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Mi´dzynarodowa Konferencja Rynologiczna 

Warszawa, 3–4 grudnia 2021 r.
Sprawozdanie

19th EDITION OF INTERNATIONAL RHINOLOGIC
CONFERENCE RHINOFORUM 2021

19th edition of International Rhinologic Conference
RhinoForum 2021 took place on 3rd and 4th of December
2021. As usual, conference has attracted otorhino-
laryngologists and doctors of other specialties to par-
ticipate in debates and exchange of clinical experien-
ce between world’s best rhinologists. This article
summarizes every lecture and event that took place
during RhinoForum 2021.
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RHINOFORUM 2021

Ryc. 1. Profesor Antoni Krzeski, prezes Polskiego To-
warzystwa Rynologicznego

W dniach 3–4 grudnia 2021 roku odby∏a si´
19. edycja Mi´dzynarodowej Konferencji Rynolo-
gicznej RhinoForum 2021, organizowanej przy
Polskie Towarzystwo Rynologiczne. Wydarzenie
zosta∏o obj´te patronatem Jego Magnificencji Rek-
tora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr. hab. med. Zbigniewa Gacionga oraz odby-
∏o si´ pod auspicjami Europejskiego Towarzystwa
Rynologicznego (European Rhinologic Society).
Konferencja, tradycyjnie ju˝, odby∏a si´ w hotelu
Sound Garden w Warszawie. 

Tegorocznà edycj´ RhinoForum odwiedzili
liczni zagraniczni goÊcie, m.in. po raz pierwszy
delegacja Mi´dzynarodowego Towarzystwo
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Polskiego Towarzystwa Rynologicznego, prof. Zbi-
gniewa Gacionga, JM Rektora Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Tomasza
Zatoƒskiego, przewodniczàcego elekta Polskiego
Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów
G∏owy i Szyi. Wyk∏ad inauguracyjny dotyczàcy pa-
nujàcej pandemii Covid-19 wyg∏osi∏ prof. Andrzej
Horban (Warszawa), konsultant krajowy w dzie-
dzinie chorób zakaênych, przewodniczàcy Rady
Medycznej przy premierze RP. Profesor Horban
przedstawi∏ informacje dotyczàce przygotowania
polskiego systemu ochrony zdrowia do walki z pan-
demià, aktualne dane epidemiologiczne na temat
liczby zachorowaƒ i ÊmiertelnoÊci na Covid-19,
a tak˝e te zwiàzane z programem szczepieƒ oraz
skutecznoÊcià szczepionek i niepo˝àdanymi obja-
wami poszczepiennymi w Polsce. Zaprezentowa∏
równie˝ stadia choroby Covid-19 oraz metody le-
czenia dla ka˝dego z nich. Wyk∏ad zakoƒczy∏ si´
apelem o zaszczepienie si´, poniewa˝ dzi´ki temu
mo˝emy uniknàç ka˝dej kolejnej fali.

Podczas dwóch dni RhinoForum odby∏o si´
wiele wyk∏adów na zaproszenie. W pierwszej
sesji wyk∏ady przedstawili prof. Robert C. Kern

Ryc. 2. Od lewej: Tomasz Szczepaniak (Karl Storz), dr Apostolos Karligkiotis, prof. Paolo Castelnuovo, 
prof. Antoni Krzeski, dr Mario Turri-Zanoni, Pierclemente Ferrari (Karl Storz), Pawe∏ Golus (Karl Storz)

Chirurgii Snu (International Surgical Sleep So-
ciety) w sk∏adzie: prof. Karl Hormann, prof. Stacey
Ishman, prof. Kathleen Yaremchuk, prof. Maria
Suurna, prof. Madeline Ravesloot, prof. Robson
Capasso oraz prof. Ewa Olszewska.

Program konferencji zosta∏ podzielony
na sesje tematyczne: „Jak osiàgnàç klas´ mi-
strzowskà w chirurgii endoskopowej?”, „Pokaz
chirurgii endoskopowej zatok przynosowych”,
„Zespó∏ pustego nosa”, „Zagadnienia rynolo-
giczne wieku dzieci´cego”, „Porozmawiajmy
o PZZP”, „Rynoplastyka – spotkanie z mistrzem”,
„Antybiotykoterapia w laryngologii”, „Radiolo-
gia w rynologii”, „Wielka debata rynologiczna”,
IX Mi´dzynarodowe Sympozjum „Chrapanie
i bezdechy dla laryngologów” oraz  IV Interdy-
scyplinarne Sympozjum „Bóle g∏owy w codzien-
nej praktyce”. W czwartek 2 grudnia odby∏ si´
„Kurs chirurgii endoskopowej zatok przynoso-
wych” prowadzony na nieutrwalonych prepara-
tach anatomicznych. 

Pierwszy dzieƒ konferencji rozpoczà∏ si´
od uroczystego powitania uczestników i goÊci
forum przez prof. Antoniego Krzeskiego, prezesa
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(USA) oraz prof. Wytske Fokkens (Holandia).
Wyk∏ad prof. Kerna dotyczy∏ przewlek∏ego zapa-
lenia zatok przynosowych (PZZP) – omówi∏ on
patofizjologi´, etiologi´, endotypy i algorytmy
leczenia PZZP. Szczególnà uwag´ poÊwi´ci∏ zró˝-
nicowanemu pod∏o˝u ka˝dego endotypu – ró˝nià
si´ one czynnikiem wywo∏ujàcym chorob´, rolà
poszczególnych komórek uk∏adu odpornoÊcio-
wego oraz cytokin zapalnych – ich znajomoÊç
mo˝e u∏atwiç ró˝nicowanie oraz prawid∏owy
wybór leczenia. Prof. Kern przedstawi∏ równie˝
aktualnie stosowane i nowatorskie metody le-
czenia PZZP, np. przeciwcia∏a monoklonalne
przeciwko interleukinom 4, 5 i 13, przeciwko
TLSP czy przeciwcia∏om klasy E, inhibitory akty-
wacji i ró˝nicowania nieswoistych komórek lim-
foidalnych. Prof. Fokkens z kolei zaprezentowa∏a
najnowszà klasyfikacj´ oraz algorytmy diagno-
styki i leczenia PZZP na podstawie wytycznych
EPOS 2020, których jest autorkà. Przedstawiono
przypadki kliniczne, na podstawie których dokona-
no klasyfikacji PZZP. Profesor Fokkens omówi∏a
skutecznoÊç przeciwcia∏ monoklonalnych (du-
pilumabu, omalizumabu i mepolizumabu) w le-
czeniu PZZP na podstawie aktualnych badaƒ
klinicznych, których wyniki sà obiecujàce. Zwró-
ci∏a uwag´ na ró˝nicowanie przewlek∏ego zapa-
lenia zatok przynosowych na pierwotne i wtórne
– pod∏o˝e wtórne wymaga odnalezienia przyczyny
i wyeliminowanie jej jako pierwszej przed rozpo-
cz´ciem leczenia PZZP. Prof. Kern i prof. Fokkens
brali równie˝ udzia∏ w jednym z interaktywnych
bloków tematycznych: „Porozmawiajmy o PZZP”,
w którym uczestnicy wyk∏adów mieli mo˝liwoÊç
omówienia przypadków klinicznych wraz ze spe-
cjalistami w tej dziedzinie. Przypadki kliniczne
by∏y omawiane od rozpoznania PZZP wed∏ug wy-
tycznych EPOS 2020 na podstawie danych o pa-
cjencie, materia∏ów radiologicznych oraz nagraƒ
endoskopowych do leczenia (uwzgl´dniajàc me-
tody nowatorskie, jak przeciwcia∏a monoklonalne
oraz leczenie chirurgiczne). Drugiego dnia Rhino-
Forum prof. Kern i prof. Fokkens prowadzili „Ânia-
danie z Mistrzem”. By∏y to kameralne spotkania,
podczas których mo˝na by∏o prywatnie porozma-
wiaç z mistrzami w dziedzinie rynologii oraz wy-
s∏uchaç uzupe∏nienia ich prezentacji.

Sesja wyk∏adów na zaproszenie by∏a modero-
wana przez dr. hab. Tomasza Gotliba (Warszawa).
Prof. Karina Jahnz-Ró˝yk (Warszawa), konsultant-
ka krajowa w dziedzinie alergologii, przedstawi∏a
problemy alergologiczne 2021 roku, szczególnie
zwracajàc uwag´ na zmiany w zwiàzku z trwajàcà
pandemià Covid-19. Leczenie odczulajàce zazwy-
czaj by∏o kontynuowane, jednak zmniejszy∏a si´
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liczba osób rozpoczynajàcych odczulanie. Zauwa-
˝ono równie˝ spadek stosowania szczepionek
alergicznych podskórnych na rzecz stosowania
szczepionek podj´zykowych. Prof. Jahnz-Ró˝yk
zwróci∏a szczególnà uwag´ na fakt, ˝e choroby
alergiczne nie stanowià przeciwwskazania
do szczepienia przeciw Covid-19 – jedyne prze-
ciwskazania to rozwini´cie reakcji anafilaktycznej
po pierwszej dawce szczepionki lub na jeden z jej
sk∏adników. Przestawi∏a równie˝ aktualne dane
dotyczàce niepo˝àdanych odczynów poszczepien-
nych (NOP) po szczepieniu przeciwko Covid-19
– oko∏o 20% NOP stanowi∏y powa˝ne reakcje aler-
giczne, które jednak nie doprowadzi∏y do zgonu
pacjenta w ˝adnym zg∏oszonym przypadku.

Prof. Hanna Szajewska (Warszawa) poruszy∏a
temat probiotyków – czy rzeczywiÊcie przynoszà
one korzyÊci, czy jest to tylko dobrze przeprowa-
dzony marketing? Zwróci∏a uwag´, ˝e efekt
dzia∏ania probiotyków jest szczepozale˝ny – sku-
tecznoÊç i bezpieczeƒstwo ka˝dego preparatu
nale˝y oceniaç oddzielnie. Przekaza∏a s∏ucha-
czom wskazówki w wyborze odpowiedniego
probiotyku oraz udokumentowane dzia∏anie
probiotyków w obni˝eniu ryzyka wystàpienia
biegunki poantybiotykowej oraz zaka˝eƒ dróg
oddechowych. Zaznaczy∏a, ˝e zerowe ryzyko nie
istnieje, wa˝ne jest jednak wybranie probiotyku
o udokumentowanym dzia∏aniu w danym wska-
zaniu. Prof. Svetlana Yaremchuk (Ukraina) wyg∏o-
si∏a wyk∏ad na temat hormonalnego nie˝ytu
nosa. Najcz´stszà jego przyczynà jest brak rów-
nowagi estrogenowej – nale˝y pami´taç, ˝e
przyczynà takiego braku równowagi mogà byç
zarówno endogenne zaburzenia metabolizmu
estrogenów, jak i egzogennie przyjmowane sub-
stancje o dzia∏aniu estrogenopodobnym, które
mogà byç pochodzenia zio∏owego lub chemiczne-
go. Aktualnym problemem jest fakt, ˝e pochodne
estrogenów nie sà degradowane w oczyszczal-
niach Êcieków, trafiajà wi´c do organizmu cz∏o-
wieka we wszelaki sposób. Zreferowa∏a równie˝
badania na temat alergicznego nie˝ytu nosa
– cz´Êciej chorujà kobiety, majà ci´˝szy przebieg
tej choroby, a 82% z nich ma objawy hiper-
estrogenizmu. Prof. Yaremchuk zwróci∏à szcze-
gólnà uwag´ na obecnoÊç receprorów ER-beta
w jamach nosa, które stymulujà podzia∏ komó-
rek. Ich stymulacja mo˝e zatem byç nowym po-
dejÊciem do leczenia hormonalnego nie˝ytu
nosa oraz utrzymania równowagi hormonalnej
w leczeniu alergicznego nie˝ytu nosa. Prof. Gra-
˝yna Lisowska (Zabrze) zaprezentowa∏a nowa-
torskà metod´ obrazowania patologii jam nosa
i zatok przynosowych za pomocà hologramu.
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Wyk∏ad odby∏ si´ w formie rozpatrywania przy-
padków klinicznych – polipa choanalnego z meta-
plazjà kostnà, odwróconego brodawczaka zatok
oraz kostniaka sitowia. S∏uchacze mieli szans´
zapoznaç si´ z obrazem holograficznym oraz jego
porównaniem do obrazowania radiologicznego. 

