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STRESZCZENIE:    Wstęp: Celem pracy była ocena użyteczności narzędzi piezoelektrycznych w chirurgii krtani i wykazanie, że narzędzia te mogą 
być wykorzystane do wykonywania dowolnego kształtu cięć w obrębie chrząstek krtani.  

  Materiały i metody: U 34 pacjentów hospitalizowanych w Klinice Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko - Dentystycznego 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2014-2016 zostały przeprowadzone operacje w obrębie krtani z użyciem 
noża piezoelektrycznego. U 30 pacjentów została wykonana laryngektomia częściowa z powodu raka krtani bądź raka zachył-
ka gruszkowatego. 4 pacjentów miało wykonane poszerzanie światła krtani z powodu zwężenia krtani. Tnąca końcówka piezo-
elektryczna został użyta do wykonania tyreotomii pionowej, nacięć lub resekcji chrząstki tarczowatej podejrzanej o naciek no-
wotworowy w celu poszerzenia światła krtani.

  Wyniki: Narzędzia piezoelektryczne mogą być zastosowane w  chirurgii chrząstek krtani. Chrząstki krtani, w  szczególności 
chrząstka tarczowata, mogą być przecinane w dowolnych kształtach i rozmiarach przy użyciu tnącej końcówki narzędzia pie-
zoelektrycznego. Ponadto mogą one posłużyć do wykonania precyzyjnych cięć chrząstek nie powodując destrukcji okolicznych 
tkanek.

  Wnioski: Narzędzia piezoelektryczne są użytecznymi narzędziami w operacjach plastycznych w obrębie chrząstek krtani. Wy-
mienne końcówki rękojeści narzędzi piezoelektrycznych dostępne w różnych kształtach i rozmiarach pozwalają na resekcje 
chrząstki w dowolnych miejscach i konfiguracjach. Nasze obserwacje wykazują, że narzędzia piezoelektryczne mogą być wy-
korzystane w trakcie wykonywania operacji częściowych krtani oraz leczenia zwężeń krtani. Dotychczasowe piśmiennictwo an-
glojęzyczne nie opisuje zastosowania tego typu narzędzi w chirurgii krtani. Dlatego też konieczne są dalsze obserwacje, co do 
skuteczności zastosowanych metod leczniczych z użyciem narzędzi piezoelektrycznychm.

SŁOWA KLUCZOWE:   narzędzia piezoelektryczne, chrząstki krtani, laryngektomia częściowa, zwężenie krtani

ABSTRACT:   Objective: The aim of the study was to estimate usability of the piezoelectric knife in larynx surgery. Prove that the piezoelectric 
staff can be used to do any different shape incision within the larynx cartilages.

  Material and methods: 34 patients hospitalized in our Department in 2014-2016 were enrolled in our study. 24 patients went 
vertical partial laryngectomy and 1 patient went horizontal partial laryngectomy because of larynx cancer. 5 patients went par-
tial laryngectomy because of low stage of piriformis recess cancer. Piezoelectric staff was used to do thyroidectomy and resec-
tion of thyroid cartilage suspected of carcinomatosis infiltration. The rest 4 patients had done widening of larynx lumen due to 
larynx stenosis. The piezoelectric tool was used to do different incision or resection within the larynx cartilages in case of widen-
ing lumen of larynx.

  Results: The larynx cartilages, especially thyroid cartilage could be cut in different shapes using piezoelectric tools. The usage of 
this equipment causes the minimal loss and small destruction of local healthy tissues.

  Conclusions: Piezoelectric instrument is useful instrument suit to operate within larynx cartilages. Exchangeable tip 
available in different shapes enables different resections of cartilages. Using the piezoelectric staff, we can remove 
pathological tissue with minimal local destruction. Our observation shows that larynx operation with usage of the pi-
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WSTĘP

