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Laser w chirurgii laryngologicznej zastosowano po raz pierwszy w latach
60. do zabiegów operacyjnych w obrêbie krtani. Dopiero po wielu latach
w 1977 roku Lenz opisa³ jego zastosowanie w schorzeniach jamy nosowej.
Od tego czasu wprowadzono wiele nowych typów laserów i technik
operacyjnych w ró¿nych jednostkach chorobowych nosa i zatok przynoso-
wych.

W pracy dokonano przegl¹du literatury i opisano wykorzystanie ró¿-
nych typów laserów w schorzeniach nosa i zatok przynosowych.
Otorynolaryngologia, 2003, 2(1), 12-25
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Laser was first time used in laryngology at the late 1960s during the
surgery of the larynx. After many years, in 1977 Lenz described it’s
application in the rhinologic disorders. Since that time new type of lasers
and surgical techniques in the various nose and paranasal sinuses diseases
were introduced.

This paper reviews literature and describes the different type of lasers
application in the surgical treatment of the nose and paranasal diseases.
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S³owo LASER jest angielskim skrótem od s³ów Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
Lasery wykorzystywane w medycynie dzielone s¹ na ró¿ne
typy w zale¿noœci od wielu parametrów, takich jak: d³u-
goœæ emitowanej fali, rodzaj œrodka czynnego, sposób
modulacji pracy czy mocy wyjœciowej [1]. Najczêœciej
przedstawian¹ klasyfikacj¹ laserów terapeutycznych jest
ich podzia³ ze wzglêdu na moc promienia. Wyró¿niamy
lasery:
- wysokoenergetyczne (zwane chirurgicznymi) o mocy

od 10 do 100 W,
- œrednioenergetyczne (stosowane w terapii fotodyna-

micznej) o mocy od kilku do 10W,
- niskoenergetyczne (biostymuluj¹ce) o mocy od 10

do 100 mW.
Bior¹c pod uwagê d³ugoœæ emitowanej fali elektro-

magnetycznej lasery chirurgiczne, czyli wysokoenerge-
tyczne, dzielimy na:
• Typ I – o d³ugoœci fali od 2-10 �m (np. laser CO2,

Erbium-YAG). Charakteryzuj¹ siê one du¿¹ absorp-
cj¹ promieniowania przez wodê i bardzo s³ab¹ przez
hemoglobinê.

• Typ II – o d³ugoœci fali od 0,7-2,0 �m (np. Nd-
YAG, holmowo-YAG, diodowy). Charakteryzuje je
niska absorpcja promieniowania zarówno w wodzie,
jak i hemoglobinie.

• Typ III – o d³ugoœci fali od 0,4-0,5 �m (np. argo-
nowy, KTP). Cech¹ charakterystyczn¹ tych laserów
jest niska absorpcja promieniowania w wodzie, ale
wysoka w hemoglobinie.

Laser CO2

Laser ten wytwarza promieñ o d³ugoœci fali oko³o
10,6 �m w œrodku pasma podczerwieni. Ta d³ugoœæ fali
jest bardzo dobrze absorbowana przez wodê. W zwi¹zku
z tym, ¿e tkanki ludzkie sk³adaj¹ siê w 70 do 90% z wody,
laser ten niszczy je przede wszystkim poprzez waporyza-
cjê. Jego energia jest dobrze absorbowana przez wiêk-
szoœæ tkanek, bez wzglêdu na kolor. Otolaryngolodzy
wykorzystuj¹ ten typ lasera g³ównie w chirurgii krtani.
Mo¿e byæ on po³¹czony z mikroskopem lub przy u¿yciu
specjalnego zestawu koñcówek rêcznych dzia³aæ jak skal-
pel. Doprowadzone do tkanek ciep³o jest w stanie sko-
agulowaæ naczynia o œrednicy do 0,5 mm, powoduj¹c
suchoœæ pola operacyjnego.

