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ukazuje si´ ju˝ od 10 lat



Bóg si´ rodzi, moc truchleje:
Pan niebiosów obna˝ony.
Ogieƒ krzepnie, blask ciemnieje,
ma granice Nieskoƒczony!
Wzgardzony, okryty chwa∏à,
Êmiertelny Król nad wiekami.
A S∏owo cia∏em si´ sta∏o
i mieszka∏o mi´dzy nami.
Có˝ masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzuci∏ szcz´Êcie swoje,
wszed∏ mi´dzy lud ukochany,
dzielàc z nim trudy i znoje.
Niema∏o cierpia∏ niema∏o,
˝ebyÊmy byli winni sami.
A s∏owo...
W n´dznej szopie urodzony,
˝∏ób Mu za kolebk´ dano!
Có˝ jest, czym by∏ otoczony?
Byd∏o, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotka∏o
witaç Go przed bogaczami!
A s∏owo...
PodnieÊ r´k´ Bo˝e Dzieci´,
B∏ogos∏aw ojczyzn´ mi∏à.
W dobrych radach, w dobrym bycie
wspieraj jej si∏´ swà si∏à.
Dom nasz i maj´tnoÊç ca∏à,
i wszystkie wioski z miastami.
A S∏owo...

Warszawa, grudzieƒ 2011 r. 
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PAèDZIERNIK – GRUDZIE¡ 2011 ● TOM X  ● ZESZYT 4 (40) Po ca∏ym roku gontiwy, poÊpiechu przy-
chodzi dzieƒ, w którym jest czas na refleksj´
i uÊwiadomienie sobie, ˝e niejednokrotnie
pozapominaliÊmy si´. 

I dlatego te˝ w tym okresie Âwiàt Bo˝ego
Narodzenia oka˝my swoim bliskim i wszystkim
osobom sobie ˝yczliwym moc serdecznoÊci.
Pozosta∏ym równie˝ wybaczmy.

Weso∏ych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
i wszelkiej pomyÊlnoÊci w Nowym Roku 2012. 

prof. Antoni Krzeski

– dodatek syllabus  rynologiczny  

Magazyn Otorynolaryngologiczny
– punktacja: KBN 4 pkt, Index Copernicus 2,32 pkt.

mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY
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TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

w okresach szczególnie trudnych, po kolejnych
zgonach trzech kierowników Kliniki, nie by∏
przypadkowy. W naszym Êrodowisku Pani Profesor
by∏a niekwestionowanym autorytetem nie tylko
zawodowym, ale tak˝e, a mo˝e nade wszystko,
moralnym. Szczególnie wiele uwagi i troski
poÊwi´ca∏a m∏odzie˝y lekarskiej, zwracajàc uwag´
zarówno na zdobywanie przez nià doÊwiadczenia
zawodowego, jak i na jej wychowanie. Ogromnà
wag´ przywiàzywa∏a do przygotowania nas,
m∏odych wówczas kandydatów na specjalistów
w dziedzinie otolaryngologii, do prawid∏owych
kontaktów z chorym i jego rodzinà.

Uznanie, jakim darzy∏o Jà Êrodowisko na-
ukowe, znalaz∏o odbicie w zaproszeniu Pani Pro-
fesor do udzia∏u w Radzie Naukowej Instytutu
Matki i Dziecka w Warszawie w latach
1961–1978. W roku 1958 zosta∏a odznaczo-
na Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, w roku 1973 Krzy-
˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odesz∏a na emerytur´ w roku 1980. Utrzy-
mywa∏a sta∏y, przyjazny kontakt ze swymi by∏ymi
wychowankami i wspó∏pracownikami, ˝ywo inte-
resowa∏a si´ wszystkim, co w macierzystej Klinice
si´ dzia∏o. Wszystkie sukcesy naszej Kliniki
s∏usznie traktowa∏a jak swoje. 

Zmar∏a 21 paêdziernika 2011 r. Pochowana
zosta∏a na Cmentarzu Powàzkowskim w Warszawie.

prof. dr hab. med. Grzegorz Janczewski

Pogrà˝eni w smutku, z ogromnym ˝a-
lem ˝egnamy Panià Profesor tym krótkim
wspomnieniem.

Urodzona 11 lipca 1910 roku w Warszawie,
dyplom lekarza (nr 651) uzyska∏a w 1935 r.
po odbyciu studiów na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów
przez trzy lata wspó∏pracowa∏a z Zak∏adem
Histologii i Embriologii kierowanym przez prof.
Mieczys∏awa Konopackiego, gdzie pe∏ni∏a funk-
cj´ demonstratora. Prac´ w Klinice Laryngo-
-Otiatrycznej UW rozpocz´∏a pod kierunkiem
prof. dr. med.  Feliksa Erbricha w roku 1937.
Odby∏a sta˝ w Klinice Chirurgii Uniwersytetu
Karola w Pradze (1933) i Klinice Chirurgii w Du-
browniku (1934). W roku 1938 zawar∏a zwiàzek
ma∏˝eƒski z in˝ynierem W∏odzimierzem Szumi-
linem, po wojnie profesorem Politechniki War-
szawskiej. W czasie okupacji niemieckiej bra∏a
czynny udzia∏ w tajnym nauczaniu otolaryngologii
studentów podziemnego Wydzia∏u Lekarskiego
Uniwersytetu Warszawskiego.

W roku 1949 uzyska∏a stopieƒ doktora me-
dycyny po przedstawieniu pracy pt. „Leczenie
kalcyferolem tocznia b∏ony Êluzowej górnych
dróg oddechowych”. Habilitacj´ uzyska∏a w roku
1952 po przedstawieniu pracy pt. „Pylica gór-
nych dróg oddechowych – badania kliniczne
i doÊwiadczalne”. Promotorem jej doktoratu
i opiekunem habilitacji by∏ prof. dr Antoni
Dobrzaƒski. W roku 1948 odby∏a sta˝ w Klinice
Otolaryngologii Uniwersytetu w Bordeaux (kie-
rownik: prof. Georgie Portmann), w roku 1957
w klinikach uniwersyteckich w Pary˝u i Londynie,
w roku 1964 w centrach onkologicznych w Pary˝u,
Lyonie i Marsylii.

Pani Profesor Cichocka-Szumilin odegra∏a
szczególnà rol´ w historii warszawskiej Kliniki
Otolaryngologii. Fakt, ˝e a˝ trzykrotnie w∏adze
Akademii Medycznej powierza∏y jej rol´ interreksa

IRENA
CICHOCKA-SZUMILIN

(1910–2011)



www.magazynorl.pl 95

Kiedy zacz´∏a si´ nowa era w historii Polski,
czyli po roku 1989, mo˝liwoÊci dost´pu do pi-
Êmiennictwa fachowego by∏y ciàgle ograniczone.
Kolejki do biblioteki ówczeÊnie Akademii Me-
dycznej czy z trudem zdobywane podr´czniki
dodajà dziÊ  kolorytu wspomnieniom, ale w tam-
tych czasach stanowi∏y realne ograniczenie
w zdobywaniu wiedzy. WÊród sta˝ystów krà˝y∏y
egzemplarze dawno niewznawianych podr´cz-
ników, skryptów. Zeszyty bardzo pilnych studen-
tów cieszy∏y si´ szczególnym wzi´ciem. W miar´
up∏ywu czasu coraz wi´cej osób si´ga∏o po pi-
Êmiennictwo angloj´zyczne. Zacz´to pos∏ugiwaç
si´ obcà nomenklaturà, a dost´pne polskie pod-
r´czniki gwa∏townie traci∏y na aktualnoÊci.

Ten powiew dziejów, otwarcie na Êwiat,
spot´gowa∏y potrzeb´ kontaktu z najnowszymi
osiàgni´ciami w ka˝dej dziedzinie, tak˝e w oto-
rynolaryngologii. Mimo burzliwego rozwoju
internetu, jeszcze 10 lat temu wcale nie by∏o
o to ∏atwo. Post´p nauki hamowa∏a bariera j´zy-
kowa, a tak˝e brak ogólnodost´pnych kana∏ów
przekazywania wiedzy. Dla tych wszystkich,
którzy nie znali dostatecznie j´zyka bàdê nie
mieli bie˝àcych kontaktów z oÊrodkami akade-
mickimi w kraju i za granicà, powsta∏ „Magazyn
Otorynolaryngologiczny” (Magazyn ORL) b´dàcy
platformà komunikacji oraz êród∏em informacji
o aktualnym stanie wiedzy. 

O ile istniejàca od ponad 60 lat „Otolaryngo-
logia Polska”, organ Polskiego Towarzystwa Oto-
laryngologów Chirurgów G∏owy i Szyi, umo˝liwia
publikowanie wyników badaƒ i doÊwiadczeƒ
klinicznych, o tyle Magazyn ORL zawiera przede
wszystkim prace poglàdowe, które stanowià po-
moc zarówno dla kszta∏càcych si´ w laryngologii
rezydentów, jak i doÊwiadczonych ju˝ klinicy-
stów, gotowych na weryfikacj´ czy wzbogacenie
wiedzy. „Magazyn Otorynolaryngologiczny”
mia∏ z za∏o˝enia uzupe∏niaç treÊci publikowane
w „Otolaryngologii Polskiej”, docieraç z aktualnym
stanem wiedzy do wszystkich otolaryngologów,
porzàdkujàc go i wskazujàc na najnowsze kie-
runki badaƒ. 

„Magazyn Otorynolaryngologiczny” od po-
czàtku stawia∏ te˝ na praktyczne aspekty wiedzy
i pragmatyczny sposób jej przyswajania. Niektóre
artyku∏y stanowià gotowà odpowiedê na pytania

egzaminacyjne, odpowiadajà na cz´ste wàtpli-
woÊci pacjenta, a czasem wr´cz sà przyk∏adem
pytaƒ ordynatora w czasie obchodu lekarskiego. 

Z kontaktu z Czytelnikami wiemy, ˝e takie
podejÊcie im si´ spodoba∏o i zaspokaja realne
potrzeby zarówno ciekawych Êwiata studentów,
jak i stale rozwijajàcych si´, praktykujàcych oto-
rynolaryngologów.

Oto kilka danych statystycznych. W ciàgu 10
lat ukaza∏o si´ 40 wydaƒ kwartalnych, 26 wydaƒ
specjalnych i 7 suplementów. Artyku∏y otrzymujà
nast´pujàcà punktacj´: KBN 4,0 pkt, Index
Copernicus 2,39 pkt. Naszymi autorami sà naj-
wybitniejsi specjaliÊci z Polski i z zagranicy.
Grono 230 autorów stale si´ poszerza, pochodzà
oni z wielu krajów europejskich i Ameryki
Pó∏nocnej. Aktualnie Magazyn dociera bezp∏atnie
do ok. 2500 laryngologów polskich, bo tylu
wyrazi∏o ch´ç jego otrzymywania zgodnie z wy-
mogami polskiego prawa.

Wychodzàc naprzeciw potrzebom wspó∏cze-
snego czytelnika, „Magazyn Otorynolaryngolo-
giczny” ukazuje si´ tak˝e w formie elektronicznej.
W ka˝dej chwili mo˝na dotrzeç do archiwum, by
uzupe∏niç brakujàce artyku∏y. Magazyn sta∏ si´
platformà komunikacji w Êrodowisku otolaryn-
gologicznym, informuje te˝ o aktualnych wyda-
rzeniach naukowych. 

Istotnym elementem Magazynu sà artyku∏y
poÊwi´cone lekarzom, którzy tworzyli polskà
otorynolaryngologi´ – biografie ludzi, których
pasja zawodowa przeplata∏a si´ niekiedy z tra-
gicznymi zdarzeniami w historii Polski. Ten
aspekt Magazynu pozwala zachowaç te wybitne
postacie w naszej ulotnej pami´ci oraz daje
Êwiadectwo, ˝e jesteÊmy cz´Êcià d∏ugiej tradycji
polskiej otorynolaryngologii.

Magazyn wkracza w kolejne dziesi´ciolecie.
Mamy nadziej´, ˝e zechcà nam Paƒstwo nadal
towarzyszyç i ˝e przygotowywane przez nas ma-
teria∏y nadal b´dà pomocne w Paƒstwa pracy
i studiach.

