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Szanowni Czytelnicy,

niniejszy numer Magazynu Otorynolaryn-
gologicznego zawiera przedruk „Europejskiego
raportu dotyczàcego mianownictwa anato-
micznego jam nosa i zatok przynosowych”,
który zosta∏ opublikowany w marcu 2014 roku.
Sta∏o si´ to mo˝liwe dzi´ki ˝yczliwoÊci Pani
Prof. Walerie Lund, redaktor naczelnej Journal
of Rhinology, b´dàcej zarazem jednym z au-
torów tego opracowania. Temat tego opraco-
wania mo˝e wydawaç si´ pozornie b∏achy,
w rzeczywistoÊci jest niezwykle istotny.
Wszak poruszajàc si´ w ró˝nego rodzaju lite-
raturze rynologicznej, spotykany si´ z odmien-
nymi nazwami tych samych struktur anatomicz-
nych – dotyczy to zarówno publikacji zagra-
nicznych, jak i krajowych. Grupa ekspertów,
g∏ównie europejskich, podj´∏a trud przeanali-
zowania i zdefiniowania poszczególnych struk-
tur anatomicznych jam nosa oraz zapropono-
wa∏a obowiàzujàcà terminologi´. Trzeba mieç
jednak na uwadze, ̋ e zaproponowana termino-
logia odnosi si´ do nazewnictwa angielskiego
i w wielu przypadkach nie mo˝na jej zastoso-
waç w j´zyku polskim w postaci dos∏ownego
t∏umaczenia. Jako konsultant wersji polskiej
raportu uzupe∏ni∏em go o nazewnictwo stoso-
wane w Polsce. Cz´Êç tych nazw jest zgodna
z Nomina Anatomica, reszta terminów anato-
micznych jest powszechnie przyj´ta w naszym
Êrodowisku, niejednokrotnie bezpoÊrednio
t∏umaczona z j´zyka angielskiego. I tu rodzi
si´ pytanie, a mianowicie: kto w naszej spo-
∏ecznoÊci laryngologicznej powinien si´ pod-
jàç podobnego zadania i opracowaç aktual-
nie obowiàzujàcà terminologi´ anatomicznà
w j´zyku polskim, stosowanà w rynologii? Kie-
dyÊ próbowa∏em zaintersowaç Kolegów z na-
szego Towarzystwa tymi   zagadnieniami, ale
bez rezultatu. A szkoda.

Serdecznie wszystkich Paƒstwa pozdrawiam

prof. Antoni Krzeski

Warszawa, styczeƒ 2015 r.
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Streszczenie
Wprowadzenie chirurgii endoskopowej zatok przy-
nosowych wp∏yn´∏o na ponowne zwi´kszenie zain-
teresowania szczegó∏owà anatomià jam nosa i zatok
przynosowych. Niestety, oficjalna Terminologia
Anatomica, stosowana przez anatomów, która zaj-
muje si´ budowà prawid∏owà, pomija wiele struktur
wa˝nych z punktu widzenia chirurga. To z kolei po-
woduje, ˝e pojawia si´ wiele publikacji oraz trwajà
dyskusje na temat szczegó∏owej nomenklatury i de-
finicji struktur anatomicznych majàcych znaczenie
w chirurgii tego regionu. Prezentowane opracowanie
mia∏o ma celu ponowne rozpatrzenie terminologii
anatomicznej powszechnie stosowanej przez chirurgów
endoskopowych i porównanie jej z oficjalnà Termi-
nologia Anatomica. Praca jest zwi´z∏ym opisem
wszystkich struktur napotykanych podczas standar-
dowej endoskopowej operacji w obr´bie jam nosa
i zatok przynosowych, z uwzgl´dnieniem przyleg∏ych
struktur oczodo∏u i podstawy czaszki; nie stanowi jed-
nak opracowania wystarczajàcego do celów zaawanso-
wanej chirurgii podstawy czaszki. Opracowanie to
powsta∏o na podstawie wyczerpujàcego przeglàdu
piÊmiennictwa i stanowi konsensus, w którym dost´p-
nych jest wiele opcji definujàcych w j´zyku angielskim
struktury anatomiczne w mo˝liwie prosty sposób. Ze
wzgl´du na du˝à zmiennoÊç w zakresie nazewnictwa
zarówno w tekÊcie, jak i w tabeli uwzgl´dniono wyko-
rzystywane synonimy. Wszystkie g∏ówne punkty ana-
tomiczne zilustrowano, opierajàc si´ na ekspertyzie
mi´dzynarodowego i wielodyscyplinarnego zespo∏u
autorów uczestniczàcych w tym projekcie.

S∏owa kluczowe: 
anatomia, terminologia, nos,
zatoki przynosowe

Abstract
The advent of endoscopic sinus surgery led to a
resurgence of interest in the detailed anatomy of the
internal nose and paranasal sinuses. However, the
offcial Terminologica Anatomica used by basic
anatomists omits many of the structures of surgical
importance. This led to numerous clinical anatomy
papers and much discussion about the exact names
and defintions for the structures of surgical relevance.
This European Position Paper on the Anatomical
Terminology of the Internal Nose and Paranasal
Sinuses was conceived to reevaluate the anatomical
terms in common usage by endoscopic sinus surgeons
and to compare this with the ocial Terminologica
Anatomica. The text is a concise summary of all the
structures encountered during routine endoscopic
surgery in the nasal cavity, paranasal sinuses and at
the interface with the orbit and skull base but does
not provide a comprehensive text for advanced skull
base surgery. It draws on a detailed review of the
literature and provides a consensus where several
options are available, defining the anatomical structure
in simple terms and in English. It is recognised that
this is an area of great variation and some indication
of the frequency with which these variants are
encountered is given in the text and table. All major
anatomical points are illustrated, drawing on the
expertise of the multinational and multidisciplinary
contributors to this project.

Key words: 
anatomy, terminology, nose, paranasal sinuses

(Mag. ORL, 2015, 53, XIV, 5–46)

Podzi´kowania
Europejska Grupa ds. Opracowania Terminologii
Anatomicznej wyra˝a podzi´kowania Fundacji
Rynologicznej za finansowe wsparcie projektu.

CYTUJÑC TO OPRACOWANIE NALE˚Y PODAå:
Lund V.J., Stammberger H., Fokkens W., Beale T., Bernal-Sprekelsen M., Eloy P., Georgalas C., Gerstenberger C.,
Hellings P., Herman P., Hosemann W., Jankowski R., Jones N., Jorissen M., Leunig A., Onerci M., Rimmer J., 
Rombaux P., Simmen D., Tomazic P., Tschabitscher M., Welge-Luessen A.

European Position Paper on the Anatomical Terminology of the Internal  Nose and Paranasal Sinuses. Rhinology,
Supplement vol. 24, 2014, p.1-34.
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JeÊli dobrze znasz anatomi´, wszystko, czego
dotkniesz, dobrze wyleczysz.

John Halle, chirurg angielski (1529–1568)

Poznawanie anatomii nie jest niczym nowym,
a podstawy anatomii prawid∏owej jam nosa i za-
tok przynosowych sà znane od koƒca XIX i po-
czàtku XX wieku za sprawà wybitnych uczonych
– Grünwalda, Killiana, Onodiego i wielu innych1-3.
Poniewa˝ jednak z nowymi technikami wià˝e si´
nowa terminologia, wraz z wprowadzeniem
technik endoskopowych oraz tomografii kompu-
terowej w latach 80. XX wieku nasta∏a era rene-
sansu rynologii oraz o˝ywienia zainteresowania
szczegó∏owà anatomià chirurgicznà i fizjologià,
g∏´biej poznanà dzi´ki tym technikom. Niestety,
oficjalna Terminologia Anatomica4 daje jedynie
niewielkie wyobra˝enie o szczegó∏ach anatomii
jam nosa i zatok przynosowych, która tak fascy-
nuje rynochirurgów, a brak jednorodnej nomen-
klatury i definicji stosowanych na ca∏ym Êwiecie,
wp∏ynà∏ na decyzj´ o publikacji w 1994 roku5

konsensusu wypracowanego podczas Mi´dzyna-
rodowej Konferencji PoÊwi´conej Chorobom Za-
tok Przynosowych: Terminologii, Stopniowaniu
Zaawansowania Klinicznego i Leczeniu. Od tam-
tego czasu pojawia∏y si´ liczne opracowania
dotyczàce chirurgii endoskopowej zatok przyno-
sowych, jednak nieliczne by∏y próby ponownego
rozwa˝enia aspektów nomenklatury anatomicz-
nej, dlatego uznaliÊmy, ˝e po 20 latach warto
powróciç do tego tematu. ChcieliÊmy zwróciç
uwag´ na fakt, ˝e ograniczyliÊmy si´ do zakresu
anatomii najpe∏niej odnoszàcej si´ do chirurgii
endoskopowej zatok przynosowych, z intencjà
podj´cia tematu w przysz∏oÊci i opracowania
zagadnieƒ dotyczàcych anatomii stanowiàcej
fundament rynoseptoplastyki. Z tych powodów
niektóre struktury, jak przegroda nosa, nie zo-
sta∏y uj´te w tym dokumencie.

Naszym celem by∏o opracowanie zwi´z∏ego,
klarownego i dost´pnego opisu g∏ównych obsza-
rów podstawowej anatomii jam nosa i zatok
przynosowych, z którego mogliby korzystaç
rynolodzy i osoby nadal si´ szkolàce. Nie chcieli-
Êmy tym sposobem zastàpiç wielu doskona∏ych
podr´czników, zawierajàcych drobne szczegó∏y,
które mogà si´ przydaç specjalistom na kolej-
nych etapach rozwoju sztuki chirurgicznej.
W celu uzyskania tych szczegó∏owych informacji
odsy∏amy czytelnika do listy publikacji zawartej
w rozdziale Dodatkowe piÊmiennictwo. Na za∏à-
czonych ilustracjach staraliÊmy si´ uwidoczniç
wszystkie najwa˝niejsze obszary anatomiczne.

Do naszej Grupy Roboczej zaprosiliÊmy ko-
legów, którzy przez ca∏okszta∏t pracy i publikacje
potwierdzili swoje zainteresowanie tym tema-
tem. Stanowili oni grup´ chirurgów, radiologów
i anatomów. W dokumencie nie pomini´to za-
gadnieƒ dyskusyjnych, a kontrowersje, których
one dotyczy∏y, uj´to w poszczególnych punktach
dyskusji.

Kontrowersje dotyczàce terminologii majà
d∏ugà histori´. Dobrym tego przyk∏adem jest
przedmowa T.B. Laytona do publikacji Kolekcja
Onodiego w Royal College of Surgeons of
England z 1934 roku6. Layton przedstawi∏ w niej
doÊç szczegó∏owo zastosowanie terminu infun-
dibulum i hiatus semilunaris do wielu obszarów
bocznej Êciany jamy nosa, w∏àcznie z nimi samy-
mi. Chaos terminologiczny nasili∏o zastosowanie
∏aciny, j´zyka angielskiego, niemieckiego i francus-
kiego do opisu anatomii, i w rezultacie w rekomen-
dacjach Laytona odstàpiono od obu terminów.
Autorzy niniejszego opracowania nie postàpili
zgodnie z tymi zaleceniami, starali si´ unikaç ter-
minologii ∏aciƒskiej, gdzie by∏o to tylko mo˝liwe,
oraz usun´li wiele eponimów, tak lubianych
przez studentów medycyny, na korzyÊç okreÊleƒ
anatomicznych. Âwiadomie unikaliÊmy szczegó-
∏ów dotyczàcych embriologicznego pochodzenia
ró˝nych struktur, rozwin´∏a si´ jednak ̋ ywa dys-
kusja na temat rozwoju zatok przynosowych,
którà mo˝na by streÊciç s∏owami: „mechanizm
napowietrznienia/upowietrznienia (aeration) vs
pneumatyzacja”. Zgodnie ze spopularyzowanà
przez Jankowskiego teorià ewolucji i rozwoju,
koÊç sitowa i zatoki przynosowe (np. czo∏owa,
szcz´kowa, klinowa) mogà mieç ró˝ne pocho-
dzenie7. KoÊç sitowa, najbardziej ku przodowi
wysuni´ta koÊç linii poÊrodkowej podstawy
czaszki, rozwija si´ podczas ˝ycia p∏odowego
z ulegajàcej fa∏dowaniu chrz´stnej torebki
w´chowej, przekszta∏cajàcej si´ nast´pnie w ry-
nienki w´chowe i kompleksy sitowe. Do jej
upowietrznienia dochodzi po urodzeniu. Inne
zatoki przynosowe rozwijajà si´ po urodzeniu
przez pneumatyzacj´. Pneumatyzacja to mecha-
nizm biologiczny, w którym szpik kostny niektó-
rych koÊci u zwierzàt, w tym u cz∏owieka, stop-
niowo zast´pujà tworzàce si´ jamy wype∏nione
powietrzem. Ostatecznie powietrze uwalnia si´
do nosowego strumienia powietrza przez ma∏e
otwory lub ostia. Poglàd, zgodnie z którym sito-
wie jest filogenetycznie, anatomicznie, embrio-
logicznie i czynnoÊciowo ró˝ne od pozosta∏ych
powietrznych struktur przynosowych, potwier-
dzali równie˝ inni autorzy8.

Prezentowany raport nie rozwiàzuje wszyst-
kich napotykanych kontrowersji, zwiàzanych
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z obszarem anatomii, ale mamy nadziej´, ˝e wy-
jaÊnimy niektóre wàtpliwoÊci i niezgodnoÊci,
przedstawiajàc chirurgom powszechne mianow-
nictwo, a tym samym u∏atwiajàc wykonywanie
procedur chirurgicznych i ich opis, a co za tym,
idzie poprawiajàc komunikacj´ w Êrodowisku
rynochirurgów. JeÊli nie osiàgniemy tego efektu,
to mamy nadziej´, ˝e przynajmniej umo˝liwimy
ponowne rozpatrzenie anatomii tej najbardziej
fascynujàcej okolicy cia∏a (co do czego jesteÊmy
wszyscy zgodni).

ANATOMIA JAM NOSA 
I ZATOK PRZYNOSOWYCH

Numeracja w nawiasie kwadratowym [ ] od-
nosi si´ do struktur anatomicznych podanych
w Tabeli I (str. 35).

Przewód nosowy dolny (ang. inferior meatus)
[1.4.1]: obszar bocznej Êciany jamy nosa ograni-
czony przyÊrodkowo przez ma∏˝owin´ nosowà
Êrodkowà, do którego otwiera si´ przewód nosowo-
-∏zowy.

Ma∏˝owina nosowa dolna (ang. inferior
turbinate) [1.4]: jest zbudowana z osobnej koÊci,
która ∏àczy si´ z dolnym brzegiem rozworu
szcz´kowego przez jego wyrostek szcz´kowy.
KoÊç ma∏˝owiny ∏àczy si´ równie˝ z koÊcià sitowà,
podniebiennà i ∏zowà, gdzie uzupe∏nia przyÊrod-
kowà Êcian´ przewodu nosowo-∏zowego. Jej po-
wierzchnia jest nieregularna wskutek ucisku
tkanki kostnej przez zatoki ˝ylne. KoÊç pokryta
jest mucoperiosteum. Wymiary koÊci ma∏˝owiny
policzono, korzystajàc z cyfrowej obj´toÊciowej
tomografii komputerowej (TK). Ârednia d∏ugoÊç
koÊci wynosi 39±4 mm, a b∏ony Êluzowej
51±5 mm. Wykazano 1-milimetrowà ró˝nic´
w d∏ugoÊci koÊci mi´dzy m´˝czyznami i kobietami
w populacji kaukaskiej. Ârednia gruboÊç waha∏a
si´ mi´dzy 0,9–2,7 mm w zale˝noÊci od lokalizacji;
najgrubsza by∏a w odcinku Êrodkowym29 (ryc. 1).

Wyrostek haczykowaty (ang. uncinate process)
[9]: cienka, sierpowato wygi´ta struktura; cz´Êç
koÊci sitowej. Przebiega prawie w p∏aszczyênie
strza∏kowej od góry i przodu do do∏u i ku ty∏owi5.
Jej wolny tylny, wkl´s∏y brzeg zwykle uk∏ada si´
równolegle do przedniej powierzchni puszki sito-
wej (ryc. 2). Ku ty∏owi i do∏owi wyrostek przy-
czepia si´ do prostopad∏ego wyrostka koÊci pod-
niebiennej oraz wyrostka sitowego ma∏˝owiny
nosowej dolnej. Ku przodowi jest przyczepiony
do koÊci ∏zowej. W p∏aszczyênie strza∏kowej mo˝e
mieç wspólny przyczep do przyÊrodkowej po-
wierzchni komórki grobli nosa i ma∏˝owiny
nosowej Êrodkowej. Jego górny przyczep miewa
wiele wariantów; dotychczas zidentyfikowano

szeÊç30,31. Najcz´stsze sà przyczepy do blaszki
oczodo∏owej (do 52%)31,32 i/lub do podstawy
czaszki lub do ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej
(ryc. 3–4), ale obserwowano wiele innych od-
miennoÊci, które mogà zmieniaç drog´ drena˝u
z zatoki czo∏owej33.

OdmiennoÊci budowy anatomicznej wy-
rostka haczykowatego: medializacja; wywini´cie
(paradoksalny wyrostek haczykowaty)34; upo-
wietrzniony wyrostek (ang. uncinate bulla)16;
rzadziej wyst´pujàcy zlateralizowany, wkl´s∏y
wyrostek haczykowaty mo˝e zaw´˝aç lejek, co
prowadzi do jego zapadni´cia (ryc. 5–8).

Uwaga chirurgiczna: wa˝ne jest sprawdze-
nie na skanach TK odleg∏oÊci mi´dzy wyrostkiem
haczykowatym a przyÊrodkowà Êcianà oczodo∏u;
pozwoli to oceniç szerokoÊç lejka sitowego.

