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StreSzczenie:    Wprowadzenie: Przedstawiono doświadczenie chirurga plastycznego w otwartej rynoplastyce augmentacyjnej z za-
stosowaniem autogennych L-kształtnych wszczepów chrząstki żebra, a także długofalowe wyniki rezultatów klinicz-
nych. Podkreślono istotne kroki operacyjne i omówiono zalecenia dotyczące opieki okołooperacyjnej, które są wyma-
gane do optymalizacji rezultatu. 

  Materiał i metody: dokonano retrospektywnej oceny 11 rynoplastyk otwartych powiększających przeprowadzo-
nych w latach 2008–2016. do wskazań zaliczono deformację w postaci nosa siodełkowatego: ziarniniakowatość z 
zapaleniem naczyń (n = 7), nawracające zapalenie wielochrząstkowe (n = 1), pourazowe zapadanie nosa (n = 1), za-
awansowaną westernizację nosa (n = 2). długofalowe wyniki zgłaszane przez pacjentów oceniano za pomocą spe-
cjalnego kwestionariusza.

  Wyniki: U wszystkich pacjentów zaobserwowano wyraźną poprawę ułożenia nosa, a także jego kształtu i funkcji. Nie 
stwierdzono ani ekspozycji chrząstki, ani jej wypaczenia, resorpcji oraz nawracających deformacji. U jednego z pa-
cjentów przeszczep grzbietowy uległ złamaniu podczas zabiegu okulistycznego przeprowadzonego po dwóch latach 
od pierwotnej operacji. deformacja ta została jednak skorygowana ponownie za pomocą powyższej techniki. obser-
wacja kontrolna następowała średnio po 5,2 latach. Spośród 9 pacjentów, którzy udzielili odpowiedzi w kwestionariu-
szu uzupełniającym, 100% było zadowolonych z wyglądu swojego nosa. Wszyscy respondenci w trakcie obserwacji 
nie zgłaszali problemów związanych z nosem (n = 9).

  Dyskusja: L-kształtne wszczepy chrząstki stanowią wiarygodne i powtarzalne rozwiązanie w rynoplastyce augmen-
tacyjnej dla różnych wskazań (zapalnych, urazowych i kosmetycznych). Staranna selekcja chorych i dokładne plano-
wanie pozwala uzyskać zadowalające efekty estetyczne, wysoką satysfakcję pacjentów i dobre rezultaty długofalowe. 

Wkład autorów:
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c – Analiza statystyczna
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e – Przygotowanie manuskryptu
F – Analiza literatury
G – Zbieranie funduszy
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WproWADzenie 

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GP) oraz nawracają-
ce zapalenie wielochrząstkowe (RPC) to zarówno schorzenia o 
podłożu immunologicznym, związane z deformacją w postaci 
nosa siodełkowatego, jak i następstwa fizyczne, funkcjonalne i 
psychologiczne. RPC to wieloukładowa choroba zapalna zwią-
zaną z niszczeniem chrząstki z częstością występowania 0,7–3,5 
przypadków na 1 000 000 w skali roku [1, 2]. W Europie czę-
stość występowania GP wynosi 3–14,4 przypadków na 1 000 
000 w skali roku i stanowi wielosystemowe martwicze, ziarni-
niakowate zapalenie naczyń [3]. Jego efektem jest stan zapalny 
małych i średnich naczyń krwionośnych, a następnie zapalenie 
błon śluzowych. Cykl zapalenia i gojenia prowadzi do granula-
cji, tworzenia blizn i przykurczów tkanek. Proces ten powoduje 
osłabienie chrzęstnej części przegrody, jej perforację, osłabienie 
środkowej części nosa i w efekcie siodełkowatą deformację nosa 
[4]. Objawowe leczenie autoimmunologicznych deformacji nosa 
w postaci siodełkowatej obejmuje płukanie nosa roztworem soli 
fizjologicznej, zastosowanie donosowych kortykosteroidów, mu-
kolityków i środków zmiękczających (w przypadku stwardnienia 
nosa) oraz technik oszczędzających błonę śluzową. Rekonstruk-
cja nosa stanowi jedyną ostateczną metodę leczenia deformacji. 
Chirurgiczna rekonstrukcja nosa siodełkowatego przy użyciu 
wszczepów chrząstki nie została jednak dokładnie zbadana [5].

