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Analiza porównawcza techniki adenotomii
endoskopowej i klasycznej
Endoscopic versus classic adenotomy
MAREK KRAJEWSKI, BOLES£AW SAMOLIÑSKI
KRAJMED Centrum Nowoczesnej Laryngologii, ul. Wa³brzyska 11, 02-739 Warszawa

Wprowadzenie. Powszechnoœæ wystêpowania dolegliwoœci i objawów
zwi¹zanych z przerostem migda³ka gard³owego oraz kwalifikowanie dzieci
do adenotomii sk³aniaj¹ otolaryngologów do opracowywania procedur
operacyjnych coraz bardziej satysfakcjonuj¹cych pod wzglêdem dok³adnoœci i bezpieczeñstwa.
Cel. Celem pracy by³a ocena skutecznoœci i bezpieczeñstwa adenotomii z
zastosowaniem endoskopowej metody operacyjnej w porównaniu z metod¹ klasyczn¹ operacji przez usta.
Materia³ i metody
metody.. Badaniami objêto 768 dzieci w wieku od 7 miesiêcy do
14 lat. Grupê I stanowi³o 453 dzieci, u których wykonano adenotomiê
metod¹ klasyczn¹ z zastosowaniem adenotomu Beckmana. Grupa II to 315
chorych operowanych metod¹ endoskopow¹; do resekcji tkanki ch³onnej
migda³ków u¿ywano kleszczyków Jurasza. Oceniano objawy chorobowe:
zaburzenia dro¿noœci nosa, chrapanie, bezdechy podczas snu, a po zabiegu
dodatkowo ogólne samopoczucie, krwawienie pooperacyjne oraz ciep³otê
cia³a.
Wyniki. Wyjœciowo obie grupy nie ró¿ni³y siê istotnie pod wzglêdem ciê¿koœci objawów chorobowych. W trakcie 7-dniowej obserwacji po zabiegu u
chorych operowanych metod¹ endoskopow¹ odnotowano znacznie lepsze
samopoczucie ni¿ u pacjentów operowanych metod¹ klasyczn¹. W pierwszej z grup istotnie rzadziej wystêpowa³y bóle gard³a, uszu, katar i trudnoœci
w oddychaniu przez nos. Przy zastosowaniu techniki endoskopowej utrata
krwi w czasie zabiegu wynosi³a œrednio 17,7 ml, a przy metodzie klasycznej
ponad dwukrotnie wiêcej (37,9 ml). Metoda endoskopowa okaza³a siê
równie¿ bezpieczniejsza dla chorego; w okresie po zabiegu w grupie operowanej endoskopowo nie obserwowano krwawieñ pooperacyjnych, podczas gdy przy zastosowaniu metody klasycznej krwawienia wymagaj¹ce
interwencji stwierdzono u 1,77% badanych. Œrednia ciep³ota cia³a po zabiegu by³a istotnie wy¿sza w grupie dzieci operowanych metod¹ klasyczn¹. W
badaniu kontrolnym po 3 miesi¹cach od operacji u pacjentów operowanych przy u¿yciu endoskopu istotnie rzadziej wystêpowa³y zaburzenia dro¿noœci nosa. Po 6 i 12 miesi¹cach nie obserwowano ró¿nic miêdzy grupami
w tym zakresie.
Wnioski. Wydaje siê, ¿e ma³a inwazyjnoœæ techniki endoskopowej w porównaniu do metody klasycznej zmniejsza czêstoœæ wystêpowania oraz nasilenie dolegliwoœci i objawów niepo¿¹danych obserwowanych zwykle po
adenotomii.
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Introduction. The considerable frequency of sings and symptoms associated with adenoid hypertrophy as well as frequent use of adenotomy have
inclined ENT surgeons to develop new surgical techniques which are more
satisfactory in terms of safety, accuracy and result predictability.
Aim. The aim of the study was to assess the efficacy and safety of adenotomy using the endoscopic surgical technique as compared to conventional
technique.
Material and methods. The group comprised 768 children aged 7 months
to 14 years. Group A (I) consisted of 453 patients in whom conventional
adenotomy was performed using Beckman adenotome. Group B (II) consisted of 315 patients operated under direct eye control using an endoscope
and Jurasz forceps for tissue removal. The following symptoms were assessed: disturbed nasal patency, snoring, sleep apnoea, and, after the surgery,
general feeling, postoperative bleeding, and body temperature.
