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ANDRZEJ KIERZEK

Cia³a obce nosa i zatok przynosowych spotykano najczêœciej u dzieci. By³y
to guziki, kamyki, koœci, pestki owoców, kawa³ki ¿elaza, etc. Opisano objawy
ich wystêpowania. Przedstawiono kilka kazuistycznych przypadków. Ukazano
teorie powstania rynolitów, ich sk³ad chemiczny. Usuwanie cia³ obcych odby-
wa³o siê bez u¿ycia narzêdzi (u¿ywanie tabaki, wydmuchiwanie itp.), drog¹
poœredni¹ z u¿yciem narzêdzi (próba Politzera, wydmuchiwanie przez rurkê
etc.), najczêœciej drog¹ bezpoœredni¹ z u¿yciem narzêdzi (haczyków, szczypczy-
ków, ³y¿eczek, kleszczy, penset, kauterów galwanokaustycznych etc.). Zrela-
cjonowano dokonania takich lekarzy, jak Jan Sêdziak (1861-1932), Teodor
Heryng (1847-1925), Kazimierz Zieliñski i inni.

Foreign bodies, such as buttons of various types, shingles, bones, fruit-
stones, larvae of parasites were detected most often in the nose and para-
nasal sinuses of children. The symptoms and casuistry of foreign bodies at
those locations and the theories on the origin and chemical analysis of
rhinoliths are reported. The removal of foreign bodies from the nose and
paranasal sinuses effected without instruments (by application of snuff, etc),
with the aid of instruments in an indirect way (Politzer test, by using of
gummy balloons, etc.) and by direct use of instruments (hooks, tweezers,
curretes, pincers, nippers, galvanocaustic cauteries, etc.) is reported with full
particulars. The achievements of such physicians as Jan Sêdziak (1861-
1932), Teodor Heryng (1847-1925), Kazimierz Zieliñski and others are de-
scribed in more detail.

Otorynolaryngologiczny rejon jest obszarem, gdzie
stosunkowo czêsto spotkaæ mo¿na cia³a obce. Tak by³o
w czasach dawniejszych, tak bywa obecnie, tak bêdzie
zapewne i w przysz³oœci. Nos i zatoki przynosowe nie
by³y, nie s¹, i nie bêd¹ od nich wolne.

U doros³ych cia³a obce w tym regionie spotykano
znacznie rzadziej, i to przewa¿nie w postaci tzw. kamieni
nosowych (rynolitów). Wyj¹tek stanowili umys³owo cho-
rzy, którzy wzglêdnie czêsto bezwiednie sami je do nosa
wk³adali. Cia³a obce nosa i zatok dostawa³y siê tam rów-
nie¿ wskutek urazów, najczêœciej wojennych lub samobój-
czych. Opisywano przypadki, w których cia³a obce mog³y
znaleŸæ siê w nosie po upadku twarz¹ na ostre przedmioty,
gwoŸdzie, ostre kamienie, drzazgi itp., pozostaj¹c tam przez
lata ca³e. Nale¿y wspomnieæ i o takich cia³ach, jak kawa³ki
gazy, waty, z³amane koñce narzêdzi, zw³aszcza konchoto-
mów, które dostawa³y siê do nosa podczas zabiegów ope-
racyjnych i pozostawa³y przez czas d³u¿szy.

Czêsto cia³a obce obserwowano u ma³ych pacjen-
tów. Znajdowa³y siê tam g³ównie dziêki „dzieciêcym fi-
glom”. Dzieci mia³y, i nadal maj¹ „niem¹dry zwyczaj
wk³adania wszystkiego, co im pod rêkê popadnie do swo-
jego lub cudzego nosa”. Nierzadko „dzieci, bojaŸni¹ kary
powodowane, zataj(a³y) swój figiel przed rodzicami, pia-

stunkami”. Zdarza³o siê, ¿e dziecko o wprowadzonym
do nosa ciele obcym zapomina³o, albo z powodu wieku
nie by³o w stanie starszych zawiadomiæ. G³adkie, nie-
wielkie cia³a obce mog³y przebywaæ tam lata, tak, ¿e le-
karz mia³ „sposobnoœæ znaleŸæ je czasem u doros³ego ju¿,
albo dorastaj¹cego m³odzieñca” [1].

Jan Sêdziak (1861-1932), znany warszawski otola-
ryngolog, w czasie swej 23-letniej praktyki lekarskiej
(w lecznicach i praktyce szpitalnej), na ogóln¹ liczbê
27 tys. chorych, cia³a obce w nosie, zatokach przynoso-
wych i jamie nosowo-gard³owej spotka³ w 48 przypad-
kach (dla porównania w uszach – 156 razy), najczêœciej
u dzieci w wieku 1-5 lat, Antoni Jurasz sen. (1847-1923)
– w swym ambulatorium laryngologicznym w Heidel-
bergu, na 4 tysi¹ce chorych – tylko 6 razy, a Kazimierz
Zieliñski, ordynator Szpitala Przemienienia Pañskiego
w Warszawie, w ci¹gu niespe³na 25 lat lekarskiej prakty-
ki, obserwowa³ 32 przypadki cia³ obcych w nosie, w tym
31 u dzieci w wieku 2-11 lat.