Grobla nosa (ang. agger nasi) [8.1]: najbar-
dziej do przodu wysuni´ta struktura zatok sito-
wych; w badaniu wewnàtrznosowym mo˝e byç
uwidoczniona jako ma∏a wynios∏oÊç na bocznej
Êcianie jamy nosa, po∏o˝ona nieznacznie
do przodu od przyczepu ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej30. Jest to najdalej ku górze wysuni´ta
pozosta∏oÊç pierwszego ethmoturbinale (naso-
turbinale)5. Cechuje si´ ró˝nego stopnia pneu-
matyzacjà, (zale˝nie od metody pomiaru); we-
d∏ug piÊmiennictwa wyst´pujàcà u ok. 70–90%
osób. Du˝e komórki grobli nosa mogà ku ty∏owi
zw´˝aç zachy∏ek czo∏owy i/lub bocznie przylegaç
do przewodu nosowo-∏zowego lub bezpoÊrednio
upowietrzniaç koÊç ∏zowà35,36 (ryc. 8).

Dyskusja: komórka grobli nosa, jeÊli wyst´-
puje, jest pierwszà upowietrznionà strukturà
widocznà w TK w p∏aszczyênie strza∏kowej i czo-
∏owej, ku ty∏owi do koÊci ∏zowej i do przodu
od wolnego brzegu wyrostka haczykowatego.
Trwa dyskusja, czy komórka grobli nosa drenuje
si´ do lejka sitowego, czy do zachy∏ka czo∏owe-
go, czy te˝ w innym miejscu (odmiennoÊç).
(Patrz wideo z trójp∏aszczyznowym obrazem TK
na www. rhinologyjournal.com).

Blaszki podstawne (ang. basal lamellae)
[1.5.1, 9.3,9.5.2,11.2]: wszystkie ma∏˝owiny no-
sowe majà swoje blaszki podstawne, odzwiercie-
dlajàce ich embriologi´. Blaszka podstawna ma∏-
˝owiny nosowej Êrodkowej jest trzecià blaszkà
podstawnà grzebienia bocznej Êciany jamy nosa
(ethmoturbinalia)5. Grzebienie bocznej Êciany
jamy nosa pojawiajà si´ w ciàgu 9.–10. tygodnia
˝ycia p∏odowego; sà to liczne pofa∏dowania roz-
wijajàcej si´ bocznej Êciany jamy nosa30. Przez
nast´pne tygodnie fa∏dy ∏àczà si´, tworzàc trzy
lub cztery grzebienie, ka˝dy z przednim (wst´-
pujàcym) i tylnym (zst´pujàcym) ramieniem; sà
od siebie oddzielone rowkami. Z pierwszego
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Ryc. 1. Prawy wyrostek haczykowaty (*), przewód nosowy
Êrodkowy (**), puszka sitowa (***), ma∏˝owina nosowa
Êrodkowa (****)

Ryc. 2. A. Prawy wyrostek haczykowaty (*) przyczepiony
do podstawy czaszki (**). Zachy∏ek koƒcowy po stronie le-
wej (***). B. Zachy∏ek koƒcowy po stronie lewej (***). C.
Widok do lewej zatoki czo∏owej po usuni´ciu zachy∏ka
koƒcowego lewego

Ryc. 3. Prawy wyrostek haczykowaty przyczepiony do pod-
stawy czaszki (*), lewy wyrostek haczykowaty przyczepio-
ny do ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej (**)

Ryc. 4. Wywini´ty lewy wyrostek haczykowaty (*)

Ryc. 5. Wywini´ty wyrostek haczykowaty po stronie pra-
wej (*), ma∏˝owina nosowa Êrodkowa prawa (**), przegro-
da nosa (***) 

Ryc. 6. Obustronne upowietrznienie wyrostków haczyko-
watych (*)
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grzebienia rozwija si´ grobla nosa (patrz wy˝ej)
i wyrostek haczykowaty, drugi prawdopodobnie
rozwija si´ w puszk´ sitowà, co jednak stanowi
temat dyskusji (patrz ni˝ej). Trzeci grzebieƒ jest
znany jako blaszka podstawna ma∏˝owiny noso-
wej Êrodkowej. Czwarty grzebieƒ jest niesta∏y,
ale rozwija si´ w ma∏˝owin´ nosowà górnà (i naj-
wy˝szà, jeÊli taka wyst´puje). Blaszka podstaw-
na ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej oddziela zato-
ki sitowe przednie od tylnych (znajdujàce si´ ku
ty∏owi od niej). Termin „blaszka podstawna/dol-
na” zaczerpni´to z terminologii anatomii chirur-
gicznej.

Ma∏˝owina nosowa Êrodkowa (ang. middle
turbinate) [1.5]: integralna cz´Êç koÊci sitowej,
zaopatrzona w liczne przyczepy. Z przodu i ku ty-
∏owi przyczepia si´ do bocznej Êciany jamy nosa,
ku górze ma pionowy przyczep do podstawy
czaszki na bocznej granicy z p∏ytkà bocznà blaszki
sitowej. Pionowy przyczep uk∏ada si´ w p∏asz-
czyênie oko∏oÊrodkowej strza∏kowej, tylny znaj-
duje si´ w p∏aszczyênie mniej wi´cej poziomej.
Przyczepy te sà po∏àczone przez fragment kost-
ny, w anatomii chirurgicznej nazywany blaszkà
podstawnà (patrz wy˝ej). Ta z kolei skr´ca si´
i uk∏ada w p∏aszczyênie czo∏owej; ma przyczep
do przyÊrodkowej Êciany oczodo∏u, dzieli komórki
i zachy∏ki zatok sitowych na grup´ przednià
i tylnà wzgl´dem blaszki podstawnej. Najbardziej
do przodu wysuni´ta cz´Êç ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej zlewa si´ ku do∏owi z groblà nosa, two-
rzàc tak zwanà pach´ (ang. axilla) (ryc. 9). Tylny
przyczep znajduje si´ na blaszce oczodo∏owej
i/lub przyÊrodkowej Êcianie szcz´ki. Natomiast
górny przyczep stanowi kontynuacj´ p∏ytki bocz-
nej blaszki sitowej.

Przewód nosowy Êrodkowy (ang. middle
meatus) [1.6]: obszar bocznej Êciany jamy nosa
ograniczony przyÊrodkowo przez ma∏˝owin´ noso-
wà Êrodkowà, do którego drenujà si´ zatoki sitowe
przednie, zatoka czo∏owa i szcz´kowa (ryc. 9).

Kompleks ujÊciowo-przewodowy (ang.
ostiomeatal complex) [1.7]: jednostka funkcjonal-
na i fizjologiczna ∏àczàca szczeliny i drogi odp∏ywu
przewodu nosowego Êrodkowego z kompleksem
sitowym przednim, zachy∏kiem czo∏owym i nad-
puszkowym oraz lejkiem sitowym12,37,38.

Zatoka szcz´kowa (ang. maxillary sinus) [6]:
szcz´ka sk∏ada si´ z trzonu i czterech wyrostków
– jarzmowego, czo∏owego, z´bodo∏owego i pod-
niebiennego. ¸àczy si´ z koÊcià czo∏owà, sitowà,
podniebiennà, nosowà, jarzmowà, ∏zowà, ma∏˝o-
winà nosowà dolnà, lemieszem, a tak˝e szcz´kà
przeciwnej strony. Zatoka szcz´kowa obejmuje
trzon szcz´ki; ma kszta∏t piramidy, której szczyt
wype∏nia wyrostek jarzmowy (tworzàc zachy∏ek
jarzmowy), a podstawa tworzy cz´Êç bocznej
Êciany jamy nosa. W Êcianie znajduje si´ du˝y
ubytek – rozwór szcz´kowy (patrz ni˝ej). Natu-
ralne ujÊcie zatoki szcz´kowej le˝y ku ty∏owi
od przewodu nosowo-∏zowego, u podstawy lejka
sitowego, i jest ograniczone przez odcinek wy-
rostka haczykowatego stanowiàcy przejÊcie jego
cz´Êci pionowej w poziomà [6.1] (ryc. 10). UjÊcie
zatoki jest zorientowane nieznacznie poza p∏asz-
czyzn´ przystrza∏kowà, skierowane ku ty∏owi;
zwykle wielkoÊci oko∏o 5 mm, choç mo˝e si´ wa-
haç od 3 do 10 mm; zmienny mo˝e byç tak˝e
jego kszta∏t i po∏o˝enie39,40. Górna Êciana zatoki
szcz´kowej tworzy w g∏ównej mierze dolnà Êcian´
oczodo∏u i jest przeci´ta przez kana∏ podoczodo-
∏owy (ryc. 11), w którego Êcianie mogà si´ znaj-

Ryc. 7. Wkl´s∏y wyrostek haczykowaty po stronie prawej –
zapadni´ty lejek sitowy, hipoplastyczna zatoka szcz´kowa
(*)

Ryc. 8. A. Grobla nosa jest najbardziej do przodu wysuni´-
tà cz´Êcià zatok sitowych przednich i mo˝e byç uwidocz-
niona w rynoskopii przedniej (w badaniu wewnàtrznoso-
wym) jako ma∏a wynios∏oÊç na bocznej Êcianie jamy nosa,
nieznacznie do przodu od przyczepu ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej (*). B. Komórka grobli nosa przed usuni´ciem.
C. Komórka grobli nosa po otwarciu
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dowaç naturalne ubytki (dehiscencje) [6.2] (ryc.
12). Przez kana∏ przebiega nerw podoczodo∏owy
wraz z naczyniami krwionoÊnymi. Otwiera si´
on na przedniej powierzchni szcz´ki w otworze
podoczodo∏owym.

Uwaga chirurgiczna: w niektórych przypad-
kach nerw podoczodo∏owy mo˝e byç przemiesz-
czony ku do∏owi i przyczepiony do górnej Êciany
oczodo∏u poprzez blaszk´ kostnà. Niekiedy jest
on znacznie przemieszczony, a otwór podoczo-
do∏owy znajduje si´ w dó∏ od do∏u nadk∏owego.
W tych przypadkach dost´p do zatoki szcz´kowej
przez dó∏ nadk∏owy mo˝e nie byç mo˝liwy, ist-
nieje bowiem ryzyko uszkodzenia nerwu podo-
czodo∏owego.

Âcian´ dolnà zatoki tworzy wyrostek z´bo-
do∏owy szcz´ki, który mo˝e byç przebity przez
korzenie drugiego z´ba przedtrzonowego i/lub
z´bów trzonowych. U doros∏ych dno zatoki
szcz´kowej le˝y Êrednio ok. 1,25 cm poni˝ej po-
ziomu jamy nosa. Na tylnej powierzchni koÊci
znajdujà si´ rynienki i jest ona poprzebijana
przez tylno-górne nerwy z´bodo∏owe. Âwiat∏o
zatoki bywa przedzielone przegrodami kostny-
mi, wywodzàcymi si´ z dna zatoki i/lub zwiàza-
nymi z kana∏em podoczodo∏owym (ryc. 13);
kompleks sitowy mo˝e wniknàç do jamy zatoki.
Unaczynienie zatoki pochodzi z t´tnicy szcz´ko-
wej przez t´tnic´ podoczodo∏owà, podniebiennà
wi´kszà (zst´pujàcà), tylno-górnà i przednio-
górnà t´tnic´ z´bodo∏owà.

Rozwór szcz´kowy (ang. maxillary hiatus)
[6.1.2]: du˝y naturalny otwór w przyÊrodkowej
wolnej Êcianie koÊci szcz´ki. Przy˝yciowo jest
w du˝ej mierze wype∏niony innymi strukturami
kostnymi, jak wyrostek haczykowaty (ku przodo-
wi), puszka sitowa (ku górze) czy ma∏˝owina
nosowa dolna (od przodu i góry), a tak˝e pokryty

Ryc. 9. Ma∏˝owina nosowa Êrodkowa lewa (*), przewód
nosowy Êrodkowy lewy (**), wyrostek haczykowaty lewy
(***)

Ryc. 11. Nerw podoczodo∏owy widziany przez du˝à antro-
stomi´ Êrodkowà

Ryc. 10. A. Uproszczony schemat struktur przewodu Êrodko-
wego po usuni´ciu ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej. 
1. Zatoka czo∏owa. 2. Zachy∏ek czo∏owy. 3. Wyrostek ha-
czykowaty ograniczajàcy lejek sitowy. 4. Rozwór pó∏ksi´-
˝ycowaty. 5. Puszka sitowa. 6. Zachy∏ek nadpuszkowy.
7. Zachy∏ek zapuszkowy. 8. Blaszka podstawna ma∏˝owiny
nosowej Êrodkowej. 

B. UjÊcie zatoki szcz´kowej prawej (nienaruszone)
oraz wyp∏yw wydzieliny ponad tylnym brzegiem ujÊcia (*)
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b∏onà Êluzowà i tkankà ∏àcznà. Lejek sitowy pro-
wadzàcy do ujÊcia zatoki szcz´kowej stanowi
jedyne fizjologiczne ujÊcie zatoki szcz´kowej,
chocia˝ do powstania dodatkowych ujÊç mogà
prowadziç przebicia przez obszary zmniejszonej
naturalnej opornoÊci w strukturach niekostnych
(patrz ni˝ej).

Rozwór pó∏ksi´˝ycowaty (dolny i górny)
(ang. semilunar hiatus inferior and superior)
[9.4, 9.4.1]: szczelina o sierpowatym kszta∏cie,
znajdujàca si´ pomi´dzy wkl´s∏ym, tylnym, wol-
nym brzegiem wyrostka haczykowatego a wypuk∏à,
przednià powierzchnià puszki sitowej, tworzàcà

wejÊcie do lejka sitowego30. Rozwór ten by∏ ory-
ginalnie opisany jako rozwór pó∏ksi´˝ycowaty
dolny; rozwór pó∏ksi´˝ycowaty górny to druga
szczelina ro˝kowatego kszta∏tu, po∏o˝ona po-
mi´dzy tylnà Êcianà puszki sitowej i blaszkà pod-
stawnà ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej, poprzez
którà mo˝na si´ dostaç do zachy∏ka zapuszkowego,
jeÊli on wyst´puje1,5.

Przednie i tylne ciemiàczka (ang. anterior
and posterior fontanelles) [6.8, 6.9]: obszary
w przyÊrodkowej Êcianie zatoki szcz´kowej znaj-
dujàce si´ tu˝ nad ma∏˝owinà nosowà dolnà, nie-
wype∏nione innymi strukturami kostnymi5.
Przednie ciemiàczko le˝y do przodu i do∏u
od wolnego brzegu wyrostka haczykowatego;
tylne znajduje si´ do ty∏u i do∏u. Zamkni´te sà
one b∏onà Êluzowà oraz tkankà ∏àcznà; przez
ciàg∏oÊç ∏àczà si´ z okostnà zatoki szcz´kowej.
Mogà si´ w nich znajdowaç dodatkowe otwory
(ryc. 14,15), które mo˝na spotkaç u 5% zdrowej

Ryc. 12A i B. Nerw podoczodo∏owy mo˝e byç przemiesz-
czony ku do∏owi i przyczepiony do górnej Êciany zatoki
szcz´kowej za pomocà blaszki kostnej (*)

Ryc. 13A i B. Przegrody kostne we wn´trzu zatoki szcz´ko-
wej wywodzàce si´ z dna zatoki i/lub cz´sto zwiàzane z ob-
szarem kana∏u podoczodo∏owego (*)
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populacji i u 25% pacjentów z przewlek∏ym za-
paleniem nosa i zatok30 [6.1.1]. Ârednica otwo-
rów dodatkowych waha si´ od wielkoÊci g∏ówki
szpilki do 1 cm; wi´kszoÊç z nich wyst´puje
w ciemiàczku tylnym.

Uwaga chirurgiczna: naturalne ujÊcie zatoki
szcz´kowej znajduje si´ pomi´dzy przednim
i tylnym ciemiàczkiem zatoki szcz´kowej i zwy-
kle nie mo˝na go uwidoczniç za pomocà optyki
0° bez usuni´cia wyrostka haczykowatego –
g∏ównie z powodu jego skoÊnej orientacji
w p∏aszczyênie strza∏kowej; najcz´Êciej udaje si´
zobaczyç dodatkowe ujÊcie (pod warunkiem bra-
ku wczeÊniejszej ingerencji chirurgicznej).

Puszka sitowa (ang. ethmoidal bulla) [9.5]:
najwi´ksza komórka sitowia przedniego, która
mo˝e nie byç w pe∏ni rozwini´ta lub jest zupe∏-
nie niewykszta∏cona (w 8% przypadków19; ryc.
16). Opisano jej wiele wariantów; najcz´Êciej
puszka sitowa otwiera si´ pojedynczym ujÊciem
do rozworu pó∏ksi´˝ycowatego górnego lub za-

chy∏ka zapuszkowego (68%)41, rzadziej do lejka
sitowego (3%). W innych przypadkach mo˝e wy-
st´powaç wiele komórek z licznymi otworami,
z których jeden zawsze uchodzi do rozworu pó∏-
ksi´˝ycowatego górnego (98,4%). Przednia po-
wierzchnia puszki sitowej tworzy tylnà granic´
rozworu pó∏ksi´˝ycowatego dolnego, lejka sito-
wego i zachy∏ka czo∏owego (patrz dalej)30. Powy-
˝ej przedstawiono po∏o˝enie puszki sitowej
wzgl´dem t´tnicy sitowej przedniej (ryc. 17).

Uwaga chirurgiczna: jeÊli puszka jest ma∏o
upowietrzniona lub w ogóle nie jest upowietrznio-
na, bezpoÊrednio zagro˝ona jest przyÊrodkowa
Êciana oczodo∏u. JeÊli puszka sitowa jest upo-
wietrzniona w górnej cz´Êci, chirurg powinien
ponadto zwróciç uwag´ na podstaw´ czaszki.

Zachy∏ek nadpuszkowy (ang. suprabullar
recess) [9.5.3]: jeÊli puszka sitowa si´ga poziomu
stropu zatok sitowych, tworzy tylne ograniczenie
zachy∏ka czo∏owego; jeÊli tak nie jest, pojawia si´
zachy∏ek nadpuszkowy (ryc. 18–19) pomi´dzy

Ryc. 14. Dodatkowe ujÊcie w przednim ciemiàczku (*),
paradoksalne wygi´cie ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej (**)

Ryc. 15. Dodatkowe ujÊcia w tylnym ciemiàczku (*), ujÊcie
zatoki szcz´kowej lewej (**)

Ryc. 16. Powi´kszona puszka sitowa (*) 

Ryc. 17. Puszka sitowa i jej po∏o˝enie wzgl´dem (*), t´tni-
cy sitowej przedniej(**) 
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górnà powierzchnià puszki sitowej a stropem si-
towia5,30. Tym samym zachy∏ek nadpuszkowy jest
przestrzenià powietrznà ograniczonà od do∏u
przez górnà powierzchni´ puszki sitowej, przy-
Êrodkowo przez ma∏˝owin´ nosowà Êrodkowà,
bocznie przez blaszk´ oczodo∏owà, a od góry
przez strop sitowia. Ponadto do boku mo˝e two-
rzyç szczelin´ zawierajàcà powietrze, wnikajàcà
nad oczodó∏, zwanà zachy∏kiem nadoczodo∏o-
wym (ryc. 20).

