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NOSE DEFORMATIONS IN GRANULOMATIOSIS
WITH POLYANGIITIS
Granulomatosis with polyangiitis (GPA) is a rare
disease classified as autoimmune necrotizing vasculitis that involves small and medium sized vessels.
Diagnose is based on the signs and symptoms, increased level of characteristic antibodies (c-ANCA and
p-ANCA), and histopathological results. GPA can be
divided into two types: generalized and localized.
Rhynological symptoms are often first signs of the
GPA, present in 55-90% patients. The most common
external nose deformation is saddle nose and found
in 10–28% patients with GPA. In this article we
discuss the mechanism of this pathological process
and present the classifications of the deformities
with patients examples.
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ZiarniniakowatoÊç z zapaleniem naczyƒ
(ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA)
jest chorobà o pod∏o˝u autoimmunologicznym,
która doprowadza do zapalenia ma∏ych i Êrednich naczyƒ (Mukhtyar i in. 2009, Thiel, Shakeel
i Ah-See 2012, Trimarchi i in. 2013). W Europie
zachorowalnoÊç na GPA wynosi od 25 do 150
osób na 1 mln mieszkaƒców, z tym, ˝e wi´kszà
cz´stoÊç wyst´powania tej choroby obserwuje
si´ w krajach skandynawskich. GPA mo˝e si´ pojawiç w ka˝dym okresie ˝ycia, ale najcz´Êciej dotyka
ludzi w Êrednim wieku (ok. 50 r.˝.), bez wzgl´du
na p∏eç (Mercado 1994, Cannady i in. 2009,
Maranhão i in. 2012, Morales-Angulo i in. 2012,
Taylor i in. 2012, Thiel, Shakeel i Ah-See 2012,
Roszkowska i in. 2013, Trimarchi i in. 2013).
Chorob´ t´ po raz pierwszy opisa∏ w 1936 roku niemiecki patolog Friedrich Wegener, który nazwa∏ jà ziarniniakiem rynogennym (ang. singular
rhinogenic granulomatosis). Wspó∏czeÊnie nosi
ona nazw´ ziarniniakowatoÊç z zapaleniem naczyƒ
(ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA) (Wegener 1990, Mercado 1994, Sharma i in. 2012,
Hafezi i in. 2015). W 1953 roku patolog Rober
Fienberg wyodr´bni∏ ograniczonà postaç choroby (ang. limited form of Wegener’s granulomatosis, LWG) (Ahmad i in. 2000).
Aktualnie wyró˝nia si´ dwie postaci choroby: ograniczonà (ang. localized/limited form)
i uogólnionà (ang. generalised form). W postaci
ograniczonej choroba wyst´puje w rejonie g∏owy
i szyi, omijajàc nerki i p∏uca (Sriskandarajah i in.
2012, Roszkowska i in. 2013, Knopf i in. 2015).
Wed∏ug Europejskiej Grupy Zapaleƒ Naczyƒ
zajmujàcej si´ chorobami zwiàzanymi z przeciwcia∏ami typu ANCA (European Vasculitis Study
Group, EUVAS), ograniczona postaç GPA cechuje si´ objawami ze strony górnych i/lub dolnych
dróg oddechowych, bez wyst´powania zmian

chorobowych w nerkach oraz bez objawów ogólnych (Holle i in. 2010).
Niejednokrotnie postaç ograniczona przechodzi w postaç uogólnionà. Nast´puje to dopiero w póêniejszym stadium choroby i wtedy choroba manifestuje si´ dodatkowo objawami ze
strony nerek i/lub p∏uc. Nale˝y mieç na uwadze,
˝e GPA mo˝e si´ rozwinàç w ka˝dym regionie
cia∏a ludzkiego.
Czas rozpoznania GPA trwa od kilku miesi´cy do nawet kilku lat i w du˝ym stopniu zale˝y
od wiedzy oraz doÊwiadczenia lekarza prowadzàcego. TrudnoÊci w diagnostyce sprawiajà
niecharakterystyczne objawy w poczàtkowym
okresie choroby. Wczesne rozpoznanie i dost´pne wspó∏czeÊnie metody leczenia umo˝liwiajà

