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Warszawa, wrzesieƒ 2021

SIEDEMDZIESIÑT LAT
KATEDRY I ODDZIA¸U KLINICZNEGO
OTORYNOLARYNGOLOGII
I ONKOLOGII LARYNGOLOGICZNEJ
W ZABRZU
ÂLÑSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH
Prof. dr hab. med. Maciej Misio∏ek
THE DEPARTMENT OF OTORHINOLARYNGOLOGY
AND ONCOLOGICAL LARYNGOLOGY IN ZABRZE
MEDICAL UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE
HAS BEEN ESTABLISHED IN 1950. THE FIRST HEAD
OF DEPARTMENT WAS PROFESSOR T. CEYPEK, NEXT
PROFESSOR W. KUÂNIERCZYK, PROFESSOR K. SZYMCZYK, PROFESSOR G. NAMYS¸OWSKI AND NOW
PROFESSOR M. MISIO¸EK
The doctor’s staff consists of 20 people. They are
very well educated and trained in otorhinolaryngology.
There are performed about 1800 operations per year.
Rhinosurgery – all endoscopic procedures, also with
use of navigation in chronic sinusitis, neoplasms and
the diseases of the tear ducts. Head nad neck oncology
– advanced laryngetomies (total, supracricoid) and
partial ones from external approach and endoscopic
procedures with use of the CO2 laser. Pharyngeal
operations with eventual reconstructions. Parotid
operations due to the tumors – a wide spectrum of
these operations. Many procedures in narrowing of the
glotis and subglottal area – laser arytenoidectomy
with posterior cordectomy, vocal cord laterofixation,
laser widening with the use of jet ventilation, Rhethi
II reconstruction etc. The vocal fold augmentations
and Wendler’s procedures are performed, as well.
The close cooperation was undertaken in scientific
research with many centers all over the world and in
Poland. The result of it is many valuable publications
that are citated widely. Many employees from
Department from Zabrze held honorable positions
in numerous organizations: Polish Otorhinolaryngological Head and Neck Surgery Society, European
Laryngological Society.
(Mag. ORL, 2021, 79, XX, 95–97)
Katedra i Oddzia∏ Kliniczny Otorynolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu,
Âlàski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. med. Maciej Misio∏ek
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice
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Katedra i Oddzia∏ Kliniczny Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej zosta∏ utworzony w roku 1950 poczàtkowo jako Katedra
Chorób Uszu, Nosa, Gard∏a i Krtani Âlàskiej Akademii Medycznej. W 1951 roku umiejscowiono
jà na oddziale laryngologicznym Paƒstwowego
Szpitala Klinicznego w Zabrzu. Dysponowa∏a
wtedy dwudziestoma ∏ó˝kami dla chorych. Przez
kilka lat organizowano równolegle poradni´
i pracownie, niezb´dne w funkcjonowaniu takiej
jednostki. Pierwszym kierownikiem Kliniki by∏
prof. Tadeusz Ceypek, który sprawowa∏ swojà
funkcj´ do roku 1968. Kolejnymi kierownikami
Kliniki byli prof. Wac∏aw KuÊnierczyk, doc. Kazimierz
Szymczyk, prof. Grzegorz Namys∏owski, a od 2015 r.
funkcj´ t´ pe∏ni prof. Maciej Misio∏ek.
Prze∏omem w rozwoju Kliniki by∏o obj´cie
kierownictwa przez prof. Grzegorza Namys∏owskiego w roku 1992. Baz´ Kliniki poddano remontowi pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych.
Zwi´kszy∏a si´ wtedy liczba pracowników i poszerzy∏ znaczàco zakres operowanych schorzeƒ.
Kolejny gruntowny remont pomieszczeƒ oddzia∏u, bloku operacyjnego i poszczególnych pracowni nastàpi∏ ju˝ za kadencji prof. Macieja Misio∏ka,
w 2016 roku. Wzbogacono znacznie wyposa˝enie diagnostyczne, jak równie˝ sprz´t operacyjny. Obecnie oddzia∏ liczy 35 ∏ó˝ek, posiada
na wy∏àcznoÊç dwie sale operacyjne, pracowni´
audiologii, foniatrii i otoneurologii. W ramach
jednostki funkcjonuje te˝ poradnia. Katedra/
Oddzia∏ zatrudnia 12 osób na etatach uniwersyteckich, 3 na etatach szpitalnych oraz 5 rezydentów. Rocznie wykonuje si´ tu oko∏o 1800 ró˝nych
procedur operacyjnych. W dziedzinie rynochirurgii przeprowadzane sà wszelkie endoskopowe
operacje zatok w schorzeniach zapalnych i nowotworowych; wiele z nich za pomocà nawigacji

zewn´trznego z rekonstrukcjà okolicy podg∏oÊniowej fragmentem chrzàstki ˝ebra (ang. Rethi
II). Wiele z nich wykonuje si´ przy zastosowaniu
wentylacji dyszowej (ang. jet ventilation).
W ostatnich latach zakres operacyjny krtani poszerzy∏ si´ o zabiegi augmentacyjne w przebiegu
jednostronnego pora˝enia fa∏du g∏osowego oraz
plastyki metodà Wendlera u osób transp∏ciowych. Operacje poszerzenia g∏oÊni u chorych
z obustronnym pora˝eniem fa∏dów g∏osowych
stanowià znaczàcy dorobek operacyjny Kliniki,
albowiem arytenoidektomii laserowych z chordektomià tylnà wykonano w Klinice ponad
420, a laterofiksacji metodà Lichtenbergera
oko∏o 50. W ramach Kliniki funkcjonuje równie˝
pododdzia∏ dzieci´cy, gdzie hospitalizujemy
i nast´powo operujemy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Równolegle z dzia∏alnoÊcià klinicznà, a w du˝ym stopniu na podstawie przypadków hospitalizowanych i operowanych chorych, prowadzona
jest dzia∏alnoÊç naukowa, która z ka˝dym rokiem
coraz bardziej si´ rozwija. W Klinice zatrudnionych jest obecnie czterech profesorów tytularnych: prof. Maciej Misio∏ek (2009), prof. Eugeniusz
Czecior (2014), prof. Gra˝yna Lisowska (2018)
i prof. Wojciech Âcierski (2021) oraz doktor habilitowany – Pawe∏ Sowa (2018). WÊród pozosta∏ych
osób jedynie trzy nie majà jeszcze stopnia doktora
nauk medycznych.

Prof. dr hab. med. Maciej Misio∏ek

Prof. dr hab. med. Eugeniusz Czecior

www.magazynorl.pl

▲

Êródoperacyjnej. Wykonywane sà endoskopowe
operacje dróg ∏zowych oraz radykalne operacje
z dost´pu zewn´trznego u chorych z zaawansowanymi nowotworami masywu szcz´kowo-sitowego.
W wielu operacjach wspó∏uczestniczà neurochirurdzy.
W Klinice wykonuje si´ operacje uszu, tj.
operacje w przebiegu przewlek∏ego zapalenia
ucha Êrodkowego, otosklerozy, tympanosklerozy
i niektórych wad wrodzonych. Znaczàcy obszar
dzia∏alnoÊci Kliniki stanowià operacje chorych
z nowotworami gard∏a i krtani. Wykonuje si´ laryngektomie ca∏kowite z wszczepieniem protezy
g∏osowej, operacje nadpierÊcienne z CHP i CHEP
oraz operacje cz´Êciowe z zastosowaniem lasera
CO2 (chordektomie i laryngektomie cz´Êciowe).
W obszarze gard∏a wykonuje si´ operacje usuni´cia nowotworów dna jamy ustnej, j´zyka,
migda∏ków podniebiennych o ró˝nym zakresie
i z jednoczasowà rekonstrukcjà p∏atami uszypu∏owanymi i wolnymi.
Du˝y odsetek operacji stanowià operacje
gruczo∏ów Êlinowych z powodów nowotworowych (∏agodnych i z∏oÊliwych, ok. 120 operacji
przyusznic rocznie) z zastosowaniem monitoringu Êródoperacyjnego. WÊród operacji endoskopowych krtani wykonywane sà (poza klasycznymi – obrz´k Reinkego, polipy, guzki g∏osowe)
operacje w zw´˝eniach krtani i zw´˝eniach podg∏oÊniowych – laser CO2 oraz operacje z dost´pu
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Prof. dr hab. med. Gra˝yna Lisowska

Prof. dr hab. med.Wojciech Âcierski

Klinika rozwin´∏a szerokà wspó∏prac´ naukowà z wieloma oÊrodkami naukowymi i uniwersyteckimi w Polsce i za granicà. Powsta∏y
liczne prace przy wspó∏udziale naszych licznych
partnerów z Kliniki Laryngologii Uniwersytetu
w Bazylei, Szwajcaria, z Kliniki Laryngologii
w Maiami, USA, z Aging Research Laboratory
Burnett School of Biomedical Science College of
Medicine University of Central Florida, Orlando,
USA, z Kliniki Alergologii Uniwersytetu w Mediolanie, W∏ochy, z Instytutu Fizyki Jàdrowej im.
Henryka Niewodniczaƒskiego PAN, Kraków,
Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, Instytutu In˝ynierii Chemicznej PAN, Gliwice, z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera
w ¸odzi, z Instytutu Immunologii i Terapii DoÊwiadczalnej im. prof. Ludwika Hirszfelda PAN,
Wroc∏aw i wielu innych. Prace naukowe zespo∏u
z Zabrza sà cytowane w licznych wartoÊciowych
publikacjach na ca∏ym Êwiecie.
Wielu pracowników pe∏ni∏o lub pe∏ni nadal
zaszczytne funkcje w organizacjach i instytucjach medycznych. Prof. Grzegorz Namys∏owski

by∏ konsultantem wojewódzkim i regionalnym
województwa Êlàskiego na prze∏omie lat dziewi´çdziesiàtych i dwutysi´cznych. Aktualnie
funkcj´ konsultanta wojewódzkiego ds. laryngologii pe∏ni prof. Wojciech Âcierski. Prof. Maciej
Misio∏ek by∏ cz∏onkiem Zarzàdu G∏ównego
Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów,
Chirurgów G∏owy i Szyi przez trzy kolejne
kadencje, w latach 2004–2008. W kadencji
od 2012 do 2018 pe∏ni∏ wybieralnà funkcj´
cz∏onka Scientific Council European Laryngological Society. Przez dwie kadencje by∏ równie˝
dziekanem Wydzia∏u Lekarskiego z Oddzia∏em
Lekarsko-Dentystycznym
w
Zabrzu
SUM
(2012–2019). Wielu kolegów z Kliniki przebywa∏o na wielomiesi´cznych stypendiach naukowych w renomowanych oÊrodkach Europy
i Êwiata (USA, W∏ochy, Hiszpania, Szwajcaria).
W podsumowaniu pragn´ stwierdziç, ˝e zespó∏ Kliniki rozwija si´ dynamicznie i mo˝na
spojrzeç w przysz∏oÊç z optymizmem, bioràc
pod uwag´ jego zaanga˝owanie i poÊwi´cenie,
szczególnie aktywnej m∏odzie˝y. ●
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ZASTOSOWANIE SZCZEPIENIA
PRZECIWKO HPV W LECZENIU
BRODAWCZAKÓW KRTANI
lek. Anna Koniewska

HPV VACCINATION IN TREATMENT OF
RECURRENT RESPIRATORY PAPILLOMAT OSIS
Recurrent respiratory papillomatosis (RRP) is associated
with presence of benign lesions of aerodigestive tract,
mostly in larynx. Malignant transformation is very
rare, although RRP could be difficult to cure. Since
the second half of the 19th century its treatment has
been constantly improved. Still, surgery is most
effective, but in some cases cannot give full recovery.
It is important to develop adjuvant therapy of the
RRP to increase effectiveness of surgery in difficult
cases. Very promising results arise from introduction
of anti-HPV vaccination to the treatment of RRP.
(Mag. ORL, 2021, 79, XX, 98–102)

Key words:
recurrent respiratory papillomatosis, HPV, anti-HPV
vaccination

▲

Katedra i Oddzia∏ Kliniczny Otorynolaryngologii
i Onkologii Laryngologicznej w Zabrzu,
Âlàski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. med. Maciej Misio∏ek
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

