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Droga Kole˝anko,
Szanowny Kolego,

bie˝àcy numer Magazynu mia∏ byç dost´pny
ju˝ w ostatni czwartek, w dniu rozpocz´cia
50. Krajowego Zjazdu PTORL-ChGiS, którego or-
ganizatorem by∏ zespó∏ oÊrodka wroc∏awskiego.
Jednak zosta∏em zmuszony do wstrzymania jego
upowszechnienia ze wzgl´du na nieprzewidziane
zdarzenia na Walnym Zebraniu naszego Towa-
rzystwa, które sprawi∏y, ˝e napisany przeze
mnie wczeÊniejszy wst´pniak sta∏ si´ nieaktualny.

Pan profesor Tomasz Zatoƒski, kierownik
Kliniki wroc∏awskiej, zosta∏ przed dwoma laty
wybrany na przewodniczàcego Towarzystwa
na rozpoczynajàcà si´ w tym roku kadencj´.
Zgodnie z wieloletnià tradycjà jako przewodni-
czàcy elekt zorganizowa∏ Krajowy Zjazd, który
przebiega∏ w sposób profesjonalny, w niezwykle
serdecznej atmosferze. Gratulacje. Niestety,
na Walnym Zebraniu naszego Towarzystwa
dokona∏ si´ cud „polskiego ∏adu”. W naszym
Êrodowisku pojawi∏ si´ uk∏ad, jaki znamy z ˝ycia
publicznego: ty zag∏osujesz na mnie, a ja ci dam
stanowisko. W rezultacie na przewodniczàcego
zosta∏ wybrany kto inny, zmieni∏ si´ równie˝
redaktor naczelny organu Towarzystwa. Ten
„deal” odby∏ si´ oczywiÊcie z pomini´ciem
Pana prof. Zatoƒskiego. 

A mia∏em nadziej´, ˝e moje pokolenie odcho-
dzi ju˝ w przesz∏oÊç, a pokolenie prof. Zatoƒskiego
u∏o˝y sobie wspó∏prac´ dla dobra naszego Êrodo-
wiska w sposób bardziej cywilizowany. Jak wi-
daç, p∏onna to by∏a nadzieja. Zastanawiam si´
tylko, a gdzie jest tu miejsce na przyzwoitoÊç?
To takie zapomniane poj´cie.

Serdecznie Paƒstwa pozdrawiam

Prof. A. Krzeski

Warszawa, maj 2022
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HISTORIA KLINIKI OTOLARYNGOLOGII,
CHIRURGII G¸OWY I SZYI

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
WE WROCLAWIU

mgr Anna Derewiecka, prof. dr hab. med. Tomasz Zatoƒski  

HISTORY OF THE DEPARTMENT OF OTOLARYN-
GOLOGY, HEAD AND NECK SURGERY IN WRO-
C¸AW MEDICAL UNIVERSITY

The modern day Clinic of Otolaryngology, Head and
Neck Surgery was shaped by centuries of evolutions
in medical disciplines in addition to occurrences
taking place in Poland and Europe. It was year 1900,
when a young, only 28 years old at the time Dr. Teofil
Zalewski assistant to Prof. Ludwig Rydygier begun his
otolaryngology practice in the infirmary of Clinic Of
Surgery in Lviv. After WWI, having gained experience
under the supervision of eminent Polish, German
and Austrian professors he was ready to indepen-
dently manage the department and then the clinic.
The political transformation following WWII has
forced Prof. Zalewski to reorganize the clinic, this
time in Wroclaw. Despite disadvantages related to
social and financial situation, lack of premises in the
post-war Wroclaw, a newly created otolaryngology
clinic immediately began research. The scop of inte-
rest in the science filed but above all the therapeutic
field has included all otolaryngology branches. The
clinic evolved with years; it grew influenced by new
departments. Also, the clinic changed its location.
The present day Clinic of Otolaryngology, Head and
Neck Surgery led by Prof. Tomasz Zatoƒski grows
drawing from the experiences of its predecessors
and its own while respecting achievements of other
clinics in Poland and in the world.

(Mag. ORL, 2022, 82, XXI, 38–46)

Key words: 
otolaryngology, history, clinic

Koniec XIX wieku i poczàtek XX to okres,
w którym oko medyka wpatrywa∏o si´ w coraz
mniejsze elementy anatomii, coraz bardziej za-
wi∏e korytarze cia∏a ludzkiego. Medycyna precy-
zowa∏a swoje kierunki na ca∏ym Êwiecie i, pomi-
mo wszelkich politycznych trudnoÊci, równie˝
na ziemiach polskich pod zaborami. Laryngolo-
gia, która wywodzi si´ z chirurgii, zacz´∏a roz-
kwitaç na Êwiecie od roku 1870, kiedy Leopold
Anton Dismas Schrötter von Kristelli dosta∏ zgo-
d´ w∏adz wydzia∏u Uniwersytetu Wiedeƒskiego
na utworzenie pierwszej na Êwiecie Kliniki La-
ryngologicznej z Katedrà Laryngologii (Bruzgie-
lewicz i in. 2016). W Polsce, jak ujà∏ to Bo˝ydar
Latkowski, „urz´dowà” datà narodzin laryngolo-
gii by∏ rok 1879, kiedy to w Wiedniu habilitacj´
uzyska∏ dr Przemys∏aw Pienià˝ek i z honorem
veniam legendi rozpoczà∏ prac´ w Katedrze
Laryngologii Uniwersytetu Jagielloƒskiego (Lat-
kowski 1996). Choç czasy autonomii galicyjskiej
ju˝ si´ skoƒczy∏y, to polityka zaborcy austriac-
kiego sprzyja∏a rozkwitowi nauki bardziej ni˝
w pozosta∏ych cz´Êciach Polski pod zaborami.
Dzieje wroc∏awskiej kliniki otolaryngologicznej
majà swoje korzenie, kultur´ i dziedzictwo we
Lwowie, gdzie narodzi∏a si´, zaraz po krakow-
skiej, myÊl dyscypliny otorynolaryngologicznej.
Nie mo˝na zapomnieç o pierwiastku niemiec-
kim, który odegra∏ istotnà rol´ w kszta∏towaniu
si´ Kliniki Otolaryngologii we Wroc∏awiu.

Organizatorem i zarazem kierownikiem
powsta∏ej w 1908 roku Katedry Laryngologii
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie by∏
Antoni Jurasz senior. WczeÊniej jednak, bo ju˝
od 1900 roku, przy Klinice Chirurgii dzia∏a∏o am-
bulatorium otolaryngologiczne prowadzone przez
dr. Teofila Zalewskiego (Su∏kowska 2016). Zalew-
ski by∏ jednym z pionierów mikrochirurgii ucha,
przeprowadza∏ te˝ doÊwiadczenia nad b∏onà b´-
benkowà, na których podstawie uzyska∏ veniam
legendi z otiatrii. By∏ tak˝e dzia∏aczem politycz-
nym, a w okresie mi´dzywojennym senatorem.

Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii G∏owy
i Szyi Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Âlàskich we Wroc∏awiu
Kierownik: dr hab. med. Tomasz Zatoƒski prof. UMW
ul. Borowska 213, 50-556 Wroc∏aw
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Podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim
za swojà dzia∏alnoÊç patriotycznà nieomal zosta∏
skazany, a jego przysz∏a kariera medyczna mog∏a
si´ nigdy nie rozwinàç. Doktor Zalewski przyby∏
do Lwowa w 1897 roku z profesorem Ludwikiem
Rydygierem i na poczàtku g∏ównie asystowa∏
w Klinice Chirurgii. Praca w ambulatorium by∏a
nie tylko pracà z pacjentem, ale tak˝e pracà nau-
kowà. W tym samym czasie dr Zalewski odbywa∏
sta˝e umo˝liwiajàce mu zdobycie doÊwiadczenia
w dziedzinie otiatrii. Najwa˝niejsze z nich zaliczy∏
w klinikach profesorów Adama Politzera, Viktora
Urbantschitscha i Ottokara Chiariego w Wiedniu,
a kolejne w klinice otiatrycznej prof. J. Luca i w po-
liklinice zaburzeƒ mowy dr. Alberta Gutzmanna
w Berlinie (Kierzek 2006). W roku 1919 Antoni -
Jurasz przeniós∏ si´ do Poznania, a kierownictwo
katedry lwowskiej objà∏ Teofil Zalewski. Ze wzgl´-
dów politycznych rozwój katedry stanà∏ w miejscu.
Dopiero po wojnie, w 1924 roku, Ministerstwo
Spraw Wojskowych wydzieli∏o budynek po kosza-
rach austriackich przy ul. Pijarów 6 we Lwowie,
gdzie Zalewski, ju˝ z tytu∏em profesora zwyczajne-
go, który otrzyma∏ w 1923 roku, otworzy∏ 16 maja
1924 roku klinik´ na 40 ∏ó˝ek, w tym 5 miejsc
dla dzieci. Przy klinice dzia∏a∏y laboratoria oraz
gabinety lekarskie. Trzy lata póêniej profesor

rozszerzy∏ zakres wykonywanych us∏ug o ambula-
torium foniatryczne oraz oddzia∏ dla chorych
na gruêlic´ górnych dróg oddechowych. W roku
1930 profesor zosta∏ prodziekanem Wydzia∏u Le-
karskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza. Otola-
ryngologia sta∏a si´ przedmiotem obowiàzkowym
na liÊcie zaj´ç. Profesor habilitowa∏ czterech do-
centów otolaryngologii: Wiktora Jankowskiego,
przysz∏ego kierownika kliniki we Wroc∏awiu,
Stanis∏awa Kossowskiego, swojego d∏ugoletniego
wspó∏pracownika, Tadeusza Ceypka, przysz∏ego
kierownika kliniki w Zabrzu, i Antoniego Dobrzaƒ-
skiego, przysz∏ego kierownika kliniki w Warszawie.
Wspólnie, ale tak˝e wczeÊniej z Antonim Jura-
szem, przeprowadzili wiele znakomitych doÊwiad-
czeƒ i badaƒ naukowych, z których wiedz´ czerpa∏y
nast´pne pokolenia lekarzy (Zab∏ocki 2007).

We Wroc∏awiu 19 kwietnia 1909 roku na te-
renie mi´dzy klinikà chorób dzieci i instytutem
anatomii przy ul. Maxstraße 4 (Cha∏ubiƒskiego 4)
zosta∏a uroczyÊcie otwarta nowoczesna Klinika
Chorób Uszu, Nosa i Gard∏a (niem. Klinik für
Ohren -, Nasen – und Halskrankheiten), zapro-
jektowana przez architekta Artura Buchwalda
(Wójtowicz 2020). Dyrektorem kliniki zosta∏
Wiktor Hinsberg (1870–1954), który habilitacj´
w dziedzinie otolaryngologii zdoby∏ w Królewcu.

