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STRESZCZENIE:    Cele: Zbadanie korelacji między objętością komórki grobli nosa (agger nasi; AN) a wymiarem przednio-tylnym (ante-
rior-posterior; AP) zachyłka czołowego (frontal recess; FR).

  Materiał i metody: Do badania włączono 120 pacjentów, którzy zostali poddani zabiegowi septoplastyki. U wszystkich cho-
rych przed operacją wykonano badanie obrazowe – tomografię komputerową zatok przynosowych (TK ZP). W odniesieniu 
do stopnia pneumatyzacji wyniosłości komórki AN i wymiarów A-P FR przeanalizowano obrazy zatok przynosowych pocho-
dzące łącznie ze wszystkich 120 wykonanych TK. Każda ze stron została poddana odrębnej analizie.

  Wyniki: Do badania włączono 120 chorych: 78 kobiet (65,0%) i  42 mężczyzn (35,0%). Średni wiek pacjentów wynosił 
33,7±11,6 lat (zakres: 18–65 lat). Średnia wielkość wyniosłości komórki AN wynosiła 0,26±0,4 mm3 po obu stronach, prawej 
i lewej. Wymiar A-P FR wynosił 7,7±2,2 mm. Nie stwierdzono istotnej różnicy między średnią objętością wyniosłości komórki 
AN (p=0,906). Wielkość ta nie różniła się znacząco ani w zależności od wieku, ani płci (p=0,844 i p=0,971). Nie stwierdzono 
korelacji pomiędzy objętością wyniosłości komórki AN a wymiarem A-P FR (r=0,098, p=0,192).

  Wniosek: W niniejszym badaniu nie stwierdzono korelacji pomiędzy wielkością wyniosłości komórki AN a wymia-
rem A-P FR. Przy badaniu złożoności anatomicznej FR należy wziąć pod uwagę objętość komórki AN. Autorzy pracy 
sugerują, że przedoperacyjne obrazowanie za pomocą TK ma kluczowe znaczenie w przypadku planowania endosko-
powej operacji zatok przynosowych. W celu zbadania zależności między pneumatyzacją komórki AN a anatomią FR 
potrzebne są jednak dalsze badania z udziałem większej liczby pacjentów.  

SŁOWA KLUCZOWE:   pneumatyzacja, grobla nosa, zachyłek czołowy, tomografia komputerowa

ABSTRACT:   Objectives: To explore correlation between the volume of the agger nasi (AN) cell bulge and the A-P length of the fron-
tal recess (FR).
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WPROWADZENIE

Endoskopowa chirurgia zatok przynosowych została w ostat-
nich latach uznana za metodę leczenia z wyboru w przypadku 
problemów związanych z zatokami czołowymi [1]. Ostrożne 
planowanie ma zasadnicze znaczenie ze względu na zwarty 
charakter zatoki czołowej, zmienność anatomiczną struktur 
z nią sąsiadujących oraz fakt, że zatoka ta znajduje się w bli-
skim kontakcie z innymi, ważnymi tkankami [2]. Zachyłek 
czołowy (FR) ma postać odwróconego stożka, z wierzchoł-
kiem skierowanym w kierunku cieśni czołowej. Na anato-
mię FR i zatoki czołowej wpływają zmienności anatomiczne 
struktur sąsiadujących [1, 2]. Najbardziej istotnymi czynni-
kami są obecność / brak obecności (i stopień ewentualnej 
pneumatyzacji) komórek grobli nosa (AN), rozmiar dzioba 
czołowego oraz punkt górnego przyczepu do wyrostka ha-
czykowatego [3, 4].

W obrazie endoskopowym komórki AN tworzą wyniosłość 
na bocznej ścianie jamy nosowej unoszącą się ku przodowi 
od przedniego punktu przyczepu małżowiny nosowej środ-
kowej. Obecność / brak obecności i zmienna pneumatyzacja 
komórek AN wpływają na anatomię FR, co przyczynia się 
do występowania zmienności anatomicznych tej okolicy [5].

Ostatnie znaczące postępy w tomografii komputerowej (TK) 
pozwalają na doskonałe obrazowanie szczegółów anatomicz-
nych FR i związków pomiędzy FR a sąsiednimi ważnymi 
strukturami. Standardowe – czołowe i osiowe – płaszczyzny 
przekrojów obrazów zatok przynosowych (ZP) nie pozwalają 
na precyzyjną ocenę FR [4]. Zrekonstruowane płaszczyzny 
przystrzałkowe lepiej określają rozmiar wyniosłości komórki 
AN i przednio-tylnego wymiaru FR. Obrazy w przekrojach 

przystrzałkowych dostarczają również informacji o związku 
pomiędzy pneumatyzacją komórki AN i wymiarem A-P FR. 
Do poprawnego zbudowania trójwymiarowego (3D) obrazu 
FR w celu odwzorowania obrazowanej objętości, konieczne 
jest jednoczesne przeanalizowanie projekcji czołowych, osio-
wych i odtworzonych przekrojów przystrzałkowych [6, 7].