Nawracajàca brodawczakowatoÊç uk∏adu
oddechowego (ang. recurrent respiratory papillomatosis – RRP) charakteryzuje si´ wyst´powaniem egzofitycznych zmian guzowatych,
obejmujàcych nab∏onek dróg oddechowych oraz
poczàtkowy odcinek przewodu pokarmowego.
Lokalizuje si´ g∏ównie w obszarze krtani, najcz´Êciej na styku nab∏onka p∏askiego i urz´sionego.
Zajmuje fa∏dy przedsionkowe, fa∏dy g∏osowe
i nag∏oÊni´, a jej wyst´powanie wià˝e si´ z infekcjà HPV (San Giorgi i in. 2016). Jest to najcz´stsza ∏agodna choroba nowotworowa krtani
wyst´pujàca u doros∏ych i dzieci (Derkay 1995).
Pierwsze dok∏adne opisy brodawczaków
krtani opublikowano w literaturze medycznej
w po∏owie XIX wieku. W´gierski otolaryngolog
J. Czermak opisa∏ ze szczegó∏ami wczesne objawy laryngoskopowe brodawczakowatoÊci krtani
(Czermak 1861). W 1923 roku E. Ullmann
stwierdzi∏ eksperymentalnie infekcyjnà natur´
tej jednostki chorobowej – 90 dni po wstrzykni´ciu w swoje przedrami´ homogenatu z brodawczaków krtani dziecka zaobserwowa∏ rozwój
tych zmian u siebie (Ullmann 1923). Pierwszy
potwierdzony przypadek brodawczaków krtani
z infekcji nabytej w trakcie porodu opisa∏ w 1956 r.
E. Hajek u dziecka urodzonego przez matk´ ze
zdiagnozowanymi k∏ykcinami koƒczystymi (Hajek 1956). W 1973 roku zidentyfikowano za pomocà mikroskopu elektronowego wewnàtrzjàdrowà czàsteczk´ wirusa w zmianach brodawczakowatych (Boyle i in. 1973).
W pierwszym powojennym polskim podr´czniku do laryngologii brodawczaki krtani sà
opisywane jako guzy zbudowane „z palcowato
rozrastajàcych si´ wypustek ∏àcznotkankowych
o s∏abym unaczynieniu, pokrytych szerokà pokrywà nab∏onka p∏askiego, odcinajàce si´ wsz´dzie ostro i g∏adko od ∏àcznotkankowego podÊcieliska”. Autorzy zalecali g∏ównie leczenie chiwww.magazynorl.pl
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rurgiczne, w wybranych przypadkach rent-genoterapi´ i p´dzlowanie zmian folikulinà (Dobrzaƒski 1951).
Klinicznie mo˝emy wyró˝niç dwie postaci nawracajàcej brodawczakowatoÊci dróg oddechowych: o poczàtku w dzieciƒstwie (ang. jouvenile
onset recurrent respiratory papillomatosis –
JoRRP) oraz w doros∏oÊci (ang. adult onset recurrent respiratory papillomatosis – AoRRP). Histologicznie obie postaci nie ró˝nià si´ mi´dzy sobà
(San Giorgi i in. 2016). Zmiany te zwykle sà ∏agodne, jednak w 3–7% przypadków wyst´pujà
transformacje z∏oÊliwe (Gallagher i Derkay
2009, Rosenberg i in. 2019). Pierwotnie brodawczaki rozwijajà si´ w krtani, zajmujàc nast´pnie lokalizacje pozakrtaniowe (tchawica,
prze∏yk, p∏uca, cz´Êç ustna gard∏a, jama ustna,
jama nosa). Do objawów mo˝emy zaliczyç chrypk´, zwykle narastajàcà w czasie, oraz stridor
zwiàzany z obturacjà krtani (Gallagher i Derkay
2009, Wiatrak i in. 2004). Zaj´cie koƒcowych
odcinków drzewa oskrzelowego wyst´puje u ok.
5% dzieci z RRP, mo˝e objawiaç si´ jako nawracajàce zapalenia p∏uc, rozstrzenie oskrzeli lub
lite albo torbielowate masy p∏ucne odnotowane
na radiogramach klatki piersiowej i tomografii
komputerowej (Wiatrak i in. 2004).
Rozpoznanie opiera si´ na wideolaryngoskopii lub fiberoskopii oraz potwierdzeniu histopatologicznym zmiany usuni´tej metodà laryngoskopii bezpoÊredniej. Postaç m∏odzieƒcza zwykle
ma bardziej agresywny charakter ni˝ postaç doros∏ych, cechuje jà wieloogniskowoÊç i wi´ksza
tendencja do nawrotów. Cz´sto podlega spontanicznemu wyleczeniu po osiàgni´ciu dojrza∏oÊci.
Samoistne remisje w okresie oko∏opokwitaniowym mogà wynikaç z czynników endokrynologicznych i immunologicznych. Zwykle, nawet je˝eli choroba nie ust´puje w wieku doros∏ym, ma
ona mniejsze nasilenie i wymaga mniejszej cz´stoÊci zabiegów (Wiatrak i in. 2004). Im m∏odszy
wiek w chwili rozpoznania choroby, tym wi´ksze
ryzyko ci´˝szego przebiegu (Larson i Derkay
2010).
Cz´stoÊç wyst´powania RRP wynosi
0,17–4,3/100 000 u dzieci i 0,54–1,8/100 000
u doros∏ych (Derkay 1995, San Giorgi i in. 2016,
Wiatrak i in. 2004). M´˝czyêni chorujà cz´Êciej
ni˝ kobiety (San Giorgi i in. 2016). W naturalnym
przebiegu tej choroby wyodr´bniajà si´ trzy
szczyty zachorowaƒ: w 7, 35 i 64 roku ˝ycia (San
Giorgi i in. 2016). RRP jest zwiàzane z 6 i 11 typem HPV. Typ 11 HPV odpowiada za ci´˝sze postaci, z objawami klinicznymi w m∏odszym wieku. Zazwyczaj wyst´puje koniecznoÊç wykonywania cz´stszych operacji, wi´ksze ryzyko rozsie-
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wu do dolnych dróg oddechowych, wi´ksze ryzyko tracheotomii (Gallagher i Derkay, 2009, Makiyama i in. 2013).
Blisko 1% populacji USA ma aktywne kliniczne zaka˝enie HPV w postaci k∏ykcin koƒczystych. 10–20% populacji USA w wieku mi´dzy
15. a 49. rokiem ˝ycia ma dodatni wynik zaka˝enia HPV (Larson i Derkay 2010). U dzieci do zaka˝enia dochodzi w trakcie porodu. K∏ykciny
koƒczyste u matki sà najsilniejszym czynnikiem
ryzyka wystàpienia brodawczaków dróg oddechowych u dziecka. Wed∏ug duƒskiego badania,
opublikowanego przez Silverberga i wspó∏pracowników, dzieci urodzone z matek cierpiàcych
z powodu k∏ykcin koƒczystych mia∏y 200 razy
wi´kszà szans´ na RRP w porównaniu z dzieçmi
urodzonymi z matek bez k∏ykcin koƒczystych.
Komplikacje w trakcie porodu nie podnosi∏y ryzyka brodawczaków dróg oddechowych, a poród
przez ci´cie cesarskie nie zmniejsza∏ ryzyka ich
wystàpienia (Silverberg i in. 2003). Ze wzgl´du
na d∏u˝szy czas porodu, co oznacza d∏u˝szà ekspozycj´ na wirusa, bardziej nara˝one sà dzieci
pierworodne. Poród d∏u˝szy ni˝ 10 godzin u kobiet z k∏ykcinami koƒczystymi wiàza∏ si´ z dwa
razy wi´kszym ryzykiem brodawczaków dróg
oddechowych u dzieci (Silverberg i in. 2003).
W przypadku doros∏ych brana jest pod uwag´
droga orogenitalna transmisji wirusa, pacjenci
z AoRRP majà zwykle w wywiadzie wi´cej partnerów seksulanych (San Giorgi i in. 2016). Trzeci szczyt zachorowaƒ, przypadajàcy na 64. rok
˝ycia, jest prawdopodobnie zwiàzany z zale˝nym
od wieku obni˝eniem odpornoÊci, co skutkuje
aktywacjà uprzednio latentnej infekcji HPV. Bardzo du˝à rol´ w rozwoju infekcji HPV odgrywa
uk∏ad immunologiczny gospodarza.
METODY LECZENIA
Brodawczaki krtani nale˝à do zmian ∏agodnych, jednak ich leczenie cz´sto przysparza wiele
trudnoÊci. Przebieg choroby jest zró˝nicowany.
Niektórzy pacjenci doÊwiadczajà tylko kilku zaostrzeƒ choroby, wymagajà niewielu interwencji
chirurgicznych w ciàgu ˝ycia i osiàgajà spontanicznà remisj´ mniej wi´cej w wieku dojrzewania. Inni wymagajà wielu operacji, majà cz´ste
nawroty, a choroba nie ust´puje w doros∏oÊci
(Wiatrak i in. 2004). Podstawowà metodà leczenia jest mikrochirurgia z zastosowaniem lasera
CO2 lub mikrodebridera. W przypadku RRP o jednostronnej lokalizacji wyleczenie nast´puje
zwykle po pojedynczym zabiegu. W przypadku
nieskutecznoÊci leczenia operacyjnego i cz´stych
nawrotów pomocne mo˝e byç w∏àczenie terapii
adjuwantowej. Nie ma wyraênych wskazaƒ,

na którym etapie leczenia powinno byç w∏àczone
leczenie uzupe∏niajàce, a cz´Êç z proponowanych w piÊmiennictwie metod znajduje si´ jeszcze w fazie badaƒ. Doniesienia sugerujà, ˝e
wskazaniami mogà byç 2–3 operacje w ciàgu
ostatnich 6 miesi´cy, wi´cej ni˝ 4 operacje w ciàgu roku, wi´cej ni˝ jedna operacja w miesiàcu,
obecnoÊç aktywnej choroby przez rok, szybki
wzrost zmian brodawczakowatych z towarzyszàcà
obturacjà dróg oddechowych oraz wieloogniskowoÊç zmian. Oko∏o 20% pacjentów cierpiàcych
z powodu RRP wymaga terapii adjuwantowej (Gallagher i Derkay 2009). W leczeniu uzupe∏niajàcym
stosowane sà: interferon, acyklowir, rybawiryna,
cidofovir, metotreksat, inhibitory COX-2, retinoidy
(izotretynoina), terapia przeciwrefluksowa, indolo-3-karabinol, cynk, szczepionka przeciwko Êwince,
terapia fotodynamiczna, terapeutyczna szczepionka HspE7, poliwalentna profilaktyczna szczepionka przeciwko HPV.

(Chadha i James 2007). Cidofovir jest rekomendowany pacjentom cierpiàcym na chorob´
o przebiegu umiarkowanym do ci´˝kiego, z powodu braku poprawy po leczeniu chirurgicznym
z lub bez zastosowania innego, potencjalnie
mniej szkodliwego leczenia wspomagajàcego,
przy wi´cej ni˝ trzech interwencjach chirurgicznych w roku, u pacjentów z ci´˝kim upoÊledzeniem komunikacji, znacznym zw´˝eniem
dróg oddechowych, zagro˝onych tracheotomià
(Gallagher i Derkay 2009).

Retinoidy
Istotà dzia∏ania analogów i metabolitów
witaminy A jest modyfikacja proliferacji i ró˝nicowania si´ komórek. W publikowanych opisach
przypadków donoszono o skutecznym ograniczeniu choroby po ich zastosowaniu. Wi´ksze, lepiej
skonstruowane badania nie pokaza∏y jednak
korzyÊci ze stosowania retinoidów (Gallagher
i Derkay 2009).

Interferon
Interferon by∏ jednym z pierwszych leków
wprowadzonych do terapii adjuwantowej brodawczaków krtani. Pomaga zahamowaç syntez´
bia∏ek wirusa przez modulowanie odpowiedzi
immunologicznej gospodarza. Stosowany od lat
80. XX wieku, dawniej stanowi∏ najcz´stszà
terapi´ uzupe∏niajàcà, jednak ze wzgl´du na wysokie ryzyko skutków niepo˝àdanych oraz pojawienie si´ cidofoviru jego stosowanie stopniowo
traci na znaczeniu (Gallagher i Derkay 2009).

Terapia przeciwrefluksowa
Przewlek∏a ekspozycja na kwas i enzymy
trawienne doprowadza do zmian zapalnych
w nab∏onku. Terapia przeciwrefluksowa mo˝e
byç wi´c stosowana jako leczenie uzupe∏niajàce.
Leczenie GERD wspomaga terapi´ u pacjentów
z opornà postacià RRP (Gallagher i Derkay
2009). Niekontrolowany GERD mo˝e zaostrzaç
przebieg choroby i upoÊledzaç gojenie po zabiegu usuni´cia brodawczaków (Wiatrak i in. 2004).

Acyklowir i rybawiryna

Indolo-3-karabinol

Serie publikowanych przypadków klinicznych wskazywa∏y na skutecznoÊç acyklowiru
i rybawiryny w leczeniu uzupe∏niajàcym RRP.
Brak jest niestety silnych dowodów w postaci
badaƒ na reprezentatywnej grupie pacjentów
(Gallagher i Derkay 2009). Acyklowir nie wykazuje aktywnoÊci wobec HPV, ale jest skuteczny
w zwalczaniu koinfekcji HSV, CMV, EBV, które
cz´sto wspó∏wyst´pujà w agresywnych formach
RRP (Chadha i James 2007).

Indolo-3-karabinol jest heterocyklicznym
zwiàzkiem organicznym, pochodnym indolu. Jego du˝a koncentracja wyst´puje w kapuÊcie,
broku∏ach, brukselce, kalafiorze. Jest on silnym
induktorem metabolizmu estrogenu, regulowanego przez cytochrom P450. Estrogen zwi´ksza
ekspresj´ genów HPV, co indukuje proliferacj´.
Indolo-3-karabinol, indukujàc 2-hydroksylacj´,
znosi tym samym proliferacyjne dzia∏anie estradiolu. W badaniu przeprowadzonym na myszach
zainfekowanych HPV po zastosowaniu u nich
indolo-3-karabinolu zaobserwowano redukcj´
zmian brodawczakowatych o 75% (Newfield i in.
1993).

Cidofovir

Cynk
Suplementacja cynku by∏a z sukcesem stosowana w przypadkach brodawek skórnych
opornych na leczenie. Opisano przypadek pediatrycznego pacjenta z RRP i niewystarczajàcà odpowiedzià na leczenie uzupe∏niajàce interferonem i acyklowirem. Po zastosowaniu u niego

▲

Cidofovir jest szeroko stosowany w USA
w postaci iniekcji miejscowej po wykonaniu
mikrochirurgii krtani (Makiyama i in. 2013). Lek
ten ma szerokie spektrum dzia∏ania przeciwwirusowego, wykazuje skutecznoÊç wobec licznych DNA wirusów, jak adenowirusy, herpeswirusy, wirusy brodawczaka ludzkiego. U ponad po∏owy pacjentów leczonych cidofovirem
mo˝na uzyskaç pe∏nà remisj´ choroby, ok. 1/3
pacjentów wykazuje cz´Êciowà odpowiedê
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preparatu cynku cz´stoÊç operacji spada∏a
o 50% z ka˝dym rokiem, osiàgajàc zmniejszenie
do dwóch operacji w ciàgu ostatniego roku obserwacji (Bitar i in. 2007).