Najczêœciej cia³a obce widywano w dolnych przewo-
dach nosa, rzadziej w przewodzie œrodkowym i w prze-
strzeni miêdzy przegrod¹ a ma³¿owinami, a z zatok –
najczêœciej w zatoce szczêkowej [2].
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Cia³a obce w jamach nosa
Co znajdowano w nosie i zatokach przynosowych ?
Jan Minkiewicz (1826-1898) z Tyflisu (obecnie Tbilisi)

informowa³, ¿e u dwóch dziewczynek „wskutek g³êbokiego
wnikniêcia guzików od bucików, tak silnie rozwinê³o siê
zapalenie nosa, ¿e ten straci³ nawet sw¹ formê, sta³ siê gu-
zowatym, czerwonym, obrzmia³ym, szpec¹cym” [4].

Teodor Heryng (1847-1925), jeden z pionierów pol-
skiej laryngologii, ordynator pierwszego w Warszawie
oddzia³u rynolaryngologicznego w Szpitalu œw. Rocha,
u 14-letniego ch³opca, lecz¹cego siê dotychczas z powo-
du ziarniny i polipów nosa, stwierdzi³ tak obfity ropny
wyciek z nosa, ¿e „plami³ w nocy poduszki”. Warszawski
lekarz po dok³adnym badaniu usun¹³ pó³ ³y¿eczki kon-
krementów, a nazajutrz, przy próbie pochwycenia wiêk-
szego z³ogu w kszta³cie bry³y, ów twór wpad³ do gard³a.
Chory, krztusz¹c siê, po³kn¹³ go i w dwa dni póŸniej via
naturales wydali³. By³ to guzik od kanapy, pokryty ada-
maszkiem, otoczony mas¹ wapienn¹, który chory po³k-
n¹³ przed 10 laty. Po przypaleniu miejsc pokrytych ziar-
nin¹, i przestrzykiwaniu nosa s³abym roztworem kwasu
karbolowego nast¹pi³o restitutio ad integrum [5].

Osobliwy przypadek cia³a obcego nosa obserwowa³
Ferdynand Dworzaczek (1804-1876) lekarz szpitali woj-
skowych i Szpitala Ewangelickiego, znany i ceniony war-
szawski terapeuta (tak nazywano wówczas internistów).
Przez siedem lat w jamie nosa tkwi³ sztyft o³owiany, „we
dwoje zgiêty i skutkiem tego roz³amany”, d³ugoœci ok.
1,5 cm, który wprowadzono chorej „w kana³ nosowy, ce-
lem wyleczenia uznanego za fistu³ê ³zow¹”. Ci¹gle no-
szony, „³epkiem wystaj¹cy na zewn¹trz”, po trzech latach
znik³. Objawy ze strony przewodu nosowo-³zowego
wzmog³y siê, dlatego chorej po dwuletniej przerwie wpro-
wadzono do owego przewodu nowy sztyft. Dalsze nasi-
lenie dolegliwoœci spowodowa³o wizytê u Dworzaczka.
Lekarz ten, uwolniwszy chor¹ od polipów nosa, uwolni³
ja tak¿e od czêœci „nieszczêsnego” sztyftu. Po demarkacji
„strupiesza³(ego) od³am(ka) koœci”, pacjentka pozby³a siê
owego zgiêtego pierwszym razem za³o¿onego sztyftu [6].

Robert Sino³êcki (1871-1954), warszawski otolaryn-
golog, na zebraniu Towarzystwa Lekarskiego Warszaw-
skiego w 1904 r. przedstawi³ przypadek 24-letniego mê¿-
czyzny, który podczas kucia ¿elaza na gor¹co, zosta³ ugo-
dzony w nos kawa³kiem tego metalu. Podobno „odbi³ siê
(on) z wielk¹ si³¹ o(d) pod³og(i) i wpad³ mu do nosa
w chwili, kiedy by³ pochylony”. Dotkliwy ból sprawi³,
¿e mê¿czyzna chwyci³ palcami za wystaj¹cy kawa³ek ¿e-
laza, silnie parz¹c sobie palce. Dopiero kleszczami uda³o
mu siê usun¹æ kilkunastocentymetrowe nietypowe obce
cia³o. Skoñczy³o siê na oparzeniu skrzyde³ka nosa, prze-
grody nosa i ma³¿owin dolnej i œrodkowej, na nieznacz-
nym krwawieniu. Witold Szumlañski (1860-1937)
i Zygmunt Srebrny (1860-1941), warszawscy otolaryn-
golodzy pow¹tpiewali w to, aby ów kawa³ek ¿elaza móg³
odbiæ siê od ziemi z tak¹ si³¹, „odskoczyæ na...(tak) znacz-

n¹ wysokoœæ” i „dostaæ siê do nosa chorego”. Alfred
Marcin Soko³owski (1849-19224), warszawski ftyzja-
tra i rynolaryngolog, nie podziela³ sceptycyzmu kolegów,
twierdz¹c, ¿e je¿eli chory „nie ¿¹da³ œwiadectwa”, to nale-
¿a³o daæ mu wiarê. Na zebraniu Towarzystwa Lekarskie-
go Warszawskiego wspominano, ¿e znacznych rozmia-
rów metalowe cia³o obce prezentowa³ Parker. „Szrubê
z mutr¹ od fuzyi, wa¿¹c¹ 105 g usuniêto po rezekcyi
szczêki górnej” [7].

