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1) Dane wnioskodawcy 

 

Tomasz Kopeć 

 

e-mail: tkopec@ump.edu.pl 

 

2) Posiadane dyplomy i stopnie naukowe z podaniem miejsca i roku ich 

uzyskania wraz z tytułem rozprawy doktorskiej. 

Tytuł lekarza 

(Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 1991) 

 

Tytuł doktora nauk medycznych 

(Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 1997)  

Tytuł rozprawy doktorskiej: 

“Wartość badania ultrasonograficznego we wstępnym różnicowaniu guzów 

ślinianek”.  

 

Promotor: 

Prof. dr hab. med. Zygmunt Szmeja 

(Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu) 

 

3) Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Akademii Medycznej im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1992-2007 etat Szpitala Klinicznego im. H. 

Święcickiego w Poznaniu. 
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W tym czasie uzyskałem specjalizację z zakresu laryngologii (1994-I stopień, 

1997-II stopień). Moje zainteresowania naukowe w tym okresie ogniskowały się 

przede wszystkim na zastosowaniu ultrasonografii w diagnostyce nowotworów w 

obszarze głowy i szyi, a szczególnie w zakresie patologii gruczołów ślinowych. 

Owocem tej pracy była rozprawa doktorska dotycząca wstępnego różnicowania 

(na etapie diagnostyki radiologicznej) guzów gruczołów ślinowych. Ukończyłem 

szkolenia ultrasonograficzne w kursach krajowych i zagranicznych (Kilonia, 

Niemcy) i zdobyłem duże doświadczenie związane z codziennym wykonywaniem 

tych badań w praktyce laryngologicznej. Na przełomie roku 1999-2000 odbyłem 

trzymiesięczny staż w Klinice Otolaryngologii w Kolonii w Niemczech, gdzie 

zapoznałem się z nowoczesnymi metodami diagnostyki i leczenia chorób 

ślinianek.  

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 2007-2011 na stanowisku asystenta, od 

sierpnia 2011 na stanowisku adiunkta. 

 

4) Dorobek naukowy 

Jestem autorem 66 prac naukowych, w skład których wchodzą: 

43 prace oryginalne z łącznym IF 20,691, 

2 prace poglądowe, 

2 rozdziały podręcznika w książce : Nowotwory w Otolaryngologii: 

”Guzy naczyniowe, neurogenne i neuroendokrynne”, „Nowotwory gruczołów 

ślinowych”, 

1 praca będąca polskojęzycznym streszczeniem rozprawy doktorskiej 

10 opisów przypadku przypadków, 

1 sprawozdanie ze zjazdu światowego. 
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Dane bibliometryczne: 

Sumaryczny Impact Factor 

20,691 (według IF czasopisma w roku ukazania się publikacji) 

Indeks H:3 

Liczba cytowań według bazy Web of Science:45 

Łączny Impact Factor cyklu prac stanowiących szczególne osiągnięcie naukowe: 

4,308 (według IF czasopisma w roku ukazania się publikacji). 

Jestem również autorem 66 doniesień zjazdowych ogółem (26 

międzynarodowych, 40 krajowych), z tego 60 wygłoszonych prezentacji ustnych 

oraz 6 doniesień zjazdowych plakatowych prezentowanych na kongresach 

polskich i międzynarodowych. 
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5)  Cykl prac stanowiących szczególne osiągnięcie naukowe (wg artykułu 

16.2  ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; Dz.U. nr 65 poz. 

595 ze zm.) zebranych pod zbiorczym tytułem: 

 

„Zastosowanie sialoendoskopii w chorobach gruczołów ślinowych o podłożu 

obturacyjnym” 

Łączna punktacja osiągnięcia naukowego: 

IF= 4,308; MNiSzW = 81 

1. Kopeć T, Szyfter W. Sialoendoskopia jako nieinwazyjna metoda leczenia 

kamicy i niezapalnych zmian obrzękowych gruczołów ślinowych. Otolaryngol 

Pol. 2010 Nov-Dec;64(6):370-4.  

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na przygotowaniu koncepcji pracy, przygotowaniu 

manuskryptu. Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 65%. 

 

2. Kopeć T, Wierzbicka M, Szyfter W. Nowe spojrzenie na klasyfikację 

przewlekłego zapalenia dużych gruczołów ślinowych i algorytm postępowania. 

Otolaryngol Pol. 2011 May-Jun;65(3):188-93.  

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na przygotowaniu koncepcji pracy, interpretacji 

danych, korekcie manuskryptu. Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 50%. 

 

3. Kopeć T, Szyfter W, Wierzbicka M. Sialoendoscopy and combined approach 

for the management of salivary gland stones. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 

Jan;270(1):219-23. 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na przygotowaniu koncepcji pracy, interpretacji 

danych klinicznych, przygotowaniu manuskryptu. Mój wkład w powstanie pracy szacuję 

na 65%. 
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4. Kopeć T, Wierzbicka M, Szyfter W, Leszczyńska M. Algorithm changes in 

treatment of submandibular gland sialolithiasis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 

2013 Jul;270(7):2089-93. 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na przygotowaniu koncepcji pracy, interpretacji 

danych, korekcie manuskryptu. Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 45%. 

 

5. Kopeć T, Szyfter W, Wierzbicka M, Młodkowska A, Kałużny J.: 

Sialoendoskopia w leczeniu kamicy ślinianek - doświadczenia własne na 

podstawie 95 przypadków. Otolar. Pol., 2012 : T. 66, nr 4a, s. 11-14. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na analizie materiału i napisaniu 

manuskryptu. Mój udział w pracy szacuję na 70%. 

