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Zabiegi endoskopowe

Podstawy anatomiczne

Długość przełyku u osób dorosłych zawiera się w przedziale
20–34 cm. W przełyku znajdują się trzy znaczące w endo-
skopii zwężenia fizjologiczne. Pierwsze z tych zwężeń two-
rzy się w wyniku napięcia mięśnia zwieracza przełyku 
i znajduje się w ustach przełyku, około 14 cm (12–16 cm)
od górnych siekaczy. Zwężenie środkowe jest ukształto-
wane przez łuk aorty oraz lewe oskrzele główne, i znajduje
się około 27 cm (22–29 cm) od górnych siekaczy. Natomiast
zwężenie niższe (wpust żołądka) znajduje się na głębokości
około 41 cm (32–50 cm). 

Wziernikowanie przełyku może zostać przeprowadzone
przy użyciu sztywnego lub giętkiego endoskopu. Wskazania
do wykorzystania obu metod w pewnym stopniu się za-
zębiają, jednakże wybór endoskopu zależy od preferencji
chirurga i jego doświadczenia. Endoskop sztywny można
wykorzystać zarówno w celach diagnostycznych, jak i tera-
peutycznych, wybiera się go też często do usuwania ciał 
obcych z przełyku. Z drugiej strony wzierniki giętkie 
preferuje się w wykonywaniu endoskopii diagnostycznej 
w znieczuleniu miejscowym. Technika ta zwykle jest 
stosowana wraz z gastroduodenoskopią.

Wziernikowanie za pomocą endoskopu
sztywnego

Istota zabiegu

Wziernik sztywny zakłada się przez usta do przełyku w celu
jego rozszerzenia, zbadania, pobrania wycinków lub usu-
nięcia ciała obcego.

Wskazania

■ Podejrzenie obecności ciała obcego w przełyku
■ Obecność polipów przełyku
■ Rozszerzanie przewężeń lub błon
■ Podejrzenie obecności nowotworu przełyku
■ Badanie ścian przełyku w celu zdiagnozowania zmian

po spożyciu substancji żrących
■ Achalazja przełyku
■ Podejrzenie obecności żylaków przełyku lub sklerotera-

pia (ogólnie przedkłada się użycie wziernika giętkiego).

Przeciwwskazania

■ Poważne zmiany w odcinkach szyjnym i (lub) piersio-
wym kręgosłupa

■ Przeciwwskazania do znieczulenia ogólnego wynikające
z poważnych chorób układowych.

Czynniki do omówienia przy uzyskiwaniu 
świadomej zgody

■ Uszkodzenie i (lub) utrata zębów
■ Dysfagia, intubacja żołądka
■ Chrypka lub utrata głosu
■ Duszność, możliwa konieczność zastosowania tracheo-

stomii
■ Uszkodzenie błony śluzowej, perforacja ściany przełyku
■ Zapalenie płuc z towarzyszącymi zmianami śród-

miąższowymi
■ Zapalenie śródpiersia
■ Porażenie nerwów językowego i podjęzykowego
■ Odma podskórna szyi.

Planowanie operacji

Badanie RTG przełyku z kontrastem. Jeśli istnieje prawdo-
podobieństwo, że ciągłość ściany przełyku została naru-
szona przez ciało obce, lub zachodzi ryzyko aspiracji, nie
podaje się kontrastu na bazie baru. 

Specjalne narzędzia chirurgiczne

Wzierniki przełykowe o różnych długościach i średnicach.
Kleszcze endoskopowe, kleszczyki biopsyjne, końcówki
ssące, rozszerzacz (w razie potrzeby), wziernik optyczny 
z teleskopem, kleszcze optyczne i insuflator. Długość i śred-
nica wziernika powinny być dopasowane do warunków ana-
tomicznych pacjenta (wzrostu, wieku, płci, stanu odcinka
szyjnego kręgosłupa).

Znieczulenie

Znieczulenie ogólne dotchawicze (wybiera się stosunkowo
duży rozmiar rurki intubacyjnej z minimalnym wypełnie-
niem mankietu uszczelniającego, wykonuje się całkowite
zwiotczenie).

12 Chirurgia przełyku i śródpiersia
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Technika operacji

Pozycja pacjenta. Na plecach z podniesioną głową w celu
wprowadzenia endoskopu. W miarę wprowadzania endo-
skopu głębiej obniża się głowę. Obowiązkowo stosuje się
osłonę górnych zębów.

Ekspozycja krtani i zachyłka gruszkowatego. Głowa
jest delikatnie uniesiona i przechylona w tył (jak przy intu-
bacji lub bronchoskopii). Uchwyt laryngoskopu prowadzi

się prosto w tył, tak że łyżka dotyka dolnej części języka,
uwidaczniając w ten sposób nagłośnię oraz nalewki 
(Ryc. 12.1a,b). Ślinę usuwa się za pomocą ssaka. 

Wprowadzenie wziernika przełykowego. Wprowadza
się wziernik przez prawy kąt ust aż do nalewek, które 
w tej pozycji daje się łatwo unieść końcem narzędzia. 
W tym czasie asystent odsuwa górną wargę, aby ją ochro-
nić przed urazami związanymi z uciskiem. Ezofagoskop
sztywny przesuwa się delikatnie głębiej na miejsce tuż obok

12

Ryc. 12.1a–f  Wziernikowanie za pomocą endoskopu
sztywnego.
a) W celu wprowadzenia endoskopu unosi się głowę 

i utrzymuje ją przechyloną w tył. Gardło rozwiera się
za pomocą łyżki laryngoskopu. 

b) Koniec rurki wprowadza się ostrożnie za widocznymi
chrząstkami nalewkowatymi. 

c) Po przejściu endoskopu przez usta przełyku opusz-
czamy głowę pacjenta.

d) W ten sposób wziernik pozostaje w centrum światła
przełyku.

e) W miarę osiągania niższych poziomów należy stop-
niowo opuszczać głowę pacjenta, zaś koniec rurki 
w tym samym czasie jest unoszony ku przodowi.

f) Stosując pneumatyczny wziernik przełykowy, można
poprawić uwidocznienie poprzez wpompowanie 
powietrza do przełyku.

�

�

�

�

�
�

Zabiegi endoskopowe
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ust przełyku, mających kształt podłużnego nacięcia. Kiedy
rurka przechodzi za chrząstki nalewkowate, staje się
możliwa dalsza obserwacja pola przez endoskop, natomiast
łyżka laryngoskopu jest wysuwana. 

Wejście do przełyku. Po to, aby przejść narzędziem
przez usta przełyku, lekko opuszcza się głowę pacjenta
aż do chwili, kiedy w środku pola widzenia ukaże się po-
przeczna szczelina – wejście do przełyku. Kiedy pacjent jest
całkowicie zwiotczony, chirurg może łatwo, bez koniecz-
ności użycia siły, wprowadzić wziernik do przełyku za po-
mocą dwóch palców. 

Stabilizacja rurki. Chirurg lewą ręką opiera rurkę o łuk
zębowy, jednocześnie chroniąc zęby i odsuwając wargi.

Dalsze wprowadzanie wziernika i badanie przełyku.
Rurkę wprowadza się dalej pod kontrolą wzroku. W razie
potrzeby odsysa się wszelkie wydzieliny. Światło przełyku
powinno stale znajdować się w centrum pola widzenia, dla-
tego też należy niżej opuścić głowę i delikatnie unieść 
koniec wziernika w trakcie wprowadzania na większą
głębokość (Ryc. 12.1a–f). Typowo endoskop skręca nieco
w lewo, wzdłuż naturalnej krzywizny przełyku. Kiedy
wziernik przekracza wpust żołądka, często dochodzi do za-
rzucenia treści żołądkowej.

! Zagrożenia i powikłania
■ Perforacje części krtaniowej gardła lub przełyku, 

prowadzące do zapalenia śródpiersia, uszkodzenia
opłucnej, osierdzia i otrzewnej; wcześniej nierozpo-
znany uchyłek Zenkera zwiększa ryzyko perforacji

■ Uszkodzenie lub utrata zębów, zwłaszcza u pacjentów 
z wcześniejszymi uszkodzeniami zębów

■ Zwichnięcie chrząstki nalewkowatej.

Opieka pooperacyjna

Nie jest konieczne stosowanie specjalnych środków po ezo-
fagoskopii. U pacjentów z uszkodzoną błoną śluzową nie za-
leca się podawania czegokolwiek drogą doustną. Zasadniczo
nie stosuje się osłony antybiotykowej, gdyż mogłaby ona za-
maskować początkowe stadium zapalenia śródpiersia. 

Podejrzenie perforacji powinno się weryfikować
natychmiast poprzez badanie rentgenowskie 

z doustnym środkiem kontrastowym rozpuszczalnym 
w wodzie (wykrywanie przemieszczenia się środka kon-
trastowego poza przełyk) i wykonanie „miękkiego” RTG
bocznego szyi (pozwala on wykryć powietrze i zwięk-
szoną gęstość tkanek przed kręgosłupem). W celu ujaw-
nienia głębszych perforacji należy zlecić RTG klatki pier-
siowej (pozwalający stwierdzić wysięk do opłucnej) i RTG
jamy brzusznej w pozycji stojącej (w kierunku objawu po-
wietrznego rąbka w kształcie półksiężyca pod kopułami
przepony). Po konsultacji z radiologiem można wykonać
badanie TK klatki piersiowej. W badaniu palpacyjnym da

się wykryć odmę podskórną. Należy zwracać uwagę, 
czy pacjent nie ma objawów sepsy. Wykrycie perforacji
przełyku wymaga natychmiastowej interwencji, zwykle 
torakochirurgicznej.

■ Usuwanie ciała obcego z przełyku

Najczęściej ciała obce są umiejscowione w pierwszym
zwężeniu przełyku, rzadziej w drugim lub trzecim.
Zwężenia przełyku powstałe w wyniku spożycia substancji
żrącej lub rozwijania się nowotworu należą do czynników
sprzyjających zaklinowaniu ciała obcego w przełyku. 

Technika operacji

Ekspozycja ciała obcego. W celu uwidocznienia ciała ob-
cego wprowadzamy ezofagoskop tak, jak to opisano po-
wyżej. Końcówka wziernika jest przystosowana do
chwytania ciała obcego, które powinno się znaleźć w środku
narzędzia. W trakcie wprowadzania wziernika lekarz może
stracić z oczu ciało obce, jednakże niewielkie wycofanie
sondy powinno pomóc w jego odnalezieniu. 

Usuwanie ciał obcych o gładkiej powierzchni. Ciała
obce o gładkiej powierzchni, np. monety i guziki, chwyta się
za pomocą kleszczy lub innego narzędzia, a następnie wciąga
do wnętrza rurki i delikatnie usuwa wraz z endoskopem.
Wprowadza się powtórnie wziernik w celu zbadania urazów
przełyku lub w poszukiwaniu kolejnych ciał obcych. 

Usuwanie zaklinowanych ciał obcych. Ciała obce,
takie jak igły lub fragmenty kości, w przypadku zaklinowa-
nia należy najpierw ustawić w pozycji poprzecznej. Ich usu-
wanie rozpoczynamy od zlokalizowania bardziej tępego
końca ciała obcego, następnie zbliżamy do niego końcówkę
wziernika i chwytamy ten koniec kleszczykami ząbkowa-
nymi lub innym odpowiednim narzędziem. W ten sposób
uwidocznione zostaje ostre zakończenie ciała obcego. Deli-
katnie usuwamy je wraz z rurką. Wnętrze przełyku należy
następnie zbadać ponownie (Ryc. 12.2a–c). 

Usuwanie ciał obcych przy użyciu specjalistycznych
narzędzi. Do usunięcia niektórych ciał obcych wykorzystuje
się specjalistyczne narzędzia. Na przykład szpilki można zgi-
nać w celu ich usunięcia (Ryc. 12.2d), agrafki natomiast 
zamknąć wewnątrz przełyku za pomocą odpowiednich in-
strumentów. Protezy dentystyczne lub inne ciała obce mogą
być usuwane po kawałku za pomocą różnych rodzajów klesz-
czy albo przy użyciu nożyczek o zębatych ostrzach.

Modyfikacje

W wypadku kiedy nie ma możliwości usunięcia ciała ob-
cego przez światło przełyku lub jeżeli nastąpiła perforacja
przełyku dużego stopnia, należy otworzyć gardło lub
przełyk z dojścia przez szyję bądź torakotomię w zależności
od tego, na którym poziomie jest zaklinowane ciało obce.
Nawet po udanym usunięciu ciała obcego z przełyku może
występować rozległa perforacja, która wymaga pierwotnej
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powe lub optyczny wziernik przełykowy z insuflatorem po-
zwalają na bardzo dokładne pobranie próbek tkanki. W wy-
padku krwawienia ze ściany przełyku należy zastosować lek
obkurczający naczynia.

Podczas wykonywania biopsji może nastąpić perforacja
przełyku. W związku z tym, że większość zmian w przełyku
wiąże się ze znaczącym pogrubieniem ścian, zachodzi nie-
wielkie ryzyko perforacji, jeżeli wykonuje się biopsję z za-
chowaniem odpowiedniej ostrożności.