Results. Initially, the two groups did not differ in the severity of the symptoms. A better general condition was noted during 7 post op days in
patients operated using the endoscopic technique. Average intraoperative
blood loss in patients operated endoscopically was 17.7 cc versus 37.9 cc in
conventionally operated patients. The frequency of sore throat, otalgia,
running nose and blockage of the nose was lower in group II. The endoscopic technique was also safer; there was no incidence of postoperative
bleeding in group II, compared to 1.77% bleedings in group I. Mean
postoperative body temperature was significantly higher in the group I operated with conventional method. Control tests performed in children 3
months after the surgery revealed significantly less frequent nose blockages
in endoscopically operated patients. No differences were noted between
the groups in that respect after 6 and 12 month follow-up.
Conclusions. It seems that the endoscopic technique, as less invasive compared to the conventional method, results in lower frequency and lesser
severity of the undesirable effects associated with adenotomy.
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Adenotomia jest jedn¹ z najczêœciej wykonywanych
operacji u dzieci. Wskazania do leczenia operacyjnego
oraz celowoœæ zabiegu adenotomii budz¹ jednak wci¹¿
liczne kontrowersje. Powszechnoœæ tego zabiegu sk³ania
do poszukiwania coraz bardziej satysfakcjonuj¹cych pod
wzglêdem dok³adnoœci i bezpieczeñstwa procedur operacyjnych i monitorowania jej efektów.
Bardzo istotna dla bezpieczeñstwa pacjenta w czasie
operacji jest technika adenotomii. Metod¹ klasyczna najczêœciej wykonywana polega na usuniêciu migda³ka gard³owego z dojœcia przez jamê ustn¹ za pomoc¹ adenotomu Beckmana lub adenotomu koszyczkowego La Force‘a
[1]. Zaleca siê œciêcie migda³ka p³ynnym ruchem. Potwierdzeniem skutecznoœci zabiegu, jak i doszczêtnoœci
usuniêcia, jest dobra dro¿noœæ nosa i niewystêpowanie
krwawienia po operacji. Jeœli krwawienie wyst¹pi hamuje siê za pomoc¹ tamponów z gazy wprowadzanych do
czêœci nosowej gard³a. W przypadku przed³u¿aj¹cego siê
krwawienia stosuje siê elektrokoagulacjê metod¹ poœredni¹, pod kontrol¹ lusterka w rynoskopii tylnej.
Now¹ jakoœci¹ w technikach operacyjnych ubieg³ego
wieku sta³o siê zastosowanie operacji endoskopowych.
Umo¿liwiaj¹ one wizualizacjê trudno dostêpnych miejsc
oraz wykonywanie wszystkich etapów zabiegu pod kontrol¹ wzroku. W odniesieniu do klasycznej adenotomii
zabieg usuniêcia migda³ka gard³owego w endoskopii
wydaje siê poprawiaæ bezpieczeñstwo zabiegu, dziêki
mo¿liwoœci dok³adnego obserwowania wszystkich etapów operacji, kontroli krwawienia, jak równie¿ kontroli
iloœci i miejsca usuwanej tkanki ch³onnej migda³ka.
Próby adenotomii endoskopowej opisali na ³amach
„Laryngoskopu” Becker i wsp. [2], jak równie¿
Hung-Meng i wsp. [1]. Zalecaj¹ oni u¿ycie koñcówek
endoskopu o œrednicy 4 lub 2,5 mm i k¹cie optyki 0°
lub 30°, wprowadzanych przez nos. Przerost migda³ka
usuwa siê za pomoc¹ kleszczyków Blakesleya wprowadzanych przez usta lub w przeciwny do endoskopu przewód nosowy. Hung-Meng do hamowania krwawienia
u¿ywa 3-procentowej wody utlenionej lub epinefryny
stosowanych miejscowo. Becker i wsp. [2] hamowali
krwawienie za pomoc¹ elektrokoagulacji pod kontrol¹
wzroku (w endoskopie). Wed³ug wspomnianych autorów, taka metoda operowania daje znakomite wyniki terapeutyczne i jest bardzo bezpieczna. Nie notowano
krwawieñ po operacji. Metoda pozwala na selektywn¹
redukcjê tkanki ch³onnej w okolicy ujœæ gard³owych tr¹bek s³uchowych, co jest szczególnie wa¿ne u dzieci z otitis
media secretoria [2,3]. Daje to znaczny komfort psychiczny i techniczny operuj¹cemu laryngologowi, który
jest w stanie dzia³aæ precyzyjnie, pod nieustann¹ kontrol¹ wzroku. Du¿¹ pomoc w tamowaniu krwawieñ stanowi mo¿liwoœæ zastosowania elektrokoagulacji pod kontrol¹ endoskopow¹, zw³aszcza za pomoc¹ specjalnych
ssaków Fraizera, maj¹cych izolacjê na prawie ca³ej d³ugoœci, oprócz odcinka koñcowego – aktywnego w proce-
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sie koagulacji. Ssak Fraizera zabezpiecza jamê ustn¹
i podniebienie przed uszkodzeniem i pozwala koagulowaæ jedynie wybrane przez operatora okolice. Tak¹ metodykê postêpowania podali Clemens i wsp. [4]. Podkreœlali, ¿e sama koagulacja daje nie tylko konieczn¹ hemostazê, ale pozwala na redukcjê tkanki ch³onnej i zapobiega w du¿ym stopniu odrostowi tej tkanki.