Deformacja nosa – która następuje po urazie – początkowo 
często leczona jest przy pomocy zamkniętej redukcji. Najlepiej, 
gdy terapia podjęta jest w ciągu 10 dni od urazu. Zniekształce-
nie po redukcji obserwuje się jednak u 14–50% pacjentów [6], 
i ci chorzy mogą wymagać wtórnej korekcji nosa dla poprawy 
jego funkcji i/lub w celach kosmetycznych. 

Westernizacja nosa afrykańskiego to wyzwanie polegające na 
skorygowaniu ostrego kąta nosowo-wargowego, bulwiastej i 
słabo wystającej końcówki, krótkiego słupka i szerokich skrzy-
deł nosa z zaokrąglonymi nozdrzami i szerokimi podstawami 
chrząstki skrzydłowej [7]. 

Powyższe rozbieżne wskazania można poddać korekcie za 
pomocą podobnych złożonych technik korekcji nosa. Przed-
stawiono doświadczenie chirurga w wykonywaniu otwartej 
rynoplastyki powiększającej z użyciem L-kształtnej autogen-
nej kostnej chrząstki żebrowej i Columella, wykonywanej w 
celu skorygowania wyraźnych deformacji nosa w następstwie 
stanów autoimmunologicznych, urazów związanych z uszko-
dzeniami grzbietu nosa oraz westernizacji afrykańskiego nosa. 
Przeszczep nosowo-chrzęstny to procedura, która nie jest po-
wszechnie stosowana w operacjach korekcji estetycznej. Klu-
czowe czynniki śródoperacyjne i okołooperacyjne zostały pod-
dane analizie w celu optymalizacji rezultatów.

SłoWA kluczoWe:   rynoplastyka augmentacyjna, wszczep chrząstki żebra, autoimmunologiczna choroba zapalna, ziarniniakowatość z 
zapaleniem naczyń, nawracające zapalenie wielochrząstkowe, mocowanie wszczepu na śrubie

ABStrAct:   introduction: We present a single surgeon’s experience of open augmentation rhinoplasty with autogenous L-
shaped costal cartilage grafts, with long-term patient-reported outcome data. We highlight the salient operative 
steps and outline the peri-operative care required to optimise outcomes. 

  Materials and Methods: A retrospective review of eleven such augmentation rhinoplasties performed between 
2008 and 2016 was undertaken. indications included saddle nose deformity [granulomatosis with polyangiitis (n=7) 
and relapsing polychondritis (n=1)], post-traumatic nasal collapse (n=1) and advanced cosmetic westernisation of the 
nose (n=2). Long-term patient-reported outcome was assessed with a patient questionnaire.

  results: All patients achieved marked improvement in nasal position, shape and function. there was no cartilage ex-
posure, warping or resorption and no recurrent deformities. one patient’s dorsal graft was fractured two years later 
during an ophthalmological procedure and the deformity was re-corrected successfully, again with the above tech-
nique. Average follow up was 5.2 years. of the nine patients who responded to the follow-up questionnaire, 100% 
were satisfied with their nasal appearance. 100% of responders at follow-up reported that they have had no problems 
relating to their nose (n=9).

  Discussion: L-shaped costal cartilage grafts provided a reliable, reproducible approach in augmentation rhinoplasty 
for disparate indications (inflammatory, traumatic and cosmetic) in the hands of a low-volume operator. With careful 
patient selection and planning, this technique can provide pleasing aesthetic outcomes and high patient satisfaction, 
with good long-term outcomes.

keyWorDS:   augmentation rhinoplasty, costal cartilage grafts, autoimmune inflammatory disease, granulomatosis with polyan-
giitis, relapsing polychondritis, screw fixation of grafts
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nie zbadano całą strukturę, a chrząstkę dodatkowo przycięto, 
by poprawić kontur. 

Po zabezpieczeniu wszczepu L-kształtnego, nacięcie obręczy 
słupka zamknięto za pomocą szwów: 4/0 Vicryl Rapide za-
łożonych na błonę śluzową i 5/0 Nylon założonych na skórę. 
Nacięcie nasady zamknięto w dwóch warstwach (5/0 Vicryl i 
6/0 Nylon). Następnie nałożono półcalowe paski do zamyka-
nia ran (3M Steri-Strip) i termoplastyczną zewnętrzną szynę 
nosową, które pozostawiano przez 7 dni [8].