Ezofagoskopia przy użyciu giętkiego
wziernika

Istota zabiegu

Dzięki znieczuleniu miejscowemu daje się wprowadzić ga-
strofiberoskop przez usta do przełyku pacjenta, powodując
jedynie niewielki dyskomfort. Wziernik może zostać 
przesunięty aż do żołądka i dwunastnicy (co oznacza wy-
konanie odpowiednio ezofagogastroduodenoskopii i pa-
nendoskopii). 

Wskazania

■ Panendoskopia przełyku, żołądka i dwunastnicy
■ Endoskopia diagnostyczna, pobranie wycinka lub usu-

nięcie ciała obcego o gładkiej powierzchni (np. monety)
przy przeciwwskazaniach do znieczulenia ogólnego oraz
endoskopii sztywnym wziernikiem (takich jak sztywny
kręgosłup lub kifoza)

■ Obecność krwawiących żylaków przełyku.

Ryc. 12.2a–d Usunięcie ciała obcego z przełyku.
a) Końcówka sondy jest nacelowana na połknięte ciało

obce.
b) Końcówka sondy jest ustawiona poprzecznie, jeden 

z końców ciała obcego zostaje uchwycony odpowied-
nimi szczypcami.

c) Pierwsza z krawędzi ciała obcego zostaje wciągnięta
do wnętrza ezofagoskopu i usunięta z przełyku pod
osłoną wziernika. 

d) Prostą szpilkę o ostrym zakończeniu zgina się we-
wnątrz przełyku za pomocą odpowiedniego instru-
mentu, aby jej usunięcie było łatwiejsze.

� � � �

rekonstrukcji – w takim wypadku należy wykonać szyjną
mediastinotomię, aby przeciwdziałać zapaleniu śródpiersia.

! Zagrożenia i powikłania
Powikłania są takie same jak przy ezofagoskopii. Stopień ry-
zyka zabiegu zależy od: rodzaju ciała obcego, jego umiejs-
cowienia, tego czy doszło do wbicia ciała obcego w tkanki,
a zwłaszcza od przebiegu wcześniejszych prób usunięcia
tego ciała obcego i czasu, jaki upłynął od takich prób.

Zasady i wskazówki praktyczne
Połknięte protezy dentystyczne często zawierają haczyki,
które łatwo wbijają się w ściany przełyku. W takim wy-
padku przed przystąpieniem do usuwania protezy należy
osobno odczepić i usunąć haczyki specjalnymi szczypcami. 

Opieka pooperacyjna

Pacjenci, u których stwierdzono uszkodzenie przełyku przez
ciało obce, powinni pozostać pod wnikliwą obserwacją pod
kątem możliwego zapalenia tkanek przełyku oraz zapalenia
śródpiersia. Konieczne może być ograniczenie doustnego
podawania pokarmów i płynów.

■ Biopsja przełyku

Biopsje przełyku wykonuje się przy użyciu odpowiednich
kleszczyków biopsyjnych lub sztancy. Szczypce endosko-

Zabiegi endoskopowe
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Przeciwwskazania

Względnym przeciwwskazaniem do wykonania tego za-
biegu jest umiejscowienie zmian w okolicy zapierściennej
lub w ustach przełyku. U pacjentów z uchyłkiem Zenkera
endoskopię przy użyciu wziernika giętkiego należy wyko-
nywać z zachowaniem szczególnej ostrożności (ze względu
na ryzyko perforacji). 

Planowanie zabiegu

Przed przystąpieniem do zabiegu potrzebne może być wy-
konanie RTG przełyku po doustnym podaniu kontrastu. 

Specjalistyczne narzędzia

Gastrofiberoskop z optyką świetlną, kanałami ssącym 
i biopsyjnym, oraz układ ssąco-płuczący.

Znieczulenie

Na premedykację składa się podanie atropiny oraz – jeśli to
jest konieczne – triflupromazyny (w Polsce niedostępnej;
zwykle stosuje się diazepam lub midazolam – przyp. tłum.).
Do znieczulenia przełyku stosujemy lidokainę. W nie-
których przypadkach zaleca się też zastosowanie sedacji
dożylnej. 

Technika operacji

Przygotowanie i ułożenie pacjenta. W pierwszej kolej-
ności usuwamy protezy dentystyczne. Następnie układa się
osobę operowaną na lewym boku z głową delikatnie od-
chyloną do przodu.

Wprowadzenie ezofagoskopu. Głowa pacjenta jest
lekko przechylana do przodu, zakłada się ustnik w celu
ochrony przed zaciśnięciem zębów. Osoba wykonująca 
badanie stabilizuje zakończenie instrumentu palcami wska-
zującym i środkowym lewej ręki, a równocześnie wyciąga
do przodu język pacjenta. Prosi się pacjenta o wzięcie
głębokiego wdechu i połykanie, podczas gdy lekarz, stojąc
z boku, prawą ręką wsuwa wziernik do przełyku. Napotka-
nie sprężystego oporu na głębokości około 15 cm oznacza,
że wziernik przypadkowo zboczył w zachyłek gruszkowaty,
wtedy należy nieco cofnąć endoskop i powoli wprowadzić
go na nowo, prosząc pacjenta o przełknięcie. 

Przeprowadzenie wziernika przez usta przełyku 
i wprowadzenie go głębiej do przełyku. Po przejściu
wziernika przez usta przełyku należy wprowadzać przyrząd
głębiej pod stałą kontrolą wzroku. W celu utrzymania przej-
rzystego pola widzenia stosuje się ssanie i pompowanie po-
wietrza. W miarę przesuwania sondy trzeba zwrócić uwagę
na to, by dystalna końcówka ezofagoskopu była skierowana
w stronę linii środkowej przełyku; położenie sondy kontro-
luje się za pomocą rękojeści. Tak samo jak przy endoskopii
wziernikiem sztywnym, należy pamiętać o dokładnym
sprawdzeniu wewnętrznej części przełyku, zwłaszcza 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

12 Chirurgia przełyku i śródpiersia328

w trakcie wycofywania rurki, oraz w razie potrzeby o pom-
powaniu powietrza, aby zachować odpowiednią średnicę
światła przełyku (Ryc. 12.3). 

Pobieranie próbek tkanek lub usuwanie ciała obcego.
Biopsje wykonuje się pod kontrolą wzroku; w tym celu sto-
suje się specjalne szczypce wprowadzane przez kanał biop-
syjny endoskopu. Obecnie dostępne są pętle i inne służące
do usuwania ciał obcych narzędzia, które można wprowa-
dzać przez kanał roboczy.

! Zagrożenia i powikłania
W zasadzie ezofagoskopia za pomocą wziernika giętkiego
wiąże się z podobnymi zagrożeniami jak ezofagoskopia
za pomocą wziernika sztywnego. Zastosowanie giętkiej
sondy znacznie zmniejsza ryzyko perforacji ścian przeły-
ku, jednakże nie wyklucza go całkowicie. 

■ Leczenie w ostrym urazie przełyku 
po spożyciu substancji żrącej, 
oparzeniu oraz zwężeniu przełyku

W urazach przełyku powstałych w wyniku spożycia sub-
stancji żrących lub oparzeniach w stadium ostrym wystę-
puje martwica tkanek lub obrzęk części ustnej gardła, krtani
i przełyku, a także stridor, bardzo ostry ból i wstrząs wraz 
z następującymi po nich oznakami ogólnego zatrucia. Mniej
więcej w trzecim tygodniu u pacjenta, który przeżył stadium
ostre, pojawiają się zwężenia przełyku. 

Ryc. 12.3 Ezofagoskopia przy użyciu wziernika gięt-
kiego. Pacjent leży na lewym boku z głową podpartą 
i nieco przechyloną do przodu. Osoba badająca stoi
z boku pacjenta i wprowadza wziernik do jamy ustnej.
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Leczenie w ostrym urazie spowodowanym
spożyciem substancji żrących

W ciągu 10–30 minut po spożyciu substancji żrącej poda-
jemy doustnie wodę lub mleko (dorosłym 200–300 ml, dzie-
ciom ok. 100 ml). Przeciwwskazane są następujące środki:
wzbudzenie wymiotów, płukanie żołądka (może nastąpić
pogłębienie urazu, gdyż przełyk zostaje ponownie narażony
na działanie środka żrącego, który wywołał uraz), leczenie
neutralizujące (może ono spowodować nadmierne wytwa-
rzanie ciepła lub wytwarzanie piany) i podawanie węgla ak-
tywnego (nieskuteczne). 

W pierwszej kolejności należy zwalczać wstrząs za po-
mocą stałego dożylnego wlewu kroplowego. Podaje się
także duże dawki antybiotyku. Najczęściej zaleca się rów-
nież zastosowanie kortykosteroidów w dużych dawkach
(250–500 mg). Steroidów nie podaje się w przypadku bar-
dzo poważnych urazów spowodowanych substancją żrącą,
ponieważ istnieje duże ryzyko perforacji żołądka, ani też
przy drobnych urazach po spożyciu substancji żrących (ste-
roidy są niepotrzebne); w tym drugim przypadku trzeba
wstrzymać się z podawaniem steroidów aż do 5. dnia le-
czenia. 

Tylko w niektórych przypadkach wykonuje się ezofa-
goskopię w początkowym stadium choroby, jeśli zakres
uszkodzenia ścian przełyku jest nieznany. Pierwszą ezofa-
goskopię przeprowadza się zwykle w 4–6 dni po stwier-
dzeniu urazu. Jeżeli odnotowuje się jedynie niewielki
stopień zmian, należy przerwać podawanie steroidów. Le-
czenie kortykosteroidami należy natomiast kontynuować,
jeśli w trakcie ezofagoskopii zostaną wykryte przekrwienie,
obrzęk błony śluzowej przełyku lub bardziej rozległe
zmiany. Zazwyczaj steroidoterapię prowadzi się przez 4 ty-
godnie. 

Po upływie 7–12 dni wykonuje się zabieg poszerzenia
przełyku u tych pacjentów, u których wykryto znaczne zro-
gowacenie lub owrzodzenie błony śluzowej przełyku. Za-
bieg poszerzania powtarza się codziennie (poszerzadłem 
w rozmiarze do 20F u dzieci, do około 30F u młodzieży i do
40F u osób dorosłych), w razie potrzeby można z czasem
zwiększyć rozmiar poszerzadła. Podczas leczenia należy
wykonywać regularne ezofagoskopowe i radiograficzne ba-
dania kontrolne.

Leczenie z powodu zwężenia przełyku

Późne rozszerzanie przełyku staje się konieczne, jeśli
zwężenie powstaje pomimo wcześniejszego rozszerzania 
i steroidoterapii. Zabieg polega bądź na wprowadzeniu koń-
cówki poszerzadła do zwężenia przez wziernik przełykowy
pod stałą kontrolą wzroku, a następnie ostrożnym przesu-
waniu go głębiej, bądź na wprowadzeniu poszerzadła „na
ślepo” po nici umieszczonej uprzednio w przełyku. 

Metoda rozszerzania przełyku z użyciem 
nici naprowadzającej

Tworzenie nici naprowadzającej. Przywiązuje się mały
ołowiany obciążnik z dziurką do końca jedwabnej nitki 
o długości około 6–7 metrów. W przypadku ciasnego
zwężenia można użyć wielu malutkich paciorków. 

Wprowadzanie nici naprowadzającej. Najpierw
wprowadza się jedwabną nić do przewodu pokarmowego 
w celu naprowadzenia poszerzadła. U dzieci obciążnik przy-
wiązany do nitki jest wprowadzany przez nos, u dorosłych
natomiast przez usta. W miarę uwalniania zwiniętych frag-
mentów nici należy pacjentowi podawać płyny do picia, aby
połknięta nić mogła dotrzeć do niższych partii przełyku. Ob-
ciążnik można wprowadzać w niższe części przełyku za po-
mocą wziernika. 

Rozszerzenie początkowe. Po przejściu nici około 5 m
w głąb przewodu pokarmowego rozpoczyna się rozszerza-
nie przełyku. Proces ten może trwać przez kilka dni. W razie
wątpliwości co do położenia ołowianego obciążnika można
wykonać badanie RTG brzucha przed wprowadzeniem po-
szerzadła. Czasami nić zapętla się w górnej części przełyku
lub gardle; można wówczas wysunąć ją dopiero przy próbie
rozszerzania.

Rozszerzanie przełyku za pomocą pustego posze-
rzadła. Wystający z ust pacjenta jedwabny sznurek można
nawlec na puste poszerzadło za pomocą cienkiego drutu 
z pętelką. Poszerzadło powinno mieć zwężającą się koń-
cówkę dopasowaną do rozmiaru zwężenia w przełyku. 

Sznurek napina się jedną ręką, a drugą lekarz przesuwa
poszerzadło ostrożnie w dół przez przełyk. Odległość mię-
dzy górnymi siekaczami a wpustem zostaje zaznaczona na
poszerzadle i stanowi wskaźnik głębokości, na którą można
wprowadzić narzędzie. W trakcie jednej sesji nie powinno
się używać więcej niż dwóch, trzech kolejnych rozmiarów
poszerzadeł (Ryc. 12.4). 

