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prof. Paulo Castelnuovo, jeden z twórców
chirurgii endoskopowej podstawy czaszki i je-
den z najwi´kszych autorytetów na Êwiecie
w tej dziedzinie, opowiada∏ mi o swoich po-
czàtkach tworzenia tego dzia∏u medycyny.
A mianowicie, kiedy osiàgnà∏ w latach 90.
ubieg∏ego wieku bieg∏oÊç w chirurgii zatok
przynosowych, zaprosi∏ do wspó∏pracy szefa
neurochirurgów ze swojego szpitala, który
przychodzi∏ na jego operacje endoskopowe
zatok przynosowych i obserwowa∏ mo˝liwoÊci
tej techniki operacyjnej. Panowie dyskutowali,
jak mo˝na t´ technik´ rozszerzyç na podstaw´
czaszki. Dzi´ki tej wspó∏pracy stworzyli razem
najbardziej liczàcy si´ w tej dziedzinie oÊro-
dek w Europie.

W podobnym czasie, po wizycie u prof.
Castelnuovo, ja równie˝, ju˝ jako dr hab., po-
szed∏em do kierownika Kliniki Neurochirurgii
w szpitalu klinicznym, w którym pracowa∏em,
a która mieÊci∏a si´ pi´tro wy˝ej nad Klinikà
Otolaryngologii, i zapropnowa∏em wspó∏pra-
c´. Niestety, zosta∏em wyÊmiany, nie powiem
wyszydzony. Dobrze, ˝e nie zosta∏em po-
szczuty psami, a na koniec us∏ysza∏em, ˝e nie
ma neurochirurgii bez kraniotomii. I w ten
sposób nie by∏o mi dane rozwijaç dalej tego,
co stworzy∏em w tym kraju. Samo ˝ycie.

Dlatego z wielkà radoÊcià redakcj´ niniej-
szego numeru Magazynu Otorynolaryngolo-
gicznego powierzy∏em Panom Profesorom –
Markowi Rogowskiemu i Zenonowi Mariakowi,
którzy dzi´ki wspó∏pracy laryngologa i neuro-
chirurga stworzyli na Uniwersytecie Bia∏o-
stockim modelowy zespó∏ chirurgii podstawy
czaszki, jedyny w Polsce. Znam obu Panów
Profesorów, ludzi skromnych i otwartych, któ-
rzy nie bojà si´, ˝e rozwój asystentów przero-
Ênie ich wiedz´ i zaçmi ich autorytet. Innymi
s∏owy, widaç, ˝e dzi´ki màdroÊci i otwartoÊci
mo˝na tworzyç i w naszym kraju rzeczy wielkie.

Serdecznie Paƒstwa pozdrawiam

prof. Antoni Krzeski

Warszawa, lipiec 2015 r.
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ALEKSANDER ˚EBROWSKI
(1873–1943)

Doktor med. Aleksander ˚ebrowski urodzi∏
si´ 26 lutego 1873 r. w Kielcach jako syn Stani-
s∏awa i Wiktorii z Podolskich. Studiowa∏ w Mo-
skwie, Dorpacie i Berlinie. Dyplom lekarza uzy-
ska∏ w Berlinie po obronie rozprawy pt. „Üeber
die compensatorische Übungstherapie bei Tabes
dorsalis”, a egzamin paƒstwowy zda∏ w Akade-
mii Wojenno-Medycznej w Petersburgu.

W latach 1899–1900 by∏ asystentem Alfreda
Soko∏owskiego na Oddziale Chorób Wewn´trz-
nych oraz w ambulatorium laryngologicznym
Szpitala Êw. Ducha w Warszawie. W latach
1900–1904 ordynowa∏ w Radomiu, a nast´pne
dwa lata pracowa∏ na Oddziale Usznym Szpitala
Ujazdowskiego w Warszawie. Lata 1907–1908
sp´dzi∏ jako lekarz hr. Stefana Potockiego w Rossi,
w guberni grodzieƒskiej. Rok 1908 i po∏ow´ na-
st´pnego pracowa∏ jako lekarz okr´towy na linii
Libawa – Nowy Jork. 

W lipcu 1909 r. przeniós∏ si´ do Lublina,
gdzie w Szpitalu Êw. Józefa o profilu dermatolo-
giczno-wenerologicznym i ocznym móg∏ umiesz-
czaç chorych otorynolaryngologicznych, o ile
by∏y wolne miejsca. Przyjmowa∏ chorych tak˝e
w Pabianicach i ¸odzi, konsultowa∏ sanatoria
w Otwocku i Ciechocinku. W latach 1915–1918
przebywa∏ w A∏upi na Krymie i w Symferopolu.
W 1918 r. szkoli∏ si´ w Wiedniu, m.in. u Victora
Urbantschitscha, w szpitalach i klinikach Berli-
na, m.in. u Alberta Jansena, Adolpha Passowa
i Franza Kobraka, a tak˝e Petersburga i Nowego
Jorku. By∏ tak˝e asystentem w Zak∏adzie Anato-
mii Opisowej Uniwersytetu Warszawskiego
u prof. Edwarda Lotha. W latach 1918–1921 s∏u-
˝y∏ w Armii Polskiej. Kandydatur´ ˚ebrowskiego
brano pod uwag´ przy obsadzaniu Katedry Oto-
laryngologii na Uniwersytecie Poznaƒskim
po Êmierci prof. Antoniego Jurasza seniora;
katedry jednak nie otrzyma∏.

˚ebrowski by∏ autorem ponad trzydziestu
publikacji, w wi´kszoÊci z dziedziny otiatrii,

w periodykach polskich (Gazeta Lekarska, Pami´t-
nik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego,
Przeglàd Lekarski, Medycyna, Nowotwory, Pol-
ska Gazeta Lekarska) i zagranicznych (Monat-
schrift fır Ohrenheilkunde, Monatschrift fur
Ohrenheilkunde, Laryngologie, Rhinologie,
Archiv of Otolaryngology, Annals of Otology,
Rhinology and Laryngology). Wspó∏pracowa∏
z wiedeƒskim czasopismem Monatschrift fır
Ohrenheilkunde. Zajmowa∏ si´ szczególnie le-
czeniem usznopochodnych powik∏aƒ wewnàtrz-
czaszkowych, twardzielà, badaniami ekspery-
mentalnymi nad nowotworami z∏oÊliwymi.

W 1921 r. ukaza∏a si´ ksià˝ka „Zarys otia-
tryi”, zasadniczo stojàca na poziomie ówczesnej
nauki i praktyki, Êwiadczàca o znacznym do-
Êwiadczeniu autora, ale prawie nieuwzgl´dnia-
jàca piÊmiennictwa polskiego. Wyczerpujàco
opracowane zosta∏y metody badania i operacyj-
nego leczenia ucha Êrodkowego i powik∏aƒ we-
wnàtrzczaszkowych. Praktyczne wskazówki hi-
gieniczne i profilaktyczne zawiera∏y inne jego
pozycje wydawnicze, jak: „Nosa, krtani i gard∏a
choroby”, „Gruêlica krtani” i „Wa˝niejsze choro-
by nosa w codziennej praktyce lekarskiej”.

Po wybuchu drugiej wojny Êwiatowej doje˝-
d˝a∏ do Otwocka i Âwidra, konsultujàc tamtejsze
sanatoria. W poczàtkach lat czterdziestych wyje-
cha∏ do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Âwiet-
ny wiolonczelista, utrzymywa∏ si´ na obczyênie z
gry na tym instrumencie.

Zwiàzek ma∏˝eƒski zawar∏ z Zofià G∏adeckà.
Mia∏ dwóch synów: Jerzego i Juliusza. Zmar∏ 31
marca 1943 r. 

prof. dr med. Andrzej Kierzek
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Podstawa czaszki stanowi niezwykle wymaga-
jàcy teren eksploracji chirurgicznej z powodu
trudnej dost´pnoÊci i szczególnie z∏o˝onej budowy,
która obejmuje skomplikowane, trójwymiarowe
struktury kostne, sàsiadujàce z niezwykle wra˝-
liwymi nerwami i naczyniami czaszkowymi.
Z tego powodu jeszcze do niedawna by∏a to
w du˝ym stopniu „ziemia niczyja”, na którà nie
odwa˝ali si´ wkraczaç tradycyjnie wykszta∏ceni
neurochirurdzy. Dopiero w ciàgu ostatnich 30 lat
stopniowo rozpocz´∏a si´ eksploracja tego tery-
torium, mo˝liwa dzi´ki po∏àczonym wysi∏kom
mieszanych zespo∏ów, z∏o˝onych z laryngologa,
neurochirurga, okulisty i chirurga plastyka.
W ten sposób opracowano wiele standardów
oraz efektywnych odmian technik operacyjnych
i dost´pów, które sk∏adajà si´ na nowà, inter-
dyscyplinarnà dziedzin´ medycyny: chirurgi´
podstawy czaszki.

Wi´kszoÊç dost´pów operacyjnych w tradycyj-
nej chirurgii podstawy czaszki ∏àczy wspólna ce-
cha: wymagajà szerokich, dewastujàcych otwarç
zewn´trznych i d∏ugotrwa∏ego preparowania,
a jednoczeÊnie oferujà zazwyczaj ograniczone
uwidocznienie docelowych zmian patologicznych,
do których mo˝na si´ dostaç tylko przez wàskie
przestrzenie anatomiczne pomi´dzy strukturami
nerwowymi i naczyniowymi. Dlatego chirurgia
podstawy czaszki praktycznie od swojego powsta-
nia sta∏a si´ dziedzinà, w której zacz´to wykorzy-
stywaç techniki chirurgii minimalnie inwazyjnej,
w tym równie˝ techniki endoskopowe. 

Chocia˝ idea zastosowania endoskopii
do eksploracji podstawy czaszki nie jest zupe∏nie
nowa, to jednak najwi´kszy, decydujàcy post´p
w tej syntezie dokona∏ si´ w ciàgu ostatniego
dziesi´ciolecia. Endoskopowa eksploracja tego
do niedawna niedost´pnego dla chirurga terenu
jest przedmiotem intensywnych dzia∏aƒ zespo-
∏ów interdyscyplinarnych w kilku oÊrodkach
Êwiatowych, a osiàgane tà technikà rezultaty
operacji endoskopowych Êwiadczà o wr´cz rewo-
lucyjnym prze∏omie.

Endoskopia podstawy czaszki jest w pewnym
sensie kolejnym krokiem chirurgii endoskopowej
nosa i zatok przynosowych, która rozpocz´∏a si´
od pionierskich prac Waltera Messerklingera

CHIRURGIA PODSTAWY CZASZKI
– wprowadzenie

prof. dr hab. med. Marek Rogowski1 prof. dr hab. med. Zenon Mariak2

1 Klinika Otolaryngologii UM Bia∏ystok
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Marek Rogowski
Sk∏odowskiej-Curie 24A, 15-276 Bia∏ystok

2 Klinika Neurochirurgii UM Bia∏ystok
Kierownik Kliniki: prof dr hab. Zenon Mariak
Sk∏odowskiej-Curie 24A, 15-276 Bia∏ystok

SKULL BASE SURGERY

Even though microsurgical approaches to the skull
base could be described as complex, time consuming,
extensive and often devastating in many situations
visualization of deeply located target remains not
satisfactory. The possible solution of this problem
was perceived in developing endoscopic techniques.
It brought into this field many new revolutionary
ideas, starting from minimally invasive pituitary
surgery, followed by transnasal exploration of
almost whole cranial base in coronal and sagittal
plane. Experience of leading centers proves that
interdisciplinary approach engaging specialists of
neurosurgery, laryngology, maxillofacial surgery,
ophthalmology supported by digitalized environ-
ment of integrated operating theatres significantly
improves postoperative results.

(Mag. ORL, 2015, 55, XIV, 99–101)

Key words: 
endoscopy, skull base surgery
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i od opracowania w latach 60. XX wieku odpo-
wiedniej optyki endoskopowej przez Hopkinsa.
W latach 70. i 80. dzi´ki takim autorom, jak
David Kennedy, Heinz Stammberger i Wolfgang
Draft zosta∏y wypracowane standardy chirurgii
endoskopowej zatok przynosowych. Jednak wej-
Êcie w obszar podstawy czaszki wymaga∏o dal-
szych opracowaƒ i dzia∏ania w zespo∏ach inter-
dyscyplinarnych. Ju˝ Harvey Cushing opracowa∏
przeznosowy, przezklinowy dost´p do siod∏a
tureckiego, który jednak zarzuci∏ w 1927 r.
w du˝ej mierze z powodu braku mo˝liwoÊci
dobrego oÊwietlenia pola operacyjnego. Jednak
tacy neurochirurdzy jak Norman Dott (uczeƒ
Cushinga), a nast´pnie Gerard Guiot (praktyko-
wa∏ u Dotta) i Jules Hardy doskonalili ten dost´p
z u˝yciem mikroskopu operacyjnego. To w∏aÊnie
Guiot po raz pierwszy w latach 60. oÊwietli∏ pole
widzenia za pomocà endoskopu i dzi´ki temu po-
wsta∏a s∏ynna, rozwijana w latach 80. i 90. m.in.
przez Michaela Apuzzo, endoskopowo wspomaga-
na chirurgia przysadki (termin ten do dzisiaj budzi
kontrowersje z powodu swojej wieloznacznoÊci).

Dopiero jednak Jankowski i Carrau ze swo-
imi wspó∏pracownikami donieÊli na poczàtku lat
90. o pierwszych kilku przypadkach wy∏àcznie
endoskopowej ewakuacji guza przysadki. Tech-
nik´ t´ w drugiej po∏owie lat 90. twórczo rozwi-
n´li Paolo Cappabianca i Enrico De Vitis, którzy
wprowadzili okreÊlenie „funkcjonalna endosko-
powa chirurgia przysadki”, ale co wa˝niejsze
– zaprojektowali niezb´dne do tego celu instru-
mentarium. Równolegle inni autorzy (np. E.
Laws, D. Kelly, W. Couldwell – neurochirurdzy
pracujàcy technikà mikrochirurgicznà) opraco-
wali techniczne szczegó∏y tzw. rozszerzonego
dost´pu przezklinowego, który umo˝liwia∏ wyj-
Êcie w linii Êrodkowej poza siod∏o tureckie w kie-
runku planum sphenoidale i stoku. Te rozszerzone
dost´py zosta∏y zaadaptowane i przystosowane
do techniki endoskopowej przez grup´ neurochi-
rurgów z Pittsburgha (USA) na czele z Aminem
Kassamem i Ricardo Carrau oraz przez neurochi-
rurgów i laryngologów w∏oskich: Paola Capa-
bianc´ i Enrica Divitisa. Liczba doniesieƒ o usu-
ni´tych tà drogà guzach okolicy oko∏osiod∏owej,
planum sphenoidale, stoku, a nawet okolicy z´ba
obrotnika roÊnie w latach dwutysi´cznych od
pojedynczych opublikowanych przypadków
do kilkudziesi´cioosobowych serii klinicznych.