W ostatnim czasie, w po³¹czeniu z laserem CO2, za-
stosowano system w³ókien optycznych. Jednak¿e ze wzglê-
du na czêœciow¹ absorpcjê energii fali o d³ugoœci 10,6 �m
przez w³ókna optyczne oraz ma³¹ zdolnoœæ ablacji tkanki
kostnej zawieraj¹cej w swym sk³adzie niewielkie iloœci
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wody, zastosowanie lasera CO2 w chirurgii wewn¹trz-
nosowej pozostaje wci¹¿ ograniczone [2].

Laser Erbium: YAG
Ten relatywnie nowy laser zawiera kryszta³y YAG-u

(itr-aluminium-granat) wzbogacone o Erb. Produkuje
œwiat³o o d³ugoœci 2,94 m. Promieñ tego lasera nie mo¿e
byæ przewodzony giêtkimi w³óknami optycznymi. Po-
siada on du¿¹ zdolnoœæ ablacji tkanki kostnej. Strefa
martwicy termicznej przy ablacji kostnej jest du¿o mniej-
sza ni¿ w laserze holmowo-YAG. Przysz³e kliniczne za-
stosowania tego lasera mog¹ obejmowaæ plastykê rogówki
i usuniêcie przysadki mózgowej.

Laser holmowo-YAG (H-Y)
Laser ten emituje falê o d³ugoœci 2,14 �m w trybie

pulsacyjnym. Œrodowiskiem pracy jest kryszta³ YAG-u
z niewielk¹ domieszk¹ holmu, tulu i chromu. Kryszta³
lasera H-Y jest poddawany œwiat³u emitowanemu z lampy
b³yskowej. Promieñ laserowy powstaje pulsacyjnie i ule-
ga dalej transmisji przez w³ókna kwarcowe. Promieñ la-
sera H-Y posiada du¿¹ zdolnoœæ ablacji tkanki kostnej.
Absorpcja promienia przez wodê nie jest tak du¿a, jak
w przypadku lasera CO2, w zwi¹zku z tym jego penetra-
cja tkankowa jest wiêksza, ale umo¿liwia bezpieczn¹ pracê
w obrêbie nosa i zatok przynosowych. Promieñ lasera
H-Y jest w stanie koagulowaæ naczynia krwionoœne o ma-
³ej œrednicy. Laser ten posiada najwiêksze zastosowanie
w chirurgii ortopedycznej (artroskopia stawu kolanowe-
go, stawu ¿uchwowego, usuwanie przepukliny dysku miê-
dzykrêgowego drog¹ przezskórnej dyskektomii).

Laser H-Y zastosowano równie¿ do dacryocystorhi-
nostomii w leczeniu obturacji dróg ³zowych. Woog do-
nosi o 82% skutecznoœci tego zabiegu u 40 operowanych
chorych. U¿ycie tego lasera przy usuwaniu pokrywaj¹cej
woreczek ³zowy koœci powoduje mniejsze krwawienie ni¿
w metodzie konwencjonalnej [3].

Prowadzono równie¿ badania nad wykorzystaniem
tego lasera w otologii. Schlenk u¿ywa³ go w nawiercaniu
otworu na koñcu d³ugiej odnogi kowade³ka podczas sta-
pedotomii [4]. Kautzky wykorzystywa³ laser w wykony-
waniu dziurki w p³ytce strzemi¹czka. Ze wzglêdu na
wytwarzanie g³oœnych dŸwiêków podczas ablacji tkanki
kostnej istnieje du¿e ryzyko urazu akustycznego podczas
pracy lasera w obrêbie ucha œrodkowego [9].

Laser Nd-YAG
Œrodowiskiem pracy tego lasera jest kryszta³ YAG-u

wzbogacony od 1 do 3% jonami neodymowymi. Laser
ten produkuje œwiat³o o d³ugoœci 1,06 �m. Ta d³ugoœæ