Przejście do poszerzadła pełnego i samodzielnego
rozszerzenia. W przypadku kiedy przełyk został rozsze-
rzony do rozmiaru 40F u dorosłych (lub mniejszego u dzieci
i młodzieży), zastępuje się poszerzacz pusty pełnym. Zda-
rzają się wyjątki. Zaleca się rozpoczynanie rozszerzania za
pomocą poszerzadła pełnego mającego nieco mniejszą śred-
nicę niż ostatnie poszerzadło wprowadzone z nicią napro-
wadzającą. Zarówno puste, jak i pełne poszerzadło przed
użyciem musi zostać posmarowane środkiem nawilżającym.
Najczęściej, jeżeli zabieg wprowadzenia poszerzadła
pełnego przebiegnie bez powikłań, kolejne rozszerzenia
może wykonywać samodzielnie pacjent bądź (w przypadku
dzieci) rodzic lub opiekun. 

Modyfikacje

Istnieje możliwość wykonania rozszerzenia wstecznego 
w przypadku, kiedy pacjenta poddano gastrostomii.
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12 Chirurgia przełyku i śródpiersia330

Ryć. 12.4 Rozszerzenie przełyku za pomocą nici 
naprowadzającej. 
Jedną ręką należy napiąć odpowiednio nić, a drugą 
w tym samym czasie ostrożnie wprowadzać rozszerzadło
do przełyku.

Zabiegi rekonstrukcji przełyku (np. za pomocą pętli
Roux-Y lub poprzez podciągnięcie żołądka) wykonuje się
tylko w przypadkach, kiedy leczenie zachowawcze nie wy-
starcza do usunięcia zwężenia. 

Zasady i wskazówki praktyczne
Proces rozszerzania przełyku należy kontynuować przez
jakiś czas, a u pacjentów z bardzo wąskimi stenozami 
– nawet przez całe życie. W zależności od stopnia
zwężenia czasami możliwe jest także rozszerzanie 
przerywane (interwałowe). 

! Zagrożenia i powikłania
■ Perforacja przełyku z następczym zapaleniem śródpier-

sia lub opłucnej po zastosowaniu poszerzadła pełnego
może wymagać natychmiastowej interwencji chirur-
gicznej. 

■ Podczas rozszerzania za pomocą nici naprowadzającej
jako powikłanie mogą się pojawić niewielkie rozdarcia
błony śluzowej przełyku, jednakże zwykle nie dają one
powodów do niepokoju. Zasadniczo ryzyko perforacji
przy użyciu nici naprowadzającej jest niewielkie, jeżeli
nić pozostaje odpowiednio naprężona. Przerwanie
przełyku występuje niezwykle rzadko, jednakże wy-
maga natychmiastowej interwencji chirurgicznej. 

■ W przypadku wieloletniego stosowania rozszerzadeł 
u dzieci należy pamiętać, aby co 2, 3 lata zwiększać
rozmiar narzędzia odpowiednio do procesu rośnięcia.

■ W przypadku zwężeń o nieznanej etiologii zawsze 
należy wykluczyć proces rozrostowy. Chorobę nowo-
tworową powinno się brać pod uwagę również przy 
nawrocie zwężenia u pacjenta, który w dzieciństwie
przeszedł uraz po spożyciu substancji żrącej. W celu
wykluczenia obecności nowotworu może być ko-
nieczne przeprowadzenie biopsji.

Ezofagotomia szyjna

Istota operacji

Uwidocznienie szyjnej części przełyku i krtaniowej części
gardła przez zewnętrzne nacięcie szyi. Ciała obce, które nie
kwalifikują się do usunięcia metodą endoskopową, można
usuwać przez ezofagotomię. 

Wskazania

■ Nieudana próba endoskopowego usunięcia ciała obcego
zaklinowanego w przełyku

■ Usuwanie ostrych ciał obcych wbitych w ścianę przeły-
ku i niedających się już usunąć za pomocą wziernika.

Przeciwwskazania 

Względnym przeciwwskazaniem do wykonania nacięcia
przełyku jest znaczące osłabienie pacjenta. 

Znieczulenie

Znieczulenie ogólne dotchawicze.

Technika operacji

Pozycja pacjenta. Głowa pacjenta jest zwrócona w bok tak
jak do standardowego cięcia szyjnego. Poniżej ramion
umieszcza się wałek, który ułatwia przeprost szyi. 

Dojście zewnętrzne. Zwykle przełyk i krtaniowa część
gardła są otwierane z lewej strony szyi, chyba że wykryto
ostre ciało obce z prawej strony. 

Nacięcie. Nacięcie szyi wykonuje się wzdłuż przedniej
krawędzi mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego od
kąta żuchwy po wcięcie szyjne mostka albo poprzez cięcie
kołnierzowe w fałdzie skórnym.

Cięcie i uwidocznienie pochewki naczyniowej. Należy
rozdzielić tkankę tłuszczową, mięsień szeroki szyi i po-
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wierzchowną powięź szyi. Powrózek naczyniowo-nerwowy
szyi jest uwidoczniony od strony skrzyżowania z mięśniem
łopatkowo-gnykowym.

Uwidocznienie powięzi przedkręgowej. Powięź przed-
kręgowa jest uwidaczniana poprzez rozdzielenie na tępo
tkanek przyśrodkowo od pochewki naczyniowej. Rozpo-
czyna się od rozciągnięcia tkanek miękkich, które następnie
rozwarstwia się gazikiem (lub gąbką) na narzędziu. Żyły
prowadzące do tarczycy należy podwiązać. Dojście do ciała
obcego może wymagać również podwiązania tętnicy 
tarczowej górnej oraz (jeśli to konieczne) tarczowej dolnej.
Uwaga: należy chronić przed urazami nerw krtaniowy
wsteczny, który przebiega bardzo blisko torebki tarczycy.
Zaleca się podwiązanie i odsunięcie tętnicy tarczowej 
dolnej na bok (Ryc. 12.5). 

Otwarcie przełyku i usunięcie ciała obcego. Za 
pomocą haka Langenbecka należy odwrócić tarczycę i krtań
do boku w celu łatwiejszego oddzielenia przełyku od 
powięzi przedkręgowej gazikiem lub gąbką nałożoną na 
narzędzie chirurgiczne. Położenie ciała obcego bada się 
palpacyjnie. Przełyk otwiera się cięciem podłużnym na 
wysokości ciała obcego, które następnie jest usuwane.

Ryc. 12.5 Nacięcie przełyku w części szyjnej.
Krtań, tarczyca i mięśnie podgnykowe są odsunięte 
w stronę przyśrodkową, a pochewka naczyniowa 
i mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy do boku. 
Do powięzi głębokiej szyi dochodzi się między tymi
strukturami poprzez rozwarstwienie na tępo.

Ryc. 12.6 Nacięcie przełyku w części szyjnej (ezofago-
tomia szyjna).
Żyły tarczowe są podwiązane, przełyk jest uwidoczniony.
Nacięcie wykonuje się po wcześniejszym założeniu
szwu kapciuchowego.

Zamykanie rany. Nacięcie zamyka się wchłanianymi
nićmi, a krawędzie błon śluzowych odwraca się jak przy za-
mknięciu gardła po laryngektomii. Po założeniu sondy
żołądkowej pierwszy szew jest przykrywany drugim rzę-
dem. Ranę ostatecznie zamyka się warstwowo z pozosta-
wieniem drenażu ssącego (Ryc. 12.6). 

! Zagrożenia i powikłania
Zakażenie rany, zapalenie śródpiersia, wytworzenie prze-
toki przełykowo-skórnej, nawracające porażenie nerwu
krtaniowego wstecznego, krwawienie z uszkodzonej 
przez dren tętnicy szyjnej, krwotok pooperacyjny 
z tętnicy tarczowej górnej i (lub) dolnej. 

Opieka pooperacyjna

Przez kolejne 8 dni po operacji utrzymuje się sondę żo-
łądkową, w tym czasie należy wykonać zdjęcia RTG przełyku
po podaniu środka kontrastowego rozpuszczanego w wodzie.
Drenaż ssący można usunąć w zależności od objętości 
drenowanego płynu. Należy zlecić antybiotykoterapię.
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Istota operacji

Otwarcie śródpiersia od strony szyjnej służy drenażowi
ropni śródpiersia schodzących z szyi, gardła lub przełyku.
Zabieg powinno się skojarzyć z leczeniem z powodu perfo-
racji przełyku, stanowiącej przyczynę powstania ropnia.

Wskazania

■ zapalenie śródpiersia schodzące od strony szyi (przy
obecności głębokiego ropnia okołomigdałkowego lub
ropni przygardłowego bądź podjęzykowego)

■ uraz penetrujący dolnej części gardła i górnej części
przełyku

■ obecność ropnia jako powikłanie przezustnego usunięcia
uchyłka Zenkera.

Przeciwwskazania

Nie ma przeciwwskazań medycznych, ponieważ jest to za-
bieg ratujący życie. 

Planowanie operacji

Przed operacją wykonuje się zdjęcie RTG górnego śród-
piersia i boczne zdjęcie szyi. W niektórych przypadkach ko-
nieczne jest badanie RTG po doustnym podaniu kontrastu
rozpuszczalnego w wodzie lub badanie TK. 

Znieczulenie

Znieczulenie ogólne dotchawicze.

Technika operacji

Dojście zewnętrzne. Zazwyczaj cięcie wykonuje się po
lewej stronie szyi, jednakże w przypadku uszkodzenia pra-
wostronnego można naciąć szyję z prawej strony. 

Nacięcie. Skórę nacina się wzdłuż przedniej krawędzi
mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego od obojczyka
do kąta żuchwy lub stosując cięcie kołnierzowe w fałdzie
skórnym.

Uwidocznienie pochewki naczyniowej. Należy roz-
dzielić tkankę tłuszczową, mięsień szeroki szyi i powięź 
powierzchowną szyi. Pochewka naczyniowa jest odsłaniana
w miejscu, w którym żyła szyjna krzyżuje się z mięśniem
łopatkowo-gnykowym.

Uwidocznienie powięzi przedkręgowej. Powięź przed-
kręgową uwidacznia się poprzez rozdzielenie na tępo tkanek
przyśrodkowo od pochewki naczyniowej, którą z kolei 
odsuwa się na bok za pomocą haka Langenbecka. Zazwy-
czaj konieczne jest podwiązanie żył poprzecznych, dre-
nujących tarczycę. Jeśli sytuacja tego wymaga, należy
podwiązać tętnice tarczowe górną i dolną. Używając tępego
haka, odsuwamy na bok krtań i gruczoł tarczycy. 
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12 Chirurgia przełyku i śródpiersia332

Drenaż ropnia śródpiersia. Dokonuje się tępego roz-
warstwienia za pomocą palca lub gazika (gąbki) na narzę-
dziu, aby oddzielić przełyk od powięzi przedkręgowej.
Śródpiersie jest otwierane, a ropień drenowany. Można wspo-
móc operację poprzez wprowadzenie wziernika Kiliana lub
krótkiego ezofagoskopu wzdłuż powięzi przedkręgowej. 

Zamknięcie perforacji przełyku. Należy stwierdzić, czy
występuje jakakolwiek perforacja przełyku. W tym celu pod-
czas uwidaczniania miejsca perforacji uwalnia się przydankę
przełyku i odsuwa na bok włókniste złogi, które zwykle wy-
stępują w tym miejscu. Można wprowadzić sondę endosko-
powo, aby ułatwić zlokalizowanie perforacji w przypadku
zmian zapalnych. Perforację zamyka się tak, jak to opisano w
części o ezofagotomii. Należy zawsze pamiętać, że kruchość
tkanek wywołana stanem zapalnym może stanowić istotny
problem. W niektórych przypadkach po założeniu sondy po-
karmowej konieczne jest zakrycie miejsca uszypułowanym
płatem mięśniowym; według Deneckego (1962) powinno się
także wykonać nacięcia przypodstawnej części mięśnia pier-
ścienno-gardłowego i szyjnej części mięśniówki przełyku,
aby zmniejszyć napięcie, które powstaje w czasie połykania
na szwach zaopatrujących perforację. 

Drenaż i zaopatrzenie rany. W jamie ropnia umieszcza
się gruby gumowy dren ssący, a górną i dolną krawędź rany
zaopatruje się za pomocą szwów. Na środkową część rany
– lewostronnie otwartej – nakłada się jałowy gazik
nasączony jodoformem. 

! Zagrożenia i powikłania
■ Śródoperacyjne uszkodzenie nerwu krtaniowego

wstecznego (uwidocznienie nerwu jest często nie-
zwykle trudne ze względu na rozległe zmiany zapalne)

■ Krwawienie z drobnych i dużych naczyń krwionośnych,
które są kruche i dlatego dokładne ich podwiązanie
stwarza problem

■ Odma opłucnowa, powstanie ropniaka opłucnej lub po-
socznica; ponadto możliwe rozwinięcie się przetoki
przełykowej; przy gojeniu przez ziarninowanie
możliwe wytworzenie się rozległych zewnętrznych
blizn.