Sesjà, która cieszy∏a si´ najwi´kszà popular-
noÊcià, by∏y wyk∏ady i pokazy anatomiczne prze-
prowadzone przez prof. Paolo Castelnuovo i jego
zespó∏. Maestro Castelnuovo (W∏ochy) jest Êwia-
towej klasy specjalistà chirurgii endoskopowej
zatok przynosowych i chirurgii podstawy czasz-
ki. Przedstawi∏ temat nowotworów w obr´bie
g∏owy i szyi, szczególnie podkreÊlajàc, jak wa˝na
jest interdyscyplinarna wspó∏praca mi´dzy leka-
rzami opiekujàcymi si´ pacjentem onkologicznym.
Wszyscy lekarze zajmujàcy si´ pacjentem, zaczy-
najàc od laryngologa i radiologa, a koƒczàc na pa-
tomorfologu, powinni byç na tym samym etapie
zaawansowania i doÊwiadczenia, aby dobraç jak
najlepszà terapi´. Dr Mario Turri-Zanoni (W∏ochy),
wspó∏pracownik prof. Castelnuovo, zaprezento-
wa∏ temat dost´pu endoskopowego do zatoki
szcz´kowej metodà dost´pu przed∏zowego
(ang. prelacrimal approach). Metoda ta umo˝li-
wia szeroki dost´p do wszystkich Êcian zatoki
szcz´kowej, a tak˝e pozwala na zachowanie
ciàg∏oÊci przewodu nosowo-∏zowego i ma∏˝o-
winy nosowej dolnej. Dr Turri-Zanoni omówi∏
doÊwiadczenia w∏asne na podstawie materia∏u
klinicznego, co u∏atwi∏o zobrazowanie tej meto-
dy. Przedstawi∏ równie˝ materia∏y radiologiczne,
dzi´ki którym mo˝na oceniç, czy taka metoda
dost´pu do zatoki szcz´kowej mo˝e byç zasto-
sowana u danego pacjenta. Jak podkreÊli∏,
przed podj´ciem decyzji o operacji z wykorzysta-
niem tego dost´pu, powinno byç dok∏adnie prze-
prowadzone badanie radiologiczne i jego analiza.
Kolejny wyk∏ad w tym bloku tematycznym zosta∏
wyg∏oszony przez dr. Apostolosa Karligkiotisa
(W∏ochy) i dotyczy∏ ró˝nych dost´pów endoskopo-
wych do oczodo∏u. Przedstawi∏ materia∏y kliniczne
z operacji endoskopowych usuwania zmian cho-
robowych w obr´bie oczodo∏u. Zaprezentowa∏ do-
st´p przeznosowy, do którego zalet zaliczy∏ brak
zewn´trznych blizn, mniejsze krwawienie i krót-
szy pobyt w szpitalu. Przedstawi∏ tak˝e dost´p
przez powiek´ górnà do oczodo∏u, który jest uzna-
ny za pozostawiajàcy najbardziej estetycznie ak-
ceptowalne blizny. Doktor Karligkiotis omówi∏
równie˝ dost´py dolno-boczne, przednio-boczne
wraz z przedstawieniem materia∏u klinicznego.
Zwróci∏ uwag´ na przydatnoÊç kriosondy w opera-
cjach ekstrakcyjnych zmian chorobowych wype∏-
nionych p∏ynem.

W drugiej cz´Êci bloku tematycznego zespó∏
Maestro Paolo Castelnuovo przeprowadzi∏ trans-
mitowany na ˝ywo pokaz chirurgii endosko-
powej. Pokaza∏ omawiane podczas wyk∏adów
dost´py chirurgiczne. Pokaz zosta∏ przeprowa-
dzony na preparatach anatomicznych nieutrwalo-
nych. Na koniec tego niezwykle ciekawego bloku
Maestro Paolo Castelnuovo zosta∏ uhonorowany
nagrodà Artifex Rhinologiae. Partnerem technolo-
gicznym sesji „Jak osiàgnàç klas´ mistrzowskà
w chirurgii endoskopowej?” by∏a firm Storz.

W odr´bnej sesji prof. Józef Mierzwiƒski (Byd-
goszcz) i prof. Jaros∏aw Szyd∏owski (Poznaƒ) po-
prowadzili pokaz chirurgii endoskopowej zatok
przynosowych. Podczas cz´Êci wyk∏adowej sesji
zaprezentowano materia∏y kliniczne oraz w∏asne
doÊwiadczenia w dost´pach do najcz´stszych lo-
kalizacji w∏ókniaka m∏odzieƒczego. Nast´pnie
odby∏a si´ transmisja na ˝ywo pokazu chirurgicz-
nego na nieutrwalonym preparacie anatomicznym
zapewnionym przez Warsaw Lab, Instytut Medy-
cyny Praktycznej. Prof. Mierzwiƒski oraz profesor
Szyd∏owski zaprezentowali dost´p do zatoki szcz´-
kowej oraz do komórek sitowych, których u˝ywajà
w swojej praktyce klinicznej. Podzielili si´ równie˝
wskazówkami dla chirurgów laryngologów – za-
proponowali lepsze zobrazowanie wn´trza zatoki
szcz´kowej przez wyci´cie okienka w przegrodzie
nosowej.

Sesj´ dotyczàcà zespo∏u pustego nosa otwo-
rzy∏ prof. Antoni Krzeski (Warszawa). Odwo∏ujàc
si´ do swojego nauczyciela, prof. Eugena Kerna,
podkreÊli∏, jak wa˝ne jest traktowanie b∏ony Êluzo-
wej nosa jako narzàdu podczas leczenia chirur-
gicznego jam nosa, oraz wyrazi∏ swój sprzeciw
przeciwko destrukcyjnym operacjom ma∏˝owiny
nosowej dolnej. Wa˝nym elementem wyk∏adu by∏
wywiad z pacjentem chorym na zespó∏ pustego
nosa – jak negatywny wp∏yw mia∏a choroba na je-
go ̋ ycie i dobrostan psychiczny. Dr Steven Houser
(USA) przedstawi∏ swój autorski test diagnostycz-
ny – test z watkà, który polega na umiejscowieniu
kawa∏ka waty nasàczonej roztworem soli fizjolo-
gicznej w miejscu, gdzie dokonano agresywnej
resekcji ma∏˝owin nosowych. Wata przywraca na-
turalny przep∏yw powietrza przez jamy nosa, co
redukuje objawy zespo∏u pustego nosa. Dr Houser
zaprezentowa∏ równie˝ metody leczenia zespo∏u
pustego nosa: ich przesz∏oÊç, teraêniejszoÊç i przy-
sz∏oÊç. Obecnie stosuje si´ leczenie chirurgiczne,
tj. alloprzeszczepy w miejsce po agresywnej resek-
cji, zlokalizowane za pomocà testu z watkà (acellu-
lar dermis, chrzàstka, autologiczna tkanka t∏uszczo-
wa lub powi´ê), oraz plastyk´ przegrody nosowej
lub Êciany bocznej jam nosa w celu przywrócenia
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ich pierwotnego kszta∏tu. Zaprezentowa∏ tak˝e
materia∏ kliniczny w celu zobrazowania schematu
zabiegów. Dr Wojciech Wadowski (Warszawa)
przedstawi∏ wyniki badania oceniajàcego wra˝li-
woÊç nerwu trójdzielnego na mentol – tzw. testu
lateralizacji u osób z zespo∏em pustego nosa.
WÊród nich stwierdzono s∏abszà zdolnoÊç laterali-
zacji i ni˝szy próg lateralizacji mentolu ni˝ u osób
zdrowych. Podczas podsumowania wyników bada-
nia zada∏ pytanie, czy zespó∏ pustego nosa nie po-
winno si´ nazywaç neuropatià nosowà z powodu
udokumentowanej os∏abionej funkcji nerwu trój-
dzielnego. Dr Adam Bodlaj (Niemcy) przedstawi∏
aktualne metody leczenia zespo∏u pustego nosa,
szczególnie zwracajàc uwag´ na terapi´ osoczem
bogatop∏ytkowym i komórkami macierzystymi.
Obydwie polegajà na ostrzykiwaniu okolic ma∏˝o-
winy nosowej dolnej oraz przegrody nosowej
– osocze bogatop∏ytkowe i komórki macierzyste
przyspieszajà procesy regeneracji i proliferacji
komórek b∏ony Êluzowej oraz przywracajà jej pra-
wid∏owà funkcj´. Takie zabiegi wznawiajà równie˝
prawid∏owy przep∏yw powietrza przez jamy nosa.
Dr Bodlaj podzieli∏ si´ swoim doÊwiadczeniem
klinicznym w prowadzeniu takiej terapii.

Równoleg∏e z wyk∏adami w sali g∏ównej Rhi-
noForum odbywa∏a si´ sesja poÊwi´cona ryno-
logii wieku dzieci´cego, którà przygotowali pra-
cownicy Katedry Pneumonologii, Alergologii
i Pediatrii WUM. Prof. Marek Kulus (Warszawa)
przedstawi∏ wp∏yw przechorowania Covid-19
na alergi´ u dzieci. Na przyk∏adzie astmy zapre-
zentowa∏ wyniki najnowszych badaƒ nauko-
wych, z których wynika, ˝e astma nie zwi´ksza
ryzyka zachorowania dziecka na Covid-19 oraz
nie zawsze prowadzi do ci´˝szego przebiegu
choroby. Zwróci∏ uwag´ na ciekawe zjawisko:
w okresie pandemii zmniejszy∏a si´ cz´stoÊç
zaostrzeƒ astmy wymagajàcych hospitalizacji,
czego powodem mo˝e byç mniejsza ekspozycja
na alergeny czy zanieczyszczenia powietrza.
Prof. Kulus omówi∏ równie˝ dzieci´cy wielouk∏a-
dowy zespó∏ zapalny zwiàzany z Covid-19 –
PIMS (ang. pediatric inflammatory multisystem
syndrome), którego objawy sà podobne do cho-
roby Kawasaki, co wa˝ne jest w ró˝nicowaniu.
Dr Anna Zawadzka-Krajewska (Warszawa)
omówi∏a diagnostyk´ alergicznego nie˝ytu nosa
(ANN) u dzieci. Porówna∏a powszechnie stoso-
wane testy skórne oraz inne metody rozpoznania
ANN: badanie swoistych IgE, test aktywacji
bazofilów, diagnostyk´ molekularnà opartà
na komponentach, test prowokacji donosowej
alergenem, badanie st´˝enia tlenku azotu w wy-
dychanym powietrzu oraz ocen´ ca∏kowitego
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st´˝enia IgE. Szczególnà uwag´ zwróci∏a na czyn-
niki wp∏ywajàce na fa∏szywie dodatnie/ujemne
wyniki testów skórnych. Dr Joanna Zieliƒska (War-
szawa) w wyk∏adzie dotyczàcym miejscowego
alergicznego nie˝ytu nosa (MANN) przedstawi∏a
schemat diagnostyczny MANN oraz omówi∏a aktu-
alne leczenie, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
immunoterapii swoistej, która wed∏ug badaƒ
klinicznych jest dobrze tolerowana i skuteczna.
Dr Marcin Sanocki (Warszawa) omówi∏ interdyscy-
plinarne znaczenie bronchoskopii. Zaprezentowa∏
materia∏ kliniczny nagrany podczas stosowania
bronchoskopu, przedstawiajàcy szerokie zastoso-
wanie bronchoskopii w laryngologii i pneumonolo-
gii; materia∏y dotyczy∏y podg∏oÊniowego zapalenia
krtani, nawracajàcego zapalenia p∏uc, epizodów
krztuszenia si´ i aspiracji cia∏ obcych.