 

6. Kopeć T, Wierzbicka M., Piskadło K.,, Bednarek M. , Szyfter W:  

Sialendoscopy – a diagnostic and therapeutic approach subjectively rated by 

patients. Videosurgery Miniinv (e-pub ahead of print). Data publikacji online: 

2014-07-23: doi:10.5114/wiitm.2014.44176. 

 

Mój wkład w powstanie pracy polegał na przygotowaniu koncepcji pracy, przygotowaniu 

formularza do oceny jakości życia, interpretacji danych klinicznych, korekcie 

manuskryptu. Mój wkład w powstanie pracy szacuję na 60%. 
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6) Omówienie prac stanowiących szczególne osiągnięcie naukowe 

„Zastosowanie sialoendoskopii w chorobach gruczołów ślinowych o podłożu 

obturacyjnym” 

Pacjenci z zapalnymi i nienowotworowymi zmianami w obrębie dużych gruczołów 

ślinowych stanowią około 5% chorych zgłaszających się w codziennej praktyce do 

laryngologa. W opisywanej grupie można wyróżnić procesy zapalne nieswoiste 

(bakteryjne, wirusowe, grzybicze), zapalenia swoiste oraz zapalenia, u podłoża 

których leżą zjawiska immunologiczne (1). Typowym przykładem nieswoistego 

procesu zapalnego dotykającego głównie śliniankę przyuszną jest nagminne 

zapalenia przyusznic, wywołane przez paramyksowirusy.  

Procesy zapalne nieswoiste wywołane zakażeniem bakteryjnym bądź wirusowym 

powodują bolesna obrzmienie i powiększenie gruczołów ślinowych, czasem 

obustronne. W przypadku zajęcia jednej ślinianki zmiana może budzić podejrzenie 

procesu nowotworowego. Nieswoiste procesy zapalne ślinianek najczęściej 

występują jako proces wtórny w przebiegu chorób jamy ustnej i gardła. Szczególnie 

podatna na tego rodzaju zakażenia jest ślinianka przyuszna, co może się wiązać z 

brakiem enzymu bakteriostatycznego zawartego w mucynazie. Enzym ten nie jest 

bowiem w niej wytwarzany. Ślinianka podżuchwowa i podjęzykowa są oporne na 

tego rodzaju zakażenia. Tego rodzaju stany zapalne mogą również współistnieć z 

kamicą, która nasila, bądź wręcz wywołuje nawracające stany zapalne. 

Zapalenia swoiste ślinianek występują bardzo rzadko. Najczęściej jest to proces 

wtórny, krwiopochodny  w stosunku  uogólnionego procesu gruźliczego. Ślinianka 

przyuszna jest najczęstszym umiejscowieniem choroby. 

Kolejną grupą zmian powodujących nawracające obrzęki ślinianek są zwężenia 

przewodów wyprowadzających (2). Powstają w następstwie przewlekłego stanu 

zapalnego, jednak w ponad 50% przypadków przyczyna ich powstania pozostaje 

niejasna. Wśród rzadkich przyczyn obrzęku ślinianek należy wymienić ciała obce 

dostające się do światła przewodu wyprowadzającego takie jak źdźbła trawy i siana, 

włosy, jak i włókna szczoteczki do zębów. 

W literaturze nie ma jednolitego i spójnego podziału odnoszącego się do podłoża 

autoimmunologicznego schorzeń ślinianek. Kontrowersje budzi, historyczne już 

pojęcie guza Küttner’a, wprowadzone po raz pierwszy w 1896 r. przez autora. W 

szerszym obiegu medycznym określenie ujęte zostało w drugim wydaniu klasyfikacji 



9 

 

WHO guzów ślinianek z 1991 roku (3). Zaowocowało to dużą ilością doniesień o 

rzadkim, egzotycznym schorzeniu ślinianki podżuchwowej przybierającej postać 

guza. Obecnie określenia guz Küttner’a używa się w odniesieniu do IgG4 zależnej 

formy autoimmunologicznego zapalenia ślinianki podżuchwowej. Schorzenie 

określane może być jako choroba Mikulicza, jeżeli zajęte są również gruczoły łzowe 

(4,5,6). Wprowadzanie tego typu określeń może wzbudzać kontrowersje, ponieważ 

obaj opisujący autorzy tak naprawdę nie zdawali sobie sprawy z charakteru zmian. 

Dokładniejsze badania ujawniły, iż guz Küttner’a jest to przewlekłe obturacyjne 

zapalenie ślinianki bez obecności kamicy (7,8,9). Podobnie analiza obrazów 

histologicznych artykułu Mikulicza z 1892 r. wykazała, iż mamy do czynienia z 

chłoniakiem typu MALT(10). 

Obecnie przyjmuje się, iż choroba autoimmunologiczna, lepiej określana jako IgG4-

zależne stwardnienie może zajmować wiele organów, w tym trzustkę, pęcherzyk 

żółciowy, przestrzeń zaotrzewnową i gruczoły ślinowe. Stąd określenie guza 

Küttner’a jest nieporęcznie w odniesieniu do IgG4 zależnego zapalenia ślinianek. 

Zespół Sjӧgrena jest drugą co do częstości chorobą autoimmunologiczną, 

występująca nawet u 5% populacji. Przyczyny rozwoju zespołu pozostają nieznane. 