Poliwalentna szczepionka
przeciwko HPV
Pierwsza szczepionka przeciwko dwóm onkogennym szczepom wirusa HPV – 16 i 17 – powsta∏a w 2004 roku, czterowalentna – 6, 11, 16,
18 – zapobiegajàca nie tylko rakowi szyjki macicy, ale i k∏ykcinom koƒczystym oraz RRP,
w 2006 roku. Obecnie dost´pna jest szczepionka
dziewi´ciowalentna (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,
52, 58). Rosenberg i wspó∏pracownicy w swojej
metaanalizie wykazali znaczàcà statystycznie
redukcj´ w liczbie zabiegów wykonywanych
u pacjentów z RRP, w przeliczeniu na miesiàc,
po zastosowaniu u nich szczepionki przeciwko
HPV. Autorzy zaproponowali, ˝e humoralna odpowiedê immunologiczna mediowana przez
przeciwcia∏a w odpowiedzi na szczepionk´ mo˝e
hamowaç latentnà infekcj´ HPV w b∏onie Êluzowej otaczajàcej okolic´ operowanà, redukujàc
tym samym ryzyko nawrotu i reinfekcji. Zasugerowano równie˝, ˝e odpowiedê komórkowa
w adaptacyjnej odpowiedzi immunologicznej
mo˝e byç aktywowana przez szczepienie (Rosenberg i in. 2019).
Pinto wraz zespo∏em porównywali st´˝enie
przeciwcia∏ przeciwko HPV typ 16 i 18 w surowicy i na b∏onie Êluzowej jamy ustnej pacjentów
zaszczepionych szczepionkà przeciwko HPV. St´˝enia przeciwcia∏ w Êlinie by∏y o ok. 3 log mniejsze ni˝ w surowicy. Miesiàc po podaniu trzeciej
dawki szczepionki poziom przeciwcia∏ w Êlinie
odpowiada∏ ich poziomowi w surowicy (Pinto
i in. 2016)
Mauz wraz ze wspó∏pracownikami w swoim
badaniu ocenili kliniczne efekty u pacjentów
z RRP leczonych operacyjnie, dokrtaniowymi iniekcjami cidofoviru i szczepionkà przeciwko HPV.
Badano dwie grupy pacjentów: pierwszà stanowi∏o 13 pacjentów, u których zastosowano leczenie operacyjnie, dokrtaniowe iniekcje cidofoviru
oraz szczepionk´ przeciwko HPV, drugà – 11 pacjentów leczonych operacyjnie wraz z dokrtaniowymi iniekcjami cidofoviru. Czas rozwini´cia
wznowy by∏ istotnie krótszy u pacjentów, którzy
nie otrzymali szczepienia. Ârednia liczba operacji przeprowadzanych u pacjentów niezaszczepionych i tych zaszczepionych, u których dosz∏o
do wznowy, wynosi∏ 15,25 u dzieci i 4,8 u doros∏ych (Mauz i in. 2018).
Seria przypadków klinicznych opisana przez
Hirai i wspó∏pracowników wykaza∏a u 73% pa-
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cjentów negatywnà konwersj´ w badaniu wydzieliny krtani w kierunku obecnoÊç HPV-DNA
rok po szczepieniu przeciwko HPV. Przed szczepieniem i po szczepieniu przeprowadzali testy
przesiewowe w kierunku HPV-DNA w wydzielinie krtani. Oceniano wystàpienie negatywnej
konwersji. Przed szczepieniem u wszystkich pacjentów w wydzielinie z krtani stwierdzano
obecnoÊç HPV. Po szczepieniu tylko 3 z 11 pacjentów by∏o pozytywnych. Brodawczaki krtani
stwierdzono u 5 pacjentów. We wczeÊniejszym
badaniu ci sami autorzy donosili, ˝e cz´stoÊç infekcji HPV 6 i 11 jest wi´ksza u pacjentów z RLP
ni˝ z nienawracajàcymi brodawczakami. Odnaleêli ponadto HPV-DNA w zdrowiej b∏onie Êluzowej krtani dooko∏a zmian brodawczakowatych.
Autorzy postulujà nast´pujàcy mechanizm supresji reinfekcji dzi´ki szczepionce. Przeciwcia∏a
przeciwko HPV wytwarzane w b∏onie Êluzowej
krtani w odpowiedzi na szczepienie zapobiegajà
pooperacyjnej reinfekcji operowanej okolicy,
do której mo˝e dochodziç wskutek uwolnienia
HPV z regionów okolicy zmian brodawczakowatych. Nie wiadomo, czy poziom przeciwcia∏ przeciwko HPV koreluje ze skutecznoÊcià hamowania
nawrotów brodawczaka (Hirai i in. 2018).
Tjon Pian Gi wraz z zespo∏em przeprowadzi∏
badanie majàce na celu ocen´ wp∏ywu szczepienia przeciwko HPV na status immunologiczny
pacjentów z RRP. Obejmowa∏o ono 6 pacjentów,
którzy otrzymali czterowalentnà szczepionk´
przeciwko HPV, a ich seroaktywnoÊç by∏a mierzona przed i po szczepieniu. U wszystkich pacjentów poziom przeciwcia∏ wzrós∏ znaczàco
po szczepieniu. Pacjenci zainfekowani typami
HPV 6 i 11 mieli niskie poziomy przeciwcia∏
przeciwko tym wirusom, mimo ˝e chorujà
od wielu lat. Zaobserwowano ponadto znaczne
zmniejszenie cz´stoÊci operacji w skali roku
po szczepieniu w porównaniu z czasem sprzed
szczepienia. Teoretycznie ten wyindukowany
przez szczepienie wzrost poziomu przeciwcia∏
mo˝e mieç wp∏yw na kliniczny przebieg choroby
dzi´ki intensyfikacji odpowiedzi immunologicznej i zapobieganiu reinfekcjom (Re i in. 2016).
PODSUMOWANIE
Mimo pozytywnych doniesieƒ w piÊmiennictwie na temat ograniczenia liczby nawrotów
brodawczaków krtani przy zastosowaniu szczepionki wyniki te w dalszym ciàgu sà poddawane
dyskusji. Wprowadzenie wÊród dzieci powszechnego szczepienia przeciwko HPV mo˝e, tak jak
w Australii, przyczyniç si´ do znaczàcego spadku
zapadalnoÊci na RRP (Novakovic i in. 2018).
Szczepienie przeciwko HPV nie jest standardowà

metodà leczenia RRP, poddawali si´ jej ochotnicy
z powodu swoich dolegliwoÊci, poniewa˝ leczenie operacyjne nie ogranicza∏o wystarczajàco
ich choroby. Konieczne jest przeprowadzanie
rzetelnych, wieloÊrodkowych badaƒ na w∏aÊci-

wie dobranej próbie w celu oceny skutecznoÊci
leczenia uzupe∏niajàcego. Najwi´kszà nadziejà
w ograniczaniu RRP jest rozwój zarówno metod
zapobiegania infekcji HPV, jak i leczenia przyczynowego. ●
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RYS HISTORYCZNY OPERACJI ÂLINIANEK
PRZYUSZNYCH I MONITOROWANIA
NERWU TWARZOWEGO
dr med. Maciej Zieliƒski
A HISTORICAL OVERVIEW OF PAROTID GLAND
SURGERY AND FACIAL NERVE MONITORING
Contemporary knowledge about anatomy and
physiology of salivary glands and facial nerve is
very extensive and surgeons have advanced diagnostic and surgical instruments, which allows
minimize the risk of damage of the facial nerve. The
aim of this article is to briefly present the evolution
of medical knowledge about salivary glands and
treatment methods, especially the technique of
facial nerve monitoring.
(Mag. ORL, 2021, 79, XX, 103–107)
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Wspó∏czesna wiedza na temat Êlinianek
przyusznych jest bardzo rozleg∏a, a chirurdzy
dysponujà zaawansowanymi narz´dziami diagnostycznymi i instrumentarium operacyjnym,
które pozwalajà usunàç guza w sposób najbezpieczniejszy dla pacjenta i zminimalizowaç ryzyko uszkodzenia nerwu twarzowego. Do tego nowoczesnego instrumentarium zaliczyç mo˝na
m.in. urzàdzenia do monitoringu nerwu twarzowego. Mo˝liwoÊci diagnostyczne i lecznicze dost´pne w medycynie zawdzi´czamy wielu pokoleniom medyków tworzàcych przed nami karty
historii medycyny. Jak pisa∏ Isaak Newton: „JeÊli
widz´ dalej, to tylko dlatego, ˝e stoj´ na ramionach olbrzymów”. W tym opracowaniu pragn´
pokrótce przedstawiç rozwój wiedzy na temat
operacji Êlinianek przyusznych oraz koncepcji
Êródoperacyjnego monitorowania VII nerwu
czaszkowego.
Prawdopodobnie najstarsze znane w historii
medycyny doniesienie dotyczàce leczenia chorób
gruczo∏ów Êlinowych zosta∏o odkryte na zapisanych pismem klinowym glinianych tabliczkach,
znalezionych podczas wykopalisk w bibliotece
w Niniwie, za∏o˝onej przez asyryjskiego króla
Aszurbanipala w VII w. p.n.e. Opis zawiera∏ recept´ na mikstur´ skutecznà w leczeniu Êlinotoku, zawierajàcà m.in. mydlnic´ lekarskà, tragakant´, piwo kurrunu i prawdopodobnie wilczà
jagod´ (Thompson 1926).
Hipokrates (460–370 r. p.n.e.) w traktacie
„Epidemiae” opisa∏ zapalenie Êlinianek przyusznych, rozró˝niajàc ropne od nagminnego nieropnego zapalenia (Adams 1849).
Galen (ok. 129–200 r. n.e.) na podstawie sekcji zwierzàt (g∏ównie makaków) jako pierwszy opisa∏ siedem par nerwów czaszkowych i zwróci∏
uwag´, ˝e nerw twarzowy przechodzi przez gruczo∏ przyuszny, który opisa∏ jako „gàbk´ czyszczàcà krew i usuwajàcà nieczystoÊci”.
Pawe∏ z Eginy (ok. 625–690 r. n.e.), bizantyjski lekarz i chirurg, opisywa∏ ju˝ przyusznic´
jako „gruczo∏ bliski uszom, ulegajàcy infekcjom
czasem spowodowanym przez humory z g∏owy,