Celem pracy jest próba obiektywnej oceny skutecznoœci i bezpieczeñstwa adenotomii z zastosowaniem endoskopowej techniki operacyjnej w porównaniu do adenotomii wykonywanej metod¹ klasyczn¹.

PACJENCI I METODY
Do badañ zakwalifikowano 768 chorych (425 dziewczynek i 343 ch³opców) w wieku od 7 miesiêcy do 14
lat (œrednia wieku 6,7 ± 0,5 lat). Chorych podzielono
na dwie grupy.
Grupa I – 453 chorych (260 dziewczynek i 193
ch³opców) w wieku od 7 miesiêcy do14 lat (œrednia wieku 6,5 ± 0,5 lat), o masie cia³a od 9,4 do 51,6 kg (œrednio 28,7 kg), u których adenotomiê wykonywano metod¹ klasyczn¹. U niektórych chorych, w zale¿noœci od
wskazañ, wykonano oprócz adenotomii tonsilotomiê i
myringotomiê.
Grupa II – 315 chorych (165 dziewczynek i 150
ch³opców) w wieku od 1 roku do 14 lat (œrednia wieku
6,8 ± 0,5 lat), o masie cia³a od 10,8 do 54,3 kg (œrednio
29,1 kg), u których adenotomiê wykonywano metod¹
endoskopow¹. W tej grupie równie¿ wykonywano dodatkowo tonsilotomiê i myringotomiê, w zale¿noœci od
wskazañ.
Metodyka obejmowa³a poni¿sze etapy dzia³ania.
- Badanie podmiotowe otorynolaryngologiczne, ze
szczegó³owym przeprowadzeniem wywiadu (wype³nieniem ankiety) dotycz¹cego dolegliwoœci, które wystêpowa³y u chorych. Ze wzglêdu na wiek dzieci,
wywiad zwykle przeprowadzano od rodziców lub
opiekunów lub w ich obecnoœci. Podczas kolejnych
wizyt rodzice omawiali dolegliwoœci i oceniali nasilenie poszczególnych objawów w skali punktowej od 0
do 3 pkt (jedynie bezdechy w czasie snu oceniano
neguj¹c lub potwierdzaj¹c ich obecnoœæ – „tak/nie”).
Oceniano nastêpuj¹ce objawy: trudnoœci w oddychaniu przez nos i chrapanie: 0 – brak dolegliwoœci, 1 –
dolegliwoœæ s³abo nasilona, 2 – œrednio nasilona, 3 –
bardzo nasilona; bezdechy w czasie snu (tak lub nie).
Ankietê wype³niano przed zabiegiem operacyjnym,
oraz 3, 6 i 12 miesiêcy po wykonaniu adenotomii.
Po zabiegu, wspólnie z opiekunami (rodzicami) pacjenta, oceniano objawy niepo¿¹dane, które pojawi³y
siê po operacji z okreœleniem stopnia ich dokuczliwoœci (du¿a, bardzo du¿a itp.). Obserwacje te dotyczy³y zw³aszcza siedmiu pierwszych dób po zabiegu.
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WYNIKI
Przed zabiegiem
W grupie I: trudnoœci w oddychaniu przez nos
stwierdzono u 386 pacjentów (85,21%). Jako bardzo
nasilone (3 pkt) oceniono je u 208 chorych (45,92%),
jako œrednio nasilone (2 pkt) u 92 (20,31%), na 1 pkt
oceniono je u pozosta³ych 86 operowanych (18,98%).
