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W czêœci II pracy przedstawiono, jakim problemem w XIX wieku by³o
leczenie zwê¿eñ krtani po zapaleniu ochrzêstnej krtani. Przedstawiono me-
tody postêpowania w tych zwê¿eniach, w tym dilatacje oraz laryngofisur y.
Przedstawiono szeroko dokonania takich lekarzy, jak Leopold Schroetter
von Kristelli (1837-1908) z Wiednia, Przemys³aw Pieni¹¿ek (1850-1916),
Alfons L. Marcinkowski (1864-1940) z Warszawy i innych.
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The treatment of post-perichondritis strictures of larynx by dilatations
and, in particular, by laryngofissure constituted a serious therapeutic pro-
blem in the XIX century. The contributions of such physicians as Leopold
Schroetter von Kristelli (1837-1908) from Vienna, Przemys³aw Pieni¹¿ek
(1850-1916), Alfons L. Marcinkowski (1864-1940) from Warsaw and others
are presented in a comprehensive way.
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Zwê¿enie krtani jako powik³anie zapalenia
ochrzêstnej

„Leczenie zwê¿eñ powstaj¹cych po przebytym za-
paleniu ochrzêstnej nale¿y do najtrudniejszych zadañ
laryngochirurgii, co ka¿dy, uwzglêdniwszy zmiany, ja-
kie te zwê¿enia wywo³uj¹, pojmie bardzo ³atwo” – pisa³
Pieni¹¿ek w pierwszej po³owie lat 90. XIX stulecia.

Pierwszym, który zaj¹³ siê systematycznym lecze-
niem zwê¿eñ krtani w ogóle, a wiêc tak¿e zwê¿eñ po
przebytym zapaleniu ochrzêstnej by³ Leopold Schroet-
ter von Kristelli (1837-1908) (ryc. 1), znany wiedeñski
rynolaryngolog, a tak¿e internista. Jego metoda rozsze-
rzania krtani za pomoc¹ cynowych czopków niejedno-
krotnie znajdowa³a zastosowanie, szczególnie w przy-
padkach zwê¿eñ podg³oœniowych, je¿eli nie osi¹gnê³y one
„zbyt wielkiej, zbitoœci i twardoœci”. Decyduj¹cym o po-
wodzeniu czynnikiem by³ czas. „S¹dzê, ¿e nie chybiê,
je¿eli rok ca³y przeprowadzonej dylatacyi za minimum
oznaczê; czêsto jednak wiêcej czasu potrzeba, a¿eby dojœæ
do odpowiedniego rozszerzenia krtani” – pisa³ Przemy-
s³aw Pieni¹¿ek (1850-1916), kierownik Kliniki Otola-
ryngologicznej Uniwersytetu Jagielloñskiego. Jednak wy-
niki systematycznej terapii rozszerzeniami po zapaleniu
ochrzêstnej by³y znacznie gorsze ni¿ przy przeroœcie
tkanek w tym samym miejscu, powsta³ym z innych przy-

czyn. Unieruchomienie jednej chrz¹stki nalewkowatej
„nie zam¹ci(³o)[...] w niczem skutku dylatacyjnej tera-
pii”, bowiem ruchomoœæ drugiej chrz¹stki nalewkowatej
wystarcza³a [1].

Ryc. 1. Leopold Schroetter von Kristelli (1837-1908)

Je¿eli jednak rozros³a tkanka by³a bardziej twarda
i zbita, to w pewien czas po rozszerzeniach dochodzi³o
do „nawrotu” zwê¿enia. Zupe³nie Ÿle rokowa³y zwê¿e-
nia po zapaleniu ochrzêstnej, kiedy ruchomoœæ obu
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chrz¹stek nalewkowatych zosta³a zniesiona. Wszelkie
zabiegi dilatacyjne uwa¿ano wtedy za zupe³nie bezsku-
teczne. Niejednokrotnie oprócz „górnego” zwê¿enia wy-
twarza³o siê drugie, stawiaj¹ce opór daleko wiêkszy. Naj-
trudniejsza do rozszerzania by³a najni¿sza czêœæ zwê¿e-
nia, „nie doznaj(¹ca) ¿adnego rozpychania ze strony
czopka, a wiêc czêœæ miêdzy spodem czopka a kaniul¹
tracheotomijn¹”. Czêsto dochodzi³o do rozwoju proce-
su ziarninowego. Schroetter od czasu do czasu zak³ada³
czopek przy wyjêtej kaniuli, aby „rzeczone twory” ze-
pchn¹æ ku do³owi, a nastêpnie usuwaæ je przez otwór w
tchawicy [2].