Ryc.1. Klinika przy ul. Cha∏ubiƒskiego we Wroc∏awiu, lata 1900–1904       èród∏o: https://polska-org.pl/7018414, foto. html
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Nieetatowym profesorem nadzwyczajnym zosta∏
w 1910 roku Hans Georg Boenninghaus. Hins-
berg i Boenninghaus nawiàzali wspó∏prac´, któ-
rej owocem by∏ znany podr´cznik chorób uszu
nosa i gard∏a „Handbuch für Hals, Nasen – und
Ohrenkrankheiten”. Wiktor Hinsberg pracowa∏
w klinice a˝ do emerytury w 1934 roku, kiedy to
na jego miejsce przyby∏ habilitowany w 1927 ro-
ku w Jenie u prof. Brüningsa Reinhard Perwitz-
schky. ˚ycie naukowe w Breslau podczas drugiej
wojny Êwiatowej d∏ugo toczy∏o si´ normalnie.
Perwitzschky uzyska∏ stopieƒ profesora zwyczaj-
nego. Trwajàce dzia∏ania wojenne przyczyni∏y
si´ do pracy eksperymentalnej profesora oraz
jego docentów – Junga i Schneidera. Po zakoƒcze-
niu wojny Perwitzschky wyjecha∏ do Dortmundu
i tam, na podstawie doÊwiadczeƒ z okresu wojny,
napisa∏ monografi´ z chirurgii szcz´kowej (Ko-
zuschek 2000). 

Obrona Festung Breslau przed nacierajàcà
Armià Czerwonà doprowadzi∏a do ca∏kowitego
zniszczenia miasta. Ówczesny komendant
NSDAP Dolnego Âlàska, gauleiter Karl Hanke,
podjà∏ decyzj´ o budowie pasa lotniczego pomi´-
dzy mostem Grunwaldzkim i mostem Szczytnic-
kim. Pod t´ budow´ zrównano z ziemià wiele
okaza∏ych budowli, m.in. koÊcio∏y oraz kilka bu-
dynków uniwersyteckich (Thum 2008). Przybyli

w ramach przesiedleƒ profesorowie lwowscy,
wÊród nich prof. Zalewski i jego uczniowie, za-
stali zrujnowane, nienadajàce si´ do u˝ytku
budynki. Powa˝nie uszkodzona by∏a równie˝
dawna klinika otolaryngologiczna przy Cha∏u-
biƒskiego 4, dlatego na oddzia∏ kliniki przezna-
czono lewe skrzyd∏o budynku dawnej kliniki
okulistycznej, mieszczàcej si´ przed wojnà
przy ul. Cha∏ubiƒskiego 2. W prawym skrzydle
pozosta∏a klinika okulistyczna. Profesor Zalewski
objà∏ kierownictwo Katedry i Kliniki Otolaryngo-
logii Wydzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu i Poli-
techniki Wroc∏awskiej 1 marca 1946 roku. Mimo
ci´˝kiej sytuacji znalaz∏ sposób, aby nie tylko
rozpoczàç dzia∏alnoÊç medycznà, ale doprowa-
dziç klinik´ do stanu, w którym s∏u˝y∏a d∏ugie
lata. W swoich pami´tnikach i sprawozdaniach
z dzia∏alnoÊci kliniki odnosi∏ si´ z szacunkiem
do pozosta∏oÊci po niemieckich poprzednikach,
szczególnie zafascynowany by∏ ksi´gozbiorem,
który zachowa∏ si´ w dobrym stanie.

Dzia∏alnoÊç leczniczà rozpocz´to od otwar-
cia ambulatorium, poczàtkowo dla m∏odzie˝y
akademickiej, z czasem dla wszystkich potrze-
bujàcych. W tym czasie trwa∏ remont oddzia∏u
szpitalnego. Z pomocà finansowà Ministerstwa
OÊwiaty i Ministerstwa Zdrowia oraz z funduszy
w∏asnych kliniki i dyrekcji 21 czerwca 1948 roku

Ryc. 2. Budynek Kliniki Otolaryngologii w przedwojennym Wroc∏awiu                  èród∏o:https://polska-org.pl/6979989
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otwarto pierwsze pi´tro Kliniki Otolaryngolo-
gicznej, a po zakoƒczeniu prac budowlanych –
drugie pi´tro. Klinika liczy∏a 56 ∏ó˝ek dla doro-
s∏ych i 16 dla dzieci. Na parterze znajdowa∏y si´:
ambulatorium, cz´Êç administracyjna oraz pokój
do badaƒ akustycznych, w którym od razu rozpo-
cz´to badania naukowe. Na pierwszym pi´trze
znajdowa∏a si´ sala operacyjna, przygotowawcza
i opatrunkowa. Oddzia∏ operacyjny sk∏ada∏ si´
z 40 ∏ó˝ek. Pokoje dla chorych by∏y wyposa˝one
w 12, 10 i 7 ∏ó˝ek, 4 separatki, w tym 3 po 1 ∏ó˝ku
i jedna z 2 ∏ó˝kami. Pi´tro wy˝ej by∏o przezna-
czone dla l˝ej chorych oraz dla dzieci. Dla doro-
s∏ych wydzielono 2 sale po 8 ∏ó˝ek oraz 2 sale dla
dzieci: jedna na 10 ∏ó˝ek, a druga na 6 ∏ó˝ek
dla dzieci z matkami. W osobnej sali wykonywa-
no ma∏e zabiegi. Oprócz oddzia∏u dla chorych,
na drugim pi´trze znajdowa∏a si´ biblioteka kli-
niki. Taka iloÊç miejsc dla chorych nie wystarczy-
∏a dla rozwijajàcego si´ Wroc∏awia oraz ca∏ego
województwa. Dlatego prof. Zalewski z pomocà
swoich wspó∏pracowników, dr. Wiktora Jankow-
skiego i dr. Stanis∏awa Kossowskiego, zorganizo-
wali dwa dodatkowe miejsca lecznicze, ∏àcznie
na 70 ∏ó˝ek. Pierwszy dzia∏a∏ przez rok w Szpitalu
Êw. Jerzego przy ul. Rydygiera, drugi przy ulicy
Traugutta w Szpitalu Ojców Bonifratrów, który
przez d∏ugie lata by∏ zwiàzany z klinikà. Tam kie-
rowani byli pacjenci wymagajàcy leczenia fizy-
koterapeutycznego (Zalewski 1949).

Po Êmierci prof. Zalewskiego w 1953 roku
kierownictwo kliniki objà∏ jego najbli˝szy wspó∏-
pracownik prof. Wiktor Jankowski, równie˝

wywodzàcy si´ ze Lwowa. Profesor objà∏ klinik´
w sytuacji ustabilizowanej, zresztà jako bliski
wspó∏pracownik prof. Zalewskiego bra∏ czynny
udzia∏ w jej organizacji. Wyremontowana klinika
wraz z ambulatorium oraz oddzia∏em w Szpitalu
oo. Bonifratrów przy ul. Traugutta 57, jak równie˝
dynamicznie rozwijajàce si´ miasto i jego miesz-
kaƒcy stanowili dla prof. Jankowskiego bodziec
nie tylko do udzielania lekarskiej pomocy, ale
warunki do skupienia si´ na pracach badawczo-
-rozwojowych. Dorobek naukowy wypracowany
wraz z zespo∏em kliniki to 169 prac klinicznych.
G∏ówne nurty jego zainteresowaƒ jeszcze
przed przyjazdem do Wroc∏awia to antropologia
czaszki, a nast´pnie, wypracowane ju˝ w klinice
wroc∏awskiej, to sprawnoÊç narzàdu Cortiego
i nerwu s∏uchowego w zaburzeniach s∏uchu, ba-
dania audiologiczne, otoneurologiczne, chirur-
gia ucha na ka˝dym odcinku, wp∏yw Êrodków
farmakologicznych na uk∏ad s∏uchowy oraz zacho-
wanie si´ potencja∏ów mikrofonicznych Êlimaka.
Za ostatnie zagadnienia zespó∏ w 1965 roku
otrzyma∏ Nagrod´ Ministra Zdrowia i Opieki
Spo∏ecznej. Prace nad urazem akustycznym
przyczyni∏y si´ do wielu precyzyjnych badaƒ
i w∏asnych interpretacji. Klinika wroc∏awska
udowodni∏a wi´kszà wra˝liwoÊç na uraz akustycz-
ny u m´˝czyzn. Zespó∏ prof. Jankowskiego na w∏a-
sne potrzeby zmodyfikowa∏ próby Feldmana,
Langenbecka, Soerensena, co umo˝liwi∏o iloÊcio-
we obliczenie wydolnoÊci nerwu s∏uchowego
i prze∏o˝enie tej˝e próby na wartoÊç matema-
tycznà, a tak˝e wczeÊniejsze wychwycenie zmian

Ryc. 4. Prof. Wiktor JankowskiRyc. 3. Prof. Teofil Zalewski
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funkcjonalnych. Podobne modyfikacje wprowadzi∏
bardzo zdolny, m∏ody dr Stanis∏aw Iwankiewicz
w audiometrii mowy. PodkreÊla∏ on znaczenie
audiometrii mowy w orzecznictwie o niepe∏no-
sprawnoÊci, w kwalifikowaniu do operacji kofochi-
rurgicznych, do podj´cia decyzji o protezowaniu,
udowadnia∏ wartoÊç audiometrii mowy dla tre-
ningu s∏uchowego. Za te prace w 1966 r. dr hab.
S. Iwankiewicz otrzyma∏ nagrod´ I stopnia Mini-
stra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej (Jankowski
1990, Iwankiewicz 2010).

Ciekawe prace powsta∏y z chwilà odnalezienia
w podziemiach kliniki niemieckiej komory niskich
ciÊnieƒ. Jak wynika∏o z odnalezionego piÊmiennic-
twa przedwojennego, prowadzono tam badania,
w których uczestniczy∏ m.in. Vernher von Braun,
przysz∏y wspó∏twórca pocisków balistycznych V2,
jeden z najs∏ynniejszych za∏o˝ycieli NASA, autor
koncepcji programu Apollo. Komor´ odrestauro-
wano i przystosowano do wielu badaƒ, równie˝
audiometrycznych. WczeÊniej badania pilotów
by∏y mo˝liwe tylko w ZSRR. W roku 1958 S. Iwan-
kiewicz nawiàza∏ kontakt ze znakomitym prof.
Miodoƒskim, który zgodzi∏ si´ na jego asyst´
przy operacjach otosklerozy i tympanosklerozy.
Zainspirowany tym doÊwiadczeniem postanowi∏
zbudowaç w∏asny mikroskop we wspó∏pracy z Po-
litechnikà Wroc∏awskà. By∏ to moment, w którym
klinika rozpocz´∏a operacje mikrochirurgiczne
na szerokà skal´. Póêniejszym krokiem milowym
w mikrochirurgii by∏ rok 1975, kiedy klinika otrzy-
ma∏a bardzo precyzyjny mikroskop operacyjny
Zeiss-Opton z aparatem fotograficznym i kamerà
od Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lu-
binie. Na podstawie zdobytych doÊwiadczeƒ prof.
Iwankiewicz w 1970 roku wyda∏ pierwszy polski
podr´cznik chirurgii ucha (Iwankiewicz 2010).