Opieka pooperacyjna

Zaleca się stosowanie dużej dawki antybiotyków o szero-
kim spektrum działania. Dren utrzymuje się do czasu, aż
wydzielina całkowicie przestanie spływać do zbiornika.
Opatrunki zmienia się dopóty, dopóki powierzchnia rany
całkowicie nie pokryje się ziarniną. Należy zlecić RTG
klatki piersiowej i celowane zdjęcie śródpiersia, a następ-
nie RTG kontrastowe przełyku w celu sprawdzenia
ciągłości jego ściany.

Otwarcie śródpiersia z dojścia szyjnego
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13 Chirurgia ślinianek

Chirurgia ślinianek podżuchwowych 
Nacięcie przewodu ślinianki
podżuchwowej

Istota operacji

Nacięcie przewodu ślinianki od mięska podjęzykowego lub
miejsca znajdującego się ponad kamieniam w celu usunię-
cia kamienia. 

Wskazanie

Obecność kamieni w dystalnej części przewodu ślinianki
podżuchwowej.

Przeciwwskazania

■ obecność kamieni wewnątrzśliniankowych
■ nawracająca kamica złożona
■ reaktywne przewlekłe zmiany gruczołów na tle zapal-

nym powstałe w wyniku długotrwałej niedrożności lub
zapalenia ślinianki z powodu zalegających kamieni.

Czynniki do omówienia przy uzyskiwaniu 
świadomej zgody

■ Częsty nawrót
■ Zastój śliny spowodowany zwężeniem przewodu
■ Zakażenie rany
■ Odrętwienie w wyniku uszkodzenia nerwu językowego.

Planowanie operacji

Stwierdzenie obecności kamieni i ustalanie ich położenia
opiera się na badaniu palpacyjnym i ultrasonografii. W nie-
których przypadkach niezbędne jest badanie RTG lub ba-
danie sialograficzne. Rzadko stosuje się TK.

Specjalne narzędzia chirurgiczne

Do nacięcia przewodu używa się nożyczek o tępym zakoń-
czeniu. Niezbędne mogą być także zgłębnik kanału ślinianki
oraz rozszerzacz. Korzysta się z mikroskopu lub szkieł po-
większających.

Znieczulenie

Znieczulenie miejscowe, a następnie znieczulenie nasię-
kowe z dodatkiem adrenaliny.

Technika operacji

Nacięcie. Pod mikroskopem wprowadza się zgłębnik lub
rozszerzadło do mięska podjęzykowego. Po wprowadzeniu
dolnego ostrza nożyczek o tępym zakończeniu należy roz-
ciąć tkanki w pobliżu kamienia. Inna technika polega na na-
cięciu błony śluzowej znajdującej się bezpośrednio nad
kamieniem, a następnie na rozdzieleniu tkanki, aby uwi-
docznić kanał w miejscu zalegania kamienia (Ryc. 13.1). 

Usunięcie kamienia. Kamień można łatwo wydobyć za
pomocą małego haka wprowadzonego w miejscu za kamie-
niem. Po to, aby uniknąć rozległych nacięć tkanki, można
zastosować cienką końcówkę ssącą, która ułatwia wydoby-
cie kamienia z pobliża wnęki. Za pomocą zewnętrznego ciś-
nienia można zapobiec odsuwaniu się kamienia. Nie należy
zszywać żadnego z wykonanych nacięć. Obecnie duże zna-
czenie kliniczne ma także technika wziernikowania gru-
czołu ślinowego (sialoendoskopia). Za pomocą cienkiego
sialoendoskopu wprowadzonego do układu przewodów (śli-
nianka podżuchwowa i ślinianka przyuszna) daje się diag-
nozować powstałe rany, a nawet podjąć interwencję, np.
przeciąć zrosty lub usunąć kamień. 

Zasady i wskazówki praktyczne
■ Nerw językowy przechodzi pod przewodem ślinianki

podżuchwowej, a następnie biegnie w części przednio-
środkowej przewodu wydzielniczego gruczołu. Po to,
aby chronić nerw, należy prowadzić nacięcia pionowo
lub poprzecznie do kanału, a nie obok wnęki. 

■ Przy kamieniach położonych bardziej dystalnie stosuje
się rozszerzenie przewodu, a w przypadku kamieni
położonych bliżej zaleca się nacięcie bezpośrednio 
nad kamieniem. 
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Przeciwwskazania

■ Ciężka choroba układowa
■ Ostre zapalenie ślinianki i otaczającej tkanki łącznej.

Operację zaleca się w przypadku nieskuteczności anty-
biotykoterapii lub wcześniejszego nacięcia.

Czynniki do omówienia przy uzyskiwaniu 
świadomej zgody

■ Zakażenie rany
■ Uszkodzenie żuchwowej gałęzi brzeżnej nerwu twarzo-

wego z towarzyszącymi zaburzeniami czucia
■ Rzadkie przypadki porażenia nerwu językowego lub

podjęzykowego z towarzyszącymi zaburzeniami czu-
ciowymi lub ruchowymi

■ Krwawienie pooperacyjne, mogące wiązać się z obrzę-
kiem lub obecnością krwiaka krtani.

Planowanie operacji

■ Oburęczne badanie palpacyjne
■ Ultrasonografia
■ W razie konieczności: sialografia, badanie TK lub MR.

Znieczulenie

Przedkłada się znieczulenie ogólne.

Specjalne narzędzia chirurgiczne

Standardowe narzędzia do zabiegów w obrębie szyi.

Technika operacji

Nacięcie. Należy przeprowadzić zakrzywione cięcie o dłu-
gości 4–5 cm, w odległości równej szerokości dwóch pal-
ców, poniżej trzonu żuchwy, kontynuując do przedniej

Ryc. 13.1 Nacięcie przewodu 
ślinianki podżuchwowej. 
Do kanału wprowadza się jedną
część ostrza nożyczek o tępym za-
kończeniu od strony mięska oka,
a następnie oddziela się tkankę 
pomiędzy nimi. 

! Zagrożenia i powikłania
■ Zaburzenie czucia w wyniku uszkodzenia nerwu języ-

kowego
■ Niedrożność kanału w wyniku jego skurczu lub

zwężenia
■ Sporadycznie zapalenie tkanek miękkich dna jamy

ustnej.

Opieka pooperacyjna

Leczenie antybiotykami.

Alternatywne możliwości

■ Usunięcie ślinianek podżuchwowych
■ Litotrypsja
■ Usunięcie za pomocą koszyka
■ Sialoendoskopia.

Usunięcie ślinianek podżuchwowych

Istota operacji

Całkowite usunięcie ślinianki podżuchwowej z zachowa-
niem gałęzi brzeżnej żuchwy nerwu twarzowego. 

Wskazania

■ Przewlekłe, nawracające zapalenie ślinianek pod-
żuchwowych

■ Nawracająca kamica ślinianki lub tworzenie się kamieni
wewnątrzśliniankowych

■ Obecność łagodnych i złośliwych guzów ślinianki
podżuchwowej

■ Jako część regionalnej dissekcji szyi.

13 Chirurgia ślinianek
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krawędzi mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego.
Tkankę tłuszczową i mięsień szeroki rozdziela się w płasz-
czyźnie prostopadłej (Ryc. 13.2).

Uwidocznienie ślinianki. Powierzchowna powięź
szyjna zagłębiona w mięsień szeroki jest rozdzielona na sto-
sunkowo niewielkiej głębokości. Żyła twarzowa jest izolo-
wana w tylnej części pola, a następnie zostaje podwiązana
i zwrócona ku górze. Powięź i naczynie krwionośne należy
przeciąć i odwarstwić ku górze do krawędzi żuchwy, bez-
pośrednio na powierzchni gruczołu. W tym miejscu znaj-
duje się tętnica poprzeczna twarzy, którą trzeba oddzielić
na tępo na śliniance, podwiązać podwójnie i zwrócić ku
górze. Ta czynność powoduje cofnięcie z pola operacyjnego
gałęzi brzeżnej żuchwy nerwu twarzowego, która przecina
oba naczynia krwionośne (Ryc. 13.3).

Uruchamianie. Gruczoł jest uruchamiany spośród ota-
czających tkanek od strony tylnej. Rozcina się tkanki przy
tylnej granicy gruczołu, a utworzoną w ten sposób jamę
pogłębia się na tępo dwoma gąbkami (groszkami) i od-
słaniając bliższą część tętnicy twarzowej przed tylnym
brzuścem mięśnia dwubrzuścowego. Jeśli do ślinianki do-
chodzi naczynie krwionośne, należy je podwójnie pod-
wiązać i przeciąć (Ryc. 13.4). W tym momencie gruczoł
może być uwolniony ze swej loży od strony tylnej. W głęb-
szej części pola operacyjnego widać nerw podjęzykowy nad
pętlą mięśnia dwubrzuścowego. Można dokładnie zidenty-
fikować i podwiązać drobne naczynia krwionośne. 

Ryc. 13.2 Usunięcie ślinianki podżuchwowej.
Skórę nacina się poniżej żuchwy w odległości równej
szerokości dwóch palców.

Ryc. 13.3 Usunięcie ślinianki podżuchwowej. 
Żyła twarzowa (1) zostaje podwiązana i zwrócona ku
górze. Tętnica poprzeczna twarzy (2) też zostaje pod-
wiązana przy górnej krawędzi ślinianki poniżej żuchwy
i zwrócona ku górze. Oba górne kikuty naczyniowe 
podtrzymują gałąź brzeżną żuchwy nerwu twarzowego 
z dala od pola operacyjnego (3). 

� �

�

�

Ryc. 13.4 Usunięcie ślinianki podżuchwowej.
Bliższy koniec tętnicy poprzecznej twarzy (1) zostaje
podwiązany nad tylnym brzuścem mięśnia dwubrzuśco-
wego (2) przed miejscem wejścia w śliniankę (3).

�

�
�

Chirurgia ślinianek podżuchwowych 
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Ryc. 13.5 Usunięcie ślinianki podżuchwowej.
1 – kikuty naczyniowe tętnicy twarzowej
2 – przecięcie przewodu ślinianki podżuchwowej
3 – zwój podżuchwowy.

�
�

�

Uruchomienie przednie. Należy uruchomić na tępo
przednioboczną część ślinianki znajdującej się na mięśniu
żuchwowo-gnykowym. Część ślinianki wystająca przy-
środkowo ponad krawędzią mięśnia żuchwowo-gnykowego
jest uwalniana pęsetą chirurgiczną, równocześnie trzeba
przeprowadzić koagulację drobnych naczyń krwionośnych. 

Przecięcie kanału. Ślinianka pozostaje połączona 
z przewodem wyprowadzającym i nerwu językowego przez
zwój podżuchwowy, który przebiega równolegle do prze-
wodu. Zwój podżuchwowy przecina się, a nerw językowy
cofa tępym hakiem. Przewód należy podwiązać podwójnie
i rozciąć. Śliniankę się usuwa (Ryc. 13.5).

Zamknięcie rany. Ranę zamyka się warstwowo z uży-
ciem drenażu ssącego. 

Zasady i wskazówki praktyczne 
■ Monitorowanie nerwu twarzowego zapewnia bezpo-

średnią identyfikację i ochronę jego żuchwowej gałęzi
brzeżnej. Jest to metoda bezpieczniejsza od kierowania
nerwu ku górze wraz z kikutem naczyniowym. Tkankę
nad podwiązaną żyłą twarzową bada się elektrodą sty-
mulującą, a identyfikację i ochronę nerwu zapewnia się
poprzez rozszerzanie tkanki w kierunku przewidywa-
nego przebiegu nerwu.

■ Można zapobiec pośredniemu uszkodzeniu cieplnemu,
stosując w pobliżu struktur nerwowych wyłącznie koa-
gulację dwubiegunową. 

■ Nerw podjęzykowy znajduje się pod ślinianką i przewo-
dem wyprowadzającym ślinianki. Jest widoczny nad
ścięgnem mięśnia dwubrzuścowego. 

■ Kamienie z obszaru wnęki mogą się przemieścić ku
przodowi do przewodu w czasie rozcinania. Sporadycz-
nie można je „wydoić” z powrotem, w przeciwnym
razie trzeba rozciąć bardziej przewód lub – w razie 
konieczności – usunąć kamień przez jamę ustną. 

■ Naczynia tętnicze powinny być podwiązane przynaj-
mniej podwójnie, aby zapobiec zsuwaniu się pod-
wiązek. Zaleca się zakładanie szwów, aby ustrzec się
pooperacyjnych krwotoków oraz zmniejszyć ryzyko po-
wstania krwiaków i obrzęków krtani. 

! Zagrożenia i powikłania
■ Uszkodzenie gałęzi  brzeżnej żuchwy nerwu twarzo-

wego; zaburzenia czuciowo- ruchowe w wyniku uszko-
dzeniu nerwu podjęzykowego lub językowego

■ Bliznowacenie, tworzenie się keloidów, możliwe za-
padnięcie się konturu żuchwy

■ Pooperacyjne zakażenie rany, krwotok pooperacyjny 
z naczyń tętniczych i żylnych wymagający ponownej
interwencji, możliwy obrzęk krtani. 

