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Droga Kole˝anko,
Szanowny Kolego,

”Gdy z niezbadanych przyczyn metafory,
projekty, marzenia ludzkie zaczynajà t´skniç
do realizacji, przychodzi czas jesieni…”.

Ten pi´kny, pe∏en refleksji cytat pochodzi
z opowiadania Brunona Szulca, którego proz´
pozna∏em przed laty, w m∏odoÊci, kiedy jego
twórczoÊç stawa∏a si´ dopiero rozpoznawalna.
Sentencja ta towarzyszy mi przez ca∏e ˝ycie,
zw∏aszcza w momentach prze∏omowych. Zawiera
bowiem w rzeczy samej kwintesencj´ przemija-
nia. Dzisiaj, kiedy po 45 latach pracy przechodz´
na emerytur´ akademickà, nabiera ona dla mnie
szczególnego znaczenia. 

Niektórzy zacni ludzie, koƒczàc aktywnoÊç
zawodowà, piszà swoje dekalogi na staroÊç.
Bardzo lubi´ je czytaç, a w swoim zbiorze mam
ich kilkanaÊcie, m.in. Dziadka (profesora) Jan-
czewskiego, prof. Leszka Ko∏akowskiego, Vlasti-
mila Hofmana i innych. Ale najbardziej mi bli-
skim jest dekalog, którego ani autora, ani êród∏a
nie uda∏o mi si´ ustaliç. A brzmi on nast´pujàco:

JAK PRZE˚Yå STAROÂå?
1. PomyÊl, jak ˝y∏eÊ
2. Pogódê si´, ˝e si´ starzejesz
3. OdpuÊç sobie gonitw´ za nowym
4. Rób sobie drobne przyjemnoÊci
5. Boli ci´, trudno, inaczej nie b´dzie
6. Przytulaj, g∏aszcz, dawaj si´ przytulaç 

i g∏askaç
7. Kochaj i przyjaênij si´
8. UÊmiechaj si´
9. MyÊl, ̋ e umrzesz. Lepiej wykorzystasz czas,

który ci zosta∏
10. Pami´taj, ̋ e po Êmierci jest nieskoƒczonoÊç.

Poniewa˝ jestem bardziej odtwórcà ni˝
twórcà, postanowi∏em nie pisaç w∏asnego de-
kalogu, a jedynie korzystaç z màdroÊci innych.

Serdecznie Paƒstwa pozdrawiam

Warszawa, wrzesieƒ 2022
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CHOROBA ATOPOWA ÂRODKOWEGO
PI¢TRA JAM NOSA 

Marta M´karska1, Magdalena Czach1, Weronika Dykacz 1, 
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski 2

1 Studenckie Ko∏o Naukowe 
przy Klinice Otorynolaryngologii 
Wydzia∏u Lekarsko-Stomatologicznego WUM
Opiekun: dr med. Eliza Bro˝ek-Màdry
ul. St´piƒska 19/25, 00-731 Warszawa 

2 Klinika Otorynolaryngologii, 
Wydzia∏ Lekarsko-Stomatologiczny WUM
Kierownik: prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
www.krzeski.pl
ul. St´piƒska 19/25, 00-731 Warszawa 

CENTRAL COMPARTMENT ATOPIC DISEASE 

The aim of this article is to discuss a new phenotype
of chronic rhinosinusitis (CRS). It was first described
by White et al. in 2014. This phenotype is characte-
rized by the presence of nasal polyps and/or polypoid
oedema of the middle turbinate (MT) in patients
with inhalant allergy. DelGaudio et al. in 2017
demonstrated an association between the presence
of inhalant allergy and the presence of polypoid
oedema in the central compartment of nasal cavity.
Watery polypoid changes are also present on the su-
perior turbinates and posterosuperior nasal septum.
The authors were the first to use the English name
to describe this phenotype of chronic rhinosinusitis
– Central compartment atopic disease (CCAD).
CCAD is a phenotype of primary, diffuse type 2 CRS.
We conclude that patients with symptoms suggesting
CCAD should be subjected to endoscopic examination
of the nasal cavities, allergic tests and computed
tomography (CT) of the paranasal sinuses. Then the
patient management according to specific algorithm
should be implemented. The article discusses in detail
the etiology, clinical picture and recommended
treatment.

(Mag. ORL, 2022, 83, XXI, 63–72)

Key words:
central compartment atopic disease, chronic rhinosi-
nusitis, nasal polyps, middle turbinate, polypoid
oedema, allergic rhinitis

Przewlek∏e zapalenie b∏ony Êluzowej nosa
i zatok przynosowych (PZZP) jest chorobà zapalnà,
która dotyka 5–12% populacji ogólnej. Do 2020 ro-
ku wyró˝niano dwie postacie kliniczne: przewlek∏e
zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa
(PZZPzP) oraz przewlek∏e zapalenie zatok bez poli-
pów nosa (PZZPbP) (Fokkens i in. 2012). PZZP jest
z∏o˝onym procesem zapalnym b∏ony Êluzowej
nosa i zatok przynosowych, a opisywane do 2020
roku postacie kliniczne nie uwzgl´dnia∏y wszyst-
kich mechanizmów komórkowych i molekular-
nych, bioràcych udzia∏ w patogenezie tych chorób.
W „Europejskich wytycznych na temat zapalenia
zatok przynosowych i polipów nosa” opublikowa-
nych w 2020 roku – (EPOS 2020) zaproponowano
nowy podzia∏ PZZP na pierwotne i wtórne. W za-
le˝noÊci od rozleg∏oÊci anatomicznej zmian zapal-
nych wyró˝niono w nich postaç ograniczonà
(jednostronnà) i uogólnionà (obustronnà), a na-
st´pnie dwa podtypy: typ 2 i typ nie-2. W pier-
wotnym, ograniczonym PZZP wyró˝niono dwa
fenotypy: alergiczne grzybicze zapalenie zatok
przynosowych (ang. allergic fungal rhinosinusitis,
AFRS) – typ 2 oraz izolowane zapalenie zatok przy-
nosowych – typ nie-2. Natomiast wÊród fenotypów
pierwotnego, uogólnionego PZZP wyodr´bniono
eozynofilowe PZZP (ang. eosinophilic CRS, eCRS)
– typ 2 oraz nieeozynofilowe PZZP (ang. non-eCRS)
– typ nie-2. W tej wersji klasyfikacji zosta∏a
uwzgl´dniona nowa postaç zapalenia zatok przy-
nosowych: choroba atopowa Êrodkowego pi´tra
jam nosa (ang. central compartment atopic dise-
ase, CCAD) jako odr´bny fenotyp pierwotnego,
uogólnionego PZZP typu 2 (Fokkens i in. 2020)
(ryc. 1). 

White ze wspó∏pracownikami w 2014 roku
opublikowali artyku∏ pt. Polypoid changes of the
middle turbinate as an indicator of atopic disease
(Zmiany polipowate ma∏˝owiny nosowej Êrodko-
wej jako wyznacznik choroby atopowej). Na pod-
stawie wyników badaƒ prospektywnych autorzy
opisali nowà postaç klinicznà (fenotyp) PZZP, która
charakteryzuje si´ obecnoÊcià polipów nosa i/lub
polipowatym obrz´kiem b∏ony Êluzowej w rejonie
ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej (MNÂ) u chorych ze
wspó∏wyst´pujàcà alergià wziewnà. Do badania
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Izolowane
zapalenie zatok
przynosowych

Lokalizacja 
anatomiczna

Dominujàcy
endotyp Fenotyp

PZZPzP/eCRS 
AFRS
CCAD

Nie–eCRS

Ryc. 1. Klasyfikacja pierwotnych PZZP (na podstawie Grayson i in. 2020)

Pierwotne PZZP

▲
▲

▲

▲

▲
▲

▲
▲

▲
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AFRS

Uogólnione
(obustronne)

Ograniczone
(jednostronne)

Typ 2

Typ nie-2

Typ 2

Typ nie-2

AFRS (ang. allergic fungal rhinosinusitis) – alergiczne grzybicze zapalenie zatok przynosowych
eCRS (ang. eosinophilic CRS) – eozynofilowe przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
CCAD (ang. central compartment atopic disease) – choroba atopowa Êrodkowego pi´tra jam nosa1 

1 Choroba atopowa Êrodkowego pi´tra jam nosa (ang. central compartment atopic disease, CCAD) – postaç kliniczna PZZP silnie powiàzanego ze wspó∏wy-
st´powaniem alergii. White i in. (2014) opisali to schorzenie jako polipowato-obrz´kowe zmiany ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej u pacjentów z dodatnimi 
testami na alergeny wziewne. Z kolei Marcus i in. (2020) odnieÊli si´ do problemu szerzej, przypisujàc go strukturom Êrodkowej cz´Êci jam nosa w∏àcznie 
z tylno-górnà cz´Êcià przegrody nosa, ma∏˝owinami nosowymi Êrodkowymi i górnymi (przyp. t∏um.).

w∏àczono 16 pacjentów, ich Êredni wiek wynosi∏
35 lat, w tym 62% stanowili m´˝czyêni. W badanej
grupie u wszystkich pacjentów wyst´powa∏y takie
objawy, jak katar, kichanie, niedro˝ny nos, upoÊle-
dzenie w´chu, uczucie rozpierania twarzy i sw´-
dzenie oczu. W badaniu endoskopowym jam nosa
uwidoczniono w rejonie MNÂ izolowane polipy lub
polipowaty obrz´k b∏ony Êluzowej. Podejrzenie, ˝e
stwierdzane zmiany zapalne wyst´pujà równie˝
poza MNÂ by∏o wskazaniem do wykonania tomo-
grafii komputerowej (TK). U wszystkich osób obj´-
tych badaniem przeprowadzono testy w kierunku
alergii wziewnej. Punktowe testy skórne wykonano
u 14 osób metodà MQT ( ang. modified quantitati-
ve testing). Wynik testu by∏ uznany za dodatni, je-
Êli uzyskane wartoÊci mieÊci∏y si´ w przedziale od
3 do 6, gdzie wartoÊç 6 by∏a uwa˝ana za silnie do-
datnià, natomiast wartoÊci poni˝ej 3 by∏y uwa˝ane
za negatywne. U 2 osób przeprowadzono badanie
in vitro, a uzyskane wyniki by∏y rejestrowane
w przedziale klas od 0 do 6, gdzie klasa 0 jest uwa-
˝ana za anergi´, klasa od 1 do 3 za wynik dodatni,
a klasa od 4 do 6 za silnie dodatni. Autorzy wyka-
zali zwiàzek pomi´dzy obecnoÊcià w rejonie MNÂ
polipów nosa i/lub polipowatego obrz´ku b∏ony
Êluzowej a wspó∏wyst´powaniem atopii. 

