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Ocena głębokości stropu sitowia oraz długości płytki 
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wyrostka haczykowatego i tętnicy sitowej przedniej  
w oparciu o wielopłaszczyznowe rekonstrukcje 
tomografii komputerowej
Estimation of ethmoid roof depth and length of lateral lamella of 
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anterior ethmoid artery in multiplanar reconstructions of Computed 
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STRESZCZENIE:    Cel: Celem niniejszego badania jest ocena położenia tętnicy sitowej przedniej (TSP) względem górnego przyczepu wyrostka 
haczykowatego (GPWH) oraz położenia wyżej wymienionych struktur względem płytki bocznej blaszki sitowej (PBBS)  
w oparciu o wielopłaszczyznowe (tj. wykonywane w płaszczyznach: czołowej, osiowej i strzałkowej) rekonstrukcje tomografii 
komputerowej. Dokonaliśmy pomiarów głębokości dołu opuszki węchowej oraz długości płytki bocznej blaszki sitowej,  
a także wyznaczyliśmy najwyższy punkt przyczepu wyrostka haczykowatego. Powyższe wymiary porównaliśmy względem 
przedniej, bocznej i przyśrodkowej granicy zachyłka czołowego [4, 6].

  Metody: Wszystkie badania TK przeprowadzono przy pomocy 320-rzędowego tomografu Aquilion ONE (Canon Medical 
Systems, Otawara, Japonia). Rekonstrukcje w płaszczyznach osiowej, czołowej i strzałkowej wykonano przy użyciu 
przeznaczonego do tego celu oprogramowania stacji roboczej (Vitrea Enterprise Suite, wersja 6.7; Vital Images, Minnetonka 
USA). Do analiz wykorzystano oprogramowanie Statistica 13, przy czym wyniki uznawano za istotne statystycznie na poziomie 
p < 0,05. 

  Wyniki: W grupie mężczyzn najczęstszymi typami wyrostka haczykowatego wg klasyfikacji Landsberga-Friedmana były: typ 
I (30,77% przypadków), typ II (30,77% przypadków), typ III (26,92% przypadków), typ VI (7,69% przypadków), typ V (3,85%) 
i typ IV (0% przypadków). Z kolei w grupie kobiet najczęstsze typy wyrostka haczykowatego wg klasyfikacji Landsberga- 
Friedmana to: typ III (44,12% przypadków), typ II (32,35% przypadków), typ I (8,82% przypadków), typ V (8,82% przypadków), 
typ IV (5,88% przypadków) i typ VI (0% przypadków). Mediana długości płytki bocznej blaszki sitowej (PBBS) w wymiarze 
przednio-tylnym wyniosła 13 mm po obu stronach, co odpowiada typowi II wg klasyfikacji Yeniguna. Mediana głębokości 
stropu sitowia w górno-dolnym wymiarze PBBS wyniosła po obu stronach 5 mm, co odpowiada typowi II wg klasyfikacji 
Kerosa. Średnia odległość między tętnicą sitową przednią a górnym przyczepem wyrostka haczykowatego to około 9,73 mm  
i 9,16 mm odpowiednio po prawej i lewej stronie.

  Wnioski: Ocena położenia TSP, GPWH oraz konfiguracji przedniej części podstawy czaszki w wielopłaszczyznowych 
rekonstrukcjach TK przyczynia się do optymalizacji wyników operacji zatok czołowych.

SŁOWA KLUCZOWE: płytka boczna blaszki sitowej, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe, tętnica sitowa przednia, tomografia komputerowa, wyrostek  
 haczykowaty 

ABSTRACT:    Objectives: The aim is to assess the relationship of the anterior ethmoid artery with the upper attachment of the uncinate 
process and their relation with the lateral lamella of the cribriform plate in multiplanar reconstructions (i.e. coronal, axial and 
sagittal) of Computed Tomography. We measured the depth of the olfactory fossa, the length of the LLCP and determined the 
most superior attachment of the uncinate process, which designates boundaries of the frontal recess anteriorly, laterally and 
medially [4, 6]. 

  Methods: All CT examinations were performed with the 320-detector Aquilion ONE CT scanner (Canon Medical Systems, 
Otawara, Japan). Axial, coronal, sagittal reconstruction were performed with dedicated workstation software (Vitrea 
Enterprise Suite, version 6.7; Vital images, Minnetonka USA). The Statistica13 software was used for analysis and the results 
were considered statistically significant at the level of P < 0.05. 
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METODY 

Dokonano retrospektywnej analizy badań tomograficznych (TK) 
wykonywanych w Centrum Medycznym TMS Diagnostyka  
(Białystok, Polska) w latach 2019–2020. 

Wszystkie badania TK przeprowadzono przy pomocy 320-rzę-
dowego tomografu Aquilion ONE (Canon Medical Systems,  
Otawara, Japonia). Były one wykonane bez wzmocnienia kontra-
stowego w pozycji leżącej na plecach w płaszczyznach osiowych, 
prostopadle do podniebienia twardego. Zakres skanowania obej-
mował czaszkę od zatoki czołowej do żuchwy. Akwizycję danych 
TK wykonywano przy pomocy skanu objętościowego z pojedynczą 
rotacją przy następujących parametrach technicznych: 120 kV, 150 
mA, ładunek efektywny 75 mAs, czas obrotu 0.5 s, grubość prze-
kroju 0.5 mm, pole widzenia (FOV) 220 mm2. 

Wszystkie zestawy danych zostały zrekonstruowane przy użyciu 
osobnych „okien” dla kości i tkanki miękkiej. Rekonstrukcje w płasz-
czyznach osiowej, czołowej i strzałkowej wykonano przy użyciu 
przeznaczonego to tego celu oprogramowania stacji roboczej (Vi-
trea Enterprise Suite, wersja 6.7; Vital Images, Minnetonka, USA). 

