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StreSzczenie:    Wstęp: Celem badania była ocena skuteczności chirurgicznego leczenia pacjentów z  zespołem przedłużonego wyrostka 
rylcowatego (zespołem Eagle’a), biorąc pod uwagę zarówno wczesne, jak i późne jego wyniki. 

  Materiał i metody: Grupę badawczą stanowiło 15 pacjentów, którzy przebyli zabieg resekcji wyrostka rylcowatego 
z powodu wystąpienia objawów zespołu Eagle’a w latach 2005–2017. Podczas wizyty kontrolnej pacjenci zostali poproszeni 
o wypełnienie pooperacyjnej ankiety, która porównywała objawy występujące przed zabiegiem oraz ich stopień nasilenia 
z obecnym stanem zdrowia. Do oceny każdego z objawów oddzielnie zastosowano skalę bólu VAS, a do określenia jakości 
życia skalę Laitinena. Uwzględniono również dane z dokumentacji medycznych pacjentów. Wyniki ankiet poddano 
analizie statystycznej. 

  Wyniki: Badanie wykazało, że 11 spośród 15 operowanych osób zanotowało znaczną poprawę w poziomie odczuwanych 
dolegliwości bólowych (średnio o 70,5%) oraz polepszenie się jakości życia (średnio o 65%) w stosunku do stanu sprzed 
zabiegu. W wykonanej analizie statystycznej wykorzystano: test Wilcoxona dla par wiązanych, test Manna-Whitneya, test 
Kruskala-Wallisa oraz współczynnik korelacji Spearmana. Stwierdzono występowanie istotnych statystycznie zależności 
pomiędzy odnotowanym stopniem poprawy a długością resekowanego wyrostka rylcowatego oraz jego ustawieniem. 

  Dyskusja: W badaniu udowodniono, że chirurgiczne leczenie metodą resekcji wydłużonego wyrostka rylcowatego 
wykonywane z dostępu zewnątrzustnego w większości przypadków jest skutecznym sposobem leczenia zespołu Eagle’a, 
obarczonym niskim ryzykiem powikłań pozabiegowych.

SłoWa kluczoWe:  odynofagia, wyrostek rylcowaty, zespół Eagle’a, zespół tętnicy szyjnej

abStract:   introduction: The aim of the study was to assess the effectiveness of surgical treatment of patients with Eagle’s syndrome, 
taking into account both early and late results. 

  Material and methods: The study group consisted of 15 patients who underwent resection of the styloid process due to 
Eagle syndrome in the period of 2005–2017. During the follow-up visit, the patients were asked to fill in a post-operative 
questionnaire that compared the pre-operative symptoms and their severity with the patients’ current health condition. The 
VAS pain scale was used to assess each symptom, and the Laitinen scale was used to assess the quality of life. Data from 
patients’ medical records were also included. The results of the surveys were subjected to statistical analysis. 

  results: The study showed that in 11 out of 15 cases there was a significant improvement in the level of pain (70.5% on 
average) and an improvement in quality of life (on average 65%) comparing to the pre-operative condition. The Wilcoxon test 
for binding pairs, the Mann-Whitney test, the Kruskal-Wallis test and the Spearman correlation coefficient were used in the 
statistical analysis. There were statistically significant correlations between the recorded improvement rate and the length of 
the resected styloid process and its setting. 

  Discussion: The study proved that resection of prolonged styloid process from extraoral approach in most cases is an effective 
method of treatment of Eagle syndrome, that carries low risk of complications.

keyWorDS:  Eagle’s syndrome, odynophagia, stylocarotid syndrome, styloid process
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WStęp

Zespół przedłużonego wyrostka rylcowatego, opisany po raz pierw-
szy przez amerykańskiego otolaryngologa Watt Weems Eagle’a 
w 1937 r., jest rzadkim zespołem bólowym twarzy, dotyczącym 
około 0,4% populacji. Charakteryzuje się on obecnością przerośnię-
tego wyrostka rylcowatego kości skroniowej (powyżej 3 cm dłu-
gości) oraz niekiedy uwapnieniem więzadła rylcowo-gnykowego. 
Do przerostu tych struktur anatomicznych może dochodzić pod 
wpływem: urazu, uwarunkowań genetycznych, przebytego zabiegu 
chirurgicznego, czy zaburzeń gospodarki hormonalnej [3, 7, 8, 13]. 