Podczas tegorocznej edycji RhinoForum nie
mog∏o zabraknàç bloku tematycznego „Rhino-
plasty Masterclass”, który od lat cieszy si´ zain-
teresowaniem s∏uchaczy. W tym roku by∏ prowa-
dzony przez dr. Wojciecha Mydlarza (USA), który
wyg∏osi∏ wyk∏ad dotyczàcy jego w∏asnych do-
Êwiadczeƒ w operacjach endoskopowych zwià-
zanych z resekcjà guza w obr´bie zatok przyno-
sowych i jam nosa. Omówi∏ przypadki kliniczne,
w których oprócz resekcji guza zastosowano
septorynoplastyk´. Materia∏ kliniczny sk∏ada∏
si´ z obrazów radiologicznych, informacji o pa-
cjencie oraz nagraƒ endoskopowych. Dr Mydlarz
podkreÊli∏, ̋ e u˝ycie endoskopu w operacjach re-
sekcji guzów u∏atwia wizualizacj´ zmiany oraz
pozwala na jej precyzyjne wyci´cie, zmniejszajàc
ryzyko powik∏aƒ. Podczas planowania takich za-
biegów powinien byç obecny interdyscyplinarny
zespó∏ sk∏adajàcy si´ ze specjalistów z dziedziny
neurochirurgii, rynologii, chirurgii podstawy
czaszki, onkologii g∏owy i szyi oraz chirurgii pla-
stycznej twarzy. 

Sesja dotyczàca antybiotykoterapii w laryn-
gologii cieszy∏a si´ du˝ym zainteresowaniem,
poniewa˝ poruszone zosta∏y wa˝ne obecnie te-
maty rosnàcej opornoÊci na antybiotyki oraz pra-
wid∏owo przeprowadzanej diagnostyki zaka˝eƒ
bakteryjnych i antybiotykoterapii. Moderatorem
wyk∏adów by∏a prof. Waleria Hryniewicz, wielo-
krotna wyk∏adowczyni poprzednich edycji Rhino-
Forum. Dr Wiktoria Papierowska-Kozdój (Warsza-
wa) zaprezentowa∏a wyk∏ad dotyczàcy kluczowych
zasad diagnostyki mikrobiologicznej w laryngolo-
gii. Szczególnà uwag´ zwróci∏a na zasady prawi-
d∏owego poboru materia∏u klinicznego w zale˝no-
Êci od lokalizacji zaka˝enia. Materia∏ powinien byç
pobrany z okreÊlonego miejsca, we w∏aÊciwiej iloÊci,
prawid∏owo transportowany i przechowywany.
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Jako najwa˝niejsze zasady diagnostyki mikro-
biologicznej wyró˝ni∏a: 1) pobranie materia∏u
klinicznego przed wdro˝eniem antybiotykotera-
pii; 2) otitis media i rhinosinusitis najcz´Êciej nie
wymagajà wykonania posiewu z materia∏u wy-
mazowego dla postawienia prawid∏owej diagno-
zy; 3) przy zapaleniu gard∏a wymaz powinien
pochodziç z gard∏a i migda∏ków bez dotykania
dziàse∏, policzków i z´bów; 4) Haemophilus in-
fluenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneumoniae i Neisseria meningitidis nie sà
czynnikami etiologicznymi zapalenia gard∏a i nie
nale˝y ich szukaç w posiewie z wymazu gard∏a
i migda∏ków; 5) w otitis media i sinusitis pre-
ferowanym materia∏em klinicznym sà aspiraty.
Mgr Katarzyna Pawlik (Warszawa) w bardzo prak-
tycznym wyk∏adzie omówi∏a etiologi´, diagno-
styk´ i leczenie poszczególnych laryngologicznych
zaka˝eƒ bakteryjnych: zaka˝enia przestrzeni
przedkr´gowej, ropni oko∏omigda∏kowych, zapa-
leƒ tkanki ∏àcznej oko∏omigda∏kowej, anginy Lu-
dwiga oraz ostrego ropnego zapalenia Êlinianek
przyusznych. Dr ¸ukasz Hoƒdo (Kraków) poruszy∏
kontrowersyjny temat miejscowego stosowania
antybiotyków w laryngologii. Takà antybiotyko-
terapi´ mo˝na rozwa˝yç w trzech przypadkach:
zapaleniu ucha zewn´trznego, zapaleniu ucha
Êrodkowego oraz przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych. Dr Hoƒdo wyt∏umaczy∏, dlaczego
miejscowa antybiotykoterapia jest kontrowersyjna
– wynika to z wcià˝ ma∏ej liczby publikowanych
badaƒ, trudnoÊci w okreÊleniu biodost´pnoÊci,
ze zmiennoÊci osobniczej skóry czy nara˝enia
na dzia∏anie czynników zewn´trznych na po-
wierzchni´, gdzie znajduje si´ lek. SkutecznoÊç
przeprowadzenia takiej terapii zale˝y od czynnika
etiologicznego, sposobu stosowania antybiotyku,
a tak˝e precyzyjnej aplikacji i retencji antybiotyku
w miejscu infekcji. PodkreÊli∏, ze antybiotyki beta-
-laktamowe nie powinny byç stosowane w lecze-
niu miejscowym, poniewa˝ przyspiesza to proces
wykszta∏cania na nie opornoÊci. Prof. Waleria Hry-
niewicz zaprezentowa∏a jeden z najwa˝niejszych
problemów w medycynie XXI wieku: antybiotyko-
terapii w dobie narastajàcej opornoÊci. Przekaza∏a
najwa˝niejsze zasady antybiotykoterapii: 1) stosuj
antybiotyk tylko wtedy, kiedy jest on niezb´dny
w leczeniu zaka˝enia (nosicielstwo nie jest wskaza-
niem do antybiotykoterapii), 2) wybieraj antybiotyk
o najw´˝szym spektrum aktywnoÊci, 3) stosuj go
jak najkrócej, jak jest to mo˝liwe, 4) korzystaj z dia-
gnostyki mikrobiologicznej (umo˝liwia leczenie
celowane i deeskalacj´) oraz 5) dobieraj antybio-
tyki zgodnie rekomendacjami medycyny opartej
na dowodach. Ca∏a sesja cieszy∏a si´ du˝ym zainte-

resowaniem, a na jej koniec rozwin´∏a si´ d∏uga
dyskusja w kwestiach praktycznych anybiotykote-
rapii – w koƒcu to od nas zale˝y, czy zahamujemy
rosnàcà antybiotykoopornoÊç.

Sesja poÊwi´cona diagnostyce radiologicznej
w rynologii by∏a moderowana przez prof. Jaros∏awa
Markowskiego (Katowice). Dr Mariusz Furmanek
(Warszawa) opowiedzia∏ o diagnostyce obrazowej
guzów i cia∏ obcych. Wyk∏ad umo˝liwi∏ zapoznanie
si´ z obrazami radiologicznymi wykonanymi przez
prelegenta, które prezentowa∏y cz´sto spotkane
w laryngologii patologie, np. brodawczaka, naczy-
niakow∏ókniaka m∏odzieƒczego czy obecnoÊç cia∏
obcych. Prof. Kazimierz Szopiƒski (Warszawa)
zaprezentowa∏ obrazy radiologiczne z pogranicza
laryngologii i stomatologii oraz omówi∏ ich zna-
czenie kliniczne – m.in. z´bopochodne zapalenia
zatok przynosowych, przegrody w zatokach szcz´-
kowych czy powik∏ania leczenia endodontycznego.
PodkreÊli∏, jak wa˝na jest wspó∏praca mi´dzy tymi
dwiema specjalnoÊciami. Przedstawi∏ równie˝
schemat prawid∏owego wypisania skierowania
na badanie radiologiczne. 

Drugiego dnia RhinoForum odby∏a si´ Wielka
Debata Rynologiczna, która przebiega∏a w dwóch
cz´Êciach. Pierwsza z nich dotyczy∏a podejmowa-
nia trudnych decyzji w rynologii, a jej moderato-
rem by∏ prof. Tomasz Zatoƒski (Wroc∏aw). Sesj´
otworzy∏ dr hab. Pawe∏ Golusiƒski (Zielona Góra),
prezentujàc przypadek pacjentki z nietypowym
zespo∏em cichej zatoki. U pacjentki nie zauwa˝ono
g∏ównych cech klinicznych tego zespo∏u – enoph-
talmos i hypoglobus – czy asymetrii twarzy. Ujaw-
ni∏y si´ one dopiero po zabiegu FESS, do którego
wskazaniem by∏o obrazowanie radiologiczne uwi-
daczniajàce zalegajàcà wydzielin´ w zatoce szcz´-
kowej oraz niedro˝ne ujÊcie zatoki do jam nosa.
W takim przypadku pacjentka w przysz∏oÊci b´dzie
poddana zabiegowi meatoantrostomii, augmenta-
cji tkanki t∏uszczowej w obr´bie oczodo∏u oraz re-
konstrukcji dna oczodo∏u. Dr hab. Tomasz Gotlib
(Warszawa) zaprezentowa∏ przypadek pacjenta
z nerwiakiem w´chowym zarodkowym, któremu
usuni´to guz przeznosowo za pomocà endoskopu
oraz wykonano resekcj´ przedniego do∏u czaszki,
dodatkowo rekonstruujàc go z u˝yciem powi´zi
mi´Ênia skroniowego. Pacjenta skierowano na pro-
tonoterapi´ z powodu wykrycia przerzutów do w´-
z∏ów ch∏onnych, w nast´pstwie której u pacjenta
stwierdzono martwic´ powi´zi z mi´Ênia skronio-
wego, która spowodowa∏a odm´ Êródczaszkowà.
Zaistnia∏a sytuacja wymaga∏a poddania pacjenta
reoperacji, która jednak przynios∏a kolejne powi-
k∏ania w postaci zaka˝enia bakteryjnego z wy-
tworzeniem si´ ropni – uda∏o si´ je wyleczyç
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antybiotykoterapià. Prof. Józef Mierzwiƒski
(Bydgoszcz) zaprezentowa∏ zjawisko nasilonych
objawów PZZP bez wi´kszych odchyleƒ w obra-
zowaniu za pomocà tomografii komputerowej.
Wskaza∏, ̋ e zgodnie z aktualnymi badaniami na-
silenie dolegliwoÊci pacjenta cz´sto nie koreluje
ze stopniem zaawansowania PZZP wykazanym
w tomografii komputerowej, która w zwiàzku
z tym nie powinna byç u˝ywana do oceny popra-
wy odczuwanych objawów PZZP po operacji
FESS. Podczas prezentacji rozwin´∏a si´ dysku-
sja na temat doÊwiadczeƒ klinicznych s∏uchaczy
– czy sami odwa˝yli si´ przeprowadziç operacj´
FESS mimo ma∏ych zmian w obrazowaniu za po-
mocà tomografii komputerowej, która mo˝e
byç uznana za „overtreatment”. Prof. Bogus∏aw
Mikaszewski (Gdaƒsk) zaprezentowa∏ przypadek
kliniczny pacjenta z torbielà Êluzowà/przepukli-
nà oponowà po resekcji raka naciekajàcego pod-
staw´ czaszki. Prezentacja przedstawia∏a kon-
trolne badania tomograficzne, które uwidoczni∏y
progresj´ rozwoju zmiany, oraz wyniki badania
histopatologicznego, które by∏y niejednoznacz-
ne. Po wykonaniu operacji resekcyjnej zmiany
kolejne badania nie doprowadzi∏y do jedno-
znacznego wniosku, czy zmianà by∏a torbiel
Êluzowa czy przepuklina oponowa. Prof. Jerzy
Tomik (Kraków) przedstawi∏ trzy przypadki
kliniczne. Pierwszy dotyczy∏ pacjenta z nerwia-
kiem w´chowym zarodkowym, drugi kostniaka
zatok przynosowych w zespole Gardnera oraz
trzeci mi´Êniakomi´saka prà˝kowanokomórko-
wego, podtyp p´cherzykowy. Ka˝dy przypadek
zosta∏ wnikliwie omówiony – od objawów klinicz-
nych przez post´powanie do niebezpieczeƒstwa
zabiegu. Prof. Tomik zaznaczy∏, ˝e planowanie
dojÊcia i rozleg∏oÊci zabiegu oraz zastosowanie
okreÊlonych narz´dzi czy technik rekonstruk-
cyjnych powinno byç dok∏adnie zaplanowane
przed operacjà.