Zachy∏ek zapuszkowy (ang. retrobullar
recess) [9.5.4]: tworzy go tylna powierzchnia
puszki sitowej oddzielona od blaszki podstawnej
ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej. Zachy∏ek stano-
wi przestrzeƒ oddzielajàca obie struktury42,
przyÊrodkowo ograniczona ma∏˝owinà nosowà
Êrodkowà, a bocznie blaszkà oczodo∏owà. Ucho-
dzi on przyÊrodkowo do przewodu Êrodkowego
poprzez rozwór pó∏ksi´˝ycowaty górny. Zachy∏ki
zapuszkowy i nadpuszkowy mogà byç po∏àczone
lub rozdzielone blaszkami kostnymi. OkreÊlano
je wspólnym terminem „zatoka boczna”, jednak
obecnie od tej nazwy odstàpiono1. Oddzielne
i niewielkie zachy∏ki zapuszkowe znajdowano
w badaniach autopsyjnych w 93,8% przypad-
ków, natomiast pojedyncze, niewielkie zachy∏ki
nadpuszkowe opisano u 70,9% w pojedynczym
badaniu na zw∏okach20,43.

Lejek sitowy (ang. ethmoidal infundibulum)
[9.6]: trójwymiarowa przestrzeƒ w b∏´dniku si-
towym bocznej Êciany jamy nosa30. Jej boczne
odgraniczenie stanowi blaszka oczodo∏owa,
okresowo uzupe∏niona przez wyrostek czo∏owy
szcz´ki i koÊç ∏zowà w cz´Êci przednio-górnej5.
Tylna granica to przednia powierzchnia puszki
sitowej oraz ujÊcie lejka komunikujàce si´ z prze-
wodem nosowym Êrodkowym przez rozwór pó∏-

Ryc. 18. Obj´ty stanem chorobowym zachy∏ek nadpuszko-
wy (*), po∏o˝ony pomi´dzy górnà cz´Êcià puszki sitowej
(**) i stropem zatok sitowych (***)

Ryc. 20. Zachy∏ek nadpuszkowy (*), od którego mo˝e roz-
ciàgaç si´ powy˝ej oczodo∏u szczelina powietrzna. Jest to
zachy∏ek nadoczodo∏owy (**), wczeÊniej zwany komórkà
nadoczodo∏owà; puszka sitowa (***) 

Ryc. 19. Schematyczny rysunek struktur w p∏aszczyênie
osiowej, przechodzàcej przez przedni odcinek blaszki pod-
stawnej ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej (czerwony). Zielony:
wyrostek haczykowaty, ˝ó∏ty: puszka sitowa, niebieski:
blaszka podstawna ma∏˝owiny nosowej górnej. s – przegroda
nosa, cm – ma∏˝owina nosowa Êrodkowa, dnl – przewód
nosowo-∏zowy, lp – blaszka oczodo∏owa, be – puszka sitowa.
1. Rozwór pó∏ksi´˝ycowaty (dolny). 2. Lejek sitowy. 3. Rozwór
pó∏ksi´˝ycowaty górny. 4. Zachy∏ek zapuszkowy

dni

2

be

4

Ip

cm

cm

s

5

3

1



www.magazynorl.pl 17

▲

ksi´˝ycowaty dolny. PrzyÊrodkowà powierzchni´
lejka sitowego tworzy wyrostek haczykowaty,
a jego przedni przyczep do bocznej Êciany jamy
nosa ogranicza pod kàtem ostrym Êlepy koniec
lejka sitowego. Anatomia górnej cz´Êci lejka zale˝y
wi´c od górnego przyczepu wyrostka haczykowa-
tego. Je˝eli wyrostek haczykowaty przyczepia si´
do podstawy czaszki (ryc. 21) lub ma∏˝owiny noso-
wej Êrodkowej (ryc. 22), lejek sitowy przechodzi ku
górze w zachy∏ek czo∏owy. JeÊli wyrostek haczyko-
waty przyczepia si´ do blaszki oczodo∏owej (ryc.
21), to lejek sitowy koƒczy si´ Êlepo w zachy∏ku
koƒcowym (patrz ni˝ej). Zatoka szcz´kowa otwiera
si´ do lejka sitowego zwykle w jego jednej trzeciej
cz´Êci dolnej9.

Zachy∏ek koƒcowy (ang. terminal recess)
lejka sitowego [9.6.1]: utworzony jest przez gór-
ny przyczep wyrostka haczykowatego, po∏àczony
z blaszkà oczodo∏owà lub groblà nosa. Taka kon-
figuracja przyczepu wyrostka haczykowatego
tworzy Êlepe, górne zakoƒczenie lejka sitowego
(ryc. 2 A-C).

Zachy∏ek czo∏owy (ang. frontal recess) [9.7]:
najbardziej przednio-górna cz´Êç zatok sitowych
przednich, znajdujàca si´ tu˝ poni˝ej wejÊcia
do zatoki czo∏owej (zdefiniowane poni˝ej; termin
ró˝nie definiowany przez wiele dekad i nadal
dyskusyjny). Czasem u˝ywa si´ synonimu „dro-
ga drena˝u zatoki czo∏owej”, ale drena˝ z zatoki
czo∏owej przez zachy∏ek czo∏owy jest z∏o˝ony
i podlega zmianom przez uk∏ad komórek po-
wietrznych znajdujàcych si´ w jego obr´bie,
a tak˝e warianty przyczepu wyrostka haczyko-
watego44 (ryc. 21–23). OkreÊlenia „zachy∏ek

Ryc. 21. Je˝eli wyrostek haczykowaty (niebieska linia
po stronie prawej) przyczepia si´ do podstawy czaszki, lejek
sitowy stanowi przed∏u˝enie zachy∏ka czo∏owego ku do∏owi
(˝ó∏ta linia). Je˝eli wyrostek haczykowaty (niebieska linia
po stronie lewej) przyczepia si´ do blaszki oczodo∏owej, to le-
jek sitowy koƒczy si´ ku górze Êlepo zachy∏kiem koƒcowym.
Zatoka szcz´kowa otwiera si´ do lejka sitowego, a sp∏yw za-
toki czo∏owej (˝ó∏ta linia po stronie lewej) znajduje si´ przy-
Êrodkowo w stosunku do wyrostka haczykowatego

Ryc. 22. Je˝eli wyrostek haczykowaty (niebieska linia) przy-
czepia si´ do ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej, lejek sitowy po-
zostaje w ∏àcznoÊci ku górze z zachy∏kiem czo∏owym (˝ó∏ta li-
nia), a sp∏yw zatoki czo∏owej znajduje si´ bocznie wzgl´dem
wyrostka haczykowatego (jak po stronie prawej na ryc. 21)

Ryc. 23. U pacjenta z agenezjà zatoki czo∏owej zachy∏ek czo-
∏owy jest „pusty”, bez ̋ adnej komórki wpuklajàcej si´ w jego
obr´b. Dla lepszego zrozumienia w bardzo uproszczony spo-
sób oznaczono w p∏aszczyênie strza∏kowej zachy∏ek czo∏owy
w kszta∏cie odwróconego lejka (niebieskie wype∏nienie)

Ryc. 24. W uj´ciu trójp∏aszczyznowym zachy∏ek czo∏owy si´-
ga podstawy czaszki (przedni odcinek stropu sitowia) u góry,
ku ty∏owi graniczy z przednià powierzchnià puszki sitowej,
do przodu si´ga grobli nosa, a ku do∏owi przechodzi w lejek
sitowy
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czo∏owy” i „droga drena˝u zatoki czo∏owej” zwy-
kle odnoszà si´ do oddzielnych przestrzeni. Wej-
Êcie do zatoki czo∏owej najlepiej uwidoczniç
w przekrojach strza∏kowych w TK; tutaj kontur
zatoki czo∏owej i zachy∏ka czo∏owego przypomi-
na kszta∏tem klepsydr´, której przew´˝enie sta-
nowi wejÊcie do zatoki czo∏owej19 (ryc. 24).

Zachy∏ek czo∏owy jest ograniczony od ty∏u
przez przednià Êcian´ puszki sitowej (jeÊli ta si´ga
podstawy czaszki), od przodu i do∏u przez grobl´
nosa, bocznie przez blaszk´ oczodo∏owà, a od do-
∏u przez zachy∏ek koƒcowy lejka sitowego, jeÊli
on wyst´puje. Je˝eli wyrostek haczykowaty
przyczepia si´ do podstawy czaszki lub kieruje
si´ przyÊrodkowo, to zachy∏ek czo∏owy otwiera
si´ bezpoÊrednio do lejka sitowego.

Termin „ujÊcie” (ostium) zastosowany w celu
okreÊlenia wejÊcia do zatoki czo∏owej jest niepo-
prawny, gdy˝ zak∏ada dwuwymiarowà struktur´
[10.6]. Odstàpiono od stosowania terminu
„przewód nosowo-czo∏owy” lub „przewód czo∏o-
wo-nosowy”, poniewa˝ droga drena˝u z zatoki
czo∏owej nie jest w rzeczywistoÊci przewodem
[9.7.3, 9.7.6].

Uwaga chirurgiczna: zachy∏ek czo∏owy mo˝-
na przeÊledziç w trzech p∏aszczyznach na ska-
nach TK, ale najlepiej uwidoczniç go w projek-
cjach strza∏kowych. W badaniu endoskopowym
w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci przypadków dost´p
do zatoki czo∏owej znajduje si´ przyÊrodkowo
do przyczepu wyrostka haczykowatego.

Upowietrznione struktury wpuklajàce si´
w obr´b zachy∏ka czo∏owego mogà byç widoczne
jako rozszerzenie grobli nosa, puszki sitowej lub
jako zachy∏ek koƒcowy lejka sitowego (ryc. 25).
JeÊli te komórki nie dochodzà do zatoki czo∏owej,
nazywa si´ je „przednimi komórkami” sitowymi;
jeÊli wchodzà do zatoki czo∏owej, powinno si´ je
nazywaç czo∏owo-sitowymi.

Komórki czo∏owo-sitowe (ang. fronto-
ethmoidal cells) [10.3]: klasyfikacji tych komórek
towarzyszy∏o wiele dyskusji45,46. Proponujemy
nast´pujàcà klasyfikacj´: komórki przednie (ryc.
26) lub tylne (ryc. 27), przyÊrodkowe (ryc. 28)
lub boczne w stosunku do zachy∏ka czo∏owego i
wewn´trznych Êcian zatoki czo∏owej. Zgodnie
z tà propozycjà wewnàtrzzatokowa przegrodowa
komórka to komórka przyÊrodkowa czo∏owo-sito-
wa. Taka klasyfikacja zatem zast´puje stosowane
wczeÊniej okreÊlenie „puszka czo∏owa„28,47.

Zachy∏ek nadoczodo∏owy (ang. supraorbital
recess) [9.5.5]: boczne poszerzenie zachy∏ka
nadpuszkowego (patrz powy˝ej) lub te˝ inna
upowietrzniona cz´Êç stropu sitowia ponad
oczodo∏em.

Ryc. 25. Z powodu z∏o˝onoÊci sitowia u tego pacjenta nie
jest mo˝liwe nazwanie ka˝dej przestrzeni powietrznej
i struktury wchodzàcej w sk∏ad tego kompleksu. Szczegól-
nie trudno przeÊledziç przestrzeƒ zachy∏ka czo∏owego, je-
Êli nie sà dost´pne skany TK w p∏aszczyênie czo∏owej
i strza∏kowej

Ryc. 26. Komórka czo∏owo-sitowa przednia (*)

Ryc. 27. Komórka czo∏owo-sitowa tylna (*)
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Dyskusja: zdaniem niektórych autorów jest
to oddzielna szczelina lub komórka48.

Uwaga chirurgiczna: korzystajàc z TK
do identyfikacji i poznania tej okolicy trzeba u˝y-
waç przekrojów czo∏owych, ˝eby móc zidentyfi-
kowaç relacje zatoki czo∏owej, zachy∏ka czo∏o-
wego i przewodu nosowego Êrodkowego. Nale˝y
ponadto odnieÊç te obrazy do obrazów w p∏asz-
czyznach strza∏kowych, na których okreÊla si´
stosunek zatoki czo∏owej, dziobu czo∏owego,
grobli nosa i puszki sitowej.

Uwaga chirurgiczna: ˝eby odnaleêç drog´
drena˝u z zatoki czo∏owej, trzeba zidentyfikowaç
komórki w obr´bie zachy∏ka czo∏owego. Wa˝ne,
aby doceniç i zrozumieç z∏o˝onoÊç anatomii,
a nie jedynie stosowanej klasyfikacji!

Dziób czo∏owy (ang. frontal beak) [10.7]:
gruba koÊç stanowiàca pod∏o˝e nasady nosa; zawiera
wyrostek nosowy koÊci czo∏owej przyÊrodkowo,
wyrostek czo∏owy szcz´ki bocznie49; potencjalnie
wsparty przez koÊç nosowà od do∏u i przodu (ryc. 29).

Zatoka czo∏owa (ang. frontal sinus) [10]:
koÊç czo∏owa tworzy strop oczodo∏u i uzupe∏nia
strop kompleksu sitowego pozostawiajàcy wy-
cisk na dolnej powierzchni koÊci. KoÊç jest upo-
wietrzniona przez zatoki czo∏owe, które we-
wnàtrz- i mi´dzyosobniczo ró˝nià si´ znacznie
wielkoÊcià, kszta∏tem, po∏o˝eniem wewnàtrzza-
tokowej przegrody, obecnoÊcià dodatkowych
przegród i komórek (ryc. 30). Zatoka czo∏owa
jest unaczyniona przez ga∏´zie t´tnicy nadoczo-
do∏owej i sitowej przedniej.

Uwaga chirurgiczna: bezzastawkowe ˝y∏y
ÊródkoÊçca zatoki czo∏owej drenujà si´ do zatok
˝ylnych strza∏kowej i klinowo-ciemieniowej,
przez co u∏atwiajà wewnàtrzczaszkowe rozprze-
strzenianie si´ ostrych bakteryjnych zapaleƒ
zatoki czo∏owej.

Szczelina w´chowa (ang. olfactory cleft) [4]:
cz´Êç górnej przestrzeni jamy nosa, gdzie znajduje
si´ wi´ksza cz´Êç nab∏onka w´chowego. Jest to
powierzchnia o ró˝nej wielkoÊci, ograniczona
od góry przez p∏ytk´ sitowà, przyÊrodkowo przez
górnà cz´Êç przegrody nosa, bocznie przez górnà
cz´Êç przyÊrodkowej powierzchni ma∏˝owiny no-
sowej Êrodkowej oraz przez ma∏˝owin´ nosowà
górnà.

Rowek w´chowy (ang. olfactory fossa)
[17.1]: zawiera opuszk´ w´chowà oraz pasma
w´chowe. Jest ograniczony od do∏u przez blasz-
k´ sitowà, bocznie przez p∏ytk´ bocznà blaszki
sitowej, przyÊrodkowo przez grzebieƒ koguci
(ryc. 31). Ró˝nice w g∏´bokoÊci rowków w´cho-
wych mi´dzy stronami wyst´pujà u 11% m´˝-
czyzn w porównaniu z 2% u kobiet50.

Ryc. 28. A. Komórka czo∏owo-sitowa przyÊrodkowa.  
B. Widok pooperacyjny

Ryc. 29. Dziób nosowy (*)

Ryc. 30. Zatoki czo∏owe mogà byç zró˝nicowane mi´dzy-
osobniczo i wewnàtrzosobniczo na podstawie: pneumatyza-
cji (* – aplazja), rozmiaru, kszta∏tu, po∏o˝enia wewnàtrzzato-
kowych przegród, jak równie˝ z powodu obecnoÊci innych
przegród i komórek
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Ryc. 31. Szczelina w´chowa (*) obejmuje ró˝norodny ob-
szar, ale jest ograniczona od góry przez p∏ytk´ sitowà,
przyÊrodkowo przez górnà cz´Êç przegrody nosa, bocznie
przez górnà cz´Êç przyÊrodkowej powierzchni ma∏˝owiny
nosowej Êrodkowej i górnej

Ryc. 32. P∏ytka boczna (*) blaszki sitowej jest jednà z naj-
cieƒszych cz´Êci podstawy czaszki. W tym przypadku
blaszka boczna jest bardzo krótka, co powoduje sp∏aszcze-
nie do∏u w´chowego (1–3 mm) (30%). T´tnica sitowa
przednia (**). Widoczne wczeÊniejsze antrostomie dolne

Ryc. 33. W tym przypadku p∏ytka boczna (*) jest d∏u˝sza,
tworzàc umiarkowanie g∏´boki dó∏ w´chowy (4–7 mm)
(49%). T´tnica sitowa przednia (**). Blaszka oczodo∏owa
(***)

Ryc. 36. Grzebieƒ koguci (*) (wariant upowietrzniony)
znajduje si´ z przodu, w linii poÊrodkowej powy˝ej blaszek
sitowych

Ryc. 35. P∏ytka boczna (*) tworzy ró˝ny stopieƒ zakrzywie-
nia w kierunku stropu sitowia; mo˝e istnieç asymetria
w wysokoÊci stropu wynikajàca z ró˝nych jej wysokoÊci.
Wyst´powanie tej asymetrii oszacowano na 10–30% w po-
pulacji kaukaskiej. T´tnica sitowa przednia (**)

Ryc. 34. P∏ytka boczna (*) blaszki sitowej jest jednà z cieƒ-
szych cz´Êci podstawy czaszki. W tym przypadku jest bar-
dzo d∏uga i tworzy g∏´boki dó∏ w´chowy (21%)
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Blaszka sitowa (ang. cribriform plate) [17.2]:
cz´Êç przedniego obszaru podstawy czaszki, przez
którà przechodzà w∏ókna w´chowe ze szczeliny
w´chowej do rowka w´chowego. Jest ograniczo-
na od przodu przez dolnà cz´Êç koÊci nosowych
i czo∏owej, ku ty∏owi graniczy z przednim wy-
rostkiem koÊci klinowej, przyÊrodkowo z prze-
grodà nosa, a bocznie – z ma∏˝owinà nosowà
górnà i Êrodkowà. P∏ytka boczna blaszki sitowej
jest jednà z najcieƒszych cz´Êci podstawy czasz-
ki [17.2.2]. WysokoÊç p∏ytki bocznej, a tym sa-
mym g∏´bokoÊç rowka w´chowego, ró˝ni si´
znacznie i jest podzielona zgodnie z klasyfikacjà
Kerosa na trzy typy51 (ryc. 32–34):

■ bardzo krótka; rowek w´chowy jest prawie
p∏aski (1–3 mm) (30%) (ryc. 32),

■ umiarkowanie d∏uga; rowek w´chowy jest 
umiarkowanie g∏´boki (4–7 mm) (49%) 
(ryc. 33),

■ bardzo d∏uga (8–16 mm); rowek w´chowy 
jest bardzo g∏´boki (21%)52,53 (ryc. 34).