we wst´pie do rozdzia∏u dotyczàcego chirurgii
Êlinianek napisa∏: „Gdyby braç dos∏ownie, to co
by∏o powiedziane przez autorów z poprzedniego
wieku, nie powinno byç nic prostszego ni˝ ca∏kowite usuni´cie Êlinianki przyusznej. W naszych
czasach wr´cz przeciwnie, nie ma nic trudniejszego”. Opisa∏ on równie˝ wraz z Charlesem
Bellem funkcj´ ruchowà nerwu twarzowego
i czuciowà nerwu trójdzielnego (Velpeau 1835).
Odkrycie zastosowania podtlenku azotu
przez Horacego Wellsa i eteru przez Williama
Mortona w latach czterdziestych XIX wieku by∏o
kamieniem milowym w rozwoju medycyny, koƒczàcym dotychczasowe cierpienia pacjentów
(Thorwald 2008). Pierwszà w historii operacjà
w narkozie wziewnej z wykorzystaniem eteru
by∏a resekcja guza szyi – prawdopodobnie Êlinianki przyusznej – wykonana w 1846 r. przez
Johna C. Warrena w Bostonie (Cooper 2012).
W 1869 r. John Eric Erichsen w swojej ksià˝ce „Nauka i sztuka chirurgii” zaleca∏ unikni´cie
uszkodzenia nerwu twarzowego dzi´ki preparowaniu równolegle do przebiegu g∏ównego pnia
nerwu (Erichsen 1869).
W 1892 r. rumuƒski chirurg M. Codreanu
wykona∏ w znieczuleniu ogólnym pierwszà ca∏kowità parotidektomi´ z zachowaniem nerwu
twarzowego (Codreanu 1892).
W 1907 r. Thomas Carwardine z Bristol Infirmary w Anglii opublikowa∏ w czasopiÊmie
„Lancet” opis parotidektomii z zaoszcz´dzeniem
nerwu VII. Jako pierwszy zasugerowa∏ identyfikacj´ nerwu twarzowego przed przystàpieniem
do resekcji guza przyusznicy. Jak zauwa˝y∏
w swoim doniesieniu: „Poniesione starania i sp´dzony czas zostanà zrekompensowane przez
efekt kosmetyczny” (Carwardine 1907).
Tym samym w XX wieku rozpoczà∏ si´ nowy
okres, w którym podczas operacji Êlinianki przyusznej zacz´to zwracaç uwag´ na zachowanie
równie˝ funkcji nerwu twarzowego.
W 1913 r. Vilray Papin Blair, chirurg z University of Washington, w swojej ksià˝ce „Chirurgia i choroby jamy ustnej i szcz´ki” opisa∏ wypreparowanie nerwu twarzowego przed resekcjà
guza, lokalizujàc nerw w górnej cz´Êci tylnego
brzuÊca mi´Ênia dwubrzuÊcowego (Blair 1913).
W 1921 r. Walter Ellis Sistrunk zaleca∏ natomiast, aby pieƒ nerwu lokalizowaç wstecznie
(ang. retrograde), rozpoczynajàc od identyfikacji
tego, co nazwa∏ „podzia∏em pod˝uchwowym
nerwu” w okolicy kàta ˝uchwy, powierzchownie
do naczyƒ twarzowych. Nast´pnie zaleca∏ preparowanie Êlinianki przyusznej proksymalnie
wzd∏u˝ ga∏àzki nerwu a˝ do g∏ównego pnia nerwu. Jednak˝e inni autorzy wskazywali na cz´ste
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które na nie wp∏ywajà, a czasem przez zgromadzone humory z cia∏a po goràczce” (Adams 1843).
W Êredniowieczu kontynuatorami medycyny
greckiej byli medycy arabscy. Al Razi (865–925 r.
n.e.) opisa∏ pora˝enie nerwu twarzowego odpowiadajàce wspó∏czeÊnie znanemu pora˝eniu
Bella (Tabatabaei i in. 2011).
Renesans w Europie przyniós∏ nowe odkrycia w anatomii gruczo∏ów Êlinowych. Termin
„gruczo∏ Êlinowy” zosta∏ prawdopodobnie po raz
pierwszy u˝yty przez flamandzkiego anatoma
Andreasa Wesaliusza w roku 1543, w 5 rozdziale II tomu dzie∏a „De humani corporis fabrica”
(Vesalius 1543).
W XVII wieku Thomas Wharton opisa∏
w 1656 r. przewód Êlinianki pod˝uchwowej,
Niels Stensen odkry∏ przewód Êlinianki przyusznej w kwietniu 1660 r. (Wharton 1659, Stenonis
1661), a Thomas Bartholin w 1611 r. opisa∏ przewód Êlinianki podj´zykowej (Bartholin 1655).
Do XVII wieku zakres interwencji chirurgicznych w obr´bie Êlinianek by∏ ograniczony
jedynie do nacinania ropni, torbieli i usuwania
∏atwo dost´pnych kamieni (Melo i in. 2017).
W 1648 r. Jean Riolan M∏odszy (1577–1657),
francuski lekarz i anatom, jako pierwszy opisa∏
guz w Êliniance przyusznej, ale nie wspomnia∏
o leczeniu (Nicaise 1895).
Pierwszy opis parotidektomii mo˝na znaleêç
w ksià˝ce niemieckiego chirurga Lorenza Heistera z 1765 r., w której znajduje si´ tak˝e opis
leczenia ˝abki i kamieni w dnie jamy ustnej.
Wspomnia∏ on o trudnych warunkach usuni´cia Êlinianki, jeÊli gruczo∏ przyuszny jest powi´kszony do „monstrualnych rozmiarów”, oraz
o znaczeniu zachowania hemostazy z powodu
odga∏´zieƒ t´tnicy szyjnej zewn´trznej (Heister
1765).
Na poczàtku XIX wieku zacz´to zwracaç
uwag´ na mo˝liwoÊç zachowania nerwu twarzowego podczas operacji gruczo∏u przyusznego,
co mo˝na znaleêç w wyk∏adzie Sharpa Pattisona
z 1833 r., który sprzeciwia∏ si´ obserwacji Charlesa Bella o „niemo˝noÊci ca∏kowitego wyci´cia
gruczo∏u”. George McClellan, profesor chirurgii
z Thomas Jefferson University, wykona∏ pierwszà w Ameryce parotidektomi´ w USA. W ksià˝ce z 1848 r. „Principles and Practice of Surgery”
opisa∏ w∏asne doÊwiadczenia w usuwaniu guzów
Êlinianki przyusznej na podstawie 30 pacjentów,
z których 11 mia∏o wykonanà ca∏kowità parotidektomi´ z poÊwi´ceniem nerwu twarzowego,
a jeden zmar∏ po podwiàzaniu t´tnicy szyjnej
wspólnej (McClellan 1848).
W 1835 r. Alfred Velpeau, autor obszernego
dzie∏a „New Elements of Operative Surgery”,
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wyst´powanie niedow∏adów u pacjentów operowanych tà technikà (Sistrunk 1921).
W 1923 r. dwóch innych autorów, Alfred W.
Adson i Willian O. Ott, opisali podobnà technik´
preparowania wstecznego dodatkowo z preparowaniem proksymalnym ga∏´zi skroniowej (Adson i Ott 1923).
W 1941 r. Hamilton Bailey stwierdzi∏, ˝e
wczeÊniejsze techniki lokalizacji nerwu twarzowego znacznie zwi´ksza∏y ryzyko pora˝enia
nerwu VII, poniewa˝ by∏y zbyt czasoch∏onne
i wymusza∏y du˝à manipulacj´ ga∏àzkami nerwu. Zaproponowa∏ wi´c, aby na poczàtku operacji uwidoczniç guz i decyzj´ co do dalszej operacji podjàç w zale˝noÊci od lokalizacji guza. By∏
jednym z pierwszych, którzy akceptowali opisanà przez L. J. McCormacka w artykule z 1947 r.
koncepcj´ podzia∏u Êlinianki przyusznej na p∏at
powierzchowny – le˝àcy bocznie od p∏aszczyzny
podzia∏u nerwu VII – oraz p∏at g∏´boki – le˝àcy
przyÊrodkowo wzgl´dem nerwu (Bailey 1941,
1947, McCormack, Cauldwell, Anson 1945).
Bailey zmodyfikowa∏ ponadto lini´ ci´cia skórnego wed∏ug Blaira i do dzisiaj metoda ta jest najpopularniejszà drogà dojÊcia do przyusznicy.
W 1951 r. Henry Samuel Shucksmith opisa∏
resekcj´ powierzchownego p∏ata Êlinianki przyusznej po zlokalizowaniu pnia nerwu twarzowego
tu˝ po opuszczeniu otworu rylcowo-sutkowatego i nast´pnie wypreparowaniu poszczególnych
ga∏´zi. Ta technika sta∏a si´ jednà z najpopularniejszych a˝ do dzisiaj (Shucksmith, Boyle, Walls
1951). W tym samym roku Hayes Martin napisa∏,
˝e najlepszà metodà unikni´cia uszkodzenia
nerwu jest rutynowo wykonywana ekspozycja
nerwu twarzowego przed wyci´ciem mià˝szu
gruczo∏u (Martin 1951). Tych dwóch autorów
rozpocz´∏o nowà er´ lokalizacji g∏ównego pnia
nerwu i preparowania w kierunku dystalnym
nerwu twarzowego (ang. antegrade dissection).
Taka metoda operacji jest preferowana tak˝e
wspó∏czeÊnie.
W 1958 r. Patey i Thackery wykazali mo˝liwoÊç istnienia ognisk satelitarnych w gruczolaku wielopostaciowym. Powszechnie uznano
wówczas parotidektomi´ powierzchownà jako
leczenie z wyboru guzów Êliniaki przyusznej
(Patey i Thackery 1958).
W 2016 r. Europejskie Towarzystwo Gruczo∏ów Âlinowych (European Salivary Gland Society,
ESGS) zaprezentowa∏o i zarekomendowa∏o bardziej szczegó∏owà klasyfikacj´ parotidektomii,
uwzgl´dniajàcà pi´ciopoziomowà anatomi´ Êlinianki przyusznej zamiast podzia∏u tylko na p∏at
powierzchowny i g∏´boki. W konsensusie ESGS
zaleca podzia∏ Êlinianki na pi´ç segmentów
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(powierzchowne I i II, g∏´bokie III i IV oraz Êlinianka dodatkowa V) (Quer i in. 2016).
Aby zrozumieç, jak ewoluowa∏y wspó∏czesne
mo˝liwoÊci urzàdzeƒ i standardy post´powania,
warto zapoznaç si´ z historià monitoringu nerwu
twarzowego. Prze∏omowym wydarzeniem w historii neurofizjologii jest pierwsze doÊwiadczenie,
opisane przez w∏oskiego lekarza L. Galvaniego,
który ostatecznie udowodni∏ istnienie zjawisk
elektrycznych w tkankach zwierz´cych. Jego praca zawierajàca wyniki doÊwiadczeƒ zosta∏a opublikowana w 1791 r. pod tytu∏em „De Viribus Elictricitatis in Motu Musculari Commentarius”. Mimo
˝e jego g∏ówna hipoteza, czyli istnienie tzw. elektrycznoÊci zwierz´cej, by∏a b∏´dna, przyspieszy∏a
znacznie prace nad badaniem elektrycznoÊci
i neurofizjologii (Montraville, Green, Licht 1953).
Pierwsza wzmianka o kontrolowaniu czynnoÊci nerwu twarzowego podczas operacji pochodzi z 1898 r. Fedor Krause wykorzysta∏ pràd
galwaniczny do stymulacji nerwu i obserwowa∏
skurcz mi´Êni wyrazowych twarzy podczas zabiegu przeci´cia nerwu Êlimakowego z powodu
szumów usznych. Przez kilka godzin po operacji
chory prezentowa∏ niewielki niedow∏ad nerwu
twarzowego (Krause 1912).
W latach czterdziestych XX wieku dr Herbert Olivecrona wykorzystywa∏ t´ metod´ podczas usuwania nerwiaków nerwu s∏uchowego
w celu unikni´cia uszkodzenia nerwu twarzowego. Podczas operacji asystujàca piel´gniarka
zwraca∏a uwag´ na skurcze mi´Êni mimicznych
twarzy (Givre i Olivecrona 1949).
Rozwój monitoringu nastàpi∏ w latach szeÊçdziesiàtych XX wieku. Do tego czasu podczas
operacji, w których mog∏o dojÊç do uszkodzenia
nerwu twarzowego, zadaniem asysty by∏a wnikliwa obserwacja i dotykowa ocena czynnoÊci skurczowej mi´Êni mimicznych twarzy. Interesujàca
by∏a metoda stosowana w 1965 r. przez Jako.
Wykorzystywa∏ on detektor Êwiat∏a umieszczony
w jamie ustnej i po wykryciu zmiany nat´˝enia
Êwiat∏a przechodzàcego przez policzek podczas
skurczu mi´Êni mimicznych aktywowa∏ sygna∏
dêwi´kowy (Jako 1975). W 1966 r. Parson jako
pierwszy zastosowa∏ stymulacj´ elektrycznà
nerwu twarzowego podczas operacji Êlinianki
przyusznej (Parsons 1966).
Rejestracja czynnoÊci nerwu twarzowego
oparta na elektromiografii zosta∏a opisana po raz
pierwszy w 1979 r. niezale˝nie przez Kenichiro
Sugit´ oraz Tomasa E. Delgado podczas operacji
nerwiaka nerwu s∏uchowego (Sugita i in. 1979,
Delgado i in. 1979). Od tego czasu metoda Êródoperacyjnego monitorowania czynnoÊci nerwu
VII zyskiwa∏a na popularnoÊci. Sugita wprowadzi∏

dodatkowo sygna∏ dêwi´kowy w odpowiedzi
na pobudzenie dochodzàce do rejestratora reagujàcego na skurcz mi´Ênia. Oznacza∏o to natychmiastowà informacj´ dla operujàcego chirurga
i brak koniecznoÊci sta∏ego wpatrywania si´ w monitor przez personel asystujàcy.
W 1980 r. Jack Kartush, David Lilly i Malcolm Graham zmodyfikowali urzàdzenie do rejestracji s∏uchowych potencja∏ów wywo∏anych
z pnia mózgu (BERA firmy Amplaid), aby umo˝liwiç elektrycznà stymulacj´ nerwu twarzowego
i rejestracj´ EMG. Normalny sygna∏ akustyczny
skalibrowany w decybelach zamieniono na stymulacj´ elektrycznà pràdem sta∏ym. Do obs∏ugi
na sali operacyjnej konieczna by∏a obecnoÊç
audiologów, którzy mieli przygotowaç skomplikowany zestaw urzàdzeƒ i ustnie zg∏aszaç chirurgowi ka˝dà odpowiedê EMG widzianà
na oscyloskopie (Kartush i Benscoter 2016).
W 1983 r. Kartush i Prass zaanga˝owali firm´
Nicolet Biomedical do opracowania urzàdzenia
z zastosowaniem ciàg∏ego monitoringu nerwu
twarzowego z rejestracjà EMG. Monitor mia∏
wyÊwietlaç potencja∏ zarówno wizualnie, jak
i informowaç chirurga sygna∏em akustycznym.
Urzàdzenie by∏o proste, wyeliminowano koniecznoÊç ∏àczenia z dodatkowym komputerem
czy uruchamianie dodatkowych aplikacji. Zaprojektowano nowe, „inteligentne” funkcje, takie
jak t∏umienie artefaktów i alarmy ostrzegajàce
chirurga o od∏àczeniu elektrod lub wysokiej
impedancji. Wdro˝ono bram´ elektronicznà, aby
wyciszyç artefakty. Ponadto surowy dêwi´k wydawany przez EMG zosta∏ równie˝ przekszta∏cony w dêwi´k ∏atwo wyró˝niajàcy si´ w otoczeniu
sali operacyjnej. Wprowadzono tony o ró˝nej
wysokoÊci dêwi´ku dla poszczególnych kana∏ów
EMG, aby poinformowaç chirurga, z którego
kana∏u pochodzi odpowiedê. Tony odpowiedzi
zosta∏y ponadto tak zaprogramowane, aby skorelowaç ich g∏oÊnoÊç z amplitudà odpowiedzi
EMG. To urzàdzenie sta∏o si´ znane jako monitor

