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StreSzczenie:    Wprowadzenie: Resekcja ślinianki podżuchwowej wiąże się z powikłaniami, takimi jak uszkodzenie gałęzi brzeżnej żuchwy 
nerwu twarzowego, nerwu językowego czy podjęzykowego. Poza nimi, w niniejszej pracy opisano subiektywne dolegliwości: 
suchość w jamie ustnej, parestezje w okolicy blizny czy zmianę smaku. 

  Pacjenci i metody: Przeprowadzono prospektywne, nierandomizowane badanie z udziałem 20 pacjentów poddanych 
zabiegowi usunięcia ślinianki podżuchwowej.

  Wyniki: Najczęstszą przyczyną zabiegu była kamica ślinianki – dotyczyła ona 9 osób (45%). Jeden z pacjentów (5%) miał 
porażenie nerwu językowego, u dwóch (10%) stwierdzono przejściowe porażenie gałęzi brzeżnej żuchwy, nie zarejestrowano 
zaś żadnego przypadku zmian w nerwie podjęzykowym. Powikłania neurologiczne nie miały związku z: wielkością kamieni 
śliniakowych (p = 0,293), rozmiarem guza (p = 0,445) czy rodzajem zmiany patologicznej (p = 0,694). Największym problemem 
zarówno po miesiącu, jak i po 6 miesiącach po zabiegu, były parestezje w okolicy blizny (odpowiednio: 55% i 33%), a na drugim 
miejscu uplasowała się kserostomia, czyli suchość błony śluzowej jamy ustnej (33% i 27,3%).

  Wnioski: Resekcja ślinianki podżuchwowej to zabieg bezpieczny, o niskim ryzyku powikłań chirurgicznych czy neurologicznych. 
Mimo to pacjenci powinni zostać poinformowani o możliwych powikłaniach, takich jak: suchość w jamie ustnej oraz 
parestezje w okolicy blizny. Efekt kosmetyczny może być zadowalający, a blizny można uniknąć stosując odpowiednią 
technikę operacyjną. Mimo że ryzyko uszkodzenia MBFN, nerwu językowego i podjęzykowego jest niskie, należy uwzględnić 
je w informacjach o zabiegu przekazywanych pacjentowi przed operacją.

SłoWa kluczoWe: gruczoł podżuchwowy, operacja, powikłania neurologiczne, ślinianka

abStract:   introduction: There are different complications related to the submandibular gland resection, like damage to the mandibular 
branch of the facial nerve, lingual or hypoglossal nerve. Moreover, subjective complaints like dry mouth, altered sensation 
around the scar and taste alterations were described.

  Patients and methods: A prospective, non-randomized study was performed including 20 patients treated with 
submandibular gland resection.

  results: The most common etiology was sialolithiasis affecting 9 (45%) patients. One (5%) patient presented a lingual nerve 
paresis, 2 (10%) patients presented a transient marginal mandibular branch paresis and no hypoglossal nerve alteration was 
observed. Factors like the size of the lithiasis (P = 0.293), size of the tumor (P = 0.445) or type of pathology (P = 0.694) were not 
related with neurological complications. Altered sensation in the skin around a scar was the most severely weighted problem 
(55% and 33.3%), and xerostomia was the second one (33% and 27.3%) at one month and at six months after surgery, respectively.  
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żuchwowej. U wszystkich pacjentów przeprowadzono klasyczną 
resekcję ślinianki podżuchwowej. Skórę nacięto poprzecznym, 
pięciocentymetrowe cięciem dwa palce poniżej dolnego brzegu 
żuchwy, w celu ochrony MBFN. Uzyskano bezpośredni dostęp do 
torebki ślinianki, a następnie na jej powierzchni prowadzono pre-
parację. Najczęściej podwiązywano żyłę twarzową. Po zidentyfiko-
waniu nerwu językowego i przewodu Whartona, nerw językowy 
odpreparowywano od torebki gruczołu, zaś przewód badano na 
jak najdłuższym odcinku w kierunku dna jamy ustnej, aby zmini-
malizować ryzyko pozostawienia resztek kamieni śliniakowych.

