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WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie. Skrzywienia przegrody nosa u dzieci czêsto wymagaj¹ in-
terwencji chirurgicznej. Czynnikami ryzyka s¹ nieprawid³owy wzrost masywu
nosowo- szczêkowego oraz urazy nosa.
Cel pracyCel pracyCel pracyCel pracyCel pracy..... Celem pracy by³a ocena czêstoœci wystêpowania skrzywieñ prze-
grody nosa w populacji dzieci, m³odzie¿y i m³odych doros³ych, analiza kore-
lacji typu skrzywienia z wiekiem i p³ci¹ oraz ustalenie ewentualnego wp³ywu
urazów przegrody nosa na ostateczny jej kszta³t.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Losow¹ populacjê 435 osób podzielono na 4 grupy
wiekowe: grupa 1 (3-7 lat), grupa 2 (8-13 lat), grupa 3 (14-20 lat), grupa 4
(21-25 lat). Ocenê przegrody nosa dokonano metod¹ rynoskopii przedniej,
bez zastosowania œrodków obkurczaj¹cych b³onê œluzow¹ nosa. Dodatko-
wo przeprowadzono badanie ankietowe dotycz¹ce mo¿liwych przyczyn skrzy-
wienia. Deformacje przegrody nosa kwalifikowano do jednego z 7 typów
skrzywieñ przegrody nosa wg klasyfikacji Mladiny.
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Deformacje przegrody stwierdzono u niemal 40% badanych (oko-
³o 34%, 28%, 44% i 62% odpowiednio w grupie wiekowej 1,2,3,4). By³y
one czêstsze u osób p³ci mêskiej, a ich czêstoœæ wzrasta³a wraz z wiekiem.
W grupach m³odszych dominowa³y skrzywienia przednie przegrody nosa,
podczas gdy w starszych grupach wiekowych - skrzywienia tylne przegrody.
Czynnikiem ryzyka rozwoju deformacji przegrody by³ masywny uraz nosa. Nie
stwierdzono zwi¹zku miêdzy rodzajem porodu (uraz oko³oporodowy) a obec-
noœci¹ skrzywienia w póŸniejszym wieku.
WnioskiWnioskiWnioskiWnioskiWnioski. Odsetek skrzywieñ przegrody nosa wzrasta wraz z wiekiem, a ich
lokalizacja zmienia siê z przedniej na tyln¹. Kilkuletnia obserwacja tej samej
populacji wyjaœni³aby patofizjologiê i dynamikê rozwoju deformacji przegro-
dy nosa.
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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Nasal septum deviation in children often requires a surgical
intervention. The risk factors for that disorder include the pathology in the
development of the naso-maxillary complex and the injury of the nose.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The purpose of the study was to estimate the prevalence of different
types of nasal septum deformities in children and adolescents, to assess the
correlation between the type of deviation and age and sex, and to estimate
the influence of the nose injury on the final shape of nasal septum.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. The study was performed in 436 subjects divided
into four age groups: group 1  (3-7 years), group 2 (8-13 years), group 3
(14-20 years) and group 4 (21-25 years). The nasal septum was assessed
by anterior rhinoscopy without the use of vasoconstrictive drugs. Then,
a questionnaire survey intended to explain possible causes of septum
deviation was performed. Nasal septum deformities were ranked into seven
types of deviations according to the Mladina’s classification.
Results. Results. Results. Results. Results. Nasal septum deformities were found in almost 40% of subjects
(34%, 28%, 44% and 62% in group 1, 2, 3 and 4, respectively). They were
more frequent in male patients, and their incidence increased with age.
A severe nasal injury was a risk factor for nasal septum deviation. The
deformities in the anterior part of nasal septum dominated in the younger
children, while the deformities in the posterior part were more frequent in
older patients. No relation was found between the type of birth delivery
(perinatal injury) and the presence of the deformity at a later age.
Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion. A long-term observation of the same population of children
could be helpful in elucidating the pathophysiology and dynamics of the
development of nasal septum deformities.
Otorynolaryngologia, 2003, 2(2), 79-82

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: nasal septum, deviations, classification, children, incidence

Niedro¿noœæ nosa i deformacje przegrody nosa s¹
czêst¹ przyczyn¹ zg³aszania siê chorych do laryngologa.