integralnoÊci nerwu (ang. nerve integrity monitor, NIM) (Haring i in. 2019).
W 1992 r. Michael Gleeson, Tony Strong
i Christopher Hovey opracowali monitor Neurosign – stymulator nerwu twarzowego z diodami
LED zamiast oscyloskopu i powiadomieniem
dêwi´kowym, zapewniajàcy uproszczonà reprezentacj´ amplitudy odpowiedzi (Neurosign, The
Magstim Company Ltd). W kolejnych latach,
w miar´ rozszerzania si´ pola monitorowania
w ró˝nych dziedzinach chirurgii, zosta∏o zaprojektowanych wiele innych urzàdzeƒ. Znajdujà
one zastosowanie zarówno w chirurgii Êlinianek,
jak i mózgu, rdzenia kr´gowego, kr´gos∏upa,
tarczycy i naczyƒ. Wi´kszoÊç nowych urzàdzeƒ
jest ju˝ wyposa˝ona w ekrany dotykowe, du˝à
liczb´ funkcji, a sygna∏ jest analizowany cyfrowo,
co pozwala na wygenerowanie raportu i zapis
na cyfrowym noÊniku pami´ci.
Wspó∏czeÊnie Êródoperacyjny monitoring
nerwu twarzowego jest stosowany coraz powszechniej. Na podstawie ankiet wype∏nionych
przez 123 specjalistów otolaryngologów w Wielkiej Brytanii O’Regan z zespo∏em podajà, ˝e 73%
z nich stosuje monitorowanie nerwu twarzowego podczas parotidektomii (O'Regan, Bharadwaj,
Elders 2008). Natomiast w USA na podstawie
ankiet internetowych wype∏nionych przez 1548
otolaryngologów Lowry i wspó∏pracownicy
stwierdzili, ˝e 60% z nich stosuje monitoring
nerwu twarzowego podczas parotidektomii
(Lowry, Gal, Brennan 2005).
Podsumowujàc, medycyna jest dziedzinà
ulegajàcà ciàg∏ej ewolucji. Skoro XIX wiek
rozpoczà∏ „stulecie chirurgów” (Thorwald
2008), to wydaje si´, ˝e XXI wiek b´dzie w medycynie stuleciem robotów. Niewykluczone, ˝e
za jakiÊ czas b´dziemy dysponowaç robotami,
które delikatnie usunà guzy przyusznicy z wykorzystaniem neuronawigacji i monitoringu nerwu
VII, uzyskujàc mniejszà liczb´ powik∏aƒ ni˝
najlepsi wspó∏czeÊni chirurdzy g∏owy i szyi. ●
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DIAGNOSTYKA I LECZENIE
GUZÓW NOWOTWOROWYCH
ÂLINIANEK PRZYUSZNYCH
prof. dr hab. med. Wojciech Âcierski1, lek. Anna Koniewska1,
dr med. Ewa G∏uszkiewicz2, prof. dr hab. med. Maciej Misio∏ek1,
prof. dr hab. med. Gra˝yna Lisowska1, lek. dent. Robert Warnecki1,
dr hab. med. Pawe∏ Sowa1
DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF PAROTID
GLAND TUMORS
Despite the dynamic progress in medicine and achievements in the area of biological sciences, parotid
tumours remain a major diagnostic and therapeutic
problem. In the light of NCCN guidelines for oncology,
containing also the procedure schemes in parotid
tumours, we reviewed the available literature on
their diagnostics, differentiation and treatment,
basing also on our own experience gained in the Clinical Ward of Otolaryngology and Laryngological
Oncology in Zabrze. Our study emphasizes the role
of imaging (USG, CT, MRI) throughout the diagnostic
process, systematizing and evaluating individual
methods of surgical treatment. Selection of a management method depends on the tumour type, size,
location within a parotid gland and in reference to
adjacent organ structures as well as the anatomical
conditions and the general health status of a patient.
In management of parotid tumours particular attention shall be paid to preservation and the smallest
possible trauma of the facial nerve (VII) passing
through the gland.
(Mag. ORL, 2021, 79, XX, 108–113)
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DIAGNOSTYKA GUZÓW
ÂLINIANKI PRZYUSZNEJ
W diagnostyce nowotworów Êlinianki przyusznej istotne znaczenie ma badanie podmiotowe i przedmiotowe. W∏aÊciwie zebrany wywiad
dostarcza informacji, kiedy guz si´ pojawi∏, jak
szybko roÊnie i czy towarzyszà mu dolegliwoÊci
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Diagnostyka i leczenie guzów nowotworowych Êlinianki przyusznej to wcià˝ powa˝ny problem kliniczny i terapeutyczny pomimo rozwoju
metod diagnostycznych i technik operacyjnych.
Jest to spowodowane znacznà z∏o˝onoÊcià warunków anatomicznych tego regionu, du˝ym
zró˝nicowaniem histologicznym tej grupy nowotworów oraz koniecznoÊcià radykalnego post´powania operacyjnego przy zachowaniu czynnoÊci nerwu twarzowego VII. Najpowa˝niejszym
powik∏aniem operacji usuni´cia guza tego gruczo∏u jest pora˝enie nerwu twarzowego, który
przebiega i rozga∏´zia si´ w jego obr´bie. Z danych literaturowych wynika, ˝e trwa∏e pora˝enie
nerwu twarzowego wyst´puje z cz´stoÊcià
0–7%, a czasowe zmiany w przewodnictwie nerwu VII stwierdzane sà u 8–38% operowanych
chorych (Guzzo i in. 2010). W piÊmiennictwie
podkreÊla si´ wp∏yw wielu czynników na ryzyko
wystàpienia niedow∏adu nerwu VII, takich jak:
lokalizacja guza, jego typ histologiczny, rodzaj
i czas trwania zabiegu operacyjnego, krwawienie Êródoperacyjne, elektrokoagulacja w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 1 cm od nerwu, koniecznoÊç
odpreparowywania jego ga∏´zi od guza. ObecnoÊç u chorego zaburzeƒ ogólnoustrojowych,
niektórych chorób przewlek∏ych (np. cukrzyca),
zaburzeƒ wch∏aniania (np. niedobór witaminy
B12 po resekcji ˝o∏àdka), niedoborów pokarmowych, nadu˝ywania alkoholu mo˝e powodowaç
uszkodzenie nerwów obwodowych, predysponujàc tym samym do jatrogennego uszkodzenia
nerwu twarzowego (Aimoni i in. 2003, Huyett
i in. 2018, Renehan i in. 1999).
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bólowe (cz´sto Êwiadczàce o z∏oÊliwym charakterze nowotworu). W badaniu przedmiotowym
najwa˝niejsze jest badanie palpacyjne, które pozwala oceniç lokalizacj´, spoistoÊç i ruchomoÊç
guza. Badaniem tym ocenia si´ równie˝ obecnoÊç i bolesnoÊç powi´kszonych w´z∏ów ch∏onnych na szyi. Du˝e znaczenie ma badanie obur´czne od strony jamy ustnej i gard∏a, gdy˝
10–20% guzów Êlinianki przyusznej jest zlokalizowanych w p∏acie g∏´bokim. Cz´sto u tych chorych stwierdza si´ uwypuklenie bocznej Êciany
gard∏a lub podniebienia (Guzzo i in. 2010).
W wielu publikacjach podkreÊla si´ du˝e
znaczenie diagnostyczne badania ultrasonograficznego (USG) u chorych z guzami Êlinianki
przyusznej (Alphs, Eisele i Westra 2006, Guzzo
i in. 2010, Matsuda i in. 2018, Nouraei i in.
2005). Badanie to pozwala na dok∏adnà ocen´
zmian po∏o˝onych w p∏acie powierzchownym
Êlinianki przyusznej, natomiast ocena p∏ata g∏´bokiego jest trudniejsza. W badaniu ultrasonograficznym nowotwory niez∏oÊliwe sà dobrze
odgraniczone od mià˝szu Êlinianki, niektóre majà równie˝ charakterystycznà echostruktur´, pozwalajàcà na wst´pnà ocen´ histologicznà guza.
Zmiany o charakterze z∏oÊliwym nie majà wyraênych marginesów, a ich struktura jest niejednorodna. Badanie USG pozwala na lokalizacj´
guza w obr´bie Êlinianki, ocen´ jego rozmiarów
i wst´pnà histologi´, a tak˝e na wykrycie wznowy i guza po stronie przeciwnej w obserwacjach
pooperacyjnych chorych. Cz´sto w piÊmiennictwie badanie to jest uznawane za standard diagnostyczny (Luczewski i in. 2013, Olejniczak i in.
2008, S˛ahin i in. 2017).
Ocen´ histologicznà guza umo˝liwia biopsja
aspiracyjna cienkoig∏owa (BAC), która powinna byç wykonana u ka˝dego chorego z guzem
Êlinianki przyusznej. Ryzyko rozsiewu nowotworu w tkankach, przez które przechodzi ig∏a
biopsyjna, jest ma∏e. BAC stwarza jednak˝e ryzyko wielu wyników fa∏szywie ujemnych. W dost´pnym piÊmiennictwie waha si´ ono w przedziale od 38 do 81% (Alphs, Eisele i Westra
2006, Nouraei i in. 2005). W przypadkach wàtpliwych, klinicznie podejrzanych o proces z∏oÊliwy, konieczne jest wykonanie Êródoperacyjnego
badania histologicznego (badanie doraêne), które umo˝liwi podj´cie w∏aÊciwej decyzji o rozleg∏oÊci zabiegu operacyjnego i wykonaniu operacji w´z∏owej na szyi (Pieƒkowski i in. 2010,
Shkedy i in. 2018, Zbären i in. 2001).
W przypadkach guzów zlokalizowanych
w p∏acie g∏´bokim Êlinianki przyusznej i zmian
podejrzanych o proces z∏oÊliwy konieczne jest
wykonanie badaƒ TK lub MRI z kontrastem.
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Badanie metodà tomografii komputerowej
umo˝liwia mi´dzy innymi szybkie ró˝nicowanie
nacieku zapalnego i ropnia w Êliniance przyusznicy z guzem nowotworowym. MRI w porównaniu z TK pozwala na lepszà ocen´ naciekania
tkanek mi´kkich, koÊci, opon i szerzenia si´ nacieku wzd∏u˝ pni nerwowych i naczyƒ krwionoÊnych. Zarówno za pomocà, TK, jak i MRI mo˝na
oceniç struktury guza i jego granice (Al Ajmi i in.
2018, Guzzo i in. 2010, Zhang i in. 2018).
Od wielu lat trwajà poszukiwania markerów
chorób nowotworowych Êlinianek przyusznych,
jednak brak jednoznacznych dowodów na ich
istnienie (Sowa i in. 2018a, 2018b, 2018c).
LECZENIE GUZÓW
ÂLINIANKI PRZYUSZNEJ
Choroby gruczo∏ów Êlinowych opisywa∏ ju˝
Hipokrates, a za poczàtki ich leczenia operacyjnego (g∏ównie guzów przyusznicy) uwa˝a si´ lata ÊwietnoÊci medycyny egipskiej za panowania
faraonów oraz islamskiej. Staro˝ytni Grecy guzy
Êlinianki przyusznej nazywali obrz´kiem oko∏oma∏˝owinowym. Dopiero w po∏owie XVII wieku
poznano anatomi´ tego gruczo∏u. W 1660 roku
Niels Stensen podczas preparowania g∏owy
owcy zidentyfikowa∏, a nast´pnie opisa∏ przewód
wyprowadzajàcy Êlinianki przyusznej, który
obecnie nazywany jest jego imieniem (przewód
Stenona lub Stensena) (Melo i in. 2017). Parotidektomi´ w leczeniu nowotworu Êlinianki przyusznej po raz pierwszy wykona∏ Betrandie
w 1802 r. Warto przypomnieç, ˝e pierwszà operacjà w narkozie wziewnej z wykorzystaniem eteru,
wykonanà w 1846 r. przez dr. Johna C. Warrena
w Bostonie, by∏a w∏aÊnie resekcja guza Êlinianki
przyusznej. W tych czasach pacjenci, o ile uda∏o
im si´ prze˝yç operacj´ i okres pooperacyjny, pozostawali z defektem kosmetycznym spowodowanym pora˝eniem nerwu twarzowego. Dopiero
od po∏owy XIX wieku zacz´to zwracaç uwag´
na anatomi´ nerwu twarzowego i koniecznoÊç
opracowania technik, które zapewni∏yby dost´p
do resekcji nowotworów przyusznicy z zachowaniem ciàg∏oÊci i funkcji nerwu VII. Pierwsza ca∏kowita parotidektomia z zachowaniem ciàg∏oÊci
nerwu twarzowego zosta∏a wykonana w 1892 r.
przez rumuƒskiego lekarza Condreanu. Po raz
pierwszy zabieg usuni´cia Êlinianki przyusznej
po∏àczony z identyfikacjà i zachowaniem nerwu
twarzowego wykona∏ Thomas Carwardine
w 1907 roku (Melo i in. 2017).
W czasach wspó∏czesnych metodà z wyboru
w leczeniu nowotworów Êlinianki przyusznej
jest leczenie operacyjne. Zgodnie z zaleceniami
National Comprehensive Cancer Network

Wed∏ug propozycji ESGS Êlinianka przyuszna dzieli si´ na pi´ç stref I – górna cz´Êç p∏ata powierzchownego, II – cz´Êç dolna tego p∏ata, III – dolna cz´Êç p∏ata g∏´bokiego, IV – górna cz´Êç p∏ata
g∏´bokiego i V – Êlinianka przyuszna dodatkowa
(ryc. 1, 2) (Quer i in. 2016).
Wed∏ug ESGS o wyborze w∏aÊciwej metody
leczenia operacyjnego guzów ∏agodnych Êlinianki przyusznej powinny decydowaç trzy czynniki:
rozpoznanie histologiczne, wielkoÊç guza i jego
lokalizacja w Êliniance. Bioràc pod uwag´ wst´pne rozpoznanie histologiczne, wyodr´bniono
trzy grupy guzów: gruczolak wielopostaciowy