Wszystkim Czytelnikom, którzy wyra˝ajà
nam swojà sympati´, pi´knie dzi´kujemy.

Redakcja

Warszawa, grudzieƒ 2011

mmaaggaazzyynnuu OTORYNOLARYNGOLOGICZNEGO

DZIESI¢CIOLECIE
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LEKARZ PRZEDE WSZYSTKIM MYÂLI O PACJENCIE

Polska lekarka Maria Siemionow jest wybitnà
specjalistkà w dziedzinie mikrochirurgii, chirur-
gii r´ki i transplantologii. Obecnie pracuje
w Cleveland Clinic w stanie Ohio jako dyrektor
centrum chirurgii plastycznej, szkoli równie˝
specjalistów w mikrochirurgii.

Studia medyczne ukoƒczy∏a w Poznaniu
w 1974 roku. Nast´pnie doktoryzowa∏a si´, zrobi∏a
habilitacj´ i z ràk prezydenta Lecha Kaczyƒskiego
otrzyma∏a w 2007 roku. tytu∏ profesora. Przedtem
jeszcze zosta∏a profesorem chirurgii w Cleveland
Clinic Lerner College of Medicine uniwersytetu
Case Western Reserve. Jest autorkà kilku pod-
r´czników i setek publikacji naukowych, ostatnio
g∏ównie w dziedzinie mikrochirurgii, chirurgii
rekonstrukcyjnej oraz transplantologii. Nale˝y
do najwa˝niejszych amerykaƒskich towarzystw
medycznych, reprezentujàcych m.in. mikrochi-
rurgi´, chirurgi´ r´ki i transplantologi´ rekon-
strukcyjnà.

Zyska∏a Êwiatowà s∏aw´, kierujàc zespo∏em,
który w grudniu 2008 roku. dokona∏ pierwszej
w USA transplantacji twarzy.

W grudniu br. b´dzie GoÊciem Honorowym
VIII Krajowego Forum Rynologicznego w Warszawie. 

Ewa Woydy∏∏o: Pani Profesor, zaczyna∏a Pani
od specjalizacji w dziedzinie chirurgii r´ki, ale
dziÊ za najwi´ksze Pani osiàgni´cie uwa˝a si´
operacj´ przeszczepu twarzy u okaleczonej
strza∏em z pistoletu pacjentki Connie Culp.
Kobieta ta nie tylko zosta∏a potwornie oszpecona,
ale sta∏a si´ inwalidkà niezdolnà do normalnego
funkcjonowania: picia, jedzenia, mówienia. Czy
Pani od razu uwierzy∏a, ˝e uda si´ zrekonstru-
owaç brakujàce cz´Êci i nerwy twarzy Connie
Culp?

prof. Maria Siemionow: Specjalizacja z chi-
rurgii r´ki wymaga precyzji, jak równie˝ stoso-
wania technik mikrochirurgicznych, na przyk∏ad
przy naprawie uszkodzonych nerwów r´ki – stàd
wiele z technik oraz logistyki operacji w chirurgii
r´ki mo˝na zastosowaç podczas transplantacji
twarzy. OczywiÊcie, dokonanie pierwszego
w Stanach Zjednoczonych przeszczepu twarzy,
który by∏ jednoczeÊnie najrozleglejszy (80%)
i najbardziej kompleksowy w tym czasie, by∏o
osiàgni´ciem historycznym i dlatego sàdz´,
˝e jest to mój najwa˝niejszy wk∏ad w rozwój
transplantologii. 

Moja pacjentka przesz∏a uprzednio 23 kon-
wencjonalne zabiegi rekonstrukcyjne bez zasad-
niczej poprawy funkcji, dlatego, bazujàc na
doÊwiadczeniach 20 lat badaƒ, wierzy∏am, ˝e
jest to dla niej operacja ostatniej szansy, która
odtworzy wszystkie brakujàce funkcje i poprawi
jej wyglàd. Po dokonaniu w czasie transplantacji
zespolenia pod mikroskopem nerwów dawcy
z nerwami Connie Culp oczekiwa∏am pe∏nej re-
generacji nerwów twarzowych wraz z odtworze-
niem utraconych funkcji mi´Êni mimicznych
twarzy.

E. W.: Przygotowania do tej wielkiej operacji
trwa∏y ca∏e lata. Na czym one polega∏y – w sensie
naukowym i warsztatowym? W którym mo-
mencie obj´∏a Pani kierowanie tymi przygoto-
waniami? W jaki sposób zosta∏ skompletowany
wieloosobowy i wielodyscyplinarny zespó∏?

M. S.: Do transplantacji twarzy przygotowy-
wa∏am si´ przez ponad 20 lat, prowadzàc badania
doÊwiadczalne i naukowe w laboratorium anato-
mii, jak równie˝ przygotowujàc protokó∏ trans-
plantacji twarzy dla Institutional Review Board
(IRB) – komisji, która zatwierdza wszystkie badania
doÊwiadczalne na pacjentach.

Rozmowa z profesor Marià Siemionow
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Prze∏omem by∏o uzyskanie 15 paêdziernika
2004 r. pierwszej na Êwiecie zgody na przeprowa-
dzenie transplantacji twarzy u cz∏owieka. To by∏
równie˝ moment historyczny – po uzyskaniu tej
zgody zbudowa∏am zespó∏ specjalistów sk∏adajàcy
si´ z chirurgów rekonstrukcyjnych, transplantolo-
gów, otolaryngologów, anestezjologów, psychiatrów,
psychologów, etyków, neurologów, specjalistów
chorób zakaênych etc., z którymi opracowa∏am
logistyk´ pierwszego przeszczepu twarzy.

E. W.: Czy trzeba by∏o jakoÊ szczególnie przygo-
towaç do zabiegu samà pacjentk´? Co by jej ewen-
tualnie grozi∏o, gdyby operacja si´ nie powiod∏a?

M. S.: Pacjentka by∏a przygotowywana do
zabiegu przez wiele miesi´cy. W tym czasie zapo-
zna∏a si´ z protokó∏em doÊwiadczalnej procedury
transplantacji twarzy, specjalnym protokó∏em
wyra˝enia zgody na transplantacj´, w którym
opisano wszystkie potencjalne powik∏ania zwià-
zane z operacjà, jak równie˝ objawy niepo˝àdane
wynikajàce z koniecznoÊci przyjmowania leków
immunosupresyjnych zapobiegajàcych odrzuceniu
przeszczepu. Pacjentka zosta∏a poinformowana
o mo˝liwoÊci odrzucenia przeszczepu i o jego
konsekwencjach, jak te˝ o procedurach alterna-
tywnych w przypadku odrzutu. 

E. W.: Podczas konferencji prasowej po ope-
racji powiedzia∏a Pani: You need a face to face
the world – twarz jest ci potrzebna, by móc pa-
trzeç Êwiatu w twarz. To nie tylko pi´kna sen-
tencja. Dla Connie Culp jej nowa twarz to szan-
sa na bardziej normalne ˝ycie. Jak wiele myÊla-
∏a Pani o wyczynie chirurgicznym, a jak wiele
o pacjentce? 

M. S.: Lekarz zgodnie z zasadami swojego
powo∏ania zawsze w pierwszym rz´dzie myÊli
o pacjencie, a procedury, które wykonuje w celu
udzielenia mu pomocy, takie jak zabieg chirur-
giczny, sà cz´Êcià kompleksowego leczenia.

E. W.: Jakie problemy by∏y najtrudniejsze
do rozwiàzania: techniczne, immunologiczne
czy etyczne? 

M. S.: Najci´˝sze by∏y problemy etyczne, po-
niewa˝ trudno si´ do nich przygotowaç. K∏opoty
techniczne mo˝na przewidzieç i mieç opracowane
algorytmy post´powania na wypadek nieprzewi-
dzianych okolicznoÊci lub niepowodzenia. Problemy
immunologiczne istniejà zawsze w kontekÊcie
zabiegów transplantacyjnych, a protokó∏y leczenia
immunosupresyjnego sà standardowe, znane jest te˝
post´powanie przeciwko odrzuceniu przeszczepu.

E. W.: Czy klinika w Cleveland jest tak fan-
tastycznà placówkà medycznà, ˝e mo˝na by∏o
tam w∏aÊnie dokonaç tej nadzwyczajnej operacji?
Czy mo˝e specjaliÊci, z którymi Pani t´ operacj´
przygotowa∏a i przeprowadzi∏a, nadali dopiero
tej klinice Êwiatowà s∏aw´?

M. S.: Cleveland Clinic od 20 lat znajduje si´
w Stanach Zjednoczonych na trzecim miejscu
wÊród najwy˝ej ocenianych instytucji medycz-
nych. Zatrudnia ponad 35 tys. pracowników oraz
2,5 tys. lekarzy i naukowców. OczywiÊcie, wyko-
nanie historycznego zabiegu transplantacji twarzy
spowodowa∏o ogromne zainteresowanie medialne
klinikà, co nada∏o tej placówce Êwiatowà renom´.

E. W.: Czy wybitna kariera naukowa i spek-
takularny dorobek kliniczny pozwalajà Pani
Profesor na jakiekolwiek inne pasje?

M. S.: Staram si´ godziç ˝ycie zawodowe
z przyjemnoÊciami. Du˝o podró˝uj´ – co jest cz´-
Êcià mojego ˝ycia zawodowego, ale dzi´ki temu
mam szans´ poznania ciekawych ludzi, miejsc
i kultur. Zarówno w Cleveland, jak i w czasie po-
dró˝y staram si´ korzystaç z imprez kulturalnych,
koncertów, wystaw i zwiedzania muzeów. Lubi´
te˝ fotografowaç ludzi.

E. W.: Jakie ma Pani Profesor marzenia zawo-
dowe?

M. S.: Moim marzeniem jest opracowanie
nowego protokó∏u post´powania przeciwko od-
rzucaniu przeszczepu, który pozwoli∏by na tole-
rancj´ przeszczepionego organu, takiego jak serce,
nerka lub twarz, bez koniecznoÊci podawania
pacjentowi do koƒca ̋ ycia leków immunosupre-
syjnych. Pracuj´ nad tym od ponad 20 lat i mam
nadziej´, ˝e uda mi si´ choç cz´Êciowo to marzenie
zrealizowaç.

E. W.: A jakie marzenia osobiste?
M. S.: Marzenia osobiste to wi´cej prywatnego

czasu, który mo˝na sp´dziç z rodzinà.
E. W.: Ciesz´ si´, ̋ e b´d´ mia∏a okazj´ poznaç

Panià Profesor podczas Pani pobytu w Polsce.
Chcia∏abym podarowaç Pani ksià˝k´ – prosz´ pod-
powiedzieç mi, jakà chcia∏aby Pani otrzymaç?

M. S.: To mi∏o, zostawiam to do Pani wyboru.
E. W.: Wobec tego chyba podaruj´ Pani jednà

ze swoich ksià˝ek, na przyk∏ad „W zgodzie ze
sobà”. Wydaje mi si´, ˝e ten tytu∏ najbardziej
pasuje do tego, co opowiedzia∏a nam Pani Profesor
o swojej pracy i o sobie. 

