrii 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 zaburzeƒ 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 obejmowa∏y narkolepsj´, bezsennoÊç, fizjologiczne
i endokrynologiczne zmiany zachodzàce podczas
snu, du˝a ich cz´Êç by∏a skoncentrowana na bezdechu 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. Zauwa˝y∏ tak˝e, ˝e choroba ta wyst´puje równie˝
u dzieci i ma wp∏yw na zaburzenia nauczania
i uwagi, hiperaktywnoÊç, moczenie nocne i lunatykowanie.
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”, wydawane przez Sleep Research Society, a prof.

96

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

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 zaciekawiony 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 bezdech w trakcie snu, równie˝ ich ciÊnienie t´tnicze si´ podwy˝sza∏o, podobnie jak u sportowców
dêwigajàcych ci´˝ary. Wtedy te˝ prof. Guilleminault zaczà∏ wykonywaç tracheotomi´ u takich
pacjentów, co czyni∏o ich zdrowymi – ust´powa∏y
zaburzenia rytmu serca, nast´powa∏a normalizacja nadciÊnienie t´tniczego. W 1982 roku zdefiniowa∏ 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 diagnostyczne chorób przebiegajàcych z zaburzeniami
snu. Efektem tej pracy by∏o przygotowanie
Mi´dzynarodowej Klasyfikacjii Zaburzeƒ Snu
(The International Classification of Sleep Disorders – ICSD) opublikowanej w 1990 roku. Obecnie 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 umiej´tnoÊci oceny polisomnografii.

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, naukowców i studentów. Wielu z nich wspomina profesora Guilleminault jako znakomitego
klinicyst´ i naukowca. Dr Michelle Cao, profesor psychiatrii na Uniwersytecie Stanforda,
powiedzia∏a: Jego intelektualna pogoƒ za naukà 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 RhinoForum 2015, odpisa∏:
Prof. Antoni Krzeski wr´cza prof. Christianowi Guilleminault
You are lucky: I do not play golf and godnoÊç Artifex Rhinologie (listopad 2015 r.)
I never had time to go to casinos!!!... CG.
W ten sposób mieliÊmy zaszczyt goÊciç profe2015 roku podczas wieczoru towarzyszàcego
sora Christiana Guilleminault w Polsce jako wybitRhinoForum 2015, który mia∏ miejsce w Teatrze
nego eksperta podczas IV Mi´dzynarodowego
Stanis∏awowskim w ¸azienkach Królewskich.
Seminarium „Chrapanie i bezdechy dla laryngoloZgodnie z tradycjà podczas tych wieczorów uhonogów”, które odby∏o si´ w Warszawie 28 listopada
rowani wyk∏adowcy recytujà fragmenty poezji.
2015 roku. Kiedy zosta∏ poinformowany, i˝ uczestZe wzgl´du na zamach terrorystyczny w Pary˝u,
nikami seminarium b´dà przede wszystkim larynktóry mia∏ miejsce dwa tygodnie przed seminagolodzy zainteresowani chirurgià w OBPS odpisa∏:
rium w Warszawie, solidaryzujàc si´ ze spo∏eczI am surrounded by surgeons here: they had to
noÊcià europejskà, odstàpiono od tej tradycji
learn to „survive” with me next to them!!!
na rzecz odczytania fragmentów „Ody do radoThanks for the invitation, too bad that it is the
Êci” F. Schillera – s∏ów hymnu Unii Europejskiej.
winter time.
Prof. Ch. Guilleminault czyta∏:
Podczas pobytu w Polsce przedstawi∏ nast´pujàce wyk∏ady:
Joie! Joie! Belle étincelle divine,
– Can we avoid a very large amount of long
Fille de l’Elysée,
term surgical failures with surgical treatments
Nous entrons l’âme enivrée
of OSA: the development of OSA as understood
Dans ton temple glorieux.
today.
– Can we avoid a very large amount of long
Ton magique attrait resserre
term surgical failures with surgical treatments
Ce que la mode en vain détruit;
of OSA: myofunctional therapy, an important
Tous les hommes deviennent fr¯res
adjunction to OSA treatment.
Où ton aile nous conduit.
Oba Jego wyk∏ady wyró˝nia∏y si´ merytorycznie. Przekazane poglàdy na temat zaburzeƒ snu
Si le sort comblant ton âme,
i OBPS by∏y niezmiernie wiarygodne, tak jak mo˝e
D'un ami t'a fait l'ami,
przedstawiaç to tylko osoba, która ca∏e ˝ycie poSi tu as conquis l’amour d’une noble femme,
Êwi´ci∏a na ich zg∏´bienie. Mia∏ niezwyk∏y dar
M˘le ton exultation ∫ la nôtre!
prezentowania swoich myÊli w sposób prosty,
Prof. Christian Guilleminault zmar∏ 9 lipca
zrozumia∏y, przekonujàcy i… niezwykle chary2019 roku w wieku 81 lat w Kalifornii (USA).
zmatyczny, chcia∏oby si´ powiedzieç, ˝yczliwy
˚egnaj Mistrzu, pozostaniesz na zawsze
– takà umiej´tnoÊç posiadajà tylko nieliczni
w naszej pami´ci i naszych sercach.
wyk∏adowcy.
Decyzjà Walnego Zgromadzenia Stowarzyszedr med. Ewa Migacz
nia Rynologia Polska profesor Christian Guillemiprof. Antoni Krzeski
nault otrzyma∏ godnoÊç ARTIFEX RHINOLOGIE
– cz∏onkostwo honorowe Stowarzyszenia. Dyplom
Warszawa, listopad 2019
oraz statuetka zosta∏y wr´czone 28 listopada

www.magazynorl.pl
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OSTRE ZAPALENIE OSKRZELI
JAKO NIEPOMYÂLNA EWOLUCJA
OSTREGO ZAPALENIA JAM NOSA
I ZATOK PRZYNOSOWYCH
prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski1, dr Tadeusz T. Frankiewicz2

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 uncomplicated viral upper respiratory tract infections main
attention should be focused on symptomatic treatment, 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 containing 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