Wyróżnia się dwa typy tego zespołu: (1) klasyczny zespół wyrost-
ka rylcowatego oraz (2) zespół tętnicy szyjnej. Pierwszy z nich 
występuje w przypadku uciśnięcia nerwów czaszkowych, prze-
biegających w przestrzeni przygardłowej pomiędzy zbyt długim 
wyrostkiem rylcowatym a blizną łącznotkankową, która powstaje 
po usunięciu migdałka podniebiennego. Charakteryzuje się on bó-
lem gardła (często promieniującym do ucha), nasilającym się przy 
żuciu pokarmów, połykaniu oraz ruchach głowy, uczuciem ciała 
obcego w gardle, odynofagią, dysfagią, a niekiedy szczękościskiem 
oraz ograniczeniem ruchów dobocznych żuchwy. 

Zespół tętnicy szyjnej powstaje natomiast w wyniku mechaniczne-
go drażnienia włókien sympatycznych oplatających tętnice szyjne 
przez nadmiernie wydłużony wyrostek rylcowaty. Ucisk na tętnicę 
szyjną zewnętrzną może powodować bóle okolicy podoczodoło-
wej, skroniowej, ciemieniowej oraz małżowiny usznej. Przy ucisku 
wyrostka na tętnicę szyjną wewnętrzną występują jednostronne 
bóle głowy, które często są mylnie rozpoznawane i leczone jako 
migrenowe. Mogą również występować omdlenia [2, 7, 8, 9].

Rozpoznanie stawia się na podstawienie dokładnie zebranego bada-
nia podmiotowego z uwzględnieniem czasu trwania dolegliwości, 
umiejscowienia i charakteru bólu. Najczęściej przebieg choroby 
jest wieloletni, a chorzy są leczeni z niezadowalającym skutkiem 
przez lekarzy wielu specjalności (neurologów, otolaryngologów, 
psychiatrów, gastroenterologów, stomatologów). W badaniu pal-
pacyjnym loży migdałka podniebiennego można wyczuć twardy, 
ostry szczyt przerośniętego wyrostka rylcowatego. Potwierdzenie 
diagnozy zespołu Eagle’a daje czasowe ustąpienie dolegliwości po 
podaniu 1 ml 1-proc. Lignocainum w okolicę loży migdałka pod-
niebiennego [4, 5, 7, 13].

Dowodem na prawidłowe rozpoznanie kliniczne jest badanie kla-
sycznej tomografii komputerowej, w której należy określić zarówno 
długość wyrostka rylcowatego, jak i jego położenie wobec tętnic 
szyjnych i nerwów czaszkowych, które biegną w przestrzeni przy-
gardłowej. W opinii większości autorów najbardziej przydatnym 
badaniem, obrazującym przerosły wyrostek rylcowaty oraz wią-
zadło rylcowo-gnykowe, jest tomografia komputerowa z rekon-
strukcją 3D (Ryc. 1.) [5, 13].

