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STRESZCZENIE:   Wstęp: Nos jest centralnym i prawdopodobnie najważniejszym narządem twarzy. Zabiegi rekonstrukcyjne tej okolicy 
wymagają od operatora dużej znajomości anatomii, z uwagi na trójwymiarowy kształt i różnorodność tkanek, które ją tworzą. 
Brak jest jednolitych standardów postępowania czy algorytmów po rozległych resekcjach.

  Materiały i metody: W latach 2010–2019 w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej leczonych z powodu 
rozległych nowotworów nosa było 48 pacjentów, którzy wymagali po zabiegach resekcyjnych zastosowania wolnych płatów 
mikronaczyniowych, celem funkcjonalnego i estetycznego zaopatrzenia struktur anatomicznych nosa.

  Wyniki: U 48 pacjentów do rekonstrukcji nosa zastosowano łącznie 92 wolne płaty mikronaczyniowe, w tym: płat 
promieniowy u 24 chorych, płat promieniowy z fragmentem kości promieniowej u 14 chorych, płat z małżowiny usznej  
u 16 chorych, połączenie płata promieniowego z płatem z małżowiny usznej u 7 chorych, podwójny płat z małżowiny usznej  
u 6 chorych, połączenie płata promieniowego z dwoma płatami z małżowiny usznej u 4 chorych. Całkowitą martwicę wolego 
płata zanotowano w 4 przypadkach, częściową u 6 chorych.

  Wnioski: Przedstawione powyżej techniki operacyjne z użyciem wolnych płatów mikronaczyniowych stanowią uznaną 
metodę postepowania leczniczego i powinny być stosowane w codziennej praktyce chirurga. Opisane w pracy metody  
z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej pozwalają na uzyskanie optymalnego efektu funkcjonalnego i estetycznego.

SŁOWA KLUCZOWE: głowa i szyja, rak nosa, rekonstrukcje nosa, wolne płaty

SUMMARY:   Introduction: The nose is the central and probably the most important organ of the face. In view of the three-dimensional 
shape and variety of tissues, reconstructive surgery after tumor resection in this anatomical region requires the surgeon’s 
knowledge of anatomy.

  Materials and methods: In the years 2010–2019, 48 patients were treated in the Oncological and Reconstructive Surgery Clinic 
for extended nasal tumors, which required the use of free microvascular flaps after resection for functional and aesthetic 
supply of anatomical structures of the nose.

  Results: In 48 patients, a total of 92 free microvascular flaps were used for nasal reconstruction including: radial forearm free 
flap in 24 patients, radial forearm free flap with radial bone in 14 patients, auricular free flap in 16 patients, radial forearm 
free flap in combination with auricle free flap in 7 patients, double auricular free flap in 6 patients, radial forearm free flap 
in combination with double auricular free flap in 4 patients. Total necrosis of the free flap was noted in 4 cases, partial in  
6 patients.

  Conclusions: The presented surgical techniques using microvascular free flaps constitute a recognized method of treatment 
and should be used in everyday surgeon practice. The results demonstrated in this article allow to obtain optimal functional 
and aesthetic effects.
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ZNGiSz – Zespół Narządowy Głowy i Szyi

WSTĘP

Historia rekonstrukcji tkanek nosa sięga kilku tysięcy lat. Pierwsze 
rekonstrukcje najprawdopodobniej wykonywano już w czasach 
czwartej dynastii egipskiej (2575–2467 p.n.e.). Wierzono wtedy 

w celowość stosowania protez nosa u zmarłych, ponieważ: „tylko 
ci bez fizycznych ułomności mogli wejść do królestwa Ozyrysa”. 
Uszypułowane płaty skórne z sąsiedztwa były przypuszczalnie sto-
sowane w Indiach już 3–4 tys. lat p.n.e., co wynikało ze zwyczaju 
obcinania nosów skazańcom i jeńcom wojennym. Pierwsze do-
niesienie na temat płatów tkankowych pojawia się jako opis płata 
czołowego środkowego w traktacie „Ayuer Veda” autorstwa Sush-
ruta Samhita (tekst indyjski okresu wedyjskiego 1000–600 p.n.e.). 
Według tego manuskryptu, podstawą do wytworzenia odpowied-
niego kształtu płata czołowego był liść układany na czole, odtwa-
rzający kształt ubytku nosa [1]. Nos zewnętrzny jest zbudowany  



