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Droga Kole˝anko,
Szanowny Kolego,

XX Jubileuszowe RhinoForum 2022 zbieg∏o
si´ zakoƒczeniem przeze mnie po 45 latach ka-
riery akademickiej. Z tej okazji wielu z Paƒstwa
okaza∏o mi wyrazy uznania i sympatii, za co
wszystkim pi´knie dzi´kuj´. Bardzo ceni´ sobie
spotkania ze wszystkimi mi∏oÊnikami rynologii.
To w∏aÊnie przez te lata Paƒstwa fascynacja tymi
zagadnieniami motywowa∏a mnie do organizo-
wania kolejnych konferencji. 

Przy tej okazji wielu z Paƒstwa pyta∏o mnie
o mojà dalszà aktywnoÊç lekarskà. Otó˝ nic si´
nie zmieni∏o. Planuj´ dalej konsultowaç i leczyç
pacjentów, równie˝ chirurgicznie. Jedyna zmia-
na to fakt, ˝e konsultacji udzielam obecnie
poza systemem Narodowego Funduszu Zdrowia.
Czyli jak dawniej s∏u˝´ i Paƒstwu, i Paƒstwa
pacjentom swojà wiedzà i doÊwiadczeniem.

A zainteresowanych, potrzebujàcych wspar-
cia, prosz´ o kontakt za poÊrednictwem strony
internetowej www.krzeski.pl.

Na nadchodzàce Âwi´ta Bo˝ego Narodzenia
i Nowy Rok za∏àczam moc serdecznoÊci.

Prof. Antoni Krzeski

Warszawa, grudzieƒ 2022
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CO O W¢DZIDE¸KU J¢ZYKA 
WARTO WIEDZIEå?

ALL WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT THE 
LINGUAL FRENULUM
Lingual frenulum is an anatomical structure that
attaches the lower surface of the tongue to the floor
of the oral cavity. It is created by both the mucous
membrane and fascia of the oral cavity. In some
cases, it may contain fibers of the genioglossus musc-
le. Ankyloglossia, a disorder of the mobility and
functionality of the tongue, is most commonly
caused by shortened and inelastic frenulum. The aim
of our article was to introduce the most actual
knowledge about tongue function disorders as a
consequence of the anatomical anomalies of the
lingual frenulum. We have shown the influence of
the shortened lingual frenulum on the physiologic
functions of the tongue: breastfeeding, articulation,
as well as developing obstructive sleep apnea.
Surgical techniques, employed in the treatment of
ankyloglossia, have been described, as well as the
differences among them. The efficiency of different
treatment options has been established. Our article
describes myofunctional therapy as a necessary treat-
ment step during recovery, with its influence on
the surgical outcome and long-term recovery. An
emphasis was put on the interdisciplinary asses-
sment of patients with ankyloglossia before they are
qualified for surgery.

(Mag. ORL, 2022, 84, XXI, 91–106)

Key words: 
lingual frenulum, ankyloglossia, tongue tie, 
breastfeeding problems, speech disorders, 
obstructive sleep apnea, frenotomy 

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 Prywatna Praktyka Laryngologiczna 
Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
ul. Ho˝a 37/lok. 5, 00-681 Warszawa
www.krzeski.pl

W´dzide∏ko j´zyka (frenulum linguae, nazy-
wane tak˝e w´dzide∏kiem j´zykowym lub podj´-
zykowym) opisuje si´ w literaturze jako fa∏d b∏o-
ny Êluzowej przyczepiony do dna jamy ustnej,
zlokalizowany w linii poÊrodkowej pomi´dzy
oboma mi´skami podj´zykowymi (Bochenek
i Reicher 2011). W rzeczywistoÊci w´dzide∏ko
jest elastycznà strukturà, utworzonà przez po-
wi´ê dna jamy ustnej oraz pokrywajàcà jà b∏on´
Êluzowà. Przyczepia si´ do wewn´trznej po-
wierzchni trzonu ̋ uchwy, przebiega poÊrodkowo
przez dno jamy ustnej i ∏àczy si´ poÊrodkowo
z dolnà powierzchnià j´zyka (Mills i in. 2019a).
W niektórych przypadkach w w´dzide∏ku zawar-
ty jest fragment mi´Ênia bródkowo-j´zykowego,
jednego z mi´Êni tworzàcych dno jamy ustnej
(Mills i in. 2019b).

Kszta∏t i wielkoÊç w´dzide∏ka j´zyka sà osob-
niczo odmienne. Skrócone, cienkie i/lub nieela-
styczne w´dzide∏ko jest najcz´stszà przyczynà
ograniczonej ruchomoÊci j´zyka, którà okreÊla si´
terminem ankyloglosja (grec. agkilos – zakrzy-
wiony, glossa – j´zyk) (Mills i in. 2019a). W nomen-
klaturze medycznej ankyloglosj´ opisuje si´ jako
przyroÊni´cie j´zyka (kod chorobowy ICD 10
– Q38.1). Fakt, ̋ e ankyloglosja jest poj´ciem czyn-
noÊciowym, a zastosowana w nomenklaturze me-
dycznej definicja opisuje odmian´ anatomicznà,
sprawia trudnoÊci w zrozumieniu tej dysfunkcji.
W literaturze anglosaskiej mo˝na spotkaç
tak˝e termin tongue-tie, który okreÊla zarówno
skrócone w´dzide∏ko j´zyka, jak i stan ograniczo-
nej ruchomoÊci j´zyka (Mills i in. 2019b). Dziedzi-
czenie ankyloglosji mo˝e byç sprz´˝one z chromo-
somem X (Haenig i in. 2002).

Zwiàzek mi´dzy skróconym w´dzide∏kiem
a ograniczonà ruchomoÊcià j´zyka dostrze˝ono
ju˝ w staro˝ytnej Grecji. U pacjentów z niepra-
wid∏owà artykulacjà wykonywano zabiegi pod-
ci´cia w´dzide∏ka. W Êredniowieczu po∏o˝ne
wykonywa∏y tego typu zabiegi u noworod-
ków majàcych trudnoÊci z przyjmowaniem po-
karmu (Obladen 2010 i in. 2022).  W literaturze

Julia Âladowska1, Karolina K´der1, Karolina Markusiewicz1, 
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www.magazynorl.pl 92

▲

medycznej najcz´Êciej omawia si´ wp∏yw
skróconego w´dzide∏ka na zaburzenia ssania
mogàcego utrudniaç karmienie piersià (Cam-
panha i in. 2019). Istniejà równie˝ liczne artyku-
∏y potwierdzajàce zwiàzek mi´dzy skróconym
w´dzide∏kiem a zaburzeniami artykulacji (Osta-
piuk 2011). W ostatnich latach zwrócono uwag´
na zale˝noÊç mi´dzy zaburzeniami ruchomoÊci
j´zyka u ma∏ych dzieci a procesem kszta∏towania
si´ podniebienia twardego i zwiàzanà z tym pre-
dyspozycj´ do rozwoju zespo∏u obturacyjnych
bezdechów podczas snu (OBPS) (Bussi i in.
2021).

Cz´stoÊç wyst´powania ankyloglosji ocenia
si´ na 4,2–10,7% (tab. I). Ró˝nice w wynikach
t∏umaczy si´ stosowaniem w poszczególnych ba-
daniach odmiennych kryteriów diagnostycznych
(Segal i in. 2007). Szacuje si´, ˝e ankyloglosja
wyst´puje oko∏o trzy razy cz´Êciej u ch∏op-
ców ni˝ u dziewczynek (Becker i Mendez 2022).

D∏ugoÊç, gruboÊç i napi´cie w´dzide∏ka ró˝nià
si´ znacznie u poszczególnych osób. Coryllos,
Watson Genna i Salloum (2004) wyró˝niajà cztery
typy budowy w´dzide∏ka w zale˝noÊci od miejsca
jego przyczepu do j´zyka (tab. II).

Tabela II. Typy budowy w´dzide∏ka w zale˝no-
Êci od miejsca przyczepu w´dzide∏ka do j´zyka
(Coryllos, Watson Genna i Salloum 2004)

Typ 

w´dzide∏ka Umiejscowienie przyczepu

I Przyczep górny w´dzide∏ka si´ga
koniuszka j´zyka

II Przyczep górny w´dzide∏ka jest umiejsco-
wiony 2–4 mm od koniuszka j´zyka

III Przyczep górny w´dzide∏ka jest umiejsco-
wiony w Êrodkowej cz´Êci dolnej 
powierzchni j´zyka

IV Przyczep górny w´dzide∏ka si´ga 
nasady j´zyka. 
B∏ona w´dzide∏ka jest niewidoczna

Typy I i II, klasyfikowane jako w´dzide∏ko
przednie, sà przyczynà typowej ankyloglosji. Ich
wyst´powanie, jeÊli nie ma przeciwwskazaƒ
natury ogólnomedycznej, wymaga ingerencji
chirurgicznej w pierwszych dniach ˝ycia. Naj-
cz´Êciej wyst´pujàce typy III i IV, klasyfikowane

Tabela I. Cz´stoÊç wyst´powania ankyloglosji okreÊlona na podstawie 5 ró˝nych badaƒ wg aktual-
nego piÊmiennictwa (Segal i in. 2007)

Liczba Liczba uczestników

Badanie i rok uczestników Kraj Rodzaj Klasyfikacja ze zdiagnozowanà 

ankyloglosjà

Messner i in., 1041 Stany badania kryteria
2000b Zjednoczone prospektywne w∏asne 50 (4,8%)

Ballard i in., 2002 3036 Stany seria skala
Zjednoczone przypadków funkcjonalna 

Hazelbaker 127 (4,2%)

Griffiths, 2004 521 Wielka badania kryteria
Brytania kohortowe w∏asne

prospektywne 521 (100%)

Hogan i in., 2005 1866 Wielka badania kryteria
Brytania z randomizacjà w∏asne 201 (10,7%)

Ricke i in., 2005 3490 Stany badania skala
Zjednoczone kliniczno- funkcjonalna

-kolntrolne Hazelbaker 148 (4,24%)



jako w´dzide∏ko tylne, rzadko wymagajà inge-
rencji chirurgicznej. Wskazaniem do ewentual-
nego zabiegu sà trudnoÊci w karmieniu piersià.
Poszczególne typy w´dzide∏ek nie majà klinicz-
nego prze∏o˝enia na okreÊlenie stopnia zaawan-
sowania ankyloglosji (Bargiel 2020, Coryllos,
i in. 2004).

W literaturze nie ma obowiàzujàcych wy-
tycznych dotyczàcych zasad diagnostyki ankylo-
glosji. Rozpoznania dokonuje si´ zarówno
na podstawie pomiarów d∏ugoÊci w´dzide∏ka,
jak i oceny jego wyglàdu i/lub badania czynno-
Êciowego j´zyka. W piÊmiennictwie znajdujà si´
opisy kilku metod rozpoznawania i klasyfikacji
ankyloglosji (Baeza i in. 2017).