Chrapanie wyst¹pi³o u 195 pacjentów (43,05%). Bardzo nasilone (3 pkt) zanotowano u 75 (16,56%) chorych, na 2 pkt objaw ten oceniono u 91 (20,09%) chorych, jako ma³o nasilony (1 pkt) objaw zg³aszany by³
u 29 (6,40%) chorych. Bezdechy w czasie snu zanotowano u 27 chorych (5,96%). W grupie II: trudnoœci
w oddychaniu przez nos stwierdzono u 231 pacjentów
(73,33%). Jako bardzo nasilone (3 pkt) oceniono je u 129
chorych (40,95%), a jako œrednio nasilone (2 pkt) u 46
(14,60%), na 1 pkt oceniono je u pozosta³ych 56 dzieci
(17,78%). Chrapanie wyst¹pi³o u 149 pacjentów
(47,30%), bardzo nasilone (3 pkt) u 65 (20,63%) chorych, na 2 pkt objaw ten oceniono u 46 (14,60%) chorych, jako ma³o nasilony (1 pkt) objaw oceniany by³ u 38
(12,06%) chorych. Bezdechy w czasie snu zanotowano
u 22 chorych (6,98%) (ryc. 1).
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Oceniano: samopoczucie dziecka: dobre, z³e, bardzo
z³e; bóle gard³a; bóle uszu; zaburzenia dro¿noœci nosa;
katar: brak, dokuczliwy, bardzo dokuczliwy. Mierzono ciep³otê cia³a: proszono o podanie wysokoœci
i liczby dni z podwy¿szon¹ ciep³ot¹ cia³a po zabiegu
(temperaturê zalecano mierzyæ 1 x dziennie wieczorem ok. godz. 19:00). Oceniano tak¿e czêstoœæ i nasilenie krwawienia w okresie pooperacyjnym.
- Endoskopowa ocena wielkoœci migda³ka z okreœleniem
jego wielkoœci w stopniach przerostu (endoskop o k¹cie
optyki 0° i 70° i œrednicy 4 mm): I – migda³ek gard³owy zas³ania do 1/4 nozdrzy tylnych, II – migda³ek gard³owy zas³ania od 1/4 do 1/2 nozdrzy tylnych, III – migda³ek gard³owy zas³ania od 1/2 do
3/4 nozdrzy tylnych, IV – migda³ek gard³owy zas³ania wiêcej ni¿ 3/4 nozdrzy tylnych. Badano obecnoœæ p³ynu w jamie bêbenkowej.
- Pomiar iloœci krwi utraconej podczas zabiegu, z wykorzystaniem metody poœredniej (okreœlanie iloœci
treœci krwistej, któr¹ zaaspirowano do ssaka podczas
zabiegu). Treœæ krwista odsysana by³a do naczynia,
a nastêpnie mierzono jej iloœæ w kalibrowanej kolbie
laboratoryjnej z dok³adnoœci¹ do 1 ml.
Zabieg operacyjny u wszystkich chorych przeprowadzano w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym.
W grupie I wykonywano adenotomiê w sposób klasyczny za pomoc¹ adenotomu Beckmana wprowadzanego
przez usta. Krwawienie hamowano tamponem z gazy
wprowadzanym do czêœci nosowej gard³a. W grupie II
zabieg przeprowadzano za pomoc¹ kleszczyków Jurasza
usuwaj¹c nadmiar tkanki ch³onnej migda³ka, tj. jego czêœæ
blokuj¹c¹ nozdrza tylne i ujœcia gard³owe tr¹bek s³uchowych. Zabieg przeprowadzany by³ pod kontrol¹ wzroku
w endoskopie o k¹cie optyki 0° (œrednica 4 mm) wprowadzanym przez nos (nie anemizowaliœmy b³ony œluzowej
nosa przed wprowadzeniem endoskopu). Specjalnie zagiêty i zaizolowany ssak s³u¿y³ do aspiracji krwi z okolic
pola operacyjnego, a póŸniej do koagulacji i hamowania
krwawienia – pod kontrol¹ wzroku w endoskopie.
Znieczulenie ogólne u dzieci w wieku powy¿ej 3 lat
wykonywano stosuj¹c jako lek nasenny podawany do¿ylnie propofol, a u dzieci poni¿ej 3 lat stosowano
wziewnie halotan. Dawka indukcyjna propofolu wynosi³a 2-2,5 mg/kg mc., a podtrzymuj¹ca 100-200 µg/kg
mc./min. U wszystkich chorych stosowano równoczeœnie wziewnie mieszaninê podtlenku azotu i tlenu (30%
tlenu). Oprócz wymienionych leków wszystkim pacjentom podawano fentanyl w dawce 2-20 µg/kg mc. Znieczulenia przeprowadza³ ten sam lekarz anestezjolog.
Analizê statystyczn¹ uzyskanych wyników badañ
przeprowadzono testem U Manna Whitneya.