Takahashi wykaza³, ¿e czêstoœæ wystêpowania skrzy-
wieñ przegrody nosa utrzymuje siê na jednakowym po-
ziomie po 20 roku ¿ycia [1], podczas gdy w populacji
koreañskiej Yang-Gi i wsp. zaobserwowali stopniowy
wzrost odsetka tych deformacji a¿ do 49 roku ¿ycia [2].

Badania Grey, polegaj¹ce na ocenie przegrody nosa
u dzieci bezpoœrednio po urodzeniu, a nastêpnie w wie-
ku 5-6 lat i 8 lat dowiod³y, ¿e skrzywienia mog¹ siê
pog³êbiaæ, ale nie cofaj¹ siê [3]. Ostateczny kszta³t prze-
grody nosa uwarunkowany jest wzrostem masywu noso-
wo-szczêkowego oraz urazami nosa.
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Uraz nosa jest czynnikiem znacznie podnosz¹cym
ryzyko wyst¹pienia deformacji przegrody nosa [2], a do-
datkowo mo¿e prowadziæ do zahamowania wzrostu ma-
sywu nosowo-szczêkowego [4, 5]. Udowodniono, ¿e od-
powiednie postêpowanie po urazie nosa znacznie ogra-
nicza jego nastêpstwa, takie jak zmiany kszta³tu nosa oraz
utrudnione oddychanie przez nos [6,7,8]. Wg Mladiny
prawid³owe ukszta³towanie szczêki stanowi ochronê
przed pourazowymi deformacjami szkieletu przegrody
nosa [9, 10]. Niektórzy badacze podwa¿aj¹ jednak ist-
nienie wspó³zale¿noœci wzrostu szkieletu nosa ze wzro-
stem œrodkowej czêœci twarzy [11].

Nie wyjaœniono dotychczas przyczyn du¿ej rozbie¿-
noœci czêstoœci wystêpowania skrzywieñ przegrody nosa
u noworodków. Grey rozpoznawa³a przemieszczenie
chrz¹stki przegrody nosa u 21% noworodków po poro-
dzie [12]. Koranzis i wsp. [13] odnotowali je u 17%, a Ka-
walski i Œpiewak u 18,7% noworodków [14], jednak
Hartikainen-Sorri i wsp. stwierdzali je jedynie u 1,9%
badanych noworodków [15,16]. Jeppesen i Windfeld
[17] wykazali, ¿e skrzywienie przegrody nosa rozpozna-
wane by³o u 1,45% noworodków badanych przez gine-
kologów po³o¿ników i ponad dwukrotnie czêœciej, gdy
badanie wykonywa³ rynolog. Sorri i wsp. oraz Alpini
i wsp. nie wykazali wprawdzie korelacji pomiêdzy ura-
zem porodowym a obecnoœci¹ deformacji przegrody nosa,
ale zaobserwowali zwi¹zek urazu porodowego
z kszta³tem piramidy nosa [18].

Prowadzone od wielu lat, wielooœrodkowe badania
kliniczne dotycz¹ce budowy morfologicznej przegrody
nosa, umo¿liwi³y zaobserwowanie pewnych typów de-
formacji przegrody nosa i przyczyni³y siê do ich
usystematyzowania. Jedn¹ z ogólnie przyjmowanych
w klinice jest klasyfikacja Mladiny, która pos³u¿y³a oce-
nie skrzywieñ przegrody nosa w badaniach prowadzo-
nych min. w Korei, Brazylii, Chorwacji.

Celem pracy by³a ocena czêstoœci wystêpowania po-
szczególnych typów skrzywieñ przegrody nosa wg. kla-
syfikacji Mladiny u dzieci, m³odzie¿y i m³odych osób
doros³ych. Ponadto w pracy przeanalizowano zale¿no-
œci miêdzy typem skrzywienia a wiekiem i p³ci¹ oraz oce-
niono wp³yw urazów nosa na deformacjê przegrody nosa.

BADANI I METODY

Badania przeprowadzono u osób w wieku miêdzy
3 a 25 rokiem ¿ycia, uczêszczaj¹cych do losowo wybra-
nych szkó³ i przedszkoli na terenie Warszawy. Najstarsz¹
grupê wiekow¹ stanowili studenci Akademii Medycz-
nej w Warszawie. Badaniami objêto 435 osób, w tym
192 p³ci ¿eñskiej (44,11%) i 243 p³ci mêskiej (55,86%).
Podzia³ na poszczególne grupy wiekowe przedstawia ta-
bela I.