Obserwuj¹c niepewne nieraz wyniki dilatacji z jed-
nej strony i pozytywne wyniki interwencji chirurgicznej
w przypadkach zwê¿eñ krtani powsta³ych z innych przy-
czyn – z drugiej, Pieni¹¿ek ucieka³ siê czêsto do u¿ycia
no¿a. Szczególnie podatne, jego zdaniem, by³y zmiany
przerostowe w okolicy podg³oœniowej i na bocznych œcia-
nach krtani. Gorzej, gdy zmiany przerostowe obejmowa³y
œcianê przedni¹ lub tyln¹. Przy zajêciu œciany przedniej
dojœæ mog³o podczas gojenia do wytworzenia siê tzw.
„¿abiej p³etwy”, tj. powstania blizny, „która od przodu
ku ty³owi siê posuwaj¹c spaja(³a) ze sob¹ czêœci podbrze¿-
ne strun g³osowych”. Nale¿a³o zatem wycinaæ przeros³a
tkankê li tylko na œcianach bocznych, „pozostawiaj¹c nie-
co wolnej tkaniny przy brzegach tarcz”, nie ruszaj¹c œcia-
ny tylnej.

Je¿eli dochodzi³o do rozrostu tkanki ze wszystkich
stron, nie mog¹c wyci¹æ jej naoko³o, Pieni¹¿ek radzi³
nastêpowo u¿ywaæ czopków Schroettera, „aby za ich po-
moc¹ nie dopuœciæ do œci¹gniêcia siê okrê¿nej blizny”.

Po wykonaniu laryngofissury zak³ada³ tampon z gazy
nas¹czonej jodoformem, a po ust¹pieniu reakcji poope-
racyjnej zacz¹³ rozszerzania czopkami, dochodz¹c, w mia-
rê mo¿liwoœci, do najgrubszych. Aby unikn¹æ blizny
okrê¿nej, „poœwiêca³” nawet fa³d g³osowy po jednej stro-
nie, w ten sposób „wiêcej zysku(j¹c) miejsca”. Zwykle ju¿
dwa tygodnie po rozszczepieniu krtani, a nawet niejedno-
krotnie wczeœniej, mo¿na by³o dokonaæ dekaniulacji [3].

Przy unieruchomieniu obu chrz¹stek nalewkowatych
samo wyciêcie rozros³ych tkanek pod g³oœni¹ nie wystar-
cza³o. Pieni¹¿ek postanowi³ zatem „zdobyæ szparê dla
powietrza przez poœwiêcenie jednej struny g³osowej”.
W jednym z przypadków, szpara wytworzona po resek-
cji jednego fa³du g³osowego by³a wê¿sza, ni¿ siê spodzie-
wa³, „gdy¿ reszta tkaniny struny zbli¿y³a siê ku linii œrod-
kowej, wytwarzaj¹c jakby now¹ lubo znacznie wê¿sz¹
strunê”. U innego chorego po jednostronnej chordekto-
mii nie mo¿na by³o wykonaæ dekaniulacji, zmuszaj¹c do
wykonania powtórnego rozszczepienia krtani z wyciê-
ciem czêœci miêkkich po tej samej stronie. Nie mog¹c
pozbyæ siê rurki tracheotomijnej, chory wyrazi³ zgodê na
wyciêcie fa³du g³osowego po drugiej stronie, co oczywi-
œcie, wywo³aæ musia³o utratê g³osu, ale doprowadzi³o do
usuniêcia kaniuli.

Te doœwiadczenia doprowadzi³y do tego, ¿e drog¹
laryngofissury, Pieni¹¿ek zacz¹³ wraz z czêœciami prze-
ros³ymi po jednej stronie, usuwaæ tak¿e fa³d g³osowy po
tej samej stronie. Aby do resekcji drugiego fa³du g³oso-
wego nie wykonywaæ powtórnego rozszczepienia, posta-
nowi³ nie zszywaæ brzegów rany, ale uniemo¿liwia³ jej
zrost przez „rozlepianie ich sond¹”. Pozosta³a miêdzy
brzegami szczelina, pozwala³a mu „swobodnie wycinaæ
w pozycji siedz¹cej chorego mniejsze wzniesienia, jakie
jeszcze pozosta³y na œcianach bocznych, lub siê wytwo-
rzy³y po poprzednich zabiegach, aby przez to œwiat³o krta-
ni tem wiêcej rozszerzyæ”. Po dekaniulacji i œci¹gniêcia
plastrem brzegów szczeliny, po dobowej kontroli nie
stwierdzaj¹c dusznoœci, odœwie¿a³ brzegi rany i zszywa³
ze sob¹ [4].

Pieni¹¿ek próbowa³ jeszcze innej metody. Rozsze-
rzywszy szczelinê po laryngofissurze, wycina³ tkankê bli-
znowat¹, zak³ada³ rurkê metalow¹ ze spiralnej taœmy „na
wzór kaniuli Koenig’a urz¹dzon(ej), ale prost(ej)”. Rurkê
te otoczy³ drug¹ rurk¹ gumow¹ i za³o¿y³ w ten sposób,
aby siêga³a fa³dów kieszonkowych, ponad ni¹ natomiast,
po odœwie¿eniu brzegów rany, zeszy³ j¹. Górny koniec
tej rurki posiada³ „brzeg wywiniêty”, aby uchroniæ j¹ od
g³êbszego wœlizniêcia siê w tchawicê; na tym brzegu umo-
cowana (by³a) nitka pozwalaj¹ca rurkê ku górze poci¹gaæ”.

