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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Gruźlica układu moczowo-płciowego jest jedną z najczęstszych postaci gruźlicy pozapłucnej. Z uwagi na 
zróżnicowanie obrazu klinicznego i rozbieżności w badaniach diagnostycznych, pacjenci zazwyczaj zgłaszają się do leczenia 
na późnym etapie choroby i – w konsekwencji – duża liczba z nich wymaga interwencji chirurgicznej. 

  Cel: Celem niniejszego badania jest dokonanie retrospektywnej analizy roli operacji chirurgicznych w leczeniu gruźlicy 
układu moczowo-płciowego. 

  Materiały i metoda: W badaniu udział wzięli wszyscy pacjenci zdiagnozowani w naszym ośrodku w kierunku gruźlicy 
moczowo-płciowej w okresie od października 2017 r. do września 2019 r. W analizach uwzględniono: sposób prezentacji, czas 
trwania objawów, przeprowadzone badania, zastosowane leczenie i dalsze działania. 

  Wyniki: W grupie 25 chorych, u których stwierdzono gruźlicę układu moczowo-płciowego (GUTB), znalazło się 15 (60%) 
mężczyzn i 10 (40%) kobiet. Średni wiek w momencie prezentacji wynosił 40,84 lat. Dziewiętnaścioro (76%) pacjentów 
poddano interwencji chirurgicznej, przy czym u wielu wymagany był więcej niż jeden zabieg chirurgiczny. Procedurę 
rekonstrukcyjną wykonano u siedmiu osób. Przy medianie obserwacji kontrolnej wynoszącej 12 miesięcy wszyscy pacjenci są 
w dobrym stanie zdrowia, bez nawrotów choroby.

  Wniosek: Leczenie chirurgiczne w połączeniu z terapią przeciwgruźliczą stanowi klucz do postępowania w przypadkach 
GUTB przebiegających z uszkodzeniami strukturalnymi. Sam zabieg chirurgiczny może jednak mieć charakter ablacyjny lub 
rekonstrukcyjny, zależnie od różnorodnych czynników omówionych w niniejszym badaniu. Zabieg pozwala na zachowanie 
lub przywrócenie optymalnej czynności układu moczowo-płciowego dotkniętego zakażeniem prątkami gruźlicy. 

SŁOWA KLUCZOWE: gruźlica (TB), gruźlica pozapłucna (EPTB), gruźlica układu moczowo-płciowego (GUTB), terapia przeciwgruźlicza (ATT), układ  
 moczowo-płciowy (GUS) 

ABSTRACT:    Introduction: Genitourinary tuberculosis is one of the commonest forms of extra-pulmonary tuberculosis. Owing to a myriad 
of clinical presentations and discrepancies in the diagnostic modalities, patients usually present late, resulting in a large 
number of them requiring some surgical intervention. 

  Aim: The present study aims to retrospectively analyze the role of surgery in genitourinary tuberculosis. 

  Materials and method: All patients diagnosed with genitourinary tuberculosis at our centre, between October 2017 to 
September 2019 were included in the study. Mode of presentation, duration of symptoms, investigations done, treatment 
received, and follow up were studied. 

  Results: Out of 25 patients diagnosed to have genitourinary tuberculosis (GUTB), there were 15 (60%) male and 10 (40%) 
female. The mean age of presentation was 40.84 years. Nineteen (76%) patients underwent some surgical intervention, and 
many patients required more than one surgical procedure. A reconstructive procedure was done in seven patients. At the 
median follow up of 12 months, all patients are doing well with no relapse. 

  Conclusion: Surgery, along with antitubercular treatment, is the key to the management of a case of GUTB presenting with 
structural damage. However, sugery can be ablative or reconstructive depending on various factors discussed in the present 
study. This preserves or restore the optimal function of the genitourinary system inflicted by the mycobacterium bacilli. 

