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We present the endoscopic intranasal orbital decompression, one of the surgical techniques used for
orbital decompression. It can be applied for various
indications. The most common indications are:
maxillo-facial trauma, orbital haemorrhagiae,
subperiorbital abscess as the complication of
sinusitis, optic neuropathy, thyroid-associated
orbitopathy (Graves orbitopathy) and malignant
exophthalmos. The authors conclude that the
endoscopic transnasal orbital decompression is a
valuable and save operational technique for patients
requiring orbital decompression.
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Oczodó∏ ma kszta∏t sto˝ka, w którym jedynie
podstawa nie jest ograniczona Êcianà kostnà.
Ârednia obj´toÊç oczodo∏u wynosi 26 ml. Zwi´kszenie obj´toÊci tkanek wype∏niajàcych oczodó∏
o 4 ml, czyli o oko∏o 16%, powoduje przemieszczenie ga∏ki ocznej ku przodowi o 6 mm. Obj´toÊç zawartoÊci oczodo∏u mo˝e ulec powi´kszeniu mi´dzy innymi:
● w nast´pstwie utworzenia si´ krwiaka oczodo∏u jako konsekwencji urazu trzewioczaszki
● po powstaniu ropnia podokostnowego jako powik∏ania zapalenia zatok przynosowych
● w orbitopatii Gravesa
● w przebiegu wytrzeszczu z∏oÊliwego.
Do najcz´stszych patologii prowadzàcych do
wystàpienia wytrzeszczu nale˝y orbitopatia Gravesa, która obecnie ju˝ rzadko jest zagro˝eniem
dla narzàdu wzroku, jednak nadal spotykana jest
u chorych, u których nieleczone lub niew∏aÊciwie leczone schorzenie doprowadza do Êlepoty.
Jednym ze sposobów leczenia orbitopatii jest
zabieg operacyjny, który przywraca fizjologiczne
umiejscowienie ga∏ki ocznej oraz jej optymalny
stan czynnoÊciowy, a tym samym dokonuje
korekty defektu kosmetycznego. Najcz´stszym
bezpoÊrednim powodem podj´cia decyzji o przeprowadzeniu zabiegu w trybie pilnym jest
wzrost ciÊnienia wewnàtrz oczodo∏u, który mo˝e
prowadziç do wystàpienia wytrzeszczu bàdê te˝
mo˝e powodowaç ucisk t´tnicy ocznej i nerwu
wzrokowego. W nast´pstwie dekompresji oczodo∏u powstajà warunki do przemieszczenia zawartoÊci oczodo∏u do wytworzonych wokó∏ niego
przestrzeni. W konsekwencji zmniejszenia ciÊnienia wewnàtrzoczodo∏owego uciÊni´ty nerw
wzrokowy zostaje odbarczony, zostajà przywrócone warunki drena˝u ˝ylnego i ch∏onnego, co
prowadzi do zmniejszenia wytrzeszczu oraz niedomykania szpary powiekowej.
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Tabela 1. Techniki dekompresji oczodo∏u
Rok
publikacji

Autor

Technika operacyjna dekompresji oczodo∏u

1911
1931
1936

Dollinger
Naffziger
Sewall

1950
1957
1990

Hirsch
Walsh i Ogura
Kennedy

Zniesienie Êciany bocznej oczodo∏u z dojÊcia Krönleina
Zniesienie Êciany górnej oczodo∏u do przedniego do∏u czaszki
Zniesienie Êciany przyÊrodkowej oczodo∏u przez
ethmoidektomi´ z dost´pu zewn´trznego
Zniesienie Êciany dolnej i bocznej z dost´pu Caldwella-Luca
Metoda Hirscha rozszerzona o zniesienie Êciany przyÊrodkowej
Endoskopowa wewnàtrznosowa dekompresja oczodo∏u
przez zniesienie jego Êciany przyÊrodkowej i dolnej

Dekompresja oczodo∏u jest operacjà wykonywanà od wielu dziesiàtków lat. Stosowano
ró˝ne techniki operacyjne, a ich zestawienie
przedstawiono w tabeli 1.
WÊród wskazaƒ do wykonania dekompresji
oczodo∏u za najwa˝niejsze nale˝y uznaç:
● neuropati´ nerwu wzrokowego rozwijajàcà si´
w nast´pstwie jego ucisku
● oftalmopati´ Gravesa (z keratopatià ekspozycyjnà oraz z problemami estetycznymi w nast´pstwie wytrzeszczu)
● wytrzeszcz z∏oÊliwy.