Rozmawia∏a Ewa Woydy∏∏o
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Kamieƒ nosowy – rynolit (ang. rhinolith,
rhinolithiasis) jest wapiennym z∏ogiem, który
odk∏ada si´ wokó∏ cia∏a obcego zalegajàcego
w jamie nosa (Aksungur i in. 1999) (ryc.1).
Wi´kszoÊç publikacji na ten temat w literaturze
angielskiej z ostatniej dekady przedstawia opisy
pojedynczych przypadków jako kazuistyk´, nato-
miast brak jest opisów serii przypadków i infor-
macji dotyczàcych obserwacji po zastosowanym
leczeniu. Prawdopodobnie pierwszy opis kamienia
nosowego (rynolitu), autorstwa Bartholiniego,
pochodzi z 1654 roku. Do 1988 roku zosta∏o opi-
sanych ponad 600 przypadków (Appleton i in.
1988, Royal i Gardner 1998). Nazwa patologii
– rynolit – zosta∏a wprowadzona w 1845 roku
(Polson 1943). Pierwsza analiza chemiczna ryno-
litu zosta∏a przeprowadzona przez Axmanna
w 1829 roku (cyt. Marfatia 1968). W 1900 roku
McIntyre przedstawi∏ pierwszy radiologiczny
obraz kamienia nosowego (cyt. Royal i Gardner
1998). Najliczniejszà seri´ przypadków, liczàcà
384 pacjentów, opisa∏ i opublikowa∏ Polson
w 1943 roku (Polson 1943). Na podstawie tego
opracowania opieramy si´ do dzisiaj w leczeniu
tej patologii. Yasar i wspó∏pracownicy (2009)
opisali grup´ 18 pacjentów leczonych w ciàgu
14 lat w jednym oÊrodku – jest to najliczniejszy
przeglàd przypadków z ostatniej dekady.

KAMIE¡ NOSOWY – RYNOLIT
lek. Marta Kisiel, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

lek. Marta Kisiel – Uppsala University
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
751 21, Uppsala, Szwecja

prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
– Klinika Otolaryngologii Oddzia∏u Stomatologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. A. Krzeski
ul. St´piƒska 19/25, 00-739 Warszawa

RHINOLITH
Rhinolith is a calcium stone that is formed on the
exogenous or endogenous foreign body in nose.
Disease is rare within the incidence of 1 per 10 000
ENT outpatients and more frequent occurrence in
females. Usually it is diagnosed after several years
from the foreign insertion. The common symptoms
are: purulent rhinorrhea, nasal fetor, headache,
rhinosinusitis until complete nasal obstruction. The
diagnosis is based on clinical history, endoscopic
examination and computed tomography (CT) of
paranasal sinuses. It is essential to differentiate it
with neoplasm. The treatment is surgical removal.

(Mag. ORL, 2011, 40, X, 98–104)

Key words: 
rhinolith, foreign body, unilateral purulent rhinorrhea

Ryc. 1. Obraz kamienia nosowego lewej jamy nosa
w badaniu TK.
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Klasyfikacja

Ka˝de cia∏o obce zalegajàce w jamie nosa
stanowi potencjalne jàdro, wokó∏ którego mo˝e
utworzyç si´ z∏óg wapienny okreÊlany jako ka-
mieƒ nosowy lub rynolit. Aktualna klasyfikacja
opiera si´ na êródle pochodzenia jàdra i obejmuje
podzia∏ na kamienie nosowe egzogenne oraz
endogenne. Polson (1943) obliczy∏, ˝e cz´stoÊç
wyst´powania materia∏u egzogennego w porów-
naniu z endogennym wynosi 7:1. Inni autorzy
odnotowali, ˝e kamienie nosowe powstajàce
na bazie substancji endogennych stanowià oko∏o
20% przypadków (Davis i Wolff 1985, Olbrich
1965). WÊród endogennych elementów mogà-
cych stanowiç jàdro rynolitu mo˝na wymieniç:
zwapnia∏e krwiaki, fragmenty martwych tkanek,
ektopowe z´by, fragmenty kostne (Bowerman
1969) lub zalegajàce, zaschni´te czàsteczki treÊci
ropnej (Aksungur i in. 1999, Wickham i Barton
1988). Natomiast do materia∏ów pochodzenia
egzogennego zalicza si´ wszelkiego rodzaju cia∏a
obce, wprowadzone do jamy nosa, takie jak guziki,
pestki owoców, koraliki, czàsteczki brudu, kamyki,
fragmenty papieru czy owady (Hadi i in. 2002,
Yuca i in. 2006). Cia∏o obce tworzàce jàdro ryno-
litu mo˝e zostaç wprowadzone do jamy nosa
z zewnàtrz bàdê te˝ poprzez aspiracj´ w wyniku
kaszlu, wymiotów lub ziewania. Tworzy si´ rów-
nie˝ in situ (Royal i Gardner 1998).

Zosta∏y te˝ opisane przypadki kamienia no-
sowego o etiologii jatrogennej. Levy z zespo∏em
(2004) przedstawili przypadek rynolitu, który
utworzy∏ si´ na gumowym drenie pozostawio-
nym w czasie zespolenia workowo-nosowego
wykonanego  21 lat wczeÊniej jako metoda lecze-
nia zapalenia woreczka ∏zowego. Al Yaghchi i in.
(2009) donoszà o obustronnych kamieniach no-
sowych, powsta∏ych na pod∏o˝u metalowych
szwów kostnych u˝ytych w trakcie osteotomii
koÊci szcz´ki przeprowadzonej 20 lat wczeÊniej.
Z kolei Vink i in. (2002) donoszà o 80-letniej pa-
cjentce z Botswany, u której znaleziono rynolit
z jàdrem z tkanki roÊlinnej. Struktura komór-
kowa (epidermis) by∏a doskonale zachowana,
jednak bez mo˝liwoÊci identyfikacji gatunku. 

Patomechanizm

Mechanizm tworzenia si´ rynolitu nie jest
do koƒca wyjaÊniony. ObecnoÊç cia∏a obcego
w jamach g∏owy i szyi jest spotykana u dzieci
doÊç cz´sto (Appleton i in. 1988, Dib i in. 2005),
jednak odk∏adanie si´ substancji mineralnych
w jamach nosa (Hoffmann i Wagenfeld 1986),
zatokach przynosowych (Bowerman 1969) lub

migda∏kach (Hadi i Samara 1985) na bazie za-
aspirowanego materia∏u stwierdza si´ relatywnie
rzadko. Dlatego sugeruje si´, ˝e do powstania
rynolitu muszà si´ przyczyniaç dodatkowe czyn-
niki chemiczne i/lub mechaniczne, które powo-
dujà blokad´ jamy nosa i zaleganie wydzielin.
Ka˝de potencjalnie cia∏o obce, które dostanie si´
do jamy nosa, z regu∏y zostaje usuni´te podczas
jej fizjologicznego oczyszczania. Przypuszcza si´
jednak, ̋ e rynolit mo˝e si´ zaczàç tworzyç zanim
dziecko nauczy si´ tej czynnoÊci (Morgan 1957).
Dodatkowo nale˝y sàdziç, i˝ na wytworzenie si´
rynolitu mogà byç bardziej podatne dzieci ze
wspó∏istniejàcà innà patologià w rejonie jam
nosa i zatok przynosowych, np. z rozszczepem
podniebienia (Turan i in. 2004, Yasar i in. 2009). 

Cia∏o obce zalegajàce w jamie nosa prowadzi
do zaburzenia ruchu rz´sek, co wywo∏uje prze-
wlek∏à reakcj´ zapalnà b∏ony Êluzowej, która
mo˝e zapoczàtkowaç proces tworzenia si´ ryno-
litu. Blokada nosa i zwolniony przep∏ywu powie-
trza powoduje, ˝e otulina Êluzowa b∏ony Êluzo-
wej nosa ulega wysychaniu, co w konsekwencji
u∏atwia stopniowà precypitacj´ z∏ogu przez od-
k∏adanie si´ koncentrycznie kolejnych jego
warstw. Równie˝ przebyte wczeÊniej urazy jam
nosa, np. interwencja chirurgiczna w tym regio-
nie, zwi´kszajà ryzyko powstania z∏ogu, albowiem
mogà przyczyniaç si´ do obni˝enia zdolnoÊci
obronnych nab∏onka przed aspirowanymi z ze-
wnàtrz czàsteczkami. Przypuszcza si´, ˝e czyn-
nikiem predysponujàcym do formowania si´
rynolitu mogà byç zanieczyszczenia Êrodowiska.
Polson (1943) sugeruje cz´stsze wyst´powanie
rynolitów u pracowników nara˝onych na py∏y
przemys∏owe, które uszkadzajàc b∏on´ Êluzowà
nosa, sprawiajà, ˝e nie jest ona zdolna do sku-
tecznego samooczyszczania si´. Morgan (1957)
sàdzi, ˝e niedro˝noÊç jamy nosa mo˝e si´ przy-
czyniaç do infekcji prowadzàcej do ostrego lub
przewlek∏ego zapalenie zatok przynosowych
(PZZP). 

Mikroorganizmy obecne w jamach nosa mogà
degradowaç bia∏ka zawarte w wydzielinach b∏ony
Êluzowej nosa lub w ∏zach i powodowaç ich
wytràcanie si´ z roztworu. Ponadto w wyniku
enzymatycznej aktywnoÊci bakterii z mocznika
pochodzàcego z ∏ez wytwarza si´ amoniak i dwu-
tlenek w´gla, a w nast´pstwie dochodzi do wzro-
stu pH, który dodatkowo u∏atwia odk∏adanie si´
i krystalizacj´ soli (Ezsias i Sugar 1997). Równie˝
krwawienia w obr´bie przegrody nosa leczone
kolejnymi tamponadami i nast´pujàce po nich
ziarninowanie i w∏óknienie mo˝e si´ przyczyniaç
do tworzenia si´ z∏ogów (Keck i in. 2000).
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Ogólna charakterystyka

Kamieƒ nosowy makroskopowo jest widoczny
w jamie nosa jako z∏óg o nieregularnej, porowatej
powierzchni z dodatkiem elementów ziarnistych
i zwapnieƒ. Czasem spotyka si´ kamienie nosowe
o kruchej i kredowej konsystencji (Hsiao i in.
2005). Z∏ogi majà zró˝nicowanà kolorystyk´:
od bia∏ej poprzez odcienie szarej, ˝ó∏tej, bràzowej
do czerwonej i czarnej, jeÊli zawierajà czàsteczki
hemosyderyny z krwawiàcych okolicznych tkanek.
Kszta∏t rynolitu zwykle odpowiada kszta∏towi
przestrzeni jamy nosa, którà wype∏nia.

Szczegó∏owà charakterystyk´ minera∏u,
∏àcznie z obrazem warstw koncentrycznie po∏o-
˝onych wokó∏ jàdra, uzyskuje si´ w mikroskopii
elektronowej, spektroskopii oraz w analizie od-
bitymi promieniami X (Kodaka i in. 1994, Vink
i in. 2002). Badanie mineralogiczne, dyfraktome-
tria substancji krystalicznej, wykazuje, ˝e kamieƒ
nosowy sk∏ada si´ w ponad 90% ze zwiàzków
nieorganicznych (Pinto i in. 2007) oraz z ele-
mentów organicznych. Najcz´Êciej zbudowany
jest z fosforanów wapnia lub w´glanu wapnia,
sodu i magnezu (Hadi i Samara 1985, Sharma
i Sahni 1981). ZawartoÊç wody nie przekracza
5% masy kamienia (Grohowski i Emerson 1949).

Przypuszcza si´, ˝e podstawowym êród∏em
wapnia, z którego tworzy si´ z∏óg, jest wydzie-
lina zapalna wytwarzana przez b∏on´ Êluzowà
nosa. Wydzielina Êluzowo-ropna lub ropna za-
wiera bowiem wy˝sze st´˝enie wapnia w porów-
naniu z fizjologicznà wydzielinà gruczo∏ów
b∏ony Êluzowej nosa. Dodatkowy wapƒ zawarty
jest równie˝ w ∏zach. Wa˝nà rol´ w procesie
precypitacji soli odgrywa tak˝e pH, które deter-
minuje sk∏ad chemiczny kamienia. Ró˝nica w pH
mi´dzy kwaÊnà wydzielinà ropnà a zasadowym
odczynem ∏ez u∏atwia wytràcanie si´ fosforanów
(Morgan 1957). Opisano z∏ogi kamienia nosowe-
go zbudowane wy∏àcznie z syderytu (FeCO3)
oraz wodorotlenku ˝elaza z jàdrem z jonowego
˝elaza, cz´sto z domieszkà innych pierwiastków
(Nover i Florke 1983, Rasinger i in. 1985). Ele-
menty organiczne, które stanowià ok. 10% masy
z∏ogu, takie jak kwas glutaminowy, glicyna i
mucyna, u∏atwiajà nawarstwianie si´ substancji
mineralnych (Harbin i Weber 1979, Wickham
i Barton 1988). Pochodzà one ze Êluzowej wy-
dzieliny gruczo∏ów nosowych, z ∏ez dostajàcych
si´ do jamy nosa przez przewód nosowo-∏zowy
oraz z wydzielin miejscowej reakcji zapalnej,
stymulowanej przez zalegajàcy kamieƒ. Kwas
szczawiowy przewa˝a, jeÊli jàdrem precypitacji
jest substancja organiczna. Zosta∏y tak˝e opisane
niezwykle rzadkie przypadki rynolitu z opium,

zwane opioma, u osób uzale˝nionych od narko-
tyków (Ghanbari i in. 2007). 