Od 1 paêdziernika 1951 roku rozpoczà∏ we
Wroc∏awiu dzia∏alnoÊç OÊrodek Foniatryczny
zorganizowany przez dr. Leona Handzla, uloko-
wany poczàtkowo przy Wojewódzkiej Poradni
Zdrowia Psychicznego, a od 1955 roku przy kli-
nice. By∏ to drugi oÊrodek po warszawskim,
utworzonym przez wybitnà prof. Aleksandr´
Mitrinowicz-Modrzejewskà, pierwszà profesor
foniatrii. OÊrodek zajmowa∏ si´ dzia∏alnoÊcià dia-
gnostycznà, rehabilitacyjnà i naukowà nad pacjen-
tami z zaburzeniem s∏uchu, mowy i g∏osu
– g∏ównie jàkajàcych si´ i po laryngektomii.
W póêniejszym czasie równie˝ organizacjà kur-
sów dla lekarzy specjalizujàcych si´ w foniatrii.
Z inicjatywy prof. Hanzla powsta∏a w 1959 roku
pierwsza w Polsce Poradnia dla Matki Dziecka
G∏uchego przy Domu Kultury G∏uchych, gdzie
rozpocz´to rehabilitacj´ s∏uchu i mowy u dzieci
od drugiego roku ˝ycia. Z biegiem lat oraz

w zwiàzku ze zmianami organizacyjnymi kliniki
oÊrodek zmienia∏ swojà nazw´ kolejno na OÊrodek
Badawczo-Leczniczy Foniatryczny, Samodzielnà
Pracowni´ Foniatrii, a po odejÊciu prof. Hanzla
na zas∏u˝onà emerytur´, pracownia zosta∏a
wch∏oni´ta przez klinik´ (Handzel 1990). Na-
st´pczynià prof. Leona Hanzla zosta∏a prof. Ma-
ria Zalesska-Kr´cicka. Od 1989 roku wprowa-
dzi∏a videoendoskopowà diagnostyk´ krtani,
a w 1992 roku zorganizowa∏a Przyszpitalnà
Pracowni´ Obiektywnej Diagnostyki S∏uchu
(s∏uchowe potencja∏y wywo∏ane z pnia mózgu,
tympanometria i otoemisja). Pracownia wykony-
wa∏a wszystkie badania niezb´dne do diagnos-
tyki pacjentów hospitalizowanych w ramach
oddzia∏u laryngologicznego, ale tak˝e dla ca∏ego
szpitala. WczeÊniejsze badania s∏uchowych po-
tencja∏ów wywo∏anych by∏y przeprowadzane
w Pracowni Elektrofizjologii Zak∏adu Patofizjo-
logii od 1979 roku (Iwankiewicz 1996). Obecnie
g∏ównym zadaniem poradni audiologicznej jest
diagnostyka niedos∏uchu w celu kwalifikacji
do leczenia implantami s∏uchowymi, diagnosty-
ka zawrotów g∏owy oraz przesiewowe badania
s∏uchu u noworodków.

W 1964 roku z inicjatywy prof. Wiktora Jan-
kowskiego powsta∏ OÊrodek Naukowo-Badawczy
w Szczawnie-Zdroju, zlokalizowany w sanato-
rium „Zacisze”, dysponujàcy 15 ∏ó˝kami. Oprócz
dzia∏alnoÊci leczniczej prowadzono tu prace na-
ukowo-badawcze. To tam byli kierowani pacjenci
w ramach rehabilitacji ze schorzeniami górnych
dróg oddechowych i zaburzeniami barofunkcji
tràbki s∏uchowej. Misjà uzdrowiska by∏o poszuki-
wanie metod leczenia balneoklimatycznego, ba-
dano mo˝liwoÊci zastosowania wód mineralnych
Szczawna-Zdroju u pacjentów z ró˝nymi proble-
mami laryngologicznymi. Prace rehabilitacyjno-
-balneoklimatyczne skupia∏y si´ równie˝ wokó∏
ozeny, której w klinice wroc∏awskiej poÊwi´cono
wiele badaƒ. Uzdrowisko dzia∏a∏o do 1998 roku.
Wed∏ug danych statystycznych do 1992 roku kli-
nika skierowa∏a na leczenie w Szczawnie-Zdroju
3200 pacjentów, 10 tysi´cy pacjentów z innych
uzdrowisk zosta∏o skonsultowanych przez lekarzy
z Kliniki Otolaryngologicznej (Kuêniar 2000).

W 1975 roku kierownictwo kliniki objà∏
prof. Stanis∏aw Iwankiewicz i sprawowa∏ je a˝
do roku 1991. Byli wspó∏pracownicy pami´tajà
go jako wielkiego wizjonera laryngologii: od roz-
woju chirurgii ucha, krtani i kofochirurgii, dia-
gnostyki audiologicznej, zaburzeƒ równowagi,
diagnostyki obrazowej a˝ do reorganizacji od-
dzia∏u oraz rozwoju naukowego personelu.
Profesor kontynuowa∏ prace podj´te przez zespó∏
prof. Jankowskiego zarówno w podà˝aniu za po-
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szukiwaniem rozwiàzaƒ w laryngologii, jak i roz-
woju kliniki. W latach 1972–1981 klinika by∏a
cz´Êcià Instytutu Chorób Uk∏adu Nerwowego
i Narzàdów Zmys∏u. Instytut po∏àczy∏ Kliniki:
Neurochirurgii, Neurologii, Otolaryngologii, Kli-
nik´ Ocznà, Samodzielnà Pracowni´ Elektrofi-
zjologicznà, Samodzielnà Pracowni´ Biofizyki
Okulistycznej, Samodzielnà Pracowni´ Foniatrii.
Scalenie tych dzia∏ów medycyny mia∏o na celu
zbudowanie jednomyÊlnego toru prozdrowotne-
go dla pacjenta, a tak˝e powi´kszenie bazy dy-
daktycznej, naukowej i socjalnej. Wraz z moder-
nizacjà bloku operacyjnego oraz z otworzeniem
nowych pracowni: foniatrycznej, labiryntolo-
gicznej, rynologicznej, pràdów czynnoÊciowych,
pojawi∏y si´ nowe warunki do pracy z pacjentem
oraz dla prac naukowych. Do zagadnieƒ nau-
kowych zespo∏u prof. Iwankiewicza nale˝a∏y
równie˝ badania poÊwi´cone otolaryngologii
przemys∏owej i ochronie Êrodowiska. Do 1997
roku powsta∏o 51 prac naukowych opartych
na tych badaniach. Badania prowadzone w latach
1973–1978 przez zespó∏ internistów, pediatrów
i laryngologów w Fabryce Wagonów w Âwidnicy
i Zag∏´biu Miedziowym Legnicko-G∏ogowskim
cz´Êciowo przyczyni∏y si´ do eliminacji czynni-
ków majàcych szkodliwy wp∏yw na zdrowie
pracowników. 

Wzrastajàcy problem nowotworów krtani
przyniós∏ próby poszukiwaƒ nowych rozwiàzaƒ
w leczeniu chirurgicznym. W 1977 roku na pod-
stawie w∏asnych doÊwiadczeƒ oraz swojego
zespo∏u prof. Iwankiewicz wyda∏ prac´ pt. „Ca∏-
kowite wyci´cie krtani. W∏asna modyfikacja
techniki operacyjnej i post´powania po zabiegu”.
Zagadnieniem zw´˝eƒ tchawicy po intubacji
i tracheotomii zajmowa∏y si´ Helena Kustrzycka,
Lucyna PoÊpiech i Maria Zalesska-Kr´cicka.

Na wniosek prof. Iwankiewicza w 1980 roku po-
wo∏ano Sekcj´ Onkologicznà PTORL. W latach
1981, 1982, 1985 klinika wroc∏awska by∏a or-
ganizatorem trzech konferencji Sekcji Onkolo-
gicznych. Zespó∏ prof. Iwankiewicza stara∏ si´
zwróciç uwag´ na zagadnienia onkologii w la-
ryngologii. Od 1980 roku prowadzony by∏ Dol-
noÊlàski Rejestr Nowotworów Krtani. Autorzy
projektu w sk∏adzie: S. Iwankiewicz, I. Baran,
J. Rak, K. Okwieka i M. Malczewski w 1991 roku
otrzymali nagrod´ naukowà II stopnia Ministra
Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej.

W klinice pod kierownictwem prof. Iwankie-
wicza pojawi∏y si´ systemy informatyczne.
Pierwsze rejestracje na komputerach rozpocz´to
w 1979 roku wraz z Zak∏adem Elektronicznej
Techniki Obliczeniowej Katedry Fizjopatologii
do badaƒ wywo∏anych potencja∏ów s∏uchowych
kory mózgowej na komputerze ODRA 1305,
nast´pne do rejestracji zapisów ENG w pracowni
labiryntologii, prowadzonej od 1977 roku przez
prof. Lucyn´ PoÊpiech, wreszcie w komputerowej
audiometrii tonalnej. Owocem komputeryzacji
pracowni labiryntologicznej by∏o m.in. opraco-
wanie przez prof. Lucyn´ PoÊpiech kinezyterapii
jako metody rehabilitacji w powik∏aniach zawro-
tów g∏owy i zaburzeƒ równowagi.

Profesor Iwankiewicz kierowa∏ klinikà
do 1991 roku. Po nim obowiàzki kierownika pe∏ni∏
prof. Zbigniew Ziemski, a od 1 marca 1992 roku
kierownikiem kliniki zosta∏a prof. Helena Ku-
strzycka, prof. nadzwyczajny Akademii Medycznej
(Iwankiewicz 1996). Dzia∏alnoÊç naukowa w okre-
sie kierowania klinikà przez prof. Kustrzyckà opie-
ra∏a si´ na kontynuacji dzia∏alnoÊci leczniczej i na-
ukowej z lat poprzednich. Pierwsze kroki zespó∏
prof. Kustrzyckiej skierowa∏ w stron´ mikrochirur-
gii ucha z zastosowaniem lasera CO LASMED-20.

Ryc. 5. Prof. Stanis∏aw Iwankiewicz Ryc.6. Zbigniew Ziemski Ryc. 7. Prof. Helena Kustrzycka
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W tym czasie klinika wzbogaci∏a si´ równie˝
o laryngostroboskop Brüel/Kjaer 4914A, zestaw
do endoskopowych operacji i diagnostyki nosa
i zatok firmy Storz, aparat do krioterapii firmy Me-
trum oraz do rynomanometrii firmy Homoth. Du-
˝ego znaczenia nabra∏a kompleksowa diagnostyka
obiektywnych badaƒ s∏uchu, zw∏aszcza u dzieci
(Kustrzycka 1995). W latach 1955–1998 we wspó∏-
pracy z Klinikà Nefrologii Dzieci´cej oceniono
wyniki badaƒ s∏uchu i narzàdu przedsionkowego
u dzieci z przewlek∏à niewydolnoÊcià nerek.
Stwierdzone dysfunkcje, uzale˝nione od stopnia
zaawansowania choroby, uznano za u∏atwienie
w rozpoznawaniu subklinicznej postaci encefalo-
patii mocznicowej. Od 1993 roku klinika pod kie-
rownictwem prof. Kustrzyckiej prowadzi∏a bada-
nia immunologiczne w raku krtani. Wyniki badaƒ
nad zachowaniem si´ interleukiny 1 i interleukiny
2 w surowicy chorego wskazywa∏y na mo˝liwoÊç
zastosowania pooperacyjnej immunoterapii inter-
leukinà 2. RównoczeÊnie prowadzono badania
nad zastosowaniem markerów proliferacji komór-
kowej w diagnostyce i prognozowaniu chorób
nowotworowych. Zagadnieniem tym zajmowa∏ si´
g∏ównie dr Tomasz Kr´cicki, który w 1998 roku
w swojej pracy habilitacyjnej wykaza∏, ˝e czynniki
zwiàzane z proliferacjà komórkowà mogà byç po-
mocniczym wskaênikiem rokowniczym w raku
krtani (PoÊpiech 2000).