sowej dolnej. Takie post´powanie umo˝liwia
bezpoÊrednià identyfikacj´ przebiegu kana∏u
nerwu podoczodo∏owego, a w dalszej kolejnoÊci
bezpieczne zniesienie przyÊrodkowej cz´Êci dolnej Êciany oczodo∏u a˝ do miejsca jego przebiegu. Wykonane w ten sposób poszerzenie naturalnego ujÊcia zatoki szcz´kowej stwarza równie˝
warunki do jej drena˝u, mimo przemieszczenia
t∏uszczu oczodo∏u do otwartych przestrzeni sitowia i cz´Êciowo do samej zatoki. Istotne jest, aby
na tym etapie operacji mo˝liwie jak najlepiej
uwidoczniç blaszk´ oczodo∏owà, nie powodujàc
przerwania jej ciàg∏oÊci (rys. 1).

TECHNIKA OPERACYJNA
Zabieg operacyjny wewnàtrznosowej endoskopowej dekompresji oczodo∏u najcz´Êciej jest
wykonywany w okresie eutyreozy. Badaniem
podstawowym umo˝liwiajàcym przeprowadzenie kwalifikacji do zabiegu i jego zaplanowania
jest tomografia komputerowa wykonana
w dwóch projekcjach – poprzecznej i czo∏owej.
Operacja jest zazwyczaj wykonywana, podobnie jak operacja endoskopowa zatok przynosowych, w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym,
ale mo˝e byç równie˝ przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym z zastosowaniem premedykacji. Pole operacyjne jest przygotowywane
w sposób przyj´ty dla zabiegów endoskopowych
zatok przynosowych.
Etap I – sphenoethmoidektomia
Endoskopowa sphenoethmoidektomia jest
wykonywana w sposób typowy dla operacji endoskopowych zatok przynosowych. Stosowanà
modyfikacjà jest wykonanie bardziej rozleg∏ego
poszerzenia naturalnego ujÊcia zatoki szcz´kowej, które powinno si´gaç od tylnej Êciany zatoki szcz´kowej do kana∏u nosowo-∏zowego oraz
od do∏u do górnego brzegu koÊci ma∏˝owiny no-
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Etap II – zniesienie blaszki oczodo∏owej
Blaszk´ papierowatà znosi si´, rozpoczynajàc od delikatnego jej sperforowania, a nast´pnie
„na t´po” odpreparowuje si´ jà od okostnej oczodo∏u. KoÊç blaszki oczodo∏owej powinno si´ usunàç bez uszkodzenia okostnej. Ma to zasadnicze
znaczenie, albowiem w przypadku jej rozerwania przemieszczajàcy si´ do sitowia t∏uszcz oczodo∏u mo˝e znacznie ograniczyç widocznoÊç pola
operacyjnego. Blaszk´ oczodo∏owà nale˝y usuwaç w obszarze:
● od przodu – do kana∏u nosowo-∏zowego
● od do∏u – do górnego brzegu ma∏˝owiny nosowej dolnej
● do ty∏u – do tylnej Êciany zatoki szcz´kowej
● od góry – do górnego przyczepu ma∏˝owiny
nosowej Êrodkowej.
Po usuni´ciu blaszki oczodo∏owej w miar´
mo˝liwoÊci nale˝y znieÊç dolnà Êcian´ oczodo∏u
a˝ do kana∏u nerwu podoczodo∏owego. Wskazane jest pozostawienie na granicy zatok szcz´kowej i klinowej niewielkiego obszaru kostnego
w celu ograniczenia przemieszczania si´ t∏uszczu oczodo∏u w kierunku dolno-przyÊrodkowym.
Niezwykle istotne jest równie˝ pozostawienie
fragmentu struktur kostnych pokrytych b∏onà

Rys. 1. Etap I – endoskopowa sphenoethmoidektomia, stan po otwarciu sitowia z uwidocznieniem
blaszki oczodo∏owej (na podst. Kennedy 2001, Thumpfart 1999)