Ryc. 1. Podzia∏ Êlinianki przyusznej na 5 stref (wg
ESGS)

Ryc. 2. Obraz pooperacyjny lewej Êlinianki przyusznej:
A – p∏at powierzchniowy; B – p∏at g∏´boki;
C – p∏at dodatkowy; D – przewód wyprowadzajàcy;
N – ga∏´zie nerwu twarzowego

▲

(NCCN) w przypadku nowotworów z∏oÊliwych
standardem post´powania jest leczenie chirurgiczne po∏àczone z jednoczasowà operacjà uk∏adu ch∏onnego szyi (Hirshoren i in. 2018, Ma i in.
2018). Radioterapia mo˝e byç stosowana jako leczenie uzupe∏niajàce ewentualnie z wyboru
w sytuacji braku zgody pacjenta na zabieg operacyjny lub jako leczenie paliatywne (Kirkbride
i in. 2001, Pietniczka-Za∏´ska i Kukwa 2008).
Obowiàzujàca do roku 2017 nomenklatura zabiegów operacyjnych w obr´bie tego gruczo∏u
wyró˝nia∏a: enukleacj´ guza, zewnàtrztorebkowe usuni´cie guza (parotidektomia powierzchowna cz´Êciowa), parotidektomi´ powierzchownà ca∏kowità, parotidektomi´ ca∏kowità
zachowawczà, ca∏kowità radykalnà i poszerzonà.
Wybór metody operacyjnej zale˝y przede
wszystkim od charakteru guza, jego lokalizacji
i rozleg∏oÊci. Enukleacja guza bez marginesu
zdrowych tkanek nie powinna byç wykonywana.
W ˝adnym wypadku nie jest zalecane proste wy∏uszczenie guza w obr´bie Êlinianki przyusznej,
gdy˝ pozostawienie tkanki gruczo∏owej z bezpoÊredniego sàsiedztwa nowotworu (najcz´Êciej
gruczolaka wielopostaciowego) mo˝e doprowadziç do póênych wznów miejscowych z mikroskopijnych ognisk satelitarnych, a naruszenie
ciàg∏oÊci torebki guza – do rozsiewu i wznów
w operowanym polu. Jedyne wskazanie dla tej
procedury to po∏o˝ony powierzchownie w mià˝szu gruczo∏u w´ze∏ ch∏onny, w którym na podstawie BAC rozpoznano wst´pnie ch∏oniaka
(Luczewski i in. 2013, Pieƒkowski i in. 2010).
Od wielu lat w kr´gach chirurgów g∏owy
i szyi toczy si´ dyskusja na temat optymalnego
wyboru metody operacyjnej u chorych z ∏agodnymi nowotworami Êlinianki przyusznej. Wi´kszoÊç problemów wynika∏a z braku w∏aÊciwej
oceny rozleg∏oÊci guza, nieuporzàdkowanego
nazewnictwia oraz nieprecyzyjnej kwalifikacji
chorych do odpowiedniego typu zabiegu operacyjnego.
W 2017 roku pojawi∏y si´ nowe standardy post´powania w przypadkach nowotworów ∏agodnych Êlinianki przyusznej, opracowane przez Europejskie Towarzystwo Gruczo∏ów Âlinowych (European Salivary Gland Society – ESGS). Klasyfikacja
zabiegów operacyjnych Êlinianki przyusznej zosta∏a oparta na podziale tego gruczo∏u na pi´ç obszarów (stref). Granicà dzielàcà mià˝sz Êlinianki przyusznej na cz´Êç górnà i dolnà jest linia ∏àczàca
miejsce podzia∏u pnia nerwu twarzowego (na ga∏àê skroniowo-twarzowà i szyjno-twarzowà)
z przewodem wyprowadzajàcym Stenona. Umownie cz´Êç górna koresponduje z ga∏´zià skroniowo-twarzowà, a dolna z szyjno-twarzowà nerwu VII.

www.magazynorl.pl

110

(guz mieszany), guz Warthina oraz grupa trzecia,
w której znalaz∏y si´ wszystkie pozosta∏e rozpoznania. Oceniajàc rozleg∏oÊç guza przyj´to, ˝e
granicznà wielkoÊcià zmieniajàcà jego klasyfikacj´ jest rozmiar 3 cm. Ârednie rozmiary Êlinianki
przyusznej to 66 mm (wysokoÊç) i 46 mm (szerokoÊç). Guz wielkoÊci powy˝ej 3 cm obejmuje
w wi´kszoÊci przypadków wi´cej ni˝ jednà stref´
gruczo∏u. Przy okreÊlaniu lokalizacji guza przyj´to dwa terminy: po∏o˝enie (powierzchowne i g∏´bokie) oraz odleg∏oÊç od granicy gruczo∏u. Po∏o˝enie powierzchowne oznacza, ˝e guz le˝y blisko
zewn´trznej powierzchni i jest widoczny po wypreparowaniu p∏ata skórnego i ods∏oni´ciu mià˝szu Êlinianki. Po∏o˝enie obwodowe (blisko granicy gruczo∏u) oznacza, ˝e guz jest zlokalizowany
bli˝ej ni˝ 5 mm od granicy Êlinianki (Quer i in.,
2016, 2017).
Wszystkie zabiegi operacyjne guzów nowotworowych Êlinianki przyusznej mo˝na wg ESGS
podzieliç na parotidektomie i zewnàtrztorebkowe
usuni´cie guza (ang. extracapsullar dissection
– ECD). O ECD mówimy wówczas, gdy podczas
zabiegu nie lokalizowano ani nie preparowano
nerwu twarzowego lub usuni´to mniej ni˝ jednà
stref´ Êlinianki. Bezwzgl´dnie wymagane jest
wykonywanie zabiegu z neuromonitoringiem
nerwu VII. Uwidaczniane sà jedynie ga∏´zie nerwu b´dàce w najbli˝szym sàsiedztwie guza. Guz
usuwany jest wraz z co najmniej 5 mm warstwà
zdrowej tkanki gruczo∏owej le˝àcej obwodowo.
W odró˝nieniu od ECD, jeÊli preparowany jest
nerw twarzowy i usuwany fragment Êlinianki,
zabieg powinien si´ nazywaç parotidektomià.
W opisywaniu parotidektomii podaje si´ stron´
zabiegu (prawa, lewa), zakres resekcji (strefy
od I do V) oraz zakres usuni´tych struktur pozaÊliniankowych (np. nerw VII, mi´sieƒ ˝wacz,
skóra, koÊç wyrostka sutkowego i in.) (Quer i in.
2016, 2017).
Propozycja rozleg∏oÊci zabiegu operacyjnego
dla guzów typu gruczolaka wielopostaciowego
opiera si´ na podziale na cztery kategorie
uwzgl´dniajàce wielkoÊç i lokalizacj´ guza (tab. I).
Propozycje zabiegów Êlinianki przyusznej
w guzach mieszanych wg ESGS sà nast´pujàce:
Kategoria I – ECD lub parotidektomia obejmujàca jednà stref´ Êlinianki.
Kategoria II – parotidektomia obejmujàca
jednà stref´ (o ile to mo˝liwe) lub dwie strefy
(je˝eli jest taka koniecznoÊç).
Kategoria III i IV – konwencjonalna parotidektomia z obszarem resekcji uwarunkowanym
rozleg∏oÊcià guza (Quer i in. 2017).
Guzy Warthina lokalizujà si´ najcz´Êciej
w dolnej cz´Êci p∏ata powierzchownego, sà cz´sto
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wieloogniskowe i czasami wyst´pujà obustronnie (zjawisko obserwowane zw∏aszcza u osób palàcych tytoƒ). Nie wykazujà tendencji do zez∏oÊliwienia. W odró˝nieniu od guza mieszanego
nie tworzà guzków satelitarnych.
Propozycje zabiegów Êlinianki przyusznej
w guzach Warthina wg ESGS to:
Kategoria I – ECD lub parotidektomia obejmujàca jednà stref´ Êlinianki.
Kategoria II – ECD lub parotidektomia obejmujàca jednà stref´ Êlinianki.
Kategoria III i IV – konwencjonalna parotidektomia z obszarem resekcji uwarunkowanym
rozleg∏oÊcià guza (Quer i in. 2017).
Poza radykalnym usuni´ciem zmiany nowotworowej Êlinianki przyusznej istotnym etapem
zabiegu jest lokalizacja, monitorowanie i zachowanie czynnoÊci nerwu twarzowego (Huyett i in.
2018). Kluczowà rol´ w identyfikacji nerwu
VII odgrywajà punkty orientacyjne, do których
zaliczamy ˝y∏´ za˝uchwowà, szczelin´ b´benkowo-sutkowà, tzw. tragal point, tylny brzusiec
mi´Ênia dwubrzuÊcowego i wyrostek rylcowaty.
Uwa˝a si´, ˝e szczelina b´benkowo-sutkowa pozwala na lokalizacj´ pnia nerwu VII z dok∏adnoÊcià nawet do 3 mm. Pieƒ nerwu twarzowego
mo˝e byç te˝ identyfikowany jako Êrodek trójkàta utworzonego przez po∏àczenie trzech jego
wierzcho∏ków: stawu skroniowo-˝uchwowego,
wyrostka sutkowatego i kàta ˝uchwy (Pereira
i in. 2004). Standardem post´powania w leczeniu operacyjnym guzów nowotworowych Êlinianek przyusznych sta∏o si´ równie˝ wykorzystywanie urzàdzeƒ do monitorowania funkcji nerwu twarzowego. Wi´kszoÊç autorów zaleca jego
stosowanie w ka˝dym przypadku operowanego
guza (Renehan i in. 1999, Lim i in. 2005, Klintworth i in. 2010, Wong i Shetty 2017).

Tabela I. Klasyfikacja guzów ∏agodnych Êlinianki
przyusznej uwzgl´dniajàca rozmiar i lokalizacj´
guza (wed∏ug ESGS)
Kategoria

Rozmiar – Lokalizacja

I

Guz ≤ 3 cm, powierzchowny,
ruchomy i po∏o˝ony obwodowo

II

Guz ≤ 3 cm, po∏o˝ony g∏´boko
lub daleko od brzegu gruczo∏u

III

Guz > 3 cm, obejmujàcy 2 strefy
Êlinianki

IV

Guz > 3 cm, obejmujàcy wi´cej
ni˝ 2 strefy Êlinianki

PODSUMOWANIE
Wybór w∏aÊciwej metody leczenia operacyjnego
jest niezmiernie istotny dla dalszego rokowania.
Mo˝liwy jest on tylko w przypadku przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki z uwzgl´dnieniem chorób wspó∏istniejàcych u pacjenta, które
mog∏yby wp∏ynàç na przebieg leczenia. Istotne
jest zachowanie nie tylko doszcz´tnoÊci usuni´cia

zmiany, ale i efektu kosmetycznego, na który sk∏ada si´ wyglàd blizny pooperacyjnej i zachowanie
unerwienia mi´Êni mimicznych twarzy. W dobie
swobodnego przep∏ywu informacji odpowiednià
strategi´ terapeutycznà ustala si´ na podstawie
opublikowanych wytycznych i doÊwiadczeƒ wielooÊrodkowych. ●
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BADANIE NARZÑDU RÓWNOWAGI
WCZORAJ I DZIÂ
dr med. Katarzyna MiÊkiewicz-Orczyk
THE ASSESSMENT OF THE BALANCE ORGAN
YESTERDAY AND NOW
Dizziness and imbalance are a common disease
symptom reported by almost 15-20% of adults in the
world. The diagnosis and treatment of patients with
vertigo has long become an interdisciplinary problem.
The classic divisions of disease entities known from
laryngology textbooks often blur at the interface
between laryngology, neurology, internal diseases.
The development of methods of objective examination
of the balance organ facilitated the final diagnosis.
However, do we not forget how important a physical
examination is? Are we sure that we know much
more about the functioning of the balance organ
than the precursors of research on the anatomy and
physiology of the equilibrium organ who lived in the
19th century? The aim of the work is to try to
answer the above questions.
(Mag. ORL, 2021, 79, XX, 115–120)
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Zawroty g∏owy oraz zaburzenia równowagi
sà cz´stym objawem chorobowym zg∏aszanym
przez niemal 15–20% doros∏ych osób na Êwiecie
(Neuhauser 2016). U ich pod∏o˝a mo˝e le˝eç dysfunkcja zarówno cz´Êci obwodowej, jak i oÊrodkowej narzàdu równowagi, mogà one mieç tak˝e
pod∏o˝e psychogenne. Najcz´stszà przyczynà
b∏´dnikowych zawrotów g∏owy sà ∏agodne po∏o˝eniowe zawroty g∏owy (Bhattacharyya i in. 2017,
von Brevern i in. 2015). Do rzadziej wyst´pujàcych przyczyn obwodowych zawrotów g∏owy
mo˝na zaliczyç zapalenie nerwu przedsionkowego (ang. neuronitis vestibularis) czy chorob´
Méniere’a. WÊród przyczyn pozab∏´dnikowych zawrotów g∏owy w literaturze wymienia si´ wiele
chorób, m.in. schorzenia o pod∏o˝u neurologicznym (choroby naczyniowe mózgowia, guzy mózgu, stwardnienie rozsiane, padaczka, migrena,
urazy mózgowia), choroby sercowo-naczyniowe
(nadciÊnienie t´tnicze, zaburzenia rytmu serca,
mia˝d˝yca) lub schorzenia o pod∏o˝u autoimmunologicznym (toczeƒ rumieniowaty uk∏adowy,
choroba Beh˜eta, zespó∏ Cogana) (Shea 1993,
Goebel 2015, Strupp i Brandt 2008).
MnogoÊç jednostek chorobowych, wÊród
których zawroty g∏owy mogà byç objawem
wspó∏istniejàcym, jest tak du˝a, ˝e diagnozowanie i leczenie chorych cierpiàcych z powodu zawrotów g∏owy ju˝ dawno sta∏o si´ zagadnieniem
interdyscyplinarnym. Pacjent z tym objawem
bywa dla lekarza zagadkà trudnà do rozwik∏ania
poniewa˝ na styku laryngologii, neurologii, chorób wewn´trznych czy psychiatrii nierzadko
zacierajà si´ klasyczne podzia∏y jednostek chorobowych znanych z podr´czników laryngologii.
Rozwój metod obiektywnego badania narzàdu
równowagi z jednej strony u∏atwia postawienie
ostatecznego rozpoznania. Dzi´ki nowoczesnemu oprogramowaniu komputerowemu mo˝liwe
jest w sposób graficzny obrazowanie dysfunkcji
ró˝nych poziomów narzàdu równowagi. Zach∏ysn´liÊmy si´ nowoczesnà technologià, czasami
zapominajàc, jak wa˝ne jest jednak badanie podmiotowe i przedmiotowe, a skrupulatnie zebrany wywiad od chorego mo˝e wnieÊç w proces
diagnozy i leczenia wi´cej ni˝ niejedno badanie
dodatkowe. Czy aby na pewno wiemy dziÊ o wiele