Z uwagi na to, że zespół Eagle’a występuje rzadko, w diagnostyce 
różnicowej należy brać pod uwagę między innymi: stany zapalne 
głowy i szyi (zapalenie tętnicy skroniowej, przewlekłe zapalenie 
migdałków, zapalenie ucha środkowego lub zewnętrznego, zapa-
lenie wyrostka rylcowatego, zapalenie ślinianki podżuchwowej, 

ryc. 1.  Przerost prawego wyrostka rylcowatego w badaniu tomografii komputerowej 
z rekonstrukcją 3D.

ryc. 2.  Porównanie pogarszania się dolegliwości bólowych podczas żucia, przełykania 
i ruchów głowy przed i pozabiegowo.

ryc. 3.  Stopień nasilenia dolegliwości bólowych przed i po leczeniu chirurgicznym 
chorych z zespołem Eagle’a.
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leki przeciwpadaczkowe, np.: karbamazepinę. Terapia taka jest 
jednak zazwyczaj nieskuteczna [7, 9, 13].

Współczesne leczenie chirurgiczne zespołu Eagle’a polega na 
skróceniu przerośniętego wyrostka rylcowatego. Dyskusyjny 
jest wybór dostępu operacyjnego. Dostęp wewnątrzustny polega 
w pierwszym etapie na usunięciu migdałka (gdy zabieg tonsillekto-
mii nie był wcześniej wykonany), a następnie – po nacięciu błony 
śluzowej loży migdałka – częściowej resekcji wyrostka. Zaletami 
tego dostępu jest brak blizny skórnej oraz możliwość wykonania 

zapalenie miazgi zębów), choroby nerwów czaszkowych (neuralgia 
nerwu trójdzielnego, neuralgia splotu skrzydłowo-podniebiennego, 
neuralgia nerwu gardłowo-językowego), schorzenia stawów skro-
niowo-żuchwowych, ciała obce w gardle, jak też obecność guzów 
łagodnych lub złośliwych nosowej i ustnej części gardła [7, 13].

W przypadku klasycznego zespołu Eagle’a (występującego po ton-
sillektomii) można zastosować leczenie zachowawcze. Polega ono 
na ostrzykiwaniu loży migdałka podniebiennego środkami znie-
czulenia miejscowego oraz sterydami. Podaje się także doustnie 

tab. i.  Podsumowanie przypadków klinicznych uwzględnionych w badaniu.

przypaDek płeć Wiek Strona 
operoWana

objaWy czaS trWania 
DoleGliWości

tonSillektoMia 
W przeSzłości

DoStęp

1. K 61 P JP Kilka lat N Z 

2. M 53 L J 3 lata N Z 

3. K 47 L J 6 lat T Z 

4. K 49 P JP 9 lat T Z 

5. K 51 L J 1 rok T Z 

6. K 66 L J 2 lata T Z 

7. K 37 L J 2,5 miesiąca N Z 

8. M 68 L Tonsillektomia z resekcją N W

9. K 49 L J 2 lata N Z 

10. K 35 L O 10 miesięcy N Z 

11. M 41 L O 8 lat N Z 

12. K 60 P J 2 lata N Z 

13. M 45 P J 3 lata N Z 

14. M 56 P O 5 lat N Z 

15. M 47 L J 2 lata T Z 

Legenda: L – lewa, P – prawa, J – jednostronne, O – obustronne, JP – jednostronne z późniejszym wystąpieniem po stronie przeciwnej, Z – zewnątrzustny, W – zewnątrzustny, N – nie, T – tak.

tab. ii.  Stopień ustąpienia dolegliwości bólowych i poprawy jakości życia.

przypaDek

śreDni Stopień oDczuWanych DoleGliWości 
bóloWych (Skala VaS)

Stopień jakości życia 
(Skala WG laitinen’a)

