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nosa został przyjęty do oddziału laryngologicznego. Przedmioto-
wo stwierdzono u niego obecność przetoki grzbietu nosa z wycie-
kiem treści ropnej oraz nadmiernym ociepleniem otaczającej skóry. 
Poza tym nie zaobserwowano patologii w badaniu laryngologicz-
nym. Wstępnie rozpoznano torbiel skórzastą nosa z zapaleniem 
otaczających tkanek miękkich. 

W wywiadzie chłopiec był kierowany do otorynolaryngologa 
w wieku dwóch lat. Wówczas leczono go zachowawczo i wypisa-
no do domu w stanie dobrym. W wieku 7 lat pacjent zgłosił się do 

Skróty

TSN – torbiel skórzasta nosa 
MRI – rezonans magnetyczny 
TK – tomografia komputerowa
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StreSzczenie:    Wprowadzenie: Torbiel skórzasta to łagodny guz typu choristoma, będący odmianą potworniaka. Torbiel skórzasta nosa (TSN) 
jest najczęstszą wrodzoną wadą linii pośrodkowej w obrębie nosa. Rozpoznanie jest zwykle stawiane do 3 r.ż. W przypadku 
jego opóźnienia lub leczenia zabiegowego mogą wystąpić powikłania w postaci: zniekształceń twarzy, nawracających zakażeń 
z zapaleniem tkanki podskórnej albo zropieniem torbieli, nieżytu nosa lub powikłań wewnątrzczaszkowych.

  Opis przypadku: W artykule przedstawiliśmy przypadek 7-letniego chłopca przyjętego do oddziału laryngologicznego 
Regionalnego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „OHMATDYT” we Lwowie z powodu utrzymującego się bólu i obrzęku grzbietu 
nosa z wyciekiem serowatej treści z przetoki. W MRI uwidoczniono kostną strukturę w tkance podskórnej grzbietu nosa. 
Rozpoznano torbiel skórzastą, którą z powodzeniem leczono operacyjnie otwartą rynoplastyką. W okresie dwuletniej obserwacji 
po zabiegu chory nie zgłaszał żadnych dolegliwości. 

  Wnioski: TSN jest torbielą rozwijającą się z ekto- i mezodermy. Oprócz objawów klinicznych dla postawienia rozpoznania 
niezbędne są badania obrazowe (TK lub MRI). Skuteczną metodą jej leczenia jest radykalna resekcja chirurgiczna.

SłOWa kluczOWe:  otwarta rynoplastyka, torbiel skórzasta, wrodzone guzy nosa

abStract:   introduction: Dermoid cysts (or dermoids) are benign tumors which belong to choristoma group (teratoma). Nasal dermoid 
cysts (NDCs) are the most common congenital defect of the nasal midline. The diagnosis is usually established at an early 
age - mainly by the age of 3. Due to late diagnosis and/or delay of surgical treatment, facial deformities, recurrent infections 
(festering of cysts or subcutaneous infections), nasal blockage or intracranial complications may occur.

  case report: This paper presents a clinical case of a 7-year-old boy admitted to the ENT department of the Lviv Regional 
Children’s Clinical Hospital „OHMATDYT” with symptoms of ongoing pain, swelling and caseous discharge from the fistulous 
tract on the nasal bridge. Diagnostic MRI showed a bone-shaped structure in the subcutaneous tissue of the nasal bridge. 
After evaluation, the dermoid cyst was successfully treated surgically with open rhinoplasty. No complaints were reported 
during the 2-year post-operative period.

  conclusions: NDC is a subcutaneous cyst, which derives from the ectoderm and mesoderm. In addition to clinical signs, the 
radiological imaging methods – CT and MRI – are crucial for NDC diagnosis. The effective method of NDC treatment is radical 
surgical resection.

keyWOrdS:  congenital nasal masses, dermoid cyst, open rhinoplasty
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zakwalifikowano do operacyjnej resekcji torbieli. Operację prze-
prowadzono w znieczuleniu ogólnym z dostępu przez część bło-
niastą przegrody nosowej (tzw. otwarta rynoplastyka) (Ryc. 3a., b.). 
Ostrożnie wycięto przewód przetoki z torbielą umiejscowioną 
między kośćmi nosa oraz uszkodzoną część przegrody. Następnie 
wypreparowano otaczające tkanki miękkie z zachowaniem ciągło-
ści kanału przetoki i torbieli (Ryc. 4a., b., 5a., b.).