wi´cej na temat funkcjonowania narzàdu równowagi ni˝ dziewi´tnastowieczni prekursorzy
badaƒ nad anatomià i fizjologià tego narzàdu?
Celem pracy jest próba odpowiedzi na to pytanie.
Historia otoneurologii rozpocz´∏a si´ ju˝
w XVI wieku, kiedy to w∏oski anatom Gabriele
Falloppio w 1561 r. na podstawie badaƒ na go∏´biach jako pierwszy opisa∏ kana∏y pó∏koliste
w uchu wewn´trznym (Pappas 1996). Na prawdziwy rozkwit badaƒ nad cz´Êcià obwodowà narzàdu równowagi trzeba by∏o jednak poczekaç
do XIX wieku, kiedy to francuski anatom i fizjolog Jean Pierre Flourens w 1825 r. opisa∏ rol´
ucha wewn´trznego w utrzymaniu równowagi.
Dowiód∏ bowiem, ˝e zniszczenie kana∏ów pó∏kolistych u go∏´bi powoduje dziwne ruchy wirowe,
jakie wykonujà podczas prób wznoszenia si´
do lotu (Lustig, Jackler, Mandelcorn 1998).
W 1861 r. Prosper Méniere powiàza∏ zwiàzek
pomi´dzy zawrotami g∏owy a uszkodzeniem narzàdu przedsionkowego, a nie tylko, jak dotàd
sàdzono, schorzeniami mózgu czy mó˝d˝ku
(Lascaratos i Poulakou-Rebelakou 1999). Niewàtpliwym wizjonerem tamtych lat by∏ Robert
Bárány (1876–1936), austriacki otiatra, który
poÊwi´ci∏ ca∏e swoje ˝ycie zawodowe badaniom
narzàdu równowagi, za co w 1914 r. otrzyma∏
Nagrod´ Nobla (Bracha i Yong Tan 2015). Robert
Bárány jest uznawany za ojca otoneurologii,
który w swoich badaniach skupia∏ si´ na próbie
kalorycznej oraz ocenie oczoplàsów indukowanych bodêcem cieplnym. By∏ równie˝ prekursorem prób kinetycznych na fotelu obrotowym.
W swoich badaniach k∏ad∏ nacisk na charakter
odpowiedzi ucha wewn´trznego na bodêce kaloryczne, którym poddawa∏ obwodowy receptor
równowagi. Nie by∏ pierwszym naukowcem,
który tego dokona∏, jako pierwszy jednak zebra∏
dotychczas znane informacje i wyciàgnà∏ z nich
wnioski na temat funkcjonowania narzàdu równowagi. Kiedy diagnozujemy chorych z zawrotami g∏owy, korzystamy po dziÊ dzieƒ z dorobku
jego pracy.

PRÓBY KINETYCZNE
Próby kinetyczne na fotelu obrotowym
Bárány’ego pozwalajà na badanie odruchu
przedsionkowo-ocznego (ang. vestibulo-ocular
reflex, VOR) z kana∏u pó∏kolistego poziomego
(Eviatar 1970, Baloh, Sills, Honrubia 1979).
Bodêcem u˝ywanym podczas ich wykonywania
jest ruch fotela obrotowego, który stymuluje
b∏´dniki w zakresie niskich lub Êrednich cz´stotliwoÊci (0,005–0,64 Hz) w zale˝noÊci od rodzaju wybranego testu (Maes i in. 2008). Protokó∏
badania najcz´Êciej sk∏ada si´ z próby obrotowej
i/lub próby wahad∏owej. Podczas badania oceniamy:

▲

PRÓBA KALORYCZNA
Próba kaloryczna to badanie cz´Êci obwodowej narzàdu równowagi. Dra˝nienie bodêcem
cieplnym (woda lub powietrze) narzàdu osklepkowego pozwala na uzyskanie oczoplàsu kalorycznego, którego analiza umo˝liwia ocen´ symetrii
odpowiedzi pomi´dzy b∏´dnikiem prawym i lewym (Maes i in. 2007). Próba kaloryczna bada
odruch przedsionkowo-oczny (ang. vestibulo-ocular reflex, VOR) za pomocà stymulacji
bodêcem cieplnym kana∏u pó∏kolistego poziomego. Podanie bodêca do ucha wywo∏uje zmian´

temperatury Êródch∏onki, a w konsekwencji
ruch rz´sek w komórkach zmys∏owych baƒki kana∏u pó∏kolistego poziomego. Badanie chorego
przeprowadza si´ na le˝àco z g∏owà przygi´tà
o 30° (ustawienie kana∏u pó∏kolistego poziomego
pionowo, baƒkà do góry). Obj´toÊç wody podawanej do ucha wynosi min. 200 ml, a temperatury bodêca to +30°C i +44°C (Van Der Stappen,
Wuyts, Van de Heyning 2000). Czas trwania ka˝dej próby wynosi 30 s, podczas gdy obserwacja
odpowiedzi na bodziec kaloryczny – 90 s.
Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e w próbie kalorycznej
stosujemy niefizjologiczny bodziec niskocz´stotliowÊciowy (≈ 0,01 Hz), a odpowiedê uzyskana
dotyczy ga∏´zi górnej nerwu przedsionkowego.
Niewàtpliwà zaletà próby kalorycznej jest jej
powszechna dost´pnoÊç. Badanie to pozwala
na ocen´ funkcji narzàdu osklepkowego ka˝dego
b∏´dnika z osobna. Umo˝liwia monitorowanie
przebiegu schorzeƒ b∏´dnika, prognozuje skutecznoÊç rehabilitacji przedsionkowej oraz szanse na wyleczenie.
Próba kaloryczna nie jest jednak badaniem
wolnym od wad. Nie nale˝y zapominaç, ˝e badanie obarczone jest ryzykiem b∏´du technicznego,
jak równie˝ wymaga doÊwiadczenia w interpretacji wyników. Szeroki zakres normy szczytowej
pr´dkoÊci wolnej fazy oczoplàsu (SPV: 15–30°/s
dla wody zimnej i 12–31°/s dla wody ciep∏ej) jak
i przewagi kierunkowej (DP: 19–29%) stwarza
trudnoÊci interpretacyjne w porównywaniu wyników u chorych, którzy wykonywali badania
w ró˝nych pracowniach diagnostycznych (Zamys∏owska-Szmytke i Âliwiƒska-Kowalska 2011).
Znaczàcym utrudnieniem jest równie˝ brak
norm w zale˝noÊci od wieku chorych. Ró˝nice
w badowie anatomicznej koÊci skroniowej mogà
mieç wp∏yw na wynik badania, poniewa˝ „przeszkoda” w uchu zewn´trznym czy Êrodkowym
mo˝e upoÊledzaç stymulacj´ kalorycznà kana∏u
pó∏kolistego poziomego.

www.magazynorl.pl

116

– wspó∏czynnik nadà˝ania (ang. gain), tzn.
stosunek pr´dkoÊci fotela do ruchów oka,
– faz´ (ang. velocity), tzn. stosunek czasowej
zale˝noÊci ruchów fotela do ruchów oka,
– przewag´ (ang. preponderance), tzn. porównanie wartoÊci oczoplàsu przy ruchu
fotela w stron´ prawà i lewà.
Próba obrotowa: badanie pacjenta przeprowadza si´ na siedzàco z g∏owà przygi´tà do klatki
piersiowej o 30°, co pozwala na ustawienie kana∏u
pó∏kolistego poziomego w p∏aszczyênie poziomej.
Przy zamkni´tych oczach fotel obrotowy wykonuje
dwa pe∏ne obroty zgodnie z kierunkiem ruchów
zegara, dwa w stron´ przeciwnà. SzybkoÊç obrotu
fotela powinna wynieÊç 100°/s. Dzi´ki zadzia∏aniu
bodêcem kinetycznym na b∏´dniki pojawia si´
oczoplàs indukowany obrotem. Podczas obrotu fotela obserwujemy oczoplàs obrotowy (o kierunku
zgodnym z ruchem fotela), a po jego zatrzymaniu
oczoplàs poobrotowy (o kierunku przeciwnym
do ruchu fotela). Wykonana próba pozwala oceniç
symetri´ odpowiedzi odruchu podczas- i poobrotowego, której norma mieÊci si´ w granicach
do 20–25% asymetrii.
Próba wahad∏owa: badanie pacjenta przeprowadza si´ na siedzàco z g∏owà przygi´tà
do klatki piersiowej o 30°, co pozwala na ustawienie kana∏u pó∏kolistego poziomego w p∏aszczyênie poziomej. U˝ycie fotela obrotowego
pozwala poddawaç chorego dzia∏aniu wychyleƒ
o amplitudzie narastajàco-malejàcej oraz cz´stotliwoÊci 0,1 Hz przy pr´dkoÊci Vmax = 100°/s.
Czas trwania ka˝dej próby w protokole próby
wahad∏owej wynosi 20 s. Dzi´ki dzia∏aniu
na b∏´dniki bodêca o zmiennej amplitudzie mo˝liwa jest ocena:
– wzrokowego odruchu przedsionkowo-okoruchowego (ang. visually vestibulo-ocular
reflex, VVOR), gdy badamy pacjenta w pozycji siedzàcej, z oczami otwartymi jednoczeÊnie, podczas wychyleƒ fotela do boku
dzia∏amy wzrokowym bodêcem optokinetycznym. Uzyskujemy w ten sposób oczoplàs optokinetyczny. Dla tej próby wspó∏czynnik nadà˝ania wynosi powy˝ej 0,9;
– odruchu przedsionkowo-ocznego (ang. vestibulo-ocular reflex, VOR), gdy badamy
pacjenta w pozycji siedzàcej, z oczami zamkni´tymi, podczas wychyleƒ fotela do boku
obserwujemy oczoplàs pochodzenia przedsionkowego. Dla tej próby wspo∏czynnik
nadà˝ania wynosi powy˝ej 0,5;
– oczoplàsu wynikajàcego z pobudzenia receptorów szyi (ang. cervico-ocular reflex,
COR), gdy badamy pacjenta w pozycji siedzàcej, z oczami zamkni´tymi jednocze-
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Ênie, z unieruchomionà g∏owà, a ruchy
tu∏owia w lewo i w prawo odbywajà si´
synchronicznie wraz z ruchami fotela. Dla
tej próby wspo∏czynnik nadà˝ania wynosi
poni˝ej 0,4.
Zaletà prób kinetycznych jest niewàtpliwie
ocena funkcji narzàdu osklepkowego poddanego
dzia∏aniu bodêca w zakresie niskich i Êrednich
cz´stotliwoÊci. Pozwala to na ocen´ odpowiedzi
b∏´dników na bodziec bardziej fizjologiczny ni˝
w próbie kalorycznej i zbli˝ony do Êrodowiska
naturalnego. Testy kinetyczne mogà byç wykonywane u chorych ze schorzeniami ucha Êrodkowego, a badanie to jest przyjazne dla wi´kszoÊci
pacjentów, równie˝ dla dzieci. Nie nale˝y jednak
zapominaç, ˝e u dzieci testy kinetyczne cz´sto
wykazujà wy˝szà wartoÊç wspó∏czynnika nadà˝ania ni˝ u doros∏ych. JednoczeÊnie mo˝e nie
byç odpowiedzi pod postacià oczoplàsu u dzieci
zdrowych, szczególnie do 4 r.˝., cz´Êciej u wczeÊniaków z niskà masà urodzeniowà (Eviatar
i Eviatar 1979). Próby na fotelu wahad∏owym sà
uwa˝ane za z∏oty standard w diagnostyce obustronnej arefleksji b∏´dników (Strupp i in. 2017).
Pozwalajà monitorowaç w czasie proces powrotu
kompensacji i „zdrowienia” b∏´dników.
Do wad prób kinetycznych z pewnoÊcià nale˝y brak mo˝liwoÊci badania ka˝dego b∏´dnika
z osobna. Wielu lekarzy zapomina bowiem, ˝e
wynik badania jest sumà odpowiedzi na bodziec
kinetyczny z obu b∏´dników. A sam wynik, bez
potwierdzenia go innymi badaniami oraz bez korelacji z badaniem „przy∏ó˝kowym” chorego narzàdu równowagi, nie da odpowiedzi na pytanie,
po której stronie dosz∏o do uszkodzenia b∏´dnika. Poza tym porównywanie wyników badaƒ
wykonywanych w ró˝nych pracowniach diagnostycznych sprawia trudnoÊci interpretacyjne,
albowiem wyniki mogà si´ ró˝niç wartoÊciami
normatywnymi. Wa˝nà cechà ograniczajàcà t´
metod´ badania jest wp∏yw „b∏´du ludzkiego”,
wynikajàcy z braku koncentracji chorego na badaniu. Wspó∏czynnik nadà˝ania jest bowiem
wskaênikiem zale˝nym od poziomu skupienia si´
chorego na badaniu, a tym samym stres, znudzenie, rozkojarzenie pacjenta podczas badania b´dà wp∏ywaç fa∏szywie na jego wartoÊci (Barnes,
1993). Nie nale˝y zapominaç, ˝e test fotela obrotowego wykonany z przyspieszeniem mniejszym
ni˝ ≈100°/s jest badaniem mniej czu∏ym w rozpoznawaniu jednostronnego upoÊledzenia funkcji b∏´dnika ni˝ vHIT czy próba kaloryczna (Wall,
Black, Hunt 1984). Istotnym ograniczeniem
w wykorzystaniu tej metody do badaƒ jest równie˝ ma∏a dost´pnoÊç sprz´tu i wysoki koszt
fotela obrotowego.