Wyniki 

Wskazaniem do zabiegu był nos siodełkowaty (ziarniniako-
watość z zapaleniem naczyń (n = 7), nawracające zapalenie 
wielochrząstkowe (n = 1), pourazowe zapadanie nosa (n = 
1) i zaawansowana kosmetyczna westernizacja nosa (n = 2). 
Większość operacji stanowiły rynoplastyki pierwotne (n = 9), 
jednakże dwa przypadki były rynoplastykami wtórnymi (tab. 
1). Mediana wieku operacyjnego wynosiła 32 lata, osiem z je-
denastu rynoplastyk dotyczyło pacjentów zamieszkujących 
Kaukaz. Mediana czasu badania kontrolnego po operacji wy-
nosiła 5,2 lata (średnia 5,6 lat; zakres 1,2–9,6). 

U wszystkich pacjentów uzyskano wyraźną poprawę pozycji 
i kształtu nosa (rys. 2–4). Nie stwierdzono ani odsłonięcia-

MAteriAły i MetoDy

Przeanalizowano retrospektywnie 11 rynoplastyk augmentacyj-
nych przeprowadzonych w latach 2008–2016 przez tego samego 
chirurga plastycznego. Pacjentów zidentyfikowano za pomocą 
zapisów, rejestru konsultanta i rekordów faktur elektronicznych. 
Operacje przeprowadzono w szpitalu uniwersyteckim i dwóch 
szpitalach prywatnych. Pacjentów poddano późniejszej obser-
wacji w stosownych poradniach. Opisy przypadków zostały 
przeanalizowane retrospektywnie, ze szczególnym uwzględnie-
niem demografii, przyczyny i ciężkości deformacji, wskazania 
operacyjnego oraz techniki, powikłań i efektów kosmetycznych.

Technika chirurgiczna 
Pacjenci zostali poddani znieczuleniu ogólnemu z intubacją do-
tchawiczą. Zastosowano metodę otwartej rynoplastyki nosa, z 
nacięciem w poprzek słupka, rozciągającym się do obustronnego 
nacięcia wewnątrzchrząstkowego (obręczy) (rys. 1). Po ekspozycji 
dolnych chrząstek bocznych zostały odsłonięte pozostałe kości 
nosowe i resztki chrząstki, ze szczególnym naciskiem na niena-
ruszenie błony śluzowej. Wykonano dodatkowe, centymetrowe 
nacięcie skóry nad nasadą, aby umożliwić bezpośredni dostęp 
czaszkowy do kości nosowej. Struktury chrzęstno-kostne grzbie-
towe i szkieletowe badano pod kątem uszkodzeń, a następnie w 
miarę potrzeby przeprowadzono ścieranie i przycinanie w celu 
utworzenia wrażliwego podłoża (rusztowania) dla przeszczepu. 

Chrząstkę kostną pobrano z 6. lub 7. żebra. Po pobraniu chrząstki 
żebrowej z obszaru ochrzęstnej, wykonano test wodny stosując ma-
newr Valsalvy w celu wykazania wszelkich wycieków w opłucnej. 

Wszczep grzbietowy (długość 3,5–5,0 cm; zmienna szerokość) 
oraz wszczep w słupek chrząstki (długość 2,5–3,5 cm; szero-
kość 5 mm; wysokość 2–3 mm) zostały wydrążone, stosując 
koncepcję zrównoważonych sił Gibsona i Davisa z naciskiem 
na symetrię w celu zmniejszenia ryzyka pooperacyjnego wy-
paczenia [9]. Wszczep grzbietowy przymocowano do kości 
nosowej za pomocą dwóch tytanowych samogwintujących 
wkrętów monokortalnych (długość 6–8 mm, Leibinger Wurz-
burg Miniplating System, Wurzburg, Niemcy), aby zapewnić 
stabilną i symetryczną rekonstrukcję.