U wszystkich sześćdziesięciorga (60) pacjentów (26 mężczyzn, 34 
kobiet) w średniej wieku 43 lata wykonano badania tomografii kom-
puterowej z rekonstrukcjami wielopłaszczyznowymi (w płaszczy-
znach: osiowej, czołowej, strzałkowej). Do badania włączano osoby 
spełniające kryteria, tj.: brak wrodzonych lub nabytych deformacji 
podstawy czaszki i zatok przynosowych, ujemny wywiad w zakre-
sie wcześniejszych operacji lub urazów zatok, wiek w momencie 
badania > 18 lat. Kryteria wykluczenia obejmowały: apoplazję za-
tok przynosowych, rozległe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok  
z polipami nosowymi, uraz twarzy lub operacja zatok w wywiadzie. 
Wszystkie dane osobowe pacjentów zostały poddane anonimizacji. 

Wyniki badań TK zostały sprawdzone i zinterpretowane przez 
dwóch niezależnych specjalistów – laryngologa (G. Berger)  
i radiologa (V. Grinevych). W badaniu wykorzystano kryteria Ke-
rosa, tj. ocenę głębokości PBBS w stropie sitowia (typ 1: 0–3 mm; 
typ 2: 4–7 mm; typ 3: 8–16 mm) [7], zaś w ocenie długości PBBS  
w wymiarze przednio-tylnym wykorzystano kryteria Yeniguna  
(typ 1: 6–10 mm; typ 2: 11–15 mm; typ 3: 16–20 mm) [8]. W wielo-
płaszczyznowych rekonstrukcjach obrazów TK przednio-tylny wy-
miar PBBS na skanach w projekcji osiowej oceniano pomiędzy TSP  
w kierunku przednim a położeniem grzebienia koguciego. 

Analizie poddano stosunki między konfiguracją przedniej czę-
ści podstawy czaszki (kryteria Kerosa i Yeniguna) a trajektorią  
przebiegu TSP i lokalizacją GPWH. 

WYKAZ SKRÓTÓW

FESS – czynnościowo-endoskopowa chirurgia zatok przynosowych 
GPWH – górny przyczep wyrostka haczykowatego 
PBBS – płytka boczna blaszki sitowej 
PMR – płyn mózgowo-rdzeniowy 
RWP – rekonstrukcje wielopłaszczyznowe 
TK – tomografia komputerowa 
TSP – tętnica przednia sitowa 
WH – wyrostek haczykowaty

 
WPROWADZENIE

Endoskopowy dostęp chirurgiczny do zatoki czołowej poprze-
dzony jest usunięciem górnej części przyczepu wyrostka haczy-
kowatego (WH) [1]. W przypadku konfiguracji przedniej części 
podstawy czaszki typu III wg klasyfikacji Kerosa lub typu III wg 
klasyfikacji Yeniguna, usuniecie w kierunku przyśrodkowym 
górnego przyczepu wyrostka haczykowatego (GPWH) może 
spowodować złamanie płytki bocznej blaszki sitowej (PBBS). 
To z kolei może skutkować niezamierzonym wyciekiem płynu 
mózgowo-rdzeniowego (PMR). Ponadto, prawdopodobieństwo 
wycieku PMR podczas zabiegów chirurgicznych wzrasta przy 
zwiększonej długości i większym nachyleniu płytki bocznej 
blaszki sitowej (PBBS). Dodatkowym utrudnieniem z chirur-
gicznego punktu widzenia jest krwawienie z tętnicy przedniej 
sitowej (TSP), zaburzające wizualizację okolicy zatoki czoło-
wej. TSP przebiega poprzecznie w różnej odległości od stropu 
sitowia, następnie przechodzi przez PBBS i wchodzi do wnę-
trza dołu opuszki węchowej. Z tego powodu należy zwrócić 
szczególną uwagę na usuwanie GPWH, ponieważ ta struktura 
anatomiczna umiejscowiona jest przednio względem zachyłka 
czołowego [2]. Niedbałość przy usuwaniu GPWH może również 
stwarzać przeszkody dla naturalnego funkcjonowania zatoki 
czołowej. Zrozumienie fizjologii okolicy zatoki czołowej pozwa-
la na uzyskiwanie lepszych wyników operacji chirurgicznych  
w obszarze czołowym. Messerklinger i wsp. [3] po raz pierwszy 
podkreślili, że zatoka czołowa jest unikalną strukturą, w której 
zachodzi recyrkulacja śluzu. Śluz przesuwa się wzdłuż bocznej 
ściany zatoki, po czym skręca dośrodkowo po dnie zatoki i spły-
wa wzdłuż bocznej ściany zachyłka czołowego. Po wpłynięciu 
do zachyłka czołowego, przyścienna wydzielina śluzowa jest 
w 60% kierowana do części przedniej zatoki [3, 4]. Przedope-
racyjne rekonstrukcje wielopłaszczyznowe (RWP) TK są gwa-
rantem dokładności w szacowaniu anatomii obszaru czołowego 
[5]. Radiologicznymi punktami orientacyjnymi dla TSP są, np.: 
bruzda sitowa w pionowej części blaszki sitowej oraz wcięcie 
sitowe w przyśrodkowej ścianie oczodołu [6].

  Results: The most frequent types of UP according to Landsberg-Friedman criteria in the group of men are: type I – 30.77%, 
type II – 30.77%, type III – 26.92%, type VI – 7.69%, type V – 3.85%, type IV – 0%. In women’s group: type III – 44.12%, type 
II – 32.35%, type I – 8.82%, type V – 8.82%, type IV – 5.88%, type VI – 0%. The median LLCP length in the anterior-posterior 
dimension is 13 mm i.e. Yenigun type II on both sides. The median value of depth in the superior-inferior dimension of LLCP 
in the ethmoid roof is 5 mm i.e. Keros type II on both sides. The mean distance between AEA and UAUP is approximately 9.73 
mm and 9.16 mm on the right and left side respectively. 

