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Przedstawiono rozpoznawanie różnych postaci gruźlicy 
nosa w początkach XX wieku. Leczenie swoiste gruźlicy 
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 Gruźlica jamy nosa występowała jako pierwotna 
i wtórna 6/. Stwierdzenie pierwotnego ogniska za-
kaźnego mogło być dokonane, gdy poza ogniskiem 
w nosie nie można było stwierdzić wyraźnych zmian 
gruźliczych w innych narządach. Do zakażenia dojść 
mogło przez bezpośrednie przejście materiału za-
kaźnego z otoczenia, drogą krwionośną lub naczyń 
chłonnych.
 Zakażenie najczęściej dotyczyło, zdaniem Run-
gego, przedniej części przegrody nosa oraz przed-
nich końców małżowin nosowych dolnych, a więc 
miejsc, przez które „pęd powietrza przechodził ze 
specjalną siłą”. Kuźniar sądził, że w gruźlicy nosa 
czynnikiem powodującym najczęściej laesio continui 
powierzchownych warstw naskórka przedsionka 
nosa lub błony śluzowej przegrody były palce. Czę-
ste urazy dawało zadrapanie paznokciem, zwłaszcza 
u chorych z suchym nieżytem przedniej części nosa; 
Dieudonne u dwojga spośród 15 dzieci wykrył za 
paznokciem gruźlicze prątki 7/.
 We lwowskiej Klinice częściej spotykano cho-
rych płci żeńskiej, aż w 70,30%, co zgodne było 
ze spostrzeżeniami m.in. Myginda i Piffla, częściej 
także osoby młode. Gruźlica nosa uważana była 
za „chorobę ludności wiejskiej”, bowiem znaczną 
większość chorych stanowili mieszkańcy wsi. Pasz-
kowski upatrywał ten fakt jako następstwo gorszych 
warunków higienicznych, wśród których żyła lud-
ność wiejska. Dziecko wiejskie, spędzało czas na 
zabawie w brudnej chacie, na zakurzonej podłodze, 
często w najbliższym otoczeniu chorego na gruźlicę 
płuc. Także mieszkający na wsi ludzie starsi na ogół 
pod względem higienicznym pozostawali daleko 
w tyle za mieszkańcami miast 8/.
 Gruźlica nosa dawała wówczas rozmaitość obra-
zów. We lwowskiej Klinice rozróżniano pod koniec 
lat trzydziestych XX stulecia następujące postaci 
gruźlicy nosa: owrzodzenia, nacieki, guzy gruźlicze, 
zapalenie ochrzęstnej oraz toczeń.
 Objawy podmiotowe gruźlicy i tocznia nosa były 
zwykle niewielkie. Przy owrzodzeniach na przegro-
dzie nosa i przednich końcach małżowin dolnych 
strupy zasychającej wydzieliny powodowały uczucie 
suchości i utrudnienie oddychania nosem, co skła-
niało chorych do zdrapywania tych strupów palca-
mi, powodując niewielkie zazwyczaj krwawienia. 
Nacieki i guzy gruźlicze nie sprawiały początkowo 

6/ Stwierdzenie pierwotnego ogniska zakażenia gruźliczego, 
zdaniem Edmunda Meyera i Wacława Kuśnierczyka może 
być trudne, czasem możliwe dopiero na stole sekcyjnym. 
E. Meyer: Die tuberkulose der oberen Luftwege (w:) A. Den-
ker, O. Kahler: Handbuch der Hals-Nase-Ohrenheilkunde. 
T. IV, Berlin 1928, s. 85 et passim; W. Kuśnierczyk: op. cit., 
s.257.

7/ W. Kuźniar: …op. cit., s. 24.
8/ J. Paszkowski: …op. cit., s. 240.