▲

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

Zapalenia oskrzeli z regu∏y sà inicjowane wirusowym zaka˝eniem nosogard∏a okreÊlanym potocznie jako zwyk∏e przezi´bienie (ang. common
cold), ale obecnie uto˝samiane z ostrym wirusowym 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∏ywania 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 podejrzewaç 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, wynikajàcej z przekrwienia i obrz´ku, oraz fazie II, komórkowej, 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 zapalenie ucha Êrodkowego (OZUÂ) lub bakteryjne
OZNZ i bardzo rzadko jako bakteryjne powik∏anie OZO (Radzikowski i Albrecht 1998).
www.magazynorl.pl
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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 prowadzi do przekrwienia i obrz´ku b∏ony Êluzowej
dróg oddechowych oraz „ods∏oni´cia” i uwra˝liwienia 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 skutkuje obfitym wydzielaniem poczàtkowo wodnistej,
surowiczej, a nast´pnie Êluzowej g´stniejàcej
wydzieliny. Wywo∏uje te˝ wzrost zarówno wielkoÊci, 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´kszenie lepkoÊci nast´puje w wyniku procesów
samoistnej polimeryzacji nici mukopolisacharydów (tworzenie dodatkowych mostków siarczkowych) i zmiany sk∏adu wydzielanego Êluzu
(zwi´kszenie wytwarzania fukomucyn kosztem
sialomucyn). Dodatkowym czynnikiem zwi´kszajàcym lepkoÊç wydzielanego w tej fazie Êluzu
jest nasilona sekrecja immunoglobin klasy IgA.
Do zag´szczenia Êluzu mo˝e si´ przyczyniaç
niedostateczne nawodnienie pacjenta, szczególnie 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´skowego, co utrudnia jego ewakuacj´ i prowadzi
do zalegania (Curran i Cohn 2010).
ROZPOZNANIE
OSTREGO ZAPALENIA OSKRZELI
Tradycyjnie klinicznie zapalenie oskrzeli rozpoznajemy na podstawie objawów dusznoÊci, tachypnoe, kaszlu i kilku zmian os∏uchowych: Êwistów, szczególnie u niemowlàt i ma∏ych dzieci,
rz´˝eƒ i furczeƒ o ró˝nym nasileniu. Poczàtkowo
g∏ównym objawem jest nasilony kaszel, pierwotnie 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 zapalenie oskrzeli jeszcze bez wyraênych zmian os∏u-
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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 zasugerowa∏ 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 wprowadziç 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 przed∏u˝ajàcego si´ i nasilajàcego kaszlu o etiologii
bakteryjnej, np. kokluszu czy zaka˝enia mykoplazmà, antybiotykoterapia jest usprawiedliwiona bardziej nawet z powodu ograniczenia zakaênoÊci 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 diagnostyce ró˝nicowej nale˝y braç pod uwag´ zapalenie
p∏uc, szczególnie wtedy, gdy pojawia si´ wysoka goràczka, kaszel nasila si´ i przed∏u˝a i/lub
pojawiajà si´ dusznoÊç, tachypnoe, a os∏uchowo
trzeszczenia. Nie oznacza to od razu koniecznoÊci badania radiologicznego, natomiast korzystne mo˝e byç wykonanie badania morfologii
krwi i CRP, co z regu∏y pozwala utwierdziç lekarza 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 kosztowne.
W ostatnich latach wyró˝niono tak˝e poj´cie
przewlekajàcego si´ zapalenia oskrzeli dzieci
w wieku przedszkolnym, objawiajàcego si´ produktywnym uporczywym kaszlem, utrzymujàcym si´ ponad 4 tygodnie. Usprawiedliwiona jest
wówczas antybiotykoterapia skierowana przeciw
Haemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis,

gólnych faz zapalenia. Dopiero na takiej podstawie 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 procesu zapalnego.
Wed∏ug Rekomendacji 2016 roku, opartych
na dobranych systematycznych przeglàdach i metaanalizach, szczególnà wag´ przypisuje si´ odpowiedniej piel´gnacji, tj. ekspozycji na ch∏odne,
odpowiednio wilgotne powietrze w okresie kaszlu
suchego (w fazie I zapalenia) i dostatecznego nawodnienia 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 „osuszajàce”, atropinopodobne, parasympatykolityczne 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 leczeniu 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 lewodropropizyny, a tak˝e inhalacyjnego zastosowania leków antycholinergicznych, czyli pochodnych atropiny. Lekami sprawdzonymi w ostrych
zaka˝eniach górnych i dolnych dróg oddechowych 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∏atwiajà 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 tutaj uznane leki mukoaktywne, tj. mukokinetyki
(karbocysteina, bromheksyna i ambroksol) zmniejszajàce lepkoÊç wydzielanego Êluzu, a nast´pnie
mukolityki, np. N-acetylocysteina. Leki te, up∏ynniajàc wydzielony Êluz, wymagajà ostro˝nego
stosowania, szczególnie w godzinach wieczornych, aby uniknàç „zalewania” dróg oddechowych
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cz´sto hodowanym z plwociny w takich przypadkach (Chang i in. 2017).
W wi´kszoÊci przypadków zespó∏ K/ZO jest
procesem samoograniczajàcym si´ i wymaga jedynie rozsàdnego leczenia objawowego. Dlatego
podstawowà zasadà leczenia K/OZO jako zaka˝enia najcz´Êciej wirusowego jest unikanie niepotrzebnej antybiotykoterapii. Dane pochodzàce
z bazy danych Cochrane wskazujà, ˝e podanie
antybiotyków nie ma klinicznie istotnego wp∏ywu zarówno na przebieg choroby, jak i na d∏ugoÊç jej trwania oraz, co jest szczególnie wa˝ne,
nie zapobiega ewentualnemu „nadka˝eniu” bakteryjnemu. W sposób istotny natomiast sprzyja
selekcji bakterii opornych na antybiotyki zasiedlajàcych 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 pracach opublikowanych przed 1993 r., a potwierdzono po blisko 25 latach na podstawie analizy
17 prac o dobrej jakoÊci, chocia˝ niektóre antybiotyki ∏agodzi∏y nocny kaszel i poprawia∏y samopoczucie, szczególnie u os∏abionych pacjentów w sile wieku. Prawdopodobnie dotyczy to
makrolidów i ich dzia∏ania przeciwzapalnego
(Orr i in. 1993, Smith i in. 2017).
Pewnà alternatywà dla zdecydowanej rezygnacji z antybiotykoterapii jest strategia opóênionej antybiotykoterapii. Daje to pacjentowi
i jego lekarzowi ÊwiadomoÊç mo˝liwoÊci wprowadzenia oczekiwanego leczenia, a jednoczeÊnie
zapobiega pochopnej antybiotykoterapii (Spurling 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 przeciwkaszlowe w okresie uporczywego kaszlu suchego), 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 produktywny, 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 antybiotyków, a tak˝e umocniç przekonanie o profesjonalnej 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 leczenia objawowego by∏y dostosowane do poszcze-
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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 konwencjonalnej 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 dokumentacja wskazuje na skutecznoÊç w tych
wskazaniach mieszanek zio∏owych (korzeƒ goryczki, 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 mukoaktywnych stosuje si´ leki zio∏owe, w tym ekstrakty
z korzennika, pelargonii afrykaƒskiej, liÊci bluszczu, tymianku czy te˝ ró˝ne kombinacje wymienionych leków.
Przyk∏adem leku przeznaczonego do leczenia 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 farmakologicznej in vitro, b´dàce przedmiotem szeregu prac
klinicznych wykazujàcych ich skutecznoÊç terapeutycznà (Vogel 1962). Wyciàg z tymianku
zawiera kilkadziesiàt sk∏adników, z których najwa˝niejszym z punktu widzenia aktywnoÊci
terapeutycznej jest tymol. Wyciàgi z tymianku
wykazujà umiarkowanà aktywnoÊç m.in. bakteriobójczà, grzybobójczà i przeciwzapalnà. Tymol
jako lotny olej eteryczny wydala si´ w du˝ej mierze przez uk∏ad oddechowy, osiàgajàc wysokie
st´˝enia w p∏ucach i oskrzelach. Wyciàg z bluszczu zawiera saponiny (g∏ównie hederyn´), które
nawet w ma∏ych dawkach pobudzajà zakoƒczenia 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´kszone wydzielanie p∏ynnego Êluzu (Greunke i in.
2015). Substancje zawarte w wyciàgu z bluszczu
majà równie˝ silnà bezpoÊrednià aktywnoÊç spazmolitycznà (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-
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ryna zawarta w wyciàgu z bluszczu zwi´ksza aktywnoÊç receptorów adrenergicznych beta2 zarówno 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´stotliwoÊç uderzeƒ nab∏onka migawkowego (LPS – lipopolisacharyd, endotoksyna, integralny sk∏adnik
zewn´trznej b∏ony komórkowej os∏ony bakterii
Gram-ujemnych, g∏ówny czynnik ich chorobotwórczoÊci, 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 deksametazonu w dawce 5 mg/kg (Siebel i in. 2014).
W innej serii eksperymentów aplikacja zdefiniowanego po∏àczenia wyciàgu z tymianku
i bluszczu powodowa∏a zmniejszenie zarówno
ca∏kowitej liczby leukocytów, jak i populacji
granulocytów w p∏ynie p´cherzykowo-oskrzelikowym indukowanym podaniem LPS. Równie˝
obraz morfologiczny tkanki p∏ucnej wykazywa∏
wyraêne zmniejszenie infiltracji leukocytarnej
tkanek obj´tych stanem zapalnym spowodowanym 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 deksametazonu 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∏ indukowane przez LPS tworzenie mediatorów prozapalnych, 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 zale˝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 tymianku i bluszczu w badaniach in vitro wykazywa∏o równie˝ aktywnoÊç przeciwwirusowà. B/T
w sposób zale˝ny od dawki hamowa∏ namna˝anie 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).