fali nie jest tak dobrze absorbowana przez krew, jak
w przypadku laserów KTP i argonowego. Absorpcja tej
fali przez wodê jest wiêksza ni¿ lasera argonowego, ale
wci¹¿ pozostaje relatywnie niewielka. W zwi¹zku z tym
promieñ lasera Nd:YAG jest w stanie penetrowaæ na g³ê-
bokoœæ 4 mm zanim jego energia zostanie zaabsorbowa-
na przez tkanki. Posiada du¿¹ zdolnoœæ koagulacji na-
czyñ o œrednicy do 1,5 mm. Promieñ lasera ND:YAG
mo¿e byæ przekazywany przez giêtkie w³ókna optyczne
umo¿liwiaj¹c jego szerokie zastosowanie w miejscach trud-
no dostêpnych, np. przy usuwaniu guzów drzewa tchawi-
czo-oskrzelowego. Laser ND:YAG wykorzystywany jest
czasami w chirurgii zatok przynosowych i nosa, ale ze
wzglêdu na g³êbok¹ penetracjê promienia jego zastoso-
wanie w tym rejonie obarczone jest du¿ym ryzykiem [2].

Laser Argonowy
Laser ten produkuje niebiesko-zielone œwiat³o o d³u-

goœci fali od 0,488 do 0,515 �m. Promieñ tego lasera
jest absorbowany w tkankach przede wszystkim przez
barwniki melaninowe i hemoglobinê. Chocia¿ wszystkie
tkanki cia³a ludzkiego do pewnego stopnia absorbuj¹ tê
falê, to aby spowodowaæ ich waporyzacjê nale¿y
dostarczyæ bardzo du¿¹ energiê. Promieñ laserowy mo¿e
byæ dostarczony przez mikroskop, rêczn¹ koñcówkê lub
w³ókna optyczne. Laser argonowy mo¿e byæ wyko-
rzystywany do leczenia zmian naczyniowych ca³ego cia³a.
Selektywna absorpcja przez krew doprowadza do
koagulacji naczyñ z pozostawieniem nietkniêtych tkanek
s¹siaduj¹cych. Laser argonowy mo¿e zamykaæ naczynia
o œrednicy do 1 mm. Niektórzy otolaryngolodzy
wykorzystuj¹ ten typ lasera w chirurgii strzemi¹czka.
Chocia¿ jest on w stanie usun¹æ cienk¹ p³ytê strze-
mi¹czka, to nie daje sobie rady w usuwaniu grubych koœci
w obrêbie nosa i zatok. W zabiegach nosowych laser
argonowy by³ przede wszystkim u¿ywany do ablacji
przeroœniêtej b³ony œluzowej ma³¿owiny nosowej dolnej.

Laser KTP (potasowo-tytanowo-fosforanowy)
Laser ten produkuje falê o zbli¿onej do argonowej

d³ugoœci 0,532 �m. Œwiat³o lasera KTP, tak jak argono-
wego, jest selektywnie absorbowane przez zabarwione
tkanki. Jego dzia³anie na tkanki posiada w³aœciwoœci po-
œrednie pomiêdzy bardziej precyzyjnym ciêciem lasera
CO2 a w³aœciwoœciami wysoce koaguluj¹cymi lasera
ND:YAG. Chocia¿ laser KTP by³ stosowany w chirurgii
zatok przynosowych, brak zdolnoœci ablacji tkanki nie-
ubarwionej, takiej jak np. koœæ czy polipy, znacznie ogra-
niczaj¹ jego zastosowanie. Laser KTP w jamie nosowej
by³ g³ównie wykorzystywany w koagulacji przeroœniêtej
b³ony œluzowej w przewlek³ym zapaleniu nosa [2].
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Zastosowanie laserów w chirurgii jam nosowych
Szereg autorów opisywa³o skuteczne zastosowanie

laserów w opornych na leczenie przypadkach alergicz-
nego nie¿ytu nosa, zw³aszcza z dominuj¹cym sk³adni-
kiem obturacyjnym jamy nosowej. Fukutake i Kawamu-
ra w swoich badaniach opisywali, i¿ mukotomia wyko-
nana laserem prowadzi nie tylko do poprawy dro¿noœci
nosa, ale równie¿ do os³abienia lokalnej reakcji alergicz-
nej w jamie nosowej. Tezê t¹ opierali na za³o¿eniu, i¿
tworz¹ca siê po zabiegu laserowym tkanka bliznowata
w warstwie powierzchownej b³ony podœluzowej ma³¿o-
winy nosowej dolnej mo¿e hamowaæ lokaln¹ reakcjê aler-
giczn¹ [6,7,8].