Druga cz´Êç Wielkiej Debaty Rynologicznej
dotyczy∏a rynologii wieku dzieci´cego, a jej mode-
ratorem by∏ prof. Józef Mierzwiƒski (Bydgoszcz).
Dr hab. Ireneusz Bielecki (Katowice) przedstawi∏
przypadek kliniczny 18-letniego ch∏opca, który
od kilkunastu lat by∏ leczony okulistycznie z po-
wodu ∏zawienia z oka lewego. Od roku uskar˝a∏
si´ na bóle g∏owy i zaburzenia widzenia. Badania
obrazowe ujawni∏y obecnoÊç guza o Êrednicy
3 centymetrów w sitowiu przednim, który uwy-
pukla∏ si´ do oczodo∏u lewego. Guz zosta∏
usuni´ty metodà endoskopowà, podczas której
stwierdzono ca∏kowità niedro˝noÊç przewodu
nosowo-∏zowego z torbielà zastoinowà, którà
usuni´to metodà dakrocystorhinostomii (DCR).
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Nast´pnie dr hab. Bielecki omówi∏ diagnostyk´
i leczenie niedro˝noÊci dróg ∏zowych. Zwróci∏
szczególnà uwag´ na wskazania do operacji
DCR, mo˝liwe techniki operacyjne oraz opiek´
oko∏ooperacyjnà. Prof. Bo˝ena Skotnicka (Bia∏y-
stok) zaprezentowa∏a przypadek kliniczny guza
przegrody nosowej u 11-letniego ch∏opca, który
okaza∏ si´ naczyniakow∏ókniakiem pozanoso-
gard∏owym. Jest to bardzo rzadki nowotwór
– 174 przypadki w ubieg∏ym stuleciu (!), który
cz´Êciej wyst´puje u p∏ci ˝eƒskiej mi´dzy
20. a 30. rokiem ̋ ycia. Jego objawami sà upoÊle-
dzenie dro˝noÊci nosa, krwawienie lub wyciek
z nosa. Leczenie operacyjne jest skuteczne, a no-
wotwór rzadko daje wznowy. Prof. Jaros∏aw
Szyd∏owski (Poznaƒ) zaprezentowa∏ przypadek
kliniczny dotyczàcy powik∏aƒ wewnàtrzczaszko-
wych w przebiegu zapalenia zatok sitowych i ko-
Êci czo∏owej u 3-letniego dziecka. Prof. Anna
Zakrzewska (¸ódê), która omówi∏a przypadek
pacjentki z zespo∏em szczytu oczodo∏u, który spo-
wodowa∏ ropieƒ zwiàzany z przewlek∏ym stanem
zapalnym towarzyszàcym niezdiagnozowanej cu-
krzycy typu I (powód zg∏oszenia si´ do szpitala)
oraz zaka˝enia wirusem SARS-COV-2. Prof. Za-
krzewska zwróci∏a uwag´, ˝e nieprawid∏owoÊci
budowy anatomicznej jam nosa i zatok przyno-
sowych oraz przewlek∏y stan zapalny sprzyjajà
rozwini´ciu si´ powik∏aƒ stanowiàcych zagro˝e-
nie dla ˝ycia czy niepe∏nosprawnoÊci – jak w za-
prezentowanym przypadku. Prof. Lidia Zawadzka-
-G∏os (Warszawa) przedstawi∏a dwa przypadki
w∏ókniaka kostniejàcego. Szczególnà uwag´
zwróci∏a na objaw zaburzeƒ dro˝noÊci nosa,
który w wieku niemowl´cym jest trudny do zró˝-
nicowania – b∏´dne rozpoznania to na przyk∏ad
rhinitis chronica czy zapalenie zatok. PodkreÊli∏a
równie˝, ̋ e operacje endoskopowe takich guzów
sà skuteczne, ale bardzo trudne – wymagajà
wspó∏pracy z neurochirurgiem przy planowaniu
i wykonaniu zabiegu oraz podwójnego dost´pu
endoskopowego i kraniotomii w przypadku du-
˝ych guzów. 

Podczas RhinoForum odby∏y si´ równie˝ sesje
wyk∏adów sponsorowanych. Prof. Piotr Kuna
(¸ódê) wyg∏osi∏ wyk∏ad, który dotyczy∏ alergiczne-
go nie˝ytu nosa, a zosta∏ zasponsorowany przez
firm´ Glenmark. Przedstawi∏ wyniki badaƒ kli-
nicznych oceniajàcych skutecznoÊç dzia∏ania no-
wego, wysoce skutecznego preparatu w leczeniu
ANN – sprayu donosowego Ryaltris” zawierajàce-
go kombinacj´ glikokortykosteroidu (mometazo-
nu) i leku przeciwhistaminowego (olopatadyny).
Mometazon jest najbardziej lepkim steroidem,
który nie powoduje atrofii b∏ony Êluzowej jam nosa
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przy d∏ugotrwa∏ym stosowaniu, natomiast olopa-
tadyna to najskuteczniejszy lek przeciwhistamino-
wy w stabilizacji komórek tucznych. Ich kombina-
cja jest nowoczesnà i skutecznà metodà leczenia
ANN. Prof. Antoni Krzeski (Warszawa) przedstawi∏
wyk∏ad na temat ostrego zapalenia  zatok przyno-
sowych, który by∏ sponsorowany przez firm´ Ber-
lin-Chemie Menarini. Zaprezentowa∏ zgodnà
z wytycznymi EPOS 2020 klasyfikacj´, postacie
kliniczne, objawy, rozpoznanie oraz leczenie
ostrego zapalenia zatok przynosowych. Szcze-
gólnà uwag´ zwróci∏ na zastosowanie leków zio-
∏owych – wed∏ug wytycznych EPOS 2020 sà one
lekami zalecanymi w leczeniu ostrego zapalenia
zatok przynosowych. Jednym z nich jest myrtol,
który od paêdziernika 2021 roku jest dost´pny
w Polsce. Prof. Krzeski przedstawi∏ wyniki ba-
daƒ, które potwierdzi∏y, ̋ e myrtol jest skuteczny
w leczeniu niepowik∏anego ostrego zapalenia
zatok przynosowych, zmniejsza subiektywne od-
czuwanie dolegliwoÊci zwiàzanych z przezi´bie-
niem oraz redukuje odsetek pacjentów wymaga-
jàcych antybiotykoterapii. Ponadto jest lekiem
dobrze tolerowanym przez pacjentów i nie po-
woduje istotnych dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Prof.
Wioletta Pietruszewska (¸ódê) omówi∏a rol´ fito-
terapii w Êwietle wytycznych EPOS 2020. Fitote-
rapia jest ga∏´zià medycyny, w której stosuje si´
leki roÊlinne o ukierunkowanym i poznanym dzia-
∏aniu, udokumentowanym przez badania nauko-
we. Przyk∏adowe leki roÊlinne stosowane w laryn-
gologii to korzeƒ goryczki, ziele szczawiu, ziele
werbeny czy kwiat bzu czarnego. Fitoterapeutyki
mogà byç stosowane w ostrym i przewlek∏ym
zapaleniu zatok przynosowych oraz w zaostrze-
niach PZZP. Majà dzia∏anie przeciwwirusowe,
przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, modulujà
transport Êluzowo-rz´skowy, a tak˝e pozwalajà
na ograniczenie antybiotykoterapii, m.in. przez
zapobieganie nadka˝eniom bakteryjnym. Zaletà
fitoterapeutyków jest ich dobra tolerancja oraz
brak istotnych dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Wyk∏ad by∏
sponsorowany przez firm´ Bionorica produkujà-
cà preparat Sinupret. Prof. Ernest Kuchar (War-
szawa), przedstawiciel Polskiego Towarzystwa
Wakcynologii, poruszy∏ problem niezwykle aktu-
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alnego schorzenia – zespo∏u postcovidowego
u dzieci. Zespó∏ postcovidowy jest nast´pstwem
przed∏u˝ajàcego si´ Covid-19, wyst´puje po 12
tygodniach od zaka˝enia, a objawia si´ nadmier-
nym zm´czeniem, nietolerancjà wysi∏ku, bólami
g∏owy i brakiem w´chu. Jest to schorzenie rzad-
kie, jednak ci´˝szy przebieg Covid-19 zwi´ksza
ryzyko jego wystàpienia. Prof. Kuchar zwróci∏
równie˝ uwag´ na inne powik∏ania Covid-19,
o których nale˝y pami´taç: PIMS, zespó∏ z∏ego sa-
mopoczucia po wysi∏ku, opornoÊç na insulin´, za-
burzenia poznawcze i emocjonalne czy problemy
ze snem. Wyk∏ad sponsorowany by∏ przez firm´
Sandoz.

Jak co roku uczestnicy RhinoForum mieli oka-
zj´ zapoznaç si´ z ofertà firm farmaceutycznych,
które prezentowa∏y nowinki techniczne i terapeu-
tyczne na swoich stanowiskach.

Tradycyjnie ju˝, równolegle do RhinoForum
2021 odby∏o si´ ju˝ IX Mi´dzynarodowe Sympo-
zjum „Chrapanie i bezdechy dla laryngologów”.
Wyk∏adowcami byli cz∏onkowie International Sur-
gical Sleep Society, którzy podzielili si´ swoimi do-
Êwiadczeniami w dziedzinie zaburzeƒ oddychania
w czasie snu oraz metodami, których u˝ywajà
w swojej praktyce klinicznej. Odby∏o si´ równie˝
IV Interdyscyplinarne Sympozjum „Bóle g∏owy
w codziennej praktyce”, które od lat przyciàga le-
karzy ró˝nych specjalnoÊci zajmujàcych si´ zagad-
nieniem diagnozowania i leczenia bólów g∏owy. 