DelGaudio i wspó∏pracownicy w 2017 roku
opublikowali artyku∏ pt. Central compartment
atopic disease (Choroba atopowa Êrodkowego
pi´tra jam nosa), w którym na podstawie badaƒ
prospektywnych wykazali zwiàzek pomi´dzy
wyst´powaniem alergii wziewnej a obecnoÊcià
zmian polipowatych w Êrodkowym pi´trze jam
nosa. Pacjentów rekrutowano na podstawie ba-
dania endoskopowego, podczas którego stwier-
dzono polipy nosa lub izolowany, polipowaty
obrz´k MNÂ, ma∏˝owiny nosowej górnej (MNG)
oraz tylno-górnej cz´Êci przegrody nosa. Do ba-
dania w∏àczono 15 osób, Êrednia wieku wynosi∏a
42,2 lata, a 53% stanowili m´˝czyêni. U wszyst-
kich rozpoznano alergiczny nie˝yt nosa, a u 7 osób
stwierdzono dodatkowo astm´. Pacjenci zg∏a-
szali objawy zwiàzane z niedro˝noÊcià nosa.
W badanej grupie takie objawy alergii, jak sw´-
dzenie, ∏zawienie oczu, kichanie, Êwiàd nosa
by∏y od kilku lat leczone nieskutecznie. Wykona-
na tomografia komputerowa (TK) zatok przyno-
sowych wykaza∏a pogrubienie/przerost b∏ony
Êluzowej Êrodkowego pi´tra jam nosa, jednak nie
zawsze by∏o one równomierne po obu stronach.
W przypadku wyst´powania du˝ych zmian w za-
tokach przynosowych by∏y one umiejscowione
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przyÊrodkowo, bli˝ej struktur Êrodkowego pi´tra
jam nosa. W zaawansowanym stadium choroby
proces zapalny obejmowa∏ wszystkie zatoki.
U pacjentów wykonano diagnostyk´ w kierunku
alergii z u˝yciem punktowych testów skórnych
(ang. skin-prick test) oraz testów Êródskórnych
(ang. intradermal testing). W ocenie serolo-
gicznej za wynik pozytywny uznano wartoÊç
0,35 kU/L IgE w surowicy dla okreÊlonego anty-
genu przenoszonego w powietrzu. Pacjentów
klasyfikowano jako alergików, jeÊli wynik testu
serologicznego lub skórnego by∏ dodatni. U 6 pa-
cjentów wype∏niono skal´ SNOT-22 (Sino-nasal
Outcome Test), której wyniki mieÊci∏y si´ w zakre-
sie od 4 do 79, Êrednia 40,2, mediana 33. Wi´k-
szoÊç pacjentów zosta∏a poddana leczeniu chi-
rurgicznemu polegajàcemu na usuni´ciu poli-
pów oraz poszerzeniu ujÊç naturalnych zaj´tych
zatok. Wyniki pooperacyjne w skali SNOT-22 dla
wspomnianych 6 pacjentów zmniejszy∏y si´
i waha∏y od 0 do 46, Êrednia 16,2, mediana 12.
U jednego pacjenta po operacji rozwin´∏y si´ po-
nownie zmiany polipowate w zatoce klinowej, co
prawdopodobnie by∏o zwiàzane z jej otwarciem
i wi´kszym nara˝eniem tego regionu anatomicz-
nego na ekspozycj´ na alergeny. Autorzy jako
pierwsi u˝yli angielskiej nazwy opisujàcej ten
fenotyp przewlek∏ego zapalenia zatok przynoso-
wych: central compartment atopic disease
(CCAD). Nazwa ta aktualnie jest obowiàzujàca
w literaturze. Potwierdzili zwiàzek pomi´dzy
obecnoÊcià polipów nosa i/lub polipowatym
obrz´kiem b∏ony Êluzowej Êrodkowego pi´tra

jam nosa a wspó∏wyst´powaniem alergii wziew-
nej. Wykazali, ˝e bez wdro˝enia leczenia chirur-
gicznego dochodzi do szerzenia si´ zmian zapal-
nych poza Êrodkowe pi´tro jam nosa. Zauwa˝yli,
˝e zmiany polipowate w obr´bie Êrodkowego
pi´tra jam nosa prowadzà do przemieszczenia
MNÂ ku bokowi, co skutkuje jej lateralizacjà
i skoÊnym ustawieniem. Takie ustawienie MNÂ,
a tak˝e bezpoÊrednie rozprzestrzenianie si´ poli-
pów w rejon szlaków odp∏ywu zatok upoÊledza
dro˝noÊç ich ujÊcia, a tym samym sprzyja rozsze-
rzeniu si´ procesu zapalnego na du˝e zatoki
przynosowe.

DEFINICJA
Choroba atopowa Êrodkowego pi´tra jam

nosa (ang. central compartment atopic disease,
CCAD) wed∏ug EPOS 2020 jest fenotypem pier-
wotnego, uogólnionego przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych typu 2 (Fokkens i in. 2020).
W badaniu endoskopowym jam nosa stwierdza
si´ polipy nosa i/lub charakterystyczne zmiany
polipowato-obrz´kowe (Hamizan i in. 2018).
W poczàtkowym okresie choroby wyst´pujà one
w obr´bie b∏ony Êluzowej ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej (MNÂ) (fot. 1), a w miar´ rozwoju cho-
roby obejmujà równie˝ ma∏˝owin´ nosowà gór-
nà (MNG) i tylno-górnà cz´Êç przegrody nosa –
rejonu okreÊlanego jako Êrodkowe pi´tro jam no-
sa (DelGaudio i in. 2017). W zaawansowanych
stanach zmiany zapalne obejmujà ca∏y kompleks
ujÊciowo-przewodowy, blokujàc ujÊcia du˝ych
zatok przynosowych (fot. 2). 

Fot. 1. CCAD – charakterystyczne zmiany polipowate w rejonie ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej uwidocznione
w badaniu endoskopowym (ze zbiorów DelGaudio – druk za zgodà)
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W badaniu TK zatok przynosowych w po-
czàtkowym okresie choroby stwierdza si´ po-
grubienie b∏ony Êluzowej Êrodkowej cz´Êci jam
nosa, natomiast nie obserwuje si´ takich zmian
w du˝ych zatokach (Hamizan i in. 2018). We
wczesnych stadiach choroby u pacjentów z CCAD

pogrubienie tkanek mi´kkich wyst´puje w przy-
Êrodkowej cz´Êci zatok sitowych, co prawdopo-
dobnie wià˝e si´ ze zmianami polipowatymi
bocznej powierzchni MNÂ. Jednak boczna ich
cz´Êç, wzd∏u˝ oczodo∏ów i podstawy czaszki,
pozostaje upowietrzniona (fot. 3) (DelGaudio
i in. 2017). W przypadkach zaawansowanego
CCAD w obrazach TK stwierdza si´ ca∏kowite
zacienienie zatok (Abdullah i in. 2020) oraz cha-
rakterystyczne przemieszczenie MNÂ ku bokowi
(lateralizacja MNÂ), które jest konsekwencjà za-
awansowanych zmian polipowatych Êrodkowego
pi´tra jam nosa. Takie ustawienie MNÂ sprzyja
upoÊledzeniu dro˝noÊci kompleksu ujÊciowo-
-przewodowego, a w konsekwencji ujÊç zatok
(DelGaudio i in. 2017, 2020). Powoduje to zale-
ganie wydzieliny w zatokach, co stymuluje roz-
wój procesu zapalnego i obrz´ku b∏ony Êluzowej
w ich Êwietle (fot. 4 A i B).

Wyst´powanie CCAD jest silnie powiàzane ze
wspó∏wyst´powaniem alergii wziewnej i eozyno-
filowego nacieku b∏ony Êluzowej dróg oddecho-
wych, w tym MNÂ (DelGaudio i in. 2017, DelGau-
dio, Levy i Wise 2019). Ekspozycja b∏ony Êluzowej
MNÂ na alergeny nasila wytwarzanie swoistej
immunoglobuliny IgE, a w konsekwencji rozwój
alergicznego jej zapalenia, obrz´ku oraz zmian po-
lipowatych na jej powierzchni. Toczàce si´ zapale-
nie b∏ony Êluzowej dróg oddechowych jest odpo-
wiedzià typu Th2 z nadprodukcjà IL4 i IL5 oraz
udzia∏em IgE, komórek tucznych i eozynofilów
(Grayson i in.  2019).

PATOMECHANIZM 
Charakterystyczne umiejscowienie zmian

polipowatych w rejonie MNÂ w przypadku CCAD
nie jest przypadkowe. White i wspó∏pracownicy
(2014) oraz DelGaudio i wspó∏pracownicy (2017)
wià˝à ich wyst´powanie z kierunkiem przep∏ywu
g∏ównego strumienia wdychanego powietrza
przez jamy nosa, który jest ukierunkowany
na MNÂ nad ma∏˝owinà nosowà dolnà (MND).
Autorzy zauwa˝ajà, ˝e zmiany polipowate nie
wyst´pujà w obr´bie MND, co prawdopodobnie
wynika z innej embriogenezy tej struktury
anatomicznej, która jest utworzona przez koÊç
ma∏˝owiny nosowej dolnej. MNÂ rozwija si´ na-
tomiast z koÊci sitowej. Przypuszczajà, ˝e MNÂ
tworzy barier´ ograniczajàcà przemieszczanie
si´ alergenów zawartych w strumieniu wdy-
chanego powietrza do rejonu kompleksu ujÊcio-
wo-przewodowego, dzi´ki czemu zmniejsza si´
ryzyko rozwoju stanu zapalnego w zatokach.
Z tego te˝ powodu w poczàtkowym okresie
proces zapalny b∏ony Êluzowej ogranicza si´
do rejonu Êrodkowego pi´tra jam nosa. 

Fot. 2. CCAD – charakterystyczne obrazy zmian
zapalnych w rejonie ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej w
badaniu TK (ze zbiorów DelGaudio –  druk za zgodà)

Fot. 3. Obraz TK zatok przynosowych u pacjenta z za-
awansowanym CCAD uwidaczniajàcy charaktery-
styczne zmiany w obr´bie Êrodkowego pi´tra z przej-
Êciem na przyÊrodkowà cz´Êç zatok sitowych (ze
zbiorów DelGaudio – druk za zgodà)
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ROZPOZNANIE
W badaniu podmiotowym stwierdza si´ cha-

rakterystyczne dla PZZP objawy: uczucie rozpie-
rania twarzy, upoÊledzenie dro˝noÊci nosa, upo-
Êledzenie w´chu, katar oraz typowe dla alergii
objawy: kichanie i sw´dzenie oczu (White i in.
2014). U cz´Êci pacjentów obserwuje si´ wyst´-
powanie atopii bàdê astmy atopowej trwajàcej
od dzieciƒstwa (Grayson i in. 2019). W badaniu
przedmiotowym kluczowe znaczenie ma bada-
nie endoskopowe jam nosa, które w przypadku
CCAD pozwala stwierdziç:

● polipy i/lub obrz´k polipowaty w obr´bie 
b∏ony Êluzowej MNÂ widoczne ju˝ we 
wczesnej postaci choroby (White i in. 2014).
Zmiany te w poczàtkowym okresie choroby
sà zlokalizowane na przednio-dolnym brze-
gu MNÂ i majà charakterystyczny wyglàd, 
który zosta∏ opisany przez Hamizana 
i wspó∏pracowników (2017) jako „pó∏prze-
zroczyste, przypominajàce winogrona wy-
puk∏oÊci” (fot. 5).

● obecnoÊç zmian polipowatych o „wodni-
stym charakterze” równie˝ na MNG oraz 
tylno-górnej cz´Êci przegrody nosa (Del-
Gaudio i in. 2017). 

● obecnoÊç zmian polipowatych w rejonie
wyrostka haczykowatego u pacjentów, 
u których MNÂ niewystarczajàco os∏ania 
przewód nosowy Êrodkowy (DelGaudio 
i in. 2017).

Abdullah ze wspó∏pracownikami (2020)
przeprowadzili u chorych z rozpoznanym CCAD
ocen´ stopnia zaawansowania zmian polipowa-
tych jam nosa w badaniu endoskopowym za po-
mocà skali Lund-Kennedy’ego i wykazali w tej
grupie chorych wyst´powanie wy˝szych warto-
Êci w porównaniu z pacjentami z innymi fenoty-
pami PZZP, ale wykluczonym CCAD. Hamizan
i wspó∏pracownicy (2017) zzauwa˝ajà, ˝e sto-
pieƒ zaawansowania zmian zapalnych b∏ony
Êluzowej jam nosa mo˝e byç zdeterminowany
przez stosowane leki przeciwzapalne. Zwracajà
uwag´, ˝e stosowane przez pacjentów glikokorty-
kosteroidy (GKS) donosowe mog∏y zmniejszyç
stopieƒ zaawansowania polipów/zmian zapalnych
stwierdzanych w badaniu endoskopowym.