  Conclusions: The assessment of AEA,UAUP and configuration of the anterior skull base in CT multiplanar reconstructions 
contributes to optimizing the results of frontal sinus surgery. 

KEYWORDS:  anterior ethmoid artery, computed tomography, lateral lamella of the cribriform plate, multiplanar reconstructions, uncinate  
 process
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Pomiarami objęto: 
1. GPWH zgodnie z kryteriami Landsberga i Friedmana [9]  

(w płaszczyznach czołowej i strzałkowej),
2. długość PBBS w wymiarze przednio-tylnym, zgodnie z kryteriami 

Yeniguna (w płaszczyźnie osiowej) [8],
3. głębokość PBBS w stropie sitowia zgodnie z kryteriami Kerosa  

w wymiarze górno-dolnym (w płaszczyźnie czołowej) [7],
4. odległość między TSP a GPWH (w płaszczyźnie strzałkowej). Punk-

tem odniesienia w pomiarach odległości między TSP a GPWH był 
punkt, w którym GPWH przebiegał poziomo względem przedniej 
części podstawy czaszki. 

ANALIZA STATYSTYCZNA

Do analizy statystycznej użyto oprogramowania Statisti-
ca 13 (TIBCO Software Inc.). Do wyznaczenia różnic mię-
dzy grupami wykorzystano test U Manna-Whitney’a, zaś do 
wielokrotnych porównań średnich rang dla wszystkich prób  
(w przypadku większej liczby grup) – nieparametryczny test 
rang ANOVA Kruskalla-Wallisa. W celu przeanalizowania siły 
korelacji między zmiennymi ilościowymi obliczono współ-
czynniki korelacji rang Spearmana. Wyniki uznano za istotne  
statystycznie dla p < 0,05. 

ZMIENNA N ŚREDNIA (MM) MEDIANA (MM) MINIMUM (MM) MAKSIMUM (MM) DOLNY KWARTYL GÓRNY KWARTYL

Keros – str. prawa 60 5,13 5,00 1,00 11,00 4,00 7,00

Keros – str. lewa 60 5,17 5,00 1,00 11,00 3,00 6,50

Yenigun – str. prawa 60 12,95 13,00 6,00 20,00 11,00 15,00

Yenigun – str. lewa 60 13,13 13,00 3,00 20,00 12,00 15,00

Wiek 60 43,62 41,00 18,00 82,00 33,00 52,00

TSP-GPWH – str. prawa 60 9,73 10,00 2,00 15,00 8,00 13,00

TSP-GPWH – str. lewa 60 9,17 9,50 2,00 15,00 7,00 11,00

ZMIENNA PŁEĆ N ŚREDNIA 
(MM)

MEDIANA 
(MM)

MINIMUM
(MM)

MAXIMUM
(MM)

KWARTYL
DOLNY

KWARTYL
GÓRNY

Keros – str. prawa mężczyźni 26 5,84 6,00 1,00 11,00 4,00 7,00

Keros – str. lewa mężczyźni 26 5,96 6,00 2,00 11,00 5,00 8,00

Yenigun – str. prawa mężczyźni 26 12,69 12,50 9,00 18,00 11,00 15,00

Yenigun – str. lewa mężczyźni 26 12,73 12,00 8,00 19,00 11,00 15,00

Wiek mężczyźni 26 36,38 35,00 18,00 60,00 27,00 45,00

TSP-GPWH – str. prawa mężczyźni 26 8,96 8,00 4,00 14,00 6,00 12,00

TSP-GPWH – str. lewa mężczyźni 26 8,96 9,50 2,00 14,00 7,00 11,00

Keros – str. prawa kobiety 34 4,59 4,50 1,00 8,00 4,00 6,00

Keros – str. lewa kobiety 34 4,56 4,00 1,00 9,00 3,00 6,00

Yenigun – str. prawa kobiety 34 13,15 13,50 6,00 20,00 11,00 15,00

Yenigun – str. lewa kobiety 34 13,44 13,00 3,00 20,00 12,00 15,00

Wiek kobiety 34 49,15 45,00 26,00 82,00 39,00 62,00

TSP-GPWH – str. prawa kobiety 34 10,32 10,00 2,00 15,00 9,00 13,00

TSP-GPWH – str. lewa kobiety 34 9,32 9,50 4,00 15,00 7,00 11,00

Tab. I.  Analiza statystyczna. Wyniki uznano za istotne statystycznie dla p < 0,05.

Tab. II.  Analiza statystyczna skorelowana z wiekiem i płcią.
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WYNIKI

1. W grupie 26 mężczyzn najczęstszymi typami WH w klasyfi-
kacji Landsberga-Friedmana były: typ I (30,77% przypadków), 
typ II (30,77% przypadków), typ III (26,92% przypadków), typ 
VI (7,69% przypadków), typ V (3,85%) i typ IV (0% przypad-
ków), zaś w grupie kobiet najczęstszymi typami WH w klasy-
fikacji Landsberga-Friedmana były: typ III (44,12% przypad-
ków), typ II (32,35% przypadków), typ I (8,82% przypadków), 
typ V (8,82% przypadków), typ IV (5,88% przypadków) i typ 
VI (0% przypadków);

2. Mediana długości PBBS w wymiarze przednio-tylnym po stronie 
prawej wyniosła 13 mm (zakres 6–20 mm), co odpowiada typowi 
II wg klasyfikacji Yeniguna. Po stronie lewej mediana długości 
PBBS w wymiarze przednio-tylnym wyniosła 13 mm (zakres 
3–20 mm), co odpowiada typowi II wg klasyfikacji Yeniguna;