Wiadomo, że wskutek mechanizmów, w których uczestniczą wytwarzane przez 

organizm przeciwciała, błędnie skierowane przeciwko elementom własnych komórek 

organizmu – tzw. autoprzeciwciała (charakterystyczne dla choroby to przeciwciała 

przeciwjądrowe anty-Ro i anty-La), dochodzi do uszkodzenia gruczołów ślinowych i 

łzowych. Powoduje to zaburzenie w produkcji łez i śliny, co z kolei jest przyczyną 

pojawienia się typowych dla choroby objawów. U około 50% pacjentów na którymś z 

etapów choroby dochodzi do powiększenia ślinianek, które najłatwiej zaobserwować, 

jeśli dotyczą ślinianek przyusznych, chociaż zajęte mogą być także gruczoły ślinowe 

podżuchwowe (11).  

Jak widać, wachlarz zjawisk patologicznych, leżących u podstawy obrzęków 

gruczołów ślinowych o podłożu nienowotworowym jest szeroki. W postępowaniu 

diagnostycznym nadrzędnym celem jest wykluczenie obecności guza, 

zdiagnozowanie patologii i zaproponowanie pacjentowi odpowiedniego leczenia, 

umożliwiającego rozwiązanie problemu. Bezpośrednie uwidocznienie przewodów 

wyprowadzających dużych gruczołów ślinowych, z uwagi na niewielką średnicę, 

jeszcze do niedawna nie było możliwe. Pomimo zastosowania metod radiologicznych 

(ultrasonografia, sialografia, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa), 
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ustalenie przyczyn chorób o podłożu obturacyjnym u części chorych jest trudne. W 

obecnych czasach, w dobie ciągle obserwowanego postępu technicznego w zakresie 

medycyny, sialoendoskopia, jako metoda małoinwazyjna, doskonale wypełnia tę 

lukę. Jest minimalnie inwazyjną techniką umożliwiająca uwidocznienie przewodów 

wyprowadzających ślinianki przyusznej i podżuchwowej. Może pełnić rolę 

diagnostyczną i w tym względzie stanowi alternatywę dla klasycznych badań 

radiologicznych obrazujących przewody wyprowadzające jak np. sialografia. Jako 

metoda lecznicza z kolei, jest stosowana z powodzeniem w leczeniu kamicy i zwężeń 

przewodów wyprowadzających.  

W pierwszej pracy z cyklu pt. “Sialoendoskopia jako nieinwazyjna metoda 

leczenia kamicy i niezapalnych zmian obrzękowych gruczołów ślinowych” 

(osiągnięcie-poz.1.) przedstawiam ogólne założenia i zastosowanie sialoendoskopii 

w patologii chorób o podłożu obturacyjnym ślinianek. Pomimo zastosowania 

nowoczesnych metod obrazowania przyczyna tej grupy schorzeń w pewnym odsetku 

przypadków nadal pozostaje niejasna. Kamica jest najczęstszym zapalnym 

schorzeniem dużych gruczołów ślinowych. Częstość jej występowania oceniana jest 

na około 1.2 % (12,13). Dane te pochodzą z urywku monografii Rauch’a z 1949 roku, 

gdzie podano liczbę 1,15%. Podana wartość cytowana była automatycznie przez 

licznych autorów. Przyglądając się całej pracy można wywnioskować, iż autorzy 

stwierdzili kamicę w 23 przypadkach na 20,000 chorych podczas 18 letniej praktyki 

(14). Stąd częstość występowania kamicy wynosi 0,115% a nie jak podano 1,2%. 

Próba oszacowania częstości występowania kamicy w populacji, w czasach 

współczesnych, została podjęta przez Escudier i McGurk’a (15). Autorzy podali, iż w 

populacji angielskiej objawowa kamica występuje z częstością 0,45% przebadanej 

populacji. Średni wiek chorych z kamicą wyniósł 40,5 roku dla ślinianki 

podżuchwowej, 47,8 roku dla ślinianki przyusznej i 50 lat w przypadku małych 

gruczołów ślinowych (16). Najczęściej manifestuje się w śliniance podżuchwowej - w 

87%, dalej w śliniance przyusznej - w 10% i w śliniance podjęzykowej w 3 %. Wśród 

badań obrazowych, w rozpoznawaniu zmian patologicznych przewodów ślinowych, 

najczęściej wykorzystuje się ultrasonografię i sialografię. Według Iro, zastosowanie 

ultrasonografii wysokiej rozdzielczości pozwala na wykrycie złogów wielkości 1-2mm 

w około 90% przypadków (2). Do rzadko stosowanych metod obrazowania z uwagi 

na duże koszty należy MR sialografia. 
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Pomimo zastosowania metod obrazowania, ustalenie przyczyn wyżej wymienionych 

zmian patologicznych nadal pozostaje w wielu przypadkach niejasne. W pracy 

przedstawiono wyniki leczenia 46 chorych leczonych w okresie od grudnia 2008 roku, 

czyli od momentu wprowadzenia sialoendoskopii do Kliniki Otolaryngologii w 

Poznaniu do kwietnia 2010 roku. Podkreślenia wymaga fakt, iż podstawą diagnostyki 

radiologicznej w Klinice jest ultrasonografia wykonywana przez zespół 

doświadczonych laryngologów, w tym piszącego te słowa. W środowisku 

laryngologicznym nie jest to tak powszechne. Wydaje się bezcenne, z uwagi na 

pełną niezależność i możliwość zapewnienia całościowej opieki nad pacjentem od 

momentu postawienia rozpoznania do systematycznie prowadzonych wizyt 

kontrolnych. Kamicę, potwierdzoną ultrasonograficznie, stwierdzono u 29 chorych. 