Zjawisko piezoelektryczne zostało opisane po raz pierwszy 
w 1880 r. przez francuskich fizyków - braci Pierre’a i Jacques’a Cu-
rie. Stwierdzili oni, że na powierzchni piezoelektryków, takich 
jak kwarc, turmaliny czy materiały ceramiczne, poddawanych 
działaniu zewnętrznych naprężeń mechanicznych dochodzi do 
gromadzenia się ładunków elektrycznych. Rok później Gabriel 
Lippmann omówił odwrotne zjawisko piezoelektryczne, pole-
gające na odkształcaniu się kryształów piezoelektrycznych pod 
wpływem prądu elektrycznego. Powyższe zjawiska wykorzysty-
wane są w narzędziach piezoelektrycznych używanych w medy-
cynie. Energia elektryczna przyłożona do odpowiedniej tkanki 
zostaje przekształcona w falę ultrasonograficzną (zakres często-
tliwości wynosi 25-29kHz, a amplitudy 60-200ɰm), co generuje 
moc (ok. 5W) i pozwala na modelowanie tkanki, czyli  jej cięcie 
[1]. Po raz pierwszy tego typu urządzenia zostały zastosowane 
w medycynie w 1988 r. przez Tomaso Vercellotti’ego w implan-
tologii stomatologicznej. Wykazał on, że użycie mikrowibracji 
pozwala na wykonywanie selektywnych cięć zmineralizowanych 
tkanek, bez niszczenia okolicznych struktur [2]. Poza implanto-
logią, piezochirurgia znalazła zastosowanie w różnych innych 
zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, m.in. usuwa-
niu zębów trzonowych, ankylotycznych czy zatrzymanych [3]. 
Dodatkowo technika ta wykorzystywana jest w chirurgii szczę-
kowo-twarzowej m.in. do wykonywania osteotomii kości twa-
rzy czy operacji ortognatycznych [3-5]. Innymi specjalizacjami 
stosującymi tego typu narzędzia są: ortopedia (m.in. mikrochi-
rurgia dłoni), neurochirurgia (m.in. wykonywanie kraniotomii 
czy laminektomii) oraz nefrologia (m.in. rozkruszanie kamieni 
nerkowych) [6-11]. Narzędzia te dodatkowo znajdują szerokie 
zastosowanie w operacjach otorynolaryngologicznych tj.: ry-
noseptoplastykach, wytwarzaniu dostępów do zatok przynoso-
wych, operacjach w obrębie ucha środkowego, redukcji wyrost-
ka rylcowatego w zespole Eagle’a, a także w usuwaniu kamieni 
ślinianek [5, 10, 12-17]. 

Dotychczas chirurgia piezoelektryczna w nomenklaturze medycz-
nej jest jednoznaczna z chirurgią piezoelektryczną tkanki kostnej. 
Dostępne piśmiennictwo anglojęzyczne nie opisuje zastosowania 
narzędzi piezoelektrycznych w chirurgii chrząstek krtani. W na-
szej pracy chcemy wykazać, że urządzenia piezoelektryczne mogą 
mieć szersze zastosowanie. Oprócz chirurgii w obrębie tkanek 
kostnych urządzenia te mogą być używane w leczeniu operacyj-
nym chrząstek. Doświadczenia naszej Kliniki zebrane są na pod-

stawie operacji przeprowadzanych w obrębie chrząstek krtani, 
głównie chrząstki tarczowatej.

MATERIAŁY I METODY

W latach 2014-2016 w Klinice Otorynolaryngologii Wydziału Le-
karsko – Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego zostały przeprowadzone zabiegi operacyjne w obrębie krtani 
z użyciem narzędzi piezoelektrycznych. Do grupy badanej włą-
czono 34 pacjentów. U 25 z nich została wykonana laryngektomia 
częściowa z powodu raka krtani. Włączono tu 23 mężczyzn oraz 2 
kobiety. Średni wiek pacjenta wynosił 63 lata. Rozległość raka gło-
śni oszacowana była na T2-T3 w klasyfikacji TNM według AJCC. 
Kolejnych 5 pacjentów miało wykonaną resekcję guza oraz laryn-
gektomię częściową z powodu raka zachyłka gruszkowatego na-
ciekającego krtań. Włączono tu 3 mężczyzn oraz 2 kobiety. Śred-
ni wiek pacjenta wynosił 59 lat. Rozległość raka gardła dolnego 
zakwalifikowana była jako T1-T2 w klasyfikacji TNM wg AJCC.  
Pozostałych 4 pacjentów miało wykonane poszerzanie światła 
krtani z powodu zwężenia krtani. Do grupy tej włączono 3 męż-
czyzn i 1 kobietę. Średni wiek pacjenta wynosił 34 lata. [Tabela I]. 

Podstawowy zestaw urządzenia piezoelektrycznego składa się 
z przetwornika piezoelektrycznego, układu chłodzącego oraz noża 
piezoelektrycznego. Dostępna jest cała gama końcówek rękojeści 
narzędzia piezoelektrycznego w różnych kształtach i rozmiarach. 
Końcówki możemy podzielić na tnące, gładkie czy szlifujące. Po-
nadto urządzenie to może funkcjonować w wielu trybach pracy: 
niskiej, wysokiej lub bardzo wysokiej oscylacji w zależności od 
twardości tkanki, w jakiej wykonuje się zabieg.