W wi´kszoÊci opisanych przypadków masa
rynolitu nie przekracza∏a 5 g (Morgan 1957).
Najwi´kszy rozpoznany i leczony kamieƒ nosowy
zosta∏ opisany przez Abu-Jaudeha (1951) i wa˝y∏
116 g. Z∏óg ten spowodowa∏ znaczne zniszczenie
przegrody nosa oraz bocznej Êciany jamy nosa,
a jego usuni´cie wymaga∏o stworzenia dost´pu
przez rynotomi´ bocznà.

Rynolit jest najcz´Êciej rozpoznawany
u osób doros∏ych w trzeciej dekadzie ˝ycia, cho-
cia˝ spotkaç mo˝na opisy jego wyst´powania
u pacjentów mi´dzy 6. miesiàcem a 86. rokiem
˝ycia (Balatsouras i in. 2002). Cz´Êciej jest
stwierdzany u kobiet, czego wyjaÊnieniem mo˝e
byç zasugerowany przez Polsona (1943) fakt, ˝e
czyszczà one nos rzadziej i delikatniej ni˝ m´˝-
czyêni. Ponadto przypuszcza si´, ̋ e m´˝czyêni sà
bardziej wra˝liwi na fizyczny dyskomfort wyni-
kajàcy z zalegania cia∏a obcego w jamie nosa
i z tego powodu wczeÊniej reagujà na jego obec-
noÊç, przed utworzeniem si´ rynolitu. Z∏óg ten
wyst´puje z regu∏y pojedynczo i jednostronnie
(Al Yaghchi i Marais 2009, Chaker i in. 1978,
Connor i in. 2000). Tworzy si´ cz´Êciej w prawej
jamie nosa prawdopodobnie dlatego, ˝e wi´k-
szoÊç ludzi jest prawor´czna i prawa jama nosa
jest bardziej nara˝ona na aplikacj´ cia∏a obcego
(Grant i in. 1998). Allen i in. (1979) zwracajà
uwag´, ˝e do powstania z∏ogu wywo∏ujàcego
istotne dolegliwoÊci kliniczne konieczny jest
d∏ugi czas jego tworzenia si´. Najd∏u˝szy okres,
jaki odnotowano od wprowadzenia cia∏a obcego
do jamy nosa do wystàpienia pierwszych objawów
klinicznych powsta∏ego z∏ogu, wynosi∏ 60 lat (Lum
i in. 2005). Zwraca uwag´ fakt, ˝e wielu opisa-
nych pacjentów mia∏o niski status spo∏eczny,
z utrudnionym dost´pem zarówno do Êrodków
higienicznych, jak i podstawowej opieki medycz-
nej (Eliachar i Schalit 1970).

Rynolit mo˝e byç zlokalizowany w ró˝nych
regionach jamy nosa, typowo umiejscowiony
jest w przewodzie nosowym dolnym (Derosas
i in. 2008) pomi´dzy Êcianà zatoki szcz´kowej,
ma∏˝owinà nosowà dolnà a dnem jamy nosa. Ale
równie˝ cz´sto jest stwierdzany pomi´dzy
ma∏˝owinà nosowà dolnà a przegrodà nosa,
w po∏owie odleg∏oÊci mi´dzy przednim a tylnym
nozdrzem (Aksungur i in. 1999). O takim umiej-
scowieniu decydujà przypuszczalnie zarówno
si∏y grawitacyjne dzia∏ajàce na cia∏o obce, jak
i niejednokrotnie przew´˝enie przewodu no-
sowego Êrodkowego wynikajàce ze skrzywienia
przegrody nosa. RzadkoÊcià jest lokalizacja
w obr´bie przegrody nosa (Keck i in. 2000).
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W doÊwiadczeniu w∏asnym autorzy niniejszego
opracowania spotkali si´ z umiejscowieniem ry-
nolitu w stropie sitowia u 30-letniej pacjentki,
która by∏a poddana leczeniu neurochirurgiczne-
mu w wieku 3 lat z powodu przepukliny mózgo-
wej. Rynolit ten utworzy∏ si´ prawdopodobnie
wokó∏ pozostawionego fragmentu nici chirur-
gicznej (ryc. 2A i 2B). W literaturze opisano
przypadki, w których masa z∏ogu si´ga∏a jamy
nosa i rozprzestrzenia∏ si´ on do zatoki czo∏owej
lub szcz´kowej (Arora i in. 2009, Bodner i in.
1997, Grant i in. 1998). 

Objawy

Kamieƒ nosowy tworzy si´ zwykle przez
kilka lub kilkanaÊcie lat, z regu∏y bezobjawowo.
Stwierdzenie jego obecnoÊci w jamie nosa nast´-
puje cz´sto przypadkowo podczas badania laryn-
gologicznego lub leczenia stomatologicznego
(Celikkanat i in. 2005, Ezsias i Sugar 1997, Levy
i in. 2004). Taki przebieg kliniczny jest wynikiem
bardzo wolno post´pujàcego odk∏adania si´ ko-
lejnych warstw z∏ogu (Appleton i in. 1988, Hadi
i in. 2002). Pacjent ma prawo nie pami´tç mo-
mentu wprowadzenia cia∏a obcego do jamy nosa,
jak równie˝ nie zawsze mo˝na na podstawie
wywiadu ustaliç wczeÊniej przebyty uraz, w tym
chirurgiczny, w okolicy jam nosa i zatok przyno-
sowych. Pierwsze pojawiajàce si´ objawy sà
niespecyficzne, ale, co wa˝ne, z regu∏y jedno-
stronne. Typowo wyst´puje ropny i/lub krwisty
wyciek z nosa, cuchnàcy zapach z nosa i jamy
ustnej oraz bóle g∏owy. Do rzadszych sympto-

mów nale˝à: krwawienie z nosa, obrz´k twarzy,
goràczka, jednostronna niedro˝noÊç nosa, upo-
Êledzenie w´chu i ∏zawienie. Stopieƒ nasilenia
objawów zale˝y zwykle od wielkoÊci i po∏o˝enia
z∏ogu oraz sk∏adu chemicznego jego jàdra.
W skrajnych przypadkach mo˝e wystàpiç ca∏ko-
wita blokada jamy nosa (Ezsias i Sugar 1997,
Derosas i in. 2008, Munoz i in. 1997, Yuca i in.
2006), wycieki z ucha, zapalenie woreczka ∏zo-
wego czy perforacja podniebienia (Derosas i in.
2008, Flood 1988, Hoffmann i Wagenfeld 1986).
ObecnoÊç rynolitu niejednokrotnie jest przyczynà
rozwini´cia si´ przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych. Celikkanat i in. (2005) donoszà
o 12 przypadkach wyst´powania rynolitu w ja-
mach nosa ze wspó∏istniejàcym PZZP, u których
w 60% przypadków proces zapalny w zatokach
wyst´powa∏ obustronnie. 

Hsiao i in. (2005) opisali przypadek rynolitu
wspó∏wyst´pujàcego z grzybiczym zapaleniem
zatok przynosowych (aspergillosis). Mimo ˝e nie
wykazano zwiàzku pomi´dzy wyst´powaniem
rynolitu a PZZP o tej etiologii, nale˝y mieç
na uwadze, ˝e zapalenie wywo∏ane przez Asper-
gillus mo˝e spowodowaç atrofi´ b∏ony Êluzowej,
co w efekcie prowadzi do upoÊledzenia funkcji
wydzielniczej nab∏onka i upoÊledzenia jego roli
ochronnej przy jednoczesnym obni˝eniu pH
wydzieliny, u∏atwiajàcym koncentracj´ minera-
∏ów. Rynolit niekiedy tworzy si´ u pacjentów ze
skrzywieniem przegrody nosa, umiejscawiajàc
si´, co ciekawe, po przeciwnej stronie do skrzy-
wienia (Hadi i in. 2002). Przypuszcza si´, ˝e
turbulentny przep∏yw powietrza w „szerszym”

Ryc. 2.A – Obraz TK kamienia nosowego umiejsco-
wionego w stropie zatok sitowych.

Ryc. 2.B – Usuni´ty kamieƒ nosowy.
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przewodzie nosowym wspólnym doprowadza
do wysuszenia b∏ony Êluzowej i sprzyja zaleganiu
wydzieliny, co w rezultacie prowadzi do utwo-
rzenia si´ z∏ogu. Powi´kszajàcy si´ stopniowo
kamieƒ mo˝e powodowaç erozj´ i martwic´
przylegajàcych tkanek, co doprowadza do perfo-
racji przegrody nosa bàdê podniebienia, a w kon-
sekwencji do powstania przetoki ustno-zatoko-
wej lub ustno-nosowej (Royal i Gardner 1988,
Morgan 1957, Teachey i Smith 1973, Pinto i in.
2007). 

Rozpoznanie

TrudnoÊç w rozpoznaniu rynolitu wynika
najcz´Êciej z niew∏aÊciwego kojarzenia typo-
wych dla jego obecnoÊci objawów klinicznych
z innymi schorzeniami jamy nosa oraz z braku
nawyku korzystania z instrumentarium endo-
skopowego. Niewàtpliwie pomocne w postawie-
niu rozpoznania b´dzie ustalenie podczas zbie-
rania wywiadu przebycia w przesz∏oÊci urazu
w rejonie jam nosa, w tym chirurgicznego, bàdê
te˝ epizodu aplikacji cia∏a obcego. W rynoskopii
przedniej rynolit prezentuje si´ jako nieregularny,
porowaty z∏óg, zalegajàcy w jamie nosa. Próba
jego poruszenia mo˝e powodowaç doÊç silny ból.
W jamie nosa stwierdza si´ ponadto zalegajàcà,
cuchnàcà ropnà wydzielin´ i/lub ziarninujàcà
tkank´ otaczajàcà z∏óg (Hadi i in. 2002). Nale˝y
mieç na uwadze, ˝e w rutynowo przeprowadza-
nym badaniu endoskopowym mo˝na ∏atwo pomi-
nàç zalegajàcy kamieƒ o niewielkich rozmiarach.
W celu okreÊlenia tylnego zasi´gu rynolitu ko-
nieczne jest wykonanie badania endoskopowego
jam nosa (Ogretmenoglu 2003). 

Rozpoznanie rynolitu mo˝e nastàpiç na pod-
stawie w∏aÊciwie przeprowadzonego wywiadu
oraz badania klinicznego – rynoskopii przedniej
i/lub badania endoskopowego jam nosa. W celu
potwierdzenia rozpoznania przydatne jest wyko-
nanie badania radiologicznego – tomografii
komputerowej (TK) zatok przynosowych, które
jest metodà z wyboru o wysokiej czu∏oÊci
w okreÊlaniu wielkoÊci, kszta∏tu i po∏o˝enia ry-
nolitu wzgl´dem sàsiednich struktur (Royal
i Gardner 1998), jak równie˝ rozpoznania wspó∏-
wyst´pujàcego zapalenia zatok czy te˝ obecnoÊci
innych patologii (Aksungur i in. 1999, Hadi i in.
2002). W obrazach TK rynolit uwidocznia si´
jako cieƒ o nieregularnym kszta∏cie i obrze˝u,
niekiedy z przejaÊnieniem w cz´Êci centralnej,
którego obecnoÊç odpowiada jàdru z∏ogu. W nie-
których przypadkach badanie radiologiczne
mo˝e nie wykazaç obecnoÊci kamienia nosowego
w jamie nosa; dzieje si´ tak, je˝eli nie uleg∏ on

zwapnieniu (Allen i Liston 1979, Hadi i in.
2002). W przypadku du˝ych rozmiarów z∏ogu
otaczajàce go struktury anatomiczne mogà ulec
przemieszczeniu lub destrukcji (Dib i in. 2005).

