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NESTOROWI POLSKIEJ LARYNGOLOGII
– DR. MED. ZBIGNIEWOWI SZLENKOWI,
CZ¸ONKOWI HONOROWEMU POLSKIEGO TOWARZYSTWA
OTORYNOLARYNGOLOGÓW – CHIRURGÓW G¸OWY I SZYI

– W 90 ROCZNIC¢ URODZIN
prof. dr hab. med Andrzej Kierzek
25 lipca 2021 r. nie tylko historycy polskiej
otorynolaryngologii, ale i ca∏a lekarska spo∏ecznoÊç naszej specjalizacji obchodzi∏a swoje Êwi´to
niecodzienne – jubileusz 90-lecia urodzin
dr med. Zbigniewa Szlenka, specjalisty otorynolaryngologii, niegdyÊ m.in. lekarza Oddzia∏u Laryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie
u doc. Boles∏awa Laszki, Kliniki Laryngologii
w Instytucie Reumatologii w Warszawie u prof. Tadeusza Bardadina, potem nauczyciela akademickiego w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie kierowanej przez prof. Grzegorza
Janczewskiego. Jego zainteresowania dotyczy∏y
zw∏aszcza metod przywracania funkcji po∏ykania
i g∏osu chorym nowotworowym po usuni´ciu krtani, gard∏a i cz´Êci prze∏yku przeszczepami z jelita
czczego i kr´tniczo-kàtniczego, wprowadzenia
fonorynospirometrii etc., etc.
Nieub∏agana jest magia liczb. A uk∏ad dziesi´tny obowiàzuje u nas bezwzgl´dnie. Stàd bierze
si´ idea „okràg∏ej rocznicy”. Ale to za ma∏o. Konieczny jest jeszcze epizod okulistyczny – musi zakr´ciç si´ ∏za sentymentu. Obyczaj ten pochodzi
z czasów dawno minionych, bowiem s∏owo „jubileusz” ma swoje korzenie w Biblii w Ksi´dze Królewskiej.
Jubileusz ten oby∏ si´ bez fanfar, bez hucznej
uroczystoÊci, na które Zbyszek niewàtpliwie zas∏uguje. Na pewno w huku strzelajàcych szampanów
czu∏by si´ nieswojo. Bo On ju˝ taki jest. Skromny.
Nienarzucajàcy si´. NiedoÊcigniony wzór cnót
wszelakich. Obdarzony wielkà wiedzà, a równoczeÊnie niesamowicie skromny, zacny i prawy.
Jego ˝yczliwoÊç i otwartoÊç na drugiego cz∏owieka
znana jest szeroko tak˝e poza naszym Êrodowiskiem. Zawsze z zapalonym zielonym Êwiat∏em
w sercu.
Swojà biografi´ pisa∏ latami. Latami ci´˝kiej, sumiennej pracy, w której znajdowa∏ êród∏o
radoÊci. W∏ada∏ dobrze skalpelem, w∏ada tak˝e
dobrze piórem. Jest cz∏owiekiem wyznajàcym
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chrzeÊcijaƒskie zasady. Lekarzem, dla którego
zawód jest misjà, Polakiem mi∏ujàcym swój kraj,
patriotà z krwi i koÊci. Jednak przede wszystkim
jest dobrym, spokojnym i niezwykle skromnym
cz∏owiekiem, który razem z ˝onà Larysà, lekarkà, stworzy∏ dom stojàcy otworem dla potrzebujàcych pomocy, i to nie tylko medycznej.
By∏ animatorem wielu szlachetnych akcji,
od propagowania idei honorowego krwiodawstwa
poprzez przewodnictwo Sekcji Samarytaƒskiej
w Prymasowskim Komitecie Pomocy Bliêniemu,
organizacji „Rodziny Êw. ¸ukasza”, pomagajàcej
w ró˝noraki sposób potrzebujàcym. W ciemnà
wigilijnà noc stanu wojennego w 1981 r. zapali∏
„Gwiazd´ Betlejemskà” na krzy˝u Giewontu,
w Tatrach wnosi∏ symbole KoÊcio∏a katolickiego
w postaci krzy˝y, obrazów i medalionów, pod któ-

rymi umieszczano skrzynie ratunkowe Êw.
Krzysztofa, zawierajàce niezb´dne Êrodki medyczne, niepsujàcà si´ ˝ywnoÊç itp. Podczas pielgrzymki Jana Paw∏a II w 1997 r. w czasie zbli˝ania si´ helikoptera z papie˝em do Zakopanego
dokona∏ ca∏onocnej iluminacji krzy˝a Giewontu.
Za∏o˝y∏ w 1989 r. Towarzystwo Katyƒskie w celu
sprowadzenia prochów ofiar tego ludobójstwa
do kraju; ta inicjatywa nie doczeka∏a si´ jednak
realizacji. Podobnie by∏o z obronà krzy˝a papieskiego w OÊwi´cimiu. Brak realizacji wielu jego
postulatów przyjmowa∏ jako Êmierç nadziei
na od˝ycie polskoÊci. To tylko niektóre z Jego
cennych inicjatyw. Szeroko je autor niniejszej
laudacji zrelacjonowa∏ w odr´bnej publikacji
sprzed dziesi´ciu lat1.
Niektóre laudacje sà tworzone zwykle ze s∏ów
uk∏adnych, prawie konformistycznych. Moja jest
absolutnie obiektywna. Znam Zbyszka od lat prawie szeÊçdziesi´ciu i zdà˝y∏em poznaç Go dog∏´bnie. To On by∏ w 1985 r. wspó∏za∏o˝ycielem Sekcji
Historycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, której nadal jest sekretarzem. To On
mnie zarazi∏ nieuleczalnà dla mnie chorobà: historià laryngologii. Ju˝ w poczàtkach lat siedemdziesiàtych ubieg∏ego stulecia wpad∏a mi bowiem
w r´ce Jego dysertacja doktorska poÊwi´cona
historii Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, z którà zaznajomi∏em si´ w ciàgu jednego

wieczora i ca∏ej nocy. To wtedy postanowi∏em, ˝e
równie˝ zajm´ si´ historià naszej dziedziny wiedzy
lekarskiej. Wiedzia∏em jednak, ˝e nie b´d´ czyni∏
tego tak znakomicie jak On. Powinienem do koƒca
swego ˝ycia sp∏acaç Zbyszkowi d∏ug wdzi´cznoÊci.
Profesor Stefan KruÊ, warszawski lekarz
i humanista, w jednej ze swoich ksià˝ek wspomina∏ o Epikurze, który wyró˝nia∏ dwie przyjemnoÊci: dzia∏ania oraz wspominania. Zbyszek powinien oddaç si´ ju˝ tylko tej drugiej. Ale to nie
le˝y w Jego naturze. Ciàgle pisze, nieustannie
inspiruje. Czuje si´ rzeÊko – wiem o tym, poniewa˝ d∏ugie telefoniczne z Nim rozmowy mnie
o tym przekonujà. Na pewno zna maksym´ Jana Parandowskiego: „Nic tak nie orzeêwia, nie dodaje
animuszu, jak kàpiel w czasie”.
Lucy Maud Montgomery, autorka „Ani
z Zielonego Wzgórza”, napisa∏a kiedyÊ: „Nikt nie
jest za stary na marzenia”. Wiem, ˝e cichym
Twoim, Zbyszku, marzeniem jest, aby dzie∏o,
które w latach osiemdziesiàtych XX stulecia
stworzy∏eÊ, czyli „Materia∏y Naukowe Sekcji
Historycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi” 2, których
jesteÊ redaktorem naczelnym, a które wychodzà
Twoim sumptem, doczeka∏y si´ za 13 lat swego
pi´çdziesi´cioletniego jubileuszu.
Niech si´ zatem Twoje marzenie spe∏ni!
A szampan ju˝ si´ sch∏adza!
prof. dr hab. med Andrzej Kierzek

PRZYPISY
1

A. Kierzek: Doktorowi Zbigniewowi Szlenkowi w osiemdziesi´ciolecie urodzin. „Materia∏y Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi” 2011, t. XXVII, nr 3, s. 20-26.

2

do 1992 „Materia∏y Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego”. „Materia∏y…” sà czasopismem wprawdzie
nierecenzowanym, ale gromadzonym w zasobach Biblioteki Narodowej, G∏ównej Biblioteki Lekarskiej oraz Biblioteki Katedry i Kliniki
Otorynolaryngologii, Chirurgii G∏owy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
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ZESPÓ¸ PUSTEGO NOSA
– PRZEGLÑD PIÂMIENNICTWA
Joanna Guzowska, Aleksandra Kargul, Emilia Nagórska,
dr med. Eliza Bro˝ek-Màdry, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

EMPTY NOSE SYNDROME
– A LITERATURE REVIEW
Empty nose syndrome is an iatrogenic disease
caused by too radical resection of the nasal
structures. Clinical symptoms include paradoxical
nasal obstruction, dyspnea, nasal and throat
dryness, hyposmia and depression. Pathogenesis of
ENS remains unclear, although it is speculated that
ENS originates from anatomical changes and
abolishment of functions of nasal mucosa caused by
its too radical resection. There are still no applicable
standards in ENS diagnosis and it is mainly founded
on clinical symptoms reported by patients that have
a history of sinonasal surgery. Prevention of
developing ENS is the most important strategy that
includes restraining from performing radical
sinonasal surgeries. Medical therapy includes local
mucosal hydration, emollients, and stimulation of
TRPM8 receptors by inhaling or applying topically
menthol solutions. Surgical treatment aims at
reconstructing nasal cavity to its original shape from
before patient’s surgery.
(Mag. ORL, 2021, 80, XX, 128–138)

Key words:
ENS, empty nose syndrome, atrophic rhinitis, nasal
obstruction, turbinate
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Termin „zespó∏ pustego nosa” (ang. empty
nose syndrom, ENS) wprowadzili do nomenklatury medycznej w 1994 roku Eugen B. Kern
i Monika Stenkvist, okreÊlajàc nim jatrogennà
chorob´ spowodowanà zbyt radykalnà resekcjà
struktur anatomicznych jam nosa. Charakteryzuje si´ ona mi´dzy innymi paradoksalnà niedro˝noÊcià nosa, dusznoÊcià, uczuciem zbyt
otwartego nosa, suchoÊcià nosa i gard∏a, zasychaniem wydzieliny w jamach nosa, hiposmià
oraz zaburzeniami depresyjnymi.
Zagadnienie zespo∏u pustego nosa szeroko
omówi∏ Eugen B. Kern podczas wyk∏adu
na IX Mi´dzynarodowym Kongresie Towarzystwa Rynologicznego w Waszyngtonie w 2000
roku. Profesor Kern opar∏ swoje wystàpienie
na analizie 220 przypadków pacjentów, których
leczy∏ w ciàgu 30 lat swojej pracy. U wszystkich
tych chorych przeprowadzono wczeÊniej niezwykle radykalny zabieg chirurgiczny struktur
anatomicznych jam nosa, a wykonane nast´pnie
badania TK prezentowa∏y charakterystyczny
obraz „pustego nosa” (ryc. 1).
W swoim wyk∏adzie prof. Kern zasugerowa∏,
˝e przyst´pujàc do leczenia chirurgicznego
w obr´bie jam nosa, nale˝y myÊleç o b∏onie Êluzowej jako o narzàdzie, zwracajàc uwag´ na jej
znaczenie w pe∏nieniu przez nos wszelkich jego
funkcji. Zaznaczy∏, ˝e nadmierna resekcja struktur jam nosa doprowadza do nadmiernej redukcji jej fizjologicznych w∏aÊciwoÊci, co z kolei
skutkuje rozwojem objawów charakterystycznych dla wtórnego zanikowego nie˝ytu nosa
(ang. secondary atrophic rhinitis). W wyniku patologicznie powi´kszonych jam nosa dochodzi
do atrofii b∏ony Êluzowej, zasychania wydzieliny
i strupienia oraz uczucia niedro˝noÊci nosa. Niekiedy pacjenci skar˝à si´ równie˝ na nawracajàce krwawienia z nosa oraz ból twarzy. Objawom
miejscowym towarzyszà objawy ogólne w postaci pogorszenia jakoÊci ˝ycia w wyniku frustracji
i stanów depresyjnych (tab. I). Przedstawiajàc to

zagadnienie, prof. Kern zwróci∏ szczególnà uwag´ na dwoje pacjentów, m´˝czyzn´ i kobiet´,
którzy wskutek utrzymujàcych si´ objawów
pope∏nili samobójstwo. Przypadek kobiety by∏
konsultowany ze specjalistà chorób wewn´trz-

Ryc. 1. „Pusty nos” w obrazie TK zatok przynosowych zaprezentowanym przez prof. E.B. Kerna podczas wyk∏adu na IX Mi´dzynarodowym Kongresie
Towarzystwa Rynologicznego w Waszyngtonie
w 2000 r.

nych i psychiatrii, który okreÊli∏ prezentowane
trudnoÊci w oddychaniu jako dusznoÊç, a nie objawy zwiàzane z l´kiem.
Profesor Kern zauwa˝y∏, ˝e pozostawiona
po zabiegu chirurgicznym cz´Êç tkanki staje si´
niewydolna dopiero po up∏ywie pewnego czasu –
u niektórych chorych patologiczne objawy rozwin´∏y si´ dopiero po szeÊciu latach od operacji.
Biopsja wykonana u jednego z pacjentów wykaza∏a metaplazj´ p∏askonab∏onkowà. W wyniku przeprowadzonej wczeÊniej operacji nos tego pacjenta
zosta∏ ca∏kowicie pozbawiony nab∏onka oddechowego, co t∏umaczy, dlaczego niezdolny by∏ on
do prawid∏owego sprawowania swoich funkcji.
W maju 2001 roku Amerykaƒskie Towarzystwo Rynologiczne opracowa∏o konsensus dotyczàcy ma∏˝owin nosowych w chirurgii nosa i zatok
przynosowych. Ustalono, ˝e ze wzgl´du na ryzyko
wystàpienia zespo∏u pustego nosa, redukcj´ ma∏˝owin nale˝y ograniczaç do niezb´dnego minimum, a w leczeniu chorób nienowotworowych nie
powinno si´ stosowaç równoczesnej resekcji ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej i dolnej.
ZESPÓ¸ PUSTEGO NOSA
A ZANIKOWY NIE˚YT NOSA
W 2001 roku Moore i Kern opublikowali retrospektywnà prac´, w której przeanalizowali
242 przypadki chorych leczonych w Mayo Clinic
w latach 1982–1999 z powodu trudnoÊci w oddychaniu. Wszyscy ci pacjenci skar˝yli si´

Tabela I. Objawy zespo∏u pustego nosa z podzia∏em na kategorie (na podst. US Institute for Advanced
Sinus Care & Research – www.usasinus.org/empty-nose-syndrome)
OBJAWY
fizyczne

Objawy pierwotne
● paradoksalna niedro˝noÊç nosa
– brak czucia przep∏ywu powietrza
przez jam´ nosowà
● brak tchu – dusznoÊç, hiperwentylacja,
koniecznoÊç u˝ywania dodatkowych
mi´Êni oddechowych
● przewlek∏a suchoÊç w jamach nosa,
zaburzenia w´chu
● suchoÊç ust i warg
● ból twarzy
Objawy wtórne
● zaburzenia snu
● znacznie pogorszona jakoÊç ˝ycia

poznawcze

psychiczne

●

zaburzenia koncentracji

●

zaburzenia depresyjne

●

aprosexia nasalis*

●

dra˝liwoÊç, frustracja

●

trudnoÊci ze skupieniem
uwagi i jasnym myÊleniem

●

ataki paniki, niepokój

▲

* aprosexia nasalis – t´poÊç umys∏u z niedro˝noÊci nosa, ci´˝kie zaburzenia pami´ci i koncentracji spowodowane niedro˝noÊcià nosa. Obecnie termin rzadko u˝ywany, historyczny, pochodzàcy z j´zyka greckiego. Po raz pierwszy opisany w 1887 r.
przez holenderskiego lekarza podczas kongresu niemieckich lekarzy i przyrodników w Wiesbadenie (Koechler 1894)

www.magazynorl.pl
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na uczucie obustronnego zatkania nosa, strupienie i suchoÊç w nosie. Ponadto u 115 pacjentów
(48%) wyst´powa∏ ból twarzy, u 80 (33%) okresowe krwawienia z nosa, u 35 (16%) anosmia.
U 125 pacjentów (52%) zdiagnozowano depresj´
i w tej grupie u 45 (19%) chorych autorzy stwierdzili pierwotny zanikowy nie˝yt nosa, natomiast
a˝ u 197 (81%) rozpoznali wtórny zanikowy nie˝yt nosa. W grupie z wtórnym zanikowym nie˝ytem nosa 176 spoÊród 197 chorych poda∏o w wywiadzie przebyte leczenie operacyjne w obr´bie
jam nosa. U 157 wykonano zabieg ca∏kowitej
bàdê cz´Êciowej resekcji ma∏˝owin nosowych
dolnych i/lub Êrodkowych, zlecony z powodu
przewlek∏ej niedro˝noÊci nosa. W omawianej
analizie terminu „zespó∏ pustego nosa” u˝ywano
w odniesieniu do chorych, u których typowe objawy zanikowego nie˝ytu nosa wspó∏wyst´powa∏y z ca∏kowitym bàdê cz´Êciowym brakiem
ma∏˝owin nosowych, uwidocznionym w badaniu
TK zatok przynosowych.
W przesz∏oÊci termin „zespó∏ pustego nosa”
traktowano jako synonim wtórnego zanikowego
nie˝ytu nosa ze wzgl´du na podobieƒstwo objawów klinicznych tych patologii. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e w przypadku wtórnego zanikowego nie˝ytu nosa ubytki tkanek ma∏˝owin nosowych sà
skutkiem rozwijajàcych si´ zmian zapalnych, podczas gdy w zespole pustego nosa przyczyna tego
stanu rzeczy jest wy∏àcznie jatrogenna. Wtórny
zanikowy nie˝yt nosa mo˝e rozwijaç si´ nie tylko
w wyniku przeprowadzonej wczeÊniej chirurgicznej redukcji ma∏˝owin, ale tak˝e na skutek urazów,
infekcji czy chorób autoimmunologicznych. Charakterystycznà cechà wtórnego zanikowego nie˝ytu nosa, pozwalajàcà odró˝niç go od zespo∏u
pustego nosa, jest wyst´powanie zaka˝enia bakteryjnego wywo∏ywanego przez Klebsiella ozaenae,
Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus czy
Escherichia coli (Chhabra i Houser 2009; Shah,
Guarderas i Krishnaswamy 2016).
PATOGENEZA
Houser (2007) wyró˝ni∏ 4 podtypy zespo∏u
pustego nosa:
podtyp 1.: ENS-IT – wtórny do resekcji
ma∏˝owiny nosowej dolnej,
podtyp 2.: ENS-MT – wtórny do resekcji
ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej,
podtyp 3.: ENS-both – wtórny do resekcji
ma∏˝owiny nosowej dolnej i Êrodkowej,
podtyp 4.: ENS-type – dotyczy pacjentów,
u których pozostawiono pozornie
wystarczajàcà obj´toÊç ma∏˝owin
nosowych podczas przeprowadzo-
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nego zabiegu oszcz´dzajàcego takiego jak np. laserowa redukcja
ma∏˝owin nosowych. Nie wyklucza pe∏noobjawowego przebiegu
choroby.
Cz´stoÊç wyst´powania poszczególnych podtypów choroby nie jest obecnie znana. Chhabra
i Houser (2009) szacujà jednak, ˝e zespó∏ pustego
nosa wyst´puje u 20% pacjentów, u których wykonano resekcj´ ma∏˝owiny nosowej dolnej, a jeszcze wi´cej osób po tego typu zabiegach wykazuje
przynajmniej nadmiernà suchoÊç w jamach nosa.
Huizing i de Groot (2015) w swoim podr´czniku bardzo krytycznie odnieÊli si´ do wi´kszoÊci
zabiegów chirurgicznych majàcych na celu zniszczenie struktur ma∏˝owin nosowych dolnych. Ca∏kowità resekcj´ ma∏˝owiny nosowej dolnej przyrównali wr´cz do czynu kryminalnego, krytycznie
odnieÊli si´ równie˝ do zabiegów powierzchniowej
elektrokoagulacji. Zabiegi te, oprócz zmniejszenia
rozmiarów ma∏˝owiny, przyczyniajà si´ do nieodwracalnych zniszczeƒ w obr´bie b∏ony Êluzowej
i gruczo∏ów oraz zaburzajà fizjologiczne mechanizmy obronne nosa. Nab∏onek ulega metaplazji,
a transport Êluzowo-rz´skowy zostaje zniesiony.
Elektrokoagulacja jest procedurà, która pozwala
na zmniejszenie obj´toÊci tkanek, ale nie umo˝liwia zachowania ich fizjologicznych funkcji. Scheithauer (2010) z kolei podkreÊla, ˝e sukces terapeutyczny tej metody jest raczej krótkotrwa∏y i nie
zapobiega nawrotowi przerostu ma∏˝owin nosowych dolnych.
OBJAWY I PATOFIZJOLOGIA
Objawy zespo∏u pustego nosa mo˝na podzieliç
na trzy kategorie: fizyczne, poznawcze i psychiczne (tab. I). Znaczna cz´Êç objawów wyst´pujàca
w zespole pustego nosa jest bezpoÊrednim lub poÊrednim skutkiem zniesienia funkcji b∏ony Êluzowej nosa. Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà receptory nerwu trójdzielnego TRPM8, czyli tak zwane
receptory cool messenger, reagujàce na spadek
temperatury. W warunkach fizjologicznych aktywujà si´ w nast´pstwie och∏odzenia b∏ony Êluzowej przez wdychane powietrze. Informacja ta jest
przekazywana nast´pnie do mózgu, co sprawia, ˝e
odczuwamy dro˝noÊç nosa jako prawid∏owà.
UpoÊledzenie aktywacji receptorów TRPM8
przez usuni´cie lub umartwienie b∏ony Êluzowej
zaburza percepcj´ i transmisj´ bodêców do odpowiedniego oÊrodka w OUN, a w konsekwencji
do odczuwania dusznoÊci i wzmo˝enia pracy mi´Êni oddechowych. Odpowiada to tak˝e za rozwini´cie si´ najbardziej charakterystycznego dla tej
jednostki chorobowej objawu – paradoksalnego
uczucia niedro˝noÊci (Baraniuk 2011).