Tylny koniec wszczepu słupka został starannie rozdzielony o 
około 5 mm, w celu umożliwienia rozkrocznego pozycjonowania 
na kolcu nosowym przednim. Całość została przymocowana 
do grzbietu nosa szwem 4/0 PDS przez otwór wywiercony w 
kolcu za pomocą wiertła stomatologicznego 1,5 mm (Leibin-
ger Wurzburg Miniplating System, Wurzburg, Niemcy). Oba 
wszczepy połączono ze sobą, stosując układ „otwór i kołek” i 
zabezpieczono pojedynczym szwem 4/0 PDS (rys. 1). Następ-

ryc. 1.  ilustracja przedstawiająca kluczowe etapy rynoplastyki przeprowadzonej 
metodą otwartą; a) nacięcia schodkowe słupka i przedchrząstkowe 
(brzeżne), b) rozcięty  przeszczep słupkowy umiejscowiony okrakiem na 
kolcu nosowym przed założeniem szwów stabilizujących przez wcześniej 
wywiercony otwór w kolcu nosowym, c) mocowanie grzbietowego 
przeszcepu do kości nosowej z użyciem monokortykalnych śrub tytanowych. 
Przeszczep grzbietowy i słupkowy są mocowane do siebie za pomocą 
pojedynczego szwu 4/0 PdS, d) ukończona rynoplastyka przeprowadzona 
metodą otwartą z wstawionymi przeszczepami grzbietowymi i słupkowymi.
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z wyglądu swojego nosa, jednak wskazał na niewielkie skrzy-
wienie nosa. W czasie obserwacji żaden z chorych nie sygna-
lizował problemów z nosem.

Większość pacjentów z chorobą autoimmunologiczną nie 
doświadczyła nawrotu w tym okresie, jednak u pacjenta nr 5 
wystąpiło łagodne zaostrzenie objawów GP dwa miesiące po 
operacji. Pomimo konieczności dołączenia rytuksymabu do te-
rapii immunosupresyjnej, nie wystąpiły wypadkowe powikłania 
nosowe. Wczesne powikłania wystąpiły jedynie u pacjenta nr 
8, u którego rozwinęła się infekcja Pseudomonas po nacięciu 

chrząstki, ani resorpcji, ani nawracających deformacji. Nie 
wystąpiły przypadki odchyleń nosa spowodowane zmianą 
kształtu chrząstki. Długofalowe wyniki pacjentów oceniano 
za pomocą kwestionariusza z medianą wynoszącą 5,2 roku 
po operacji. Uzyskano odpowiedzi od 90% pacjentów (n = 9), 
z których 100% było zadowolonych z efektu zabiegu. Jeden z 
pacjentów (z GP) wskazywał na pewne szczątkowe zmiany 
kształtu grzbietu nosa, jednak utrzymywał, że jego wygląd uległ 
znacznej poprawie w porównaniu do stanu przedoperacyjne-
go i w związku z tym był zadowolony z uzyskanego rezultatu. 
Drugi pacjent z GP określił, iż jest „wystarczająco zadowolony” 

tab. i. Charakterystyka pacjentów. 
pAcjent płeć Wiek rinoplAStykA 

pierWotnA luB 
WtórnA

WSkAzAniA WSpółiStniejące 
SchorzeniA

iMMunoSupreSjA  
 chirurGii

BADAnie 
kontrolne
(lAtA)

koMplikAcje

1 K 25 Wtórna gP Brak Prednizolon 10 mg na dobę
Budesonide nebulisers 
1mg Bd

8.7 Brak

2 K 74 Pierwotna gP Zwyrodnienie 
kręgosłupa
Nadciśnienie

Prednizolon 1,5 mg/dzień
Methotrexat 22,5 mg/
tydzień

7.7 Powolne gojenie 
na małym obszarze 
dawczym

3 K 32 Pierwotna RPC Brak Brak 6.3 Brak

4 M 30 Pierwotna gP Choroba 
Leśniowskiego-
Crohna

Presnisolone 10mg na dobę
Azathioprine 150mg/dzień
Mesalazine 1g/dzień

5.2 Brak

5 K 30 Pierwotna gP Brak Prednisolone 1mg/dzień
Azathioprine 100mg/dzień

5.2 Brak

6 K 48 Pierwotna gP Brak 4-miesięczne lecznie 
Rytuksymabem 
Methotrexat 15 mg/tydzień

3.7 Uszkodzenie 
przeszczepu chrząstki po 
dacryocystorhinostomii

7 K 51 Wtórna gP Brak 8-miesięczne infuzje 
Rytuksymabem 
Methotrexat 12,5 mg/
tydzień

1.2 Brak

8 K 58 Pierwotna gP Rak piersi 
Wrzody 
żołądkowo-
jelitowe

Prednizolon 1 mg/tydzień 
(odstawienie w momencie 
operacji)

3.5 Brak

9 K 22 Pierwotna Westernizacja 
nosa chaktery-
stycznego 
dla rasy 
afrykańskiej

Zaburzenia 
psychiczne

Brak 4.6 infekcja Pseudomonas 
po nacięciu od strony 
nasady 3 tygodnie po 
operacji

10 M 27 Pierwotna Westernizacja 
nosa chaktery-
stycznego 
dla rasy 
afrykańskiej

Niealergiczny 
wieloletni 
nieżyt nosa

Brak 9.6 Bolesna śruba w 
następstwie korekty 
grzbietu nosa

11 M 46 Pierwotna Pourazowe 
zapadnięcie 
grzbietu nosa

Nadciśnienie Brak 6.3 Brak

Mediana 32 5.2
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stosunku do tej z operacji pierwotnej (ryc. 4). 