Rozpoznajàc kamieƒ nosowy, nale˝y ró˝ni-
cowaç go z guzami ∏agodnymi spotykanymi
w strukturach jam nosa i zatok przynosowych,
takimi jak naczyniak, kostniak, zwapnia∏y polip,
zàb nosowy, dermoid, enchondroma, fibroma,
odontoma. W przypadkach stwierdzenia w obra-
zach TK zniszczeƒ w otaczajàcych strukturach
kostnych zawsze nale˝y wziàç pod uwag´ guzy
z∏oÊliwe: chondrosarcoma, osteosarcoma lub rak
p∏askonab∏onkowy (Keck i in. 2000). ObecnoÊç
zwapnienia mo˝e sugerowaç równie˝ gruêlic´
lub ki∏´ (Yuca i in. 2006). 

Leczenie

Leczeniem z wyboru jest usuni´cie z∏ogu
przez nozdrze przednie. Pomocne mo˝e byç
pos∏ugiwanie si´ instrumentarium do chirurgii
endoskopowej. Mniejszych rozmiarów z∏óg mo˝e
byç usuni´ty w znieczuleniu miejscowym przy
u˝yciu sztywnego endoskopu (Ogretmenoglu
2003). W przypadku z∏ogu o du˝ych rozmiarach
wymagane jest jego rozdrobnienie przed próbà
usuni´cia, dzi´ki czemu zmniejszy si´ ryzyko
wystàpienia krwawienia z nosa w nast´pstwie
uszkodzenia b∏ony Êluzowej (Hasegawa i in.
2003). Do rozdrabniania kamienia u˝ywa si´
kleszczy, a jego fragmenty usuwa si´ przez iry-
gacj´ i odsysanie. Mink (1991) i Yuca (2006) ze
swoimi zespo∏ami zaproponowali zastosowanie
litotrypsji w celu rozdrabniania du˝ych z∏ogów
oraz roztworu azotanu srebra do przy˝egania
otaczajàcej go ziarniny. Je˝eli du˝y rozmiar ka-
mienia nosowego uniemo˝liwia jego usuni´cie
przez nozdrza przednie, nale˝y podjàç prób´
przemieszczenia z∏ogu do nosogard∏a i usuni´cia
go przez jam´ ustnà (Yasar i in. 2009). Konieczne
staje si´ wówczas zabezpieczenie dróg oddecho-
wych przed jego aspiracjà. W rzadkich przypad-
kach z∏ogów o skrajnie du˝ych rozmiarach celowe
jest wytworzenie zewnàtrznosowego dost´pu
chirurgicznego, np. dost´pu Caldwella-Luca
(Keck i in. 2000) lub rynotomii bocznej (Abu-
-Jaudeh 1951).

W przypadku pooperacyjnego obfitego
krwawienia z jamy nosa, które mo˝e wystàpiç
po usuni´ciu kamienia, konieczne jest przy˝ega-
nie naczyƒ b∏ony Êluzowej, a niekiedy za∏o˝enie
tamponady jamy nosa. W∏aÊciwe b´dzie przepi-
sanie pacjentowi doustnych leków przeciwbólo-
wych. Ponadto nale˝y rozwa˝yç antybiotykoterapi´,
szczególnie w przypadkach wspó∏wyst´powania
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zapalenia zatok przynosowych, obecnoÊci cuch-
nàcej, ropnej wydzieliny w jamie nosa bàdê te˝
perforacji przegrody nosa lub podniebienia.
Wspó∏wyst´pujàce skrzywienie przegrody nosa
lub PZZP leczy si´ podczas tego samego zabiegu
operacyjnego, o ile jest on przeprowadzany
w znieczuleniu ogólnym lub te˝ planowo pod-
czas kolejnej interwencji chirurgicznej. Ca∏kowite
usuni´cie z∏ogu powoduje zwykle doÊç szybkie
ustàpienie wszystkich dolegliwoÊci, co wykazano
w wi´kszoÊci przytoczonych artyku∏ów. Nie ma
doniesieƒ o nawrocie tej patologii (Pitt i Rout
2000).

W piÊmiennictwie opisano tylko jeden
Êmiertelny przypadek zwiàzany z usuni´ciem
kamienia nosowego. Po zabiegu dosz∏o u chorego
do rozwini´cia si´ zapalenia tkanek oczodo∏u
oraz zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
(Hunt i in. 1966). W piÊmiennictwie nie znale-
ziono opisów przypadków rozwini´cia si´ nowo-
tworów u pacjentów z wieloletnim wywiadem
zalegania kamienia nosowego w jamie nosa,
nawet u osoby z 60-letnià historià zalegania
rynolitu w jamie nosa (Hunt i in. 1966). 

Podsumowanie

Stwierdzenie rynolitu powinno byç rozwa-
˝one w ka˝dym przypadku jednostronnej nie-
dro˝noÊci nosa, której towarzyszy cuchnàcy
wysi´k z jamy nosa. Podstaw´ rozpoznania
stanowià dok∏adnie zebrany wywiad i badanie
kliniczne z uwzgl´dnieniem badania endoskopo-
wego jam nosa. Do potwierdzenia rozpoznania,
jak i wyboru w∏aÊciwej drogi usuni´cia z∏ogu,
przydatne jest wykonanie badania TK jam nosa
i zatok przynosowych. 

Rynolit jest patologià wyst´pujàcà doÊç
rzadko, ale nie wyjàtkowo. Wzrastajàcy status
ekonomiczny spo∏eczeƒstwa stwarza warunki
do bardziej higienicznego ˝ycia i ∏atwiejszego
dost´pu do opieki i edukacji medycznej. Istotne
wydaje si´ pami´tanie o edukacji rodziców
ma∏ych dzieci, aby zachowali czujnoÊç w przy-
padkach podejrzenia zaaspirowania jakiegokol-
wiek cia∏a obcego przez dziecko do jamy nosa
i poddali je niezw∏ocznej kontroli laryngologicznej.
Warto równie˝ pami´taç, ˝e czas poÊwi´cony
na nauczenie dziecka prawid∏owego czyszczenia
nosa nigdy nie jest czasem straconym.  ●

▲
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Wrodzone anomalie naczyniowe sà jednymi
z najcz´stszych zaburzeƒ rozwojowych. Stanowià
istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny
ze wzgl´du na zró˝nicowany przebieg kliniczny
oraz trudny wybór optymalnej strategii post´po-
wania (Lee 2002). Pierwszy opis wrodzonego
zaburzenia naczyniowego zamieszczony w lite-
raturze medycznej jest autorstwa Luschka (1854),
a dotyczy naczyniaka jamistego (cavernous he-
mangioma). Zaburzenia naczyniowe spotykane
sà najcz´Êciej na skórze oraz w obr´bie du˝ych
narzàdów mià˝szowych. Je˝eli nie le˝à powierz-
chownie, mogà pozostaç nieme przez ca∏e ˝ycie
lub zostajà wykryte przypadkowo. Wrodzone
anomalie naczyniowe przybierajà najcz´Êciej
postaç naczyniaków, powodujàcych jedynie
czasowy defekt kosmetyczny, rzadziej zagra˝ajà
˝yciu ze wzgl´du na swojà wielkoÊç czy lokaliza-
cj´. Malformacje naczyniowe (MN) sà to miej-
scowe zmiany nienowotworowe, wyst´pujàce
u niespe∏na 1% noworodków, czyli oko∏o 10 razy
rzadziej ni˝ naczyniaki. Powstajà na skutek za-
burzeƒ rozwoju tkanki naczyniowej oko∏o 4–10
tygodnia ˝ycia p∏odowego. Cechuje je hetero-
gennoÊç (zale˝na od rodzaju naczyƒ ulegajàcych
dysplazji), zró˝nicowana budowa histologiczna
i przebieg kliniczny oraz sposób post´powania.
Zbudowane sà z poszerzonych, poskr´canych
naczyƒ ró˝nej wielkoÊci i kszta∏tu, o zwyk∏ej
aktywnoÊci kinetycznej komórek Êródb∏onka.
Wi´kszoÊç z nich wyst´puje sporadycznie, cho-
cia˝ opisano przypadki dziedziczenia w obr´bie
rodzin. Znane sà zespo∏y chorobowe, w których
sà obecne MN, np. zespó∏ naczyniaków gumia-
stych (ang. blue rubber bleb naevus syndrome,
BRBNS), zespó∏ Sturgea-Webera (malformacje
naczyniowe twarzy, oczu i wn´trza czaszki),
zespó∏ Klippela-Trenaunaya (malformacje limfa-
tyczno-˝ylne z gigantyzmem koƒczyn) i inne.
Malformacje naczyniowe sà zawsze obecne
w chwili urodzenia i powi´kszajà si´ wraz z roz-
wojem dziecka, jednak ich rozpoznanie poczàt-
kowo mo˝e byç trudne, poniewa˝ sà niewielkie
lub majà ukrytà lokalizacj´. Z regu∏y nie podlegajà
samoistnej  inwolucji. W ostatnich dziesi´cio-

MALFORMACJE LIMFATYCZNE
G¸OWY I SZYI U DZIECI

dr med. Wojciech Brzoznowski

LYMPHATIC MALFORMATIONS OF THE HEAD
AND NECK IN CHILDREN
Vascular lesions are the most common congenital
abnormalities which encompass a broad scope of
variances. Identification and classification of vascular
anomalies were hampered historically by the use of
confusing nomenclature. Vascular malformations
are anomalies in the morphological development of
the embryonic vascular system between the 4th and
10th weeks of intrauterine life. They are present at
birth. These lesions can be subdivided according
to the dominant type of vessels (capillary, venous,
lymphatic, arterial) and the flow rate (high-flow,
low-flow). Lymphatic malformations (LMs) are
developmental anomalies of the lymphatic system
that result in abnormalities in lymphatic flow. They
are already present at birth and manifest a tendency
to a gradual growth in years commensurately with the
child but sometimes may not be clinically evident.
LMs are most often located in the head and neck
region (75%). Complications depend on the size and
location. Cervicofacial LMs may cause airway
obstruction and difficulty with feeding. Exacerbation
can follow trauma, infection or internal hemorrhage.
LMs are frequently diagnosed clinically, however
radiographic studies (US, MRI) are important in
confirming and determining the extent of disease.
Once the diagnosis is established, management
includes maintaining vital functions. Treatment of
LMs depends on their size, location and the symptoms.
Symptomatic LMs are most commonly managed
with surgical excision. A different therapeutic possi-
bility is represented by sclerotherapy, in alternative
or in association with surgery. Numerous sclerosing
agents are used e.g. doxycycline, ethanol, bleomycin
and Picibanil (OK-432). 

(Mag. ORL, 2011, 40, X, 105–111)
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malformations, children
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Tabela I. Cechy charakterystyczne ró˝nicujàce naczyniaki od malformacji naczyniowych.

Naczyniaki Malformacje naczyniowe

ObecnoÊç proliferacji nab∏onka Zbudowane z dysplastycznych naczyƒ
Ma∏e lub brak przy urodzeniu Obecne przy urodzeniu
Szybki wzrost w wieku niemowl´cym Wzrost proporcjonalny z dzieckiem
Inwolucja w wi´kszoÊci przypadków do 5–10 r.˝. Brak regresji

Tabela II. Klasyfikacja hamburska wrodzonych malformacji naczyniowych (Giguere i in. 2002).

Typ Postaç

Przewa˝ajàcy defekt t´tniczy Extratruncular
Przewa˝ajàcy defekt ˝ylny Naciekajàca, rozlana
Przewa˝ajàcy defekt przetoki t´tniczo-˝ylnej Ograniczona, zlokalizowana
Przewa˝ajàcy defekt limfatyczny Truncular
Mieszany defekt naczyniowy Aplazja lub niedro˝noÊç

Hipoplazja, aplazja, hiperplazja
Zw´˝enie, b∏ona, wrodzona odnoga
Poszerzenie
Zlokalizowane (t´tniak)
Rozlane (ektazja)

leciach dosz∏o do rozwoju nowych metod diagno-
stycznych, pozwalajàcych na ustalenie nowej
klasyfikacji, a przez to na wybór optymalnej stra-
tegii post´powania. Malformacje naczyniowe
stanowià istotny problem diagnostyczny i tera-
peutyczny, zw∏aszcza w przypadku lokalizacji
w obr´bie  g∏owy i szyi. 