Pracownicy kliniki uczestniczyli w licznych
krajowych i zagranicznych konferencjach nauko-
wych. W 1990 roku w Pradze w Mi´dzynaro-
dowej Konferencji „Medica lnformatics and Me-
dical Education”, w Sorrento w 1992 roku
w IV Âwiatowym Kongresie Otolaryngologów
Chirurgów G∏owy i Szyi, w tym samym roku
w Getyndze w Mi´dzynarodowej Konferencji
„Post´powanie u pacjentów z nowotworami
g∏owy i szyi bez uchwytnych klinicznie zmian
w w´z∏ach ch∏onnych”, a rok póêniej w Istam-
bule w XV Âwiatowym Kongresie Otolaryngolo-
gii, Chirurgii G∏owy i Szyi. Podczas sprawowania
kierownictwa przez prof. Lucyn´ PoÊpiech klinika
samodzielnie zorganizowa∏a konferencj´ poÊwi´-
conà badaniom przesiewowym noworodków.
Wzià∏ w niej udzia∏ prof. Karl White ze Stanów
Zjednoczonych. W XI Sympozjum Audiologicznym
w 2001 roku, którego klinika by∏a organizatorem,
wzi´∏o udzia∏ 250 uczestników z ca∏ej Polski, wy-
g∏oszono 96 referatów. Równie˝ w tym samym
roku by∏a wspó∏organizatorem mi´dzynarodo-
wego sympozjum z udzia∏em prof. Warrena Esta-
brooksa z Kanady na temat „Wykorzystanie me-
tody audytywno-werbalnej w pracy z dzieçmi
nies∏yszàcymi”. Dwa lata póêniej zespó∏ kliniki
znów samodzielnie zorganizowa∏ Sympozjum

Polsko-Czeskie, Wroc∏aw – Hradec-Kralove z udzia-
∏em goÊci z Czech. 

Profesor Lucyna PoÊpiech kierowa∏a klinikà
w latach 1996–2005. Dzia∏alnoÊç lecznicza, na-
ukowa, ale tak˝e dydaktyczna pod jej kierunkiem
by∏a skierowana przede wszystkim na komplekso-
wà ocen´ s∏uchu i narzàdu przedsionkowego
w chorobach zakaênych, metabolicznych, hemato-
logicznych, endokrynologicznych opartà na meto-
dach obiektywnych: s∏uchowych potencja∏ach
wywo∏anych z pnia mózgu, otoemisji akustycznej,
posturografii, elektro- i videonystagmografii.
W etiopatogenezie wysi´kowego zapalenia ucha
i perlaka ucha Êrodkowego oparto si´ na badaniach
immunologicznych i immunohistochemicznych.
Przyby∏o pacjentów wymagajàcych diagnostyki
s∏uchu, przede wszystkim najm∏odszych. Opraco-
wano nowe metody badawcze w diagnostyce
wczesnych zmian nowotworowych krtani z wyko-
rzystaniem techniki autofluorescencji, technik
endoskopowych oraz metod biologii molekularnej
i genetyki. Badania te prowadzono pod kierownic-
twem prof. Marii Zalesskiej-Kr´cickiej w ramach
grantu KBN, a tak˝e prof. Tomasza Kr´cickiego,
kierownika Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii
G∏owy i Szyi od roku 2006 (PoÊpiech 2006). 

W 2008 roku klinika zosta∏a przeniesiona
ze starego budynku przy ulicy Cha∏ubiƒskiego
do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
przy ulicy Borowskiej 213. Oddzia∏ wyposa˝ony
zosta∏ w najnowoczeÊniejszà aparatur´ niez-
b´dnà do wykonywania zabiegów chirurgicz-
nych, zestawy do endoskopowych operacji zatok
z torami wizyjnymi, zestawami do nawigacji
elektromagnetycznej, nowoczesnym mikrosko-

Ryc. 8. Prof. Lucyna PoÊpiech
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pem operacyjnym i laserem CO2. G∏ównym
punktem zainteresowania prof. Kr´cickiego by∏y
zabiegi chirurgii onkologicznej w obr´bie g∏owy
i szyi. Powsta∏ nowy zespó∏ zajmujàcy si´ endo-
skopowà chirurgià czaszki (Kuniewska-Kaucz,
Màdrzak i Raczkowska 2012). Przez wiele lat
personel kliniki prowadzi∏ badania nad terapeu-
tycznymi w∏aÊciwoÊciami witaminy D i jej po-
chodnych (Kr´cicki 2016). Rozpocz´to równie˝
przygotowania do operacji wszczepienia implan-
tów s∏uchowych. W 2018 roku ówczesny zast´p-
ca kierownika kliniki dr hab. Tomasz Zatoƒski
po raz pierwszy wszczepi∏ 15-letniej Darii im-
plant s∏uchowy. Fundusze na ten cel pochodzi∏y
ze zbiórki organizowanej w czasie Biegu Uniwer-
sytetu Medycznego w 2017 roku, który prof. Za-
toƒski corocznie organizuje. Od roku 2019 pe∏nià-
cym obowiàzki kierownika zosta∏ prof. Krzysztof
Morawski, audiolog z bogatym doÊwiadczeniem
operacyjnym. Klinika uzyska∏a fundusze z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia na operacje wszczepiania
implantów s∏uchowych. Zespó∏ kliniki skupia∏ si´
przede wszystkim na badaniach i operacjach pa-
cjentów z problemami usznymi. 

W 2020 roku kierownictwo kliniki przejà∏
dr hab. Tomasz Zatoƒski, prof. UMW. W tym
samym roku objà∏ stanowisko prorektora ds. bu-
dowania relacji i wspó∏pracy z otoczeniem Uni-
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wersytetu Medycznego we Wroc∏awiu. Profesor
pracuje w klinice od roku 1997. W 2014 roku
uzyska∏ habilitacj´ na podstawie pracy „Ocena
zale˝noÊci pomi´dzy obecnoÊcià wirusa HPV
a ekspresjà wybranych bia∏ek cyklu komórko-
wego i ryzyka kancerogenezy w brodawczakach
i rakach górnych dróg oddechowych”. By∏ Êwiad-
kiem wielu zmian zachodzàcych w ramach od-
dzia∏u, ale tak˝e ca∏ego szpitala. Usprawniony
zosta∏ system informacji o przebywajàcym
na oddziale pacjencie za pomocà wewn´trznego
systemu informatycznego. W roku akademickim
zaj´cia ze studentami sà prowadzone – zgodnie
z praktykà   zapoczàtkowanà w 1714 roku przez
Hermanna  Boerhaavego – przy ∏ó˝ku pacjenta. 

DziÊ Klinika Otolaryngologii, Chirurgii
G∏owy i Szyi wraz z Oddzia∏em Otolaryngologii
Dzieci´cej i Oddzia∏em Chirurgii Szcz´kowej
wchodzi w sk∏ad Centrum Chirurgii G∏owy i Szyi
pod kierownictwem prof. Tomasza Zatoƒskiego.
Umo˝liwia to kompleksowà, interdyscyplinar-
nà diagnostyk´ i lepsze leczenie pacjentów.
W 2022 roku zespó∏ kliniki organizuje 50.  Zjazd
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirur-
gów G∏owy i Szyi, na którym zostanà zaprezen-
towane najwa˝niejsze osiàgni´cia i zagadnienia
dzisiejszej laryngologii. ●



www.magazynorl.pl 47

▲

NIEDRO˚NOÂå PRZEWODU 
NOSOWO-¸ZOWEGO U DZIECI

dr med. Krzysztof Zub, dr med. Monika Morawska-Kochman, 
prof. dr hab. med. Tomasz Zatoƒski

NASOLACRIMAL DUCT OBSTRUCTION IN CHILDREN

Tearing in children is a very common complaint,
occurring in 20% of infants during the first year of life.
The most common cause of congenital NLD obstruc-
tion is incomplete canalization in the distal segment.
Physical examination usually reveals an elevated
tear meniscus, and debris may be present on the
eyelashes. For most patients, management is non-
-surgical and consists of tear sac massage and observa-
tion. The optimal timing of intervention in infants
with congenital NLD obstruction is controversial.
For infants with NLD obstruction that persists bey-
ond 6-10 months of age, probing of the tear duct can
be performed. NLD probing is effective in clearing
the obstruction in approximately 75-90% of cases.
For older children who require surgical treatment
under general anesthesia, NLD intubation is often
performed instead of simple probing. More invasive
surgical interventions (which include balloon dacry-
ocystoplasty, dacryocystorhinostomy, and conjuncti-
vodacryocystorhinostomy) are reserved for patients
with treatment failure after less invasive interven-
tions.

(Mag. ORL, 2022, 82, XXI, 47–53)

Key words: 
nasolacrimal duct obstruction, 
dacryocystorhinostomy, DCR, epiphora

Skróty:

NLD – nasolacrimal duct
– przewód nosowo-∏zowy

DCR – dakryocystorhinostomia 

¸zawienie u dzieci jest bardzo cz´stà dole-
gliwoÊcià, wyst´pujàcà u 20% zdrowych nie-
mowlàt w pierwszym roku ˝ycia (MacEwen
i Young 1991). Wrodzona niedro˝noÊç przewodu
nosowo-∏zowego (ang. nasolacrimal duct, NLD)
wyst´puje u oko∏o 6% noworodków i jest naj-
cz´stszà przyczynà uporczywego ∏zawienia i wy-
dzieliny z oczu u niemowlàt i ma∏ych dzieci.
Wi´kszoÊç przypadków ust´puje samoistnie. 

ANATOMIA I PATOFIZJOLOGIA

¸zy sà wytwarzane przez g∏ówny i dodatkowy
gruczo∏ ∏zowy. Sp∏ywajà przyÊrodkowo do punk-
tów ∏zowych w górnej i dolnej powiece, przep∏y-
wajà przez kanaliki do worka ∏zowego i przez
przewód nosowo-∏zowy do nosa. Przewód noso-
wo-∏zowy ma zastawk´ proksymalnà (zastawk´
Rosenmullera) i dystalnà (zastawk´ Hasnera), któ-
rych dysfunkcja jest cz´stà przyczynà niedro˝noÊci
dróg ∏zowych.

Podczas rozwoju embrionalnego aparat noso-
wo-∏zowy pojawia si´ w trzecim do piàtego tygo-
dnia i stopniowo tworzy sznur nab∏onka, który roz-
ciàga si´ od powiek do nosa. Kanalizacja przewodu
zaczyna si´ w punkcie ∏zowym powieki w trzecim
miesiàcu ˝ycia p∏odowego i przebiega dystalnie
w kierunku nosa, koƒczàc si´ zwykle u dzieci do-
noszonych w okresie oko∏oporodowym. Niedro˝-
noÊç dróg ∏zowych mo˝e wyst´powaç w ró˝nych
miejscach w uk∏adzie nosowo-∏zowym. W zale˝-
noÊci od lokalizacji miejsca niedro˝noÊci objawy
mogà si´ ró˝niç.

Najcz´stszà przyczynà wrodzonej niedro˝-
noÊci NLD jest niekompletna kanalizacja w od-
cinku dystalnym (tj. najbli˝ej nosa), pozostawia-
jàca niedomkni´tà b∏on´ na zastawce Hasnera
(Örge i Boente 2014).

Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii G∏owy
i Szyi Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Âlàskich we Wroc∏awiu
Kierownik: dr hab. med. Tomasz Zatoƒski prof. UMW
ul. Borowska 213, 50-556 Wroc∏aw
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Wrodzona niedro˝noÊç przewodu nosowo-
-∏zowego u noworodków wyst´puje zwykle jako
pojedyncza nieprawid∏owoÊç i jest najcz´stszà
przyczynà uporczywego ∏zawienia i wycieku z oczu
u niemowlàt i ma∏ych dzieci (Örge i Boente 2014,
Olitsky 2014, Maini, MacEwen i Young 1998).