Stopień uStąpienia 
DoleGliWości 
bóloWych

popraWa jakości życia

przeD zabieGieM po zabieGu przeD zabieGieM po zabieGu

1. 5,8 2 4 2 66% 50%

2. 4,75 2,75 5 3 42% 40%

3. 8,8 0,6 8 1 93% 87,5%

4. 6,0 0,0 7 2 100% 71,4%

5. 6,0 1,0 7 2 83,3% 71,4%

6. 5,0 3,7 6 6 26% 0%

7. 9,0 0,0 9 0 100% 100%

8. 8 3,5 8 1 56,2 50%

9. 7,0 0,3 6 1 96% 83,3%

10. 7,6 7,3 7 6 4% 14,2%

11. 8,75 7,75 6 4 11,4% 33,3% 

12. 8,8 0,5 8 1 94,3% 94% 

13. 9,4 1 9 1 89,3% 89% 

14. 7,3 0 8 0 100% 100% 

15. 8,5 0,3 8 1 96,4% 87,5% 

Średnia 70,52% 65%
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6 lat od czasu wykonania zabiegu (ze średnim okresem 25 miesię-
cy). Ponadto poddano analizie dokumentację medyczną chorych 
objętych badaniem z użyciem programu Project R version 3.3.0. 
Porównanie nasilenia bólu wykonano za pomocą testu Wilcoxona 
dla par wiązanych, testu Manna-Whitneya, testu Kruskala-Wallisa. 
Normalność rozkładu zmiennych badano za pomocą testu Shapi-
ro-Wilka, przyjmując poziom istotności p ≤ 0,05.

Wyniki

Badanie wykazało, że najczęściej występującymi objawami zespołu 
Eagle’a były: otalgia, odynofagia, uczucie ciała obcego w gardle, ból 
szyi w okolicy zażuchwowej, promieniujący do żuchwy lub ucha 
po tej samej stronie, uczucie pieczenia tylnej części języka oraz 
okresowe zawroty głowy (Tab. III.). 

Objawy te nasilały się podczas żucia, przełykania oraz ruchów głowy 
(Ryc. 2.). Większość pacjentów zgłaszała się z nimi do lekarzy neu-
rologów, dentystów, laryngologów oraz do poradni leczenia bólu. 
W dwóch przypadkach podjęto próbę leczenia zachowawczego za 
pomocą leków przeciwdrgawkowych oraz niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, jednak nie przyniosły one efektów. Przed posta-
wieniem rozpoznania zespołu Eagle’a u chorych wykonywano ba-
dania radiologiczne OPG, rezonans magnetyczny oraz – najczęściej 
– tomografię komputerową. W czterech przypadkach w wywiadzie 
lekarskim odnotowano wcześniejsze przebycie tonsillektomii.

Wszyscy chorzy przyjęci na oddział z rozpoznaniem zespołu Eagle’a 
zostali poddani leczeniu chirurgicznemu, które polegało na re-
sekcji przerośniętego wyrostka rylcowatego kości skroniowej. 
U 14 pacjentów zabieg ten wykonano z dostępu zewnątrzustnego 
w fałdzie szyi. W trakcie preparowania tkanek posługiwano się 
stymulatorem nerwu twarzowego w celu identyfikacji i zachowa-
nia gałązki brzeżnej żuchwy nerwu twarzowego. 

Tylko u jednego chorego wykonano zabieg z dostępu wewnątrz-
ustnego po uprzedniej tonsillektomii. Średni czas trwania opera-
cji wynosił 45 minut, a w czasie ich przeprowadzania nie odno-
towano powikłań śródoperacyjnych. Średnia długość wyrostków 
rylcowatych liczyła 5,75 cm, a średnia długość części resekowanej 
3,05 cm. Po zabiegu chirurgicznym tylko u jednego chorego wystą-
pił niedowład gałązki brzeżnej żuchwy nerwu twarzowego, który 
ustąpił po 3 miesiącach. W trakcie wizyt kontrolnych chorzy nie 
zgłaszali uwag dotyczących estetyki blizny pooperacyjnej na szyi. 