W powstawaniu dusznoÊci, ale te˝ hiperwentylacji, wa˝nà rol´ odgrywajà tak˝e odruchy nosowo-wentylacyjne, których sprawnoÊç jest determinowana przez opory w uk∏adzie oddechowym.
Stymulujà one prawid∏owy rytm oddychania, a ich
dezaktywacja powoduje ograniczenie wentylacji.
Najwi´kszym przew´˝eniem dróg oddechowych
jest zastawka wewn´trzna nosa – przestrzeƒ zawarta mi´dzy ogonowym brzegiem chrzàstki
bocznej nosa a przegrodà nosa. Jest to miejsce,
gdzie powstaje najwi´kszy opór w ca∏ych drogach
oddechowych. Od do∏u pole zastawki jest ograniczone g∏owà ma∏˝owiny nosowej dolnej. Jej resekcja skutkuje wi´c znacznym zmniejszeniem
oporu w drogach oddechowych, mniejszà wartoÊcià ujemnego ciÊnienia wewnàtrzpiersiowego,
a w konsekwencji upoÊledzeniem rozszerzania p´cherzyków p∏ucnych. Ma to bezpoÊredni wp∏yw
na pogorszenie wymiany gazowej, odczuwanie
dusznoÊci i rozwój mechanizmu kompensacyjnego
– hiperwentylacji (Mangin i in. 2017).
Ingerencja w struktury anatomiczne jam
nosa, a szczególnie w struktur´ ma∏˝owin nosowych, mo˝e powodowaç równie˝ zmian´ toru
przep∏ywu wdychanego powietrza i doprowadziç
do ucià˝liwego odczuwania suchoÊci i hiposmii.
Zmiana przep∏ywu z turbulentnego na laminarny sprawia, ˝e kontakt powietrza z b∏onà Êluzowà jest bardzo ograniczony. Skutkuje to upoÊledzeniem nawil˝ania wdychanego powietrza oraz
wysuszeniem samej b∏ony Êluzowej nosa i pola
w´chowego (Sozansky i Houser 2015).
Nieust´pujàce uczucie niedro˝noÊci nosa
powoduje, ˝e chory zaczyna wspomagaç si´ oddychaniem przez usta, co z kolei powoduje wysuszenie ust i warg.
Do zaburzeƒ poznawczych nale˝à przede
wszystkim zaburzenia koncentracji. Szczególnà
postacià tych zaburzeƒ jest aprosexia nasalis
– t´poÊç umys∏u z niedro˝noÊci nosa. Cechuje si´
ona bardzo nasilonymi zaburzeniami pami´ci
i koncentracji, które sà bezpoÊrednim rezultatem odczuwanej niedro˝noÊci nosa. W swoim
wyk∏adzie wyg∏oszonym w 2000 roku Kern przywo∏a∏ przypadek kobiety, która zg∏asza∏a uczucie
zatkanego nosa od momentu rynoplastyki przeprowadzonej cztery lata wczeÊniej, a poza tym
skar˝y∏a si´ na poczucie otumanienia i niemo˝noÊç skupienia uwagi.

Zdrowie psychiczne
w zespole pustego nosa

▲

U wielu pacjentów z zespo∏em pustego nosa
obserwuje si´ objawy depresji, która rozwija si´
w wyniku odczuwalnych przez nich zaburzeƒ oddychania. Celem badaƒ przeprowadzonych przez

Manji, Nayak i Thamboo (2018) by∏o okreÊlenie nasilenia problemów ze zdrowiem psychicznym i pogorszeniem jakoÊci ˝ycia u osób z rozpoznanym zespo∏em pustego nosa. Badaniami obj´to 53 osoby,
które zosta∏y poproszone o wype∏nienie pi´ciu ankiet pozwalajàcych na ocen´ wyst´powania u nich
depresji (PHQ-9), l´ku (GAD-7), problemów ze
snem (ESS), trudnoÊci w pracy (WPAI) oraz ogólnego stanu zdrowia (EQ-5D-5L). Na podstawie wyników tych ankiet stwierdzono, ˝e nasilenie objawów ENS by∏o silnie skorelowane z depresjà,
l´kiem, bólem i dyskomfortem w ciàgu dnia oraz
upoÊledzeniem wykonywania codziennych czynnoÊci. Cz´stoÊç wyst´powania klinicznie istotnych
objawów depresji i l´ku w badanej grupie wynosi∏a odpowiednio oko∏o 68 i 66%. Autorzy zwracajà
uwag´, ˝e kwestionariuszy stosowanych do przesiewowego wykrywania depresji (PHQ-9) i l´ku
(GAD-7) nie wykorzystuje si´ w diagnostyce zespo∏u pustego nosa, jakkolwiek mogà one wskazaç
na istotne klinicznie objawy, które powinny byç
poddane dalszej ocenie psychiatrycznej. W badanej
grupie zaburzenia snu nie by∏y tak licznie reprezentowane i dotyczy∏y 41,5% osób. W podgrupie
osób w Êrednim wieku oko∏o po∏owa nie by∏a zatrudniona w okresie przeprowadzania badaƒ, natomiast osoby zatrudnione zg∏asza∏y znaczàcy
spadek wydajnoÊci pracy. W konkluzji autorzy
zwracajà uwag´, ˝e ka˝dy przypadek zespo∏u pustego nosa jest odr´bnà jednostkà klinicznà
i optymalne leczenie jego objawów powinno
uwzgl´dniaç podejÊcie multidyscyplinarne, ∏àczàce
chirurgi´ z terapià poznawczo-behawioralnà.
W latach 2015–2017 Kim i wspó∏pracownicy
(2021) przeprowadzili badania porównujàce stopieƒ nasilenia depresji u pacjentów z zespo∏em
pustego nosa oraz u pacjentów z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych z polipami, przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych bez polipów oraz z alergicznym nie˝ytem nosa. Autorzy
wykazali, ˝e cz´stoÊç wyst´powania klinicznie
istotnej depresji u osób z zespo∏em pustego nosa
wynosi oko∏o 68%, natomiast u osób z pozosta∏ymi
dolegliwoÊciami wynosi odpowiednio 19, 15 i 27%.
Ponadto grupa z zespo∏em pustego nosa mia∏a
równie˝ wy˝szy wskaênik umiarkowanej i ci´˝kiej
depresji. Badania wykaza∏y, ˝e depresja wyst´puje
cz´Êciej i jest bardziej nasilona u pacjentów z zespo∏em pustego nosa ni˝ u pacjentów z jakàkolwiek innà chorobà zatok i nosa, niezale˝nie
od tego, czy jest to depresja wtórna, czy wspó∏istniejàca. Autorzy sugerujà, ˝e w ramach przygotowaƒ do leczenia zespo∏u pustego nosa powinno si´
badaç stan psychiczny pacjentów, i podkreÊlajà, ˝eby w planowanym procesie terapeutycznym nie
lekcewa˝yç problemów ze zdrowiem psychicznym.
www.magazynorl.pl
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Zgodnie z klasyfikacjà zaburzeƒ psychicznych Amerykaƒskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders – DSM-5) pacjenci z zespo∏em
pustego nosa spe∏niajà kryteria diagnostyczne
zaburzeƒ somatycznych (ang. somatic symptom
disorder, SSD). Tian z zespo∏em (2021) przeprowadzili badania majàce na celu ocen´ wp∏ywu
terapii poznawczo-behawioralnej wraz z leczeniem farmakologicznym (leki antydepresyjne)
u osób z zespo∏em pustego nosa. Do badania zakwalifikowali 33 pacjentów w wieku od 21 do 75 lat,
cierpiàcych na zespó∏ pustego nosa i spe∏niajàcych kryteria DSM-5 dla SSD. Badania ukoƒczy∏o 28 osób. Badania kontrolne, w czasie których
oceniano stan zdrowia psychicznego, przeprowadzono po 3 i 12 miesiàcach terapii. W wyniku
zastosowanego leczenia stwierdzono znaczne
zmniejszenie nasilenia takich objawów, jak budzenie si´ w nocy, brak spokojnego snu, trudnoÊci
z zasypianiem i os∏abiona koncentracja. Autorzy
stwierdzajà, ˝e pomimo ograniczeƒ zwiàzanych
z metodologià badaƒ, uzyskane wyniki sugerujà,
˝e pacjenci z zespo∏em pustego nosa, u których
rozpoznano SSD, odnieÊli korzyÊci z leczenia psychiatrycznego.
Zarówno objawy fizyczne, jak i dyskomfort
psychiczny u pacjentów z zespo∏em pustego nosa mo˝na ∏agodziç, stosujàc terapi´ poznawczo-behawioralnà w po∏àczeniu z lekami przeciwpsychotycznymi.
DIAGNOSTYKA
W diagnostyce zespo∏u pustego nosa brak
ujednoliconych standardów post´powania. Rozpoznanie opiera si´ g∏ównie na ocenie klinicznej
objawów zg∏aszanych przez pacjentów, u których przeprowadzono ingerencj´ chirurgicznà
w obr´bie jam nosa i zatok przynosowych. Obecnie w celu potwierdzenia ostatecznej diagnozy
zasadne wydaje si´ przeprowadzenie nast´pujàcych badaƒ dodatkowych:
SNOT-25 (The 25-Item Sino-Nasal Outcome Test) – kwestionariusz pozwalajàcy okreÊliç
zaburzenia zatokowo-nosowe w zespole suchego nosa
Kwestionariusz SNOT-25 zosta∏ opracowany
przez Housera w 2001 roku jako modyfikacja
SNOT-20. Autor uwzgl´dni∏ w nim pi´ç dodatkowych czynników typowych dla zespo∏u pustego
nosa. Sà nimi: suchoÊç w jamach nosa, trudnoÊci
w oddychaniu przez nos, dusznoÊç, uczucie zbyt
otwartego nosa oraz strupienie/zasychanie wydzieliny w nosie. SNOT-25 jest prosty do wype∏nienia i ∏atwo go stosowaç w rutynowej praktyce
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klinicznej. Informuje lekarza o ró˝norodnych
problemach zwiàzanych z zespo∏em suchego nosa, jest u˝yteczny tak˝e jako test do oceny poprawy jakoÊci ˝ycia po zabiegu implantacji (Chhabra
i Houser 2009).
ENS6Q (The Empty Nose 6-Item Questionnaire) – kwestionariusz zawierajàcy 6 pytaƒ
na temat zespo∏u pustego nosa
Kwestionariusz opracowany przez Velasaquez
i jej zespó∏ (2017) pozwala na okreÊlenie jakoÊci
˝ycia pacjentów, u których podejrzewa si´ zespó∏
pustego nosa. Umo˝liwia równie˝ ró˝nicowanie
ENS z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych bez polipów nosa. Odpowiadajàc na pytania
ENS6Q, pacjenci dokonujà samooceny pod wzgl´dem stopnia nasilenia szeÊciu objawów typowych
dla zespo∏u pustego nosa, którymi sà: suchoÊç
w jamach nosa, uczucie zmniejszonego przep∏ywu
powietrza przez nos, dusznoÊç, uczucie zbyt
otwartego nosa, zasychanie wydzieliny oraz pieczenie w jamach nosa. Ka˝demu z tych objawów
mo˝na przypisaç od 0 do 5 pkt, gdzie 0 oznacza
brak danego objawu, a 5 –najwi´ksze nasilenie objawu. Maksymalnie mo˝na otrzymaç 30 pkt. Punktem odci´cia, po którego uzyskaniu mo˝na wiarygodnie rozpoznaç zespó∏ pustego nosa, jest wynik
10,5 pkt (Velasquez i in. 2017) (tab. II).

Badanie endoskopowe jam nosa
W przypadku zespo∏u pustego nosa w badaniu
endoskopowym jam nosa mo˝na zaobserwowaç
brak lub redukcj´ ma∏˝owin nosowych dolnych
i/lub Êrodkowych, w zale˝noÊci od wykonanego
wczeÊniej zabiegu. Nie stwierdza si´ wyst´powania potencjalnej przeszkody, która mog∏aby blokowaç przep∏yw powietrza. B∏ona Êluzowa jam nosa
jest zazwyczaj wysuszona i blada. Obserwuje si´
tak˝e zaleganie wyschni´tej wydzieliny, która –
nadka˝ona – mo˝e mieç ropny charakter (Moore
i Kern 2001; Kuan, Suh i Wang 2015; Sozansky
i Houser 2015).

Tomografia komputerowa
zatok przynosowych
TK zatok przynosowych umo˝liwia okreÊlenie wielkoÊci jam nosowych po redukcji ma∏˝owin nosowych, co stanowi wa˝ne uzupe∏nienie
wyników badania endoskopowego i przedmiotowego. Thamboo i wspó∏pracownicy (2016) zaobserwowali, ˝e w porównaniu z grupà kontrolnà
u pacjentów z zespo∏em pustego nosa w centralnej i tylnej cz´Êci przegrody nosowej wyst´puje
przerost b∏ony Êluzowej.

Tabela II. Kwestionariusz ENS6Q
Brak
problemu

Bardzo
ma∏y
problem

Ma∏y
problem

Âredni
problem

Du˝y
problem

Objaw o ekstremalnie
ci´˝kim nasileniu

SuchoÊç w jamach nosa

0

1

2

3

4

5

Uczucie zmniejszonego
przep∏ywu powietrza przez nos

0

1

2

3

4

5

DusznoÊç

0

1

2

3

4

5

Uczucie zbyt otwartego nosa

0

1

2

3

4

5

Strupienie / zasychanie
wydzieliny

0

1

2

3

4

5

Uczucie pieczenia w nosie

0

1

2

3

4

5

Objaw

Test z watkà
Opisany przez Housera w 2007 roku test
z watkà (ang. cotton test) polega na umieszczeniu
w jamie nosa bawe∏nianego wacika nasàczonego
fizjologicznym roztworem soli. Test znajduje zastosowanie u pacjentów, u których przeprowadzono zabieg resekcji ma∏˝owiny nosowej dolnej i/lub
Êrodkowej. Wykonuje si´ go po wype∏nieniu kwestionariusza ENS6Q. Po 20–30 minutach od wprowadzenia wacika pacjent ponownie wype∏nia kwestionariusz i na tej podstawie ocenia si´ zg∏aszanà
przez pacjenta ewentualnà popraw´ oddychania
przez nos. Zmniejszenie punktacji uzyskanej
w kwestionariuszu ENS6Q Êwiadczy o potencjalnej korzyÊci z chirurgicznego odtworzenia struktur
anatomicznych Êciany bocznej nosa. Pozwala on
równie˝ ustaliç najkorzystniejszà lokalizacj´ zabiegu implantacji (Houser 2007, Thamboo i in. 2016).

Obliczeniowa mechanika p∏ynów

▲

Obliczeniowa mechanika p∏ynów (ang. computational fluid dynamics, CFD) wykorzystuje
metody numeryczne do opisu charakterystyki
przep∏ywu p∏ynów. Pozwala na przybli˝one wyznaczenie ich pr´dkoÊci, ciÊnienia, temperatury
i innych parametrów. Metoda ta znajduje zastosowanie tak˝e w analizie przep∏ywu powietrza
przez górne drogi oddechowe. Dayal, Rhee
i Garcia (2016) stworzyli modele jam nosa
po wirtualnie symulowanych zabiegach resekcji
ma∏˝owiny nosowej dolnej lub Êrodkowej,
na których nast´pnie przeprowadzili komputerowà symulacj´ przep∏ywu wdychanego powietrza. Wykazali, ˝e zwi´kszona obj´toÊç jamy nosa
skutkuje zmniejszeniem oporu stawianego przez
te struktury i zwi´kszeniem przez nie przep∏ywu
powietrza. Stwierdzili tak˝e pogorszenie ogrzewania i nawil˝ania wdychanego powietrza w zwiàzku
ze znacznym zmniejszeniem powierzchni b∏ony

Êluzowej wyÊcielajàcej jam´ nosa. Wszystkie z zarejestrowanych zmian by∏y bardziej nasilone
w przypadku resekcji ma∏˝owiny nosowej dolnej.
Li i wspó∏pracownicy (2018) przeprowadzili
badania na grupie 27 pacjentów z zespo∏em pustego nosa, u których wykonano w przesz∏oÊci
zabieg chirurgiczny ma∏˝owiny nosowej dolnej.
U dwóch osób wykonano ca∏kowità resekcj´ ma∏˝owiny nosowej dolnej, a u pozosta∏ych przeprowadzono zabieg cz´Êciowej turbinektomii bàdê
redukcj´ ma∏˝owiny nosowej dolnej z zachowaniem b∏ony Êluzowej. Siedmioro z tych pacjentów mia∏o dodatkowo przeprowadzone ingerencje chirurgiczne w obr´bie ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej. Dla ka˝dego z tych pacjentów stworzono indywidualne modele jam nosa metodà
CFD na podstawie wczeÊniej wykonanych pooperacyjnych zdj´ç TK zatok przynosowych.
Wszyscy zostali poproszeni o wype∏nienie kwestionariusza ENS6Q. U pacjentów z zespo∏em
pustego nosa autorzy wykazali znaczàco ni˝sze
wartoÊci maksymalnego napr´˝enia stycznego
(ang. peak wall shear stress, peak WSS) zarówno
w rejonie ma∏˝owiny nosowej dolnej, jak i Êrodkowej. Ustalili równie˝, ˝e ni˝sze wartoÊci maksymalnego WSS korelujà z wi´kszym nasileniem
objawów ocenionych na podstawie kwestionariusza ENS6Q.
Maza i wspó∏pracownicy (2019) uzyskali
w swoich badaniach obiecujàce wyniki, wskazujàce na potencja∏ obliczeniowej dynamiki p∏ynów jako obiektywnej metody diagnostycznej zespo∏u
pustego nosa. Przeanalizowali oni przypadki 4
pacjentów, u których w przesz∏oÊci przeprowadzono operacje endoskopowe w jamach nosa
(ang. endoscopic endonasal approaches, EEA).
By∏y to: resekcja ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej
i górnej, septektomia tylna oraz sphenoidotomia. Dwóch pacjentów mia∏o wyraêne objawy
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133

zespo∏u pustego nosa ze Êrednim wynikiem
13 pkt w teÊcie ENS6Q. Pacjenci bez objawów
pustego nosa (EEAw/oENS) uzyskali w tym teÊcie Êrednio 4 pkt. Pacjenci prezentujàcy objawy
zespo∏u pustego nosa (EEAwENS) przeszli
w przesz∏oÊci drobne zabiegi podÊluzówkowej
redukcji ma∏˝owin nosowych, które by∏y ledwie
dostrzegalne w obrazowaniu diagnostycznym.
Na podstawie zdj´ç TK/MR wykonano modele
jam nosa tych pacjentów technikà CFD. Uzyskane wyniki porównano z wynikami pacjentów
z badaƒ Li i wspó∏pracowników (2018), u których uprzednie ingerencje chirurgiczne by∏y wykonane metodami nieendoskopowymi (non-EEA
ENS). W grupie pacjentów EEAwENS Maza ze
wspó∏pracownikami (2019) zaobserwowali znaczàco zmniejszony przep∏yw powietrza w rejonie
ma∏˝owiny nosowej dolnej i zwi´kszony w rejonie ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej. Takà samà
zmian´ toru przep∏ywu powietrza uzyskali Li
i spó∏pracownicy (2018), analizujàc pacjentów
non-EEA ENS w porównaniu z grupà kontrolnà.
U pacjentów ENSw/oENS przep∏yw powietrza
przez jam´ nosowà by∏ roz∏o˝ony bardziej równomiernie. Ponadto u pacjentów EEAwENS, tak
samo jak u pacjentów non-EEA ENS, wykazano
mniejsze maksymalne napr´˝enie styczne (peak
WSS) w rejonie ma∏˝owiny nosowej dolnej. Autorzy sugerujà, ˝e wyst´powanie objawów zespo∏u
pustego nosa koreluje nie tylko z anatomià jam nosa, ale tak˝e ze zmianami w aerodynamice.

wydzielania zapachu ró˝nego rodzaju wra˝enia
czuciowe, takie jak np. pieczenie czy uczucie
ch∏odu. Substancje czysto zapachowe, niedra˝niàce, nie aktywujà nerwu trójdzielnego i ich lateralizacja nie jest mo˝liwa. Konstantinidis
i wspó∏pracownicy (2017) zbadali zdolnoÊç
do lateralizacji bodêców za pomocà roztworu
mentolu (50 g mentolu w 50 ml glikolu propylenowego) i bezwonnej substancji w postaci glikolu propylenowego. Mentol aktywuje wyst´pujàce w b∏onie Êluzowej jam nosa receptory TRPM8,
co powoduje powstanie tzw. cooling sensation,
czyli wra˝enia nag∏ego och∏odzenia b∏ony Êluzowej jam nosa. W badaniach udzia∏ wzi´∏o 39 pacjentów, u których w przesz∏oÊci wykonano
zabieg radykalnej resekcji ma∏˝owiny nosowej
dolnej z septoplastykà lub bez niej. U 21 osób
zdiagnozowano zespó∏ pustego nosa. Badania
wykaza∏y, ˝e osoby z zespo∏em pustego nosa wykazujà znaczàco mniejszà zdolnoÊç do lateralizacji mentolu. Li i wspó∏pracownicy (2018) pos∏u˝yli si´ w swoich badaniach testem oceny progu
lateralizacji mentolu (ang. menthol lateralization detection thresholds, LDS), podczas którego
wykorzystuje si´ ró˝ne st´˝enia roztworu mentolu w celu ustalenia progu jego wykrywalnoÊci.
Poprawna lateralizacja roztworu o wi´kszym
stopniu rozcieƒczenia wskazywa∏a na wi´kszà
wra˝liwoÊç nerwu trójdzielnego na prezentowany bodziec. Badacze wykazali, ˝e osoby z zespo∏em pustego nosa majà tak˝e znaczàco ni˝szy
(gorszy) próg lateralizacji mentolu.