Ryc. 1. Wspólna jama nosa powsta∏a w wyniku destrukcji przegrody nosa, ma∏˝owin nosowych, Êcian przyÊrodkowych zatok szcz´kowych, przegród komórek sitowych

Ryc. 3. G∏ówne miejsca podparcia piramidy chrz´stnej nosa: 1 – po∏àczenie przegrody nosa z kolcem nosowym, 2 – pole K

▲

Ryc. 2. W Êcianie bocznej lewej zatoki szcz´kowej widoczny proces neoosteogenezy z przejaÊnieniem warstwy Êrodkowej koÊci

wyd∏u˝enie Êredniego czasu prze˝ycia chorych
do 22 lat (Erickson i Hwang 2007, Cannady i in.
2009, Angulo i in. 2012, Thiel, Shakeel i Ah-See
2012, Martinez Del Pero i in. 2013, Morales-Roszkowska i in. 2013, Trimarchi i in. 2013).
Wykazano zale˝noÊç pomi´dzy aktywnoÊcià
choroby a miejscowym wyst´powaniem S. aureus
(Martinez Del Pero i in. 2013). Patogen ten dzia∏a jako czynnik wspó∏wyst´pujàcy, prowadzàcy
do reakcji krzy˝owej, w której dochodzi do autogennego procesu niszczenia struktur gospodarza. Z tà reakcjà mogà mieç zwiàzek sekwencje
peptydowe z proteinazà 3, przeciwko którym
w przypadkach GPA powstajà charakterystyczne
przeciwcia∏a (Erickson i Hwang, 2007, Sriskandarajah i in. 2012).
Objawy ze strony nosa w GPA dotyczà
55–90% pacjentów i jest to najcz´Êciej obserwowany zespó∏ objawów. Zg∏aszajàcy si´ do laryngologa pacjenci uskar˝ajà si´ na nawracajàce krwawienia z nosa, zaburzenia odczuwania zapachów
i smaku, ale tak˝e na niepoddajàce si´ leczeniu zachowawczemu przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych bàdê nieprawid∏owe gojenie si´ ran
po leczeniu operacyjnym w tym rejonie. W przypadku stanów zapalnych b∏ony Êluzowej jam nosa
stwierdza si´ jej owrzodzenia oraz zasychanie Êluzowo-ropnej i Êluzowo-krwistej wydzieliny w jamach nosa i na przegrodzie. Z wydzieliny tej tworzà si´ twarde odlewy, powodujàce zaburzenia
dro˝noÊci nosa (Ahmad i in. 2000, Erickson
i Hwang 2007, Cannady i in. 2009, Martinez Del
Pero i in. 2013, Trimarchi i in. 2013). W zatokach
przynosowych najcz´Êciej zaj´ta jest zatoka szcz´kowa, a najrzadziej – zatoka czo∏owa (Lloyd i in.
2002, Grindler 2009).
Proces autoimmunologiczny, b´dàcy istotà
choroby, dotyczy unaczynienia b∏ony Êluzowej
i naczyƒ ochrz´stnej. Najcz´Êciej ognisko pierwotne jest widoczne w postaci owrzodzenia
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w rejonie splotu Kiesselbacha (Erickson i Hwang
2007, Morales-Angulo i in. 2012, Trimarchi i in.
2013). W wyniku stanu zapalnego naczyƒ dochodzi do martwicy b∏ony Êluzowej w tym rejonie,
a w nast´pstwie do ods∏oni´cia chrzàstki przegrody nosa, czego konsekwencjà jest wtórna
martwica chrzàstki. Proces martwiczy ma charakter aseptyczny, a jego skutkiem jest perforacja przegrody nosa. Zdarza si´, ˝e niewielka perforacja przegrody uwidocznia si´ dopiero
po ustàpieniu stanu zapalnego b∏ony Êluzowej,
co ma miejsce w okresie remisji choroby (Ahmad
i in. 2000, Trimarchi i in. 2013).
Niejednokrotnie post´pujàca martwica
chrzàstki przegrody nosa doprowadza do zniszczenia rusztowania chrz´stnego lub chrz´stno-kostnego nosa. Powoduje to deformacj´ nosa
zewn´trznego w postaci nosa siod∏owego lub
– w bardziej zaawansowanych stadiach choroby
– deformacj´ nozdrzy przednich (Qian i Malata
2014, Hafezi i in. 2015).
WÊród zg∏aszanych przez pacjentów nieswoistych dolegliwoÊci ogólnych nale˝y wymieniç bóle stawów, niewyjaÊnione stany goràczkowe, krwioplucie, ból klatki piersiowej podczas
oddychania, spadek masy cia∏a, wytrzeszcz ga∏ki
ocznej jako objaw pseudoguza oczodo∏u, zapalenie spojówek czy te˝ zapalenie twardówki
(Morales-Angulo i in. 2012, Sriskandarajah i in.
2012).
Badania obrazowe, a zw∏aszcza tomografia
komputerowa, istotnie uzupe∏niajà diagnostyk´
ograniczonej postaci GPA. W obrazach tomografii komputerowej zatok przynosowych charakterystyczne sà m.in. nieswoiste pogrubienia b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych, z cz´Êciowà
lub ca∏kowità obliteracjà zatok. W zaawansowanych przypadkach mo˝na obserwowaç destrukcj´ struktur chrz´stno-kostnych nosa: przegrody