Teza ta nie zosta³a potwierdzona w badaniach
Elwanyego i Salaama oraz Jovanovica i Dokica. Elwany
zbada³ wp³yw mukotomii laserem CO2 na b³onê œluzo-
w¹ jamy nosowej, wykorzystuj¹c metody histochemicz-
ne i badania w mikroskopie elektronowym. Pobiera³ wy-
cinki 1 miesi¹c po mukotomii z operowanej okolicy, ba-
da³ je w mikroskopie elektronowym i oznacza³ aktyw-
noœæ enzymatyczn¹. Badania wykaza³y obecnoœæ gruczo-
³ów surowiczo-œluzowych, które otoczone by³y przez gê-
ste w³ókniste podœcielisko i wykazywa³y minimaln¹ lub
zerow¹ aktywnoœæ wydzielnicz¹. Histochemicznie stwier-
dzono obni¿enie aktywnoœci dehydrogenazy bursztyno-
wej komórek gruczo³owych. Zaobserwowano równie¿
znaczn¹ redukcjê liczby w³ókien cholinergicznych oko-
licy oko³ogruczo³owej. Jednak¿e aktywnoœæ enzymatycz-
na cholinesterazy by³a porównywalna do wartoœci sprzed
leczenia operacyjnego. W zwi¹zku z tym Elwany wyci¹-
gn¹³ wniosek, i¿ leczenie laserem CO2 nie obni¿a aktyw-
noœci alergicznej b³ony œluzowej, a zmniejszenie wycieku
z jamy nosowej spowodowane jest jedynie destrukcyjnym
dzia³aniem fizycznym promieniowania laserowego na gru-
czo³y surowiczo-œluzowe i otaczaj¹ce je tkanki [9].

Jovanovic i Dokic zbadali wp³yw mukotomii wyko-
nanej laserem Nd:YAG na lokalne nasilenie reakcji aler-
gicznej w jamie nosowej. Nasilenie tej reakcji okreœlano
poprzez badanie poziomów miêdzy innymi histaminy,
bradykininy i innych mediatorów w wydzielinie z jamy
nosowej po próbie prowokacyjnej. Przebadano 15 osób.
Stwierdzono znaczn¹ poprawê dro¿noœci nosa w 3 i 12
miesiêcy po mukotomii oraz brak istotnych ró¿nic w po-
ziomach mediatorów lokalnej reakcji alergicznej. Autorzy
wyci¹gnêli oczywisty wniosek, i¿ mukotomia wykonana
laserem nie mo¿e byæ leczeniem z wyboru w alergicznym
nie¿ycie nosa bez wyraŸnej komponenty obturacyjnej. La-
ser poprawia dro¿noœæ nosa, ale nie zmniejsza aktywnoœci
reakcji alergicznej w jamie nosowej [10].

Technikê laserow¹ do redukcji wymiaru ma³¿owiny
nosowej dolnej po raz pierwszy wykorzysta³ w 1977 roku
Lenz u¿ywaj¹c lasera argonowego [11]. W nastêpnych
latach turbinektomiê wykonywano u¿ywaj¹c ró¿ne typy
laserów — CO2, KTP, ND:YAG, diodowy i Ho:YAG.

Andreas Leuning i wsp. w 1999 roku opisali wyniki
u¿ycia lasera Ho:YAG u 85 chorych z zaburzeniami dro¿-
noœci jamy nosowej spowodowanymi przerostem ma³¿o-
winy nosowej dolnej, którzy nie reagowali na zastosowa-
ne leczenie zachowawcze (leki obkurczaj¹ce b³onê œlu-
zow¹, antyhistaminowe, miejscowe kortykosteroidy).
Przerost ma³¿owiny spowodowany by³ nie¿ytem alergicz-
nym lub naczynioruchowym nosa. W znieczuleniu miej-
scowym laserem Ho:YAG w trybie pulsacyjnym, przy
wykorzystaniu w³ókien giêtkich wykonywano 3 do 5 li-
nijnych koagulacji id¹c od ty³u do przodu na powierzch-
ni przyœrodkowej ma³¿owiny nosowej dolnej. Dodatko-
wo w przedniej czêœci ma³¿owiny wykonywano kilka
koagulacji punktowych. Skutecznoœæ zabiegu oceniano
na podstawie kwestionariusza pytañ, rynomanometrii
i testu klirensu œluzowo-rzêskowego. 12 miesiêcy po za-
biegu u 77% chorych stwierdzono poprawê dro¿noœci
nosa we wszystkich testach [12].