Istniejà ró˝nice w wysokoÊci p∏ytki bocznej
blaszki sitowej w grupach etnicznych, np. p∏yt-
sze rowki w´chowe by∏y opisywane w populacji
malezyjskiej54. WysokoÊç p∏ytki bocznej zmienia
si´ równie˝ w wymiarze przednio-tylnym, ule-
gajàc skróceniu ku ty∏owi. Ponadto p∏ytka boczna
wykazuje zró˝nicowany stopieƒ zakrzywienia
w kierunku stropu sitowia. W populacji kauka-
skiej oszacowano, ̋ e asymetria wysokoÊci stropu
na skutek ró˝nic wysokoÊci p∏ytki bocznej wyst´-
puje w 10–30% przypadków55-57 (ryc. 35).

Uwaga chirurgiczna: odmiennoÊci budowy
anatomicznej oraz cienka koÊç powodujà, ˝e jest
to obszar o najwi´kszym ryzyku uszkodzenia
i wywo∏ania p∏ynotoku instrumentami chirur-
gicznymi.

Grzebieƒ koguci (ang. crista galli) [17.4]:
umiejscowiony jest z przodu, w linii poÊrodkowej
ponad blaszkà sitowà. Sierp mózgu przyczepia
si´ do jego cienkiego i nieznacznie zakrzywione-
go brzegu tylnego, natomiast przedni krótszy
i grubszy brzeg ∏àczy si´ z koÊcià czo∏owà po-
przez 2 ma∏e skrzyd∏a, uzupe∏niajàc tym samym
brzegi otworu Êlepego. Grzebieƒ koguci jest
upowietrzniony u 13% pacjentów. Upowietrz-
nienie pochodzi z prawej albo z lewej zatoki czo-
∏owej28 (ryc. 36).

Strop zatok sitowych (ang. ethmoidal roof)
[17.3]: powierzchnia oczodo∏owa koÊci czo∏owej
tworzy g∏ównà cz´Êç stropu kompleksu sitowego;
na dolnej powierzchni znajdujà si´ wyciski poje-
dynczych komórek sitowych i szczelin. Strop zatok
sitowych przyÊrodkowo uzupe∏nia blaszka sitowa.

T´tnica sitowa przednia (ang. anterior
ethmoidal artery) [7.4]: ga∏àê t´tnicy ocznej;

przechodzi pomi´dzy mi´Êniem górnym skoÊnym
i przyÊrodkowym prostym przez otwór sitowy
przedni do przedniego kompleksu sitowego, przez
który przechodzi na poziomie stropu albo 5 mm
poni˝ej jego poziomu w krezce z b∏ony Êluzowej
lub cienkiej blaszki kostnej (ryc. 17, 32–35).
W ponad 40% przypadków w blaszce kostnej mo-
gà byç widoczne wrodzone ubytki w dolnej po-
wierzchni58. T́ tnica przebiega poprzecznie przez
strop, cz´sto skoÊnie w kierunku od tylno-bocz-
nego do przednio-przyÊrodkowego; t´tnic´ naj-
cz´Êciej znajduje si´ w zachy∏ku nadpuszkowym
(85%), jednak nie bezpoÊrednio za otworem za-
toki czo∏owej, jak cz´sto si´ sugeruje. Zgodnie
z szacunkami, Êrednia odleg∏oÊç od tylnego brze-
gu otworu zatoki czo∏owej do t´tnicy wynosi
11 mm (6–15 mm)59. ZmiennoÊci zale˝à od stop-
nia upowietrznienia tego obszaru; w przypadku
obecnoÊci zachy∏ka nadpuszkowego jest bardzo
prawdopodobne, ˝e t´tnica b´dzie wyekspono-
wana na jego tylnym brzegu. Nast´pnie t´tnica
przechodzi do przedniego do∏u czaszki przez
p∏ytk´ bocznà blaszki sitowej lub w miejscu jej
przyczepu do koÊci czo∏owej. Po wejÊciu do wn´-
trza czaszki skr´ca ku przodowi, tworzàc rowek
w p∏ytce bocznej, tzw. bruzd´ t´tnicy sitowej
przedniej, aby nast´pnie wejÊç ponownie do ja-
my nosa przez blaszk´ sitowà60. D∏ugoÊç bruzdy
mo˝e si´ wahaç mi´dzy 3 a 16 mm. T́ tnica sito-
wa przednia ma odga∏´zienia do jamy nosa, któ-
re zaopatrujà przednio-górnà cz´Êç przegrody
nosa oraz ma∏˝owin´ nosowà Êrodkowà, a tak˝e
t´tnic´ oponowà przednià, wst´pujàcà do jamy
czaszki.

Ryc. 37. T´tnica sitowa tylna zwykle przechodzi wewnàtrz
stropu zatok sitowych tylnych, do przodu od górnej cz´Êci
przedniej Êciany zatoki klinowej. W 25–50% przypadków
jest otoczona warstwà korowà; bruzda tej t´tnicy (*) jest
rozpoznawalna na przekrojach czo∏owych TK
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Uwaga chirurgiczna: ze wzgl´du na liczne
zmiennoÊci przebiegu t´tnicy nie nale˝y jej trakto-
waç jako punkt topograficzny podczas procedur
endoskopowych, szczególnie do lokalizowania
otworu zatoki czo∏owej.

Uwaga chirurgiczna: tomograficzne punkty
topograficzne u∏atwiajàce lokalizacj´ t´tnicy si-
towej przedniej:

■ bruzda t´tnicy sitowej przedniej: jedyna 
dobrze zdefiniowana, otoczona warstwà 
korowà przerwa w cz´Êci przedniej blaszki 
oczodo∏owej (ryc. 32–35),

■ p∏aszczyzna przechodzàca przez tylny od-
cinek ga∏ki ocznej i przez koƒcowe 5 mm 
grzebienia koguciego,

■ czo∏owa p∏aszczyzna, gdzie mi´sieƒ skoÊny
górny i przyÊrodkowy prosty majà naj-
wi´kszà Êrednic´.

Uwaga chirurgiczna: nale˝y operowaç z du˝à
ostro˝noÊcià w pobli˝u t´tnicy sitowej przedniej,
szczególnie przy u˝yciu instrumentów zasila-
nych, poniewa˝ uszkodzenie t´tnicy mo˝e powo-
dowaç jej retrakcj´ w obr´b oczodo∏u i powsta-
nie krwiaka wewnàtrzoczodo∏owego.

Uwaga chirurgiczna: je˝eli wyst´puje silne
krwawienie z nosa, a t´tnica klinowo-podniebien-
na zosta∏a ju˝ podwiàzana, nale˝y braç pod uwag´
przednie ga∏´zie nosowe t´tnicy sitowej przedniej
jako dodatkowe êród∏o krwawienia.

Uwaga chirurgiczna: samoistny p∏ynotok
nosowy cz´sto lokalizuje si´ w pobli˝u miejsca,
gdzie t´tnica sitowa przednia przechodzi przez
blaszk´ sitowà.

T́ tnica sitowa tylna (ang. posterior ethmoidal
artery) [7.6]: przechodzi przez kana∏ sitowy tylny
do przedniego do∏u czaszki i dzieli si´ na boczne
i przyÊrodkowe ga∏´zie zaopatrujàce górnà cz´Êç
odcinka tylnego przegrody nosa oraz bocznej
Êciany jamy nosa; zwykle przecina strop sitowia
do przodu od najbardziej wysuni´tej górnej
cz´Êci przedniej Êciany zatoki klinowej. Mniej
nara˝ona jest podczas procedur chirurgicznych,
poniewa˝ prawie nigdy nie mo˝na jej napotkaç
poni˝ej poziomu podstawy czaszki. W 25–50%
przypadków bruzd´ t´tnicy otoczonà warstwà
korowà mo˝na zidentyfikowaç w obrazach TK
na przekrojach czo∏owych (ryc. 37).

W piÊmiennictwie opisano odmiennoÊci za-
równo w przebiegu, jak i liczbie t´tnic sitowych
tylnych. T́ tnica nie wyst´puje po jednej stronie
lub po obu stronach odpowiednio u 14 i 2% osób;
u 45% mo˝e wyst´powaç w wi´kszej liczbie na-
czyƒ15,61-64.

Ârednia odleg∏oÊç pomi´dzy t´tnicà sitowà
przednià, tylnà i kana∏em wzrokowym zgodnie
z danymi z piÊmiennictwa wynosi odpowiednio:
24, 12 i 6 mm65, a ostatnie doniesienia podajà
nawet: 23, 10 i 4 mm62. Istniejà znaczne prze-
dzia∏y wymiarowe dla ka˝dej odleg∏oÊci wraz ze
znacznym zachodzeniem na siebie ich granic.

Uwaga chirurgiczna: jeÊli ostre, intensywne
krwawienie wyst´puje na poziomie tylnego odcin-
ka stropu sitowia, nale˝y uwa˝aç, ̋ e istnieje szcze-
lina w podstawie czaszki do czasu, a˝ zostanie to
wykluczone podczas szczegó∏owego badania.

Otwór klinowo-podniebienny (ang. spheno-
palatine foramen) [3]: jest zlokalizowany
na bocznej Êcianie jamy nosa, ograniczony
od góry przez trzon koÊci klinowej, z przodu
przez wyrostek oczodo∏owy koÊci podniebiennej,

Ryc. 38. Otwór klinowo-podniebienny (*) i wychodzàca
z niego t´tnica mo˝e si´ znajdowaç na bocznej Êcianie ja-
my nosa; otwór jest ograniczony od góry przez trzon koÊci
klinowej, z przodu przez wyrostek oczodo∏owy koÊci pod-
niebiennej, z ty∏u przez wyrostek klinowy, a poni˝ej przez
górnà granic´ blaszki pionowej koÊci podniebiennej.
Przedni brzeg otworu jest zwiàzany z projekcjà koÊci pod-
niebiennej, okreÊlonà w anatomii chirurgicznej jako „grze-
bieƒ sitowy” (**). Zatoka szcz´kowa (***)

Ryc. 39. Przewód nosowy górny (*) i ma∏˝owina nosowa
górna (**), która jest upowietrzniona
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z ty∏u przez wyrostek klinowy, a poni˝ej przez
górnà granic´ blaszki pionowej koÊci podnie-
biennej. Przedni brzeg otworu jest zwiàzany
z wystajàcym fragmentem kostnym koÊci pod-
niebiennej, okreÊlanym w anatomii chirurgicz-
nej jako „grzebieƒ sitowy” (ryc. 38), do którego
przyczepia si´ tylno-dolna podstawa ma∏˝owiny
nosowej Êrodkowej; jest on zró˝nicowany
pod wzgl´dem lokalizacji i rozmiaru66,67. W wi´k-
szoÊci przypadków otwór klinowo-podniebienny
otwiera si´ do przewodu nosowego Êrodkowego
i górnego. Przez otwór wychodzà t´tnica (t´tni-
ce) i ˝y∏y skrzyd∏owo-podniebienne oraz nerw
nosowo-podniebienny. T́ tnica klinowo-podnie-
bienna jest koƒcowà ga∏´zià t´tnicy szcz´kowej.
Zwykle dzieli si´ powy˝ej otworu na dwie g∏ów-
ne ga∏´zie: nosowà tylnà bocznà oraz przegrodo-
wà tylnà68; w 39% dzieli si´ przed otworem na 2
lub 3 pnie naczyniowe68,69. W innych badaniach

Ryc. 40. A. Zachy∏ek klinowo-sitowy (*), ma∏˝owina noso-
wa górna (**) i zatoki sitowe tylne (***). B. UjÊcie zatoki
klinowej (*). Strona prawa

Ryc. 41. Zatoka klinowa: zatoka przedsiod∏owa szerzy si´
a˝ do przedniej kostnej Êciany (*) do∏u przysadki (**)

Ryc. 42. Zatoka klinowa (*), szerzàca si´ ku ty∏owi od do∏u
przysadki (**). Stok (***)

Ryc. 43. Z∏o˝ona anatomia zatoki klinowej z rozleg∏à pneu-
matyzacjà. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara: 1. (Uwy-
puklenie) nerwu wzrokowego. 2. Upowietrzniony wyrostek
pochy∏y. Warto zwróciç uwag´, ˝e w przeciwieƒstwie do za-
chy∏ka wzrokowo-t´tniczego tu upowietrznienie w kierun-
ku wyrostka pochy∏ego przedniego idzie do góry od nerwu
wzrokowego. 3. Otwór okràg∏y. 4. Nerw skrzyd∏owy (n. Vi-
diana). JeÊli poziom skanów osiowych TK przechodzi obu-
stronnie przez otwory okràg∏e, odpowiadajàce sobie kana∏y
sà widoczne po obu stronach (strza∏ki). Zwróç uwag´ na ob-
raz nerwów skrzyd∏owych (Vidiana) w kana∏ach skrzyd∏o-
wych przypominajàcych „oczy kraba”. Po stronie lewej wi-
doczne jest pogrubienie koÊci zwiàzane z d∏ugotrwa∏ym
przewlek∏ym zapaleniem zatoki klinowej

opisano wyst´powanie od 1 do 10 ga∏´zi; Êrednio
3–4 ga∏´zie70. Mogà one przebiegaç powy˝ej lub
poni˝ej grzebienia sitowego; u wi´kszoÊci (> 97%)
osób wyst´pujà 2 ga∏´zie lub wi´cej przyÊrodko-
wo do grzebienia, u 67% 3 ga∏´zie lub wi´cej,
a u 35% – 4 lub wi´cej. Otwór dodatkowy obser-
wowano u 5–13% osób; zwykle by∏ umiejscowio-
ny poni˝ej otworu w∏aÊciwego i by∏ od niego
mniejszy. T́ tnica nosowo-podniebienna, ga∏àê
t´tnicy szcz´kowej, opuszcza dó∏ skrzyd∏owo-pod-
niebienny przez kana∏ wewnàtrz koÊci podniebien-
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nej i przebiega równolegle do nerwu nosowo-pod-
niebiennego. Koƒczy si´ w kanale przysiecznym,
gdzie tworzy anastomoz´ z t´tnicà podniebiennà
wi´kszà.

Uwaga chirurgiczna: w razie prób zaopa-
trzenia chirurgicznego krwawienia z t´tnicy kli-
nowo-podniebiennej do otworu klinowo-podnie-
biennego nale˝y si´ dostaç poni˝ej poziomego
przyczepu ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej.

Uwaga chirurgiczna: szerokie preparowanie
w obr´bie bocznej Êciany jamy nosa, ku ty∏owi
od tylnej Êciany zatoki szcz´kowej, mo˝e pomóc
w identyfikacji ró˝nej liczby ga∏´zi t´tniczych
i otworów.

Przewód nosowy górny (ang. superior
meatus) [1.9]: obszar bocznej Êciany jamy nosa,
pokryty przyÊrodkowo przez ma∏˝owin´ nosowà
górnà (ryc. 39), stanowiàcy miejsce drena˝u zatok
sitowych tylnych. Ma∏˝owina nosowa górna jest
integralnà cz´Êcià zatok sitowych; le˝y powy˝ej
ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej; na powierzchni
przyÊrodkowej jest pokryta nab∏onkiem w´cho-
wym. Ponadto mo˝e wyst´powaç ma∏˝owina no-
sowa najwy˝sza.

Zachy∏ek klinowo-sitowy (ang. spheno-
-ethmoidal recess) [2]: zachy∏ek klinowo-sitowy
le˝y do przodu od przedniej Êciany koÊci klinowej
i przyÊrodkowo do ma∏˝owiny nosowej górnej
(ryc. 40 A). W wi´kszoÊci przypadków, ale nie we
wszystkich, naturalne ujÊcie zatoki klinowej
otwiera si´ do zachy∏ka na poziomie ma∏˝owiny
nosowej górnej71 (ryc. 40 B) [12.3]. UjÊcie znajduje
si´ przyÊrodkowo do tylnego koƒca ma∏˝owiny
nosowej górnej w 83% i bocznie w 17%. Otwór
kostny jest wi´kszy od ujÊcia widocznego w bada-
niu, poniewa˝ pokrywa go b∏ona Êluzowa72.

Uwaga chirurgiczna: otwór klinowy mo˝e
si´ znajdowaç przyÊrodkowo w stosunku do ma∏-
˝owiny nosowej górnej – wówczas jest ∏atwy
do zidentyfikowania – ale mo˝e te˝ le˝eç bocznie
i wtedy znalezienie go jest trudniejsze – w zale˝-
noÊci od bocznego zasi´gu zachy∏ka klinowo-si-
towego73. Jest zlokalizowany na poziomie oko∏o
jednej trzeciej dolnej ma∏˝owiny nosowej górnej
i wzd∏u˝ poziomej p∏aszczyzny przechodzàcej
przez dno oczodo∏u.