Pieni¹¿ek dokona³ resumé swoich dokonañ:
- w przypadkach, w których zwê¿enie krtani spowodo-

wane by³o rozrostem tkanki pod brzegiem fa³dów g³o-
sowych, w których zachowana by³a ruchomoœæ obu
lub chocia¿ jednej chrz¹stki nalewkowatej, nale¿a³o
wykonaæ laryngofissurê i wyci¹æ rozros³¹ tkankê pod
brzegami fa³dów g³osowych, a nastêpnie spoiæ brzegi
rany;

- w przypadkach, w których zwê¿enie krtani wywo³ane
by³o g³ównie przez obustronne unieruchomienie
chrz¹stek nalewkowatych, nale¿a³o wyci¹æ fa³d g³o-
sowy o grubszym brzegu, a wiêc ten fa³d, który „mniej
(by³) zdoln(y) do wydawania drgañ odpowiednich”.
Je¿eli w tych przypadkach miêkki i podatny rozrost
tkanek podstrunowo nie by³ znaczny i nie siêga³ œcia-
ny tylnej, radzi³ nie zszywaæ brzegów rany, aby w ra-
zie potrzeby móc dokonaæ resekcji drugiego fa³du g³o-
sowego lub czêœci przeros³ej tkanki. W razie zeszycia
brzegów rany, nale¿a³o tego dokonaæ po wykonaniu
powtórnej laryngofissury;

- przy istnieniu tkanki bardziej zbitej, siêgaj¹cej bar-
dziej „w dó³”, zajmuj¹cej przedni¹ lub tyln¹ œcianê
krtani, odradza³ pozostawienie szczeliny. Po zeszyciu
brzegów rany nale¿a³o systematycznie rozszerzaæ krtañ
czopkami Schroettera;

- w przypadkach, gdy spodziewano siê nastêpowego
zwê¿enia w okolicy kaniuli, lub tu¿ nad kaniul¹, czopki
Schroettera wiele pomóc nie mog³y. Krakowski la-
ryngolog zastanawia³ siê, czy „zaszycie prostej giêt-
kiej rurki lepsze (mog³o) mieæ [...] wyniki” [5].
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Za bardzo niewdziêczn¹ i uporczyw¹ zarazem for-
mê zwê¿enia krtani po zapaleniu ochrzêstnej. Pieni¹¿ek
uwa¿a³ tê, w której dosz³o do zapadniêcia siê chrz¹stek.
W niektórych przypadkach spodziewa³ siê pozytywnego
efektu po wyciêciu klina w tylnej p³ytce chrz¹stki pier-
œcieniowatej. Zabieg taki wykona³ u chorego w krakow-
skiej klinice Ludwik Rydygier (1850-1920) [6].

Spotykane przez Alfonsa Leona Marcinkowskiego
(1864-1940), lekarza warszawskiego, zwê¿enie chrz¹st-
ki pierœcieniowatej na skutek zapalenia ochrzêstnej po
wykonanej tracheotomii, leczone rozszerzeniami nie da-
wa³o efektu. Zwê¿enie tej chrz¹stki operowano metod¹
Mangoldt’a. Przebieg tej operacji autor owej publikacji
przytacza in extenso: „klinik têpy z chrz¹stki ¿ebra 2-go
wszczepiono pod skórê na szyi i tam pozostawiono przez
9 tygodni; potem rozszczepiono krtañ, w³o¿ono gruby
gumowy dren, siêgaj¹cy od wejœcia do krtani a¿ do
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górnego odcinka tchawicy; potem wyciêto z szyi p³at
skórny o szerokiej podstawie, na którego wierzcho³ku sie-
dzia³ ów klin chrz¹stki; skrêcono p³at tak, ¿e chrz¹stka
wesz³a wg³¹b rany, przykrywaj¹c brak w chrz¹stce pier-
œcieniowatej, rozpiêtej na drenie” [7].

Obecnie zapalenie ochrzêstnej krtani jest spotykane
rzadko. Wydaje siê, ¿e czêœciej, ni¿ przesz³o sto lat temu,
zapalenie ochrzêstnej powoduj¹ urazy i to tak¿e zamkniê-
te, czyli bez naruszenia ci¹g³oœci skóry szyi lub b³ony œlu-
zowej krtani, po³¹czone ze z³amaniami chrz¹stek. D³u-
go zalegaj¹ce cia³a obce krtani, d³ugo utrzymywana in-
tubacja, stany po czêœciowych resekcjach krtani, popro-
mienne zapalenie ochrzêstnej – sprzyjaj¹ temu powik³a-
niu. Jednak szerokie stosowanie antybiotyków i innych
leków przeciwzapalnych zapobiega zazwyczaj powstawa-
niu takich stanów, jakie spotkaæ mo¿na by³o sto lat temu.