Lippert i Werner podali wyniki turbinektomii lase-
rem Nd:YAG po 1 i 2 latach obserwacji. Poprawa dro¿-
noœci nosa po 1 roku utrzymywa³a siê u 72,5% chorych
i spada³a do 65% po 2 latach od zabiegu [13].

Ci sami autorzy badali skutecznoœæ lasera CO2 w tur-
binektomii ma³¿owiny nosowej dolnej. Po 1 roku popra-
wê dro¿noœci nosa zg³asza³o 82,1%, a po 2 latach 80,4%
chorych [14].

Mladina i wsp. stosuj¹c laser CO2 u 78 chorych
z przerostem ma³¿owiny nosowej dolnej spowodowanej
niealergicznym, naczynioruchowym nie¿ytem nosa uzy-
skali poprawê jego dro¿noœci w 88,5% przypadków [15].

Alessandro Vagnetti i wsp. w 2000 roku opisali kli-
now¹ resekcjê ma³¿owiny nosowej dolnej wykonywanej
laserem Nd:YAG. Zabieg wykonywany by³ dwuetapo-
wo. W pierwszym etapie do trzonu ma³¿owiny zak³ada-
ne by³o œródmi¹¿szowo w³ókno lasera. Wycofuj¹c siê
stopniowo wykonywano koagulacjê tkanek œródmi¹¿szo-
wych a¿ do brzegu przedniego ma³¿owiny. W etapie dru-
gim wykonywano powierzchown¹ koagulacjê linijn¹ czê-
œci przyœrodkowej ma³¿owiny id¹c od ty³u do przodu.
W sumie opisano wyniki operacyjne u 121 chorych.
W 86% przypadków nie wyst¹pi³ nawrót zaburzeñ
dro¿noœci nosa po okresie obserwacji 1 roku. Autorzy
podkreœlaj¹, i¿ u pozosta³ych 14% chorych najbardziej
prawdopodobn¹ przyczyn¹ nawrotu dolegliwoœci by³a
alergia b³ony œluzowej jam nosowych [16].

Chirurgia laserowa ma³¿owiny nosowej dolnej mo¿e
byæ wykonywana w znieczuleniu miejscowym w warun-
kach ambulatoryjnych. W³aœciwoœci hemostatyczne pro-
mienia laserowego powoduj¹, i¿ krwawienia pooperacyj-
ne s¹ bardzo rzadkie, a tamponada nosa niepotrzebna.
Tworzenie siê strupów po zabiegu jest sta³ym objawem
trwaj¹cym oko³o 2 tygodni. Jednym z mo¿liwych
powik³añ jest tworzenie siê zrostów. Opublikowane
wyniki chirurgii laserowej ma³¿owin nosowych ró¿ni¹
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siê doœæ istotnie (od 43% do wyników prawie dosko-
na³ych). Prawie wszystkie badania by³y retrospektywne
i bez grupy kontrolnej.

Ralph Metson w 1996 roku opublikowa³ swoje wy-
niki nad badaniem zastosowania lasera Ho:YAG w chi-
rurgii endoskopowej zatok przynosowych. U 32 chorych
z przewlek³ym zapaleniem zatok przynosowych z poli-
pami wykona³ zabieg funkcjonalnej chirurgii endosko-
powej. Po jednej stronie u¿ywa³ konwencjonalnego in-
strumentarium chirurgicznego, a po drugiej operowa³ la-
serem Ho:YAG. Stwierdzi³, i¿ chirurgia zatok z u¿yciem
lasera jest tak samo skuteczna pod wzglêdem usuwania
objawów przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych, jak
konwencjonalna. U¿ycie lasera zdecydowanie zmniejszy³o
œródoperacyjn¹ utratê krwi, ale spowodowa³o nasilenie
obrzêku b³ony œluzowej jamy nosowej w 7 dobie po za-
biegu [2].