Ocena wra˝liwoÊci nerwu trójdzielnego
Unerwienie czuciowe jam nosa pochodzi
od dwóch nerwów: w´chowego i trójdzielnego.
Nerw trójdzielny nie tylko bierze udzia∏ w rozpoznawaniu zapachów, ale równie˝ przekazuje informacj´ o przep∏ywie powietrza przez nos
do mózgu. Aktywacja w∏ókien nerwu trójdzielnego przez substancje dra˝niàce, alergeny lub
bakterie uruchamia tak˝e odruchy obronne, które chronià przed zainhalowaniem potencjalnie
niebezpiecznych substancji. W pe∏nieniu tych
funkcji istotnà rol´ odgrywajà termowra˝liwe
kana∏y przejÊciowego potencja∏u TRP (ang. transient receptor potential), TRPM8, TRPA1
i TRPV1 (Huart i in. 2019).
Do oceny funkcji nerwu trójdzielnego wykorzystuje si´ tzw. test lateralizacji. Polega on
na jednoczasowym podawaniu substancji stymulujàcej nerw trójdzielny do jednego nozdrza
i substancji bezwonnej do drugiego. Podczas tego badania pacjenci majà zas∏oni´te oczy, aby
uniknàç ewentualnej identyfikacji wzrokowej
podawanych substancji. Substancje b´dàce agonistami nerwu trójdzielnego powodujà oprócz
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LECZENIE

Zapobieganie
W piÊmiennictwie podkreÊla si´, ˝e odstàpienie od zbyt radykalnej ingerencji chirurgicznej jest
podstawowym dzia∏aniem zapobiegajàcym powstawaniu zespo∏u pustego nosa. Zachowanie co
najmniej 50% obj´toÊci ma∏˝owiny nosowej dolnej
umo˝liwia zachowanie normalnej dynamiki przep∏ywu powietrza przez jam´ nosowà, natomiast
subtotalna resekcja ma∏˝owiny nosowej dolnej nie
tylko powoduje zmian´ toru przep∏ywu powietrza
przez jam´ nosa, lecz mo˝e tak˝e spowodowaç
drastyczne zmniejszenie liczby zakoƒczeƒ nerwu
trójdzielnego, przyczyniajàc si´ do paradoksalnego
uczucia niedro˝noÊci nosa le˝àcego u podstaw
ENS (Konstantinidis i in. 2017). W badaniach kohortowych Tana i wspó∏pracownicy (2018) ustalono, ˝e cz´Êciowa resekcja ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej nie doprowadza do zwi´kszonego ryzyka wystàpienia ENS.

Leczenie zachowawcze

Trening w´chowy

W dost´pnym piÊmiennictwie brak jakichkolwiek doniesieƒ jednoznacznie dowodzàcych
skutecznoÊci leczenia zachowawczego w zespole
pustego nosa. Ze wzgl´du na brak opracowanych
schematów post´powania lekarz zajmujàcy si´
pacjentem z ENS zmuszony jest opieraç si´
na swoim doÊwiadczeniu i stosowaç leczenie
empiryczne.
Talmadge i wspó∏pracownicy (2019) proponujà nast´pujàcy schemat post´powania zachowawczego: miejscowe nawil˝anie b∏ony Êluzowej nosa
solà fizjologicznà, stosowanie emolientów, które
∏agodzà uczucie suchoÊci, zapobiegajà formowaniu si´ strupów oraz zmniejszajà odczuwany ból.
Autorzy zalecajà równie˝ stymulacj´ receptorów
TRPM8 roztworem mentolu przez inhalacj´ lub
bezpoÊrednià aplikacj´. W warunkach fizjologicznych receptory TRPM8 aktywujà si´ w wyniku obni˝enia temperatury b∏ony Êluzowej przez
wdychane powietrze i poÊredniczà w przekazywaniu informacji o dro˝noÊci nosa do mózgu. Jak
ju˝ wspomniano, mentol ma zdolnoÊç bezpoÊredniej aktywacji tych receptorów i wywo∏uje
tzw. cooling sensation, co powoduje powstanie
subiektywnego uczucia dro˝noÊci nosa.
Ze wzgl´du na obcià˝ajàcy aspekt psychiczny ENS oraz udokumentowane przypadki l´ku
uogólnionego i depresji pacjentom powinna te˝
zostaç udzielona pomoc psychologiczna lub psychiatryczna. Wa˝na jest tak˝e diagnostyka
wszelkich zaburzeƒ psychicznych, do których
mo˝e predysponowaç ENS (Talmadge i in. 2019).
Bro˝ek-Màdry i wspó∏pracownicy (2020)
przeprowadzili badania, w których dokonali
klinicznej oceny skutecznoÊci zastosowania
preparatu Rinotac u pacjentów, którzy cierpià
na syndrom suchego nosa w przebiegu nie˝ytu
nosa (alergicznego lub niealergicznego) albo
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych.
Preparatowi temu przypisuje si´ dzia∏anie nawil˝ajàce, regenerujàce i nat∏uszczajàce b∏on´
Êluzowà nosa. Przez cztery tygodnie pacjenci
otrzymywali Rinotac 3 razy dziennie po 2 rozpylenia do ka˝dej jamy nosa. W badanej grupie
286 pacjentów 50 osób cierpia∏o na zanikowy
nie˝yt nosa. Na podstawie analizy kwestionariuszy SNOT-22 oraz ENS6Q autorzy zaobserwowali z∏agodzenie dolegliwoÊci zwiàzanych z zanikowym nie˝ytem nosa po czterotygodniowym
okresie stosowania preparatu Rinotac, wykazujàc tym samym korzyÊç p∏ynàcà z jego stosowania w tej grupie pacjentów.

Koncepcja neurostymulacji w leczeniu ENS
polega na wielodniowej stymulacji receptora
TRPM8, b´dàcej swego rodzaju treningiem nerwu trójdzielnego. Le Bon i wspó∏pracownicy
(2020) przeprowadzili ocen´ wp∏ywu treningu
nerwu trójdzielnego na subiektywnie odczuwanà niedro˝noÊç nosa oraz na jakoÊç ˝ycia pacjentów cierpiàcych na zespó∏ pustego nosa. W ich
badaniach wzi´∏o udzia∏ 14 osób, które poproszono o co najmniej 30-dniowe stosowanie si´
do zasad treningu nerwu trójdzielnego: nale˝a∏o
3 razy dziennie wdychaç zawartoÊç dwóch, zapewnionych im, butelek przez co najmniej 10 s.
Osobom tym dostarczono po dwie butelki
z bràzowego szk∏a o obj´toÊci 30 ml. W jednej
znajdowa∏o si´ 10 ml kryszta∏ów lewomentolu
rozpuszczonych w glikolu propylenowym (1 g/1 ml),
w drugiej 10 ml czystego roztworu eukaliptolu.
Wybrano te substancje, gdy˝ wywo∏ujà one silne, dobrze tolerowane odczucie ch∏odzenia,
chemicznie aktywujàc ten sam receptor nerwu
trójdzielnego (TRPM8), który wywo∏uje uczucie
subiektywnej dro˝noÊci nosa. Uczestnicy badaƒ
dwukrotnie wype∏niali kwestionariusze NOSE,
SNOT-22 i ENS6Q: przed oraz po treningu. Trening ukoƒczy∏o 7 z 14 pacjentów, 5 osób zrezygnowa∏o w ciàgu pierwszych 12 dni, a 2 osoby
nie zg∏osi∏y si´ na weryfikacj´ wyników.
W efekcie 30-dniowego codziennego treningu nerwu trójdzielnego uzyskano znaczne
zmniejszenie punktacji w kwestionariuszu
NOSE: z 12,4/20 pkt do 9,8/20pkt. Podobnie
w skali SNOT-22, w której uzyskano zmniejszenie
punktacji z 63,7/110 pkt do 50,7/110 pkt. W wynikach ENS6Q nie zanotowano istotnych zmian.
Zastosowanie neurostymulacji w leczeniu
zespo∏u pustego nosa wymaga dalszych badaƒ,
a w opinii autorów uzyskane przez nich wyniki
mogà mieç wp∏yw na wykszta∏cenie nowej metody leczenia tej choroby.

Leczenie chirurgiczne

▲

W zespole pustego nosa celem leczenia chirurgicznego jest zmniejszenie przewodów nosowych, a tym samym stworzenie oporów zbli˝onych do tych poprzedzajàcych resekcj´ ma∏˝owiny nosowej dolnej. Efekt ten mo˝na uzyskaç
przez wprowadzenie wype∏niaczy podÊluzówkowych (karbometyloceluloza, kwas hialuronowy),
bezkomórkowego alloprzeszczepu skórnego,
chrzàstki autologicznej czy te˝ implantu syntetycznego.
Alternatywnie, w przypadku braku mo˝liwoÊci zwi´kszenia obj´toÊci ma∏˝owiny nosowej
dolnej odleg∏oÊç mi´dzy przegrodà nosowà
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a ma∏˝owinà nosowà dolnà mo˝na zmniejszyç
przez poszerzenie przegrody nosa.
Przeglàd systematyczny opublikowany
w „Laryngoscope” (Leong 2015) przedstawia
wyniki zawarte w 8 pracach omawiajàcych
∏àcznie przypadki 128 pacjentów. Prace te dotyczy∏y ingerencji chirurgicznych przeprowadzanych z u˝yciem przeszczepu auto- i allogenicznego, implantów lub iniekcji majàcych wp∏ynàç
na zmniejszenie nasilenia objawów zespo∏u pustego nosa w ciàgu 12 miesi´cy. Autorzy zauwa˝ajà, ˝e obiektywna ocena skutecznoÊci tej procedury wymaga d∏u˝szego czasu obserwacji oraz
analizy zarówno subiektywnych, jak i obiektywnych testów. Interwencja chirurgiczna znajduje
si´ w klasie C rekomendacji, jest procedurà dopuszczalnà, ale nie rekomendowanà.
Ma i wspó∏pracownicy (2017) wykonali metaanaliz´ skutecznoÊci wszczepianych implantów
w leczeniu zespo∏u pustego nosa. Uwzgl´dnili
6 publikacji omawiajàcych ∏àcznie 122 pacjentów.
Na podstawie analizy przed- i pooperacyjnych
wyników kwestionariusza SNOT wykazali, ˝e leczenie operacyjne mo˝e z∏agodziç objawy choroby. Dodatkowo zauwa˝yli, ˝e zastosowanie autoi alloprzeszczepów przynosi∏o zauwa˝alnie lepsze
rezultaty ni˝ u˝ycie implantów wykonanych z materia∏u obcego.
Talmadge i wspó∏pracownicy (2019) zwrócili uwag´, ˝e leczenie chirurgiczne zyskuje coraz
wi´kszà akceptacj´, poniewa˝ coraz wi´cej prac
dokumentuje skutecznoÊç dotyczàcà zarówno
objawów zespo∏u, jak i wspó∏istniejàcych chorób
psychicznych. Wype∏niacze podÊluzówkowe
wprowadzone w 6–12 miesi´cy po zabiegu b´dàcym przyczynà ENS mogà stanowiç korzystne
i bezpieczne dla pacjenta rozwiàzanie tymczasowe przed zabiegiem naprawczym. Wzmacniajàc miejsce wczeÊniejszego usuni´cia tkanek
ma∏˝owiny nosowej dolnej, dajà czas konieczny
do wyleczenia operowanych struktur oraz regeneracji wszelkich po∏àczeƒ nerwowych. Bioràc
pod uwag´ doniesienia o znaczeniu receptorów
TRPM8 nerwu trójdzielnego w rozwoju zespo∏u
pustego nosa, takie post´powanie mo˝e doprowadziç do ustàpienia zwiàzanych z tà chorobà
dolegliwoÊci.
Thamboo i wspó∏pracownicy (2020) przeprowadzili pilota˝owe badania na grupie 10 pacjentów cierpiàcych na zespó∏ pustego nosa. Celem by∏o zbadanie, czy poddanie ich zabiegowi
zwi´kszenia obj´toÊci ma∏˝owiny nosowej dolnej
(ang. inferior meatus augmentation procedure,
IMAP) jest skutecznà metodà leczenia tej choroby.
Do zabiegu u˝ywano prefabrykatów – podÊluzówkowego wycinka z jelita cienkiego (ang. small
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intestinal submucosa, SIS graft) lub bezkomórkowej macierzy pochodzenia dermalnego
o nazwie Alloderm. Rezultaty tych interwencji
oceniano na podstawie kwestionariusza ENS6Q
wype∏nianego przez pacjentów przed zabiegiem
i 6 miesi´cy po nim. Porównanie wyników wykaza∏o obni˝enie punktacji Êrednio o 13 punktów
wzgl´dem wartoÊci wyjÊciowej. Ponadto zaobserwowano cofni´cie si´ wielu objawów psychicznych i popraw´ wyników w kwestionariuszach PHQ-9 (depresja) oraz GAD-7 (l´k
uogólniony). Na tej podstawie autorzy sugerujà,
˝e wykonanie zabiegu zwi´kszajàcego obj´toÊç
ma∏˝owiny nosowej dolnej (IMAP) mo˝e poprawiç jakoÊç ˝ycia pacjentów z zespo∏em pustego
nosa. Sami badacze wskazujà jednak na ograniczenia swojej pracy, wynikajàce z nielicznej grupy badanych oraz krótkiego czasu obserwacji pacjentów, uniemo˝liwiajàcego ocen´ stopnia
wch∏oni´cia przeszczepu.
Lee i wspó∏pracownicy (2018) w badaniach
retrospektywnych porównali dwie procedury
chirurgiczne stosowane w leczeniu pacjentów
z ENS pod wzgl´dem ich skutecznoÊci: wszczepienie implantu do Êciany bocznej ma∏˝owiny
nosowej dolnej oraz umieszczenie go na dnie jamy nosa. Pod wzgl´dem redukcji objawów psychicznych nie wykazali statystycznie znaczàcych
ró˝nic mi´dzy tymi dwoma podejÊciami, natomiast u pacjentów z implantami umieszczonymi
w ma∏˝owinie nosowej dolnej stwierdzili
wi´kszà popraw´ wyników uzyskanych w kwestionariuszu SNOT-22 ni˝ u pacjentów z implantami w dnie jamy nosa.
Borchard z zespo∏em (2019) w pracy oryginalnej badali zastosowanie donosowych wype∏niaczy
podÊluzówkowych jako implantów przejÊciowych
w leczeniu zespo∏u pustego nosa. W badaniach
wzi´∏o udzia∏ 14 pacjentów, którym zosta∏y one
wstrzykni´te w rejonie ma∏˝owiny nosowej dolnej.
Zabieg ten wykonuje si´ w warunkach ambulatoryjnych i mo˝e poprzedzaç lub byç alternatywà dla
zabiegów trwa∏ych i bardziej inwazyjnych, takich
jak operacja wszczepienia implantu w Êcian´ jamy
nosa. Ponadto autorzy sugerujà, ˝e zastosowanie
wype∏niaczy podÊluzówkowych mo˝e okazaç si´
korzystne dla pacjentów z zespo∏em pustego nosa
(ENS6Q >11 pkt), u których wynik testu z watkà
jest nierozstrzygajàcy. W badaniu zastosowano
preparat z karboksymetylocelulozy (CMC)/˝elu
glicerynowego, który z czasem ulega samoistnemu wch∏oni´ciu. Chocia˝ sami autorzy widzà
ograniczenia swoich badaƒ zwiàzane z ma∏à grupà badawczà oraz brakiem obiektywnych badaƒ
poziomu przep∏ywu powietrza przez jamy nosa
przed i po wykonanym zabiegu, to z∏agodzenie

dzi´ki opisanej procedurze cz´Êci objawów typowych dla zespo∏u pustego nosa przemawia, ich
zdaniem, na jej korzyÊç.

Osocze bogatop∏ytkowe
Osocze bogatop∏ytkowe (ang. platelet-rich
plasma, PRP) to autologiczny koncentrat p∏ytek
krwi w niewielkiej iloÊci osocza. P∏ytki krwi zawierajà kilka czynników wzrostu, które promujà
proliferacj´ komórek, procesy regeneracyjne,
angiogenez´ i rewaskularyzacj´ oraz wytwarzanie fibroblastów i kolagenu. Ponadto preparat
ten jest równie˝ dobrym êród∏em adhezyn, które
sà odpowiedzialne za migracje komórek nab∏onkowych. PRP otrzymuje si´ z poddanej procesowi
wirowania krwi ˝ylnej pacjenta. Jest to procedura bardzo szybka i bezpieczna. Po raz pierwszy
osocze bogatop∏ytkowe zosta∏o zastosowane
w leczeniu trombocytopenii w drugiej po∏owie
XX wieku. Od tego momentu dzi´ki swoim w∏aÊciwoÊciom znalaz∏o zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, mi´dzy innymi w chirurgii
twarzowo-szcz´kowej, chirurgii plastycznej,
dermatologii czy ortopedii. Coraz wi´cej obiecujàcych badaƒ pojawia si´ równie˝ na temat skutecznoÊci osocza bogatop∏ytkowego w leczeniu
schorzeƒ otorynolaryngologicznych.
Di Rienzo Busino i wspó∏pracownicy (2015)
wykazali skutecznoÊç rekonstrukcji ma∏˝owiny nosowej dolnej z zastosowaniem osocza bogatop∏ytkowego i lipoaspiratu (ang. plalet rich lipotransfert, PRL) w leczeniu zespo∏u pustego nosa. Do badania zakwalifikowano 46 pacjentów, którzy
w przesz∏oÊci poddani zostali zabiegowi resekcji
lub kauteryzacji co najmniej 50% powierzchni
ma∏˝owiny nosowej dolnej. Ponadto wszyscy pacjenci podczas przeprowadzania testu z watkà zasygnalizowali subiektywnà popraw´ zg∏aszanych
objawów.
Badanych podzielono na dwie równe grupy:
grup´ A (kontrolnà) i grup´ B (badawczà).
W grupie A pacjenci otrzymali terapi´ medycznà
w postaci sprayu do nosa z roztworem solno-