Zatoka klinowa stanowi rodzaj przedsionka,
z którego mo˝na endoskopowo dochodziç
do struktur podstawy nie tylko w p∏aszczyênie
strza∏kowej, ale równie˝ czo∏owej. W ten sposób
zosta∏y opracowane dost´py do takich okolic,
jak szczyt piramidy i po∏àczenie piramidy ze sto-

kiem, jama Meckela, zatoka jamista, oczodó∏ czy
nawet dó∏ skrzyd∏owy/podskroniowy.

Endoskopowa eksploracja podstawy czaszki
ujawnia swoje zalety przede wszystkim pod-
czas usuwania zmian nowotworowych. Wi´k-
szoÊç z nich (jak oponiaki, gruczolaki) to zmia-
ny o charakterze ∏agodnym, nienaciekajàce
struktur mózgu i dajàce si´ od nich odpreparo-
waç. Zaletà usuwania endoskopowego takich
zmian jest (oprócz unikni´cia uciskania mózgu)
mo˝liwoÊç wczesnej anemizacji guza dzi´ki
podejÊciu od strony jego zaopatrzenia w krew.
W wypadku innych guzów, np. struniaków oko-
licy stoku, nawet ca∏kowite usuni´cie guza nie
gwarantuje braku wznowy, dlatego równie˝ ich
pomniejszenie jest akceptowalnym rezultatem
operacji endoskopowej. W wypadku rozleg∏ych
guzów naciekajàcych opcjà godnà rozwa˝enia
jest równie˝ biopsja endoskopowa. Dotyczy to
tak˝e trudnych do zdiagnozowania zmian
w oczodole, z których wiele nale˝y do tzw.
pseudoguzów, które nie wymagajà leczenia
operacyjnego. 

Oprócz naturalnego zastosowania techniki
endoskopowej w neuroonkologii metoda ta okaza-
∏a si´ szczególnie przydatna do ma∏o inwazyjnego
zamykania p∏ynotoków samoistnych i pourazo-
wych oraz przepuklin oponowych w obr´bie pod-
stawy czaszki. Osobnym polem zastosowania
techniki endoskopowej sà operacje w rejonie
oczodo∏u. Nale˝à tutaj odbarczenia kana∏u nerwu
wzrokowego w jego uszkodzeniach pourazowych
czy odbarczenia oczodo∏u w chorobie Gravesa-
-Basedowa, wykonywane od drugiej po∏owy lat
90. Nowszym rodzajem interwencji sà biopsje
endoskopowe zmian w oczodole wykonywane
zazwyczaj z zastosowaniem neuronawigacji.
Istniejà równie˝ nieliczne opisane przypadki
usuni´cia tym sposobem guzów oczodo∏u.

Podsumowujàc, chirurgia endoskopowa
podstawy czaszki jest nowà i nowoczesnà tech-
nologià medycznà, w bardzo du˝ym stopniu
opartà na zaawansowanej technice, jak te˝
na wysokich umiej´tnoÊciach operatora. Mo˝e
byç efektywnie uprawiana jedynie w oÊrodkach
dobrze wyposa˝onych w niezwykle kosztowny
sprz´t, przez wspó∏pracujàce i skoordynowane
zespo∏y multidyscyplinarne. Wprawdzie jej po-
czàtki si´gajà lat 90., ale prawdziwy rozwój to
lata dwutysi´czne, a zw∏aszcza kilka ostatnich
lat. W tym czasie w niektórych wa˝nych Êwiato-
wych oÊrodkach (g∏ównie we W∏oszech i w Pitts-
burghu) wypracowano omówione dost´py ope-
racyjne i wykazano, ̋ e te niewyobra˝alne do nie-
dawna operacje mogà byç z powodzeniem wyko-
nane. 
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Dwie kliniki Uniwersytetu Medycznego
w Bia∏ymstoku – Klinika Neurochirurgii i Klinika
Otolaryngologii – wy∏oni∏y interdyscyplinarny
zespó∏ specjalistów, który odby∏ liczne szkolenia
we wspomnianych oÊrodkach Êwiatowych i roz-
poczà∏ w 2005 r. endoskopowe operacje podsta-
wy czaszki. Prze∏omem okaza∏a si´ realizacja
wspólnego projektu interdyscyplinarnego, fi-
nansowanego przez Narodowe Centrum Badaƒ
i Rozwoju (projekt rozwojowy NR13-0037-10).
Ârodki z grantu pomog∏y nie tylko wzbogaciç in-
strumentarium i uzupe∏niç wyszkolenie lekarzy,
ale równie˝ stworzyç struktur´ organizacyjnà
oÊrodka mi´dzyklinicznego chirurgii endosko-
powej podstawy czaszki. Dzi´ki tym dzia∏aniom
endoskopowa chirurgia podstawy czaszki na sta∏e
wesz∏a do codziennej praktyki klinicznej w oÊrod-
ku bia∏ostockim, rozszerza si´ równie˝ w Polsce.

Âledzàc doniesienia kliniczne z ostatnich lat,
nie sposób dojÊç do innego wniosku ni˝ ten,
˝e przysz∏oÊç neurochirurgii nale˝y do endosko-
pii i ˝e technika ta za lat kilkanaÊcie stanie si´
je˝eli nie obowiàzujàcà, to na pewno wiodàcà
technikà operacji neurochirurgicznych, podob-
nie jak trzydzieÊci lat temu sta∏o si´ to z technikà
mikrochirurgicznà. Jednak˝e, tak jak w przypadku
ka˝dej nowej technologii medycznej, od której
zale˝y ludzkie ˝ycie, droga do upowszechnienia
chirurgii endoskopowej podstawy czaszki musi
byç wieloetapowa. Zazwyczaj tylko pierwszym
etapem jest udowodnienie „wykonalnoÊci”, który
to etap na naszych oczach endoskopia przechodzi
pomyÊlnie. Pozostaje jeszcze udowodnienie,
˝e operacje te sà równie˝ bezpieczne i wydajne
zarówno w sensie medycznym, jak i ekonomicz-
nym. Prace nad tymi etapami rozwoju techniki
endoskopowej zajmà najbli˝sze lata i sà prowa-
dzone w coraz wi´kszej liczbie oÊrodków Êwiato-
wych. Polegajà one nie tylko na doskonaleniu
techniki operacji endoskopowych, ale przede
wszystkim na gromadzeniu i raportowaniu
w piÊmiennictwie wi´kszych serii klinicznych
operowanych chorych. Tylko tà drogà mo˝na
sprecyzowaç wskazania i przeciwwskazania oraz
ustaliç odsetek niepowodzeƒ i powik∏aƒ, a zatem
okreÊliç przydatnoÊç i bezpieczeƒstwo metody.

Istotnym elementem wspomagajàcym po-
st´p w zakresie chirurgii endoskopowej podstawy
czaszki jest tzw. integracja sal operacyjnych
b´dàca multimedialnym systemem zintegrowa-
nym ze szpitalnymi platformami informatycznymi.
Wymagania dotyczàce sali operacyjnej zmieni∏y
si´ diametralnie w ciàgu ostatniej dekady.
Oczekiwania wobec mo˝liwoÊci, jakich powinien
dostarczyç wspó∏czesny blok operacyjny, sà o wie-

le wi´ksze ni˝ jeszcze kilka lat temu. Dotyczy to
szczególnie dziedzin zajmujàcych si´ chirurgià
ma∏o inwazyjnà z wykorzystaniem wizualizacji
endoskopowej. 

Wspó∏czeÊnie nowoczesny blok operacyjny
powinien byç nie tylko warsztatem klasycznie
rozumianej chirurgii, ale równie˝ miejscem,
gdzie z powodzeniem mo˝na wykorzystaç zdo-
bycze telemedycyny, wspierajàc w ten sposób
prac´ zespo∏ów uczestniczàcych w procedurze.
Wa˝na jest te˝ ergonomia pracy na sali operacyj-
nej, na której sà wykonywane  endoskopowe za-
biegi interdyscyplinarne. KorzyÊci obejmujà te˝
pozytywny wp∏yw na koszty, m.in. przez skróce-
nie czasu wykonywania zabiegów. Wyposa˝enie
sali operacyjnej na potrzeby chirurgii podstawy
czaszki to przede wszystkim nowoczesny tor wi-
zyjny oparty na technologii HD, a niebawem 3D,
mo˝liwoÊç korzystania z teleradiologii, dost´p-
noÊç do nawigacji komputerowej oraz e-konsul-
tacji (ewentualnie w ramach platformy eduka-
cyjnej). System daje mo˝liwoÊç sterowania sy-
gna∏ami generowanymi z ró˝nych êróde∏ (w tym
sygna∏ami HD) w ramach ka˝dej sali operacyj-
nej: u˝ytkownik za pomocà ekranu dotykowego
uzyskuje swobod´ wyboru êród∏a sygna∏u (ka-
mera endoskopowa, kamera w lampie, kamera
zewn´trzna, mikroskop, rami´ C, USG, baza da-
nych PACS/HIS), który mo˝e zostaç wyÊwietlony
na dowolnym monitorze w danej sali operacyjnej
(mogà to byç monitory umieszczone na kolum-
nach lub na Êcianach). 

Istotnym warunkiem poprawnego dzia∏ania
systemu zintegrowanego jest zapewnienie kore-
spondujàcej z nim infrastruktury szpitalnej
(sieç rozproszona, w∏aÊciwy hardware i software).
Nale˝y m.in. zapewniç mo˝liwoÊç centralnego
archiwizowania sygna∏ów generowanych na sali,
z mo˝liwoÊcià przesy∏ania ich do urzàdzenia
rejestrujàcego, mo˝liwoÊç organizowania tele-
konferencji i dydaktyki przy zapewnieniu komu-
nikacji audio i wideo. System powinien zapewniç
wymienione funkcjonalnoÊci w ramach ca∏ego
bloku operacyjnego, eliminujàc jednoczeÊnie
stosowanie kosztownych jednostkowych zesta-
wów do archiwizacji medycznej przy ka˝dym
z u˝ywanych urzàdzeƒ. Architektura systemu
powinna byç otwarta, czyli nie mo˝e on funkcjo-
nowaç na podstawie zamkni´tych protoko∏ów
komunikacyjnych, aby umo˝liwiç wykorzystanie
urzàdzeƒ ró˝nych firm i nie ograniczyç mo˝liwo-
Êci przysz∏ej rozbudowy. Architektura ta powin-
na si´ opieraç na sieci strukturalnej i unikaç de-
dykowanego okablowania: urzàdzenia systemu
(hardware) sà zlokalizowane w serwerowni. ●
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Zabiegi z zakresu czynnoÊciowej chirurgii
endoskopowej nosa i zatok (FESS) to obecnie
najcz´Êciej wykonywane procedury laryngolo-
giczne. Udoskonalanie instrumentarium i tech-
niki operacyjnej oraz lepsze poznanie anatomii
operowanego obszaru, a tak˝e szersza wspó∏praca
interdyscyplinarna pozwalajà na leczenie endo-
skopowe zmian zlokalizowanych nie tylko w za-
tokach przynosowych, ale równie˝ w obr´bie
oczodo∏ów, jamy czaszki, do∏ów skrzyd∏owo-
-podniebiennego i podskroniowego czy piramidy
koÊci skroniowej. Bez tych technik niezb´dne
by∏oby zastosowanie rozleg∏ych dost´pów ze-
wn´trznych. Ma∏a inwazyjnoÊç operacji endo-
skopowych, a wi´c mniejszy uraz Êródoperacyjny
tkanek, zazwyczaj mniejsza utrata krwi, krótszy
okres gojenia i rekonwalescencji, ma szczególne
znaczenie u osób w podesz∏ym wieku, cz´sto
obarczonych wspó∏istniejàcymi dodatkowymi
obcià˝eniami internistycznymi. Wysoka precyzja
i skutecznoÊç technik endoskopowych jest mo˝-
liwa jednak do osiàgni´cia tylko wtedy, gdy
w trakcie zabiegu zostanie zapewniona dobra
widocznoÊç pola operacyjnego dzi´ki maksymal-
nemu ograniczeniu krwawienia Êródoperacyjnego.

Najwa˝niejszym czynnikiem wp∏ywajàcym
na wielkoÊç krwawienia Êródoperacyjnego jest
ciÊnienie t´tnicze krwi. Istotne jest równie˝
odpowiednie u∏o˝enie pacjenta do zabiegu opera-
cyjnego, polegajàce na opuszczeniu nóg i uniesie-
niu g∏owy (odwrócona pozycja Trendelenburga),
dzi´ki czemu zmniejszone zostaje krwawienie
z uk∏adu ̋ ylnego przez zatrzymanie krwi w ni˝ej
po∏o˝onych partiach cia∏a, oraz miejscowe stosowa-
nie Êrodków obkurczajàcych naczynia (epinefryna,
metazolina). JeÊli jednak mamy do czynienia z na-
silonymi zmianami przerostowymi i polipowatymi
w rejonie nosa i zatok, korzystanie z wymienionych
metod nie gwarantuje opanowania krwawienia

POPRAWA BEZPIECZE¡STWA I PRECYZJI
ROZLEG¸YCH ZABIEGÓW

ENDOSKOPOWYCH ZATOK
PRZYNOSOWYCH I PODSTAWY CZASZKI
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1 Klinika Otolaryngologii UM Bia∏ystok
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IMPROVEMENT OF THE SAFETY AND PRECISION
OF EXTENDED ENDOSCOPIC PARANASAL
SINUSES AND SKULL BASE PROCEDURES

During the last two decades transnasal endoscopic
operations have become the most commonly
performed laryngological operative procedures.
Proper visualization of the surgical field during
operation is prerequisite factor for achieving optimal
postoperative results and reduction the risk of
intraoperative complications. In this paper results
of our clinical studies aimed at improvement of
quality of surgical field by reduction of intraoperative
bleeding are briefly presented. Main factors contri-
buting to bleeding during endoscopic operations are
described. Methods of monitoring and surveillance
of the patients operated endoscopically in controlled
hypotension are also analyzed in short.