Nie zaobserwowano miejscowych powikłań pooperacyjnych 
w miejscu z którego pobierano tkanki do przeszczepu, takich 
jak krwawienie, odma opłucnowa, infekcja lub uporczywy ból. 
U pacjenta nr 2 (pod względem immunosupresji w przypadku 
GP) zaobserwowano początkowe powolne gojenie niewielkie-
go fragmentu nad obszarem dawczym, jednak w późniejszym 
czasie gojenie postępowało w sposób zadowalający.

od strony nasady, 3 tygodnie po operacji. Dolegliwości ustąpi-
ły po zastosowaniu antybiotykoterapii i przepłukiwaniu rany. 
Nie stwierdzono stałych następstw w 4,6 roku obserwacji po 
operacji.. Pacjenta nr 9, rok po operacji, poddano usunięciu 
bolesnej śruby mocującej, bez rozluźnienia przeszczepu grzbie-
towego (ryc. 3). Pacjent nr 6, podczas zabiegu okulistycznego 
(dacryocystorhinostomia) dwa lata po operacji, doznał złama-
nia przeszczepu chrząstki z odchyleniem w lewo, a deformacja 
została ponownie skorygowana za pomocą powyższej techniki 
z wykorzystaniem chrząstki żebrowej od strony przeciwnej w 

ryc. 2.  Zdjęcie przedzabiegowe (lewe) i 3 lata po operacji (prawe) Pacjenta z 
ziarnikowatością Wegenera (pacjent 6). odnotować należy korektę nosa 
siodełkowatego, zapadnięcia grzbietu na granicy nosa kostnego i chrzęstnego, 
wydłużenie skróconego nosa i poprawienie profilu grzbietu nosa. Nos ma 
również bardziej prosty kształt na zdjęciu wykonanym z przodu.

ryc. 3.  Westernizacja nosa u mężczyzny o mieszanym pochodzeniu etnicznym 
(pacjent 9). Zdjęcia (prawa strona) wykonano 6 lat po zabiegu. Widoczna 
częściowo blizna w kształcie litery V, poprawa bulwiastej okolicy koniuszka 
i obniżonej projekcji koniuszka nosa oraz redukcja podstawy nosa. 
Przeszczepy chrząstki umożliwiły poprawienie definicji koniuszka nosa, 
poprawienie projekcji oraz wyprostowanie grzbietu nosa.
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u chorych z zaburzeniami autoimmunologicznymi ze względu 
na potencjalne ryzyko nieudanego przeszczepu w następstwie 
zaostrzenia choroby, które spowoduje nieoptymalne długofalowe 
wyniki kosmetyczne. Jednak w obserwacji następującej średnio 
po 5,2 latach,  u pacjentów z chorobami autoimmunologiczny-
mi nie stwierdzono pooperacyjnego nawrotu deformacji nosa. 
Aby zmniejszyć ryzyko, operowano wyłącznie pacjentów, któ-
rzy nie mieli objawów choroby co najmniej rok przed operacją. 

DySkuSjA 

W badaniu wykazano, że technika stosowania L-kształtnych 
wszczepów może być z powodzeniem stosowana w przypad-
kach zniekształceń nosa spowodowanych szeregiem patologii, 
w tym chorobami autoimmunologicznymi, urazami, a także w 
przypadku kosmetycznej westernizacji nosa. 

Złożoność wspomnianych deformacji wymaga starannego roz-
ważenia czynników okołooperacyjnych w celu zapewnienia opty-
malnego wyniku rynoplastyki augmentacyjnej, a multidyscypli-
narne podejście okołooperacyjne jest niezbędne do stworzenia 
bezpiecznej i zindywidualizowanej usługi dla pacjentów. Osoby z 
chorobami autoimmunologicznymi wymagają specjalistycznego 
wkładu reumatologa w celu monitorowania postępów choroby 
i przedoperacyjnej oceny anestezjologa oraz otolaryngologa w 
celu wykluczenia patologii dróg oddechowych, w tym zwężenia 
podgłośniowego i tchawiczo-oskrzelowego [9].

