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WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie. Wrodzone torbiele i przetoki grzbietu nosa s¹ rzadkimi
nieprawid³owoœciami. Ich lokalizacja jest zwykle poœrodkowa, powstaj¹ bo-
wiem we wczesnym okresie ¿ycia p³odowego z pozosta³oœci nab³onkowych
zewnêtrznego listka zarodkowego, które wpuklaj¹ siê do s¹siednich tkanek
w miejscach zrastania siê pow³ok skórnych i koœci nosowych.
CelCelCelCelCel. Celem pracy jest przedstawienie wad wrodzonych grzbietu nosa leczo-
nych w Klinice Otolaryngologii Dzieciêcej, Foniatrii i Audiologii w latach
2000-2003.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody. Dokonano analizy retrospektywnej piêciu pacjentów
zdiagnozowanych i leczonych operacyjnie z powodu torbieli i przetok grzbietu
nosa.
Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e powy¿-
sze wady nastrêczaj¹ du¿o trudnoœci diagnostycznych i wymagaj¹ zastoso-
wania technik radiologicznych: tomografii komputerowej i rezonansu ma-
gnetycznego. Wady wrodzone nosa czêsto wspó³istniej¹ z innymi nieprawi-
d³owoœciami. Powoduj¹ one powik³ania w postaci rozsuniêcia lub czêœcio-
wego zniszczenia koœci nosowych oraz czêstych odczynów zapalnych w miej-
scu wady. Doszczêtne usuniecie zmiany jest warunkiem skutecznego lecze-
nia i zapobiegania nawrotom.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Wrodzone wady grzbietu nosa wspó³istniej¹ z innymi nieprawi-
d³owoœciami. Obrazowanie zmian nie zawsze gwarantuje trafn¹ diagnozê.
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Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Congenital cysts and fistulas of the dorsum of the nose be-
long to rare abnormalities. Their midline localisation is common, because
they develop during the embryonal period from epithelial remains of ecto-
derm which penetrate the surrounding tissues in places of fusion of the
nasal bones and cover.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of our research is to present congenital malformations of the
dorsum of the nose treated at the Department of Pediatric Otolaryngology,
Phoniatry and Audiology of The Medical University of Lublin, in the years
2000-2003.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. The retrospective study covered five patients with
diagnosed and surgically treated congenital cysts and fistulas of the dorsum
of the nose.
Results. Results. Results. Results. Results. It was found that the diagnostic process was difficult, and the
radiological techniques, CT and MRI, were necessary to diagnose the de-
fects. Congenital malformations of the nose often coexist with other abnor-
malities, and cause complications, such as extension or partial destruction of
the nasal bones and more frequent inflammatory reaction at the place of the
malformation. Radical excision of the defective tissue is crucial to effective
treatment and prevention of the recurrence.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. Congenital malformations of the nose coexist with other abnor-
malities. Radiological imaging does not guarantee an accurate diagnosis.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(4), 166-169

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: congenital, cyst, fistula, dorsum of the nose

Przetoki grzbietu nosa s¹ rzadkimi zaburzeniami
wrodzonymi linii œrodkowej nosa wystêpuj¹cymi raz na
20-40 tysiêcy ¿ywych urodzeñ i stanowi¹ od 0,7-2%
wszystkich wad wrodzonych pow³ok skórnych w obrê-
bie g³owy i szyi [1,2].

Krytycznym momentem w patogenezie tych wad jest
okres drugiego miesi¹ca rozwoju embrionalnego. Wady
te powstaj¹ bowiem z pozosta³oœci nab³onkowych ze-
wnêtrznego listka zarodkowego wpuklaj¹cych siê do
s¹siednich tkanek. S¹ wynikiem zaburzonego procesu
³¹czenia siê fa³dów ektodermy pokrywaj¹cych oœrodki pro-
liferacyjne mezenchymy, czyli dotycz¹ miejsc po³¹czeñ
pow³ok skórnych oraz miejsc zrastania siê jam i szczelin.