WWW.PPCH.PL2

artykuł oryginalny / original article

A B

Ryc. 1.  (A) chory z rakiem płaskokomórkowym, obejmującym: wagę górną, słupek i przegrodę nosa oraz dno przewodów nosowych; (B) stan po resekcji radykalnej nosa;  
(C, D) wykształcony oraz ukształtowany płat promieniowy; (E) stan po rekonstrukcji płatem promieniowym; (F) chory 6 miesięcy po operacji.

Ryc. 2.  (A) chory z rakiem płaskokomórkowym, obejmującym: policzek, wagę górną i lewą połowę nosa; (B) obraz guza w tomografii komputerowej; (C) stan po radykalnej 
resekcji guza; (D) wytworzony wolny płat promieniowy z zastosowaniem chrząstki allogennej; (E, F) wczesny efekt pooperacyjny.
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nowotworów nosa, którzy wymagali po zabiegach resekcyjnych 
zastosowania wolnych płatów mikronaczyniowych, celem funk-
cjonalnego i estetycznego zaopatrzenia struktur anatomicznych 
nosa. U każdego chorego zakwalifikowanego do zabiegu operacyj-
nego uzyskano rozpoznanie histopatologiczne guza. Chorzy byli 
kwalifikowani do zabiegu przez Zespół Narządowy Głowy i Szyi 
(ZNGiSz), gdzie ustalano zakres resekcji guza, a następnie przez 
Zespół Rekonstrukcyjny, który planował rodzaj wolnego płata. 
Cztery tygodnie po wypisie z kliniki pacjenci ponownie odbywali 
konsultację na ZNGiSz, gdzie ustalano strategię dalszego lecze-
nia. Zabieg operacyjny w tej grupie chorych przeprowadzany był 
przez dwa dwuosobowe zespoły chirurgiczne jednoczasowo, tzn. 
jeden zespół wykonywał część resekcyjną, a drugi w tym samym 
czasie pobierał wolny płat do rekonstrukcji. 

W przypadkach, kiedy pobierano wolny płat z małżowiny usznej, 
taktyka ta była niemożliwa z uwagi na bliskość pól operacyjnych. 
Płat promieniowy zawsze oparty był o naczynia promieniowe, 
które preparowano w kierunku dołu łokciowego. U 14 chorych, 
aby uzyskać stelaż części grzbietowej nosa oraz słupka, pobiera-
no również ⅓ obwodu kości promieniowej długości od 5 do 8 cm.  
W pozostałych przypadkach, gdzie zachodziła potrzeba ufor-
mowania płata miękkotkankowego, stosowano stelaż z użyciem 
chrząstki własnej z łuku żebrowego lub chrząstki allogennej ze 
zwłok. Płat z małżowiny usznej oparty był o naczynia skroniowe 
powierzchowne, a jego wielkość i komponenta uzależnione były 
od ubytku poresekcyjnego. Płat ten służył do odtworzenia skrzy-
dełek nosa oraz słupka. Główne naczynia użyte do zespoleń to na-
czynia twarzowe lub ich odgałęzienia. Naczynia tętnicze zespalano 
szwem ręcznym 10.0, a naczynia żylne – staplerem naczyniowym 
średnicy od 1 mm do 3 mm. 