Zdefiniowana kombinacja ekstraktu tymianku i bluszczu w badaniach in vitro ma synergistyczne dzia∏anie przeciwzapalne, mukoaktywne,
bronchodilatacyjne i przeciwwirusowe.
Bioràc pod uwag´ opisane w∏aÊciwoÊci farmakologiczne zarówno wyciàgu tymianku, jak
i bluszczu, po∏àczenie ich w jednym preparacie
jest jak najbardziej racjonalne, a w wi´kszoÊci
badaƒ kombinacja omówionych ekstraktów wykazywa∏a dzia∏anie synergistyczne.

Badania kliniczne potwierdzajàce
skutecznoÊç stosowania zdefiniowanego
po∏àczenia ekstraktów tymianku i bluszczu

Zdefinowana kombinacja tymianku i bluszczu 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 powirusowego zapalenie nosa i zatok – jest schorzeniem samoograniczajàcym si´, rzadko prowadzàcym do zaka-
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SkutecznoÊç klinicznà preparatu bluszczu
i tymianku – B/T (Bronchipret®) oceniono po raz
pierwszy w niemieckim wielooÊrodkowym (771
oÊrodków) badaniu kohortowym z udzia∏em ponad 7000 pacjentów z ostrym niepowik∏anym
zapaleniem oskrzeli. W sumie zakwalifikowano
do analizy 1490 dzieci poni˝ej 12 r.˝. i 3139 m∏odzie˝y powy˝ej 12 r.˝. i doros∏ych, u których zastosowano B/T i odpowiednio 479 dzieci i 590 pacjentów powy˝ej 12 r.˝., u których zastosowano
ambroksol, oraz 299 dzieci i 1044 pacjentów powy˝ej 12 r.˝., u których zastosowano N-acetylcystein´ (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 trzypunktowej skali autooceny. Porównanie skutecznoÊci Bronchipret® (B/T) vs ambroksol lub NAC
wykaza∏o ogólnie wy˝szà skutecznoÊç terapeutycznà badanej kombinacji zió∏ (B/T) we wszystkich analizowanych parametrach. Analiza dzia∏aƒ
niepo˝àdanych wykaza∏a równie˝ korzystniejszy
profil bezpieczeƒstwa w grupie stosujàcej B/T
(Bronchipret®) ni˝ w grupach pacjentów stosujàcych porównywane substancje: ambroksol lub
NAC.
W 2006 r. w kontrolowanym badaniu klinicznym 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 stosowano preparat bluszczu i tymianku, Êrednie

zmniejszenie napadów kaszlu w dniach 7–9 w porównaniu z wartoÊcià wyjÊciowà by∏o istotnie
statystycznie wy˝sze w porównaniu z placebo
(p < 0,0001). Warto podkreÊliç, ˝e istotna statystycznie 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∏ produktywny kaszel utrzymujàcy si´ co najmniej od 2 dni
(co najmniej 10 napadów kaszlu dziennie).
U chorych na poczàtku badania oceniono równie˝ intensywnoÊç objawów za pomocà stosowanej szeroko i wystandaryzowanej „skali intensywnoÊci objawów zapalenia oskrzeli” (ang.
bronchitis intensity scale, BSS) (Marzian 2007),
którà to skal´ stosowano do oceny g∏ównego
punktu koƒcowego, czyli zmniejszenia intensywnoÊci objawów. W wyniku zastosowania leczenia
Êrednia wartoÊç BSS zmniejszy∏a si´ z 8,8 na poczàtku badania do wartoÊci 4,5 w 4 dniu leczenia
i do wartoÊci 1,3 po 10 dniach terapii, a wskaêniki odpowiedzi na leczenie w zale˝noÊci od grupy
wiekowej waha∏y si´ od 92 do 96,5%. W porównaniu z poczàtkowym badaniem liczba udokumentowanych napadów kaszlu zmniejszy∏a si´
Êrednio o 81,3% w 10 dniu badania. Bezpieczeƒstwo stosowania leku oceniono jako bardzo wysokie. Warto przypomnieç, ˝e wspomniana skala
BSS obejmuje nast´pujàce parametry: kaszel,
wydzielina oskrzelowa, objawy os∏uchowe, ból
w trakcie kaszlu i dusznoÊç. Ocena stanu chorego dokonywana na tej podstawie jest wi´c
kompleksowa i dobrze charakteryzuje stan pacjenta i nat´˝enie objawów. Umo˝liwia te˝ precyzyjne porównywanie stanu chorego w ró˝nych
punktach czasowych jak i wzgl´dnie obiektywnà
ocen´ efektywnoÊci zastosowanego leczenia.
Skala ta jest stosowana w ocenie innych uznanych preparatów zio∏owych (Matthys 2003).
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˝enia bakteryjnego. Podobnie jak w ostrym zapaleniu nosa i zatok poszukujemy efektywnego leczenia ∏agodzàcego objawy i skracajàcego czas trwania 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 odsetka powik∏aƒ, skrócenie absencji chorobowej
w pracy lub szkole albo czasu opieki nad dzieçmi).
Dlatego wydaje si´ uzasadnione zastosowanie leku zawierajàcego zdefiniowane po∏àczenie
wyciàgu z tymianku i liÊci bluszczu. Preparat
zawiera sk∏adniki o bardzo dobrze udokumentowanych w∏aÊciwoÊciach farmakologicznych. Dodatkowo po∏àczenie tych dwóch sk∏adników
oferuje nowà jakoÊç w postaci wystàpienia efektów synergii. Lek wywiera stosunkowo silne
dzia∏anie przeciwzapalne, porównywalne z aktywnoÊcià deksametazonu w dawce 5 mg/kg,
potwierdzone w badaniach klinicznych poprawà
stanu zdrowia pacjentów wyra˝onà w skali intensywnoÊci objawów zapalenia oskrzeli (BSS).
Dodatkowo wyciàg tymianku i bluszczu obni˝a
wyraênie wytwarzanie Êluzu, powodujàc jednoczeÊnie jego up∏ynnianie. Dzia∏anie nasilajàce
cz´stotliwoÊç ruchów nab∏onka migawkowego
jak i efekt bronchodylatacyjny usprawnia prawid∏owà ewakuacj´ Êluzowej wydzieliny, zmniejszajàc jednoczeÊnie wywo∏any nadreaktywnoÊcià oskrzeli odruch kaszlowy. Zastosowanie
kombinacji tymianku i bluszczu nie tylko wykazywa∏o efekt istotny statystycznie, ale przede
wszystkim istotny klinicznie, poniewa˝ wartoÊci
BSS w grupie przyjmujàcej ekstrakt z tymianku
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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 atakami 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 bezpieczeƒstwa.
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 najbardziej ucià˝liwy dla pacjentów objaw OZO. Mo˝e
byç stosowany zarówno u dzieci, jak i doros∏ych,
z niskim ryzykiem wystàpienia dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Stosowanie preparatu dzi´ki wyraênemu
dzia∏aniu objawowemu powinno równie˝ zmniejszaç niezasadne u˝ywanie antybiotyków, ale tak˝e
uzupe∏niç lub w wielu wypadkach nawet zmniejszyç wykorzystywanie innych leków o dzia∏aniu
objawowym, stosowanych w terapii OZO, takich
jak leki przeciwzapalne, przeciwgoràczkowe, mukoaktywne i przeciwkaszlowe, co powinno jednoczeÊnie 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 consisted of people in geriatric age. Many health problems
occur in population of geriatric people and increases
with age. Deteriorating health leads creates restrictions 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 otolaryngologic problems in geriatric population on the
basis of current literature. Using PubMed.gov database and keywords: „geriatry”, „otolaryngologia”,
articles from last 10 years concerning the most often
diseases in people above 65 years old were founded.
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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 obstructive sleep apnoea. Commonly coexisting diseases
and medicines constitute a challenge during the
diagnostical and treating process.

