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Zmiany w obrêbie nosa i zatok przynosowych
u chorych na mukowiscydozê
Nasal and paranasal sinus pathology in patients with cystic fibrosis
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Mukowiscydoza (cystic fibrosis CF) jest najczêciej wystepuj¹c¹,
wrodzon¹, genetycznie uwarunkowan¹ chorob¹ ludzi rasy bia³ej.
W ostatnich latach obserwuje siê wzrost liczby chorych z CF,
zg³aszaj¹cych siê do lekarzy z powodu dolegliwoci typowych dla
przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych. Wynika to ze wzrostu
d³ugoci ¿ycia chorych z CF.
Celem przedstawionej pracy by³o zbadanie czêstoci
wystêpowania i stopnia zaawansowania zmian chorobowych w jamach
nosa i zatokach przynosowych oraz ustalenie wartoci badañ
diagnostycznych dla oceny patologii rynologicznych u chorych na
mukowiscydozê. Badaniami objêto grupê 30 chorych z rozpoznan¹
CF. Grupê kontroln¹ stanowili chorzy z przewlek³ymi zmianami
zapalnymi w zatokach przynosowych bez mukowiscydozy. Wród
przeprowadzonych badañ na uwagê zas³uguj¹ wyniki tomografii
komputerowej zatok przynosowych. W badaniach tych u chorych
z CF stwierdzono bardzo du¿e, w porównaniu do grupy kontrolnej,
zaawansowanie zmian zapalnych.
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Cystic fibrosis (CF) is the most common genetic lethal disorder of
white population. Chronic rhinosinusitis with extensive nasal polyposis
is one of the CF manifestations. It is caused by an obstruction of the
ostio-meatal complex, which leads to disturbances of ventilation and
drainage of the paranasal sinuses. This is the result of longer life time
of CF patients.
The aim of the study was to define some characteristic changes
revealed by the CT examination of paranasal sinuses and further
evaluation of examinations in rhinological patology and diagnosis in
patients with cystic fibrosis (CF). The group of 30 CF patients was
studied. The control group consisted of 30 patients with chronic
rhinosinusitis (CRS). Computed topography (CT) scans were obtained
from both groups of patients. CT findings revealed more advanced
pathological changes in CF than CRS group. The enhanced
inflammatory process observed in CT scans of CF patients resulted in
the impairment of frontal and maxillary sinus development, destruction
of bone structures in medial projection of the lateral nasal wall.
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Zw³óknienie torbielowate (mukowiscydoza z ang. cystic fibrosis - CF) jest wrodzon¹, wielouk³adow¹ chorob¹ dzieci i doros³ych, charakteryzuj¹c¹ siê przewlek³ymi
zmianami obturacyjnymi i infekcjami dróg oddechowych
oraz zaburzeniami procesów trawienia [1,2]. Dysfunkcja
gruczo³ów wydzielania zewnêtrznego jest dominuj¹cym
mechanizmem patogenetycznym, odpowiedzialnym za bogat¹ symptomatologiê kliniczn¹ choroby. Mukowiscydoza
klinicznie najczêciej objawia siê triad¹ objawów. S¹ to:
- postêpuj¹ca obturacja oskrzeli i nawracaj¹ce zaka¿enia dróg oddechowych prowadz¹ce do przewlek³ej choroby p³uc;
- niewydolnoæ zewn¹trzwydzielnicza trzustki, która powoduje zespó³ niedo¿ywienia;
- wysoka koncentracja elektrolitów w pocie, zw³aszcza
jonów Na+ i Cl- [1,2].
Mukowiscydoza nale¿y do najczêstszych, wrodzonych,
genetycznie uwarunkowanych, letalnych chorób ludzi rasy

bia³ej. rednia czêstoæ wystêpowania tej choroby na
wiecie szacowana jest na oko³o 1: 2 500 urodzeñ, w Europie 1: 2 300 urodzeñ, podobnie w Polsce [1,2,3]. Jest ona
chorob¹ dziedziczon¹ w sposób autosomalny, recesywny.
U nosicieli nie stwierdza siê objawów klinicznych [4].
Po³o¿enie genu odpowiedzialnego za wyst¹pienie choroby ustalono w 1985 roku, a jego identyfikacji dokonano
w 1989 roku [1,2]. Gen ten, mieszcz¹cy siê na d³ugim
ramieniu 7 chromosomu koduje bia³ko CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator), pe³ni¹ce funkcjê kana³u chlorkowego. Mutacja tego genu powoduje upoledzenie funkcjonowania CFTR. Obecnie znamy oko³o 800
mutacji tego genu, z czego w praktyce klinicznej oznaczamy rutynowo jedynie 10, najczêciej wystêpuj¹cych genotypów [3,4]. W 70% przypadków wystêpuje w nich mutacja dF508 (delta F508) [3,4].
Wed³ug obecnie panuj¹cych pogl¹dów, istot¹ choroby
jest upoledzenie transportu jonów przez b³onê komórek
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nab³onkowych. Nieprawid³owe dzia³anie kana³u chlorkowego, w po³¹czeniu ze zwiêkszonym wch³anianiem jonów sodowych powoduje zmianê sk³adu luzu. Dochodzi
do odwodnienia warstwy zolowej luzu, w wyniku czego
staje siê on gêsty i dochodzi do upoledzenia transportu
luzowo- rzêskowego [5,6].
Zmiany morfologiczne w mukowiscydozie, bêd¹ce
wynikiem zaburzeñ transportu luzowo- rzêskowego charakteryzuj¹ siê du¿¹ ró¿norodnoci¹ i wystêpuj¹ przede
wszystkim w obrêbie narz¹dów zawieraj¹cych gruczo³y
zewn¹trzwydzielnicze. Charakter tych zmian i ich nasilenie zale¿y od rodzaju mutacji, wieku chorego oraz intensywnoci i czêstoci nawracaj¹cych zaka¿eñ uk³adu oddechowego [1,4,7]. Nieprawid³owy, gêsty luz, gromadz¹cy
siê w drobnych oskrzelikach p³ucnych doprowadza do
zmniejszenia dro¿noci dróg oddechowych z wytworzeniem zmian rozedmowo-niedodmowych. W wyniku zaka¿enia zalegaj¹cej wydzieliny dochodzi do zapalenia
oskrzelików, rozwiniêcia siê przewlek³ego, ropnego procesu zapalnego i zw³óknienia tkanki p³ucnej. W bardziej
zaawansowanych przypadkach prowadzi to do wytworzenia nadcinienia p³ucnego i serca p³ucnego [1,2].
Podobny patomechanizm powstawania przewlek³ych
zmian zapalnych wystêpuje w górnych drogach oddechowych. Tutaj, na skutek zalegania nieprawid³owego, nadmiernie gêstego luzu w rejonie kompleksu ujciowo-przewodowego, dochodzi do zaburzenia drena¿u zatok przynosowych. Zaburzenia transportu luzowo-rzêskowego
w tym rejonie powoduj¹ rozwiniêcie siê zmian zapalnych
w zatokach [8,9].
Konsekwencj¹ przewlek³ego procesu zapalnego b³ony
luzowej nosa i zatok przynosowych jest zaburzenie fizjologicznego toru oddychania. Fakt ten potêguje tzw. deficyt
tlenowy, istniej¹cy ju¿ na skutek przewlek³ych zmian obturacyjnych w dolnych drogach oddechowych [10]. Sp³ywaj¹ca, zapalna wydzielina z zatok przynosowych jest ród³em nawracaj¹cych infekcji oskrzelowo-p³ucnych. wiadczy o tym flora bakteryjna, taka sama w wydzielinie zapalnej z zatok przynosowych i drzewa oskrzelowego.
Najczeciej stwierdzanymi drobnoustrojami s¹: Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa i cepacia [11,12].
Rozpoznanie mukowiscydozy opiera siê na stwierdzeniu [1]:
- pozytywnego testu potowego dokumentuj¹cego zwiêkszon¹ zawartoæ jonów Na+ i Cl-;
- zmian w uk³adzie oddechowym stwierdzonych badaniem fizykalnym i potwierdzonych badaniem radiologicznym;
- wystêpowaniem objawów dyspeptycznych, uwarunkowanych niewydolnoci¹ zewn¹trzwydzielnicz¹
trzustki;
- obecnoci¹ mutacji w obrêbie genu CFTR;
- wywiadu rodzinnego obci¹¿onego wystêpowaniem mukowiscydozy u krewnych chorego dziecka.