Fot. 4. (A) Charakterystyczny obraz endoskopowy zaawansowanych zmian polipowatych w CCAD. 
(B) TK zatok przynosowych u pacjenta z zaawansowanà postacià CCAD 
(ze zbiorów DelGaudio – druk za zgodà) 

A B

Fot. 5. Obraz endoskopowy zaawansowanej postaci
CCAD (ze zbiorów DelGaudio – druk za zgodà)
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Badanie tomografii komputerowej zatok
przynosowych (TK) jest integralnà cz´Êcià pro-
cesu rozpoznawania CCAD. Klasyczny obraz ba-
dania TK zatok przynosowych w grupie chorych
z CCAD uwidacznia: 

● zwi´kszonà g´stoÊç i gruboÊç tkanek 
mi´kkich w Êrodkowej cz´Êci jam nosa,

● prawid∏owà b∏on´ Êluzowà du˝ych zatok 
przynosowych lub z ewentualnym jej po-
grubieniem, które obejmuje wy∏àcznie 
Êcian´ przyÊrodkowà,

● skoÊne ustawienie MNÂ jako nast´pstwo 
lateralizacji jej blaszki kostnej przez poli-
powato przeroÊni´tà/obrz´kni´tà b∏on´ 
Êluzowà Êrodkowego pi´tra jam nosa 
(Roland i in. 2020),

● pogrubienie b∏ony Êluzowej przegrody 
nosa (Roland i in. 2020),

● ca∏kowite zaj´cie zatok przynosowych 
wyst´pujàce tylko w zaawansowanym 
stadium choroby (Hamizan i in. 2018), 

● „zm´tnienie” szczeliny w´chowej w za-
awansowanym stadium CCAD (Roland 
i in. 2020).

Podczas oceny stopnia zaawansowania zmian
zapalnych w zatokach przynosowych w obrazach
TK za pomocà skali Lund-MacKaya uzyskano ni˝-
sze wartoÊci w porównaniu z innymi fenotypami
PZZP. Wynika to z charakterystycznej, centralnej
lokalizacji CCAD we wczesnym stadium choroby
(Hamizan i in. 2018, Marcus i in. 2020). Ca∏kowite
zacienienie zatok stwierdzane w zaawansowanym
stadium CCAD w znaczàcym stopniu utrudnia dia-
gnostyk´ ró˝nicowà z innymi fenotypami PZZP
(DelGaudio i in. 2017). 

ALERGIA a CCAD
U wi´kszoÊci pacjentów z CCAD wspó∏wy-

st´powanie alergii wziewnej rozpoznaje si´
na podstawie dodatnich wyników testów skór-
nych lub in vitro wykrywajàcych swoiste IgE
(DelGaudio 2020, Edwards i in. 2022). Przewle-
k∏e dzia∏anie alergenów na b∏on´ Êluzowà MNÂ
jest uwa˝ane za g∏ówny czynnik inicjujàcy roz-
wój zapalenia w jej obr´bie, a przed∏u˝ona eks-
pozycja struktur Êrodkowego pi´tra jam nosa
na alergen doprowadza do rozwini´cia si´ pe∏no-
objawowej postaci choroby (DelGaudio i in.
2017). W przypadku pacjentów z CCAD najcz´-
Êciej rozpoznaje si´ nadwra˝liwoÊç na roztocza
kurzu domowego (g∏ównie Dermatophagoides
pteronyssinus i Dermatophagoides farinae).
Uwa˝ane sà one za najwa˝niejszy alergen zwià-
zany z charakterystycznym obrazem radiologicz-
nym CCAD (Hamizan i in. 2018, Abdullah i in.
2020). WÊród innych alergenów wywo∏ujàcych

odpowiedê zapalnà u pacjentów z CCAD wymie-
nia si´ m.in.: Blatella germanica (karaczan pru-
sak), mieszanka pleÊni z rodzaju: Penicillinum,
Cladosporinum, Aspergillus, alergeny kota i psa,
jak równie˝ py∏ki traw: Cynodon dactylon, Lolium
perenne, Phleum pratense, Poa pratensis, Sor-
ghum halepense i Paspalum notatum (White,
Rotella i DelGaudio 2014, DelGaudio i in. 2017,
Hamizan i in. 2018). Grayson i wspó∏pracownicy
(2019) zaznaczajà, ˝e uczulenie na alergeny wy-
st´pujàce sezonowo stwierdza si´ rzadko u pa-
cjentów z tym fenotypem PZZP. Wspó∏wyst´po-
wanie alergii wziewnej w CCAD, AFRS i AERD
jest cz´stsze ni˝ w innych fenotypach PZZP. Po-
zytywny wynik testów alergicznych stwierdzono
u 100% pacjentów z AFRS, 92,6% pacjentów
z CCAD oraz 77,3% pacjentów z AERD (Marcus
i in. 2020) (ryc. 2). 

ASTMA a CCAD
Astma atopowa jest spowodowana zapale-

niem zwiàzanym z nadprodukcjà cytokin Th2
wp∏ywajàcym na uwalnianie IgE i w konse-
kwencji mediatorów procesu zapalnego w CCAD
w wyniku odpowiedzi na alergen wziewny
(Grayson i in. 2019, Marcus i in. 2020, Steehler
i in. 2021). Marcus i wspó∏pracownicy (2020)
uwa˝ajà, ̋ e wspólne mechanizmy powodujàce za-
równo nadwra˝liwoÊç typu I (atopi´), jak i astm´
atopowà mog∏yby wskazywaç na wyst´powanie
zale˝noÊci mi´dzy obecnoÊcià astmy atopowej
a rozwojem CCAD. Jednak w przeprowadzonych
badaniach zauwa˝ono, ˝e pomimo cz´stego
wyst´powania atopii u pacjentów z CCAD astma
wyst´puje u nich rzadziej ni˝ w innych feno-
typach PZZP. W przypadku pacjentów z CCAD
cz´stoÊç wyst´powania astmy wynosi∏a 17,1%,
u pacjentów z AFRS – 19%, natomiast z AERD
– 100% (ryc. 3). Nale˝y jednak mieç na uwadze,
˝e atopia jest czynnikiem sprzyjajàcym rozwojo-
wi astmy w dzieciƒstwie, tymczasem astma wie-
ku doros∏ego cz´sto nie ma zwiàzku z reakcjami
alergicznymi. Marcus i wspó∏pracownicy (2020)
postawili hipotez´, ˝e struktury Êrodkowego
pi´tra jam nosa pe∏nià funkcj´ filtra, w wyniku
czego zmniejszajà dost´p dla alergenów do dol-
nych dróg oddechowych, co mo˝e ograniczaç
cz´stoÊç wyst´powania astmy w tej grupie
chorych. Mechanizm ten mo˝e skutkowaç „prze-
cià˝eniem” struktur Êrodkowego pi´tra jam
nosa, powodujàc, ̋ e mechanizm ochronny zosta-
je „pokonany”, a dolne drogi oddechowe stajà si´
bardziej nara˝one na dzia∏anie alergenów. Autorzy
zaznaczyli równie˝, ˝e przekroczenie progu filtro-
wania struktur Êrodkowego pi´tra jam mo˝e pomóc
w wyjaÊnieniu progresji rozwoju polipów zatok
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ROZPOZNANIE
CCAD rozpoznaje si´ na podstawie:
● badania podmiotowego, które wskazuje

na wyst´powanie PZZP i atopii,

w wyniku zmienionego przep∏ywu strumienia po-
wietrza i zwi´kszonej ekspozycji przewodu noso-
wego Êrodkowego i górnego na alergeny wziewne. 

▲

Rycina 2. Wspó∏wyst´powanie alergii w ró˝nych fenotypach PZZPzP wg Marcus i in. (2020) 

AERD – choroba dróg oddechowych zaostrzana przez aspiryn´
AFRS – alergiczne grzybicze zapalenie zatok przynosowych
CCAD – choroba Êrodkowego pi´tra jam nosa
CRSwNP/CC – przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych z zaj´ciem Êrodkowego pi´tra jam nosa
CRSwNP NOS – przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych gdzie indziej nie wymienione

Rycina 3. Wspó∏wyst´powanie astmy w ró˝nych fenotypach PZZPzP wg Marcus i in. (2020) 

AERD – choroba dróg oddechowych zaostrzana przez aspiryn´
AFRS – alergiczne grzybicze zapalenie zatok przynosowych
CCAD – choroba Êrodkowego pi´tra jam nosa
CRSwNP/CC – przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych z zaj´ciem Êrodkowego pi´tra jam nosa
CRSwNP NOS – przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych gdzie indziej nie wymienione
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● badania przedmiotowego, w którym 
stwierdza si´ charakterystyczne zmiany: 
– polipy nosa i/lub zmiany polipowato-

-obrz´kowe w rejonie MNÂ, uwidaczniane 
w badaniu endoskopowym jam nosa,

– atopi´ potwierdzonà pozytywnym wyni-
kiem testów skórnych lub in vitro,

● badaƒ dodatkowych – charakterystycznych
zmian stwierdzanych w badaniu TK:
– zmiany zapalne (zacienienia) w Êrodko-

wej cz´Êci jam nosa oraz w przyÊrodko-
wej cz´Êci zatok sitowych. 

Postawienie prawid∏owego rozpoznania jest
kluczowe w procesie dalszego leczenia.

LECZENIE
Standardem leczenia pacjentów z CCAD jest

glikokortykosteroidoterapia (GKS) donosowa.
Wspó∏czeÊnie celowe mo˝e byç zalecenie stoso-
wania preparatów z∏o˝onych, w których sk∏ad
wchodzà GKS i lek przeciwhistaminowy. W przy-
padkach nawracajàcych zapaleƒ zatok przyno-
sowych lub znaczàcej niedro˝noÊci nosa, spowo-
dowanej przez rozleg∏e polipy nosa, mo˝liwe jest
zastosowanie krótkotrwa∏ego kursu GKS doust-
nymi. Obecnie dopuszcza si´ tak˝e zastosowanie
immunoterapii, jeÊli stan zapalny z silnymi obja-
wami alergii nasila si´ oraz wyst´puje znaczny
obrz´k b∏ony Êluzowej. U pacjentów, którzy nie
odpowiadajà na immunoterapi´ i alergia nie jest
dobrze kontrolowana lekami donosowymi, a któ-
rzy majà wysokie st´˝enie IgE w surowicy, mo˝-
liwe jest zastosowanie leczenia biologicznego
omalizumabem (anty-IgE) (Grayson i in. 2019). 

Utrzymywanie si´ objawów oraz polipów
nosa i/lub zmian polipowato-obrz´kowych w ba-
daniu endoskopowym, mimo zastosowanego le-
czenia farmakologicznego, stanowi rekomenda-
cj´ do leczenia operacyjnego (White i in. 2014). 

Ze wzgl´du na charakter CCAD wskazana
jest ograniczona ingerencja chirurgiczna, tzn.
usuni´cie polipów i/lub zmienionej polipowato
tkanki oraz otwarcie i udro˝nienie ujÊç wtórnie
zaj´tych zatok przynosowych. Uwzgl´dniajàc
hipotetycznà rol´ MNÂ w patogenezie CCAD,
zalecana jest tylko ograniczona jej resekcja oraz
jak najbardziej zachowawcza ingerencja chirur-
giczna w rejonie kompleksu ujÊciowo-przewodo-
wego. Takie post´powanie ma na celu zapobie-
ganie zwi´kszeniu ekspozycji b∏ony Êluzowej
operowanego regionu na wdychane alergeny
(DelGaudio i in. 2017, 2020, Steehler i in. 2021).
W przypadkach zbyt radykalnej ingerencji chi-
rurgicznej, w wyniku szerokiego otwarcia ujÊç
zatok mo˝e bowiem dochodziç do wi´kszego
nara˝enia b∏ony Êluzowej operowanego rejonu

na wdychane alergeny, co b´dzie skutkowaç
nasileniem przebiegu choroby. Zaobserwowano
równie˝, ̋ e wraz ze wzrostem liczby przeprowa-
dzonych operacji zatok wzros∏a cz´stoÊç wyst´-
powania polipów na przegrodzie nosa (DelGau-
dio 2020). 