WYNIKI

U 48 pacjentów operowanych w naszej klinice, którzy wymagali 
zastosowania technik mikronaczyniowych, użyto łącznie 92 wol-
nych płatów, w tym: płat promieniowy u 24 chorych (Ryc. 1.), płat 
promieniowy z fragmentem kości promieniowej lub z chrząstką 
żebrową u 14 chorych (Ryc. 2.), płat z małżowiny usznej u 16 cho-
rych (Ryc. 3.), połączenie płata promieniowego z płatem z mał-
żowiny usznej u 7 chorych (Ryc. 4.), połączenie płata promienio-
wego z dwoma płatami z małżowiny usznej u 4 chorych (Ryc. 5.), 
podwójny płat z małżowiny usznej u 6 chorych (Ryc. 6.). Miejsca 
dawcze po płatach z małżowiny usznej zaopatrywano pierwotnie. 
Miejsca dawcze na przedramieniu wymagały zastosowania prze-
szczepu pośredniej grubości z uda oraz zastosowania opatrunków 
terapii podciśnieniowej (VAC). W rozpoznaniu histopatologicz-
nym w 54% przypadków występował rak podstawnokomórkowy, 
w 39% – rak płaskonabłonkowy, w 4% – rak z przydatków skóry,  
a w 2% rozpoznano czerniaka. U wszystkich chorych uzyskano ra-
dykalność makroskopową zabiegu operacyjnego, u 42 operowa-
nych radykalność mikroskopową, pomimo zastosowanej każdo-
razowo śródoperacyjnej procedury badania histopatologicznego 
marginesów z loży po guzie i ujemnych wyników śródoperacyj-
nego badania marginesów guza przez histopatologów (intry).  
U 6 chorych, u których zabieg nie był radykalny a dotyczył rozpo-
znania raka podstawnokomórkowego, zastosowano uzupełniającą 
brachyterapię. Każdy pacjent z rozpoznaniem raka płaskonabłon-
kowego leczony był następowo radioterapią. U 8 chorych w prze-
biegu pooperacyjnym zanotowano zastój żylny w wolnym płacie, 

z trzech warstw: (1) zewnętrznej, którą tworzą skóra, mięśnie 
i powięzi, (2) środkowej, czyli tzw. rusztowania nosa (elementy 
kostne i chrzęstne) oraz (3) wewnętrznej, którą w przedsionku 
nosa stanowi skóra, a za przedsionkiem – błona śluzowa (oddzie-
lona od skóry tzw. progiem nosa). W rusztowaniu nosa wyróż-
nia się: (1) nieruchomą część kostną, którą tworzą kości nosowe 
i wyrostki czołowe szczęki, oraz (2) ruchomą część chrzęstną, 
która składa się z chrzęstnej części przegrody nosa, chrząstek 
skrzydłowych i bocznych. Kostna część przegrody nosa znaj-
duje się w głębi czaszki i nie należy do nosa zewnętrznego. 
Obecnie techniki operacyjne stosowane w rekonstrukcji nosa  
z powodu resekcji guzów nowotworowych obejmują wiele możli-
wości pokrycia ubytku pooperacyjnego, z czego najczęściej stosu-
je się jedną z dwóch głównych grup metod odtwórczych: techniki 
lokoregionalne lub płaty wolne, które stały się złotym standardem 
w zaopatrywaniu rozległych ubytków tego narządu [2]. W niektó-
rych szczególnie zaawansowanych przypadkach klinicznych stosuje 
się kombinacje obu tych technik. Głównym wskazaniem do zabie-
gów rekonstrukcyjnych w obrębie nosa są ubytki po radykalnych 
resekcjach nowotworów skóry, z których najczęściej występują: 
raki podstawnokomórkowe i płaskonabłonkowe (a wśród nich rak 
kolczystokomórkowy), stanowiące 75% wszystkich typów nowo-
tworów skóry oraz czerniak, przy czym ten ostatni jest nowotwo-
rem wywodzącym się z melanocytów (komórek barwnikowych) 
i może rozwijać się wszędzie tam, gdzie te komórki występują.  
 