Warunkiem rozpoznania mukowiscydozy jest stwierdzenie co najmniej trzech z wymienionych objawów, przy
czym wysoka koncentracja elektrolitów w pocie (> 50
mmol/l u osób przed 20 r.¿. i > 60 mmol/l u osób po 20 r.¿.)
oraz identyfikacja mutacji w genie CFTR na obu chromosomach homologicznych s¹ podstawowymi kryteriami
rozpoznania choroby.
W Polsce pod koniec 1999 roku zarejestrowanych by³o
oko³o 1000 chorych z rozpoznan¹ mukowiscydoz¹ (CF)
[3]. Ocenia siê, ¿e chorych na CF w Polsce jest co najmniej dwa razy wiêcej. Niedoszacowanie wynika ze zbyt
pobierznej wiedzy wielu lekarzy o tej chorobie. Coraz czêciej bowiem spotykamy siê z postaciami CF o nietypowym, ³agodnym przebiegu, wywo³anymi nieznanymi odmianami mutacji genu CFTR [4]. Chorzy ci przez wiele lat
leczeni s¹ z powodu ró¿nych, przewlek³ych chorób dróg
oddechowych podczas, gdy wiemy, ¿e d³ugoæ ¿ycia i efekty
leczenia tej choroby zale¿¹ od wczesnego rozpoznania
i wczesnego wdro¿enia w³aciwego leczenia.
Postêp w dziedzinie diagnostyki i leczenia CF spowodowa³, ¿e o ile w latach 30. rednia d³ugoæ ¿ycia chorych
z CF nie przekracza³a 1 roku, to obecnie wynosi 30 lat
i przewiduje siê jej dalszy wzrost [3,13]. Coraz czêciej
spotykamy siê zatem z doros³ymi chorymi na CF. CF przestaje wiêc byæ domen¹ pediatrów. Pojawia siê populacja
osób doros³ych, przewlekle chorych, z pog³êbiaj¹c¹ siê
dysfunkcj¹ wielu narz¹dów, z problemami zarówno natury medycznej, jak i psychosocjalnej. Sytuacja ta stwarza
koniecznoæ prowadzenia wielospecjalistycznego leczenia, w tym tak¿e laryngologicznego oraz wypracowania
najskuteczniejszych metod diagnostyki i terapii.
Celem pracy by³a ocena czêstoci wystêpowania
i stopnia zaawansowania zmian chorobowych w jamach
nosa i zatokach przynosowych u chorych na mukowiscydozê, w szczególnoci za ustalenie:
 jakie dolegliwoci s¹ charakterystyczne dla przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych u chorych z mukowiscydoz¹ i od czego s¹ one uwarunkowane?
 jakie s¹ typowe zmiany w badaniach dodatkowych
wykonywanych w diagnostyce przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych (chronic rhinosinusitis CRS) u chorych z CF?
 jak powinna byæ prowadzona diagnostyka laryngologiczna u chorych z CF?
 jakie powinno byæ leczenie przewlek³ego zapalenia
zatok u chorych z CF?
PACJENCI I METODY
Pacjenci
Materia³ niniejszej pracy stanowi analizê kliniczn¹ i statystyczn¹ badañ laryngologicznych wykonanych u 30 osób
chorych na mukowiscydozê, konsultowanych w latach
1996-1998 w Poradnii Laryngologicznej przy Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie. Wszyscy chorzy kierowani na konsultacjê posiadali pe³n¹ dokumentacjê doty-
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cz¹c¹ diagnostyki i przebiegu CF z Instytutu Matki i Dziecka lub Instytutu Grulicy i Chorób P³uc w Warszawie.
Wiek chorych waha³ siê od 6 do 26 lat. W analizowanej
grupie by³o 16 osób p³ci ¿eñskiej i 14 osób p³ci mêskiej.
Najliczniejsz¹ grupê stanowili chorzy w wieku od 13 do
20 lat. rednia wieku wynosi³a 15,5 lat.
Grupa kontrolna liczy³a 30 osób (15 osób p³ci ¿eñskiej
i 15 osób p³ci mêskiej) w wieku 6-26 lat. rednia wieku
wynosi³a 16 lat. Do grupy kontrolnej wybrano osoby z potwierdzonym klinicznie i radiologicznie przewlek³ym zapaleniem zatok przynosowych.
Metodyka