W niniejszym badaniu autorzy badali zależność między 
objętością wyniosłości komórki AN a wymiarem A-P FR.

MATERIAŁ I METODY

Dane retrospektywnie zostały zebrane wśród pacjentów le-
czonych w Klinice Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi 
naszego szpitala w okresie od stycznia 2015 roku do stycznia 
2016 roku. Do badania włączono w sumie 120 pacjentów, 

  Subjects and methods: In total, 120 patients, who underwent septoplasty, were included. All patients underwent pre-
operative computed tomography of the paranasal sinuses (PNS CT). In total, CT data of all 120 patients were analyzed 
with respect to the extent of pneumatization of AN cell bulge and the A-P dimension of the FR. Each side was analyzed 
separately.

  Results: We included 120 patients, 78 (65.0%) females and 42 (35.0 %) males. Their average age was 33.7 ± 11.6 
years (range: 18–65 years). The mean volume of the AN cell bulge was 0.26 ± 0.4 mm3 on both the right and left 
sides. The A-P length of the FR was 7.7 ± 2.2 mm. No significant between-side difference in the mean volume of the 
AN cell bulge was observed (p=0.906). This volume did not differ significantly by age or sex (p=0.844 and p=0.971, 
respectively). We found no correlation between the volume of the AN cell bulge and the A-P length of the FR (r = 
0.098, p=0.192). 

  Conclusion: In the present study, no correlation between AN cell volume and the A-P length of the FR was found. When study-
ing the anatomical complexity of the FR, it is essential to consider the AN cell volume. We suggest that preoperative CT imaging 
is critical when endoscopic sinus surgery is planned. However, further studies with larger numbers of patients are needed to ex-
plore the relationship between AN cell pneumatization and the anatomy of the FR. 

KEYWORDS:  pneumatization, agger nasi, frontal recess, computed tomography

Ryc. 1. Pomiar objętości komórki AN.
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którzy zostali poddani zabiegowi septoplastyki. Z badania 
wyłączono chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przy-
nosowych, w wieku poniżej 18 lat, po jakiejkowiek endo-
skopowej operacji zatok przynosowych, z nowotworem za-
tok przynosowych lub jam nosa lub po jakimkolwiek urazie 
twarzoczazki w wywiadze. U wszystkich pacjentów przed 
operacją wykonano obrazowanie za pomocą TK zatok przy-
nosowych. W odniesieniu do stopnia pneumatyzacji wynio-
słości komórki AN i wymiarów A-P FR przeanalizowano 
obrazy zatok przynosowych pochodzące łącznie ze wszyst-
kich 120 wykonanych tomografii komputerowych. Każda 
ze stron została poddana odrębnej analizie. Do wykonania 
tomografii komputerowej wykorzystano system wielorzę-
dowej TK (Sensation 40; Siemens, Erlangen, Niemcy).Para-
metry obrazowania obejmowały: grubość warstwy i odstępy 
rekonstrukcji wynoszące 0,5 mm oraz pole widzenia o wy-
miarach 21,8x28,8 cm. Uzyskano 150–400 obrazów, które 
zostały poddane rekonstrukcji z wykorzystaniem klasycznej 
metody filtrowanej projekcji wstecznej (filtered-back pro-
jection; FBP). U wszystkich pacjentów wykonano skany TK 
zatok przynosowych bez kontrastu (warstwy 1 mm) w płasz-
czyznach osiowych i czołowych. Obrazy w płaszczyznach 
przystrzałkowych (grubość warstwy 0,5 mm) zostały prze-
kształcone w systemie Mediplus Dicom Wiever (Medicare 
Plus Ltd., High Wycombe, UK). Wypukłość AT identyfiko-
wano w płaszczyznach osiowych TK zatok przynosowych, 
analizowanych od góry ku dołowi, z określeniem zakresu 
upowietrznienia. Stopień pneumatyzacji komórek AN obli-
czany był automatycznie (ryc. 1). Wymiar A-P FR określono 
jako odległość pomiędzy najbardziej wysuniętą częścią dzio-
ba czołowego a punktem górnego przyczepu blaszki puszki 
sitowej. Wszystkie pomiary były wykonywane przez tego sa-
mego obserwatora, a następnie powtarzane przez drugiego 
w celu zredukowania zmienności. Pomiary dokonane przez 
obserwatorów nie różniły się znacząco w odniesieniu do po-
równywanych średnich arytmetycznych. Wszyscy pacjenci 
zostali w pełni poinformowani o charakterze badania i pod-
pisali świadomą zgodę na udział w nim. Protokół badania 
uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej działającej 
przy naszym szpitalu (numer zgody Komisji Bioetycznej: 
2016/36). Skrupulatnie przestrzegano wszystkich nakazów 
Deklaracji Helsińskiej.