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Ryc. 1. Porównanie wyników uzyskanych na podstawie kart obserwacji w badanych grupach chorych przed zabiegiem

W grupie I u wszystkich badanych chorych stwierdzono zmiany migda³ka gard³owego wymagaj¹ce interwencji chirurgicznej. U 217 (47,85%) by³ to IV stopieñ przerostu, u 148 (32,66%) – III, u 56 (12,41%) –
II i u 32 (7,09%) – I. P³yn w jamie bêbenkowej lub
zaburzenia dro¿noœci tr¹bek Eustachiusza stwierdzano
u 214 chorych (47,24%) i chorych tych zakwalifikowano do drena¿u jam bêbenkowych, a przerost migda³ków
podniebiennych wymagaj¹cy tonsilotomii wyst¹pi³ u 318
osób (70,20%).
W grupie II równie¿ u wszystkich badanych chorych stwierdzono zmiany patologiczne migda³ka gard³owego wymagaj¹ce interwencji chirurgicznej. U 179
(56,96%) by³ to IV stopieñ przerostu, u 85 (27,00%) –
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Liczba chorych (%)

Po zabiegu
W grupie I samopoczucie pacjentów po zabiegach
oceniano jako dobre u 210 (46,36%) osób, jako z³e u 189
operowanych (41,72%), a jako bardzo z³e u 54 chorych
(11,92%).
Bóle gard³a jako dokuczliwe oceniono u 231
(50,99%) badanych, a u 23 (5,08%) jako bardzo dokuczliwe. Bólów gard³a nie notowano u 199 pacjentów
(43,93%).
Bóle uszu dokuczliwe stwierdzono u 46 pacjentów
(10,15%), a bardzo dokuczliwe u 1 osoby (0,22%).
Objawu tego nie notowano u pozosta³ych 406 badanych (89,62%).
Zaburzenia dro¿noœci nosa jako dokuczliwe oceniono u 225 (49,67%) osób, a jako bardzo dokuczliwe u 96
(21,19%). U pozosta³ych 132 operowanych (29,14%)
nie stwierdzono zaburzeñ dro¿noœci nosa. Katar jako
dokuczliwy oceniono u 194 pacjentów (42,83%), a jako
bardzo dokuczliwy u 75 (16,56%), dolegliwoœci tej nie
zarejestrowano u pozosta³ych 184 (40,61%) badanych
chorych.
Œrednia ciep³ota cia³a po zabiegu wynosi³a 37,7°C
(36,5°-39,8°C); podwy¿szenie trwa³o œrednio 3,7 dnia
(1-4 dni) (ryc. 2).
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Bóle gard³a jako dokuczliwe oceniono u 39 (12,38%)
osób. Nie by³o chorych, u których bóle gard³a by³y bardzo dokuczliwe. Bólów gard³a nie stwierdzono u 276
pacjentów (87,62%). Ró¿nica miêdzy liczb¹ chorych,
u których bóle gard³a w badanych grupach by³y dokuczliwe i bardzo dokuczliwe jest znamienna statystycznie
(odpowiednio p<0,001 i p<0,05).
Bóle uszu dokuczliwe wyst¹pi³y u 34 pacjentów
(10,79%), a bardzo dokuczliwe u 1 osoby (0,32%).
Objawu tego nie notowano u pozosta³ych 280 badanych (88,89%). Nie stwierdzono ró¿nic znamiennych
statystycznie miêdzy badanymi grupami w odniesieniu
do czêstoœci wystêpowania bólów uszu o ró¿nym stopniu nasilenia.
Zaburzenia dro¿noœci nosa jako dokuczliwe stwierdzono u 61 (19,37%) osób, a jako bardzo dokuczliwe
u 2 (0,63%). Ró¿nica znamienna statystycznie miêdzy
grup¹ I i II dotyczy³a chorych, u których objaw oceniono jako dokuczliwy i bardzo dokuczliwy (odpowiednio
p<0,05 i p<0,001).
Dokuczliwy katar stwierdzono u 58 pacjentów
(18,41%), a bardzo dokuczliwy u 3 (0,95%). Ró¿nica
znamienna statystycznie miêdzy grupami, na korzyœæ
grupy II dotyczy³a liczby chorych z dokuczliwym i bardzo dokuczliwym katarem (p<0,001 w obu przypadkach) (ryc. 3).
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III, u 40 (12,66%) – II i u 11 (3,38%) – I. P³yn w jamie bêbenkowej lub niewydolnoœæ tr¹bek Eustachiusza
mia³o 166 chorych (52,70%) i chorych tych, podobnie
jak w grupie I, zakwalifikowano do drena¿u jam bêbenkowych. Przerost migda³ków podniebiennych wymagaj¹cy tonsilotomii stwierdzono u 207 osób (65,71%).