Po przeprowadzonym leczeniu chirurgicz-
nym niezb´dna jest kontynuacja leczenia farma-
kologicznego, która zapewnia istotnà popraw´
klinicznà oraz lepszà kontrol´ przebiegu choroby
(DelGaudio i in. 2017). Konieczne jest równie˝
regularne przeprowadzanie kontrolnych badaƒ
endoskopowych (Steehler i in. 2021).

DIAGNOSTYKA RÓ˚NICOWA 
W przypadku podejrzenia CCAD diagnosty-

ka ró˝nicowa powinna obejmowaç takie jednost-
ki chorobowe, jak: chorob´ dróg oddechowych
zaostrzanà przez aspiryn´, nieeozynofilowe
przewlek∏e zapalenia dróg oddechowych oraz
alergiczne grzybicze zapalenie zatok przynoso-
wych. Prawid∏owe postawienie rozpoznania
umo˝liwia zastosowanie optymalnego leczenia.

Choroba dróg oddechowych zaostrzana
przez aspiryn´ (ang. aspirin exacerbated respi-
ratory disease, AERD) – w przypadku nawroto-
wego AERD polipy cz´sto wyst´pujà w Êrodko-
wym pi´trze jam nosa i polu w´chowym. Majà
jednak bardziej w∏óknisty charakter w porówna-
niu z bardziej wodnistymi polipami wyst´pujà-
cymi w CCAD. Poza tym AERD powoduje zmiany
o charakterze obrz´kowym w zatokach, podobne
do zmian wyst´pujàcych w innych nieatopowych
zapaleniach zatok przynosowych. U wszystkich
pacjentów z rozpoznanym AERD stwierdzono
nadwra˝liwoÊç na aspiryn´ i niesteroidowe leki
przeciwzapalne oraz astm´, co jest kolejnà cechà
ró˝nicujàcà AERD od CCAD (DelGaudio i in. 2017).

Nieeozynofilowe przewlek∏e zapalenie zatok
przynosowych – podstawà rozpoznania non-eCRS
jest ocena histologiczna pobranej tkanki z okre-
Êleniem liczby eozynofili, która powinna byç
mniejsza ni˝ 10 w polu widzenia. W przeciwieƒ-
stwie do CCAD wyniki alergicznych testów
skórnych u pacjentów sà negatywne. W badaniu
endoskopowym stwierdza si´ zmienionà zapal-
nie b∏on´ Êluzowà nosa oraz Êluzowo-ropnà wy-
dzielin´. W obrazie radiologicznym non-eCRS
zacienienie zatok mo˝e byç trudne do odró˝nie-
nia od zmian zapalnych wyst´pujàcych w zato-
kach w przebiegu CCAD i innych eozynofilowych
PZZP. Warto zauwa˝yç, ˝e w wyniku trwajàcego
procesu zapalnego w badaniu TK obserwuje si´
zacienienie w obr´bie wszystkich zatok (Fokkens
i in. 2020, Grayson i in. 2019). 
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Alergiczne grzybicze zapalenie zatok przy-
nosowych (ang. allergic fungal rhinosinusitis,
AFRS) – rozpoznaje si´ na podstawie wyst´po-
wania rozleg∏ych polipów nosa, obecnoÊci aler-
gicznej mucyny z nieinwazyjnymi strz´pkami
grzybiczymi widocznymi w badaniu mikroskopo-
wym, charakterystycznych zmian radiologicz-
nych oraz nadwra˝liwoÊci na grzyby. ObecnoÊç
alergii u pacjentów z AFRS jest cz´sta i, tak jak
w przypadku pacjentów z CCAD, oznacza praw-
dopodobny czynnik wywo∏ujàcy chorob´. Astma
jest rozpoznawana rzadko i nie ma zwiàzku
z procesem chorobowym (Marcus i in. 2020).
ObecnoÊç charakterystycznych zmian w b∏onie
Êluzowej Êrodkowego pi´tra jam nosa – polipy
i/lub zwyrodnienie polipowate MNÂ – stwierdza
si´ zarówno w przypadku CCAD, jak i AFRS (Del-
Gaudio 2020) (tab. I).

PODSUMOWANIE
Choroba Êrodkowego pi´tra jam nosa

(CCAD) jest fenotypem pierwotnego, uogólnio-
nego PZZP typu 2. U pacjentów z tà chorobà
stwierdza si´ wspó∏wyst´powanie alergii
wziewnej. CCAD rozpoznaje si´ na podstawie
charakterystycznych objawów dla PZZP, alergii
oraz charakterystycznych zmian w badaniach
TK zatok. W badaniu endoskopowym jam nosa
stwierdza si´ polipy i/lub obrz´k polipowaty
b∏ony Êluzowej MNÂ oraz zmiany polipowate
o „wodnistym charakterze” wyst´pujàce
na ma∏˝owinie nosowej górnej i tylno-górnej
cz´Êci przegrody nosa. Podstawà leczenia sà GKS
donosowe, a w przypadku bardziej zaawansowa-
nego stadium choroby leczenie operacyjne.
Celem leczenia chirurgicznego jest usuni´cie
zmienionej polipowato b∏ony Êluzowej oraz

Tabela I. Charakterystyka poszczególnych fenotypów PZZP  (DelGaudio i in. 2017)

Fenotypy Badanie Badanie TK Wyst´powanie Nadwra˝liwoÊç na Status 
PZZP endoskopowe astmy aspiryn´ i NLPZ alergiczny

PZZPzP Rozlane wodniste polipy, Ârodkowe pi´tro +/- - +/-
brak zmian polipowatych jam nosa  nie jest zaj´te,
na MNÂ, MNG, tylnej rozlane zapalenie zatok
cz´Êci przegrody nosa

PZZPbP Brak polipów Ârodkowe pi´tro jam nosa 
nie jest zaj´te, 
rozlane zapalenie zatok +/- - +/-

AFRS Rozlane wodniste polipy, Zmiany jednostronne lub +/- - +
cz´sta obecnoÊç zmian asymetryczne, przebudowa
polipowatych na MNÂ, koÊci, niejednorodny
MNG oraz tylnej cz´Êci sygna∏ w zatokach
przegrody nosa

AERD Rozlane w∏ókniste polipy Rozlane zapalenie zatok, + + +/-
pogrubienie b∏ony Êluzowej 
Êrodkowego pi´tra jam nosa

AR Brak polipów Zatoki przejrzyste +/- - +

CCAD Wodniste zmiany Zaj´cie Êrodkowego pi´tra +/- - +
polipowate obecne jam nosa
na MNÂ, MNG oraz tylnej 
cz´Êci przegrody nosa

PZZPzP – przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa
PZZPbP – przewlek∏e zapalenie zatok bez polipów nosa
AFRS – alergiczne grzybicze zapalenie zatok przynosowych,
AERD – choroba dróg oddechowych zaostrzana przez aspiryn´
AR – alergiczne zapalenie zatok przynosowych 
CCAD – choroba Êrodkowego pi´tra jam nosa

+ obecna
+/- mo˝e byç obecna
- nieobecna
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udro˝nienie ujÊç wtórnie  zaj´tych du˝ych zatok
przynosowych. Zalecana jest tylko ograniczona
resekcja MNÂ oraz jak najbardziej zachowawcza
ingerencja chirurgiczna w rejonie kompleksu
ujÊciowo-przewodowego. ●
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POROZMAWIAJMY O TRACHEOTOMII
dr hab. med. Andrzej Skorek

LET’S TALK ABOUT TRACHEOTOMY
Tracheotomy is the oldest and most frequently per-
formed otolaryngological procedure. Its history is
over 6000 years old. There are discrepancies in the
nomenclature of the procedure: tracheotomy vs tra-
cheostomy. The work is a review of the literature,
extended by the author's own experience. Autor
presents the current indications and complications
after this procedure, as well as new techniques for
performing the procedure.

(Mag. ORL, 2022, 83, XXI, 73–78)

Key words: 
tracheotomy, tracheostomy, history, indications,
complications 

Tracheotomia wcià˝ pozostaje jednym
z pierwszych zabiegów chirurgicznych koniecz-
nych do opanowania w d∏ugim procesie uczenia
w ramach specjalizacji z otolaryngologii. Umiej´t-
noÊç jej wykonywania jest nierzadko podstawà
decyzji prze∏o˝onych o dopuszczeniu do pe∏nienia
dy˝urów lekarskich z dziedziny otolaryngologii.
Skala trudnoÊci wykonania tego zabiegu pozostaje
ró˝na. Zale˝y od schorzenia b´dàcego wskazaniem
do jej przeprowadzenia, od uwarunkowaƒ anato-
micznych u chorego, doÊwiadczenia zespo∏u ope-
rujàcego, ale równie˝ od iloÊci czasu, który mamy
na wykonanie tej operacji.

Tracheotomia czy tracheostomia?
W dost´pnym piÊmiennictwie funkcjonujà

oba poj´cia, niekiedy u˝ywane zamiennie. Czy sà
to dwa ró˝ne zabiegi? Ich istota pozostaje taka
sama: nale˝y otworzyç tchawic´ i umo˝liwiç do-
p∏yw powietrza/gazów medycznych z zewnàtrz
do jej Êwiat∏a (Olszewski i in. 2007). Ró˝nice
wynikajà natomiast z tego, ˝e w przypadku tra-
cheostomii ∏àczymy b∏on´ Êluzowà tchawicy ze
skórà, podczas gdy w tracheotomii zszywamy
skór´ dooko∏a rurki. Oczywisty pozostaje fakt,
˝e w poj´ciu tracheostomii zawiera si´ trache-
otomia. Po∏àczenie b∏ony Êluzowej ze skórà mo˝e
byç cz´Êciowe (odcinkowe) lub ca∏kowite. Czy
jednak po∏àczenie cz´Êciowe to ju˝ tracheo-
stomia?   Wed∏ug „Oxford English Dictianary”
tracheotomy = tracheostomy (2005). W piÊmien-
nictwie niekiedy w jednej pracy oba poj´cia sà
stosowane zamiennie (Botti i in. 2021, Chorath
i in. 2021). Raimonde i wspó∏pracownicy (2022)
wskazujà, ˝e istnieje niewielka ró˝nica tech-
niczna pomi´dzy obiema procedurami, jednak
terminy te sà potocznie u˝ywane zamiennie. Po-
s∏ugujàc si´ tymi poj´ciami, nale˝y uwzgl´dniç
kryterium czasu, tj. po∏àczenie trwa∏e vs po∏à-
czenie czasowe lub po∏àczenie nieodwracalne
vs odwracalne. W moim g∏´bokim przekonaniu
to okreÊlenie (a nie czysto akademickie) jest
niezwykle wa˝ne i determinuje sposób dalszego
post´powania z chorymi. 

HISTORIA TRACHEOTOMII

Bez wàtpienia tracheotomia to najstarszy,
wcià˝ wykonywany zabieg chirurgiczny w histo-
rii medycyny, który jest dokumentowany od po-
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nad 6000 lat. Pahor (1992) i Weir (2022) wspo-
minajà o obrazach na p∏ytkach znalezionych
w grobowcach w Abydos i Sakkarze (2900 lat
p.n.e.), na których król Aha lub Djera z pierwszej
dynastii staro˝ytnego Egiptu wykonujà zabieg
rozci´cia szyi. Uk∏ad ramion i napisy sugerujà
przekazywanie ˝ycia przez lekarza osobie sie-
dzàcej naprzeciwko. W historii tracheotomii
swoje miejsce majà lekarze staro˝ytnej Grecji,
Rzymu, Chin i Indii (m.in. Hipokrates, Asklepiades
z Bithynii, Galenus, Casserius, Antyllus), ale rów-
nie˝ Aleksander Wielki, który wed∏ug przekazów
mia∏ wykonaç zabieg otwarcia tchawicy u ˝o∏nie-
rza, który zakrztusi∏ si´ koÊcià (Pierson 2005).