-bromowo-jodowej wody termalnej. W grupie B
przed rozpocz´ciem stosowania wskazanego
sprayu do nosa pacjenci zostali poddani zabiegowi endoskopowej rekonstrukcji ma∏˝owiny
nosowej dolnej z zastosowaniem autologicznego
PRL. Zabieg wykonano w znieczuleniu lokalnym.
Roztwór PRL zosta∏ wstrzykni´ty w miejsce,
w którym umiejscowiono bawe∏niany wacik
podczas wykonywania testu z watkà. Na podstawie analizy kwestionariuszy SNOT-22 wype∏nionych przed i po ukoƒczeniu badania autorzy
wykazali znaczàco wi´kszà popraw´ w ∏agodzeniu objawów zwiàzanych z zespo∏em pustego
nosa u pacjentów w grupie badawczej. Badanie
histologiczne po 12 miesiàcach od zabiegu wykaza∏o zmniejszenie stanu zapalnego i niemal
ca∏kowità reepitelializacj´ b∏ony Êluzowej. Zaobserwowano te˝ skrócenie czasu transportu Êluzowo-rz´skowego (ang. mucocilliary transport
time, MCTt), co Êwiadczy o rzeczywistej poprawie funkcji b∏ony Êluzowej.
PODSUMOWANIE
Podstawà w zapobieganiu zespo∏u pustego
nosa jest zaniechanie nadmiernej ingerencji chirurgicznej w obr´bie struktur jam nosa. Niezwykle istotne jest wi´c zwi´kszenie ÊwiadomoÊci
lekarzy wykonujàcych zabiegi w tym rejonie
w kwestii ich mo˝liwych negatywnych skutków.
Rozpoznanie zespo∏u pustego nosa opiera si´
na ocenie objawów klinicznych u pacjentów poddawanych wczeÊniej ingerencji chirurgicznej
naruszajàcej integralnoÊç struktur jam nosa.
Do potwierdzenia diagnozy przydatne sà nast´pujàce badania dodatkowe: SNOT-25, ENS6Q,
badanie endoskopowe jam nosa, TK zatok przynosowych, test z watkà, obliczeniowa mechanika
p∏ynów oraz ocena wra˝liwoÊci nerwu trójdzielnego. Do metod leczenia nale˝y leczenie zachowawcze, chirurgiczne i trening w´chowy. Brak
jest jednak wystandaryzowanych schematów
opieki nad chorym. ●
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OBSTRUCTIVE SLEEP APNOEA SYNDROME IN
RHINOLOGY PRACTICE – REVIEW OF LITERATURE
The objective of this paper was to collect and review
the latest studies about the role of pathologies within
the nasal cavity in the development and progression
of obstructive sleep apnea. Research papers were
searched through PubMed database using the following key words: „sleep apnoea”, „nose”, „OSA”,
„nasal obstruction”. Included studies were published
in 1991–2021 and concerned pathologies within the
nasal cavity in patients with obstructive sleep apnoea.
46 research papers concerning anatomical and
morphological changes within the nasal cavity in
patients with obstructive sleep apnoea were reviewed. A patient diagnosed with obstructive sleep
apnoea should be referred to an otorhinolaryngologist
and carefully examined during an endoscopic examination of the nasal cavity, which is crucial to assess
the anatomy of nasal cavity and factor out inflammation of the mucous layer lining the nasal cavity and
paranasal sinuses. An otorhinolaryngologist should
be present during the diagnosis and treatment of
a patient with obstructive sleep apnoea.
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1

Rola laryngologa w diagnostyce i leczeniu
zespo∏u obturacyjnych bezdechów podczas snu
(OBPS) nie jest dok∏adnie okreÊlona, mimo ˝e
udzia∏ jam nosa i gard∏a w patogenezie bezdechów sennych jest w najnowszej literaturze dobrze udokumentowany. Zg∏aszajàcy si´ na konsultacj´ laryngologicznà pacjent z rozpoznanym
zespo∏em OBPS powinien byç dok∏adnie zbadany
w zakresie morfologii jam nosa, nosogard∏a oraz
gard∏a Êrodkowego i dolnego pod kàtem nieprawid∏owoÊci budowy i ewentualnych stanów chorobowych. Takie podejÊcie pozwala na ustalenie
i zrozumienie pod∏o˝a oraz nasilenia problemu,
co w konsekwencji umo˝liwia unikni´cie niepotrzebnych interwencji chirurgicznych. Celem niniejszego artyku∏u jest przeglàd aktualnego piÊmiennictwa dotyczàcego patofizjologicznych
zagadnieƒ z dziedziny rynologii, które mogà
mieç wp∏yw na wyst´powanie i przebieg zespo∏u
obturacyjnych bezdechów podczas snu. Artyku∏y
na interesujàcy nas temat zosta∏y wyszukane
w bazie PubMed za pomocà s∏ów kluczowych:
„sleep apnoea”, „nose”, „OSA”, „nasal obstruction”.
Zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas
snu polega na cz´Êciowej lub ca∏kowitej redukcji
przep∏ywu powietrza przez górne drogi oddechowe, co powoduje ich zapadanie si´. Przy
ca∏kowitej blokadzie przep∏ywu powietrza mówimy o bezdechu (ang. apnoea), a w przypadku
cz´Êciowej blokady – o sp∏yconym oddechu
(ang. hypopnoea).
Young i wspó∏pracownicy (1993) opisali fenotyp osoby chorej na zespó∏ OBPS na podstawie
badaƒ kohortowych przeprowadzonych w Wisconsin (Wisconsin Sleep Cohort) na grupie 602
osób (250 kobiet i 352 m´˝czyzn). Autorzy zdiagnozowali zespó∏ OBPS na podstawie wyników
polisomnografii u 9% badanych kobiet i 24% badanych m´˝czyzn. Te dane pozwoli∏y im uznaç
m´˝czyzn za grup´ trzy razy bardziej nara˝onà
na zachorowanie na zespó∏ OBPS, a tym samym
www.magazynorl.pl
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uznaç p∏eç m´skà za czynnik ryzyka rozwoju
choroby. Ponadto wykazali, ˝e oty∏oÊç, okreÊlona
wskaênikiem BMI (ang. body mass index),
znacznie zwi´ksza ryzyko wyst´powania tego
zespo∏u. W przedstawionych badaniach osoby
chrapiàce obojga p∏ci okaza∏y si´ grupà nara˝onà
na cz´stsze wyst´powanie obturacyjnych bezdechów, a tak˝e ich wi´ksze nasilenie. Za trzy
najwa˝niejsze czynniki ryzyka zachorowania
na zespó∏ OBPS uznano p∏eç m´skà, oty∏oÊç oraz
chrapanie. Stwierdzono, ˝e zachorowalnoÊç
na zespó∏ OBPS nasila si´ z czasem – przebadanie kohorty z Wisconsin 19 lat póêniej pozwoli∏o
na okreÊlenie cz´stoÊci wyst´powania zespo∏u
u 14% kobiet i 55% m´˝czyzn. Badania Davies,
Ali i Stradling (1992) wykaza∏y ponadto, ˝e
wzrost masy cia∏a o 10% zwi´ksza ryzyko zachorowania na zespó∏ OBPS a˝ szeÊciokrotnie. Jest
to spowodowane mi´dzy innymi odk∏adaniem
si´ tkanki t∏uszczowej w obr´bie j´zyka i Êcian
bocznych Êrodkowej jamy gard∏a oraz szyi.
Wywiera ona wi´kszy nacisk na Êciany gard∏a,
zwi´kszajàc ujemne ciÊnienie przezÊcienne
(ciÊnienie napierajàce na gard∏o jest wi´ksze ni˝
ciÊnienie wewnàtrz gard∏a), co u∏atwia zapadanie si´ tego rejonu (Rodrigues i in. 2020).
Gaines i wspó∏pracownicy (2015) przedstawili mechanizm odpowiedzialny za cz´stsze wyst´powanie zespo∏u OBPS u m´˝czyzn ni˝ u kobiet. Analizujàc markery prozapalne (CRP, IL-6,
TNFR1) we krwi, wykazali, ˝e ich st´˝enie jest
wi´ksze u kobiet ni˝ u m´˝czyzn (zarówno zdrowych, jak i chorych na zespó∏ OBPS). Wed∏ug
badaczy jest to spowodowane wi´kszà iloÊcià
tkanki t∏uszczowej stymulujàcej reakcje zapalne
u kobiet. Mimo ˝e st´˝enie markerów zapalnych
we krwi jest wi´ksze u kobiet, ich dzia∏anie jest
s∏absze ni˝ u m´˝czyzn – ˝eƒskie hormony p∏ciowe (estrogeny i progesteron) dzia∏ajà protekcyjnie na zapalenie. Autorzy wykazali, ˝e cz´stsze
wyst´powanie zespo∏u OBPS u kobiet po menopauzie jest spowodowane zmniejszonym st´˝eniem estrogenów i progesteronu, które u∏atwia
utrzymywanie si´ stanu zapalnego. Podsumowujàc, mimo ˝e kobiety majà wi´ksze st´˝enie
czynników prozapalnych we krwi ni˝ m´˝czyêni,
odpowiedê na zapalenie u m´˝czyzn jest silniejsza, co skutkuje cz´stszym wyst´powaniem zespo∏u OBPS wÊród p∏ci m´skiej.
Z punktu widzenia laryngologa wa˝na jest
znajomoÊç znaczenia zaburzeƒ dro˝noÊci nosa
jako czynnika etiologicznego w patomechanizmie zespo∏u OBPS. Wymaga to zrozumienia
zjawiska fizjologicznego opisanego przez Starlinga – modelu rezystora, który odnosi si´ zarówno do naczyƒ krwionoÊnych, jak i górnych
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dróg oddechowych. Model ten sk∏ada si´
z dwóch sztywnych przewodów po∏àczonych
przewodem, który mo˝e si´ zapadaç (ryc. 1A).
Odnoszàc te za∏o˝enia do warunków anatomicznych: sztywne przewody do jamy nosa, krtaƒ
i tchawica – usztywnione sà tkankà chrzàstnà
i kostnà, natomiast cz´Êç zapadajàca si´ to gard∏o, któremu stabilnoÊci dodaje jedynie tkanka
mi´Êniowa. Cz´Êç Êrodkowa ma przejÊciowo
wi´kszà Êrednic´ ni˝ cz´Êci zewn´trzne. Zgodnie
z modelem Êrednica oraz opór przep∏ywu w cz´Êciach sztywnych sà sta∏e. Implikuje to, ˝e przep∏yw powietrza z jam nosa do tchawicy jest sta∏y
i niezale˝ny od ciÊnienia w jej obr´bie. W warunkach prawid∏owej dro˝noÊci jam nosa, mimo ró˝nic ciÊnienia wynikajàcych z odmiennych Êrednic
poszczególnych odcinków górnych dróg oddechowych, równowa˝à si´ one, nie powodujàc zapadania si´ elastycznej Êciany gard∏a. Dro˝noÊç
cz´Êci zdolnej do zapadania si´ (gard∏a) jest zale˝na od ciÊnieƒ w jamie nosa (ang. Pupstream)
oraz krtani i tchawicy (ang. Pdownstream),
a tak˝e ciÊnienia wywo∏anego przez tkanki napierajàce na gard∏o (ang. Ptissue) (ryc. 1A).
Ârodkowa cz´Êç zapada si´, gdy ciÊnienie w jej
obr´bie osiàgnie krytyczne ciÊnienie zamkni´cia
(ang. critical closing pressure, Pcrit), którego
wartoÊç jest wzgl´dna do wartoÊci Pupstream.
Czym wartoÊç Pcrit jest bardziej ujemna, to znaczy ni˝sza od ciÊnienia w jamach nosa, tym
wi´kszy jest przep∏yw powietrza przez górne
drogi oddechowe. Je˝eli wartoÊç Pcrit jest dodatnia – co zaobserwowano u pacjentów z zespo∏em OBPS – dochodzi do zapadania si´ gard∏a.
Gleadhill i wspó∏pracownicy (1991) stwierdzili,
˝e czym wartoÊç Pcrit jest wi´ksza, tym bardziej
wzrasta ryzyko zapadania si´ gard∏a. Do pe∏nej
obturacji dochodzi tak˝e wówczas, gdy Ptissue
jest wi´ksze ni˝ ciÊnienie wewnàtrz gard∏a.
Schwartz i Smith (2013) stwierdzili, ˝e jeÊli
Pupstream jest ni˝sze ni˝ Pcrit, dochodzi do ca∏kowitego zapadania si´ gard∏a (ryc. 1B), natomiast gdy Pdownstream jest ni˝sze ni˝ Pcrit, nast´puje tylko ograniczenie przep∏ywu powietrza
(ryc. 1C). W przypadku upoÊledzonej dro˝noÊci
nosa obserwowanej u pacjentów z zespo∏em
OBPS zwi´ksza si´ opór, przez co nie równowa˝à
si´ ciÊnienia – Pupstream staje si´ ni˝sze ni˝
Pcrit, prowadzàc do ca∏kowitego zapadania si´
gard∏a, a w konsekwencji bezdechu (ryc. 1B).
Michaels i wspó∏pracownicy (2014) wykazali,
˝e odruch nosowo-wentylacyjny jest upoÊledzony w zespole OBPS. Fizjologicznie, pobudzenie
receptorów w b∏onie Êluzowej jam nosa powoduje zwi´kszenie wentylacji. U osób z obturacyjnymi bezdechami zaobserwowano cz´stsze oddy-

chanie przez usta, co skutkuje zmniejszeniem
pobudzenia receptorów b∏ony Êluzowej jam nosa
i dezaktywacjà odruchu nosowo-wentylacyjnego. U predysponowanych osób redukcja liczby
spontanicznych oddechów doprowadza do bezdechów podczas snu.
Stopieƒ nasilenia zespo∏u OBPS powszechnie ocenia si´ za pomocà wskaênika AHI (ang.
apnea-hypopnea index), który wyra˝a sum´ bezdechów i sp∏yconych oddechów na godzin´ snu:
stopieƒ ∏agodny stwierdza si´ przy 5 ± AHI < 14,
umiarkowany przy 15 ± AHI < 30, a ci´˝ki
przy AHI ± 30. „Z∏otym standardem” w diagnostyce zespo∏u OBPS jest polisomnografia
(ang. polysomnography, PSG), w której sk∏ad
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Ryc. 1. Model rezystora Starlinga ilustrujàcy przep∏yw powietrza przez górne drogi oddechowe

wchodzà: elektroencefalografia, elektrookulografia, elektrokardiografia, elektromiografia,
pulsoksymetria oraz pomiary przep∏ywu powietrza i wysi∏ku oddechowego. Podczas polisomnografii okreÊla si´ mi´dzy innymi wskaênik AHI.
Badanie polisomnograficzne mo˝na zastàpiç
badaniem poligraficznym (ang. respiratory polygraphy, PG), w którego sk∏ad wchodzà: pomiar
przep∏ywu powietrza i wysi∏ku oddechowego
oraz pulsoksymetria. Mo˝na je przeprowadziç
w warunkach domowych i jest ono zdecydowanie taƒsze. Corlateanu i wspó∏pracownicy (2017)
ocenili mo˝liwoÊç ca∏kowitego zastàpienia badania PSG badaniem PG. Wed∏ug podanych przez
nich aktualnych danych czu∏oÊç PG ocenia si´
na 73%, a swoistoÊç na 76%. Umo˝liwia to podejmowanie w∏aÊciwych decyzji terapeutycznych, poniewa˝ jedynie 3,5% wyników poligrafii
jest niejednoznaczne i wymaga dodatkowego badania PSG. Autorzy stwierdzili, ˝e w przypadku
∏agodnego i umiarkowanego przebiegu zespo∏u
OBPS badanie poligraficzne mo˝e zani˝aç wartoÊç wskaênika AHI. Doszli wi´c do konkluzji, ˝e
bardziej op∏acalne jest zlecanie badania poligraficznego, które w przypadku niejednoznacznych
wyników wymaga∏oby potwierdzenia diagnozy
badaniem polisomnograficznym.
Rashid z zespo∏em (2020) oceniali wartoÊç
diagnostycznà wskaênika AHI i stwierdzili, ˝e
okolicznoÊci badania polisomnograficznego
przeprowadzonego w warunkach szpitalnych
mogà powodowaç zawy˝enie wartoÊci tego
wskaênika. Tak˝e heterogennoÊç osobnicza snu
u ka˝dego pacjenta oraz niejednorodne kryteria
okreÊlajàce sp∏ycenia oddechu mogà wp∏ywaç
na jego niemiarodajnoÊç. Jako metod´ alternatywnà dla PSG autorzy proponujà nocnà pulsoksymetri´ (ang. nocturnal pulse oxymetry, NPO),
podczas której mierzy si´ wskaênik desaturacji
krwi tlenem (ang. oxygen desaturation index,
ODI) okreÊlajàcy, ile razy saturacja krwi tlenem
spad∏a o 3–4% w ciàgu godziny snu. WartoÊç
wskaênika ODI jest niezale˝na od czasu trwania
desaturacji. U˝ywajàc pulsoksymetru, mo˝na
tak˝e okreÊliç inne wskaêniki, takie jak: najni˝sza saturacja krwi tlenem (ang. SaO2 nadir),
Êrednia saturacja krwi tlenem w czasie snu (ang.
mean SaO2) oraz czas snu, w którym saturacja
spad∏a poni˝ej 90%. Autorzy rekomendujà nocnà
pulsoksymetri´ z kilku powodów: badanie wykonuje si´ w warunkach domowych, a pulsoksmetr
jest urzàdzeniem przenoÊnym, tanim i ∏atwo dost´pnym. Wadà pulsoksymetrii jest niemo˝noÊç
ró˝nicowania mi´dzy bezdechem a sp∏yconym
oddechem. Autorzy przeanalizowali 8 prac badawczych porównujàcych wskaêniki AHI (okrewww.magazynorl.pl

141

Êlane przy PSG) i ODI (okreÊlane dzi´ki NPO)
i stwierdzili, ˝e istnieje du˝a rozbie˝noÊç mi´dzy
nimi, spowodowana ró˝nà czu∏oÊcià pulsoksymetrów. Doszli jednak do wniosku, ˝e spadek saturacji krwi tlenem o 4% wyst´pujàcy cz´Êciej
ni˝ 15 razy na godzin´ snu pozwala na rozpoznanie zespo∏u OBPS. Przy spadku saturacji krwi
tlenem o 4% cz´Êciej ni˝ 10 razy na godzin´ snu
autorzy zalecajà dalszà diagnostyk´ w celu rozpoznania zespo∏u OBPS.
Hoel, Kvinnesland i Berg (2020) zbadali zale˝noÊç mi´dzy oporem przep∏ywu powietrza
w obr´bie jam nosa za pomocà rynomanometrii
a cz´stoÊcià wyst´powania bezdechów i sp∏yconych bezdechów podczas snu. Badaniami obj´li
126 osób z zespo∏em OBPS, u których wykonano
poligrafi´ i rynomanometri´. U 57,9% badanych
stwierdzili zwi´kszony opór przep∏ywu powietrza przez jamy nosa. Zaobserwowali, ˝e wyst´puje u nich wi´cej sp∏yconych oddechów ni˝ bezdechów i w zwiàzku z tym zaproponowali nowy
wskaênik: stosunek liczby sp∏yconych oddechów
do liczby bezdechów podczas snu – HAR (ang.
hypopnea to apnea ratio). U chorych ze zwi´kszonym oporem przep∏ywu powietrza przez jamy
nosa wskaênik HAR wynosi∏ 2,6, co Êwiadczy∏o
o przewadze liczby sp∏yconych oddechów
nad bezdechami, natomiast u osób z ma∏ym oporem przep∏ywu powietrza przez jamy nosa
wskaênik ten wynosi∏ 0,8, co Êwiadczy∏o o przewadze liczby bezdechów nad sp∏yconymi oddechami. U osób z du˝ym oporem przep∏ywu
stwierdzono 3,72 razy wi´kszà wartoÊç HAR
ni˝ u osób z oporem ma∏ym. Autorzy zauwa˝yli,
˝e wskaênik HAR jest szczególnie przydatny
w zespole OBPS o umiarkowanym przebiegu
(AHI < 30) – u osób z du˝ym oporem przep∏ywu
HAR wynosi∏ Êrednio 4,5. Z kolei przy ci´˝kim
przebiegu choroby (AHI > 30) wskaênik HAR
u osób z du˝ym oporem przep∏ywu by∏ niski
i wynosi∏ Êrednio 0,7. Autorzy postawili hipotez´, ˝e u osób ze zwi´kszonym oporem przep∏ywu
w jamach nosa dochodzi tylko do cz´Êciowego
zapadania si´ gard∏a, co powoduje sp∏ycony
oddech, a nie ca∏kowità obturacj´, a w konsekwencji bezdech. Warto zatem zauwa˝yç, ˝e przy ∏agodnym i umiarkowanym przebiegu zespo∏u OBPS
mo˝na ró˝nicowaç pod∏o˝e choroby, pos∏ugujàc
si´ wskaênikiem HAR zamiast AHI, gdy˝ wysoka
wartoÊç wskaênika HAR sugeruje wyst´powanie
niedro˝noÊci w jamach nosa.
Nale˝y wspomnieç o zjawisku przebudzeƒ
zwiàzanych z wysi∏kiem oddechowym (ang. respiratory effort-related arousal, RERA), które majà
najwi´kszy wp∏yw na jakoÊç snu oraz sà odpowiedzialne za jego fragmentacj´, a tym samym
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za doÊwiadczanie sennoÊci w czasie dnia (Caples
i Somers 2005). RERA mo˝na zastosowaç do wyliczenia wskaênika RDI (ang. respiratory disturbance index), czyli sumy bezdechów, sp∏yconych
oddechów i przebudzeƒ zwiàzanych z wysi∏kiem
oddechowym na godzin´ snu.
W ciàgu ostatnich lat w piÊmiennictwie ukazywa∏y si´ artyku∏y podajàce informacje o nieanatomicznym pod∏o˝u zespo∏u OBPS. Zaobserwowano wspó∏istnienie tego zespo∏u za stanami
zapalnymi b∏ony Êluzowej jam nosa wyst´pujàcymi przy alergicznym i niealergicznym nie˝ycie
nosa oraz z przewlek∏ym zapaleniem b∏ony Êluzowej zatok przynosowych. W wyniku zapalenia
dochodzi do obrz´ku b∏ony Êluzowej, a zw∏aszcza
ma∏˝owin nosowych dolnych, co w konsekwencji
upoÊledza dro˝noÊç jam nosa. U predysponowanych osób skutkuje to pojawieniem si´ bezdechów podczas snu.
Patomechanizm wyjaÊniajàcy cz´stsze wyst´powanie zespo∏u OBPS u osób chorych
na nie˝yt nosa nie jest dok∏adnie poznany. Bindu
i wspó∏pracownicy (2017) sformu∏owali hipotez´, ˝e za to zjawisko jest odpowiedzialny jeden
z najsilniejszych odruchów autonomicznych –
odruch trójdzielno-sercowy (ang. trigeminocardiac reflex, TCR). B∏ona Êluzowa jam nosa jest
unerwiona przez V nerw czaszkowy, a jego w∏ókna doÊrodkowe sà aktywowane przez dwutlenek
w´gla, zimne powietrze, histamin´, amoniak, nikotyn´, hipertoniczny roztwór soli fizjologicznej,
bradykinin´, kapsaicyn´, a tak˝e przez niektóre
alergeny czy te˝ mechaniczne podra˝nienie
b∏ony Êluzowej. Dra˝nienie nerwu trójdzielnego
na ka˝dym poziomie jego d∏ugoÊci aktywuje
odruch TCR, który objawia si´ bradykardià, asystolià, obni˝eniem ciÊnienia t´tniczego oraz bezdechem, poniewa˝ przy aktywacji odruchu trójdzielno-sercowego impulsacja przywspó∏czulna
jest silniejsza od impulsacji wspó∏czulnej. Stan
zapalny b∏ony Êluzowej jam nosa sprawia, ˝e zakoƒczenia nerwu trójdzielnego sà bardziej czu∏e,
co skutkuje cz´stszà aktywacjà odruchu trójdzielno-sercowego. Autorzy sugerowali, ˝e wydzielina zalegajàca w jamach nosa sama w sobie
mo˝e uruchamiaç TCR, a zatem stany zapalne
b∏ony Êluzowej mogà nasilaç wyst´powanie bezdechów podczas snu.
Chowdhury z zespo∏em (2017) zbadali, które z w∏ókien wspó∏czulnych odgrywajà najwi´kszà rol´ w utrzymywaniu napi´cia mi´Êniowego
podniebienia mi´kkiego, co jest konieczne dla
zachowania prawid∏owej dro˝noÊci górnych
dróg oddechowych. Mimo podejrzeƒ, ˝e to w∏ókna noradrenergiczne stymulujà napi´cie mi´Êni
podniebienia mi´kkiego, okaza∏o si´, ˝e spe∏nia-