Przeprowadzona diagnostyka laryngologiczna obejmowa³a badanie podmiotowe i przedmiotowe.
W wywiadzie zbierano informacje dotycz¹ce wieku
rozpoznania mukowiscydozy, rodzaju stwierdzonej mutacji genu CFTR, dotychczasowego przebiegu choroby,
a tak¿e wieku wyst¹pienia i czasu trwania dolegliwoci
charakterystycznych dla przewlek³ego zapalenia zatok
przynosowych.
Badanie przedmiotowe obejmowa³o ocenê laryngologiczna, badanie endoskopowe jam nosa, tomografiê komputerow¹ (TK) zatok przynosowych, badanie progu odczuwania zapachów (POZ) - metod¹ podmuchow¹, badanie klirensu luzowo-rzêskowego (test sacharynowy),
badanie alergologiczne (testy skórne, IgE ca³kowite, IgE
swoiste), badanie bakteriologiczne wydzieliny z zatok przynosowych, badanie cytologiczne b³ony luzowej nosa, badania audiometryczne (audiometria tonalna, impedancja,
otoemisja) oraz rynometriê akustyczn¹.
Ocenê zaawansowania zmian zapalnych w zatokach
przynosowych przeprowadzono w oparciu o klasyfikacjê
Kennedyego [29]:
I stopieñ - odmiennoci anatomiczne, zapalenie dotycz¹ce jednej strony, zapalenie obustronne
ograniczone do sitowia,
II stopieñ - obustronne zapalenie sitowia i jednej zale¿nej zatoki,
III stopieñ - obustronne zapalenie sitowia i dwóch lub
wiêcej zale¿nych zatok po ka¿dej stronie,
IV stopieñ - rozleg³e polipy nosa i zatok przynosowych.
Wyniki opracowano statystycznie, pos³uguj¹c siê testem chi kwadrat, zastosowanym do badania zgodnoci
estymowanych struktur (zale¿noæ wyra¿ano za pomoc¹
wartoci statystyki χ2 i poziomu istotnoci p).
WYNIKI
Badanie podmiotowe
Na podstawie wywiadu stwierdzono, ¿e dolegliwoci
charakterystyczne dla przewlek³ego zapalenia zatok przy-
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nosowych u chorych z CF wystêpuj¹ zazwyczaj (73,3%
pacjentów) po ukoñczeniu 11 roku ¿ycia, natomiast w grupie kontrolnej równie czêsto w ka¿dym wieku.
Ustalono, ¿e u blisko po³owy chorych (43,3%) - CF
rozpoznano w pierwszym roku ¿ycia, u wiêkszoci pozosta³ych osób najczêciej miêdzy 2 a 20 rokiem ¿ycia 
50%. Jedynie u dwóch pacjentów (6,7%) CF rozpoznano
po 21 roku ¿ycia. U wiêkszoci chorych z CF (ok. 90%)
stwierdzono lekki lub umiarkowany przebieg choroby.
W grupie chorych z CF najczêciej (oko³o 80% przypadków) wystêpowa³ genotyp z mutacj¹ dF508 (dF508/dF508
i dF508/inna), w tym g³ównie (60% ogó³u chorych) by³y to
heterozygotyczne odmiany mutacji dF508 z inn¹ mutacj¹.
Przebieg lekki CF stwierdzono g³ównie (56,25%)
u osób, u których CF rozpoznano po 11 roku ¿ycia,
a umiarkowany i ciê¿ki tylko u chorych, u których CF rozpoznano przed ukoñczeniem 11 roku ¿ycia. Ró¿nice te s¹
znamienne statystycznie (χ2 = 23,65471, p = 0,00061).
W ciê¿kim przebiegu CF wystêpowa³y tylko odmiany mutacji dF508 (ryc. 1).
Przebieg:

Lekki

100%

Umiarkowany

74%

20%

18%

6%

0%

0%
Rodzaj dF508
mutacji:

Ciê¿ki

82%

inna nieznana

dF508

inna nieznana

0%
dF508

0%

inna nieznana

Ryc. 1. Zale¿noæ pomiêdzy przebiegiem mukowiscydozy (CF)
a rodzajem mutacji genu CFTR

U wszystkich chorych, zarówno w grupie z CF, jak i w
grupie kontrolnej, stwierdzono wystêpowanie dolegliwoci
typowych dla przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych,
w tym  zaburzenia dro¿noci nosa, sp³ywanie wydzieliny
po tylnej cianie gard³a, ból g³owy pochodzenia zatokowego (ryc.2).
Dolegliwoæ:

Zaburzenia
dro¿noci nosa

Sp³ywanie wydzieliny
po tylnej cianie gard³a

Zatokopochodny
ból gard³a

100%

93%
80%

53% 56%

0%
:

CF

GK

CF

GK

CF

GK

Ryc. 2. Dolegliwoci ze strony zatok przynosowych zg³aszane
przez chorych z muskowiscydoz¹ (CF) i w grupie kontrolnej
(GK)
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Badanie przedmiotowe

W badaniu przedmiotowym u ponad 16,67% chorych
z CF stwierdzono wystêpowanie poszerzonej nasady nosa.
W grupie kontrolnej nie stwierdzono tej zmiany (zale¿noæ statystycznie znamienna χ2 = 7,386645, p = 0,00657).
W grupie chorych z CF w porównaniu z chorymi z grupy kontrolnej, w rynoskopii przedniej czêciej wystêpowa³y polipy w jamach nosa (χ2 = 5,654376, p = 0,01742).
W badaniu endoskopowym jam nosa polipy by³y lepiej
widoczne ni¿ w rynoskopii przedniej, zarówno w grupie
chorych z CF, jak i w grupie kontrolnej.
W wyniku przeprowadzonych badañ wykazano przydatnoæ badania endoskopowego jam nosa w uwidocznianiu zmian polipowatych, zlokalizowanych w przewodzie nosowym rodkowym (wartoæ statystyki dla grupy
z CF χ2 = 34,00298, p = 0,0000, a dla grupy kontrolnej χ2
= 34,79491, p = 0,0000).
Badanie tomografii komputerowej
W grupie chorych z CF zaawansowanie zmian zapalnych w zatokach przynosowych by³o znacz¹co wiêksze
ni¿ w grupie kontrolnej. W grupie z CF, w przeciwieñstwie do grupy kontrolnej, nie wystêpowa³ w ogóle I i II
stopieñ zaawansowania zmian zapalnych w TK (wartoæ
statystyki χ2 = 33,55556, p = 0,0000) (ryc.3).
Stopnie zaawansowania zmian zapalnych w zatokach przynosowych wg Kennedy'ego (1992)