W większości przypadków nie podejmowano prób wypreparowa-
nia MBFN czy nerwu podjęzykowego. U żadnego pacjenta nie za-
stosowano śródoperacyjnej stymulacji nerwu ani monitorowania. 
Zastosowano drenaż rany (zestaw Redona i Josta = 10 F). Nie sto-
sowano rutynowej antybiotykoterapii przed zabiegiem ani po nim. 
Używano szwów śródskórnych i wchłanialnych. Pierwszy autor 
niniejszej pracy przebadał wszystkich pacjentów oraz kontrolował 
ich stan przez prawie 6 miesięcy. Jakość życia oceniano za pomocą 
niezwalidowanego kwestionariusza miesiąc i 6 miesięcy po zabie-
gu. W ankiecie uwzględniono dolegliwości typowe dla pacjentów po 
resekcji ślinianki podżuchwowej, takie jak: suchość w jamie ustnej, 
ból w okolicy blizny i w jamie ustnej, parestezje w okolicy blizny, 
zwisająca dolna warga, zmniejszona wrażliwość ust/języka, zmiana 
odczuwania temperatury pokarmu, parestezje języka, przygryzanie 
języka, zmiana głosu oraz niezadowalający efekt kosmetyczny. Oce-
nę przeprowadzono miesiąc i 6 miesięcy po zabiegu.

W warunkach oddziału funkcję nerwu podjęzykowego badano 
oglądając język i oceniając mowę. Funkcję MBFN badano ocenia-
jąc symetrię twarzy w spoczynku oraz spontaniczne i dowolne ru-
chy mimiczne twarzy, zaś czynność nerwu językowego oceniano 
przy pomocy dwupunktowego testu różnicowania w obrębie języka 
i śluzówki jamy ustnej. Czucie dotyku na szyi badano palpacyj-
nie. Efekt kosmetyczny oceniano przy zastosowaniu 13-stopnio-
wej Vancouver Scar Scale, gdzie 0 oznacza bliznę przypomina-
jącą normalną skórę [9, 10]. Nie przeprowadzono oceny funkcji 
ślinianek. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą SPSS 
w wersji 21.0 dla Macintosha (IBM Corp, Armonk, NY). Zmienne 
kategorialne przedstawiono w postaci częstotliwości i procentów, 
zaś zmienne ciągłe jako średnie i odchylenia standardowe. Wyniki 
poddano analizie przy zastosowaniu testu chi-kwadrat lub testu 
Fishera. Poziom istotności ustalono na p < 0,05.

Wyniki

Charakterystykę pacjentów i wyniki badań histopatologicznych 
przedstawiono w Tab. I. Najczęstszą przyczyną operacji była ka-

Wykaz SkrótóW

MBFN – gałąź brzeżna żuchwy nerwu twarzowego 
SGR – resekcja ślinianki podżuchwowej

WProWadzenie

Ślinianka podżuchwowa znajduje się w przestrzeni podżuchwo-
wej, w niedużej odległości od struktur nerwowo-naczyniowych, 
takich jak: tętnica i żyła twarzowa, nerw podjęzykowy i językowy. 
Resekcja ślinianki podżuchwowej to klasyczna metoda leczenia 
różnych chorób ślinianki: guzów, kamicy czy przewlekłego zapale-
nia. Rozwój sialoendoskopii oraz wykorzystywanie dostępu trans-
oralnego sprawiły jednak, że SGR jest rzadziej wykorzystywane. 
Współcześnie w operacjach wykonywanych w obrębie głowy i szyi 
z powodu łagodnych zmian chorobowych, uszkodzenia struktur 
nerwowych czy defekt kosmetyczny muszą być jak najmniejsze. 
Podobnie jest z innymi powikłaniami chirurgicznymi, takimi jak: 
ból czy utrata czucia w okolicy blizny. Przegląd pozycji indeksowa-
nych w bazach literaturowych pokazał, że zabieg resekcji ślinianki 
podżuchwowej wiąże się z różnymi powikłaniami, spośród których 
część ma charakter obiektywny, jak: krwiaki (0–14% przypadków) 
[1–3], zakażenia pooperacyjne (0–14% przypadków) [1–5], MBFN 
(0–8% przypadków) [1–8], trwałe uszkodzenie nerwu językowe-
go (0–12% przypadków) [1–8], czy uszkodzenie nerwu podjęzy-
kowego (0–1,4% przypadków) [1, 3–5, 7, 8]. Do subiektywnych 
dolegliwości zalicza się: uczucie suchości w jamie ustnej, wystę-
pujące w około 2–31% przypadków [1–3], parestezje w okolicy bli-
zny, występujące w 3,6–29,1% przypadków [1–3, 6], oraz zmiany 
smaku dotyczące 16,3% pacjentów [1]. Rzadko badano zadowole-
nie pacjentów z kosmetycznego efektu operacji, ale jeśli było ono 
uwzględniane, to wyrażało je 4–12% pacjentów [1, 2]. W niniejszej 
pracy przedstawiono częstość występowania powikłań (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem powikłań neurologicznych) oraz jakość 
życia pacjentów po SGR w grupie 20 badanych poddanych zabie-
gowi pomiędzy styczniem 2017 r. a czerwcem 2018 r. 