(Mag. ORL, 2015, 55, XIV, 103–108)
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i dobrej widocznoÊci pola operacyjnego. W tej
sytuacji wydaje si´ uzasadnione przedoperacyjne
zastosowanie glikokortykosteroidów. Korzystny
wp∏yw tych leków na krwawienie Êródoperacyjne
mo˝e wynikaç z jednej strony z intensywnego
hamowania procesu zapalnego, z drugiej zaÊ
strony z aktywacji receptorów adrenergicznych.
Przez zmniejszenie iloÊci mediatorów reakcji za-
palnej w b∏onie Êluzowej nosa i zatok leki te ha-
mujà proces uszkadzania naczyƒ krwionoÊnych,
tworzenie przesi´ków i obrz´ków tkankowych.
Aktywujàc receptory adrenergiczne, glikokorty-
kosteroidy zwi´kszajà reaktywnoÊç skurczowà
mi´Êni g∏adkich, pot´gujàc dzia∏anie endogennej
adrenaliny i noradrenaliny. Wp∏ywajàc na skurcz
naczyƒ mikrokrà˝enia, mogà zmniejszaç krwa-
wienie kapilarne b´dàce g∏ównym komponen-
tem krwawienia Êródoperacyjnego w zabiegach
endoskopowych.

W badaniach opublikowanych w 2006 r.
w „Annales of Otology Rhinology Laryngology”
podj´liÊmy prób´ oceny wp∏ywu przedoperacyj-
nego zastosowania doustnych glikokortykostero-
idów na krwawienie Êródoperacyjne podczas
zabiegów endoskopowych. W badaniach porów-
nano nasilenie krwawienia Êródoperacyjnego
(oceniane za pomocà pomiaru ca∏kowitej utraty
krwi oraz stopnia widocznoÊci w polu operacyj-
nym wed∏ug skali Fromma i Boezzarta) u dwóch
grup pacjentów (badanej i kontrolnej). Pacjenci
z obu grup mieli zaawansowane przewlek∏e za-
palenie b∏ony Êluzowej nosa z polipami: wg skali
Levina C, D lub E, w skali Kennedy’ego 5, 6, 7
lub 8. W grupie badanej w bezpoÊrednim okresie
przedoperacyjnym stosowano prednison w daw-
ce 30 mg/dob´ przez 5 dni. W grupie kontrolnej
pacjenci nie przyjmowali doustnych leków gliko-
kortykosteroidowych w okresie co najmniej 6 mie-
si´cy przed zabiegiem operacyjnym.

Zastosowanie glikokortykosteroidów w bezpo-
Êrednim okresie przedoperacyjnym zmniejsza∏o
ca∏kowità utrat´ krwi podczas zabiegu endosko-
powego. Nie by∏y to jednak ró˝nice znamienne
statystycznie. Stan pola operacyjnego oceniany
przez operatora by∏ wyraênie lepszy w grupie
pacjentów stosujàcych steroidoterapi´ (ró˝nica
zamienna statystycznie).

T́  pozornà rozbie˝noÊç pomi´dzy nieznacz-
nie tylko mniejszym krwawieniem a wyraênie
lepszà widocznoÊcià jesteÊmy sk∏onni t∏umaczyç
nie tyle aktywujàcym wp∏ywem glikokortykoste-
roidów na receptory adrenergiczne i hamo-
waniem krwawienia przez skurcz naczyƒ, co ich
silnym dzia∏aniem przeciwobrz´kowym i przeciw-
zapalnym. Mniejszy obrz´k w okresie przed-
operacyjnym oraz mniejsza sk∏onnoÊç b∏ony

Êluzowej do obrz´ku pod wp∏ywem dzia∏aƒ chi-
rurgicznych zwi´ksza∏y wolnà przestrzeƒ w prze-
wodach nosowych. U∏atwia∏o to manipulowanie
endoskopem w trakcie zabiegu, ewakuacj´ krwi
i wydzieliny z operowanych obszarów, jak rów-
nie˝ unikni´cie zabrudzenia uk∏adu optycznego
endoskopu. Lepsze warunki Êródoperacyjne
sprzyja∏y oczywiÊcie szybszemu post´powi za-
biegu operacyjnego, czego dowodem by∏ krótszy
Êredni czas trwania operacji w grupie stosujàcej
glikokortykosteroidy.

O ile przedoperacyjne stosowanie leków
steroidowych w celu poprawy widocznoÊci pola
operacyjnego jest uzasadnione tylko w przypad-
kach wybranych pacjentów z nasilonymi zmia-
nami przerostowymi i polipowatymi, to ró˝nego
stopnia obni˝anie parametrów hemodynamicz-
nych uk∏adu krà˝enia stosuje si´ w niemal ka˝dym
zabiegu przeznosowej chirurgii endoskopowej.
Wi´kszoÊç badaƒ oceniajàcych metody zmniej-
szenia krwawienia podczas zabiegów endosko-
powych koncentruje si´ na ocenie intensywnoÊci
krwawienia w zale˝noÊci od zastosowanych leków
anestetycznych i hipotensyjnych przy utrzymy-
waniu za∏o˝onego stopnia obni˝onego ciÊnienia
t´tniczego. W wi´kszoÊci publikacji autorzy nie
poddajà analizie tak istotnego wyk∏adnika czyn-
noÊci uk∏adu krà˝enia, jak cz´stoÊç pracy serca
(ang. heart rate, HR). Teoretycznie zmniejszenie
cz´stoÊci pracy serca powoduje wyd∏u˝enie
czasu rozkurczu, wi´ksze wype∏nienie naczyƒ
obj´toÊciowych, co w konsekwencji zmniejsza
rzut serca i tym samym powinno zmniejszaç
krwawienie w polu operacyjnym.

W badaniach opublikowanych w „Otolaryn-
gologii Polskiej” w 2010 r. zaj´liÊmy si´ ocenà
korelacji Êredniego ciÊnienia t´tniczego przy wol-
nej i stabilnej akcji serca z krwawieniem Êródope-
racyjnym podczas zabiegów endoskopowych.
W trakcie znieczulenia utrzymywano w miar´
sta∏e st´˝enie wziewnego Êrodka anestetyczne-
go (sevofluranu) nale˝nego dla wieku, natomiast
oddzia∏ywanie na parametry hemodynamiczne
odbywa∏o si´ g∏ównie przez zmian´ tempa poda-
wania remifentanylu. Utrzymujàc cz´stoÊç pracy
serca na sta∏ym poziomie (ok. 60/min), obni˝ano
stopniowo ciÊnienie krwi w zale˝noÊci od wa-
runków w polu operacyjnym. 

W trakcie zabiegu operator w odst´pach
15-minutowych ocenia∏ intensywnoÊç krwawie-
nia w polu operacyjnym na podstawie 6-punktowej
skali Fromma i Boezzarta, nie znajàc aktualnych
parametrów ciÊnienia i pracy serca. Wykazano
istnienie zale˝noÊci pomi´dzy Êrednim ciÊnie-
niem t´tniczym a warunkami w polu operacyj-
nym przy stabilnej, niskiej cz´stoÊci pracy serca
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(test korelacji rang Spearmana). Co ciekawe,
je˝eli Êrednie ciÊnienie t´tnicze (ang. mean
arterial blood preasure, MAP) obni˝a si´ wolno,
utrzymujàc jednoczeÊnie niskà cz´stoÊç pracy
serca, wówczas u prawie 40% pacjentów opty-
malne warunki operacyjne mo˝na uzyskaç bez
koniecznoÊci znacznego obni˝ania wartoÊci ci-
Ênienia. U tych pacjentów krwawienie opano-
wano i uzyskano dobrà widocznoÊç w polu ope-
racyjnym (stopieƒ 0, 1 lub 2 w skali Fromma
i Boezzarta) przy MAP w granicach 65–78 mm
Hg. W naszym przekonaniu ten wynik zas∏uguje
na uwag´, gdy˝ mo˝e przyczyniç si´ do poprawy
bezpieczeƒstwa operowanych pacjentów.

W pracy poglàdowej opublikowanej w 2011 r.
w „Anestezjologii Intensywnej Terapii” na podsta-
wie analizy dost´pnej literatury przedstawiliÊmy
metody majàce na celu zmniejszenie krwawienia
Êródoperacyjnego, zaczynajàc od przygotowania
anksjolitycznego w okresie przedoperacyjnym
przez odpowiednie u∏o˝enie pacjenta do zabiegu
i anemizacj´ pola operacyjnego do obni˝ania
farmakologicznego parametrów hemodynamicz-
nych uk∏adu krà˝enia w trakcie operacji. Ponie-
wa˝ praca jest kierowana g∏ównie do anestezjo-
logów, ze szczególnà starannoÊcià potraktowano
opis mechanizmów oddzia∏ywania leków stoso-
wanych w indukcji i prowadzeniu znieczulenia
na uk∏ad krà˝enia, a tak˝e ich interakcji. Jak wy-
nika z doniesieƒ w piÊmiennictwie, prowadzenie
zabiegów w tzw. kontrolowanej hipotensji (Êrednie
ciÊnienie t´tnicze krwi w granicach 60 mm Hg)
nie zawsze daje zamierzony efekt zmniejszonego
krwawienia Êródoperacyjnego. Obni˝anie ciÊnie-
nia za pomocà anestetyków wziewnych i Êrodków
wazodepresyjnych powoduje rozkurcz naczyƒ
obwodowych, odruchowà tachykardi´ i w konse-
kwencji zwi´kszenie krwawienia.

Wyniki badaƒ wyraênie wskazywa∏y, ˝e sto-
sowanie leków rozszerzajàcych naczynia krwio-
noÊne stawa∏o si´ efektywne dopiero po osià-
gni´ciu MAP znacznie poni˝ej 60 mm Hg. By∏o
zatem równie˝ bardziej niebezpieczne ni˝ zasto-
sowanie leków stabilizujàcych cz´stoÊç pracy
serca w dolnym przedziale wartoÊci fizjologicz-
nych i umo˝liwiajàcych przeprowadzenie zabiegu
w umiarkowanym podciÊnieniu kontrolowanym
(60–65 mm Hg MAP). Analiza danych z piÊmien-
nictwa pozwoli∏a na wybranie najkorzystniej-
szego, a jednoczeÊnie bezpiecznego dla pacjenta
schematu prowadzenia znieczulenia ogólnego,
opartego na takich lekach, jak remifentanyl, pro-
pofol lub sewofluran i esmolol. 

Niezb´dne do bezpiecznego przeprowadze-
nia zabiegu zmniejszenie dynamiki uk∏adu krà-
˝enia budzi obawy o funkcjonowanie krà˝enia

mózgowego i dostarczanie tlenu do mózgu
w trakcie tych cz´sto wielogodzinnych operacji.
Zjawiska zachodzàce w krà˝eniu mózgowym
w trakcie zabiegów endoskopowych przeprowa-
dzanych w warunkach obni˝onego Êredniego
ciÊnienia t´tniczego i utrzymywania wolnej
czynnoÊci serca by∏y przedmiotem naszych ko-
lejnych badaƒ. Wyniki wst´pne badaƒ nad wp∏y-
wem kontrolowanej hipotensji Êródoperacyjnej
na pr´dkoÊç przep∏ywu krwi w t´tnicy Êrodkowej
mózgu przedstawiono w 2013 r. w „Clinical Oto-
laryngology”. Badaniami obj´to 15 pacjentów
bez obcià˝eƒ internistycznych, u których przed
i w trakcie zabiegów endoskopowych przepro-
wadzanych w warunkach tzw. kontrolowanej
hipotensji oceniano za pomocà przezczaszkowej
ultrasonografii dopplerowskiej przep∏yw krwi
w segmencie M1 t´tnicy Êrodkowej mózgu z do-
st´pu przez okno skroniowe. Wszystkie analizo-
wane parametry pr´dkoÊci przep∏ywu (pr´dkoÊç
szczytowo-skurczowa – Vps, pr´dkoÊç koƒcowo-
-rozkurczowa – Ved i pr´dkoÊç Êrednia Vm)
w badaniach przedoperacyjnych mieÊci∏y si´
w granicach normy stosownej do wieku u bada-
nych pacjentów. Pomiary wykonane po wprowa-
dzeniu pacjentów w stan znieczulenia ogólnego
wykaza∏y wyraêny, istotny statystycznie spadek
badanych pr´dkoÊci przep∏ywu u wszystkich
chorych. Dalszy, znowu istotny statystycznie
spadek pr´dkoÊci przep∏ywu zanotowano po ob-
ni˝eniu ciÊnienia i t´tna, w momencie uzyskania
dobrych, bezkrwawych warunków pola opera-
cyjnego. Chocia˝ u ˝adnego z chorych nie obni-
˝ono parametrów hemodynamicznych krà˝enia
poni˝ej wartoÊci uznawanych powszechnie
za bezpieczne dla nieobcià˝onych pacjentów (HR
60/min, MAP 60 mm Hg), to Êrednia pr´dkoÊç
przep∏ywu (Vm) spad∏a u ponad po∏owy (53%)
badanych poni˝ej dolnej granicy normy, a pr´d-
koÊç koƒcowo-rozkurczowa (Ved) znalaz∏a si´
poni˝ej tej granicy nawet u 60% badanych.

Poniewa˝ istnieje korelacja pomi´dzy pr´d-
koÊcià przep∏ywu krwi w t´tnicy Êrodkowej
mózgu a przep∏ywem mózgowym, w tych
sytuacjach mo˝na si´ spodziewaç ryzyka niedo-
krwienia mózgu. Wprawdzie u ˝adnego z opero-
wanych pacjentów nie stwierdzono w okresie
pooperacyjnym zaburzeƒ neurologicznych, ale
temat niewàtpliwie zas∏uguje na dalsze, kontro-
lowane badania. Trzeba te˝ wziàç pod uwag´,
˝e leki anestezjologiczne mogà zaburzaç funk-
cjonowanie mechanizmów autoregulacji, jak
równie˝ wp∏ywaç na wyniki pomiaru szybkoÊci
przep∏ywu krwi w t´tnicach mózgowych.