We wszystkich typach operacji wykonanych w naszej Klinice został 
użyty sprzęt piezoelektryczny firmy Carlo di Giorgii. Posłużył on 
do wykonania różnego rodzaju nacięć lub resekcje chrząstek krtani.

WYNIKI

U 24 pacjentów z rakiem głośni wykonano laryngektomię czę-
ściową pionową, a u 1 poziomą. Narzędzie piezoelektryczne 
posłużyło do wykonania tyreotomii pionowej bądź poziomej 
Dodatkowo, 7 z wyżej opisywanych chorych miało resekowaną 
częściowo chrząstkę tarczowatą podejrzaną o naciek nowotwo-
rowy. Kolejnych 5 pacjentów z rakiem zachyłka gruszkotawate-

ezoelectric knife is safe and effective. Current English literature does not describe usage piezoelectric tools in larynx 
surgery. It is essential to do more observation about that type of operations..
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go podczas operacji usunięcia guza miało resekowany fragment 
krtani podejrzany o naciek raka. U pozostałych 4 pacjentów ze 
zwężeniem krtani wykonano różnokształtne nacięcia chrzą-
stek krtani poszerzające światło krtani. Typy możliwych resek-
cji chrząstki tarczowatej przedstawiono na rycinie 1. Chrząstki 
w obrębie krtani, a w szczególności chrząstka tarczowata mogą 
być przecinane w dowolnych miejscach i kształtach przy użyciu 
narzędzi piezoelektrycznych. W trakcie użytkowania narzędzi 
piezochirurgicznych zaobserwowaliśmy znikome uszkodzenie 
okolicznych zdrowych tkanek. Tnąca końcówka narzędzia nie 
niszczyła naczyń, nerwów ani mięśni. Wymienne różnokształtne 
końcówki pozwoliły na wykonywanie wyselekcjonowanych cięć 
i resekcji nawet o bardzo małych rozmiarach. U pacjentów nie 
odnotowaliśmy powikłań pooperacyjnych. Zaobserwowaliśmy 
prawidłowe gojenie się rany pooperacyjnej.

DYSKUSJA

Chirurgia piezoelektryczna znalazła praktyczne zastosowanie 
w medycynie pod koniec lat 80-tych XX w. Wykorzystywana 
początkowo w operacjach chirurgii stomatologicznej, znalazła 
wkrótce zastosowanie w chirurgii szczękowo-twarzowej, neu-
rochirurgii, ortopedii czy otorynolaryngologii [1, 3, 5-8, 11-17]. 

Krtań jest narządem, w którym każdy element odgrywa ogromną 
rolę w pełnieniu odpowiedniej funkcji (oddechowej, fonacyjnej, 
obronnej lub odruchowej). Resekcja nawet niewielkich fragmen-
tów może zaburzyć jej prawidłowe funkcjonowanie. Dlatego też, 
ważne jest by usuwać jak najmniejszą ilość tkanek, jeżeli zacho-
dzą ścisłe do tego wskazania. 

Do tej pory, w dostępnym piśmiennictwie narzędzia piezochi-
rurgiczne wykorzystywane były jedynie w operacjach tkanki 
kostnej. Zaobserwowaliśmy, że podobnie jak kość, chrząstka 
jest materiałem piezoelektrycznym i może być modelowana przy 