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Ryc. 3. Zestawienie wyników objawów niepo¿¹danych po zabiegach w obu
grupach chorych

Œrednia ciep³ota cia³a po zabiegu wynosi³a 36,8°C
(36,2°-39,1°C); podwy¿szenie trwa³o œrednio 2,8 dnia
(1-4 dni). W przypadku obu tych parametrów ró¿nice
miêdzy grup¹ I i II by³y znamienne statystycznie
W grupie II samopoczucie pacjentów po zabiegach (p<0,05). W ci¹gu pierwszej doby po zabiegu u chooceniano jako dobre u 312 (99,05%) osób, jako z³e u po- rych z grupy I silne krwawienie, wymagaj¹ce interwenzosta³ych 3 operowanych (0,95%). W tej grupie nie by³o cji i/lub za³o¿enia tamponady tylnej Belloqa, wyst¹pi³o
chorych, u których notowano bardzo z³e samopoczucie u 8 chorych (1,77%). U chorych w grupie II nie obserpo zabiegu. Ró¿nice miêdzy liczb¹ chorych zg³aszaj¹- wowano krwawienia pooperacyjnego w ¿adnym przycych z³e i bardzo z³e samopoczucie w badanych grupach padku – ró¿nica miêdzy badanymi grupami by³a znaby³a znamienna statystycznie (odpowiednio p < 0,001 mienna statystycznie (p<0,05). Œrednia iloœæ krwi utraconej w czasie zabiegu w grupie I wynosi³a 37,9 ml
i p < 0,005).
Ryc. 2. Œrednia ciep³ota cia³a i œredni czas wystêpowania podwy¿szonej ciep³oty cia³a po zabiegach w obu grupach chorych
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Obserwacje odleg³e po zabiegu
Po 3 miesi¹cach. Po 3 miesi¹cach od zabiegu w grupie I trudnoœci w oddychaniu przez nos jako ma³o nasilone (1 pkt) stwierdzono u 168 (37,09%) chorych, u pozosta³ych 285 (62,91%) osób nie notowano tego objawu. W grupie tej nie stwierdzano chrapania i bezdechów w czasie snu.
W grupie II trudnoœci w oddychaniu przez nos (oddychanie przez otwarte usta) jako ma³o nasilone (1 pkt)
wykazano u 56 (17,78%) osób; objaw ten nie wystêpowa³ u pozosta³ych 259 (82,22%) badanych. Liczby osób,
u których obserwowano zaburzenie dro¿noœci nosa ró¿ni³y siê statystycznie (p<0,05) (ryc. 5).
W grupie I p³yn w jamie bêbenkowej stwierdzono
u 24 (5,30%) chorych, w grupie II – u 11 (3,49%) chorych, nie notowano jednostronnego wystêpowania p³ynu w jamie bêbenkowej. Ró¿nica miêdzy badanymi grupami by³a znamienna statystycznie (p<0,05) (ryc. 6).
Po 6 miesi¹cach. Po 6 miesi¹cach od zabiegu w grupie I trudnoœci w oddychaniu przez nos (oddychanie
przez otwarte usta) jako ma³o nasilone (1 pkt) oceniono
u 11 (2,43%) chorych, u pozosta³ych 442 (97,57%) nie
notowano tego objawu. W grupie I nie notowano te¿
chrapania i bezdechów w czasie snu.
W grupie II trudnoœci w oddychaniu przez nos (oddychanie przez otwarte usta) jako ma³o nasilone (1 pkt)
oceniono u 8 (2,54%) pacjentów, a objawu tego nie obserwowano u pozosta³ych 307 (97,46%) badanych. Nie
notowano chrapania ani bezdechów w czasie snu. Ró¿nice miêdzy badanymi grupami w odniesieniu do wszystkich wymienionych objawów nie by³y znamienne statystycznie. W grupie I p³yn w jamie bêbenkowej stwierdzono u 12 (2,65%) chorych, w grupie II – u 11 (3,49%)
chorych. Ró¿nice miêdzy badanymi grupami nie by³y
znamienne statystycznie (ryc. 6).
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Ryc. 5. Porównanie wyników uzyskanych na podstawie kart obserwacji po
up³ywie 3 miesiêcy od zabiegu w obu grupach chorych

Ryc. 4. Œrednia iloœæ krwi utraconej w trakcie zabiegu

(10-220 ml), a w grupie II – 17,7 ml (11-98 ml); iloœæ
krwi miêdzy grupami utraconej w trakcie zabiegu by³a
znamienna statystycznie (p<0,001) (ryc. 4).