Wspomniany wy¿ej, Jan Minkiewicz pisa³ o 27-let-
nim literacie, „usposobienia bardzo wra¿liwego”, który
„w wilijê wyjazdu do uniwersytetu, w towarzystwie ko-
legów, tak siê upi³ w ogrodzie, gdzie jad³ du¿o trzeœni,
¿e zupe³nie nieprzytomny powróci³ do domu”. Ale o tym,
¿e jad³ czereœnie, lekarzowi nie powiedzia³. Tymczasem,
zaczê³y dziaæ siê z nim rzeczy dziwne; „mówi³ niewy-
raŸnie od rzeczy”, „laz³ na œcianê”, krzycza³, wymiotowa³.
„Wodan chloralu z morfin¹, lód na g³owê, gorczyczniki
na kolumnê pacierzow¹” nie pomog³y, uspokoi³y tylko
nieco pacjenta, który „z powodu swojej wra¿liwoœci
i zbytniego tchórzostwa” nie zgodzi³ siê na badanie bo-
lesnego nosa. Jednak powsta³y po szeœciu miesi¹cach ro-
pieñ przegrody nosa zmusi³ go do wyra¿enia zgody na
otwarcie go. Po silnym kichniêciu wydzieli³ znaczn¹ iloœæ
treœci ropnej z ow¹ pestk¹ czereœni, uwalniaj¹c siê od mê-
cz¹cych go od miesiêcy dolegliwoœci [8].

Zupe³nie wyj¹tkowy przypadek poda³ Teodor Jar-
natowski (1832-1905) z Poznania, do którego zg³osi³

Teodor Heryng
(1847-1925)

Samuel Meyerson
(1851-1939)

Jan Sêdziak
(1861-1932)

Friedrich E. Voltolini
(1819- 1889)
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siê chory „z proœb¹ o wyjêcie robaków z nosa”, oznaj-
miaj¹c, „¿e jeden ju¿ wypad³ dnia poprzedniego, a drugi
przez ¿onê wyci¹gniêtym zosta³”. W wywiadzie poda³,
¿e przed 10 laty „le¿¹c nad piecem kaflowym rozpalo-
nym dosta³ ró¿y w nosie”. Leczenie ró¿nymi œrodkami
nie przynios³o poprawy; spowodowa³o tylko wklêœniêcie
grzbietu nosa, jego obrzêk („koœci wewnêtrzne spruch-
nia³y (!) – i nadal pruchniej¹”), oraz obrzêk powiek dol-
nych. Rynoskopia przednia wykaza³a du¿¹ perforacjê
przegrody, utworzy³a siê „jam(a) doœæ obszern(a) pomiê-
dzy koœci¹ sitow¹ i górn¹ powierzchni¹ podniebienia
twardego”. Jama wykaza³a ciekaw¹ zawartoœæ. „...(S)po-
strzeg³em poruszaj¹c¹ siê pandrê go³em okiem i szczyp-
czykami j¹ wydoby³em; po wyjêciu kilku trudniejszem
siê sta³o spostrze¿enie pozosta³ych, które tak by³y w b³onie
œluzowej zagrzebane, jak piskórz w b³ocie, ¿e tylko po
poruszeniu g³ówk¹ mo¿na by³o je poznaæ, nareszcie
musia³em u¿yæ wziernika usznego i soczewki, przez któr¹
œwiat³o lampowe wpuszcza³em, by je spostrzedz” – rela-
cjonowa³ poznañski lekarz. Okulistycznym szczypczy-
kami wydoby³ „pandr dziesiêæ”. Ka¿da z nich by³a ¿ywa,
mierzy³a 3/4 cala d³ugoœci i 1/4 cala gruboœci. Podejrze-
wa³, ¿e „pochodz(i³y) od muchy du¿ej, która zalaz³szy
w nos, o czem chory zgo³a nic niewie(dzia³) - jajka z³o-
¿y³(y), albo te¿ z³o¿y³(y) j¹ w tabakê, któr¹ chory na-
miêtnie za¿ywa(³)”. ̄ ona pacjenta oznajmi³a, „i¿ widzia³a
muchy w nos mê¿a wchodz¹ce i wychodz¹ce podczas
snu bez przebudzenia go”. Jarnatowski dywagowa³: „...jaj-
ka musze nie s¹ tak drobne, ¿eby ich w tabace przy za-
¿ywaniu nie spostrzedz; w¹tpiæ zreszt¹ nale¿y, czyby
w ogóle mucha lub inne owady jajka swoje chcia³y z³o-
¿yæ w tak ostro i odra¿aj¹co cuchn¹cej materyi, jak¹ jest
tabaka”. Chory pozbywszy siê 12 pandr, pozby³ siê tak-
¿e wszelkich dolegliwoœci [9]. Jan Sêdziak wspominaj¹c,
¿e w nosie spotkaæ mo¿na by³o ró¿ne paso¿yty, szcze-
gólnie glisty ludzkie, owsiki, ale tak¿e i pijawki, oznaj-
mia³, ¿e „w polskich nosach” szczególnie czêsto obser-
wowano gatunki much z rzêdu Calliphora (mucha pluj-
ka), przenosz¹ce ró¿ne zarazki chorobotwórcze. Paso¿y-
ty mog³y byæ przenoszone przez dzieci do nosa z odby-
tu, powodowa³y bowiem silne jego swêdzenie, które po-
budza³o dzieci do czêstego drapania i manipulowania
w tej okolicy. Pijawki dostawa³y siê nierzadko do jamy
nosowo-gard³owej i nosa podczas picia wody z sadzawek
lub ka³u¿ podczas upa³ów [10].