Endoskopowo złogi usunięto w 19/29 chorych, metodą wspomaganą endoskopowo 

(dojście podwójne) – u kolejnych 6/29 chorych (3 z kamicą ślinianki przyusznej i 3 z 

kamicą ślinianki podżuchwowej). U 16/46 chorych w analizowanej grupie stwierdzono 

zwężenie przewodu. Podczas endoskopii wykonywano dylatację przewodu stosując 

endoskop diagnostyczny. Wyniki uzyskane po niespełna dwóch latach pracy skłoniły 

nas do krytycznego spojrzenia na dotychczasowe podziały stanów zapalnych dużych 

gruczołów ślinowych. Efektem pracy jest druga publikacja pt.” Nowe spojrzenie na 

klasyfikację przewlekłego zapalenia dużych gruczołów ślinowych i algorytm 

postępowania” (osiągnięcie-poz.2). Na podstawie przeglądu literatury i doświadczeń 

własnych w 2008 Wang i wsp. (17) zaproponowali następującą klasyfikację 

przewlekłego zapalenia ślinianki przyusznej: I-przewlekłe zapalenia ślinianek u 

dzieci; obrzęk przyusznic pojawia się przed 15 rokiem życia, najbardziej 

charakterystyczną cechą kliniczną jest tendencja do spontanicznej remisji schorzenia 

po okresie pokwitania. II-przewlekłe zapalenia ślinianek u dorosłych; ten termin 

obejmuje zapalenie przetrwałe u osób powyżej 15 roku życia, też ma tendencje do 

samoistnego ustępowania, III-przewlekłe obturacyjne zapalenie ślinianek; ta 

kategoria obejmuje pacjentów z nawracającym obrzękiem spowodowanym 

niedrożnością przewodu wyprowadzającego spowodowaną różnymi czynnikami: 

kamicą, zwężeniem, ciałem obcym. IV-subkliniczny zespół Sjögrena: obejmuje 

pacjentów z nawracającym obrzękiem ślinianki o nieznanej etiologii, na sialogramach 

widoczne jest punktowe poszerzenie przewodów wyprowadzających ale bez 

wywiadu przewlekłego zapalenia przyusznic w dzieciństwie i bez objawów suchości 

w ustach i bez suchego oka, V-zespół Sjögrena z wstępującą infekcją miąższu 
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ślinianki; u pacjentów z rozpoznaną chorobą Sjögrena może dochodzić do 

nawracających epizodów zapalenia z obrzękiem i tkliwością ślinianki, VI-sialopatia z 

wtórnym zakażeniem. Klasyfikacja zaproponowana przez Wanga jest stosunkowo 

prosta i uwypukla najważniejsze aspekty kliniczne rozwoju przewlekłego zapalenia 

ślinianek: przyczyny obturacyjne i immunologiczne. 

Nowe spojrzenie na patologię ślinianek zakłada obturacyjny charakter opisywanych 

zmian. Stan zapalny jest najważniejszym czynnikiem decydującym o 

rozprzestrzenianiu się choroby. Badania histologiczne potwierdziły, iż kamica, atrofia, 

włóknienie są ściśle związane ze stanem zapalnym. Otwartym natomiast pozostaje 

pytanie, czy kamica jest wtórna do stanu zapalnego, czy odwrotnie. Badania 

przeprowadzone przez Scott’a (18,19) w 1970 roku potwierdziły, iż mikrozłogi i 

ogniska zapalne występują w normalnych śliniankach podżuchwowych. Badania 

prowadzone na zwierzętach doprowadziły do lepszego zrozumienia przyczyn i 

patogenezy zapalenia gruczołu i formowania się złogów. Pierwszym modelem 

badawczym były ślinianki szczura. W warunkach przemijającej stymulacji, mikrozłogi 

mogą być w naturalny sposób wypłukiwane ze śliną bądź są usuwane przez 

makrofagi. Zaburzenia składu śliny (dyschylia) uniemożliwiają ten proces „powrotu do 

zdrowia” i mogą prowadzić do formowania się większych złogów. Z drugiej strony, 

brak aktywności wydzielniczej również prowadzi do nagromadzenia mikrozłogów. Nie 

należy również zapominać, iż zastój wydzieliny stanowi również doskonałą pożywkę 

dla bakterii najczęściej wnikających przez ujście naturalne ślinianki. Zaleganie 

mikrozłogów w małych przewodach międzyzrazikowych wywołuje miejscową atrofię. 

W tych obszarach namnażają się bakterie chronione przed odkażającym i 

wypłukującym działaniem śliny przez włóknienie tkanki podścieliska. Z kolei 

rozprzestrzeniające się produkty przemiany bakterii, ich namnażanie nasila stan 

zapalny, co skutkuje obrzękiem, zastojem śliny i dalszą atrofią na poziomie gronek i 

zrazików. W skali gruczołu może to doprowadzić do poszerzenia przewodów 

zrazikowych, ucisku i poszerzenia przewodu głównego. W taki sposób komponuje się 

całościowy obraz naprzemiennie układających się w błędne koło procesów 

zapalnych, zaniku i włóknienia (20). Czasami proces może skończyć się utworzeniem 

bezobjawowego złogu w bardzo zwężonym, zwłókniałym przewodzie z zanikowo 

zmienionym gruczołem. Zwężenie przewodu głównego jest czasami znajdowane w 

przewlekłym stanie zapalnym i najprawdopodobniej ma charakter wtórny. Częściowa 

obturacja spowodowana przez zwężenie jest istotnym czynnikiem powodującym 
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przetrwanie stanu zapalnego i formowania się złogów (21-28). Przyczyną powstania 

stanu zapalnego i złogu mogą być również ciała obce, które wnikają przez ujście 

naturalne przewodu (29). 