(Mag. ORL, 2019, 72, XVIII, 106–119)
Key words:
otolaryngology, geriatry, tinnitus, hypoacusis,
obstructive sleep apnea, epistaxis dysphagia,
malignant otitis externa, alergic rhinitis
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ostatnich 50 lat. W g∏ównej mierze jest to spowodowane post´pem medycyny i rozwojem jej
konkretnej dziedziny, jakà jest zdrowie publiczne.
Niestety, liczba chorób w populacji osób starszych stale roÊnie, a wraz z nià rosnà potrzeby
w zakresie opieki medycznej (Vaupel 2010). Szacuje 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 ostatniego çwierçwiecza obserwujemy spowolnienie
rozwoju demograficznego oraz znaczàce zmiany
w strukturze wieku mieszkaƒców naszego kraju.
Proces starzenia si´ ludnoÊci Polski jest wynikiem 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 demograficznie m∏ody, jednak od poczàtku lat 90. ubieg∏ego
stulecia Êrednia wieku mieszkaƒców naszego kraju 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 wynosi∏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 rosnàcego 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 sytuacji, 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 maksymalna d∏ugoÊç ˝ycia wydaje si´ byç ewolucyjnie 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´ organizmu. Najbardziej po˝àdane z perspektywy lekarza powinno byç wyd∏u˝anie czasu zdrowego
˝ycia, a nie czasu maksymalnego ˝ycia.
W populacji osób starszych wyst´puje wiele
problemów zdrowotnych, które ulegajà nasileniu 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 zdefiniowana ani przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia
(WHO), ani przez Organizacj´ Narodów Zjednoczonych (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 rozpoczyna si´ staroÊç, jednak trzeba mieç na uwadze, ˝e
mo˝na jà odnieÊç jedynie do populacji krajów
rozwini´tych. Dla porównania, na potrzeby programów prowadzonych w Afryce, WHO przyj´∏a
dla populacji afrykaƒskiej wiek 50 lat jako wartoÊç
granicznà.
Pod koniec listopada 2018 r., podczas 63. Kongresu W∏oskiego Towarzystwa Gerontologii i Geriatrii (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 europejskà, która kszta∏tuje si´ na poziomie 79 lat. Profesor Marchionni uwa˝a wi´c, ˝e dzisiejszego 65-latka
nie powinno si´ uznawç za osob´ starszà.
Japoƒskie Towarzystwo Gerontologiczne
wraz z Japoƒskim Towarzystwem Geriatrii redefiniujà 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 wieku 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 zauwa˝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 korzystania z us∏ug opieki zdrowotnej.
Celem niniejszego przeglàdu literatury jest
przedstawienie spektrum problemów otorynolaryngologicznych w populacji geriatrycznej na podstawie najnowszej literatury. Korzystajàc z bazy
naukowej PubMed.gov. oraz s∏ów kluczy: „geriatria”, „otolaryngologia”, znaleziono artyku∏y
z ostatnich 10 lat dotyczàce najcz´Êciej spotykanych schorzeƒ u ludzi powy˝ej 65. roku ˝ycia.
Wydajà si´ one ró˝niç od tych, które wyst´pujà
w innych grupach wiekowych. Najpowszechniejsze okaza∏y si´: krwawienia z nosa, alergiczny
nie˝yt nosa, utrata s∏uchu zwiàzana z wiekiem,
szumy uszne, zapalenia ucha zewn´trznego, dysfagia oraz obturacyjny bezdech senny. Wspó∏istniejàce powszechnie choroby przewlek∏e oraz leki
przyjmowane przez osoby starsze stanowià dodatkowe wyzwanie podczas diagnozowania i leczenia
dolegliwoÊci otorynolaryngologicznych.
KRWAWIENIA Z NOSA
Krwawienie z nosa (∏ac. epistaxis) jest powszechnym problemem, z którym mia∏o do czynienia chocia˝ raz w ˝yciu a˝ 60% populacji (Kucik
i Clenney 2005), jednak tylko 6% osób, u których
wystàpi∏o krwawienie z nosa, wymaga∏o interwencji medycznej i tylko 0,2% potrzebowa∏o hospitalizacji (Villwock i Jones 2013). G∏ównymi
czynnikami ryzyka krwawieƒ z nosa w populacji
geriatrycznej wydajà si´ byç nadciÊnienie t´tnicze i leczenie przeciwkrzepliwe. Przeglàd ma
na celu dok∏adniejsze omówienie roli tych czynników 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 porówna∏ dwie grupy pacjentów: I – z nadciÊnieniem t´tniczym w wywiadzie oraz II – z aktywnym krwawieniem z nosa bez nadciÊnienia
w wywiadzie. Nie stosujàc w swojej analizie ˝adnego 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 swoich 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
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(13 osób z nadciÊnieniem t´tniczym bez towarzyszàcych obcià˝eƒ mogàcych wywo∏ywaç
krwawienie z nosa).Wspomniane badania by∏y
i sà przytaczane w literaturze, co mo˝e przyczyniaç si´ do rozpowszechnienia poglàdu o nadciÊnieniu t´tniczym jako czynniku predysponujàcym do krwawieƒ z nosa. Poglàd ten potwierdza
wielu badaczy. Niektórzy z nich sugerujà, ˝e nadciÊnienie t´tnicze mo˝e przyczyniaç si´ do krwawieƒ 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´tniczym 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 przyczynowo-skutkowego pomi´dzy nadciÊnieniem t´tniczym a krwawieniami z nosa. W przypadku populacji 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 utrudnia odró˝nienie korelacji od przyczynowoÊci.
Zwiàzek nadciÊnienia i krwawieƒ z nosa jest wi´c
trudny do uchwycenia, a tym bardziej do udowodnienia.
Fuchs i in. (2003) przeanalizowali dane 1174
pacjentów i nie uda∏o im si´ wykazaç, ˝e nadciÊnienie 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 tygodnie po wystàpieniu epizodu. Nast´pnie podzielili 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 ciÊnieniem t´tniczym a ciÊnieniem w czasie krwawienia 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∏aszajàcych si´ na ostry dy˝ur laryngologiczny
z powodu krwawieƒ z nosa z pacjentami zg∏aszajàcymi si´ z innych wskazaƒ. Nie wykazali ró˝nic
w Êrednich wartoÊciach ciÊnienia pomi´dzy tymi
dwiema grupami, jednak zaobserwowali, ˝e pa-

cjenci z krwawieniami cz´Êciej zg∏aszali nadciÊnienie t´tnicze w wywiadzie.
Page i in. (2011) przeanalizowali retrospektywnie dane 219 pacjentów z krwawieniami
z nosa i nie uda∏o im si´ uchwyciç ˝adnego predysponujàcego czynnika sprawczego, istotnego
statystycznie, w tym nadciÊnienia. Do podobnego 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 rodzinny. Dodatkowo przeanalizowali poda˝ leków
wp∏ywajàcych na hemostaz´ oraz wartoÊci hemoglobiny 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 czynników ryzyka epizodów sercowo-naczyniowych
a nasileniem krwawienia, ale wbrew oczekiwaniom pokazali, ˝e pacjenci z wi´kszymi wartoÊciami ciÊnienia t´tniczego rzadziej wymagali leczenie
inwazyjnego i transfuzji.
Wyniki przytoczonych prac stojà w sprzecznoÊci 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.