t∏umaczyli niedojrza∏ym uk∏adem odpornoÊciowym u dzieci.
Pace i wspó∏pracownicy (2020) zbadali
cz´stoÊç wyst´powania zespo∏u OBPS u pacjentów z alergicznym i niealergicznym nie˝ytem
nosa. Jako niealergiczny nie˝yt nosa wzi´li
pod uwag´ niealergiczny nie˝yt nosa z eozynofilià (ang. non-allergic rhinitis with eosinophilic
syndrome, NARES). Badaniami obj´li 60 doros∏ych osób, które zosta∏y podzielone na trzy podgrupy: chorzy z AR, chorzy z NARES i grupa kontrolna. Badani nie ró˝nili si´ wskaênikiem BMI
ani wiekiem. Nasilenie zespo∏u OBPS okreÊlono
u nich na podstawie wskaênika AHI, obliczonego
podczas badania polisomnograficznego. Zespó∏
OBPS wyst´powa∏ w grupie z NARES u 60% badanych (postaç ∏agodna – 42%, umiarkowana
– 25%, ci´˝ka – 33%). W grupie z AR wspó∏istnia∏ u 35% pacjentów (postaç ∏agodna – 57%,
umiarkowana – 14%, ci´˝ka – 29%). W grupie
kontrolnej u 10% zdiagnozowano zespó∏ OBPS
(postaç ∏agodna – 50%, postaç umiarkowana
– 50%). Mi´dzy grupà z NARES a grupà kontrolnà stwierdzono statystycznie istotnà ró˝nic´
pod wzgl´dem cz´stoÊci wyst´powania zespo∏u
OBPS. Mi´dzy grupà z NARES a grupà z AR nie
wykazano ró˝nicy w cz´stoÊci wyst´powania zespo∏u OBPS. Autorzy wnioskowali, ˝e niealergiczny nie˝yt nosa sprzyja rozwini´ciu si´ tego
zespo∏u. Nie stwierdzili zale˝noÊci mi´dzy nasileniem przebiegu bezdechów sennych a alergicznym i niealergicznym nie˝ytem nosa.
Liu z zespo∏em (2020) oceniali jakoÊç snu
u dzieci chorych na alergiczny nie˝yt nosa. Choroba ta u dzieci skutkuje przerostem migda∏ków
podniebiennych i migda∏ka gard∏owego, co w konsekwencji powoduje rozwini´cie si´ zaburzeƒ
oddychania w czasie snu, w tym zespo∏u OBPS.
Przebadano 660 dzieci w wieku od 3 do 14 lat,
u których zdiagnozowano AR. Badani zostali podzieleni na grupy: grupa 1 – 123 dzieci bez AR
i bez zespo∏u OBPS, grupa 2 – 42 dzieci z AR, ale
bez zespo∏u OBPS, grupa 3 – 367 dzieci bez AR,
ale z zespo∏em OBPS, grupa 4 – 128 dzieci z AR
oraz z zespo∏em OBPS. Wykazano, ˝e u 19,4%
badanych zespó∏ OBPS wspó∏istnia∏ z alergicznym nie˝ytem nosa. Autorzy wykazali, ˝e w grupie ze zdiagnozowanym zespo∏em OBPS dzieci
chore na AR cz´Êciej doÊwiadcza∏y sennoÊci
w czasie dnia, zaobserwowano te˝ u nich problemy behawioralne. W grupie dzieci bez zespo∏u
OBPS tak˝e dzieci z AR cz´Êciej doÊwiadcza∏y
sennoÊci w czasie dnia. W grupie dzieci z zespo∏em OBPS mi´dzy chorymi z AR i bez AR nie wykazano ró˝nicy pod wzgl´dem wartoÊci wskaênika AHI, zatem badania nie wykaza∏y korelacji
www.magazynorl.pl

▲

jà one tylko funkcj´ modulujàcà, pobudzajàc
w∏ókna glutaminergiczne, które sà odpowiedzialne za skurcz tych mi´Êni. Autorzy stworzyli
koncepcj´ leczenia farmakologicznego bezdechów sennych – po∏àczenie preparatów stymulujàcych w∏ókna noradrenergiczne i receptory
dla glutaminianu. Autorzy opisali tak˝e wspomniany odruch trójdzielno-sercowy. Stwierdzili,
˝e towarzyszàcy nie˝ytowi zwi´kszony opór
przep∏ywu powietrza i zalegajàca wydzielina
w jamach nosa dziesi´ciokrotnie zwi´kszajà
cz´stotliwoÊç wyst´powania epizodów nieprawid∏owego oddychania w czasie snu, w tym
bezdechów. Nadmierna aktywacja odruchu trójdzielno-sercowego doprowadza do wyst´powania arytmii w czasie snu, niedokrwienia mi´Ênia
sercowego, a w ekstremalnych przypadkach
do zatrzymania akcji serca, co autorzy wskazali
jako cel przysz∏ych badaƒ.
Thompson, Sardana i Craig (2013) w swoich
badaniach jakoÊci snu u osób z nie˝ytem nosa
wykazali, ˝e profil wydzielania cytokin prozapalnych oraz aktywnoÊci poszczególnych rodzajów
limfocytów jest taki sam w grupie starszych, oty∏ych m´˝czyzn ze zdiagnozowanym zespo∏em
OBPS, jak i w grupie nastoletnich dziewczàt
z nie˝ytem nosa. W obu grupach stwierdzili
zwi´kszone st´˝enie IL-1, IL-6 oraz TNF-α,
a tak˝e przewag´ aktywnoÊci limfocytów Th2
nad limfocytami Th1 (limfocyty Th2 majà wi´kszy udzia∏ w reakcjach alergicznych). Stan zapalny wywo∏any przez te czynniki sprzyja zaburzeniom oddychania w czasie snu, w wyniku czego
osoby z nie˝ytem nosa sà predysponowane
do wystàpienia u nich zespo∏u OBPS.
W praktyce klinicznej znaczenie korelacji
alergicznego nie˝ytu nosa z zespo∏em OBPS jest
uwa˝ane za kontrowersyjne. Cao i wspó∏pracownicy (2018) wykonali metaanaliz´ wspó∏istnienia alergicznego nie˝ytu nosa (ang. allergic
rhinitis, AR) i zaburzeƒ oddechu w czasie snu
(ang. sleep disordered breathing, SDB) w grupie
pacjentów z zespo∏em OBPS. Przenalizowali 44
badania, w których ∏àcznie uczestniczy∏o 6086
pacjentów. WÊród osób doros∏ych z zespo∏em
OBPS na AR cierpia∏o 35,2% osób, a wÊród osób
z SDB – 22,8%. W analizie statystycznej nie wykazali ró˝nicy mi´dzy doros∏ymi z SDB/OBPS
a osobami zdrowymi pod wzgl´dem cz´stoÊci
wyst´powania AR. W podsumowaniu autorzy
metaanalizy doszli do wniosku, ˝e chocia˝ tradycyjnie AR uwa˝a si´ za czynnik ryzyka zespo∏u
bezdechów podczas snu, to pacjenci z AR niekoniecznie cz´Êciej chorujà na ten zespó∏. Zaobserwowali tak˝e, ˝e u 45,2% badanych dzieci zespó∏
OBPS wspó∏istnia∏ z AR, a tak wysoki procent

143

mi´dzy nasileniem zespo∏u OBPS a wyst´powaniem alergicznego nie˝ytu nosa.
Zheng i wspó∏pracownicy (2017) w swoich
badaniach rozpatrywali problem: czy istnieje korelacja mi´dzy nasileniem przebiegu zespo∏u
OBPS a wspó∏wyst´powaniem alergicznego
i niealergicznego nie˝ytu nosa (ang. non-allergic
rhinitis, NAR). Analizowali grup´ 240 pacjentów
z rozpoznanym zespo∏em OBPS, wÊród których
u 65 osób (27,1%) stwierdzono wspó∏istnienie
AR, natomiast u 69 osób (28,7%) stwierdzono
wspó∏istnienie NAR. Pozostali badani, bez objawów nie˝ytu nosa, stanowili grup´ kontrolnà.
Na podstawie wartoÊci wskaênika AHI, okreÊlonego w badaniu polisomnograficznym, wyznaczono stopieƒ nasilenia zespo∏u OBPS: w grupie
osób z AR ∏agodnà postaç zespo∏u OBPS stwierdzono u 18 osób, umiarkowanà u 15 osób i ci´˝kà u 32 osób; w grupie z NAR ∏agodnà postaç
stwierdzono u 13 osób, umiarkowanà u 26 osób
i ci´˝kà u 30 osób. Analiza statystyczna nie wykaza∏a ró˝nicy mi´dzy grupami z AR/NAR a grupà kontrolnà pod wzgl´dem nasileniem przebiegu zespo∏u OBPS. Autorzy doszli do wniosku, ˝e
nie ma zwiàzku mi´dzy wyst´powaniem nie˝ytu
nosa a nasileniem przebiegu zespo∏u OBPS, ale
jest on czynnikiem zwi´kszajàcym ryzyko rozwini´cia si´ tego zespo∏u.
Giraldo-Cadavid i wsó∏pracownicy (2020)
potwierdzili korelacj´ mi´dzy nasileniem przebiegu zespo∏u OBPS a ci´˝koÊcià przebiegu AR.
Przebadali 99 dzieci z AR, którego nasilenie zosta∏o okreÊlone na podstawie klasyfikacji ARIA.
Nasilenie przebiegu zespo∏u OBPS oceniali
wskaênikiem AHI okreÊlonym w badaniu polisomnograficznym. Pacjentów podzielono na grupy w zale˝noÊci od charakteru AR: 30,3% – AR
sezonowy ∏agodny, 7,1% – AR sezonowy umiarkowany/ci´˝ki, 35,4% – AR ca∏oroczny ∏agodny,
27,3% – AR ca∏oroczny umiarkowany/ci´˝ki.
W badaniu polisomnograficznym u 53 pacjentów
(53,5%) zdiagnozowano zespó∏ OBPS: postaç ∏agodnà u 31,3%, umiarkowanà u 8,1%, ci´˝kà
u 14,1%. Wykazano, ˝e ryzyko ci´˝kiej postaci
zespo∏u OBPS jest 4,8 razy wy˝sze w przebiegu
AR sezonowego umiarkowanego/ci´˝kiego oraz
ca∏orocznego ∏agodnego w porównaniu z sezonowym ∏agodnym. To ryzyko jest 10,1 razy
wi´ksze u dzieci z ca∏orocznym umiarkowanym/ci´˝kim przebiegiem AR. Autorzy podkreÊlili, ˝e wyniki ich badaƒ ró˝nià si´ od badaƒ
innych autorów, poniewa˝ oni wykazali korelacj´
mi´dzy nasileniem przebiegu alergicznego
nie˝ytu nosa a nasileniem zespo∏u OBPS.
Mimo ˝e istniejà rozbie˝noÊci w postrzeganiu alergicznego i niealergicznego nie˝ytu nosa

144

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

jako czynnika ryzyka czy ci´˝koÊci przebiegu zespo∏u OBPS, Gadi z zespo∏em (2017) zauwa˝yli,
˝e warto wziàç t´ jednostk´ chorobowà
pod uwag´ podczas badania i leczenia zespo∏u
OBPS. Wprowadzenie leków zmniejszajàcych
wydzielanie mediatorów zapalenia mo˝e byç
obiecujàcym rozwiàzaniem w redukcji nasilenia
przebiegu zespo∏u OBPS.
Hui i wspó∏pracownicy (2017) przeprowadzili badania, których celem by∏o okreÊlenie
zwiàzku mi´dzy wyst´powaniem przewlek∏ego
zapalenia b∏ony Êluzowej jam nosa i zatok przynosowych (PZZP, ang. chronic rhinosinusitis,
CRS) a zespo∏em OBPS u Afroamerykanów. Badaniami obj´to grup´ 916 osób z PZZP, w której
u 252 osób stwierdzono PZZP z polipami, a u 664
– PZZP bez polipów nosa. Na podstawie badania
polisomnograficznego u 100 osób (10,9%)
stwierdzono zespó∏ OBPS. Ârednia wartoÊç
wskaênika AHI u badanych chorych wynosi∏a
32,63 (odchylenie standardowe 28,86). Wspó∏istnienie zespo∏u OBPS z PZZP bez polipów
stwierdzono u 12,2% chorych, a wspó∏istnienie
zespo∏u OBPS z PZZP z polipami u 8,5% chorych.
Autorzy wskazali, ˝e osoby z PZZP majà wi´ksze
ryzyko zachorowania na zespó∏ OBPS, a jest ono
jeszcze wi´ksze u osób z PZZP bez polipów nosa.
Nie znaleêli korelacji mi´dzy nasileniem przebiegu zespo∏u OBPS a PZZP.
Migueis i wspó∏pracownicy (2019) przeanalizowali przebieg zespo∏u OBPS i fenotypy pacjentów z PZZP z polipami. W ich badaniach
wzi´∏o udzia∏ 93 m´˝czyzn z zespo∏em OBPS
stwierdzonym za pomocà polisomnografii – 31
z nich chorowa∏o na PZZP z polipami, a 62 stanowi∏o grup´ kontrolnà, bez objawów PZZP i polipów w jamach nosa. Wykazano, ˝e osoby z PZZP
z polipami majà ni˝sze BMI, a tak˝e rzadziej doÊwiadczajà sennoÊci w czasie dnia ni˝ m´˝czyêni
bez PZZP i bez polipów w jamach nosa. Ponadto,
mimo ˝e wÊród pacjentów z PZZP z polipami niedro˝noÊç nosa zosta∏a oceniona na szeÊç razy
wi´kszà ni˝ u pacjentów bez PZZP i bez polipów,
chorzy na PZZP z polipami 43% rzadziej skar˝yli
si´ na chrapanie. Autorzy stwierdzili, ˝e fenotyp
osoby chorej na zespó∏ OBPS oraz PZZP z polipami ró˝ni si´ od tradycyjnie opisywanego (wysokie BMI, cz´ste chrapanie), poniewa˝ prawdopodobnie u takiej osoby zmieniony jest przep∏yw
powietrza przez jamy nosa.
Kao i wspó∏pracownicy (2016) przeprowadzili pi´cioletnie badania kohortowe, których
celem by∏o zbadanie odwrotnej zale˝noÊci – czy
zespó∏ OBPS powoduje PZZP. Do badaƒ zakwalifikowano 971 pacjentów z zespo∏em OBPS
i 4855 pacjentów bez objawów zespo∏u OBPS