Zatoka klinowa (ang. sphenoid sinus) [12]:
koÊç klinowa dzieli przedni i Êrodkowy dó∏ czasz-
ki. Zbudowana jest z trzonu i dwóch skrzyde∏
(wi´kszego i mniejszego) oraz dwóch blaszek
wyrostka skrzyd∏owatego (bocznej i przyÊrodko-
wej). Trzon koÊci jest upowietrzniony przez dwie
zatoki klinowe, cz´sto asymetryczne zarówno
pod wzgl´dem rozmiaru, jak i po∏o˝enia prze-
gród wewnàtrzzatokowych9. Dodatkowe, cz´sto
spotykane przegrody przyczepiajà si´ niejedno-

Ryc. 44. Poprzeczne przekroje na poziomie kana∏ów skrzy-
d∏owych z nerwem i t´tnicà (strza∏ki). Zwróç uwag´
na stosunek do poziomego odcinka t´tnicy szyjnej we-
wn´trznej (czerwone zacienienie po stronie prawej),
w miejscu gdzie si´ zagina w okolicy stoku, przechodzàc
w odcinek pionowy. Gwiazdki: zacieniony zachy∏ek boczny
zatoki klinowej po stronie lewej

Ryc. 45. Widok wn´trza prawej zatoki klinowej. T´tnica
szyjna wewn´trzna (*), nerw wzrokowy (**) i zachy∏ek
wzrokowo-t´tniczy (***)

Ryc. 46. Przekroje czo∏owe w TK przez zatok´ klinowà.
T´tnica szyjna wewn´trzna (*), nerw wzrokowy (**) i za-
chy∏ek wzrokowo-t´tniczy (***)
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krotnie do górno-bocznej Êciany zatoki w rejonie
t´tnicy szyjnej wewn´trznej i/lub guzka nerwu
wzrokowego. Cz´stoÊç wyst´powania ró˝nego
kszta∏tu zatok w zale˝noÊci od stopnia ich pneu-
matyzacji (wg klasyfikacji ró˝nych autorów):

■ agenezja zatoki – 0,7% osób,24,74,75

■ zatoka ma∏a, prymitywna, muszlowata, 
ograniczona do przedniej cz´Êci koÊci 
klinowej – < 5%,

■ zatoka,przedsiod∏owa rozciàgajàca si´ a˝ 
do przedniej kostnej Êciany do∏u przysadki
– 11–28% (ryc. 41),

■ zatoka siod∏owa, rozciàgajàca si´ ku ty∏owi
od do∏u przysadki – reszta przypadków 
(ryc. 42).

Bardziej wspó∏czesna klasyfikacja siod∏owej
zatoki klinowej uwzgl´dnia kierunki upowietrz-
nienia: trzon koÊci klinowej, boczne stokowe
(ryc. 43), skrzyd∏o mniejsze, do przodu do dziobu
(grzebienia klinowego) oraz mieszane76 (ryc. 49).

Uwaga chirurgiczna: zachy∏ki i wynios∏oÊci
wywo∏ane ró˝nymi wzorami pneumatyzacji ko-
Êci klinowej umo˝liwiajà wykorzystanie ró˝nych
typów dost´pu endoskopowego.

Przednia Êciana koÊci klinowej jest cz´sto
cienka; od do∏u przecina jà t´tnica nosowa tylna
(przegrodowa ga∏àê t´tnicy klinowo-podniebien-
nej). Ârednia odleg∏oÊç ujÊcia zatoki klinowej
od górno-bocznego kàta nozdrzy tylnych wynosi
Êrednio 21–6 mm (rozrzut 10–34 mm)77. Boczna
Êciana zatok mo˝e si´ rozciàgaç ponad nerw
wzrokowy, nerw szcz´kowy (V2) oraz t´tnic´
szyjnà wewn´trznà; w dolnà Êcian´ zatoki
niekiedy wcina si´ nerw (n. Vidiana) kana∏u
skrzyd∏owego. Stopieƒ pneumatyzacji wp∏ywa
na wpuklanie tych struktur do Êwiat∏a zatoki,
mo˝e rozszerzaç si´ na stok, wyrostek pochy∏y,
skrzyd∏o mniejsze i strop wyrostka skrzyd∏owa-
tego, bardzo si´ zbli˝ajàc do Êrodkowego do∏u
czaszki i do∏u podskroniowego.

Zaopatrzenie naczyniowe dochodzi do zatoki
g∏ównie z t´tnic sitowych tylnych.

Uwaga chirurgiczna: p∏at Êluzówko-okost-
nowy nosowo-przegrodowy jest uszypu∏owany
na t´tnicy nosowej tylnej (ga∏àê przegrodowa
t´tnicy klinowo-podniebiennej). T´tnic´ mo˝na
uszkodziç poprzez powi´kszenie ujÊcia zatoki
klinowej ku do∏owi.

Zachy∏ek wzrokowo-t´tniczy (ang. optico-
-carotid recess (OCR)) [12.9.3]: zachy∏ek wzro-
kowo-t´tniczy tylno-bocznej Êciany zatoki klino-
wej le˝y mi´dzy nerwem wzrokowym (powy˝ej)
i t´tnicà szyjnà wewn´trznà (poni˝ej) (ryc. 45).
Zachy∏ek mo˝e byç ró˝nej g∏´bokoÊci; jest to uza-
le˝nione od stopnia upowietrznienia podpórki
wzrokowej oraz jego rozszerzenia w kierunku

Ryc. 47. Guzek nerwu wzrokowego (*) – wybrzuszenie po-
grubia∏ej koÊci otaczajàcej przyÊrodkowà Êcian´ kana∏u
nerwu wzrokowego (**) na po∏àczeniu kana∏u nerwu
wzrokowego i szczytu oczodo∏u

Ryc. 48. Kana∏ skrzyd∏owy (*) przebiega do przodu
od otworu poszarpanego przez koÊç klinowà/ zatok´ klino-
wà i wychodzi w dole skrzyd∏owo-podniebiennym. Nerw
mo˝e byç zamkni´ty w obr´bie podstawy koÊci klinowej
(*), mo˝e te˝ cz´Êciowo si´ wpuklaç do dna zatoki klinowej
albo czasami wchodzi do Êwiat∏a zatoki i z jej dnem wià˝e
si´ jedynie przez kostnà krezk´ (**)

wyrostka pochy∏ego przedniego5. W takiej sytuacji
zachy∏ek ten mo˝e byç uznany za boczny zachy∏ek
wzrokowo-t´tniczy, podobnie jak w przypadku
rozpoznawanego od niedawna zachy∏ka przy-
Êrodkowego, który jest g∏ównym punktem topo-
graficznym brzusznej powierzchni podstawy
czaszki79. Ubytki koÊci kana∏u t´tnicy szyjnej mo-
gà wyst´powaç a˝ u 25% populacji, ale te dane
sà oparte jedynie na badaniach obrazowych i ba-
daniach poÊmiertnych. Resorpcja i Êcieƒczenie
koÊci, pojawiajàce si´ w tych regionach wraz
z wiekiem, sà spotykane u 80% osób powy˝ej 85.
roku ˝ycia.
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Kana∏ nerwu wzrokowego (ang. optic nerve
canal) [12.9.1]: biegnie od otworu oczodo∏owego
(otwór oczodo∏owy kana∏u wzrokowego; apertu-
ra orbitalis canalis optici), znajdujàcego si´
w górno-przyÊrodkowym kwadrancie szczytu
oczodo∏u, na po∏àczeniu Êciany przyÊrodkowej
i stropu w lekko przyÊrodkowym kierunku, do jego
wewnàtrzczaszkowego otworu (apertura intra-
cranialis canalis nervi opici). Jego d∏ugoÊç waha
si´ od 5 do 11 mm81. Kana∏ nerwu wzrokowego
przewodzi nerw wzrokowy, t´tnic´ ocznà oraz
nerwy wspó∏czulne ga∏kowe [11.6]. Chocia˝ ist-
nieje wiele ró˝nych sugestii dotyczàcych klasyfi-
kacji, relacja nerwu wzrokowego do koÊci klino-
wej i zatok sitowych tylnych postrzegana jest
na dwa sposoby: niekolidujàca w zatoce albo ko-
lidujàca w ró˝nym stopniu w zale˝noÊci od stop-
nia pneumatyzacji tych przestrzeni powietrz-
nych82. Kostne Êciany kana∏u na tych obszarach
mogà byç niezwykle cienkie; kostne ubytki
(dehiscencje) by∏y opisywane w innych miejsca-
ch15,83,84. W badaniu na populacji chiƒskiej stwier-
dzono du˝à bliskoÊç nerwu wzrokowego w sto-
sunku do kompleksu zatok sitowych tylnych
u 65% osób85, czyli w wi´kszym odsetku ni˝
w populacji kaukaskiej.

W ok. 80% przypadków upowietrznienia wy-
rostka pochy∏ego przedniego nerw wzrokowy
znajduje si´ w górno-bocznym kwadrancie zato-
ki klinowej w po∏àczeniu z dehiscencjami w jej
Êcianie82. JeÊli upowietrznienie jest znaczne, kana∏
nerwu wzrokowego mo˝e byç wyeksponowany
w jamie zatoki na d∏ugoÊci wielu milimetrów
swojego przebiegu.

Guzek nerwu wzrokowego (ang. optic nerve
tubercle) [12.9]: jest to wybrzuszenie grubszej
koÊci, pokrywajàcej kana∏ nerwu wzrokowego
od strony przyÊrodkowej, w miejscu po∏àczenia
kana∏u nerwu wzrokowego i szczytu oczodo∏u
(ryc. 47). Mo˝na go uwidoczniç w obr´bie zatok
sitowych tylnych lub w zatoce klinowej, lub
na po∏àczeniu obu tych struktur, w zale˝noÊci
od stopnia pnuematyzacji przyleg∏ych komórek
dodatkowych5.

Podpórka wzorkowa (ang. optic strut): po-
czàtkowo definiowana jako kostna kolumna ∏àczàca
trzon koÊci klinowej z przyÊrodkowo-dolnà cz´Êcià
tylnej Êciany skrzyd∏a mniejszego koÊci klinowej,
dok∏adniej przyÊrodkowo-dolnej cz´Êci wyrostka
pochy∏ego przedniego86. Oddziela kana∏ wzrokowy
od t´tnicy szyjnej wewn´trznej. Ostatnio jest kla-
syfikowana zgodnie ze swojà pozycjà w stosunku
do bruzdy przedskrzy˝owania wzrokowego, czyli
jako przedbruzdowa, bruzdowa, zabruzdowa oraz
asymetryczna87. Najcz´stsza z tych lokalizacji jest
bruzdowa i zabruzdowa.

Uwaga chirurgiczna: t´tnica oczna przebiega
zwykle do do∏u i bocznie w stosunku do nerwu
wzrokowego w kanale wzrokowym, natomiast
w 15% przypadków biegnie przyÊrodkowo
do nerwu, w dolno-przyÊrodkowym kwadrancie,
co jà nara˝a na ryzyko uszkodzenia w trakcie de-
kompresji nerwu wzrokowego15. W zwiàzku
z tym zaleca si´ nacinanie pochewki oponowej
nerwu wzrokowego w górno-przyÊrodkowym
kwadrancie, jeÊli jest to wymagane; nale˝y pa-
mi´taç, ˝e takie naci´cie powoduje otwarcie
przestrzeni p∏ynu mózgowo-rdzeniowego.

Kana∏y zwiàzane z koÊcià klinowà (ang.
canals associated with the sphenoid): z podstawà
koÊci klinowej (dnem zatoki klinowej/stokiem)
zwiàzane sà liczne kana∏y; przedstawiono je po-
ni˝ej, idàc od boku w kierunku przyÊrodkowym
oraz uwzgl´dniajàc ich znaczenie kliniczne.

Ryc. 49. Niekiedy upowietrznienie zatoki klinowej szerzy si´
znacznie w tylnà cz´Êç przegrody nosa, np. do lemiesza (*)

Ryc. 50. Kana∏ czaszkowo-gard∏owy boczny (wczeÊniej
zwany kana∏em Sternberga) jest wrodzonym defektem
kostnym (*) w bocznej Êcianie zatoki klinowej (**). Kana∏
ten znajduje si´ w cz´Êci tylnej bocznej Êciany zatoki klino-
wej, bocznie od nerwu szcz´kowego (V2) (***). Du˝a prze-
puklina mózgowo-rdzeniowa wpuklajàca si´ do Êwiat∏a
zatoki klinowej prawej przez kana∏ czaszkowo-gard∏owy
boczny
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1. Kana∏ skrzyd∏owy (wczeÊniej kana∏ Vidiana)
(ang. pterygoid canal) [12.6]: przebiega
do przodu od otworu poszarpanego przez 
koÊç klinowà do otworu w dole skrzyd∏owo-
-podniebiennym. Przewodzi nerw kana∏u 
skrzyd∏owego, utworzony przez nerw ska-
listy wi´kszy oraz nerw skalisty g∏´boki 
wraz z w∏óknami wspó∏czulnymi zwiàza-
nymi z t´tnicà szyjnà wewn´trznà oraz 
t´tnicà skrzyd∏owà88. Poniewa˝ jego loka-
lizacja w stosunku do zatoki klinowej jest 
zale˝na od stopnia upowietrznienia zatoki,
nerw ten mo˝e byç zamkni´ty w obr´bie 
podstawy koÊci klinowej lub cz´Êciowo 
wpuklaç si´ do zatoki; czasami jest wy-
eksponowany w Êwietle zatoki i po∏àczony 
z jej dnem przez szypu∏´ kostnà89 (ryc. 48).

2. Kana∏ podniebienno-pochwowy (ang. 
palatovaginal canal) [15]: kana∏ kostny za-
wierajàcy ga∏àê gard∏owà nerwu szcz´ko-
wego oraz ga∏´zie gard∏owe t´tnicy szcz´-
kowej90.

3. Kana∏ lemieszowo-pochwowy (ang. 
vomerovaginal canal) [14]: jest niewielki 
i nie zawsze wyst´puje; mo˝e przebiegaç
przyÊrodkowo do kana∏u podniebienno-
-pochwowego i prowadzi do jego przednie-
go koƒca. JeÊli wyst´puje, mo˝e zawieraç 
ga∏àê t´tnicy skrzyd∏owo-podniebiennej.

Uwaga chirurgiczna: t´tnica skrzyd∏owa ma
wa˝nà anastomoz´ mi´dzy t´tnicà szyjnà we-
wn´trznà i ga∏´zià t´tnicy skrzyd∏owo-podnie-
biennej, a wi´c do systemu unaczynienia przez
t´tnic´ szyjnà zewn´trznà. Kana∏ skrzyd∏owy
jest wa˝nym punktem topograficznym dla pozio-
mej cz´Êci t´tnicy szyjnej wewn´trznej.

Uwaga chirurgiczna: „nawrót” naczynia-
kow∏ókniaka m∏odzieƒczego jest cz´sto zwiàzany
z przetrwaniem naczyniakow∏ókniaka w trzonie
koÊci klinowej, szczególnie w obszarze kana∏u
skrzyd∏owego, który nie zosta∏ uwidoczniony
podczas operacji91,92.

Kana∏ czaszkowo-gard∏owy boczny (wcze-
Êniej kana∏ Sternberga) (ang. lateral cranio-
pharyngeal canal) [12.9.4]: wrodzony defekt
kostny w bocznej Êcianie zatoki klinowej (ryc. 50),
niekiedy skutek braku po∏àczenia si´ skrzyd∏a
wi´kszego koÊci klinowej z cia∏em przedklinowy-
m25; znajduje si´ w cz´Êci tylno-bocznej Êciany
zatoki klinowej, bocznie do nerwu szcz´kowego
(V2). Uwa˝a si´, ˝e wyst´puje u dzieci i jedynie
u 4% doros∏ych; zwykle jego obecnoÊç jest zwià-
zana z du˝ym upowietrznieniem zatoki klinowej.

Uwaga chirurgiczna: uwa˝a si´, ˝e kana∏
czaszkowo-gard∏owy boczny jest miejscem zmniej-
szonej opornoÊci i w po∏àczeniu z podwy˝szonym

Ryc. 51. A. Woreczek ∏zowy (*) le˝y w dole ∏zowym przy-
Êrodkowej Êciany oczodo∏u. B. W endoskopowej chirur-
gicznej dakrocystorynostomii (DCR) nale˝y zidentyfiko-
waç „wypuk∏oÊç ∏zowà” (linia niebieska) na bocznej Êcia-
nie jamy nosa, utworzonej przez wyrostek czo∏owy szcz´-
ki; woreczek ∏zowy/przewód le˝à bocznie od niej

ciÊnieniem wewnàtrzczaszkowym (co mo˝e byç
znacznie istotniejsze) mo˝e prowadziç do wg∏obie-
nia zawartoÊci przestrzeni wewnàtrzczaszkowej
i/lub prowadziç do „samoistnego” p∏ynotoku noso-
wego22,26,93,94.

Stok (ang. clivus) [19.1]: dyskutowano, czy
stok stanowi podstaw´ koÊci klinowej oraz pod-
staw´ koÊci potylicznej, które tworzà dolnà
i Êrodkowà jego trzecià cz´Êç95, czy te˝ jest to
po prostu cz´Êç podstawy koÊci potylicznej, si´ga-
jàca a˝ do po∏àczenia z podstawà koÊci klinowej.
Zatoka klinowa mo˝e wywo∏ywaç pneumatyzacj´
stoku w ró˝nym zakresie i stopniu (ryc. 42).

Dyskusja: stok anatomicznie wskazuje jedy-
nie na podstaw´ koÊci potylicznej; granic´ z koÊcià
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klinowà stanowi chrzàstkozrost klinowo-potyliczny.
Poniewa˝ chrzàstkozrost u doros∏ych nie wyst´puje
lub jest szczàtkowy, termin „stok” obejmuje za-
równo cz´Êç wewnàtrzczaszkowà, ciàgnàcà si´
od grzbietu siod∏a ku do∏owi do otworu wielkiego,
jak i ró˝nej gruboÊci koÊç zewn´trznà, na przyk∏ad
podstaw´ koÊci klinowej.