Ubieg∏oroczna, 19. edycja konferencji Rhino-
Forum w liczbach wyglàda∏a nast´pujàco: 2 dni,
ponad 60 wyk∏adów, 400 uczestników, 15 wyk∏a-
dowców zagranicznych, 45 wyk∏adowców z kraju.
Co roku Polskie Towarzystwo Rynologiczne stara
si´ zapewniç jak najciekawszy, interdyscyplinarny
program konferencji, który zainteresuje zarówno
lekarzy laryngologów, jak i innych specjalizacji. Te-
goroczna edycja, mimo ̋ e organizowana w trakcie
pandemii Covid-19, by∏a po raz kolejny sukcesem
oraz mo˝liwoÊcià na ciekawe dyskusje i wymian´
doÊwiadczeƒ z mistrzami w swojej dziedzinie.
Dzi´kujemy za udzia∏ wszystkim uczestnikom oraz
mamy nadziej´, ˝e spotkamy si´ znowu za rok
w popandemicznej rzeczywistoÊci na 20. edycji
RhinoForum. ●

Zdj´cia Marta M´karska
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lek. Zofia Burska

Klinika Otorynolaryngologii 
Wydzia∏u Lekarsko-Stomatologicznego WUM
Kierownik: prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
Szpital Czerniakowski
ul. St´piƒska 19/25, 00-739 Warszawa 

The 9th International Seminar 
SNORING AND APNEA FOR THE ENT 

The 9th International Seminar, „Snoring and Apnea
for the ENT” was held on December 4, 2021 during
the annual RhinoForum 2021 conference. This year's
guests and lecturers were members of the Inter-
national Surgical Sleep Society: Prof. Kathleen
Yaremchuk, Prof. Stacey Ishman, Dr. Madeline
Ravesloot, Prof. Ewa Olszewska, Prof. Maria Suurma,
Prof. Karl Hörmann, Prof. Robson Capasso and the
organizer of RhinoForum 2021 Prof. Antoni Krzeski.
The symposium addressed issues related to the
diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea,
surgical treatment of obstructive sleep apnea,
and sleep-disordered breathing in children. The
following summary discusses all lectures given
during the seminar. 

Key words: 
obstructive sleep apnea, pediatric obstructive sleep
apnea, International Surgical Sleep Society, Rhino-
Forum 2021

CHRAPANIE I BEZDECHY 
DLA LARYNGOLOGÓW

IX Mi´dzynarodowe Seminarium
Warszawa, 4 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie

W dniach 3–4.12.2021 roku odby∏a si´ corocz-
na, mi´dzynarodowa konferencja rynologiczna
– RhinoForum 2021, zorganizowana przez Polskie
Towarzystwo Rynologiczne oraz Warszawski
Uniwersytet Medyczny, w ramach której odby∏o
si´ IX Mi´dzynarodowe Seminarium „Chrapanie
i bezdechy dla laryngologa”. Tegorocznymi wyk∏a-
dowcami byli cz∏onkowie International Surgical
Sleep Society. Sympozjum sk∏ada∏o si´ z trzech
sesji: Diagnostyka i leczenie OBS, Chirurgiczne
leczenie OBS oraz OBS u dzieci.

Wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏ prof. Karl
Hörmann, w którym podsumowa∏ wczeÊniejsze
osiem edycji seminariów oraz opowiedzia∏ o mo˝-
liwych terapiach OBS. Terapia CPAP pozostaje
g∏ównà metodà leczenia doros∏ych pacjentów
chorych na OBS, a przez optymalizacj´ leczenia
i monitorowanie pacjenta mo˝liwa jest szybka
identyfikacja pacjentów êle tolerujàcych takà
form´ terapii. Prof. Hörmann zwróci∏ uwag´, ˝e
aparaty wewnàtrzustne sà dobrà alternatywà dla
osób z ∏agodnà lub umiarkowanà postacià OBS.
Nie mo˝na równie˝ zapominaç o terapii pozycyj-
nej, która jest szczególnie wa˝na w przypadku
bezdechów zale˝nych od pozycji cia∏a podczas snu.
Dodatkowo u niektórych pacjentów metody chi-
rurgiczne leczenia OBS, jak np. tonsillektomia czy
plasktyka podniebienia, mogà okazaç si´ najlepszà
formà terapii. 

Prof. Antoni Krzeski – kierownik Kliniki Oto-
rynolaryngologii WUM oraz organizator Rhino-
Forum 2021 – przedstawi∏ problem bezdechów
sennych z punktu widzenia rynologa. W pierw-
szej cz´Êci swojego wyk∏adu skupi∏ si´ na czynni-
kach powodujàcych zwi´kszony opór powietrza
w jamach nosa, przedstawi∏ struktury anato-
miczne i patologie zwi´kszajàce opór w obr´bie
jam nosa. Bazujàc na modelu rezystora Starlin-
ga, wyjaÊni∏, jak zwi´kszony opór powietrza
w jamach nosa doprowadza do zwi´kszenia

▲
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ujemnego ciÊnienia w gardle, co w konsekwencji
doprowadza do zapadania si´ gard∏a, a to z kolei
prowadzi do bezdechów podczas snu. W kolejnej
cz´Êci wyk∏adu przedstawi∏ objawy, na które nale-
˝y zwróciç uwag´ podczas diagnostyki bezdechu
sennego, oraz badania diagnostyczne, które nale˝y
wykonaç. Profesor zwróci∏ uwag´, ˝e u ka˝dego
pacjenta podejrzanego o bezdech senny nale˝y
wykonaç CT zatok w celu oceny budowy jam nosa.
W trzeciej cz´Êci wyk∏adu prof. Krzeski omówi∏
prace oceniajàce skutecznoÊç operacji w obr´bie
jam nosa u pacjentów z OBS. Wed∏ug dost´pnej
literatury poprawiajà one jakoÊç ˝ycia pacjentów,
zmniejszajà sennoÊç w ciàgu dnia oraz chrapanie,
a tak˝e poprawiajà tolerancj´ leczenia za pomocà
aparatu CPAP. JednoczeÊnie nie uzgodniono jed-
noznacznego stanowiska, czy operacje nosa w OBS
poprawiajà obiektywne wyk∏adniki ci´˝koÊci OBS
(np. wskaênik AHI).

Prof. Kathleen Yaremchuk przedstawi∏a wy-
k∏ad pt. Adult pathophysiology of OSA need for
personalized treatment, w którym omówi∏a ró˝-
ne fenotypy OBS u doros∏ych – anatomiczny
i nieanatomiczny. W anatomicznym fenotypie
OBS du˝à rol´ odgrywa krytyczne ciÊnienie
zapadania si´ górnych dróg oddechowych. U pa-
cjentów z OBS jest ono mniej ujemne ni˝ u gru-
py kontrolnej, co skutkuje ∏atwiejszym zapada-
niem si´ dróg oddechowych i wy˝szym wskaêni-
kiem AHI. Z kolei w fenotypie nieanatomicznym
dominuje os∏abiona odpowiedê z mi´Ênia j´zyko-
wo-bródkowego, zwi´kszony próg wybudzenia
oraz zaburzona kontrola wentylacji (ang. loop
gain). Podczas wyk∏adu prof. Yaremchuk zwróci-
∏a uwag´, ˝e nie ka˝dy pacjent b´dzie tak samo
dobrze odpowiada∏ na leczenie operacyjne.
W swoim wyk∏adzie przedstawi∏a skal´ PALM
(ang. pcrit, arousal threshold, loop gain, muscle
responsiveness), dzi´ki której mo˝na okreÊliç,
jakie leczenie mo˝e byç najskuteczniejsze w da-
nym podtypie. W typie PALM1, w którym domi-
nuje wysokie krytyczne ciÊnienie zapadania gór-
nych dróg oddechowych oraz jedna lub wi´cej
cecha nieanatomiczna, najlepszym leczeniem
wydaje si´ terapia CPAP lub powa˝na ingerencja
chirurgiczna. W typie 2a wyst´puje umiarkowa-
ne zapadanie si´ dróg oddechowych oraz nie wy-
st´pujà cechy nieanatomiczne. W tym podtypie
mo˝na zastosowaç aparaty wysuwajàce ˝uchw´,
uwulofaryngoplastyk´ (UPPP) lub terapi´ pozy-
cyjnà. W typie 2b równie˝ wyst´puje umiarko-
wane zapadanie si´ dróg oddechowych, ale poja-
wiajà si´ ju˝ cechy nieanatomiczne. Nale˝y
wówczas zastosowaç leczenie jak w typie 2a oraz
wp∏ynàç na cechy nieanatomiczne za pomocà

acetazolamidu lub stymulacji mi´Ênia j´zykowo-
-bródkowego. W typie 3 dominujà cechy nie-
anatomiczne, a zastosowane leczenie musi byç
dobrane indywidualnie do pacjenta.

Prof. Maria Suurma zaprezentowa∏a wyk∏ad
pt. Role of drug induced sleep endoscopy in eva-
luation and management of OSA. DISE, czyli
badanie dróg oddechowych podczas snu farma-
kologicznego, pozwala oceniç anatomi´ dróg od-
dechowych oraz miejsce ich zaw´˝enia si´ pod-
czas snu. Prof. Suurma w swoim wyk∏adzie
omówi∏a system klasyfikacji VOTE pozwalajàcy
zbadaç poszczególne miejsca zw´˝enia dróg
oddechowych (poziom podniebienia mi´kkiego,
gard∏a, nasady j´zyka, nag∏oÊni) oraz okreÊliç,
czy zw´˝enie jest boczne, przednio-tyle czy kon-
centryczne. Zwróci∏a równie˝ uwag´, ̋ e badanie
DISE nale˝y wykonaç przed zabiegiem, aby od-
powiednio dobraç metod´ operacyjnà. Zaznaczy-
∏a równie˝, ˝e DISE jest dobrym badaniem, po-
zwalajàcym zidentyfikowaç pacjentów, którzy
mogà odnieÊç korzyÊç z leczenia metodà stymu-
lacji mi´Êni bródkowo-j´zykowych.

Dr Madeline Ravesloot przedstawi∏a wyk∏ad
dotyczàcy aparatów wewnàtrzustnych oraz tera-
pii pozycyjnej w OBS (Oral appliance and positio-
nal therapy in the treatment of obstructive sleep
apnea). Pierwsza cz´Êç wyk∏adu dotyczy∏a apara-
tów wewnàtrzustnych (MAD). Dr Ravesloot przed-
stawi∏a ró˝ne rodzaje takich urzàdzeƒ, sposób ich
dzia∏ania oraz mo˝liwe skutki niepo˝àdane ich
u˝ywania. MAD powodujà wysuni´cie ˝uchwy
do przodu, co skutkuje poszerzeniem Êwiat∏a dróg
oddechowych na poziomie gard∏a. Objawami nie-
po˝àdanymi stosowania MAD mogà byç bóle
w okolicy stawu skroniowo-˝uchwowego, bóle
z´bów, nadmierne wydzielanie Êliny, suchoÊç
w ustach i zaburzenia zgryzu. W trakcie terapii
MAD nale˝y kontrolowaç ustawienie z´bów pa-
cjentów, a w przypadku ich przemieszczenia
– zrezygnowaç z terapii. W drugiej cz´Êci wyk∏adu
dr Ravesloot skupi∏a si´ na terapii pozycyjnej
OBS. Pacjenci z pozycyjnymi OBS przewa˝nie
majà ∏agodnà lub umiarkowanà postaç bezde-
chów sennych. W wi´kszoÊci przypadków bezde-
chy senne dotyczà pacjentów Êpiàcych na wznak.
Sà to najcz´Êciej pacjenci m∏odzi oraz z niskim
BMI. W terapii pozycyjnych bezdechów sennych
stosuje si´ metod´ pi∏eczki tenisowej. Niestety,
metoda to wià˝e si´ z du˝ym dyskomfortem zg∏a-
szanym przez pacjentów, co skutkuje zaniecha-
niem przez nich tej formy terapii. W ostatnim cza-
sie zaproponowano nowe urzàdzenia w leczeniu
pozycyjnych OBS. Majà one postaç niewielkiego
czujnika zak∏adanego przez pacjenta na szyj´

RHINOFORUM 2021
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lub klatk´ piersiowà,  który emitujàc niewielkie
wibracje, zapobiega przyjmowaniu przez pacjenta
pozycji na wznak. Wst´pne badania wskazujà ich
skutecznoÊç oraz dobrà tolerancj´ przez pacjen-
tów, potrzeba jednak wi´cej badaƒ, aby oceniç
d∏ugoterminowe wyniki.