Materiał i Metody

Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną naszego szpi-
tala decyzją 2016/CCH016. Dwadzieścia osób włączono prospek-
tywnie do prowadzonej w oddziale bazy danych pacjentów z cho-
robą ślinianek. Dane kliniczne i demograficzne zebrano podczas 
pierwszej wizyty w oddziale. Badanie przeprowadzono zgodnie 
z normami etycznymi zawartymi w Deklaracji Helsińskiej. Z bada-
nia wykluczono pacjentów z nowotworami złośliwymi oraz tych, 
którzy przeszli wcześniej inne zabiegi w obrębie przestrzeni pod-

  conclusion: The submandibular gland resection remains to be a safe technique with a low rate of surgical and neurological 
complications. However, patients should be informed about sequelae like xerostomia, altered sensation in the skin or pain 
around the scar, which may be discomforting. The cosmetic result can be satisfactory, but a surgical scar can be avoided with 
another approach. Although rare, the risk of MBFN, lingual and hypoglossal nerve damage should always be included in the 
preoperative information on surgical risks.

keyWordS:  neurological complications, salivary gland, submandibular gland, surgery
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Wygląd blizny: W badanej przez nas grupie, pacjenci przez cały okres 
obserwacji traktowali bliznę jako problem kosmetyczny o niewiel-
kim znaczeniu. Ani miesiąc po zabiegu, ani 6 miesięcy później, żadna 
z osób nie uznawała wyglądu blizny za problem. Bliznę oceniono chi-
rurgicznie w skali Vancouver Scar Scale na 1 punkt (min: 0/max: 3).

mica ślinianki, którą stwierdzono u 9 pacjentów (45%), a średni 
rozmiar kamienia wynosił 2,66 cm ± 0,67 (min: 1,7/max: 4). Śred-
ni czas pobytu w szpitalu to 3 dni ± 2 (min: 2/max: 7), zaś średni 
czas trwania zabiegu – 56 minut ± 15 (min: 40/max: 66). U jed-
nego pacjenta (5%) doszło do porażenia nerwu językowego w wy-
niku ucisku przez duży kamień (4 cm), zlokalizowany w miąższu 
gruczołu i jego wnęce. U 2 pacjentów wystąpiło przejściowe pora-
żenie gałęzi brzeżnej żuchwy, ale ustąpiło ono po upływie 6 mie-
sięcy. U 2 pacjentów (10%) pojawiły się powikłania pooperacyjne 
– u pierwszego doszło do rozwoju zakażenia miejsca operowa-
nego, a u drugiego wystąpił silny ból w operowanym miejscu. 
U żadnego z badanych nie zaobserwowano zmian w obrębie nerwu 
podjęzykowego. Powikłania neurologiczne nie były w żaden sposób 
związane z: wielkością kamieni śliniankowych (p = 0,293), wielko-
ścią guza (p = 0,445) ani rodzajem zmiany patologicznej (p = 0,694) 
(Tab. II.). U jednego z pacjentów (5%) podczas fazy obserwacyjnej 
doszło do nawrotu gruczolaka wielopostaciowego. 

Dokonując podsumowania wyników kwestionariusza, wzięto pod 
uwagę subiektywną ocenę powikłań po resekcji ślinianki podżu-
chwowej (suchość w jamie ustnej, ból w okolicy blizny i w jamie 
ustnej, parestezje w okolicy blizny, zwisającą dolną wargę, zmniej-
szoną wrażliwość ust/języka, zmianę odczuwania temperatury po-
karmu, parestezje języka, przygryzanie języka, zmianę głosu oraz 
niezadowalający efekt kosmetyczny) miesiąc i 6 miesięcy po za-
biegu. Największym problemem zarówno miesiąc, jak i 6 miesięcy 
po zabiegu, były parestezje w okolicy blizny (odpowiednio: 55% 
i 33%), a na drugim miejscu uplasowała się kserostomia, czyli su-
chość błony śluzowej jamy ustnej (33% i 27,3%) (Tab. III.).