 Gruźlica płuc stanowiła olbrzymie wyzwanie dla 
lekarzy od wielu stuleci. Także gruźlica pozapłucna. 
Gruźlica nosa, jamy ustnej i gardła była schorzeniem 
znacznie rzadszym niż gruźlica krtani. Gruźlicę nosa 
leczono także w Klinice Otolaryngologicznej Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie, jej ambulatorium 
oraz w założonej w połowie lat trzydziestych XX 
stulecia specjalistycznej Lecznicy Towarzystwa Walki 
z Gruźlicą w Hołosku Wielkim koło Lwowa.
 Wincenty Kuźniar, asystent Kliniki, mając do 
dyspozycji materiał statystyczny przychodni Kliniki 
lwowskiej za lata 1908-1924, wyrażający się 34 802 
przypadkami, z czego 54,2% stanowiły schorzenia 
górnych dróg oddechowych, stwierdził, że gruźlica 
nosa była w znacznej większości schorzeniem wtór-
nym, powstającym przez inokulację z pierwotnego 
ogniska w płucach 1/.
 Janusz Paszkowski, także asystent Kliniki, roz-
patrując przyjęcia w przychodni Kliniki w latach 
1908-1936, a więc w okresie 12 lat dłuższym niż 
Kuźniar, obliczył, że przyjęto 972 pacjentów z gruź-
licą nosa, co stanowiło 38,68% „całego materiału 
gruźliczego”. W stosunku do wszystkich chorych 
ambulatoryjnych leczonych w tym okresie, odsetek 
przypadków gruźlicy nosa wynosił 1,43%. 882 
przypadki tocznia nosa, stanowiły 90,7% wszyst-
kich chorych na gruźlicę nosa. Ich ilość zwiększyła 
się od 1926 r., kiedy to masowo chorych z toczniem 
kierowano z ambulatorium Kliniki Dermatolo-
gicznej oraz Oddziału Chorób Skórnych Szpitala 
Powszechnego we Lwowie 2/.
 Podobne statystyczne zależności stwierdzał Ta-
deusz Ceypek, ówczesny asystent Kliniki oraz lekarz 
Lecznicy Towarzystwa Walki z Gruźlicą w Hołosku 
Wielkim koło Lwowa 3/.
 Ciekawe oraz wyczerpujące naukowe studium 
na temat gruźlicy nosa, jamy ustnej i gardła z wy-
korzystaniem bogatego piśmiennictwa nie tylko 
polskiego, było udziałem Wacława Kuśnierczyka 4/, 
innego asystenta Kliniki 5/.

1/ W. Kuźniar: Geografja gruźlicy górnych dróg oddechowych 
na podstawie materjału kliniki lwowskiej. Pol. Przeg. Oto-
laryng. 1926, T. III, s. 22-30.

2/ J. Paszkowski: Statystyka gruźlicy górnych dróg oddechowych 
(na podstawie materiału ambulatoryjnego Kliniki Otolaryn-
gologicznej U. J. K. we Lwowie. Pol. Przeg. Oto-laryng. 1938, 
T. XV, Z. 1-2, s 207-240.

3/ T. Ceypek: Zmiany w górnych drogach oddechowych przy 
gruźlicy płuc. Pol. Przeg. Oto-laryng. 1938, T. XV, Z. 1-2, s. 
182-184.

4/ Profesorowie Tadeusz Ceypek (1904-1990) oraz Wacław 
Kuśnierczyk (1908-1997) stanowili po drugiej wojnie świa-
towej trzon Kliniki Otolaryngologicznej Śląskiej Akademii 
Medycznej w Zabrzu, a potem w Katowicach.

5/ W. Kuśnierczyk: Gruźlica nosa, jamy ustnej i gardła. Pzreg. 
Oto-laryng. 1938, T. XV, Z. 1-2, s. 249-286.



119Kierzek A.   Problem gruźlicy nosa w Klinice Otolaryngologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