Klasyfikacje

Klasyfikacja zmian naczyniowych od dawna
budzi∏a liczne kontrowersje. Z historycznego
punktu widzenia pierwszej próby ich usystema-
tyzowania podj´li si´ w 1880 r. Virchow i Wegener
(Mulliken i Glowacki 1982). Stworzyli klasyfikacj´
opartà jedynie na kryteriach anatomopatologicz-
nych. Zmiany naczyniowe podzielono na angioma
(naczyniaki) i lymphangioma (naczyniaki limfa-
tyczne), przy czym w obu tych grupach wyodr´b-
niono postaci proste, jamiste i w∏oÊniczkowe. Brak
uwzgl´dnienia biologicznego zachowania si´
zmian naczyniowych prowadzi∏ do b∏´dnych
rozpoznaƒ i w konsekwencji do niew∏aÊciwego
post´powania. Terminu „naczyniak” bezkrytycz-
nie u˝ywano w stosunku do wszystkich zmian
naczyniowych, bez wzgl´du na charakter two-
rzàcych je naczyƒ, czas i przyczyn´ powstania,
a przede wszystkim przewidywane zachowanie
biologiczne. Inny podzia∏ zaproponowali Mulliken

i Glowacki w 1982 r. podajàc „Klasyfikacj´ biolo-
gicznà zmian naczyniowych skóry i tkanek mi´k-
kich” (Mulliken i Glowacki 1982). Jej podstawo-
wym kryterium sta∏a si´ aktywnoÊç komórek
Êródb∏onka oraz budowa histologiczna i przebieg
naturalny (tab. I). Istotnà korzyÊcià jej wprowa-
dzenia by∏o stworzenie jednolitej terminologii,
którà zacz´∏o si´ pos∏ugiwaç Êrodowisko me-
dyczne. Wed∏ug tej klasyfikacji wyodr´bniono
grup´ naczyniaków i grup´ malformacji naczy-
niowych. W pierwszej z nich znalaz∏y si´ zmiany
o wysokiej kinetyce komórek Êródb∏onka, w dru-
giej zaÊ zmiany cechujàce si´ nieprawid∏owà
strukturà naczyƒ krwionoÊnych przy zwyk∏ej
aktywnoÊci komórek Êródb∏onka. Malformacje
naczyniowe dodatkowo podzielono w zale˝noÊci
od dominujàcego typu zaj´tych naczyƒ na:
w∏oÊniczkowe, t´tnicze, ˝ylne i limfatyczne.
Najcz´Êciej spotykane sà malformacje ˝ylne
(65%), a drugie pod wzgl´dem cz´stoÊci to mal-
formacje limfatyczne lub z przewa˝ajàcà kompo-
nentà  limfatycznà (25%). Obecnie powszechnie
akceptowanà i uznanà za standard jest tzw. kla-
syfikacja hamburska wrodzonych MN z 1988 r.
(Belov 1990). U˝yto w niej kryteriów odnoszà-
cych si´ do ich budowy anatomicznej, histolo-
gicznej, patofizjologii, hemodynamiki i rozwoju
w ró˝nych okresach ̋ ycia p∏odowego. Podzielono
MN na pi´ç typów w zale˝noÊci od dominujàcej
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komponenty naczyniowej: limfatyczne, t´tnicze,
˝ylne, przetoki t´tniczo-˝ylne i mieszane (tab. II).
Nast´pnie w ka˝dym z typów okreÊlono jednà
z dwóch postaci – truncular lub extratruncular,
odpowiednio do stadium rozwoju embrionalnego,
w którym zosta∏ zahamowany proces angiogenezy.
Przebieg kliniczny ka˝dej MN zale˝y od jej uni-
kalnych cech embrionalnych, a w szczególnoÊci
od stadium embriogenezy, w którym dosz∏o
do zatrzymania prawid∏owego rozwoju. Powoduje
to powstanie szerokiego spektrum obrazów kli-
nicznych, nieprzewidywalny przebieg kliniczny
i zró˝nicowanà odpowiedê na leczenie oraz wyso-
kà sk∏onnoÊç do nawrotów. Postaç extratruncular
MN powstaje, gdy zatrzymanie procesu rozwoju
naczynia nast´puje we wczesnych stadiach ̋ ycia
p∏odowego. Zmiany takie charakteryzuje obec-
noÊç resztek tkanki zarodkowej pochodzenia me-
zodermalnego o zachowanych cechach komórek
mezenchymalnych (angioblastów). Utrzymany
zostaje potencja∏ do wzrostu i proliferacji pod-
czas stymulacji wewn´trznej (np. hormonalnej)
lub zewn´trznej (np. uraz, zabieg chirurgiczny).
Cechuje je wysokie ryzyko nawrotu, szczególnie
po niedoszcz´tnym zabiegu usuni´cia chirurgicz-
nego. Cz´sto przybierajà form´ rozlanych zmian

naciekajàcych lub te˝ zmian ograniczonych, powo-
dujàcych mechaniczny ucisk na sàsiadujàce tkanki
i narzàdy. Postaç truncular powstaje wówczas, gdy
angiogeneza zatrzymuje si´ na etapie formowania
pni naczyniowych w póêniejszych stadiach rozwo-
ju embrionalnego. Brak tutaj cech zarodkowej
tkanki mezenchymalnej, czyli brak potencja∏u
do wzrostu i proliferacji. Ryzyko nawrotu jest
ma∏e. Jednak ta postaç jest zwiàzana z powa˝-
niejszymi konsekwencjami hemodynamicznymi,
zale˝nie od typu MN. Cz´sto wyst´pujà jako
przetrwa∏e pozosta∏oÊci naczyƒ p∏odowych,
które nie podda∏y si´ procesowi inwolucji lub
jako pnie naczyniowe o wadliwej budowie. Mal-
formacje naczyniowe postaci truncular mo˝na
dodatkowo podzieliç na zmiany o charakterze
niedro˝noÊci lub poszerzenia. Wszystkie one
majà postaç naczyƒ o ró˝nego rodzaju zaburze-
niach rozwoju (aplazja, hipoplazja, hiperplazja).
Podtypy embriologiczne (truncular lub extra-
truncular) pozwalajà przewidzieç przebieg kli-
niczny, odpowiedê na leczenie i prawdopodo-
bieƒstwo nawrotu (Lee i in. 2007).

Innym przydatnym klinicznie podzia∏em MN
jest podzia∏ Mullikena z 1993 r., uwzgl´dniajàcy
ich stan hemodynamiczny. Wyró˝nia on MN o ni-
skim przep∏ywie (ang. slow flow) (w∏oÊniczkowe,
limfatyczne, ˝ylne i mieszane) i wysokim prze-
p∏ywie) (ang. fast flow) (t´tnicze, t´tniczo-˝ylne
i mieszane) (Mulliken 1993). Podzia∏ ten jest
u˝yteczny dla obrania w∏aÊciwego post´powania
leczniczego. 

Malformacje limfatyczne (ML)

KiedyÊ u˝ywano nazw: lymphangioma lub
cystic hygroma.

Epidemiologia. Sà to malformacje naczyniowe
dotyczàce uk∏adu limfatycznego, zaliczane do
grupy malformacji o niskim przep∏ywie. Stanowià
oko∏o 6% wszystkich guzów ∏agodnych wieku
dzieci´cego (Zadvinskis i in. 1992). Ich rozpo-
znanie mo˝liwe jest ju˝ w okresie prenatalnym
(Cullen i in. 1990). W oko∏o 65% ujawniajà si´
zaraz po urodzeniu, natomiast w 90% – do 2. roku
˝ycia (Koeller i in. 1999). Wyst´pujà jednakowo
cz´sto u obu p∏ci (Orvidas i Kasperbauer 2000),
z cz´stoÊcià 1:1000 do 1:16 000 urodzeƒ (Fliston
1994). Ich budow´ histologicznà cechuje obec-
noÊç patologicznych, w ró˝nym stopniu posze-
rzonych kana∏ów limfatycznych wys∏anych
Êródb∏onkiem. Najcz´stsza (75%) lokalizacja to
obszar g∏owy i szyi (trójkàt tylny szyi) (ryc.), 20%
– okolica pachowa, a 5% to inne lokalizacje:
dno jamy ustnej, Êródpiersie, przestrzeƒ za-
otrzewnowa, koƒczyny, krtaƒ, j´zyk, krocze

Malformacja limfatyczna twarzy, szyi i dna  jamy ust-
nej u dwuletniego dziecka.
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i krezka (Brown i Azizkhan 1998, Ogita i in.
1994). Sà w oko∏o 25% przypadków skojarzone
z nieprawid∏owoÊciami genetycznymi: zespo∏em
Turnera, zespo∏em Downa, trisomià chromoso-
mów 13 i 18 oraz zespo∏em Noonana (Jaarsma
i in. 1994). 

Patogeneza. Wcià˝ pozostaje niejasna (Orvidas
i Kasperbauer 2000). Najwi´cej zwolenników
majà teorie wadliwego po∏àczenie kana∏ów lim-
fatycznych z uk∏adem ˝ylnym lub nieprawid∏o-
wego rozwoju naczyƒ limfatycznych (Zadvinskis
i in. 1992).

Podzia∏ histologiczny (Giguere i in. 2002): 
● proste (w∏oÊniczkowe) – kana∏y limfatyczne

o Êrednicy kapilar – najcz´Êciej na skórze,
● jamiste – o poszerzonych kana∏ach, g∏ównie

w dnie jamy ustnej, na j´zyku i w Êliniankach,
● torbielowate – mnogie torbiele ró˝nej wiel-

koÊci, najcz´Êciej obejmujà szyj´ lub pach´.
Podzia∏ wed∏ug Smitha i wspó∏pracowników

(1996): zastosowano w nim kryterium terapeu-
tyczne, tzn. pozytywnej odpowiedzi na sklerote-
rapi´, dzielàc ML na: microcystic i macrocystic.
Pierwsze sà zbudowane z licznych, niewielkich
torbieli, le˝àcych wewnàtrz litej macierzy
(struktura gàbczasta), s∏abo lub w ogóle nie pod-
dajàce si´ skleroterapii, o Êrednicy przestrzeni
torbielowatych ≤ 2 cm2. Macrocystic mogà osià-
gaç bardzo du˝e rozmiary i wywieraç efekt masy
na narzàdy sàsiadujàce. Tworzà je du˝e prze-
strzenie torbielowate o Êrednicy > 2 cm, zawie-
rajà bogatobia∏kowy p∏yn barwy s∏omkowej.
Cechuje je dobra odpowiedê na skleroterapi´
(Giguere i in. 2002).

Objawy kliniczne. Obraz kliniczny ML zale˝y
od ich lokalizacji i wielkoÊci. Najcz´Êciej mamy
do czynienia z bezobjawowym, wolno rosnàcym
guzem, pokrytym niezmienionà skórà, doÊç
mi´kkim, dobrze ograniczonym, niebolesnym,
podatnym na ucisk, czasami balotujàcym, który
stanowi jedynie defekt kosmetyczny. Przy lokali-
zacji podskórnej lub podÊluzowej przybiera po-
staç cienkoÊciennych p´cherzyków. Lokalizacja
ML na twarzy jest cz´sto przyczynà przerostu
wargi, powi´kszenia j´zyka, uszu (makrotia)
i ˝uchwy. Lokalizacji szyjno-twarzowej towarzy-
szy przerost trzonu ˝uchwy powodujàcy wady
zgryzu. Przy umiejscowieniu ML na dnie jamy
ustnej i j´zyku (postaç p´cherzyków) typowy jest
przemijajàcy obrz´k i krwawienie oraz ryzyko
niedro˝noÊci drogi oddechowej na poziomie
cz´Êci ustnej gard∏a. W oko∏o 30% przypadków
ML regionu g∏owy i szyi dochodzi do zaburzenia
dro˝noÊci dróg oddechowych i drogi pokar-
mowej, wymagajàcego wczesnego wykonania
tracheotomii.