Kolejna sesja dotyczy∏a leczenia chirurgicz-
nego OBS. Prof. Ewa Olszewska wyg∏osi∏a wyk∏ad
przedstawiajàcy ró˝ne metody chirurgii podnie-
bienia. Zwróci∏a uwag´, ˝e technika operacyjna
powinna byç dobierana indywidualnie do pacjen-
tów, a przede wszystkim nale˝y kierowaç si´ za-
awansowaniem OBS, fenotypem, obecnoÊcià
chrapania, odmiennoÊciami w budowie anato-
micznej gard∏a, poziomem obstrukcji na podsta-
wie DISE, wielkoÊcià migda∏ków podniebiennych
czy d∏ugoÊcià podniebienia mi´kkiego. Podczas
wyk∏adu zosta∏o przedstawione badanie oceniajà-
ce technik´ plastyki podniebienia z poszerzeniem
p∏ata grzbietowego podniebienia (ang. pharyngo-
plasty with dorsal palatal flap expansion). W bada-
niu przeprowadzonym przez Olszewskà i wspó∏-
pracowników („Pharyngoplasty with dorsal palatal
flap expansion: evaluation of a modified surgical
treatment method for obstructive sleep apnea
syndrome”) uzyskano istotnie statystycznie zmniej-
szenie wskaênika AHI i ODI. Zaproponowana tech-
nika pozwala na usztywnienie i zmian´ po∏o˝enia
bocznej Êciany gard∏a oraz na wysuni´cie podnie-
bienia mi´kkiego w przód. Podsumowujàc swój
wyk∏ad, prof. Olszewska zwróci∏a uwag´, ̋ e warto
rozwa˝yç chirurgi´ podniebienia, jeÊli terapia
CPAP jest nieskuteczna, oraz ˝e metody funkcjo-
nalne powinny byç preferowane w porównaniu
z metodami ablacyjnymi. Ponadto w chirurgii pod-
niebienia niezwykle wa˝ne jest zrozumienie budo-
wy anatomicznej podniebienia, jak równie˝ funkcji
poszczególnych mi´Êni.

Prof. Kathleen Yaremchuk przedstawi∏a wy-
k∏ad dotyczàcy chirurgii nasady j´zyka. Omówi∏a
nowà metod´ operacji nasady j´zyka, jakà jest
TORS (ang. transoral robotic surgery). Jest ona
alternatywà dla otwartej operacji nasady j´zyka.
Dodatkowo podczas operacji robotycznej nasady
j´zyka mo˝na równie˝ przeprowadziç tonsillekto-
mi´. Drugà metodà operacji zmniejszenia nasady
j´zyka, przedstawionà przez prof. Yaremchuk, by-
∏a metoda chirurgii falowej (ang. radiofrequency),
która mo˝e byç wykonana jako dodatkowa proce-
dura podczas zabiegu uvulofaryngoplastyki
(UPPP). Obydwie przedstawione w wyk∏adzie
metody sà przydatne w leczeniu OBS.

Prof. Robson Capasso poprowadzi∏ wyk∏ad
o korekcji operacyjnej wad koÊci twarzoczaszki
i jej zastosowaniu w terapii OBS (Facial skeletal

sleep surgery: essentials). W swoim wyk∏adzie
podkreÊli∏ znaczenie wczesnego wdro˝enia lecze-
nia ortodontycznego u dzieci z wadami zgryzu, aby
uniknàç zaburzeƒ snu w przysz∏oÊci. Przypomnia∏,
˝e poszerzenie szcz´ki za pomocà aparatów orto-
dontycznych mo˝e równie˝ poprawiaç dro˝noÊç
nosa. Prof. Capasso omówi∏ te˝ rol´ operacji orto-
gnatycznej w terapii OBS. Zwróci∏ uwag´, ˝e pa-
cjenci kwalifikowani do operacji ortognatyczych
wymagajà dok∏adnego przygotowania przed ope-
racjà, omówienia przebiegu leczenia i zwrócenia
uwagi na mo˝liwe skutki niepo˝àdane takich
operacji, jakimi sà zaburzenia czucia czy zmia-
na wyglàdu. Po operacji nale˝y ponownie wykonaç
badanie PSG oraz endoskopi´ dróg oddechowych
we Ênie farmakologicznym, poniewa˝ niektórzy
pacjenci mogà wymagaç dodatkowo plastyki pod-
niebienia (UPPP).

Trzecia sesja porusza∏a problem zaburzeƒ
oddychania podczas snu u dzieci. Prof. Stacey
Ishman przedstawi∏a najcz´stsze czynniki ryzyka
OBS u dzieci, ró˝nice w przebiegu OBS u doros∏ych
i dzieci, diagnostyk´ i mo˝liwe konsekwencje bez-
dechów sennych u ma∏ych pacjentów. Bezdech
senny cz´Êciej wyst´puje u dzieci z zaburzeniami
w budowie twarzoczaszki (niedorozwój szcz´ki
lub ˝uchwy), chorobami nerwowomi´Êniowymi,
zaburzeniami dro˝noÊci nosa oraz z nadwagà i oty-
∏oÊcià. Najcz´stszà przyczynà OBS u dzieci jest
przerost tkanki limfatycznej gard∏a. W przeciwieƒ-
stwie do doros∏ych u dzieci nie stwierdza si´ ró˝nic
w cz´stoÊci wyst´powania pomi´dzy p∏ciami.
Ponadto u dzieci z OBS rzadziej obserwuje si´ oty-
∏oÊç, zaburzenia architektury snu i sennoÊç w cià-
gu dnia ni˝ u doros∏ych, z kolei przebudzenia
wyst´pujà cz´Êciej. Prof. Ishman zwróci∏a uwag´,
˝e u ka˝dego dziecka powinno si´ przeprowadziç
screening chrapania, a u dzieci chrapiàcych nale˝y
zwróciç uwag´ na wyst´powanie bezdechów, mo-
czenia nocnego, zm´czenia w ciàgu dnia lub zabu-
rzeƒ koncentracji. Warto pami´taç, ̋ e u pacjentów
pediatrycznych obowiàzujà inne punkty odci´cia
przy kwalifikacji na stopnie ci´˝koÊci OBS. Stopieƒ
∏agodny mo˝na rozpoznaç, jeÊli AHI wynosi 1–4,
stopieƒ umiarkowany to 5–9, a ci´˝ki ≥ 10. Oprócz
tego OBS u dzieci mo˝e skutkowaç powa˝nymi
problemami zdrowotnymi. Przede wszystkim spo-
wodowaç zaburzenia wzrostu, koncentracji, cho-
roby uk∏adu krà˝enia, agresj´. Ci´˝ki, nieleczony
bezdech senny mo˝e doprowadziç do nadciÊnienia
p∏ucnego, a w konsekwencji do serca p∏ucnego. 

Nast´pnie prof. Hörmann wyg∏osi∏ wyk∏ad
o niechirurgicznych metodach leczenia OBS
u dzieci. W terapii OBS mo˝na zastosowaç nast´-
pujàce metody: obserwacja, CPAP, redukcja
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masy cia∏a, donosowe glikokortykosteroidy oraz
leczenie ortodontyczne. Prof. Hörmann zwróci∏
jednak uwag´, ̋ e wspomniane metody mogà byç
nieskuteczne u pacjentów z przerostem tkanki
limfatycznej gard∏a. W takich przypadkach lecze-
niem z wyboru powinna byç adenotonsillektomia.

Prof. Maria Suurna omówi∏a adenotonsillek-
tomi´ jako podstawowe leczenie pediatrycznego
OBS. Zwróci∏a uwag´ na badanie CHAT porów-
nujàce skutecznoÊç adenotonsillektomi i obser-
wacji u dzieci z OBS. W badaniu wykazano, ˝e
wczesny zabieg operacyjny pozytywnie wp∏ywa
na zachowanie, wyniki PSG, jakoÊç ˝ycia oraz
objawy OBS. Obserwacja ta mo˝e byç zastoso-
wana u pacjentów z ∏agodnym i umiarkowanym
OBS. Ponadto adenotonsillektomia jest przydat-
na u dzieci z ∏agodnym OBS z nasilonymi obja-
wami klinicznymi. Nast´pnie zosta∏y przedsta-
wione wskazania do wykonania badania PSG
przed adenotonsillektomià, nale˝à do nich m.in.:
zaburzenia w obr´bie twarzoczaszki, oty∏oÊç czy
choroby nerwowomi´Êniowe. W drugiej cz´Êci
wyk∏adu prof. Suurna porówna∏a tonsillotomi´
i ca∏kowità tonsillektomi´. Zaletami cz´Êciowej
tonsillektomi jest mniejsze ryzyko krwawienia
oraz mniejszy uraz mi´Êni podniebienia, jednak
istnieje znacznie wi´ksze ryzyko ponownego
przerostu. W badaniu porównujàcym wspo-
mniane techniki obydwie by∏y równie skuteczne
w zmniejszeniu chrapania, bezdechów i cz´sto-
Êci infekcji górnych dróg oddechowych.

Ostatnim wyk∏adem ca∏ego seminarium
by∏o wystàpienie prof. Stacey Ishman, która
omówi∏a metody chirurgicznego leczenia upo-
rczywego OBS u dzieci. Na poczàtku przedsta-
wi∏a czynniki ryzyka uporczywego OBS, takie
jak: rasa czarna, oty∏oÊç, ma∏e migda∏ki podnie-
bienne, wiek nastoletni, ci´˝ka postaç OBS,
oraz choroby wspó∏istniejàce: schorzenia neuro-
logiczne, zaburzenia w budowie anatomicznej
twarzoczaszki czy astma. Nast´pnie omówi∏a
kilkanaÊcie prac badajàcych skutecznoÊç ró˝-
nych technik operacyjnych. WÊród omawianych
technik operacyjnych znalaz∏y si´: chirurgia ma∏-
˝owin nosowych, adenoidektomia, plastyka nad-
g∏oÊni, podniebienia mi´kkiego, zmniejszenie
nasady j´zyka, a tak˝e usuni´cie migda∏ka j´zyko-
wego. Natomiast zamkni´cie lo˝y po migda∏kach
podniebiennych nie jest zalecanà technikà.

Wystàpienie prof. Ishman by∏o ju˝ ostatnim
wyk∏adem IX Mi´dzynarodowego Seminarium
o bezdechach podczas snu w praktyce laryngo-
loga. By∏ to równie˝ wyk∏ad koƒczàcy ca∏e Rhi-
noForum 2021. Jak co roku wielu uczestników
s∏ucha∏o interesujàcych wyk∏adów, a prezento-
wane treÊci by∏y powodem do ciekawych dysku-
sji. Dzi´kujemy za udzia∏ wszystkim s∏uchaczom
i mamy nadziej´, ˝e spotkamy si´ równie˝ w na-
st´pnym roku podczas 20 edycji RhinoForum.  ●

Zdj´cia Marta M´karska

Ryc. 1. Wyk∏adowcy IX Mi´dzynarodowego Seminarium „Chrapanie i bezdechy dla laryngologa”. 
Od lewej: prof. Kathleen Yaremchuk, prof. Stacey Ishman, dr Madeline Ravesloot, prof. Ewa Olszewska, prof.
Antoni Krzeski, prof. Maria Suurma, prof. Karl Hörmann, prof. Robson Capasso
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BÓLE G¸OWY 
W CODZIENNEJ PRAKTYCE

IV Interdyscyplinarne Sympozjum 
Warszawa, 4 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie
dr n. med. Marcin Straburzyƒski 1, Paulina Szot 2

The 4th International Symposium
HEADACHE IN EVERYDAY PRACTICE

The 4th International Symposium „Headache in
Everyday Practice” took place during Rhinoforum
2021. Healthcare professionals interested in heada-
che” diagnostics and treatment had attended this
event. During the symposium, novel treatment me-
thods and rare diseases related to headaches were pre-
sented. This article offers a summary of every lectu-
re and workshop that took place during symposium.