Ryc. 4A
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Ryc. 4B

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

nosa, ma∏˝owin nosowych, Êcian przyÊrodkowych zatok szcz´kowych, przegród komórek sitowych, blaszki papierowatej, blaszki sitowej koÊci sitowej, z zachowaniem koÊci podniebienia
twardego. Konsekwencjà tych zniszczeƒ mo˝e
byç powstanie jednej wspólnej przestrzeni w obr´bie jam nosa. Zmianà stwierdzanà w badaniu
obrazowym bywa te˝ osteoneogeneza, która
w obrazach TK jest widoczna jako zdwojenie
Êciany zatoki z obszarem hipodensyjnym mi´dzy
blaszkami. Glindler i wspó∏pracownicy opisujà
ponadto zmiany w postaci stwardniajàcego zapalenia koÊci (ang. sclerosingosteitis), b´dàce
skutkiem toczàcego si´ aktywnego procesu zapalnego (ryc. 1 i 2) (Lloyd i in. 2002, David Grindler 2009).
W badaniu histopatologicznym stwierdza
si´ trzy zmiany charakterystyczne dla GPA:
– zapalenie naczyƒ (które zwykle ma charakter w∏óknikopodobnego zwyrodnienia
Êcian naczyƒ),
– martwic´,
– ziarninowanie (konglomerat granulocytów
oboj´tnoch∏onnych, makrofagów, komórek
olbrzymich oraz innych komórek bioràcych
udzia∏ w procesie zapalnym) (Ahmad i in.
2000).
Trzeba podkreÊliç, ˝e bardzo cz´sto w pobieranych wycinkach nie stwierdza si´ wspó∏istnienia jednoczeÊnie wszystkich trzech opisanych
charakterystycznych cech choroby (Ahmad i in.
2000, Martinez Del Pero i in. 2013). Nale˝y te˝
pami´taç, ˝e prawie po∏owa pobranych biopsji
nie pozwala na postawienie rozpoznania (Erickson i Hwang 2007, Morales-Angulo i in. 2012)
i ˝e zale˝y to m.in. od doÊwiadczenia lekarza pobierajàcego materia∏ do badania. Ze wzgl´du
na ∏atwoÊç pobrania i iloÊç mo˝liwego do zdobycia materia∏u najlepiej pobieraç wycinki z b∏ony

Ryc. 4A i 4B. Pacjentka lat 40; choruje od 25
lat.; deformacja nosa zewn´trznego 1-stopnia
wg. Durbecka i in. Widoczna zapadni´ta linia
grzbietu nosa, bez zmiany projekcji koniuszka
nosa oraz bez skrócenia d∏ugoÊci nosa