Torbiele przedstawiaj¹ siê najczêœciej jako pojedyn-
cze, miêkkie, niebolesne uwypuklenie wielkoœci od kil-

ku do kilkudziesiêciu milimetrów, po³o¿one najczêœciej
powierzchownie w linii œrodkowej grzbietu nosa, rza-
dziej w okolicy g³adzizny, s³upka nosa czy przyœrodko-
wego k¹ta oka. W przypadku obecnoœci wrodzonej prze-
toki, jej ujœcie znajduje siê zwykle w niewielkim zag³ê-
bieniu poni¿ej torbieli w obrêbie rusztowania grzbietu
nosa. Umiejscowienie w zatokach przynosowych, na
bocznej œcianie nosa, wnikanie w g³¹b nosa lub w kie-
runku podstawy czaszki spotyka siê rzadko. Bunger de-
finiuje te zaburzenia jako twory o kszta³cie klepsydro-
watym lub wielojamistym penetruj¹ce miêdzy koœci
i chrz¹stki nosa w kierunku sitowia i jam nosa z mo¿li-
woœci¹ po³¹czenia z mózgoczaszk¹ [3,4].

Musebeck wyró¿nia trzy piêtra wystêpowania tej
wady:



167Niedzielski A., Kotowski M., Niedzielska G.: Wrodzone torbiele i przetoki grzbietu nosa

- Torbiele górne (g³êbokie), zlokalizowane miêdzy
koœæmi nosowymi, w blaszce pionowej koœci sitowej,
mog¹ce siêgaæ do opon mózgu. Ujœcie przetoki jest
widoczne na grzbiecie nosa miêdzy koœæmi nosowy-
mi a chrz¹stk¹.

- Torbiele œrodkowe, wystêpuj¹ w czêœci œrodkowej prze-
grody nosa, w chrz¹stce czworok¹tnej. Ujœcie przetoki
widoczne jest w czêœci œrodkowej grzbietu nosa.

- Torbiele dolne znajduj¹ siê w czêœci dolnej przegro-
dy nosa lub w przegrodzie skórnej. Ujœcie przetoki
jest obecne w s³upku poni¿ej koniuszka nosa [5].
Objawy kliniczne pojawiaj¹ siê zwykle w pierwszych

latach ¿ycia, ale mog¹ manifestowaæ siê ju¿ w okresie
noworodkowym [4]. Najczêstszymi przyczynami zg³a-
szania siê pacjentów z tymi wadami s¹: defekt kosme-
tyczny, powiêkszanie siê zmiany oraz powik³anie w po-
staci zaka¿eñ. Zazwyczaj zmiany te powiêkszaj¹ siê wol-
no, jednak¿e d³ugotrwa³y wzrost mo¿e doprowadziæ do
zniekszta³ceñ lub zaniku okolicznych koœci. BodŸcem
do powiêkszania siê zmiany mog¹ byæ urazy i zwi¹zane
z nimi stany zapalne [2].

Ryzyko wyst¹pienia powik³añ miejscowych i we-
wn¹trzczaszkowych wzrasta wraz z wiekiem. Diagno-
styka ró¿nicowa powinna obejmowaæ glejaki, przepu-
kliny oponowe i oponowo-mózgowe, naczyniaki, t³usz-
czaki i nerwiako-w³ókniaki.

Celem pracy jest przedstawienie wad wrodzonych
grzbietu nosa leczonych w Klinice Otolaryngologii Dzie-
ciêcej Foniatrii i Audiologii AM w Lublinie w latach
2000-2003.

PACJENCI I METODY

Badana grupa obejmuje trzech ch³opców i dwie
dziewczynki w wieku od 1-go roku do 8 lat (œr. wieku
4,3). W trzech przypadkach ujœcie przetoki znajdowa³o
siê w linii œrodkowej grzbietu nosa. Wrodzonym prze-
tokom grzbietu nosa towarzyszy³y inne wady wrodzo-
ne: wada serca u jednego dziecka, wiotkoœæ krtani i hi-
perteloryzm, przepuklina oponowo-mózgowa równie¿
u jednego dziecka. U jednego dziecka obserwowano po-
wiêkszenie siê zmiany po przebytym urazie nosa.

W diagnostyce przedoperacyjnej oparto siê na ba-
daniach radiologicznych: w dwóch przypadkach wyko-
nano fistulografiê, w dwóch tomografiê komputerow¹
(TK) i w jednym przypadku badanie magnetycznego
rezonansu j¹drowego (MRJ). U jednego pacjenta bada-
nie obrazowe (MRJ) wskazywa³o na istnienie po³¹cze-
nia zmiany ze strukturami mózgowia, co nie znalaz³o
potwierdzenia w trakcie zabiegu operacyjnego.