KEYWORDS:  antitubercular treatment (ATT), extrapulmonary tuberculosis (EPTB), genitourinary system (GUS), genitourinary tuberculosis  
 (GUTB), tuberculosis (TB)

DTPA – Pentaoctan dietylenotriaminy 
EPTB – gruźlica pozapłucna 
GUS – układ moczowo-płciowy 
GUTB – gruźlica układu moczowo-płciowego 
HDN – wodonercze 
HDUN – zastój moczu w nerkach i moczowodzie 

WYKAZ SKRÓTÓW

ATT – terapia przeciwgruźlicza 
CBNAAT – kasetowy test amplifikacji kwasu nukleinowego 
CECT – tomografia komputerowa z kontrastem 
CT – tomografia komputerowa
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HIV – ludzki wirus upośledzenia odporności 
PUJ – połączenie miedniczkowo-moczowodowe 
SPC – cewnik nadłonowy 
TB – gruźlica 
VUJ – połączenie moczowodowo-pęcherzowe 
VUR – odpływ pęcherzowo-moczowodowy 
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia

 
WPROWADZENIE

Gruźlica, choć występuje na całym świecie, jest jedną z głów-
nych przyczyn zachorowalności i śmiertelności w Indiach oraz 
innych rozwijających się krajach Azji Południowo-Wschod-
niej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) doniosła, że  
w 2018 r. w Indiach stwierdzono 2,69 mln nowych przypad-
ków, co odpowiada rocznej zachorowalności na poziomie 199 
przypadków na 100 000 mieszkańców [1]. Pomimo intensyw-
nego nadzoru i monitorowania przypadków choroby, a także 
nadzorowanego leczenia z wykorzystaniem nowoczesnej che-
mioterapii przeciwdrobnoustrojowej, zachorowalność rośnie  
i pociąga za sobą ofiary śmiertelne. Gruźlica układu moczowo-
-płciowego (GUTB) jest jedną z najbardziej rozpowszechnio-
nych form gruźlicy pozapłucnej (EPTB). Choroba atakuje nerki  
w wyniku hematogennego przeniesienia z aktywnych lub uśpio-
nych ognisk w płucach [2]. W dalszej kolejności, gruźlica roz-
przestrzenia się drogami moczowymi do innych części ukła-
du moczowo-płciowego (GUS). Przy początkowej prezentacji  
u pacjentów występują nieswoiste objawy ze strony dolnych dróg 
moczowych, w wyniku czego prawidłowe rozpoznanie ulega 
opóźnieniu. W tym czasie prątki gruźlicy powoli niszczą układ 
moczowy poprzez postępującą martwicę serowatą lub zwłók-
nienia i – w konsekwencji – ponad 50% pacjentów staje w ciągu 
swojego życia przed koniecznością interwencji chirurgicznej [3]. 

W niniejszym badaniu dokonano oceny roli interwencji chirur-
gicznej w leczeniu pacjentów cierpiących na gruźlicę układu 
moczowo-płciowego. Zachowanie i przywrócenie normalnej 
czynności układu moczowo-płciowego wymaga wykonania za-
równo zabiegu ablacyjnego, jak i rekonstrukcyjnego. W badaniu 
omówiono szczegółowo wskazania do wykonania tych zabiegów 
wraz z dostępnymi modalnościami.

MATERIAŁ I METODY

Dane pozyskano z działu dokumentacji medycznej naszej pla-
cówki. Do badania włączono wszystkich pacjentów z rozpo-
znaniem GUTB postawionym w przedmiotowym okresie 24 
miesięcy. Potwierdzające rozpoznanie GUTB postawiono  
w oparciu o wykrycie prątków w teście barwienia pałeczek kwa-
soodpornych, hodowlę prątków na pożywce L-J lub wykrycie 
DNA prątków w kasetowym teście amplifikacji kwasu nukle-
inowego (CBNAAT); ewentualnie – w oparciu o charaktery-
styczny obraz nabłonkatowego ziarniniaka w badaniu histopa-
tologicznym lub po wykluczeniu wszystkich innych możliwości 
przy stwierdzeniu obecności silnych wskazówek w wywiadzie 
klinicznym, badaniach radiologicznych i podwyższonym OB.  
U 19 spośród 25 chorych (76%) wykonano dużą operację korekcyj-
ną lub ablacyjną. Protokół obserwacji kontrolnej obejmował oce-
nę pacjenta po upływie 15 dni od operacji, następnie po upływie:  

1 miesiąca, 3 miesięcy i 6 miesięcy po operacji. Kolejne obserwa-
cje wykonywano w odstępach sześciomiesięcznych przez 2 lata.