Analiza wyników przeprowadzonej ankiety pooperacyjnej w oparciu 
o skale natężenia bólu VAS oraz Laitinena wykazała statystycznie 
istotne zmniejszenie dolegliwości bólowych u chorych po prze-
prowadzonej resekcji przerośniętego wyrostka rylcowatego kości 
skroniowej (p = 0,048). Tym samym udowodniono skuteczność 
leczenia chirurgicznego w zespole Eagle’a. Graficzne przedstawie-
nie przeprowadzonej analizy przedstawiono na Ryc. 3., a szczegóły 
analizy zestawiono w Tab. IV. 

Wykazano również istotną statystycznie zależność pomiędzy dłu-
gością resekowanego wyrostka rylcowatego a stopniem ustąpie-
nia dolegliwości bólowych (p < 0,048). Najlepsze efekty leczenia 

zabiegu w znieczuleniu miejscowym. Metoda ta obarczona jest jed-
nak dużym ryzykiem powikłań, które wynikają ze złej widoczności 
pola operacyjnego, co niesie za sobą ryzyko uszkodzenia ważnych 
struktur anatomicznych przestrzeni przygardłowej. Konsekwencją 
tego dostępu może być także zakażenie przestrzeni przygardłowej 
oraz szyi. Opisywane są również pojedyncze przypadki uszkodze-
nia nerwu twarzowego. W niektórych ośrodkach zabiegi z dostępu 
wewnątrzustnego – dla zwiększenia ich bezpieczeństwa – przepro-
wadza się pod kontrolą endoskopu [1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14].

Dostęp zewnątrzustny polecany jest jako metoda bezpieczniej-
sza ze względu na dobrą widoczność pola operacyjnego oraz 
mniejsze ryzyko powikłań zapalnych. Zabieg styloidektomii 
z cięcia skórnego musi być jednak wykonany w znieczuleniu 
ogólnym. Pozostawia on bliznę skórną na szyi. W trakcie zabie-
gu – dla zmniejszenia ryzyka śródzabiegowego uszkodzenia ga-
łązki brzeżnej żuchwy nerwu twarzowego – należy posługiwać 
się neuronawigacją [2, 4, 6, 7, 9, 10, 13].

Skuteczność metod chirurgicznych w leczeniu zespołu Eagle’a 
szacuje się na 80%. Niepowodzenia w leczeniu mogą wynikać 
z nie całkiem poznanej etiologii zespołu, a zatem z trudności 
w ustaleniu prawdziwej przyczyny występujących dolegliwości oraz 
z utrwalenia się szlaków przewodzenia bólu w OUN [6, 7, 9, 12, 13].

Celem pracy była ocena skuteczności leczenia chirurgicznego pa-
cjentów z zespołem Eagle’a oraz ocena poprawy jakości ich życia 
po zabiegu resekcji wydłużonego wyrostka rylcowatego.

Materiał i MetoDy

Grupa badawcza składała się z 6 mężczyzn i 9 kobiet (średnia wieku 
51 lat), którzy byli poddani resekcji wydłużonego wyrostka rylco-
watego w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej 
i Rekonstrukcyjnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie w okresie od 2005 r. do 2017 r. 14 pacjentów 
było operowanych z dostępu zewnątrzustnego, 1 z dostępu we-
wnątrzustnego (Tab. I.).

Podczas wizyt kontrolnych chorzy zostali poproszeni o wypeł-
nienie pooperacyjnej ankiety, która porównywała objawy wystę-
pujące przed zabiegiem i ich nasilenie z jakością życia badanych 
po leczeniu chirurgicznym. Każdy występujący symptom został 
oceniony według skali bólu VAS, a stopień jakości życia według 
skali Laitinena zarówno przed, jak i po zabiegu (Tab. II.). Terminy 
wizyt kontrolnych były różnorodne i wahały się od 3 miesięcy do 

tab. iii.  Najczęściej występujące objawy zespołu Eagle’a w grupie badanych.