I

II

III

43.3%

IV

53%

47%

27.0%

16.7%

13.0%
0%

CF

GK

CF

GK

CF

GK

CF

GK

Ryc. 3. Zaawansowanie zmian zapalnych w obrazach TK zatok
przynosowych w grupie z muskowiscydoz¹ (CF) i kontrolnej
(GK)

W przypadku, gdy dolegliwoci typowe dla CRS wystêpowa³y d³u¿ej ni¿ trzy lata, stopieñ zaawansowania
zmian zapalnych by³ zawsze bardzo du¿y  wystêpowa³
tylko IV stopieñ (wartoæ statystyki χ2 = 16,59234, p =
0,00086). W grupie kontrolnej IV stopieñ zaawansowania zmian zapalnych zatok przynosowych stwierdzono tylko
u 8 pacjentów. Dolegliwoci typowe dla CRS wystêpowa³y u nich ponad 5 lat.
W badaniach TK zatok przynosowych w grupie chorych z CF i w grupie kontrolnej oceniano równie¿ rozwój
zatok przynosowych.
Zaburzenia rozwoju zatok czo³owych stwierdzono
u 43% chorych z CF. W grupie kontrolnej cecha ta wystêpowa³a sporadycznie (3,3% przypadków). Ró¿nice miê-