D∏ugoÊç w´dzide∏ka mo˝na zmierzyç za po-
mocà specjalnie opracowanej miarki, okreÊlanej
jako narz´dzie do szybkiej diagnostyki ankylo-
glosji (ang. quick tongue-tie assessment tool,
QTT) (ryc. 1). Za pomocà QTT mo˝emy zmierzyç
m.in.:

● d∏ugoÊç w´dzide∏ka,
● d∏ugoÊç wolnego j´zyka – odleg∏oÊç od

od miejsca przyczepu w´dzide∏ka do dol-
nej powierzchni j´zyka do koniuszka 
j´zyka, mierzona przy uniesionym j´zyku,

● odleg∏oÊç mi´dzysiekaczowà – odst´p 
mi´dzy brzegami siecznymi siekaczy 
górnych i dolnych w linii poÊrodkowej 
przy maksymalnie rozwartej jamie ustnej.

Przyk∏ady u˝ycia miarki QTT przedstawiono
na rycinach 2 i 3 (Burghard 2020).

W piÊmiennictwie opisano ró˝ne metody
oceny stopnia zaawansowania ankyloglosji: 

1. Klasyfikacja wg Kotlowa ocenia stopieƒ
zaawansowania ankyloglosji na podstawie po-
miaru d∏ugoÊci wolnego j´zyka miarkà QTT.
Wyró˝nia 4 klasy ankyloglosji. Klasyfikacj´ mo˝na
stosowaç u dzieci powy˝ej 18. mies. ˝ycia (tab.
III) (Kotlow 1999).

Tabela III. Stopnie zaawansowania ankyloglosji
wg Kotlowa (1999)

Klasa ankyloglosji D∏ugoÊç wolnego j´zyka (mm)

Norma ≥ 16

I (∏agodna) 12–16

II (umiarkowana) 8–11

III (ci´˝ka) 3–7

IV (ca∏kowita) < 3

mmaaggaazzyynn OTORYNO-
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Ryc. 1. Miarka do szybkiej diagnostyki ankyloglosji
(QTT) (Burghard 2020) 

Ryc. 2. Pomiar wymiaru mi´dzysiekaczowego za po-
mocà miarki QTT (Burghard 2020) 

Ryc. 3. Pomiar d∏ugoÊci wolnego j´zyka za pomocà
miarki QTT (Burghard 2020) 
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2. Skala oparta na wskaêniku TRMR (ang.
tongue range of motion ratio – wskaênik zakresu
ruchomoÊci j´zyka) jest definiowana jako stosu-
nek MOTTIP (ang. mouth opening with tongue
tip to incisive papilla – otwarcie ust z utrzyma-
niem j´zyka na brodawce mi´dzysiecznej)
do MIO (ang. maximal interincisal mouth ope-
ning – wymiar mi´dzysiekaczowy). Na jego pod-
stawie wyró˝niono 4 stopnie zaawansowania an-
kyloglosji (tab. IV) (Yoon i in. 2017b).

Tabela IV. Stopnie zaawansowania ankyloglosji
ze wzgl´du na wartoÊç wskaênika TRMR (Yoon
i in. 2017b)

Stopieƒ                           MOTTIP/MIO (%)

1. ≥ 80

2. 50–80

3. 25–50

4. ≤ 25

3. Skala funkcjonalna Hazelbaker jest naj-
cz´Êciej stososowanà metodà rozpoznawania
stopnia zaawansowania ankyloglosji (tab. V, za∏.
1). Bazuje na badaniu ankietowym umo˝liwia-
jàcym ocen´ funkcjonalnoÊci w´dzide∏ka. Jest
u˝yteczna w ocenie potrzeby wykonania zabiegu
frenotomii. Uwzgl´dnia si´ w niej 5 cech wyglàdu
i 7 cech funkcjonalnych j´zyka i w´dzide∏ka.
W ka˝dej z tych kategorii mo˝na uzyskaç do 2
punktów. Ingerencj´ chirurgicznà nale˝y rozwa˝yç
u dziecka, które otrzyma∏o mniej ni˝ 8 punk-
tów za wyglàd lub mniej ni˝ 11 punktów za ocen´
czynnoÊciowà j´zyka (Drazin 1994). W Polsce
cz´Êciej stosuje si´ skal´ Hazelbaker w modyfikacji
Amir i in. (2006), które zaproponowa∏y uproszcze-
nie skali Hazelbaker i uwzgl´dnienie w niej tylko
3 kryteriów oceny funkcji: lateralizacji, unoszenia
j´zyka i wysuwania j´zyka. W modyfikacji Amir
ingerencj´ chirurgicznà zaleca si´, jeÊli punktacja
za funkcj´ wynosi 4 lub mniej, bez wzgl´du na licz-
b´ punktów uzyskanych za wyglàd.

W literaturze opublikowano tak˝e inne ba-
dania ankietowe pomocne w ustalaniu rozpo-
znania i monitorowaniu leczenia ankyloglosji.
Pytania w poszczególnych kwestionariuszach
dotyczà g∏ównie objawów klinicznych.

I. Kwestionariusz ograniczenia czynnoÊci
j´zyka (ang. tongue restriction questionnaire,
TRQ) zawiera 28 pytaƒ dotyczàcych najcz´Êciej
wyst´pujàcych objawów u pacjentów z ankylo-
glosjà (tab. VI, za∏. 2). Jest przydatny m.in.

przy weryfikacji nieprawid∏owo zdiagnozowa-
nych przypadków ankyloglosji (Baxte i in. 2021). 

II. Protokó∏ ds. interdyscyplinarnej oceny
uk∏adu stomatognatycznego (ang. The interdisci-
plinary orofacial examination protocol for children
and adolescents/adults) umo˝liwia szybkie wykry-
wanie ewentualnych zaburzeƒ morfologicznych
i czynnoÊciowych uk∏adu stomatognatycznego
oraz kierowanie pacjentów do odpowiedniego spe-
cjalisty: ortodonty, laryngologa lub logopedy
(tab. VII, za∏. 3) (Grandi 2012).

Istniejà równie˝ inne, rzadziej stosowane
skale s∏u˝àce do oceny ankyloglosji, zapropono-
wane m.in. przez Hogan, Ricke, Griffits, Ballad,
Messner, Masaits, Harris, Market, Notestine
(Segal i in. 2007). 

W´dzide∏ko j´zyka a karmienie piersià
Istotà pobierania pokarmu przez niemowl´

jest odpowiednia koordynacja ssania–po∏yka-
nia–oddychania przez zsynchronizowane ruchy
warg, j´zyka, podniebienia i innych struktur na-
rzàdu ˝ucia. Warunkiem prawid∏owego ssania
jest bowiem wytworzenie ujemnego ciÊnienia,
które umo˝liwia wciàgni´cie brodawki wraz
z otoczkà do jamy ustnej niemowl´cia, co w kon-
sekwencji umo˝liwia efektywne zassanie mleka
z piersi.

Poprawne i szczelne obj´cie wargami bro-
dawki sutkowej i otoczki rozpoczyna proces ssa-
nia pokarmu. Nast´pnie niemowl´, wykonujàc
ruch opuszczania, wysuwania i unoszenia
˝uchwy, naciska j´zykiem na przewody mleczne
znajdujàce si´ pod otoczkà, co powoduje wyp∏yw
mleka. W tym czasie przednia cz´Êç jego j´zyka,
która jest wsuni´ta pomi´dzy brodawk´ sutkowà
a warg´ dolnà, porusza si´ zgodnie z ruchem
˝uchwy w dó∏ i w gór´, przyciskajàc brodawk´
do podniebienia twardego, natomiast tylna jego
cz´Êç, wykonujàc ruch perystaltyczny, przesuwa
mleko ku ty∏owi i wyzwala odruch po∏ykania
(Elad i in. 2014, Rzàdzka 2019). 

Skrócone w´dzide∏ko j´zyka, ograniczajàc
ruchomoÊç j´zyka, zaburza prawid∏owe ssanie
i upoÊledza efektywne zasysanie mleka z piersi,
a tym samym utrudnia przyjmowanie pokarmu
przez niemowl´.

Zaburzone przyjmowanie pokarmu wywiera
niekorzystny wp∏yw na zachowanie i rozwój
dziecka, powodujàc m.in. niepokój, aerofagi´,
ulewanie si´ mleka przez kàciki ust, niedo˝ywie-
nie. TrudnoÊci w uchwyceniu przez niemowl´
piersi mogà doprowadziç do bolesnoÊci i pora-
nienia brodawek sutkowych matki, a w rezulta-
cie do rozwoju stanów zapalnych piersi (Cudzi∏o,
Pa∏czyƒska i in. 2018, Rzàdzka 2021). 
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Messner i Lalakea (2000a) wykazali,
˝e w opinii 69% doradców laktacyjnych skrócone
w´dzide∏ko j´zyka przyczynia si´ do proble-
mów z karmieniem piersià. Podobnà obserwacj´
na podstawie obrazów badania USG opisali Ged-
des i wspó∏pracownicy (2008), sugerujàc wp∏yw
skróconego w´dzide∏ka j´zyka na trudnoÊci
w karmieniu piersià u niemowlàt.

Elad i wspó∏pracownicy (2014) zaobserwo-
wali, ˝e przednia cz´Êç j´zyka podczas aktu ssa-
nia porusza si´ nieznacznie do przodu wraz
z opuszczeniem ˝uchwy, a skrócone w´dzide∏ko
mo˝e ten ruch zaburzaç.

U ponad 50% dzieci ze skróconym w´dzide∏-
kiem pojawiajà si´ problemy z karmieniem, z któ-
rych wi´kszoÊç, lecz nie wszystkie, mo˝na rozwià-
zaç, udzielajàc prawid∏owej porady laktacyjnej.
Z tego wzgl´du, mówiàc o skróconym w´dzide∏ku
i jego wp∏ywie na karmienie piersià, nale˝y rozwa-
˝yç ewentualnà ingerencj´ chirurgicznà. 

W literaturze wskazuje si´, ˝eby przed podj´-
ciem decyzji o leczeniu chirurgicznym niemowlàt
z zaburzeniami ssania zwróciç uwag´ na interdy-
scyplinarnà ocen´ stopnia zaawansowania ankylo-
glosji (Rowan-Legg 2015, Caloway i in. 2019).

W´dzide∏ko j´zyka a wady wymowy
W dost´pnej literaturze istniejà kontrower-

sje dotyczàce wp∏ywu skróconego w´dzide∏ka
na poprawnà wymow´. Do prawid∏owej artyku-
lacji niezb´dne sà szybkie i precyzyjne ruchy j´-
zyka. Nieprawid∏owy kszta∏t i wielkoÊç w´dzi-
de∏ka mogà ograniczaç ruchomoÊç j´zyka, w tym
wykonywanie ruchów pionowych. Ostapiuk
(2011) podkreÊla, ˝e mowa osób ze skróconym
w´dzide∏kiem jest zrozumia∏a, jednak brzmienie
i sposób realizacji poszczególnych g∏osek bywa
nieprawid∏owy.

Martinelli i wspó∏pracownicy (2022) wyka-
zali, ̋ e u pacjentów ze skróconym w´dzide∏kiem
wymowa sylaby ra jest mo˝liwa dzi´ki wyst´po-
waniu licznych kompensacji w postaci nietypo-
wych ruchów warg, j´zyka i ˝uchwy. G∏oski wy-
magajàce uniesienia j´zyka, takie jak l, r, majà
prawid∏owe brzmienie, ale nie sà odpowiednio
realizowane, np. pacjent przy ich wypowiadaniu
przesuwa j´zyk w bok. Nieprawid∏owe ustawie-
nie j´zyka w czasie mówienia wp∏ywa nieko-
rzystnie na rozwój szcz´ki i ˝uchwy, przyczynia-
jàc si´ do powstawania wad zgryzu. Niektórzy
autorzy wià˝à ankyloglosj´ z wyst´powaniem
przodozgryzu, czyli wysuni´cia ˝uchwy do przo-
du wzgl´dem szcz´ki (III klasa Angle’a) (Jang
i in. 2011).