ANALIZA STATYSTYCZNA

Do analizy statystycznej zastosowano oprogramowanie Stati-
stical Software (UT, USA) programu The Number Cruncher 
Statistical System (NCSS) 2007. W celu oceny danych użyto 
opisowych metod statystycznych (średnia, odchylenie standar-
dowe), a do określenia korelacji między objętością komórki AN 

a wymiarem A-P FR wykorzystano test korelacji Pearsona. Za 
istotną statystycznie uznano wartość p<0,05.

WYNIKI

Do badania włączono 120 chorych: 78 kobiet (65,0%) i 42 męż-
czyzn (35,0%). Średni wiek pacjentów wynosił 33,7±11,6 lat 
(zakres: 18–65 lat). Dane chorych przedstawiono w tabeli 1. 
Średnia objętość wyniosłości komórki AN wynosiła 0,26 ± 0,4 
mm3 po obu stronach – prawej i lewej. Wymiar A-P FR wynosił 
7,7±2,2 mm. Nie stwierdzono istotnej różnicy między średnią 
objętością wyniosłości komórki AN (p=0,906) (Tab. 2). Wiel-
kość ta nie różniła się znacząco ani w odniesieniu do wieku, 
ani płci (odpowiednio: p=0,844 i p=0,971). Nie stwierdzono 
korelacji pomiędzy objętością wyniosłości komórki AN a wy-
miarem A-P FR (r=0,098, p=0,192) (Ryc. 2).

DYSKUSJA

Zachyłek czołowy (FR) opisywany jest klasycznie jako od-
wrócony lejek, który łączy zatokę czołową z jamą nosową [2, 
3]. Struktury otaczające mogą mieć wpływ na jego anatomię 
i (pośrednio) naturalną drogę drenażu zatoki czołowej. Ogra-
niczenia FR stanowią: blaszka papierowata (bocznie), małżo-
wina nosowa środkowa (przyśrodkowo), ściana wypukłości 

Ryc. 2.  Korelacja pomiędzy objętością komórki AN a przednio-tylnym wymiarem 
zachyłka czołowego
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ne przy resekcji tylnej/górnej ściany komórki AN i przedniej/
górnej ściany puszki sitowej. W 1990 roku Schaefer i Close 
[8] usunęli komórki AN, aby odsłonić FR podczas endosko-
powej operacji zatok przynosowych. Procedura ta nie została 
przyjęta na świecie, ponieważ zależność między anatomią FR 
i ważnych struktur sąsiadujących pozostaje nieznana. Plet-
cher i wsp. [9] sugerowali, że usuwanie komórek AN selek-
tywną metodą „punch-out” jest bezpieczne i skuteczne, gdy 
stosuje się je w celu zwiększenia stopnia odsłonięcia zatoki 
czołowej. Lassa i wsp. [10] odnotowali, że usunięcie komór-
ki AN pozwala na lepszą wizualizację ujścia zatoki czołowej.

Uzyskane w niniejszym badaniu wyniki różnią się znacz-
nie od przedstawionych przez Parka i wsp. [3]. Zmienne 
zakłócające mogą obejmować liczebność grupy badanej, 
ale też użyte programy komputerowe, metody obliczania 
objętości, parametry stosowane w obrazowaniu oraz cha-
rakterystykę i rasę uczestników badania. Park i wsp. [3] 
oceniali pneumatyzację FR w populacji koreańskiej za po-
mocą osiowych i czołowych przekrojów obrazów TK oraz 
odtworzonych obrazów w płaszczyznach przystrzałkowych.  
Przedstawione tu badanie przeprowadzono na populacji tu-
reckiej. Jego ograniczenia stanowią: mała liczebność grupy 
badanej oraz brak randomizacji. Uzyskane pomiary anato-
miczne nie ujawniają także ani dokładnego przebiegu, ani 
szerokości i głębokości FR. Jeśli zostałyby zbadane zależności 
między wspomnianymi parametrami a objętością komórek 
AN, niniejsza praca mogłaby okazać się bardziej przydatna.

komórki AN (ku górze) oraz blaszka puszki sitowej (ku tyło-
wi) [4, 5]. Na głębokość, szerokość i granice FR (u osób do-
rosłych) wpływają komórki sitowe przednie i embriologiczne 
wzorce pneumatyzacji struktur otaczających [6]. W rzeczy-
wistości – te same struktury, które stanowią ograniczenie 
FR, mogą tworzyć część zachyłka. Komórki AN stanowią 
większość komórek sitowia przedniego – te leżą przednio-
-bocznie i ku dołowi od FR oraz powyżej punktu przyczepu 
małżowiny nosowej środkowej. Obecność/brak obecności lub 
stopień pneumatyzacji (jeśli jest obecna) komórek AN może 
wpływać na przednio-tylny wymiar ujścia zatoki czołowej, 
grubość kości czołowej oraz naturalną drogę drenażu zatoki 
czołowej [3, 4]. Anatomicznie FR ma złożoną budowę i leży 
w bezpośredniej bliskości ważnych struktur, w tym przednie-
go dołu czaszki, oczodołu i dołka węchowego. Istotne jest, 
aby zbadać zależność między pneumatyzacją komórki AN 
a anatomią RF. Ostatnio komórki AN znalazły zastosowanie 
jako alternatywny punkt orientacyjny w lokalizacji RF [6, 7].