Badaniami obj´to 62 oty∏ych dzieci – 30 z OBPS
oraz 32 bez objawów tego zespo∏u. Opór przep∏ywu powietrza przez jamy nosa mierzono za pomocà przedniej rynomanometrii w pozycji le˝àcej
na plecach. Opór w czasie wdechu i wydechu okaza∏ si´ znacznie wi´kszy u dzieci chorych na zespó∏
OBPS ni˝ w grupie kontrolnej. Znaleziono tak˝e
dodatnià korelacj´ mi´dzy oporem przy wdechu
a wartoÊcià wskaênika AHI. Podobnej korelacji
nie wykryto przy oporze podczas wydechu. Nie
stwierdzono zale˝noÊci mi´dzy wartoÊcià wskaênika BMI a wartoÊcià oporu przep∏ywu powietrza
przez jamy nosa. W podsumowaniu autorzy wnioskujà, ˝e u oty∏ych dzieci bez zespo∏u OBPS zwi´kszenie oporu przep∏ywu powietrza przez jamy
nosa mo˝e skutkowaç zachorowaniem na ten zespó∏.
Wyniki ich badaƒ sà zbie˝ne z wynikami podobnych badaƒ, przeprowadzonych u osób doros∏ych.
Friedman i wspó∏pracownicy (2011) przeprowadzili badania majàce na celu wykazanie
zwiàzku mi´dzy niedro˝noÊcià nosa a zespo∏em
OBPS. 49 pacjentów (30 m´˝czyzn i 19 kobiet)
ze znacznym chrapaniem w wywiadzie, niedro˝noÊcià nosa i zespo∏em OBPS rozpoznanym
na podstawie badania poligraficznego (Watch-Pat) zosta∏o zakwalifikowanych do zabiegu
septoplastyki, wymagajàcego za∏o˝enia tamponady nosa. Na podstawie wskaênika RDI podzielono ich na dwie grupy: z ∏agodnà postacià
zespo∏u OBPS i z umiarkowanà/ci´˝kà postacià
zespo∏u OBPS. Po operacji i w okresie utrzymywania tamponady nosa pacjentom ponownie
wykonano badanie poligraficzne w celu porównania wskaêników RDI oraz ODI przed za∏o˝eniem tamponady i w trakcie jej utrzymywania.
Pacjenci z grupy z umiarkowanym/ci´˝kim zespo∏em OBPS mieli wy˝szà pooperacyjnà Êrednià wartoÊç wskaênika RDI, wy˝szà Êrednià
wartoÊç wskaênika ODI i ni˝sze Êrednie minimalne wysycenie hemoglobiny tlenem w porównaniu z pacjentami z ∏agodnà postacià
OBPS. Natomiast wartoÊci przedoperacyjnie
nie ró˝ni∏y si´ w tej grupie od wartoÊci pooperacyjnych. Pooperacyjne tamponowanie nosa
pogorszy∏o parametry snu u pacjentów z ∏agodnym zespo∏em OBPS, ale nie u pacjentów z umiarkowanym/ci´˝kim przebiegiem
choroby. Autorzy sugerujà, ˝e ci´˝ki zespó∏
OBPS jest skutkiem niedro˝noÊci dróg oddechowych na ró˝nych poziomach, a drogi oddechowe na odcinku jam nosa sà tylko kofaktorem
w tej heterogennej chorobie.
Lan z zespo∏em (2021) zbadali wp∏yw niedro˝noÊci nosa na hipoksemi´ obserwowanà
w zespole OBPS. Autorzy zwrócili uwag´, ˝e hipoksemia, która powoduje wahania perfuzji
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(5 osób zdrowych przypada∏o na jednà osob´
chorà). W momencie rozpocz´cia badaƒ u ˝adnej
z badanych osób nie rozpoznano PZZP, alergicznego nie˝ytu nosa ani niedro˝noÊci nosa wynikajàcej ze skrzywienia przegrody nosowej. Badani
nie ró˝nili si´ pod wzgl´dem Êredniej wartoÊci
BMI, zachorowalnoÊci na nadciÊnienie czy cukrzyc´. Po pi´ciu latach u 64 osób z zespo∏em
OBPS zdiagnozowano PZZP (6,59%), natomiast
w grupie osób bez bezdechów podczas snu 97
osób (2,0%) zachorowa∏o na przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych i jam nosa. Zauwa˝ono,
˝e osoby z zespo∏em OBPS sà 3,18 razy bardziej
podatne na zachorowanie na PZZP. Za mo˝liwy
patomechanizm tego zjawiska uznano fakt, ˝e
zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas snu
sprzyja przewlek∏emu stanowi zapalnemu, który
mo˝e wywo∏aç PZZP.
Rodrigues z zespo∏em (2020) oceniali, jak
oty∏oÊç wp∏ywa na funkcjonowanie nosa u chorych na zespó∏ OBPS w zakresie zmian morfologicznych. W ich badaniach wzi´∏y udzia∏
83 osoby z zespo∏em OBPS zdiagnozowanym
na podstawie polisomnografii, w tym 29 kobiet
i 54 m´˝czyzn. Przy u˝yciu tomografii komputerowej chorym zmierzono obj´toÊç dróg oddechowych w obr´bie jam nosa, natomiast na podstawie badania endoskopowego jam nosa okreÊlono
ich budow´, skupiajàc uwag´ na skrzywieniu
przegrody nosowej oraz na przeroÊcie ma∏˝owin
nosowych dolnych. Na podstawie badania ankietowego (NOSE) oceniono subiektywnà niedro˝noÊç nosa – okreÊlono upoÊledzenie przep∏ywu
powietrza przez jamy nosa, uczucie zatkanego
nosa, problemy z oddychaniem w czasie wysi∏ku
fizycznego i snu. W analizie statystycznej wykazano, ˝e osoby oty∏e cierpiàce na zespó∏ OBPS
cz´Êciej doÊwiadczajà niedro˝noÊci nosa, a tak˝e
dotyczy ich 1,983 razy wi´ksze ryzyko przerostu
ma∏˝owin nosowych dolnych. Nie wykazano ró˝nicy w obj´toÊci jam nosa mi´dzy osobami oty∏ymi a osobami z prawid∏owà masà cia∏a, a tak˝e
mi´dzy osobami z przerostem ma∏˝owin nosowych dolnych i bez przerostu, bez wzgl´du
na mas´ cia∏a. Autorzy zauwa˝yli, ˝e przyczynà
cz´stszego przerostu ma∏˝owin nosowych
dolnych u osób oty∏ych jest zwi´kszone wytwarzanie cytokin prozapalnych, które oddzia∏ujà
na ma∏˝owiny, powodujàc ich obrz´k. Zwrócili
tak˝e uwag´ na kluczowe znaczenie dok∏adnego
badania endoskopowego jam nosa podczas ustalania odpowiedniego planu leczenia.
Badania Sin i wspó∏pracowników (2014) by∏y
poÊwi´cone korelacji mi´dzy wzmo˝onym oporem
przep∏ywu powietrza przez przednià cz´Êç jam
nosa a nasileniem zespo∏u OBPS u oty∏ych dzieci.
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i przekazywania tlenu do tkanek obwodowych,
indukuje syntez´ reaktywnych form tlenu, które
przyczyniajà si´ do niszczenia tkanek, a w konsekwencji do zwi´kszonego ryzyka zachorowania
na choroby uk∏adu krwionoÊnego, neurodegeneracyjne i metaboliczne, a tak˝e do zwi´kszonego
ryzyka rozwijania si´ nowotworów. Badaniami
obj´to 88 osób w wieku od 22 do 77 lat chorych
na zespó∏ OBPS. Wykonano u nich badanie polisomnograficzne oraz przednià rynomanometri´
w pozycji stojàcej i le˝àcej na plecach podczas
wdychania powietrza o ciÊnieniu 75, 150 i 300 Pa.
Podczas PSG obserwowano trzy parametry
wskazujàce na hipoksemi´: ODI, czas snu, podczas którego saturacja krwi tlenem spad∏a poni˝ej 90% (wyra˝any jako procent ca∏ego czasu
snu, T < 90%) oraz najni˝szà saturacj´ krwi tlenem w czasie snu. Wykazano, ˝e opór przep∏ywu
powietrza przez nos jest wi´kszy w pozycji le˝àcej na plecach ni˝ w pozycji siedzàcej podczas
wdychania powietrza o ciÊnieniu 75 i 150 Pa. Zaobserwowano, ˝e przy wdychaniu powietrza
o ciÊnieniu 75 Pa istnieje silna dodatnia korelacja
mi´dzy oporem przep∏ywu powietrza przez jamy
nosa w pozycji le˝àcej a wskaênikami ODI
i T < 90%, a tak˝e wskaênikiem AHI. Im bardziej
nasilona jest niedro˝noÊç nosa i opór przep∏ywu
powietrza przez jamy nosa, tym bardziej nasila
si´ hipoksemia. Autorzy wyrazili przypuszczenie,
˝e ta korelacja jest spowodowana zmniejszeniem
aktywacji odruchu nosowo-wentylacyjnego oraz
zmniejszonym wydzielaniem tlenku azotu, którego fizjologicznà rolà jest rozkurczanie naczyƒ
p∏ucnych, u∏atwiajàce wymian´ gazowà. Autorzy
doszli do wniosku, ˝e niedro˝noÊç nosa skutkuje
hipoksemià i zwiàzanymi z nià nast´pstwami.
Magliulo i wspó∏pracownicy (2019) zbadali
przyczyny niedro˝noÊci nosa i ich korelacje
z zespo∏em OBPS (potwierdzonym w badaniu
polisomnograficznym). Pod uwag´ wzi´li nieprawid∏owoÊci budowy anatomicznej jam nosa
– skrzywienie przegrody nosowej, oraz morfologiczne – przerost ma∏˝owin nosowych dolnych,
przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych oraz
alergiczny i niealergiczny nie˝yt nosa. Niedro˝noÊç nosa potwierdzili na podstawie oceny
klinicznej z badaniem endoskopowym jam nosa
i rynomanometrii przedniej. Rozpoznanie zapalenia zatok przynosowych stawiali zgodnie z klasyfikacjà EPOS 2012. U wszystkich pacjentów
wykonano tomografi´ komputerowà zatok przynosowych. Rozpoznanie alergicznego bàdê niealergicznego nie˝tu nosa stawiali, pos∏ugujàc si´
kryteriami ARIA. Ostatecznie autorzy wykazali,
˝e u 70% pacjentów z zespo∏em OBPS wyst´powa∏a niedro˝nosÊç nosa. Prawid∏owà morfologià
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nosa wykaza∏o si´ tylko 20% pacjentów, a u pozosta∏ych wyst´powa∏ co najmniej jeden z wymienionych stanów patologicznych. Prezentowane badania ujawni∏y te˝ zwiàzek mi´dzy
niedro˝noÊcià nosa o ró˝nej etiologii a wyst´powaniem zespo∏u OBPS. Najsilniejsza zale˝noÊç
zachodzi∏a mi´dzy niedro˝noÊcià nosa a zapaleniem zatok przynosowych. Nie wykazano
zwiàzku pomi´dzy nasileniem przebiegu zespo∏u
OBPS a wyst´powaniem alergicznego czy niealergicznego nie˝ytu nosa.
Zastawka wewn´trzna nosa to najw´˝sza
cz´Êç jam nosa, ograniczona przez chrzàstk´
górnà bocznà i przegrod´ nosa. Prawid∏owy kàt
zastawki wynosi od 10° do 15°. W miejscu zastawki wyst´puje najwi´kszy opór przep∏ywu
powietrza. Przep∏yw powietrza przez zastawk´
nosa odbywa si´ zgodnie z prawem Hagena-Poiseuille'a. Zak∏ada ono, ˝e opór przep∏ywu powietrza jest odwrotnie proporcjonalny do czwartej
pot´gi promienia, co oznacza, ˝e niewielkie
zw´˝enie kàta zastawki ma znaczàcy wp∏yw
na opór przep∏ywu powietrza przez nos.
Gelardi z zespo∏em (2019) zbadali rol´
zastawki nosa u osób z zespo∏em OBPS. W ich
badaniach wzi´∏o udzia∏ 19 pacjentów z rozpoznanym zespo∏em OBPS. Ich zadaniem by∏a subiektywna ocena stopnia niedro˝noÊci nosa,
jakoÊci snu i w´chu za pomocà wizualnej skali
analogowej (ang. visual analog scale, VAS),
w której ka˝dy parametr by∏ oceniany w skali
od 0 do 10, gdzie 10 oznacza najkorzystniejszà
ocen´. SennoÊç w ciàgu dnia oceniano za pomocà skali sennoÊci Epworth (ang. epworth sleepiness scale, ESS) oraz zastosowano kwestionariusze STOP-Bang i Restorative Sleep w celu
zbadania stopnia zespo∏u. Na podstawie badania poligraficznego obliczono wskaênik AHI,
ODI, T < 90% oraz SaO2 nadir. Badanych podzielono na dwie grupy. Chorzy z pierwszej
grupy mieli obustronnie zw´˝one pole zastawki
nosowej, natomiast chorzy z drugiej grupy mieli zw´˝enie jednostronnie lub nie mieli zw´˝enia po ˝adnej stronie. Autorzy wykazali, ˝e obustronne zw´˝enie zastawki nosa wspó∏wyst´puje z wy˝szymi wartoÊciami wskaênika AHI
i obni˝eniem SaO2 nadir. Wyniki te sugerujà,
˝e zw´˝ona obustronnie zastawka nosa wyst´puje cz´Êciej u osób z ci´˝kà postacià zespo∏u
OBPS i wià˝e si´ ze zmniejszeniem jakoÊci snu.
Kohortowe badania przeprowadzone w Islandii przez Vˆrendh i jej wspó∏pracowników
(2018) (The Icelandic Sleep Apnea Cohort) wykaza∏y zwiàzek pomi´dzy niedro˝noÊcià nosa
u pacjentów z zespo∏em OBPS a jakoÊcià snu
i ˝ycia oraz wp∏yw wielkoÊci pola powierzchni

niem przebiegu zespo∏u OBPS. Wykazali natomiast, ˝e obiektywne pomiary niedro˝noÊci nosa
korelowa∏y z subiektywnà ocenà dyskomfortu
zg∏aszanà przez pacjentów.
Badania przeprowadzone przez Okun
i wspó∏pracowników (2009) mia∏y na celu zmierzenie obj´toÊci jam nosa i nosogard∏a w pozycji
stojàcej i le˝àcej na plecach w grupie 20 dzieci,
u których przeprowadzono rynomanometri´
akustycznà. WÊród chorych na zespó∏ OBPS
stwierdzono zmniejszenie obj´toÊci jam nosa
po zmianie pozycji ze stojàcej na le˝àcà
na wznak, odwrotnie ni˝ w grupie dzieci zdrowych, w której stwierdzono zwi´kszenie obj´toÊci jam nosa po zmianie pozycji ze stojàcej
na le˝àcà na wznak. Takà samà tendencj´
zauwa˝ono w przypadku obj´toÊci nosogard∏a.
Autorzy stwierdzili, ˝e zmniejszenie obj´toÊci
jam nosa i nosogard∏a jest powszechne u dzieci
z zespo∏em OBPS.
Do odmiennych konkluzji doszli na podstawie swoich obserwacji Bokov i wspó∏pracownicy
(2019). Mimo ˝e u dzieci z ci´˝szym przebiegiem
zespo∏u OBPS (ocenionym na podstawie wskaênika AHI) zaobserwowali oni mniejszà obj´toÊç
jam nosa i nosogard∏a, to zasugerowali, ˝e prawdopodobnie jest to zwiàzane z rozwojem i wzrostem dziecka. Autorzy spekulowali tak˝e,
˝e zmniejszenie przestrzeni nosogard∏a jest najprawdopodobniej zwiàzane z przerostem tkanki
ch∏onnej w obr´bie migda∏ków.
Liu z zespo∏em (2017) postanowili zbadaç,
czy obni˝enie podniebienia gotyckiego mo˝e redukowaç nasilenie zespo∏u OBPS. Wàska szcz´ka
z wysokim podniebieniem jest charakterystyczna dla chorych na OBPS, co jest zwiàzane z wi´kszym oporem przep∏ywu powietrza przez jamy
nosa oraz przemieszczaniem si´ j´zyka w stron´
Êrodkowej cz´Êci gard∏a. Autorzy stwierdzili, ˝e
takie cechy a˝ 10,9-krotnie zwi´kszajà ryzyko
zachorowania na zespó∏ OBPS. Przebadali 20 doros∏ych osób, u których zastosowano leczenie
DOME (ang. distraction osteogenesis maxillary
expansion), którego celem by∏o obni˝enie podniebienia i rozszerzenie szcz´ki. U operowanych
pacjentów porównano wartoÊci wskaênika AHI
i ODI (mierzonych podczas badania polisomnograficznego), a tak˝e wyniki ankiet ESS oraz
NOSE uzyskane przed i po dwuletnim leczeniu
DOME. Wyniki wykaza∏y istotny statystycznie
spadek wskaênika AHI ze Êredniej 30,9 do 14,2,
istotne statystycznie spadki uÊrednionych wyników ankiet ESS (z 12,3 do 7,8) i NOSE (z 11,7
do 3,85). Nie znaleziono istotnego statystycznie
zmniejszenia wartoÊci wskaênika ODI. Autorzy
stwierdzili, ˝e metod´ DOME mo˝na skutecznie
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przekroju wewn´trznej zastawki nosa na niedro˝noÊç nosa. W badaniu wzi´∏o udzia∏ 810 pacjentów z zespo∏em OBPS. Badani odpowiadali
na pytania zawarte w wystandaryzowanych
kwestionariuszach dotyczàcych ich zdrowia
i snu. Do oceny jakoÊci snu, w tym objawów bezsennoÊci, wykorzystano The Basic Nordic Sleep
Questionnaire, sennoÊç w ciàgu dnia oceniano
za pomocà ESS, a jakoÊç ˝ycia zwiàzanà ze stanem
zdrowia badano za pomocà Short Form Health Survey (SF-12). Przeprowadzono te˝ badania poligraficzne u wszystkich badanych. Wi´kszoÊç pacjentów mia∏a ci´˝kà postaç zespo∏u OBPS
(73%), 23% – umiarkowanà, a 3% – ∏agodnà.
65% pacjentów zg∏asza∏o niedro˝noÊç nosa odczuwanà w nocy raz w tygodniu lub cz´Êciej, natomiast 35% pacjentów zg∏asza∏o, ˝e odczuwa t´
dolegliwoÊç cz´Êciej ni˝ trzy razy w tygodniu.
U wszystkich badanych wykonano rynomanometri´ akustycznà. Oceniono sumaryczne minimalne
pole przekroju poprzecznego obu zastawek nosa,
minimalne pole przekroju poprzecznego w obr´bie
mniejszej zastawki nosa (lewej lub prawej), zsumowanà ca∏kowità obj´toÊç lewej i prawej jamy
nosa oraz ró˝nic´ w wartoÊci minimalnego pola
przekroju poprzecznego w obr´bie mniejszej zastawki nosa przed i po zastosowaniu aerozolu obkurczajàcego b∏ony Êuzowej nosa (oksymetazolina). Wykazano, ˝e niedro˝noÊç nosa wyst´puje
u oko∏o 1–3 pacjentów z zespo∏em OBPS i pacjenci
z tà dolegliwoÊcià cz´Êciej zg∏aszali objawy bezsennoÊci i sennoÊci w ciàgu dnia oraz wykazywali
ogólnie ni˝szà jakoÊç ˝ycia psychicznego w porównaniu z pacjentami z zespo∏em OBPS, ale bez
niedro˝noÊci nosa. W grupie chorych z OBPS
z niedro˝noÊcià stwierdzono Êrednio jednà zastawk´ o mniejszym minimalnym polu przekroju
w porównaniu z chorymi bez niedro˝noÊci jam
nosa.
Leitzen, Brietzke i Lindsay (2013) zbadali
zwiaàzek pomi´dzy niedro˝noÊcià nosa a nasileniem przebiegu zespo∏u OBPS potwierdzonego
w badaniu poligraficznym. W ich badaniach
wzi´∏o udzia∏ 100 osób, które przesz∏y standardowe badanie nosa majàce na celu ocen´
zw´˝enia pola przekroju wewn´trznej zastawki
nosa. Za pomocà rynoskopii przedniej oceniono
przerost ma∏˝owin nosowych, skrzywienie przegrody oraz stan wewn´trznej zastawki nosa.
Uczestnicy badaƒ wype∏nili kwestionariusze
ESS, NOSE, SOS. Nast´pnie autorzy skonfrontowali budow´ jam nosa badanych pacjentów
z uzyskanymi przez nich wynikami wspomnianych badaƒ oraz PG i nie stwierdzili istotnej korelacji mi´dzy nieprawid∏owoÊciami budowy
anatomicznej i morfologicznej jam nosa a nasile-

www.magazynorl.pl

147

stosowaç w leczeniu pacjentów z OBPS i podniebieniem gotyckim oraz z prawid∏owà okluzjà.
Camacho i wspó∏pracownicy (2016) przeanalizowali 17 badaƒ, których celem by∏a ocena
skutecznoÊci leczenia RME (ang. rapid maxillary
expansion) majàcego na celu obni˝enie podniebienia, rozszerzenie szcz´ki oraz napraw´ nieprawid∏owego zgryzu u dzieci z zespo∏em OBPS.
W badaniach wzi´∏o udzia∏ 314 chorych na zespó∏ OBPS dzieci z podniebieniem gotyckim. Badacze porównali wartoÊci wskaênika AHI oraz
najni˝szej saturacji krwi tlenem (ang. lowest
oxygen saturation, LSAT) przed i po leczeniu
w dwóch grupach: leczonej krócej ni˝ trzy lata
oraz leczonej d∏u˝ej ni˝ trzy lata. W grupie leczonej krócej wykazano zmniejszenie Êredniej
wartoÊci wskaênika AHI o 70% (z 8,9 do 2,7)
oraz Êredni wzrost LSAT z 87 do 96%. W grupie
leczonej d∏u˝ej wykazano spadek wartoÊci
wskaênika AHI o 79% (ze Êredniej 7,1 do 1,5).
W przypadku 90-osobowej grupy mo˝liwa by∏a
ocena, ilu pacjentów wyzdrowia∏o ca∏kowicie
(AHI < 1) – by∏o to 25,9%. Najlepsze wyniki leczenia zauwa˝ono u dzieci bez przeroÊni´tych
migda∏ków podniebiennych i migda∏ka gard∏owego. Autorzy wymienili korzyÊci ze stosowania
terapii RME, którymi by∏y: zwi´kszenie obj´toÊci
jam nosa, które polepsza przep∏yw powietrza
przez jamy nosa i ogranicza oddychanie przez
usta, oraz rozszerzenie szcz´ki, dzi´ki czemu
mo˝liwe jest prawid∏owe u∏o˝enie j´zyka. Stwierdzili, ˝e RME powinno byç leczeniem z wyboru
u dzieci chorych na zespó∏ OBPS z niepowi´kszonymi migda∏kami i gotyckim podniebieniem,
a tak˝e leczeniem drugorz´dnym u dzieci z zespo∏em OBPS, u których adenotonsylektomia nie
przynios∏a oczekiwanych rezultatów.
Z∏otym standardem w leczeniu zespo∏u obturacyjnych bezdechów sennych jest terapia
CPAP. Istotà tej procedury jest utrzymanie dro˝noÊci górnych dróg oddechowych przez sta∏e dodatnie ciÊnienie o wartoÊci 4–20 cm H2O. Yang
i wspó∏pracownicy (2018) zbadali wp∏yw terapii
CPAP na przebieg alergicznego nie˝ytu nosa
u pacjentów ze zdiagnozowanym zespo∏em
OBPS w grupie 416 osób, w której 316 pacjentów stosowa∏o terapi´ CPAP, a 100 pacjentów nie
podj´∏o takiego leczenia. U badanych chorych
przebieg zespo∏u OBPS by∏ umiarkowany/ci´˝ki.
Stosowali oni urzàdzenia CPAP wyposa˝one
w nawil˝acz powietrza i automatyczny regulator
ciÊnienia. Przed rozpocz´ciem badaƒ i w czasie
ich trwania (3 lata) badani subiektywnie oceniali niedro˝noÊç nosa na podstawie ankiety
dotyczàcej nasilenia objawów nie˝ytu nosa.
Przed rozpocz´ciem badaƒ AR w wywiadzie
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zg∏osi∏o 8,2% chorych z grupy stosujàcej CPAP
i 6,0% chorych z grupy niestosujàcej CPAP. Pacjenci, którzy wczeÊniej nie chorowali na alergiczny nie˝yt nosa, a rozpocz´li terapi´ CPAP,
cz´Êciej zg∏aszali AR ni˝ ci, którzy tej terapii nie
stosowali. Badani, którzy ju˝ przed rozpocz´ciem badaƒ chorowali na alergiczny nie˝yt nosa,
a rozpocz´li terapi´ CPAP, cz´Êciej zg∏aszali nasilenie przebiegu AR ni˝ ci, którzy nie stosowali
terapii CPAP. Autorzy postawili hipotez´ wyjaÊniajàcà mechanizm cz´stszego wyst´powania
i pogorszenia przebiegu AR u pacjentów stosujàcych terapi´ CPAP: stwierdzili, ˝e ciàg∏e wysokie
ciÊnienie wdychanego powietrza mo˝e niszczyç
po∏àczenia mi´dzy komórkami b∏ony Êluzowej
jam nosa, co narusza naturalnà barier´ chroniàcà przed alergenami.
W leczeniu zespo∏u OBPS istotnà rol´ odgrywa zarówno leczenie behawioralne, jak i zmiana
stylu ˝ycia czy redukcja BMI. Singh i Bhardwaj
(2020) przeprowadzili badania majàce na celu
ocen´ korzyÊci wynikajàcych ze zmiany stylu ˝ycia, w∏àczenia diety z deficytem kalorycznym
oraz treningów si∏owych u pacjentów z nadwagà
ze zdiagnozowanym umiarkowanym bàdê ci´˝kim przebiegiem zespo∏u OBPS. Do badaƒ zaprosili 40 osób z BMI w zakresie 25–30 kg/m2, których podzielili losowo na grupy A i B. Pacjentom
w grupie A zalecono rezygnacj´ z palenia i alkoholu, a tak˝e stosowanie diety zgodnej z aktualnym zapotrzebowaniem kalorycznym organizmu. W grupie B wprowadzono zakaz palenia
i spo˝ywania alkoholu, diet´ z deficytem kalorycznym wynoszàcym ok. 500–700 kcal dziennie oraz
treningi si∏owe 4–5 razy w tygodniu z trenerem
personalnym. Zapotrzebowanie kaloryczne osób
bioràcych udzia∏ w badaniu by∏o wyliczane
na podstawie wzoru Harrisa Benedicta. Do oceny wyników badaƒ u˝yto wskaênika BMI, wskaênika AHI wyliczonego na podstawie badania
polisomnograficznego oraz skali ESS. Zaobserwowano, ˝e wartoÊç wskaênika BMI zmniejszy∏a
si´ w obu grupach: w grupie A o 1,75 ± 0,698,
w grupie B o 3,05 ± 1,32. Zmniejszy∏a si´ tak˝e
wartoÊç wskaênika AHI – w grupie A o 3,5 ± 1,118,
a w grupie B o 5,55 ± 1,90. U pacjentów bioràcych udzia∏ w badaniach poprawi∏a si´ tak˝e jakoÊç snu i zmniejszy∏o uczucie sennoÊci, co prze∏o˝y∏o si´ na spadek o 2,2 ± 0,871 pkt. w skali
ESS w grupie A oraz o 3,31 ± 0,05 pkt. w grupie
B. Wszystkie wyniki by∏y istotne statystycznie.
Wykazano, ˝e zmiana nawyków ˝ywieniowych,
redukcja masy cia∏a i aktywnoÊç fizyczna wp∏ywajà na zmniejszenie liczby bezdechów u pacjentów z zespo∏em OBPS oraz zwi´kszajà jakoÊç
snu. Dieta z deficytem kalorycznym oraz w∏àcze-