objaW ilość przypaDkóW częStość

Otalgia 10 62,5%

Dysfagia/odynofagia 9 56,2%

Uczucie obecności ciała obcego w gardle 8 50%

Jednostronny ból twarzy i szyi 6 37,5%

Uczucie pieczania tylnej części języka 4 25%

Zawroty głowy 2 12,5%
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sąsiedztwie wyrostka oraz więzadła rylcowo-gnykowego prze-
biega wiele ważnych anatomicznie struktur szyi, takich jak: tętni-
ca szyjna wewnętrzna, tętnica szyjna zewnętrzna, która dzieli się 
w tym obszarze na tętnicę szczękową i skroniową powierzchowną, 
żyła szyjna wewnętrzna, nerwy czaszkowe: językowo-gardłowy, 
błędny, dodatkowy, podjęzykowy i gałęzie nerwów trójdzielnego 
i twarzowego, część szyjna pnia współczulnego czy gałęzie z pętli 
szyjnej. Położenie i stosunek przerośniętego wyrostka oraz nie-
kiedy zwapniałego więzadła rylcowo-gnykowego w stosunku do 
tych struktur są kluczowe w patofizjologii zespołu Eagle’a [11, 13].

Długość wyrostka rylcowatego jest osobniczo zmienna. Wyrost-
ki dłuższe niż 3 cm są uważane za wydłużone [3, 8]. W literaturze 
częstość występowania wydłużonego wyrostka rylcowatego w po-
pulacji jest szacowana na 3,3% do 4%, niemniej jednak tylko u 4% 
osób z tą patologią występują objawy zespołu Eagle’a [1, 4, 9, 10, 13, 

chirurgicznego uzyskiwano u chorych, u których długość wyrost-
ka rylcowatego wynosiła ponad 6 cm (Tab. V.).

Dalsza analiza statystyczna uzyskanych danych wykazała, że na 
ustąpienie dolegliwości bólowych, poza długością przerośniętego 
wyrostka rylcowatego, ma również wpływ jego ustawienie w sto-
sunku do struktur anatomicznych w sąsiedztwie. Najlepsze wyniki 
leczenia chirurgicznego uzyskano w przypadku chorych, u których 
śródoperacyjnie stwierdzono przyleganie wyrostka rylcowatego 
do bocznej ściany gardła oraz bezpośredni jego kontakt z tętni-
cą szyjną wewnętrzną oraz nerwami czaszkowymi biegnącymi 
w przestrzeni przygardłowej (p < 0,045). Szczegółowe zestawienia 
danych przedstawiono w Tab. VI. 

Natomiast analiza statystyczna nie wykazała korelacji pomiędzy 
długością zresekowanej części wyrostka rylcowatego a ustąpie-
niem dolegliwości bólowych u chorych (Tab. VII.).

Wykazano również, że współczynnik korelacji pomiędzy czasem 
trwania dolegliwości i zmianą nasilenia dolegliwości bólowych 
wynosi 0,04 i jest nieistotny statystycznie (p > 0,05), co oznacza, 
że te dwie cechy nie zależą istotnie od siebie (Tab. VIII.).

DySkuSja

Wyrostek rylcowaty kości skroniowej stanowi długą, smukłą struk-
turę anatomiczną, znajdującą się na podstawie czaszki doprzednio 
i pośrodkowo od wyrostka sutkowatego. Jest on miejscem przy-
czepu pęczka Riolana, w którego skład wchodzą mięśnie: rylco-
wo-gardłowy, rylcowo-językowy i rylcowo-gnykowy oraz więza-
dła: rylcowo-żuchwowe i rylcowo-gnykowe. W bezpośrednim 

tab. iV.  Nasilenie dolegliwości bólowych przed i po leczeniu chirurgicznym.

poMiar
naSilenie DoleGliWości bóloWych

n śreDnia SD MeDiana Min Max 1. kWartyl 3. kWartyl p *

Przed zabiegiem 15 6,82 2,86 7 0 10 6 9
p = 0,048

Po zabiegu 15 3,73 4 1 0 10 0,5 6,5

*Test Wilcoxona dla par wiązanych

tab. V.  Ustąpienie dolegliwości bólowych a długość resekowanego wyrostka rylcowatego.