Ocenê przegrody nosa przeprowadzono w rynosko-
pii przedniej bez zastosowania leków obkurczaj¹cych b³o-
nê œluzow¹ jam nosa. Pos³u¿ono siê ujednoliconym kwe-
stionariuszem badania. Dodatkowo przeprowadzono
ankietê dotycz¹c¹ porodu, przebytych urazów, obecnych
dolegliwoœci oraz dotychczasowego leczenia laryngolo-
gicznego.

Deformacje przegrody nosa kwalifikowano do jed-
nego z 7 typów skrzywieñ przegrody nosa zgodnie z kla-
syfikacj¹ Mladiny (ryc. 1).
- Typ 1 charakteryzuje siê jednostronnym grzebieniem

w polu zastawki nie zaburzaj¹cym funkcji zastawki
nosa.

- Typ 2 charakteryzuje siê jednostronnym grzebieniem
w polu zastawki zaburzaj¹cym prawid³ow¹ funkcjê za-
stawki nosa. Zaburzenie funkcji zastawki nosa po-
twierdzano obecnoœci¹ dodatniego objawu Cottle’a
– czyli popraw¹ przep³ywu powietrza po otwarciu
k¹ta zastawki, poprzez odchylenie koniuszka nosa
w stronê mniej dro¿n¹.

- Typ 3 charakteryzuje siê jednostronnym grzebieniem
na wysokoœci g³owy ma³¿owiny nosowej œrodkowej
tzn. miejsca po³¹czenia chrz¹stki czworobocznej
z blaszk¹ pionow¹ koœci sitowej.

- Typ 4 charakteryzuje siê obecnoœci¹ dwu grzebieni,
jednego na wysokoœci zastawki nosa - zaburzaj¹cego
prawid³ow¹ jej funkcjê, drugiego na wysokoœci g³owy
ma³¿owiny nosowej œrodkowej po stronie przeciwnej.

- Typ 5 charakteryzuje siê jednostronn¹ listw¹ u pod-
stawy, przy ca³kowicie p³askiej powierzchni przegro-
dy strony przeciwnej.

Ryc. 1. Siedem typów skrzywieñ wg klasyfikacji Mladiny. Typy 1, 2, 3, 4 –
przekrój pod³u¿ny; typy 5, 6 – przekrój poprzeczny; typ 7– kombinacja
typów 1-6

Tabela I. Grupy wiekowe

Numer grupy Przedzia³ wieku Liczba osób

Grupa I 3 - 7 lat 135
Grupa II 8 - 13 lat 118
Grupa III 14 - 20 lat 117
Grupa IV 21 - 25 lat 65
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Ryc. 2. Odsetek typów skrzywieñ przegrody nosa (wg klasyfikacji Mladiny)
w poszczególnych grupach wiekowych
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- Typ 6 charakteryzuje siê obecnoœci¹ jednostronnej
poziomej rynienki w kaudalno-wentralnej czêœci prze-
grody oraz listwy po stronie przeciwnej z asymetri¹
wysokoœci dna prawej i lewej jamy nosa,

- Typ 7 stanowi kombinacjê typów 1-6.

WYNIKI

Wœród 435 badanych u 171 osób rozpoznano defor-
macjê przegrody nosa, co stanowi³o 39,32% tej populacji.

W grupie 1 (3-7 lat) deformacje przegrody nosa wy-
stêpowa³y u 34,07% badanych, w grupie 2 (8-13 lat)
u 28% badanych, w grupie 3 (14-20 lat) u 44,43% bada-
nych, natomiast w grupie 4 (21-25 lat) u 61,55% bada-
nych. Czêœciej skrzywienia przegrody nosa wystêpowa³y
u ch³opców (42,8% ch³opców) ni¿ u dziewcz¹t (34,9%
dziewcz¹t).

Poszczególne typy skrzywieñ wystêpowa³y z ró¿nym
nasileniem: typ 1 u 9,66% badanych, typ 2 u 1,61%, typ 3
u 8,28%, typ 4 u 2,99%, typ 5 u 11,95%, typ 6 u 1,61%,
typ 7 u 3,22% badanych. W m³odszych grupach wieko-
wych dominowa³ typ 1 skrzywienia przegrody nosa, pod-
czas gdy w grupach starszych dominowa³ typ 5 skrzy-
wieñ przegrody nosa (ryc. 2).