Diagnostyka. Rozpoznanie opiera si´ na
wywiadzie, badaniu klinicznym i ocenie radiolo-
gicznej (Orvidas i Kasperbauer 2000). Badanie
ultrasonograficzne wykonane w okresie prena-
talnym pozwala wykryç ML typu macrocystic
u p∏odu ju˝ pod koniec pierwszego trymestru
cià˝y (Cullen i in. 1990). Badanie to jest bardzo
u˝yteczne (szczególnie USG dopplerowskie)
równie˝ u dzieci i doros∏ych, zw∏aszcza przy
zmianach obejmujàcych szyj´. W tym ostatnim
przypadku prostà metodà diagnostycznà jest
transiluminacja ML, dokonywana z u˝yciem
zewn´trznego êród∏a Êwiat∏a przy∏o˝onego do
skóry bezpoÊrednio nad guzem. Najdok∏adniej-
szà formà diagnostyki obrazowej ML jest tomo-
grafia komputerowa i rezonans magnetyczny,
z typowym wzmocnieniem obrze˝a zmiany po
podaniu Êrodka cieniujàcego (Giguere i in. 2002).

Powik∏ania. Najcz´stsze powik∏ania ML to
krwawienie do jej wn´trza i zaka˝enie. Krwa-
wienie, zarówno samoistne, jak i wskutek miej-
scowego urazu, powoduje gwa∏towne bolesne
powi´kszenie zmiany. Staje si´ ona bardzo na-
pi´ta i zasiniona. Gdy dojdzie do wynaczynienia
du˝ej iloÊci krwi, nale˝y zastosowaç antybioty-
koterapi´. Krwawienie i zaka˝enie ML mo˝e
prowadziç do przekszta∏cenia zmiany makrocy-
stycznej w mikrocystycznà i do zbliznowacenia.
Powi´kszenie obj´toÊci zmiany mo˝e byç tak˝e
nast´pstwem infekcji wirusowej lub bakteryjnej.
W przypadku ML szyjno-twarzowych istnieje
ryzyko obturacji drogi oddechowej i dysfagii. 

Post´powanie. W ka˝dym przypadku powinno
byç ustalane indywidualnie. Przy ryzyku wystà-
pienia niedro˝noÊci dróg oddechowych, nieza-
le˝nie od ostatecznego terminu leczenia i jego
rodzaju, nale˝y rozwa˝yç wykonanie tracheoto-
mii (Giguere i in. 2002). Decydujàc si´ na którà-
kolwiek z metod leczenia, trzeba pami´taç, ˝e
ML to zmiana ∏agodna, stàd korzyÊci leczenia
powinny przewy˝szaç ryzyko jego powik∏aƒ.
Dost´pne sà nast´pujàce mo˝liwoÊci post´po-
wania:

a) Obserwacja. Mo˝e jà uzasadniaç wybór 
odpowiedniego terminu leczenia. Do tzw. 
autoskleroterapii i regresji zmiany w jej 
nast´pstwie dochodzi zaledwie w ok. 6%
przypadków (nast´pstwo przebytej infekcji).

b) Aspiracja. Pozwala jedynie na czasowe
(doraêne) udro˝nienie drogi oddechowej 
obturowanej du˝à ML u noworodków lub
szybko narastajàcà ML w wyniku krwa-
wienia do jej Êwiat∏a lub infekcji (Giguere 
i in. 2002).

c) Kompletne wyci´cie chirurgiczne. To naj-
szerzej akceptowana forma leczenia ML 

▲
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i metoda z wyboru w leczeniu zmian typu
microcystic (Giguere i in. 2002). Podczas 
zabiegu nale˝y unikaç uszkodzenia wa˝-
nych struktur naczyniowych i nerwowych.
JeÊli nie jest mo˝liwe doszcz´tne wyci´cie 
ML bez ich poÊwi´cenia, zalecane jest 
wyci´cie etapowe. Prawdopodobieƒstwo 
bezpiecznego i ca∏kowitego wyci´cia zale˝y
od: doÊwiadczenia i umiej´tnoÊci chirurga,
lokalizacji i rozleg∏oÊci ML (dost´p chirur-
giczny, sàsiedztwo nerwów i naczyƒ), 
gruboÊci Êcian guza (bywajà cienkie jak
paj´czyna), obecnoÊci palczastych wypu-
stek, wnikajàcych w poprzek p∏aszczyzn 
powi´ziowych. W 1995 r. powsta∏a klasy-
fikacja de Serresa i wspó∏pracowników
(anatomiczna) okreÊlajàca stadium za-
awansowania choroby w zale˝noÊci od
rozleg∏oÊci (jedno- lub dwustronnoÊç 
zmian) i lokalizacji (nad- i/lub podgnykowa).
Stwierdzono, ˝e lokalizacja nadgnykowa 
wià˝e si´ z ryzykiem nawrotów w 85%
przypadków, a lokalizacja podgnykowa 
w 15% przypadków (de Serres i in. 1995).
Przy makroskopowo doszcz´tnym wyci´-
ciu chirurgicznym dochodzi do nawrotów 
w oko∏o 17% przypadków, natomiast
przy wyci´ciu nieradykalnym kompletnym
w oko∏o 40%.

d) Laseroterapia. Lasery CO2 i Nd:YAG zna-
laz∏y zastosowanie w usuwaniu ograni-
czonych ML b∏ony Êluzowej (j´zyk, gard∏o, 
krtaƒ). Zabieg polega zazwyczaj na reduk-
cji masy guza, a nie na jego radykalnym 
wyci´ciu (Giguere i in. 2002).

e) Skleroterapia. Mechanizm dzia∏ania polega
na obliteracji Êwiat∏a limfatycznych zmian 
torbielowatych przez zniszczenie komórek
Êródb∏onka, spadek wytwarzania p∏ynu 
i wzrost jego absorpcji z nast´pujàcym 
w∏óknieniem i powstaniem zrostu. Jest to 
metoda przydatna szczególnie w guzach 
nieoperacyjnych, nawrotowych lub prze-
trwa∏ych. Najlepsze wyniki uzyskuje si´ 
w zmianach typu macrocystic (Luzzatto
i in. 2005). SkutecznoÊç zale˝y równie˝ 
od wyboru Êrodka sklerotyzujàcego. 
W ostatnich kilkudziesi´ciu latach podej-
mowano próby skleroterapii za pomocà 
bardzo ró˝norodnych Êrodków (np. wrzàtek,
hipertoniczny roztwór soli fizjologicznej, 
25–50% dekstroza, etanol, kwas octowy,
klej tkankowy, doxycyklina, bleomycyna,
cyklofosfamid, triamcinolon, OK–432). 
Stosowanie wi´kszoÊci z nich obarczone
by∏o niekorzystnym dzia∏aniem ubocznym,

miejscowym i/lub ogólnoustrojowym: 
zbliznowacenie skóry, martwica tkanek, 
niedow∏ad nerwów, zakrzepica naczyƒ ˝yl-
nych, zaburzenia endokrynologiczne, 
zw∏óknienie p∏uc, dzia∏anie hepatotok-
syczne i inne. Du˝e zainteresowanie 
wcià˝ budzi preparat OK-432 (Picibanil) 
(Ogita i in. 1996). Jest to liofilizat z ho-
dowli Streptococcus pyogenes (grupa A, 
typ 3) z penicylinà benzylowà (paciorkowce
sà tu pozbawione zdolnoÊci wytwarzania 
streptolizyny S, ale majà zdolnoÊç wywo-
∏ania miejscowej reakcji zapalnej). Po po-
daniu tego preparatu do Êwiat∏a zmiany
torbielowatej przenikajà do niej komórki 
zapalne (neutrofile, makrofagi, limfocyty) 
i wywo∏ana zostaje reakcja zapalna, osta-
tecznie prowadzàca do obliteracji jej 
Êwiat∏a. OK–432 wykazuje równie˝ ak-
tywnoÊç immunomodulacyjnà, powodu-
jàc wzrost st´˝enia cytokin: interleukin 1,
2, 6 i 8 oraz TNF (ang. Tumor Necrosis 
Factor) (Giguere i in. 2002). Doprowadza 
do zniszczenia jedynie Êródb∏onka wy-
Êcie∏ajàcego (bez uszkodzenia nerwów
i naczyƒ). Wykazano, ˝e przenika nawet 
do ma∏ych przestrzeni torbielowatych, nie
przechodzàc poza guz. Nie ogranicza wi´c 
w najmniejszym stopniu ewentualnej 
póêniejszej interwencji chirurgicznej. Jego
skutecznoÊç w zmianach typu macrocystic
oceniana jest na 60–100% (Giguere i in. 2002).

f) α-2a-Interferon. Podawany w przypadkach
opornych na wymienione metody terapii. 
Jego stosowanie wià˝e si´ z ryzykiem wy-
stàpienia licznych dzia∏aƒ niepo˝àdanych, 
np. choroby z autoagresji i innych. 

Podsumowanie

Lokalizacja malformacji limfatycznych w
obr´bie g∏owy i szyi cz´sto stanowi powa˝ne
wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. Krwa-
wienie do guza, uraz lub infekcja mogà byç
przyczynà gwa∏townego zwi´kszenia jego roz-
miarów, zagra˝ajàcego ˝yciu. Nowoczesna dia-
gnostyka obrazowa pozwala okreÊliç rozleg∏oÊç,
budow´ (macrocystic czy microcystic) oraz sto-
sunek ML do wa˝nych naczyƒ i nerwów, a dzi´ki
temu wybraç optymalnà metod´ leczenia (ope-
racyjne lub skleroterapia). W przypadku zmian
o budowie macrocystic, niedost´pnych radykal-
nemu leczeniu chirurgicznemu, nadzieje wià˝e
si´ ze skleroterapià OK–432.  ●
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W dniach 18-21 sierpnia 2011 roku w Mayo
Clinic (Rochester, MN) odby∏ si´ mi´dzynarodowy
kurs chirurgii endoskopowej zatok przynoso-
wych i operacji plastycznych nosa (rynoplastyk)
Rhinofest 2011, którego celem by∏o teoretyczne
i praktyczne zapoznanie s∏uchaczy z aktualnà
wiedzà i standardami leczenia patologii nosa ze-
wn´trznego, jam nosa oraz zatok przynosowych. 

Historia powstania, system organizacyjny
i osiàgni´cia sieci Mayo Clinic zosta∏y przedsta-
wione ju˝ wczeÊniej na ∏amach Magazynu ORL
przez prof. Antoniego Krzeskiego (Magazyn Oto-
rynolaryngologiczny 2007, tom VI, zeszyt 4,
numer 24). Trudno nie podzielaç entuzjazmu
Pana Profesora dla Mayo Clinic, oglàdajàc na
w∏asne oczy ogrom i liczb´ budynków klinicznych
zajmujàcych ca∏e centrum Rochester w stanie
Minnesota (USA) oraz spotykajàc t∏umy pacjen-
tów ró˝nych narodowoÊci i ras, wype∏niajàcych
hotele i spacerujàcych po ulicach miasta w oczeki-
waniu na wizyt´ w klinice. 

Mayo Clinic mo˝e pochwaliç si´ bogatà ofertà
szkoleniowà, kierowanà do medyków z ca∏ego
Êwiata, b´dàcych na ró˝nych etapach kszta∏cenia
przed- i podyplomowego. Kursy chirurgii endo-
skopowej zatok przynosowych i rynoplastyk,
pod nazwà Rhinofest, odbywajà si´ regularnie
co dwa lata. Ich inicjatorem by∏ prof. Eugene B.
Kern. Obok prof. Johna F. Pallancha i jego wspó∏-
pracowników z Mayo Clinic, w organizacj´ tych
kursów sà zaanga˝owani czo∏owi przedstawiciele
rynochirurgii endoskopowej ze starej Europy,
na czele z prof. Heinzem Stammbergerem.
WÊród wyk∏adowców, poza wymienionymi, nie

brakowa∏o znanych nazwisk ze Êwiata rynologii:
Eugene B. Kern (Mayo Clinic), Hannes Brown
(Graz, Austria), Oren Friedman (Filadelfia), William
E. Bolger (Mayo Clinic), David Sherris (Buffalo,
NY), Jeans U. Ponicau (Buffalo, NY), Friedrick
Stucker (Shreveport, Luizjana), Metin Onerci
(Ankara, Turcja), Ignazio Tasca (Bolonia, W∏ochy),
Jan Gosepath (Wiesbaden, Niemcy).