Pierwszym podejÊciem do takich kontrolo-
wanych badaƒ nad wp∏ywem znieczulenia i sto-
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sowanych leków anestezjologicznych na pr´d-
koÊç przep∏ywu mózgowego podczas zabiegów
endoskopowych by∏o studium opublikowane
w 2014 r. w „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej”,
w którym porównaliÊmy pr´dkoÊç przep∏ywu
krwi w t´tnicy Êrodkowej mózgu u pacjentów
operowanych w warunkach kontrolowanej hipo-
tensji (grupa badana) z pr´dkoÊcià przep∏ywu
rejestrowanà u pacjentów operowanych bez ob-
ni˝ania parametrów hemodynamicznych (grupa
kontrolna). U 40 pacjentów operowanych w wa-
runkach hipotensji i 13 z grupy kontrolnej obser-
wowano po indukcji znieczulenia ogólnego po-
dobny spadek parametrów pr´dkoÊci przep∏ywu
krwi (Vps, Ved, Vm). Obni˝anie RR i HR prowa-
dzi∏o do dalszego spadku pr´dkoÊci przep∏ywu
krwi w grupie badanej, podczas gdy prowadze-
nie anestezji w normotensji nie wp∏ywa∏o
w istotny sposób na pr´dkoÊç przep∏ywu w kolej-
nych pomiarach. Podobnie jak w poprzednim
badaniu, w grupie badanej parametry pr´dkoÊci
przep∏ywu spad∏y poni˝ej wartoÊci uznawanych
za dolnà granic´ normy: Vps – u 25%, Ved
u 57%, a Vm u 50% pacjentów. Co istotne,
pr´dkoÊç koƒcowo-rozkurczowa Ved obni˝y∏a si´
znacznie bardziej (redukcja o 45,6%) ni˝
pr´dkoÊç szczytowo-skurczowa Vps (redukcja
o 32,7%). W grupie kontrolnej rejestrowane
w trakcie zabiegu niewielkie spadki pr´dkoÊci
przep∏ywu, nieprzekraczajàce dolnej granicy
normy, dotyczy∏y w równym stopniu Ved i Vps.
Wyniki badania wskazujà, ˝e obni˝enie pr´dko-
Êci przep∏ywu krwi w t´tnicy Êrodkowej mózgu
by∏o spowodowane bezpoÊrednio przez redukcj´
parametrów hemodynamicznych uk∏adu krà˝e-
nia, a nie by∏ to wp∏yw leków anestetycznych
zastosowanych do prowadzenia znieczulenia
ogólnego. Chocia˝ obni˝one parametry RR i HR
by∏y utrzymywane w granicach powszechnie
uznawanych za bezpieczne, dochodzi∏o do spad-
ków pr´dkoÊci przep∏ywu poni˝ej dolnej granicy
normy oraz nierównomiernego obni˝ania parame-
trów pr´dkoÊci przep∏ywu (redukcja Ved > reduk-
cja Vps), co wed∏ug niektórych badaczy Êwiadczy
o zbli˝aniu si´ do fazy niewydolnoÊci mechani-
zmów autoregulacji przep∏ywu mózgowego.

Obni˝enie przep∏ywu mózgowego mo˝e
uszkodziç mózg w zale˝noÊci równie˝ od aktual-
nego zapotrzebowania metabolicznego tego or-
ganu, które, jak wiadomo, jest obni˝one w wa-
runkach znieczulenia ogólnego. Z tego powodu
w kolejnych badaniach („Journal of Neurosurgical
Sciences” 2014) ocenialiÊmy st´˝enie w surowicy
bia∏ek S-100 i NSE (ang. neuron specific enolaze),
uznawanych za markery uszkodzenia tkanki ner-
wowej. Badanie przeprowadzono w grupie 15

pacjentów poddanych operacjom endoskopo-
wym w warunkach kontrolowanej hipotensji
(grupa badana) oraz 10 pacjentów operowanych
w normotensji (grupa kontrolna). Aby oceniç
dynamik´ wahaƒ st´˝enia S-100 i NSE, ich war-
toÊci badano przed zabiegiem operacyjnym oraz
w 24 i 48 godzin po operacji. Dodatkowo w trak-
cie zabiegu monitorowano pr´dkoÊç przep∏ywu
krwi w t´tnicy Êrodkowej mózgu metodà dopple-
rowskà, zgodnie z takimi samymi zasadami jak
w poprzednich badaniach.

Wykazano, ˝e operowanie w warunkach
kontrolowanej hipotensji mo˝e powodowaç
wzrost st´˝enia NSE u niektórych pacjentów
(46% grupy badanej). Na uwag´ zas∏uguje fakt,
˝e wzrost st´˝enia NSE obserwowano u 5 z 6 pa-
cjentów, u których w trakcie operacji dochodzi∏o
do spadku pr´dkoÊci przep∏ywu krwi w t´tnicy
Êrodkowej mózgu poni˝ej dolnej granicy normy.
Korelacja pomi´dzy tymi parametrami zosta∏a
potwierdzona w badaniach statystycznych (test
dok∏adny Fishera). Chocia˝ podwy˝szone st´˝enia
NSE u naszych chorych nie osiàgn´∏y wartoÊci
spotykanych u chorych po zatrzymaniu krà˝enia,
by∏ to wzrost wyraêny – dwu-, trzykrotny lub nawet
czterokrotny w stosunku do wartoÊci wyjÊcio-
wych. Podwy˝szone st´˝enie NSE utrzymywa∏o
si´ u 5 pacjentów jeszcze przez 48 godzin po za-
biegu operacyjnym, co bioràc pod uwag´ sto-
sunkowo krótki okres pó∏trwania tego bia∏ka,
przemawia za tym, ˝e pochodzi∏o z uszkodzonej
tkanki nerwowej, a nie np. z rozpadajàcych si´
p∏ytek krwi, w których równie˝ wyst´puje.
U ˝adnego z badanych pacjentów nie wystàpi∏y
powik∏ania neurologiczne. Nie stwierdzono
równie˝ wahaƒ st´˝enie drugiego neuromarkera
– bia∏ka S-100. Fakty te mogà sugerowaç, ˝e do-
chodzi∏o jedynie do lokalnego, ograniczonego
niedokrwienia tkanki mózgowej, bez zaburzenia
funkcjonowania bariery krew–mózg. Ró˝nice
w zdolnoÊci przenikania przez nieuszkodzonà
barier´ bia∏ek NSE i S-100 mog∏y byç przyczynà
rozbie˝noÊci w wynikach pomiaru ich st´˝eƒ.

W kolejnych badaniach („Advances in Medical
Sciences” 2014) staraliÊmy si´ ustaliç wp∏yw
innego istotnego czynnika, mogàcego wp∏ywaç
na krwawienie podczas zabiegów endoskopo-
wych, a mianowicie g´stoÊci sieci naczyƒ krwio-
noÊnych b∏ony Êluzowej nosa. W tym celu metodà
immunohistochemicznà oceniano ekspresj´ an-
tygenu CD34, obecnego w endotelium naczyƒ
krwionoÊnych, w wycinkach b∏ony Êluzowej
nosa. Poniewa˝, jak wynika z doniesieƒ literatu-
rowych, stanom zapalnym dróg oddechowych
towarzyszy wzmo˝ona angiogeneza, podj´to
prób´ oceny wyst´powania korelacji pomi´dzy
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intensywnoÊcià stanu zapalnego ocenianego
na podstawie analizy badaƒ TK zatok przynoso-
wych (skala Lund-MacKnay), g´stoÊcià naczyƒ
w b∏onie Êluzowej nosa, widocznoÊcià pola
operacyjnego w trakcie zabiegu (skala Fromma-
-Boezzarta) oraz intensywnoÊcià krwawienia
operacyjnego (stosunek iloÊci utraconej krwi
do czasu operacji). Badania przeprowadzono
na grupie 30 pacjentów operowanych z powodu
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych
metodà endoskopowà.

Wyniki ujawni∏y, ˝e przy sta∏ym Êrednim
ciÊnieniu krwi ok. 70–80 mm Hg gorsza widocz-
noÊç w polu operacyjnym i wi´ksze krwawienie
wyst´powa∏o u pacjentów z wi´kszà ekspresjà
antygenu CD34 (wi´kszà g´stoÊcià naczyƒ
krwionoÊnych w b∏onie Êluzowej). Pacjenci
z wi´kszà ekspresjà CD34 wymagali równie˝ in-
tensywniejszego obni˝enia ciÊnienia t´tniczego
krwi w celu zapewnienia dobrej widocznoÊci
pola operacyjnego. Chocia˝ stwierdzono pogar-
szanie si´ jakoÊci pola operacyjnego wraz z nasi-
leniem stanu zapalnego b∏ony Êluzowej nosa, nie
potwierdzono jednak istnienia zale˝noÊci pomi´-
dzy nasileniem stanu zapalnego a intensyw-
noÊcià krwawienia. Pogorszenie widocznoÊci
w polu operacyjnym towarzyszàce rozleg∏ym
zmianom zapalnym by∏o zatem spowodowane
zmniejszeniem wolnej przestrzeni w przewo-
dach nosowych przez zmiany przerostowe
i obrz´kowe, a nie jedynie zwi´kszeniem g´stoÊci
naczyƒ krwionoÊnych w b∏onie Êluzowej nosa.

Je˝eli spodziewamy si´ intensywnego krwa-
wienia i z∏ej widocznoÊci w polu operacyjnym,
a szczególnie w przypadku zmian rozrostowych
czy reoperacji, gdy zmienione sà warunki anato-
miczne jam nosa i zatok przynosowych, bezpie-
czeƒstwo zabiegu mo˝na poprawiç, stosujàc
systemy nawigacji komputerowej. W pracy
(„Otolaryngologia Polska” 2009) porównaliÊmy
dok∏adnoÊç i sprawnoÊç operacyjnà dwóch typów
nawigacji komputerowej: systemu optycznego
i elektromagnetycznego. Systemy stosowaliÊmy
podczas zabiegów endoskopowych jam nosa
i podstawy czaszki, wykorzystujàc technik´

jednego operatora, technik´ bimanualnà z asy-
stentem trzymajàcym endoskop oraz technik´
czterech ràk z dost´pu przez dwa przewody
nosowe. Wyniki badaƒ wykaza∏y, ˝e oba systemy
gwarantujà podobnà, wysokà dok∏adnoÊç Êródo-
peracyjnà, która nie ulega∏a pogorszeniu w trakcie
zabiegów. Systemy ró˝ni∏y si´ jednak przydatno-
Êcià operacyjnà w ró˝nych typach zabiegów i wy-
korzystaniu ró˝nych technik operacyjnych. JeÊli
konieczne by∏o stosowanie techniki bimanualnej
lub czterech ràk, wygodniejszy okaza∏ si´ system
elektromagnetyczny ze wzgl´du na brak koniecz-
noÊci utrzymywania sta∏ego kontaktu wizual-
nego pomi´dzy kamerà Êledzàcà a ramkami re-
ferencyjnymi, jak ma to miejsce w systemie
optycznym. Z drugiej strony system optyczny
umo˝liwia∏ nawigowanie dowolnego narz´dzia
chirurgicznego, które mog∏o si´ okazaç przydatne
podczas operacji. W systemie elektromagnetycz-
nym operator ma do dyspozycji znacznie ubo˝szy
zestaw narz´dzi wykonanych z materia∏ów nieza-
burzajàcych pola elektromagnetycznego. Wyko-
rzystanie systemów neuronawigacji zwi´ksza∏o
pewnoÊç operatora, poprawia∏o precyzj´ mani-
pulacji chirurgicznych, zmniejszajàc ryzyko
wystàpienia powik∏aƒ operacyjnych.

Wewnàtrznosowa chirurgia endoskopowa
dawno ju˝ wykroczy∏a poza granice anatomiczne
zatok przynosowych. Wykonywanie coraz bar-
dziej skomplikowanych i rozleg∏ych zabiegów
endoskopowych mo˝liwe jest dzi´ki wdra˝aniu
nowych technologii, takich jak systemy neuro-
nawigacji czy roboty chirurgiczne, modyfiko-
waniu i rozbudowie instrumentarium i poprawie
jakoÊci badaƒ obrazowych. Wszystkie te ele-
menty zwi´kszajà precyzj´ post´powania chirur-
gicznego, jednoczeÊnie poprawiajàc bezpie-
czeƒstwo operowanych chorych. Jednak same
zdobycze technologiczne poprawià niewiele,
je˝eli zabraknie dobrej wizualizacji – bezkrwa-
wego pola operacyjnego. Z tego powodu tak
wa˝ne wydajà si´ badania nad sposobami bez-
piecznego ograniczania krwawienia podczas
operacji endoskopowych.  ●
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Pierwotna koncepcja chirurgii endosko-
powej zak∏ada∏a nie tylko zmniejszenie urazu
Êródoperacyjnego towarzyszàcego dost´pom ze-
wn´trznym do zatok przynosowych, ale równie˝
minimalnà ingerencj´ w struktury anatomiczne
tego regionu. Ju˝ w latach siedemdziesiàtych
ubieg∏ego stulecia pionierzy operacji endosko-
powych Messerklinger (Messerklinger 1969)
i Wigand (Wigand i Steiner 1977) zwracali uwa-
g´ na naturalne drogi drena˝u zatok, starajàc si´
oszcz´dziç jak najwi´cej zdrowej b∏ony Êluzowej
jam nosa. Ich nast´pcy Stammberger (Stamm-
berger 1985) i Kennedy (Kennedy 1985) rozwi-
jajàc technik´ operacji endoskopowych zgodnie
z zasadami fizjologii jam nosa i zatok przyno-
sowych, spopularyzowali okreÊlenie chirurgia
czynnoÊciowa, która w tym okresie pozostawa∏a
chirurgià minimalnie inwazyjnà.

Gromadzenie doÊwiadczeƒ operacyjnych,
pog∏´bianie wiedzy anatomicznej, a tak˝e post´p
technologiczny w dziedzinie wizualizacji i in-
strumentarium chirurgicznego stworzy∏ warun-
ki do eksploracji rejonów zlokalizowanych poza
anatomicznymi granicami jamy nosowej i zatok
przynosowych. Obecnie okreÊlenie chirurgia mi-
nimalnie inwazyjna odnosi si´ bardziej do rodza-
ju zastosowanego dost´pu ni˝ do samej operacji.
W przeznosowej chirurgii endoskopowej mini-
malny mo˝e pozostawaç jedynie uraz tkanek,
które ulegajà uszkodzeniu podczas docierania
do rejonu operowanego, natomiast rozleg∏oÊç
samego zabiegu mo˝e byç porównywalna z roz-
leg∏oÊcià zabiegów z dost´pu zewnàtrznoswego.

Rozszerzone wewnàtrznosowe dost´py en-
doskopowe sà dzielone zazwyczaj na dwie grupy
w zale˝noÊci od kierunku, w którym jest prowa-
dzona operacja: 

Grupa I – zabiegi rozszerzone w p∏aszczyê-
nie strza∏kowej – kierunek przednio-tylny: do-
st´p przez zatok´ czo∏owà, przez blaszk´ sitowà,
przez planum sphenoidale, przez siod∏o tureckie,
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w tym równie˝ przez guzek siod∏a i grzbiet sio-
d∏a, do stoku, dost´p przezstokowy i do okolicy
otworu wielkiego, do z´ba obrotnika i trans-
odontoidalny.