chorym żadnych dolegliwości; znaczniejszy ich 
rozrost utrudniał oddychanie nosem, powodował 
nieraz krwawienia. Zamknięty przez proces cho-
robowy przewód nosowo-łzowy powodować mógł 
łzawienie. Ciekawi zupełny brak bolesności przy 
zajęciu ochrzęstnej chrząstki przegrody, podczas gdy 
zapalenie ochrzęstnej krtani tyle cierpienia przyspa-
rzało chorym. Brak dolegliwości przez dłuższy czas 
był powodem, że chorzy zgłaszali się do leczenia 
z daleko posuniętymi zmianami.
 Badanie przedmiotowe w przypadkach owrzo-
dzeń gruźliczych wykazywało ich obecność prze-
ważnie w przedniej części przegrody i to zwykle 
jednostronnie. Były one podminowane, o brzegach 
jakby „powyżeranych”, dnie pokrytym strupami 
zaschłej wydzieliny, po usunięciu której stwierdza-
ło się, że dno utworzone było z delikatnej, łatwo 
broczącej ziarniny, wśród której jak i na brzegach 
owrzodzenia nieraz żółtawo przeświecały gruzełki. 
Owrzodzenia te powodowały niemal zawsze znisz-
czenie chrzęstnej, rzadziej kostnej części przegrody 
z następowym jej przedziurawieniem.
 Nacieki gruźlicze jawiły się jako małe ziarniste 
wyniosłości na przegrodzie, małżowinach dolnych 
i dnie jamy nosa, zajmując z wolna coraz większe 
przestrzenie, wypełniając nieraz całą jamę nosa. 
Ziarnina gruźlicza różowa, łatwo brocząca ulegała 
często zserowaceniu i rozpadowi, prowadząc do 
owrzodzeń i zniszczenia przegrody nosa.
 Guzy gruźlicze wychodziły zwykle z przegro-
dy, rzadziej z bocznej ściany nosa, środkowego 
przewodu nosa. Guzy te jako gruźlaki ziarninowe 
(granulotuberculoma Manassi), rzadziej gruźlaki 
włókniakowe (fibrotuberculoma Manassi), usado-
wione zwykle były na szerokiej podstawie 9/. Nie 
wykazywały skłonności do rozpadu, wrastały jed-
nak i przerastały chrząstkę przegrody, przechodząc 
nieraz na drugą jej stronę.
 Zapalenie ochrzęstnej pojawiało się najczęściej 
przy drążących w głąb owrzodzeniach lub rozpada-
jących się naciekach. Przegroda nosa bywała zaczer-
wieniona, obrzęknięta, zgrubiała. Dojść mogło do 
wytworzenia perforacji, z reguły w przedniej części 
przegrody z tendencją do znacznego rozszerzenia 
tej perforacji.
 Toczeń był procesem chorobowym zwykle do-
tyczącym jednocześnie skóry nosa i twarzy. Cha-
rakterystyczne były drobnoguzkowe nacieki, które 
cechowały się wielopostaciowością. Obserwowano 
granulacje, małe guzki i brodawki, pokryte nie-
uszkodzonym nabłonkiem albo z owrzodzeniem 

9/ P. Manasse: Anatomische Untersuchungen űber die Tuber-
kulose der oberen Luftwege. Berlin 1927, s. 37; K. Hellmann, 
H. Siegmund: Tuberkulose. Paathologie der oberen Luft- und 
Speisewege. Leipzig 1931, s. 416 et passim.