Rynolity
Nierzadko nos by³ siedliskiem kamieni nosowych –

rynolitów. Ich powstawanie t³umaczy³y ró¿ne teorie.
Maximilian Bresgen (1850- ?) s¹dzi³, ¿e cia³o obce w po-
³¹czeniu z towarzysz¹cym mu zwykle stanem zapalnym
b³ony œluzowej nosa powodowa³o wzmo¿on¹ jej sekre-
cjê, sprzyjaj¹c¹ temu stanowi. Emile Jean Moure
(1855- ?) i Gerber twierdzili, ¿e grzyb z rodzaju
Leptotrix posiada³ „zdolnoœæ asymilowania z tkanek soli
wapnia i wydzielania ich z siebie w postaci wêglanu

wapnia”, Ruault uwa¿a³ rynolit za „produkt bakteryal-
ny”, Ottokar Chiari (1853-1918), wybitny rynolaryn-
golog wiedeñski, utrzymywa³, ¿e cia³a obce odgrywa³y
„rolê konduktorów, œci¹gaj¹cych bakterye na swoj¹ po-
wierzchniê, bakterye zaœ œci¹ga(³y) sole ze œluzówki
i u³atwia(³y) osadzanie siê ich na cia³ach obcych”. Graefe
uwa¿a³ natomiast kamienie nosowe za „produkty poda-
gryczne”, mimo, ¿e nie mia³y w swym sk³adzie kwasu
moczowego. Soko³owskiemu wydawa³o siê, ¿e udzia³
bakterii w tym procesie nie zawsze by³ nieodzowny.
Upatrywa³ tendencjê ustroju ludzkiego do petryfikacji
wszystkiego, co w nim by³o obcego, „albo te¿ tylko w swej
sile ¿yciowej ju¿ bardzo os³abionego”. Kamienie nerko-
we, ¿ó³ciowe, bronchiolity, flebolity, etc. by³y tego przy-
k³adem [11].

Aristide A. Verneuil (1823-1895), Friedrich E Vol-
tolini (1819- 1889) i inni utrzymywali, ¿e „j¹drem” ry-
nolitu mog³o byæ jakieœ cia³o obce, a nawet zaschniêty
œluz, skrzep³a krew, nekrotryczna koœæ. Ernst
K. Shmigiellow (ur.1856), Karl Stoerck (1832-1896),
Emil Zuckerkandl (1849-1910) widywali rynolity bez
„j¹dra”, a otoczka miewa³a niejednokrotnie koncentracyj-
ne nawarstwienia. Soko³owski obserwowa³ rynolit, który
po obmyciu go z ropy, okaza³ siê skorupk¹ dyni, mocno
chropowat¹ „i uje¿on¹ z³ogami soli mineralnych”. Wsku-
tek jego obecnoœci wyst¹pi³o ostre zapalenie ucha œrod-
kowego, wyrostka sutkowego oraz ropieñ podoponowy.
Interwencja chirurgiczna spowodowa³a zupe³n¹ regresjê
zmian. 30-letnia pacjentka Zieliñskiego „wyhodowa³a”
rynolit, ok. 2 cm d³ugoœci, i 2,5 cm „poœrodku w obwo-
dzie”, którego „j¹drem” by³ kawa³ek waty. Œcieñczony na
koñcach nosowy kamieñ usadowi³ siê w przewodzie dol-
nym nosa, powoduj¹c katary i szum ucha trwaj¹cy ok.
dwóch lat. Usuniêto go po dwukrotnej manipulacji korn-
cangiem, wykonuj¹c ruchy obrotowe [12].