Najczęstszy z omawianych nowotworów – rak podstawnokomór-
kowy – występuje w ponad 80% przypadków w obrębie skóry głowy 
i szyi, zaś 25% z nich dotyczy nosa [3]. Pomimo prób stosowania 
metod leczenia innych niż chirurgia, radykalne wycięcie zmiany 
pozostaje, niemal w każdym przypadku, metodą leczenia z wybo-
ru. Szerokość marginesu tkanki zdrowej, jako efekt radykalnego 
wycięcia zmiany, wśród wielu autorów stanowi nadal przedmiot 
gorących dyskusji, przy czym niemal wszyscy zgadzają się, iż po-
winna ona zależeć od rozległości nacieku nowotworowego i typu 
histologicznego. Tak więc inna będzie szerokość w przypadku 
raka podstawnokomórkowego, płaskonabłonkowego czy czernia-
ka. Niestety jak dotychczas nie ustalono dokładnych wytycznych 
i ścisłych wymiarów marginesu zdrowej tkanki dla poszczegól-
nych typów nowotworów skóry, a wielu autorów wręcz lakonicz-
nie stwierdza, iż guz należy usunąć w szeroko pojętych granicach 
tkanek zdrowych. Znacznie upraszczając, zalecany przez wielu au-
torów margines zdrowej tkanki, oczywiście w zależności od wiel-
kości nacieku nowotworowego oraz jego penetracji do otoczenia  
i „w głąb” tkanek, wynosi: w raku podstawnokomórkowym – 2–10 mm,  
w raku płaskonabłonkowym – 4–6 mm, natomiast w czerniaku 
zachowanie zalecanego marginesu (1 cm na 1 mm głębokości na-
cieku) w obrębie twarzy wydaje się mało realne [4]. 

CEL PRACY

Celem pracy jest przedstawienie metod chirurgii rekonstrukcyjnej 
z zastosowaniem wolnych płatów mikronaczyniowych, jako sku-
teczne postępowanie po rozległych resekcjach nowotworów nosa.

METODY I MATERIAŁ

W latach 2010–2019 w Klinice Chirurgii Onkologicznej i rekon-
strukcyjnej leczonych było 48 pacjentów z powodu rozległych 
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Ryc. 3.  (A) chory z rakiem podstawnokomórkowym prawego skrzydełka nosa; (B) stan po resekcji guza i przygotowaniu naczyń dawczych; (C) planowanie wolnego płata 
z małżowiny usznej, opartego na naczyniach skroniowych powierzchownych; (D) pobrany wolny płat z małżowiny usznej; (E) stan po wykonaniu mikrozespoleń 
naczyniowych; (F) stan po rekonstrukcji ubytku poresekcyjnego; (G, H) chory 3 miesiące po zabiegu operacyjnym z widocznym miejscem dawczym.

Ryc. 4.  Chory z rakiem podstawnokomórkowym nosa i policzka. (A) stan po resekcji guza lewego skrzydełka nosa, części policzka i wargi górnej; (B) szeregowe 
połączenie płata promieniowego z płatem małżowiny usznej; (C) stan po rekonstrukcji; (D, E) chory 6 miesięcy po zabiegu operacyjnym; (F, G) rok po zabiegu 
resekcyjnorekonstrukcyjnym.
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wymagający ponownej interwencji chirurgicznej. Pomimo rewi-
zji i uzyskania odpływu żylnego, całkowitą martwię wolego płata 
zanotowano w 4 przypadkach, częściową u 6 chorych. Chorzy ci 
wymagali ponownej interwencji chirurgicznej z zastosowaniem 
plastyk miejscowych lub płatów uszypułowanych. U wszystkich 
osób uzyskano końcowy zadowalający efekt funkcjonalny i este-
tyczny, co przedstawiono na rycinach.

DYSKUSJA

Zakres rekonstrukcji nosa przy zastosowaniu wolnych płatów mi-
kronaczyniowych zależy od rozległości i złożoności resekcji. Każ-
dorazowo powinien być on indywidualnie i precyzyjnie planowa-
ny przed przystąpieniem do zabiegu operacyjnego. W przypadku 
dużych ubytków, obejmujących cały nos zewnętrzny (tj.: skóra, 
tkanka podskórna, kości nosowe i tkanki chrzęstne nosa), prefe-
rowane są techniki wieloetapowe, oparte na zastosowaniu płatów 
wolnych z wykorzystaniem przeszczepów z chrząstek żebrowych 
lub allograficznych, fragmentu kości promieniowej, a także pre-
laminacji materiałów sztucznych. 