3. Mediana głębokości w stropie sitowia w górno-dolnym wymia-
rze PBBS zgodnie z kryteriami Kerosa wyniosła 5 mm (zakres 
1–11 m), co odpowiada typowi II wg klasyfikacji Kerosa odpo-
wiednio po prawej i lewej stronie;

4. Średnia odległość między TSP a GPWH wyniosła około 9,73 
mm (zakres 2–15 mm) po stronie prawej i 9,16 mm (zakres 
2–10 mm) po stronie lewej. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW

TSP wywodzi się z tętnicy ocznej i przechodzi przez oczodół między 
mięśniem prostym przyśrodkowym a skośnym górnym. Po opusz-
czeniu oczodołu TSP przechodzi przez strop sitowia i oddaje od-
gałęzienia zaopatrujące jamę nosową i górną część przegrody no-
sowej. Ostatnim odgałęzieniem TSP, odchodzącym po wniknięciu 
do wnętrza dołu opuszki węchowej, jest tętnica oponowa przednia 
[6]. Choć dzieje się tak rzadko, TSP może być, podobnie jak tętnica 
twarzowa lub klinowo-podniebienna, źródłem krwawienia z nosa 
[10]. Bischoff i wsp. [11] zalecają w przypadkach zlokalizowanego 
tylnie krwawienia niepochodzącego z tętnicy klinowo-podniebien-
nej, ligację TSP z dostępu zewnętrznego. Turri-Zanoni i wsp. [12]  
wykazali jednak, że skuteczną metodą likwidacji krwotoku, niewyma-
gającą we wszystkich przypadkach wypreparowania głównego pnia 
TSP, jest bezpośrednia koagulacja przegrodowych odgałęzień TSP 
przy użyciu szczypiec bipolarnych z dostępu wewnątrznosowego. 
Warto zauważyć, że zarówno ligacja TSP z dostępu zewnętrznego, 
jak i embolizacja, stwarzają wysokie ryzyko powikłań pooperacyj-
nych, np. diplopii lub dysfunkcji tętnicy ocznej [13]. Nie zaleca się 
śródoperacyjnej identyfikacji przebiegu TSP podczas czynnościo-
wej endoskopowej chirurgii zatok przynosowych (FESS), lecz jeśli 
przebieg ten jest dokładnie zbadany przedoperacyjnie technikami 

PŁEĆ

TYP I W KLAS. 
LANDSBERGA-
FRIEDMANA 
(górny przyczep do blaszki 
papierowatej)

TYP II W KLAS. 
LANDSBERGA-
FRIEDMANA 
(górny przyczep do tylno-
przyśrodkowej ściany 
komórki grobli nosa)

TYP III W KLAS. 
LANDSBERGA-
FRIEDMANA 
(górny przyczep do 
połączenia między 
małżowiną środkową  
a płytką boczną blaszki 
sitowej)

TYP IV W KLAS. 
LANDSBERGA-
FRIEDMANA 
(górny przyczep do 
podstawy czaszki)

TYP V W KLAS. 
LANDSBERGA-
FRIEDMANA 
(górny przyczep do 
małżowiny środkowej)

TYP VI W KLAS. 
LANDSBERGA-
FRIEDMANA 
(górny przyczep do blaszki 
papierowatej i połączenia 
między małżowiną 
środkową a płytką boczną 
blaszki sitowej)

Mężczyźni 8 
(30,77%)

8 
(30,77%)

7 
(26,92%)

0 
(0,00%)

1 
(3,85%)

2 
(7,69%)

Kobiety 3 
(8,82%)

11 
(32,35%)

15 
(44,12%)

2 
(5,88%)

3 
(8,82%)

0 
(0,00%)

ZMIENNA
TYP WYROSTKA 
HACZYKOWATEGO WG 
LANDSBERGA-FRIEDMANA

N ŚREDNIA (MM) MEDIANA MINIMUM (MM) MAKSIMUM 
(MM)

KWARTYL 
DOLNY

KWARTYL 
GÓRNY

TSP-GPWH – str. prawa I 11 9,36 8,00 4,00 14,00 7,00 13,00

TSP-GPWH – str. prawa II 19 9,36 9,00 2,00 14,00 6,00 13,00

TSP-GPWH – str. prawa III 22 11,04 11,00 * 6,00 15,00 9,00 13,00

TSP-GPWH – str. prawa IV–VI 8 7,50 8,00* 4,00 10,00 6,50 8,50

TSP-GPWH – str. lewa I 15 8,53 9,00 2,00 13,00 6,00 11,00

TSP-GPWH – str. lewa II 19 9,21 10,00 4,00 14,00 8,00 12,00

TSP-GPWH – str. lewa III 15 9,60 10,00 6,00 13,00 8,00 11,00

TSP-GPWH – str. lewa IV–VI 11 9,36 9,00 6,00 15,00 7,00 11,00

Tab. III.  Typ górnego przyczepu wyrostka haczykowatego w klasyfikacji Landsberga-Friedmana w zależności od płci (16 mężczyzn i 34 kobiety). Najczęstsze typy wyrostka 
haczykowatego są różne u mężczyzn (typ I i II) i kobiet (typ III i II).

Tab. IV.  Zależność między typem górnego przyczepu wyrostka haczykowatego (wg kryteriów Landsberga-Friedmana) a odległością między tętnicą sitową przednią a górnym 
przyczepem wyrostka haczykowatego odpowiednio po prawej i lewej stronie. Ze względu na niewielką liczbę pacjentów w wyrostkiem haczykowatym typu IV, V i VI 
zdecydowano się do celów analizy statystycznej połączyć ich w jedną grupę.  