Wykazano, ˝e skrócone w´dzide∏ko j´zyka
mo˝e si´ przyczyniaç do niepowodzenia terapii

logopedycznej (Ostapiuk 2011). Z tego powodu
przed wykonaniem plastyki w´dzide∏ka w zwiàz-
ku z wadà wymowy konieczna jest konsultacja
logopedyczna (Messner i in. 2020). 

W´dzide∏ko j´zyka 
a obturacyjny bezdech podczas snu
Zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas

snu (OBPS) (ang. obstructive sleep apnea syn-
drome) rozpoznajemy u dzieci z co najmniej
jednym bezdechem na godzin´ snu po∏àczonym
ze zmniejszonym wysyceniem hemoglobiny tle-
nem (Trosman 2013). Do g∏ównych objawów
towarzyszàcych zespo∏owi OBPS nale˝à: chrapa-
nie, wzmo˝ona potliwoÊç w nocy, nocne nietrzy-
manie moczu, sennoÊç dzienna oraz poranny ból
g∏owy (Bro˝ek-Màdry i in. 2021). W literaturze
podkreÊla si´ koniecznoÊç leczenia zespo∏u
OBPS, poniewa˝ mo˝e on doprowadziç do roz-
woju powa˝nych powik∏aƒ ze strony uk∏adu ser-
cowo-naczyniowego, zaburzeƒ neurobehawio-
ralnych czy metabolicznych (Olszewska i in.
2015, Tomaszewska i in. 2014).

Opublikowane w ostatnich latach badania
wskazujà na istnienie zwiàzku pomi´dzy skróco-
nym w´dzide∏kiem j´zyka a ryzykiem rozwoju
zespo∏u OBPS u dzieci (Guilleminault i in. 2016).
Bussi i wspó∏pracownicy (2021) dokonali meta-
analizy dost´pnej na ten temat literatury.
W swojej publikacji opisali 4 z 97 znalezionych
artyku∏ów. Dwa uwzgl´dnione badania retro-
spektywne wykaza∏y, ˝e istnieje zwiàzek mi´dzy
nieleczonà ankyloglosjà w okresie niemowl´cym
a póêniejszym wystàpieniem zespo∏u OBPS
u tych pacjentów. W przeprowadzonych ba-
daniach prospektywnych wykazano znacznà
popraw´ snu, mowy i po∏ykania u dzieci po inge-
rencji chirurgicznej z powodu ankyloglosji. Na-
tomiast retrospektywne badania kohortowe do-
wiod∏y, ̋ e frenuloplastyka w po∏àczeniu z terapià
miofunkcjonalnà jest skutecznà metodà leczenia
chrapania i oddychania przez usta u dzieci.

W tym miejscu rodzi si´ pytanie, w jaki sposób
w´dzide∏ko j´zyka wp∏ywa na kszta∏t podniebie-
nia? Zgodnie z teorià równowagi, sta∏y, niewielki,
ale d∏ugotrwa∏y ucisk ze strony warg, policz-
ków i j´zyka w spoczynku ma wp∏yw na kszta∏t
i po∏o˝enie szcz´ki i ˝uchwy. Skrócenie w´dzide∏ka
powoduje, ˝e j´zyk przyjmuje nieprawid∏owà po-
zycj´ spoczynkowà w jamie ustnej, przez co nie na-
ciska odpowiednio na podniebienie. Zaburza to
równowag´ pomi´dzy skoordynowanym wzro-
stem szcz´ki i ˝uchwy co powoduje, ˝e szcz´ka
staje si´ wàska w wymiarze poprzecznym i skróco-
na w wymiarze pod∏u˝nym (Moss i Young 1960;
Hovhannisyan i in. 2018). Nieprawid∏owo rozwi-
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ni´ta szcz´ka, uznawana za jedno z powik∏aƒ nie-
leczonej ankyloglosji, objawia si´ m.in. wysokim
i wàskim podniebieniem w kszta∏cie odwróconej
litery V, tzw. podniebienie gotyckie. Wysokie
ukszta∏towanie podniebienia przemieszcza ku gó-
rze dno jamy nosowej, co prowadzi do zaw´˝enia
przewodów nosowych. W konsekwencji dochodzi
do zwi´kszenia oporów przep∏ywu powietrza
przez nos. Powoduje to wzrost „ujemnego” ciÊnie-
nia w gardle podczas wdechu, co jest przyczynà
zapadania si´ wiotkich cz´Êci drogi oddechowej.
JeÊli napi´cie mi´Êni rozszerzajàcych gard∏o jest
zbyt ma∏e, aby przeciwdzia∏aç zapadaniu si´ jego
Êcian, dochodzi do zamykania si´ drogi oddecho-
wej i okresowego braku przep∏ywu powietrza
(Chervin i Guilleminault 1996, Olszewska i in.
2015).

PoÊredniej oceny ryzyka wystàpienia zespo-
∏u OBPS u pacjentów z ankyloglosjà mo˝na doko-
naç, oceniajàc m.in. pozycj´ spoczynkowà j´zyka
w jamie ustnej. Prawid∏owo, w pozycji spoczyn-
kowej, kiedy usta pacjenta sà lekko rozchylone,
a szcz´ka nie jest w maksymalnym zwarciu, ko-
niuszek j´zyka znajduje si´ pomi´dzy wa∏kiem
dziàs∏owym a górnymi siekaczami. Przednia
cz´Êç j´zyka dotyka podniebienia, natomiast
boki j´zyka dotykajà z´bów trzonowych (Gil
i Fougeront 2015). Prawid∏owà pozycj´ spoczyn-
kowà j´zyka okreÊla si´ czasem jako pozycj´
wertykalno-horyzontalnà lub pozycj´ „kobry”
(Pluta-Wojciechowska 2009). 

Ryzyko wystàpienia zespo∏u OBPS u pacjen-
tów z ankyloglosjà mo˝na oceniç tak˝e na pod-
stawie oceny szerokoÊci podniebienia twardego.
W badaniach dotyczàcych zwiàzku pomi´dzy
kszta∏tem podniebienia a wyst´powaniem zespo∏u
OBPS Kecik (2017) zauwa˝y∏a, ˝e w grupie pa-
cjentów z zespo∏em OBPS Êrednia odleg∏oÊç
mi´dzytrzonowcowa i mi´dzyk∏owa by∏a mniejsza
w porównaniu z grupà pacjentów zdrowych. Kon-
wencjonalnà metodà oceny szerokoÊci podnie-
bienia jest pomiar rozstawienia ∏uków z´bowych
na modelach gipsowych. Stenberg (2015) zapro-
ponowa∏a metod´ szybkiej oceny odleg∏oÊci
mi´dzytrzonowcowej za pomocà rolki dentystycz-
nej, która przy∏o˝ona do podniebienia twardego
powinna prawid∏owo mieÊciç si´ w przestrzeni
mi´dzy pierwszymi trzonowcami szcz´ki. 

Yoon i i wspó∏pracownicy (2017a) zaobser-
wowali powi´kszenie podniebienia mi´kkiego
u pacjentów ze skróconym w´dzide∏kiem. W li-
teraturze potwierdzono, ˝e nadmierny przerost
podniebienia mi´kkiego powoduje zw´˝enie
przestrzeni nosowo-gard∏owej w wymiarze
przednio-tylnym, co mo˝e byç przyczynà po-
wstawania obturacji podczas snu. Ryzyko prze-

rostu podniebienia mi´kkiego wzrasta tak-
˝e wraz z wiekiem oraz wzrostem wartoÊci
wskaênika BMI (Shigeta i in. 2010).

WÊród badaczy istniejà rozbie˝noÊci co
do wp∏ywu ankyloglosji na po∏o˝enie koÊci gny-
kowej. Yoon z zespo∏em (2017a) nie zaobserwo-
wali korelacji mi´dzy ankyloglosjà a ustawie-
niem koÊci gnykowej, podczas gdy Ardekani
i wspó∏pracownicy (2016) wykazali, ˝e u dzieci
z ograniczonà ruchomoÊcià j´zyka koÊç gnykowa
jest po∏o˝ona wy˝ej i bardziej ku ty∏owi. 

LECZENIE
Rozpoznanie ankyloglosji u dziecka lub na-

stolatka wymaga ingerencji chirurgicznej bàdê
te˝ zastosowania terapii miofunkcjonalej. W pi-
Êmiennictwie wymienia si´ nast´pujàce wskaza-
nia do leczenia operacyjnego w´dzide∏ka:

I. Przedwczesne zakoƒczenie karmienia 
piersià. U dziecka ze skróconym w´dzi-
de∏kiem zbyt wczeÊnie odstawionego 
od piersi mo˝e dojÊç do problemów z pra-
wid∏owym przemieszczaniem si´ Êliny 
oraz utrwalaniem po∏ykania typu nie-
mowl´cego (przyj´tego za prawid∏owe
tylko do 15 mies. ˝ycia dziecka) (Ottawa 

2016).
II. Wady wymowy i wady zgryzu. Wyst´po-

wanie tych wad u dziecka ze skróconym 
w´dzide∏kiem uniemo˝liwia mu zachowa-
nie prawid∏owej higieny jamy ustnej 
(Ottawa 2016).

III. TrudnoÊci podczas ca∏owania si´, najcz´-
Êciej obserwowane wÊród nastolatków 
(obserwacja autorów).

IV. Zespó∏ OBPS rozpoznany u pacjentów 
pediatrycznych (Fioravanti i in. 2021).

V. Recesje dziàs∏owe, czyli ods∏oni´cie ko-
rzeni z´bów spowodowane odsuwaniem 
si´ dziàs∏a. Recesje sà wymieniane jako 
wzgl´dne wskazanie do przeprowadzenia 
ingerencji chirurgicznej (Suter i Bornstein
2009). Cz´Êç autorów ma wàtpliwoÊci, 
czy nieprawid∏owy kszta∏t w´dzide∏ka 
powoduje obni˝enie poziomu dziàse∏.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e o celowoÊci przepro-
wadzenia ingerencji chirurgicznej z powodu an-
kyloglosji powinien decydowaç zespó∏ interdy-
scyplinarny sk∏adajàcy si´ z laryngologa, stoma-
tologa, doradcy laktacyjnego i logopedy (Cen-
trum Medyczne Pesmed 2019).

Do technik operacyjnych stosowanych
w chirurgicznym leczeniu ankyloglosji nale˝à:

● frenotomia (frenulotomia),
● frenektomia (frenulektomia),
● frenuloplastyka.
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W niektórych przypadkach alternatywnym
post´powaniem wobec leczenia operacyjnego
mo˝e byç terapia miofunkcjonalna.