Wyniki SzczegółoWe

Parestezje w okolicy blizny: Miesiąc i 6 miesięcy po zabiegu, 
odpowiednio: 55% i 33,3% pacjentów uznawało parestezje w okoli-
cy blizny za problem. Nie znaleziono jednak żadnego ich związku 
z wielkością guza czy rozmiarem kamieni (p = 0,851).

Suchość w jamie ustnej: Co ciekawe, suchość w jamie ustnej była 
drugim najpoważniejszym powikłaniem po SGR w badanej grupie 
pacjentów. Łącznie 33% osób uważało suchość w jamie ustnej za 
problematyczną po upływie miesiąca od zabiegu, zaś po upływie 
6 miesięcy odsetek ten zmalał do 27,5%.

Zwisająca dolna warga: Miesiąc i 6 miesięcy po zabiegu, odpo-
wiednio: 11% i 5,5% pacjentów uznawało zwisającą dolną wargę 
za problem. U obu stwierdzono pooperacyjne porażenie MBFN. 
Do powrotu prawidłowej funkcji nerwu u jednego z nich doszło 
po 4 miesiącach, zaś u drugiego po 10 miesiącach.

Ból w okolicy blizny i w jamie ustnej: Tylko jeden pacjent zgła-
szał ból w okolicy blizny miesiąc i 6 miesięcy po zabiegu. Był on 
operowany z powodu przewlekłego zapalenia ślinianki po 11 mie-
siącach obserwacji oraz konsultacji w poradni leczenia bólu. Ża-
den z pacjentów nie zgłaszał problemów, takich jak: zmniejszona 
wrażliwość ust/języka, zmiana odczuwania temperatury pokarmu, 
przygryzanie języka, zmiana głosu, zmiana smaku czy niezadowa-
lający efekt kosmetyczny.

tab. i.  Dane demograficzne i kliniczne. 

liczba %

Płeć:

Mężczyzna 14 70

Kobieta 6 30

Wiek 55 ± 16 (min: 30/max: 80)

Diagnoza:

Kamica 9 45

Gruczolak wielopostaciowy 8 40

Guz Küttnera (przewlekłe stwardniające 
zapalenie ślinianki)

3 15

Wznowa guza 1 5%

Średni rozmiar kamieni śliniankowych (cm) 2,66 ± 0,67 (min: 1,7/max: 3)

Średni rozmiar guza (cm) 3,81 ± 0,67 (min: 1,7/max: 3)

Średni czas hospitalizacji 3 dni ± 2 (min: 2/max: 7).

Średni czas operacji 56 min ± 15 (min: 40/max: 66)

Powikłania

Zakażenie 1 5

Ból pooperacyjny 1 5

Prawidłowe funkcjonowanie nerwu 
językowego przed operacją 

19 95

Prawidłowe funkcjonowanie nerwu 
językowego po operacji 

19 95

Zmiana w funkcjonowaniu nerwu 
językowego po operacji

1 5

Definitywna zmiana w funkcjonowaniu 
nerwu językowego po operacji 

0 0

Prawidłowe funkcjonowanie nerwu 
podjęzykowego przed operacją 

20 100

Prawidłowe funkcjonowanie nerwu 
podjęzykowego po operacji 

20 100

Zmiana w funkcjonowaniu nerwu 
podjęzykowego po operacji

0 0

Prawidłowe funkcjonowanie gałęzi 
brzeżnej żuchwy przed operacją 

20 100

Prawidłowe funkcjonowanie gałęzi 
brzeżnej żuchwy po operacji

18 90

Zmiana w funkcjonowaniu gałęzi brzeżnej 
żuchwy po operacji

2 10

Definitywna zmiana w funkcjonowaniu 
gałęzi brzeżnej żuchwy po operacji 

0 0

Średni czas powrotu funkcji nerwu W obu przypadkach 
funkcjonowanie nerwu było 
prawidłowe po upływie 6 miesięcy.Gałąź brzeżna żuchwy 

Nerw językowy
Funkcjonowanie nerwu było 
prawidłowe po upływie 4 
miesięcy od zabiegu.