W badanej populacji u 341 osób (76,30%) poród
odby³ siê si³ami natury i jednoczeœnie nie przeby³y one
masywnego urazu nosa. Spoœród tych osób skrzywienie
przegrody nosa (wg Mladiny) stwierdzono u 126
(36,95%) badanych.

W grupie 64 osób (14,25%), które urodzi³y siê przez
cesarskie ciêcie i nie przeby³y masywnego urazu nosa
w okresie póŸniejszym deformacjê przegrody nosa roz-
poznano u porównywalnego odsetka badanych (37,20%).

Wœród 30 osób, które przeby³y masywny uraz nosa
by³o 20 ch³opców i 10 dziewcz¹t. U 13 (77%) ch³opców
i 5 (50%) dziewcz¹t w tej grupie stwierdzono skrzywie-
nie przegrody nosa. W grupie dzieci po urazie nosa naj-
czêœciej wystêpowa³ typ 7 skrzywienia przegrody nosa
(wyst¹powa³ on u 4 dzieci, co stanowi³o  28,57% wszyst-
kich skrzywieñ typu 7), nastêpnie typ 5 (wyst¹powa³ on
u 3 dzieci, co stanowi³o 5,76% wszystkich skrzywieñ
typu 5).

DYSKUSJA

Uwa¿a siê, ¿e czêstoœæ wystêpowania skrzywieñ prze-
grody nosa jest uwarunkowana czynnikami genetyczny-
mi, kulturowymi i œrodowiskowymi. Czynniki te mog¹
byæ przyczyn¹ odmiennego rozk³adu poszczególnych ty-
pów skrzywieñ przegrody nosa w ró¿nych grupach et-
nicznych.

Skrzywienie przegrody nosa u dzieci, m³odzie¿y
i m³odych doros³ych w wieku 3-25 lat, zamieszkuj¹cych
Warszawê stwierdzano u niemal 40% badanych, podczas
gdy u dzieci i m³odzie¿y w wieku 2-22 lata z Zagrzebia
stwierdzano je u 28,9% [19]. W obu przypadkach pos³u-
giwano siê t¹ sam¹ metod¹ a badaniem objêto podobne
grupy wiekowe. Uzyskane wyniki s¹ wiêc o 1/3 wy¿sze
od chorwackich. Haapaniemi i wsp. [20] rozpoznali
skrzywienie przegrody nosa u 42,9% Finów w przedziale
wieku 6-15 lat. W wyniku analizy przeprowadzonej w po-
dobnej grupie wiekowej (6-15 lat) u naszych badanych
skrzywienie przegrody nosa wystêpowa³o rzadziej, bo
u oko³o 35% dzieci. W grupie Koreañczyków w wieku do
79 roku ¿ycia skrzywienie przegrody nosa rozpoznawano
zdecydowanie rzadziej, bo u oko³o 22% badanych [2].

W uzyskanych dotychczas wynikach badañ pocho-
dz¹cych z ró¿nych oœrodków obserwuje siê pewne ró¿ni-
ce w czêstoœci wystêpowania poszczególnych typów
skrzywieñ. W populacji polskiej najczêœciej spotykano typ
5 (11,95% badanych), podczas gdy u Chorwatów stano-
wi³ on 2,9% badanych [19], u Koreañczyków 1,57% [2],
a u Brazylijczyków zg³aszaj¹cych siê do jednej z Klinik
z powodu chorób uszu, nosa i gard³a wyst¹pi³ u 40
(19,8%) spoœród 202 osób doros³ych [21]. Typ 1, do-
minuj¹cy w populacji chorwackiej (14,7%) [19] oraz ko-
reañskiej (11,36%) [2] rozpoznano u porównywalnego
odsetka (9,66%) badanych w populacji polskiej. Porów-
nanie tych wyników z badaniami fiñskimi jest utrudnio-
ne ze wzglêdu na pos³ugiwanie siê odmienn¹, czterostop-
niow¹ klasyfikacj¹ skrzywieñ przegrody nosa [20].