WYNIKI

W okresie badania GUTB rozpoznano i poddano leczeniu u 25 
osób. Średnia wieku pacjentów wynosiła 40,84 lat. Grupę two-
rzyło 15 (60%) mężczyzn i 10 (40%) kobiet. Najczęstsze objawy 
zgłaszane przy prezentacji obejmowały: ból w okolicy lędźwiowej 
(80%), częste oddawanie moczu (52%), gorączkę (12%) i krwiomocz 
(8%). U większości pacjentów objawy utrzymywały się przez ponad 
sześć miesięcy przed zwróceniem się o pomoc medyczną (Tab. I.).  
Dowody na obecność prątków z barwienia AFB, hodowli lub te-
stu CBNAAT uzyskano jedynie u 17 (68%) pacjentów. Najczęściej 
zajętymi chorobowo narządami były: nerki (56%), moczowód, 
pęcherz moczowy i najądrza. Siedmioro (28%) pacjentów miało 
w wywiadzie wcześniejszą terapię przeciwgruźliczą (ATT), zaś  
u jednego występowało współistniejące zakażenie ludzkim wiru-
sem upośledzenia odporności (HIV). 

U wszystkich pacjentów bezpośrednio po rozpoznaniu rozpoczę-
to leczenie indukcyjne schematem nowoczesnej chemioterapii  
(ryfampicyna, izoniazyd, pirazynamid i etambutol), które przed 
przystąpieniem do planowego leczenia chirurgicznego konty-
nuowano przez 6–8 tygodni. Dziewiętnaścioro (76%) pacjentów 
poddano zabiegom chirurgicznym. W tej liczbie u 12 pacjentów 
wykonano prostą nefrektomię (Ryc. 1.) z różnych powodów, zaś 
u 7 – zabieg rekonstrukcyjny (Tab. II.). W trzech (25%) prepara-
tach pozyskanych w zabiegach nefrektomii stwierdzono obecność 
żywych prątków. W ramach zabiegów rekonstrukcyjnych: dwóch 
pacjentów poddano wspomaganej robotycznie augmentacyjnej 
ileocystoplastyce laparoskowej, u dwóch kolejnych wykonano 
zespolenie moczowodowo-moczowodowe, u jednego dokona-
no reimplantacji moczowodu w związku ze zwężeniem dolnego 
przebiegu, u jednego przeprowadzono cystektomię nadtrójkąto-
wą ze wstawką jelitową, zaś kolejnego poddano wspomaganemu 
robotycznie wytworzeniu zespolenia moczowodu z zastępczym 
pęcherzem z płata Boariego (Ryc. 1., 2.).

U dziewięciorga (36%) pacjentów wykonano drobne zabiegi chi-
rurgiczne, takie jak drenaż przezskórny u sześciu pacjentów czy 
przezcewkowa biopsja pęcherza moczowego, w związku z rozla-
nym zgrubieniem ścian pęcherza u jednej osoby. Dwóch pacjen-
tów zgłosiło się na oddział ratunkowy z objawami posocznicy.  
Po ustabilizowaniu stanu wykonano tomografię komputerową jamy 
brzusznej i miednicy z kontrastem (CECT). Badanie ujawniło pęk-
nięcie sklepienia i ropień okołonerkowy. Początkowo umieszczono 
dren przezskórny, jednak stan obu pacjentów nie uległ poprawie  
i zaczął się pogarszać po kilku dniach. Chorych poddano pilnemu 
zabiegowi nefrektomii prostej, a badania histopatologiczne wyka-
zały gruźlicę nerek.

Odnotowanymi predyktorami konieczności nefrektomii były: obec-
ność mnogich zablokowanych kielichów, mnogich zwężeń moczo-
wodów i małej miednicy podnerkowej, rozsianego zwapnienia nerek, 
braku wzmocnienia miąższu nerkowego w badaniu TK z kontrastem 
oraz brak wypływu moczu po założeniu nefrostomii przezskórnej. 
Planowe zabiegi nefrektomii wykonywano po stwierdzeniu, w opar-
ciu o renogram z użyciem pentaoctanu dietylenotriaminy (DTPA), 
różnicowej czynności nerek na poziomie poniżej 15%.
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 OMÓWIENIE WYNIKÓW