U oko∏o 80–90% niemowlàt z wrodzonà
niedro˝noÊcià NLD objawy ust´pujà samoistnie
w wieku od 6 do 10 miesi´cy (Sathiamoorthi,
Frank i Mohney 2018). WÊród niemowlàt z utrzy-
mujàcymi si´ objawami w wieku 9–10 miesi´cy
u oko∏o po∏owy z nich wycofujà si´ one w ciàgu ko-
lejnych 6 miesi´cy (Sathiamoorthi, Frank i Mohney
2018, Petersen i in. 2012, Lee i in. 2012). Niedro˝-
noÊç NLD, która utrzymuje si´ po 12 miesiàcu
˝ycia, najcz´Êciej wymaga leczenia (MacEwen
i Young 1991). W du˝ym retrospektywnym ba-
daniu, obejmujàcym prawie 2000 niemowlàt
z wrodzonà niedro˝noÊcià NLD, u 85% dosz∏o
do samoistnego wycofania si´ objawów, a tylko
u 15% zastosowano leczenie (Sathiamoorthi,
Frank i Mohney 2018). Cz´stoÊç samoistnego
ust´powania zmniejsza si´ wraz z wiekiem
i stabilizuje po 9 miesiàcu ˝ycia. Spontaniczne
ustàpienie dolegliwoÊci wyst´powa∏o wczeÊniej
u pacjentów z jednostronnà ni˝ obustronnà nie-
dro˝noÊcià NLD oraz u niemowlàt p∏ci m´skiej
(Sathiamoorthi, Frank i Mohney 2018).

Objawy i rozpoznanie
W badaniu fizykalnym zwykle stwierdza si´

uwypuklenie menisku ∏zowego, a na rz´sach
mogà si´ znajdowaç zanieczyszczenia („zm´t-
nienie”). Palpacja woreczka ∏zowego mo˝e po-
wodowaç refluks ∏ez lub przemieszczenie Êluzo-
watej wydzieliny do kàta oka przez punkty ∏zo-
we. Rumieƒ spojówek nie jest typowy, chocia˝
podra˝nienie spowodowane przelewaniem si´
∏ez i przewlek∏ym pocieraniem oczu mo˝e powo-
dowaç ∏agodne zaczerwienienie dolnej powieki.

Rozpoznanie jest zwykle stawiane na pod-
stawie wywiadu i badania fizykalnego. W przy-
padku wàtpliwoÊci mo˝na wykonaç nast´pujàce
testy diagnostyczne:

● test fluoresceinowy – po zakropieniu 
kropli barwnika do worka spojówkowego 
powinien on sp∏ynàç do jamy nosowej 
w ciàgu 3–5 minut,

● p∏ukanie dróg ∏zowych z ocenà, czy po-
dany p∏yn przechodzi do nosa,

● zdj´cie radiologiczne po podaniu do dróg
∏zowych Êrodka kontrastowego,

● scyntygrafia dróg ∏zowych po podaniu 
do dróg ∏zowych preparatów znakowa-

nych radioizotopami i rejestracji ich roz-
mieszczenia w tkankach za pomocà gam-
makamery.

Diagnostyka ró˝nicowa
W diagnostyce ró˝nicowej nale˝y uwzgl´d-

niç m.in. zapalenie spojówek, uszkodzenia ro-
gówki czy jaskr´ dzieci´cà. Zaczerwienienie oka
i podra˝nienie spojówek sà charakterystyczne
dla zapalenia spojówek o ró˝nej etiologii (infek-
cyjnej, alergicznej lub wywo∏ane czynnikami
dra˝niàcymi), zapalenia b∏ony naczyniowej oraz
otarcia rogówki lub cia∏a obcego. U pacjentów
z niedro˝noÊcià NLD zaczerwienienie oczu jest
niewielkie lub nie wyst´puje wcale. Przyczyny
nieprawid∏owego ∏zawienia u niemowlàt i dzieci
zestawiono w tabeli I.

Post´powanie
Post´powanie w przypadku wrodzonej nie-

dro˝noÊci NLD zosta∏o podsumowane na rycinie 1.
W przypadku wi´kszoÊci pacjentów post´powa-
nie jest niechirurgiczne i polega na obserwacji
oraz masa˝u worka ∏zowego (masa˝ Criglera).
Zewn´trzny masa˝ worka ∏zowego jest post´po-
waniem pierwszego rzutu w przypadku niedro˝-
noÊci NLD (Kushner 1982). Uwa˝a si´, ˝e masa˝
przynosi ulg´ w niedro˝noÊci przez zwi´kszenie
ciÊnienia hydrostatycznego w takim stopniu, aby
wymusiç otwarcie niedro˝nej b∏ony dystalnej.
Termin „masa˝” mo˝e nie oddawaç w wystar-
czajàcym stopniu wymaganej si∏y nacisku, dlate-
go niektórzy lekarze u˝ywajà terminu „uciskanie
worka ∏zowego”, ˝eby skuteczniej wyt∏umaczyç,
na czym polega ten manewr (Qian i Traboulsi
2009).

Masa˝ worka ∏zowego jest wykonywany przez
wywieranie umiarkowanego nacisku na worek
∏zowy w kierunku do do∏u przez 2–3 sekundy.
Opiekunowie sà instruowani, aby wykonywaç
ten manewr 2–3 razy dziennie, a˝ do ustàpienia
objawów. Pomocne jest zademonstrowanie tech-
niki masa˝u worka ∏zowego zarówno dziecku,
jak i opiekunom (aby rozumieli, jak mocno nale-
˝y naciskaç). Opiekunów nale˝y poinstruowaç,
aby utrzymywali paznokcie przyci´te i myli r´ce
przed i po wykonaniu masa˝u.

U niemowlàt z niedro˝noÊcià NLD cz´sto
wyst´puje wydzielina Êluzowo-ropna z oka,
która przy braku innych objawów zaka˝enia
wskazuje na wzrost bakterii w worku ∏zowym
z powodu zastoju ∏ez. Do najcz´Êciej izolowa-
nych drobnoustrojów nale˝à Streptococcus
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Pseudo-
monas aeruginosa i Streptococcus viridans
(Kuchar, Lukas i Steinkogler 2000).



Tabela I
Przyczyny nieprawid∏owego ∏zawienia u niemowlàt i dzieci

Przyczyna Objawy

Niedro˝noÊç przewodu nosowo-∏zowego
Prosta uwypuklenie menisku ∏zowego; refluks ∏ez/Êluzowa wydzielina

wychodzàca przez punkty ∏zowe przy palpacji worka ∏zowego;
Torbiel przewodu nosowo-∏zowego niebieskawy obrz´k nad workiem ∏zowym; przesuni´cie 

ku górze Êci´gna kàta przyÊrodkowego;

Zapalenie spojówek
Wirusowe zaczerwienienie spojówek z wodnistà lub Êluzowà wydzielinà; 

towarzyszàce inne objawy infekcji wirusowej;
Bakteryjne zaczerwienienie spojówek z ropnà wydzielinà;

u noworodków zapalenie jest zwykle spowodowane infekcjà 
wywo∏anà przez Neisseria gonorrhoeae lub Chlamydia 
trachomatis (oftalmia noworodkowa); 

Alergiczne zaczerwienienie spojówek z wodnistà wydzielinà,
z towarzyszàcym Êwiàdem; mogà towarzyszyç inne objawy 
alergiczne (np. nie˝yt nosa)

Pourazowe uraz w wywiadzie;
Toksyczne po ekspozycji na substancje szkodliwe w wywiadzie
Cia∏o obce Êwiat∏owstr´t, rumieƒ, uraz w wywiadzie; cia∏o obce 

widoczne bezpoÊrednio lub za pomocà lampy szczelinowej,
Jaskra Êwiat∏owstr´t, zm´tnienie rogówki; 

podwy˝szone ciÊnienie wewnàtrzga∏kowe;
Zapalenie b∏ony naczyniowej oka Êwiat∏owstr´t, ból, pogorszenie widzenia, mo˝e wystàpiç 

po urazie lub w niektórych stanach zapalnych 
(np. SLE, choroba Kawasaki);

Zaburzenia rogówki
Erozja rogówki Êwiat∏owstr´t, bardzo silny ból, przekrwienie; skurcz powiek 

po∏àczony z brakiem mo˝liwoÊci ich otwarcia; 
∏zawienie i wydzielina z oka; pogorszenie ostroÊci wzroku,

Cia∏o obce w rogówce Êwiat∏owstr´t, rumieƒ, uraz w wywiadzie; cia∏o obce 
widoczne bezpoÊrednio lub za pomocà lampy szczelinowej;

Choroby powiek
Wrastajàce rz´sy mo˝e byç wywo∏ane przez podwini´cie powieki lub 

epiblepharon – wrodzony poziomy fa∏d skóry dolnej powieki, 
któremu towarzyszy pojedynczy rzàd rz´s skierowanych 
w stron´ ga∏ki ocznej;

Zapalenie powiek pieczenie i Êwiàd powiek, zaczerwienienie brzegów powieki, 
lÊniàce brzegi powiek, uczucie cia∏a obcego, 
∏uszczàca si´ skóra na rz´sach;

Pourazowe zaburzenia w obr´bie uraz twarzoczaszki w wywiadzie.
powiek i ga∏ki ocznej
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Powszechnie stosowane Êrodki to 0,3% siarczan
tobramycyny lub 0,5% moksyfloksacyna w dawce
1 kropla maksymalnie 4 razy dziennie. Inne zale-
cane antybiotyki to zastosowana miejscowo gen-
tamycyna, erytromycyna, sulfacetamid lub fluoro-
chinolony (np. ciprofloksacyna, ofloksacyna lub

W leczeniu farmakologicznym stosuje si´ an-
tybiotykoterapi´ miejscowà, jeÊli wydzielina jest
obfita i obecna przez ca∏y dzieƒ. Drugim wskaza-
niem jest profilaktyka zaka˝enia przed planowa-
nym zabiegiem na kanale ∏zowym, je˝eli u nie-
mowl´cia utrzymuje si´ wyciek Êluzowo-ropny.
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Ocena okulistyczna

Opcje chirurgiczne obejmujà:
W pierwszej kolejnoÊci:

- proste sondowanie NLD w gabinecie
- intubacja NLD w znieczuleniu ogólnym

A nast´pnie (wszystkie procedury sà
wykonywane w znieczuleniu ogólnym):

- dakryocystoplastyka balonowa
- dakryocystorhinostomia - DCR
- conjunktivodacryocystorhinostomia

Ryc.1. Algorytm post´powania w przypadku niedro˝noÊci przewodu nosowo-∏zowego

Utrzymywanie si´ objawów?

Obserwacja pacjenta 
do 6-7 miesiàca ˝ycia

Poinstruowanie opiekunów, jak wykonywaç
masa˝ worka ∏zowego w domu 

Tak Nie

Skieruj do okulisty Monitoruj ewentualny nawrót dolegliwoÊci

norfloksacyna). Aby uniknàç podra˝nienia che-
micznego, czas trwania leczenia powinien byç
krótki (3–5 dni). Ropna wydzielina z oka w po∏à-
czeniu z innymi objawami zaka˝enia, takimi jak
rumieƒ czy obrz´k, wskazuje na ostre zapalenie
woreczka ∏zowego, które wymaga ogólnoustrojo-
wej antybiotykoterapii. Jest to rzadkie powik∏anie
izolowanej wrodzonej niedro˝noÊci NLD. 