Obszar siod∏a oraz przysadka mózgowa
(ang. sella region and pituitary gland)
[12.4,12.5,18.1–3]: region siod∏a stanowi cz´Êç
Êrodkowego do∏u czaszki: sk∏ada si´ ze stropu
zatoki klinowej (planum sphenoidale), do∏u przy-
sadki (siod∏o tureckie), przysadki mózgowej, jak
równie˝ zatoki jamistej umiejscowionej bocznie
w stosunku do siod∏a, po obu jego stronach96. To-
pografia siod∏a tureckiego zale˝y w du˝ej mierze
od stopnia pneumatyzacji zatoki klinowej (ryc.
41). Planum sphenoidale tworzy przednià cz´Êç
stropu zatoki klinowej, który przechodzi ku ty∏owi
w dó∏ przysadki w kszta∏cie siod∏a, na poziomie
guzka siod∏owego. Do przodu od niego znajduje
si´ rowek w koÊci, bruzda przedskrzy˝owania
wzrokowego, w której w wi´kszoÊci przypadków
znajduje si´ skrzy˝owanie nerwu wzrokowego96.
Dó∏ przysadki tworzy strop zatoki klinowej,
do ty∏u od planum sphenoidale. Tylnà Êcian´ sta-
nowi grzbiet siod∏a (dorsum sellae), który jest
cz´Êcià stoku. Bocznie dó∏ przysadki ogranicza
zatoka jamista, zawierajàca t´tnic´ szyjnà we-
wn´trznà97 – syfon t´tnicy szyjnej wewn´trznej –
na jego przebiegu w kierunku mózgowego ko∏a
t´tniczego (ko∏o t´tnicze Willisa) oraz nerw od-
wodzàcy (n. VI). Ponadto w zatoce jamistej prze-
biegajà nerwy czaszkowe: n. okoruchowy (n. III),
n. bloczkowy (n. IV), n. oczny (n. V1) oraz n.
szcz´kowy (n. V2); sà umiejscowione nie w wol-
nym Êwietle zatoki, ale w jej Êcianie. Nerw III po-
∏o˝ony jest najbardziej ku górze w tylnej cz´Êci
zatoki; w niej skierowany jest ku przodowi,
na drodze do szczeliny oczodo∏owej górnej; n.
bloczkowy krzy˝uje od góry n. III. Zatoka klinowo-
-ciemieniowa i ˝y∏a oczna otwierajà si´ do zatoki
jamistej, która drenuje si´ przez górnà i dolnà
zatok´ skalistà98.

Uwaga chirurgiczna: obie zatoki jamiste sà
po∏àczone przez górnà i dolnà zatok´ mi´dzyja-
mistà (tworzàc „zatok´ kolistà”), która podczas
operacji przysadki z dost´pu przezklinowego,
gdy otwierana jest opona dna siod∏a, mo˝e byç
êród∏em krwawienia. Krwawienia obserwuje si´
szczególnie przy mikrogruczolakach, które
w przeciwieƒstwie do makrogruczolaków nie
wywo∏ujà ucisku na zatoki ˝ylne.

Przysadka mózgowa sk∏ada si´ z dwóch filo-
genetyczny i funkcjonalnie ró˝nych p∏atów –
przedniego (gruczo∏owego; adenohypophysis)

i tylnego (neurohypophysis). P∏at tylny wywodzi
si´ z mi´dzymózgowia, natomiast przedni pocho-
dzi z kieszonki ektodermalnej (kieszonka Rath-
kego), stropu gard∏a, który wst´puje do do∏u
przysadki przez kana∏ czaszkowo-gard∏owy przy-
Êrodkowy. Tylny p∏at przysadki jest po∏àczony
z podwzgórzem przez szypu∏´ (lejek). Przedni
p∏at dzieli si´ na cz´Êç guzowà i poÊrednià. Przy-
sadka jest oddzielona od przestrzeni podpaj´czy-
nówkowej przez przepon´ siod∏a – cz´Êç opony
twardej rozpostartej jak namiot nad do∏em przy-
sadki – od guzka siod∏a do grzbietu siod∏a. Prze-
pona siod∏a jest przebita przez lejek przysadki
∏àczàcy tylny p∏at przysadki z podwzgórzem.
Skrzy˝owanie nerwu wzrokowego le˝y do przo-
du od szypu∏y przysadki. Gruczo∏ jest podwie-
szony w dole przysadki przez okr´˝ne w∏ókna
tkankowe („wi´zad∏a przysadki”), które przycze-
piajà si´ do przyÊrodkowej Êciany zatoki jami-
stej99. Przysadka jest zaopatrywana przez górnà
i dolnà t´tnic´ podwzgórzowà, pochodzàce
z cz´Êci jamistej t´tnicy szyjnej wewn´trznej.
System przep∏ywu krwi w przysadce jest podob-
ny do systemu krà˝enia wrotnego w wàtrobie,
a krew ˝ylna drenuje si´ do zatoki jamistej.
Przedni p∏at przysadki wytwarza hormony sty-
mulujàce gruczo∏ nadnerczowy, natomiast tylny
p∏at przysadki (neuroendokrynny) magazynuje
i uwalnia wydzielane przez podwzgórze: hormon
antydiuretyczny oraz oksytocyn´.

Szczelina skrzyd∏owo-szcz´kowa i dó∏
skrzyd∏owo-podniebienny (ang. pterygomaxillary
fissure and pterygopalatine fossa): le˝y pomi´-
dzy do∏em skrzyd∏owo-podniebiennym i do∏em
podskroniowym (ryc. 49); prowadzi naczynia
szcz´kowe. Dó∏ skrzyd∏owo-podniebienny (zwa-
ny wczeÊniej do∏em skrzyd∏owo-szcz´kowym)
znajduje si´ poni˝ej szczytu oczodo∏u, ma kszta∏t
piramidy – szerszy u góry, zw´˝ajàcy si´ ku do∏o-
wi. Jego przednià granic´ stanowi tylna Êciana
szcz´ki, ku ty∏owi jest ograniczony podstawà
wyrostka skrzyd∏owatego i skrzyd∏em wi´kszym
koÊci klinowej. Strop do∏u skrzyd∏owo-podniebien-
nego stanowi trzon koÊci klinowej z wyrostkiem
oczodo∏owym koÊci podniebiennej. Pionowa
blaszka koÊci podniebiennej le˝y przyÊrodkowo;
otwór klinowo-podniebienny ∏àczy górno-przy-
Êrodkowà powierzchni´ do∏u skrzyd∏owo-pod-
niebiennego z jamà nosa. Dó∏ skrzyd∏owo-pod-
niebienny obejmuje ga∏àê szcz´kowà nerwu
trójdzielnego, nerw kana∏u skrzyd∏owego, nerw
skrzyd∏owo-podniebienny oraz zwój skrzyd∏o-
wo-podniebienny, nerw podniebienny mniejszy
i wi´kszy oraz t´tnic´ szcz´kowà. Dó∏ ten ∏àczy
si´ ze Êrodkowym do∏em czaszki (przez otwór
okràg∏y), z oczodo∏em (przez szczelin´ oczodo∏owà
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dolnà) oraz z do∏em podskroniowym, jamà nosa
i jamà ustnà.

Dó∏ podskroniowy (ang. infratemporal fossa):
le˝y bocznie pomi´dzy ga∏´zià ˝uchwy i mi´-
Êniem zwieraczem górnym gard∏a oraz bocznà
blaszkà wyrostka skrzyd∏owatego przyÊrodkowo.
Ta ostatnia mo˝e byç uwidoczniona jako blaszka
oddzielajàca do∏y skrzyd∏owo-podniebienny
i podskroniowy. Przednià Êcian´ stanowi tylno-
-boczna powierzchnia szcz´ki, a górnà – skrzyd∏o
wi´ksze koÊci klinowej; mi´dzy nimi znajduje si´
szczelina oczodo∏owa dolna. Tylne ograniczenie
do∏u tworzy os∏onka t´tnicy szyjnej oraz wyro-
stek rylcowaty koÊci skroniowej. Dó∏ podskro-
niowy obejmuje przestrzeƒ przygard∏owà oraz
˝waczowà, a wi´c mi´Ênie skrzyd∏owe, t´tnic´
szcz´kowà wraz z jej odga∏´zieniami, ˝ylny splot
skrzyd∏owy, ˝y∏y szcz´kowe oraz nerw ˝uchwowy
wraz z odga∏´zieniami (ryc. 49).

Ryc. 52. Po prawej stronie mo˝na zaobserwowaç komórk´ wewnàtrzblaszkowà (*) (przednie poszerzenie przewodu górne-
go), wnikajàcà przez blaszk´ pionowà ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej i powodujàcà wytworzenie ma∏˝owiny puszkowej

Woreczek ∏zowy i przewód nosowo-∏zowy
(ang. nasolacrimal sac and duct): do woreczka ∏zo-
wego (ryc. 51) uchodzi kanalik wspólny uk∏adu
∏zowego utworzony przez po∏àczenie si´ kanalika
∏zowego górnego i dolnego. Woreczek le˝y w dole
∏zowym, w Êcianie przyÊrodkowej oczodo∏u – prze-
strzeni o d∏ugoÊci ok. 12 mm, szerokoÊci 4–8 mm
i g∏´bokoÊci ok. 2 mm101. Wyrostek czo∏owy szcz´-
ki tworzy jego przednià cz´Êç (grzebieƒ ∏zowy
przedni), a koÊç ∏zowa – cz´Êç tylnà (wraz z tylnym
grzebieniem ∏zowym). Woreczek le˝y pomi´dzy
grzebieniami ∏zowymi – przednim i tylnym –
do których przyczepiajà si´ odpowiednio g∏owy
powierzchownego i g∏´bokiego wi´zad∏a przyÊrod-
kowego kàcika oka. Bardzo cienka koÊç ∏zowa po-
zostaje w bezpoÊrednim anatomicznym zwiàzku
z wyrostkiem haczykowatym. Komórka grobli nosa
mo˝e otaczaç górnà cz´Êç woreczka ∏zowego
u 55% pacjentów. Wyrostek haczykowaty, który
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przyczepia si´ ku przodowi, mo˝e pokrywaç przy-
najmniej 50% do∏u ∏zowego; ten wariant obserwuje
si´ u 63% osób36. Przewód nosowo-∏zowy opuszcza
woreczek ∏zowy w jego dolnej cz´Êci, przebiega ku
do∏owi i uchodzi do przewodu nosowego dolnego
ok. 10–15 mm od przedniego bieguna ma∏˝owiny
nosowej dolnej. Fa∏dy b∏ony Êluzowej tworzà zastaw-
k´ Hasnera w miejscu ujÊcia przewodu nosowo-∏zo-
wego do przewodu nosowego dolnego [1.4.1.1].

Dyskusja: Istniejà dwie g∏ówne interpretacje
okreÊlenia „linia szcz´kowa”. Tym terminem okre-
Êla si´ pó∏ksi´˝ycowaty wa∏ b∏ony Êluzowej, wi-
doczny na bocznej Êcianie jamy nosa, wytworzony
przez przyczep mi´dzy koÊcià ∏zowà i wyrostkiem
czo∏owym szcz´ki (szew ∏zowo-szcz´kowy)102.
Termin ten jest równie˝ u˝ywany w znaczeniu kli-
nicznym do okreÊlenia bruzdy znajdujàcej si´ ku

ty∏owi od uwypuklenia ∏zowego (lacrimal bulge);
zwykle, choç nie w ka˝dym przypadku, znajduje
si´ ona w miejscu przyczepu wyrostka haczykowa-
tego do szcz´ki. Poniewa˝ ten termin w piÊmien-
nictwie jest stosowany w ró˝nych anatomicznych
sytuacjach, autorzy sugerujà unikanie jego stoso-
wania; w zamian proponujà odniesienia do przy-
czepu wyrostka haczykowatego.

Uwaga chirurgiczna/diagnostyczna: system
drena˝u ∏ez mo˝na ∏atwo i nieinwazyjnie uwidocz-
niajàc w badaniu TK lub MR-dakrocystografii. Na-
le˝y podaç 0,3–0,6 ml Êrodka kontrastowego bez-
poÊrednio na ga∏k´ ocznà i poleciç pacjentowi
aktywnie mrugaç. Nast´pnie wykonuje si´ TK lub
MR w p∏aszczyênie czo∏owej, uwidaczniajàc wore-
czek ∏zowy oraz przewód nosowo-∏zowy103.

Ryc. 53. A. Obustronna ma∏˝owina puszkowa (*) oraz
skrzywienie przegrody nosa (**). B. Ma∏˝owina puszkowa

Ryc. 54. Komórka podoczodo∏owa (Hallera) (*) jest przed-
nià lub tylnà komórkà sitowà, która rozwija si´ w obr´bie
dna oczodo∏u, gdzie mo˝e powodowaç przew´˝enie dodat-
kowego ujÊcia zatoki szcz´kowej lub lejka sitowego

Ryc. 55. Komórka klinowo-sitowa (Onodiego) (*) i zatoka
klinowa (**)

Ryc. 56. Obraz endoskopowy podczas preparowania
na zw∏okach; strona prawa. lp – lamina papyracea. 1. Za-
cieniony obszar – guzek nerwu wzrokowego. 2. Wypuk∏oÊç
nerwu wzrokowego. 3. T´tnica szyjna wewn´trzna. 4. Za-
chy∏ek wzrokowo-t´tniczy. Wszystkie struktury uwidocz-
nione w komórce klinowo-sitowej tylnej (Onodiego). W∏a-
Êciwa zatoka klinowa le˝y przyÊrodkowo i poni˝ej6
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Uwaga chirurgiczna: w endoskopowej chi-
rurgicznej dakrocystorynostomii (DCR) nale˝y
zidentyfikowaç „uwypuklenie ∏zowe” (ryc. 51 B)
na bocznej Êcianie jamy nosa, wytworzone przez
wyrostek czo∏owy szcz´ki; woreczek ∏zowy/prze-
wód znajdujà si´ do niego bocznie (przewód wy-
twarza wynios∏oÊç ∏zowà na przyÊrodkowej Êcia-
nie zatoki szcz´kowej [6.6]). Stàd endoskopowa
lokalizacja kopu∏y lub szczytu woreczka znajduje
si´ 8–10 mm powy˝ej przedniego przyczepu
ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej (tzw. pachy)104.
Uwidocznienie tej lokalizacji mo˝na u∏atwiç, wy-
korzystujàc Êwiat∏owód w∏o˝ony przez górny lub
dolny otwór do kanalika i woreczka ∏zowego.

Uwaga chirurgiczna: nacinajàc woreczek ∏zo-
wy, nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, ̋ e mo˝e on si´ znajdo-
waç w bezpoÊrednim kontakcie z okostnà oczodo∏u.

Struktury przyÊrodkowej cz´Êci oczodo∏u
(ang. structures of the medial orbit) [11.3–6]:
oczodó∏ ma kszta∏t piramidy o podstawie czwo-
roboku. Otoczony jest z trzech stron przez zatoki
przynosowe. PrzyÊrodkowa Êciana oczodo∏u –
najcz´Êciej napotykana podczas endoskopowej
chirurgii zatok przynosowych – oddziela kom-
pleks sitowia od oczodo∏u (ryc. 33). Âcian´ t´
tworzà: blaszka oczodo∏owa, wyrostek czo∏owy
szcz´ki oraz koÊç ∏zowa, usytuowana do przodu
od blaszki oraz przez trzon koÊci klinowej ku ty∏o-
wi od blaszki. Blaszka oczodo∏owa jest niezwykle
cienka (0,2–0,4 mm)105, ale najgrubsza jej cz´Êç
znajduje si´ z ty∏u, w miejscu po∏àczenia z trzo-
nem koÊci klinowej. W tym miejscu tworzy przy-
Êrodkowà Êcian´ kana∏u nerwu wzrokowego
(patrz powy˝ej). Szczyt oczodo∏u jest z∏àczem
trzonu oraz skrzyde∏ wi´kszego i mniejszego
koÊci klinowej.

Blaszka oczodo∏owa ∏àczy si´ z koÊcià czo∏o-
wà, szcz´kà oraz z koÊcià ∏zowà, a ku górze ze
stropem oczodo∏u w szwie czo∏owo-sitowym,
w którym znajdujà si´ otwory sitowe. Ku do∏owi
blaszka przyczepia si´ do szcz´ki, gdzie koÊç jest
zazwyczaj gruba. Blaszka le˝y prostopadle w od-
cinku przednim, natomiast ku ty∏owi pochyla si´
w kierunku przyÊrodkowym106.

Uwaga chirurgiczna: ogólnie blaszka oczo-
do∏owa le˝y w tej samej p∏aszczyênie lub nieco
bocznie w stosunku do ujÊcia zatoki szcz´kowej.
Jest bardziej podatna na przypadkowe przebicie,
gdy le˝y przyÊrodkowo w stosunku do ujÊcia za-
toki szcz´kowej, niemniej jednak nale˝y zawsze
zachowaç ostro˝noÊç w tym rejonie107.

Okostna oczodo∏u wyÊciela oczodó∏ i ÊciÊle
przylega do jego brzegów, szwów, otworów,
szczelin oraz do∏u ∏zowego. Przechodzi w opon´
twardà w kanale wzrokowym, otworach sito-
wych i szczelinie oczodo∏owej górnej.

Ryc. 59. Zespó∏ niemej zatoki (imploding antrum (*) lub
przewlek∏e zapadanie zatoki szcz´kowej) mo˝e wystàpiç
samoistnie i skutkowaç zapadaniem si´ Êcian zatoki (**),
a co za tym idzie zapadni´ciem ga∏ki ocznej (***) oraz late-
ralizacjà ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej

Ryc. 58. Hipoplazja zatoki szcz´kowej (*) lub zaburzenie
jej rozwoju (zatrzymanie procesu pneumatyzacji) mo˝e si´
pojawiç niezale˝nie od procesu chorobowego lub ingeren-
cji chirurgicznej. Towarzyszy jej hipoplazja wyrostka ha-
czykowatego (**)

Ryc. 57. Powietrzny wyrostek haczykowaty obustronnie
(*). Przewód nosowo-∏zowy (**)
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Wewnàtrz okostnej zawartoÊç oczodo∏u
stanowi kompleks tkanki t∏uszczowej, mi´Êni
zewnàtrzga∏kowych, struktur neurowaskular-
nych, tkanki ∏àcznej oraz ga∏ki ocznej. ZawartoÊç
jest podzielona na trzy przestrzenie – zewnàtrz-
sto˝kowà, sto˝kowà i wewnàtrzsto˝kowà, zdefi-
niowanà przez mi´Ênie zewnàtrzga∏kowe, które
tworzà przestrzeƒ sto˝kowà. Nale˝à do nich cztery
mi´Ênie proste (górny, dolny, przyÊrodkowy
i boczny) i dwa skoÊne (górny i dolny). Mi´Ênie
proste przyczepiajà si´ ku ty∏owi do pierÊcienia
w∏óknistego (Êci´gno okr´˝ne wspólne lub pier-
Êcieƒ Zinna), który otacza górny, przyÊrodkowy
i dolny brzeg kana∏u wzrokowego i przechodzi
dalej przez szczelin´ oczodo∏owà górnà, ˝eby
przyczepiç si´ do guzka skrzyd∏a wi´kszego koÊci
klinowej. Mi´Ênie kierujà si´ do przodu i przy-
czepiajà przez Êci´gniste wyd∏u˝enie na po-
wierzchni twardówki.