DłuGość WyroStka
zMiana naSilenia DoleGliWości bóloWych

n śreDnia SD MeDiana Min Max q1 q3 p *

Do 6 cm 5 1,67 2,89 0 0 5 0 2,5

p < 0,0486 cm 4 3,5 4,12 3 0 8 0 6,5

Ponad 6 cm 6 3,73 4,5 3 0 9 0 6,75

*test Kruskala-Wallisa

tab. Vi.  Ustąpienie dolegliwości bólowych a ustawienie wyrostka rylcowatego.

uStaWienie 
WyroStka

zMiana naSilenia DoleGliWości bóloWych

n śreDnia SD MeDiana Min Max q1 q3 p x

*Nieprawidłowe 9 2,6 3,71 0 0 8 0 5
p < 0,045

**Prawidłowe 6 3,5 3,99 3 0 9 0 6
x Test Manna-Whitney’a
* ustawienie wyrostka: 1. w kierunku bocznej ściany gardła, 2. w bezpośrednim sąsiedztwie tętnicy szyjnej wewnętrznej, 3. w bezpośrednim sąsiedztwie nerwów przestrzeni przygardłowej
** wyrostek rylcowaty wydłużony, bez kontaktu z dużymi naczyniami szyi oraz nerwami czaszkowymi

tab. Vii.  Ustąpienie dolegliwości bólowych a długość zresekowanego wyrostka.

baDane cechy WSp. korelacji * p kierunek 
zależności

Siła 
zależności

długość zresekowanego 
wyrostka i zmiana 
nasilenia dolegliwości 
bólowych

-0,111 0,745 – –

* współczynnik korelacji Spearmana

tab. Viii.  Ustąpienie dolegliwości bólowych a czas trwania dolegliwości.

baDane cechy WSp. korelacji * p kierunek 
zależności

Siła 
zależności

czas trwania dolegliwości 
i zmiana nasilenia 
dolegliwości bólowych

-0,04 0,914 – –

*współczynnik korelacji Spearmana
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pośrednie przyleganie wyrostka do tętnic szyjnych, nerwów czasz-
kowych biegnących w przestrzeni przygardłowej oraz bocznej ścia-
ny gardła (p < 0,045). W dostępnym piśmiennictwie nie znaleziono 
analizy podobnego związku, a wykazuje on, że w trakcie diagno-
styki chorego z podejrzeniem zespołu Eagle’a podczas tomografii 
komputerowej należy zarówno ocenić długość przerostu wyrostka 
rylcowatego, jak i jego ustawienie oraz stosunek do wymienionych 
struktur anatomicznych.

Natomiast analiza statystyczna nie wykazała istotnego związ-
ku pomiędzy osiąganymi wynikami leczenia a samą długością 
zresekowanej części wyrostka rylcowatego (p = 0,745).  Ponad-
to współczynnik korelacji pomiędzy czasem trwania dolegli-
wości przed leczeniem chirurgicznym a zmianą nasilenia do-
legliwości bólowych wyniósł 0,04 i był nieistotny statystycznie 
(p > 0,05), co oznacza, że te dwie cechy nie zależą istotnie od sie-
bie. Jednak na podstawie obserwacji można wnioskować, że skró-
cenie wyrostka rylcowatego może być skuteczną metodą leczenia 
nawet w przypadku chorych z długoletnimi, przewlekłymi dole-
gliwościami bólowymi. 