Grupa II – zabiegi rozszerzone w p∏aszczyê-
nie czo∏owej – kierunek przyÊrodkowo-boczny:
dost´p do do∏u skrzyd∏owo-podniebiennego, do-
st´p do do∏u podskroniowego, do zatoki jamistej,
do szczytu piramidy koÊci skalistej, do jamy Mec-
kela, do Êrodkowego do∏u czaszki i do oczodo∏u.

Dost´py rozszerzone 
w p∏aszczyênie strza∏kowej

Dost´p przez zatok´ czo∏owà (ryc. 1). 
Podwaliny endoskopowej chirurgii zatok czo∏o-
wych stworzy∏ Draf (Draf 1991). Odpowiednio
szeroki wglàd do zatoki czo∏owej, gwarantujàcy
mo˝liwoÊç manipulacji chirurgicznej wykracza-
jàcej poza jej tylnà Êcian´, zapewnia dost´p typu
Draf IIb lub Draf III. Pierwszy z nich polega
na usuni´ciu cz´Êci przyÊrodkowej dolnej Êciany
zatoki od przegrody nosa do oczodo∏u. Ku ty∏owi
naturalne ujÊcie zostaje poszerzone do poczàtku
rowka w´chowego, który identyfikuje si´
po obecnoÊci pierwszych nitek w´chowych. Do-
st´p Draf IIb jako operacja jednostronna nie daje
chirurgom mo˝liwoÊci „pracy na cztery r´ce”, co
w dost´pach rozszerzonych jest sprawà zasadni-
czà. Stàd te˝ zwykle istnieje koniecznoÊç zasto-
sowania dost´pu Draf III.

Otwarcie tego typu uzyskuje si´ przez usu-
ni´cie ca∏ej dolnej Êciany zatoki pomi´dzy oczo-
do∏ami z resekcjà fragmentu przegrody nosowej

znajdujàcej si´ bezpoÊrednio pod Êrodkowà cz´-
Êcià zatoki czo∏owej. Mo˝liwoÊci manipulacji chi-
rurgicznych w obr´bie tylnej Êciany zatoki mogà
byç ograniczone przez ma∏y wymiar przednio-
-tylny zatoki. Wymiar ten mo˝na zwi´kszyç
przez zniesienie dzioba nosowo-czo∏owego pra-
wie do poziomu tkanki podskórnej. Manewr ten
znacznie zwi´ksza zasi´g chirurgiczny w cz´Êci
górnej zatoki (ryc. 2). Do zamykania ubytków
podstawy czaszki w tym rejonie najlepiej nadaje
si´ uszypu∏owany p∏at z czepca Êci´gnistego
ewentualnie przeszczepy powi´zi szerokiej uda
w rekonstrukcjach wielowarstwowych.

Dost´p przez blaszk´ sitowà (ryc. 3). 
Dost´p ten polega na obustronnym usuni´ciu ko-
mórek sitowych wraz z ma∏˝owinami Êrodkowy-
mi i górnymi oraz górnym fragmentem przegro-
dy nosa od tylnej Êciany zatoki czo∏owej
do przedniej Êciany zatoki klinowej. Zakres resek-
cji podstawy czaszki zale˝y od lokalizacji guza
i mo˝e si´ rozciàgaç od grzebienia koguciego
z przodu do planum sphenoidale ku ty∏owi (Kas-
sam i in. 2005). Zazwyczaj wià˝e si´ ze znacznym
obustronnym uszkodzeniem pola w´chowego
i pooperacyjnà anosmià. Wycinanie ods∏oni´tej
podstawy czaszki powinno byç poprzedzone
identyfikacjà t´tnic sitowych przednich i tyl-
nych. Naczynia te nale˝y skoagulowaç przed ich
przeci´ciem, by nie dopuÊciç do ich obkurczenia
i cofni´cia si´ do oczodo∏u, co mo˝e skutkowaç
powstaniem krwiaka wewnàtrzoczodo∏owego.
Tego rodzaju dost´p wykorzystuje si´ zarówno
podczas operacji guzów pierwotnie wewnàtrz-

Ryc. 1. Dost´p do przedniego do∏u czaszki przez
zatok´ czo∏owà.

Ryc. 2. Schematyczne przedstawienie górnego zasi´-
gu pola widzenie w optyce 0° po zniesieniu dzioba
nosowo-czo∏owego.
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czaszkowych, jak oponiaki (ryc. 4), guzów pola
w´chowego (nerwiaki w´chowe zarodkowe), jak
równie˝ ∏agodnych i z∏oÊliwych guzów jamy noso-
wej, penetrujàcych w kierunku przedniego do∏u
czaszki. Guzy ∏agodne i pseudoguzy, jak np. prze-
pukliny oponowo-mózgowe, w wybranych przy-
padkach mogà byç operowane jednostronnie, co
w pewnym stopniu pozwala zachowaç zmys∏ po-
wonienia. Do zaopatrywania ubytku w podstawie
czaszki po zastosowaniu dost´pu przez blaszk´
sitowà jest stosowany najcz´Êciej p∏at nosowo-
-przegrodowy (p∏at Hadad-Bassagastegay).

Dost´p przez planum sphenoidale (ryc. 5).
Planum sphenoidale jest fragmentem g∏adkiej
koÊci pomi´dzy blaszkà sitowà z przodu a guz-
kiem siod∏a tureckiego z ty∏u i stanowi strop za-
toki klinowej. Wykonanie tego dost´pu wymaga
usuni´cia cz´Êci komórek sitowych tylnych,
cz´Êci ma∏˝owiny nosowej górnej i Êrodkowej.
Zakres resekcji tych struktur mo˝e byç niesyme-
tryczny, g∏ównie w celu oszcz´dzenia pola w´-
chowego – wi´kszy po stronie guza, ewentualnie
po stronie, którà wprowadza si´ endoskop. Nale˝y
si´ jednak liczyç z tym, ˝e s∏abe uwidocznienie
przedniego brzegu planowanego ubytku w pod-
stawie czaszki znacznie utrudni szczelnà jego
rekonstrukcj´ na koniec zabiegu. W cz´Êci po-
Êrodkowej dodatkowo usuwa si´ rostrum i prze-
grod´ w zatoce klinowej oraz tylny fragment
przegrody nosa.

Przedni zasi´g resekcji podstawy czaszki
wyznacza przednia Êciana zatoki klinowej, bocz-
ny, idàc od przodu ku ty∏owi, szczyt oczodo∏u
i wewnàtrzczaszkowo wi´zad∏a sierpowate, ner-
wy wzrokowe i nieco ni˝ej, ku ty∏owi i przyÊrod-
kowo, odcinek C5 t´tnicy szyjnej wewn´trznej.
Otwarcie jamy czaszki jest wi´c szersze w przed-
niej cz´Êci i zw´˝a si´ w kierunku guzka siod∏a.
Do wn´trza jamy czaszki wchodzimy ponad
skrzy˝owaniem nerwów wzrokowych, uwidocz-
niajàc odcinki A1 i A2 t´tnic przednich, t´tnic´
∏àczàcà przednià i zakr´ty proste mózgu. Ponie-
wa˝ zostajà otwarte du˝e zbiorniki p∏ynu mó-
zgowo-rdzeniowego podstawy czaszki (zbiornik
blaszki koƒcowej i zbiornik skrzy˝owania nerwu
wzrokowego), zamkni´cie powsta∏ego ubytku
powinno byç bardzo szczelne. W technice wielo-
warstwowej zamykania ubytków w tej okolicy
wykorzystuje si´ uniwersalny p∏at nosowo-prze-
grodowy, a przy mniejszych resekcjach – p∏aty
z ma∏˝owin nosowych.

Dost´p przez planum sphenoidale (ryc. 6 i 7).
Dost´p ten rzadko jest wykorzystywany jako do-
st´p samodzielny do ograniczonych guzów tej oko-
licy. Z regu∏y bywa ∏àczony z dost´pem przez guzek
siod∏a i dost´pem przezsiod∏owym, co zapewnia

Ryc. 3. Dost´p przez blaszk´ sitowà.

Ryc. 4. Preparowanie oponiaka – dost´p przezsitowy,
ca∏kowita resekcja blaszki sitowej, w g∏´bi widocz-
na podstawna cz´Êç p∏atów czo∏owych. 

Ryc. 5. Dost´p przez planum sphenoidale.
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znacznie  lepszà widocznoÊç i zwi´ksza mo˝liwoÊci
operacyjne guzów okolicy nadsiod∏owej.

Dost´p przez siod∏o tureckie (ryc. 8).
Wewnàtrznosowy, przezklinowy dost´p do siod∏a
tureckiego jest dost´pem tradycyjnym, rozwija-
nym ju˝ w poczàtkach ubieg∏ego stulecia przez
Hirscha i Cushinga, lecz zarzuconym z powodu
z∏ego oÊwietlenia pola operacyjnego i licznych
komplikacji. Dopiero lata szeÊçdziesiàte dopro-
wadzi∏y do upowszechnienia mikroskopu opera-
cyjnego i opracowania techniki przezprzegrodo-
wej dost´pu do siod∏a. Operacje endoskopowe

i pierwsze serie kliniczne przypadków ewakuacji
guzów siod∏a tà technikà pojawi∏y si´ w latach
dziewi´çdziesiàtych (Carrau, Jho i Ko 1996).

W skrócie: podstawowà zasadà tego zabiegu
jest otwarcie zatoki klinowej od jej naturalnego
ujÊcia, w przeciwieƒstwie do operacji mikrosko-
powych, przezprzegrodowych, podczas których
z ci´cia przegrody w przedsionku nosa podÊlu-
zówkowo mobilizuje si´, a w cz´Êci tylnej cz´Êcio-
wo resekuje chrzàstk´ czworobocznà, lemiesz
i blaszk´ pionowà, docierajàc do przedniej Êciany
zatoki. W obu typach zabiegu przednia Êciana za-
toki wraz z rostrum i przegrodà wewnàtrz zatoki
sà usuwane, dzi´ki czemu uzyskuje si´ dobry
wglàd w centralnà cz´Êç tylnej Êciany zatoki
z siod∏em tureckim u góry i stokiem poni˝ej.
Po obu stronach dost´p przezsiod∏owy jest
ograniczony t´tnicami szyjnymi wewn´trznymi
(odcinki oko∏osiod∏owy i jamisty oraz kolano
przednie) i zatokà jamistà. Trepanacja siod∏a,
naci´cie opony twardej i koagulacja zatoki mi´-
dzyjamistej otwiera dost´p do zmian patologicz-
nych tej okolicy, takich jak gruczolaki przysadki,
czaszkogardlaki i torbiele kieszonki Rathkego
(ryc. 9).

Je˝eli guz wyrasta ponad poziom planum
sphenoidale, konieczne bywa poszerzenie
otwarcia siod∏a o okolic´ guzka siod∏a (dost´p
przez guzek siod∏a), a czasem po∏àczenie go
z dost´pem przez planum sphenoidale (ryc. 7).
Kszta∏t ubytku w podstawie czaszki w tej sytu-
acji mo˝e przypominaç bufiastà czapk´ kuchar-
skà – doÊç szeroka w okolicy siod∏a, przew´˝ona
na poziomie guzka i ponownie szeroka na pla-
num sphenoidale – stàd spotykana w literaturze

Ryc. 7. Du˝y gruczolak przysadki mózgowej – sche-
matyczne przedstawienie dost´pu ∏àczonego przez
siod∏o tureckie i trans planum sphenoidale. Ryc. 8. Dost´p przez siod∏o tureckie.

Ryc. 6. Otwarcie trans planum sphenoidale i trans
tuberculum sellae; preparowanie guza typu cranio-
pharyngioma. Nad guzem widoczne skrzy˝owania
nerwów wzrokowych. 
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nazwa chief’s hat. Tego typu otwarcie pozwala
na ocen´ skrzy˝owania wzrokowego od do∏u
i od góry, pasm wzrokowych, lejka przysadki mó-
zgowej, t´tnic przysadkowych górnych i t´tnic
przednich mózgu, a przechodzàc dalej ku ty∏owi,
ponad grzbietem siod∏a do przestrzeni zasiod∏o-
wej, oceniç mo˝na t´tnic´ podstawnà w jej gór-
nej cz´Êci z t´tnicami mó˝d˝kowymi górnymi
i tylnymi mózgu, most oraz nerwy okoruchowe.
Mo˝liwa jest równie˝ eksploracja II komory mó-
zgu po otwarciu jej dna do przodu od cia∏ sutecz-
kowatych.

Zamykanie siod∏a tureckiego po usuni´ciu
guza przysadki bez cech p∏ynotoku nie wymaga
specjalnych technik rekonstrukcji. Gàbka fibryno-
wa z klejem tkankowym jest zazwyczaj sposo-

Ryc. 9. Usuwanie koÊci siod∏a tureckiego rozd´tego
przez makroguczolak przysadki. 

Ryc. 10. Dost´p do stoku i okolicy otworu wielkiego.

bem wystarczajàcym. Otwarcia szerokie, ponad-
siod∏owe, ze wzgl´du na komunikacj´ z du˝ymi
zbiornikami p∏ynu mózgowo-rdzeniowego wy-
magajà zastosowania wielowarstwowych tech-
nik rekonstrukcji z u˝yciem powi´zi/sztucznej
opony i p∏atów uszypu∏owanych. 