Czynnikami niezapalnymi mającymi wpływ na powstanie zmian obturacyjnych są 

zagięcia przewodu wyprowadzającego (kolanka), obecność polipów w świetle 

przewodu i zaburzenia w obrębie wnęki gruczołu (21,23). Zmiany obturacyjne 

obserwowane są również u chorych z przewlekłym, nawracającym zapaleniem 

ślinianki przyusznej występującym u ludzi młodych (juvenile chronic parotitis). W 

przypadku młodzieńczego zapalenia ślinianki przyusznej jako jeden z czynników 

mogących mieć wpływ na powstanie zmian, wymienia się zbyt duże napięcie i 

przerost mięśnia żwacza, który z kolei wywołuje ucisk przewodu Stenona.(30). 

Podparciem dla tej teorii jest fakt, iż w końcowym odcinku przewodu Stenona 

odnaleziono włókna mięśnia policzkowego. Stąd skuteczna w niektórych 

przypadkach wydaje się być terapia ortodontyczna.  

W pracy przeanalizowano wyniki leczenia 145 chorych z przewlekłym zapaleniem 

ślinianek. Porównano dwa okresy leczenia: 2007-2008 i 2009-2010. Dokonano 

podziału na zapalenia o podłożu obturacyjnym i wynikające z innych przyczyn. W 

drugim przedziale czasowym mając do dyspozycji sialoendoskopię rozpoznano 

więcej zmian o podłożu obturacyjnym zarówno w odniesieniu do ślinianki 

podżuchwowej jak i ślinianki przyusznej. Zwiększone bezwzględne liczby chorych 

leczonych z powodu przewlekłego zapalenia ślinianek w latach 2009-2010 wynikały 

głównie z większego napływu pacjentów z powodu wprowadzenia nowej metody 

leczenia, tj. sialoendoskopii. Zastosowanie tej techniki zmieniło też proporcję 

hospitalizacji, ponieważ wszyscy pacjenci diagnozowani i leczeni tą metodą byli 

przyjęci do oddziału w trybie pobytu jednodniowego. 

W pracy „Sialoendoscopy and combined approach for the management of 

salivary gland stones” (osiągnięcie-poz.3) przedstawiono wyniki leczenia 141 

pacjentów z patologią obturacyjną ślinianek. W analizowanej grupie było 84 

pacjentów z kamicą (29-ślinianka przyuszna, 55-ślinianka podżuchwowa). 

Przedmiotem szczególnego zainteresowania była ślinianka przyuszna, w przypadku 

której interwencje chirurgiczne są niechętnie podejmowane z uwagi na ryzyko 

uszkodzenia nerwu twarzowego. Ocenia się, iż przy pomocy sialoendoskopii możliwe 

jest usunięcie złogów o średnicy do-5mm. W materiale własnym drogą endoskopową 

złogi usunięto u 15/29 chorych (53%), U 14/29 chorych, z uwagi na duże rozmiary 
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złogu, ewakuacja drogą endoskopową okazała się niemożliwa. Dziewięciu chorych 

spośród tej grupy zakwalifikowano do litotrypsji pozaustrojowej (ESWL), u 5 

natomiast wykonano dojście podwójne, czyli zabieg chirurgiczny z dojścia od 

zewnątrz połączony z kontrolą endoskopową przewodu Stenona. Co ciekawe, 

długość trwania dolegliwości w tej grupie była znacznie dłuższa (p<.005). Zabieg 

wykonywano w znieczuleniu ogólnym, pod kontrolą czujnika nerwu twarzowego 

pozwolił na usunięcie złogów. Do światła przewodu zakładano stent na okres 4 

tygodni. Nie zaobserwowano porażenia nerwu twarzowego. Wprowadzenie 

połączenia chirurgii klasycznej i endoskopii w leczeniu kamicy ślinianki przyusznej 

stanowiło novum i było naturalną adaptacją do realnie istniejących sytuacji 

klinicznych. Metoda, opisywana w literaturze przedmiotu od kilku lat (31,32), z 

powodzeniem została zastosowana w naszym kraju. W pracy Algorithm changes in 

treatment of submandibular gland sialolithiasis (osiągnięcie-poz.4) uwypuklona 

została zmiana w sposobie leczenia kamicy ślinianki podżuchwowej, za sprawą 

właśnie wprowadzenia technik małoinwazyjnych. Analizą objęto 112 pacjentów 

leczonych z powodu kamicy ślinianki podżuchwowej w okresie od 2004 do 2012. 

Porównano dwa okresy leczenia: 2004-2008 i 2009-2012, punktem zwrotnym było 

wprowadzenie sialoendoskopii w grudniu 2008. W pierwszym okresie leczono 48 

chorych, w drugim natomiast 64. U 31 pacjentów z pierwszego okresu dokonano 

nacięcia przewodu Whartona z ewakuacją złogu, 17 natomiast zakwalifikowano do 

całkowitego usunięcia gruczołu. Leczeniem z wyboru dla chorych w drugim okresie 

była sialoendoskopia, Złogi usunięto endoskopowo w 40/64 chorych, dojście 

podwójne (sialoendoskopia i nacięcie błony śluzowej w okolicy przepony dna jamy 

ustnej w okolicy wnęki gruczołu) wykonano u 21/64 chorych. Na usunięcie 

chirurgiczne ślinianki podżuchwowej zdecydowano się u 3/64 chorych po 

niepowodzeniu leczenia endoskopowego, dojścia podwójnego i w sytuacji 

utrzymujących się dolegliwości. Analiza statystyczna obu grup nie wykazała istotnych 

różnic odnośnie wieku, płci. Wykazano natomiast, iż wywiad dłuższy niż 5 lat 

wyraźnie zmniejsza szanse na usunięcie endoskopowe złogu. Jak widać w drugim 

analizowanym okresie wyraźnie zmniejszyła się ilość usuwanych ślinianek 

podżuchwowych. Średni czas obserwacji w drugiej grupie wyniósł 19,6 miesiąca. 