na powierzchni. Czasami obok równoczesnego 
występowania blizn istniały świeże nacieki. Przebieg 
schorzenia na ogół był łagodny. Toczeń miał mniej-
sze skłonności do rozpadu niż gruźlica w innych 
postaciach.
 Rzadko dojść mogło do przejścia sprawy choro-
bowej na zatoki przynosowe, które mogły być także 
i pierwotnie zajęte procesem gruźliczym. Najczęściej 
proces dotyczył zatok sitowych. Wg Meyera gruźlica 
zazwyczaj mogła dawać obraz serowatego zapalenia. 
W lwowskiej Klinice nie obserwowano gruźliczego 
zapalenia zatok przynosowych.
 Przebieg gruźlicy nosa był zwykle przewlekły ale 
jednocześnie łagodny. W o wiele rzadszych ciężkich 
przypadkach dojść mogło do rozległego zniszczenia 
przegrody i małżowin nosowych, a w niektórych 
przypadkach – do zniszczenia kostnego rusztowania 
nosa, z dalszym przejściem na zatoki przynosowe, 
woreczek łzowy. Toczeń poprzez zmiany na skó-
rze nosa mógł powodować penetrację procesu na 
chrząstki skrzydełek nosa, prowadząc do zniszczenia 
ich, jak również koniuszka nosa, do bliznowatego 
zwężenia lub całkowitego zarośnięcia nozdrzy.
 Rokowanie w pierwotnej gruźlicy nosa w sensie 
klinicznym co do życia było dobre, ale co do wyle-
czenia – ostrożne. We wtórnej gruźlicy o rokowaniu 
decydował stopień ogólnego zakażenia gruźliczego. 
Ostrożne szczególnie musiało być rokowanie w tocz-
niu ze względu na ewentualne nawroty, nawet po 
latach.
 W rozpoznaniu różnicowym należało szczegól-
nie myśleć o przewlekłym suchym nieżycie przedniej 
części nosa z następową perforacją z powodu draż-
nienia błony śluzowej, o pooperacyjnych przedziu-
rawieniach przegrody, o kile, która jednak bardziej 
destrukcyjnie wpływała na część kostną przegrody, 
o zawodowym uszkodzeniu błony śluzowej, szcze-
gólnie cementem, kwasem chromowym i innymi 
czynnikami, o uszkodzeniach u osób nałogowo 
nadużywających kokainę. W postaciach naciekowej 
i guzowatej, mogącej imitować rozrost nowotworo-
wy powinno rozstrzygać badanie histopatologicz-
ne.
 Leczenie swoiste gruźlicy wprowadzono dopiero 
w latach czterdziestych XX wieku. W 1943 r. Fritz 
Mietsch (1896-1958), farmakolog niemiecki zsyn-
tetyzował tiosemikarbazony, a Gerhard Domagk 
(1895-1964), farmakolog niemiecki, laureat nagro-
dy Nobla, zastosował je w leczeniu gruźlicy. W rok 
później Selman Abraham Waksman (1888-1973), 
mikrobiolog amerykański pochodzenia rosyjskiego, 
także laureat Nagrody Nobla, ze Streptomyces griseus 
uzyskał streptomycynę, która okazała się niezwykle 
skutecznym lekiem w gruźlicy. W 1946 r. Jörgen Erik 
Lehmann (1898-1989), lekarz i chemik szwedzki 
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odkrył, że kwas paraaminosalicylowy (PAS) hamu-
je wzrost prątków i wprowadził ten lek do terapii 
gruźlicy. W 1951 r. hydrazyd kwasu izonikotyno-
wego (INH), którego syntezę przeprowadzono już 
w 1912 r., przeszedł pierwsze próby, okazując się 
niezwykle skuteczny w tej chorobie.
 Jak zatem gruźlicę narządową leczono wcześ-
niej ? Terapia gruźlicy górnych dróg oddechowych 
w latach trzydziestych XX stulecia oraz wcześniej 
opierała się na leczeniu tak ogólnym, jak i miej-
scowym. Podstawą leczenia ogólnego, wg Wacława 
Kuśnierczyka, były: spokój, leżakowanie, unikanie 
wysiłków fizycznych, odpowiedni klimat, dobre 
odżywianie wspomagane środkami podnoszącymi 
siły obronne ustroju.
 Leczenie „specyficzne”, jak się wtedy wydawało, 
różnymi preparatami tuberkuliny zalecane przez 
takich autorów, jak: Bumba, Blumenfeld, Spiess 10/, 
wymagały wielkiej ostrożności, bowiem można było 
łatwo przekroczyć dawkę leczniczą i sprowokować 
pogorszenie stanu ogólnego i miejscowego. Podobne 
działanie bodźcowe miały sole złota, które począt-
kowo uważano także za lek „specyficzny” przeciw 
gruźlicy. Kiedy jednak m.in. Holger Christian 
Möllgard, a także Roman Rencki, Albert Giraud, 
Knud Faber, R. Misiaczek i inni, obserwowali po nich 
powikłania, takie jak zwyżki ciepłoty, zaburzenia 
przewodu pokarmowego, moczowego, powikłania 
krwotoczne, rozmaite sprawy skórne, a nawet zej-
ścia śmiertelne, „zapał do tego środka ostygł” 11/. 
Kuśnierczyk z dużym sceptycyzmem wspominał 
o ciekawych próbach Ledla, próbującego stosować 
szczepionki z pałeczek twardzieli w 14 przypadkach 
gruźlicy krtani z pozytywnym efektem.
 Leczenie miejscowe uzależnione było od sta-
nu ogólnego chorego. Wysokie wartości odczynu 
Biernackiego, dodatnia reakcja dwuazowa i uro-
chromogenowa w moczu, przesunięcie w lewo 
obrazu krwi świadczyły w owych czasach o czynnej 
gruźlicy, przebiegającej z rozpadem i stanowiły bez-
względne przeciwwskazanie do takiego leczenia. 
Z dużą ostrożnością należało przeprowadzać próby 
tuberkulinowe, aby nie wywołać odczynu ogólnego 
i ogniskowego.
 W przypadkach owrzodzeń w Klinice lwowskiej 
stosowano z niezłym efektem środki powszechnie 
uznane, a więc 25-80% kwas mlekowy, antygen gruź-