Chemioterapia skojarzona z wykorzystaniem izoniazydu, ry-
fampicyny, pirazynamidu, etambutolu i streptomycyny jest stan-
dardem leczenia pierwszego rzutu w przypadkach gruźlicy. Zasa-
dy chemioterapii w GUTB nie różnią się od zasad postępowania  
w nowo rozpoznanej dodatnim wynikiem rozmazu gruźlicy płuc 
– jak bowiem wykazano, liczba prątków w gruźlicy nerek jest  
w przybliżeniu równa liczbie prątków w jamistej gruźlicy płucnej 

(107–109) [4]. Optymalny czas trwania leczenia w przypadku GUTB 
pozostaje przedmiotem dyskusji, ponieważ jak dotąd nie są do-
stępne dane z odpowiednich randomizowanych, kontrolowanych 
badań klinicznych. Według większości krajowych i międzynaro-
dowych wytycznych, zalecany czas leczenia standardowego wy-
nosi 6 miesięcy, identycznie jak w przypadku nowo rozpoznanej 
dodatnim wynikiem rozmazu gruźlicy płuc (kategoria 1) [5]. Ze 
względu na opóźnienie w rozpoznaniu lub w związku z naturalnym 
przebiegiem choroby, obejmującym włóknienie w trakcie ATT,  

PARAMETR WARTOŚĆ (N = 25) 

Wiek (lata) Średnia 40,84 (19–84)

Płeć Mężczyzna 15 (60%)
Kobieta 10 (40%)

Czas występowania objawów przy 
pierwszej prezentacji (w miesiącach) 
< 6 miesięcy
> 6 miesięcy 

Średnia (7,84)
9 (36%)
16 (64%)

Wcześniejsza ATT w wywiadzie
Gruźlica płucna
GUTB 
Gruźlica brzuszna

7 (28%)
5
1
1

Objawy przy pierwszej prezentacji (25)
Ból w okolicy lędźwiowej 
Częstotliwość 
Gorączka 
Krwiomocz
Obrzęk moszny 
Przetoka cewkowo-skórna

20 (80%)
13 (52%)
3 (12%)
2 (8%)
1 (4%)
1 (4%)

WYKONANY ZABIEG  N = 25

Duży zabieg chirurgiczny (19)
Rekonstrucyjny 
Augmentacja - cystoplastyka
Zespolenie moczowodowo-
moczowodowe 
Wytworzenie płata techniką Boariego
Zespolenie moczowodowo-
pęcherzowe
Cystektomia nadtrójkątowa ze 
wstawką jelitową 
Ablacyjny (12)
Nefrektomia prosta 

7 (28%)
2
2

1
1

1

12 (48%)

Drobny zabieg chirurgiczny 
Jednostronne/dwustronne 
cewnikowanie DJ
Nefrostomia przezskórna 
Przezcewkowa biopsja pęcherza 
moczowego
Przezskórny drenaż ropnia 
okołonerkowego 

9 (36%)
3

3
1

2

Tab. I.  Dane demograficzne i kliniczne. Tab. II.  Wykonane zabiegi.

Ryc. 1.  27-letnia kobieta z bólem w prawej okolicy lędźwiowej. (A) Zwężona, zwapniała nerka prawa (TK bez kontrastu); (B) nieczynna nerka prawa (urogram TK); (C) brak 
perfuzji nerki prawej w renogramie DTPA; (D) próbka nefrektomii nerki prawej; (E) nerka wypełniona ropą; (F) wynik badania histopatologicznego z widocznym 
ziarniniakiem nabłonkowatym.

A B C

D E F
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wielu pacjentów stawia się do leczenia z nieodwracalną deforma-
cją GUS. W takim scenariuszu wskazane jest wykonanie operacji 
rekonstrukcyjnej w celu przywrócenia normalnej lub niemal nor-
malnej czynności układu moczowego. U pacjentów z łagodnym 
lub umiarkowanym zastojem moczu w nerkach i moczowodzie 
(HDUN) lub wodonerczem (HDN) wywołanym zwężeniem po-
łączenia moczowodowo-pęcherzowego (VUJ), moczowodu lub 
połączenia miedniczkowo-moczowodowego (PUJ), zachowanie 
drożności dróg moczowych może wymagać założenia cewnika 
DJ. Następnie, po ukończeniu 6–8 tygodni chemioterapii, zaleca 
się wykonanie ponownego badania tą samą techniką obrazowania 
w celu stwierdzenia ewentualnej progresji choroby. W przypadku 
braku poprawy lub zaobserwowania oznak pogorszenia, pacjentowi 
należy doradzić ostateczne leczenie chirurgiczne, tj.: reimplanta-
cję moczowodu, zespolenie moczowodu z zastępczym pęcherzem, 
zespolenie moczowodowo-moczowodowe, pieloplastykę, wstawkę 
jelitową lub odprowadzenie wypływu moczu na zewnątrz, zależ-
nie od wskazań [6, 7]. Osobliwą sytuacją jest obecność licznych 
kielichów fantomowych. W takim przypadku do drenażu zablo-
kowanych kielichów nie wystarcza cewnikowanie DJ i konieczne 
może być założenie nefrostomii przezskórnej [8, 9].