Najczęściej stosowanym płatem wolnym w złożonej rekonstrukcji 
zarówno nosa zewnętrznego, jak i nosa wewnętrznego, jest wolny 
płat promieniowy z chrząstkami własnymi z łuku żebrowego, bądź 
pobranymi ze zwłok. Dzięki dużej liczbie perforatorów skórnych 
wzdłuż całej szypuły naczyniowej płata promieniowego, istnieje 
możliwość wytworzenia kilku niezależnych wysp w celu izolowanej 
rekonstrukcji przegrody, przedsionka nosa oraz nosa wewnętrz-
nego, przy czym ich wielkość, kształt i ilość jest uzależniona od 
charakterystyki analogicznych jego części [5]. 

Autorzy wielu prac przedstawiają wyrafinowane techniki operacyj-
ne z ich szczegółowym opisem [6]. W rekonstrukcji całego nosa, 
obejmującej nos wewnętrzny i zewnętrzny, w typowy sposób pre-
paruje się szypułę naczyniową wraz z trzema wyspami skórnymi,  
a ilość oraz jakość perforatorów skórnych płata promieniowego po-
zwala na taki podział wysp skórnych, że następowa rotacja i prze-
mieszczanie ich względem siebie, umożliwia odtworzenie trójwy-
miarowo zarówno sklepienia nosa, przegrody, jak i podstawy dna 
przewodów nosowych. Kolejny etap zabiegu polega na połączeniu 
„odchudzonych” wysp skórnych ze stelażem chrzęstnym (z żeber 
własnych lub allogennych chrząstek, pobranych od zmarłych daw-
ców). Zewnętrzne powierzchnie wysp skórnych czasowo pokrywa 
się przeszczepami skóry pośredniej grubości, pobranymi najczę-
ściej z okolicy ud. Zespolenia naczyniowe szypuły płata promie-
niowego wykonuje się z naczyniami twarzowymi lub skroniowymi, 
przy czym szypułę naczyniową przemieszcza się w tunelu tkanki 
podskórnej. Końcowym etapem pierwszej części zabiegu jest za-
łożenie silastikowych drenów do przewodów nosowych i wypeł-
nienie ich setonami z neomycyną. Opisany pierwszy etap rekon-
strukcji nosa jest najważniejszy do uzyskania optymalnego efektu 
estetycznego i funkcjonalnego. Koleje etapy mają na celu jedynie 
korektę poprzedniej wersji i poprawę wyglądu nosa zewnętrznego. 
Po około 8 tygodniach od pierwotnego zabiegu planuje się kolejny 
etap rekonstrukcji nosa zewnętrznego, który polega na wytworze-
niu i implantacji uszypułowanego płata czołowego, opartego na 
naczyniach nadbloczkowych, co ma zapewnić prawidłowy kolor 
skóry oraz symetryczny kształt nosa. Czasami w celu uzyskania 
większej powierzchni skóry podczas pierwszego etapu wszcze-
pia się w tę okolice ekspander. Z praktycznego punktu widzenia, 

po usunięciu wcześniej zastosowanych przeszczepów skóry, płat  
z czoła przemieszcza się na uprzednio wytworzony kompleks, 
dodatkowo poprawiając ułożenie i kształt chrząstek, a także mo-
delując czubek oraz skrzydełka nosa. Po kolejnych 4 tygodniach,  
w następnym etapie rekonstrukcji, pacjent zostaje ponownie przy-
jęty w celu odcięcia szypuły płata czołowego oraz poszerzenia 
przewodów nosowych. Czasami, aby uzyskać optymalny efekt es-
tetyczny, pacjent wymaga kolejnych korekt oraz poprawy kształtu 
i symetrii skrzydełek nosa, poprzez plastyki miejscowe oraz od-
chudzanie i kształtowanie płata czołowego. 

Przedstawiona powyżej metoda całkowitej rekonstrukcji nosa 
jest jedynie jednym z przykładów techniki wieloetapowej, opar-
tej na wykorzystaniu wolnego płata skórnego odtwarzającego 
nos wewnętrzny w połączeniu z chrząstkami i płatem czołowym. 
Kształt i wielkość wysp skórnych płata promieniowego ewoluowa-
ła przez ostatnie 25 lat od pojedynczej wyspy w kształcie nietope-
rza poprzez wyspy podwójne, planowane w postaci wieloboków 
foremnych do wersji trójwyspowej proponowanej powyżej [6]. 
Ta skomplikowana droga pokazuje, jak złożony jest problem re-
konstrukcji całego nosa i jak trudno jest uzyskać doskonały efekt.  
W przypadku ograniczonych ubytków, obejmujących jedynie tkan-
ki miękkie nosa zewnętrznego z częściowym zachowaniem stelażu 
chrzęstnego, preferowane są techniki jednoetapowe z wykorzysta-
niem płata promieniowego lub innego płata skórnego o niewiel-
kiej grubości. Miejsce dawcze po pobraniu płata promieniowego 
zwykle zaopatruje się przeszczepami skóry pośredniej grubości.