Rozbiór chemiczny rynolitów wykazywa³, ¿e zbudo-
wane one by³y w 20% ze zwi¹zków organicznych i w 80%
ze zwi¹zków nieorganicznych, najczêœciej z zasadowego
fosforanu wapnia, wêglanu wapnia, fosforanu magnezu,
wêglanu magnezu, tlenku ¿elaza. W niektórych
rynolitach znaleŸæ mo¿na by³o œlady fluoru, chloru i siar-
ki. „J¹dro” zawiera³o wiêcej czêœci organicznych ni¿ tkanka
zewnêtrzna. Obserwowany przez Josepha Herzfelda
(ur. 1863) rynolit posiada³ w swoim „j¹drze” 5 g (!) ¿ela-
za. Prace Antoniego Jurasza sen. (1847-1923) oraz Bet-
za dowiod³y obecnoœci kamieni nosowych u 1% wszyst-
kich robotników cementowni. S³usznie wiêc zaczynali
te przypadki uwa¿aæ za chorobê zawodow¹ [13].

Kamienie najczêœciej spotykano w dolnym przewo-
dzie nosa (w 80% przypadków), a u pracowników ce-
mentowni – w przewodach œrodkowym i górnym.
Zuckerkandl i Nitsche stwierdzali rynolity w obu prze-
wodach wspólnych nosa; jeden z kamieni zalega³ w obu
jamach nosa, ³¹cz¹c siê mostkiem, przerzuconym przez
przedziurawion¹ przegrodê nosa. Morel Mackenzie
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z Londynu, obserwowa³ dwa rynolity, jeden za drugim.
Widywano je tak u kilkumiesiêcznego dziecka, jak
i u 75-letniego starca. Dochodzi³y nieraz do znacznych
rozmiarów. Zuckerkandl opisa³ gigantyczny rynolit 5 cm
d³ugoœci, 2,5 cm szerokoœci, kamieñ Browna wa¿y³ 13 g,
a Klemensa Koehlera – 85 g. Arslan opisa³ przypadek
rynolitu, który wype³nia³ ca³¹ po³owê nosa i czêœæ zatok
bocznych. Wydobyto go drog¹ operacji po usuniêciu ko-
œci nosowych i wyrostka czo³owego koœci szczêkowej.
Niektóre rynolity by³y g³adkie, niektóre nierówne, chro-
powate, brodawkowate, z licznymi odnogami na podo-
bieñstwo korali, nieraz naœladowa³y ma³¿owiny nosowe.
Pozostaj¹c d³ugo w jamach nosa, cia³a obce i rynolity
wywo³ywa³y zazwyczaj zmiany przerostowe albo zaniko-
we, zmiany zapalne o ró¿norakim nasileniu, owrzodze-
nia, perforacje przegrody nosa (szczególnie u pracowni-
ków cementowni). Cauther trzykrotnie usuwa³ polipy
nosa, nie przypuszczaj¹c, ¿e maskowa³y one ukrywaj¹cy
siê kamieñ [14].

Cia³a obce w zatokach przynosowych
Siedliskiem cia³ obcych by³y tak¿e zatoki przynoso-

we, szczególnie zatoka szczêkowa.
W zatoce tej czêstymi cia³ami obcymi bywa³y zêby

lub ich czêœci, które dostawa³y siê tam¿e podczas eks-
trakcji. Dok³adne obejrzenie wnêtrza zatoki, a nieraz ro-
zerwanie b³ony œluzowej dna zatoki uwidacznia³o nie-
jednokrotnie np. korzeñ zêba le¿¹cy miêdzy œcian¹ kost-
n¹ a b³on¹ œluzow¹ zatoki. Franciszek Nowotny (1872-
1924), otolaryngolog krakowski, usun¹³ z takiej kieszonki
siekacz po szerokim otwarciu zatoki w do³ku psim.
Sêdziak obserwowa³ 40-letniego chorego od 5 lat no-
sz¹cego zatyczkê w kszta³cie rurki z gumowym korkiem
w otworze sztucznie wytworzonym w zêbodole po usu-
niêciu zêba, z powodu przewlek³ego ropienia z zatoki.
Obturator ten nagle podczas obiadu wpad³ do œwiat³a
zatoki. Usuniêto go haczykiem Hartmanna. W jamie
Highmora najczêœciej widywano kule, czêœci rurek,
troakary, od³amki koœci etc., a nawet kawa³ek lufy.

Konstanty Stecki (1847-1900), lekarz szpitala
w Hrubieszowie, na ³amach „Medycyny” w 1885 r. pre-
zentowa³ unikatowy przypadek cia³a obcego w zatoce
szczêkowej. Jeden z podoficerów batalionu w Ufie, Tatar,
„bardzo niemi³osiernie obchodz(¹cy) siê z powierzony-
mi sobie na naukê musztry podw³adnymi”, zosta³ pod-
czas uczty na powitanie Nowego Roku uderzony silnie
w twarz. „Nieprzytomnego i z ran¹ na twarzy z lewej
strony silnie krwawi¹c¹ odniesiono do szpitala”. Tam
stwierdzono z³amanie koœci nosa, wywiniêcie brzegów
powieki. Po dwóch latach, u¿ywaj¹c sondy, przekonano
siê o obecnoœci w zatoce kawa³ka no¿a szewskiego, d³u-
goœci 6 cm, szerokoœci 3,2 cm, który usuniêto p³askimi
zegarmistrzowskimi cêgami.