U pacjentów z masywną zmianą w biegunie nerki, zmianą odległą 
od wnęki lub ogniskowym zwapnieniem niereagującym na ATT 
można rozważyć częściową nefrektomię [10]. Z reguły wskaza-
niami do nefrektomii są: objawowa gruźlica nerkowa z brakiem 
czynności lub słabą czynnością nerki albo brak objawów ze stro-
ny nerki z powikłaniami w postaci nadciśnienia tętniczego, rozsia-
nych zwapnień lub współistniejącego raka nerkowokomórkowego.  

Wykonywanie nefrektomii u bezobjawowych pacjentów z bli-
znowaceniem nerki pozostaje przedmiotem dyskusji. Kerr i wsp. 
wykazali, że pomimo jałowości moczu po chemioterapii, u 50% 
pacjentów nadal stwierdzano obecność aktywnych prątków  
w preparacie pozyskanym w trakcie nefrektomii. Prątki te mogły 
doprowadzić do późniejszej reaktywacji choroby. Autorzy zalecają 
wykonywanie nefrektomii u wszystkich pacjentów z bezobjawo-
wymi, lecz nieczynnymi nerkami, w celu zapobieżenia reaktywa-
cji uśpionych ognisk [11]. Biorąc pod uwagę ryzyko reaktywacji, 
jesteśmy zdania, że wszystkie nieczynne nerki dotknięte gruźlicą 
należy usuwać, jak to zalecają również inni indyjscy eksperci [12].

Chorobowe zajęcie samego moczowodu jest zjawiskiem rzadkim. 
Jak wykazali Sinha i wsp. w swoim badaniu z udziałem 73 pacjen-
tów z gruźlicowym zwężeniem moczowodu, równoczesne zajęcie 
nerek lub pęcherza moczowego stwierdzano u 90% pacjentów, zaś 
u 37% osób w momencie prezentacji nerka nie nadawała się już do 
uratowania. Rekonstrukcja zajętych moczowodów zależy od stanu 
czynnościowego nerek i pęcherza moczowego [13]. Autorzy do-
noszą o odsetkach długotrwałych powodzeń wynoszących: 90%, 
59% i 59% odpowiednio dla: otwartej naprawy, dylatacji balonowej 
i cewnikowania DJ. W niniejszej przedstawionej serii przypadków 
żadnego z pacjentów nie leczono wyłącznie dylatacją balonową 
lub cewnikowaniem DJ.

Klinicznie napotyka się dwa rodzaje gruźlicowego zajęcia pę-
cherza. W jednym z nich pęcherz z aktywną gruźlicą ma pojem-
ność około 150–200 ml, zaś w drugim jest on skurczony, co po-
wszechnie określa się terminem: „pęcherz naparstkowy” [14].  

Ryc. 2.  Wspomagana robotycznie ileocystoplastyka augmentacyjna. (A) Pęcherz „naparstkowy” z obustronnym VUR; (B) rozcięty pęcherz; (C) tylne zespolenie pęcherzowo-
jelitowe; (D) przednie zespolenie pęcherzowo-jelitowe; (E) umieszczenie cewnika nadłonowego w powiększonym pęcherzu (F) cystogram 3 tygodnie po operacji.