* Istnieje statystycznie istotna różnica między typami III i IV–VI dla strony prawej (p = 0,017).
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obrazowymi, można uniknąć uszkodzenia tej tętnicy w razie jej  
napotkania. Jak donoszą Moon i wsp. [14] oraz Simmen i wsp. [15], 
w większości przypadków kanał TSP znajduje się między drugą  
a trzecią lamellą. W odniesieniu do prac wyżej wymienionych auto-
rów stwierdziliśmy przewagę przebiegu TSP w płaszczyźnie strzałko-
wej obrazów TK pomiędzy blaszką puszki sitowej a blaszką podstaw-
ną małżowiny środkowej. W przeciwieństwie do doniesień Moon i 
wsp. [14] oraz Simmen i wsp. [15], Ferrari i wsp. [16] uważają, że TSP 
częściej przebiega w obrębie trzeciej lamelli, zaś rzadziej przednio 
względem blaszki podstawnej małżowiny środkowej. Ferrari i wsp. 
[16] wyjaśniają, że nie jest możliwe odsłonięcie TSP bez całkowitej 
ekskawacji przedniej ściany puszki sitowej. Według Heinza Stamm-
bergera, TSP napotyka się w odległości 1–2 mm za przednią ścianą 
puszki sitowej, tuż za pierwszym zagłębieniem stropu sitowia [17]. 
Dodatkowo, Minni i wsp. [18] podkreślają, że TSP może przebiegać 
przez grupę komórek położoną tylnie w zachyłku czołowym, nad 
puszką sitową oraz pod tylną ścianą zachyłka czołowego, zwłaszcza 
w przypadku jednoczesnego występowania komórek nadoczodo-
łowych. Cytując pracę Simmen i wsp. [15], w przypadku większe-
go upowietrznienia zatok sitowych, TSP pozostaje zawieszona po-
niżej podstawy czaszki. Z kolej niski poziom pneumatyzacji zatok  

Ryc. 1.  (A) Do pomiaru głębokości PBBS w stropie sitowia w kierunku górno-dolnym 
(w płaszczyźnie czołowej) wykorzystuje się kryteria Kerosa; (2) do pomiaru 
długości PBBS w kierunku przednio-tylnym (w płaszczyźnie osiowej) 
wykorzystuje się kryteria Yeniguna; (C) wyrostek haczykowaty typ II wg 
Landsberga-Friedmana (płaszczyzna czołowa); (D) górny przyczep wyrostka 
haczykowatego (płaszczyzna strzałkowa); (E) kanał tętnicy sitowej przedniej 
zlokalizowany poniżej podstawy czaszki w przypadku, gdy zatoki sitowe, 
okolica zachyłka czołowego i okolica przedniego dołu czaszki wykazują 
wyższy stopień pneumatyzacji.

sitowych oraz nieznaczne upowietrznienie okolicy podstawy czaszki 
skorelowane są z przebiegiem TSP przez podstawę czaszki. Niemniej 
jednak wiedza na temat anatomii TSP ma zasadnicze znaczenie nie 
tylko przy zabiegach FESS. Jak podkreślają Turri-Zanoni i wsp. [12], 
przegrodowe odgałęzienia TSP są kluczowym punktem podczas 
zabiegów operacji zatok z dostępu Draf III. Na potrzeby identyfi-
kacji tylnej ściany zatoki czołowej, przegrodowe odgałęzienia TSP 
stanowią granicę, do której można nawiercać i usuwać górną część 
przegrody nosowej oraz dno zatoki czołowej.

Turri-Zanoni i wsp. [12] podkreślają, że przegrodowe odgałęzie-
nia TSP wyznaczają tylną granicę zasięgu operacji zatoki czołowej 
z dostępu Draf III, co obniża ryzyko jatrogennego wycieku PMR  
w trakcie powiększania, w kierunku przyśrodkowym, otworu do 
drenażu zatok czołowych. 

Jako punkt orientacyjny można wykorzystywać GPWH, który wska-
zuje trajektorię drenażu zatok czołowych [1]. Jeśli w ujściu zachyłka 
zatoki czołowej pozostanie nieusunięta pozostałość GPWH, może 
dojść do pooperacyjnego zwężenia i upośledzenia drożności od-
pływu oraz wentylacji zatoki. Przedoperacyjna ocena GPWH na 

A B

C D

E
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KOBIETY
(N=34)

MĘŻCZYŹNI
(N=26)

Keros – str. prawa

I (0–3 mm) 8 (23,53%) 6 (23,08%)

II (4–7 mm) 25 (73,53%) 14 (53,85%)

III (8–16 mm) 1 (2,94%) 6 (23,08%)

Keros – str. lewa

I (0–3 mm) 10 (29,41%) 6 (23,08%)

II (4–7 mm) 23 (67,65%) 13 (50,00%)

III (8–16 mm) 1 (2,94%) 7 (26,92%)

Yenigun – str. prawa

I (6–10 mm) 6 (17,65%) 6 (23,08%)

II (11–15 mm) 20 (58,82%) 17 (65,38%)

III (16–20 mm) 8 (23,53%) 3 (11,54%)

Yenigun – str. lewa

I (6–10 mm) 3 (8,82%) 5 (19,23%)

II (11–15 mm) 24 (70,59%) 19 (73,08%)

III (16–20 mm) 7 (20,59%) 2 (7,69%)

Ryc. 2.  Odległość między górnym przyczepem wyrostka haczykowatego a tętnicą 
sitową przednią.

obrazach TK w płaszczyznach czołowej i strzałkowej dostarcza 
chirurgowi wskazówek w zakresie prowadzenia operacji. Zgodnie 
z techniką uncapping the egg wprowadzoną przez H. Stammber-
gera [19], inną przyczyną nawrotowych problemów z drożnością 
zatoki czołowej po operacji może być nieusunięta „część” kostna  
w zachyłku czołowym. 