Zastosowanie technik endoskopowych zwiększa prawdopodobieństwo zachowania 

gruczołu w przypadku kamicy. Według danych literaturowych, 80-90% chorych z 

kamicą ślinianek może być leczonych przy użyciu technik małoinwazyjnych takich jak 
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sialoendoskopia i ESWL. Wskazania do usunięcie gruczołu z powodu kamicy 

wyraźnie zmniejszyły się. Nie należy jednak zapominać, iż ta metoda postępowania 

pozostaje nadal aktualna w wybranych przypadkach. 

W pracy Sialoendoskopia w leczeniu kamicy ślinianek - doświadczenia własne 

na podstawie 95 przypadków (osiągnięcie-poz.5) przeanalizowano wyniki leczenia 

kamicy na większej liczbie chorych. W okresie od grudnia 2008 do maja 2012 

wykonano 207 zabiegów sialoendoskopii u 197 pacjentów. W tej grupie, u 158 

chorych stwierdzono obecność patologii obstrukcyjnej ślinianek, w tym u 95 chorych 

potwierdzono obecność kamicy: ślinianki przyusznej (31 chorych) i podżuchwowej 

(64 chorych). Czas trwania dolegliwości, z którymi zgłaszali się chorzy wynosił od 1 

miesiąca do 17 lat. W grupie chorych z kamicą ślinianki podżuchwowej złogi usunięto 

drogą endoskopową u 40 na 64 chorych (62,5%). Dojście podwójne, czyli nacięcie 

dna jamy ustnej w okolicy przepony i sialoendoskopię wykonano u 21 chorych 

(32,8%). Każdorazowo do światła przewodu zakładano stent, który usuwano po 

upływie 3-4 tygodni. Skuteczność leczenia w grupie chorych spełniających kryteria 

usunięcia endoskopowego (złóg leżący luźno w świetle przewodu o średnicy≤5mm) 

wyniosła 82%. U 3 chorych z uwagi na niepowodzenie leczenia endoskopowego i 

dojścia podwójnego usunięto śliniankę podżuchwową.  

W grupie chorych z kamicą ślinianki przyusznej, u 17/31 chorych (54%) złogi 

usunięto endoskopowo. U 9/31 chorych wykonano ESWL- w tej grupie złogi 

ewakuowały się częściowo bądź całkowicie: naturalnie bądź z użyciem endoskopu. 

W grupie 5/31 chorych ze złogami dużymi i inkorporowanymi w ścianę przewodu 

wykonano dostęp podwójny. Nie odnotowano cech porażenia nerwu twarzowego i 

przetoki ślinowej. Skuteczność leczenia w grupie chorych spełniających kryteria 

usunięcia endoskopowoego wyniosła  również 82%. 

Okres obserwacji po zabiegu w grupie chorych z kamicą ślinianki przyusznej i 

podżuchwowej kształtował się od 2 do 29 miesięcy, średnio 20,4.  

U części chorych usunięcie złogu drogą endoskopową jest niemożliwe. Wynika to ze 

zbyt dużej jego średnicy jak i faktu, iż część kamieni jest inkorporowana w ścianę 

przewodu wyprowadzającego (długoletni wywiad, przewlekły stan zapalny związany 

z powstawaniem zmian bliznowatych). Nie należy również zapominać, iż technicznie 

trudniejsza jest endoskopia ślinianki przyusznej, z uwagi na bardziej kręty przebieg 

przewodu i lokalizację ujścia. W chwili obecnej, głównymi czynnikami 

ograniczającymi skuteczną ewakuację złogu drogą endoskopową są: duża średnica, 
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położenie dystalne i poza światłem przewodów (złogi wewnątrzgruczołowe) i 

zwężenie przewodu wyprowadzającego uniemożliwiające wprowadzenie endoskopu 

(2,33). W tej grupie chorych możliwe są dwa sposoby postępowania. Litotrypsja, 

której skuteczność ocenia się około 75% umożliwia rozbicie złogu i jego następową 

spontaniczną bądź endoskopowa ewakuację (34). Drugim sposobem jest dojście 

podwójne, zwłaszcza w przypadku ograniczonego dostępu do litotrypsji 

pozaustrojowej. Zastosowane przez nas dojście podwójne pozwoliło na usunięcie 

złogu u 21 chorych (32,8%) w grupie chorych z kamica ślinianki podżuchwowej i u 5 

chorych z kamicą ślinianki przyusznej. Biorąc pod uwagę krzywą uczenia się i 

doświadczenie ośrodka, wyniki leczenia endoskopowego poprawiają się stopniowo. 

Niepowodzenia wahają się pomiędzy 3,2 a 10,9%. Skuteczność endoskopowego 

leczenia kamicy według danych literaturowych wynosi od 61% (Luers,35), 

67%(Ianovski,36) przez 82% (Nahlieli Baruchin, 37), i 85,2% (Kroll,38) do 90% 

(Lari,39). 