RHINOFEST 2011
MAYO CLINIC, ROCHESTER

18–21.08.2011
SPRAWOZDANIE

Klinika Mayo.
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Tegoroczny kurs liczy∏ 99 uczestników,
w tym 77 s∏uchaczy z 13 krajów z ca∏ego Êwiata.
Wartà odnotowania jest du˝a liczebnoÊç polskiej
grupy. W kursie wzi´∏o udzia∏ siedmiu otolaryn-
gologów z Warszawy, w tym trzy wychowanki
prof. A. Krzeskiego: dr n. med. Iwona Gromek,
dr n. med. Anna Tuszyƒska i dr Eliza Bro˝ek-
-Màdry, jak równie˝ troje aktualnych wspó∏pra-
cowników: dr med. Wojciech Kukwa, dr Magda-
lena Tomaszewska, dr Tomasz Grochowski*,
ponadto dr med. Magda Hamera.

Program kursu obejmowa∏ cztery dni szko-
lenia. Zaj´cia rozpoczyna∏y si´ o godzinie 7.30
i trwa∏y, z krótkimi przerwami, do godziny
18.00. Poza pierwszym dniem kursu, wy∏àcznie
teoretycznym, pozosta∏e by∏y podzielone na
cz´Êç teoretycznà (godziny przedpo∏udniowe)
i zaj´cia praktyczne na zw∏okach (po po∏udniu).

Pierwsze dwa dni poÊwi´cono chorobom zatok
przynosowych, pozosta∏e – operacjom estetycz-
nym (plastycznym) nosa. Wyk∏ady dotyczàce
technik endoskopowych zosta∏y poprzedzone
szczegó∏owym omówieniem embriologii, anato-
mii porównawczej, chirurgicznej i radiologicznej
zatok przynosowych. Sposobom zapobiegania
i post´powania w przypadku wystàpienia powi-
k∏aƒ, w tym p∏ynotoku, poÊwi´cono zarówno

wyk∏ady, jak i sesj´ panelowà. Podobnie szeroko
omówiono wybór dost´pów operacyjnych
w przypadku guzów zatok przynosowych: bro-
dawczaka odwróconego, naczyniakow∏ókniaka
m∏odzieƒczego, guzów z∏oÊliwych oraz guzów
podstawy czaszki. Osobne sesje poÊwi´cono
patofizjologii i leczeniu zachowawczemu oraz
zastosowaniu nowych technologii w leczeniu
pacjentów z zapaleniem zatok, w tym technikom
piezoelektrycznym, obrazowaniu 3D i technikom
hybrydowym.

Po po∏udniu uczestnicy kursu mieli mo˝liwoÊç
odbycia çwiczeƒ praktycznych na zw∏okach. Warto
podkreÊliç, ˝e obok klasycznych narz´dzi do chi-
rurgii endoskopowej ka˝dy ze szkolàcych si´ mia∏
do dyspozycji shavery (mikrono˝e rotujàce), syste-
my do balonikowania endoskopowego zatok oraz
system do neuronawigacji. Dla osób, które nie
uczestniczy∏y w zaj´ciach praktycznych, na sali
wyk∏adowej transmitowano z sali operacyjnej
pokazowe operacje przeprowadzane przez wyk∏a-
dowców kursu. Profesor Stammberger demon-
strowa∏ etapy FESS oraz chirurgii endoskopowej
zachy∏ka czo∏owego. Kolejni wyk∏adowcy przed-
stawili endoskopowe techniki dekompresji oczo-
do∏u, nerwu wzrokowego, dakrocystorynostomii,
dost´p przez zatok´ klinowà do przysadki mó-
zgowej, dost´py do podstawy czaszki, do∏u
skrzyd∏owo-podniebiennego, operacj´ Draff III,
sposoby zaopatrzenia p∏ynotoku oraz technik´
balonikowania zachy∏ka czo∏owego. 

Podobnie zaplanowano drugà cz´Êç kursu
poÊwi´conà rynoplastykom. Tu równie˝, obok
cz´Êci teoretycznej, kursanci mieli okazj´ zdoby-
waç praktyczne umiej´tnoÊci pod okiem eksper-
tów. Dla osób zainteresowanych operacjami
plastycznymi nosa przygotowano dodatkowe
zaj´cia z rzeêby, pomagajàce zrozumieç estetyk´
twarzy i nosa.

Kurs uÊwietni∏a uroczysta kolacja, która
odby∏a si´ 19 sierpnia w Foundation House
w Rochester. Jej gospodarzami byli prof. John
Pallanch z ma∏˝onkà. 

lek. Magdalena Tomaszewska

Klinika Otolaryngologii
Oddzia∏u Stomatologii WUM

Warszawa, wrzesieƒ 2011

Dom braci Mayo. 
Od lewej: lek. M. Tomaszewska, dr W. Kukwa, 
dr E. Bro˝ek-Màdry, lek. T. Grochowski.
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Omawiany podr´cznik ukaza∏ si´ pod redak-
cjà prof. Antoniego Krzeskiego w 2011 r. i jest
kolejnà monografià z zakresu rynologii i ryno-
chirurgii wydanà pod jego redakcjà.

WÊród autorów odnajdujemy nazwiska wielu
krajowych rynochirurgów o ogromnym doÊwiad-
czeniu klinicznym, tj. profesorów: Stanis∏awa
Bienia, Wojciecha Golusiƒskiego, Grzegorza
Janczewskiego, Dariusza Jurkiewicza, Macieja
Misio∏ka, Ewy Osuch-Wójcikiewicz i Czes∏awa
Stankiewicza oraz doktora Zbigniewa Âwierczyƒ-
skiego.

Monografia sk∏ada si´ z 7 rozdzia∏ów, obej-
muje 114 stron i jest bogato ilustrowana ryci-
nami, tabelami oraz schematami.

We wprowadzeniu prof. Krzeski, przedsta-
wiajàc drog´ powstawania tego podr´cznika,
akcentuje koniecznoÊç znajomoÊci tej cz´Êci ry-
nochirurgii w dobie coraz powszechniejszego
stosowania technik endoskopowych. Endoskopowa
chirurgia jam nosa i zatok przynosowych, rozwi-
jajàc si´ niezmiernie dynamicznie i ekspansywnie,
w niektórych sytuacjach okazuje si´ niestety
nieskuteczna. Fascynacja zastosowaniem endo-
skopu i mikroskopu operacyjnego, jakkolwiek
w pe∏ni wyt∏umaczalna, rodzi niebezpieczeƒ-
stwo, ˝e operacje z dost´pów zewnàtrznoso-
wych, wykonywane coraz rzadziej, mogà staç si´
zupe∏nie nieznane najm∏odszym adeptom ryno-
chirurgii. A przecie˝, cytujàc prof. Krzeskiego:
Wszak zawsze istnieje podczas ka˝dej operacji
zagro˝enie, w wyniku którego nale˝y odstàpiç
od wykonywania mikrochirurgii wewnàtrz-
nosowej i dokoƒczyç post´powanie operacyjne
metodà klasycznà. I ta umiej´tnoÊç czyni z chi-
rurga mistrza.

RECENZJA KSIÑ˚KI
„Chirurgia zatok przynosowych 
– dost´py zewnàtrznosowe” 

pod redakcjà Antoniego Krzeskiego
Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków, 2011

prof. dr hab. Pawe∏ Str´k

Z kolei zrozumienie koniecznoÊci stworzenia
takiego podr´cznika czyni z jego autorów twór-
ców dzie∏a nie tylko ogromnie potrzebnego, ale
tak˝e unikatowego. Kolejne rozdzia∏y sà poÊwi´-
cone planowaniu ci´ç chirurgicznych zarówno
w obr´bie skóry twarzy, jak i b∏ony Êluzowej
jamy ustnej oraz technik chirurgicznych umo˝li-
wiajàcych dost´p do wszystkich grup zatok

Chirurgia zatok przynosowych
– dostępy zewnątrznosowe
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przynosowych. W poszczególnych rozdzia∏ach
autorzy szczegó∏owo wymieniajà powik∏ania,
które mogà wystàpiç na ka˝dym z opisywanych
etapów zabiegów operacyjnych. Te cenne uwagi
pozwolà podczas planowania zabiegu opera-
cyjnego, a nast´pnie podczas jego realizacji
uniknàç tych stresujàcych dla chirurga, a czasa-
mi tragicznych w skutkach dla chorego, zdarzeƒ. 

Przedostatni rozdzia∏, dotyczàcy resekcji
szcz´ki, zawiera kompendium wiedzy niezb´d-
nej do skutecznego leczenia operacyjnego cho-
rych z nowotworami masywu szcz´kowo-sito-
wego. Zosta∏ on wzbogacony przez autorów o
tabele systematyzujàce objawy nowotworów
tego regionu oraz stopieƒ zaawansowania miej-
scowego raka, ocen´ regionalnych w´z∏ów
ch∏onnych i przerzutów odleg∏ych wg TNM. 

Ostatni rozdzia∏ jest poÊwi´cony dost´pom
do masywu szcz´kowo-sitowego. W tym, jak
i w poprzednio omawianym rozdziale zwraca
uwag´ czytelny i przejrzysty uk∏ad tekstu, w któ-
rym zaakcentowano wspomniane poprzednio
niebezpieczeƒstwo wystàpienia potencjalnych
powik∏aƒ, jak równie˝ wskazania do zastoso-
wania opisywanych technik operacyjnych. Dla
praktykujàcych chirurgów u˝ytecznoÊç prezen-
towanych wiadomoÊci zwi´kszajà podrozdzia∏y
przedstawiajàce praktyczne uwagi autorów do-
tyczàce opisywanych zagadnieƒ oraz zalecenia
zwiàzane prawid∏owym post´powaniem poope-
racyjnym.

Jak przysta∏o na podr´cznik technik chirur-
gicznych, wszystkie rozdzia∏y sà bogato ilustro-
wane czytelnymi i zrozumia∏ymi rycinami i sche-
matami, na których przedstawiono kolejne etapy
prezentowanych procedur operacyjnych. 

Omawiany podr´cznik jest pierwszà tak
obszernà publikacjà w j´zyku polskim na temat
dost´pów zewnàtrznosowych stosowanych
w chirurgii zatok przynosowych. 

Jestem przekonany, ˝e przedstawiona mono-
grafia b´dzie s∏u˝y∏a nie tylko otorynolaryngo-
logom, a w szczególnoÊci rynochirurgom, ale
tak˝e wszystkim lekarzom zajmujàcym si´ chi-
rurgià g∏owy i szyi. 

Poza niewàtpliwymi walorami merytorycz-
nymi ksià˝ka jest przyjemna w odbiorze, dzi´ki
w∏aÊciwie dobranemu j´zykowi, rozpoznawal-
nemu ju˝ w poprzednich podr´cznikach, redago-
wanych przez prof. Krzeskiego.

W imieniu czytelników sk∏adam goràce
podzi´kowania i wyrazy uznania Autorom i
Redaktorowi niniejszej monografii za trud i czas
poÊwi´cony opracowaniu tego bardzo wartoÊcio-
wego dzie∏a. 

B´dàc przekonanym, ˝e pierwsze wydanie
podr´cznika szybko zniknie z pó∏ek ksi´garskich,
zwracam si´ z proÊbà do autorów o rozwa˝enie
mo˝liwoÊci wzbogacenia kolejnego wydania
p∏ytà CD zawierajàcà zapisy wideo technik chi-
rurgicznych wykonywanych na zw∏okach i/lub
podczas zabiegów operacyjnych.  ●