Z naszych obserwacji wynika, że GPWH (zgodnie z kryteriami 
Landsberga i Friedmana) [9] jest nie tylko ważnym punktem od-
niesienia przy wyznaczaniu przebiegu drenażu zatok czołowych, ale 
również pomaga ocenić odległość do TSP. Należy jednak podkreślić, 
że zarówno GPWH, jak i trajektoria TSP, są zmienne i nie mogą słu-
żyć za punkty odniesienia, jeśli nie zostały odpowiednio określone 

Tab. V.  Konfiguracja przedniej części podstawy czaszki przedniej w oparciu o kryteria 
Kerosa i Yeniguna. Typem najczęściej występującym u kobiet i mężczyzn 
jest typ II wg klasyfikacji Kerosa (wymiar górno-dolny) i Yeniguna (wymiar 
przednio-tylny) po obu stronach.

przedoperacyjnie na podstawie wielopłaszczyznowych skanów TK. 
Taka ocena pomaga uniknąć śródoperacyjnego krwawienia z TSP 
w trakcie preparowania chirurgicznego. Im wyżej przy podstawie 
czaszki znajduje się GPWH, tym większe prawdopodobieństwo 
krwawienia z TSP i jatrogennego wycieku PMR. Niekontrolowana 
destabilizacja zarówno przyczepu WH do połączenia między mał-
żowiną środkową a PBBS (typ IV), jak i przyczepu WH do podstawy 
czaszki (V) zwiększa ryzyko wycieku PMR. Ponadto bardzo wysokie 
położenie GPWH na tylno-przyśrodkowej ścianie komórki grobli 
nosa lub blaszki papierowatej (typ II) zmniejsza odległość do TSP 
i zwiększa ryzyko krwotoku do wnętrza oczodołu oraz powstania 
pooperacyjnego krwiaka. Lokalizacja GPWH, który jest rozdwo-
jony między blaszkę papierowatą a połączenie między małżowiną 
środkową a PBBS (typ III), wiąże się z dwukrotnym zwiększeniem 
ryzyka krwawienia z TSP i wycieku PMR. Zgodnie z opisem powy-
żej, dokonano pomiarów odległości między GPWH a TSP przy pod-
stawie czaszki. Wyniki pomiarów stanowią dla chirurga informację 
o oddaleniu TSP od GPWH – zwłaszcza w przypadku, gdy górny 
przyczep wyrostka zlokalizowany jest bezpośrednio w podstawie 
czaszki (typ IV, V) – i większej podatności okolicy na uszkodzenia 
śródoperacyjne. Cienka część PBBS jest podatna nawet na niewielki 
nacisk wynikający z manipulacji chirurgicznych [20]. Uważamy, że 
pomiar odległości między TSP a GPWH pozwala na identyfikację 
najbardziej niebezpiecznych etapów preparowania chirurgicznego, 
mających miejsce w przypadkach anatomii WH typu IV (mężczyź-
ni: 0%, kobiety: 5,88%) i typu V (mężczyźni: 3,85%, kobiety: 8,82%). 
Korelacja między typem GPWH, np. typem IV-V-VI, a odległością 
TSP–GPWH, była istotna statystycznie (p = 0,017). W przypad-
kach GPWH typu IV-V-VI średnia odległość po prawej i lewej stro-
nie wynosiła odpowiednio: 8 i 9 mm. Odległości pomiędzy GPWH  
a TSP szacowano w oparciu o skany TK w płaszczyźnie strzałko-
wej. Rekonstrukcje w płaszczyźnie strzałkowej wykazały również 
obecność kostnej krezki łączącej TSP z dołkiem stropu sitowia, co 
jest zgodne z wynikami badań Ferrari i wsp. [16] oraz Kainz i wsp. 
[21]. Ponadto, Kainz i wsp. [21] podkreślają obecność dehiscencji 
tkanki kostnej w kanale TSP nawet w 40% przypadków. Dehiscencje 
w tkance kostnej kanału TSP odgrywają kluczową rolę w progre-
sie śródczaszkowych lub oczodołowych powikłań zapalenia błony 
śluzowej nosa i zatok czy też śródoperacyjnych uszkodzeń tętnicy. 

Wąska przestrzeń wokół zachyłka czołowego i obiektywna ocena 
zmian wewnątrzzatokowych wymaga użycia odpowiednich na-
rzędzi. Jak sugerują Bolzoni Villaret i wsp. [22], skutecznym narzę-
dziem, zmniejszającym występowanie uszkodzenia tkanek mięk-
kich i kostnych oraz możliwość zwężenia pooperacyjnego jest,  
np. ultradźwiękowa łyżeczka przecinająca kości, stosowana do usu-
wania kostniaków zatoki czołowej. Nieodpowiedni dobór instrumen-
tarium chirurgicznego może skutkować uszkodzeniami przyścien-
nej błony śluzowej i odsłonięciem powierzchni kostnych w pobliżu 
naturalnego ujścia zatoki czołowej, co prowadzi do jego zwężenia 
w okresie rekonwalescencji po operacji. Ponadto wskazywanymi 
przyczynami niedrożności zatoki czołowej i częstej konieczności 
wykonywania operacji rewizyjnych są: niekompletna etmoidekto-
mia przednia (do 64% przypadków), nieusunięte komórki zachyłka 
czołowego (do 11,9%) [23] i komórki grobli nosa (49% przypadków) 
[23]. Zmniejszenie odsetka powikłań można uzyskać poprzez do-
kładną przedoperacyjną ocenę wielopłaszczyznowych rekonstrukcji 
TK, stanowiących standard oceny radiologicznej i laryngologicznej. 