przedsionkowego. Umo˝liwia to poszerzenie
diagnostyki i lokalizacj´ miejsca uszkodzenia
w takich schorzeniach, jak choroba Méniere’a,
neuronitis vestibularis czy guzy nerwu przedsionkowo-Êlimakowego. Badanie VEMP pozwala
monitorowaç post´py wymienionych chorób
i proces leczenia chorych. Jest szybkie w wykonaniu i nieinwazyjne. Mo˝liwe jest do wykorzystania u chorych g∏uchych bàdê z g∏´bokim
niedos∏uchem. Nale˝y pami´taç, ˝e w badaniu
cVEMP przy stymulacji bodêcem drogà powietrznà otrzymujemy pobudzenie z jednego
przedsionka. Podczas gdy podanie bodêca drogà
przewodnictwa kostnego lub za pomocà wibracji
pobudza przedsionki po obu stronach (Papathanasiou i in. 2014).
Do wad badania VEMP z pewnoÊcià nale˝y
zaliczyç wp∏yw b∏´du technicznego na wynik
badania, takiego jak zmienna intensywnoÊç
bodêca dêwi´kowego czy wibracyjnego lub
umiejscowienie elektrody rejestrujàcej si∏´ skurczu mi´Ênia. U osób zdrowych powy˝ej 60 r.˝.
mo˝e nie byç odpowiedzi bàdê jej amplituda
mo˝e byç obni˝ona a próg pobudzenia wi´kszy
w porównaniu do osób m∏odszych (Macambira
i in. 2017). Trzeba to wziàç pod uwag´ podczas
interpretacji wyników badaƒ. Z kolei u dzieci
latencja fali p13 i n23 w badaniu cVEMP jest
krótsza ni˝ u doros∏ych (krótsza szyja, krótsza
droga odruchu), a w badaniu oVEMP u zdrowych
dzieci do 3–4 r.˝. odpowiedzi mogà byç nieobecne (Janky i Rodriguez 2018). Istnieje równie˝
ryzyko uszkodzenia s∏uchu dêwi´kiem o wysokiej cz´stotliwoÊci podczas badania cVEMP
(np. u dzieci) (Rosengren, McAngus Todd, Colebatch 2005). Pewnà trudnoÊç mo˝e sprawiç
wykonanie badania cVEMP u osób starszych ze
wspó∏istniejàcymi zmianami zwyrodnieniowymi
w odcinku szyjnym kr´gos∏upa. Du˝ym ograniczeniem tej metody jest równie˝ wcià˝ ma∏a
dost´pnoÊç sprz´tu na rynku zwiàzana z wysokà
cenà urzàdzenia.
vHIT
Badanie Video Hit Impuls Test (vHIT) to graficzny zapis odruchu przedsionkowo-ocznego
(ang. vestibulo-ocular reflex, VOR) dla ka˝dego
kana∏u pó∏kolistego z osobna (MacDougall i in.
2009). Opiera si´ na obiektywnej wideorejestracji przy∏ó˝kowego badania Hit Impuls Test (HIT
test), które zosta∏o opisane po raz pierwszy ju˝
w 1988 r. (Halmagyi i Curthoys 1988). System
rejestrujàcy (video-HIT) umo˝liwia rejestracj´
ruchów oka badanego wzgl´dem biernych ruchów g∏owy w p∏aszczyênie ka˝dego badanego
kana∏u pó∏kolistego z osobna.
www.magazynorl.pl
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MIOGENNE PRZEDSIONKOWE
POTENCJA¸Y WYWO¸ANE
Dzi´ki zastosowaniu badania VEMP jesteÊmy
w stanie oceniç funkcj´ narzàdu otolitowego. Podanie bodêca dêwi´kowego do ucha drogà przewodnictwa powietrznà generuje ipsilateralne pobudzenie woreczka, który drogà odruchu woreczkowo-szyjnego pobudza nerw przedsionkowy dolny,
w konsekwencji powodujàc skurcz mi´Ênia mostkowo-obojczykowo-sutkowego (cVEMP) (Colebatch
i Halmagyi 1992). Z kolei podanie bodêca wibracyjnego do ucha za poÊrednictwem przewodnictwa
kostnego wywo∏uje kontrlateralne pobudzenie ∏agiewki, która w odruchu ∏agiewkowo-ocznym pobudza nerw przedsionkowy górny i w konsekwencji
wyzwala skurcz mi´Ênia skoÊnego dolnego oka
(oVEMP) (Curthoys i Manzari 2013).
Badanie cVEMP wykonuje si´ w pozycji
le˝àcej, z g∏owà przygi´tà do mostka 30° oraz
skr´conà minimum 45° w stron´ przeciwnà
do ucha stymulowanego w celu wzbudzenia
napi´cia mi´Ênia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. Do stymulacji u˝ywa si´ bodêca dêwi´kowego, który jest podawany drogà powietrznà.
Do tego celu wykorzystuje si´ trzask o cz´stotliwoÊci 500 dB i nat´˝eniu 100 dB podawany
do badanego ucha przez 5 s. Odpowiedê uzyskujemy pod postacià dodatniego za∏amka p13 o latencji ≈13 ms oraz ujemnego za∏amka n 23 o latencji ≈ 23 ms. Oceniamy wartoÊç wspó∏czynnika asymetrii amplitudy P–N odpowiedzi dla obu stron,
która powinna byç nie wi´ksza ni˝ < 35%. Badane potencja∏y majà charakter krótkolatencyjny
(Colebatch, Halmagyi, Skuse 1994, Rosengren
i in. 2019).
Badanie oVEMP wykonuje si´ w pozycji le˝àcej z g∏owà przygi´tà do mostka 30°. Poleca si´
pacjentowi fiksowaç wzrok na punkcie usytuowanym oko∏o 30° do góry w linii pionowej w celu relaksacji mi´Ênia skoÊnego dolnego oka przeciwstronnego. Elektrody odczytujàce potencja∏
z mi´Ênia okoruchowego umieszcza si´ 2 cm poni˝ej dolnego brzegu oczodo∏u w linii poÊrodkowej êrenicy. Jako bodêca u˝ywa si´ wibratora
kostnego przy∏o˝onego do koÊci czaszki, uzyskujàc kontrlateralne pobudzenie ∏agiewki. Trzeba
jednak pami´taç, ˝e w literaturze opisywane
sà liczne metody wykonywania badania oVEMP
(np. za pomocà bodêca dêwi´kowego lub bodêca
drogà przewodnictwa kostnego) (Rachael i Taylor 2020).
Do niewàtpliwych zalet badania VEMP zalicza si´ to, ˝e ocenia ono funkcj´ narzàdu otolitowego. Morfologia i symetria zapisu otrzymanych
potencja∏ów pozwalajà na lokalizacj´ patologii
obwodowych w zakresie obu ga∏´zi nerwu
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W pozycji siedzàcej pacjent fiksuje wzrok
na punkcie umieszczonym na wprost jego wzroku.
Szybkie, raptowne bierne ruchy g∏owà wykonywane przez technika z odchyleniem 15° w p∏aszczyênie badania danego kana∏u pó∏kolistego sà dla
przedsionków bodêcem wysokocz´stotliwoÊciowym (3–5 Hz). Wa˝ne jest, aby pr´dkoÊç ruchów
biernych g∏owy mieÊci∏a si´ w zakresie
150–300°/s. Norma wskaênika wynosi ≥ 0,6
(McGarvie in. 2015). Dzi´ki graficznemu zapisowi
wyników badania mo˝liwa jest interpretacja morfologii zapisu dla ka˝dego kana∏u pó∏kolistego
z osobna. ObecnoÊç sakkad jawnych (po zakoƒczeniu ruchu g∏owy) lub utajonych (podczas ruchu
g∏owy) pozwala ró˝nicowaç oraz monitowaç charakter uszkodzenia i post´py leczenia chorych.
Do niewàtpliwych zalet badania vHIT nale˝y
zaliczyç mo˝liwoÊç lokalizacji obwodowego
uszkodzenia na poziomie ka˝dego kana∏u pó∏kolistego z osobna. Badanie pozwala obiektywnie
potwierdziç obustronne uszkodzenie przedsionków przy wartoÊci wskaênika nadà˝ania ≤ 0,1.
Umo˝liwia monitorowanie post´pów choroby
Méniere’a czy wp∏ywu leków ototoksycznych
na narzàd osklepkowy (Tarnutzer i in. 2016).
Badanie mo˝liwe jest do wykonania u chorych
ze schorzeniami ucha Êrodkowego. Cechuje je
krótki czas trwania (ok. 10–15 min), jest nieinwazyjne i dobrze tolerowane równie˝ przez
dzieci (Janky i Rodriguez 2018).
Do wad badania vHIT nale˝y niewàtpliwie
jego ma∏a dost´pnoÊç, wynikajàca z ceny urzàdzenia, jak równie˝ fakt, ˝e mo˝e byç trudniejsze
technicznie od wykonania u osób starszych ze
zmianami w odcinku szyjnym kr´gos∏upa. Nie
nale˝y zapominaç, ˝e odpowiedê mo˝e zale˝eç
od wieku: u osób starszych wartoÊci wskaênika
nadà˝ania mogà byç obni˝one (Mossman i in.
2015).
Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e nowoczesna diagnostyka obiektywna narzàdu równowagi wypar∏a badanie przy∏ó˝kowe pacjenta, ˝e dzi´ki
pe∏nemu pakietowi wymienionych badaƒ, uzupe∏nionemu o diagnostyk´ obrazowà g∏owy
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(tomografi´ komputerowà i/lub rezonans magnetyczny), jesteÊmy w stanie zdiagnozowaç
pacjenta. Nic bardziej mylnego. Zbyt cz´sto zapominamy o badaniu przedmiotowym u naszych
chorych, które zw∏aszcza w grupie pacjentów
„ostrody˝urowych” powinno byç z∏otym standardem post´powania. Badanie przy∏ó˝kowe pacjenta
trwa oko∏o 15–20 min. Jedyny sprz´t potrzebny
do jego przeprowadzenia to okulary Fenzla lub
videogoogle. W protokole badania powinna si´
znaleêç ocena chodu chorego, badanie oczoplàsu
samoistnego i spojrzeniowego, próby okulomotoryczne (test Êledzenia wraz z badaniem sakkad).
W celu oceny funkcji narzàdu osklepkowego nale˝y wykonaç próby po∏o˝eniowe (w pozycji
na wznak, w pozycji le˝àcej na prawym i lewym
boku oraz w pozycji Rose). Aby oceniç funkcj´
narzàdu otolitowego wykonuje si´ manewry
uwalniajàce (manewr Dix-Hallpike czy roll-test)
(Strupp, Dieterich, Brandt 2013, Wiener-Vacher,
Quarez, Le Priol 2018). Uzupe∏nieniem badania sà
próby mó˝d˝kowe (np. próba palec–nos, diadochokineza, próba mijania Bárány'ego) oraz statyczne
(np. próba Romberga) i dynamiczne (np. próba
Unterbergera) testy oceny postawy i chodu. W diagnostyce pacjentów z ostrymi zawrotami g∏owy
warto opieraç si´ na wyniku protoko∏u HINTS
(Kattah i in. 2009). Protokó∏ badania HINTS sk∏ada
si´ z trzech testów (HIT test, „cover” test oraz
badanie oczoplàsu spojrzeniowego). Pozwala on
ró˝nicowaç etiologi´ ostrego zespo∏u przedsionkowego oraz z dok∏adnoÊcià nawet wi´kszà ni˝ badanie MRI g∏owy ujawniç patologi´ oÊrodkowà (udar
mózgu) u pacjentów z ostrymi zawrotami g∏owy
(Newman-Toker, Curthoys, Halmagyi 2015).
W obliczu dost´pu do nowych technologii nie
powinniÊmy zapominaç o doÊwiadczeniu p∏ynàcym z badania przedmiotowego. Badania obiektywne narzàdu równowagi powinniÊmy traktowaç
jako uzupe∏nienie diagnostyki i narz´dzie w du˝ej
mierze pozwalajàce na prognozowanie przebiegu
schorzeƒ narzàdu równowagi, nie zapominajàc
jednoczeÊnie o ich ograniczeniach. ●
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