Niemowl´ta z objawami niedro˝noÊci NLD,
która nie ustàpi∏a do 6–7 miesiàca ˝ycia, powin-
ny byç skierowane do okulisty w celu dalszej
oceny i post´powania. W przypadku niemowlàt
z niedro˝noÊcià NLD, która utrzymuje si´
po 6–10 miesiàcu ˝ycia, mo˝na wykonaç sondo-
wanie przewodu ∏zowego. Jest to zabieg chirur-
giczny pierwszego rzutu u niemowlàt z objawa-
mi wrodzonej niedro˝noÊci NLD. Procedura jest
wykonywana przez okulist´ w gabinecie lub
na sali operacyjnej, w zale˝noÊci od wieku i wiel-
koÊci dziecka oraz doÊwiadczenia i preferencji
okulisty. W warunkach gabinetu zabieg sondo-

wania trwa zwykle 2–3 minuty, jeÊli budowa
anatomiczna kanalików ∏zowych dziecka jest
prawid∏owa (Örge i Boente 2014). 

Optymalny czas interwencji u niemowlàt
z wrodzonà niedro˝noÊcià NLD jest przedmio-
tem kontrowersji. Wielu okulistów wykonuje
wczesne sondowanie w gabinecie, jeÊli objawy
nie ustàpi∏y do 6–10 miesiàca ̋ ycia. Jednak zale-
ca si´ obserwacj´ do 12 miesiàca ˝ycia dziecka,
poniewa˝ u wielu pacjentów objawy ust´pujà
samoistnie w tym wieku. Jest ma∏o prawdopo-
dobne, aby niedro˝noÊç NLD, która utrzymuje
si´ po 12 miesiàcu ˝ycia, ustàpi∏a bez leczenia
(Mac Ewen i Young 1991). Preferencje rodziców
odgrywajà równie˝ wa˝nà rol´ w podj´ciu decy-
zji o wczesnym sondowaniu lub odroczeniu in-
terwencji chirurgicznej.

Zalety wczesnego sondowania (tj. w wieku
6–10 miesi´cy) w porównaniu z odraczaniem
procedury do momentu osiàgni´cia przez dziec-
ko wieku ≥ 12 miesi´cy sà nast´pujàce (Örge
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i Boente 2014, Olitsky 2014, Lee i in. 2012,
Schnall 2013):

– zabieg mo˝e byç zwykle wykonany w gabi-
necie lekarskim bez znieczulenia ogólnego,

– wczesne wykonanie zabiegu u niemowlàt 
z bardzo ucià˝liwymi objawami zapewnia 
szybsze ich ustàpienie,

– mniejsze ryzyko bliznowacenia przewodu 
∏zowego,

– mniejsze ryzyko infekcji (jest ono doÊç niskie
nawet bez interwencji).

Zalety odroczenia interwencji chirurgicznej 
(do ukoƒczenia przez niemowl´ ≥ 12 miesi´cy)
sà nast´pujàce:

– odroczenie zabiegu zwi´ksza szanse 
na samoistne ustàpienie objawów i po-
zwala uniknàç koniecznoÊci interwencji 
chirurgicznej u niektórych niemowlàt, 

– ze wzgl´du na koniecznoÊç znieczulenia 
ogólnego dziecka w tym wieku odroczony 
zabieg chirurgiczny umo˝liwia wykonanie 
bardziej skomplikowanej procedury chi-
rurgicznej (np. balonikowania lub intubacji
NLD); zarówno balonikowanie, jak i intu-
bacja NLD majà wy˝szy wskaênik powo-
dzenia ni˝ sondowanie.

SkutecznoÊç sondowania w leczeniu wro-
dzonej niedro˝noÊci NLD jest poparta randomi-
zowanymi badaniami, seriami przypadków i do-
Êwiadczeniem klinicznym (El-Mansoury i in.
1986, Robb 1986, Katowitz i Welsh 1987, Repka
i in. 2008, Repka i in. 2009, Miller i in. 2014).
Sondowanie NLD jest skuteczne w usuwaniu
niedro˝noÊci w 75–90% przypadków (Robb
1986, Katowitz i Welsh 1987, El-Mansoury i in.
1986) Badania nie sà spójne, jeÊli chodzi o zwià-
zek mi´dzy wiekiem, w którym wykonuje si´ son-
dowanie, a odsetkiem powodzeƒ (Maini, Mac
Ewen i Young 1998, Sathiamoorthi, Frank i Moh-
ney 2018, Katowitz i Welsh 1987). W du˝ym
wielooÊrodkowym badaniu prospektywnym nie
zaobserwowano zwiàzku mi´dzy wiekiem a od-
setkiem powodzeƒ u dzieci w wieku < 3 lat
(Repka i in. 2008). Prawdopodobieƒstwo sukce-
su by∏o nieco mniejsze, gdy zabieg wykonywano
w warunkach gabinetowych, a nie w oÊrodku
chirurgicznym (72 vs 80%). W innym du˝ym re-
trospektywnym badaniu prawdopodobieƒstwo
powodzenia by∏o wi´ksze u pacjentów, u których
wykonano pierwsze sondowanie w wieku < 15
miesi´cy w porównaniu z pacjentami w starszym
wieku (Sathiamoorthi, Frank i Mohney 2018).

W wielooÊrodkowym randomizowanym bada-
niu kontrolowanym z udzia∏em 163 niemowlàt
z wrodzonà niedro˝noÊcià NLD i nierozwiàzanymi
objawami w wieku 6–10 miesi´cy oceniano wyni-

ki wczesnego i odroczonego sondowania (Lee i in.
2012). Pacjentów przydzielono losowo do natych-
miastowego sondowania w gabinecie lub szeÊcio-
miesi´cznego post´powania obserwacyjnego-nie-
operacyjnego z nast´pczym zabiegiem chirurgicz-
nym w przypadku utrzymywania si´ dolegliwoÊci.
WÊród pacjentów w grupie z odroczonym zabie-
giem operacyjnym u 66% objawy ustàpi∏y bez ope-
racji, a 27% przesz∏o operacj´. WÊród pacjentów
w grupie wczesnego sondowania, 9% wymaga∏o
reoperacji w znieczuleniu ogólnym z powodu
utrzymujàcej si´ niedro˝noÊci NLD po pierwotnym
zabiegu. W wieku 18 miesi´cy wi´cej pacjentów
w grupie wczesnego sondowania mia∏o ca∏kowite
ustàpienie objawów w porównaniu z grupà z odro-
czonà interwencjà (92 vs 82%). W grupie z wcze-
snym sondowaniem objawy utrzymywa∏y si´
3 miesiàce krócej.

W badaniach efektywnoÊci kosztowej wycià-
gni´to ró˝ne wnioski dotyczàce wzgl´dnych
kosztów obu podejÊç, przy czym niektóre z nich
szacowa∏y ni˝sze koszty dla pacjentów leczonych
za pomocà wczesnego sondowania w gabinecie,
podczas gdy inne szacunki mówi∏y o porówny-
walnych kosztach w przypadku obu podejÊç (Lee
i in. 2012, Frick i in. 2011, Morrison i in. 2021).

Niepowodzenie leczenia
Poczàtkowe sondowanie NLD jest niesku-

teczne w 10–25% przypadków (Robb 1986, Rep-
ka i in. 2008). JeÊli pierwsza procedura sondo-
wania nie by∏a skomplikowana, a niemowl´ ma
< 12 mie-si´cy lub wa˝y < 9 kg, mo˝na podjàç
prób´ powtórnego sondowania gabinetowego.
Raportowane wskaêniki powodzenia powtórne-
go sondowania wynoszà 50–60% (Repka i in.
2009). Post´powanie w przypadku drugiego rzu-
tu po nieudanym sondowaniu obejmuje intuba-
cj´ NLD lub balonikowanie. Procedury te mogà
byç równie˝ stosowane w leczeniu podstawo-
wym u pacjentów, u których pierwsza procedura
jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym oraz
u osób z wysokim prawdopodobieƒstwem niepo-
wodzenia leczenia za pomocà zg∏´bnika (u których
wyst´pujà ciasne przeszkody lub nieprawid∏owo-
Êci anatomiczne, takie jak kraniosynostoza lub in-
ne nieprawid∏owoÊci czaszkowo-twarzowe). Obie
procedury wymagajà znieczulenia ogólnego.

Leczenie chirurgiczne
W przypadku starszych dzieci, które wyma-

gajà leczenia chirurgicznego w znieczuleniu
ogólnym, cz´sto wykonuje si´ intubacj´ NLD
zamiast zwyk∏ego sondowania. Bardziej inwazyj-
ne interwencje chirurgiczne, do których nale˝à
balonikowanie, dakryocystorhinostomia (DCR)
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i conjunctivodacryocystorhinostomia, sà zare-
zerwowane dla pacjentów z niepowodzeniem
leczenia po mniej inwazyjnych interwencjach.

Intubacja przewodu nosowo-∏zowego polega
na sondowaniu NLD i umieszczeniu w nim siliko-
nowego stentu. Zwykle stenty sà usuwane po 2–6
miesiàcach. Intubacja NLD jest powszechnie sto-
sowana u pacjentów, u których poczàtkowe son-
dowanie NLD nie powiod∏o si´. Jest ona równie˝
stosowana w leczeniu pierwotnym u niemowlàt
i dzieci, u których pierwszy zabieg wykonywany
jest w znieczuleniu ogólnym. Wskaênik powodze-
nia tej procedury wynosi 90–96%, gdy jest ona
stosowana w leczeniu pierwotnym, i 84%, gdy jest
wykonywana po niepowodzeniu pierwotnego son-
dowania (Repka i in. 2009, Repka i in. 2008, Engel
i in. 2007). Nie wiadomo, czy wczesne usuni´cie
stentu powoduje zmniejszenie odsetka powodzeƒ.

Dakryocystoplastyka balonowa – tzw. balo-
nikowanie NLD – mo˝e byç stosowane w celu
zwi´kszenia prawdopodobieƒstwa skutecznego
leczenia. Wskaênik powodzenia tej procedury
wynosi 82%, gdy jest ona stosowana w leczeniu
pierwotnym, i 77%, gdy jest wykonywana
po nieudanej próbie sondowania (Repka i in.
2009, Repka i in. 2008).

Dacryocystorhinostomia jest przeznaczona
dla pacjentów z kostnà niedro˝noÊcià lub z powa˝-
niejszymi objawami. Zabieg polega na wytworze-

niu okienka pomi´dzy workiem ∏zowym a jamà
nosowà. Conjunktivodacryocystorhinostomia z ko-
lei jest zarezerwowana dla pacjentów z istotnymi
anomaliami anatomicznymi, wyst´pujàcymi prok-
symalnie do worka ∏zowego, które nie mogà byç
rozwiàzane za pomocà opisanych procedur. W tej
procedurze szklana rurka jest umieszczana pomi´-
dzy mi´skiem ocznym a jamà nosowà. 

PODSUMOWANIE

Wrodzona niedro˝noÊç przewodów nosowo-
-∏zowych (NLD) jest cz´stym schorzeniem powo-
dujàcym nadmierne ∏zawienie w pierwszym
roku ˝ycia, wywo∏ane zablokowaniem przewodu
nosowo-∏zowego. Cz´stoÊç wyst´powania nie-
dro˝noÊci przewodów nosowo-∏zowych we wcze-
snym dzieciƒstwie waha si´ od 5 do 20% i cz´sto
ust´puje bez leczenia chirurgicznego. W lecze-
niu stosuje si´ obserwacj´, masa˝ worka ∏zowe-
go i miejscowà antybiotykoterapi´ lub sondowa-
nie przewodu nosowo-∏zowego. 