Frenotomia to zabieg chirurgiczny polegajà-
cy na poprzecznym naci´ciu w´dzide∏ka, stoso-
wany w celu wyd∏u˝enia j´zyka. Wykonywany
jest w znieczuleniu miejscowym. Znieczulenie
wymaga aplikacji niewielkiej iloÊci aerozolu,
a przy grubym w´dzide∏ku konieczne mo˝e byç
podÊluzówkowe zaaplikowanie leku znieczulajà-
cego w postaci iniekcji. Frenotomia mo˝e byç
wykonana w ka˝dym wieku. Poniewa˝ u nie-
mowl´cia w´dzide∏ko jest cienkie, zabieg jest
praktycznie bezbolesny a rana goi si´ bardzo
szybko. Z tego powodu wykonanie frenotomii za-
leca si´ w pierwszym miesiàcu, a nawet
w pierwszym tygodniu ˝ycia (Centrum Medycz-
ne Pesmed 2019). 

Frenotomi´ najcz´Êciej wykonujà lekarze la-
ryngolodzy, chirurdzy dzieci´cy lub chirurdzy
szcz´kowi. Klasyczna technika polega na po-
przecznym naci´ciu w´dzide∏ka. Po rozpreparowa-
niu naci´ta b∏ona Êluzowa powinna mieç trójkàtny
kszta∏t. Niekiedy konieczne mo˝e byç za∏o˝enie
szwów (Devishree i in. 2012). Podczas wykonywa-
nia zabiegu nale˝y zwróciç szczególnà uwag´
na to, aby nie uszkodziç przewodów wyprowadza-
jàcych Êlinianek, poniewa˝ ich ujÊcia znajdujà si´
w pobli˝u w´dzide∏ka j´zyka. Przy naci´ciu w´dzi-
de∏ka rekomendowane jest u˝ycie lasera, ponie-
wa˝ proste naci´cie no˝yczkami sprzyja nawrotom
ankyloglosji (Naumann i in. 1995). Wykazano, ˝e
zastosowanie techniki laserowej daje tak˝e bar-
dziej precyzyjne wyniki ni˝ klasyczne u˝ycie no˝y-
czek czy skalpela. Ponadto pacjenci lepiej znoszà
zabieg, a hemostaza jest najlepiej utrzymana (Ot-
tawa 2016). Szczególnie dobre rezultaty daje za-
stosowanie lasera z dwutlenkiem w´gla, albo-
wiem zabieg jest krótszy i zostaje po nim minimal-
na blizna (Devishree i in. 2012).

Na podstawie dwóch systematycznych
przeglàdów piÊmiennictwa, jednej próby loso-
wej i czterech prób nielosowych mo˝na stwier-
dziç, ˝e frenotomia jest bezpiecznà procedurà,
dajàcà krótkoterminowà popraw´, m.in. jeÊli
chodzi o efektywnoÊç karmienia piersià (ocenia-
nà przez matk´) oraz zmniejszenie bólu bro-
dawki sutkowej matki. Nie wykazano jednak
jednoznacznie pozytywnych d∏ugoterminowych
rezultatów frenotomii (Ottawa 2016). Warto
zaznaczyç, ˝e ju˝ 6 godzin od zabiegu mo˝na
przystawiaç dziecko do piersi, aby próbowa∏o
ssaç brodawk´ sutkowà. åwiczenie to jest uzna-
wane za bardzo efektywne podczas rehabilitacji
pooperacyjnej.

Frenektomia polega na ca∏kowitym wyci´ciu
w´dzide∏ka, w∏àcznie z jego przyczepem do b∏o-
ny Êluzowej dna jamy ustnej (Devishree i in.
2012). Najcz´Êciej wykonuje si´ jà skalpelem,
mimo ˝e wià˝e si´ to z wi´kszym krwawieniem
podczas zabiegu. W literaturze  sugeruje si´ u˝y-
cie lasera, szczególnie ze wzgl´du na mniejsze
powik∏ania pooperacyjne (Devishree i in. 2012),
jednak technik´ wykonania   zabiegu nale˝y do-
bieraç indywidualnie do pacjenta (Suter i Born-
stein 2009). 

Frenuloplastyka jest zabiegiem przeprowa-
dzanym w pe∏nej lub cz´Êciowej anestezji, pod-
czas którego wykonuje si´ bardziej dok∏adne na-
ci´cia ni˝ przy frenotomii, a zamkni´cie rany
odbywa si´ wed∏ug okreÊlonego schematycznie
wzoru. Celem frenuloplastyki jest nie tylko pod-
ci´cie w´dzide∏ka, ale tak˝e relokacja jego punk-
tu przyczepu do dna jamy ustnej i j´zyka (Zaghi
i in. 2019). Podstawowymi technikami wykona-
nia frenuloplastyki sà Z-plastyka i V-Y plastyka: 

I. Z-plastyka polega na pod∏u˝nym naci´ciu
w´dzide∏ka na obu jego koƒcach zarówno 
przy przyczepie do dna jamy ustnej, jak
i pod j´zykiem. Naci´ta b∏ona Êluzowa 
po rozpreparowaniu i przemieszczeniu
wytworzonych p∏atów przybiera kszta∏t 
litery Z. T́  technik´ rekomenduje si´ 
u pacjentów, u których wyst´puje prze-
rost w´dzide∏ka w wymiarze poprzecz
nym (w´dzide∏ko jest grubsze ni˝ typowo 
obserwowane) (Devishree i in. 2012) 
(ryc. 4). 

II. V-Y plastyka polega na naci´ciu w´dzide∏ka 
j´zyka w kszta∏cie litery V, zaczynajàc
od miejsca pod przyczepem w´dzide∏ka 

Ryc. 4. Z-plastyka (na podst. Trybus 2002b) 
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çwiczeƒ bez dodatkowej ingerencji chirurgicznej
zmniejsza dolegliwoÊci zwiàzane z bezdechami
podczas snu (Carrasco-Llatas i in. 2021). 

PODSUMOWANIE
W´dzide∏ko j´zyka jest istotnà strukturà

w obr´bie jamy ustnej. Nieprawid∏owoÊci doty-
czàce jego d∏ugoÊci, elastycznoÊci i ruchomoÊci
mogà byç przyczynà powa˝nych zaburzeƒ roz-
woju dzieci i niemowlàt. Pierwsze objawy anky-
loglosji spowodowanej skróconym w´dzide∏kiem
dotyczà najcz´Êciej problemów z karmieniem
piersià niemowlàt. W wieku póêniejszym obser-
wuje si´ równie˝ wady zgryzu, wady wymowy
jak i zespó∏ OBPS.

W zwiàzku z rosnàcà ÊwiadomoÊcià spo∏e-
czeƒstwa na temat ankyloglosji istnieje potrzeba
ujednolicenia stosowanego w zwiàzku z nià mia-
nownictwa, kryteriów diagnostycznych oraz me-
tod leczenia. Brak jednoznacznych kryteriów
pomiaru d∏ugoÊci w´dzide∏ka j´zyka oraz defini-
cji ankyloglosji wprowadza liczne rozbie˝noÊci
w dost´pnej na ten temat literaturze. Jest to
istotny problem we w∏aÊciwym zrozumieniu
tego schorzenia, co w konsekwencji utrudnia
postawienie prawid∏owej diagnozy oraz zapro-
ponowanie w∏aÊciwego leczenia ankyloglosji. 

Ze wzgl´du na interdyscyplinarny charakter
objawów powinno si´ zwróciç szczególnà uwag´
na ocen´ pacjentów pod kàtem laryngologicznym,
stomatologicznym oraz logopedycznym. Âcis∏a
wspó∏praca specjalistów wymienionych dziedzin
jest istotna dla postawienia odpowiedniej diagno-
zy oraz dobrania prawid∏owego leczenia.  ●

do j´zyka. Po przemieszczeniu i za∏o˝eniu 
szwów naci´te p∏aty skórne uk∏adajà si´ 
w kszta∏t litery Y. Opisana technika jest 
zalecana w przypadku zbyt szerokich w´-
dzide∏ek (ryc. 5).

W literaturze wymienia si´ tak˝e elektrochi-
rurgi´ jako metod´ rekomendowanà u pacjen-
tów z zaburzeniami krzepni´cia krwi. Zastoso-
wanie elektrokauteryzacji umo˝liwia pozosta-
wienie rany bez koniecznoÊci za∏o˝enia szwów
(Devishree i in. 2012).

Terapia miofunkcjonalna 
W literaturze podkreÊla si´ potrzeb´ zasto-

sowania terapii miofunkcjonalnej u pacjentów
po leczeniu operacyjnym ankyloglosji, pacjen-
tów z bezdechem sennym, chrapaniem, zgryzem
otwartym przednim oraz dysfunkcjà j´zyka
(Camacho i in. 2015, Camacho i in. 2018, Van
Dyck i in. 2016). 

åwiczenia miofunkcjonalne majà na celu
popraw´ funkcji ssania, ˝ucia, po∏ykania, oddy-
chania i mowy. Terapia skupia si´ g∏ównie
na rozluênieniu mi´Êni podpotylicznych oraz po-
budzeniu mi´Êni dna jamy ustnej (Villa i in.
2017). Pacjenci wykonujà çwiczenia j´zyka,
warg, podniebienia mi´kkiego, bocznych Êcian
gard∏a, mi´Ênia okr´˝nego ust, mi´Êni ˝uchwy
oraz mi´Êni policzków (Camacho i in. 2015).

Wa˝ne jest, aby przed rozpocz´ciem terapii
oceniç tor oddechowy (nosowy czy ustny), zwar-
cie i napi´cie warg, pozycj´ j´zyka, po∏ykanie.
Dobór çwiczeƒ jest uzale˝niony od wyst´powa-
nia danego zaburzenia. Terapia opiera si´
na çwiczeniach si∏owych izometrycznych, pole-
gajàcych na napinaniu i rozluênianiu mi´Êni bez
ruchu w stawie, oraz izotonicznych, których
istotà jest utrzymanie niezmiennego napi´cia
mi´Êni podczas wykonywania ruchu.

Zadaniem terapii miofunkcjonalnej jest na-
uczenie pacjentów wykonywania codziennych
çwiczeƒ zwi´kszajàcych mobilnoÊç j´zyka. Po le-
czeniu chirurgicznym ankyloglosji sà one zale-
cane we wszystkich przypadkach i stanowià
integralnà form´ rehabilitacji. Regularne wyko-
nywanie çwiczeƒ zmniejsza ryzyko powstawania
zrostów i blizn w miejscu naci´cia (Rzàdzka
2021). Ponadto krótkie w´dzide∏ko j´zyka mo˝na
wyd∏u˝yç za pomocà samych çwiczeƒ. Wyka-
zano, ˝e samo wykonywanie wymienionych

Ryc. 5. V-Y plastyka (na podst. Trybus 2002a)
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Tabela V, za∏. 1. Skala Alison Hazelbaker do oceny w´dzide∏ka j´zyka (1998) (˚ukowska-Rubik 2018)

OCENA WYGLÑDU Punktacja 

Wyglàd j´zyka przy uniesieniu
zaokràglony 2 pkt.
niewielka przerwa na koniuszku 1 pkt.
kszta∏t serca 0 pkt.

ElastycznoÊç w´dzide∏ka
bardzo elastyczne 2 pkt.
umiarkowanie elastyczne 1 pkt.
ma∏o elastyczne lub brak elastycznoÊci 0 pkt.

D∏ugoÊç w´dzide∏ka przy uniesionym j´zyku
powy˝ej 1cm lub w´dzide∏ko schowane 2 pkt.
w j´zyku 1 cm 1 pkt.
mniej ni˝ 1cm 0 pkt.