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 immunosenescence obejmuje takie procesy, jak inwolucja
grasicy i zwiàzane z tym konsekwencje w postaci
os∏abienia reakcji immunologicznej oraz zmiany
w nieswoistej reakcji immunologicznej charakterystyczne dla osób w podesz∏ym wieku. Sà to takie
mechanizmy i zaburzenia uk∏adu immunologicznego, jak zapalenie zwiàzane ze starzeniem, czyli
inflammaging (Franceschi i in. 2007) czy prze-

▲

Leki przeciwzakrzepowe
Odsetek pacjentów obcià˝onych kardiologicznie 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 wyst´powaniem krwawieƒ z nosa potwierdzajà badania: pacjenci z nawracajàcymi krwawieniami
z nosa sà cz´Êciej leczeni antykoagulantami
w porównaniu z pacjentami z pojedynczym epizodem krwawienia (Côrte i in. 2018).
L’Huilier i in. (2018) ocenili ró˝nice w przebiegu krwawienia z nosa w zale˝noÊci od stosowanych leków: antagonistów witaminy K (AVK,
np. warfaryna) bàdê nowych doustnych antykoagulantów (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 grupach 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 przeciwkrzepliwego, 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 poczàtkowà 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 szpitalu. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego korelowa∏o w ich badaniach ze stopniem nasilenia
krwawienia, liczbà nawrotów i czasem hospitalizacji. Okaza∏o si´ równie˝, ˝e pacjenci leczeni
ASA cz´Êciej wymagali leczenia inwazyjnego ni˝
pacjenci leczeni lekami przeciwkrzepliwymi (pochodnymi kumaryny). Autorzy t∏umaczà to faktem, i˝ agregacja p∏ytek w miejscu krwawienia
mo˝e odgrywaç wi´kszà rol´ w kontroli krwawienia z nosa ni˝ póêniejsze tworzenie skrzepu. Wyniki omawianych badaƒ sugerujà, ˝e podajàc pacjentom ASA w dawce kardioprotekcyjnej, nale˝y si´
liczyç z ryzykiem powa˝nego krwawienia z nosa.
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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 autorów (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 ponad 75-letnich.
W badaniach nad efektywnoÊcià pomiaru st´˝enia nosowej frakcji wydychanego NO w diagnostyce 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 równie˝, ˝e nasilenie cz´stotliwoÊci objawów w badanej 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 endotypów diagnozowanych na podstawie charakterystyki zaburzeƒ patofizjologicznych. Istotny jest
fakt, ˝e koncepcja ta jest wysoce plastyczna i zak∏ada nak∏adanie si´ na siebie ró˝nych typów
choroby. Wed∏ug Grzanki i in. (2010) stanowi to
czynnik znacznie utrudniajàcy diagnoz´ oraz zaplanowanie optymalnego leczenia. Przyk∏adowo,
u osoby w podesz∏ym wieku cierpiàcej na ANN,
cechujàcej si´ zmianami typowymi dla wieku,
przyjmujàcej profilaktycznie ze wzgl´dów kardiologicznych 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 wykazanie korelacji pomi´dzy objawami klinicznymi i wynikami np. testów skórnych lub wynikami oznaczania st´˝enia alergenowoswoistych IgE we krwi.
Znaczàce sà wyniki badaƒ Bo˝ka i in. (2005) przemawiajàce na korzyÊç badaƒ st´˝enia IgE w diagnostyce chorób alergicznych, w tym poÊrednio
ANN, w populacji geriatrycznej. Wyniki badaƒ
Bo˝ka i in. z 2007 r. wskazujà te˝, i˝ starsi pacjenci 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´˝enia IgE w surowicy i przyj´cie wartoÊci 79,2 kU/L.
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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 dodatnich wyników testów skórnych, ale Êwiadczà
o nim swoiste przeciwcia∏a IgE wyst´pujàce
w pop∏uczynach nosowych, wymazach szczoteczkowych 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). Konsekwencje dotykajà ka˝dej dziedziny ˝ycia chorego, zarówno codziennego, jak i zawodowego.
Analiza wyników badaƒ Rapiejko i in. (2005) wykaza∏a, ˝e k∏opot sprawiajà chorym takie czynnoÊci, 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 profilaktyka: nawil˝anie, p∏ukanie jam nosa izotonicznym
roztworem NaCl, a tak˝e unikanie ekspozycji
na alergeny. W pracy Hansen i in. (2005) za skuteczne uznano przeciwhistaminowe preparaty
donosowe. Ridolo i in. (2013) zaliczyli leki przeciwhistaminowe drugiej generacji oraz leki przeciwleukotrienowe 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 przypadku ci´˝szego przebiegu choroby stosowanie
miejscowych glikokortykosteroidów, jednak ostrzegajà, ˝e mogà one podwy˝szaç ciÊnienie Êródga∏kowe i nie powinno si´ ich podawaç chorym
cierpiàcym na jaskr´. Bioràc pod uwag´ skutki nieporzàdane stosowania wymienionych leków, które
szczególnie dotykajà osób w podesz∏ym wieku,
warto rozwa˝yç immunoterapi´ alergenowoswoistà, która jest jedynym przyczynowym leczeniem
chorób alergicznych, a jej skutecznoÊç u osób starszych jest porównywalna ze skutecznoÊcià u ludzi
m∏odych (Bo˝ek 2015).

Wed∏ug Bo˝ka i in. (2014) szczególne znaczenie wydaje si´ mieç immunoterapia swoista
przy u˝yciu metody podj´zykowej (SLIT). W swoich badaniach, spe∏niajàcych kryteria podwójnie
Êlepej próby oraz randomizacji, zajmowali si´ oni
seniorami po 60. roku ˝ycia z okresowym umiarkowanym 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 stosunku 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 immunologicznego. W znaczàcym stopniu zmniejsza
komfort ˝ycia pacjentów zarówno w wymiarze fizycznym, 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 diagnostyk´, okreÊlenie fenotypu i endotypu choroby
oraz optymalne leczenie. Istotne jest równie˝
uwzgl´dnienie typowych dla wieku towarzyszàcych chorób i ich farmakoterapii.