Opieka pooperacyjna

Drenaż ssący usuwa się w zależności od objętości zawartej
w nim treści. Osłonę antybiotykową zaleca się okołoopera-
cyjnie lub w razie pojawienia się oznak stanu zapalnego.

Alternatywne możliwości

Kamicę można zwalczać poprzez nacięcie przewodu wy-
prowadzającego ślinianki i usunięcie kamieni za pomocą
koszyka lub litotrypsję. Coraz częściej stosowana jest sia-
loendoskopia interwencyjna.

Chirurgia ślinianki podjęzykowej
Najczęściej interwencji chirurgicznej dokonuje się w ra-
mach leczenia z powodu obecności torbieli podjęzykowej.
Możliwe jest zastosowanie różnych metod terapeutycznych,
takich jak całkowita ekstyrpacja, czasem także rozległa mar-
supializacja. W każdym przypadku należy ze szczególną
starannością zidentyfikować i chronić nerw językowy,
zwłaszcza w trakcie przeprowadzania operacji bocznej
części dna jamy ustnej.
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Chirurgia ślinianek przyusznych
Leczenie z powodu uszkodzeń 
ślinianki przyusznej
Uszkodzenia ślinianki przyusznej mogą być bądź powierz-
chowne z obecnością przetoki w miąższu, bądź związane 
z uszkodzeniem przewodu, bądź też głębokie, związane 
z obfitym krwotokiem i porażeniem nerwu twarzowego.

■ Leczenie z powodu obecności przetoki 
w miąższu ślinianki przyusznej

Przy powierzchownych uszkodzeniach leczenie polega na
dokładnym zszyciu uszkodzonego miąższu. Powinno ono
obejmować torebkę ślinianki przyusznej, którą trzeba
dokładnie zamknąć szwem kapciuchowym lub ciągłym
szwem składanym – w zależności od umiejscowienia i sche-
matu uszkodzenia. Jeśli dochodzi do nawrotu ślinotoku i nie
obniża się ciśnienie śliny na linię szwów po zastosowaniu
atropiny, należy powtórzyć leczenie. 

Przy rozległych uszkodzeniach tkanki przyusznej lecze-
nie polega na usunięciu przyusznicy z zachowaniem lub od-
tworzeniem nerwu twarzowego. 

■ Uszkodzenia przewodu ślinianki 
przyusznej

Istota operacji

Rekonstrukcja przewodu ślinianki przyusznej (przewodu
Stensona) za pomocą cewnika.

Wskazania

Świeże uszkodzenie przewodu wyprowadzającego ślinianki
przyusznej poza gruczołem. 

Przeciwwskazania

Uszkodzenie przewodu wyprowadzjącego ślinianki przyusz-
nej położonego wewnątrz gruczołu lub rozległe uszkodzenie
ślinianki (wskazania do usunięcia ślinianki przyusznej).

Czynniki do omówienia przy uzyskiwaniu 
świadomej zgody

■ Ryzyko uszkodzenia nerwu twarzowego
■ Tworzenie się przetoki
■ Tworzenie się przewężeń w przewodzie ślinianki przy-

usznej, zastój i nawracające zapalenie ślinianki.

Specjalne narzędzia chirurgiczne

Mikroskop, cewnik przewodu śliniankowego z winylu lub
silikonu.

Chirurgia ślinianek przyusznych

Znieczulenie

Znieczulenie miejscowe lub ogólne.

Technika operacji

Po oczyszczeniu wnętrza i brzegów rany wprowadza się
cewnik do przewodu wyprowadzającego ślinianki od strony
policzkowej. Cewnik służy do zidentyfikowania dalszej
części przewodu ślinianki przyusznej. 

Pod kontrolą mikroskopu operacyjnego identyfikuje się
bliższą cześć kikuta przewodu podczas wydzielania śliny
przez śliniankę i wydalania jej przez przewód. Bliższą część
kikuta nawleka się na cewnik i przybliża do dalszej części
kikuta za pomocą mikroszwów. Zamyka się ranę.

Zasady i wskazówki praktyczne
Należy starannie zapewnić hemostazę po zidentyfikowa-
niu przewodu. Mocne wycofanie i uwidocznienie po-
wierzchni rany pomaga w identyfikacji przewodu.

! Zagrożenia i powikłania
Uszkodzenie nerwu twarzowego, zakażenie, zwężenie,
obecność skórnych przetok ślinowych do policzka.

Opieka pooperacyjna

■ Antybiotykoterapia
■ Pozostawienie cewnika na miejscu do 2, 3 tygodni; 

w razie potrzeby zastosowanie atropiny.

Alternatywne możliwości

Rozległe uszkodzenia, a także niemożność zlokalizowania
bliższego kikuta przewodu wymagają parotidektomii z prze-
cięciem nerwu twarzowego. 

Jeżeli rozwija się przetoka policzkowa jako późne 
następstwo, powinno się ją oddzielić poprzez nacięcie 
eliptyczne. Przymocowany tam przewód przetoki należy
zebrać i wpuścić w nacięcie błony śluzowej, gdzie zostaje
on zszyty. Inną możliwość stanowi przeprowadzenie paro-
tidektomii (usunięcie ślinianki przyusznej). 

■ Uszkodzenie nerwu twarzowego

Istota operacji

Rekonstrukcja nerwu za pomocą zespolenia koniec do
końca lub przeszczepu nerwu.
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Wskazania

Każdy rodzaj uszkodzenia nerwu twarzowego, zalecane le-
czenie w jak najkrótszym czasie po urazie.

Przeciwwskazania

Współwystępujące ciężkie choroby układowe, śpiączka,
silny uraz głowy, wstrząs.

Czynniki do omówienia przy uzyskiwaniu 
świadomej zgody

Zobacz parotidektomia.

Planowanie operacji

Dokumentacja wynikająca z badań przedoperacyjnych.

Specjalne narzędzia chirurgiczne

Jak w przypadku parotidektomii, a ponadto nożyczki mi-
krochirurgiczne, igłotrzymacz i szczypce. Pęseta dwubie-
gunowa. Mikroskop operacyjny. Przyrząd do stymulacji
nerwów. 

Znieczulenie

Zaleca się znieczulenie ogólne.

Technika operacji

Uwidocznienie. Jeżeli nie daje się dokładnie zidentyfiko-
wać krańcowych i centralnych kikutów nerwu twarzowego
w otwartej ranie, co pozwoliłoby na ich naprawę bez napi-
nania, uraz naprawia się, wykonując parotidektomię po-
wierzchowną (w miarę potrzeby), a następnie rozcinając
pień i gałęzie obwodowe nerwu. W razie konieczności do
głównego pnia nerwu można dotrzeć przez rozcięcie
wsteczne od przedniej krawędzi ślinianki.

Rekonstrukcja nerwu twarzowego. Po rozpoznaniu
bliższych i dalszych kikutów nerwu twarzowego należy je
uruchomić. W przypadku gdy nie jest możliwe ponowne
zbliżenie końców nerwu bez ich napinania, zaleca się wsta-
wienie przeszczepu. Pobiera się go z nerwu usznego wiel-
kiego widocznego w tylnej dolnej krawędzi ślinianki
przyusznej podczas przeprowadzania parotidektomii 
powierzchownej. Od tej strony łatwo jest rozciąć i – jeśli
trzeba – pobrać wiele gałęzi nerwu usznego wielkiego. Prze-
szczep nerwu wstawia się w odpowiednie miejsce, dopa-
sowuje się końcówki do kikutów i zszywa szwem naner-
wowym.

Naprawa nerwu twarzowego. Obwodowe i ośrodkowe
kikuty należy lekko odświeżyć, a następnie precyzyjnie
zbliża się osłonki nerwowe ze wszystkich stron za pomocą
niewchłanialnego jednowłóknowego szwu 9-0 lub 10-0 aż
do czasu, kiedy nie będą już widoczne żadne zgrubienia na
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Ryc. 13.6 Naprawa nerwu twarzowego. 
Epineuralne szwy podtrzymujące kikuty zespalają je 
przyległymi tkankami przed założeniem naprawczych
szwów epineuralnych.

powierzchni nerwu. Przed nacięciem kikutów i rozpo-
częciem zabiegu naprawczego zaleca się zamocowanie 
wszystkich końcówek nerwu do rany właściwej szwem 
nanerwowym 7-0. Umożliwi to lepsze nacięcie i rozluźni
napięcie w obrębie zespolenia (Ryc. 13.6).

Zamknięcie rany. Zwykle ranę zamyka się warstwowo
nad prostym drenem Penrose. 

Zasady i wskazówki praktyczne
■ Pierwotna naprawa lub rekonstrukcja nerwu powinna

być przeprowadzona w jak najkrótszym czasie.
■ W przypadku kiedy ze względów nadrzędnych nie-

możliwe jest przeprowadzenie pierwotnej naprawy, 
zaleca się podwiązanie widocznych w ranie kikutów
nerwowych kolorową nicią.

■ Naprawa uszkodzeń mających powyżej tygodnia jest
trudniejsza ze względu na blizny, a także wiąże się 
z mniej pomyślnym rokowaniem. 

■ Zastosowane przeszczepy nerwu nie powinny przekra-
czać długości niezbędnej do zamknięcia ubytku 
bez tworzenia napięcia. Dłuższe przeszczepy często 
gorzej spełniają swoją funkcję. 

Opieka pooperacyjna

Taka sama jak w przypadku parotidektomii. 
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Alternatywne możliwości

Wtórna rekonstrukcja za pomocą operacji plastycznej może
stanowić alternatywę w rehabilitacji w przypadku paraliżu
twarzy.

Leczenie z powodu obecności ropnia
ślinianki przyusznej

Istota operacji

Drenaż ropnia.

Czynniki do omówienia przy uzyskiwaniu 
świadomej zgody

Ryzyko uszkodzenia nerwu twarzowego. 

Planowanie operacji

■ Powierzchowny ropień ślinianki przyusznej może być
rozpoznany w badaniu palpacyjnym jako ruchoma masa. 

■ Głębiej położone ropnie diagnozuje się w badaniu USG
lub TK. 

Specjalne narzędzia chirurgiczne

Kleszcze preparacyjne lub pęseta do rozwarstwiania tkanek. 

Znieczulenie 

Znieczulenie miejscowe jest możliwe w przypadku ropnia
powierzchownego. W przypadku głębiej położonych ropni
zaleca się znieczulenie ogólne.

Technika operacji

Nacięcie. Sposób nacięcia skóry zależy od położenia ropnia.
Najwłaściwszym nacięciem w przypadku ropni znaj-
dujących się tuż pod skórą jest nacięcie bezpośrednie, po-
wierzchniowe. W innych przypadkach należy zrobić
nacięcie od przedniej strony skrawka małżowiny usznej lub
w dół od szczytu wyrostka sutkowego. W razie koniecz-
ności można przeprowadzić zakrzywione nacięcie dookoła
kąta żuchwy (Ryc. 13.7). 

Rozwarstwienie na tępo. Ropień uwidacznia się na
tępo przez rozsunięcie na boki przylegających tkanek pę-
setą lub szczypcami rozwarstwiającymi, prowadząc narzę-
dzia równolegle do prawdopodobnego przebiegu nerwu
twarzowego. Po zidentyfikowaniu torebki ropnia należy ją
szeroko otworzyć. Pobiera się wymaz, następnie zawartość
ropnia zostaje odessana, a do środka wprowadza się dren
Penrose. 

Ryc. 13.7 Ropień ślinianki przyusznej.
Miejsce nacięcia skóry i jej rozwarstwienie na tępo 
zależy od lokalizacji ropnia. 

Zasady i wskazówki praktyczne
■ Ropień należy otworzyć szeroko, wprowadzając koń-

cówki kleszczy preparacyjnych i rozwierając ich ostrza. 
■ W przypadku trudności w określeniu położenia głębo-

kiej części ropnia zaleca się aspirację ropy za pomocą
igły, wzdłuż której następuje rozwarcie ropnia w celu
ustalenia kierunku jego przebiegu.

! Zagrożenia i powikłania
■ Uszkodzenie nerwu twarzowego
■ Obecność przetrwałej przetoki ślinowej, krwawienie
■ Rozszerzenie się zmian zapalnych do przestrzeni przy-

gardłowej lub do przedziału naczyniowego z towa-
rzyszącymi powikłaniami septycznymi, zwłaszcza 
u pacjentów osłabionych.

Leczenie z powodu obecności kamieni 
w śliniance przyusznej
Jeśli po zastosowaniu tradycyjnych metod leczenia
(przepłukiwaniu gardła, masażu gruczołu) kamień nie chce
wyjść samoistnie lub jeżeli zabieg usunięcia kamienia za
pomocą koszyka kończy się niepowodzeniem, można wy-
konać papilotomię od strony jamy ustnej. Pod znieczule-
niem miejscowym i po miejscowym nasączeniu lekiem

Chirurgia ślinianek przyusznych
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■ Wytworzenie się przetoki śliniankowej
■ Formowanie się keloidów, deformacja z powodu utraty

tkanek
■ Zespół Frey
■ Krwawienie pooperacyjne, zakażenie rany
■ Nawrót choroby
■ Powtórna operacja lub w razie konieczności prze-

dłużenie operacji z powodu rozpoznania kolejnych
zmian w miąższu

■ Trudności z przeżuwaniem, zwykle przejściowe. 