Dost´p do stoku i okolicy otworu wielkiego
(ryc. 10). Jest on w zasadzie kontynuacjà ku do-
∏owi dost´pu do siod∏a tureckiego. Po wyprepa-
rowaniu siod∏a i usuni´ciu jego dna usuwa si´
górnà cz´Êç stoku pomi´dzy odcinkami oko∏osto-
kowymi t´tnic szyjnych wewn´trznych. Tego
typu operacj´ wykonuje si´ u pacjentów z agre-
sywnymi formami gruczolaków przysadki rozra-
stajàcymi si´ ku do∏owi i niszczàcymi stok. Pod-
czas usuwania koÊci stoku nale˝y pami´taç, ˝e
na jego tylnej Êcianie znajduje si´ bogata sieç la-
kun twardówkowych i naczyƒ ˝ylnych mogàcych
powodowaç bardzo obfite krwawienia. Zaraz ku
ty∏owi od nich znajduje si´ t´tnica podstawna
mózgu, a jej lokalizacj´ Êródoperacyjnà mo˝e
u∏atwiç badanie sondà dopplerowskà. W przy-
padku takich guzów jak struniaki czy chrz´stnia-
ko-mi´saki, schodzàcych po stoku ni˝ej, koniecz-
ne jest usuni´cie dolnej Êciany zatoki klinowej
i usuwanie koÊci stoku w obr´bie nosogard∏a.
Bocznà granic´ resekcji stoku powinny stanowiç
zachy∏ki Rosenmüllera, co zmniejsza ryzyko
uszkodzenia t´tnicy szyjnej wewn´trznej w jej
odcinku skalistym. TrudnoÊci techniczne i wyso-
kie wymagania sprz´towe tego typu zbiegów
powodujà, ˝e tylko nieliczne oÊrodki na Êwiecie
mogà pochwaliç si´ d∏u˝szymi seriami kliniczny-
mi zoperowanych w ten sposób pacjentów (Stip-
pler i in. 2009).

Dost´p do z´ba obrotnika (ryc. 11). 
Najni˝szy z dost´pów w p∏aszczyênie strza∏kowej
wykonuje si´ przez nosogard∏o. Po wypreparowa-
niu p∏ata Êluzówkowego tylnej Êciany nosogar-
d∏a, uszypu∏owanegzo na poziomie podniebienia
mi´kkiego, wykonuje si´ ci´cie w linii poÊrodko-
wej, rozsuwajàc powi´ê z mi´Êniami przedkr´-
gos∏upowymi ku bokom. Technika ta pozwala
na szerszà ni˝ w technikach konwencjonalnych
ekspozycj´ kr´gu C1 z z´ba obrotnika – zazwy-
czaj wymaga jednak stosowania neuronawigacji.

Dost´py rozszerzone 
w p∏aszczyênie czo∏owej

Niektóre z nich, jak dost´p do zatoki jami-
stej, do szczytu piramidy koÊci skroniowej
i do jamy Meckela, stanowià boczne rozszerzenie
dost´pów w p∏aszczyênie strza∏kowej. Z tego po-
wodu poczàtkowa cz´Êç zabiegu nie ró˝ni si´
od zabiegów wczeÊniej opisanych. Pozosta∏e
dost´py: do do∏u skrzyd∏owo-podniebiennego,

▲



podskroniowego, Êrodkowego do∏u czaszki
i oczodo∏u dotyczà zupe∏nie innych regionów
anatomicznych i w cz´Êci wst´pnej wymagajà
nieco innego podejÊcia.

Dost´p do zatoki jamistej (ryc. 12). 
Dost´p ten najcz´Êciej jest kontynuacjà dost´pu
przez siod∏o tureckie, jeÊli guz siod∏a szerzy si´
ku bokowi. Odpreparowanie guza od wewnàtrz-
jamistej cz´Êci t´tnicy szyjnej i naczyƒ ˝ylnych
jest niezwykle trudne i ryzykowne nie tylko ze
wzgl´du na mo˝liwoÊç wystàpienia intensywne-
go krwawienia, ale przede wszystkim z powodu
mo˝liwoÊci pora˝enia nerwów okoruchowego

i odwodzàcego, rzadziej bloczkowego. Sytuacje,
w których otorebkowany guz nie wnika do zato-
ki, a jedynie jà przesuwa, zdarzajà si´ rzadko
i dlatego niektórzy autorzy nie zalecajà zbyt
intensywnych manipulacji chirurgicznych w ob-
r´bie zatoki u pacjentów, u których guz nie
doprowadzi∏ jeszcze do pora˝eƒ nerwów zatoki
(Prevedello i in. 2007).

Dost´p do szczytu piramidy koÊci skroniowej
(ryc. 13). Szczyt piramidy koÊci skroniowej naj-
∏atwiej osiàgnàç przeznosowo, mobilizujàc odci-
nek oko∏ostokowy t´tnicy szyjnej wewn´trznej
w obr´bie zatoki klinowej. Wchodzàc endosko-
pem poza t´tnic´ i nieznacznie ku do∏owi, docie-
ramy do szczytu piramidy. Aby zwi´kszyç mo˝li-
woÊç przesuni´cia t´tnicy szyjnej, wskazane jest
równie˝ wypreparowanie jej w odcinku siod∏o-
wym do wysokoÊci kolana przedniego i skali-
stym, w okolicy jego po∏àczenia z cz´Êcià oko∏o-
stokowà. Do cz´Êci skalistej t´tnicy szyjnej
docieramy wzd∏u˝ kana∏u Widiusza biegnàcego
w bocznej cz´Êci dna zatoki klinowej. Po otwar-
ciu szczytu piramidy preparowanie mo˝emy
kontynuowaç nawet do poziomu przewodu
s∏uchowego wewn´trznego. Aby poprawiç kàt
manipulacji chirurgicznych w obr´bie koÊci
skroniowej, endoskop wprowadza si´ z przeciw-
nego nozdrza. Typowym wskazaniem do tego
typu zabiegu jest objawowy ziarniniak choleste-
rolowy szczytu piramidy koÊci skroniowej (Sco-
pel i in. 2012) (ryc. 14).

Ryc. 13. Dost´p do szczytu piramidy koÊci skroniowej.Ryc. 12. Dost´p do zatoki jamistej.
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Ryc. 11. Dost´p do z´ba obrotnika.
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Dost´p do jamy Meckela (ryc. 15). 
Usuwajàc koÊç bocznie od ujÊcia zewn´trznego
kana∏u Widiusza, odnajdziemy otwór okràg∏y
z nerwem szcz´kowym. Podà˝ajàc za nerwem
i otwierajàc jam´ czaszki pomi´dzy nerwem V2
z boku, t´tnicà szyjnà u do∏u i przyÊrodkowo oraz
nerwem odwodzàcym u góry, docieramy do jamy
Meckela ze zwojem nerwu trójdzielnego.

Otwór okràg∏y ∏atwiej jest zlokalizowaç z do-
st´pu przez tylnà Êcian´ zatoki szcz´kowej i dó∏
skrzyd∏owo-podniebienny. 

Dost´p do do∏u skrzyd∏owo-podniebiennego
(ryc. 16). Dost´p ten uzyskujemy, resekujàc tylnà
Êcian´ zatoki szcz´kowej. Ka˝dorazowo wskazane

Ryc. 14. Otwarta jama ziarniniaka cholesterolowego
szczytu piramidy. Widoczna zmobilizowana i odsu-
ni´ta ku przodowi cz´Êç oko∏ostokowa t´tnicy szyj-
nej wewn´trznej.

Ryc. 15. Dost´p do jamy Meckela. Ryc. 16. Dost´p do do∏u skrzyd∏owo-podniebiennego.

jest wykonanie szerokiej antrostomii w celu po-
prawy widocznoÊci pola, a podczas operacji
na cztery r´ce lub planowanej eksploracji w kie-
runku bocznym mo˝na wykonaç dodatkowo do-
st´p przez dó∏ nadk∏owy lub przezprzegrodowy
z przeciwnego nozdrza (Theodosopoulos i in.
2010). Po zniesieniu tylnej Êciany zatoki w tkan-
ce t∏uszczowej do∏u mo˝na odnaleêç koƒcowe
odga∏´zienia t´tnicy szcz´kowej z t´tnicà klinowo-
-podniebiennà przechodzàcà dalej do jamy nosa,
a ku ty∏owi od elementów naczyniowych nerwy
biegnàce do i od zwoju skrzyd∏owo-podniebien-
nego. W okolicy podstawy wyrostka skrzyd∏owa-
tego mo˝na zidentyfikowaç otwór okràg∏y i przy-
Êrodkowo od niego kana∏ Widiusza.

Dost´p do do∏u podskroniowego i Êrodko-
wego do∏u czaszki (ryc. 17). 
Umownà granicà pomi´dzy do∏em skrzyd∏owo-
-podniebiennym i podskroniowym jest szczeli-
na skrzyd∏owo-podniebienna. Jej po∏o˝enie wy-
znacza nerw podoczodo∏owy na górnej Êcianie
zatoki szcz´kowej. Usuni´cie blaszki bocznej
wyrostka skrzyd∏owatego ods∏ania dost´p
do otworu owalnego z nerwem V3. Dalej ku bo-
kowi i ty∏owi mo˝na odnaleêç t´tnic´ oponowà
Êrodkowà i t´tnic´ szyjnà wewn´trznà. Usuni´-
cie nasady wyrostka skrzyd∏owatego stwarza do-
st´p do okolicy otworu wielkiego, otworu nerwu
podj´zykowego i otworu ˝y∏y szyjnej, a tak˝e
umo˝liwia resekcj´ przyÊrodkowej cz´Êci skrzy-
d∏a wi´kszego i eksploracj´ Êrodkowego do∏u
czaszki (Kassam i in. 2005; Ong i in. 2008).



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY116

Wewnàtrznosowy dost´p do oczodo∏u (ryc. 18).
Przeznosowy dost´p do oczodo∏u mo˝e si´ odby-
waç przez jego Êcian´ przyÊrodkowà po usuni´-
ciu komórek sitowych lub Êcian´ dolnà po wyko-
naniu szerokiej antrostomii. Zasadà chirurgii
oczodo∏u jest nieprzekraczanie linii nerwu wzro-
kowego, a wi´c z dost´pu przeznosowego w za-
si´gu chirurga endoskopowego b´dà zmiany zlo-
kalizowane przyÊrodkowo w oczodole. Wydaje
si´, ˝e tylko zmiany zewnàtrzokostnowe, tzn.
zlokalizowane pomi´dzy okostnà oczodo∏u a jego
Êcianà kostnà, jak krwiaki, ropnie, Êluzowiaki,
guzy ∏agodne (np. kostniaki) nie wymagajà
asysty drugiego chirurga podczas operacji.
Zmiany zlokalizowane stricte wewnàtrzoczodo-
∏owo znacznie ∏atwiej jest operowaç technikà
bimanualnà lub na cztery r´ce. Dost´p przez

Ryc. 20. Optyka 30° – dost´p przezprzegrodowy, pre-
parowanie guza dolnej cz´Êci oczodo∏u.

Ryc. 19. Optyka 30° – dost´p przezprzegrodowy
do dolnej cz´Êci oczodo∏u, stan po usuni´ciu Êcian
kostnych.

ipsilateralny przewód nosowy stwarza stosun-
kowo dobre warunki operowania w okolicy za-
ga∏kowej oczodo∏u, która rozpoczyna si´ mniej
wi´cej po przekroczeniu blaszki podstawnej
ma∏˝owiny Êrodkowej. Natomiast do zmian po∏o-
˝onych bardziej ku przodowi lub bokowi ko-
nieczne jest wykonanie dodatkowego dojÊcia
przez dó∏ nadk∏owy lub przez przegrod´ nosa,
co poprawia kàt eksploracji oczodo∏u i stwarza
miejsce dla drugiego chirurga (ryc. 19 i 20).
DojÊcie do wn´trza sto˝ka mi´Êni zewn´trznych
ga∏ki ocznej wykonuje si´ pomi´dzy mi´Êniem
prostym dolnym i przyÊrodkowym mo˝liwie
blisko ga∏ki ocznej. W tym miejscu odleg∏oÊç
mi´dzy mi´Êniami jest najwi´ksza i stopniowo
zmniejsza si´, post´pujàc ku ty∏owi w kierunku
szczytu oczodo∏u.

Ryc. 17. Dost´p do do∏u podskroniowego i Êrodkowego
do∏u czaszki.

Ryc. 18. Wewnàtrznosowy dost´p do oczodo∏u.
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W przypadku wykonywania biopsji guzów
wewnàtrzoczodo∏owych wskazane jest zastoso-
wanie neuronawigacji komputerowej w celu
precyzyjnego okreÊlenia pozycji guza w oczodole
i ograniczenia do minimum resekcji Êcian oczo-
do∏owych (SieÊkiewicz i in. 2008). W zabiegach
majàcych na celu usuni´cie guza zakres resekcji
Êcian oczodo∏u z regu∏y jest znaczny, lecz zazwy-
czaj nie wykonuje si´ jednoczasowych rekon-

strukcji Êcian kostnych. Wa˝nà rzeczà jest po-
krycie obna˝onych mi´Êni p∏atami okostnej lub
zabezpieczenie tkankà t∏uszczowà w celu zmniej-
szenia ryzyka pooperacyjnych zrostów. Nie
stosuje si´ równie˝ rozpr´˝ajàcych opatrunków
wewnàtrznosowych, aby umo˝liwiç w miar´
swobodny drena˝ i nie powodowaç dodatkowej
kompresji obrz´kni´tych pooperacyjnie tkanek
oczodo∏u.  ●
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Mo˝liwoÊci wewnàtrznosowego, endosko-
powego leczenia p∏ynotoków nosowych i zamy-
kania ubytków podstawy czaszki systematycznie
rosnà, poniewa˝ nastàpi∏ post´p technologiczny
w dziedzinie chirurgii endoskopowej, udoskona-
lenie instrumentarium i systemów wizualnych,
wprowadzenie nowych materia∏ów operacyjnych
i opatrunkowych, a wreszcie pojawienie si´ nowych
technik operacyjnych. Obecnie skutecznoÊç tego
typu zabiegów w niewyselekcjonowanych gru-
pach pacjentów jest porównywalna ze skutecz-
noÊcià operacji z dost´pu zewnàtrznosowego
i wynosi ponad 90%. 

Sposób leczenia pacjentów z przeznosowym
wyciekiem p∏ynu mózgowo-rdzeniowego zale˝y
m.in. od przyczyny i czasu trwania p∏ynotoku,
jego intensywnoÊci, wielkoÊci i lokalizacji ubytku
podstawy czaszki oraz wyst´powania dodatko-
wych, negatywnych czynników rokowniczych,
takich jak wzmo˝one ciÊnienie wewnàtrzczaszko-
we czy stan po radioterapii okolicy operowanej.