Aleksander Baurowicz (1867-1948), laryngolog kra-
kowski, przedstawi³ historiê pacjenta, który w celach

samobójczych strzeli³ sobie w g³owê. Kula utkwi³a
w szczêce w okolicy wyrostka czo³owego. Wyst¹pi³y stany
zapalne zatoki. Po czterech latach Baurowicz kulê tê wy-
doby³ ze œrodkowego przewodu nosa [15].

Objawy cia³ obcych nosa i zatok przynosowych za-
le¿a³y od wielkoœci, kszta³tu i rodzaju cia³a obcego
wzglêdnie rynolitu. Ma³e i okr¹g³e cia³a przebywaæ mo-
g³y tam bezobjawowo przez wiele lat. Zazwyczaj jednak
pacjenci narzekali na ró¿norodne, mniej lub bardziej
nasilone bóle g³owy, nerwobóle, zaburzenia odruchowe,
zawroty g³owy, napady padaczki, kurcze g³oœni, utratê
przytomnoœci, wzmo¿one kichanie (zw³aszcza przy obec-
noœci paso¿ytów), zaburzenia wêchu, w zaawansowanych
przypadkach zaburzenia czynnoœci nerwu wzrokowego.
Du¿e rynolity powodowa³y ³zawienie na skutek ucisku
na przewód nosowo-³zowy. Francisco Rueda z Madrytu
prezentowa³ unikatowy przypadek perforacji dna jamy
nosa i podniebienia twardego. Ostre cia³a obce prowadzi-
³y do stanów zapalnych z gor¹czk¹, silnymi ropieniami,
krwotokami.

Rozpoznanie
W braku danych anamnestycznych, rozpoznanie nie

bywa³o ³atwe. Stwierdzenie obecnoœci cia³ obcych u³a-
twia³a dok³adna anemizacja nosa adrenalin¹. Rozpozna-
nie ustalano przy u¿yciu wziernika nosowego, zwykle bez
¿adnych trudnoœci. Mo¿na je by³o zobaczyæ nieraz go-
³ym okiem, lub „wyczuæ” za pomoc¹ sondy. Utrudnienie
stanowi³a nierzadko obecnoœæ ziarniny, pokrywaj¹cej cia³a
obce. Przemys³aw Pieni¹¿ek (1850-1916), pionier pol-
skiej rynolaryngologii, kierownik pierwszej w Polsce kli-
niki laryngologii w Krakowie, aby uchroniæ siê od po-
my³ek, napomina³, aby pamiêtaæ o kardynalnej zasadzie,
która obowi¹zuje zreszt¹ i w czasach dzisiejszych, ¿e
w przypadku jednostronnej obecnoœci ziarniny, jedno-
stronnego zasychania wydzieliny, nale¿y poszukiwaæ
przyczyny, a¿ do skutku, po tej w³aœnie stronie nosa. Je-
¿eli zmys³ wzroku nie wystarcza³, nale¿a³o uruchomiæ
zmys³ dotyku, wykorzystuj¹c w tym celu sondê.
Kazimierz Soko³owski (1877-1957), otolaryngolog war-
szawski, badaj¹c rynolity zg³êbnikiem doznawa³ „wra-
¿eni(a) dŸwiêku i tarcia kamienia”. Sêdziak radzi³ pa-
miêtaæ i o tym, ¿e „u doros³ych zw³aszcza kobiet – hi-
steryczek” mimo najuroczystszych, stanowczych zapew-
nieñ z ich strony o obecnoœci cia³a obcego w nosie lub
gardle, nie udaje siê ich, mimo najszczegó³owszego ba-
dania, znaleŸæ, bo ich tam po prostu nie by³o.