Planowanie operacji

■ Badanie ultrasonograficzne w prezentacji B; w niektó-
rych przypadkach mogą być wskazane badania TK lub
MR

■ Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
■ W niektórych przypadkach zalecane elektrofizjolo-

giczne badanie nerwu twarzowego.

Znieczulenie 

Zaleca się znieczulenie ogólne. Ponadto po to, aby zmniej-
szyć krwotok i polepszyć widoczność pola operacyjnego,
można nasączyć miejsce nacięcia lekiem obkurczającym 
naczynia krwionośne.

Specjalne narzędzia chirurgiczne

Szkło powiększające, mikroskop operacyjny, pęseta dwu-
biegunowa, cienkie kleszcze do nacięć i nożyczki. Może
być potrzebne urządzenie monitorujące nerw twarzowy. 

Technika operacji

Ułożenie i przygotowanie pacjenta. Na plecach z głową
zwróconą w przeciwną stronę, ułożoną w przeproście
i lekko odchyloną do tyłu. W wielu szpitalach rutynowo
prowadzi się śródoperacyjne elektrofizjologiczne monito-
rowanie nerwu twarzowego. Jest to bardzo pomocne np. 
w przypadku drugiej lub trzeciej interwencji w bliznowato
zmienionej okolicy ślinianki. 

Nacięcie skóry. Należy wykonać nacięcie skóry w kształ-
cie litery S w fałdzie skórnym do przodu od skrawka, ciągnące
się od łuku jarzmowego wokół płatka małżowiny usznej i nad
wyrostkiem sutkowym, a następnie  ku dołowi wzdłuż fałdu
skórnego za kątem żuchwy (Ryc. 13.8). W razie konieczności
nacięcie można poszerzyć, zaokrąglając krawędzie w górnej
i przedniej części. Dolną część nacięcia pogłębia się do przed-
niego brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego,
uwidaczniając białą torebkę ślinianki przyusznej po rozsze-
rzeniu tkanek kleszczykami do preparowania. Powstały w ten
sposób płat skóry trzeba odsunąć bocznie od ślinianki za po-
mocą haków, unikając odsuwania go w stronę przedniej kra-
wędzi ślinianki. Przestrzeń pomiędzy ślinianką a powięzią
policzkową należy stopniowo powiększyć bardzo blisko 
torebki ślinianki przyusznej. Na tym etapie korzysta się 

znieczulającym zawierającym adrenalinę wykonuje się roz-
szerzenie ujścia za pomocą sondy, a potem przecina się
przewód na brodawce nad sondą albo otwiera się go przy
użyciu nożyczek o tępym zakończeniu. Kamienie, które
znajdują się powyżej brodawki, można usunąć za pomocą
małego haka. Technika ta wiąże się z istotnym ryzykiem
tworzenia się zwężeń. Dzięki znacznym postępom tech-
nicznym w ostatnim okresie sialoendoskopia może stać się
procedurą standardową. Umożliwia ona usuwanie zwężeń
przewodu ślinianki przyusznej, a nawet ekstrakcję złogów
pod pełną kontrolą wizualną pola operacyjnego. 

Kolejną zalecaną obecnie metodą jest litotrypsja poza-
ustrojowa przeprowadzana pod kontrolą USG. 

U pacjentów mających wiele kamieni przeprowadza się
parotidektomię w przypadku, gdy litotrypsja pozaustrojowa
nie przyniosła rezultatu. 

Parotidektomia

■ Parotidektomia powierzchowna

Istota operacji

Usunięcie w całości płata powierzchownego ślinianki przy-
usznej z zachowaniem nerwu twarzowego. 

Wskazania

■ Obecność guzów łagodnych: gruczolaka jednopostacio-
wego, gruczolaka wielopostaciowego, gruczolako-
-torbielaka brodawczakowatego limfatycznego (guza
Warthina), naczyniaka limfatycznego

■ Kamica ślinianki oporna na leczenie tradycyjnymi me-
todami

■ Rozległe, niemożliwe do naprawienia urazy ślinianki
przyusznej. 

Przeciwwskazania

■ Osłabienie pacjenta i znaczne ryzyko leczenia operacyj-
nego

■ Występujący uprzednio paraliż twarzy z podejrzeniem
obecności guza złośliwego (wymagającego radykalnego
usunięcia)

■ Uszkodzenia powstałe w głębi gruczołu lub obejmujące
płat głęboki ślinianki przyusznej (wskazanie do paroti-
dektomii całkowitej).

Czynniki do omówienia przy uzyskiwaniu 
świadomej zgody

■ Zaburzenia czucia w polu operacyjnym, rzadkie przy-
padki silnego bólu w obrębie blizn

■ Ryzyko uszkodzenia nerwu twarzowego, rzadko o cha-
rakterze trwałym, często przejściowe z nieustępującymi
ubytkami
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się spod przedniej krawędzi ślinianki należy zabezpieczyć
tępym hakiem z gąbką umocowaną na końcu lub z roz-
ciągniętą jałową gazą. Płat skóry należy odsunąć ku przodowi
i zamocować na szwach podtrzymujących. 

Uruchomienie. Śliniankę oddziela się od mięśnia most-
kowo-obojczykowo-sutkowego za pomocą tępych i ostrych
haków, otwierając przestrzeń, w której widać tylny brzusiec
mięśnia dwubrzuścowego. Należy podwiązać i przeciąć żyłę
zażuchwową, a nerw uszny wielki musi zostać podzielo-
ny przynajmniej częściowo (Ryc. 13.9). Równocześnie 
oddziela się górne części ślinianki od chrzęstnej części 
przewodu słuchowgo zewnętrznego za pomocą kleszczy 
preparacyjnych z osadzoną gąbką. Następnie płatek mał-
żowiny usznej trzeba odchylić w kierunku tylno-górnym 
i przymocować szwami. Za pomocą rozwieracza przesuwa
się gruczoł śliniankowy ku przodowi, a jednocześnie roz-
dziela się twarde włókna, które rozciągają się od przedniej
krawędzi wyrostka sutkowego i przewodu słuchowego ze-
wnętrznego do ślinianki. Rozdzielanie tkanek od wyrostka
sutkowego należy zakończyć od dołu pod mikroskopem
operacyjnym. 

Uwidocznienie nerwu twarzowego. Koniec chrząstki
skrawka ucha, zwany „pointer”, pozwala ustalić położenie
pnia nerwu twarzowego ok. 8 mm poniżej końca chrząstki.
Za ważny wskaźnik służy też tylny brzusiec mięśnia dwu-
brzuścowego, ponieważ nerw twarzowy przebiega nieco bar-
dziej powierzchniowo na jego górnej krawędzi (Ryc. 13.10).
Otwór rylcowo-sutkowy jest dostępny od strony przyśrodko-
wego krańca szczeliny bębenkowo-sutkowej. Poprzez odsu-
wanie i rozszerzanie tkanki w bok małymi hakami należy
wspomóc pogłębianie rozcięcia, stale monitorując pracę za
pomocą mikroskopu lub szkła powiększającego. Pasma
tkanki łącznej wokół nerwu twarzowego stopniowo izoluje
się i oddziela równolegle do przebiegu nerwu. Wykonuje się
to przy użyciu gąbki nałożonej na odpowiednie narzędzie,
podnośnika Freera oraz kleszczyków typu baby mosquito
(małych kleszczyków mosquito) dopóty, dopóki nie uwi-
doczni się nerwu jako osobnego białego przewodu prze-
chodzącego bocznie ku przodowi i z góry ku dołowi 
(Ryc. 13.11). W tym punkcie nerw przecina się z tętnicą ryl-
cowo-sutkową, która powinna być podwiązana. Ewentualne
problemy związane z identyfikacją nerwu można rozwiązać
poprzez monitorowanie za pomocą urządzenia stymulującego
nerwy. 

Izolacja płata powierzchownego. Tkankę pokrywającą
nerw należy rozdzielić i otworzyć bocznie kleszczami 
preparacyjnymi bezpośrednio na pniu nerwu twarzowego.
W ten sposób powstaje większe, lejkowate otwarcie, któ-
rego krańce należy silnie rozciągnąć, natomiast tkankę 
rozwarstwia się na tępo aż do rozwidlenia nerwu twarzo-
wego. Dalsze rozwarstwianie należy prowadzić ku górze
wzdłuż gałęzi przedniej lub do dołu wzdłuż gałęzi brzeżnej
żuchwy lub też wzdłuż gałęzi szyjnej – w zależności od
umiejscowienia guza. Gałęzie nerwu stopniowo uwidacz-
nia się poprzez rozszerzanie i odsuwanie na boki tkanki 
gruczołu ślinianki oraz oddzielanie miąższu pomiędzy

z nożyczek preparacyjnych, skalpela skierowanego stycznie
lub osadzonej gąbki. Pasma tkanki ochrzęstnej skrawka roz-
dziela się na ostro, następnie górna część płata tkanki mięk-
kiej zostaje odchylona ku górze na drodze skojarzenia technik
na tępo i na ostro. Gałęzie nerwu twarzowego wyłaniające

Chirurgia ślinianek przyusznych

Ryc. 13.8 Parotidektomia powierzchowna. 
Nacięcie skóry. 

Ryc. 13.9 Parotidektomia powierzchowna. 
Uruchomienie ślinianki. Twarde strzępy tkanki łącznej
pomiędzy wyrostkiem sutkowym a gruczołem są rozdzie-
lone.
1 – żyła zażuchwowa
2 – mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy
3 – mięsień dwubrzuścowy
4 – nerw uszny wielki
5 – mięsień szeroki szyi
6 – chrząstka skrawka
7 – guz
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Ryc. 13.10 Parotidektomia powierzchowna.
Identyfikacja pnia nerwu twarzowego.
1 – pień nerwu twarzowego po podziale tkanki łącznej 

w powięzi ślinianki i wyrostka sutkowego
2 – krawędź chrząstki skrawka małżowiny usznej 

(„pointer”)
3 – tylny brzusiec mięśnia dwubrzuścowego
4 – wyrostek sutkowy
5 – mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy 

�
�

�
�
�

Ryc. 13.11 Parotidektomia powierzchowna.
1 – pień nerwu twarzowego
2 – „pointer" (koniec skrawka ucha)
3 – tylny brzusiec mięśnia dwubrzuścowego
4 – wyrostek sutkowy
5 – mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

�
�

�
�
�

Ryc. 13.12 Parotidektomia powierzchowna.
Rozwarstwienie gałęzi nerwu podczas przygotowań 
do usunięcia płata powierzchownego w całości.

płatami głębokimi a powierzchownymi. Uwidocznienie
gałęzi nerwu twarzowego jest zawsze utrudnione przez
obecność niewielkich naczyń krwionośnych prze-
chodzących nad nerwem; należy je po kolei koagulować 
i przecinać. Gruczoł uruchamia się z dwóch kierunków: 
z góry ku dołowi i z dołu ku górze aż do jego przedniej kra-
wędzi, a ostatecznie należy podwiązać i przeciąć przewód
ślinianki przyusznej wyłaniający się z jej przedniej części.
Na tym etapie preparat zostaje usunięty w całości metodą
lobektomii powierzchownej (Ryc. 13.12). 

Zamknięcie rany. Ranę zamyka się warstwowo nad
drenem ssącym. W razie konieczności górny płat mięśnia
mostkowo-obojczykowo-sutkowego może zostać odwró-
cony i umieszczony głęboko w jamie operacyjnej. 

Zasady i wskazówki praktyczne
■ Należy unikać naruszenia ciągłości torebki guza, aby za-

pobiec rozsiewowi guza. Z tego powodu zaleca się raczej
przeprowadzenie usunięcia w całości niż usuwanie seg-
mentów gruczołu z nacięciem tkanki nad nerwem twarzo-
wym. 

■ Przy podejrzeniu złośliwego charakteru guza zaleca się
wykonanie badania histopatologicznego wycinków.

■ Po to, aby zapobiec wystąpieniu zespołu Frey, należy
utrzymywać małą odległość od torebki w czasie roz-
warstwiania płata skóry – dzięki temu nie uszkodzi się
głębokiej powięzi policzkowej, która stanowi naturalną
ochronę przed zaburzeniami czynności układu autono-
micznego. Innym skutecznym środkiem zapobiegaw-
czym przeciw wystąpieniu zespołu Frey jest przesunię-
cie płata mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego 
do łożyska rany pod koniec operacji.

■ Zaleca się stosowanie wyłącznie koagulacji dwubiegu-
nowej w okolicy ślinianki. 
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rozpoznania gałęzi tego nerwu i prześledzenia jej przebiegu
poprzez rozwarstwienie na tępo i rozszerzenie tkanek. Przy
preparowaniu nerwu twarzowego należy zachować szcze-
gólną ostrożność i stosować w miarę możliwości metodę
rozwarstwiania na tępo. Umożliwia to oddzielenie gruczołu 
w całości, tak jak w klasycznej technice rozwarstwienia.