dzy grupami by³y statystycznie znamienne (wartoæ statystyki χ2 = 16,8344, p = 0,00022).
Destrukcje kostne w obrêbie bocznej ciany jamy nosa
stwierdzono u 73,3% chorych z CF i tylko u 10% z grupy
kontrolnej (wartoæ statystyki χ2 = 27,20330, p = 0,000).
O podobnej zale¿noci mo¿na mówiæ w przypadku wystêpowania w grupie z CF tzw. przyrodkowego przemieszczenia bocznej ciany jamy nosa w badaniu TK zatok przynosowych. Cechê tê stwierdzono u 90% osób z CF
i tylko u 10% w grupie kontrolnej. Ryciny 4,5,6 przedstawiaj¹ zmiany chorobowe w obrazach TK zatok przynosowych typowe dla CF.
Transport luzowo-rzêskowy
W badaniu transportu luzowo-rzêskowego, tylko
w grupie chorych z CF wystêpowa³y odchylenia od normy w tecie sacharynowym, w tym u 17 chorych
(56,67%) by³ on wyd³u¿ony, a u 1 osoby (3,33%) wyranie patologiczny. Ró¿nice te s¹ znamienne statystycznie
(χ2 = 32,92302, p = 0,0000) w odniesieniu do grupy kontrolnej. Zaobserwowano równie¿ znamienn¹ statystycznie zale¿noæ miêdzy wyd³u¿onym wynikiem testu sacharynowego, a wystêpowaniem zaawansowanych zmian zapalnych w zatokach przynosowych w grupie chorych z CF
z IV stopniem zaawansowania zmian wg Kennedyego
[29], (wartoæ statystyki χ2 = 18,72736, p = 0,00009).
Badanie bakteriologiczne
W badaniach bakteriologicznych wydzieliny z zatok
przynosowych w grupie chorych z CF wystêpowa³ g³ównie Staphylococcus aureus (53,33%), natomiast w grupie kontrolnej g³ównie Haemophilus influenzae (46,67%);
ponadto tylko w grupie z CF stwierdzono wystêpowanie
szczepów Pseudomonas aeruginosa (23,3%). Wyniki
te wykazuj¹ znamiennoæ statystyczn¹ (χ2 = 28,62313,
p = 0,00003). Nie stwierdzono zale¿noci wystêpowania
poszczególnych szczepów bakterii w okrelonych grupach
wiekowych z CF i w grupie kontrolnej (dla grupy z CF χ2 = 12,84077, p = 0,23277, dla grupy kontrolnej - χ2 =
3,344983,p=0,76446). U ¿adnego z badanych, zarówno
w grupie chorych z CF, jak i w grupie kontrolnej nie stwierdzono w posiewach bakteriologicznych bakterii beztlenowych.
Olfaktometria
W badaniu progu odczuwania zapachów (POZ) u ponad po³owy chorych z CF wystêpowa³o podwy¿szenie POZ
dla miêty podczas, gdy w grupie kontrolnej u wiêkszoci
chorych (73,33%) POZ by³ prawid³owy (χ2 = 8,655695,
przy p = 0,01320). Wykazano, ¿e POZ dla any¿ku u wiêkszoci chorych z CF (60%) jest podwy¿szony podczas,
gdy w grupie kontrolnej u wiêkszoci chorych (73,33%)
POZ jest prawid³owy (χ2 = 14,73707, p = 0,0063).
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Cytologia
Nie stwierdzono istotnej statystycznie ró¿nicy miêdzy
grup¹ kontroln¹ a grup¹ z CF w obrazach cytologicznych
b³ony luzowej (χ2 = 4,364952, p = 0,11278). Wykazano,
¿e w rozmazach cytologicznych dwa razy wiêcej chorych z CF (43,33%) w stosunku do chorych z grupy kontrolnej (20%), mia³o równowagê ilociow¹ miêdzy komórkami nab³onka p³askiego i walcowatego. Nie stwierdzono
w analizie statystycznej istotnych ró¿nic miêdzy grup¹ z CF
i kontroln¹ w wystêpowaniu komórek kubkowych. U wiêkszoci chorych, zarówno w grupie CF, jak i grupie kontrolnej stwierdzono wystêpowanie w cytogramach b³ony luzowej granulocytów obojêtnoch³onnych (w grupie z CF
93,3%, w grupie kontrolnej 70%).
Eozynofile by³y obecne u dwóch osób z CF (6,7%) i u
trzech osób z grupy kontrolnej (10%).
W obu badanych grupach równie czêsto wystêpowa³y uszkodzone komórki nab³onka walcowatego i p³askiego (w grupie z CF  63,3%, w grupie kontrolnej  56,6%).
Nie stwierdzono ró¿nic w rozmazach cytologicznych
b³ony luzowej w obu badanych grupach chorych.
Badania audiometryczne
Analizuj¹c wyniki audiometrii tonalnej nie stwierdzono istotnych statystycznie ró¿nic miêdzy grup¹ z CF i kontroln¹. W obu badanych grupach u wiêkszoci chorych
(CF - 93,33%, grupa kontrolna - 86,21%) wystêpowa³y
prawid³owe krzywe audiometrii tonalnej (wartoæ statystyki χ2 = 2,925541, p = 0,23161) i prawid³owe wyniki
impedancji (100% w grupie z CF i grupie kontrolnej).
W badaniach otoemisji akustycznych w obu grupach
u wiêkszoci chorych stwierdzono prawid³owe wyniki badania (CF - 86,67%, grupa kontrolna - 90%; χ 2 =
0,1622161, p = 0,68713). U czterech osób z grupy CF i u
trzech osób z grupy kontrolnej odnotowano nieprawid³owe wyniki otoemisji, wiadcz¹ce o uszkodzeniu odbiorczym s³uchu typu limakowego. U dwóch chorych z CF,
u których wynik audiometrii tonalnej by³ prawid³owy wystêpowa³y cechy uszkodzenia odbiorczego s³uchu typu
limakowego, rejestrowane w otoemisjach akustycznych
- cecha znamienna statystycznie (χ2 = 9,150624, p =
0,00249).
U jednej osoby w grupie kontrolnej, u której nie wykryto niedos³uchu odbiorczego w audiometrii tonalnej,
stwierdzono odbiorcze uszkodzenie s³uchu typu limakowego w otoemisjach akustycznych (wartoæ statystyki χ2
= 10,89326, p = 0,00431). Analizuj¹c przyczyny wyst¹pienia uszkodzenia limaka, potwierdzone w otoemisjach
akustycznych, wykazano, ¿e uszkodzenie to wyst¹pi³o tylko
u pacjentów, którzy byli leczeni lekami ototoksycznymi
podawanymi ogólnie. Wszystkie osoby stosowa³y te leki
Ryc. 4,5,6. Rozleg³e polipy nosa i zatok przynosowych oraz w okresie zaostrzeñ stanów zapalnych dróg oddechowych.
destrukcje kostne bocznej ciany jamy nosa u chorych Lekami ototoksycznymi stosowanymi miejscowo, w formie inhalacji leczonych by³o 26 osób z grupy z CF i 1-osoba
z mukowiscydoz¹
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z grupy kontrolnej.U ¿adnego pacjenta, zarówno w grupie z CF, jak i w grupie kontrolnej nie stwierdzono uszkodzenia limaka w wyniku tego leczenia.
Badania alergologiczne
Z przeprowadzonych badañ alergologicznych wynika, ¿e podwy¿szony poziom ca³kowitej IgE wystêpowa³
tylko w grupie chorych z py³kowic¹, natomiast w grupie
chorych z CF i grupie osób zdrowych poziom ca³kowitej
IgE by³ prawid³owy. Otrzymane wyniki cechuje istotnoæ
statystyczna (p< 0,0000).
Wykonane oznaczenia IgE swoistych wykaza³y, ¿e alergenami, które uczula³y w najwiêkszym stopniu by³y w kolejnoci: roztocza, pokarmy, trawy. Wyniki IgE swoistych
koreluj¹ (p<0,000) z wynikami testów skórnych, które
równie¿ wykaza³y niewielki stopieñ uczulenia na poszczególne alergeny. W badanej grupie chorych z CF stwierdzono wystêpowanie alergii, potwierdzone zale¿noci¹
miêdzy wynikami testów skórnych a poziomem IgE swoistych tylko u 2 osób (10,5%). Otrzymane wyniki wiadcz¹ o tym, ¿e u chorych z CF alergia wystêpuje równie
czêsto, jak w grupie kontrolnej.
Rynometria akustyczna
Badanie rynometrii akustycznej wykaza³o zmniejszenie powierzchni przekrojów poprzecznych jam nosa u chorych z CF z polipami nosa w porównaniu do osób bez
polipów. Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e w grupie osób
z CF z polipami powy¿ej 12 roku ¿ycia zmniejszenie powierzchni przekrojów poprzecznych jam nosa by³o mniejsze i wystêpowa³o na krótszym odcinku. Fakt ten nale¿y
wi¹zaæ z wiêksz¹ redni¹ powierzchni¹ przekrojów poprzecznych jam nosa po 12 roku ¿ycia. Najwiêksze zmniejszenie powierzchni przekrojów poprzecznych jam nosa
w grupie chorych z CF z polipami nosa wystêpowa³o w rejonie ma³¿owiny nosowej rodkowej i nozdrzy tylnych.
U wszystkich operowanych wykazano wyrany
wzrost pól przekrojów poprzecznych jam nosa w rejonie
ma³¿owiny nosowej rodkowej, zarówno przed, jak i po
obkurczeniu.
DYSKUSJA
Przewlek³e zapalenie zatok przynosowych (CRS) rozpoznano u wszystkich chorych badanej grupy z mukowiscydoz¹ (CF). Nasze badania potwierdzaj¹ wczeniejsze doniesienia Coste [14], Nishioka [15], Brihaye [16] i innych.
Z opracowañ wielu autorów zajmuj¹cych siê leczeniem chorych z CF wynika, ¿e efekt leczenia tej choroby
i ostateczne rokowanie zale¿¹ od: rodzaju mutacji genu
CFTR, wieku rozpoznania i przebiegu CF [1,17]. Przedstawione czynniki nie tylko determinuj¹ rezultaty leczenia
chorych na CF, ale równie¿ wykazuj¹ wzajemne zale¿noci. W naszym materiale stwierdzilimy, ¿e najczêciej,
bo u blisko po³owy chorych z CF (43,3%) rozpoznanie