Na przestrzeni wieków zmienia∏y si´ tech-
niki wykonywania tracheotomii, narz´dzia do jej
przeprowadzenia oraz wskazania. Bezsprzecznie
ojcem koncepcji wspó∏czesnej tracheotomii
pozostaje Chevalier Jackson. To on przedstawi∏
wskazania do wykonania zabiegu, usystematyzo-
wa∏ jego technik´, zaproponowa∏ w∏asny zestaw
narz´dzi. Uwagi zawarte w jego publikacjach sà
do dziÊ uwa˝ane za „kroki milowe” tracheotomii:
„jeÊli zaczynasz myÊleç o wykonaniu tracheoto-
mii (u swojego pacjenta), to nie czekaj i jà wy-
konaj”; „crikotyrotomia (konikotomia) du˝o cz´-
Êciej daje zw´˝enia dróg oddechowych”; „nie ma
przeciwwskazaƒ do tracheotomii”. Jacksonowi
zawdzi´czamy równie˝ wprowadzenie poj´cia
„przestrzeni bezpiecznej” chirurgicznie na szyi,
zwrócenie uwagi na niezwykle wa˝ne odpowied-
nie u∏o˝enie chorego („wa∏ek pod plecy”) do za-
biegu oraz na zachowanie Êciany b∏oniastej
tchawicy podczas kaszlu (szczególnie u dzieci).
Ta ostatnia uwaga zosta∏a okreÊlona jako jedna
z pu∏apek zabiegu (Ch. Jackson, Ch.L. Jackson
1939 i wczeÊniejsze). 

W zwiàzku z historià tracheotomii nale˝y
wspomnieç równie˝ o pacjentach, u których za-
bieg ten lub zaniechanie jego wykonania mia∏y
brzemienne skutki. G. Washington, pierwszy
prezydent USA, w dwa lata po zakoƒczeniu swo-
jej prezydentury, 14 grudnia 1799 r., ci´˝ko za-
chorowa∏ „na gard∏o”. Po kilku godzinach zg∏a-
sza∏ nasilenie dusznoÊci, dysfagi´ i odynofagi´
(prawdopodobnie ropieƒ/zapalenie nag∏oÊni).
Zastosowane leczenie kilkukrotnymi upustami
krwi – ∏àcznie oko∏o 80 uncji (ponad 2 l) – nie
przynios∏o spodziewanych skutków. Zebrane
konsylium, sk∏adajàce si´ z trzech lekarzy, nie
podj´∏o decyzji o tracheotomii, choç jeden z leka-
rzy (E.C. Dick) rekomendowa∏ jej wykonanie.
Wkrótce chory zmar∏ wÊród objawów ostrej nie-
wydolnoÊci oddechowej (Pierson 2005). Z Kolei J.F.
Kennedy, 35. prezydent USA, zmar∏ w wyniku
zamachu 22 listopada 1963 r. Zamachowiec

strzela∏ trzy razy: pierwsza kula, chybiona,
rani∏a jednego z przechodniów. Rana wlotowa
drugiej kuli znajdowa∏a si´ na karku, a rana wy-
lotowa pomi´dzy chrzàstkami tarczowatà i pier-
Êcieniowatà na przedniej powierzchni szyi, trzecia
kula zaÊ dosi´gn´∏a g∏owy prezydenta. Przejazd
limuzyny prezydenckiej do najbli˝szego szpitala
– Parkland Memorial – zajà∏ oko∏o 8 minut. Po intu-
bacji wykonanej w izbie przyj´ç przez m∏odego re-
zydenta chirurgii Ch.J. Carrico stwierdzono du˝y
przeciek gazów. Wezwany lekarz specjalista M.O.
Perry zaintubowa∏ prezydenta, poszerzajàc ran´
wylotowà na szyi. Niestety, pomimo intensyfikacji
terapii chory zmar∏. Wst´pne badania poÊmiertne
wykaza∏y dwie rany postrza∏owe na g∏owie (wlo-
towà i wylotowà), jednà ran´ postrza∏owà na tyl-
nej powierzchni szyi oraz ran´ po tracheotomii
(konikotomii?). Wszystko to leg∏o u podstaw teorii
o kilku zamachowcach strzelajàcych z ró˝nych kie-
runków (van de Laar 2019).

PO CO ROBIMY TRACHEOTOMI¢?

Raimonde ze wspó∏pracownikami (Raimon-
de i in. 2022) wÊród wskazaƒ do zabiegu wyró˝-
niajà pilne oraz elektywne, jednak w obu sytu-
acjach bezpoÊrednim celem wykonania zabiegu
pozostaje otwarcie tchawicy i umo˝liwienie do-
tarcia powietrza/gazów medycznych z zewnàtrz
do jej Êwiat∏a. Dzi´ki temu zmniejsza si´ prze-
strzeƒ martwa, co wynika z ró˝nicy d∏ugoÊci ru-
rek: oko∏o 10 cm rurkà tracheotomijnà w porów-
naniu z oko∏o 35 cm rurkà intubacyjnà. Jednak
praca Mohra i wspó∏pracowników udowadnia, ̋ e
brak jest statystycznie znamiennej ró˝nicy
w zmniejszeniu przestrzeni martwej u pacjen-
tów po tracheotomii, jak równie˝ brak widocznej
poprawy w mechanice oddychania (Morh i in.
2001). Natomiast zdecydowanie poprawia si´
mo˝liwoÊç wykonania skutecznej toalety dróg
oddechowych. Jednak ta w rezultacie zale˝y
przede wszystkim od Êrednicy rurki tracheoto-
mijnej. Poza tym d∏ugoÊç rurek ma istotny
wp∏yw na zmniejszenie poda˝y leków sedacyj-
nych (Adly i in. 2018).

Kolejnym wskazaniem do wykonania zabie-
gu jest przed∏u˝ona intubacja. O ile przyczyna
wykonania zabiegu w tym przypadku pozostaje
jasna: chcemy uniknàç zw´˝enia, ziarninowania,
bliznowacenia w krtani i gardle, o tyle definicja
przed∏u˝onej intubacji pozostaje nieprecyzyjna.
Watson (1983) uwa˝a, ˝e przed∏u˝ona intubacje
to taka, która trwa ponad 14 dni. Zdaniem autorów
podr´cznika Cumingsa przed∏u˝ona intubacja to
taka, która trwa d∏u˝ej, ni˝ wymaga tego zabieg
operacyjny (Flint i in. 2010). Z kolei Whited
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(1983) wyliczy∏, ˝e zw´˝enie w spoidle tylnym
wyst´puje u 14% pacjentów zaintubowanych
ponad 10 dni, u 5% zaintubowanych od 6 do 10 dni
i u ˝adnego zaintubowanego krócej ni˝ 5 dni.
Wi´kszoÊç autorów jest zgodna, ˝e przedzia∏
czasowy 1–14 dni jest optymalny. Adly i wspó∏-
pracownicy (2018) w metaanalizie obejmujàcej
23 publikacje stwierdzili, ˝e wczesna (przed siód-
mym dniem) tracheotomia w grupie doros∏ych
wp∏ywa na zmniejszenie cz´stoÊci szpitalnych
zapaleƒ p∏uc, ÊmiertelnoÊci, czasu trwania wenty-
lacji i d∏ugoÊci pobytu na oddzia∏ach intensywnej
terapii (OIT). Natomiast w grupie pediatrycznej
skraca czas trwania wentylacji mechanicznej oraz
d∏ugoÊç pobytu na OIT, ale nie wp∏ywa na cz´stoÊç
zapaleƒ p∏uc. Durbin (2010) nie znalaz∏ ró˝nicy
w ÊmiertelnoÊci w zale˝noÊci od czasu wykonania
zabiegu. W naszym oÊrodku staramy si´ wykony-
waç tracheotomie w 7 dobie intubacji.

Nast´pnym wskazaniem do zabiegu jest
ostra niewydolnoÊç oddechowa zwiàzana z obec-
noÊcià cia∏a obcego, nowotworu, obrz´ku w wy-
niku reakcji anafilaktycznej, zapalenia, oparze-
nia/penetrujàcego urazu w obr´bie gard∏a i/lub
krtani, szybko narastajàcego krwiaka w gar-
dle/krtani. Ka˝da tego rodzaju sytuacja kliniczna
niesie ze sobà olbrzymi stres dla operatora i wy-
maga opanowania, pewnoÊci dzia∏ania i szyb-
koÊci. Istniejà równie˝ wskazania do zabiegu,
przy których decyzja musi byç podejmowana ko-
legialnie/interdyscyplinarnie, takie jak na przy-
k∏ad zw´˝enie podg∏oÊni, pora˝enia obu nerwów
krtaniowych dolnych i inne wrodzone/nabyte za-
burzenia nerwowo-mi´Êniowe, podg∏oÊniowe
zapalenie krtani, przewlek∏a aspiracja pokarmu
do dolnych dróg oddechowych, zespó∏ obturacyj-
nych bezdechów podczas senu oporny na inne
sposoby terapii. Nie nale˝y si´ w tej sytuacji wa-
haç przed zaproszeniem do konsylium pediatry,
chirurga, neurologa czy pulmonologa. 

NOWE TECHNIKI WYKONANIA ZABIEGU

Tracheotomie przezskórne
Kto powinien wykonywaç ten zabieg? Odpo-

wiedê pozornie jest prosta – ten kto umie to ro-
biç. Jednak wi´kszoÊç modyfikacji wykonania
tracheotomii pochodzi spoza Êrodowiska otolaryn-
gologów. Argumentacja tych zmian jest ró˝na:
skrócenie czasu zabiegu, mo˝liwoÊç wykonywa-
nia go przez innych: chirurgów, anestezjologów
czy sanitariuszy (w warunkach pola walki). Shel-
den i wspó∏pracownicy (1955) (neurochirurdzy)
przedstawili sposób wykonania zabiegu z u˝y-
ciem ig∏y fiksacyjnej (podciàgajàcej Êcian´ tcha-
wicy do skóry) oraz troakaru i rurki wyposa˝onej