Ustalenie optymalnego czasu dla wykonania
zabiegu zale˝y od wieku dziecka, odr´bnoÊci ana-
tomicznych i prezentowanych objawów. W nie-
których przypadkach nale˝y poszerzyç leczenie
o bardziej zaawansowane zabiegi chirurgiczne
z minimalnym okresem obserwacji wynoszàcym
6 miesi´cy. ●
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POZAW¢Z¸OWY CH¸ONIAK STREFY 
BRZE˚NEJ Z KOMÓREK B 

TYPU MALT GRUCZO¸ÓW ÂLINOWYCH
– ETIOPATOGENEZA DIAGNOSTYKA I LECZENIE

MARGINAL ZONE B-CELL MUCOSA ASSOCIATED
LYMPHOID TISSUE TYPE LYMPHOMA (MALT) OF
THE SALIVARY GLAND – ETIOPATHIOGENESIS,
CLINICAL DIAGNOSIS AND TREATMENT 

Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma
is a distinct entity with specific clinical and pathologic
features. The most common site of MALT-lymphoma
is gastrointestinal tract, but it may arise from other
organs, salivary glands are among them. MALT lym-
phoma of the salivary glands usually involves all
salivary glands, and has a relatively high rate of
multiorgan involvement. There seems to be a strong
connection with autoimmune Sjögren’s disease as
well. The disease is clinically indolent, with an
overall 10-year survival rate (OS) of 85%. Even in
people with disseminated disease (stage IIIE / IV),
the 9-year OS is 79%. We summarize clinical fea-
tures and treatment options for this unique disease
with reference to recent literature.

(Mag. ORL, 2022, 82, XXI, 54–57)

Key words: 
MALT lymphoma, Sjögren’s syndrome, lymphoma,
salivary glands

Wykaz skrótów:
NHL – ch∏oniaki z∏oÊliwe nieziarnicze

REAL – Revised European-American 
Lymphoma Classification

SMZL – Êledzionowy ch∏oniak strefy brze˝nej
z komórek typu B (ang. splenic 
B-cell marginal zone lymphoma)

NMZL – w´z∏owy ch∏oniak strefy brze˝nej 
(ang. nodal marginal zone lymphoma)

MALT – ch∏oniak rozwijajàcy si´ w tkance 
limfatycznej b∏ony Êluzowej (ang. mu-
cosa-associated lymphoid tissue)

SS – zespó∏ Sjögrena
Blys – czynnik regulujàcy ró˝nicowanie 

i proliferacj´ limfocytów B
HCV – hepatitis C virus
HBV – hepatitis B virus
EBV – wirus Epstein-Barr

HHV typ 6 i 8 – ludzki herpeswirus
OS – ca∏kowity czas prze˝ycia

CHOP – cyklofosfamid, doksorubicyna, 
winkrystyna i prednizolon

Pierwotne NHL gruczo∏ów Êlinowych nie sà
cz´ste. Uznaje si´, ˝e stanowià 5–10% wszystkich
nowotworów Êlinianek. Najcz´Êciej (79%) sà zloka-
lizowane w Êliniance przyusznej, 18% w Êliniance
pod˝uchwowej, 2% w ma∏ych gruczo∏ach Êlino-
wych, a 1% w Êliniance podj´zykowej. Najcz´stszym
podtypem rozwijajàcym si´ w obr´bie Êlinianek
przyusznych jest pozaw´z∏owy ch∏oniak strefy
brze˝nej z komórek B typu MALT. Gruczo∏y Êlinowe
sà najcz´stszà lokalizacjà poza przewodem pokar-
mowym tych ch∏oniaków (14%). Podczas gdy ch∏o-
niaki stanowià tylko niewielki procent wszystkich
guzów Êlinianek, ch∏oniaki MALT sà najcz´stszym
podtypem, stanowiàcym 50%. Choroba jest kli-
nicznie indolentna, z ogólnym 10-letnim wskaêni-
kiem prze˝ycia (OS) wynoszàcym 85%. Nawet
u osób z rozsianà chorobà (stadium IIIE/IV), 9-letni
OS wynosi 79%. W pracy przedstawiono etiopato-
genez´, diagnostyk´ i leczenie schorzenia.

dr med. Katarzyna Pazdro-Zastawny, prof. dr hab. med. Tomasz Zatoƒski 

Katedra i Klinika Otolaryngologii, Chirurgii G∏owy
i Szyi Uniwersytetu Medycznego
im. Piastów Âlàskich we Wroc∏awiu
Kierownik: dr hab. med. Tomasz Zatoƒski prof. UMW
ul. Borowska 213, 50-556 Wroc∏aw
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Ch∏oniaki z∏oÊliwe nieziarnicze (ang. lym-
phoma malignum, non Hodgkin's lymphoma,
NHL) to zró˝nicowana grupa nowotworów wy-
wodzqcych si´ z limfocytów, ich prekursorów lub
komórek, które powstajà w nast´pstwie ró˝nico-
wania albo transformacji limfocytów B lub T,
rzadko histiocytów. Ch∏oniaki B-komórkowe sta-
nowià 86% przypadków. Klinicznie, ze wzgl´du
na przebieg schorzenia i jego odpowiedê na za-
stosowane leczenie, ch∏oniaki mo˝emy podzieliç
na agresywne (ang. agressive lymphoma) oraz
o powolnym przebiegu (ang. indolent lymphoma)
(Wróbel i Mazur 2003). NHL dzielimy i kwalifi-
kujemy do leczenia na podstawie obowiàzujàcej
klasyfikacji wg REAL (Revised European-Ameri-
can Lymphoma Classification) i klasyfikacji
WHO. Diagnostyk´ uzupe∏nia si´ o immunofeno-
typowanie komórek ch∏oniaka, badania cytoge-
netyczne i molekularne, co dodatkowo pozwala
na monitorowanie przebiegu choroby (Âwierkoc-
ka i ¸àcki 2008).

WÊród NHL wyró˝niamy m.in. ch∏oniaki
strefy brze˝nej z komórek typu B (ang. marginal
zone B-cell lymphomas, MZL), które dzielà si´
na kilka typów: Êledzionowy ch∏oniak strefy
brze˝nej z komórek typu B (ang. splenic B-cell
marginal zone lymphoma, SMZL), w´z∏owy ch∏o-
niak strefy brze˝nej (ang. nodal marginal zone
lymphoma, NMZL) oraz ch∏oniak rozwijajàcy si´
w tkance limfatycznej b∏ony Êluzowej (ang. mu-
cosa-associated lymphoid tissue, MALT). Ch∏o-
niaki te sà najcz´Êciej zlokalizowane w gruczo-
∏ach Êlinowych, jednak˝e z∏oÊliwy rozrost mo˝e
obejmowaç te˝ inne narzàdy. Nowotwory te ce-
chuje zwykle powolny i skàpoobjawowy przebieg.

Rozwój ch∏oniaków MALT zazwyczaj wià˝e
si´ z obecnoÊcià przewlek∏ego stanu zapalnego,
stàd wynika ich lokalizacja, cz´sto pozaw´z∏owa,
w obr´bie tkanki limfatycznej zwiàzanej z b∏ona-
mi Êluzowymi, w gruczo∏ach Êlinowych, ale tak-
˝e w ˝o∏àdku, jelicie cienkim, jelicie grubym,
gruczole ∏zowym, trzustce, skórze, piersi, tar-
czycy oraz w p∏ucach. Gasparotto ze wspó∏pra-
cownikami uznajà, ˝e na proces limfoproliferacji
i transformacji nowotworowej komórek B w miej-
scach oddalonych od pierwotnego ogniska za-
palnego wp∏ywa, poza zdolnoÊcià limfocytów
do migracji, dzia∏anie miejscowych czynników
mikroÊrodowiska. Molekularna obserwacja lim-
foproliferacji komórek B w zespole Sjögrena
(SS), od stadium niez∏oÊliwego stanu zapalnego
do ch∏oniaka z komórek B, wskaza∏a istotnà rol´
receptora komórek B w prze˝yciu klonalnym.
Rozrost jednego subklonu, ze z∏oÊliwà transfor-
macjà w narzàdzie docelowym innym ni˝ poczàt-
kowe miejsce procesu limfoproliferacyjnego

(Êlinianka przyuszna), wskazuje, ˝e bodêce rezy-
dujàce w ró˝nych mikroÊrodowiskach mogà lo-
kalnie podtrzymywaç trwajàcà limfoproliferacj´
i transformacj´ komórek B (Gasparotto i in.
2003). Za podtrzymywanie prze˝ycia klonów
B-komórkowych odpowiedzialne sà tak˝e miej-
scowe czynniki, takie jak: hiperplazja komórek
T  CD4+, sieç lokalnych chemokin, czynniki hor-
monalne i genetyczne, czynniki infekcyjne oraz
miejscowe autoantygeny. Dodatkowo regulato-
rowe limfocyty T, hamujàc aktywnoÊç poliklo-
nalnych nacieków T-komórkowych w miejscach
zapalenia w SS, u∏atwiajà prze˝ycie klonów ko-
mórek B (Gottenberg i in. 2005). Innym czynni-
kiem sprzyjajàcym rozwojowi ch∏oniaków sà limfo-
cyty T wytwarzajàce czynniki aktywujàce proli-
feracj´ limfocytów B, np. Blys (czynnik regulujà-
cy ró˝nicowanie i proliferacj´ limfocytów B).
U chorych na SS wykazano zwi´kszony poziom
Blys (BAFF) we krwi obwodowej (Szodoray
i Jonsson 2005). WÊród czynników infekcyjnych
majàcych wp∏yw na rozwój ch∏oniaka MALT
wymienia si´ zaka˝enie Helicobacter pylori
(w przypadku MALT ˝o∏àdka), ale tak˝e zaka˝e-
nia Chlamydia psitacci (ch∏oniak MALT oka),
Borrelia burgdorferi (ch∏oniak MALT skóry),
Campylobacter jejuni (immunoproliferacyjna
chroba jelita cienkiego – tzw. ch∏oniak Êródziem-
nomorski) (Lazarus i in. 2006, Theander i in. 2006).
Zucca i wspó∏pracownicy podajà, ̋ e w przypadku
rozpoznania ch∏oniaka MALT nale˝y poszukiwaç
wspó∏istniejàcych zaka˝eƒ, takich jak zaka˝enie
Helicobacter pylori, wirusem HIV (Human im-
munodeficiency virus), hepatitis C virus (HCV),
hepatitis B virus (HBV), Epstein-Barr virus
(EBV), ludzkiego herpeswirusa (HHV typ 6 i 8)
(Zucca in. 2013). Cz´stszy rozwój ch∏oniaków
B-komórkowych potwierdza hipotez´, ˝e prze-
wlek∏a immunologiczna stymulacja antygenowa
i nadreaktywnoÊç komórek B mogà byç odpowie-
dzialne za transformacj´ poliklonalnego nacieku
komórkowego w nowotwór monoklonalny
(Âwierkocka i ¸àcki 2008).