użyciu piezonarzędzi. Tkanki miękkie nie są materiałami piezo-
elektrycznymi przez co nie są nie ulegają odkształceniu i uszko-
dzeniu. Dzięki temu zjawisku narzędzie przecina tylko wybrane 
tkanki, w tym przypadku jedynie chrząstki, przy minimalnym 
ryzyku uszkodzenia okolicznych nerwów, naczyń czy błony ślu-
zowej. Główną zaletą narzędzi piezoelektrycznych wykorzysty-
waną w operacjach w zakresie krtani jest ich małoinwazyjność. 
W porównaniu do klasycznych operacji z użyciem pił czy wier-
teł, wszystkie tkanki niszczone są nieselektywnie przy użyciu siły 
mechanicznej [2, 18]. W zestawie narzędzi piezoelektrycznych 
dostępna jest cała gama różnorodnych końcówek o odmiennych 
rozmiarach i kształtach co pozwala na wykonywanie bardzo pre-
cyzyjnego, wyselekcjonowanego i bezpiecznego cięcia chirur-
gicznego. Dzięki temu usuwane są tylko niezbędne fragmenty 
chrząstki. Ponadto urządzenia piezoelektryczne generują niższą 
temperaturę i makrowibracje w miejscu operowanym. Wytworze-
nie mniejszej temperatury obniża ryzyko termicznego niszczenia 
okolicznych tkanek [2]. Podczas używania tego typu narzędzi 
wytwarzane zostają mniejsze makrowibracje, które powodują 
mniejszą oscylację ruchów końcówki tnącej i przez to nieznacz-
na destrukcję okolicznych tkanek. Mniejsze makrowibracje po-
prawiają komfort pracy chirurga. Poprzez fakt zmniejszonego 
przenoszenia drgań rękojeści narzędzia na dłoń trzymającego je 
chirurga, narzędzie w mniejszym stopniu oddziaływają na na-
czynia krwionośne kończyny górnej operatora i obniża ryzyko 
wystąpienia zespołu Reynauda [1]. Powyższe dane potwierdza-
ją się w naszych obserwacjach. Kolejną zaletą tego typu sprzętu 
jest generowania mikrowibracje oraz indukcja zjawiska kawitacji 
w operowanym, które prowadzą do usuwania krwi z pola opera-
cyjnego. Zjawiska te zapewniają uzyskanie dobrej widoczności 
w operowanym polu, minimalizację utraty krwi oraz skrócenie 
czasu operacji [2, 18]. W badaniach doświadczalnych na zwie-
rzętach wykazano szybsze gojenie i formowanie nowej kości 
przy zastosowaniu narzędzi piezoelektrycznych w porównaniu 
do konwencjonalnych narzędzi [2]. Promieniowanie ultradźwię-
kowe wytwarzane przez narzędzia piezoelektryczne rozchodząc 

Tab. I. Charakterystyka grupy pacjentów. 

RODZAJOPERACJI
CHARAKTERYSTYKA 

LARYNGEKTOMIA 
CZĘŚCIOWA  PIONOWA/
HORYZONTALNA

LARYNGEKTOMIA 
CZĘŚCIOWA – 
INNA

POSZERZENIE 
ŚWIATŁA 
KRTANI

Rozpoznanie
Rak krtani Rak zachyłka 

gruszkowatego
Wiotkość 
krtani lub zwę-
żenie krtani

Liczba pacjentów 25 5 4
Płeć
Mężczyźni 23 3 3
Kobiety 2 2 1
Wiek 
Rozpiętość wieku 43–83 lat 54–66 lat 25–50 lat
Średni wiek 
(w latach) 64,36 59,40 33,25

Ryc. 1.  Rodzaje nacięć chrząstek: możliwe linie cięcia oraz resekcja fragmentów chrząst-
ki w operacjach częściowych krtani (A–E) oraz F poszerzaniu światła krtani (F).
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WNIOSKI

Narzędzia piezoelektryczne są w naszej opinii użytecznymi narzę-
dziami do wykonywania operacji plastycznych w obrębie chrzą-
stek krtani. Dostępne w zestawie wymienne końcówki narzędzia 
o różnych kształtach i rozmiarach pozwalają na resekcje chrząstki 
w dowolnych miejscach i kształtach. Wstępne obserwacje sugeru-
ją, że leczenie operacyjne krtani z użyciem tych narzędzi jest bez-
pieczną i skuteczną metodą leczenia zwężeń krtani oraz może być 
ono wykorzystane podczas wykonywania operacji częściowych 
krtani. Konieczne są dalsze obserwacje, co do skuteczności narzę-
dzi piezoelektrycznych w zastosowanych metodach operacyjnych.

się w płynnym środowisku powodują dezynfekcję operowanego 
pola, przez co zmniejsza się liczba zakażeń i zmian zapalnych 
pooperacyjnych [18]. U pacjentów operowanych w naszej Kli-
nice zaobserwowaliśmy prawidłowe, niepowikłane gojenie się 
tkanek pooperacyjnych. Nie zaobserwowano nieprawidłowości 
w gojeniu w miejscu nacięć chrząstki.

Powyższe cechy pozwalają na precyzyjne usuwanie chrząstek 
podejrzanych o naciek nowotworowy, wykonywanie odpowied-
nich cięć mających na celu zmianę szkieletu rusztowania krtani 
lub biopsji niewielkich fragmentów chrzęstnych oraz przeprowa-
dzania operacji tyreoplastycznych.
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