Êluzowej jam nosa (Morales-Angulo i in. 2012).
McDonald uwa˝a, ˝e przeprowadzenie prawid∏owej diagnostyki choroby wymaga pobrania
od kilku do nawet kilkunastu wycinków z jam nosa
(Krzeski 2009).
U ka˝dego pacjenta z podejrzeniem GPA nale˝y wykonaç badania laboratoryjne na obecnoÊç
przeciwcia∏ z grupy c-ANCA (PR-3) przeciwko
cytoplazmie neutrofili/proteinazie 3 oraz przeciwcia∏ z grupy p-ANCA (MPO) przeciwko mieloperoksydazie. Dodatnie miano przeciwcia∏ jest
wa˝nym kryterium potwierdzajàcym rozpoznanie, jednak jego ujemna wartoÊç nie pozwala
ostatecznie wykluczyç GPA z poszukiwanej diagnozy (Erickson i Hwang 2007, Martinez Del Pero i in. 2013, Trimarchi i in. 2013).
W wykrywaniu wymienionych przeciwcia∏
stosuje si´ dwie metody: test immunofluorescencji
poÊredniej oraz test immunoenzymatyczny ELISA
(ang. enzyme-linked immunosorbent assay). Zastosowanie jednoczeÊnie obu metod pozwala
na osiàgni´cie 90% czu∏oÊci i 98% swoistoÊci
w oznaczeniu wymienionych przeciwcia∏ (Morales-Angulo i in. 2012, Lembicz, Batura-Gabryel
i Nowicka 2014).
Zwi´kszone miano przeciwcia∏ z grupy ANCA
w ograniczonej postaci GPA wyst´puje w 40–50%
przypadków, a w postaci uogólnionej u 75–95%
pacjentów (Sriskandarajah i in. 2012).

Ryc. 5A

Do oceny aktywnoÊci ziarniniakowatoÊci
z zapaleniem naczyƒ powszechnie stosuje si´
skal´ zaproponowanà przez Europejskà Grup´
Zapaleƒ Naczyƒ (EUVAS). Skala ta odnosi si´ jednak zbyt ogólnikowo do objawów wyst´pujàcych
w rejonie g∏owy i szyi, i nie zawiera wyczerpujàcych kryteriów oceny otorynolaryngologicznej
w rozpoznawaniu GPA. American College of
Rheumatology proponuje skal´, w której rozpoznaje si´ GPA na podstawie stwierdzenia dwóch
z czterech nast´pujàcych kryteriów:
– krwiomocz,
– nieprawid∏owy obraz RTG klatki piersiowej,
– owrzodzenia w jamie ustnej i/lub jamach
nosa,
– charakterystyczny obraz w badaniu histopatologicznym.
Laryngolog mo˝e skorzystaç ze zmodyfikowanego systemu oceny laryngologicznej pacjentów z GPA (ang. scoring system for ENT disease
in granulomatosis with polyangiitis, ENT/GPA
DAS) przedstawionego przez Marcosa Martineza
Del Pero i wspó∏pracowników, na którego podstawie mo˝na okreÊliç stadium choroby (zaostrzenie
lub remisj´). Bierze si´ w nim pod uwag´ szeÊç objawów wyst´pujàcych w okresie zaostrzenia GPA.
Sà to:
– krwawienie z nosa (codziennie pojawiajàca
si´ krwista wydzielina z jam nosa),

Ryc. 5C
Ryc. 5A–5C. Pacjentka lat 49, choruje od 4 lat: widoczna
deformacja – zapadni´cie grzbietu nosa zewn´trznego
2-stopnia wg. Durbecka i in. o zaawansowaniu umiarkowanym, z destrukcjà w polu K. Zapadni´cie si´ grzbietu
nosa (wciàgni´cie) odnóg bocznych chrzàstek skrzyd∏owych wi´kszych

▲

Ryc. 5B

www.magazynorl.pl

45

– obiektywny stridor krtaniowy (potwierdzony przez lekarza),
– zapalenie b∏ony Êluzowej nosa z tworzeniem si´ owrzodzeƒ, ziarniny, bez tworzenia si´ strupów (potwierdzone w badaniu
endoskopowym),
– zapalenie b∏ony Êluzowej krtani z tworzeniem si´ owrzodzeƒ i ziarniny (potwierdzone w badaniu fiberoskopowym),
– zapalenie b∏ony b´benkowej/ucha Êrodkowego (przewlek∏y stan zapalny lub ziarnina
na b∏onie b´benkowej lub w jamie b´benkowej),
– nag∏y niedos∏uch odbiorczy (niedos∏uch
o nat´˝eniu co najmniej 30 dB w zakresie
trzech cz´stotliwoÊci).
Autorzy podkreÊlajà, ˝e tworzenie si´ strupów w jamach nosa i os∏abienie w´chu to zbyt
ma∏o swoiste objawy, ˝eby przesàdza∏y o zaostrzeniu GPA. W ró˝nicowaniu tej choroby nale˝y uwzgl´dniç na∏o˝enie si´ na jej objawy nadka˝enia patogenami egzogennymi (Del Pero i in.
2013, Roszkowska i in. 2013).
Salehi-Abari i wspó∏pracownicy przedstawili
propozycj´ planu diagnostycznego dla pacjentów z podejrzeniem GPA, którzy zg∏aszajà si´
do poradni laryngologicznych z objawami dotyczàcymi uszu, nosa, gard∏a i krtani. Sk∏ada si´ on
z czterech kroków:

Krok 1:
– badanie podmiotowe i laryngologiczne
badanie przedmiotowe,
– ogólna analiza moczu, testy na obecnoÊç
ANCA, RTG klatki piersiowej, RTG zatok
przynosowych*,
– badania laboratoryjne (morfologia, mocznik,
kreatynina),
– analiza i ró˝nicowanie z innymi jednostkami
chorobowymi, takimi jak gruêlica, eozynofilowa ziarniniakowatoÊç z zapaleniem
naczyƒ.
Krok 2:
– TK zatok przynosowych,
– TK p∏uc wysokiej rozdzielczoÊci (HRCT).
Krok 3:
– badanie endoskopowe jam nosa,
– pobranie wycinków z jam nosa,
– pobranie wycinków z ucha Êrodkowego
(w zale˝noÊci od zaj´tego chorobà rejonu).
Krok 4:
– pobranie wycinków z innych narzàdów
(skóra, nerki, p∏uca) (Salehi-Abari i in. 2013).

*Wed∏ug autorów artyku∏u mo˝na zrezygnowaç z wykonania
RTG zatok przynosowych, poniewa˝ TK zatok przynosowych zawiera si´ w drugim kroku planu diagnostycznego.

Ryc.6B

Ryc. 6A
Ryc. 6A–6C. Pacjentka lat 44, choruje od 9 lat: zniekszta∏cenie nosa zewn´trznego 3-stopnia wg. Durbecka
i in. z deformacjà nozdrzy przednich. W tym przypadku
dosz∏o do destrukcji chrzàstek bocznych nosa, skutkujàcej brakiem podparcia chrzàstek skrzyd∏owych wi´kszych z wyraênym zapadni´ciem skrzyde∏ nosa
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Ryc. 6C

Terapia chorych na ziarniniakowatoÊç z zapaleniem naczyƒ polega na leczeniu systemowym przeciwzapalnym, immunosupresyjnym
i cytostatycznym, i powinna byç dostosowana indywidualnie do pacjenta. Najcz´Êciej stosuje si´
glikokortykosteroidy, metotreksat oraz cyklofosfamid, ale tak˝e preparaty biologiczne czy te˝
przeciwbakteryjne. Wspó∏czesna farmakologia
pozwala na uzyskanie remisji u 90% pacjentów,
co jest g∏ównym celem leczenia, a wczeÊnie
wdro˝ona zapobiega powstawaniu dalszych
ognisk w jamach nosa (Erickson i Hwang 2007,
Steiert 2011, Sriskandarajah i in. 2012, Calich
i in. 2014, Qian i Malata 2014).
Obserwacje kliniczne i radiologiczne wykazujà, ˝e przeprowadzenie zabiegu operacyjnego
w obr´bie zatok przynosowych nie skutkuje wyleczeniem. Udowodniono, ˝e operacja zatok przynosowych u pacjentów z GPA mo˝e byç czynnikiem
zaostrzajàcym chorob´. Leczenie operacyjne mo˝na przeprowadziç u pacjentów wy∏àcznie w okresie remisji choroby, przede wszystkim w przypadku deformacji nosa b´dàcej nast´pstwem choroby
(Lloyd i in. 2002, David Grindler 2009, Vogt i in.
2011, Qian i Malata 2014).
Celem artyku∏u jest przedstawienie zniekszta∏ceƒ nosa zewn´trznego, które mogà powstawaç w przebiegu GPA. Stanowià one nie tylko defekt kosmetyczny, ale równie˝ funkcjonalny
w wyniku powsta∏ej niedro˝noÊci nosa, skutkujàcej m.in. zmniejszeniem tolerancji na wysi∏ek.
Mogà mieç tak˝e silny negatywny wp∏yw na psychik´ chorego (Vogt i in. 2011, Durbec i Disant
2014, Qian i Malata 2014).
Warto zwróciç uwag´ na dwa miejsca,
od których zale˝y w∏aÊciwe podparcie piramidy
chrz´stnej nosa. Sà to pole K (chrz´stno-kostne
po∏àczenie grzbietu nosa) oraz punkt po∏àczenia