W kolejnej pracy pt.” Sialendoscopy – a diagnostic and therapeutic approach 

subjectively rated by patients” (osiągnięcie-poz.6) podejmuję temat subiektywnej 

oceny, czyli stopnia zadowolenia chorych z zastosowanej metody leczenia i 

uzyskanych wyników.  

W naukach medycznych w badaniach jakości życia głównie koncentrujemy się na 

chorobie i leczeniu, co wpływa na funkcjonowanie człowieka nie tylko w obszarze 

fizycznym, ale także w sferze psychicznej i społecznej [40]. Ważnym wydarzeniem 

był fakt włączenia terminu Quality of life, jako słów kluczowych do Index Medicus w 

1974 roku. Do oceny jakości życia najczęściej wykorzystuje się różnego rodzaju 

kwestionariusze, które można podzielić na: ogólne i specyficzne. Ogólne służą do 

globalnej oceny HRQoL w różnych jednostkach chorobowych, a specyficzne 

dostosowane do badanego problemu czy konkretnej jednostki chorobowej [41]. 

Oceny jakości życia można dokonać przy pomocy wielu technik badawczych. Do tych 

narzędzi badawczych między innymi zaliczamy kwestionariusze i skale analogowe. 

Rozwój sialoendoskopii stworzył alternatywną, małoinwazyjną metodę leczenia 

schorzeń obturacyjnych dużych gruczołów ślinowych, zmniejszając ilość wskazań do 

chirurgii klasycznej rozumianej jako np. nacięcie przewodu lub usunięcie gruczołu. 

Tego typu zabiegi niosą ze sobą ryzyko powstawania blizn, zwężeń przewodów 

wyprowadzających oraz związane są z ryzykiem uszkodzenia nerwu twarzowego, 

językowego czy podjęzykowego. W literaturze światowej nie ma zbyt wielu doniesień 



17 

 

dotyczących jakości życia chorych poddanych sialoendoskopii. Jedynie trzy dotykają 

tego tematu  

W badaniach przeprowadzonych przez Ianowski i wsp., autorzy zastosowali skalę 

GBI (Glasgow Benefit Inventory) do oceny jakości życia (36). Ogólna liczba punktów 

uzyskanych tą metodą w grupie 54 chorych wynosiła +31, co plasuje ją powyżej 

pozostałych procedur laryngologicznych. Podobne obserwacje można znaleźć w 

pracy Koch’a. i wsp. [42] dotyczącej odległych wyników leczenia zwężeń przewodu 

Stanona. Do oceny wyników leczenia posłużono się skalą VAS (Visual Analog Scale) 

używaną powszechnie do oceny stopnia nasilenia dolegliwości bólowych. Wyniki 

leczenia przy użyciu sialoendoskopii oceniło 82 pacjentów. Pięćdziesiąt procent 

chorych poinformowało o nawracających obrzękach gruczołów, ale tylko 19,5% 

zgłosiło okresowy ból, który był niski. Niezależnie od rodzaju zwężenia, analiza skali 

VAS wykazała wyraźne zmniejszenie dolegliwości bólowych po zastosowanym 

leczeniu. Kroll i wsp. z kolei na podstawie analizy grupy 46 chorych (skala VAS i 

skonstruowana na potrzeby własne ankieta) podają, iż 82,5% respondentów 

potwierdziło zmniejszenie i ustąpienie objawów. We wszystkich badaniach widać 

wyraźny pozytywny odbiór zastosowanej metody leczenia i zadowolenie z 

uzyskanych wyników (38).  

W pracy własnej posłużono się specjalnie skonstruowaną ankietą skierowaną do 100 

pacjentów z kamicą ślinianki przyusznej i podżuchwowej leczonych za pomocą 

sialoendoskopii w okresie 2009-2012. W analizowanej grupie było 47 chorych, u 

których przeprowadzono już uprzednio nacięcie przewodu z powodu kamicy (czyli 

tradycyjna metodą) i grupa 53 chorych leczonych po raz pierwszy. Pytania dotyczyły 

charakteru objawów, czasu ich trwania, ilości zastosowanych procedur 

sialoendoskopii i oceny uzyskanych wyników leczenia (ustąpienie dolegliwości). 

Ostatnie z pytań dotyczyło subiektywnej oceny zadowolenia z zastosowanej metody 

leczenia. Ustąpienie dolegliwości zanotowano u 64/100 chorych (64%), częściowe 

ustąpienie dolegliwości u 18%. U 16 chorych intensywność dolegliwości była taka 

sama jak przed zabiegiem, dwóch natomiast zgłosiło nasilenie dolegliwości. 

Ustąpienie/przetrwanie objawów nie korelowało z wiekiem, płcią, czasem trwania 

dolegliwości i ilością przeprowadzonych procedur. Skuteczność leczenia 

endoskopowego w leczeniu kamicy w analizowanej grupie wyniosła 82%. 

Najważniejszym czynnikiem decydującym, poza wynikami, o wartości metody, było 

zadowolenia pacjenta. 71 chorych (71%) oceniło zastosowana metodę leczenia jako 
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bardzo dobrą, 10 (10%) jako dobrą. 15 chorych, u których po zabiegu pojawiły się 

nietypowe powikłania oceniło metodę jako satysfakcjonującą, jedynie 4 chorych 

oceniło metodę jako złą. Byli to chorzy, u których usunięcie złogu było niemożliwe, 

bądź usunięto je częściowo. Co ciekawe, podgrupa 47 pacjentów, u których 

uprzednio stosowano klasyczne sposoby leczenia oceniała sialoendoskopię lepiej 

aniżeli grupa, u której tę metodę zastosowano od początku leczenia. W pierwszej 

grupie zadowolenie z metody po skutecznym usunięciu złogu sięgało 96,4%, w 

drugiej natomiast 92,3%.  