▲

NIEDOS¸UCH
S∏uch jest jednym z podstawowych zmys∏ów
cz∏owieka, niezb´dnym do prawid∏owego funkcjonowania. Ka˝de os∏abienie odbierania bodêców dêwi´kowych stanowi pogorszenie jakoÊci
˝ycia zale˝ne od stopnia nat´˝enia ubytku. Nawet po∏owa uszkodzeƒ s∏uchu zwiàzanych z wiekiem 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 rokujàcym, 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∏aszajà si´ do lekarza pacjenci w zaawansowanym
wieku. Zarówno m´˝czyêni, jak i kobiety stwierdzajà u siebie ubytki s∏uchu, jednak˝e ten destrukcyjny 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∏uchu stwierdza si´ u 60%, natomiast w grupie osób
powy˝ej 85. roku ˝ycia – a˝ 80%. Trudno jednoznacznie 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´trznym 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 wyselekcjonowano potencjalne geny sprawcze. Po wykonaniu
analizy za pomocà TRS (ang. targeted re-sequencing) zidentyfikowano gen o nazwie SLC9A3R1,
który uznano za czynnik predysponujàcy do wystàpienia 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∏odkowodnej 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 ∏agiewce.
Badania udowodni∏y znaczàcy wp∏yw genu
SLC9A3R1 na rozwój ARHL, co otworzy∏o nowe
perspektywy diagnostyczne, prewencyjne i terapeutyczne.
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 wynosi∏a 4861 osób, w tym 2273 m´˝czyzn i 2588
kobiet w wieku powy˝ej 50 lat. Osteoporoz´ zdefiniowano 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 wiekiem, szczególnie w przypadkach obni˝onej densyjnoÊci koÊci udowej.
Manrique-Huarte i in. (2016) w pracy „Treatment for Hearing Loss among the Elderly: Auditory Outcomes and Impact on Quality of Life” badali wp∏yw wszczepiania implantów Êlima- kowych
u osób starszych na zmniejszenie prawdopodobieƒstwa wyst´powania depresji oraz polepszenia
jakoÊci ˝ycia. Retrospektywnie przebadali 117 pacjentów w wieku ponad 65 lat, u których zdiagnozowano Êredni lub ci´˝ki niedos∏uch. Grup´ t´ podzielono na dwie podgrupy: jednà stanowili pacjenci
z implantami Êlimakowymi, a drugà pacjenci bez
implantu. W obu grupach przeprowadzono testy
audiometrii tonalnej, testy wypowiadania dwusylabowych s∏ów o g∏oÊnoÊci 65 dB w warunkach
ciszy, a tak˝e przeprowadzono badania kwestionariuszowe odnoszàce si´ do oceny jakoÊci ˝ycia
i oceny ryzyka wystàpienia depresji.
Grupa pacjentów z implantami Êlimakowymi 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 metoda 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 odczuwania niepokoju, co bezpoÊrednio wp∏ywa na polepszenie jakoÊci ˝ycia.
Niedos∏uch znaczàco zmniejsza jakoÊç ˝ycia
pacjentów, gdy˝ jest istotnà przeszkodà w komunikacji mi´dzyludzkiej oraz prawid∏owym funkcjonowaniu 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. Jedynie 20% pacjentów z umiarkowanym i g∏´bokim
niedos∏uchem rozpatruje si´ jako chorych ze
wskazaniami do interwencji lekarskiej. U pozosta∏ych problem jest bagatelizowany i pomijany.
SZUMY USZNE
Szumy uszne nale˝à do najpowszechniejszych
i najbardziej niepokojàcych problemów otorynolaryngologicznych. Wed∏ug badaƒ japoƒskich dotyczà 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
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u pacjentów geriatrycznych. Nale˝à do nich: nieprawid∏owoÊci zwiàzane z uchem zewn´trznym,
Êrodkowym i wewn´trznym, zaburzenia sercowo-naczyniowe, upoÊledzenie funkcjonowania uk∏adu mi´Êniowego, wady metaboliczne oraz urazy
(Cima i in. 2019). Dodatkowo nale˝y pami´taç, ˝e
do wystàpienia szumów usznych mogà si´ przyczyniç liczne grupy leków (np. antybiotyki aminoglikozydowe, 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 populacji geriatrycznej jednoznacznie wykaza∏y dodatnià korelacj´ pomi´dzy stopniem nat´˝enia
dolegliwoÊci a odczuwanym dyskomfortem. Autorzy oceniali jakoÊci ˝ycia u 36 osób (Êrednia
wieku: 69 lat) za pomocà przeznaczonego dla pacjentów geriatrycznych kwestionariusza WHOQOL-OLD (World Health Organization Quality
of Life) oraz kwestionariusza THI (Tinnitus Handicap Inventory) zawierajàcego 25 pytaƒ dotyczàcych 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 szumem usznym), tym ni˝szy wynik WHOQOL-OLD
(gorsza jakoÊç ˝ycia). W badaniach nie wykazano
dodatniej korelacji pomi´dzy d∏ugoÊcià ˝ycia pacjentów a wy˝szym wynikiem THI. Otrzymane
wyniki sà zbli˝one do danych uzyskanych w podobnych 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 medycznej, audiologicznej, oceny jakoÊci ˝ycia oraz
oceny poziomu rozdra˝nienia z powodu szumów
usznych. Wykazano ró˝ne poziomy rozdra˝nienia: ∏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 podkreÊlajà, i˝ mimo uporczywego charakteru szumów 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 skutecznoÊci nowo utworzonego, innowacyjnego systemu
kategoryzacji szumów usznych i praktycznego