Ryc. 7A

kolca nosowego z przegrodà nosa (ryc. 3) (Theissing 2011). Naruszenie tych struktur w wyniku
chorób autoimmunologicznych jak GPA czy urazu nosa skutkuje jego zniekszta∏ceniem.
Najcz´stszà deformacjà nosa zewn´trznego
jest nos siod∏owy (ang. saddle nose), który obserwuje si´ u 10–28% pacjentów z GPA i cz´Êciej
dotyczy kobiet (Abboud 1992, Vogt i in. 2011,
Qian i Malata 2014). Zapadni´cie grzbietu nosa
okreÊlane tym mianem jest zniekszta∏ceniem piramidy nosa, które prowadzi do widocznej deformacji nosa zewn´trznego. Zag∏´bienie w obr´bie
sklepienia chrz´stnego górnego spowodowane
zapadni´ciem si´, przemieszczeniem lub resorpcjà chrzàstek, zw∏aszcza przegrody nosa, jest
g∏ównà cechà nosa siod∏owego. Jest tak˝e bezpoÊrednià przyczynà os∏abienia dwóch podstawowych mechanizmów podporowych wierzcho∏ka nosa: przyczepu przyÊrodkowych odnóg
chrzàstek skrzyd∏owych wi´kszych do ogonowego brzegu chrzàstki przegrody nosa oraz przyczepu odnóg bocznych chrzàstek skrzyd∏owych
wi´kszych do chrzàstek bocznych nosa.
Brak w∏aÊciwego podparcia wierzcho∏ka nosa
powoduje zmniejszenie jego projekcji, zmniejszenie rotacji w kierunku czaszkowym oraz wciàgni´cie i skrócenie s∏upka nosa, co w konsekwencji
objawia si´ poszerzeniem podstawy nosa. W nast´pstwie zwi´kszenia odleg∏oÊci mi´dzy punktami wyznaczajàcymi koniuszek nosa ulega on zaokràgleniu. W niektórych przypadkach obserwuje
si´ opadni´cie wierzcho∏ka nosa.
DolegliwoÊci czynnoÊciowe zwiàzane z nosem siod∏owym sà bardzo zró˝nicowane i zale˝à
od umiejscowienia oraz stopnia zniekszta∏cenia.
Najcz´Êciej zg∏aszanà niedomogà jest zaburzenie dro˝noÊci nosa, a zw∏aszcza utrudniony przep∏yw powietrza podczas wdechu przez nos mimo