Zarówno w populacji polskiej, jak i chorwackiej od-
notowano zmniejszanie siê odsetka skrzywieñ typu 1 wraz
z wiekiem. Porównuj¹c morfologiê poszczególnych ty-
pów skrzywieñ wg Mladiny stwierdza siê, ¿e typy 2, 4,
a czasem 7, podobnie jak typ 1, charakteryzuje obec-
noœæ grzebienia na wysokoœci zastawki nosa. Istnieje wiêc
przypuszczenie, ¿e wraz z wiekiem, na skutek urazów
nosa i w wyniku wzrostu masywu nosowo-szczêkowego,
skrzywienie przegrody nosa pog³êbia siê przechodz¹c z ³a-
godnego typu 1 nie zaburzaj¹cego funkcji zastawki nosa
w typ 2, 4 lub 7. W zwi¹zku z powy¿szym, czêstoœæ
wystêpowania skrzywieñ typu 1, 2, 4 i 7 u dzieci star-
szych powinna byæ porównywalna lub wiêksza z czêsto-
œci¹ ich wystêpowania w najm³odszej grupie wiekowej.

W uzyskanych wynikach odnotowano porównywal-
ny sumaryczny odsetek typów 1, 2, 4 i 7 w grupie 2
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(8-13 lat) i 3 (9-20 lat) oraz jego wyraŸny wzrost
w grupie 4 (21-25 lat). W badaniach chorwackich nie
obserwowano podobnej zale¿noœci[19]. Progresja skrzy-
wieñ typu 1 wraz z wiekiem wymaga wieloletniej obser-
wacji tej samej populacji badanych.

Skrzywienia tylne (typ 3, 4, 5) stwierdzano blisko
dwukrotnie czêœciej ni¿ skrzywienia przednie (typ 1, 2,
6), podczas gdy w badaniach chorwackich skrzywienia
przednie wystêpowa³y piêæ razy czêœciej [19]. Na pod-
stawie obserwacji kszta³towania siê przegrody nosa u bliŸ-
ni¹t monozygotycznych [22,23] sugeruje siê zewnêtrzne
pochodzenie przednich skrzywieñ przegrody nosa (ura-
zy) oraz genetyczne pod³o¿e skrzywieñ tylnych (proces
wzrostu masywu nosowo-szczêkowego). Mo¿na wiêc
przypuszczaæ, ¿e w populacji badanej czynnikiem istot-
nie wp³ywaj¹cym na kszta³t przegrody nosa by³ proces
wzrostu masywu nosowo-szczêkowego.

Obserwowanemu spadkowi odsetka skrzywieñ przed-
nich (typu 1, 2, 6) wraz z wiekiem towarzyszy³ jednocze-
sny, zdecydowany wzrost odsetka skrzywieñ tylnych typu
3, 4, 5, szczególnie widoczny w grupie 3 (14-20 lat).

W badaniach chorwackich odnotowano podobn¹ zale¿-
noœæ [19]. Taka tendencja mo¿e sugerowaæ zwiêkszon¹
intensywnoœæ wzrostu kompleksu nosowo-szczêkowego
w okresie pomiêdzy 14-20 rokiem ¿ycia.

Wiêksza czêstoœæ wystêpowania skrzywieñ przegro-
dy nosa u ch³opców ni¿ u dziewcz¹t w populacji polskiej,
jest najprawdopodobniej zwi¹zana z wiêksz¹ aktywno-
œci¹ fizyczn¹ ch³opców, która sprzyja drobnym urazom,
choæ dominacja typu 5 i 3 w tej grupie, zgodnie z tym co
podaje Grymer [22,23] wskazywa³aby raczej na inne ich
pochodzenie. Skrzywienia nosa u ch³opców istotnie czê-
œciej wystêpowa³y te¿ w populacji koreañskiej (24,24%
ch³opców, 19,8% dziewcz¹t) [2], podczas gdy czêstoœæ
skrzywieñ przegrody nosa odnotowana przez Mladina
by³a o 4% wiêksza u dziewcz¹t ni¿ u ch³opców [19].

Dotychczasowe badania przyczyni³y siê do poznania
etiologii skrzywieñ przegrody nosa. Wzrost i dojrzewa-
nie cz³owieka to procesy d³ugotrwa³e. Wieloletnia ob-
serwacja i kontrola przegrody nosa w tej samej populacji
mog³aby wnieœæ istotne informacje na temat kszta³towa-
nia siê deformacji przegrody nosa.