W ubytkach obejmujących skrzydło nosa wraz z przegrodą skórną 
i chrzęstną nosa (słupek nosa) techniką z wyboru jest wolny płat 
małżowiny usznej, oparty na tętnicy skroniowej powierzchow-
nej. Zaletą tego płata jest jego idealne podobieństwo do krzywizn 
skrzydła nosa (lewy płat małżowiny usznej odtwarza prawe skrzy-
dło nosa i odwrotnie). U chorych, u których istnieje konieczność 
rekonstrukcji obu skrzydeł nosa wraz z jego grzbietem, można 
zastosować dwa wolne płaty z obu małżowin usznych. Jeśli uby-
tek poresekcyjny obejmuje okoliczne tkanki wargi górnej i/lub po-
liczka, płat ten można również pobrać z elementem skóry okolicy 
przed- i zausznej. W uzasadnionych przypadkach (ubytek dużej 
części ściany bocznej nosa i policzka) płat z małżowiny usznej łą-
czy się z płatem promieniowym, tworząc sztuczną chimerę (sze-
regowe połączenie proksymalnego końca szypuły płata usznego 
z dystalnym odcinkiem płata promieniowego) [7]. 

W przypadku szczególnie rozległych resekcji całego nosa, moż-
na zastosować kombinację trzech wolnych płatów: płata promie-
niowego z dwoma płatami małżowiny usznej. Główną wadą tego 
płata jest krótka szypuła naczyniowa długości ok. 3–4 cm, dlatego 
wymaga ona wykonania mikrozespolenia naczyniowego z naczy-
niami biorczymi w fałdzie nosowo-policzkowym [8].

WNIOSKI

Przedstawione w pracy wyniki dowodzą skuteczności zastoso-
wania wolnych płatów mikronaczyniowych w rekonstrukcji nosa, 
co pozwoliło na uzyskanie zadowalających efektów funkcjonal-
nych i estetycznych. Wprowadzenie wolnych płatów mikrona-
czyniowych umożliwiło resekcję guza z prawidłowymi i wystar-
czającymi marginesami tkanek zdrowych, uzyskując odpowiednie 
marginesy makroskopowe i mikroskopowe bez obawy o brak  
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Ryc. 5.  (A, B) naciek raka płaskokomórkowego, obejmującego cały nos; (C, D) rekonstrukcja całego nosa trzema wolnymi płatami: promieniowym i dwoma płatami  
z małżowin usznych; (E, F) chory trzy miesiące po zabiegu operacyjnym; (G) zastosowanie płata z gładyszki w celu odtworzenia prawidłowej tekstury i kształtu nosa 
zewnętrznego; (H, I) chory po kolejnej korekcie nosa.

Ryc. 6.  (A, B) pacjentka po licznych zabiegach rekonstrukcyjnych nosa poza ośrodkiem autorów, z zarośnięciem przewodów nosowych; (C) stan po zabiegu operacyjnym
odtworzenia nosa z zastosowaniem dwóch wolnych płatów z małżowin usznych; (D, E) wczesny efekt pooperacyjny; (F) chora pół roku po zabiegu operacyjnym.
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możliwości zaopatrzenia i okaleczenia pacjenta. Ponieważ  
w zabiegach rekonstrukcyjnych nosa brak jednolitych standardów 
oraz algorytmów postępowania, chirurg często zdany jest na swoją  

wiedzę, umiejętności oraz myślenie twórcze. Przedstawione po-
wyżej techniki operacyjne powinny być stosowane w codziennej 
praktyce chirurga.
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