A B C

D E F
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W największym, obserwacyjnym badaniu przeprowadzonym 
przez Mochalovą i wsp., u 4288 pacjentów wykonano łącznie 
2364 różnych zabiegów, w tym 948 zabiegów rekonstrukcyj-
nych [20]. W dużej, retrospektywnej serii 241 osób poddanych 
zabiegom chirurgicznym w związku z GUTB wykonano w su-
mie 128 zabiegów rekonstrukcyjnych. Augmentację pęcherza 
wykonano u 30,29% (73) pacjentów [21]. Aktualnie standar-
dem opieki w zakresie rekonstrukcji lub ablacji GUS jest chi-
rurgia laparoskopowa, choć w przypadkach GUTB jest ona 
bardziej wymagająca technicznie ze względu na intensywność 
reakcji zapalnej i gęste zwłóknienia wokół dróg moczowych [22].  
W ostatnim czasie odnotowano korzystne wyniki stosowania  
w leczeniu GUTB i innych rekonstrukcyjnych operacjach GUS 
zabiegów wspomaganych robotycznie. Cechą tych zabiegów jest 
krótka krzywa uczenia się [23]. W przedstawionej serii przypad-
ków z asystą robota wykonano 10 zabiegów, w tym 6 nefrektomii 
prostych i 4 zabiegi rekonstrukcyjne. W niniejszym badaniu pod-
jęto próbę podkreślenia roli operacji w strategii postępowania  
w przypadkach GUTB oraz roli, jaką w przyszłości w postępowaniu 
z tak trudnymi operacyjnie przypadkami będą odgrywać platfor-
my robotyczne. Zdajemy sobie sprawę, że ograniczeniami niniej-
szego badania są mały rozmiar próby i retrospektywny charakter. 

WNIOSEK

Leczenie chirurgiczne wraz z nowoczesną chemioterapią przeciw-
drobnoustrojową pozwala na przywrócenie prawidłowej czynności 
układu moczowo-płciowego u wybranych pacjentów. Procedury 
rekonstrukcyjne są żmudne, jednak w przypadku precyzyjnego 
wykonania mogą przynosić doskonałe rezultaty, dając nowe życie 
pacjentom cierpiącym na gruźlicę układu moczowo-płciowego. 

Rekonstrukcyjną operację pęcherza moczowego zaleca się w przy-
padku silnie zniekształconych struktur anatomicznych uniemożli-
wiających prawidłowe funkcjonowanie GUS. Celem augmentacji 
pęcherza moczowego jest zwiększenie pojemności pęcherza mo-
czowego tak, aby zapewnić utrzymywanie moczu przez racjonalny 
czas, z wytworzeniem układu o niskim parciu. Wytworzenie ukła-
du wypróżniania przy niskim parciu skutecznie zapobiega uszko-
dzeniom górnych dróg moczowych poprzez poprawę odpływu  
pęcherzowo-moczowodowego i złagodzenie powikłań wynikają-
cych z wtórnych zakażeń górnych dróg moczowych [15]. Chociaż 
do augmentacji pęcherza wykorzystuje się różne odcinki jelita krę-
tego [16, 17], Gupta i wsp. proponują wykonywanie augmentacji 
pęcherza moczowego przy pojemności mniejszej niż 100 ml [14]. 
Chociaż augmentacja pęcherza jest zabiegiem wystarczającym  
w przypadku większości pacjentów, może być nieskuteczna w li-
kwidowaniu objawów ze strony bardzo skurczonego, zwłókniałego 
pęcherza. Augmentacja u tych pacjentów może być operacyjnie 
trudna, zaś pacjenci mogą odczuwać trwały ból z powodu uwię-
zienia nerwów w zbliznowaconym pęcherzu. U takich osób, któ-
rych pojemność pęcherza jest mniejsza niż 15–20 ml, zaleca się 
wykonanie ortotopowego pęcherza zastępczego [14–18]. 

Obecnie operacje chirurgiczne w przebiegu GUTB coraz czę-
ściej stosuje się, by zapobiec całkowitej utracie układu moczo-
wo-płciowego. Wcześniej tego typu zabiegi wykonywano jedynie  
w 10% przypadków. Aktualnie odsetek ten wzrósł do 56%, prawdo-
podobnie dzięki postępowi technologicznemu umożliwiającemu 
wykonywanie zabiegów małoinwazyjnych, a także prawdopodob-
nie dzięki zwiększonej świadomości i wiedzy na temat patogene-
zy i progresji GUTB [19]. Prawdopodobnie z tych samych powo-
dów stosunek liczby zabiegów rekonstrukcyjnych do zabiegów 
ablacyjnych uległ odwróceniu na korzyść tych pierwszych. 
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