Materiał pooperacyjny został przesłany do badania histopatolo-
gicznego, w którym opisano torbiel skórzastą, zawierającą frag-
menty tkanki włóknistej i tłuszczowej. Przebieg pooperacyjny był 
niepowikłany. Po 10 dniach pacjent został wypisany ze szpitala 
w stanie ogólnym dobrym.

oddziału laryngologicznego Regionalnego Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego „OHMATDYT” we Lwowie z powodu utrzymujące-
go się bólu, obrzęku, przekrwienia grzbietu nosa z wyciekiem se-
rowatej wydzieliny przez przetokę (Ryc. 1a.–c.).

Pacjent grywał w piłkę nożną, co doprowadziło do wielokrotnych 
urazów nosa, a w konsekwencji do zapalenia torbieli, uniemożli-
wiając jego dalszy udział w zajęciach sportowych. Wykonano MRI 
głowy, w którym uwidoczniono strukturę kostną w obrębie tkan-
ki podskórnej brzegu nosa o wymiarach 12x4x5 mm. Z opisanej 
struktury do podstawy czaszki prowadziła przetoka długości 40 
mm niełącząca się z wnętrzem czaszki (Ryc. 2a., b.). Biorąc pod 
uwagę wywiad, badanie laryngologiczne i wynik MRI, pacjenta 

ryc. 1a., 1b., 1c.  Pacjent przed zabiegiem.

ryc. 2a., 2b.  Obraz MRI głowy w projekcji strzałkowej.
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z ekto- i mezodermy. Zawiera wiele elementów ektodermalnych 
(nabłonek wielowarstwowy płaski) oraz mezodermalnych.

Istnieje kilka teorii wyjaśniających pochodzenie torbieli skórzastych 
nosa. W 1893 r. Bland-Sutton przedstawił teorię powierzchownej 
sekwestracji. Zakłada ona uwięźnięcie nabłonka w czasie rozwo-
ju kości nosowych, co może prowadzić do powstania przetoki lub 
torbieli [4]. Powyższa teoria opisuje jedynie patogenezę struktur 
powierzchniowych, nie wyjaśniając rozwoju torbieli sięgających 
wewnątrzczaszkowo. Inna teoria, zwana hipotezą trójwarstwową, 

Od czasu operacji pacjent regularnie zgłaszał się na wizyty kon-
trolne. W ciągu dwóch lat nie podawał żadnych dolegliwości. Efekt 
kosmetyczny był zadowalający (Ryc. 6a.–c).

dySkuSja

Patogenetycznie TSN mają pochodzenie mieszane. Często powsta-
ją w wyniku sekwestracji tkanki skórnej wzdłuż linii zamknięcia 
fałdów zarodkowych. TSN jest torbielą podskórną wywodzącą się 

ryc. 3a., 3b.  Dostęp zewnętrzny przez część błoniastą przegrody (otwarta rynoplastyka).

ryc. 4a., 4b.  Izolacja kanały przetoki i torbieli.

ryc. 5a., 5b.  Całkowita resekcja torbieli skórzastej i kanału przetoki.
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może ulec czasowemu zamknięciu do czasu nawrotu zapalenia. 
Torbiele wrodzone powodują jedynie niewielkie zagłębienie na 
grzbiecie nosa, który często utrzymuje się latami.

W około 30% przypadków TSN dochodzi do rozwoju powikłań, głów-
nie wewnątrzczaszkowych, w tym często ropni mózgu, prowadzą-
cych do zapalenia opon mózgowych lub kości czaszki. Prawie 57% 
pacjentów jest zagrożonych wystąpieniem powikłań wewnątrzczasz-
kowych, których ryzyko rośnie w przypadku współistnienia innych 
wad rozwojowych [8]. Objawiają się one: bólem głowy (32,6%), napa-
dami drgawek (26,5%), udarem mózgu z niedowładem i niedoczuli-
cą (16,3%) oraz aseptycznym zapaleniem opon mózgowych (8,2%), 
wywołanych uciskiem na sąsiadujące struktury nerwowo-naczynio-
we [9]. W przypadku rozpoznania powikłań wewnątrzczaszkowych 
postępowanie polega na: kraniotomii z resekcją wewnątrzczaszkowej 
tkanki skórnej oraz zamknięciu ubytków lub otwartej rynoplastyce 
z następczą kraniotomią. Otwarta rynoplastyka zapewnia najlepszy 
dostęp operacyjny i efekt kosmetyczny [6].