dronabinol zmniejszy∏ uczucie sennoÊci ocenianej w skali ESS. W grupie badanej uzyskano
redukcj´ o 3,8 ± 0,8 punktów w skali ESS w stosunku do wartoÊci wyjÊciowych. Autorzy wykazali, ˝e dronabinol jest nie tylko skutecznym, ale
i bezpiecznym preparatem znajdujàcym zastosowanie w terapii zespo∏u OBPS.
Nguyen, Liang i Durr (2021) przeprowadzili
metaanaliz´ 8 prac dotyczàcych efektywnoÊci
miejscowego stosowania leków zmniejszajàcych
przekrwienie b∏ony Êluzowej jam nosa, glikokortykosteroidów i leków przeciwhistaminowych
w ∏agodzeniu objawów zespo∏u OBPS. Wzi´li
pod uwag´ ogó∏em 228 pacjentów. W ocenie
skutecznoÊci zastosowanego leczenia pos∏u˝yli
si´ wartoÊciami wskaêników AHI, RDI, ODI,
uwzgl´dnili tak˝e poziom minimalnej saturacji,
opór przep∏ywu powietrza przez jamy nosa oraz
wyniki ankiet ESS i QSQ (Quebec Sleep Questionnaire). Wynikiem ich pracy by∏o stwierdzenie, ˝e stosowanie leków zmniejszajàcych
przekrwienie b∏ony Êluzowej, glikokortykosteroidów i leków przeciwhistaminowych nie wp∏ywa
istotnie na wartoÊci wskaênika AHI, jednak˝e
przynosi popraw´ pod wzgl´dem poziomów minimalnej saturacji, wartoÊci wskaêników ODI
i RDI, a tak˝e jakoÊci snu.
Segsarnviriya i Mahakit (2020) przeprowadzili badania, których celem by∏a ocena wp∏ywu
furoinianu flutykazonu na b∏on´ Êluzowà jam nosa u pacjentów stosujàcych terapi´ CPAP. Wzi´∏o
w nich udzia∏ 83 pacjentów, u których stwierdzono objawy w znacznym stopniu wp∏ywajàce
na upoÊledzenie dro˝noÊci górnych dróg oddechowych, a b´dàce powik∏aniami d∏ugotrwa∏ego
stosowania CPAP – obrz´k i przekrwienie b∏ony
Êluzowej nosa, sw´dzenie, kichanie, obecnoÊç wydzieliny z nosa. Autorzy odnotowali, ˝e trzymiesi´czne stosowanie flutykazonu istotnie statystycznie zmniejszy∏o nasilenie nie˝ytu, Êwiàdu,
obrz´ku i przekrwienia b∏ony Êluzowej. Wykazali,
˝e flutykazon korzystnie wp∏ywa na ∏agodzenie
objawów zapalenia b∏ony Êluzowej nosa, dzi´ki
czemu pacjenci ch´tniej wyra˝ajà zgod´ na poddanie si´ leczeniu CPAP. W badanej grupie zauwa˝yli te˝ wyd∏u˝enie czasu stosowania CPAP,
w zwiàzku z tym rekomendujà flutykazon do stosowania zarówno u pacjentów z alergicznym, jak
i niealergicznym nie˝ytem nosa.
Z kolei Phoophiboon i wspó∏pracownicy
(2020) chcieli si´ przekonaç, jaka jest efektywnoÊç stosowania glikokortykosteroidów donosowych u pacjentów z przewlek∏ym nie˝ytem nosa
i wspó∏wyst´pujàcym zespo∏em OBPS. W tym
celu przeprowadzili badania w grupie 34 pacjentów, w której 18 pacjentom przez miesiàc podawww.magazynorl.pl
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nie treningu si∏owego w znacznym stopniu obni˝ajà BMI, a tak˝e ∏agodzà objawy zespo∏u OBPS –
mo˝na je zatem rekomendowaç jako elementy
zmiany stylu ˝ycia.
Furlan z zespo∏em (2021) przeprowadzili
randomizowane badania, których celem by∏o
wykazanie korzystnego wp∏ywu operacji bariatrycznej na z∏agodzenie objawów zespo∏u OBPS.
Zakwalifikowali do nich grup´ osób z 1. bàdê 2.
stopniem oty∏oÊci, z rozpoznanà ∏agodnà, umiarkowanà lub ci´˝kà postacià zespo∏u OBPS w wywiadzie. Pacjentów z grupy badanej poddano
operacji bariatrycznej metodà RYGB (wy∏àczenie
˝o∏àdkowe typu Roux-en-Y). Analiza ich stanu
przeprowadzona trzy lata po operacji wykaza∏a
Êredni spadek BMI o oko∏o 10,6 kg/m2, co mia∏o
prze∏o˝enie na istotnà redukcj´ wartoÊci wskaênika AHI, który w badanej grupie obni˝y∏ si´
Êrednio o 13,2. Autorzy wykazali, ˝e operacja bariatryczna metodà RYGB jest skutecznà metodà
redukcji masy cia∏a, dodatkowo powodujàcà
znaczne zmniejszenie nasilenia przebiegu zespo∏u OBPS.
W piÊmiennictwie znajdujà si´ doniesienia
o podejmowaniu prób farmakologicznego ∏agodzenia objawów zespo∏u OBPS. Carley i wspó∏pracownicy (2018) w wynikach II fazy badaƒ PACE
(Pharmacotherapy of Apnea by Cannabimetic
Enhancement) przedstawili wp∏yw dronabinolu
(syntetycznego kannabinoidu hamujàcego impulsacj´ przywspó∏czulnà) na nasilenie objawów
u pacjentów z ci´˝kim i umiarkowanym przebiegiem zespo∏u OBPS. W przedstawionych badaniach wzi´∏o udzia∏ 73 pacjentów, u których
na podstawie wyników polisomnografii zdiagnozowano umiarkowany (AHI 15–30) i ci´˝ki (AHI
30–50) przebieg zespo∏u OBPS. Podzielono ich
na trzy grupy: 1) 21 pacjentów otrzymujàcych dronabinol w dawce 2,5 mg/dob´, 2) 27 pacjentów
otrzymujàcych dronabinol w dawce 10 mg/dob´
(w obu grupach pacjenci przyjmowali lek na godzin´ przed snem przez 6 tygodni), 3) pozostali
pacjenci stanowiàcy grup´ kontrolnà. Badania
wykaza∏y, ˝e dronabinol jest Êrodkiem bezpiecznym i dobrze tolerowanym przez pacjentów z umiarkowanym/ci´˝kim przebiegiem zespo∏em OBPS. Grupy badane nie ró˝ni∏y si´
znaczàco od grupy kontrolnej pod wzgl´dem
liczby zg∏aszanych zdarzeƒ niepo˝àdanych. Ponadto pacjenci przyjmujàcy dronabinol wykazali istotny statystycznie spadek wartoÊci wskaênika AHI. W grupie przyjmujàcej lek w dawce
10 mg/dob´ wartoÊç tego wskaênika obni˝y∏a
si´ o 12,9 ± 4,3, a w grupie przyjmujàcej lek
w dawce 2,5 mg dziennie – o 10,7 ± 4,4 w stosunku do wyników sprzed badania. Co wi´cej,
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wano furoinian flutykazonu, a 16 osób tworzy∏o
grup´ kontrolnà. Do oceny skutecznoÊci leczenia
wykorzystali polisomnografi´ (m.in. AHI, RDI)
oraz skale: TNSS (ang. total nasal symptom
score), ESS, PSQI, a tak˝e rynomanometri´ akustycznà. Wykazali, ˝e w grupie badanej wartoÊç
wskaênika AHI statystycznie istotnie si´ zmniejszy∏a – u niektórych pacjentów jego wartoÊç spad∏a poni˝ej 15, poprawi∏a si´ te˝ wartoÊç wskaênika RDI oraz jakoÊç snu. We wnioskach autorzy
stwierdzili, ˝e u pacjentów z zespo∏em OBPS
z towarzyszàcym przewlek∏ym nie˝ytem nosa
stosowanie glikokortykosteroidów donosowych
mo˝na traktowaç jako skuteczne leczenie wspomagajàce, ∏agodzàce objawy zespo∏u OBPS.
Prawid∏owa dro˝noÊç górnych dróg oddechowych jest istotnym elementem determinujàcym
przebieg zespo∏u OBPS. Nieprawid∏owoÊci budowy anatomicznej, takie jak skrzywienie przegrody
nosa, anatomiczny przerost ma∏˝owin nosowych
czy zapadanie si´ zastawki nosa wymagajà leczenia operacyjnego w celu przywrócenia w∏aÊciwego
przep∏ywu powietrza przez jamy nosa.
Yalamanchali z zespo∏em (2014) przeprowadzili badania, w których na podstawie polisomnografii oceniali wp∏yw operacyjnego leczenia
nosa i zatok przynosowych na przebieg zespo∏u
OBPS oraz na jakoÊç snu. Podstawowym analizowanym parametrem by∏a wartoÊç wskaênika
AHI przed i po operacji. W badaniach wzi´∏o
udzia∏ 56 pacjentów z zespo∏em OBPS i wspó∏istniejàcym przewlek∏ym nie˝ytem nosa. Wykonano
u nich septoplastyk´ z obustronnym zmniejszeniem ma∏˝owin nosowych dolnych i jednoczasowo ESS (ang. endoscopic sinus surgery). Na podstawie wyników polisomnografii wykonanej rok
po operacji wykazano niewielkie, ale istotne statystycznie zmniejszenie wartoÊci wskaênika AHI
jedynie u pacjentów z umiarkowanie ci´˝kim
i ci´˝kim przebiegiem zespo∏u OBPS. W zakresie
jakoÊci snu nie odnotowano ˝adnej poprawy. Badania pokaza∏y, ˝e jednoczasowe przeprowadzanie operacji nosa i zatok przynosowych tylko
w niewielkim stopniu ∏agodzi objawy zespo∏u
OBPS. W przypadku ci´˝kiego przebiegu zespo∏u
OBPS operacje w obr´bie jam nosa mo˝na traktowaç jako uzupe∏nienie leczenia wielopoziomowych niedro˝noÊci w drogach oddechowych.
Park i wspó∏pracownicy (2014) oceniali
wp∏yw zmniejszonej dro˝noÊci w jamach nosa
na ci´˝koÊç objawów zespo∏u OBPS w badaniach
przeprowadzonych w grupie 25 pacjentów, którzy zostali poddani operacji septoplastyki i redukcji ma∏˝owin nosowych. Przeanalizowali
klinicznà skutecznoÊç operacji nosa jako sposobu
leczenia zespo∏u obturacyjnych bezdechów sen-

150

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

nych, porównujàc wartoÊci wskaêników RDI,
AHI, poziomy saturacji oraz d∏ugoÊç i jakoÊç snu
(skala ESS) przed i po operacji. U 14 pacjentów
zaobserwowali znacznà popraw´ w subiektywnych objawach zespo∏u OBPS, a ponadto odnotowali u nich istotny statystycznie spadek wartoÊci
wskaênika AHI (12,2 ± 6,4) i RDI (17,1 ± 7,5)
w porównaniu z wartoÊciami sprzed operacji
(AHI 23,9 ± 14,9; RDI 28,8 ± 14,4). U 11 pacjentów nie uzyskano korzyÊci w zakresie wymienionych wskaêników, jednak˝e odnotowano
popraw´ jakoÊci snu, co znalaz∏o odzwierciedlenie w ni˝szych wynikach w skali ESS oraz w wyd∏u˝onym czasie trwania fazy REM. Co wi´cej,
u 7 pacjentów uda∏o si´ uzyskaç lepszà tolerancj´ terapii dodatnim ciÊnieniem w drogach oddechowych i lepszà tolerancj´ przylegania maski
CPAP. Skutkowa∏o to mo˝liwoÊcià u˝ycia ciÊnienia od 6 do 14 cm H2O oraz stosowania tej terapii nawet d∏u˝ej ni˝ cztery godziny w nocy przez
przynajmniej pi´ç nocy w tygodniu. Autorzy wykazali, ˝e poprawa dro˝noÊci w jamach nosa mo˝e minimalizowaç negatywne skutki zespo∏u
OBPS, a ponadto zwi´kszaç skutecznoÊç terapii
zachowawczej CPAP.
Do podobnych wniosków doszli Poirier, George i Rotenberg (2014), którzy zauwa˝yli, ˝e
u pacjentów, u których wykonano zabieg septoplastyki, czas stosowania CPAP wyd∏u˝y∏ si´
z 0,5 godziny do nawet 5 godzin w ciàgu nocy.
U tych pacjentów mo˝na by∏o równie˝ skutecznie zastosowaç ni˝sze ciÊnienia (Êrednio mo˝na
je by∏o zmniejszyç z 11,9 cm H2O przed operacjà
do 9,2 cm H2O po operacji).
Moxness i Nordgˆrd (2014) opublikowali
badania oceniajàce wyniki operacji w obr´bie
jam nosa u pacjentów z zespo∏em OBPS. Wzi´∏o
w nich udzia∏ 59 pacjentów. U 33 osób przeprowadzono jedynie korekcj´ przegrody nosowej,
natomiast u pozosta∏ych wykonano septoplastyk´ wraz z zmniejszeniem obj´toÊci ma∏˝owin
nosowych dolnych. Pacjenci zostali poddani polisomnografii przed operacjà oraz trzy miesiàce
po operacji, wype∏nili tak˝e kwestionariusz ESS.
W badaniach wykazano, ˝e u pacjentów, u których wykonano zabieg septoplastyki z towarzyszàcym zmniejszeniem obj´toÊci ma∏˝owin nosowych dolnych, nastàpi∏o istotne zmniejszenie
wartoÊci wskaênika AHI w porównaniu z grupà,
którà poddano jedynie korekcji przegrody nosowej. Poza tym w obu grupach na podstawie skali
ESS stwierdzono popraw´ jakoÊci snu.
Ka˝dego pacjenta z rozpoznanym zespo∏em
OBPS trzeba skierowaç na konsultacj´ laryngologicznà, podczas której nale˝y wykonaç badanie
endoskopowe jam nosa. Lekarz powinien zwró-

ciç uwag´ nie tylko na budow´ anatomicznà jam
nosa, lecz tak˝e wykluczyç zmiany zapalne b∏ony
Êluzowej jam nosa i zatok przynosowych, albowiem sà to parametry, które, jak wskazuje literatura, mogà mieç wp∏yw na wyst´powanie i przebieg

zespo∏u OBPS. W grupie pacjentów z zespo∏em
OBPS konsultacje laryngologiczne sà nieodzowne
zarówno w czasie procesu diagnostycznego, jak
i podczas leczenia. ●
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OTORYNOLARYNGOLOGICZNE DOKONANIA
LWOWSKIEGO LEKARZA
BERNARDA SONNENSCHEIN-ÂWIAT¸OWSKIEGO
(1898–1941)
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek1, dr med. Jacek Kotu∏a2
OTORINOLARYNGOLOGICAL ACHIEVEMENTS OF
THE LVOV DOCTOR BERNARD SONNENSCHEIN-ÂWIAT¸OWSKI (1898-1941)
The life and professional paths of doctor Bernard
Sonnenschein-Âwiat∏owski (1898-1941) from Lvov,
including the military service in the Austrian Army
and the Polish Army were presented at the beginning.
He was a efficient versatile specialist in otorhinolaryngology. He dealt with, among others: otogenic
palsy of the eye abduction nerve, syphilis and tuberculosis of the upper respiratory tract, removal of
foreign bodies from the nose, larynx and esophagus,
inflammation of the pharynx and larynx and their
complications, the issue of decannulation after
tracheotomy, local anaesthetization in otorhinolaryngology, equipment improvement, etc. He was
broadly interested in the problem of certification in
otorhinolaryngology.
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1. Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów
– Chirurgów G∏owy i Szyi
Przewodniczàcy:
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek
2. Zak∏ad Zdrowia Publicznego
Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Kierownik: dr n. o zdr. Jolanta Chmielowiec
ul. Zyty 28, 65-046 Zielona Góra