Mi´sieƒ górny skoÊny jest zwiàzany z górno-
-przyÊrodkowà Êcianà oczodo∏u. Wznosi si´ z po-
wierzchni trzonu koÊci klinowej do góry i przy-
Êrodkowo wobec kana∏u wzrokowego, przebiega
do przodu, ˝eby utworzyç okràg∏e Êci´gno prze-
chodzàce w pochewce maziowej poprzez w∏ók-
nisto-chrz´stnà struktur´ – bloczek, który przy-
czepia si´ do do∏u bloczkowego koÊci czo∏owej.
Mi´sieƒ nast´pnie wchodzi w bocznà powierzch-
ni´ twardówki, do ty∏u od równika ga∏ki ocznej.

Uwaga chirurgiczna: blaszka oczodo∏owa
jest niezwykle cienka, niekiedy z naturalnymi
dehiscencjami. W takiej sytuacji stanowi s∏abà
barier´ chroniàcà przed szerzeniem si´ chorób
i naruszeniem Êciany oczodo∏u podczas procedur
chirurgicznych.

Uwaga chirurgiczna: mi´sieƒ prosty przy-
Êrodkowy le˝y w najbli˝szym sàsiedztwie Êciany
przyÊrodkowej oczodo∏u, szczególnie w jej od-
cinku tylnym, gdzie mo˝na go ∏atwo uszkodziç,
operujàc w kompleksie sitowym tylnym.

Uwaga chirurgiczna: oderwanie bloczka
podczas chirurgii zatok z dost´pu zewnàtrznoso-
wego mo˝e skutkowaç zaburzeniem ruchomoÊci
ga∏ki ocznej w kierunku skoÊno-górnym oraz po-
dwójnym widzeniem. Rzadziej zdarza si´ jego
uszkodzenie podczas operacji endoskopowej, jak
np. Draf III.

OdmiennoÊci budowy anatomicznej: (Tab. I).
OdmiennoÊci budowy anatomicznej w rejo-

nie jam nosa i zatok przynosowych zdarzajà si´
stosunkowo cz´sto, nie ma jednak jednoznacz-
nych dowodów, ̋ e stanowià one przyczyn´ zapa-
lenia jam nosa i zatok przynosowych11,12. Trwa
dyskusja, czy odmiennoÊci budowy anatomicznej
mogà wp∏ywaç na zaawansowanie choroby lub jej
przetrwanie 73,108,109.

■ Ma∏˝owina puszkowa (ang. concha bullosa)
[1.5.3,1.8.1]: upowietrznienie pionowej 
cz´Êci ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej 
(rzadziej górnej); wyst´puje zwykle obu-
stronnie11,12. JeÊli jest jednostronne, to
zwykle wyst´puje w skojarzeniu ze skrzy-
wieniem przegrody nosa na stron´ prze-
ciwnà110 (ryc. 53).

■ Komórka wewnàtrzblaszkowa (puszka 
blaszkowa) (ang. interlamellar cell) 
[1.5.3.1]: powstaje przez upowietrznie-
nie blaszki pionowej ma∏˝owiny nosowej 
Êrodkowej z przewodu nosowego górne-
go5 (ryc. 52).

■ Komórka podoczodo∏owa (Hallera) (ang.
infraorbital cell) [9.5.6]: przednia lub tylna
komórka sitowa, która rozwija si´ w dnie 
oczodo∏u, gdzie mo˝e powodowaç prze-
w´˝enie dodatkowego ujÊcia zatoki szcz´-
kowej lub lejka sitowego11,12,111. Komórka 
podoczodo∏owa mo˝e byç równie˝ defi-
niowana jako komórka zatok sitowych 
powodujàca pneumatyzacj´ dna oczodo∏u
ku do∏owi i bocznie do linii równoleg∏ej 
do blaszki oczodo∏owej (ryc. 54).

■ Komórka klinowo-sitowa (Onodiego) 
(ang. sphenoethmoidal cell) [11.1]: tylna 
komórka zatok sitowych (ryc. 55 i 56), 
która rozwija si´ bocznie i/lub ku górze
od zatoki klinowej5,30,112. Zatoka klinowa
jest wtedy po∏o˝ona bardziej przyÊrodkowo
i/lub ku do∏owi ni˝ zwykle, a nerw wzrokowy
(i czasem równie˝ t´tnica szyjna wewn´trzna)
raczej znajduje si´ w komórce klinowo-sitowej
ni˝ w bocznej Êcianie zatoki klinowej.

Uwaga chirurgiczna: wyst´powanie tej ko-
mórki wp∏ywa na zwi´kszenie ryzyka dla nerwu
wzrokowego i t´tnicy szyjnej wewn´trznej.

■ Wywini´ty wyrostek haczykowaty (ang. 
everted (bent) uncinate process) [9.1]: 
zagina si´ przyÊrodkowo w kierunku ma∏-
˝owiny nosowej Êrodkowej (ryc. 5).

Uwaga chirurgiczna: wyrostek haczykowaty
wywini´ty mo˝na mylnie zidentyfikowaç jako
„podwójnà” ma∏˝owin´ nosowà Êrodkowà17.

■ Upowietrzniony wyrostek haczykowaty 
(ang. aerated uncinate process) [9.2]: 
rzadka odmiennoÊç wyrostka haczykowa-
tego, w którego obr´bie którego znajduje
si´ przestrzeƒ powietrzna (ryc. 57).

■ Paradoksalna ma∏˝owina nosowa Êrodowa
(ang. paradoxical middle turbinate)
[1.5.2]: jest bocznie uwypuklona, a nie
zewn´trznie wkl´s∏a (jak w normalnych 
przypadkach) (ryc. 14); mo˝e powodowaç 
blokad´ przewodu Êrodkowego.
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■ Hipoplastyczne i aplastyczne zatoki: za-
tok´ czo∏owà cechuje najbardziej zró˝ni-
cowane upowietrznienie – poczàwszy
od braku przestrzeni powietrznej, czyli
niewykszta∏cenia zatoki czo∏owej (zatoka 
aplastyczna) (ryc. 30), w 12–52% przy-
padków w zale˝noÊci od pochodzenia 
etnicznego (12% w populacji europejskiej,
52% w populacji Inuitów)113. Niewykszta∏-
cenie zatoki czo∏owej mo˝e byç jedno-
stronne lub obustronne.

Uwaga chirurgiczna: aplazja zatoki czo∏owej
cz´sto wyst´puje u osób z mukowiscydozà lub
pierwotnà dyskinezà rz´sek.

Zatoka szcz´kowa mo˝e byç hipoplastyczna
lub wykazywaç zaburzenie rozwoju (zatrzymanie
procesu pneumatyzacji) wyst´pujàce pomimo
braku choroby lub interwencji chirurgicznej114.
Zaburzeniu temu cz´sto towarzyszy hipoplazja
wyrostka haczykowatego (ryc. 58). Rozpowszech-
nienie tego zaburzenia ocenia si´ na 10%. Zapro-
ponowano klasyfikacj´ stopnia hipoplazji na pod-
stawie obrazów TK16:

■ typ 1 (7%) – ∏agodne zmniejszenie obj´toÊci
zatoki z prawid∏owym wyrostkiem haczy-
kowatym oraz lejkiem sitowym,

■ typ 2 (3%) – ∏agodna do umiarkowanej 
redukcja obj´toÊci zatoki, skojarzona z hi-
poplastycznym lub nieobecnym wyrost-
kiem haczykowatym i/lub lejkiem sitowym
wskutek w∏àczenia tych struktur w obr´b
przyÊrodkowej Êciany oczodo∏u,

■ typ 3 (0,5%) – zatoka szcz´kowa wyglàda 
jak szczelina, a wyrostek haczykowaty 
i lejek sitowy sà nieobecne/niewykszta∏-
cone. Jama nosa jest w tym wypadku 
odpowiednio wi´ksza.

Uwaga chirurgiczna: wyst´powanie hipopla-
stycznej zatoki szcz´kowej wp∏ywa na zwi´kszenie
ryzyka nieumyÊlnego uszkodzenia oczodo∏u.

Uwaga chirurgiczna: zaburzenie to powinno
byç odró˝nione od dobrze poznanego „syndromu
niemej zatoki” (ang. imploding antrum lub prze-
wlek∏e zapadanie si´ zatoki szcz´kowej), który
mo˝e pojawiç si´ samoistnie i skutkowaç zapa-
daniem si´ Êcian zatoki prowadzàcym niekiedy
do zapadania si´ ga∏ki ocznej i lateralizacji ma∏-
˝owiny Êrodkowej115,116 (ryc. 59).

■ Powi´kszone zatoki (nadmierna pneuma-
tyzacja zatok; pneumocele, pneumosinus 
dilatans): proces obejmuje zatok´ czo∏owà,
rzadziej dotyczy zatoki klinowej, szcz´kowej
czy sitowia.

■ Nadmierna pneumatyzacja zatok: rozwi-
n´∏a si´ znacznie poza granice normalnej 
zatoki, ale nie szerzy si´ ponad kostne 
ograniczenia, wi´c nie powoduje zewn´trz-
nych deformacji. Zatoka jest powietrzna, 
a kostne ograniczenia normalne.

■ Pneumosinus dilatans: systematycznie
poszerzajàca si´ przestrzeƒ powietrzna 
jamy zatoki; mo˝e dotyczyç jednej lub 
wi´cej zatok i wyst´powaç jedno- lub 
obustronnie. Cz´Êciej spotykana u m´˝-
czyzn. Mo˝e byç idiopatyczna lub skoja-
rzona z obecnoÊcià oponiaka, chorób 
w∏óknisto-kostnych, torbieli paj´czynówki
oraz z po∏owiczà atrofià mózgu. Masywna
pneumatyzacja zatoki mo˝e powodowaç 
deformacje kosmetyczne oraz uszkodzenie
oczodo∏u (wytrzeszcz, podwójne widzenie,
niedowidzenie)117-121.

■ Pneumocele: w odró˝nieniu od pneumo-
sinus dilatans ma Êciany albo ogólnie, 
albo ogniskowo Êcieƒcza∏e z ca∏kowità lub
cz´Êciowà utratà ich integralnoÊci.  ●



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY34



www.magazynorl.pl 35

▲

Tabela I. Terminologia

Obecnie Synonimy Terminologia Sugerowana Cz´stoÊç Aktualne
stosowana rynologiczne Anatomica terminologia odmiennoÊci nazewnictwo
terminologia i anatomiczne n.i. – nie istnieje w j´zyku w piÊmien- polskie wed∏ug
„chirurgiczna” (w j. ang.) angielskim nictwie** Nomina 
w j´zyku (podr´czniki, (na podstawie Anatomica (N.A.)
angielskim pozycje powy˝szego

piÊmiennictwa) opracowania)
n.st. – nie stosowaç

1 Nasal cavity Inner nose Cavitas nasi9 Nasal cavity Jama nosa (N.A.)
Cavum nasi

1.1 Lateral Lateral n.i. Lateral Boczna Êciana 
nasal wall nasal wall nasal wall jamy nosa

1.2 Floor of Nasal floor n.i. Nasal floor Dno jamy nosa
nasal cavity

1.3 Nasal septum Septum nasi Septum nasi Nasal septum przegroda nosa (N.A.)

1.3.1 Cartilaginous Cartilaginous part Pars cartilaginea Septal cartilage Cz´Êç chrz´stna
portion of the nasal septum (septi nasi) przegrody nosa 

Cartilaginous Cartilago septi (N.A.)
segment nasi
Septal cartilage
Lamina 
quadranglaris

1.3.2 Bony part Bony/osseous Pars ossea septi Bony septum Cz´Êç kostna
septum nasi przegrody nosa 
Bony / osseous part (N.A.)
of the nasal septum

1.3.2.1 Lamina Perpendicular Lamina Perpendicular Blaszka pionowa
perpendicularis plate perpendicularis plate of ethmoid koÊci sitowej (N.A.)

of ethmoid ossis ethmoidalis

1.3.2.2 Vomer Vomer Pars ossea Vomer lemiesz (N.A.)
septi nasi

1.3.3 Membranous Membranous Pars Membranous Cz´Êç b∏oniasta
portion portion membranacea portion (of nasal przegrody nosa 

septi nasi septum) (N.A.)

1.3.4 Jacobson’s Vomero-nasal Organum Vomero-nasal narzàd lemieszowo-
organ organ vomeronasale organ -nosowy (N.A.)

1.3.5 Septal Tuberculum n.i. Septal tubercle Guzek przegrody
tubercle septi nasi

Zuckerkandl’s 
tubercle
Morgagni’s tubercle
Septal swell body

1.4 Inferior Inferior nasal Concha Inferior turbinate Ma∏˝owina nosowa
turbinate turbinate nasi inferior dolna (N.A.)

Maxilloturbinal
Concha inferior
Lower turbinate

1.4.1 Inferior Inferior nasal Meatus Inferior meatus Przewód nosowy
meatus meatus nasi inferior dolny (N.A.)

Lower nasal 
meatus
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1.4.1.1 Naso-lacrimal Hasner’s valve Apertura/ostium Naso-lacrimal UjÊcie przewodu
duct opening (Naso-) lacrimal ductus duct opening10 nosowo-∏zowego

duct ostium nasolacrimalis (N.A.)
Ostium lacrimale

1.5 Middle Middle nasal Concha nasi Middle turbinate Ma∏˝owina nosowa
turbinate turbinate media Êrodkowa (N.A.)

First (persisting)
ethmoturbinal
First ethmoidal 
turbinate
Middle concha
Concha media

1.5.1 Basal lamella Ground lamella of n.i. Basal lamella of Blaszka podstawna
of middle middle turbinate middle turbinate ma∏˝owiny 
turbinate Third basal lamella nosowej Êrodkowej

1.5.2 Paradoxically Concave middle n.i. Paradoxical 3–26%11,12 Paradoksalnie
curved middle turbinate middle wygi´ta 
turbinate Inverse middle turbinate ma∏˝owina nosowa 

turbnate Êrodkowa

1.5.3 Concha bullosa Bullous middle n.i. Concha bullosa 17–36%11,12 Ma∏˝owina nosowa
(of middle turbinate/concha (of middle ok. 50% Êrodkowa
turbinate) turbinate) w populacji puszkowa

tureckiej13

1.5.3.1 Interlamellar Interlamellar n.i. Interlamellar Komórka wewnàtrz-
cell1 cell cell blaszkowa

1.6. Middle Meatus medius Meatus nasi Middle Przewód nosowy
meatus Middle nasal medius meatus Êrodkowy (N.A.)

meatus

1.7 Ostiomeatal Ostiomeatal n.i. Ostiomeatal Kompleks ujÊciowo-
complex complex14 complex -przewodowy

1.8 Superior Superior nasal Concha nasi Superior Ma∏˝owina nosowa 
turbinate turbinate superior turbinate górna (N.A.)

Second (persisting)
ethmoturbinal
Second ethmoidal
turbinate
Superior concha
Concha superior

1.8.1 Concha bullosa Concha bullosa n.i. Concha bullosa 1–2% Ma∏˝owina 
(of superior (of superior (of superior nosowa górna
turbinate) turbinate) turbinate) puszkowa

1.9 Superior Superior nasal Meatus nasi Superior Przewód nosowy
meatus meatus superior meatus górny (N.A.)

Upper nasal 
meatus

1.10 Supreme Supreme nasal Concha nasi Supreme Ma∏˝owina nosowa
turbinate turbinate suprema turbinate najwy˝sza (N.A.)

Third (persisting)
ethmoturbinal
Third ethmoidal
turbinate
Supreme concha
Highest nasal concha
Concha (nasalis)
suprema (Morgagni)
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Obecnie Synonimy Terminologia Sugerowana Cz´stoÊç Aktualne
stosowana rynologiczne Anatomica terminologia odmiennoÊci nazewnictwo
terminologia i anatomiczne n.i. – nie istnieje w j´zyku w piÊmien- polskie wed∏ug
„chirurgiczna” (w j. ang.) angielskim nictwie** Nomina 
w j´zyku (podr´czniki, (na podstawie Anatomica (N.A.)
angielskim pozycje powy˝szego

piÊmiennictwa) opracowania)
n.st. – nie stosowaç

1.11 Supreme Supreme nasal n.i. Supreme meatus Przewód nosowy
meatus meatus najwy˝szy (N.A.)

2 Spheno- Recessus Recessus Spheno-ethmoidal Zachy∏ek klinowo-
-ethmoidal spheno- spheno- recess -sitowy (N.A.)
recess -ethmoidalis -etmoidalis

3 Sphenopalatine Foramen of Foramen Sphenopalatine Otwór klinowo-
foramen sphenopalatine sphenopalatinum foramen – podniebienny 

artery (N.A.)

4 Olfactory cleft Olfactory ridge Sulcus Olfactory cleft Szczelina w´chowa
Olfactory groove olfactorius (N.A.)
Olfactory fissure
Olfactory area

4.1 Olfactory Olfactory fibre(s) Fila olfactoria Olfactory W∏ókna w´chowe
fibre(s) Fila olfactoria (l. poj. filum fibre(s)

olfactorium)

5 Choana Posterior nasal Choana Choana Nozdrze tylne (N.A.)
(plur.: choanae) aperture(s) (l.mn. – choanae);

Nares posteriores apertura nasalis
posteriori

6 Maxillary sinus Maxillary antrum Sinus maxillaris Maxillary sinus Zatoka szcz´kowa 
(N.A.)

6.1 Maxillary Maxillary opening n.i. Maxillary UjÊcie zatoki
sinus ostium sinus ostium szcz´kowej

6.1.1 Accessory Additional n.i. Accessory 5% UjÊcie dodatkowe
maxillary  maxillary ostium zdrowej populacji, zatoki szcz´kowej
ostium sinus ostium 25% pacjentów 
(plur: ostia) z przewlek∏ym 

zapaleniem nosa 
i zatok

6.1.2 Maxillary hiatus Maxillary hiatus Hiatus maxillaris Maxillary hiatus Rozwór szcz´kowy 
(N.A.)

6.2 Infraorbital Infraorbital canal Canalis Infraorbital canal Kana∏ nerwu
nerve canal infraorbitalis podoczodo∏owego 

(N.A.)