Ryc. 7B

▲

Ryc. 7A i 7B. Pacjentka lat 75; choruje od 6 lat. Przypadek skrajnej deformacji nosa zewn´trznego z powstaniem ubytków w Êcianie bocznej nosa (wspó∏istnienie zmian w obr´bie dróg ∏zowych). Zanik chrzàstek bocznych nosa z zapadni´ciem odnóg bocznych chrzàstek skrzyd∏owych oraz zapadni´ciem zastawki nosa
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szerokich nozdrzy przednich. W nast´pstwie
zniekszta∏cenia struktur tworzàcych przedsionek jamy nosowej i zastawk´ nosa strumieƒ
wdychanego powietrza ulega mniejszej turbulencji ni˝ w warunkach fizjologicznych. Niejednokrotnie obserwuje si´ nieprawid∏owà budow´
morfologicznà b∏ony Êluzowej pokrywajàcej
jam´ nosowà – cz´sto z cechami zaniku. Zaburzenia morfologii nab∏onka oddechowego z nast´pczym upoÊledzeniem transportu Êluzowo-rz´skowego prowadzà do zaburzenia funkcji
oczyszczania i nawil˝ania wdychanego powietrza. Tworzenie si´ w obr´bie b∏ony Êluzowej
jam nosa ograniczonych obszarów zapalenia lub
zaka˝enia mo˝e powodowaç znacznà sk∏onnoÊç
do tworzenia si´ strupów z zalegajàcych wydzielin. Do charakterystycznych dolegliwoÊci zg∏aszanych przez pacjentów z nosem siod∏owym
nale˝à tak˝e nawracajàce krwawienia z jamy nosowej (Krzeski 2004).
Wczesne rozpoznanie choroby i wdro˝enie
leczenia systemowego pozwala zapobiec tej deformacji (Martinez Del Pero i in. 2013).
Znacznie cz´Êciej GPA doprowadza do niedokrwienia i destrukcji chrz´stnych struktur nosa ni˝ kostnych (Congdon i in. 2002, Durbec i Disant 2014). Ponadto ze wzgl´du na lepsze unaczynienie górnej cz´Êci przegrody oraz chrzàstek
skrzyd∏owych nosa rzadziej dochodzi do ich destrukcji w przebiegu choroby (Abboud 1992).
W praktyce klinicznej stan deformacji nosa
zewn´trznego mo˝na oceniç, stosujàc skal´
przedstawionà przez Durbeca i wspó∏pracowników. W swoim artykule autorzy ci opisujà trzy
stopnie zaawansowania nosa siod∏owego, bez
wzgl´du na jego etiologi´:
Stopieƒ 1: minimalny nos siod∏owy – cofni´cie si´ s∏upka nosa skutkujàce niewielkim zag∏´bieniem grzbietu
nosa powy˝ej okolicy nadkoniuszkowej, bez zmiany projekcji koniuszka nosa.
Stopieƒ 2: umiarkowany nos siod∏owy – zapadni´cie si´ grzbietu nosa wi´ksze
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ni˝ w stopniu 1, ale nie przekraczajàce 5 mm; nos ma sp∏aszczony kszta∏t we wszystkich projekcjach, a jego wierzcho∏ek ulega
deformacji.
Stopieƒ 3: znaczny nos siod∏owy – skutek
braku rusztowania kostno-chrz´stnego; wierzcho∏ek nosa ulega
znacznemu zadarciu, a d∏ugoÊç
nosa si´ skraca (Durbec i Disant
2014, Hussein 2015).
U pacjentów z GPA poza powstaniem nosa
siod∏owego deformacja tego rejonu mo˝e objawiaç si´ m.in. ubytkami w pow∏okach nosa
(ubytki skórno-nosowe) (Vogt i in. 2011).
Poszukiwanie przyczyny deformacji nosa zewn´trznego powinno uwzgl´dniaç, oprócz GPA,
tak˝e: nawracajàce zapalenie wielochrzàstkowe, ki∏´, gruêlic´, tràd, sarkoidoz´, chorob´
LeÊniowskiego-Crohna, zmiany nowotworowe.
Najcz´Êciej do powstania nosa siod∏owego dochodzi w wyniku urazu lub powik∏ania jatrogennego. Przeprowadzony z pacjentem wywiad powinien zawieraç pytania o nadu˝ywanie Êrodków
miejscowych, np. kokainy lub Êrodków obkurczajàcych naczynia typu ksylometazolina (Durbec
i Disant 2014, Qian i Malata 2014). Przypadki
kliniczne przedstawiono na rycinach 4–7.
Chirurgiczne leczenie w postaci rekonstrukcji nosa zewn´trznego mo˝na zaproponowaç pacjentom z GPA po wykluczeniu u nich okresu zaostrzenia choroby, nawracajàcych infekcji, problemów z gojeniem si´ ran, u których remisja
choroby utrzymuje si´ bez leczenia farmakologicznego lub jest podtrzymywana za pomocà minimalnych dawek leków. Przed przystàpieniem
do leczenia operacyjnego nale˝y uÊwiadomiç
choremu zwi´kszone ryzyko ewentualnej reoperacji w porównaniu z pacjentami poddawanymi
operacji nosa zewn´trznego z innych przyczyn
(Steiert 2011). Z∏otym standardem rekonstrukcji
nosa zewn´trznego u pacjentów z GPA jest technika z zastosowaniem autogennego przeszczepu
chrzàstki z ˝ebra. ●
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