w element tnàcy. Z kolei chirurdzy Toy i Weinstein
(1969) po raz pierwszy zastosowali metalowy
dilatator, po którym (po wczeÊniejszym naci´ciu
skóry) umieszczano rurk´ tracheotomijnà
w tchawicy. W 1985 r. zespó∏ torakochirurgów
i anestezjologów (Ciaglia, Firsching i Syniec
1985) po raz pierwszy przedstawi∏ swoje do-
Êwiadczenia z u˝yciem sposobu wzorowanego
na metodzie Seldingera, stosowanej w arterio-
grafii. Metoda nazywana równie˝ minimalnie
inwazyjnà tracheotomià (MIT) lub cinglia blue
rhino (ang.) polega na wprowadzeniu do tchawi-
cy prowadnicy, po której wprowadza si´ coraz
szersze poszerzad∏a a˝ do dilatatora z nasuni´tà
rurkà tracheotomijnà. Metoda ta doczeka∏a si´
modyfikacji – prowadnic´ wprowadzanà do tcha-
wicy wyposa˝ono w balon ciÊnieniowy, w którym
po jego umieszczeniu w tkankach przedtchawi-
czych zwi´ksza si´ ciÊnienie do 7, a nast´pnie
do 11 atmosfer, uzyskujàc kana∏ tkankowy z ∏a-
twiejszym dost´pem do tchawicy (ang. cinglia
blue dolphin). W 1990 r. australijski chirurg
W.M. Griggs wraz z zespo∏em (Griggs i in. 1990)
przedstawi∏ w∏asnà modyfikacj´ poprzedniej
metody: jako dilatatora u˝ywa si´ w niej specjal-
nie zagi´tych kleszczyków, którymi po przeci´ciu
skóry wykonuje si´ tunel do tchawicy. Fantoni
(anestezjolg) i Ripamonti w 1997 r. przedstawili
swój autorski sposób wykonywania tracheotomii
metodà przezkrtaniowà. Rurka tracheotomijna
jest przeciàgana od wn´trza tchawicy (przez
krtaƒ) na zewn´trznà powierzchni´ szyi. Autorzy
podkreÊlajà atraumatycznoÊç i minimalnà inwa-
zyjnoÊç tej metody, wprowadzajàc poj´cie nie-
chirurgicznej tracheotomii. Frova (anestezjolog)
i Quintel w 2002 r. przedstawili zmodyfikowanà
wersj´ dilatatora wyposa˝onego dodatkowo
w element Êrubowy (PercuTwist). W moim prze-
konaniu te typy tracheotomii (a w∏aÊciwie tra-
cheopunkcji) nie sà zabiegami otolaryngolo-
gicznymi. Wszyscy autorzy podkreÊlajà korzyÊci
wynikajàce z szybkoÊci wykonania zabiegu
(30–90 s) i jego atraumatycznoÊci. Jednak w wi´k-
szoÊci przypadków warunki anatomiczne u cho-
rych, u których je wykonywano, by∏y zdecydowa-
nie ∏atwe. Technika wykonania zabiegu – dzia∏anie
na nierozpreparowane tkanki wysokim ciÊnie-
niem, preparowanie „na Êlepo” tkanek na szyi czy
podciàganie tchawicy za pomocà haka do skóry
szyi – mogà niestety sprzyjaç powstaniu wcze-
snych (np. krwawienia) lub póênych (np. zw´˝e-
nia) powik∏aƒ. Jednak w doniesieniach naukowych
jednooÊrodkowych, opisujàcych doÊwiadczenia
w obu wersjach zabiegu (przezskórnej i otwartej),
wykazano niewielkà ró˝nic´ w cz´stoÊci powik∏aƒ,
zaka˝eƒ rany, ÊmiertelnoÊci i wycenie procedury
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(Kearney i in. 2000, Park i in. 2013, Al-Ansari
i Hijazi 2006). Jedynie Kearney i wspó∏pracownicy
podajà wi´kszà ÊmiertelnoÊç (6% vs 0,6%) podczas
wykonywania zabiegu przezskórnego. Antonelli
i wspó∏pracownicy (2005) nie widzà ˝adnej sta-
tystycznej ró˝nicy w obu procedurach, w cz´sto-
Êci powik∏aƒ oraz skutecznoÊci leczenia, wska-
zujà jedynie na ró˝nice w jakoÊci ̋ ycia pacjentów
– lepszà u pacjentów z zabiegiem przezskórnym.
WÊród przeciwwskazaƒ do zabiegu przezskórne-
go wymienia si´: odmiennoÊci anatomiczne
na szyi (m.in. nieprawid∏owy przebieg naczyƒ,
przerost tarczycy), brak mo˝liwoÊci odgi´cia
kr´gos∏upa szyjnego, przebyta radioterapia na-
rzàdów g∏owy i szyi, niestabilnoÊç kr´gos∏upa
szyjnego, tracheomalacja, przebyta operacja
w obr´bie szyi, oty∏oÊç, niewielkie doÊwiad-
czenie zespo∏u terapeutycznego (Sahiner i Sahi-
ner 2017). Czy mamy si´ obawiaç, ̋ e zostaniemy
„pozbawieni” tego zabiegu i „wyparci” przez
anestezjologów? Zdecydowanie nie. Pelosi i Sever-
gnini (2004) uwa˝ajà, ˝e: „optymalna technika
tracheotomi nie istnieje; musimy odpowiednio jà
wykonç u danego pacjenta i we w∏aÊciwym czasie”.
Sukces terapeutyczny jest uwarunkowany perso-
nalizacjà terapii i „nasza” otolaryngologiczna
(otwarta) tracheotomia b´dzie wcià˝ wykonywana. 

Naci´cie tchawicy
Przeci´cie tchawicy jest kluczowym ele-

mentem zabiegu. Istniejà ró˝nie techniki jego
wykonania: od prostego przeci´cia mi´dzy-
chrzàstkowego wi´zad∏a obràczkowatego tcha-
wicy poprzez ró˝nego rodzaju przeci´cia lub wy-
ci´cia chrzàstek. Nale˝y pami´taç, ˝e chrzàstka
tchawicy jest chrzàstkà szklistà i stosunkowo
∏atwo jà z∏amaç, szczególnie u osób starszych.
Bjork w 1960 r. przedstawi∏ nowà technik´
otwarcia tchawicy. Polega∏a ona na wytworzeniu
p∏ata (p∏at Bjorka), który utworzony jest z przed-
nich (odci´tych) odcinków chrzàstek 2, 3 i 4 tcha-
wicy odci´tych od 1 chrzàstki i uszypu∏owanych
na b∏onie mi´dzychrzàstkowej 4 i 5 chrzàstki.
Powsta∏y w ten sposób p∏at jest nast´pnie wszy-
wany w skór´ szyi – w dolnej cz´Êci otworu tra-
cheotomijnego. Dzi´ki tej prostej technice du˝o
∏atwiejsza staje si´ wymiana rurki tracheotomij-
nej. P∏at Bjorka doczeka∏ si´ wielu modyfikacji
(m.in. Dukes 1970, Koltai 1998). Odmiennà
technik´ wykonania zabiegu przedstawili Elia-
char i wspó∏pracownicy (1984) W trakcie wyko-
nywania poziomego ci´cia chirurgicznego
na skórze w okolicy nadobojczykowej, przed-
tchawiczej, ci´cie prowadzi si´ ∏ukowato ugi´te
ku górze. Ten p∏at skórny w trakcie zabiegu przy-
szywa si´ do Êciany tchawicy. Równie˝ dzi´ki

temu ∏atwiejsza jest wymiana rurki tracheoto-
mijnej, a tym samym ∏atwiejsza jest opieka d∏u-
goterminowa. Nieco odmienne techniki wykona-
nia zabiegu przedstawili Koltai (1998) oraz Kita
ze wspó∏pracownikami (2017). Pierwszy zapro-
ponowa∏ wykonanie plastyki w ten sposób, ˝e
wykonuje si´ dwa ci´cia skórne na krzy˝ d∏ugo-
Êci 2–3 cm u podstawy szyi oraz dwa ci´cia po-
ziome i pionowe przez przednià Êcian´ tchawicy.
Oba ci´cia sà obrócone w stosunku do siebie
o 90°. Oba p∏aty podczas ostatecznego zaopa-
trzenia rany wszywa si´ naprzemiennie. Otrzy-
muje si´ trwa∏e po∏àczenie tchawicy ze skórà
(ang. starplastic). Druga metoda jest podobna,
ale ci´cie przez tchawic´ jest poprowadzone
w kszta∏cie trapezu.

POWIK¸ANNIA PO TRACHEOTOMII

Podstawowym powik∏aniem po zabiegu jest
krwawienie. Mo˝e ono wyst´powaç w trakcie
zabiegu lub bezpoÊrednio po nim. Wià˝e si´ za-
równo z uszkodzeniem gruczo∏u tarczowego, jak
i naczyƒ szyjnych (m.in. t´tnic/˝y∏: przedniej
szyi, tarczowych, szyjnych). Nale˝y pami´taç, ˝e
cz´sto zabieg jest wykonywany u pacjentów
w ci´˝kim stanie, obcià˝onych ró˝nymi schorze-
niami, ale równie˝ poddanych dzia∏aniu leków
wp∏ywajàcych na uk∏ad hemostatyczny. Norma-
lizacja parametrów tego uk∏adu oraz dok∏adna
hemostaza Êródoperacyjna jest gwarantem po-
wodzenia naszych dzia∏aƒ.

Kolejnym powik∏aniem wczesnym mogà byç
odma Êródpiersiowa, op∏ucnowa i/lub podskór-
na. Ich wystàpienie jest uwarunkowane zwykle
trudnoÊciami w trakcie zak∏adania rurki trache-
otomijnej. „Fa∏szywy” kana∏, zwykle do przodu,
rzadziej do boku od tchawicy, mo˝e z jednej strony
skutkowaç uszkodzeniem struktur klatki piersio-
wej, z drugiej zaÊ raptownym za∏amaniem oddy-
chania. W celu unikni´cia takiej sytuacji nale˝y
zak∏adaç rurk´ pod kontrolà wzroku i w Êcis∏ej
wspó∏pracy z zespo∏em anestezjologicznym.
O ile odma Êródpiersiowa ma tendencj´ do sa-
moograniczania, to odma op∏ucnowa wymaga
nierzadko interwencji torakochirurgicznej. Od-
m´ podskórnà zwykle wystarczy tylko obserwo-
waç. Wielu otolaryngologów zaleca kontrolne
badanie radiologiczne klatki piersiowej po za-
biegu (Raimonde i in. 2022). Kolejnym powik∏a-
niem mo˝e byç infekcja przyranna na szyi.
U pacjentów zarówno w przypadku planowej,
jak i pilnej tracheotomii nale˝y zadbaç o podanie
standardowej antybiotykowej profilaktyki oko∏o-
operacyjnej. Przetoki tchawiczo-prze∏ykowe lub
rzadziej tchawiczo-Êródpiersiowe mogà byç

˛ ˛
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zwiàzane z samym zabiegiem – skaleczenie
tylnej Êciany tchawicy (Jackson i Jackson 1939)
– oraz wystàpiç póêniej z powodu zbyt wyso-
kiego ciÊnienia w balonie rurki tracheotomijnej
(zalecane ciÊnienie to 20 cm H2O). Wy˝sze ci-
Ênienie mo˝e doprowadziç do wtórnych zmian
martwiczych w Êcianie tchawicy, które skutkujà
wystàpieniem zw´˝eƒ i/lub przetok oraz trache-
omalacji. Nale˝y wspomnieç równie˝ o nieko-
rzystnym dzia∏aniu refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏y-
kowego zwiàzanego z pozycjà pacjenta oraz
obecnoÊcià drenu od˝ywczego (sondy) w ˝o∏àd-
ku. Rzadkim (< 1%), ale zwykle Êmiertelnym
powik∏aniem jest przetoka pomi´dzy tchawicà
a pniem ramienno-g∏owowym (ang. tracheoin-

nominate fistula). Wystàpienie tego powik∏ania
zwykle jest poprzedzone niewielkim krwawie-
niem t´tniàcym z rurki tracheotomijnej, które
ustaje po chwili, ale wraca po kilku godzinach
i zwykle jest Êmiertelne. Czynnikiem ryzyka roz-
woju tej przetoki jest niskie (poni˝ej 3 pierÊcie-
nia) otwarcie tchawicy oraz niedostosowanie
wielkoÊci rurki do wielkoÊci tchawicy – jej zbyt
d∏ugi odcinek wewnàtrztchawiczy, si´gajàcy
do wlotu do klatki piersiowej, przy za du˝ym
ciÊnieniu w makiecie. Nale˝y równie˝ wspo-
mnieç, ˝e obraz tracheo- i bronchofiberoskopii
„przez rurk´” pozostaje niezmieniony, a ka˝de
krwawienie z rurki wymaga bezwzgl´dnie dia-
gnostyki obrazowej klatki piersiowej. ●
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Jednym z wybitniejszych otorynolaryngolo-
gów lwowskich dwudziestego stulecia by∏ Pawe∏
Jan Skrowaczewski (ryc. 1). Urodzi∏ si´ 23 maja
1878 r. w Antoninach, w powiecie zas∏awskim,
na Wo∏yniu. Ukoƒczy∏ gimnazjum w Chyrowie,
a w 1902 r. studia na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Lwowskiego. Prawo wykonywania
zawodu uzyska∏ 25 marca 1902 r. Pó∏torarocznà
s∏u˝b´ wojskowà po studiach odbywa∏ najpierw
jako ochotnik w 30. Pu∏ku Piechoty armii au-
striackiej oraz jako asystent w Szpitalu Garnizo-
nowym we Lwowie. Dalszym etapem jego
medycznej edukacji by∏y lwowskie szpitale.
W latach 1908–1911 pracowa∏ w charakterze
asystenta w Szpitalu Powszechnym w Z∏oczowie.
W 1912 r. wyjecha∏ do Wiednia, gdzie przez pó∏-
tora roku szkoli∏ si´ w otolaryngologicznych
klinikach   Gustava Alexandra i Koschera, otrzy-
mujàc od nich chlubne referencje, które w roku
nast´pnym sta∏y si´ podstawà do przyznania mu
tytu∏u specjalisty otolaryngologa. W poczàtkach
1914 r. wróci∏ do Lwowa i jako specjalista laryn-
golog praktykowa∏ prywatnie1.