protoko∏u s∏u˝àcego do systemowego leczenia
tej dolegliwoÊci. Uczestnicy pierwszej cz´Êci badania, których Êrednia wieku wynosi∏a 61,1 lat,
zostali podzieleni na 5 grup na podstawie wspomnianej klasyfikacji uwzgl´dniajàcej trzy kryteria.
1 – stopieƒ nasilenia szumów usznych ustalony
na podstawie THI, 2 – stan psychiczny oceniany
wg skali HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), 3 – wyst´powanie (lub brak) ci´˝kich
stanów traumatycznych i/lub epizodów depresyjnych, oceniane wg skali DSM IV (Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders).
Na podstawie tych kryteriów autorzy wyodr´bnili grup´ pierwszà, którà stanowi∏y osoby z ∏agodnà postacià szumów usznych, oraz kolejne
grupy, skupiajàce badanych z coraz bardziej nasilonymi objawami. Po analizie dotychczasowego
leczenia dla ka˝dego pacjenta opracowano praktyczny protokó∏ terapii systemowej szumów
usznych, b´dàcy kombinacjà TRT (Tinnitus Retraining 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 poddano 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 schorzenia (grupa czwarta i piàta). Uzyskane wyniki pozwalajà sàdziç, ˝e stworzony przez badaczy system
klasyfikacji jest wiarygodnym narz´dziem kategoryzacji 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 nasilania si´ dolegliwoÊci), a nast´pnie psychoterapi´, przede wszystkim terapi´ poznawczo-behawioralnà. Alternatywnym post´powaniem jest
terapia TRT, która ∏àczy pomoc pacjentowi w zakresie specjalistycznego poradnictwa co do etiologii i ∏agodzenia objawów z terapià dêwi´kiem.
Zastosowanie znajdujà tak˝e aparaty s∏uchowe
i implanty Êlimakowe, a tak˝e inne metody terapeutyczne, takie jak stymulacja mózgu falami
elektromagnetycznymi, leki (prowadzi si´ próby
nad zastosowaniem leków znieczulajàcych miejscowo 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 infekcja rozpoczyna si´ w przewodzie s∏uchowym
zewn´trznym i rozprzestrzenia si´, zajmujàc
okoliczne struktury (w tym najcz´Êciej koÊç skroniowà) (Shavit i in. 2016). Pomimo ˝e zaka˝enie
to nale˝y do rzadkich, w ostatnich latach odnotowuje si´ wi´kszà ni˝ dawniej liczb´ zachorowaƒ.
Prawdopodobnie jest to spowodowane wzrostem
ÊwiadomoÊci w∏asnego zdrowia pacjentów, lepszà diagnostykà i powi´kszaniem si´ populacji
geriatrycznej oraz populacji chorych na cukrzyc´
(Kumar i in. 2013). OkreÊlenie „z∏oÊliwe” w odniesieniu do MOE wprowadzi∏ w 1968 r. J.R.
Chandler, poniewa˝ przed zastosowaniem odpowiedniego leczenia ÊmiertelnoÊç w tych przypadkach si´ga∏a a˝ 50%.
Obserwujàc objawy MOE, podczas ró˝nicowania nale˝y braç pod uwag´ m.in. zmiany nowotworowe w przewodzie s∏uchowym zewn´trznym,
choroby ziarniniakowe (gruêlica, ziarniniakowatoÊç z zapaleniem naczyƒ – GPA), raka nosogard∏a,
chorob´ Pageta, dysplazj´ w∏óknistà koÊci i grzybic´ ucha (Lepka i in. 2018).
Stevens i in. (2015) na podstawie dost´pnej
literatury podzielili z∏oÊliwe zapalenia ucha zewn´trznego na ci´˝kie i ∏agodne. W zaproponowanej klasyfikacji wyró˝nili objawy kliniczne, takie jak pora˝enie nerwu twarzowego, nawrót
choroby, potrzeba interwencji chirurgicznej czy
zaka˝enie grzybicze (mo˝e ono odgrywaç znaczàcà rol´ w rozwoju ci´˝kiej postaci MOE).
OkreÊlili tak˝e zaawansowanie zmian radiologicznych, wÊród których znalaz∏y si´: erozja stawu
skroniowo-˝uchwowego, erozja do∏u podskroniowego, destrukcja pokrywki jamy b´benkowej,
zaj´cie nosogard∏a czy zaj´cie elementów Êródczaszkowych.
Shavit i in. (2016) opracowali kryteria, których spe∏nienie wià˝e si´ z podwy˝szonym ryzykiem 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 zapalenia ucha zewn´trznego z powodu mikroangiopatii 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
www.magazynorl.pl
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si´ on w bliskim sàsiedztwie zewn´trznego
przewodu s∏uchowego (stàd jest to zazwyczaj pierwszy nerw dotkni´ty tà chorobà),
● wyst´powanie zmian chorobowych wykazane 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 pacjentem, 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 histopatologicznej. Doniesienia co do stosowania hiperbarii tlenowej 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 czynnikiem istotnie predysponujàcym do MOE, proces
terapeutyczny powinien obejmowaç tak˝e kontrol´ glikemii, a w przypadku wyst´powania
podwy˝szonej – prawid∏owà insulinoterapi´.
Wa˝ne sà tutaj wielokierunkowe konsultacje
specjalistyczne, uzupe∏nianie niedoborów immunologicznych (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 skutecznego 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´dnie wysoka i dotyczy ponad 30% pacjentów po incydencie mózgowo-naczyniowym, 52–82% pacjentów cierpiàcych z powodu choroby Parkinsona,
84% pacjentów z chorobà Alzheimera oraz niemal
40% starszych osób w wieku 65 lat i wi´cej (Ekberg 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-
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cjentów pozostajàcych pod opiekà ambulatoryjnà,
w wieku powy˝ej 70 lat, ze zdiagnozowanà demencjà. Pacjentów zbadano za pomocà trzech
narz´dzi: 1 – kwestionariusza V-VST (Volume-Viscosity Swallow Test), który s∏u˝y do identyfikowania objawów dysfagii, 2 – kwestionariusza
MMSE (Mini-Mental State Examination) s∏u˝àcego 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 udowodniono, ˝e dysfagia szczególnie cz´sto wyst´puje w populacji ˝yjàcych samodzielnie starszych osób, cierpiàcych 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 opieki w wieku powy˝ej 60 lat ma zwiàzek z ryzykiem dysfagii. Naukowcy zbadali 236 pacjentów
domów opieki za pomocà narz´dzi badawczych
oceniajàcych ryzyko dysfagii oraz funkcje kognitywne. 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´ wideofluoroskopowà do oceny funkcji po∏ykania. Zbadali 114 hospitalizowanych pacjentów z demencjà, wÊród których
39 (34,2%) przyjmowa∏o leki przeciwpsychotyczne. Okaza∏o si´, ˝e pacjenci z objawami demencji
prezentowali szczególnie nasilone objawy upoÊledzonego po∏ykania w obrazie wideofluoroskopowym. Równie˝ mechanizmy chroniàce drogi
oddechowe przed aspiracjà by∏y u nich mniej wydajne. Leczenie przeciwpsychotyczne nie wp∏ywa∏o znaczàco na upoÊledzanie po∏ykania.
Wirth i in. (2018) przeprowadzili badania
w grupie ponad 10 000 pacjentów domów opieki w Europie i Stanach Zjednoczonych. Celem
badaƒ by∏o okreÊlenie zwiàzku mi´dzy dysfagià
a zwi´kszonym ryzykiem zgonu pacjentów domów opieki. Analiza wyników pozwoli∏a wnioskowaç, ˝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. Naukowcy zasugerowali, ˝e pacjenci z wymienionymi
czynnikami ryzyka powinni zostaç obj´ci szczególnà opiekà.
W ostatnich latach udowodniono, ˝e dysfagia
rozwija si´ w nast´pstwie uszkodzenia systemu
nerwowego odpowiedzialnego za proces po∏ykania. G∏ównymi czynnikami ryzyka sà zmiany zachodzàce z wiekiem, m.in. sarkopenia, definiowa-