Obecnie nie ma ju˝ wàtpliwoÊci, ̋ e p∏ynotok
nosowy powinien byç leczony chirurgicznie. Od-
roczenie zabiegu i próba leczenia zachowaw-
czego jest dozwolone jedynie w przypadkach
p∏ynotoków pourazowych (w tym równie˝ jatro-
gennych, o ile nie zosta∏y stwierdzone Êródo-
peracyjnie). Post´powanie polegajàce na zasto-
sowaniu re˝imu ∏ó˝kowego (pozycja le˝àca z do-
datkowym uniesieniem g∏owy), ordynacji leków
przeciwkaszlowych, u∏atwiajàcych wypró˝nianie
oraz leków obni˝ajàcych wytwarzanie p∏ynu mó-
zgowo-rdzeniowego i ciÊnienie wewnàtrzczasz-
kowe daje szans´ na zatrzymanie p∏ynotoku
u ok. 70% chorych. W przypadku du˝ych ubytków
podstawy czaszki stwierdzanych w badaniach
obrazowych nale˝y zawsze rozwa˝yç celowoÊç
leczenia zachowawczego, gdy˝ samoistne ustà-
pienie p∏ynotoku nie chroni przed póêniejszymi
konsekwencjami uszkodzenia podstawy czaszki.

ENDOSKOPOWE LECZENIE
P¸YNOTOKÓW NOSOWYCH 

I ZAMYKANIE UBYTKÓW 
PODSTAWY CZASZKI

dr hab. med. Andrzej SieÊkiewicz1, dr hab. med. Tomasz ¸ysoƒ2, 
prof. dr hab. med. Zenon Mariak2, prof. dr hab. med. Marek Rogowski1

1 Klinika Otolaryngologii UM Bia∏ystok
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. Marek Rogowski
Sk∏odowskiej-Curie 24A, 15-276 Bia∏ystok

2 Klinika Neurochirurgii UM Bia∏ystok
Kierownik Kliniki: prof dr hab. Zenon Mariak
Sk∏odowskiej-Curie 24A, 15-276 Bia∏ystok

ENDOSCOPIC TREATMENT OF NASAL CSF LEAKS
AND RECONSTRUCTION OF THE SKULL BASE
DEFECTS 

Transnasal endoscopic operative procedures in certain
cases may result in CSF leak both inadvertent or
planned due to resections of the skull base lesions.
In this paper basing of our clinical experience we
present a variety methods of sealing csf leak starting
from small skull of base defects closed with fat and
free mucosal grafts to extensive multilayered recon-
structions utilizing vascular pedicle flaps. Postoperative
care of the patients undergoing this procedures is
also described.

(Mag. ORL, 2015, 55, XIV, 118–123)

Key words: 
CSF leak, endoscopic sinus surgery, 
skull base reconstruction
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▲Ryc. 1. Przygotowanie i fiksacja przeszczepu t∏uszczowego technikà bath plug. Perforacja podstawy czaszki
w obr´bie bocznej Êciany zatoki klinowej poni˝ej i powy˝ej nerwu wzrokowego po operacjach neurochirurgicz-
nych z dost´pu zewnàtrznosowego.

Cienka warstwa w∏óknika i b∏ony Êluzowej po-
krywajàca uszkodzenie nie stanowi wystarcza-
jàcej bariery chroniàcej przed zaka˝eniem, a ry-
zyko wystàpienia zapalenia opon mózgowo-
-rdzeniowych u tych pacjentów ocenia si´
na 30–60%. Niewielkie p∏ynotoki jatrogenne,
niezauwa˝one podczas zabiegu chirurgicznego,
sà diagnozowane zazwyczaj z opóênieniem,
cz´sto po wystàpieniu incydentu zapalenia opon.
Leczenie zachowawcze tego typu p∏ynotoków,
podobnie jak p∏ynotoków samoistnych, jest prze-
wa˝nie nieskuteczne. 

Sposób rekonstrukcji determinujà g∏ównie
wielkoÊç ubytku i intensywnoÊç wycieku p∏ynu
mózgowo-rdzeniowego, co nie zawsze jest rów-
noznaczne. Otwarcie zbiorników p∏ynowych
podstawy czaszki powoduje bardziej intensywne
p∏ynotoki ni˝ uszkodzenie opony w miejscach,
gdzie takie zbiorniki nie wyst´pujà. 

Techniki warstwowe 
(bez u˝ycia p∏atów unaczynionych)
Ma∏e ubytki o Êrednicy do kilku milimetrów

sà zamykane zazwyczaj zewnàtrzoponowo dwu-
warstwowà technikà on-lay. W pierwszym eta-
pie polega ona na wyrównaniu i oczyszczeniu
z resztek b∏ony Êluzowej brzegów ubytku kost-
nego i uwidocznieniu miejsca uszkodzenia opo-
ny. Nast´pnie w wytworzonej kieszeni pomi´dzy
oponà a koÊcià czaszki umieszcza si´ przeszczep.
Z naszego doÊwiadczenia wynika, ˝e w przy-
padku ma∏ych ubytków dobrze si´ sprawdza
sztuczna opona (Duragen), gdy˝ nie ma wówczas
potrzeby wykonywania dodatkowych ci´ç w celu
pobrania przeszczepu autogennego. Od strony
jamy nosa na ubytku umieszcza si´ wolny prze-
szczep b∏ony Êluzowej pobrany z ma∏˝owiny no-
sowej lub przegrody nosa. Przeszczep powinien
zostaç ufiksowany klejem tkankowym oraz
podparty gàbkà ˝elatynowà i opatrunkiem we-
wnàtrznosowym.

Ma∏e ubytki mo˝na równie˝ zamykaç prze-
szczepem t∏uszczowym technikà zwanà bath
plug. Zgodnie z jej zasadami przeszczep tkanki
t∏uszczowej przeszyty wzd∏u˝ nicià wch∏anialnà
zostaje umieszczony wewnàtrzoponowo. Pocià-
ganie za niç od strony jamy nosa powoduje skró-
cenie, poszerzenie i zaklinowanie przeszczepu
w obr´bie ubytku (ryc. 1). Od zewnàtrz stosuje
si´, podobnie jak ju˝ opisano, wolny przeszczep
b∏ony Êluzowej.

Do rekonstrukcji Êrednich i du˝ych ubytków
podstawy czaszki stosuje si´ zazwyczaj techniki
wielowarstwowe: in-lay i on-lay (ryc. 2 i 3).
Materia∏ami najch´tniej wykorzystywanymi,
szczególnie w przypadkach wi´kszych defektów,
jest pobierana w trakcie zabiegu powi´ê szeroka
uda oraz komercyjnie dost´pne alloprzeszczepy
powi´ziowe i perikardialne. W technice wielo-
warstwowej pierwszy przeszczep, którym za-
zwyczaj jest sztuczna opona, umieszcza si´ we-
wnàtrzoponowo. Po namoczeniu zwi´ksza ona
swà obj´toÊç, dzi´ki czemu podpiera pozosta∏e
warstwy rekonstrukcyjne od wewnàtrz. Na-
st´pnie zewnàtrzoponowo, wewnàtrzczaszkowo
wprowadza si´ przeszczep powi´ziowy (z powi´-
zi szerokiej uda), który zewnàtrzczaszkowo,
od strony jamy nosa jest przykrywany wolnym
przeszczepem mukoperichondrialnym z prze-
grody nosa lub ma∏˝owiny Êrodkowej, lub kolej-
nym przeszczepem powi´ziowym. Zewn´trznà
warstw´ rekonstrukcji stabilizuje si´ klejem
tkankowym i gàbkà ˝elatynowà ewentualnie
wch∏anialnym materia∏em celulozowym. 

W przypadku rozleglejszych ubytków rów-
nie˝ przeszczep powi´ziowy wewnàtrzczaszko-
wy powinien zostaç ufiksowany. Mo˝na to zro-
biç, zszywajàc przeszczep za pomocà klipsów
z brzegami opony twardej, ewentualnie zastoso-
waç u∏o˝enie in-lay out polegajàce na u˝yciu
nieco wi´kszego przeszczepu wewnàtrzczaszko-
wego, którego brzegi wsuwa si´ poczàtkowo
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Ryc. 2. Rekonstrukcja wielowarstwowa po resekcji guza podstawy czaszki okolicy planum sphenoidale i siod∏a
tureckiego. Ubytek kostny podstawy (strona prawa), sztuczna opona u∏o˝ona wewnàtrzoponowo (strona lewa).

Ryc. 3. Kolejne warstwy rekonstrukcji u pacjenta z ryc. 2. Powi´ê szeroka uda u∏o˝ona wewnàtrzczaszkowo
i zewnàtrzoponowo (strona prawa). Powi´ê szeroka uda pokrywajàca ubytek podstawy czaszki od strony jamy
nosowej (warstwa zewnàtrzczaszkowa).

kilka milimetrów pod opon´, by nast´pnie wywi-
nàç je wokó∏ brzegów ubytku kostnego na ze-
wnàtrz.

Oddzielnego omówienia wymagajà ubytki
podstawy czaszki w tylnej Êcianie zatoki czo∏o-
wej i w zachy∏ku bocznym zatoki klinowej. Do-
tarcie do ubytków w tej lokalizacji wymaga
wykonania szerokiego otwarcia zatok. W przy-
padku p∏ynotoków z zatoki czo∏owej stosuje si´
najcz´Êciej dost´p Draf IIb, który pozwala na
zaopatrywanie uszkodzeƒ zlokalizowanych
w przyÊrodkowej cz´Êci zatoki, albo Draf III, jeÊli
zachodzi koniecznoÊç eksploracji bocznej jej cz´-
Êci (ryc. 4). Dost´p Draf III umo˝liwia równie˝

operowanie technikà czterech ràk, co w przy-
padku rekonstrukcji warstwowej znacznie u∏a-
twia precyzyjne umieszczenie kolejnych warstw
rekonstrukcyjnych. U pacjentów z ma∏ym wy-
miarem przednio-tylnym zatoki mo˝liwoÊci ma-
nipulacyjne w jej wn´trzu sà ograniczone, a wy-
konanie rekonstrukcji wielowarstwowej bywa
niemo˝liwe. W tej sytuacji mo˝na podjàç prób´
obliteracji zatoki tkankà t∏uszczowà. WczeÊniej-
sze dok∏adne oczyszczenie jej wn´trza z resztek
b∏ony Êluzowej ma na celu zapobiegni´cie two-
rzeniu si´ Êluzowiaka. Obliteracj´ zatoki tkankà
t∏uszczowà mo˝na stosowaç równie˝ w przy-
padku wycieków p∏ynu mózgowo-rdzeniowego
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▲

Ryc. 4. Uszkodzenie przedniej i tylnej blaszki zatoki czo∏owej – otwarcie zatoki typu Draf III (strona prawa).
Uszczelnienie tylnej blaszki korkiem t∏uszczowym z gàbkà fibrynowo-kolagenowà (Êrodek) oraz klejem tkan-
kowym (strona lewa).

z zachy∏ka bocznego zatoki klinowej. Alternaty-
wà do obliteracji w tym przypadku jest dost´p
do zachy∏ka przez dó∏ skrzyd∏owo-podniebienny,
co w niektórych przypadkach mo˝e wymagaç
transpozycji zwoju skrzyd∏owo-podniebiennego
i odga∏´zieƒ t´tnicy szcz´kowej.

Techniki warstwowe rekonstrukcji ubytków
podstawy czaszki mogà byç bardzo skuteczne, lecz
warunkiem ich zastosowania jest obecnoÊç sztyw-
nego obramowania kostnego, umo˝liwiajàcego
dok∏adne u∏o˝enie warstw wewnàtrzczaszkowych.
W zwiàzku z tym w przypadku ubytków oko∏osto-
kowych i oko∏osiod∏owych si´gajàcych bocznie
poza t´tnic´ szyjnà wewn´trznà, czy te˝ jedno-
stronnych ubytków w okolicy rynienki w´chowej
i blaszki bocznej zastosowanie techniki wielowar-
stwowej mo˝e si´ okazaç niemo˝liwe.

Techniki z zastosowaniem 
p∏atów unaczynionych

Rozwój technik endoskopowych poza popra-
wà skutecznoÊci niesie te˝ ze sobà nowe wyzwa-
nia. Drogà przeznosowà sà operowane coraz
wi´ksze guzy, wymagajàce szerszych dost´pów,
czego skutkiem sà wi´ksze i trudniejsze do pra-
wid∏owego zaopatrzenia ubytki podstawy czasz-
ki. Stàd bierze si´ rosnàce zainteresowanie chi-
rurgów zastosowaniem w rekonstrukcji p∏atów
unaczynionych.

P∏at nosowo-przegrodowy. Obecnie p∏atem
najcz´Êciej stosowanym w rekonstrukcji ubyt-
ków Êredniej i du˝ej wielkoÊci jest p∏at nosowo-
-przegrodowy (p∏at Hadad-Bassagastegay). Na-
czyniem zaopatrujàcym p∏at jest t´tnica noso-
wo-przegrodowa b´dàca jednym z koƒcowych
odga∏´zieƒ t´tnicy klinowo-podniebiennej. Szy-
pu∏´ p∏ata stanowi wàski pas Êluzówkowo-okost-
nowy przedniej Êciany zatoki klinowej, ciàgnàcy

si´ od bocznej Êciany nosa przyÊrodkowo, pomi´-
dzy naturalnym ujÊciem zatoki klinowej a brze-
giem choany. Podczas preparowania p∏ata górne
ci´cie przegrodowe prowadzi si´ zazwyczaj ok.
1–2 cm poni˝ej podstawy czaszki w celu zaosz-
cz´dzenia okolicy w´chowej. Ci´cie dolne wyko-
nuje si´ mniej wi´cej na poziomie grzebienia
szcz´ki, ∏àczàc je z ci´ciem górnym w przedniej
cz´Êci przegrody ku przodowi od przedniego bie-
guna ma∏˝owiny nosowej dolnej.

W przypadku rekonstrukcji rozleg∏ych ubyt-
ków do p∏ata mo˝na w∏àczyç b∏on´ Êluzowà dna
jamy nosowej przez poprowadzenie ci´cia dolne-
go pod ma∏˝owinà nosowà dolnà. U∏o˝enie p∏ata
uszypu∏owanego w miejscu ubytku nie ró˝ni
si´ znacznie od uk∏adania przeszczepów nieuna-
czynionych w technice wielowarstwowej. We-
wnàtrzczaszkowo, wewnàtrzoponowo najcz´-
Êciej stosuje si´ macierz kolagenowà, która
zwi´ksza swà obj´toÊç, dzi´ki czemu stanowi
dobre podparcie dla p∏ata uszypu∏owanego.
Wa˝ne jest, aby brzegi p∏ata dok∏adnie przylega-
∏y do oczyszczonych z resztek b∏ony Êluzowej
brzegów kostnych ubytku.