W sierpniu 1914 r. zosta∏ zmobilizowany
do armii austriackiej; od grudnia tego roku pe∏-
ni∏ funkcj´ ordynatora oddzia∏u chirurgicznego
Szpitala Garnizonowego nr 3 w twierdzy Prze-
myÊl. Po zdobyciu twierdzy przez armi´ rosyjskà
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przebywa∏ w latach 1915–1918 w niewoli w Kar-
nicy pod Kijowem, gdzie zosta∏ g∏ównym ordy-
natorem w szpitalu wojennym liczàcym ok. ty-
siàca ∏ó˝ek, majàc pod sobà kilkunastu lekarzy
rosyjskich. Po zaj´ciu Kijowa przez wojska nie-
mieckie w 1918 r. przydzielono go do szpitala
wojskowego w Sternbergu na Morawach. Po pa-
ru miesiàcach wróci∏ do kraju i od 1 kwietnia
1918 r. zosta∏ lekarzem 35. Pu∏ku Obrony Kraju,
a w okresie od 1 wrzeÊnia do 31 paêdziernika
1918 r. – m∏odszym ordynatorem szpitala rezer-
wowego uszno-gardlanego we Lwowie2. 

Do Wojska Polskiego wstàpi∏ 7 grudnia 1918 r.
w stopniu kapitana, otrzyma∏ stanowisko naczel-
nego lekarza 3. Pu∏ku Strzelców Lwowskich.
W styczniu roku nast´pnego mianowano go star-
szym ordynatorem Oddzia∏u Otolaryngologiczne-
go Szpitala Okr´gowego w PrzemyÊlu, a w czerw-
cu 1921 r. w stopniu majora przeniesiono go
na stanowisko starszego ordynatora Oddzia∏u
Otolaryngologicznego 6. Szpitala Okr´gowego
we Lwowie. Oddzia∏ prowadzi∏ samodzielnie przez
12 lat3. W marcu 1924 r. w stopniu podpu∏kownika
zosta∏ zatwierdzony jako oficer zawodowy w Kor-
pusie Oficerów Sanitarnych Wojska Polskiego.

ÂciÊle wspó∏pracowa∏, tak naukowo, jak
i fachowo z Klinikà Otolaryngologicznà UJK
w trudnym okresie jej organizacji. 31 marca
1930 r. przeszed∏ na wojskowà emerytur´ 4, ale
by∏ zatrudniony na stanowisku asystenta, potem
ordynatora Kliniki, prowadzàc tak˝e praktyk´
prywatnà. W czasie okupacji sowieckiej i nie-
mieckiej by∏ otolaryngologiem w ró˝nych
lwowskich szpitalach. Pracowa∏ tak˝e jako lekarz
uzdrowiskowy w Sasowie, miasteczku po∏o˝o-
nym nad Bugiem, 9 km od Z∏oczowa5, w woj.
tarnopolskim, znanym z wód leczàcych m.in.
choroby uk∏adu oddechowego, oferujàcym sze-
roki wachlarz zabiegów6  (ryc. 2). 

W grudniu 1946 r. w ramach przesiedlenia
przyby∏ do Opola, a w maju 1948 r. objà∏ stano-
wisko ordynatora Oddzia∏u Otolaryngologiczne-
go Szpitala Wojewódzkiego w tym mieÊcie; kie-
rowa∏ nim do koƒca marca 1952 r. Przez szeÊç

nast´pnych lat, jako jedyny specjalista na tere-
nie miasta, udziela∏ porad specjalistycznych
w ramach miejskiej i kolejowej s∏u˝by zdrowia.
Ceniono go za g∏´bokà wiedz´, empati´ w sto-
sunku do chorych, nienaganny stosunek do m∏o-
dych lekarzy.

Od 1913 r. by∏ cz∏onkiem Towarzystwa Lekar-
skiego Lwowskiego7 oraz powsta∏ego w 1912 r.
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego
we Lwowie8. Od 1923 r. nale˝a∏ do Sekcji Sani-
tarnej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej9, a tak˝e
do Polskiego Towarzystwa Oto-laryngologicznego,
pe∏niàc od 4 grudnia 1924 r. funkcj´ zast´pcy
przewodniczàcego Sekcji Lwowskiej tego Towa-
rzystwa10, a w 1934 r. funkcj´ sekretarza Sekcji
Lwowskiej; w maju 1958 r. zosta∏ zaszczycony
godnoÊcià cz∏onka honorowego tego Towarzystwa.
Dzia∏a∏ tak˝e w Izbie Lekarskiej Lwowskiej,
w 1929 r. by∏ cz∏onkiem Sàdu Kole˝eƒskiego. Od-
znaczony zosta∏ Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi. Z j´zy-
ków obcych zna∏ niemiecki, francuski i rosyjski
(ryc. 3). 

Pawe∏ Skrowaczewski o˝eni∏ si´ z Zofià
Karszniewiczównà (1891–1970), by∏ ojcem córki
Krystyny, urodzonej w 1919 r., oraz syna Stani-
s∏awa Paw∏a Stefana Jana Sebastiana (ur. 3 paê-
dziernika 1923, zm. 21 lutego 2017). Wyznawali
religi´ rzymsko-katolickà11. W domu panowa∏a
„cudowna atmosfera” – Stanis∏aw od zarania
mia∏ kontakt z muzykà12. I by∏ na nià uwra˝liwio-
ny. Matka bowiem by∏a koncertujàcà pianistkà,
ojciec – mi∏oÊnikiem opery oraz wielkim zwolen-
nikiem cotygodniowych domowych koncertów,
odbywajàcych si´ regularnie z udzia∏em matki
i kolegów m´˝a – lekarzy. Pawe∏ Skrowaczewski
„zarazi∏ si´” muzykà w Wiedniu; a dysponujàc
niewielkimi zasobami gotówki, spektakle te-
atralne i muzyczne oglàda∏ zwykle na stojàco
na jaskó∏ce. Na owe spektakle niektórzy melo-
mani przychodzili z partyturami; s∏ychaç wi´c

Ryc. 2.Reklama zak∏adu wodoleczniczego w Sasowie
(Sassowie). Zbiory G∏ównej Biblioteki Lekarskiej IL
Lwowska PL/327/4/0/220

Ryc. 3. Fragebogen zur
erstmaligen Meldung
der Heilberufe. 
Lwów 10.X.1941.
Zbiory G∏ównej Biblio-
teki Lekarskiej IL 
Lwowska
PL/327/4/0/220
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by∏o szelest przewracanych stron13. Stanis∏aw
Skrowaczewski by∏ jednym z najwybitniejszych
dyrygentów i kompozytorów drugiej po∏owy
XX wieku i poczàtków XXI w., wspó∏pracujàcym
z czo∏owymi orkiestrami na Êwiecie. Studiowa∏
kompozycj´ pod kierunkiem Romana Palestra
i dyrygentur´ pod kierunkiem Waleriana Bier-
diajewa w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Muzycz-
nej w Krakowie oraz u Nadii Boulanger w Pary˝u.
Zwiàzany by∏ z Filharmonià Âlàskà w Katowi-
cach, Filharmonià Krakowskà, Filharmonià Na-
rodowà w Warszawie, z Cleveland Orchestra,
New York Philharmonic, Pittsburgh Symphony
Orchestra, Cincinnati Symphony Orchestra,
z Minneapolis Symphony Orchestra (od 1970
Minnesota Orchestra), Berliner Philharmoniker,
Wiener Symphoniker, London Symphony Orche-
stra, Koninklijk Concertgebouworkest, The Hallé
Orchestra w Manchesterze. Piastowa∏ funkcj´
g∏ównego goÊcinnego dyrygenta Saarländischer
Rundfunk Orchestra i Narodowej Orkiestry Sym-
fonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Otrzyma∏
doktoraty honoris causa Akademii Muzycznej
im. Karola Lipiƒskiego we Wroc∏awiu, Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowi-
cach, Saint Paul University, Uniwersytetu Minne-
soty i New England Conservatory of Music. Odzna-
czony zosta∏ Krzy˝em Wielkim Orderu Odrodzenia
Polski14. Pawe∏ Skrowaczewski zmar∏ 3 stycznia
1960 r. w Opolu. Spoczywa na cmentarzu Êw. Ro-
dziny przy ul. Sm´tnej we Wroc∏awiu15 ryc. 4).

Otiatria by∏a szczególnym terenem jego za-
interesowaƒ zawodowych i naukowych. Przyj´ty
w grudniu 1931 r. na oddzia∏ uszny 6. Wojsko-
wego Szpitala Okr´gowego we Lwowie 22-letni
˝o∏nierz z objawami zaostrzenia przewlek∏ego
zapalenia ucha Êrodkowego oraz zapalenia wy-
rostka sutkowatego zosta∏ zakwalifikowany
do otwarcia tego wyrostka. Po operacji wystàpi∏o
pora˝enie nerwu twarzowego, które po dwóch ty-
godniach samoistnie ustàpi∏o. Kilka dni póêniej,
po stwierdzeniu afazji sensoryczno-motorycznej,
niedow∏adu nerwu twarzowego, zmian na dnie
oka, które pozwoli∏y na rozpoznanie ropnia p∏ata

skroniowego mózgu, wykonano operacj´. Lwow-
ski specjalista tak jà opisa∏: „Ods∏oni´cie opony
twardej, idàc od tegmen antri na przestrzeni
pi´cioz∏otówki. Nak∏ucie mózgu ku przodowi
wykazuje rop´ w g∏´bokoÊci 3–4 cm, rozszerzenie
no˝em, wsuni´cie drenu szklanego. Wylewa si´
3–4 ∏y˝ki cieczy ropiastej z czàsteczkami bia∏ej
substancji”16. Poprawa po operacji utrzymywa∏a
si´ przez pi´ç dni, po czym wystàpi∏o znaczne po-
gorszenie z bradykardià, wymiotami, chory stawa∏
si´ nieprzytomny. Po rozszerzeniu pooperacyjnej
rany, wylaniu si´ kilku ∏y˝ek wodnistej ropy nastà-
pi∏a pewna poprawa. Kiedy jednak po kilku dniach
na powrót wystàpi∏o pogorszenie stanu, po wsu-
ni´ciu w ran´ drugiego cienkiego drenu, wstrzyk-
ni´to 5 cm3 szczepionki Besredki, która wróci∏a tà
samà drogà, a nie przez dren. Po do˝ylnym stoso-
waniu 40% urotropiny, po kilkunastu dalszych
dniach dosz∏o wreszcie do wyleczenia chorego.
Doc. Antoni Dobrzaƒski na zebraniu Lwowskiego
Towarzystwa Lekarskiego zastanawia∏ si´, dlacze-
go Skrowaczewski rozpoznawa∏ dwa ropnie mó-
zgu, gdy˝ móg∏ byç to jeden ropieƒ, mogàcy mieç
uchy∏ek ku ty∏owi. Lwowski lekarz odpowiedzia∏,
˝e takà diagnoz´ postawi∏ na podstawie przypusz-
czalnego rozbie˝nego kierunku kana∏ów owego
ropnia oraz faktu, ̋ e wstrzykni´ty p∏yn do jednego
drenu nie wychodzi∏ drugim     drenem17.

W 1915 r. Skrowaczewski og∏osi∏ w znanym
w otorynolaryngologicznym Êwiecie periodyku
„Monatschrift fır Ohrenheilkunde” prac´ pt.
„Beitrag zur Behandlung der otitischen Sinuser-
krankungen”, w której zawar∏ obserwacje 11 przy-
padków zakrzepowych zapaleƒ zatok ˝ylnych mó-
zgowia leczonych na oddziale usznym wiedeƒskiej
Polikliniki Ogólnej od stycznia 1912 r. do czerwca
1913 r. Wszystkie obserwowane i leczone przy-
padki do koƒca 1911 r. zosta∏y wczeÊniej zanalizo-
wane i opisane przez profesora tej polikliniki
Gustava Alexandra18 (ryc. 5). 