Wielopłaszczyznowe rekonstrukcje TK (w płaszczyznach: strzałko-
wej, czołowej, osiowej) stanowią wzajemne uzupełnienie i dostarczają 



21POL PRZEGL CHIR, 2020: 92 (5): 15-23

artykuł oryginalny / oryginal article

                               

                                  

Figure 3. There is no strong correlation  between LLCP length in anterior - posterior dimension (Yenigun criteria) and AEA-UAUP ratio on either side (left side: 
r=0,17;p=0,185,right ride: r=0,25;p=0,55).Furthermore, no strong correlation was found between the depth of the LLCP in superior-inferior dimension (Keros 
criteria) and the AEA-UAUP ratio on either side (left side:r=0,02;p=0,905,right side r=0,06;p=0,616).The length and slant of the LLCP alone does not significantly 
determine the AEA-UAUP distance amongst group of patients in the study.In clinical practice it is a relevant information. Thus it indicates that with an increase 
in length of LLCP and with increase in the depth of the etmoid roof, there is no increase in the risk to  intraoperative AEA injury. However, this result does not 
exclude the risk of iatrogenic CSF leak during surgery. If the LLCP length and deep of the ethmoid roof  significantly increases, i.e in anterior skull base 
configuration type III according to Keros and Yenigun criteria, the risk of iatrogenic CSF leak is the highest." 

Ryc. 4.  Brak jest silnej korelacji między długością PBBS w wymiarze przednio-tylnym (kryteria Yeniguna) a współczynnikiem TSP–GPWH po którejkolwiek ze stron (strona 
lewa: r = 0,17; p = 0,185, strona prawa: r = 0,25; p = 0,55). Ponadto nie stwierdzono silnej korelacji pomiędzy głębokością PBBS w wymiarze górno-dolnym (kryteria 
Kerosa) a współczynnikiem TSP–GPWH po którejkolwiek ze stron (strona lewa: r = 0,02; p = 0,905, strona prawa r = 0,06; p = 0,616). Długość i nachylenie samej PBBS 
nie wpływa w istotny sposób na odległość TSP–GPWH w grupie badanych pacjentów. Jest to informacja znacząca z punktu widzenia praktyki klinicznej. Oznacza ona, 
że wzrost długości PBBS i jej głębokości w stropie sitowia nie mają wpływu na wzrost ryzyka śródoperacyjnego uszkodzenia TSP. Uzyskany wynik nie wyklucza jednak 
ryzyka złamania lub pękniecia PBBS i wycieku PMR w tracie zabiegu chirurgicznego. Jeżeli długość PBBS i jej głębokość w stropie sitowia wzrasta, tj. przednia część 
podstawy czaszki ma konfigurację typu III wg kryteriów Kerosa i Yeniguna, ryzyko uszkodzenia i wycieku PMR jest najwyższe.

TSP–GPWH - L:Keros-L;     r = 0,02;     p = 0,905 TSP–GPWH -P:Keros-P;     r = 0,06;     p = 0,616

TSP–GPWH -P:Yenigun-P;     r = 0,25;     p = 0,055TSP–GPWH - L: Yenigun-L;    r = 0,17;    p = 0,185

TSP–GPWH - P
TSP–GPWH - L

TSP–GPWH - P

Ryc. 3.  (A) Stosunek między odległością TSP–GPWH jest zależny od typu wyrostka haczykowatego wg klasyfikacji Landsberga-Friedmana, strona prawa; (B) stosunek między 
odległością TSP–GPWH jest zależny od typu wyrostka haczykowatego wg klasyfikacji Landsberga-Friedmana, strona lewa.

                   

Figure 3.A. Relation between the distance AEA-UAUP and the type of 
uncinete process according to Landsberg-Friedman criteria, 
right side. 

 

 

 

 

Figure 3.B. Relation  between the distance AEA-UAUP and the type of 
uncinate process according to Landsberg-Friedman criteria, 
left side. 
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rzecz pokrótce, White i wsp. [24] zakładają, że TSP biegnie w kie-
runku przednio-tylnym od stropu sitowia do bruzdy sitowej w PBBS.  
W związku z tym, odpowiedni trójwymiarowy obraz (3D) uzy-
skuje się dzięki wyznaczeniu zarówno długości PBBS w wymiarze 
przednio-tylnym, jak i jej głębokości w wymiarze górno-dolnym. 
Ponadto, Munoz-Leila i wsp. [26] podkreślają, że kryteria klasyfika-
cji Kerosa i Yeniguna mogą być brane pod uwagę w ocenie ryzyka.  
Konfiguracja przedniego dołu czaszkowego i jego skorelowanie z tra-
jektorią TSP i GPWH są zagadnieniami koniecznymi do oceny w opar-
ciu o techniki obrazowania radiologicznego przed rozpoczęciem chi-
rurgicznego endoskopowego dostępu do zatok czołowych i sitowych. 

WNIOSKI

GPWH ma wartość zarówno dla laryngologa, jak i dla radio-
loga, jako punkt odniesienia pozwalający ocenić rodzaj drena-
żu zatoki czołowej, jednocześnie wyznaczający istotne relacje 
w stosunku do przedniej części podstawy czaszki. Dokładna 
ocena korelacji położenia PBBS z trajektorią GPWH zapobie-
ga uszkodzeniom kanału TSP oraz wyciekowi PMR, zwłasz-
cza w przypadku GPWH typu IV i V wg klasyfikacji Landsber-
ga-Friedmana. W analizowanym materiale obrazowym typy 
wyrostka haczykowatego IV-V-VI korelowały z odległością 
względem TSP – zakres od 4 do 10 mm, wartość średnia 8 mm  
(p = 0,017). W związku z tym, dokonywanie pomiarów odległo-
ści między GPWH a TSP uznaje się za właściwe. 

Za istotną uznaje się również ocenę konfiguracji przedniego dołu 
podstawy czaszki, zgodnie z kryteriami Kerosa i Yeniguna, two-
rzącą trójwymiarowy obraz badanego obszaru. 