6.3 Zygomatic recess Recessus n.i. Zygomatic recess Zachy∏ek jarzmowy
zygomaticus

6.4 Alveolar recess Recessus n.i. Alveolar recess Zachy∏ek
alveolaris z´bodo∏owy

6.5 Prelacrimal Prelacrimal n.i. Prelacrimal Zachy∏ek 
recess recess recess przed∏zowy

6.6 Lacrimal Eminentia n.i. Lacrimal Wynios∏oÊç ∏zowa
eminence lacrimalis eminence

Bulging of 
nasolacrimal duct
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6.7 Canine fossa Canine fossa Fossa canina Canine fossa Dó∏ nadk∏owy (N.A.)
Fossa canina

6.8 Anterior (nasal) Fontanella n.i. Anterior Ciemiàczko
fontanelle nasi anterior fontanelle przednie

6.9 Posterior (nasal) Fontanella n.i. Posterior Ciemiàczko tylne
fontanelle nasi posterior fontanelle

6.10 Maxillary (Internal) Arteria Maxillary artery T́ tnica szcz´kowa
artery maxillary artery maxillaris (N.A.)

7 Ethmoidal Ethmoid Cellulae Ethmoidal Kompleks sitowy
complex Ethmoidal ethmoidales complex

sinus(es)
Ethmoidal 
labyrinth
Labyrinthus 
ethmodalis

7.1 Anterior Anterior Cellulae Anterior Komórki sitowe
ethmoidal Ethmoid ethmoidales ethmoidal przednie (N.A.)
cells Sinus ethmoidalis anteriores celles

anterior
Cells of anterior 
ethmoid
Anterior ethmoid 
complex

7.2 Middle Cellulae n.st. Komórki sitowe
ethmoidal ethmoidales Êrodkowe
cells mediae

7.3 Posterior Posterior ethmoid Cellulae Posteriori Komórki sitowe
ethmoidal Sinus ethmoidalis ethmoidales ethmoidal tylne (N.A.)
cells posterior posterirores cells

Dorsal ethmoidal 
cells
Cells of posterior 
ethmoid

7.4 Anterior Anterior Arteria Anterior T́ tnica sitowa
ethmoidal ethmoidal artery ethmoidalis ethmoidal przednia (N.A.)
artery anterior artery

7.5 Middle Third n.i. Accessory (odmiennoÊç) T́ tnica sitowa
ethmoidal ethmoidal artery ethmoidal a˝ do 45%, przednia
artery Accessory artery jeÊli dodatkowa

ethmoidal artery przyrównaç to 
Intermediate do sytuacji 
ethmoidal artery wyst´powania
Arteria ethmoidalis >2 t´tnic
tertia (40%15)

7.6 Posterior Posterior Arteria Posterior T́ tnica sitowa
ethmoidal ethmoidal ethmoidalis ethmoidal tylna (N.A.)
artery artery posterior artery

8 Anterior Anterior Cellulae Anterior Kompleks sitowy
ethmoidal ethmoidal ethmoidales ethmoidal przedni
complex cells anteriores complex

8.1 Agger nasi Operculum Agger nasi Agger nasi Grobla nosa (N.A.)
conchae mediae2
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Obecnie Synonimy Terminologia Sugerowana Cz´stoÊç Aktualne
stosowana rynologiczne Anatomica terminologia odmiennoÊci nazewnictwo
terminologia i anatomiczne n.i. – nie istnieje w j´zyku w piÊmien- polskie wed∏ug
„chirurgiczna” (w j. ang.) angielskim nictwie** Nomina
w j´zyku (podr´czniki, (na podstawie Anatomica (N.A.)
angielskim pozycje powy˝szego

piÊmiennictwa) opracowania)
n.st. – nie stosowaç

8.1.1 Agger Pneumatized n.i. (cellula Agger nasi cell > 90%16 Komórka grobli
nasi cell agger nasi ethmoidalis nosa

Agger cell anterior)

9 Uncinate process Uncinate process Processus Uncinate process Wyrostek 
uncinatus haczykowaty (N.A.)

9.1 Deflected Doubled middle n.i. Everted 5–22%11,12 Wyrostek
uncinate turbinate uncinate process haczykowaty
process Anterior cred wywini´ty

uncinate process
Everted uncinate 
process17

9.2 Aerated  Bullous uncinate n.i. Aerated 1–2% Wyrostek
uncinate process uncinate process haczykowaty
process Pneumatised upowietrzniony

uncinate
process

9.3 Basal lamella Ground lamella n.i. Basal lamella of Blaszka podstawna
of uncinate of uncinate uncinate process wyrostka
process process haczykowatego

Uncinate lamella
First basal lamella

9.4 Hiatus Semilunar Hiatus Inferior Rozwór
semilunaris hiatus semilunaris semilunar hiatus pó∏ksi´˝ycowaty

Hiatus semilunaris dolny (N.A.)
inferior
Semilunar gap1

9.4.1 Hiatus Hiatus n.i. Superior (odmiennoÊç) Rozwór
semilunaris semilunaris semilunar pó∏ksi´˝ycowaty
(superior) superior hiatus górny

Hiatus semilunaris 
posterior
Superior semilunar 
hiatus1

9.5 Ethmoidal bulla Bulla Bulla Ethmoidal Puszka sitowa 
ethmoidalis ethmoidalis bulla (N.A.)

9.5.1 Non pneumatized Torus bullaris1,18 n.i. n.st. 8%19 Puszka sitowa
ethmoidal nieupowietrzniona
bulla

9.5.2 Bulla lamella Second ground n.i. Basal lamella Blaszka podstawna
lamella bulla puszki sitowej
Basal lamella 
of ethmoidal
bulla
Second basal 
lamella
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9.5.3 Suprabullar Sinus lateralis n.i. Suprabullar 71%16,20 Zachy∏ek
recess Suprabullar cell recess nadpuszkowy (N.A.)

Recessus bullaris1

9.5.4 Retrobullar Hiatus semilunaris n.i. Retrobullar recess 94%16,20 Zachy∏ek
recess superior zapuszkowy (N.A.)

9.5.5 Supraorbital Supraorbital cell n.i. Supraorbital (odmiennoÊç) Zachy∏ek
recess Supraorbital recess 17%9 nadoczodo∏owy

ethmoid cell
Cellula orbitalis

9.5.6 Infraorbital Haller cell n.i. Infraorbital cel 4–15%11,12 Komórka 
cell Orbito-ethmoidal podoczodo∏owa

cell

9.6 Ethmoidal Ethmoidal Infundibulum Ethmoidal Lejek sitowy (N.A.)
infundibulum infundibulum ethmoidale infundibulum

9.6.1 Terminal Terminal recess n.i. Terminal recess (odmiennoÊç) Zachy∏ek koƒcowy
recess of ethmoidal 49–85%21

infundibulum
Recessus 
terminalis

9.7 Frontal recess Recessus frontalis n.i. Frontal recess Zachy∏ek
Frontal outflow tract czo∏owy

9.7.1 Infundibular Infundibular cells n.i. Infundibular cells (odmiennoÊci) Komórki sitowe 
cells przednie

9.7.2 Lacrimal Lacrimal cells n.i. Anterior (odmiennoÊç) Komórki sitowe
cells ethmoidal cells 33%9 przednie

9.7.3 Nasofrontal Frontal outflow Ductus n.st. Przewód
duct tract nasofrontalis nosowo-czo∏owy

Frontal recess

9.7.4 Maxillary Lacrimal crest n.i. Lacrimal bulge Uwypuklenie
crest Maxillary line ∏zowe

9.7.5 Ethmoidal Crista ethmoidalis Crista Ethmoidal Grzebieƒ sitowy
crest Ethmoidal crest ethmoidalis crest (N.A.)

of the palatine
bone

9.7.6 Frontal sinus Nasofrontal duct n.i. Frontal sinus Droga odp∏ywu 
drainage Frontal outflow drainage pathway zatoki czo∏owej
pathway tract

Frontal recess

10 Frontal sinus Frontal sinus Sinus frontalis Frontal sinus Zatoka czo∏owa (N.A.)

10.1 Interfrontal Frontal Septum sinuum Frontal intersinus Przegroda 
septum sinus septum frontallum septum wewnàtrzzatokowa 

zatoki czo∏owej

10.2 Frontal sinus Frontal sinus n.i. Frontal sinus Lejek zatoki
infundibulum infundibulum infundibulum czo∏owej

10.3 Intrafrontal Frontal sinus cells Bullae frontalis Frontoethmoidal (odmiennoÊci) Komórki
cells Kuhn type 3/4 cells (l.poj.: bulla cells czo∏owo--sitowe

fronatlis)

10.4 Intersinus Intersinus n.i. Intersinus Komórka przegrody
septal cell septal cell septal cell wewnàtrzzatokowej
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Obecnie Synonimy Terminologia Sugerowana Cz´stoÊç Aktualne
stosowana rynologiczne Anatomica terminologia odmiennoÊci nazewnictwo
terminologia i anatomiczne n.i. – nie istnieje w j´zyku w piÊmien- polskie wed∏ug
„chirurgiczna” (w j. ang.) angielskim nictwie** Nomina
w j´zyku (podr´czniki, (na podstawie Anatomica (N.A.)
angielskim pozycje powy˝szego

piÊmiennictwa) opracowania)
n.st. – nie stosowaç

10.5 Frontal bulla Frontal bulla n.i.; (cellula n.st. Puszka czo∏owa
ethmoidalis 
anterior)

10.6 Frontal sinus Frontal ostium Apertura sinus Frontal sinus UjÊcie zatoki 
ostium Opening of frontalis opening czo∏owej (N.A.)

frontal sinus

10.7 Frontal beak Nasal beak Spina frontalis Frontal beak Dziób czo∏owy (N.A.)
Superior nasal (ossis frontalis);
spine spina nasalis 

interna

11 Posterior Posterior Cellulae Posterior Kompleks
ethmoidal ethmoidal ethmoidales ethmoidal sitowy tylny
complex cells posteriores complex

11.1 Onodi cell Spheno-ethmoidal n.i.; Sphenoethmoidal 4–65%22, Komórka klinowo-
cell (cellulae  cell 8–14% populacji -sitowa
Gruenwald cell1 ethmoidales kaukaskiej, 

posteriores) 26–29% populacji 
azjatyckiej23

11.2 Basal lamella  Fourth basal n.i. Basal lamella  Blaszka podstawna
of superior lamella of superior ma∏˝owiny nosowej 
turbinate turbinate górnej

11.3 Lamina Medial orbital Lamina Lamina Blaszka 
papyracea wall orbitalis papyracea oczodo∏owa

Papyraceous ossis koÊci sitowej 
lamina ethmoidalis (N.A.)

11.4 Orbital apex Orbital apex n.i. Orbital apex Szczyt 
oczodo∏u (N.A.)

11.5 Annulus Common Annulus Annulus PierÊcieƒ 
of Zinn tendinous ring tendineus of Zinn Êciàgnisty

Common communis (N.A.)
annular tendon

11.6 Ophthalmic Ophthalmic Arteria Ophtalmic T́ tnica oczna
artery artery ophtalmica artery (N.A.)

12 Sphenoid sinus Sphenoid sinus Sinus Sphenoid Zatoka klinowa
sphenoidalis sinus (N.A.)

12.1 Intersphenoidal Intersphenoidal septum  Sphenoid Przegroda
septum septum sinuum intersinus wewnàtrzzatokowa

Sphenoid sinus sphenoidalium septum zatoki klinowej
septum

12.2 Accessory Incomplete n.i. Sphenoid (odmiennoÊci) Przegrody 
sphenoidal sphenoidal septation 76%24 wewnàtrzzatokowe
septum septations
(plur.: septa) Partial sphenoidal

septations
Sphenoid sinus
subseptations
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12.3 Sphenoid sinus Sphenoid Ostium Sphenoid sinus UjÊcie zatoki 
ostium (sinus) ostium (apertura) sinus ostium klinowej (N.A.)

Sphenoid (sinus) sphenoidalis
opening (l.mn.: ostia 
Natural sphenoid sinuum
ostium sphenoidalium)

12.4 Planum Sphenoid Jugum Planum Strop zatoki 
sphenoidale sinus roof sphenoidale sphenoidale klinowej

Jugum sphenoidale
Sphenoidal yoke

12.5 Sellar floor Floor of sella n.i. Sellar floor Dno siod∏a
Sellar bulge tureckiego

12.6 Vidian canal Pterygoid canal Canalis Pterygoid Kana∏ 
Canalis nervi pterygoideus (Vidian) canal skrzyd∏owy (N.A.)
pterygoidei

12.7 Foramen Canalis Foramen Foramen Otwór okràg∏y (N.A.)
rotundum rotundus rotundum rotundum

Round foramen

12.8 Lateral recess of Lateral recess of n.i Zachy∏ek boczny (odmiennoÊci) Zachy∏ek boczny
sphenoid sinus sphenoid sinus zatoki klinowej zatoki klinowej

12.9 Optic nerve Optic nerve Tuberculum Optic nerve Guzek nerwu 
tubercle tubercle1,3 nervi optici tubercle wzrokowego

Prominentia 
nervi optici

12.9.1 Optic nerve Eminentia Canalis opticus Optic nerve (odmiennoÊci) Kana∏ nerwu
canal nervi optici canal wzrokowego (N.A.)

Optic nerve bulging
Optic nerve canal
contour

12.9.2 Carotid artery Prominentia n.i. Carotid (odmiennoÊci) Wynios∏oÊç t´tnicy
prominence canalis carotici artery bulge szyjnej 

wewn´trznej

12.9.3 Optico-carotid Carotid-optical n.i. Optico-carotid (odmiennoÊci) Zachy∏ek
recess recess recess wzrokowo-t´tniczy

Infraoptical recess

12.9.4 Sternberg’s Canalis n.i. Lateral 4% doros∏ych Kana∏ czaszkowo-
canal craniopharyngicus craniopharyngeal -gard∏owy boczny

lateralis22,25,26 (Sternberg’s) canal

13 Sphenoidal Rostrum Rostrum Sphenoid Dziób klinowy (N.A.)
rostrum sphenoidale rostrum

14 Vomerovaginal Vomerovaginal Canalis Vomerovaginal Kana∏ lemieszowo-
canal canal vomerovaginalis canal -pochwowy (N.A.)

15 Palatovaginal Palatovaginal Canalis Palatovaginal Kana∏ podniebienno-
canal canal palatovaginalis canal -pochwowy (N.A.)

16 Skull base Cranial base Basis cranii Skull base Podstawa czaszki
Basicranium (N.A.)

16.1 Inner Internal surface Basis cranii Inner Powierzchnia
skull base of cranial base interna skull base wewnàtrzna 

podstawy czaszki

17 Anterior cranial Anterior Fossa cranii Anterior Przedni dó∏ czaszki
fossa cranial fossa cranial fossa (N.A.)



www.magazynorl.pl 43

▲

Obecnie Synonimy Terminologia Sugerowana Cz´stoÊç Aktualne
stosowana rynologiczne Anatomica terminologia odmiennoÊci nazewnictwo
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„chirurgiczna” (w j. ang.) angielskim nictwie** Nomina
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angielskim pozycje powy˝szego

piÊmiennictwa) opracowania)
n.st. – nie stosowaç

17.1 Olfactory Ethmoidal notch n.i. Olfactory fossa Rowek w´chowy 
fossa Fovea ethmoidalis27 (N.A.)

17.2 Cribriform Lamina cribrosa Lamina cribrosa Cribriform Blaszka sitowa (N.A.)
plate Roof of inner nose (ossis ethmoidalis) plate

17.2.1 Cribriform Cribriform Foramina Cribriform Otworki w´chowe
foramina openings cribrosa foramina

17.2.2 Lateral lamella of Lateral lamella n.i. Lateral lamella P∏ytka boczna 
cribriform plate of cribriform plate of cribriform plate blaszki sitowej

17.3 Ethmoidal roof Foveae ethmoidales n.i. Ethmoidal roof Strop sitowia
(ossis frontalis)

17.4 Crista galli Crista galli Crista galli Crista galli Grzebieƒ koguci 
(N.A.)

17.4.1 Pneumatized Pneumatized n.i. Pneumatized 13%28 Upowietrzniony 
crista galli crista galli crista galli grzebieƒ koguci

17.5 Foramen Foramen Foramen Foramen Otwarty Otwór Êlepy (N.A.)
caecum caecum caecum caecum (odmiennoÊç: 

14%15)

18 Middle Middle cranial Fossa cranii Middle cranial Ârodkowy dó∏ czaszki 
cranial fossa fossa media fossa (N.A.)

18.1 Sella Hypophysial fossa Sella turcica Sella (turcica) Siod∏o tureckie
Pituitary fossa (N.A.)

18.2 Sellar Suprasellar Tubreculum Tuberculum Guzek siod∏owy
tubercle notch sellae sellae (N.A.)

18.3 Dorsum sellae Dorsum sellae Dorsum sellae Dorsum sellae Grzbiet siod∏a (N.A.)

18.4 Anterior clinoid Anterior Processus Anterior Upowietrzniony Wyrostek pochy∏y 
process clinoid process clinoideus clinoid process (odmiennoÊç: przedni (N.A.)

anterior (l. mn.: 16,5%)
processus 
clinoidei 
anteriores)

18.5 Posterior clinoid Posterior clinoid Processus Posterior clinoid Wyrostek pochy∏y 
process process clinoideus process tylny (N.A.)

posterior (l. mn.: 
porcessus 
clinoidei 
posteriores)

19 Posterior cranial Posterior cranial Fossa cranii Posterior Tylny  dó∏
fossa fossa posterior cranial fossa czaszki (N.A.)

19.1 Clivus Clivus Clivus Clivus Stok (N.A.)

** Cz´stoÊç wyst´powania odmiennoÊci w anatomii ró˝ni si´ znacznie w piÊmiennictwie, co wynika ze stosowanych definicji, metodolo-
gii wykorzystywanej np. w badaniach autopsyjnych lub obrazowych, czy te˝ w badaniach zaplanowanych z grupà kontrolnà i/lub obejmu-
jàcych pacjentów z przewlek∏ym zapaleniem zatok lub grup´ etnicznà badanych podmiotów.
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