Pierwotne NHL gruczo∏ów Êlinowych nie sà
cz´ste. Uznaje si´, ˝e stanowià 5–10% wszystkich
nowotworów Êlinianek. Najcz´Êciej (79%) sà zlo-
kalizowane w Êliniance przyusznej, 18% w Êlini-
ance pod˝uchwowej, 2% w ma∏ych gruczo∏ach Êli-
nowych, 1% w Êliniance podj´zykowej. Najcz´st-
szym podtypem rozwijajàcym si´ w obr´bie Êlinia-
nek przyusznych jest pozaw´z∏owy ch∏oniak strefy
brze˝nej z komórek B typu MALT. Gruczo∏y Êlino-
we sà poza przewodem pokarmowym najcz´stszà
lokalizacjà tych ch∏oniaków (14%) (Swerdlow i in.
2008). Podczas gdy ch∏oniaki stanowià tylko nie-
wielki procent wszystkich guzów Êlinianek, ch∏o-
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niaki MALT sà najcz´stszym podtypem, stanowià-
cym 50% przypadków (Zucca in. 2013). Choroba
jest klinicznie indolentna, z ogólnym 10-letnim
wskaênikiem prze˝ycia (OS) wynoszàcym 85%.
Nawet u osób z rozsianà chorobà (stadium IIIE/IV),
9-letni OS wynosi 79%.

Czynnikiem etiopatogenetycznym o udo-
wodnionym zwiàzku z rozwojem MALT przyusz-
nicy jest SS lub stan zapalny gruczo∏ów Êlino-
wych (sialadenitis). SS to przewlek∏a choroba
autoimmunologiczna, w której przebiegu do-
chodzi do uszkodzenia gruczo∏ów wydzielania
zewn´trznego, zw∏aszcza gruczo∏ów Êlinowych
i ∏zowych. W ocenie histopatologicznej zwracajà
uwag´ nacieki zapalne z komórek jednojàdrza-
stych z przewagà limfocytów T CD4+. W bada-
niach laboratoryjnych wykazuje si´ obecnoÊç
przeciwcia∏ anty-Ro/SS-A i anty-La/SS-B, hiper-
gammaglobulinemi´, czynnik reumatoidalny,
zmniejszone st´˝enie sk∏adowej C4 dope∏niacza
oraz podwy˝szone wartoÊci parametrów stanu
zapalnego. SS ma dwie postacie: pierwotnà
i wtórnà. Postaç pierwotna to osobna jednostka
chorobowa, a postaç wtórna wspó∏istnieje z inny-
mi uk∏adowymi chorobami autoimmunologiczny-
mi. Cz´stoÊç wyst´powania SS w populacji wynosi
0,05–1%. Podstawowe objawy schorzenia to su-
choÊç oczu (xerophtalmia) i jamy ustnej (xerosto-
mia). W przebiegu SS mo˝e dojÊç do zaj´cia innych
gruczo∏ów egzokrynnych, np. uk∏adu pokarmo-
wego i oddechowego, a tak˝e innych narzàdów
wewn´trznych. Zmiany te mogà obejmowaç nerki,
stawy, naczynia krwionoÊne, uk∏ad nerwowy oraz
skór´. U chorych na pierwotny SS znacznie cz´-
Êciej ni˝ w populacji ogólnej obserwuje si´ rozwój
ch∏oniaków. Badania z 2006 r. wykaza∏y 16-krotnie
wi´ksze ryzyko powstania ch∏oniaka u chorych
spe∏niajàcych kryteria Amerykaƒsko-Europejskiego
Konsensusu dla zespo∏u Sjögrena w porównaniu
z populacjà ogólnà (Theander i in. 2006). Uwa˝a
si´, ˝e ma to zwiàzek z przetrwa∏à aktywacjà lim-
focytów wywo∏anà przewlek∏à stymulacjà immu-
nologicznà i ich wtórnà z∏oÊliwà transformacjà.

Ch∏oniaki typu MALT u pacjentów z SS zwykle
sà s∏abo zró˝nicowane i zlokalizowane (stadium
I i II) z objawami pozaw´z∏owymi. Obraz kliniczny
ró˝ni si´ w zale˝noÊci od lokalizacji ch∏oniaka, ale
pewne cechy sà wspólne. G∏ówne cechy to nie-
wielki guz, dobry stan ogólny oraz prawid∏owy po-
ziom dehydrogenazy mleczanowej (LDH) i b2-mi-
kroglobuliny. U 20% pacjentów stwierdza si´ zaj´cie
wi´cej ni˝ jednego miejsca pozaw´z∏owego w mo-
mencie rozpoznania, co wskazuje, ˝e ch∏oniaki
te preferencyjnie migrujà do innych lokalizacji.
G∏ównà cechà klinicznà jest powi´kszenie gruczo-
∏ów, g∏ównie obustronne powi´kszenie Êlinianek

przyusznych. Obraz kliniczny u tych pacjentów
charakteryzuje si´ brakiem objawów B, chocia˝
wi´cej ni˝ jedno miejsce pozaw´z∏owe mo˝e byç
obj´te schorzeniem. Naciekanie szpiku kostnego
jest rzadkie (10%). Zapalenie naczyƒ skóry i obwo-
dowe zaj´cie nerwów jest cz´stym objawem,
w przeciwieƒstwie do innych ch∏oniaków MALT
w populacji nie-SS. Zaj´cie nerek, niedokrwistoÊç,
limfopenia, monoklonalne immunoglobuliny i mie-
szana krioglobulinemia monoklonalna równie˝ sà
rzadkie w ch∏oniaku MALT zwiàzanym z SS. Obec-
noÊç gruczo∏u Êlinowego, powi´kszenie w´z∏ów
ch∏onnych, splenomegalia, zapalenie naczyƒ skóry
i neuropatia obwodowa powinny wskazywaç
na obecnoÊç NHL (Voulgarelis i Moutsopoulos 2008).

W procesie diagnostycznym w przypadku
ka˝dego obrz´ku Êlinianki przyusznej, który nie
mija pomimo zastosowanego leczenia, nale˝y
przeprowadziç nast´pujàce badania: ultrasono-
grafia i poziom przeciwcia∏ przeciwjàdrowych
(ANA). W przypadku atypowego obrazu w bada-
niu obrazowym przy ujemnym ANA wskazane
jest wykonanie biopsji aspiracyjnej cienkoig∏o-
wej (BCI). Diagnostyk´ mo˝na poszerzyç o bada-
nie MRI twarzoczaszki w celu oceny rozleg∏oÊci
procesu nowotworowego w przypadku nieprawi-
d∏owego wyniku BCI. Do rozpoznania NHL MALT
konieczna jest weryfikacja histopatologiczna w´-
z∏a ch∏onnego lub materia∏u pochodzàcego z pato-
logicznie zmienionej tkanki pozaw´z∏owej (Wierz-
bicka i in. 2013).

Post´powanie w ch∏oniakach jest ÊciÊle uza-
le˝nione od rozpoznania histologicznego stopnia
agresywnoÊci i stadium klinicznego. Metody lecze-
nia obejmujà operacje chirurgiczne, chemiotera-
pi´ i radioterapi´. Ch∏oniak MALT, niezale˝nie
od lokalizacji, charakteryzuje si´ indolentnym
przebiegiem i dobrà odpowiedzià na leczenie. Te
cechy sprawiajà, ˝e nowotwór ma dobre rokowa-
nie. Ch∏oniaki MALT gruczo∏ów Êlinowych majà
korzystny przebieg kliniczny niezale˝nie od rodza-
ju zastosowanego leczenia w fazie poczàtkowej.
W badaniach Jacksona i wspó∏pracowników (Jack-
son i in. 2015) wykazano, ˝e nie ma ró˝nicy
w prze˝yciu bez progresji (PFS) lub OS wÊród pa-
cjentów poczàtkowo leczonych chirurgicznie, ra-
dioterapià, chemioterapià lub immunochemiote-
rapià. Okaza∏o si´, ˝e w podgrupach pacjentów
z chorobà w stadium I lub II nie zaobserwowano
korzyÊci z leczenia miejscowego radioterapià lub
zabiegiem chirurgicznym w porównaniu z terapià
systemowà. W leczeniu ch∏oniaka MALT stosuje
si´ rituksymab (chimeryczne monoklonalne prze-
ciwcia∏o reagujàce z antygenem CD20 obecnym
na wi´kszoÊci limfocytów B). Pierwotnie by∏ wyko-
rzystywany w terapii z powodu ch∏oniaków B-ko-
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mórkowych o ma∏ym stopniu z∏oÊliwoÊci z komó-
rek brze˝nych jak i w leczeniu kombinowanym
z u˝yciem cyklofosfamidu, doksorubicyny, winkry-
styny i prednizolonu (CHOP) w agresywnych ch∏o-
niakach olbrzymiokomórkowych o typie wzrostu
rozlanym. Ponadto znajduje on zastosowanie
w kontrolowaniu objawów zespo∏u Sjögrena
(Âwierkocka i ¸àcki 2008). OS poprawi∏o si´ u pa-
cjentów z SS oraz u pacjentów leczonych rituksy-
mabem. Poniewa˝ pacjenci uzyskujà dobre wyniki
niezale˝nie od poczàtkowej strategii leczenia,
obecnoÊç skutków niepo˝àdanych i potencjalne
d∏ugoterminowe powik∏ania terapii muszà byç
brane pod uwag´ przy indywidualizacji leczenia
dla konkretnego pacjenta. Parotidektomia wià˝e
si´ z obecnoÊcià blizn i d∏ugotrwa∏ymi zmianami
w wyglàdzie oraz mo˝liwoÊcià wystàpienia pora-
˝enia nerwu twarzowego, utraty czucia, zespo∏u
nerwu uszno-skroniowego, zaka˝enia rany, sialo-
cele i przetoki Êlinowej (Jackson i in. 2015, Upton
i in. 2007). Zastosowanie radioterapii zwiàzane
jest z mo˝liwoÊcià wystàpienia powik∏aƒ w posta-
ci kserostomii i towarzyszàcymi jej efektami wtór-
nymi, takimi jak zmieniony apetyt, zaburzenia po-
∏ykania i zwi´kszona próchnica z´bów. W bada-
niach Tsang i wspó∏pracowników (Tsang i in. 2001)
wszyscy pacjenci z ch∏oniakiem MALT gruczo∏u
Êlinowego po radioterapii zg∏aszali kserostomi´,

która wymaga∏a trwa∏ej modyfikacji diety.
W zwiàzku z przewidywanym d∏ugim czasem ̋ ycia
i korzystnymi wynikami, niezale˝nie od poczàtko-
wych interwencji terapeutycznych, w planowaniu
leczenia w przypadku ch∏oniaka MALT gruczo∏ów
Êlinowych powinny byç brane pod uwag´ mo˝liwe
odleg∏e powik∏ania leczenia. Korzystne tak˝e wy-
daje si´ w∏àczenie rituksymabu do leczenia wst´p-
nego, a jego zastosowanie w leczeniu ch∏oniaka
typu MALT gruczo∏ów Êlinowych powinno byç
dalej badane w badaniach prospektywnych. W ba-
daniu Jacksona pacjenci z SS mieli popraw´ OS
w porównaniu z pacjentami bez SS. Przypuszczal-
nie limfogeneza u tych pacjentów jest zwiàzana
z przewlek∏à stymulacjà immunologicznà i rozre-
gulowaniem. Ró˝nica w wynikach pacjentów bez
le˝àcej u podstaw dysfunkcji autoimmunolo-
gicznej mo˝e odzwierciedlaç odmiennà biologi´
prowadzàcà do rozwoju ch∏oniaków MALT w tej
populacji. Wierzbicka i wspó∏pracownicy uznajà,
˝e leczenie chirurgiczne, poza funkcjà diagno-
stycznà umo˝liwiajàcà postawienie rozpoznania
histologicznego, ma istotne znaczenie terapeu-
tyczne i jest zalecane w celu zmniejszenia masy
guza, co determinuje lepszà odpowiedê na dalsze
leczenie, ale mo˝e byç te˝ traktowane jako lecze-
nie radykalne (Wierzbicka i in. 2013). ●
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