Rys. 2. Etap II – usuni´cie blaszki oczodo∏owej i zniesienie przyÊrodkowej cz´Êci dolnej Êciany oczodo∏u do miejsca przebiegu kana∏u nerwu podoczodo∏owego (na podst. Kennedy 2001, Thumpfart
1999)
Êluzowà w rejonie zachy∏ku czo∏owego w celu
zachowania naturalnego drena˝u z zatoki czo∏owej, a tym samym zapobie˝enie rozwini´ciu si´
choroby zachy∏ku czo∏owego (rys. 2).

▲

Etap III – naci´cia okostnej oczodo∏u
Przy u˝yciu kosy o ostrym koƒcu najcz´Êciej
wykonuje si´ równolegle poziome naci´cia
okostnej oczodo∏u, prowadzone co 3–4 mm

w kierunku od ty∏u do przodu. Okostnà powinno
si´ nacinaç najpierw w okolicy nerwu podoczodo∏owego i stropu sitowia, a wi´c w okolicach
najtrudniej dost´pnych dla wzroku, a w ostatniej
kolejnoÊci w okolicy dolno-przyÊrodkowej. Naci´cia okostnej umo˝liwiajà przemieszczanie si´
t∏uszczu oczodo∏u do rejonu otwartego sitowia
oraz cz´Êciowo do wn´trza zatoki szcz´kowej.
Powinno si´ zidentyfikowaç mi´sieƒ prosty przy-
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Rys. 3. Etap III – stan po naci´ciu okostnej; t∏uszcz oczodo∏u ulega przemieszczeniu do sitowia i cz´Êciowo do zatoki szcz´kowej (na podst. Kennedy 2001, Thumpfart 1999)

Rys. 4. Stan przed i po wewnàtrznosowej endoskopowej dekompresji oczodo∏u; widoczne przemieszczenie t∏uszczu oczodo∏u do sitowia i cz´Êciowo do zatoki szcz´kowej (na podst. Thumpfart 1999)
Êrodkowy w celu unikni´cia jego uszkodzenia.
(rys. 3).
Etap IV – monitorowanie zakresu odbarczenia
oczodo∏u
Delikatny ucisk na ga∏k´ ocznà z równoczesnym monitorowaniem pola operacyjnego przy
u˝yciu endoskopu zapewnia kontrol´ przemieszczania si´ t∏uszczu oczodo∏u do otwartych prze-
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strzeni sitowia i do zatoki szcz´kowej. Umo˝liwia
to stwierdzenie, czy zakres wykonanej dekompresji jest wystarczajàcy. Umieszczany w koƒcowej fazie opatrunek pomi´dzy ma∏˝owinà nosowà Êrodkowà a obecnym w sitowiu t∏uszczem oczodo∏u
zmniejsza mo˝liwoÊç wystàpienia zrostów. Najcz´Êciej stosowanym opatrunkiem jest spongostan.
Nie zaleca si´ zak∏adania opatrunku wewnàtrznosowego. Takie post´powanie umo˝liwia swobodny

a)

b)

c)

d)

Fot. 1. Jednostronna wewnàtrznosowa endoskopowa dekompresja oczodo∏u w badaniu TK:
a, b) przed operacjà,
c, d) po operacji – widoczne przemieszczenie tkanek oczodo∏u do sitowia po stronie lewej
i oczyszczaniem zatoki szcz´kowej oraz dost´pnego rejonu sitowia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachy∏ek czo∏owy.

POWIK¸ANIA
Zabieg endoskopowej dekompresji oczodo∏u
pociàga za sobà ryzyko wystàpienia powik∏aƒ typowych dla wewnàtrznosowych operacji endoskopowych. Powik∏ania te mo˝na podzieliç na:
● Êródoperacyjne: krwotok, wyciek p∏ynu mózgowo-rdzeniowego, uszkodzenie mi´Ênia pro-