Faza obserwacyjna 12 ± 9 (min: 6/max: 24)

Średni wynik w skali Vancouver Scar Scale 1 (min: 0/max: 3)
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mięśnia dwubrzuścowego. W badanej przez nas grupie pacjentów 
nie stwierdzono przypadków uszkodzenia nerwu podjęzykowego. 
Niemniej jednak w poprzednich badaniach ryzyko to oceniano na 
bardzo niskie [1, 2, 4–8].

Zapalenie i kamica częściej dotyczą ślinianki podżuchwowej. Za-
palenie ślinianki, zarówno ostre, podostre, jak i przewlekłe, wynika 
z rozmaitych przyczyn obturacyjnych (kamica przewodu ślinian-
ki) i nieobturacyjnych (choroby układowe, uraz lub specyficzne 
czynniki infekcyjne). W wielu przypadkach nie udaje się zidenty-
fikować czynnika przyczynowego. Kamica ślinianki dotyczy 24% 
pacjentów z zapaleniem gruczołu ślinowego [15]. W porównaniu 
do innych gruczołów ślinowych, ślinianka podżuchwowa jest bar-
dziej podatna na tworzenie się w niej kamieni z powodu uwarun-
kowań anatomicznych przewodu oraz rodzaju produkowanej śli-
ny. W takich przypadkach diagnozę można postawić na podstawie 
zwykłego zdjęcia radiologicznego, ultrasonografii lub sialografii. 
Badania, takie jak TK, MR czy biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, 
są zarezerwowane dla pacjentów z podejrzeniem nowotworu [16].

Jeśli chodzi o jakość życia badaną za pomocą kwestionariusza, 
najczęstszą zgłaszaną dolegliwością były parestezje w okolicy bli-
zny. Objaw ten, związany zwykle z uszkodzeniem gałęzi nerwu 
poprzecznego szyi i procesem jego leczenia, dotyczył co najmniej 
33% pacjentów po 6 miesiącach obserwacji, co jest wynikiem zbli-
żonym do raportowanych w innych badaniach [13]. W badanej 
przez nas grupie, drugą najczęstszą dolegliwością była suchość 
w jamie ustnej. Ślinianka podżuchwowa odpowiada średnio za 
70% dziennej produkcji śliny, składającej się z komponentów su-
rowiczych i śluzowych. Wydzielanie śliny jest kluczowe dla na-
wilżania i przełykania kęsu pokarmowego, a ponadto trawienia 
enzymatycznego, które rozpoczyna się w górnej części przewo-
du pokarmowego [15]. Prawidłowy przepływ śliny jest kluczowy 
dla utrzymania dobrej higieny jamy ustnej, a brak prawidłowego 
przepływu predysponuje do częstszego występowania próchnicy 
i objawowej kserostomii. Według danych z wcześniejszych badań, 
jednostronna resekcja ślinianki podżuchwowej skutkuje zmniej-
szoną szybkością wydzielania śliny spoczynkowej i zwiększonym 
odczuciem suchości w jamie ustnej [1–3].

Zwisająca dolna warga, jako wynik porażenia MBFN, stanowiła po 
miesiącu i po 6 miesiącach problem odpowiednio dla: 11% i 5,5% 
pacjentów. U jednego z nich doszło do powrotu funkcji nerwu po 
4 miesiącach, a u drugiego po 10 miesiącach. Jeden z pacjentów 
zgłaszał ból w okolicy blizny zarówno miesiąc, jak i 6 miesięcy 
po zabiegu. Był on operowany z powodu przewlekłego zapalenia 
ślinianki. Po 11 miesiącach obserwacji i konsultacji w poradni le-
czenia bólu samopoczucie pacjenta zaczęło się poprawiać. Jednak 
w celu zniwelowania objawów konieczne było wdrożenie leczenia 
opioidami. Żaden z pacjentów nie zgłaszał dolegliwości, takich jak: 
zmniejszenie wrażliwości ust/języka, zmienione odczucie tempe-
ratury pokarmu, parestezje języka, zmiana głosu, zmiana smaku 
czy niezadowalający efekt kosmetyczny.