Przyczep w´dzide∏ka do j´zyka
daleko od koniuszka j´zyka 2 pkt.
jest na koniuszku j´zyka 1 pkt.
przenika koniuszek j´zyka, powodujàc rozdzielenie koniuszka na dwie cz´Êci 0 pkt.

Przyczep w´dzide∏ka do dolnego wa∏u dziàs∏owego 
przyczep do dna jamy ustnej lub daleko przed dziàs∏em 2 pkt.
przyczep tu˝ przed dziàs∏em 1 pkt.
przyczep na dziàÊle 0 pkt.

OCENA FUNKCJI Punktacja 

Lateralizacja
pe∏na 2 pkt.
trzon j´zyka, ale koniuszek nie 1 pkt.
ani trzon, ani koniuszek 0 pkt.

Unoszenie j´zyka
koniuszek unosi si´ do po∏owy wysokoÊci jamy ustnej 2 pkt.
unoszà si´ tylko kraw´dzie j´zyka do po∏owy wysokoÊci jamy ustnej 1 pkt.
koniuszek j´zyka zostaje na wale dziàs∏owym lub si´ga do po∏owy wysokoÊci 
jamy ustnej przy uchylonych ustach 0 pkt.

Wysuwanie j´zyka
koniuszek si´ga poza dolnà warg´ 2 pkt.
koniuszek si´ga tylko do wa∏u dziàs∏owego 1 pkt.
˝adne z powy˝szych albo przednia lub Êrodkowa cz´Êç j´zyka podwija si´, 
tworzàc uwypuklenie 0 pkt.

Rozciàganie si´ przedniej cz´Êci j´zyka
pe∏ne 2 pkt.
umiarkowane lub cz´Êciowe 1 pkt.
niewielkie lub nie wyst´puje 0 pkt.
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Tabela V, za∏. 1. ciàg dalszy

OCENA WYGLÑDU Punktacja 

Obj´cie j´zykiem smoczka od butelki
silne 2 pkt.
si∏a obejmowania jest umiarkowana 1 pkt.
s∏abe lub jego brak 0 pkt.

Kurczenie si´ j´zyka
pe∏ne od przodu do ty∏u 2 pkt.
cz´Êciowe 1 pkt.
brak lub kurczenie si´ w odwrotnym kierunku (wypychanie) 0 pkt.

Klàskanie
nie wyst´puje 2 pkt.
okresowo 1 pkt.
cz´sto lub przy ka˝dym ruchu ssania 0 pkt.

Punktacja ∏àcznie

Podsumowanie skali Alisona Hazelbaker - ocena funkcji
14 pkt. = prawid∏owa punktacja za funkcj´ niezale˝nie od punktacji za wyglàd. Frenotomia nie jest zalecana.
11 pkt. = punktacja za funkcj´ w granicach normy, jeÊli punktacja za wyglàd wynosi minimum 10. 

< 11 pkt. = punktacja wskazuje na upoÊledzenie funkcji j´zyka. Frenotomia powinna byç rozwa˝ona, jeÊli dzia∏ania 
zachowawcze nie przynoszà poprawy. Frenotomia jest wskazana, jeÊli punktacja za wyglàd wynosi 
mniej ni˝ 8 punktów.
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Tabela VI, za∏. 2. Kwestionariusz ograniczenia czynnoÊci j´zyka (ang. tongue restriction questionna-
ire, TRQ) (Baxter, Lashley i Rendell 2021)

KWESTIONARIUSZ OGRANICZENIA FUNKCJI CZYNNOÂCI J¢ZYKA (TRQ)

Imi´ i nazwisko: .....................................................................................................................................

P∏eç: ..........................                   Wiek: ...................                   Wzrost: ...................

Objawy dotyczàce niemowlàt

– bolesne karmienie 

– trudnoÊci w karmieniu butelkà

– wolne lub zbyt ma∏e przybieranie na wadze

– refluks lub cz´ste ulewanie 

– nadmierne wytwarzanie gazów 

– wyd∏u˝ony czas karmienia 

– ulewanie si´ mleka z ust podczas karmienia

– stukajàcy lub cmokajàcy dêwi´k przy jedzeniu

Objawy dotyczàce dzieci lub doros∏ych

– frustracja w trakcie wypowiadania si´

– problemy z prawid∏owà artykulacjà g∏osek, mamrotanie

– opóêniony rozwój mowy

– wolne spo˝ywanie pokarmów lub trudnoÊci w dokoƒczeniu posi∏ku

– wybrzydzanie przy jedzeniu, szczególnie jeÊli chodzi o jego konsystencj´

– krztuszenie si´ podczas przyjmowania napojów i pokarmów

– krzywe, st∏oczone z´by lub podniebienie gotyckie

– ssanie kciuka lub d∏ugotrwa∏e ssanie smoczka

– niespokojny sen (nadmierna ruchliwoÊç podczas snu)

– nocne zgrzytanie z´bami

– spanie z otwartymi ustami

– chrapanie (ciche lub g∏oÊne)

– problemy ze stawem skroniowo-˝uchwowym (wyskakiwanie, ból)

– cz´ste bóle g∏owy lub szyi

– oddychanie przez usta w ciàgu dnia

– przeroÊni´cie migda∏ków (podniebiennych, wyroÊl adenoidalna)

– nawracajàce infekcje ucha

– cz´ste infekcje zatok i górnych dróg oddechowych

– nadpobudliwoÊç i rozkojarzenie

TRMR stopieƒ 1 (> 80%)   /  stopieƒ 2 (50–80%)   /  stopieƒ 3 (< 50%)   /  stopieƒ 4 (< 25%)

Skierowanie do zabiegu TAK / NIE / DO ROZWA˚ENIA
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Tabela VII, za∏. 3. Protokó∏ ds. interdyscyplinarnej oceny uk∏adu stomatognatycznego u dzieci 
(Grandi 2012)

PROTOKÓ¸ DS. INTERDYSCYPLINARNEJ OCENY UK¸ADU STOMATOGNATYCZNEGO U DZIECI*
(ang. The Interdisciplinary Orofacial Examination Protocol for Children)

(dla laryngologów, pediatrów, stomatologów i logopedów)

Dane osobowe pacjenta:

Imi´ i nazwisko: ............................................................................................................................

P∏eç: ..........................                   Waga: ...................                   Wzrost: ...................

Wywiad z rodzicami pacjenta Tak Nie Nie wiem

1. Czy dziecko chrapie w trakcie snu?

2. Czy dziecko ma problemy z oddychaniem podczas snu?

3. Czy w trakcie snu u dziecka wyst´pujà:

– przerwy w oddychaniu?

– niespokojne, nerwowe ruchy?

– nieprawid∏owe odgi´cie g∏owy (np. nadmierny przeprost)?

– nadmierna potliwoÊç?

4. Czy dziecko Êlini si´ podczas snu?

5. Czy dziecko szybko m´czy si´ w trakcie wysi∏ku?

6. Czy dziecko oglàda telewizj´ lub korzysta z komputera przy otwartych ustach?

7. Czy dziecko Êlini si´ w ciàgu dnia?

8. Czy dziecko cz´sto choruje?

9. Czy dziecko jest na coÊ uczulone?

10. Smoczek/ssanie kciuka/obgryzanie paznokci/przygryzanie ust/inne

11. Czy dziecko wymawia g∏oski dêwi´czne w sposób bezdêwi´czny?

12. Czy dziecko ma problemy z prawid∏owà artykulacjà?

Pytania 1–9: odpowiedê „TAK” – pacjent powinien zostaç skierowany do otorynolaryngologa, 
pediatry i/lub logopedy.

Pytanie 10: odpowiedê „TAK” – pacjent powinien zostaç skierowany do ortodonty i logopedy.

Pytanie 11–12: odpowiedê „TAK” – pacjent powinien zostaç skierowany do logopedy.**
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Tor oddechowy
nosowy ustny mieszany

Pacjent z zaburzeniami oddychania powinien zostaç skierowany do otorynolaryngologa i logopedy.**

Profil twarzy

mezofrontalny cisfrontalny transfrontalny

Pacjent z profilem cisfrontalnym lub transfrontalnym powinien zostaç skierowany do ortodonty.**

Ustawienie nozdrzy (przy nasilonym oddychaniu)

Oba nozdrza Nozdrza Jednostronne Obustronne Jednostronne Ca∏kowite Obustronne
rozszerzone ani si´ nie cz´Êciowe cz´Êciowe ca∏kowite i cz´Êciowe ca∏kowite

zapadajà, zamkniecie zamkniecie zamkni´cie zamkni´cie zamkni´cie
ani si´ nie
rozszerzajà

Pacjent z nieprawid∏owym ustawieniem nozdrzy powinien zostaç skierowany do otorynolaryngologa, logopedy
i ortodonty.**

W´dzide∏ko j´zyka (poproÊ pacjenta, aby uniós∏ j´zyk i spróbowa∏ dotknàç swojego podniebienia 
przy maksymalnie otwartej jamie ustnej)

Pacjent Koniuszek Koniuszek Koniuszek j´zyka Koniuszek Koniuszek  
po zabiegu j´zyka j´zyka w takiej samej j´zyka j´zyka
frenotomii dotyka prawie dotyka odleg∏oÊci dosi´ga nie dosi´ga

podniebienia podniebienia od górnych do dolnych dolnych
i dolnych siekaczy siekaczy siekaczy

Pacjent z zaburzeniami ruchomoÊci j´zyka powinien zostaç skierowany do otorynolaryngologa i logopedy.**

Migda∏ki

Po tonsillektomii Migda∏ki Migda∏ki si´gajà Migda∏ki Migda∏ki zajmujà Migda∏ki stykajà
schowane do ∏uków przekraczajà po∏ow´ szerokoÊci si´ ze sobà
za ∏ukami podniebiennych lini´ ∏uków cieÊni gardzieli na tylnej Êcianie
podniebiennymi podniebiennych cieÊni gardzieli

Pacjent z przeroÊni´tymi i migda∏kami powinien zostaç skierowany do otorynolaryngologa.**

Usta
Wargi pozostajà w kontakcie Wargi nie stykajà si´ Wargi sà suche lub

w spoczynku w spoczynku spierzchni´te

Pacjent z nieprawid∏owà pozycjà spoczynkowà ust powinien zostaç skierowany do ortodonty i logopedy.**

Wady zgryzu (klasyfikacja Angle’a)

Klasa I Klasa II/1 Klasa II/2 Klasa III

Pacjent z nieprawid∏owym zgryzem powinien zostaç skierowany do ortodonty.**

Tabela VII, za∏. 3. ciàg dalszy
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Wady zgryzu pionowe i poprzeczne

Zgryz normalny Zgryz g∏´boki Zgryz otwarty Zgryz krzy˝owy

Pacjent z nieprawid∏owym zgryzem powinien zostaç skierowany do ortodonty.**

Po∏ykanie

Normalne Dysfagia

Pacjent z problemami w po∏ykaniu powinien zostaç skierowany do logopedy.**

Postawa cia∏a

Normalna Pog∏´biona lordoza l´dêwiowa                    Pog∏´biona kifoza piersiowa

Pacjent z nieprawid∏owà postawà cia∏a powinien zostaç skierowany do logopedy i pediatry.**

*Istnieje równie˝ kwestionariusz opracowany dla doros∏ych.
** Do kwestionariusza zosta∏ tak˝e opracowany system punktowy.