▲

drena˝ krwi z miejsca operowanego i zapobiega
tworzeniu si´ krwiaka wewnàtrzoczodo∏owego,
który w efekcie mo˝e prowadziç do ucisku nerwu
wzrokowego. Wskazane jest tak˝e zastosowanie
miejscowo dzia∏ajàcych leków zmniejszajàcych
krwawienie. Po operacji nale˝y starannie nadzorowaç widzenie chorego. Zaleca si´ podawanie ogólne kortykosteroidów (rys. 4, fot. 1).
W okresie pooperacyjnym zalecane jest stosowanie przez 2 tygodnie antybiotyku o szerokim spektrum dzia∏ania. Konieczne sà regularne
cotygodniowe wizyty kontrolne, po∏àczone z badaniem endoskopowym operowanego rejonu
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a)

b)
Fot. 2. Jednostronna dekompresja oczodo∏u z powodu orbitopatii Gravesa:
a) przed zabiegiem
b) po zabiegu
stego przyÊrodkowego, uszkodzenie nerwu
wzrokowego lub nerwu podoczodo∏owego
● pooperacyjne wczesne: podwójne widzenie
i/lub zez, najcz´Êciej jako konsekwencja zmiany
warunków anatomicznych, pooperacyjny obrz´k
tkanek oczodo∏u, krwiak przedprzegrodowy lub
oczodo∏u
● pooperacyjne póêne: choroba zachy∏ku czo∏owego, zrosty, zablokowanie ujÊcia zatoki klinowej; zmiana stosunków anatomicznych w
obr´bie sitowia mo˝e równie˝ powodowaç zaburzenie fizjologicznej drogi drena˝u zatok
przynosowych i w konsekwencji byç przyczynà
rozwini´cia si´ w nich stanu zapalnego.
OMÓWIENIE
Od czasu opisania przez Kennedy’ego w 1990
r. zastosowania wewnàtrznosowej techniki endoskopowej w celu wykonania dekompresji oczodo∏u
publikowanych jest coraz wi´cej prac donoszàcych
o skutecznoÊci tej metody. Kennedy w swojej pracy opisa∏ 13 przypadków dekompresji u 8 pacjentów. Przy zastosowaniu wy∏àcznie dekompresji
wewnàtrznosowej wytrzeszcz ga∏ki ocznej uleg∏
zmniejszeniu Êrednio o 4,7 mm. U pi´ciu pacjentów wykonano jednoczasowo dekompresj´ ze
zniesieniem dodatkowo Êciany bocznej oczodo∏u.
W grupie tej autor uzyska∏ Êrednie ustàpienie wytrzeszczu ga∏ki ocznej o 5,7 mm.
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W Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie przeprowadzono wewnàtrznosowà endoskopowà dekompresj´ oczodo∏ów u pi´ciu pacjentek z orbitopatià tarczycowà. Rozpoznanie ustalono na podstawie wspó∏wyst´powania typowych objawów klinicznych
oraz wyników badaƒ hormonalnych i obrazowych. We wszystkich przypadkach zabiegi operacyjne przeprowadzano w okresie stabilizacji
objawów ocznych, po wygaÊni´ciu aktywnego
procesu zapalnego tkanek oczodo∏u. Leczenie
operacyjne przynios∏o zadowalajàcy efekt
u wszystkich pacjentek, pozwalajàc na redukcj´
wytrzeszczu od 2 do 5,5 mm. Nie obserwowano
wyst´powania istotnych klinicznie powik∏aƒ.
Wszystkie pacjentki korzystnie oceni∏y efekt kosmetyczny zastosowanego leczenia (fot. 2).
WÊród zalet wewnàtrznosowej endoskopowej dekompresji oczodo∏u nale˝y wymieniç dobry Êródoperacyjny wglàd w zawartoÊç oczodo∏u, wzgl´dnie dok∏adnà ocen´ stopnia przemieszczenia si´ t∏uszczu oczodo∏u do otwartego
operacyjnie rejonu sitowia, stosunkowo ∏atwà
identyfikacj´ mi´Ênia prostego przyÊrodkowego
oraz zachowanie fizjologicznej drogi drena˝u zatok przynosowych. Jest to metoda operacyjna
zdecydowanie skuteczna, o bardzo ma∏ej traumatycznoÊci, a jej zastosowanie umo˝liwia znaczàce skrócenie okresu hospitalizacji, który mo˝e wynosiç 1–2 doby. ●
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