Wszystkie dzieci leczone by³y operacyjnie. Dokona-
no radykalnego usuniêcia zmiany z wykorzystaniem mi-
kroskopu operacyjnego. Uzyskano dobry efekt kosmetycz-
ny. Do chwili obecnej nie zaobserwowano nawrotów.

Opis przypadków
Dziewczynka A.J. lat 4 (nr hist. chor. 14218/

2567;1537/2749) przebywa³a dwukrotnie w Klinice
w roku 2000 z powodu wrodzonej przetoki grzbietu
nosa. W wywiadzie wrodzona wada serca. W badaniu
laryngologicznym: nos zewnêtrzny asymetryczny, sze-
roki z uwypukleniem skóry w przyœrodkowym k¹cie
oczodo³u. Ujœcie przetoki widoczne w po³owie d³ugoœci
grzbietu nosa. Fistulografia uwidoczni³a kana³ przetoki
penetruj¹cy powy¿ej p³aszczyzny klinowej do okolicy
zatoki czo³owej. W badaniu TK widoczna przetoka
grzbietu nosa d³ugoœci 22 mm ³¹cz¹ca siê z komórk¹
grobli nosa po stronie lewej (ryc. 1). W trakcie leczenia
operacyjnego wypreparowano przewód przetoki wype³nio-
ny wydzielin¹ ropn¹. W badaniu histopatologicznym
stwierdzono: przekrój przetoki z obecnoœci¹ zaostrzone-
go procesu zapalnego z ziarninowaniem resorpcyjnym.

Ch³opiec P.O. lat 4 (nr hist. chor. 6386/874) ho-
spitalizowany w klinice w roku 2000 z powodu wro-
dzonej przetoki grzbietu nosa. W wywiadzie wiotkoœæ
krtani. W baniu laryngologicznym stwierdzono nos sze-
roki z ujœciem przetoki widocznym w po³owie d³ugoœci
grzbietu nosa. Szerokie rozstawienie ga³ek ocznych (hy-
perteloryzm). W badaniu TK stwierdzono przegrodê
nosa w odcinku od nasady do po³owy d³ugoœci znacznie
pogrubia³¹ (10 mm), struktury jednolitej o gêstoœci 68
jH (ryc. 2). Nieco poni¿ej nasady nosa widoczna nie-
wielka przestrzeñ hipodensyjna po³o¿ona podskórnie o
gêstoœci 25 jH, d³ugoœci 7 mm, odpowiadaj¹ca przetoce
i nie wykazuj¹ca po³¹czenia z jam¹ czaszki. Zastosowa-
no leczenie operacyjne. Wypreparowano przewód za-
koñczony torbiel¹ wype³nion¹ masami kaszaka, po³o¿on¹
na granicy kostno-chrzêstnej przegrody nosa. W bada-
niu histopatologicznym stwierdzono: Cystis epiderma-
lis nasi.

Ryc. 1. Przetoka siêgaj¹ca do grobli nosa. Strza³ki wskazuj¹ na rozleg³oœæ
przetoki.
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Ch³opiec G.H., lat 4½, (nr hist. choroby 13324/
1847) hospitalizowany w Klinice w roku 2000 z rozpo-
znaniem Tumor nasi. W badaniu laryngologicznym: nos
zewnêtrzny asymetryczny, zniekszta³cenie i uwypukle-
nie bocznej œciany nosa po stronie lewej. Przegroda nosa
przesuniêta w stronê praw¹, niedro¿ny lewy przewód
nosowy. Wykonano badanie MRJ, które uwidoczni³o w
obrêbie przednio-górnej czêœci lewej jamy nosowej jed-
norodny obszar wype³niaj¹cy ca³kowicie œwiat³o prze-
wodu nosowego górnego i œrodkowego. Zmiana prze-
chodzi³a na grzbiet nosa, nie wykazuj¹c cech ekspansji
w kierunku komórek sitowych i jamy czaszki. Zastoso-
wano leczenie operacyjne: w ca³oœci usuniêto otorbiony
guz bocznej, lewej œciany nosa, szypu³¹ przechodz¹cy
na granicy koœci nosa i chrz¹stki bocznej nosa do przed-
sionka nosa.