W badanej przez nas grupie pacjenci przez cały okres obserwa-
cji traktowali bliznę jako niewielki problem kosmetyczny. Żaden 
z nich, ani miesiąc, ani 6 miesięcy po zabiegu, nie zgłaszał, aby 
wygląd blizny stanowił dla niego problem. Jednak klasyczne cię-

dySkuSja

Resekcja ślinianki podżuchwowej z dostępu bocznego przezszyj-
nego to standardowa technika operacyjna w przypadku gruczo-
łu podżuchwowego. Przedstawiono jednak również inne techni-
ki typu otwartego lub endoskopowe [11]. Obecnie istnieje więcej 
możliwości usuwania kamieni z przewodu ślinianki podżuchwo-
wej. Techniki sialoendoskopii lub zabiegi z dostępu transoralne-
go zostały w ciągu ostatnich dziesięcioleci dość dobrze opisane 
i mają one udowodnioną skuteczność, co pozwala na stosowanie 
ich jako leczenia pierwszego wyboru w kamicy ślinianki podżu-
chwowej [12]. SGR pozostaje więc leczeniem pierwszego wyboru 
jedynie w przypadku guzów ślinianki podżuchwowej. Taką rów-
nież praktykę przyjęliśmy w naszym oddziale.

Ślinianka podżuchwowa waży od 10 do 15 gramów, a tylny koniec 
mięśnia żuchwowo-gnykowego dzieli ją na dwa płaty: powierz-
chowny i głęboki. Nerw podjęzykowy, językowy i MBFN są ściśle 
związane z gruczołem, a ich uszkodzenie podczas operacji może 
skutkować zwiększonym ryzykiem zgonu pooperacyjnego. MBFN 
przechodzi powierzchownie w stosunku do powięzi ślinianki pod-
żuchwowej, ale poniżej płaszczyzny mięśnia szerokiego szyi. Z 
tego powodu chirurgiczne preparowanie w obrębie powięzi sta-
nowi ryzyko uszkodzenia nerwu [13]. W naszym badaniu ryzyko 
wczesnego porażenia nerwu wynosiło 10%, a po 6 miesiącach ob-
serwacji – 0%. Przyjęliśmy hipotezę, że w obu przypadkach doszło 
do uszkodzenia nerwu na tle termicznego urazu, spowodowane-
go uniesieniem płata skóry przy pomocy kautera Bovie lub ucisku 
przez hak Farabeufa, zaś po upływie kilku miesięcy ta przejściowa 
neurapraksja ustąpiła.

Nerw językowy jest położony w głębokiej części ślinianki podżu-
chwowej, a w przestrzeni podjęzykowej, pomiędzy językiem a ga-
łęzią żuchwy, krzyżuje przednią część przewodu Whartona. Mimo 
że jest on mocny i odporny na uszkodzenia, to w celu zmniejszenia 
ryzyka uszkodzenia samego nerwu lub zwoju podżuchwowego, 
zaleca się ostrożne preparowanie odgałęzień żyły szyjnej leżących 
w niedużej odległości od zwoju. Wśród badanych przez nas osób, 
u jednego pacjenta stwierdzono porażenie nerwu językowego jesz-
cze przed zabiegiem, spowodowane uciskaniem nerwu przez duży 
kamień. Cztery miesiące po operacji wrażliwość języka na bodźce 
powróciła do normy. We wcześniejszych badaniach dość dobrze opi-
sano jednak ryzyko uszkodzenia nerwu podczas preparowania [1–8]. 
W badaniach tych co najmniej 2,5–3,3% pacjentów zgłaszało po 
operacji parestezje ust/języka lub zmieniony smak, co oznacza, że 
niezwykle istotne jest uwzględnienie tego powikłania już podczas 
przedoperacyjnej wizyty pacjenta w oddziale [14].

Nerw podjęzykowy biegnie w dół i przyśrodkowo w stosunku do 
dolnej ⅓ części ślinianki podżuchwowej, poniżej tylnego brzuśca 

tab. ii.  Zależności pomiędzy stopniem uszkodzenia neurologicznego a rodzajem 
zmiany patologicznej, wielkością kamieni śliniankowych lub średnicą guza. 

zMienna P

Średnia wielkość kamieni (cm) 2,66 ± 0,67 (min: 1,7/max: 3) 0,293

Średnia wielkość guza (cm) 3,81 ± 0,67 (min: 1,7/max: 3) 0,445

Rodzaj zmiany patologicznej 0,694
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Na koniec należy odnieść się do pewnych ograniczeń naszego 
badania, takich jak: niewielka liczba pacjentów i brak określenia 
mediany czasu testu krakersa. Pierwszy problem wynika z wpro-
wadzenia sialoendoskopii i stosowania dostępu transoralnego 
w leczeniu kamicy ślinianki podżuchwowej w naszym oddziale, 
podczas gdy SGR pozostaje leczeniem drugiego wyboru, zare-
zerwowanym wyłącznie dla przypadków guzów ślinianki podżu-
chwowej (łagodnych lub złośliwych) lub dużego nasilenia kamicy 
ślinianki. Drugi zaś problem wiąże się z brakiem czasu i persone-
lu, koniecznych do przeprowadzenia testu.