Tabela VII, za∏. 3. ciàg dalszy
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KONOPIE I KANNABINOIDY
W OTOLARYNGOLOGII
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CANNABIS AND  CANNABINOIS 
IN OTOLARYNGOLOGY

Research publications regarding medical marihuana
use in clinical practice increased significantly in the
last decade. Moreover, cannabinoids preparations
have been recently introduced in the Polish pharmaco-
poeia. Consequently, physicians form different spe-
cialities should acquire basic knowledge regarding
use of medical marihuana. Especially, considering
popularity of cannabis preparations sold outside the
medical prescription. The aim of the following article
is to introduce to Polish otorhinolaryngologists the
topic of pharmacology and evidence on use of medical
marihuana in head and neck disorders.

(Mag. ORL, 2022, 83, XXI, 107–111)
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W ostatniej dekadzie znacznie wzros∏a licz-
ba publikacji dotyczàcych zastosowania medycz-
nej marihuany w praktyce lekarskiej. Ponadto
od kilku lat w polskiej farmakopei pojawi∏y si´
pierwsze preparaty kannabinoidów. Wobec tego
lekarze ró˝nych specjalnoÊci powinni posiàÊç
podstawowà wiedz´ dotyczàcà ich stosowania,
tak˝e w kontekÊcie popularnoÊci preparatów
nieobj´tych preskrypcjà lekarskà. Artyku∏ ma
na celu przybli˝yç otorynolaryngologom pod-
stawowe zagadnienia dotyczàce farmakologii
marihuany medycznej oraz wskazaç dowody na-
ukowe na zastosowanie kannabinoidów w choro-
bach g∏owy i szyi.

FARMAKOLOGIA
W zwiàzku z kryzysem opioidowym trwajà-

cym w Stanach Zjednoczonych od lat 90. poja-
wi∏a si´ koniecznoÊç opracowania bezpieczniej-
szych metod leczenia bólu przewlek∏ego (Vyas
i in. 2018). Uwzgl´dniono wówczas komponent´
neuropatycznà dolegliwoÊci bólowych powsta-
∏ych na skutek chronifikacji bólu,  co zmieni∏o
obecne podejÊcie do jego farmakoterapii. Aktu-
alne schematy uznajà za kluczowe rozpoznanie
komponenty neuropatycznej bólu oraz wykorzy-
stanie koanalgetyków – trójpierÊcieniowych le-
ków przeciwdepresyjnych, inhibitorów wychwy-
tu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny oraz
gabapentynoidów. Odkrycie w 1988 r. uk∏adu
endokannabinoidowego da∏o natomiast nauko-
we podstawy do ponownego wykorzystania eg-
zogennych kannabinoidów w celach medycz-
nych (Hand i in. 2016), poniewa˝ reguluje on
wiele uk∏adów i procesów: nocycepcj´, funkcje
poznawcze, apetyt, perystaltyk´, metabolizm,
termoregulacj´, cykl snu i czuwania, uk∏ad im-
munologiczny, a tak˝e oÊ podwzgórze-przysad-
ka-nadnercza (National Academies of Sciences,
Engineering and Medicine 2017).

Obecnie w recepturze farmaceutycznej ma-
my do dyspozycji kannabinoidy pochodzenia
naturalnego. Najszersze zastosowanie znalaz∏y
dwa zwiàzki THC (delta-9-tetrahydrokannabi-
nol) i CBD (kannabidiol), które wyst´pujà natu-
ralnie w Cannabis sativa L. (McPartland 2018).
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Do wytwarzania produktów medycznych opar-
tych na konopiach stosuje si´ wyselekcjonowane
szczepy tej roÊliny. Kannabinoidy pochodzenia
roÊlinnego mogà wyst´powaç w ró˝nych posta-
ciach: 

● gotowego leku, 
● surowców farmaceutycznych: suszonych

kwiatów konopi lub ekstraktu,
● preparatów nieb´dàcych lekami: suszo-

nych kwiatów, ekstraktów, destylatów, 
˝elków, gumy do ˝ucia, suplementów 
diety, czopków lub globulek.

Produkty lecznicze zawierajàce kannabino-
idy sà standaryzowane na zawartoÊç THC i CBD
(Whiting i in. 2015). Mogà jednak zawieraç rów-
nie˝ inne kannabinoidy, np. CBG (kannabigerol)
lub CBN (kannabinol), jednak informacja o ich
procentowym udziale nie musi byç udost´pniona
przez producenta. Na profil dzia∏ania danej od-
miany kwiatów konopi wp∏ywajà tak˝e terpe-
noidy: limonen, alfa-pinen, beta-mircen oraz
flawonoidy (Radwan i in. 2021). 

Jednak to w∏aÊnie THC i CBD warunkujà
dzia∏anie danego preparatu. Zwiàzki te oddzia-
∏ujà za poÊrednictwem uk∏adu endokannabino-
idowego, na który sk∏adajà si´ receptory knnabi-
noidowe: CB1 i CB2 (pierwsze z nich dominujà
w oÊrodkowym uk∏adzie nerwowym, a drugie
w uk∏adzie immunologicznym). THC wykazuje
agonizm wobec tych receptorów. Dzia∏anie CBD
jest wielokierunkowe: wobec wskazanych recep-
torów przejawia odwrotny agonizm i negatywnà
modulacj´ allosterycznà, jest tak˝e agonistà
receptorów TRPV1 (ang. transient receptor
potential cation channel subfamily V member 1),
PPAR-γ (ang. peroxisome proliferator-activated
receptor gamma), 5-HT1A (ang. serotonin 1A
receptor) oraz GPR55 (ang. G protein-coupled
receptor 55), odwrotnym agonistà receptorów
GPR3, GPR6 i GPR12, hamuje równie˝ FAAH
(ang. fatty acid amide hydrolase), co powoduje
zwi´kszenie st´˝enia anandamidu (odpowiada-
jàcego za aktywnoÊç receptorów CB1, CB2
i TRPV1), zwi´ksza równie˝ aktywnoÊç komplek-
sów mitochondrialnych (Peres i in. 2018). 

Najnowsze wiarygodne badania przemawia-
jàce za stosowaniem kannabinoidów obejmujà:

– konopie indyjskie w leczeniu przewlek∏ego 
bólu u doros∏ych,

– doustne kannabinoidy jako leki przeciw-
wymiotne w leczeniu nudnoÊci i wymio-
tów wywo∏anych chemioterapià,

– doustne kannabinoidy redukujàce objawy
spastycznoÊci w stwardnieniu rozsianym 
(William i Brian 2019). 

Wysoki profil bezpieczeƒstwa oraz umiarko-
wane ryzyko wytworzenia zale˝noÊci lekowej
okreÊlajà kannabinoidy jako skutecznà alterna-
tyw´ dla opioidów (Gable 2006). Efekt przeciw-
bólowy delta-9-THC porównywalny jest do leków
z II stopnia drabiny analgetycznej (tj. s∏abych
opioidów). Kannabinoidy mogà byç równie˝
wykorzystywane w silnym bólu nowotworowym
jako koanalgetyki. W ograniczonym zakresie
mo˝liwe jest równie˝ ∏àczenie kannabinoidów
z silnymi opioidami, np. wykazano synergizm
z morfinà (Roberts i in. 2006). Niezalecane jest
natomiast ich stosowanie ∏àcznie z buprenorfinà
i oksykodonem ze wzgl´du na interakcje lekowe
(Vierke i in. 2021). 

KANNABINOIDY W POLSCE
Poczàtki medycznej marihuany w Polsce si´-

gajà 2012 r., gdy do aptek trafi∏ pierwszy synte-
tyczny wyciàg z konopi indyjskich zawierajàcy
kannabinoidy THC i CBD. Lek zosta∏ zarejestro-
wany pod nazwà handlowà Sativex i ma postaç
aerozolu do stosowania w jamie ustnej. Jednak
rewolucj´ na rynku konopnym w Polsce przy-
nios∏a podpisana w listopadzie 2017 r. ustawa
o zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu narko-
manii. Wówczas wprowadzono m.in. art. 33a
ust. 1, zgodnie z którym ziele konopi innych ni˝
w∏ókniste oraz wyciàgi, nalewki farmaceutycz-
ne, a tak˝e wszystkie inne wyciàgi z konopi in-
nych ni˝ w∏ókniste oraz ̋ ywica konopi innych ni˝
w∏ókniste mogà stanowiç surowiec farmaceu-
tyczny przeznaczony do sporzàdzania leków re-
cepturowych po uzyskaniu pozwolenia na do-
puszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa
Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dopiero wówczas susz marihuany medycznej
sta∏ si´ legalny w Polsce.

Mimo ˝e ustawa zosta∏a podpisana w 2017 r.,
pierwszy faktyczny surowiec z wysokà zawarto-
Êcià THC – Cannabis sativa L., Red No 2 – poja-
wi∏ si´ w aptekach dopiero w styczniu 2019 r.
i do marca 2020 r. by∏ jedynym na rynku surow-
cem farmaceutycznym zawierajàcym marihuan´
medycznà. W marcu 2020 r. zarejestrowano
kolejne dwa surowce z wysokim THC, czyli Can-
nabis Flos THC 20% CBD 1% oraz Cannabis Flos
THC 22% CBD 1%. Nast´pnie wypuszczono susz
z przewagà CBD nad THC (Cannabis Flos THC
1% CBD 12%), a w 2022 r. równie˝ pierwszy
ekstrakt (z THC 10%, CBD 1%). W planach sà
równie˝ dostawy do Polski kolejnych ekstraktów
i suszu. Surowce te zosta∏y zarejestrowane, ale
nie sà jeszcze dost´pne na rynku polskim, np.
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ekstrakt z THC 2,5%, ekstrakt z THC 5% czy dwa
nowe rodzaje suszu z THC 18%.

BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM
PREPARATÓW KONOPI W CHOROBACH

G¸OWY I SZYI 
Kannabinoidy najcz´Êciej wykorzystywane

sà w leczeniu bólu oraz schorzeƒ neurologicz-
nych i psychiatrycznych. Obecny dynamiczny
rozwój badaƒ nad uk∏adem endokannabinoido-
wym wskazuje nowe potencjalne obszary tera-
peutyczne zarówno dla kannabinoidów synte-
tycznych, jak i produktów leczniczych opartych
na Cannabis sativa L. 

NEURALGIA TRÓJDZIELNA
Wyniki badaƒ retrospektywnych programu

stosowania marihuany medycznej w stanie No-
wy Jork wskazujà na redukcj´ objawów w neu-
ralgii trójdzielnej na poziomie 81% przy dzia∏a-
niach niepo˝àdanych, które pozwoli∏y utrzymaç
terapi´ i dotkn´∏y 40% pacjentów. Dwoje z 42
pacjentów obj´tych badaniem zrezygnowa∏o
z terapii z powodu nasilonych dzia∏aƒ niepo˝à-
danych. Do najcz´stszych negatywnych skutków
stosowania substancji nale˝a∏y: zm´czenie,
sennoÊç, md∏oÊci i zawroty g∏owy. W badaniu
najlepiej tolerowane i najskuteczniejsze okaza∏y
si´ odmiany Cannabis sativa L. o stosunku
THC/CBD = 1 (Mechtler i in. 2019). Na podsta-
wie dost´pnych badaƒ mo˝na przypuszczaç, ˝e
kannabinoidy mogà stanowiç racjonalnà alter-
natyw´ dla leków opioidowych jako trzecia linia
leczenia tego schorzenia, jednak aby to udowod-
niç, potrzebne sà randomizowane badania kon-
trolowane placebo. 