Park i ws. [3] używali TK w celu obliczenia objętości komó-
rek AN. Mnożyli najdłuższe przednio-tylne i pionowe wy-
miary w płaszczyźnie przystrzałkowej przez najdłuższe pio-
nowe wymiary od boku do boku w płaszczyźnie czołowej. 
Objętość komórki AN wynosiła 394,1±240,5 mm3, a wymiar 
A-P FR sięgał 10,1±3,1 mm. W niniejszym badaniu zidenty-
fikowano komórki AN na wszystkich przekrojach osiowych 
zatok przynosowych, śledząc przebieg wyniosłości od góry 
do dołowi oraz łącząc dane uzyskane ze skanów z informa-
cją o stopniu upowietrznienia komórek. Uzyskane objętości 
komórkek AN zostały obliczone automatycznie. Objętość 
komórki wynosiła 12:26±0,4 cm3, a wymiar A-P FR sięgał 
7,4±2,2 mm. Park i wsp. [3] stwierdzili, że objętość komórki 
AN wykazywała umiarkowaną dodatnią korelację z wymiarem 
A-P cieśni czołowej (najkrótszej odległości między najbar-
dziej wystającą kością czołową a punktem tylnej ściany zatoki 
czołowej) i słabą dodatnią korelację z wymiarem A-P FR. Nie 
stwierdzono jednak obecności dodatniej korelacji pomiędzy 
objętością komórki AN a grubością dzioba czołowego. W ni-
niejszym badaniu nie stwierdzono korelacji pomiędzy obję-
tością komórki AN a wymiarem A-P RF (r=0,098, p=0,19). 
Park i wsp. [3] sugerowali, że duża wyniosłość komórki AN 
prowadziłaby do wywierania nacisku na tylną ścianę zatoki 
czołowej i punkt górnego przyczepu przedniej ściany pusz-
ki sitowej w kierunku tylnym, a tym samym do zwiększenia 
wymiarów AP FR i cieśni czołowej (niezależnie od grubości 
dzioba czołowego). Przestrzeń powietrzna FR może być po-
tencjalnie wykorzystana do połączenia zatoki czołowej i prze-
wodu nosowego środkowego podczas chirurgicznej resekcji 
cienkościennych komórek FR. Zwiększona pneumatyzacja 
komórek AN, związana ze znacznym wzrostem wymiaru A-P 
FR i cieśni czołowej, ułatwia rozległe interwencje chirurgicz-

Tab. II. Porównanie objętości komórki AN między prawą a lewą stroną.

PRAWA LEWA AP

AN (cm3) 0,26±0,42 0,26±0,37 0,906*

a test U Manna–Whitneya 
* p>0,05

Tab.I. Dane demograficzne pacjentów

ZMIENNE ŚREDNIA ZAKRES

Wiek (lata) 33,7±11,6 18–65 

Płeć

- kobiety [liczba (%)] 78 (65,0%)

- mężczyźni [liczba (%)] 42 (35,0%)

Objętość komórki AN (cm3) 0,26±0,4 cm3 0,09–0,94 cm3

Wymiar A-P FR (mm) 7,7±2,2 mm 2,9–16,3 mm

Skróty: AN (agger nasi cell) – komórka grobli nosa; A-P (anterior-to-posterior) – 
przednio-tylny; FR (frontal recess) – zachyłek czołowy.
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interesów.

DEKLARACJA FINANSOWA

Badanie nie otrzymało żadnego zewnętrznego wsparcia fi-
nansowego.

WNIOSEK

W niniejszym badaniu nie stwierdzono korelacji pomiędzy obję-
tością komórki AN a wymiarem A-P FR. Przy badaniu złożono-
ści anatomicznej FR należy wziąć pod uwagę objętość komórki 
AN. Autorzy przedstawionej pracy sugerują, że przedoperacyj-
ne obrazowanie za pomocą TK ma kluczowe znaczenie w przy-
padku planowania endoskopowej operacji zatok przynosowych. 
W celu zbadania zależności między pneumatyzacją komórki AN 
a anatomią FR potrzebne są jednak dalsze analizy, z udziałem 
większej liczby pacjentów. 
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