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Ryc. 6. Wystêpowanie p³ynu w jamach bêbenkowych u badanych chorych
przed zabiegiem oraz w kolejnych miesi¹cach obserwacji pooperacyjnej

Po 12 miesi¹cach. Po 12 miesi¹cach w grupie I trudnoœci w oddychaniu przez nos jako ma³o nasilone (1 pkt)
oceniono u 1 (0,22%) osoby, u pozosta³ych 452
(99,78%) nie notowano tego objawu. W grupie II nie
stwierdzano chrapania i bezdechów w czasie snu ani trudnoœci w oddychaniu przez nos w dzieñ. Nie stwierdzono te¿ p³ynu w jamie bêbenkowej u ¿adnego z badanych chorych z obu grup (ryc. 6). W 12. miesi¹cu obserwacji nie notowano znamiennych statystycznie ró¿nic miêdzy badanymi grupami w odniesieniu do wszystkich ocenianych parametrów.

DYSKUSJA
W pracy porównaliœmy na du¿ej grupie pacjentów
przebieg okresu pooperacyjnego u dzieci po adenotomii
operowanych metod¹ klasyczn¹ i endoskopow¹. Jest to
pierwsze tak du¿e badanie kliniczne dotycz¹ce technik
operacyjnego usuwania migda³ka gard³owego. Na podstawie analizy objawów wyszczególnionych w opisie
metodyki nale¿y stwierdziæ, ¿e ró¿nice znamienne statystycznie miêdzy badanymi grupami obserwowano bezpoœrednio po zabiegu, tj. w trakcie 7-dniowego monitorowania pacjenta.
Dokuczliwe i bardzo dokuczliwe bóle gard³a notowano znacz¹co czêœciej (ró¿nice znamienne statystycznie) w
grupie I, podobnie jak dokuczliwe i bardzo dokuczliwe
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zaburzenia dro¿noœci nosa i katar. Znamienna statystycznie ró¿nica dotyczy³a notowanej po zabiegu w grupie I
podwy¿szonej ciep³oty cia³a. Naturaln¹ konsekwencj¹
opisanego wy¿ej stanu rzeczy by³o czêœciej wystêpuj¹ce
z³e i bardzo z³e samopoczucie operowanych, które pojawia siê u chorych w zwi¹zku z bólami gard³a, podwy¿szon¹ temperatur¹ i niedro¿nym nosem. Na samopoczucie chorych po zabiegu adenotomii móg³ wp³ywaæ
fakt równoleg³ego wykonywania u niektórych z nich –
tonsyloktomii. Jednak¿e odsetek chorych, u których
wykonano tonsyloktomiê by³ zbli¿ony, a zatem wp³yw
tego zabiegu na samopoczucie pacjentów w obu grupach powinien byæ podobny.
Ró¿nica w nasileniu objawów obserwowana miêdzy
badanymi grupami chorych wynika najprawdopodobniej z faktu, ¿e zabieg wykonywany metod¹ klasyczn¹
powoduje zdecydowanie wiêksze uszkodzenie tkanek
okolicy operowanej (w wyniku znacznej resekcji tkanki
migda³ka). Radykalne usuniêcie mas migda³ka gard³owego powoduje odczyn ze strony podœcieliska b³ony œluzowej czêœci nosowej gard³a (bardzo wra¿liwej i delikatnej – zw³aszcza u dzieci), a wiêc i nozdrzy tylnych, z nastêpczym zablokowaniem pasa¿u powietrza przez nos i zaleganiem wydzieliny, zwi¹zanym ze zwiêkszon¹ sekrecj¹
b³ony œluzowej nosa. Podobne uwagi dotycz¹ce uszkodzeñ nozdrzy tylnych w trakcie adenotomii poczynili
Giannoni i wsp. [5]. Ich zdaniem, uszkodzenie tej okolicy w trakcie adenotomii prowadziæ mo¿e nawet do
zwê¿enia nozdrzy tylnych w póŸniejszym czasie. Randal i wsp. [6] oraz Nunez i wsp. [7] uwa¿aj¹, ¿e traumatyzacja okolicy czêœci nosowej gard³a jest przyczyn¹
zarówno bólów pooperacyjnych, jak i zaburzeñ dro¿noœci nosa po adenotomii. Notuj¹ oni tak¿e podwy¿szon¹
ciep³otê cia³a, jako jeden z czêœciej obserwowanych objawów niepo¿¹danych w ci¹gu pierwszych 36 godzin po
operacji. Zdaniem autorów, podwy¿szenie ciep³oty cia³a mo¿e wynikaæ tak¿e z nastêpstw dzia³ania œrodków
anestezjologicznych, przejœciowej bakteriemii oraz odwodnienia.