Oprócz objawów klinicznych dla rozpoznania TSN kluczowe zna-
czenia mają badania obrazowe, takie jak: TK lub MRI. Obrazowanie 
przedoperacyjne jest niezbędne dla chirurga planującego zabieg. 
Obrazy radiologiczne nie tylko uwidaczniają patologiczne tkan-
ki, ale również potwierdzają lub wykluczają obecność zmian we-
wnątrzczaszkowych. Skuteczną metodą leczenia TSN jest radykal-
na resekcja chirurgiczna. Cel zabiegu stanowi całkowite wycięcie 
torbieli, aby zapobiec nawrotom i zniekształceniom nosa. Opisa-
no wiele dostępów chirurgicznych: rynotomię boczną, rynotomię 
poprzeczną, otwartą rynoplastykę, poziome cięcie nosowo-czoło-
we, odwrócone cięcie U-kształtne itd. [2]. Wybór dostępu zależy 
bezpośrednio od indywidualnych cech TSN u danego pacjenta.

Nasz przypadek ilustruje specyfikę lokalizacji torbieli skórzastych 
oraz konieczność badań obrazowych w ocenie dzieci z TSN. Po-
kazuje on również znaczenie ograniczonej rynoplastyki dla uzy-
skania dobrych efektów kosmetycznych.

została opublikowana przez Littlewood w 1961 r. Opiera się ona 
na koncepcji embriogenezy przegrody nosa ze środkowej warstwy 
ektodermy i dwóch warstw tkanki chrzęstnej.

Najbardziej precyzyjnego opisu dostarcza teoria przestrzeni przed-
nosowej Grunwalda, określana również jako: teoria nosowa Pratta 
lub teoria czaszkowa Bradleya. Zgodnie z nią przestrzeń przedno-
sowa znajduje się między torebką nosową (prekursorem przegrody 
i chrząstek nosa) a kośćmi nosowymi i powstaje w wyniku nieprawi-
dłowego rozwoju embriologicznego podczas zrastania się i kostnienia 
powyższych struktur. W efekcie przestrzeń przednosowa nie może 
ulec prawidłowemu zamknięciu, co uznaje się za przyczynę powsta-
wania TSN [4]. Histologicznie torbiel skórzasta składa się z włókni-
stej torebki wyścielonej nabłonkiem płaskim wielowarstwowym oraz 
przydatków, takich jak: mieszki włosowe, gruczoły łojowe i potowe.

Wszystkie torbiele skórzaste są wrodzone. Najczęściej rozpozna-
je się je w dzieciństwie (w wieku 3 lat) lub w okresie dojrzewania, 
gdy dochodzi do rozwoju objawów. Z TSN rzadko mogą współ-
występować inne wrodzone wady rozwojowe, takie jak: rozszczep 
podniebienia, rozszczep wargi, atrezja przełyku, mikrocefalia, hi-
perteloryzm lub wady serca i nerek. Takie połączenia występują 
w 25–30% przypadków [5].

Na TSN wskazuje izolowane zniekształcenie grzbietu nosa lub 
obecność przetoki uchodzącej na skórze. Objawem patognomo-
nicznym jest obecność włosów w świetle przetoki. Występuje on 
jednak rzadko – tylko u 15–20% pacjentów. Częściej głównymi ob-
jawami są: wyciek ropy lub treści serowatej z przetoki, powstanie 
ropni, które mogą prowadzić do zapalenia kości i deformacji nosa. 
Przebieg kliniczny torbieli nosa zależy od występowania zakażeń. 
Torbiele skórzaste rozwijają się powoli, jednak ich wzrost może 
znacznie przyspieszyć po urazie nosa. Rzadko obserwuje się ro-
pienie z pęknięciem torbieli, co prowadzi do powstania przetoki. 
W przypadku lokalizacji na kościach nosowych otwór przetoki jest 
zwykle umiejscowiony w okolicy kąta wewnętrznego oka. Ubytek 

ryc. 6a., 6b., 6c.  Pacjent 2 lata po zabiegu.
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