W³odzimierz Hertz (1872-1961), otolaryngolog
warszawski, u dwuletniego dziecka obserwowa³ oprócz
wysokiej gor¹czki, zmiany skórne grudkowe, które po-
cz¹tkowo poczytywane by³y za p³onicê, a potem poli-
morficzne, które okaza³y siê wysypk¹ septyczn¹. Do³¹-
czy³o siê ostre ropne zapalenie b³ony œluzowej nosa oraz
ucha œrodkowego. Usuniêcie korka wielkoœci ziarna bobu,
usadowionego miêdzy przegrod¹ nosa, a ma³¿owin¹
doln¹, spowodowa³o zupe³ne wyzdrowienie [16].
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W razie obecnoœci cia³ obcych, a zw³aszcza rynoli-
tów, otoczonych zmianami wytwórczymi o typie brodaw-
czakowatym, nie zawsze ³atwe bywa³o odró¿nienie tych
zmian od gruŸlicy, ki³y, nowotworów z³oœliwych, szcze-
gólnie miêsaków. W przypadkach cia³ obcych koloru bia-
³ego lub szarego, nale¿a³o zawsze mieæ na uwadze obec-
noœæ martwaków kostnych, kostniaków, eksostoz. Prze-
byty wczeœniej uraz nosa i nastêpowe krwawienia z nosa
tak¿e mog³y sprawiaæ rozpoznawcze trudnoœci. Tak samo
krwawienia nosowe u dzieci „skrofulicznych” sugerowa-
³y infekcjê gruŸlicz¹. Dok³adne jednak badanie jam nosa
wykrywa³o w tych razach w³aœciw¹ przyczynê – obecnoœæ
cia³ obcych. Podawane przez rodziców i opiekunów inne
domniemane przyczyny krwawieñ i ropieñ z nosa, wie-
lokrotnie nie kierowa³y rozpoznania we w³aœciwym kie-
runku. Pewne wskazówki diagnostyczne daæ mog³y wy-
nalezione przez Wilhelma Konrada Roentgena (1845-
1923) – promienie X [17].

Rokowanie by³o zazwyczaj pomyœlne. Po usuniêciu
cia³ obcych i rynolitów objawy cofa³y siê prawie natych-
miast.

Usuwanie cia³ obcych
Najdawniejsz¹ metod¹ eliminacji cia³ obcych nosa,

stosowan¹ jeszcze przez Archigenesa, lekarza praktyku-
j¹cego w czasach panowania Trajana, by³o wywo³ywanie
kichania, podczas którego cia³o obce zostawa³o sponta-
neo modo wydalane na zewn¹trz.

Próby ich usuwania wyj¹tkowo odbywa³y siê w ogól-
nej narkozie chloroformowej, bromkiem etylu. Zazwyczaj
wystarcza³o miejscowe znieczulenie za pomoc¹ kokainy,
najczêœciej w postaci pêdzlowañ 5-10% roztworem.

Kazimierz Soko³owski rozró¿nia³ trzy grupy sposo-
bów usuwania cia³ obcych: bez u¿ycia narzêdzi, z u¿y-
ciem instrumentów drog¹ poœredni¹ oraz z u¿yciem na-
rzêdzi drog¹ bezpoœredni¹.

Grupa pierwsza mieœci³a proste sposoby, jak forsow-
ne wydmuchiwanie nosa, silne kichanie; wspomniano
o tym wczeœniej. Do wywo³ania kichania s³u¿y³y ró¿ne-
go autoramentu tabaczki, nieraz z dodatkiem kokainy,
czopki z waty nas¹czone balsamem peruwiañskim w rów-
nych czêœciach z gliceryn¹, ró¿ne leki w postaci sprayu
lub pêdzlowañ; czasem „wprost ³echtano nos” [18].

Droga poœrednia opiera³a siê na stosowaniu wysysa-
nia, dmuchania powietrzem, przestrzykiwania wod¹.
Bosquet, lekarz, swoimi ustami aspirowa³ cia³o obce u
w³asnego dziecka. H. Lewis Taylor i Dodd dmuchali
ustami przez rurkê, zaciskaj¹c jednoczeœnie niedro¿ne
nozdrze. Gordon King podawa³ silny œrodek wymiotny
i oczekiwa³ skutku. Gdy wymioty zaczyna³y siê, zatyka³
natychmiast usta i dro¿ne nozdrze, zmuszaj¹c chorego
wymiotowaæ przez niedro¿n¹ jamê nosa. O ewentualnych
powik³aniach nie wspomina³. Starano siê przysysaæ cia³o
obce, u¿ywaj¹c gumowych balonów, usznych strzyka-
wek, po³¹czonych hermetycznie z chorym nozdrzem za

pomoc¹ rurki. Moritz Schmidt wykonywa³ próbê Polit-
zera przez dro¿ny kana³ nosa „w celu podzia³ania na za-
jête przez kamieñ nozdrze od ty³u przez choany”. Tej
samej drogi u¿ywali m.in. Clemens P. Pirquet von Ce-
sanatico (1874-1929) oraz James G. Connal, aby „za
pomoc¹ naszprycowanej wody od ty³u wysadziæ z nosa
kamieñ”. Tej metody absolutnie nie polecali Zieliñski,
Sêdziak i wielu czo³owych rynologów [19].

Zabiegi drog¹ bezpoœredni¹ stosowane by³y najczê-
œciej. Nieumiejêtne usuwanie cia³ obcych, zw³aszcza przez
felczerów, koñczy³o siê zazwyczaj na jeszcze g³êbszym
ich wklinowaniu w struktury nosa. Przepchniêcie cia³
obcych zg³êbnikiem ku ty³owi do jamy nosowo-gard³o-
wej dawa³o czêsto zadowalaj¹ce efekty. Sêdziak nie ob-
serwowa³ ani razu ich wpadniêcia do dolnych dróg od-
dechowych, o czym, niestety, informowali niektórzy au-
torzy. Niektórzy lekarze stosowali rurkê Belloque’a, prze-
ci¹gaj¹c tampon od jamy nosowo-gard³owej przez cho-
any w kierunku nozdrzy przednich.