10/ Blumenfeld: Klinik der Tuberkulose der oberen Luftwege. 
Intern. Zentralbl. Ohrenheilk. Laryng., Rhinol.1926, T. 
XXVI, s. 183, 186; J. Bumba: Die Kehlkopftuberkulose vom 
Standpunkte der Immunobiologischen Forschung. Leipzig 
1925, s 137.

11/ R. Rencki: O leczeniu złotem gruźlicy. Gruźlica 1932, R. VII, 
s. 359-363;   A. Giraud: Klinika gruźlicy płuc. Warszawa 
1934, s. 37; R. Misiaczek: Leczenie gruźlicy płuc solami złota. 
Gruźlica 1936, R. XI, s. 67.

liczy Klawego stosowany miejscowo w rozpylaniu, 
przyżegania, elektrokoagulację, galwanokaustykę.
 W owym czasie sprawą szeroko dyskutowaną 
było stosowanie miejscowego lub ogólnego naświet-
lania promieniami nadfioletowymi. Jedni autorzy, 
jak Antonini, Bruno Bloch, Calamida, Osterwald 
uważali je za bezcelowe i „nużące” dla chorych. 
A. J. Cemach, Dedek, Schreyer, Tadeusz Wąsowski 
i inni prezentowali stanowisko odmienne, a Emil We-
ssely i Józef Spira podawali przekonywujące dowody 
miejscowego działania tych promieni 12/. W Klinice 
Otolaryngologicznej Uniwersytetu Jana Kazimierza 
stosowano kwarcową lampę Cemacha, której palnik 
w postaci rurki z kwarcu wygięty w kształt wygodny 
do penetracji jam nosa nieco przyciskano do struk-
tur tego organu, mających być naświetlanych w celu 
zwiększenia penetracji promieni. Zaczynano od 
½ minuty, zwiększając czas naświetlania w odstępach 
kilkudniowych o ½ minuty, dochodząc do 15 minut. 
Lwowscy lekarze otrzymywali tą metodą wyniki po-
zytywne, nie obserwując żadnej negatywnej reakcji 
ogólnej, czy miejscowej. Uważali lampę kwarcową 
Cemacha za cenną zdobycz w leczeniu gruźlicy gór-
nych dróg oddechowych 13/.
 Nacieki i guzy w nosie usuwano ostrą łyżeczką, 
a następnie przyżegano kwasem mlekowym, azota-
nem srebra lub wypalano żegadłem galwanicznym 
lub stosowano elektrokoagulację. Nie stosowano na-
tomiast większych zabiegów chirurgicznych, takich 
jak operacji doszczętnej zatoki szczękowej metodą 
Denkera, jak resekcji przegrody nosa, zabiegów za-
lecanych przez Körnera w celu uzyskania lepszego 
dostępu do jam nosa i następowego wycięcia scho-
rzałych struktur tego organu. Uważano je za bezce-
lowe ze względu na zbyt duży uraz operacyjny i brak 
pewności co do radykalności usunięcia wszystkich 
schorzałych tkanek. Leczenia promieniami Roe-
ntgena i radem we Lwowie nie przeprowadzano 
z tego powodu, że chorzy przeważnie stale leczyli 
się w innych zakładach leczniczych, a do Kliniki 
zgłaszali się jako pacjenci ambulatoryjni, wobec 
których można było zastosować tylko te środki, 
którymi Klinika dysponowała 14/.
 Klinika Otolaryngologiczna Uniwersytetu Jana 
Kazimierza, prowadzona przez prof. Teofila Zalew-
skiego włączyła się więc także do ogólnoświatowej 
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