Key words: 
headache, headache treatment, neurology, novel
treatment methods

Tradycyjnie ju˝, równolegle z sesjami Rhino-
Forum 2021 odby∏o si´ IV Interdyscyplinarne
Sympozjum „Bóle g∏owy w codziennej praktyce”.
To wydarzenie ju˝ od lat przyciàga lekarzy ró˝nych
specjalnoÊci zajmujàcych si´ zagadnieniem dia-
gnozowania i leczenia bólów g∏owy. Organizato-
rem tego spotkania jest dr Marcin Straburzyƒski
(Warszawa), który otworzy∏ obrady w sobotni po-
ranek 4 grudnia.

Dr Marcin Kopka (Warszawa) zaprezentowa∏
rol´ przeciwcia∏ monoklonalnych blokujàcych
dzia∏anie peptydu zwiàzanego z genem kalcytoni-
ny (ang. calcitonin gene related peptide, CGRP)
w leczeniu migreny. Peptyd ten ma kluczowe
znaczenie w etiopatogenezie migren i sta∏ si´
w ostatnich latach g∏ównym celem nowych me-
tod terapeutycznych. Z badaƒ laboratoryjnych
i klinicznych wiadomo, ˝e st´˝enie CGRP we
krwi wzrasta podczas napadu migreny, a zablo-
kowanie peptydu lub jego receptora skutkuje
ustàpieniem bólu g∏owy. Aby osiàgnàç ten cel,
kilka lat temu wprowadzono do leczenia prze-
ciwcia∏a monoklonalne przeciwko czàsteczce
CGRP (fremanezumab, galkanezumab i eptine-
zumab) lub przeciwko receptorowi dla CGRP
(erenumab). Dr Kopka zaprezentowa∏ aktualne
badania kliniczne z zastosowaniem tych leków
oraz przedstawi∏ najwa˝niejsze wnioski: sà to le-
ki skuteczne w leczeniu migreny epizodycznej
i przewlek∏ej, tak˝e w przypadkach nieodpowia-
dajàcych na inne leki profilaktyczne. Efekty le-
czenia widoczne sà ju˝ w pierwszym miesiàcu
od rozpocz´cia terapii i nawet po pi´ciu latach
stosowania przeciwcia∏a antyCGRP pozostajà
skuteczne. Co intersujàce, w badaniu porównaw-
czym jeden z g∏ównych leków przeciwmigreno-
wych (topiramat) okaza∏ si´ mniej skuteczny
i znacznie gorzej tolerowany od erenumabu. Pod-
kreÊlono równie˝, ˝e pierwsze doniesienia wska-
zujà na korzyÊci z równoczesnego stosowania

1 Poradnia Bólów G∏owy 
– Terapia Neurologiczna „Samodzielni”
ul. Maurycego Mochnackiego 10
02-042 Warszawa

2 Studenckie Ko∏o Naukowe 
przy Klinice Otorynolaryngologii 
Wydzia∏u Lekarsko-Stomatologiczny WUM
Opiekun ko∏a: dr med. Eliza Bro˝ek-Màdry
Szpital Czerniakowski 
ul. St´piƒska 19/25, 00-739 Warszawa 

▲
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przeciwcia∏a antyCGRP z toksynà botulinowà.
Mo˝e si´ okazaç, ˝e takie po∏àczenie jest skutecz-
niejsze ni˝ ka˝da z tych terapii osobno w leczeniu
migreny przewlek∏ej. Dotychczas nie opisywano
interakcji lekowych przeciwcia∏ monoklonalnych,
a ich profil dzia∏aƒ niepo˝àdanych wydaje si´ bar-
dzo korzystny. Niemniej musimy byç wyczuleni
na te skutki niepo˝àdane, które byç mo˝e nie zo-
sta∏y dotychczas odnotowane. Nale˝y te˝ pami´-
taç, ˝e istniejà pewne ograniczenia w stosowaniu
terapii przeciwcia∏ami antyCGRP: nie powinny
byç one zalecane u kobiet ci´˝arnych oraz osób
obcià˝onych wysokim ryzykiem sercowo-naczy-
niowym.

Temat leczenia jednym z przeciwcia∏ mono-
klonalnych (fremanezumabem) zosta∏ przedsta-
wiony równie˝ przez dr. Marcina Straburzyƒ-
skiego (Warszawa), dzi´ki grantowi naukowemu
firmy Teva. Zaprezentowa∏ on rozterki, jakim
musi stawiç czo∏a lekarz zapisujàcy to kosztowne,
ale zazwyczaj skuteczne leczenie. PodkreÊli∏, ˝e
fremanezumab zmniejsza negatywne konsekwen-
cje migreny u pacjentów odpowiadajàcych na le-
czenie, a wybór stosowanego leku powinien byç
Êwiadomà decyzjà pacjenta, opartà na wiedzy
przekazanej przez lekarza. Na przyk∏adzie historii
swojej pacjentki dr Straburzyƒski wykaza∏ tak˝e,
˝e przynajmniej w niektórych przypadkach prak-
tyka kliniczna odzwierciedla wyniki badaƒ: frema-
nezumab rozpoczyna swoje dzia∏anie szybko i nie
wykazuje efektu koƒca dawki.

Dr Ewa Czapiƒska-Ciepiela (Kraków) przed-
stawi∏a wyniki w∏asnych badaƒ dotyczàcych
wyst´powania bólów g∏owy u osób chorujàcych
na padaczk´. Zwróci∏a uwag´, ˝e padaczka i mi-
grena to niekiedy choroby wspó∏wyst´pujàce,
mogàce mieç podobne przyczyny patofizjolo-
giczne i genetyczne. Prawdopodobnie z powodu
tych podobieƒstw leki przeciwpadaczkowe mogà
byç skuteczne w leczeniu migren. PodkreÊli∏a
równie˝, ˝e padaczka jest chorobà nadrozpo-
znawanà u osób z migrenà. Badanie elektroen-
cefalograficzne nie jest dobrym narz´dziem
do odró˝niania tych chorób i nie powinno byç
standardowo zlecane chorym na migren´. Na-
le˝y pami´taç, ̋ e o rozpoznaniu padaczki lub mi-
greny decyduje przede wszystkim badanie
podmiotowe. Przypomnia∏a tak˝e, ˝e padaczka
mo˝e te˝ byç przyczynà bólów g∏owy niezale˝nie
od wspó∏istniejàcej migreny. Nawet u po∏owy
chorych bóle wyst´pujà przed, w trakcie, po oraz
mi´dzy napadami. Przek∏ada si´ to na gorszà
jakoÊç ˝ycia chorujàcych na padaczk´.

Kolejna sesja sympozjum rozpocz´∏a si´
od wystàpienia dr Marty Wieliszewkiej-Prosó∏

(Wroc∏aw). Omówi∏a ona temat migreny opornej
na leczenie i uporczywej. Migrena uporczywa to
taka, która nie podda∏a si´ leczeniu co najmniej
trzema klasami leków i utrzymuje si´ przez po-
nad trzy miesiàce. Natomiast oporna na leczenie
migrena nie odpowiada na leczenie ̋ adnà z sied-
miu uznanych klas leków. PodkreÊli∏a, ˝e stwo-
rzenie operacyjnej definicji migreny uporczywej
i opornej na leczenie jest trudnym zadaniem, ale
taka kategoryzacja pacjentów mo˝e byç pomoc-
na w praktyce klinicznej. Dzi´ki temu bowiem
pacjenci z tymi szczególnie trudnymi do leczenia
migrenami powinni mieç u∏atwiony dost´p
do specjalistycznej opieki oraz nowatorskich me-
tod leczenia. Poza tym te nowe definicje sà po-
trzebne, aby przekonaç decydentów, szczególnie
tak nieczu∏ych na cierpienie migreników jak pol-
scy, do op∏acenia leczenia przynajmniej wàskiej
grupie chorych.

Dr Anna Gryglas-Dworak (Wroc∏aw) zapre-
zentowa∏a terapi´ bólów g∏owy z wykorzysta-
niem gepantów, czyli antagonistów receptora
CGRP. Pierwsze z nich (atogepant, rimegepant
i ubrogepant) sà ju˝ zarejestrowane w Stanach
Zjednoczonych, ale oczekujà wcià˝ na akceptacj´
Europejskiej Agencji Leków. Gepanty dzia∏ajà
najprawdopodobniej obwodowo, gdy˝ ich zdol-
noÊç do przenikania przez barier´ krew–mózg
jest ograniczona. Oznacza to, ˝e punktem doce-
lowym dla tej grupy leków jest g∏ownie zwój
trójdzielny. Gepanty nie wywo∏ujà bólów g∏owy
z nadu˝ywania leków przeciwbólowych. W re-
zultacie jest to pierwsza w historii grupa leków
przeciwmigrenowych, które mogà byç stosowa-
ne zarówno do doraênego przerywania napadu,
jak i w d∏ugotrwa∏ej profilaktyce (rime- i atoge-
pant). Poza tym gepanty nie powodujà te˝ powi-
k∏aƒ sercowo-naczyniowych oraz majà mniej
dzia∏aƒ niepo˝àdanych ni˝ tryptany. Do wad
gepantów dr Gryglas-Dworak zaliczy∏a stosun-
kowo krótkie obserwacje w badaniach klinicz-
nych, interakcje z lekami hamujàcymi dzia∏anie
CYP3A4 oraz fakt, ˝e nie powinno si´ ich stoso-
waç u pacjentów z ci´˝kim uszkodzeniem wà-
troby. Gepanty wykazujà wiele podobieƒstw
z przeciwcia∏ami monoklonalnymi antyCGRP.
Nie jest zatem zaskoczeniem, ˝e osoby dobrze
odpowiadajàce na leczenie przeciwcia∏ami uzy-
skujà popraw´ tak˝e po leczeniu gepantem.

Dr ¸ukasz Kmieciak (¸ódê) przedstawi∏
schematy post´powania w przypadku braku
odpowiedzi na leczenie farmakologiczne u pa-
cjentów z neuralgià trójdzielnà. Opowiedzia∏
o zabiegach chirurgicznych oraz dowodach
na skutecznoÊç mikrochirurgicznej dekompresji
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konfliktu naczyniowo-nerwowego, zabiegu Gam-
maKnife, blokady ga∏´zi nerwu trójdzielnego
w cz´Êci proksymalnej i dystalnej, zabiegu kriole-
zji i termolezji oraz blokady nerwów potylicznych.
PodkreÊli∏ równie˝, ˝e istnieje potrzeba Êwiado-
moÊci i lepszego zrozumienia neuralgii trójdzielnej
wÊród dentystów i pacjentów, aby uniknàç niepo-
trzebnej ekstrakcji z´bów po zg∏oszeniu si´
do dentysty z bólem z´ba/twarzy.

W∏aÊciwe rozpoznawanie migreny przew-
lek∏ej przedstawi∏ prof. Jacek Ro˝niecki (¸ódê)
podczas wyk∏adu obj´tego grantem edukacyj-
nym firmy Allergan. W wyk∏adzie podkreÊli∏,
˝e w∏aÊciwe rozpoznanie jest kluczem do sku-
tecznego leczenia migreny przewlek∏ej. Ta cho-
roba objawia si´ bólami g∏owy majàcymi fenotyp
migrenowy tylko w niektóre dni. Przy czym dla
prawid∏owego rozpoznania bóle migrenowe po-
winny byç obecne przez co najmniej osiem dni
w miesiàcu. Za ból migrenowy uznaje si´ te˝
taki ból, który pacjenci przerwali tryptanem
zanim jeszcze pojawi∏y si´ wszystkie typowe
cechy migreny. Pacjenci z migrenà przewlek∏à
doÊwiadczajà minimum 15 dni w miesiàcu z bó-
lem g∏owy przez co najmniej 3 kolejne miesiàce.