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 badaniach, w których wzi´∏o udzia∏ 159 pacjentów, wykazano, ˝e leczenie fluoksetynà korzystnie wp∏ywa
na funkcj´ po∏ykania u pacjentów z poudarowà
dysfagià. Nie zaobserwowano natomiast znaczàcego 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 ogólnej wynosi 9–24%. Za OBPS uznaje si´ wyst´powanie 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 podczas 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 przeanalizowali 85 pacjentów w Êrednim wieku 69
lat, u których podejrzewano OBPS. Najcz´Êciej
obserwowanymi objawami by∏y u tych pacjentów chrapanie oraz zm´czenie w ciàgu dnia.
Uczestnikom badania zaproponowano leczenie
dobrane odpowiednio do stopnia nasilenia objawów. 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 zaawansowanego wieku na zmiany w parametrach
snu oraz na reakcj´ na wdro˝one leczenie. Zaobserwowano, ˝e zaawansowany wiek jest czynnikiem 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 starszych, 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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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 zidentyfikowali 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 zaobserwowali, ˝e wÊród pacjentów ze zdiagnozowanà
dysfagià u 16% wystàpi∏a sepsa. Wspó∏wystàpienie tych dwóch patologii by∏o znaczàce i powinno
byç brane pod uwag´ podczas hospitalizacji starszych 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 identyfikacja pacjentów z wieloma wczeÊniejszymi udarami
mózgu, wysokim wynikiem w skali NIHSS (Skala
Udarowa Narodowego Instytutu Zdrowia), pora˝eniem mi´Êni ˝ucia i zniesieniem odruchu wymiotnego. Celem jest wczesne wykrycie dysfagii
i w∏aÊciwa rehabilitacja. Ponadto autorzy wykazali, ˝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´ polegajàcà na çwiczeniu mi´Êni nadgnynkowych. Naukowcy 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´ okazaç cennà wskazówkà w diagno- styce dysfagii.
Kimura i in. (2019) opisali w swoich badaniach 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 wykaza∏a, ˝e po operacji uwzgl´dniane w obu skalach
wskaêniki znacznie si´ poprawi∏y. Chirurgiczne zamkni´cie krtani okaza∏o si´ w∏aÊciwym wyborem
u pacjentów z nieodwracalnà ci´˝kà dysfagià i zaburzonà artykulacjà lub funkcjà g∏osowà, spowodowa∏o polepszenie jakoÊci ˝ycia zarówno pacjentów, jak i ich opiekunów rodzinnych.
Huang i in. (2018) zbadali czy fluoksetyna poprawia czynnoÊç po∏ykania u pacjentów po udarze
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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 kohortowych badaniach „Risk of Sleep Apnea in
Hospitalized Older Patients” oceniali cz´stoÊç
wyst´powania bezdechów sennych u pacjentów
hospitalizowanych oraz zwiàzek pomi´dzy zaburzeniami oddychania a warunkami panujàcymi
w szpitalu. Do badaƒ zakwalifikowali 424 hospitalizowanych doros∏ych pacjentów w wieku powy˝ej 50. roku ˝ycia (Êrednia wieku 65 lat), bez
wczeÊniejszego wywiadu w kierunku wyst´powania bezdechów. Ryzyko wystàpienia bezdechów w tej grupie oceniali przy u˝yciu Kwestionariusza 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 grupie ryzyka wyst´powania bezdechów w czasie snu,
pomimo braku wczeÊniejszego wywiadu. Osoby
z tej grupy spa∏y Êrednio 40 minut krócej ni˝ reszta badanych.
Wiersema i in. (2018) opisali przypadek kliniczny 67-letniego m´˝czyzny, u którego wyst´powa∏y takie objawy, jak: depresyjny nastrój, anhedonia, zwi´kszony apetyt, nadmierna potliwoÊç,
∏atwoÊç w zasypianiu, koszmary senne, zwi´kszone zapotrzebowanie na sen oraz utrata energii.
Objawy pojawi∏y si´ po odejÊciu pacjenta z pracy
i utrzymywa∏y przez kolejne lata, ulegajàc stopniowemu nasileniu, szczególnie w miesiàcach jesienno-zimowych. Lekarz pierwszego kontaktu zleci∏
pacjentowi benzodiazepiny, jednak nie przynios∏o
to zamierzonego skutku terapeutycznego. SzeÊç
tygodni przed skierowaniem do szpitala pacjentowi wdro˝ono leczenie citalopramem w dawce
20 mg raz dziennie. Ponadto by∏ on monitorowany
pod kàtem nadciÊnienia t´tniczego i przyjmowa∏ simwastatyn´ w dawce 40 mg raz dziennie.
W wywiadzie nie znaleziono informacji o innych
objawach psychiatrycznych czy fizycznych. Podczas badania przedmiotowego zwraca∏y uwag´:
zwi´kszona masa cia∏a (BMI 29,9), nadciÊnienie
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(130/100 mm Hg) oraz ogólny „zm´czony” wyglàd
ze zmniejszonà ekspresjà twarzy. Badania krwi nie
wykaza∏y ˝adnych nieprawid∏owoÊci. Podczas pobytu 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 jednostkach chorobowych mogà si´ pokrywaç, stàd
stanowià wyzwanie diagnostyczne dla lekarza
prowadzàcego. Leczenie bezdechów zawsze powinno byç uzupe∏nione przez wnikliwy wywiad
psychiatryczny w kierunku zaburzeƒ o charakterze 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 Parkinsona u pacjentów z obturacyjnym bezdechem
sennym. Przebadano 5864 pacjentów z OBPS
oraz 23 268 pacjentów bez OBPS. Badania dowiod∏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 zdiagnozowanych, co wykazano w badaniach „Risk
of Sleep Apnea in Hospitalized Older Patients”.
Wdro˝enie odpowiedniej strategii terapeutycznej umo˝liwia polepszenie jakoÊci ˝ycia osób
starszych. ●
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TAJNE NAUCZANIE OTOLARYNGOLOGII
W OKUPOWANYM
KRAKOWIE, LWOWIE I WILNIE
prof. dr hab. med. Stanis∏aw Chodynicki
CLANDESTINE TEACHING OF OTOLARYNGOLOGY
IN CRACOV, LVOVl AND VILNIUS – THE CITIES BEING 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
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Klinika Otolaryngologiczna Uniwersytetu
Jagielloƒskiego w Krakowie w latach przedwojennych 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 Sachenhausen, gdzie wielu z nich nie prze˝y∏o ci´˝kich
warunków. W obozie zmar∏ rektor UJ prof. Tadeusz
Estraicher. Kliniki Wydzia∏u Lekarskiego UJ okupanci zmienili w oddzia∏y szpitalne, cz´Êç budynków przeznaczajàc dla Niemców. Jesienià 1939 r.
dr Wiktor Hassmann, asystent prof. Jana Miodoƒskiego, by∏ jedynym lekarzem na oddziale otolaryngologicznym w Szpitalu Êw. ¸azarza; w tej sytuacji pracowa∏ przez kilkanaÊcie godzin na dob´.
Dopiero po roku zacz´li powracaç medycy i lekarze.
Niemcy starali si´ mianowaç w∏asnych ordynatorów. 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 pokaza∏. 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 operacyjnej 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 nastawiony do Polaków. Po zwolnieniu profesorów UJ
z obozu i koniecznej rekonwalescencji prof. W∏adys∏aw Szafer, rektor tajnego UJ, oraz prof. Mieczys∏aw Ma∏ecki przystàpili do organizacji tajnego
nauczania na poziomie uniwersyteckim, na poszczególnych wydzia∏ach. Sprawy nauczania

medycyny powierzono prof. Stanis∏awowi Maziarskiemu, który przed wojnà by∏ kierownikiem
Zak∏adu Histologii i Embriologii UJ. Tajne nauczanie w krakowskich szpitalach by∏o niemo˝liwe
z uwagi na sta∏à obecnoÊç Niemców. Zaj´cia prowadzone, przez uwolnionych profesorów obejmowa∏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 ramach 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 prywatnych mieszkaniach, konspiracyjnie uczestniczy∏o w nich od 3 do 5 studentów. Miejsca ich by∏y
zmieniane rotacyjnie, dbano, aby nie by∏o regularnoÊci. Oficjalnie tematem spotkaƒ w razie rewizji
by∏o udzielanie pierwszej pomocy choremu z rodziny sta∏ych mieszkaƒców, na co okupant pozwala∏, lub nauka profilaktyki przeciw chorobom zakaênym, g∏ównie tyfusowi (bo ktoÊ z najbli˝szych
zachorowa∏ na tyfus). Taka nauka wyklucza∏a
praktycznà wiedz´, jak np. oglàdanie czy uczestnictwo 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 Gubernatorstwa, ale i w Ma∏opolsce. Jeden z nich zosta∏

Ryc. 2. Prof. Teofil Zalewski

Ryc. 3. Prof. Wiktor Jankowski
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Ryc. 1. Prof. Jam Miodoƒski

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 oficera wywiadu i kontrwywiadu przy swoim dowództwie. 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 nauczycielami 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 bitewnych) 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 komendy 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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nieakademickiego odegra∏ bardzo wa˝nà rol´ dla
narodu polskiego, a by∏a to forma tajnego nauczania 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 kliniki, 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 Wydzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Budynki klinik i zak∏ady naukowe przy ul. Piekarskiej przetrwa∏y wojn´ i zachowane zosta∏y w formie 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 wyjàtkowe bestialstwo wobec kierownika Katedry
Geometrii WykreÊlnej i trzykrotnego premiera
Polski przedwrzeÊniowej prof. Kazimierza Bartla.
W miejsce Uniwersytetu wprowadzili Paƒstwowe
Medyczno-Przyrodnicze kursy zawodowe, na których studenci polscy stanowili oko∏o 14%, na starszych latach odsetek ten wzrasta∏. W obliczu
dramatycznych strat, jakie ponios∏o polskie spo∏eczeƒstwo, Rada Wydzia∏u Lekarskiego, niestety
w zmniejszonym sk∏adzie (14 profesorów zgin´∏o
na wzgórzach Wulewskich), postanowi∏a utwo-

Ryc. 4. Prof. Benedykt Dylewski
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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 asystentów obroni∏o prace doktorskie. Dziesi´ciu pracowników uzyska∏o veniam legendi. WÊród habilitowanych 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 bezpieczeƒstwa, by∏y antydatowane i uznawane po wojnie. Uniwersytet Lwowski, ufundowany przez
króla Jana Kazimierza 20 stycznia 1661 roku, zakoƒczy∏ 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 Lekarskiej.
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 Szpitalu 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∏adze 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 pierwszym okresie rozpocz´to zaj´cia na I, II i III roku
przy du˝ej liczbie przyj´tych studentów. Profesorowie 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 pierwsze lata studiów przyjmowano znacznie mniej
studentów, nieco powy˝ej 20 na I rok. Zaj´cia

odbywa∏y si´ w 5-, 6- osobowych kompletach,
w mieszkaniach prywatnych. Szpitale kliniczne
by∏y niedost´pne dla studiujàcej polskiej m∏odzie˝y. Wielu m∏odych ludzi, aby kontynuowaç
studia, wyjecha∏o do Kowna. Wydzia∏em kierowa∏ 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 sanitarnych prowadzonych w oddzia∏ach partyzanckich AK.
Z wyrazami szacunku prof. dr hab. Stanis∏aw
Chodynicki, em. kierownik Kliniki Otolaryngologicznej UMB.
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