■ Częściowa lub całkowita parotidektomia
z zachowaniem nerwu twarzowego

Istota operacji

Początkowa faza operacji przebiega tak samo jak w przy-
padku lobektomii powierzchownej, następnie dodatkowo
usuwa się tkankę ślinianki przyusznej w części środkowej
względem nerwu twarzowego. Częściowa parotidektomia
jest wskazana przy łagodnych uszkodzeniach. Guzy złoś-
liwe, które nie zajęły nerwu twarzowego, należy usuwać na
drodze parotidektomii całkowitej, czyli przez wycięcie
całości głębokiej tkanki ślinianki z zachowaniem roz-
gałęzień nerwu twarzowego. 

Wskazania

■ W zasadzie te same co w przypadku lobektomii powierz-
chownej; parotidektomia częściowa w leczeniu z powodu
zmian powstałych w głębokich partiach gruczołu

■ Przewlekłe, nawracające zapalenie z opornością na le-
czenie zachowawcze (wskazanie do parotidektomii
częściowej)

■ Zespół Sjögrena, podejrzenie obecności chłoniaków nie-
ziarniczych (wskazanie do parotidektomii częściowej)

■ Stadium T1 T2 raka zrazikowo-komórkowego o niskim
stopniu złośliwości, a także stadium T1 i T2 raka ślu-
zowo-nabłonkowego o tym samym stopniu złośliwości,
nawet gdy zajęty jest jedynie płat powierzchowny
(wskazanie do parotidektomii całkowitej)

■ Złośliwe mieszane nowotwory, mieszczące się w całości
wewnątrz gruczolaka wielopostaciowego i niezajmujące
tkanki ślinianki przyusznej poza gruczolakiem (wska-
zanie do parotidektomii całkowitej); w niektórych przy-
padkach konieczne jest rozwarstwienie szyi i radykalna
parotidektomia

■ Obecność gruczolakoraków o stopniu T1 i T2, rak
płaskonabłonkowy o tym samym stopniu, T1 i T2, bez
zajęcia nerwu twarzowego (wskazanie do parotidekto-
mii całkowitej z dissekcją szyi). 

Czynniki do omówienia przy uzyskiwaniu 
świadomej zgody

■ Zaburzenia czuciowe w miejscu operacji, rzadkie przy-
padki silnego bólu blizny

■ Ryzyko uszkodzenia nerwu twarzowego, porażenia,
trwałych ubytków

■ Powstanie przetoki ślinowej

Chirurgia ślinianek przyusznych

! Zagrożenia i powikłania
■ Śródoperacyjny rozsiew komórek guza
■ Ryzyko uszkodzenia nerwu twarzowego
■ Zespół Frey (zespół uszno-skroniowy)
■ Powstanie przetoki gruczołu ślinowego
■ Krwotok pooperacyjny. 

Opieka pooperacyjna

Dren usuwa się, gdy zmniejszy się objętość drenowanej
treści. Zalecane jest stosowanie antybiotyków okołoopera-
cyjnych. 

Alternatywne możliwości

Wsteczne preparowanie nerwu twarzowego

W przypadku kiedy guz znajduje się bezpośrednio nad
pniem nerwu, metoda „pointer” nie pozwala zidentyfiko-
wać pnia głównego. Zamiast tego nerw należy preparować
ku tyłowi w kierunku pnia metodą wsteczną od strony
miejsc, w których gałęzie nerwu wyłaniają się spod torebki
ślinianki (Ryc. 13.13). Śliniankę trzeba wyizolować aż do
jej przedniej krawędzi, a następnie rozwarstwia się tkanki
miękkie na tępo podnośnikiem Freera lub osadzoną gąbką 
w kierunku prawdopodobnego przebiegu nerwu. W czasie
całego postępowania należy monitorować nerw twarzowy.
Rozwarstwianie tkanek miękkich prowadzi się do chwili

Ryc. 13.13 Parotidektomia powierzchowna. 
Rozwarstwienie wsteczne. Odgałęzienia nerwu należy
zidentyfikować w miejscu ich wyjścia z gruczołu. 
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■ Tworzenie się keloidów, deformacje z powodu utraty
tkanek

■ Zespół Frey
■ Krwawienie pooperacyjne, zakażenie rany
■ Nawrót choroby, przerzut
■ Powtórna operacja lub konieczność poszerzenia opera-

cji w przypadku wykrycia dodatkowych zmian
■ Zwykle przejściowe trudności z żuciem, zaburzenia

czynności stawu skroniowo-żuchwowego
■ Ryzyko uszkodzenia IX, X, XI i XII nerwu czaszkowego.

Planowanie operacji

■ Badanie ultrasonograficzne w prezentacji B; w niektó-
rych przypadkach zaleca się badanie TK lub MR

■ Ocena stanu węzłów chłonnych w okolicy operacji
■ Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
■ W niektórych przypadkach zalecane elektrofizjolo-

giczne badanie nerwu twarzowego
■ Wykluczenie przerzutu odległego.

Znieczulenie

Wykonuje się znieczulenie ogólne. W celu ograniczenia
krwawienia i polepszenia widzenia w polu operacyjnym za-
leca się miejscowe nasączanie nacięcia lekiem obkur-
czającym naczynia. 

Specjalne narzędzia chirurgiczne

Szkło powiększające lub mikroskop operacyjny, pęseta
dwubiegunowa, cienkie szczypce rozwarstwiające i no-
życzki. W razie konieczności urządzenie do monitorowania
nerwu twarzowego. 

Technika operacji

Standardowa parotidektomia powierzchowna

Izolacja gałęzi nerwu twarzowego. Gałęzie nerwu twa-
rzowego należy odizolować od tkanki podstawowej szczyp-
cami rozwarstwiającymi i nożyczkami, oraz unieść na
taśmie gumowej. 

Oddzielenie. Część gruczołową oddziela się od żuchwy
i mięśnia żwacza nożyczkami preparacyjnymi, a także
wzdłuż płaszczyzny cięcia poprzez rozwarstwienie na tępo.
Można napotkać odgałęzienia tętnicy szyjnej zewnętrznej,
przede wszystkim tętnicy szczękowej i tętnicy skroniowej
powierzchownej. Po to, aby zmniejszyć silny krwotok, na-
leży uwidocznić tętnicę szyjną zewnętrzną i podwiązać ją
nad tętnicą twarzową, ale nadal w położeniu ogonowym
względem tylnego brzuśca mięśnia dwubrzuścowego, za
którym to naczynie przebiega dalej. Mięśnie dwubrzuścowy
i rylcowo-gnykowy wraz z wyrostkiem rylcowatym, za któ-
rym znajdują się wewnętrzna tętnica szyjna oraz nerwy:
podjęzykowy, językowo-gardłowy i błędny, tworzą środ-
kową granicę rozwarstwienia (Ryc. 13.14). 
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Ryc. 13.14 Parotidektomia całkowita.
Po oddzieleniu gałęzi nerwu twarzowego należy urucho-
mić głębokie części ślinianki przyusznej. 
1 – przewód ślinianki przyusznej
2 – naczynia skroniowe powierzchowne 
3 – mięsień żwacz
4 – mięsień dwubrzuścowy

�

�

�

�

Ekstyrpacja. Po oddzieleniu głębokich warstw gru-
czołu ślinianki przyusznej od otaczających struktur – do któ-
rych zaliczają się chrzęstna i kostna boczna podstawa
czaszki oraz górne partie mięśnia mostkowo-obojczykowo-
-sutkowego – należy uruchomić tę część ślinianki spod
gałęzi nerwu twarzowego i ekstyrpować. 

Częściowa i całkowita parotidektomia różnią się tylko
zakresem usunięcia pozostałości tkanki. Parotidektomia
częściowa jest opcją mniej radykalną. 

! Zagrożenia i powikłania
■ Uszkodzenie nerwu twarzowego i przejściowe poraże-

nie – ryzyko istotnie wyższe niż w przypadku paroti-
dektomii powierzchownej

■ Uszkodzenie nerwów czaszkowych IX, X, XI i XII
■ Zespół Frey
■ Powstanie przetoki ślinowej
■ Krwawienie pooperacyjne, uszkodzenie wewnętrznej

tętnicy szyjnej
■ Zaburzenia czynności stawu skroniowo-żuchwowego.

Opieka pooperacyjna

Dren usuwa się, gdy zmniejszy się objętość drenowanej
treści. Zaleca się stosowanie antybiotyków okołooperacyj-
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■ Dissekcja szyi (zob. Rozdział 11)
■ Możliwa konieczność przeszczepu z nerwu łydkowego

lub podjęzykowego, z towarzyszącym ubytkiem rucho-
wym lub sensorycznym

■ Rozszerzenie zabiegu do żuchwy lub wyrostka sutko-
wego oraz związane z tym ryzyko i następstwa

■ Zagrożenia dolnej grupy nerwów czaszkowych i tętnicy
szyjnej wewnętrznej związane z obecnością guza.

Planowanie operacji

■ Szczegółowe obrazowanie: badanie ultrasonograficzne
w prezentacji B, a także TK i MR

■ Badanie w kierunku obecności przerzutów odległych
■ Biopsja cienkoigłowa
■ W niektórych przypadkach elektrofizjologiczne badanie

nerwu twarzowego.

Specjalne narzędzia chirurgiczne

Narzędzia do chirurgii ślinianki przyusznej, urządzenie do
monitorowania nerwu twarzowego, mikroskop operacyjny,
zestaw do naprawy nerwu.

Znieczulenie

Znieczulenie ogólne.

Technika operacji

Uwidocznienie. Początkowo postępuje się tak samo jak 
w przypadku parotidektomii powierzchownej, ale nacięcie
rozszerza się w górę i w dół w razie potrzeby (zwłaszcza
przy rozwarstwieniu szyjnym). W zależności od sytuacji
stosuje się dalsze modyfikacje, jeżeli konieczna jest resek-
cja obszarów skórnych zajętych przez guz. 

Rekonstrukcja nerwu twarzowego. Planując rekon-
strukcję nerwu twarzowego, należy go uwidocznić poprzez
rozwarstwienie klasyczne lub wsteczne w niewielkiej 
odległości od guza, a następnie oddzielić, jak podano 
powyżej. Należy częściowo oddzielić nerw od głębokich 
i powierzchniowych płatów, jednakże tylko obwodowo, 
w miejscach niezajętych przez guz. Głębsze rozwarstwie-
nie wymaga podwiązania tętnicy szyjnej zewnętrznej. Może
być konieczna także resekcja fragmentów gałęzi żuchwy 
i wyrostka sutkowego, w zależności od rozmiaru guza.
Ostatecznie guz usuwa się wraz ze ślinianką przyuszną i wy-
cinkiem z dissekcji szyi. 

Po dissekcji szyi następuje rekonstrukcja nerwu. Do
pokrycia ubytków skórnych konieczne może być zastoso-
wanie miejscowego płata skórnego.

Zasady i wskazówki praktyczne
■ Bezwzględnie należy wykonać przedoperacyjnie szcze-

gółowe badania obrazowe, aby potwierdzić wskazania

Chirurgia ślinianek przyusznych

nych. W niektórych przypadkach konieczna jest poopera-
cyjna radioterapia.

Alternatywne możliwości

Guzy typu Iceberg tumor (gruczolak przestrzeni przy-
gardłowej) z tendencją do wzrostu endofitycznego z prze-
wagą rozrostu w stronę gardła, nie mogą być usunięte 
z dojścia przez śliniankę przyszuną bez naruszenia torebki
guza. W takich przypadkach do przestrzeni przygardłowej
można dotrzeć, poszerzając zewnętrzne nacięcie szyi i uwi-
daczniając naczynia oraz odpowiednie struktury nerwowe,
a następnie uruchamiając środkową część guza spod roz-
warstwienia na tępo palcem wskazującym lub osadzoną
gąbką. Jeśli mimo to dostęp jest zbyt mały, można go po-
szerzyć poprzez tymczasowe przecięcie tylnej części
żuchwy za nerwem zębodołowym dolnym.

W przyszłości alternatywną opcją mogą stać się metody
endoskopowe. 

■ Parotidektomia radykalna

Istota operacji

Całkowite usunięcie ślinianki przyusznej z resekcją gałęzi
nerwu twarzowego zajętych przez złośliwy guz ślinianki.
Zwykle zabieg jest skojarzony z rozwarstwieniem szyi 
i może zakończyć się rekonstrukcją nerwu twarzowego 
w przypadkach, w których jest to możliwe i wskazane. 

Wskazania

■ Obecność dużych guzów złośliwych w stadium T3 i T4
z zajęciem nerwu twarzowego

■ W przypadkach raka gruczołowo-torbielowatego (ACC),
gdy guz nie może być usunięty w drodze całkowitej pa-
rotidektomii z powodu jego rozmiarów, wieku, od-
ległości od nerwu twarzowego 

■ Naciekanie gruczolakoraka
■ Obecność guzów złośliwych, które już spowodowały

przedoperacyjne porażenie nerwu twarzowego. 