ZABURZENIA NARZÑDU S¸UCHU
Receptory kannabinoidowe wyst´pujà

w uk∏adzie s∏uchowym zarówno na poziomie ob-
wodowym, jak i centralnym. Neuroprotekcyjne
i przeciwzapalne dzia∏anie kannabinoidów,
w szczególnoÊci CBD, mo˝e przek∏adaç si´ na
redukcj´ szumów usznych (Brumbach i in.
2019). Badania na modelu zwierz´cym wykaza∏y
obecnoÊç receptorów CB2 w Êlimaku szczura.
W hodowli komórek narzàdu Cortiego ustalono,
˝e badany selektywny agonista receptora CB2
(JWH015) chroni komórki przed apoptozà, która
jest wywo∏ana cisplatynà i nie ma wp∏ywu
na efekt przeciwnowotworowy cisplatyny.
Ochronna rola systemu endokannabinoidowego
w Êlimaku mo˝e si´ prze∏o˝yç na nowe terapie
zmniejszajàce ryzyko ototoksycznoÊci tej sub-
stancji (Ghosh i in. 2018).

Rola uk∏adu endokannabinoidowego nie jest
w pe∏ni poznana, a jego zaburzenia wyst´pujà
równie˝ w rzadkich chorobach genetycznych.
Mutacja w genie ABHD12 powoduje chorob´
objawiajàcà si´ polineuropatià, utratà s∏uchu,
ataksjà, pigmentozà siatkówki i zaçmà. Enzym
ABHD12 jest niezb´dny do prawid∏owej hydroli-
zy 2-arachidonoylglicerolu, g∏ównego przekaê-
nika lipidowego endokannabinoidów, który
dzia∏a na receptory kannabinoidowe CB1 i CB2
(Fiskerstrand i in. 2010). Wspomniane doniesie-
nia wskazujà na koniecznoÊç dalszych badaƒ
nad wp∏ywem uk∏adu endokannabinoidowego
na proces percepcji dêwi´ków. 

DYSTONIA I SPASTYCZNOÂå 
Niewielka dost´pna liczba randomizowa-

nych badaƒ kontrolowanych dotyczàcych wp∏y-
wu kannabinoidów na zaburzenia ruchowe unie-
mo˝liwia wyciàgni´cie wartoÊciowych wniosków
i sformu∏owanie zaleceƒ (Oikonomou i Jost
2022). Najsilniejsze dowody przemawiajà za za-
stosowaniem kannabinoidów w leczeniu spa-
stycznoÊci i bólu neuropatycznego w stwardnie-
niu rozsianym (Rice i Cameron 2018). 

OBTURACYJNY BEZDECH SENNY
American Academy of Sleep Medicine wska-

zuje na brak zasadnoÊci stosowania leków opar-
tych na konopiach oraz syntetycznych kannabi-
noidów w obturacyjnym bezdechu sennym
(OBS) (American Academy of Sleep Medicine
Board of Directors 2018). JednoczeÊnie Kevin
Takakuwa przytacza za National Academies
of Sciences, Engineering, and Medicine (2017),
˝e istniejà „umiarkowane dowody sugerujàce, ̋ e
kannabinoidy [...] poprawiajà krótkoterminowe
wyniki snu u pacjentów [...] z obturacyjnym bez-
dechem sennym” (Takakuwa 2018). Publikacja
êród∏owa przedstawia obiecujàce wyniki badaƒ
nad zastosowaniem dronabinolu (enancjomer
delta-9-tetrahydrocannabinolu) w OBS. W po-
równaniu z placebo stosowanie dronabinolu
wiàza∏o si´ ze zmniejszeniem liczby bezdechów
i sp∏yconych oddechów, poprawà samooceny,
zmniejszeniem sennoÊci w ciàgu dnia i wi´kszà
ogólnà satysfakcjà z leczenia (Carley i in. 2018).
Konieczne sà dalsze badania nad wp∏ywem kan-
nabinoidów na OBS.

OTOLARYNGOLOGICZNE POWIK¸ANIA
ZWIÑZANE Z KONOPIAMI

Znaczna cz´Êç badaƒ dotyczàcych ryzyka
zdrowotnego wynikajàcego ze stosowania
suszonych kwiatów konopi dotyczy wykorzysta-
nia rekreacyjnego (Phulka i in. 2021). Nale˝y
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podkreÊliç, ˝e konopie przyjmowane w tym celu
nie sà produktem leczniczym podlegajàcym wa-
lidacji. Medycznie akceptowalna forma przyjmo-
wania tej roÊliny to waporyzacja. W procesie wa-
poryzacji dochodzi do odparowania substancji
czynnych, które tworzà aerozol, bez procesu
spalania. Wnioski wyciàgni´te na podstawie ob-
serwacji rekreacyjnego palenia nie mogà byç za-
tem ekstrapolowane na zastosowanie medyczne
po∏àczone z innym sposobem za˝ywania.

INFEKCJE
U osób palàcych rekreacyjnie konopie wyka-

zano zwi´kszone ryzyko infekcji, w tym infekcji
wirusem brodawczaka (ang. human papilloma
virus, HPV) w obr´bie g∏owy i szyi. Immunomo-
dulujàcy wp∏yw kannabinoidów mo˝e zwi´kszaç
ryzyko zaka˝eƒ wirusami HIV (ang. human im-
munodeficiency virus) i HTLV-I/II (ang. human
T-cell leukemia/lymphoma virus) (Maggirwar
i Khalsa 2021). Rekreacyjne wykorzystywanie
suszonych kwiatów roÊliny wià˝e si´ ze zwi´k-
szonym ryzykiem infekcji grzybiczych uk∏adu
oddechowego (Benedict i in. 2020). Kwiaty ko-
nopi jako surowiec medyczny muszà byç wolne
od zanieczyszczeƒ zarówno chemicznych, jak
i organicznych. Nieprawid∏owe przechowywanie
lub przyjmowanie tego produktu po up∏yni´ciu
terminu wa˝noÊci mo˝e si´ wiàzaç ze zwi´kszo-
nym ryzykiem infekcji grzybiczej, zw∏aszcza
u pacjentów onkologicznych oraz z zaburzeniami
uk∏adu odpornoÊciowego. 

NOWOTWORY
Niejasny jest zwiàzek mi´dzy korzystaniem

z samych konopi a nowotworami. Wykazano je-
dynie zwi´kszenie ryzyka wyst´powania raka
gard∏a (Xie i in. 2018), ale nie stwierdzono
wyraênej korelacji mi´dzy paleniem konopi
a rakiem p∏uc (Ribeiro i in. 2016). Natomiast  pa-
lenie tytoniu po∏àczonego z konopiami zwi´ksza
ryzyko chorób nowotworowych.

OTOLOGIA
Palenie konopi mo˝e negatywnie wp∏ywaç

na funkcj´ komórek rz´satych u m∏odych
m´˝czyzn przy braku mierzalnych ró˝nic audio-
metrycznych u osób palàcych i niepalàcych
(Brumbach, Goodman i Baiduc 2019). Badania
na modelu zwierz´cym wp∏ywu kannabinoidów
w proporcjach THC:CBD = 1 na szumy uszne
indukowane urazem akustycznym wykaza∏y
znaczàco zwi´kszonà liczb´ myszy z szumami
w grupie przyjmujàcej kannabinoidy (Zheng i in.
2016). Mo˝liwe, ˝e THC i CBD pomimo swojego
dzia∏ania przeciwpadaczkowego mogà doprowa-

dziç do nadaktywnoÊci w obszarach s∏uchowych
mózgu i powodowaç nasilenie szumów usznych
(Smith i Zheng 2015). Wyniki badaƒ nad wp∏y-
wem kannabinoidów na t´ dolegliwoÊç sà nie-
jednoznaczne oraz sprzeczne wobec dowiedzio-
nej ekspresji receptorów kannabinoidowych
w uk∏adzie s∏uchu. Konieczne sà dalsze badania
podstawowe.

ALERGOLOGIA
Wobec gwa∏townego rozwoju upraw konopi

siewnych w Polsce pojawi∏ si´ istotny problem
potencjalnych reakcji alergicznych na py∏ki Can-
nabis sativa L. Reakcje alergiczne, w tym rozwój
specyficznych przeciwcia∏ w klasie IgE, mo˝e
byç wynikiem wdychania, palenia, jedzenia
i kontaktu ze skórà alergenów konopi. Objawy
alergii na konopie zale˝à od formy kontaktu
z alergenem, najcz´Êciej wyst´pujà: alergiczny
nie˝yt nosa, alergiczne zapalenie spojówek, po-
krzywka, obrz´k naczynioruchowy lub wstrzàs
anafilaktyczny. Pomimo miorelaksacyjnego dzia-
∏ania kannabinoidów nale˝y pami´taç, ̋ e alerge-
ny konopi mogà nasilaç astm´, a w konsekwencji
powodowaç dusznoÊci. To dzia∏anie kannabi-
noidów doprowadza równie˝ do rozszerzenia
ma∏ych naczyƒ oka, co powoduje charaktery-
styczne przekrwienie oczu, wyst´pujàce po za-
˝yciu kannabinoidów, którego nie nale˝y myliç
z reakcjà alergicznà.

Rozpoznanie alergii na konopie opiera si´
na wywiadzie. Obecnie nie sà dost´pne standa-
ryzowane testy skórne na konopie. Nale˝y jed-
nak zwróciç uwag´ na mo˝liwoÊç przeprowa-
dzenia tej formy diagnostyki z wykorzystaniem
leków recepturowych z ekstraktu Cannabis sativa
L. Szczyt pylenia tej roÊliny przypada zazwyczaj
na po∏ow´ lub koniec sierpnia, co pokrywa si´
z okresem pylenia chwastów. Zwiàzek mi´dzy
objawami alergicznymi i dodatnimi wynikami
testów skórnych w tym czasie wskazuje na ko-
niecznoÊç dalszych badaƒ nad tym zagadnie-
niem (Stokes i in. 2000). 

PODSUMOWANIE
W Polsce brakuje oficjalnych wytycznych

organów paƒstwowych w zakresie medycznego
stosowania kannabinoidów. Podobne dokumenty
zosta∏y wydane przez ministerstwo zdrowia
Kanady w 2018 r. ang. Information for health
care professionals Cannabis (marihuana, mariju-
ana) and the cannabinoids oraz ministerstwo
zdrowia Izraela w 2017 r. (ang. Medical Grade
Cannabis Clinical Guide). Brak jednoznacznych
zasad mo˝e budziç obawy lekarzy przed stoso-
waniem produktów medycznych Cannabis
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sativa L. w praktyce klinicznej. JednoczeÊnie
modulacja receptorów kannabinoidów daje no-
we mo˝liwoÊci terapeutyczne, w szczególnoÊci
u pacjentów lekoopornych. W obecnej sytuacji
decyzja  lekarza o prowadzeniu terapii kanna-
binoidami zale˝y od indywidualnej kalkulacji
mo˝liwych korzyÊci i potencjalnego ryzyka zdro-
wotnego dla pacjenta. Niewàtpliwie kolejne lata

dostarczà nowych danych, pozwalajàcych wska-
zaç obszary, w których stosowanie preparatów
konopi ma uzasadnienie.  ●

Podzi´kowania za korekt´ j´zykowà 
dla mgr. ¸ukasza W∏asiuka
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▲

Janusz Paszkowski (1907–1966) by∏ jednym
z licznych lekarzy lwowskich zajmujàcych si´
otorynolaryngologià nie tylko pod wzgl´dem
praktycznym, ale i naukowym.