ustalono w pierwszym roku ¿ycia, a tylko u dwóch osób
(6,7%) po 21 roku ¿ycia.
Rozpoznawanie CF w pierwszym roku ¿ycia jest zwi¹zane z rodzajem mutacji genu CFTR i przebiegiem CF.
W naszym materiale najczêciej wystêpuj¹c¹ odmian¹ mutacji by³a dF508. Równie¿ wielu autorów [1,2,3,18,19] podkrela, ¿e rozpoznanie CF w pierwszym roku ¿ycia (4070% wszystkich badanych) dotyczy chorych z umiarkowanym lub ciê¿kim przebiegiem choroby, u których stwierdzono odmiany mutacji dF508. Wykazalimy, ¿e u osób
z postaci¹ CF o ³agodnym przebiegiu, dolegliwoci zwi¹zane z przewlek³ym zapaleniem zatok pojawia³y siê póniej i by³y mniej nasilone ni¿ w grupie osób, u których
stwierdzilimy umiarkowany i ciê¿ki przebieg choroby. Podobne spostrze¿enia mieli De-Gaudemar [20] i Witt [21].
Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e obecnie coraz czêciej rozpoznajemy CF w pierwszych miesi¹cach ¿ycia nie dlatego, ¿e wystêpuj¹ niepokoj¹ce nas dolegliwoci, zwi¹zane
z CF, ale dlatego, ¿e stosujemy lepsze metody diagnostyki
CF, w tym przede wszystkim badania genetyczne
[1,4,13,22,23]. Badania prowadzone przez Coste [14]
wykaza³y, ¿e dolegliwoci typowe dla przewlek³ego zapalenia zatok (niedro¿noæ nosa, ból g³owy, wydzielina ropna w jamie nosa, sp³ywanie wydzieliny po tylnej cianie
gard³a) wystêpuj¹ u zdecydowanej wiêkszoci chorych
z CF i pojawiaj¹ siê najczêciej miêdzy 11 i 12 rokiem
¿ycia. Dolegliwoci te wystêpuj¹ podobnie czêsto u chorych z zapaleniem zatok bez CF. Nasze badania potwierdzi³y tê prawid³owoæ.
W rynoskopii przedniej w grupie chorych z CF stwierdzilimy zdecydowanie czêstsze ni¿ w grupie kontrolnej
wystêpowanie polipów w jamach nosa. Konsekwencj¹
wiêkszego zaawansowania zmian polipowatych w jamach
nosa u chorych z CF jest wystêpowanie u nich poszerzonej nasady nosa. Objaw tego wiadczy nie tylko o wiêkszym zaawansowaniu zmian zapalnych b³ony luzowej
nosa i zatok przynosowych, ale równie¿ o du¿ej dynamice ich powstawania u m³odych pacjentów [15,16,24]. Nishioka [15], Hung [24] stwierdzili wystêpowanie poszerzonej nasady nosa u 10-20% chorych z CF, w badaniach
w³asnych za u 16,7%.
W badaniu endoskopowym jam nosa wykazalimy
obecnoæ polipów niemal u wszystkich chorych z CF i u
70% chorych w grupie kontrolnej. Na podstawie analizy
otrzymanych wyników stwierdzilimy przydatnoæ badania endoskopowego jam nosa w ocenie zmian polipowatych, które s¹ zlokalizowane w przewodzie nosowym rodkowym. Coste [14] i Hui [25] w swoich badaniach podkrelaj¹ równie¿ przydatnoæ badania endoskopowego jam
nosa w ocenie zmian polipowatych. W materiale Coste
[14] jedynie u 46% chorych z CF polipy by³y widoczne
w rynoskopii, natomiast a¿ u 89% w endoskopii nosa. Podobne obserwacje maj¹: Kerrebijn [26], Davidson [27],
Moss [28].
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Analiza wyników tomografii komputerowej (TK) zatok przynosowych wykaza³a wystêpowanie u chorych z CF
wielu istotnych, charakterystycznych zmian chorobowych.
Zmiany wystêpuj¹ce w TK zatok przynosowych u chorych z CF ró¿ni¹ siê od tych, które stwierdzamy u pacjentów z przewlek³ym zapaleniem zatok, ale bez CF. Z analizy wykonanych badañ wynika, ¿e u wszystkich pacjentów z CF zaawansowanie zmian zapalnych w TK zatok
przynosowych by³o wiêksze ni¿ w grupie kontrolnej.
W przyjêtej w pracy klasyfikacji zmian zapalnych w zatokach przynosowych wed³ug Kennedyego [29] u wszystkich chorych z CF stwierdzlimy III i IV stopieñ zaawansowania zmian zapalnych. Nasze obserwacje potwierdzaj¹ wyniki otrzymane przez Nishiokê [15], Brihaye [16]
i Hunga [24]. Autorzy ci nie podaj¹ jednak zale¿noci miêdzy zaawansowaniem zmian zapalnych w zatokach przynosowych a czasem wystêpowania dolegliwoci charakterystycznych dla zapalenia zatok i przebiegiem CF. Z naszych badañ wynika, ¿e IV, najwy¿szy stopieñ zaawansowania zmian zapalnych w zatokach przynosowych wystêpuje u chorych z CF, gdy dolegliwoci wystêpuj¹ d³u¿ej ni¿ trzy lata. Stwierdzilimy równie¿, ¿e u osób z CF,
u których przebieg choroby jest umiarkowany lub ciê¿ki,
IV stopieñ zaawansowania zmian zapalnych w zatokach
wystêpuje czêciej, a wiek pojawienia siê dolegliwoci nie
przekracza 11 roku ¿ycia. Stwierdzona zale¿noæ pomiêdzy czasem trwania procesu zapalnego a rozleg³oci¹ zmian
chorobowych w zatokach przynosowych ma bardzo istotne
znaczenie kliniczne. Wielu autorów [8,9,10,29] uwa¿a, ¿e
w terapii przewlek³ego zapalenia zatok nie nale¿y odwlekaæ decyzji o leczeniu operacyjnym, je¿eli w³aciwe leczenie zachowawcze nie doprowadza do ust¹pienia dolegliwoci.
Nishioka [15] pisz¹c o du¿ym zaawansowaniu zmian
zapalnych w zatokach przynosowych u chorych z CF zwraca uwagê na konsekwencje wynikaj¹ce z du¿ego przyrostu masy polipów w zatokach przynosowych i jamach nosa.
Autor ten wprowadzi³ pojêcie tzw. triady rynologicznej,
charakterystycznej dla chorych z CF. W sk³ad tej triady
wchodz¹: rozleg³e zmiany polipowate zatok przynosowych,
niedorozwój zatok czo³owych oraz przyrodkowe przemieszczenie bocznej ciany jamy nosa.
Wed³ug Hunga [24] typowym dla chorych z CF jest
niedorozwój zatok czo³owych, szczêkowych i klinowych.
Z opracowañ Amedee [30] wynika, ¿e z³y rozwój zatok
czo³owych wystêpuje u oko³o 5-9% zdrowych ludzi. Wed³ug Bolgera [31] ograniczony rozwój zatok szczêkowych
wystêpuje u oko³o 10,4% populacji zdrowych ludzi. W naszym materiale zaburzenia rozwoju zatok czo³owych
stwierdzilimy w grupie chorych z CF u 43,33% osób,
a w grupie chorych bez CF u 3,33%. Natomiast zaburzenia rozwoju zatok szczêkowych stwierdzilimy tylko w grupie chorych z CF (10%). Nie stwierdzilimy w obu badanych grupach niedorozwoju zatok klinowych. Nishioka
[15] w swoim materiale stwierdzi³ niedorozwój zatok czo³owych u 63% badanych z CF, a zatok szczêkowych