Nast´pne 14 przypadków diagnozowanych
i leczonych przez Skrowaczewskiego w lwow-
skim szpitalu wojskowym zanalizowa∏ dziewi´ç

Ryc. 4. Nekrolog P.J. Skrowaczewskiego. Zbiory G∏ów-
nej Biblioteki Lekarskiej IL Lwowska PL/327/4/ 0/220

Ryc. 5. Stronica tytu∏owa
pracy J.P. Skrowaczewskie-
go: Beitrag zur Behandlung
der otitischen Sinuserkran-
kungen. „Monatschrift fur
Ohrenheilkunde” 1915, t.
XLIX, S. 514
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lat póêniej. To, ˝e zapalenie zakrzepowe zatok
˝ylnych mózgowia z nast´powà posocznicà obok
ropni zewnàtrzoponowych by∏o wówczas naj-
cz´stszym powik∏aniem wewnàtrzczaszkowym
ropnego zapalenia ucha Êrodkowego oraz ˝e le-
czenie by∏o tylko chirurgiczne, nie podlega∏o
dyskusji. Ró˝ni∏y si´ jedynie zapatrywania otolo-
gów co do sposobu post´powania bardziej za-
chowawczego lub bardziej radykalnego. Jedni,
usunàwszy ognisko ropne w koÊci, pomimo
podejrzenia co do przejÊcia procesu chorobo-
wego na zatok´ esowatà wyczekiwali rezultatu
tego zabiegu i dopiero w razie dalszego trwania
objawów posocznicy przyst´powali do ewentual-
nych dalszych zabiegów. Natomiast inni od razu
wykonywali zabieg na zatokach, a podwiàzujàc
˝y∏´ szyjnà wewn´trznà, starali si´ nie dopuÊciç
do rozszerzenia sprawy ropnej19. 

Analizujàc w∏asne przypadki, Skrowaczew-
ski twierdzi∏, ˝e rokowanie winno byç zawsze
ostro˝ne: ci´˝kie i zaniedbane przypadki ulega∏y
nieraz wyleczeniu, inne natomiast, traktowane
racjonalnie i z niebywa∏à dba∏oÊcià, nieraz koƒ-
czy∏y si´ Êmiertelnie. Znaczne doÊwiadczenie,
dba∏oÊç o pacjenta i pedantyczne z nim post´po-
wanie pozwoli∏y mu na wysnucie pewnych
wniosków. Ujemny wynik badania bakteriolo-
gicznego nie Êwiadczy∏ przeciw posocznicy lub
ropowicy i nie powinien powstrzymywaç lekarza
od radykalniejszych zabiegów. Przypadki, w któ-
rych czynnikiem etiologicznym by∏y gronkowce,
rokowa∏y lepiej. Brak klinicznych objawów ze
strony wyrostka sutkowatego, nawet przy ostrych
ropotokach z ucha, nie Êwiadczy∏, ˝e nie ma zapa-
lenia zakrzepowego zatoki. Podwiàzanie ˝y∏y
szyjnej wewn´trznej przyczynia si´ do utrudnienia
rozszerzenia zaka˝enia, dlatego warto je wykonaç
najlepiej przed zabiegiem. Uruchomienie zakrze-
pu powinno byç bardzo ostro˝ne, a jednak szybkie
ze wzgl´du na mo˝liwoÊç powstania embolii.
W przypadku zaistnienia meningismus przed
operacjà powinno byç wykonane nak∏ucie l´dê-
wiowe w celu przekonania si´, czy nie istnieje
zapalenie opon mózgowych. Je˝eli po operacji
na zatoce ˝ylnej objawy septyczne trwa∏y nadal,
nale˝a∏o wykonaç gruntownà rewizj´ pola opera-
cyjnego z zamiarem przekonania si´ o ewentualnej
dalszej inwazji procesu ropnego w zatokach. Ope-
racja jednoczasowa, tj. operacja kostna razem z za-
biegiem na zatoce ˝ylnej oraz z podwiàzaniem
˝y∏y szyjnej wewn´trznej, by∏a niewàtpliwie ko-
rzystniejsza dla chorego ni˝ rozk∏adanie terapii
na kilka zabiegów20. 

Na zebraniu naukowym Polskiego Towarzy-
stwa Otolaryngologicznego we Lwowie w grud-
niu 1913 r. Skrowaczewski przedstawi∏ przypa-

dek 16-letniego ch∏opca, u którego w 10 roku
˝ycia po zapaleniu opon mózgowych wystàpi∏y
upoÊledzenie s∏uchu, niepewnoÊç chodu, oczo-
plàs. Ujemne wyniki badaƒ dna oka oraz narzàdu
przedsionkowego próbami kalorycznà i obro-
towà, zdaniem Skrowaczewskiego, pozwala∏y
przypuszczaç, ˝e sprawa chorobowa nie toczy∏a
si´ w b∏´dniku21. 

W 1913 r. na posiedzeniu Towarzystwa Le-
karskiego Lwowskiego zaprezentowa∏ przyrzàd
Gyergyay-Jankauera do bezpoÊredniego oglà-
dania tràbki s∏uchowej i do leczenia jej zw´˝eƒ
na podstawie w∏asnych doÊwiadczeƒ. Przyrzàd
sta∏ si´ tematem ˝ywej dyskusji, w której wzià∏
udzia∏ m.in. prof. Antoni Jurasz senior 22. Zabieg
polega∏ na tym, ˝e badanemu po znieczuleniu,
w pozycji siedzàcej i z g∏owà odchylonà ku ty∏o-
wi wprowadzano do jamy nosowogard∏owej
rurk´ po∏àczonà z ràczkà elektroskopu, odsuwa-
jàc podniebienie mi´kkie ku przodowi i do∏owi.
Odpowiednio przesuwajàc przyrzàd, mo˝na by∏o
dok∏adnie obejrzeç struktury tej jamy, dokony-
waç masa˝u rejonu ujÊcia tràbki s∏uchowej, jej
zg∏´bnikowania oraz rozszerzaƒ23. 

DoÊwiadczenia z wojny Êwiatowej pozwoli∏y
Skrowaczewskiemu skorygowaç pewne zasta-
rza∏e, jego zdaniem, poglàdy w sprawie post´po-
wania z rannym w krtaƒ i tchawic´. Dziewi´tna-
stowieczne s∏awy chirurgii, przede wszystkim
Bernhard Rudolf Konrad von Langenbeck24, sto-
sowali, zdaniem lwowskiego lekarza, zbyt apo-
dyktyczne wskazania co do wykonywania u tych
rannych profilaktycznej tracheotomii, np. niemo˝-
noÊç fonacji bez wzgl´du na istnienie dusznoÊci.
B∏´dem by∏o wykonywanie profilaktycznej trache-
otomii tylko dlatego, ˝e nazajutrz lub za tydzieƒ
albo wcale by∏aby, byç mo˝e, potrzebna25. 

Rany postrza∏owe krtani i tchawicy by∏y w tej
wojnie stosunkowo rzadkie. W pierwszych jej mie-
siàcach austriackie ministerstwo wojny wyda∏o
instrukcj´ dla lekarzy o post´powaniu w takich
urazach, okreÊlajàc, kiedy tzw. profilaktyczna tra-
cheotomia mia∏a byç wykonana, nawet w skrajnie
trudnych warunkach. Instrukcja oparta na prze-
starza∏ych poj´ciach by∏a ignorowana przez leka-
rzy. Operacja ta nakazywana by∏a w rozpoczyna-
jàcej si´ dusznoÊci, zaburzeniach fonacji,
przy pierwszych objawach odmy podskórnej,
przy z∏amaniach chrzàstek krtani i tchawicy, w ra-
zie utkwienia pocisku w drogach oddechowych,
krwotoków do dróg oddechowych, we wszystkich
przypadkach, w których chorzy z takimi urazami
mieli byç transportowani bez pomocy lekarskiej.

Skrowaczewski nie negowa∏ koniecznoÊci
wykonania tracheotomii w znacznej dusznoÊci
oraz w rozleg∏ych urazach gard∏a, krtani i tcha-
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wicy, natomiast post´powanie w razie wystàpienia
tylko jakiejkolwiek rany powinno byç rozwa˝ne.
Badanie lusterkiem krtaniowym nie zawsze uda-
wa∏o si´ wykonaç ze wzgl´du na trudne warunki
w punkcie opatrunkowym oraz na fakt, ̋ e niekiedy
specjaliÊci mieli trudnoÊci nawet co do okreÊlenia
rzeczywistego stanu rany. Wobec tego najwa˝niej-
szym badaniem pozostawa∏a eksploracja zewn´trz-
na, szczególnie badanie palpacyjne. 

Trudno by∏o, zdaniem lwowskiego lekarza,
okreÊliç post´powanie w rozpoczynajàcej si´ dusz-
noÊci nieznacznego stopnia. Czas, który up∏ynà∏
od chwili zranienia, nie odgrywa∏ znaczniejszej
roli, dusznoÊç bowiem mog∏a wystàpiç zarówno
natychmiast po zranieniu, jak i dopiero po kilku
godzinach, a nawet dniach i tygodniach. Je˝eli
trudnoÊci w oddychaniu nie pogarsza∏y si´ w cià-
gu pó∏ godziny, dusznoÊç si´ nie nasila∏a,
po ewen- tualnym podaniu morfiny, nale˝a∏o cho-
rego obserwowaç, zalecajàc mu wstrzymywanie
si´ od jakichkolwiek ruchów oraz mówienia, a tak-
˝e odes∏aç go na ty∏y frontu, najlepiej w pozycji
siedzàcej. Niemo˝noÊç fonacji przy normalnym od-
dychaniu tak˝e nie by∏a wskazaniem do tracheoto-
mii, gdy˝ mog∏a byç spowodowana niegroênym,
jednostronnym zranieniem nerwu zwrotnego26.

Poniewa˝ tracheotomia nie jest trudnà opera-
cjà, zatem wydawaç by si´ mog∏o, ˝e lepiej jà by∏o
wykonaç, aby mieç niejako „czyste sumienie”,

zw∏aszcza wobec ogólnie znanego stanowiska
Gerbera, ˝e „lepiej dziesi´ç razy za wczeÊnie ni˝
raz za póêno”. W rzeczywistoÊci wykonanie jej
niekiedy znacznie przed∏u˝a∏o leczenie nast´-
powe, prowadzàc do bliznowatych zw´˝eƒ
i zmuszajàc do noszenia rurki tracheotomijnej
nieraz przez ca∏e ˝ycie. Skrowaczewski obser-
wowa∏ m.in. dwa pozytywnie zakoƒczone przy-
padki  ˝o∏nierzy austriackich rannych w bitwie
pod PrzemyÊlem, u których dosz∏o do postrza∏u
w krtaƒ. Nie wnikajàc w szczegó∏y zranieƒ (spo-
kój, morfina, nakaz bezwzgl´dnego milczenia),
doprowadzi∏y one do zupe∏nego wyleczenia 27. 

DoÊwiadczony frontowy lekarz radzi∏ zwracaç
uwag´ na mo˝liwoÊç jednoczesnego zranienia
krtani oraz prze∏yku i wytworzenia si´ komunikacji
mi´dzy uk∏adami oddechowym i pokarmowym,
zalecajàc w tych razach nieustannà obserwacj´
oraz karmienie za pomocà zg∏´bnika ̋ o∏àdkowego.

Opierajàc si´ na danych z piÊmiennictwa le-
karskiego oraz swoim doÊwiadczeniu, doszed∏
do jednoznacznej konstatacji – zapobiegawcza
tracheotomia u wszystkich rannych w krtaƒ
i tchawic´ nie ma racji bytu 28. 

Pawe∏ Jan Skrowaczewski, specjalista otory-
nolaryngolog ordynujàcy we Lwowie, a potem
w Opolu, z pewnoÊcià przyczyni∏ si´ do rozwoju
tej ga∏´zi medycznej wiedzy.  ●
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