Do usuwania cia³, szczególnie miêkkich, najw³aœciw-
sze by³y wszelkiego rodzaju haczyki nosowe. Cia³a p³a-
skie i koñczyste, wg Pieni¹¿ka, stosunkowo ³atwo mo¿-
na by³o usuwaæ zagiêtymi szczypczykami. Sêdziak pole-
ca³ przede wszystkim szczypczyki nosowe wzglêdnie
uszne Hartmanna, k¹towo zagiête, które w ma³y tylko
sposób zas³ania³y pole widzenia przy wszelkiego rodzaju
manipulacjach. U¿ywano równie¿ szczypczyków na koñ-
cach skrzy¿owanych. Pieni¹¿ek nie radzi³ tym narzêdziem
manipulowaæ przy usuwaniu cia³ g³adkich i okr¹g³awych,
jak ziarna grochu, fasoli, pestek etc. Zbyt wymyka³y siê
ze szczypczyków i coraz bardziej wsuwa³y w g³¹b jamy
nosa. W tych przypadkach po prostu radzi³ u¿ycie ³y-
¿eczki usznej, „któr¹ zwykle ³atwo przeprowadziæ mo¿-
na (by³o) po za cia³o obce”. Samuel Meyerson (1851-
1939), warszawski otolaryngolog, nie poleca³ wszelkiego
rodzaju korncangów, gdy¿ te instrumenty, wprowadza-
ne „na œlepo” mog³y cia³o obce wepchn¹æ jeszcze g³êbiej;
radzi³ jednak¿e, poza szczypczykami, zg³êbniki zgiête
kolankowato, na koñcu haczykowato zakrzywione. Do
kruszenia kamieni nosowych u¿ywano niejednokrotnie
wszelkiego rodzaju kleszczy, no¿yczek kostnych, pense-
tek. Nowotny próbowa³ rynolity usuwaæ, z pozytywnym
efektem, tak¿e pêtl¹, zak³adaj¹c j¹ naoko³o obcego cia³a
i silnie poci¹gaj¹c. Voltolini i Betz stosowali kauter gal-
wanokaustyczny, który cia³o obce rozcz³onkowywa³ na
czêœci lub wykonywa³ w nich otwór („loch”), licz¹c na to,
„¿e przez œci¹gniêcie siê cia³o obce samo siê wydzieli”.
Aby nie wywo³ywaæ niepotrzebnego krwawienia przy
wyci¹ganiu du¿ego cia³a obcego lub rynolitu par force,
Soko³owski, chc¹c nie chc¹c, musia³ go „po³upaæ”. Lang
w celu uzyskania szerszego dostêpu do wiêkszych cia³
i rynolitów, uciekaæ siê musia³ do stosowania ciêcia
w bruŸdzie nosowo-wargowej. Po usuniêciu cia³ obcych
niejednokrotnie widoczne by³y obna¿enia struktur kost-
nych, owrzodzenia b³ony œluzowej, zmiany martwicze
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ma³¿owin. Restitutio ad integrum przyspiesza³y pêdz-
lowania p³ynem Lugola, 10% roztworem azotanu sre-
bra, zasypywanie dermatolem, kwasem bornym [20].

Voltolini i Bergat stosowali osobliwy sposób rozpusz-
czania kamienia za pomoc¹ 4% roztworu kwasu solnego.
Po uprzednim znieczuleniu 10% kokain¹, kwas ten za
pomoc¹ szklanej bagietki nanosili na rynolit lub wlewali
2 – 4% roztwór bezpoœrednio do nosa. W razie obecno-
œci paso¿ytów celowe by³o wziewanie chloroformu,
wdmuchiwanie sproszkowanego jodoformu [21].

Cia³a obce zatok przynosowych usuwano po ich
otwarciu b¹dŸ przez poszerzenie istniej¹cego sztucznego
otworu w zêbodole, przez szerokie otwarcie w do³ku psim,
b¹dŸ drog¹ trepanacji zatoki czo³owej [22].

Moritz Schmidt s³usznie zauwa¿a³, ¿e je¿eli po usu-
niêciu cia³a obcego ropienie trwa³o d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
nale¿a³o podejrzewaæ istnienie resztki cia³a obcego,
od³amka rynolitu, wreszcie stanów zapalnych w zato-
kach przynosowych [23].

Dok³adna endoskopia nosa i zatok przynosowych,
a tak¿e stosowanie promieni X, tak¿e ze œrodkiem kon-
trastowym lub tomogramów i tomografii komputero-
wej, pozwalaj¹ lekarzom doby obecnej, dok³adniej, ni¿
przed stu laty, diagnozowaæ a potem usuwaæ cia³a obce
tego regionu.
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