Prof. Ro˝niecki podkreÊli∏, ˝e leczenie toksynà
botulinowà zarezerwowane jest wy∏àcznie dla
chorych z migrenà przewlek∏à spe∏niajàcych
kryteria rozpoznania zgodne z Mi´dzynarodowà
Klasyfikacjà Bólów G∏owy.

Ostatnia sesja sympozjum rozpocz´∏a si´ wy-
k∏adem dr Magdaleny Nowaczewskiej (Bydgoszcz).
Dotyczy∏ on migreny przedsionkowej. Jest to jed-
na z najcz´stszych przyczyn zawrotów g∏owy u do-
ros∏ych i dzieci, jednak jest to choroba rzadko
diagnozowana, ma∏o znana i cz´sto nieleczona.
Dr Nowaczewska podkreÊli∏a, ˝e rozpoznanie mi-
greny przedsionkowej opiera si´ g∏ównie na obja-
wach klinicznych, a powinno braç si´ je pod uwa-
g´ u wszystkich pacjentów z nawracajàcymi
zawrotami g∏owy o nieustalonej etiologii. Zazwy-
czaj pacjenci z migrenà przedsionkowà zg∏aszajà
si´ z powodu zawrotów g∏owy, które by∏y poprze-
dzone wieloletnimi migrenowymi bólami g∏owy.
Tymczasem zawrotom g∏owy w migrenie przed-
sionkowej nie muszà towarzyszyç bóle g∏owy – za-
miast bólu mo˝e byç obecna aura wzrokowa lub
nadwra˝liwoÊç na Êwiat∏o i dêwi´ki.

Dr Marcin Straburzyƒski przedstawi∏ meto-
dy leczenia bólu g∏owy i twarzy w zapaleniu

Ryc. 3. Wyk∏adowcy IV Interdyscyplinarnego Sympozjum „Bóle g∏owy w codziennej praktyce”. Od lewej:
dr Marta Wieliszewska-Prosó∏, dr Albert Jeznach, dr ¸ukasz Kmieciak, dr Ewa Czapiƒska-Ciepiela, dr Magda-
lena Nowaczewska, dr Marcin Kopka, dr Marcin Straburzyƒski, dr Anna Gryglas-Dworak, dr Jacek Ró˝niecki. 

▲
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zatok przynosowych. Wskaza∏, ˝e nie wszystkie
metody skuteczne w zwalczaniu objawów zapa-
lenia zatok wywierajà efekt przeciwbólowy.
W przypadku ostrego zapalenia zatok przyno-
sowych skuteczne sà niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne, paracetamol, fitoterapeutyki, pseu-
doefedryna, glikokortykosteroidy donosowe.
Z kolei w zapaleniu przewlek∏ym skutecznoÊç
metod leczenia zale˝y od typu zapalenia, z któ-
rym mamy do czynienia. Glikokortykosteroidy
doustne sà skuteczne jedynie w krótkotrwa∏ym
leczeniu zapalenia z polipami. Podobnie steroidy
donosowe wykazujà korzystny efekt przeciw-
bólowy jedynie w pierwszych dwóch tygodniach
leczenia. P∏ukanie jam nosa z u˝yciem ksylitolu
przynosi korzyÊci chorym po leczeniu operacyj-
nym. Endoskopowe operacje zatok przynoso-
wych mogà byç skuteczne, ale koniecznoÊç
uÊmierzenia bólu nie powinna byç g∏ównym
argumentem za wyborem leczenia chirurgicz-
nego. PodkreÊli∏ tak˝e, ˝e chorzy z przewlek∏ym
zapaleniem powinni byç leczeni przeciwbólowo
np. niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.
Jednak przepisujàcy te leki specjalista musi
pami´taç o ryzyku wystàpienia bólów g∏owy

z nadu˝ywania leków przeciwbólowych, je˝eli
okres terapii wyd∏u˝y si´ ponad trzy miesiàce.

Dr Albert Jeznach (Warszawa) omówi∏ sto-
sowanie marihuany medycznej w chorobach g∏o-
wy i szyi. Przedstawi∏ s∏uchaczom mechanizm
dzia∏ania systemu kannabinoidowego oraz za-
prezentowa∏ zasady leczenia z wykorzystaniem
marihuany medycznej. Dr Jeznach podkreÊli∏, ̋ e
nie jest to lek pierwszego wyboru oraz nie powi-
nien byç stosowany w monoterapii. Marihuana
medyczna wchodzi w wiele interakcji lekowych,
np. z powszechnie stosowanymi inhibitorami
pompy protonowej, lekami przeciwgrzybiczymi,
antybiotykami z grupy makrolidów czy te˝ leka-
mi przeciwbólowymi. Po jego wyk∏adzie zosta∏a
przeprowadzona cz´Êç praktyczna – warsztaty
z waporyzacji konopi. Temat leczenia bólów
g∏owy z wykorzystaniem marihuany medycznej
wywo∏a∏ o˝ywionà dyskusj´ wÊród uczestników
konferencji, w wyniku której uzgodniono, ̋ e ma-
rihuana medyczna nie powinna byç zaleca-
na w terapii migreny. Obecnie g∏ówny obszar
jej zastosowaƒ to pacjenci onkologiczni oraz
przypadki opornego na inne formy leczenia bólu
neuropatycznego w obr´bie g∏owy i szyi.  ●

Zdj´cia Marta M´karska
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Tradycjà Mi´dzynarodowej Konferencji Ry-
nologicznej RhinoForum jest jej ocenianie przez
uczestników. Ankieta ewaluacyjna, która jest
wysy∏ana bezpoÊrednio po konferencji, pozwala
nam, organizatorom, na przeanalizowanie wyni-
ków naszej ca∏orocznej pracy, tak aby w kolejnej
edycji dokonaç niezb´dnych korekt. 

W tym miejscu warto nadmieniç, ˝e w Rhino-
Forum 2021 wzi´∏o udzia∏ ponad 400 uczestni-
ków, w tym 23 osoby z zagranicy. Wyk∏ady i sesje
prowadzone by∏y przez 47 wyk∏adowców pol-
skich oraz 15 z zagranicy. ¸àcznie odby∏o si´
21 sesji i 60 wyk∏adów. Jest to dla nas niezwykle
satysfakcjonujàce, zw∏aszcza ̋ e konferencja odby-
wa∏a si´ w czasie najwi´kszych obostrzeƒ obowià-
zujàcych w zwiàzku z pandemià COVID-19. Z za-
dowoleniem przyj´liÊmy stanowisko niektórych
kolegów, którzy poparli naszà decyzj´, ̋ e w Rhino-
Forum mog∏y braç udzia∏ tylko osoby zaszczepione
przeciwko COVID-19. Podczas ca∏ego wydarze-
nia sale by∏y ca∏kowicie wype∏nione, oczywiÊcie
zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami sanitarnymi.

W tym roku otrzymaliÊmy 301 wype∏nio-
nych ankiet, za które dzi´kujemy. 

A tak przedstawia si´ ocena RhinoForum 2021:
SpoÊród uczestników RhinoForum 2021,

którzy odpowiedzieli na ankiet´, 96,1% oceni∏o
ogólny przebieg konferencji bardzo dobrze bàdê
dobrze, 3,5% odpowiedzia∏o „trudno powie-
dzieç”, a jedynie 0,05% oceni∏o RhinoForum
raczej êle.

Zdecydowana wi´kszoÊç uczestników – 93%
– uzna∏a, ˝e RhinoForum 2021 pomog∏o im po-
szerzyç posiadanà wiedz´, a tylko pojedyncze
osoby (2,5%) nie podziela∏y tej opinii.

Bardzo dobrze zosta∏a oceniona organizacja
konferencji: porzàdek wyk∏adów i przerw, przy-
gotowanie techniczne, uzyskiwane informacje
itd. – 96,5% respondentów uzna∏o, ˝e by∏y to
mocne strony RhinoForum 2021. 

W kwestii oceny pracy samych organizatorów
równie˝ mo˝emy poszczyciç si´ bardzo dobrymi
wynikami. Zdecydowanie znaczna wi´kszoÊç
uczestników chwali∏a sobie takie elementy, jak
postawa, kompetencja czy uprzejmoÊç organiza-

RHINOFORUM 2021
Podsumowanie wyników ankiety ewaluacyjnej

Anna Dominiak

Jak Pani/Pan ocenia przebieg RhinoForum?

Jak Pani/Pan ocenia mo˝liwoÊç poszerzenia
wiedzy za sprawà RhinoForum?

Jak Pani/Pan ocenia ogólnà organizacj´ 
RhinoForum, w tym rozplanowanie wyk∏adów

i przerw?
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torów, przy jednoczesnym braku g∏osów krytycz-
nych.

Obs∏uga hotelu konferencyjnego spotka∏a si´
z dobrym przyj´ciem przez uczestników i wystaw-
ców, a sposób podania i jakoÊç posi∏ków zosta∏y do-
brze ocenione przez 95% ankietowanych.

Je˝eli chodzi o biuletyny internetowe oraz
o sposób komunikacji z uczestnikami i wyk∏a-
dowcami, pozytywnie wypowiedzia∏o si´ 96,1%
z nich.

Etap przygotowaƒ do konferencji zosta∏
oceniony pozytywnie; wed∏ug uczestników sam
proces rejestracji by∏ prosty i intuicyjny, a stro-
na internetowa RhinoForum 2021 – przejrzysta
i zapewniajàca wszelkie potrzebne informacje.

Podsumowujàc, a˝ 91,5% uczestników uzna-
∏o, ˝e RhinoForum 2021 spe∏ni∏o ich oczekiwania,
co nas, organizatorów niezwykle cieszy.

Z elementów RhinoForum 2021, które we-
d∏ug ankietowanych wymagajà poprawy, naj-
cz´stszà odpowiedzià by∏ koszt uczestnictwa,
program konferencji oraz lokalizacja hotelu kon-
ferencyjnego.

WÊród wypowiedzi dotyczàcych kosztów
uczestnictwa spotkaliÊmy si´ z opiniami: „drogo,
ale warto by∏o uczestniczyç”.

Konferencja odby∏a si´ w szczycie pandemii,
dlatego te˝ nie odby∏o si´ tradycyjne spotkanie in-
tegracyjne, jednak z przeprowadzonej ankiety wy-
nika, ˝e cz´Êç uczestników chcia∏aby powrotu
do tej tradycji.

W uwagach dodatkowych otrzymaliÊmy du-
˝o bardzo mi∏ych komentarzy, za które pragnie-
my serdecznie podzi´kowaç. To nas motywuje,
aby kolejne, jubileuszowe XX RhinoForum nie
zawiod∏o Paƒstwa oczekiwaƒ. ●

Jak Pani/Pan ocenia biuletyny internetowe 
oraz form´ komunikowania si´ z uczestnikami

przed rozpocz´ciem RhinoForum?

W jakim stopniu RhinoForum spe∏ni∏o Pani/Pana
oczekiwania?

Jak Pani/Pan ocenia prac´ organizatorów 
podczas RhinoForum?

raczej dobrze
19,4%

raczej dobrze
26,4%

bardzo dobrze
79,1%

bardzo dobrze
69,7%

trudno powiedzieç
1,5%
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powiedzieç

3,0%

trudno
powiedzieç

6,0%

bardzo êle
0,0%

raczej êle
0,0%

raczej êle
1,0%

raczej nie spe∏ni∏o
2,0%

raczej spe∏ni∏o
40,8%

w ogóle nie spe∏ni∏o
0,5%

ca∏kowicie
spe∏ni∏o
50,7%
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