Przeprowadzone badania własne jak i obserwacje literaturowe potwierdzają duże 

korzyści płynące z zastosowania sialoednoskopii. Dzięki wprowadzeniu tej metody do 

laryngologii jakość życia chorych z kamicą i zwężeniami przewodów 

wyprowadzających gruczołów ślinowych znacząco się polepszyła. Spadła liczba 

wskazań do wykonania klasycznych zabiegów chirurgicznych rozumianych jako 

nacięcie przewodu lub całkowite usunięcie ślinianki. Nie należy jednak zapominać, że 

usunięcie gruczołu pozostaje nadal metodą leczenia kamicy w przypadkach, gdzie z 

uwagi na zaawansowanie stanu zapalnego, wewnątrzgruczołowe położenie jak i 

duże rozmiary złogu, zastosowanie metod małoinwazyjnych nie jest możliwe. 
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7) Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych. 

 

Pełnione funkcje i członkostwo Towarzystw Naukowych 

 

1. Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i 

Szyi 

2. Skarbnik Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki 

3. Członek Stowarzyszenia Rozwoju Nowych Metod Leczenia Zaburzeń Słuchu 

„Better Hearing”, 

4. Członek Stowarzyszenia na Rzecz Osób po Operacjach Onkologicznych w 

Zakresie Głowy i Szyi „Pomoc dla życia” 

 

Udział w stażach zagranicznych 

 

1. Staż naukowy w Klinice Otolaryngologii w Kolonii, Niemcy  1998, 1999, 2000. 

 

2. Staż z zakresu ultrasonografii 1996, 1997, 1998 (Kilonia, Warszawa, 

Polanica Zdrój) 

 

Przebieg pracy dydaktycznej i organizacyjnej 

1.  Prowadzenie ćwiczeń dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego I 

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – kierunek medycyna 

2. Prowadzenie ćwiczeń dla studentów Wydziału Lekarskiego II – kierunek 

Lekarsko-Dentystyczny 

3. Koordynowanie  zajęć dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek 

Fizjoterapia studia stacjonarne i niestacjonarne – wykłady i ćwiczenia  

4. Prowadzenie ćwiczeń dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek 

Ratownictwo medyczne 

5. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla studentów Oddziału w Języku 

Angielskim Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego –kurs 6– i 4-

letni medycyny oraz dla studentów stomatologii 5-letni kurs nauczania 

stomatologii). 
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Kierownik specjalizacji dla lekarzy specjalizujących się w zakresie laryngologii:  

 

Dr Maciej Tokarski   2012-2018 

Dr Roland Zydroń   2012-2018 

Dr Agata Buczkowska   2012-2018 

 

Promotorstwo prac licencjackich 

 

1. Sebastian Wojnarowicz  Fizjoterapia 2007r. 

2. Magdalena Sola „Wszczep ślimakowy u dzieci – metoda leczenia 

chirurgicznego głuchoty” 2008. 

3. Sylwia Rogowska „Opieka pielęgniarska nad pacjentem po częściowym 

usunięciu krtani” 2010r.  

4. Beata Grużewska „Pielęgnowanie pacjenta po rozległym usunięciu guza 

nasady języka i dna jamy ustnej” kierunek: pielęgniarstwo, 2010r. 

5. Ryczek Lilianna „Ocena jakości życia chorych z kamicą gruczołów ślinowych 

leczonych za pomocą sialoendoskopii” 2013 – kierunek pielęgniarstwo 

 

Szkolenia podyplomowe 

 

1. Wykładowca na 2 kursach organizowanych corocznie przez Centrum 

Szkolenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego 

w Poznaniu dla lekarzy specjalizujących się w otolaryngologii, prowadzonych 

w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej: 

„Onkologia w otolaryngologii” 

„Głowa i szyja – wprowadzenie do diagnostyki i terapii” 

 

Inne osiągnięcia 

 

1. Organizator i wykładowca dwóch kursów sialoendoskopii dla lekarzy 

laryngologów: 

7-8.03.2013r. i 12-13.09.2013, Klinika Laryngologii UM im. K. Marcinkowskiego w 

Poznaniu.  
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Kursy zostały przeprowadzone po raz pierwszy w kraju i miały unikatowy charakter. 

Celem ich było wprowadzenie i rozpowszechnienie sialoendoskopii jako 

małoinwazyjnej metody leczenia schorzeń o podłożu obturacyjnym ślinianek w 

naszym kraju. W szkoleniu uczestniczyło 14 lekarzy z całego kraju. 

W Klinice Otolaryngologii w Poznaniu do chwili obecnej przeprowadzono około 600 

zabiegów sialoendoskopii. Aby zapewnić chorym kompleksową opiekę przed i po 

przeprowadzonym leczeniu, w ramach istniejącej Przyklinicznej Poradni 

Laryngologicznej wyodrębniono Poradnię Sialoendoskopii. Funkcjonuje ona raz w 

tygodniu. 

2.  Tłumaczenie podręcznika laryngologii dla studentów medycyny i lekarzy z 

języka niemieckiego: Otolaryngologia Crash Course;  Elsevier Urban & Partner 

Wrocław 2009. 

 

 

 