poDSuMoWanie

Zespół Eagle’a należy do rzadkich jednostek chorobowych. Charak-
teryzuje się on: bólem gardła, nasilającym się przy żuciu i ruchach 
głowy, uczuciem ciała obcego w gardle, odynofagią, a także otalgią 
czy migrenopodobnymi bólami głowy. W diagnostyce różnicowej 
zespołów bólowych obszaru głowy i szyi lekarze – stomatolodzy, 
otolaryngolodzy, neurolodzy oraz anestezjolodzy – powinni brać 
pod uwagę możliwość wystąpienia tego zespołu. Rozpoznanie ustala 
się na podstawie wywiadu lekarskiego oraz tomografii komputero-
wej z rekonstrukcjami 3D, podczas którego należy ocenić długość 
wyrostka rylcowatego oraz jego ustawienie i stosunek do nerwów 
czaszkowych biegnących w przestrzeni przygardłowej, naczyń szyj-
nych oraz bocznej ściany gardła. W przedstawionym badaniu udo-
wodniono, że leczenie chirurgiczne polegające na resekcji prze-
rośniętego wyrostka rylcowatego jest skuteczną metodą leczenia, 
wymiernie zmniejszającą dolegliwości bólowe chorych.

14]. Co więcej, mimo że wydłużenie jest obustronne, to objawy naj-
częściej występują jednostronnie (86,2%), co stwierdzono również 
w badanej grupie pacjentów [1, 2, 13]. Z badań epidemiologicz-
nych dotyczących zespołu Eagle’a wynika, że dotyka on częściej ko-
biet oraz osób po 30. roku życia, co również zostało potwierdzone 
w przedstawionej analizie (wskaźnik kobiet do mężczyzn wynosił 
2,6:1; wszyscy pacjenci mieli więcej niż 30 lat) [1, 2, 6, 10, 12, 13].

Z analizy dostępnej literatury wynika, że ustąpienie lub znaczne 
zmniejszenie dolegliwości bólowych u chorych z zespołem Eagle’a 
po zastosowaniu leczenia chirurgicznego wynosi około 80% 
[6, 7, 9, 12, 13]. Pośród powodów niepowodzeń autorzy wymie-
niają nie do końca poznaną etiologię schorzenia, a w konsekwen-
cji trudności w identyfikacji rzeczywistej przyczyny objawów, jak 
również inne współistniejące choroby niemożliwe do wyelimi-
nowania w subiektywnej ocenie pacjenta [7]. W analizie własnej 
w 70,5% przypadków po zabiegu resekcji przerośniętego wyrost-
ka rylcowatego doszło do znacznego zmniejszenia lub całkowite-
go ustąpienia objawów choroby oraz uzyskano 65-proc. poprawę 
jakości życia pacjentów. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
statystycznej nasilenia bólu przed i po resekcji wyrostka rylcowa-
tego udowodniono, że zabieg ten jest skuteczną metodą leczenia 
chorych z zespołem Eagle’a (p = 0,048), a przeprowadzony z do-
stępu zewnątrzustnego pod kontrolą neuronawigacji, obarczony 
jest niskim odsetkiem powikłań (6,7%) pooperacyjnych.

U pacjentów, u których wskaźnik poprawy miał najniższe wartości, 
poza objawami zespołu Eagle’a, współistniały również inne obciąże-
nia, na przykład choroba degeneracyjna dysków kręgowych w odcin-
ku szyjnym kręgosłupa, co mogło wpłynąć na subiektywne odczucia 
pacjenta w odniesieniu do jakości życia i poziomu odczuwanego bólu.

W naszej pracy – na podstawie analizy statystycznej – wykaza-
no, że na ustąpienie dolegliwości bólowych miała wpływ długość 
przerośniętego wyrostka rylcowatego. Najlepsze efekty lecze-
nia uzyskiwano u chorych, u których długość wyrostka wynosiła 
6 cm lub więcej (p < 0,048). W badaniu wykazano również istotny 
statystycznie związek pomiędzy ustąpieniem dolegliwości bólowych 
a ustawieniem wyrostka rylcowatego. Najlepsze wyniki leczenia 
osiągano u pacjentów, u których śródzabiegowo stwierdzono bez-
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