WnioSki

Resekcja ślinianki podżuchwowej to zabieg bezpieczny o niskim ry-
zyku powikłań chirurgicznych i neurologicznych. Pacjenci powinni 
jednak zostać poinformowani o możliwych powikłaniach, takich 
jak: suchość w jamie ustnej, parestezje, czy ból w okolicy blizny. 
Efekt kosmetyczny może być zadowalający, a blizny można unik-
nąć, stosując odpowiednią technikę operacyjną. Mimo że ryzyko 
uszkodzenia gałęzi brzeżnej żuchwy nerwu twarzowego, nerwu 
językowego i podjęzykowego jest niskie, należy uwzględnić je w in-
formacjach o zabiegu przekazywanych pacjentowi przed operacją.

cie konieczne do przeprowadzenia resekcji ślinianki podżuchwo-
wej jest zlokalizowane na szyi, co w innych krajach lub kulturach 
może być przyczyną skarg pacjentów. Z tego powodu niektórzy 
autorzy zalecają stosowanie innego dostępu do ślinianki podżu-
chwowej, np. transoralnego, podbródkowego lub zausznego [11], 
po to by zmniejszyć rozmiary blizny i poprawić efekt kosmetycz-
ny. Wyniki naszego badania sugerują, że problem blizny jest albo 
drugorzędny, albo dla badanej populacji nie odgrywał dużej roli. 
We wcześniejszych badaniach opisywano problem bliznowacenia 
u pacjentów z zakażeniami pooperacyjnymi [14].

Podczas każdej wizyty bliznę oceniano chirurgicznie za pomo-
cą Vancouver Scar Scale, co było bardzo dobrym rozwiązaniem, 
jako że we wcześniejszych badaniach używano tej samej skali [14]. 
Ocena blizny po SGR przy zastosowaniu powszechnie przyjętej 
Vancouver Scar Scale [10] to nowatorskie rozwiązanie użyte już 
wcześniej przez Springborga i Møllera [14]. Chociaż informacje 
literaturowe na temat skali dotyczą głównie blizn po oparzeniach, 
to dokonano również jej walidacji do oceny blizn pooperacyjnych. 
Jak zaznaczono już wcześniej, skala ta nie uwzględnia jednak ob-
jawów towarzyszących obecności blizny, takich jak miejscowa 
bolesność czy parestezje, i z tego powodu dolegliwości te zostały 
zamieszczone oddzielnie w naszym kwestionariuszu.

tab. iii.  Dolegliwości uwzględnione w kwestionariuszu dla pacjentów wypełnianym 6 miesięcy po zabiegu. 

1. MieSiąc 6. MieSiąc

Objaw lub zmiana N % N %

Suchość w jamie ustnej Tak: 6 33,3 Tak: 5 27,3

Nie: 12 66,7 Nie: 13 72,2

Ból w okolicy blizny lub w jamie ustnej Tak: 1 5,5 Tak: 1 5,5

Nie: 17 94,5 Nie: 17 94,5

Parestezje w okolicy blizny Tak: 10 55,5 Tak: 6 33,3

Nie: 8 45,5 Nie: 12 66,7

Zwisająca dolna warga Tak: 2 11,1 Tak: 1 5,5

Nie: 16 88,9 Nie: 17 94,5

Zmniejszona wrażliwość ust/języka Tak: 1 5,5 Tak: 0 0

Nie: 17 94,5 Nie: 18 100

Odczuwanie temperatury pokarmu Normalne: 18 100 Normalne: 18 100

Zmienione: 0 0 Zmienione: 0 0

Parestezje języka Normalne: 18 100 Normalne: 18 100

Zmienione: 0 0 Zmienione: 0 0

Przygryzanie języka Tak: 0 0 Tak: 0 0

Nie: 18 100 Nie: 18 100

Zmiana głosu Tak: 0 0 Tak: 0 0

Nie: 18 100 Nie: 18 100

Zmiana smaku Tak: 0 0 Tak: 0 0

Nie: 18 100 Nie: 18 100

Niezadowalający efekt kosmetyczny Tak: 0 0 Tak: 0 0

Nie: 18 100 Nie: 18 100
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