W badaniach w³asnych stwierdzono nie tylko ró¿nice dotycz¹ce œredniej ciep³oty cia³a po zabiegu w obu
grupach, lecz równie¿ obserwowano okres trwania tego
objawu w grupie I dzieci. Zak³adaj¹c, ¿e nara¿enie na
dzia³anie œrodków anestezjologicznych w obu grupach
by³o zbli¿one, podwy¿szenie ciep³oty cia³a t³umaczyæ
nale¿y wiêksz¹ traumatyzacj¹ tkanek i d³u¿szym oraz
bardziej obfitym zaleganiem wydzieliny w czêœci nosowej gard³a u chorych z grupy I, operowanych metod¹
klasyczn¹.
Niebagatelny wp³yw na reakcjê organizmu i podwy¿szon¹ ciep³otê cia³a mo¿e mieæ równie¿ iloœæ utraco-
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nej krwi. W badanych grupach œrednia iloœæ krwi utraconej w wyniku zabiegu by³a istotnie wiêksza u chorych
z grupy I, operowanych metod¹ klasyczn¹. Zastosowanie ssaka z izolacj¹ pozwala³o na bie¿¹ce hamowanie krwawienia i – co istotne – odbywa³o siê to pod kontrol¹
wzroku w endoskopie. Nie zanotowano ani jednego przypadku krwawienia u chorych w grupie II operowanej
endoskopowo z zastosowaniem zmodyfikowanego ssaka
do koagulacji. W grupie I silne krwawienie, wymagaj¹ce
interwencji z za³o¿eniem tamponady tylnej Belloqua
w³¹cznie, wystêpowa³o znamiennie statystycznie czêœciej,
przy czym odsetek krwawieñ w tej grupie nie przekracza³ podawanego najczêœciej w piœmiennictwie i wynosi³
1,77% [8]. Randall i wsp. oraz Chowdhury i wsp. czêstoœæ krwawieñ po adenotonsiloktomii oceniaj¹ na
0,1-8,1% operowanych [6, 9]. Podobne obserwacje poczynili w swoich badaniach Clemens i wsp. [4] oraz
Wright i wsp. [3]
Po 3 miesi¹cach od operacji w obu badanych grupach zanotowano zmniejszenie natê¿enia ocenianych
objawów podmiotowych lub ca³kowite ich ust¹pienie.
W grupie I czêœciej wystêpowa³y trudnoœci w oddychaniu przez nos ni¿ w grupie II, natomiast pozosta³e objawy (chrapanie i bezdechy) ust¹pi³y ca³kowicie. Po 6
i 12 miesi¹cach nie zanotowano ju¿ istotnych ró¿nic
w wynikach badañ miêdzy obiema grupami chorych.
Bardzo ciekawe wyniki uzyskano w badaniu otoskopowym u pacjentów z p³ynem w jamie bêbenkowej
stwierdzanym przed zabiegiem. U chorych operowanych
metod¹ endoskopow¹ stwierdzono znamiennie statystycznie rzadsze wystêpowanie p³ynu w jamach bêbenkowych.
Potwierdza to skutecznoœæ selektywnego usuwania tkanki
ch³onnej w okolicach ujœæ tr¹bek s³uchowych [2].
Reasumuj¹c, adenotomia z zastosowaniem endoskopu jest nowoczesn¹ i wygodn¹ oraz bezpieczn¹ metod¹
operacji. Technika ta zdaje siê górowaæ nad metodami
klasycznymi, na co wskazuj¹ wyniki badañ. Nasze obserwacje s¹ zgodne z opiniami innych autorów [1-4].
Technika endoskopowa umo¿liwia zmniejszenie utraty
krwi w czasie zabiegu, jest bezpieczniejsza dla chorego
w okresie po operacji. Ma³a inwazyjnoœæ techniki endoskopowej, w porównaniu z metod¹ klasyczn¹, zmniejsza czêstoœæ wystêpowania innych dolegliwoœci i objawów niepo¿¹danych, obserwowanych zwykle po adenotomii. W wypadku adenotomii endoskopowej uzyskuje
siê szybsz¹ poprawê stanu zdrowia chorego ni¿ po operacji metod¹ klasyczn¹. Pe³na kontrola pola operacyjnego, mo¿liwa przy stosowaniu metody endoskopowej,
pozwala na dok³adne usuniêcie tych fragmentów tkanki
migda³ka gard³owego, które s¹ przyczyn¹ zmian patologicznych górnych dróg oddechowych i uszu.
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