Laser CO2 znalaz³ równie¿ zastosowanie w zabie-
gach plastycznych przegrody nosa. W 2000 roku Kama-
mi opisa³ 703 chorych, u których wykona³ plastykê prze-
grody za pomoc¹ tego przyrz¹du. U chorych tych wystê-
powa³o miernego stopnia skrzywienie czêœci chrzêstnej
przegrody wspó³istniej¹ce z przerostem ma³¿owiny no-
sowej dolnej. W czasie jednego zabiegu operacyjnego
autor wykonywa³ odparowanie skrzywionej czêœci prze-
grody (z pozostawieniem nietkniêtego mukoperichon-
drium strony przeciwleg³ej) oraz turbinektomiê. Ocenê
skutecznoœci tej metody opar³ na subiektywnej poprawie
dro¿noœci nosa, badaniu wziernikowym oraz rynometrii
akustycznej. Sukces terapeutyczny osi¹gniêto w prawie
91% przypadków [17].

Harries i wsp. w 1997 roku opisali wykorzystanie lasera
PDL (pulsed dye laser) o d³ugoœci fali 585 nm do leczenia
choroby Rendu-Oslera-Webera. U 9 osób laserem tym usu-
wano teleangiektazje z przedniej czêœci jamy nosowej. W po-
cz¹tkowym okresie nie zaobserwowano zmniejszenia krwa-

wieñ, jednak¿e po 3 zabiegu zdecydowanie zmniejszy³a siê
czêstoœæ i natê¿enie krwotoków z nosa [18].

Frederiksen i Jorgensen zastosowa³ laser CO2 w le-
czeniu skojarzonym sarkoidozy jamy nosowej. Dwukrot-
nie u 38-letniego chorego w znieczuleniu ogólnym usu-
wali ziarninê z jamy nosowej. Badanie kontrolne wyko-
nane po 6 latach nie wykaza³o cech nawrotu choroby [19].

Leczenie za pomoc¹ lasera stosowano równie¿
w niektórych przypadkach guzów jamy nosowej i noso-
gard³a. Hiroshi Hidaka i wsp. opisali skuteczne zastoso-
wanie lasera KTP u chorego ze szpiczakiem pozaszpiko-
wym zlokalizowanym na tylnej czêœci przegrody noso-
wej. Pacjent by³ pierwotnie poddany radioterapii, która
nie doprowadzi³a do remisji choroby. Zmianê usuniêto
laserem KTP pod kontrol¹ endoskopow¹ z marginesem
1,5 cm. Nie zaobserwowano wznowy procesu w okresie
5 miesiêcznej obserwacji [20].

W 1999 roku Nakamura i wsp. opisali resekcjê trans-
nosow¹ w³ókniaka m³odzieñczego nosogard³a z zasto-
sowaniem lasera KTP. Zmiana by³a zlokalizowana na
górnej œcianie nosogard³a i w tylnej czêœci jamy nosowej.
7 dni po embolizacji naczyñ doprowadzaj¹cych usuniêto
zmianê przy niewielkim krwawieniu œródoperacyjnym.
Badania radiologiczne wykonane 6 miesiêcy po leczeniu
nie wykaza³y wznowy procesu nowotworowego [21].

Laser sta³ siê narzêdziem w rêkach chirurga, które
jest szczególnie u¿yteczne w przypadkach, w których
hemostaza œródoperacyjna odgrywa zasadnicz¹ rolê. Jed-
nak¿e ze wzglêdu na wiele ograniczeñ jego szerokie za-
stosowanie w chirurgii nosa i zatok przynosowych pozo-
staje wci¹¿ relatywnie ograniczone. Dalsze badania bez
w¹tpienia doprowadz¹ do powstania nowych typów la-
serów oraz systemów przewodz¹cych promieñ, które znaj-
d¹ jeszcze szersze zastosowanie w leczeniu chirurgicz-
nym schorzeñ nosa i zatok przynosowych.
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