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u 11%. Fakt wystêpowania zaburzeñ rozwoju zatok przynosowych u chorych z CF jest zwi¹zany z bardzo wczesnym pojawianiem siê zmian zapalnych b³ony luzowej
kompleksu ujciowo-przewodowego i tym samym brakiem
w³aciwego ich drena¿u i upowietrznienia w okresie rozwoju [15,24].
Nishioka [15] opisuje wystêpowanie przyrodkowego przemieszczenia bocznej ciany jamy nosa w obrazach TK zatok przynosowych u chorych z CF. Jako definicjê tego zjawiska podaje, ¿e jest to przemieszczenie tkanek miêkkich z zatoki szczêkowej do linii w przewodzie
nosowym rodkowym, odpowiadaj¹cej co najmniej po³owie odleg³oci miêdzy blaszk¹ papierowat¹ a przegrod¹
nosa. Zjawisko to wed³ug Nishioki [15] jest efektem du¿ego zaawansowania zmian polipowatych w jamach nosa
i zatokach przynosowych. W badaniach tego autora zmiany
te wystêpuj¹ u 80% badanych chorych z CF, w badaniach Brihaye [16] u 60% chorych z CF. W naszej pracy
stwierdzilimy w obrazach TK zatok przynosowych przyrodkowe przemieszczenie bocznej ciany jamy nosa
u 90% badanych z CF i tylko u 10% chorych z grupy
kontrolnej.
Ocena transportu luzowo-rzêskowego wykaza³a nieprawid³owy wynik u oko³o 60% chorych CF, podczas gdy
w grupie kontrolnej u wszystkich pacjentów wyniki testu
by³y prawid³owe. Wyd³u¿anie siê testu sacharynowego
wiadczy o zaburzeniach funkcji aparatu luzowo-rzêskowego b³ony luzowej, na co ma wp³yw gêsty luz produkowany u chorych z CF. Wynikiem zaburzeñ transportu
luzowo-rzêskowego u chorych z CF jest stan zapalny
zatok przynosowych, jak równie¿ zaburzenie rozwoju zatok czo³owych. W naszych badaniach stwierdzilimy istnienie silnych korelacji i zale¿noci miêdzy wystêpowaniem upoledzenia transportu luzowo-rzêskowego
a znacznym zaawansowaniem zmian zapalnych w zatokach przynosowych.
W badaniu bakteriologicznym wydzieliny z zatok przynosowych w grupie osób z CF stwierdzono g³ównie szczepy Staphylococcus aureus. Nasze wyniki s¹ zbli¿one do
obserwacji poczynionych przez Dewara [11] i Heuera [12].
Z innych bakterii, wystêpuj¹cych zdecydowanie rzadziej
w wydzielinach z zatok przynosowych, wymieniane s¹:
Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae,
Pseudomonas cepacia, Streptococcus pneumonie, Serratie marcescens [11,12]. Witt [21], Barth [32] i Heuer
[12] wskazuj¹ na zwi¹zek miêdzy CF a wystêpowaniem
szczepów Pseudomonas aeruginosa. Ich badania wykaza³y, ¿e za rozwój zaka¿enia tym szczepem bakterii
odpowiedzialna jest mutacja genu koduj¹cego produkcjê
enzymu bior¹cego udzia³ w produkcji peptydów, zwanych
defenzynami. W warunkach prawid³owych defenzyny
wydzielane s¹ przez komórki nab³onka p³uc i maj¹ dzia³anie bakteriobójcze. Wystêpowanie tej mutacji czêsto zwi¹zane jest z mutacj¹ dF508 genu CFTR (Dewar [11]).
W naszym materiale wystêpowanie szczepu Pseudomonas aeruginosa stwierdzilimy u 7 osób. W zwi¹z-
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ku z ma³¹ liczebnoci¹ tej grupy nie analizowalimy zwi¹zku wystêpowania tej bakterii z okrelonym typem mutacji
genu CFTR oraz z przebiegiem CF. Z badañ Nowakowskiej [1], Buscha [33] i Witta [21] wynika, ¿e wystêpowanie Pseudomonas aeruginosa w wydzielinie zapalnej dolnych dróg oddechowych pogarsza przebieg i rokowanie u chorych z CF.
W ocenie cytologii b³ony luzowej nosa nie stwierdzilimy istotnych statystycznie ró¿nic miêdzy grup¹ z CF
i grup¹ kontrolna. Wystêpowa³y w nich cytogramy z przewag¹ komórek walcowatych i pojedynczymi komórkami
kubkowymi. Wyniki sugeruj¹, ¿e zmiany zapalne tocz¹ce
siê w b³onie luzowej w obu badanych grupach maj¹ podobny charakter. Obecnoæ przewagi elementów nab³onka walcowatego w obu badanych grupach, wiadczy
o utrzymywaniu siê tego nab³onka mimo wystêpowania
stanu zapalnego, który zazwyczaj prowadzi do metaplazji
p³askonab³onkowej. Zjawisko to mo¿na wi¹zaæ z wiekiem
badanych grup (rednia wieku oko³o 15,5 lat). U osób m³odych w warunkach fizjologicznych rzadko obserwuje siê
zmiany metaplastyczne nab³onka jam nosa [34,35,36]. Na
uwagê zas³uguje jednak fakt wystêpowania u dwukrotnie
wiêkszej liczby chorych z CF w porównaniu do grupy kontrolnej, cytogramów, w których stwierdzono równowagê
miêdzy komórkami nab³onka walcowatego i p³askiego. Wystêpowanie tego zjawiska mo¿e sugerowaæ wiêkszy odczyn zapalny w komórkach nab³onka dróg oddechowych
u chorych z CF. Obserwacje te podzielaj¹ w swoich badaniach Larsen [37], Baroody [38] i Mygind [39].
Wyniki badañ olfaktometrycznych wykaza³y, ¿e u chorych z CF czêciej ni¿ u chorych z grupy kontrolnej dochodzi do upoledzenia wêchu. Podobne do naszych obserwacje podaj¹ w swoich badaniach Trigilia [42], Delank [43] i Mygind [44]. Wed³ug ich wyników hyposomia
wystêpuje u oko³o 60% badanych z CF, a anosomia u oko³o
8-9%. Zapewne jest to wynikiem du¿ego zaawansowania polipów i zmian zapalnych w jamach nosa i zatokach
przynosowych u chorych z CF. Na utrudniony dostêp substancji zapachowych do receptorów wêchowych w jamach nosa ma wp³yw równie¿ gêsty luz wystêpuj¹cy
u chorych z CF [43,44,45,46].
Oceniaj¹c wyniki badañ audiometrycznych, stwierdzilimy, ¿e odbiorcze upoledzenie s³uchu, typu limakowego, wyst¹pi³o zarówno w grupie chorych z CF jak i bez
CF tylko u osób, które leczone by³y antybiotykami aminoglikozydowymi podawanymi ogólnie. Nie stwierdzilimy
natomiast uszkodzeñ odbiorczych s³uchu u chorych leczonych aminoglikozydami miejscowo (w formie inhalacji).
Nasze wyniki potwierdzaj¹ badania prowadzone przez
Touwna [47], Batesa [48], Bragoniera [49].
Dok³adniejsz¹ metod¹ badawcz¹ w odbiorczych uszkodzeniach s³uchu od audiometrii tonalnej wydaj¹ siê byæ otoemisje akustyczne [50,51]. Badanie to jest ³atwe do wykonania i mo¿e s³u¿yæ do monitorowania efektów ototoksycznoci u leczonych chorych z CF, u których z racji wystêpo-