Przeciwwskazania

■ Osłabienie pacjenta
■ Przerzut odległy (przeciwwskazanie względne)
■ Zajęcie struktur anatomicznych w zakresie niepozwa-

lającym na miejscową resekcję.

Czynniki do omówienia przy uzyskiwaniu 
świadomej zgody

■ Jak przy parotidektomii, jednakże z większym ryzykiem
porażenia nerwu twarzowego w przypadku, gdy jego re-
konstrukcja się nie powiedzie lub nie będzie możliwa;
trwałe następstwa
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■ Chirurgia korekcyjna ślinianki

Uwzględniając ogrom trudności i ryzyka związanych z uwi-
docznieniem nerwu przy parotidektomii powierzchownej 
i parotidektomii całkowitej, najlepiej jest poszukać innych
rozwiązań zależnych od wskazań i wybrać np. parotidekto-
mię korekcyjną z uwidocznieniem nerwu. 
■ Nawracający gruczolak wielopostaciowy może zostać

wydobyty na drodze rozwarstwienia na tępo i na ostro
poprzez nacięcie nad guzem (guzami), w razie koniecz-
ności skojarzone z wycięciem skóry. Operację należy
przeprowadzać pod mikroskopem operacyjnym, moni-
torując nerw twarzowy i rozwarstwiając równolegle do
gałęzi nerwu.

■ Pozostałości nowotworów złośliwych z korzystniejszym
rokowaniem należy usuwać w podobny sposób ale
z większym marginesem otaczających tkanek.

■ W przypadku rozległego, ale usuwalnego nawrotu guza
złośliwego można uzyskać dojście do nerwu twa-
rzowego techniką wsteczną lub klasyczną. Jednakże 
z punktu widzenia onkologa wskazana jest radykalna re-
sekcja. 

do radykalnej parotidektomii. W celu ustalenia granic 
resekcji (mogącej objąć nerw twarzowy) zaleca się 
śródoperacyjne badanie histopatologiczne wycinków.

■ Rekonstrukcja nerwu twarzowego zależy od rodzaju
guza i stadium jego zaawansowania.

! Zagrożenia i powikłania
■ Jak w przypadku parotidektomii całkowitej
■ Trwałe porażenie twarzy
■ Zaburzenia czuciowe w drugim i trzecim podziale

nerwu trójdzielnego oraz naciekanie przestrzeni za-
szczękowej

■ Następstwa dissekcji szyi
■ Zaburzenia czynności stawu skroniowo-żuchwowego.

Opieka pooperacyjna

W zależności od charakteru guza i jego wielkości może być
wskazana chemioradioterapia.

Alternatywne możliwości

Chemioradioterapia paliatywna.

ENT_11-14_kor 5:Layout 1  2014-01-13  12:07  Strona 346



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

347

Przygotowania przedoperacyjne
Środki stosowane przed operacją 

Wskazania

Wskazania i planowanie operacji opierają się na:
■ wywiadzie (historii choroby/leczenia)
■ otomikroskopii, oczyszczeniu, wymazie bakteriologicz-

nym (w razie potrzeby)
■ sprawdzeniu drożności trąbki słuchowej oraz czynności

nerwu twarzowego
■ zbadaniu oznak obecności przetoki, samoistnego oczo-

pląsu, czynność przedsionka
■ audiometrii tonalnej (ocenie utraty słuchu), audiometrii

mowy i audiometrii impedancyjnej
■ badaniach RTG (w projekcji Shüllera, projekcji Sten-

versa, TK dużej rozdzielczości)
■ miejscowych objawach w obrębie nosa, nosogardła 

i zatok przynosowych.

Świadoma zgoda

Operacja otologiczna wymaga świadomej zgody pacjenta,
któremu należy przedstawić następujące rzadkie zagrożenia,
dając czas na podjęcie świadomej decyzji:
■ paraliż twarzy
■ zapalenie opon mózgowych
■ częściową lub całkowitą utratę słuchu
■ szum w uszach
■ zawroty głowy
■ zaburzenia odczuwania smaku
■ nawracającą perforację
■ wyciek z ucha
■ zaburzenia czuciowe i neuralgię w okolicy ucha
■ zmiany kształtu ucha, tworzenie się keloidów
■ konieczność powtórnej operacji.

Ponadto omawia się inne możliwe sposoby leczenia, 
a także przedstawia wskaźnik powodzenia operacji, wymogi
opieki pooperacyjnej oraz zalecenia specjalne. 

Przygotowania przedoperacyjne

Leczenie przedoperacyjne

Pacjenci z drenażem przewlekłego zapalenia ucha środko-
wego i jam po wcześniejszych radykalnych interwencjach
chirurgicznych powinni zostać poddani leczeniu przedope-
racyjnemu, aby załagodzić zmiany zapalne; takie postępo-
wanie wspomaga gojenie się ran i przeszczepów, oraz
ułatwia nacięcie śródoperacyjne. Dwa tygodnie przed ope-
racją należy wykonać badanie rodzajów zakażających mi-
kroorganizmów na podstawie wymazów i prób wrażliwości
antybiotykowej. Po miejscowym wyczyszczeniu ucha za-
leca się umieszczenie tamponu, na który nakrapia się anty-
biotyki (cyprofloksacynę lub ofloksacynę). Wybiórcze
wycięcie polipu z zachowaniem delikatnych struktur wspo-
maga odpływ i zmniejsza stan zapalny. Należy podać do-
ustnie skuteczne antybiotyki. Rozległy perlak może
wykazać oporność nawet na intensywne leczenie przedope-
racyjne i reagować tylko na opróżnienie chirurgiczne.

Przygotowania przedoperacyjne

Zaleca się staranne ogolenie pola operacyjnego odpowied-
nio do wybranego dostępu (wewnątrz- lub pozausznego).
Zanim obszar ten zostanie przygotowany aseptycznie, za-
myka się zewnętrzny przewód słuchowy za pomocą paska
w celu zabezpieczenia przed potencjalnie ototoksycznym
roztworem aseptycznym.

Ułożenie pacjenta

Pacjent leży płasko na plecach na stole operacyjnym 
z głową zwróconą do boku i zabezpieczoną zagłówkiem lub
pierścieniem.

14 Chirurgia ucha
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Opieka pooperacyjna
■ Okołooperacyjna terapia antybiotykowa; kontynuacja

podawania antybiotyków ogólnoustrojowych zaleco-
nych w czasie przygotowań przedoperacyjnych przez
kolejne 6 dni po operacji

■ Codzienne monitoruje się słuch i równowagę za pomocą
kamertonu i okularów oczopląsowych. W razie koniecz-
ności zaleca się wykonanie audiogramu z przewodnic-
twem kostnym (krzywa przewodnictwa kostnego).

■ Usunięcie szwów następuje w 6. dniu po operacji.
■ Gaziki usuwa się w 6. dniu po operacji strzemiączka,

tympanoskopii lub plastyce błony bębenkowej, a w in-
nych przypadkach – po 3 tygodniach. Gdy pojawi się
nieprzyjemny zapach, należy zmienić opatrunek z maś-
cią. Gąbkę żelatynową i folię silikonową usuwa się pod
mikroskopem przy użyciu końcówki ssącej i mikro-
szczypiec.

■ Przy jakichkolwiek oznakach ziarninowania należy
wyłyżeczkować zmienioną tkankę lub usunąć ją klesz-
czykami biopsyjnymi. 

■ Niejednolite ziarninowanie lub obrzęki przewodu słu-
chowego zewnętrznego zwalcza się nalewką triamcy-
nolonu; do ucha jest wkładany (na życzenie) wacik. 

■ U pacjentów z zaburzeniami czynności trąbki słuchowej
zaleca się wczesne zastosowanie manewru Valsalvy.

■ Odpoczynek w łóżku jest niezbędny w 1. dniu po za-
biegu wymagającym otwarcia przedsionka. 

■ Szum w uszach, utratę słuchu i oznaki przedsionkowe
zwalcza się poprzez leczenie infuzyjne, podanie korty-
kosteroidów lub rozluźnienie opatrunków tamponowych
ucha. 

Znieczulenie
U dzieci zaleca się znieczulenie ogólne. Krótkie zabiegi,
takie jak paracenteza (nacięcie błony bębenkowej), są prze-
prowadzane w znieczuleniu propofolem, ketaminą lub po-
dobną substancją podaną wziewnie przez maskę. Proste
zabiegi u dorosłych przeprowadza się w znieczuleniu miej-
scowym błony bębenkowej. Znieczulenie nasiękowe można
stosować u dorosłych pacjentów także w innych procedu-
rach. Znieczulenie ogólne zaleca się u dorosłych szczegól-
nie wrażliwych lub jeżeli jest konieczne szerokie wiercenie.
Ograniczeniu krwawienia służy miejscowe nasączanie le-
kiem obkurczającym naczynia, zalecane nawet przy zabiegu
w znieczuleniu ogólnym.

Znieczulenie miejscowe
Bezpośrednio na błonę bębenkową nakłada się niewielki ba-
wełniany wacik nasączony 4% roztworem lidokainy. Po to,
aby zapewnić bezpośredni kontakt z błoną bębenkową, po-
winno się użyć wacika odpowiednio małego; dotrze on do
błony i nie zaklinuje się w przewodzie słuchowym. Dopa-
sowuje się go delikatnie do błony bębenkowej za pomocą
łyżeczki.

Znieczulenie miejscowe (nasiękowe)

Premedykacja

■ W przeddzień operacji podaje się doustnie benzodiazepinę
(np. Tranxilium 10–20 mg, dawka u dorosłego pacjenta).

■ Na 30–45 min przed rozpoczęciem operacji podaje się
petydynę (np. Dolantin 0,5–1 mg / kg masy ciała) w za-
strzyku domięśniowym.

■ W trakcie operacji może zostać podany dożylnie Mida-
zolam o dawce dopasowanej indywidualnie do pacjenta
(zawsze trzeba przygotować dostęp dożylny). 

Leki znieczulające

Gotowe roztwory, takie jak lidokaina z adrenaliną w sto-
sunku 1 : 200 000 (eliminują błędy rozcieńczania).

W niektórych przypadkach potrzeba stosunkowo dużego
stężenia adrenaliny, aby zmniejszyć krwawienie przy ope-
racji otologicznej. Maksymalna dawka epinefryny nie może
przekroczyć 4 kropli na 5–10 ml leku znieczulającego miej-
scowo, co daje ostateczne stężenie od 1 : 100 000 do 
1 : 50 000 (przy roztworze bazowym 1 : 1000). 

■ Wstrzyknięcie naczyniowe
■ Przedawkowanie w wyniku błędu rozcień-

czenia
■ Nie należy stosować adrenaliny w skojarzeniu ze znie-

czuleniem cyklopropanem i halotanem. Przy planowa-
niu dawki należy wziąć pod uwagę nadciśnienie. Moż-
liwa jest interakcja pomiędzy lekami.

Technika operacji

■ Odciąga się małżowinę uszną ku przodowi, a bruzdę
tylną małżowiny usznej nasącza się lekiem znieczu-
lającym miejscowo. Poniżej wzniesionej małżowiny do
ujścia tylnej części przewodu słuchowego zewnętrznego
wprowadza się igłę; po wstrzyknięciu dawki leku wi-
doczne jest wybrzuszenie. Igła – po delikatnym wyco-
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349Znieczulenie

Ryc. 14. 1 Znieczulenie miejscowe
Za pomocą igły wprowadzonej przez bruzdę tylną
małżowiny usznej nasącza się okolicę przeduszną i ujś-
cie przewodu słuchowego zewnętrznego. Lek znieczu-
lający zostaje wstrzyknięty także wzdłuż odnóg obrąbka
ucha do szczelin miedzychrząstkowych i do skrawka
małżowiny usznej. Igłą mającą kontakt z kością wstrzy-
kuje się krople do tylnej, górnej, przedniej i wewnętrznej
części przewdu słuchowego zewnętrznego.

faniu – wprowadzana jest także w dno i sklepienie prze-
wodu słuchowego zewnętrznego: w ten sposób umieszcza
się dodatkowe krople leku znieczulającego (Ryc. 14.1).

■ Otwiera się kanał słuchowy za pomocą wziernika noso-
wego, wstrzykuje się lek znieczulający w tylną górną,
wewnętrzną i przednią część przewodu, zachowując
stały kontakt igły z kością.

■ Należy nasączyć szczeliny międzychrząstkowe i skra-
wek ucha, natomiast odnoga obrąbka ucha jest nasą-
czana od strony przedniej.

■ Przy podejściu od strony zausznej powierzchnia wy-
rostka sutkowego także podlega znieczuleniu infiltra-
cyjnemu.

■ Optymalny początek działania występuje po 8–10 mi-
nutach. 

! Zagrożenia i powikłania
Zobacz Rozdział 2, s. 4–6.

Znieczulenie ogólne
Podobnie jak w przypadku znieczulenia miejscowego, za-
leca się nasączenie naczyń krwionośnych lekiem obkur-
czającym w celu zmniejszenia krwotoków. 

Po wprowadzeniu przeszczepu trzeba przerwać inhala-
cję tlenkiem azotu, aby zapobiec przemieszczaniu prze-
szczepu.
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