Nale˝y unikaç stosowania dodatkowych sub-
stancji uszczelniajàcych pomi´dzy p∏atem a pod-
stawà czaszki. Klej tkankowy, gàbka ̋ elatynowa,
tkanka t∏uszczowa mogà byç u˝ywane do dodat-
kowego uszczelnienia rekonstrukcji i stabilizacji
p∏ata od strony jamy nosowej. Warstwy rekon-
strukcyjne powinny zostaç oddzielone od opa-
trunku wewnàtrznosowego substancjà nieadhe-
zyjnà, zapobiegajàcà przesuni´ciu p∏ata podczas
usuwania opatrunku. W tym celu stosuje si´
zazwyczaj gàbk´ ˝elatynowà. 

P∏at nosowo-przegrodowy nadaje si´ do re-
konstrukcji znacznej wi´kszoÊci wewnàtrznoso-
wych ubytków podstawy czaszki bez wzgl´du
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na ich wielkoÊç i po∏o˝enie. Jedynie u dzieci
mo˝liwoÊci rekonstrukcyjne z zastosowaniem
tego p∏ata sà nieco bardziej ograniczone. W trak-
cie rozwoju osobniczego wzrost twarzoczaszki
(w tym równie˝ przegrody nosa) nast´puje póê-
niej w stosunku do wzrostu mózgoczaszki.
W zwiàzku z tym mniej wi´cej do okresu pokwi-
tania p∏at uzyskany z niewielkiej jeszcze prze-
grody nosowej mo˝e nie wystarczyç do rekon-
strukcji po rozleg∏ych resekcjach. 

Ubytki w bezpoÊrednim sàsiedztwie zatoki
czo∏owej i w samej zatoce mogà si´ znaleêç poza
zasi´giem p∏ata. Do zaopatrzenia rozleg∏ych
ubytków tej okolicy mo˝na rozwa˝yç zastosowa-
nie p∏ata okostnowego. 

P∏at okostnowy (z pericranium). P∏at okost-
nowy, znany i stosowany od dawna w rekon-
strukcjach z dost´pów zewn´trznych, w chirur-
gii endoskopowej jest wykorzystywany zaledwie
od kilku lat. Naczyniami zaopatrujàcymi p∏at sà
t´tnica nadoczodo∏owa i nadbloczkowa, których
po∏o˝enie nale˝y okreÊliç przed operacjà za po-
mocà badania dopplerowskiego. P∏at mo˝e byç
preparowany endoskopowo po wykonaniu naj-
cz´Êciej dwóch centymetrowych naci´ç skór-
nych w linii ci´cia w p∏aszczyênie czo∏owej lub
bez u˝ycia endoskopu po wykonaniu pe∏nego
ci´cia skórnego. Po odpreparowaniu skóry
z tkankà podskórnà w warstwie podczepcowej
odpreparowuje si´ w∏aÊciwy p∏at okostnowy
z szypu∏à naczyniowà.

W technice endoskopowej preparowania p∏ata
konieczne jest wykonanie dodatkowego, poziome-
go ci´cia w okolicy nasady nosa. Umo˝liwia ono
wykonanie wiert∏em tunelu kostnego, przez który
p∏at wprowadza si´ do wn´trza jamy nosowej.
Podczas uk∏adania p∏ata nale˝y zwróciç szczególnà
uwag´ na u∏o˝enie szypu∏y, która nie powinna ule-
gaç skr´ceniu, tzn. zewn´trzna strona p∏ata ma
byç zwrócona w kierunku ubytku podstawy czasz-
ki. Poniewa˝ p∏at jest wprowadzany do jamy noso-
wej mniej wi´cej na poziomie lejka czo∏owego, na-
le˝y wykonaç szerokie otwarcie zatok z ich po∏à-
czeniem (obustronna operacja Draf IIb lub Draf
III), aby zapobiec pooperacyjnym zaburzeniom
dro˝noÊci ujÊcia zatoki czo∏owej.

P∏at okostnowy z pericranium z powodze-
niem wystarcza do zaopatrywania rozleg∏ych
ubytków podstawy czaszki, zlokalizowanych
od zatoki czo∏owej z przodu a˝ do okolicy siod∏a
ku ty∏owi. W tym ostatnim przypadku nale˝a∏oby
jednak wczeÊniej wykonaç ca∏kowite usuni´cie
komórek sitowych, co nie zawsze jest uzasadnio-
ne. Do rekonstrukcji tylno-dolnych ubytków
podstawy czaszki lepiej nadaje si´ p∏at skronio-
wo-ciemieniowy.

P∏at powi´ziowy skroniowo-ciemieniowy.
G∏ównym naczyniem zaopatrujàcym ten p∏at jest
t´tnica skroniowa powierzchowna, która biegnie
w tkance podskórnej ponad powi´zià skroniowo-
-ciemieniowà ok. 1,6 cm ku przodowi od skrawka
ma∏˝owiny usznej. Przygotowanie p∏ata, po wyko-
naniu jednostronnego ci´cia w p∏aszczyênie czo∏o-
wej, polega na odpreparowaniu powi´zi skroniowo-
-ciemieniowej wraz z naczyniami zaopatrujàcymi
od tkanki podskórnej z zewnàtrz i powierzchownej
blaszki powi´zi skroniowej od wewnàtrz. P∏at
gruboÊci ok. 2–3 mm jest szeroki u góry i zw´˝a
si´ ku do∏owi w kierunku ∏uku jarzmowego. Prepa-
rowanie szypu∏y poni˝ej linii ∏àczàcej brew ze
skrawkiem ucha nale˝y prowadziç w warstwie
pod blaszkà powierzchownà g∏´bokiej powi´zi
skroniowej, aby zminimalizowaç ryzyko uszko-
dzenia biegnàcej w tej okolicy ga∏´zi czo∏owej
nerwu twarzowego.

W drugim etapie zabiegu wytwarza si´ tu-
nel, którym p∏at zostanie przeprowadzony
do wn´trza jamy nosowej. W tym celu preparo-
wanie odbywa si´ w dó∏ i przyÊrodkowo od ∏uku
jarzmowego w kierunku tylnej Êciany zatoki
szcz´kowej i blaszki bocznej wyrostka skrzyd∏o-
watego. Wykonanie kantotomii bocznej mo˝e
u∏atwiç odpreparowanie mi´Ênia skroniowego
od bocznej Êciany oczodo∏u i poprawiç dost´p
do szczeliny skrzyd∏owo-szcz´kowej i tylnej Êcia-
ny zatoki szcz´kowej.

Endoskopowo przygotowaniem do wprowa-
dzenia p∏ata do jamy nosa jest usuni´cie tylnej
Êciany zatoki szcz´kowej z transpozycjà zwoju
skrzyd∏owo-podniebiennego i t´tnicy szcz´kowej
ku do∏owi i bocznie. Transpozycja taka wymaga
przeci´cia nerwu Widiusza i t´tnicy skrzyd∏owo-
-podniebiennej. T́ tnica podniebienna wi´ksza
mo˝e zostaç zaoszcz´dzona, ale nale˝y usunàç
znacznà cz´Êç jej kana∏u kostnego. P∏at powi´zio-
wy jest wprowadzany do zatoki szcz´kowej po wy-
konaniu tunelu w tkankach mi´kkich za pomocà
metalowej prowadnicy lub drenu.

P∏at skroniowo-ciemieniowy jest obszer-
nym, dobrze unaczynionym przeszczepem tkan-
kowym, nadajàcym si´ do rekonstrukcji rozle-
g∏ych ubytków podstawy Êrodkowego do∏u
czaszki, okolicy oko∏osiod∏owej i oko∏ostokowej.
Jest te˝ dobrym wyborem u pacjentów podda-
nych wczeÊniej radioterapii, gdy˝ miejsce dono-
rowe znajduje si´ poza obszarem naÊwietlania.
W przypadkach mniejszych ubytków tylnej cz´-
Êci podstawy przedniego do∏u czaszki, okolicy
siod∏a i górnej cz´Êci stoku warto rozwa˝yç za-
stosowanie mniejszych, uszypu∏owanych p∏atów
z ma∏˝owiny nosowej dolnej lub Êrodkowej. 



www.magazynorl.pl 123

PIÂMIENNICTWO

– Hegazy H.M., Carrau R.L., Snyderman C.H., Kassam A., Zweig J. 
(2000) Transnasal endoscopic repair of cerebrospinal fluid 
rhinorrhea: a meta-analysis. Laryngoscope 110(7), 1166-1172.

– Schlosser R.J., Bolger W.E. (2004) Nasal cerebrospinal fluid 
leaks: critical review and surgical considerations. Laryngoscope 
114(2), 255-265.

– Snyderman C.H., Kassam A.B., Carrau R., Mintz A. (2007) 
Endoscopic reconstruction of cranial base defects following 
endonasal skull base surgery. Skull Base 17(1), 73-78.

P∏at uszypu∏owany tylny z ma∏˝owiny noso-
wej dolnej i Êrodkowej. P∏at ten jest zaopatry-
wany przez t´tnic´ ma∏˝owinowà dolnà b´dàcà
odga∏´zieniem t´tnicy nosowej tylnej bocznej.
Naczynie to biegnie od okolicy otworu klinowo-
-podniebiennego ku do∏owi i do przodu, wnika-
jàc w obr´b ma∏˝owiny dolnej ok. 1–1,5 cm od jej
tylnego bieguna. Preparowanie p∏ata rozpoczyna
si´ od odnalezienia p´czka naczyniowego wy-
chodzàcego z otworu klinowo-podniebiennego.
Nast´pnie po wykonaniu dwóch poziomych ci´ç
– jednego wzd∏u˝ górnego brzegu ma∏˝owiny
po stronie przyÊrodkowej, drugiego po stronie
bocznej – odpreparowuje si´ b∏on´ Êluzowà
z okostnà od koÊci ma∏˝owiny. KoÊç zazwyczaj si´
usuwa, co przyspiesza gojenie. WielkoÊç p∏ata
jest zmienna i wynosi Êrednio ok. 5,5 cm2. Krót-
ka szypu∏a i niewielka mo˝liwoÊç rotacji p∏ata
ograniczajà jego zastosowanie do rekonstrukcji
ubytków okolicy oko∏osiod∏owej. Jest on szcze-
gólnie przydatny u pacjentów, u których wcze-
Êniej wykonano szerokà sfenoidektomi´ czy
resekcj´ tylnej cz´Êci przegrody nosa, co unie-
mo˝liwia zastosowanie p∏ata nosowo-przegro-
dowego. Nieco wi´kszy zasi´g ku przodowi ma
p∏at z ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej.

Naczynie zaopatrujàce p∏at z ma∏˝owiny noso-
wej Êrodkowej wnika do ma∏˝owiny nosowej
w okolicy jej tylnego bieguna, tote˝ jego preparo-
wanie przebiega bardzo podobnie jak preparowa-
nie p∏ata z ma∏˝owiny dolnej. Równie˝ wielkoÊç
obu p∏atów jest bardzo podobna. P∏at z ma∏˝owiny
Êrodkowej jest jednak cieƒszy i wymaga delikat-
niejszego preparowania, szczególnie w przypadku
anomalii anatomicznych, takich jak concha bullosa
czy paradoksalnie wygi´ta ma∏˝owina Êrodkowa.
Wy˝ej po∏o˝ona szypu∏a umo˝liwia za to si´gni´cie
p∏atem do planum sphenoidale i tylnej cz´Êci
blaszki sitowej, natomiast trudniej ni˝ w przypad-
ku p∏ata z ma∏˝owiny dolnej jest zaopatrywaç
ubytki górnej cz´Êci stoku.

Zaletà stosowania p∏atów unaczynionych
jest mo˝liwoÊç ich ponownego u˝ycia w przy-
padku ujawnienia si´ nieszczelnoÊci rekonstruk-
cji kilka czy kilkanaÊcie dni po pierwszym zabiegu.
W takiej sytuacji p∏at unaczyniony mo˝e zostaç
odpreparowany, warstwy rekonstrukcyjne sà

uk∏adane na nowo i z zewnàtrz pokrywane po-
nownie tym samym p∏atem.

Po zaopatrzeniu du˝ych ubytków podstawy
czaszki wskazane jest podparcie rekonstrukcji od-
powiednim opatrunkiem wewnàtrznosowym, któ-
ry zabezpieczy u∏o˝one warstwy przeszczepów
przed przesuni´ciem w przypadku niekontrolowa-
nych wzrostów ciÊnienia w jamie czaszki, co cz´sto
ma miejsce przy wybudzaniu pacjenta, kaszlu czy
kichaniu. W praktyce klinicznej w tym celu dobrze
sprawdza si´ balon cewnika Foleya, który jest od-
dzielony od warstw rekonstrukcyjnych gàbkà ̋ ela-
tynowà. Balon wraz z opatrunkiem usuwa si´
zazwyczaj w 3–4 dobie pooperacyjnej.

Post´powanie w kresie pooperacyjnym
W ciàgu pierwszych dwóch tygodni po zabie-

gu zaleca si´ kilkakrotne oczyszczanie endoskopo-
we przewodów nosowych z zalegajàcej wydzieliny.
Nie zalecamy natomiast zbyt intensywnego p∏uka-
nia nosa w tym okresie. Obserwowane podczas
kontroli endoskopowej t´tnienie w miejscu zre-
konstruowanego ubytku jest korzystnym obja-
wem, Êwiadczàcym o braku wolnych przestrzeni
pomi´dzy warstwami rekonstrukcji.

Drena˝ l´dêwiowy nie jest przez nas stoso-
wany rutynowo. W naszym przekonaniu wskaza-
niami do zastosowania drena˝u sà intensywne
i nawrotowe wycieki p∏ynu mózgowo-rdzenio-
wego. Jego zastosowanie nale˝y tak˝e rozwa˝yç
u pacjentów z p∏ynotokami samoistnymi, gdy˝
w cz´Êci przypadków ich przyczynà jest utajone,
nadmierne ciÊnienie wewnàtrzczaszkowe.

Nowe sposoby rekonstrukcji wielowarstwo-
wej, a w szczególnoÊci upowszechnienie stoso-
wania p∏atów unaczynionych, pozwoli∏o w zna-
czàcy sposób zwi´kszyç skutecznoÊç leczenia
chirurgicznego p∏ynotoków nosowych. Uraz to-
warzyszàcy zabiegom endoskopowym nawet
wtedy, gdy preparowanie p∏ata wymaga ci´ç ze-
wn´trznych, jest nieporównywalnie mniejszy
od urazu towarzyszàcego dost´pom zewnàtrz-
czaszkowym. Kluczem do osiàgni´cia dobrych
wyników jest odpowiednie dopasowanie sposo-
bu rekonstrukcji do indywidualnych warunków
anatomicznych, charakterystyki ubytku podsta-
wy czaszki i rodzaju p∏ynotoku nosowego.  ●
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