wania lekoopornych szczepów bakterii luzowych, czêsto stosowane s¹ antybiotyki aminoglikozydowe.
Mimo wszystkich postêpów w rozpoznawaniu uszkodzeñ s³uchu, konieczne jest przypomnienie, ¿e przy obecnym stanie wiedzy lekarskiej nie znamy metody, która pozwoli³aby z jednej strony wyselekcjonowaæ osoby szczególnie nara¿one na ototoksycznoæ zastosowanego, konkretnego leku, z drugiej za strony, metody mog¹cej zapobiegaæ jatrogennej g³uchocie.
Otrzymane przez nas wyniki rynometrii akustycznej
wykaza³y, ¿e polipy nosa u chorych z CF zlokalizowane
s¹ g³ównie w rejonie ma³¿owiny nosowej rodkowej i nozdrzy tylnych. U wszystkich badanych z CF stwierdzilimy wzrost powierzchni przekrojów poprzecznych jam
nosa w rejonie ma³¿owiny nosowej rodkowej i nozdrzy
tylnych po obkurczeniu. Badania kontrolne wykonane
u chorych leczonych operacyjnie, wykaza³y poprawê dro¿noci nosa w rejonie ma³¿owiny nosowej rodkowej. Podobne do naszych obserwacje podaje w swojej pracy
Mygind [39].
Rynometria akustyczna, zgodnie z opini¹ wielu autorów zajmuj¹cych siê tym badaniem [52,53] jest metod¹,
która na obecnym etapie naszych dowiadczeñ w jej stosowaniu, s³u¿y jedynie do obiektywnej oceny zmian dro¿noci nosa w ramach tej samej grupy badanych.
Ze wzglêdu na wystêpuj¹ce zasadnicze ró¿nice osobnicze i czynnociowe w zapisie krzywych rynometrycznych, wynikaj¹ce m.in. z ró¿nic w wielkoci jam nosa,
ró¿nych anomalii budowy nosa i cyklu nosowego, nie opracowano jeszcze norm, które mo¿na by odnieæ do wyników naszej grupy chorych z CF. Nie oceniano wiêc ró¿nic w przebiegu krzywych rynometrycznych miêdzy grup¹ chorych z CF a grup¹ kontroln¹.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e u wiêkszoci
chorych z mukowiscydoz¹ wystêpuje przewlek³e zapalenie zatok przynosowych. Przebieg procesu zapalnego
w jamach nosa i zatokach przynosowych w tej grupie chorych zale¿y od rodzaju mutacji genu CFTR (cystic fibrosis tranasmembrane regulator) i tym samym od stopnia
ciê¿koci przebiegu mukowiscydozy. Najbardziej zaawansowane zmiany chorobowe w obrêbie zatok przynosowych wystêpuj¹ w grupie chorych z mutacj¹ dF508, u których dolegliwoci zwiazane z CRS wystêpuj¹ d³u¿ej ni¿
3 lata. Przewlek³y proces zapalny w obrêbie jam nosa i zatok przynosowych ujawnia siê we wczesnym okresie ¿ycia. W obrazach tomografii komputerowej zatok przynosowych u chorych z mukowiscydoz¹ stwierdza siê znaczne zaawansowanie zmian chorobowych w obrêbie jam
nosa i zatok przynosowych, zdecydowanie wiêksze ni¿
u chorych z przewlek³ym zapaleniem zatok przynosowych
bez mukowiscydozy. Konsekwencj¹ du¿ej dynamiki rozwoju i przebiegu zmian zapalnych b³ony luzowej jam nosa
i zatok przynosowych jest wystêpowanie poszerzonej nasady nosa, zaburzeñ rozwoju zatok czo³owych i szczêko-
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wych, destrukcji kostnych w obrêbie struktur bocznej ciany jamy nosa, przyrodkowego przemieszczenia bocznej
ciany jamy nosa oraz zaburzeñ transportu luzowo-rzêskowego. Zespó³ tych objawów nale¿y uznaæ za charakterystyczny dla pacjentów z mukowiscydoz¹. Diagnostyka laryngologiczna chorych z mukowiscydoz¹, której celem ma byæ ustalenie w³aciwego postêpowania terapeuPimiennictwo
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