Ch³opiec K.S., lat 8 (nr hist. chor. 983/108) prze-
bywa³ w Klinice w 2000 roku z powodu wrodzonej
przetoki po³o¿onej w 1/3 dystalnej czêœci grzbietu nosa.
Proces zapalny uleg³ zaostrzeniu po przebytym urazie
nosa. Wykonana fistulografia pozwoli³a uwidoczniæ prze-
tokê czêœci miêkkich grzbietu nosa ok.15 mm, bez
³¹cznoœci ze strukturami s¹siednimi.

W trakcie leczenia operacyjnego wy³uszczono prze-
wód przetoki, który wnika³ do szwu koœci nosowych
powoduj¹c w nich ubytek tkanki kostnej. W badaniu
histopatologicznym stwierdzono przewlek³y proces za-
palny z odczynowym rozrostem nab³onka wielowarstwo-
wego p³askiego pochodz¹cego z przetoki.

Dziewczynka N.S. w wieku 14 miesiêcy (nr hist.
chor. 13176/2347, 1660/2776) przebywa³a w Klinice
dwukrotnie w 2003 roku z rozpoznaniem guza nosa.
W wywiadzie stan po operacji przepukliny oponowo-
mózgowej w okolicy czo³owo-nosowej w 3 miesi¹cu ¿ycia.
W badaniu laryngologicznym: asymetrycznie po³o¿o-
ny, miêkki niebolesny guz w przechodz¹cy do przyœrod-
kowego k¹ta oczodo³u po stronie prawej. Badanie MRJ
wykaza³o w okolicy czo³owo-nosowej po stronie prawej
niewielk¹ przepuklinê oponow¹ z bardzo w¹sk¹ komu-
nikacj¹ z przestrzeni¹ podpajêczynówkow¹ okolicy czo-
³owej (ryc. 3). Zmianê usuniêto operacyjnie. Nie po-
twierdzono po³¹czenia guza z przestrzeni¹ podoponow¹.
Wynik badania histopatologicznego: Ganglioglioma con-
genitum nasi.

DYSKUSJA

Przedstawiony materia³ w³asny dotycz¹cy wad wro-
dzonych grzbietu nosa i wskazuje, ¿e w wiêkszoœci wy-
stêpuj¹ one w po³¹czeniu z innymi nieprawid³owoœcia-
mi. Wielu autorów podkreœla rodzinne wystêpowanie
tych wad oraz wspó³istnienie opóŸnienia psychorucho-
wego u blisko 10% badanych, a u oko³o 5% hypertylo-
ryzm i agenezjê ucha zewnêtrznego z pora¿eniem ner-
wu twarzowego [4,6]. Równie¿ Urth i wsp. obserwowa-
li wspó³istnienie w 20% przypadków niedorozwoju ucha
zewnêtrznego, a u kolejnych 20% wystêpowanie licz-
nych wad [7]. Czêœæ badaczy w tym autorzy polscy
uwa¿aj¹, ¿e s¹ to wady izolowane [8].

Powy¿sze wady nastrêczaj¹ du¿o trudnoœci diagno-
stycznych. Zastosowanie TK i MRJ maj¹ przewagê nad
fistulografi¹ czy cystografi¹, zw³aszcza u najm³odszych
dzieci, u których z powodu w¹skiego, litego przewodu
œrodek cieniuj¹cy nie dociera do rozga³êzieñ przetoki.
Szczegó³owa diagnostyka przedoperacyjna jest nieodzow-
na w celu wykluczenia po³¹czenia przetoki z jam¹ czaszki.
W naszym przypadku pomimo zastosowania najnow-
szych technik radiologicznych wstêpna diagnoza w jed-
nym przypadku by³a myl¹ca.

Leczenie tych wad jest zawsze operacyjne ze wzglê-
du ma mo¿liwoœæ powstania powik³añ takich, jak rozsu-
niêcie koœci nosowych, rozszczep przegrody nosa, znisz-
czenie g³adzizny [9]. Wiêkszoœæ autorów proponuje
przeprowadzaæ zabieg miêdzy 2-6 r.¿. [4,10]. Johnson i
Weisman zalecaj¹ leczenie operacyjne miêdzy 3-5 ro-
kiem ¿ycia, natomiast w przypadkach powik³anych nie-
zale¿nie od wieku. Niektórzy autorzy ograniczaj¹ wska-
zania do leczenia operacyjnego tylko do przypadków

Ryc. 2. Torbiel w obrêbie przegrody nosa

Ryc. 3. Ubytek i deformacja w obrêbie rusztowania koœci nosa
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