Urodzi∏ si´ 7 paêdziernika 1907 r. w Krasi∏o-
wie na Wo∏yniu. Po ukoƒczeniu gimnazjum we
Lwowie odby∏ studia lekarskie w latach
1927–1932 na Uniwersytecie Jana Kazimierza
(UJK). W 1933 r. przeszed∏ rocznà s∏u˝b´
wojskowà w Szkole Podchorà˝ych Sanitarnych
Rezerwy w Warszawie. Dyplom lekarza otrzyma∏
27 czerwca 1935 r. Zatrudniono go w charakte-
rze m∏odszego asystenta, a od 1938 – starszego
asystenta Kliniki Oto-laryngologicznej UJK.
Stopieƒ doktora medycyny uzyska∏ 25 czerwca
1938 r. na Wydziale Lekarskim tego uniwersy-
tetu po obronie pracy pt. „Statystyka gruêlicy
górnych dróg oddechowych (na podstawie mate-
ria∏u ambulatoryjnego Kliniki Otolaryngolo-
gicznej UJK we Lwowie)”, którà opublikowa∏
w „Polskim Przeglàdzie Otolaryngologicznym”
w tym samym roku. W czasie pracy w klinice
„odznaczajàc si´ wybitnymi walorami umys∏u
i serca, zdoby∏ sobie szacunek i uznanie prze∏o-
˝onych, sympati´ i mi∏oÊç kolegów” 1.

We wrzeÊniu 1939 r. bra∏ udzia∏ w wojnie
obronnej jako oficer lekarz szpitala polowego,
z którym przeszed∏ na W´gry, gdzie by∏ interno-
wany w obozie polskich jeƒców wojennych.
W roku nast´pnym, po przedostaniu si´ do Fran-
cji i wstàpieniu do Wojska Polskiego, odko-
menderowany zosta∏ na Ârodkowy Wschód
na stanowisko kierownika formowanego w Syrii
Oddzia∏u Otolaryngologicznego Szpitala Wojen-
nego Brygady Strzelców Karpackich, z którà
przeszed∏ do Palestyny i Egiptu, a w 1942 r.
do Iraku. Ze Szpitalem Wojennym nr 5 przeby∏
kampani´ w∏oskà.

W 1946 r. wraz ze szpitalem przyby∏ drogà
morskà do Anglii. W latach powojennych by∏

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa  
Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi
Przewodniczàcy:
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Pacjentom do 10 roku ˝ycia podawano 2–4
tabletki dziennie, do 15 r. ˝ycia – 4–6, a powy˝ej
15 r. ˝ycia do 8 tabletek. Po paru bezgoràczko-
wych dniach zaprzestawano podawania leku.
Nie stwierdzono dzia∏aƒ niepo˝àdanych leku,
mimo ˝e podawano go niekiedy przez d∏u˝szy
czas, np. 11-letnia dziewczynka zmuszona by∏a
braç ów lek przez 39 dni w iloÊci 46,8 g. Wy-
leczenie uzyskano we wszystkich przypadkach
z wyjàtkiem czterech z grupy chorych szpital-
nych; nie obserwowano ˝adnego zejÊcia Êmier-
telnego6.

Pod koniec czwartej dekady XX stulecia
w Polsce szeroko stosowano antystreptyn´
w licznych chorobach, pisano tak˝e o jej dzia∏a-
niach niepo˝àdanych7.

Na podstawie materia∏u ambulatoryjnego
Kliniki Otolaryngologicznej Uniwersytetu Jana
Kazimierza z lat 1908–1936 Paszkowski bada∏
gruêlic´ górnych dróg oddechowych pod wzgl´-
dem statystycznym 8 z województw lwowskiego,
stanis∏awowskiego, tarnopolskiego, wo∏yƒskie-
go, a tak˝e cz´Êciowo z lubelskiego, poleskiego
i krakowskiego. By∏ to temat w literaturze tak
polskiej, jak i Êwiatowej bardzo rzadko analizo-
wany. Wiadomo by∏o, ˝e w okresie pierwszej
wojny Êwiatowej obserwowano wzrost iloÊci
zachorowaƒ na gruêlic´ i nast´powej Êmiertel-
noÊci, obejmujàcej nawet kraje zachowujàce neu-
tralnoÊç, jak Dania, Holandia czy Szwajcaria.

W owym czasie zapisano do ksiàg ambulato-
ryjnych 67 714 chorych zg∏oszonych po raz
pierwszy do przychodni, wÊród których chorych
ze zmianami gruêliczymi w górnych drogach
oddechowych by∏o 2272 (1142 m´˝czyzn i 1130
kobiet), co stanowi∏o 3,33% wszystkich zg∏oszo-
nych przypadków. Stosunek liczbowy m´˝czyzn
do kobiet chorych na gruêlic´ górnych dróg
oddechowych przedstawia∏ si´ zatem w przybli-
˝eniu jak 1:1. W wieku dzieci´cym i starszym
gruêlica górnych dróg oddechowych wówczas
nale˝a∏a do rzadkoÊci. Najwi´ksza liczba zacho-
rowaƒ tak u m´˝czyzn (30,6%), jak i kobiet
(35,4%) przypada∏a na wiek mi´dzy 21 a 31 r.˝. 

Ten odsetek wzrós∏ do 5% w ostatnich dzie-
si´ciu latach badanego okresu, szczególnie
wskutek zachorowaƒ na tocznia b∏on Êluzowych
górnych dróg oddechowych. Chorzy na gruêlic´
krtani stanowili 52,96%, na gruêlic´ nosa –
38,68% i na gruêlic´ gard∏a – 8,36%. U ludnoÊci
miejskiej spotykano najcz´Êciej (w ok. 70%)
gruêlic´ krtani, natomiast wÊród ludnoÊci wiej-
skiej przewa˝a∏y zmiany w nosie (ok. 55%). 

Krtaƒ u m´˝czyzn wskutek ró˝nych szko-
dliwych czynników chemicznych i mechanicz-
nych by∏a cz´stszym miejscem lokalizacji zmian

kierownikiem Oddzia∏u Otolaryngologicznego
tego szpitala w East Everleigh Wiltshire. Po de-
mobilizacji z Polskich Si∏ Zbrojnych w stopniu
kapitana osiedli∏ si´ w Londynie, gdzie wykony-
wa∏ praktyk´ specjalistycznà.

Od 1939 r. by∏ cz∏onkiem Polskiego Towa-
rzystwa Otolaryngologicznego, a na terenie
Anglii, cz∏onkiem Zwiàzku Lekarzy Polskich
w Imperium Brytyjskim. 

Tadeusz Ceypek, Wiktor Jankowski i Stani-
s∏aw Kossowski, jego kliniczni koledzy i przyja-
ciele, pami´tali „pe∏nà ˝ycia i energii jego po-
staç, jego g∏´boko humanistycznà postaw´
wzgl´dem zjawisk ˝yciowych, jego dobroç
i uczynnoÊç w stosunku do chorych, umie-
j´tnoÊç i takt w stosunku do prze∏o˝onych i ko-
legów”2.

O˝eni∏ si´ z Krystynà Puzyniankà. Zmar∏
2 kwietnia 1966 r. w Londynie z powodu guza
mózgu3.

Praca o antystreptynie, którà Janusz Pasz-
kowski opublikowa∏ jako drugi autor wspólnie
z Tadeuszem Ceypkiem 4, by∏a chyba pierwszym
doniesieniem w Polsce na temat leczniczego
dzia∏ania sulfonamidów w otolaryngologii 5. Sul-
fonamidy w po∏owie lat 30. ubieg∏ego stulecia
znalaz∏y szerokie wskazania, szczególnie w za-
ka˝eniach paciorkowcowych. Zakres ich stoso-
wania rozszerzono póêniej na zaka˝enia wywo-
∏ane gronkowcami, dwoinkami zapalenia opon
mózgowych, pa∏eczkami okr´˝nicy itd. Autorzy
zastosowali preparat pod nazwà Antistreptyna
„Geo”, zawierajàcy grup´ paraaminobenzeno-
sulfamidowà w jej czystej postaci. Lek podawano
zarówno doustnie w postaci 0,3 g tabletek, jak
równie˝ do˝ylnie, domi´Êniowo lub dordzeniowo
w postaci iniekcji 15% Antistreptin solubile. 

Materia∏ kliniczny obejmowa∏ 23 chorych
szpitalnych, którzy na ogó∏ znajdowali si´ w stanie
ci´˝kim (by∏y to zazwyczaj przypadki chorób uszu
i ich powik∏aƒ), a tak˝e ok. 60 chorych ambula-
toryjnych, wÊród których przewa˝a∏y choroby
jamy ustnej i gard∏a. Antystreptyn´ stosowano
w ostrym zapaleniu ucha zewn´trznego, ostrym
ropnym zapaleniu ucha Êrodkowego, przewlek∏ym
zaostrzonym zapaleniu ucha Êrodkowego ze
wspó∏istniejàcymi powik∏aniami wewnàtrzczasz-
kowymi, takimi jak zakrzepowe zapalenie zatok
˝ylnych mózgowia, ropne zapalenie opon mózgo-
wych, posocznica, w czyraku nosa, zapaleniu jamy
ustnej, anginie mieszkowej, anginie Ludovici, za-
paleniu j´zyka, zapaleniu przyusznicy. Ponadto
aplikowano ten sulfonamid w stanach goràczko-
wych, zw∏aszcza po operacjach otorynolaryngo-
logicznych, jeÊli przypuszczano, ˝e podwy˝szona
ciep∏ota wynika∏a z zaka˝enia paciorkowcami. 
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gruêliczych ni˝ krtaƒ kobieca. Toczeƒ nosa 9 po-
wstawa∏ w wi´kszoÊci u kobiet w Êrodowisku
wiejskim. Poczàtkowo zmiany o charakterze
tocznia uchodzi∏y uwadze pacjentów, a widoczne
wykwity toczniowe zmusza∏y ich do szukania po-
rady raczej u dermatologów. 

Paszkowski zwraca∏ uwag´ na pocieszajàcy
fakt wi´kszego zrozumienia powagi sytuacji, po-
wodujàcy cz´stsze zg∏aszanie si´ pacjentów
do specjalistów. Nierzadko chorzy, nie majàc pie-
ni´dzy na bilet kolejowy, zg∏aszali si´ do lecznicy,
idàc pieszo nieraz z odleg∏ych miejscowoÊci.

WÊród tych pacjentów by∏o 6 lekarzy ze
zmianami gruêliczymi w górnych drogach odde-
chowych; stanowili oni ok. 0,22% wszystkich
lekarzy pracujàcych na terenie zasi´gu lwow-
skiej kliniki. 

Janusz Paszkowski uwa˝a∏, ˝e takie staty-
styczne badania powinny byç prowadzone we
wszystkich wi´kszych oddzia∏ach otolaryngo-
logicznych w kraju. Da∏yby one pewien poglàd
co do nasilenia gruêlicy dróg oddechowych
w kraju, u∏atwiajàc prowadzenie planowej walki
z tà wyniszczajàcà wówczas chorobà 10. ●