W praktyce klinicznej jako punkt odniesienia może również 
służyć TSP, której odgałęzienia przecinają obszar tylnej ścia-
ny zatoki czołowej, zwłaszcza przyśrodkowo w przedniej części 
stropu sitowia. Jednak ze względu na zmienność przebiegu TSP, 
konieczne jest wykonanie przedoperacyjnych rekonstrukcji wie-
lopłaszczyznowych TK. 

1. Przedoperacyjna identyfikacja TSP, GPWH oraz konfiguracji 
przedniej części podstawy czaszki w wielopłaszczyznowych  
rekonstrukcjach TK to czynnik istotny w uzyskaniu optymal-
nych wyników operacji zatoki czołowej; 

2. Istnieje korelacja między typem WH a odległością między 
GPWH a TSP. WH typu IV-V-VI wg klasyfikacji Landsberga-
-Friedmana przyczyniają się do zmniejszenia odległości GPWH-
-TSP i zwiększenia ryzyka uszkodzenia TSP;

3. W odniesieniu do konfiguracji przedniej części podstawy czasz-
ki kryteria Kerosa i Yeniguna są porównywalne, jednak ocenia-
ne razem uzupełniają się wzajemnie i pozwalają na poznanie 
trójwymiarowej konfiguracji obszaru. Zgodnie z wynikami na-
szych badań, najczęstszy typ II w klasyfikacji Kerosa był zgodny  
z typem II w klasyfikacji Yeniguna. 

szczegółowych danych nt. anatomii [5]. Obrazy wykonywane wyłącz-
nie w płaszczyźnie osiowej nie pozwalają na ujawnienie szczątkowych 
pęknięć kostnych, które po pozostawieniu zawężają drożność zatoki 
czołowej. Jak wskazują Wright i wsp. [24] obrazy TK w płaszczyźnie 
czołowej odzwierciedlają endoskopową perspektywę chirurga w kie-
runku przednio-tylnym. Również Minni i wsp. [18] podkreślają, że 
rekonstrukcje wielopłaszczyznowe TK pozwalają na odpowiednią 
ocenę patologii w obrębie zatoki czołowej. Natomiast najlepsze zobra-
zowanie anatomii zachyłka czołowego zapewniają projekcje w płasz-
czyźnie strzałkowej. Według Kho i wsp. [25], projekcje TK w płasz-
czyźnie osiowej umożliwiają prawidłową identyfikację trzech tętnic 
sitowych (przedniej, środkowej i tylnej), natomiast obrazy w płasz-
czyźnie strzałkowej umożliwiają dokonywanie pomiarów odległości 
między strukturami, np. między tętnicą sitową tylną a przednią ścianą 
zatoki klinowej czy kanałem wzrokowym. Zgodnie ze wskazówkami 
Kho i wsp. [25], w naszej pracy odległości między GPWH a TSP sza-
cowane były w oparciu o skany TK w płaszczyźnie strzałkowej. Mi-
nimalna odległość między GPWH a TSP to 2 mm, zaś maksymalna 
– średnio 15 mm (po obu stronach). Odległość ta wynosiła 9,16 mm 
po stronie lewej i 9,73 mm po stronie prawej. Jak twierdzą Simmen 
i wsp. [15], odległość między TSP a tylną ścianą zachyłka czołowe-
go wynosiła około 11 mm (zakres od 6 do 15 mm), jednak GPWH 
zlokalizowany jest bardziej ku przodowi względem tylnej ściany za-
toki czołowej. Powyższa różnica anatomiczna wyjaśnia nieznaczną 
rozbieżność między wynikami uzyskanymi przez autorów niniej-
szej pracy a wynikami przedstawionymi przez Simmen i wsp. [15]. 
Zmniejszenie odległości między GPWH a TSP wiąże się z ryzykiem 
krwawienia śródoperacyjnego przy dostępie do zachyłka czołowego. 
Dla laryngologa ocena odległości między GPWH a TSP ma znacze-
nie kliniczne podczas endoskopowego dostępu do zatoki czołowej. 

Jak twierdzą Kainz i wsp. [21], najbardziej „ryzykowną” konfigura-
cją przedniej części podstawy czaszki (typ III wg klasyfikacji Kero-
sa) jest tzw. dangerous roof, gdy płytka boczna blaszki sitowej znaj-
duje się mniej więcej 8–16 mm poniżej stropu sitowia. Grubość 
PBBS wynosi mniej niż 0,2 mm, a w punkcie, w którym TSP prze-
chodzi przez nią, wnikając następnie w dół opuszki węchowej, gru-
bość płytki bocznej blaszki sitowej może wynosić zaledwie 0.05 mm 
[6]. Jak wskazują Yenigun i wsp. [8], zwiększenie głębokości PBBS  
w kierunku górno-dolnym (kryteria Kerosa) i zwiększenie jej długo-
ści w kierunku przednio-tylnym wraz z równoczesnym zwiększo-
nym stopniem pneumatyzacji komórek nadoczodołowych, wpły-
wa na położenie kanalu TSP poniżej podstawy czaszki. Abdullah  
i wsp. [20] podkreślają, że na położenie TSP przy podstawie czasz-
ki wpływ ma nie tylko obecność komórek nadoczodołowych, ale 
także długość PBBS. Zmienność anatomiczna jest przyczyną ryzy-
ka śródoperacyjnych krwawień z TSP. W przypadku zmniejszenia 
długości PBBS w kierunku przednio-tylnym, TSP częściej przebie-
ga przy podstawie czaszki lub w jej obrębie, w związku z czym jest 
mniej podatna na uszkodzenia. Twierdzenie to jest zgodne z kryte-
riami Kerosa. Zgodnie z kryteriami Yeniguna i Kerosa [8, 7], zmniej-
szenie głębokości stropu sitowia (górno-dolny wymiar PBBS) jest 
skorelowane z położeniem TSP w kości podstawy czaszki. Ujmując 
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