Z naszego doświadczenia wynika, że przy starannej selekcji 
pacjentów i odpowiedniej multidyscyplinarnej optymalizacji, 
rynoplastyka augmentacyjna jest bezpieczna i skuteczna u pa-
cjentów z deformacją siodełkowatą nosa następującą po GP i 
RPC. Wszyscy pacjenci przeszli przedoperacyjne konsultacje z 
reumatologiem, który utrzymywał dawkowanie prednizolonu 
w maksymalnym dziennym stężeniu 10 mg, zgodnie z lokalny-
mi wytycznymi opracowanymi na podstawie naszych wspól-
nych doświadczeń. Po operacji pacjenci otrzymywali dożylnie 
3 dawki deksametazonu w celu zmniejszenia obrzęku. Kolej-
nym problemem dotyczącym operowania pacjentów z cho-
robami autoimmunologicznymi jest potencjalnie zwiększone 
ryzyko infekcji w następstwie terapii immunosupresyjnych, a 
także chroniczna kolonizacja nabłonka nosa przez mikroorga-
nizmy. W leczeniu zajmujemy się tą kwestią, przepisując na 48 
godzin po operacji dożylnie antybiotyki i przez kolejne 7 dni, 
antybiotyki miejscowe. Multidyscyplinarny zespół ds. przed- i 
pooperacyjnej medycznej optymalizacji choroby jest kluczo-
wym czynnikiem zapewniającym pomyślne wyniki operacyjne. 

Omówione problemy chirurgiczne
W przypadku nosów ludności afrykańskiej i azjatyckiej często 
obserwuje się niewystarczającą wielkość chrząstki przegrody w 
rynoplastyce augmentacyjnej [10]. Co więcej – grubość otocz-
ki z tkanki miękkiej skłania do wniosku, że wszczepy chrząstki 
z małżowiny usznej nie są wystarczająco mocne, a zatem dają 
niewystarczający efekt. Nasze badanie sugeruje, że w tej po-
pulacji pacjentów przeszczepy chrząstki żebrowej mogą być 
lepszym rozwiązaniem.

Chirurdzy ostrożnie podchodzą do operacji nosa siodełkowatego 

ryc. 4.  Rynoplastyka przeprowadzona metodą otwartą z użyciem chrząstki u pacjenta 
po urazie nosa w wywiadzie (pacjent 10). Zdjęcia (po prawej) wykonano 5 lat 
po zabiegu. Widoczna poprawa linii estetycznych grzbietu nosa (widok A-P)), 
poprawa wyglądu okolicy koniuszka nosa i nozdrzy przednich oraz poprawa 
projekcji koniuszka nosa. Biorąc pod uwagę wewnętrzne bliznowacenie 
będące skutkiem wielu poprzednich zabiegów, które miały miejsce przed 
skierowaniem a także złożoność deformacji, nie jest zaskakujące, iż pozostała 
pewna resztkowa asymetria skrzydełek i grzbietu nosa
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wskazań, w tym przy siodełkowatej deformacji nosa następu-
jącej po chorobie zapalnej, urazie, a także w przypadkach, gdy 
wymagana jest korekta kosmetyczna. W długofalowej obser-
wacji odnotowano dobre wyniki i satysfakcję pacjentów. Dla 
optymalnego efektu operacji wymagana są: staranna selekcja 
chorych, planowanie przedoperacyjne i skrupulatne wykonanie.

Kwestie etyczne
Od wszystkich indywidualnych uczestników, dla których w ni-
niejszym artykule zawarte są informacje identyfikacyjne uzy-
skano świadomą zgodę na udział w badaniu. 

Ograniczenia badania

Badanie ograniczają: doświadczenie pojedynczego chirurga oraz 
mała ilość danych. Będziemy nadal obserwować pacjentów, by móc 
monitorować nawroty choroby w perspektywie długoterminowej. 

WnioSek

Opisane przypadki pokazują, że stosowanie L-kształtnych 
przeszczepów chrząstki może stanowić niezawodne, powta-
rzalne podejście w rynoplastyce augmentacyjnej dla różnych 
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