Lwów by∏ miastem, w którym tak˝e, obok
Krakowa, Warszawy, Poznania oraz innych
miast, rodzi∏a si´ polska otorynolaryngologia.
Antoni Jurasz sen. (1847–1923) i Teofil Zalewski
(1872–1954) znani sà szeroko. W Polsce mi´dzywojennej ordynowa∏o w tym polskim pi´knym
kresowym mieÊcie wielu lekarzy tej specjalnoÊci,
wÊród nich Bernard Sonnenschein-Âwiat∏owski.
Urodzony 29 sierpnia 1898 r. we Lwowie,
by∏ synem Dawida i Liby z Beudów. We Lwowie
ukoƒczy∏ gimnazjum i rozpoczà∏ studia medyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Po ukoƒczenie pierwszego trymestru zosta∏ wcielony
do austriackiej armii. Od maja 1916 r. s∏u˝y∏
w batalionie zapasowym 41 pu∏ku piechoty, nast´pnie odby∏ przeszkolenie w Szkole Oficerskiej
Rezerwy w Jägersdorfie, s∏u˝y∏ w 21 batalionie
marszowym 41 pu∏ku piechoty, latem nast´pnego roku szkoli∏ si´ w Polowej Szkole Oficerskiej
w Petalinie, by∏ dowódcà 8 kompanii polowej
41 pu∏ku piechoty na froncie. Ranny w rami´, zosta∏ hospitalizowany. W lutym 1918 r. awansowa∏ do stopnia podporucznika piechoty rezerwy,
s∏u˝àc dalej w 41 pu∏ku piechoty. S∏u˝b´ w armii
austriackiej zakoƒczy∏ 1 listopada 1918. Przez
armi´ austriackà odznaczony zosta∏ Krzy˝em Karola oraz bràzowym medalem za WalecznoÊç
i Medalem Rannych.
W sierpniu 1919 r. ochotniczo wstàpi∏ do Wojska Polskiego, s∏u˝àc w 2 batalionie 9 pu∏ku piechoty 3 Dywizji Piechoty Legionów. W listopadzie
zachorowa∏ na dur plamisty, a po wyzdrowieniu,
od kwietnia 1920 r. pe∏ni∏ s∏u˝b´ w 105 Szpitalu
Polowym 1 Dywizji Litewsko-Bia∏oruskiej, a od listopada tego roku – w 6 pu∏ku harcerskim Wojsk
Ârodkowej Litwy. Po demobilizacji w styczniu
1921 r. kontynuowa∏ studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza. Dyplom doktora wszech nauk lekarskich otrzyma∏ w 1924 r.
m.in. po edukacji w otorynolaryngologii w klinikach wiedeƒskich. Pracowa∏ jako specjalista w ambulatorium otolaryngologicznym Szpitala Gminy
Wyznaniowej ˚ydowskiej fundacji Maurycego
Lazarusa we Lwowie1. By∏ konsultantem lecznicy
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Lwowskiego Towarzystwa Walki z Gruêlicà w Ho∏osku Wielkim pod Lwowem2, a tak˝e bieg∏ym
Sàdu Okr´gowego we Lwowie.
By∏ autorem 14 publikacji naukowych.
Od 1928 r. by∏ cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologicznego, a tak˝e Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Zwiàzku Lekarzy
Paƒstwa Polskiego, organizatorem Lwowskiego
Ko∏a Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.
W 1925 r. o˝eni∏ si´ z Marià Wajsberger.
W lipcu 1941 r. w 43 roku ˝ycia zosta∏ zamordowany przez gestapo w Lesie Lisiewickim wraz
z grupà innych lekarzy ˝ydowskich3.
Uchodzi∏ za sprawnego lekarza chorób uszu,
nosa, gard∏a, krtani i pogranicza. Zostawi∏ po sobie analizy ciekawych przypadków, opisy nowatorskich poczynaƒ, a tak˝e jako – jeden z pierwszych – usystematyzowanie specjalistycznego
orzecznictwa.
Opisa∏ przypadek otogennego pora˝enia
nerwu odwodzàcego oka u 37-letniego chorego
z przewlek∏ym zaostrzonym zapaleniem ucha
Êrodkowego. Wywo∏a∏o ono zapalenie opon mózgowych i nast´powo pora˝enie tego nerwu. Wykonanie operacji radykalnej ucha Êrodkowego
z ods∏oni´ciem opony twardej spowodowa∏o
ustàpienie wszelkich chorobowych objawów 4.
Pisa∏ o uszkodzeniu ucha wewn´trznego po urazach porodowych5.
Z zakresu rynologii zapozna∏ Êrodowisko
polskich otorynolaryngologów z kilkoma przypadkami. U 40-letniej kobiety po wykonanej resekcji przegrody nosa stwierdzi∏ kilaka przegrody nosa, znacznie utrudniajàcego oddychanie,
wspó∏istniejàcego z kilakiem podniebienia twardego, potwierdzonego dodatnim odczynem Wassermanna. 10- dniowa terapia specyficzna6 spowodowa∏a powrót zupe∏nej dro˝noÊci nosa oraz
zbliznowacenie owrzodzenia na podniebieniu.
U 4-letniego bardzo niespokojnego dziecka, usunà∏ pestk´ arbuza, a u 21-kobiety z istniejàcà
od czterech lat niedro˝noÊcià nosa, bez innych
objawów ubocznych, usunà∏ wype∏niajàcy ca∏y
przewód nosowy dolny kawa∏ek drewna d∏ugoÊci
ok 5,5 cm, szerokoÊci od 6 do 8 mm, (!), który
znalaz∏ si´ tam˝e w wyniku upadku z p∏otu7.
W pracy nt. stosunku patogenicznego migda∏ków do gruêlicy krtani, pracy, którà opublikowa∏
wespó∏ z Janem Pienià˝kiem8, przedstawi∏ analiz´
poziomu leukocytozy i odczyn opadania krwinek
czerwonych przed i po r´koczynie uciskania migda∏ków9. W popularnonaukowym czasopiÊmie
„M∏oda Matka” zapoznawa∏ z zagadnieniem wy∏uszczenia migda∏ków podniebiennych10.
Wa˝ne, nie tylko jego zdaniem, by∏ problem
uÊmierzania bólów po tonsillektomii. Po operacji
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pozostawia∏ chorego w pozycji siedzàcej, z g∏owà
lekko pochylonà ku przodowi, zakazujàc mówienia i chrzàkania. Na szyj´ nak∏ada∏ zimne ok∏ady.
Ból zwalcza∏ czopkami o sk∏adzie: Rp. Pulv. Diali
„Ciba” 0,03; Pyramidoni 0,30; But. Cacao g. s.
ut. fiat supp. anal.; Dtd. Nr XII; D. S. kilka razy
dziennie w odst´pach kilkugodzinnych
Do ∏o˝ysk migda∏kowych rozpyla∏ ortoform
z anestezynà w stosunku 1:1. Jako napój w dniu
operacji stosowa∏ ch∏odne mleko oraz wod´ z obfitym dodatkiem soku malinowego lub ró˝anego.
Po czterech dniach wystarcza∏a insuflacja Êrodków przeciwbakteryjnych11.
Âwiat∏owski prezentowa∏ tak˝e przypadek
samoistnego p´kni´cia tylnodolnego ropnia oko∏omigda∏kowego u lekarza w okolicy dolnego
bieguna ∏uku podniebienno-gard∏owego; ów ropieƒ pojawi∏ si´ po zapaleniu gard∏a po przebytej
p∏onicy. Przedstawi∏ tak˝e przypadek zaka˝enia
ogniskowego pochodzenia z´bowego12.
W pracy o zagra˝ajàcym ˝yciu obrz´ku krtani po przebytym ropniu oko∏omigda∏kowym, który naonczas nie by∏y wcale rzadki, Âwiat∏owski
stosowa∏ po naci´ciu ropnia Êrodki zachowawcze, takie jak ok∏ady, spraye, inhalacje, iniekcje
olejku kamforowego, omnadyny, cz´sto wtedy
stosowanej szczepionki nieswoistej, zawierajàcej produkty przemiany bakterii niechorobotwórczych, lipidy i zwierz´cy t∏uszcz, dzia∏ajàcej
bodêcowo i przeciwzapalnie. Do radykalnych interwencji chirurgicznych radzi∏ uciekaç si´ tylko
w ci´˝szych przypadkach, kiedy grozi∏o rozlanie
si´ procesu ropnego, ropowica szyi, posocznica
lub Êmierç, najcz´Êciej spowodowana niewydolnoÊcià oddechowà lub krà˝eniowà13.
W latach 1930–1932 zbada∏ w lecznicy
w Ho∏osku 361 chorych na gruêlic´ p∏uc i krtani.
Bioràc uwag´ tylko przypadki dotyczàce gruêlicy
p∏uc, wÊród których pràtkujàcych by∏o 228,
a niepràtkujàcych – 133, konstatowa∏, ˝e najwi´cej pràtkujàcych przypada∏o mi´dzy 15–35 r.˝.
Gruêlica krtani wystàpi∏a w 59 przypadkach
(19,24% chorych)14.
Znacznym problemem terapeutycznym
owych czasów by∏a nie tylko gruêlica narzàdowa,
szczególnie krtani, ale i objawy jej towarzyszàce.
Zwalczanie dysfagii powodowa∏o nie tylko zniesienie lub popraw´ bólu przy po∏ykaniu, ale i u∏atwienie mo˝liwoÊci od˝ywiania chorego, a co
za tym idzie podniesienia jego stanu ogólnego.
Próbowano w tych razach stosowaç olejek mentolowy w 2–5% roztworze oliwy, ortoform czysty
lub w roztworze mentolu. P´dzlowanie roztworem kokainy dawa∏o efekt krótkotrwa∏y (ok.
30–60 min) i ze wzgl´du na mo˝liwoÊç uzale˝nienia si´ od niej powinno byç zaniechane.

Próbowano znieÊç przewodnictwo nerwu krtaniowego przez znieczulenie nasi´kowe morfinà,
nowokainà, alkoholem bàdê wyci´cie nerwu15.
Usuwa∏ cia∏a obce krtani, m.in. ig∏´ dentystycznà, cia∏a obce prze∏yku, m.in. kawa∏ek koÊci
po spo˝yciu kie∏basy usunà∏ drogà ezofagoskopii16.
Ciekawi∏y go zagadnienia dekaniulacji po tracheotomii. Przy d∏ugotrwa∏ym, wielomiesi´cznym
noszeniu rurki tracheotomijnej, szczególnie
o szerszej Êrednicy, nast´powa∏a epidermizacja
Êciany kana∏u od szyi do tchawicy, w nast´pstwie
niej powstawa∏a przetoka, nieulegajàca zaciàgni´ciu i zaroÊni´ciu po usuni´ciu rurki. Aby zamknàç
owà przetok´, mo˝na by∏o u˝yç kilku metod uzupe∏niajàcych defekt w Êcianie tchawicy: m. Dieffenbacha, Thosta, Huettera oraz innych metod
polegajàcych na transplantacji uszypu∏owanej
skórnej (m. Ballasa lub Velpeau), skórno-okostnowo-kostnej z mostka (m. Schimmelbuscha) lub
z obojczyka (m. Lardy, Nowakowskiego, Photiadesa), skórno-ochrz´stno-chrzàstkowej z chrzàstki
tarczowatej (m. Königa), skórno-mi´Êniowo-okostnowo-kostnej z obojczyka i mi´Ênia mostko-

wo-obojczykowo-sutkowego (m. Esser). Transplantacj´ wolnà zalecano: z b∏ony Êluzowej wargi
(Hacker), z powi´zi (Hohmeier), z chrzàstki wraz
z ochrz´stnà z ˝ebra (Göbell, Mangoldt) lub ma∏˝owiny usznej, z koÊci wraz z okostnà z mostka (Capelle) lub piszczeli (Gluck, Soerensen).
Sposób Sonnenschein-Âwiat∏owskiego ró˝ni∏ si´ od sposobu Thosta i Huetera zeszyciem
wpuklonego p∏atka skórnego, mi´Êni i nadaniem
przedniej Êcianie tchawicy mi´Êniowej podpory,
niedozwalajàcej skórnej bliênie na ruchy, które
mog∏yby daç u kobiet efekt pod wzgl´dem kosmetycznym niepo˝àdany. WyjaÊnia∏: „Zeszyciem mi´Êni uzyskuj´ rozdzia∏ mi´dzy szwem
kapturowym a szwem skórnym. Mi´Êniami
przedtchawiczemi zast´puj´ tkank´ kostnà lub
chrz´stnà…”. Zagojenie nast´powa∏o per primam17.
Pisa∏ tak˝e o wrodzonej przetoce Êrodkowej
szyi; opisujàc przypadek 19-letniego ch∏opca,
szeroko omówi∏ patogenez´ i histopatologi´ tego
schorzenia, najcz´Êciej pochodzenia endodermalnego, ale równie˝ i ektodermalnego. Przeto-

▲

Ryc. 1a, 1b. Stronica tytu∏owa pracy B. Sonnenschein-Âwiat∏owskiego: Über Percain, ein neues Oberflächenanästhetikum. „Monatsschrift fır Ohrenheilkunde und Laryngo – Rhinologie” 1931, t. LXV, nr 37, s. 656
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k´ po miejscowym znieczuleniu nowokainà usuni´to poprzez poprzeczne naci´cie skóry na poziomie ujÊcia przetoki z wyci´ciem skóry. Dokonano tej chirurgicznej czynnoÊci blisko podstawy
j´zyka18.
Zajmowa∏ si´ sprawà znieczulenia miejscowego w laryngologii. Rozwa˝a∏ wskazania i przeciwwskazania do stosowania kokainy, alkaloidu
pochodzàcego z liÊci Erytroxylon coca uzyskanego w 1860 r. przez Niemanna, a wprowadzonego
do laryngologii w 1884 r. przez Edmunda Jellinka z Wiednia19, a do oftalmologii w tym samym
roku przez Köllera. Stosowana razem z adrenalinà, wykazujàcà dzia∏anie anemizujàce, kokaina
dzia∏a∏a d∏u˝ej i silniej. W 1923 r. wprowadzono
tutokain´, zbyt silnie jednak anemizujàcà b∏on´
Êluzowà, nast´pnie – m.in. stosowany jeszcze
po II wojnie Êwiatowej – p∏yn Bonaina (karbol +
kokaina + mentol + adrenalina aa partes) oraz
inne leki, dra˝niàce jednak tkanki, dzia∏ajàce
toksycznie etc. Nadzieje pok∏adano w preparacie
firmy Ciba – perkainie, pochodnej chinoliny.
Sonnenschein-Âwiat∏owski stosowa∏ jà m.in. w.
resekcji ma∏˝owin nosa dolnych i Êrodkowych,

Ryc. 2a, 2b. Fragment pracy B. Sonnenschein-Âwiat∏owskiego: Eine selbstherstellbare Gesichtschutzmaske.
„Zeitschrift fır Laryngologie, Rhinologie, Otologie und ihre Grenzgebiete” 1931. T. XXI, nr 3-4, s.382-383
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w punkcjach zatok szcz´kowych, czo∏owych, polypektomiach nosa, ekskochleacji zatok sitowych, resekcji przegród nosowych, usuwaniu
nacieków twardzielowych etc20. (ryc. 1a, b)
Na ∏amach poczytnego w Êwiecie lekarskim
czasopisma „Zeitschrift fır Laryngologie, Rhinologie, Otologie und ihre Grenzgebiete” zaprezentowa∏ w∏asnor´cznie wykonanà mask´ s∏u˝àcà wy∏àcznie do ochrony twarzy. W celu ochrony
oczu, co czasami by∏o szczególnie konieczne dla
osoby wykonujàcej endoskopi´ dolnych dróg
oddechowych, dla osób normalnie widzàcych
stosowa∏ okulary z soczewkami neutralnymi.
Mo˝na by∏o je sterylizowaç, a ich elastycznoÊç
sprawia∏a, ˝e mo˝na by∏o stosowaç je do ka˝dego kszta∏tu twarzy. Dodatkowym walorem tej
maski by∏a niska cena, nieprzekraczajàca 10 fenigów21. (ryc. 2a, b)
O dociekliwoÊci i dok∏adnoÊci tego lwowskiego lekarza Êwiadczy fakt, ˝e dok∏adnie analizujàc
wykonywane przez techników zdj´cia rentgenowskie, potrafi∏ zidentyfikowaç b∏àd w kasecie, który
wywo∏ywa∏ skazy na filmach22.
W „Polskim Przeglàdzie Oto-laryngologicznym” w po∏owie lat trzydziestych ubieg∏ego stulecia ukaza∏a si´ unikatowa, jedna z pierwszych
prac nt. orzecznictwa lekarskiego w otorynolaryngologii pt. „Opiniowanie chorób uszu, nosa,
gard∏a i krtani przez bieg∏ego”. Sonnenstein-Âwiat∏owski stworzy∏ jà na podstawie materia∏u
z biblioteki Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
we Lwowie, korzystajàc z cennych rad prof. Teofila Zalewskiego i dra Haisiga. W rozdziale
pierwszym zaprezentowa∏ zasady opiniowania
lekarskiego, czynnoÊci szczególnie odpowiedzialnej. Uchybianie tej odpowiedzialnoÊci, jego
zdaniem, „nara˝a na szwank nietylko godnoÊç
lekarza jako osoby i jednostki, ale godnoÊç i powag´ ca∏ego stanu lekarskiego”, powodujàc naruszanie zasad deontologii lekarskiej.
Opinia lekarska wydawana dla u˝ytku ró˝norakich instytucji prywatnych (np. towarzystw
ubezpieczeniowych) lub paƒstwowych (np. Polskich Kolei Paƒstwowych, innych urz´dów), spo∏ecznych (Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych),
a tak˝e dla celów sàdowych mog∏a byç ustna lub
pisemna, „poczàwszy od krótkiego powiadomienia stanu zdrowia a˝ do szczegó∏owego naukowego wywodu”. W sàdzie lekarz wyst´powaç
móg∏ „w charakterze zwyczajnego Êwiadka albo
Êwiadka-bieg∏ego lub bieg∏ego (znawcy). Wedle
art. 250 kpc „sàd ocenia wiarygodnoÊç i moc dowodów, (szczególnie opinii lekarskiej) wed∏ug
w∏asnego przekonania na podstawie rozwa˝ania
wszechstronnego materia∏u”. Je˝eli opinie kilku
bieg∏ych ró˝ni∏y si´, to wed∏ug art. 138 kpk sàd

móg∏ zasi´gnàç opinii odpowiedniego urz´du lub
zak∏adu, np. uniwersyteckiego Zak∏adu Medycyny Sàdowej albo Rady Wydzia∏u Lekarskiego.
Lwowski lekarz poda∏ tak˝e powody, dla których
bieg∏y móg∏ odmówiç wydaniania opinii. Lekarz
wydajàcy opini´ lekarskà na zlecenie stron trzecich (sàdu, ZUS-u etc.) nie powinien badanemu
podawaç szczegó∏ów i wyniku badania, jak równie˝ poprzednich badaƒ innych lekarzy. Krytyka
takich lekarzy by∏a absolutnie niedopuszczalna.
Nie wolno by∏o wydawaç opinii stronniczych,
„nara˝a(jàcych) na szwank godnoÊç danego lekarza”, nieprzynoszàcych w efekcie korzyÊci badanemu. Lwowski lekarz poda∏ tak˝e wysokoÊç
nale˝noÊci za opinie dla sàdów cywilnych,
w sprawach administracyjnych, w ubezpieczeniach prywatnych; np. „za badanie przez lekarza-specjalist´, powo∏anego w charakterze konsultanta, wraz z orzeczeniem” – 10 do 15 z∏23.
W rozdziale drugim pn. „Opiniowanie pisemne” poda∏ niezb´dne wymogi sporzàdzenia
takiego aktu na formularzu urz´dowym lub wg
w∏asnego wzoru. Wa˝ny by∏ dok∏adny wywiad,
badanie przedmiotowe, nie tylko odpowiednim
otorynolaryngologicznym sprz´tem, ale i badanie wizualne i palpacyjne nie tylko uszu, nosa,
gard∏a, krtani i pogranicza. Mo˝na by∏o do∏àczyç
dokumentacj´ obrazowà, na którà wówczas sk∏ada∏y si´ diafanoskopia oraz dok∏adnie opisane
zdj´cia rentgenowskie narzàdów otorynolaryngologicznych, ewentualnie wczeÊniejsze oraz
aktualne. Badanie s∏uchu przeprowadzano
za pomocà szeptu, mowy konwersacyjnej oraz
badaƒ stroikowych, wykonujàc o ile trzeba
np. wczeÊniejszà katateryzacj´ tràbek s∏uchowych. Do badania g∏uchoty jednostronnej stosowano np. metod´ Lucae-Dennerta. PobudliwoÊç
b∏´dników badano próbà cieplnà i obrotowà. Dla
odró˝nienia zmian czynnoÊciowych od organicznych konieczne nieraz by∏y konsultacje neurologa, okulisty, psychiatry, ewentualnie innych
specjalistów. Dla uÊciÊlenia rozpoznania w trudniejszych diagnostycznie przypadkach bieg∏y
powinien skorzystaç z najnowszych metod diagnostycznych24.
Opinia lekarska, zdaniem Bernarda Sonnenschein-Âwiat∏owskiego, oparta winna byç na naukowej dok∏adnoÊci oraz krytycznym uj´ciu
danych. Powinna byç jasna i wyczerpujàca, obrazowaç jasno i zrozumiale powstanie, przebieg
i nast´pstwo choroby, s∏u˝yç za podstaw´ do dalszego rozstrzygni´cia lekarskiego problemu25.
Ten lwowski lekarz poda∏ szczegó∏owy wykaz chorób otolaryngologicznych zagra˝ajàcych
˝yciu; a oto ich wykaz podany in extenso:
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1. W zakresie uszu ostre lub zaostrzajàce si´
przewlek∏e zapalenie ucha Êrodkowego, po∏àczone z zapaleniem wyrostka sutkowego lub z pora˝eniem nerwu twarzowego, z zapaleniem b∏´dnika, zatok ˝ylnych, opon mózgowych, mózgu
lub mó˝d˝ku.
2. W zakresie nosa silne uszkodzenie szkieletu nosowego, prowadzàce do komunikacji z jamà czaszkowà, uszkodzenia nerwu wzrokowego,
przysadki, po∏àczone ze zranieniem t´tnicy
g∏ównej, zatoki ˝ylnej jamistej.

3. W zakresie krtani uszkodzenie szkieletu,
po∏àczone z odmà podskórnà, obrz´kiem krtani”26.
Zaprezentowane dokonania doktora Bernarda Sonnenschein-Âwiat∏owskiego, ch´tnie publikowane przez niego w czasopismach polskich
i niemieckich, Êwiadczy∏y o znacznej inwencji
zawodowej i naukowej tego lekarza, który poniós∏ bestialskà Êmierç z ràk niemieckich ludobójców w wieku niespe∏na 43 lat. Mo˝na sàdziç,
˝e gdyby ˝y∏, móg∏by zdzia∏aç dla naszej specjalnoÊci znacznie wi´cej. ●
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na 100 ∏ózek; warunkiem by∏o nadanie mu nazwy „Szpital
lwowskiej gminy wyznaniowej izraelickiej fundacji Maurycego
Lazarusa” oraz odstàpienie przez zbór izraelski bezp∏atnie dzia∏ki
pod jego budow´.
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