ZAPALENIE ZATOK
PRZYNOSOWYCH
Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

Zpalenie zatok przynosowych jest powszechnà chorobà. Stanowi problem leczniczy
nie tylko dla lekarzy rodzinnych, pediatrów czy
te˝ internistów, ale ciàgle pozostaje przedmiotem dyskusji wsród laryngologów. Liczba rozpoznawanych nowych zachorowaƒ stale si´
zwi´ksza, co powoduje wzrost kosztów leczenia (Kennedy i in. 1995). Mimo powszechnego
wyst´powania zapalenie zatok przynosowych
nie zosta∏o w sposób jednoznaczny zdefiniowane. OkreÊlenie „zapalenie zatok przynosowych” (sinusitis) opisuje proces zapalny b∏ony
Êluzowej zatok przynosowych, który rozwinà∏
si´ z powodu zaburzeƒ ich drena˝u i wentylacji, jako nast´pstwo zaka˝enia, alergii lub odmiennoÊci budowy anatomicznej bocznej Êciany jamy nosowej. Odnosi si´ ono zarówno do
zmian chorobowych wyst´pujàcych w jednej
zatoce, np. sinusitis maxillaris, jak i obejmujàcych kilka zatok, np. hemipansinusitis, pansinusitis. Nazwy te mogà jednak sugerowaç, ˝e
proces zapalny w zatokach przynosowych rozwija si´ niezale˝nie od stanu klinicznego b∏ony
Êluzowej jam nosa. W praktyce lekarskiej oraz
w piÊmiennictwie mo˝na spotkaç okreÊlenie
„rhinosinusitis”, co nale˝y rozumieç jako zapalenie b∏ony Êluzowej jam nosa i zatok przynosowych. Poj´cie to jest bardziej precyzyjne, poniewa˝ b∏ona Êluzowa jam nosa przechodzi do
jam zatok przynosowych w sposób ciàg∏y, bez
wyraênej granicy i ma te˝ podobnà budow´
morfologicznà.
Proces zapalny b∏ony Êluzowej w zatokach
przynosowych z regu∏y nie wyst´puje bez podobnych zmian chorobowych w obr´bie b∏ony

Êluzowej jam nosa, a dwa g∏ówne objawy zapalenia zatok przynosowych: upoÊledzona
dro˝noÊç nosa oraz wycieki z nosa, sà charakterystyczne równie˝ dla nie˝ytów b∏ony Êluzowej nosa. W codziennej praktyce klinicznej
okreÊlenia „sinusitis” i „rhinosinusitis” nale˝y
uwa˝aç za synonimy (Kennedy 1993, Lund i in.
1995).
PATOFIZJOLOGIA
Kompleks ujÊciowo-przewodowy (ostiomeatal
complex) pe∏ni kluczowà rol´ w patomechanizmie
zapaleƒ zatok przynosowych (ryc. 1). Poj´cie to zosta∏o wprowadzone w 1985 r. przez Kennedy`ego
i obejmuje przestrzeƒ przewodu nosowego Êrodkowego oraz przylegajàce do niego struktury i przestrzenie anatomiczne bocznej Êciany jamy nosowej
(Kennedy i in. 1985).
Przez rejon kompleksu ujÊciowo-przewodowego
przechodzi szlak drena˝u Êluzu z zatoki czo∏owej,
szcz´kowej i komórek sitowych przednich. Z tego
powodu przestrzenie tego rejonu determinujà prawid∏owy drena˝ i wentylacj´ wymienionych zatok
przynosowych. Ka˝de zaburzenie transportu Êluzowo-rz´skowego w obr´bie kompleksu ujÊciowo-przewodowego mo˝e doprowadziç do rozwini´cia
si´ zmian zapalnych w du˝ych zatokach (Kennedy
i in. 1985, Krzeski 1995, Levine i May 1993, Messerklinger 1978, Messerklinger 1978).
Niedro˝noÊç ujÊcia zatoki spowodowana obrz´kiem b∏ony Êluzowej tej okolicy wywo∏uje cykl
procesów prowadzàcych do rozwini´cia si´ zapalenia b∏ony Êluzowej wyÊcie∏ajàcej zatok´. Zosta∏ on
przedstawiony na rycinie 2. Hipoksja, jaka wyst´puje w wyniku resorpcji przez b∏on´ Êluzowà tlenu
z zamkni´tej przestrzeni jamy zatoki, prowadzi do
zmiany pH w kierunku kwaÊnym. Powsta∏e warunki
sprzyjajà wzrostowi bakterii beztlenowych. Zmiana
warunków fizykochemicznych powoduje uszkodzenie nab∏onka rz´skowego pokrywajàcego Êcian´
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Zatoka czo∏owa

Komórki sitowe

Oczodó∏

Ma∏˝owina
nosowa Êrodkowa∂

Zatoka szcz´kowa
Ma∏˝owina
nosowa dolna

Rycina 1. Kompleks ujÊciowo-przewodowy (zaznaczono kolorem czarnym)

UjÊcie zatoki ulega zamkni´ciu

Pogrubienie b∏ony Êluzowej powoduje
dalsze upoÊledzenie odp∏ywu

Obrz´k b∏ony Êluzowej lub
anatomiczna niedro˝noÊç blokuje
drena˝ i wentylacj´

Wydzielina zalega w zatoce

W zatoce rozwija si´ zaka˝enie
bakteryjne

Zalegajàca wydzielina wywo∏uje stan
zapalny tkanek

Wydzielina g´stnieje, pH ulega
obni˝eniu

Metabolizm gazowy b∏ony Êluzowej
ulega zmianie

Zmiana Êrodowiska stwarza warunki
do rozwoju drobnoustrojów w zamkni´tej
jamie zatoki

B∏ona Êluzowa i rz´ski ulegajà
uszkodzeniu

Rycina 2. Patologiczny cykl procesów prowadzàcych do rozwoju zapalenia zatok przynosowych wg Kennedy`ego (1995)
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● ostre zapalenie zatok przynosowych – epizodyczny proces zapalny, który po przeprowadzonym
leczeniu zachowawczym nie pozostawia istotnych
uszkodzeƒ b∏ony Êluzowej;
● nawracajàce ostre zapalenie zatok przynosowych – powtarzajàce si´ epizody ostrego zapalenia,
które poddajà si´ leczeniu zachowawczemu, tak ˝e nie
dochodzi do trwa∏ego uszkodzenia b∏ony Êluzowej;
● przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych –
przetrwa∏y przebieg zapalenia, którego nie mo˝na
wyeliminowaç wy∏àcznie poprzez zastosowanie
leczenia zachowawczego.

zatoki, w wyniku czego dochodzi do zaburzenia jego
czynnoÊci. Nast´puje rozszerzenie naczyƒ i obrz´k
b∏ony Êluzowej. Zaburzeniu ulega równie˝ wydzielanie gruczo∏owe. Na skutek przesiàkania w zatokach pojawia si´ wydzielina Êluzowa oraz p∏yn. Ich
zaleganie jest wynikiem zastoju spowodowanego
z jednej strony zaburzeniem ruchu rz´sek, z drugiej
zaÊ zablokowaniem ujÊcia zatok. Zalegajàca w zatokach wydzielina stwarza korzystne warunki do
namna˝ania si´ bakterii. W rezultacie b∏´dne ko∏o,
na które sk∏adajà si´ hipoksja, dysfunkcja rz´sek,
gromadzàca si´ wydzielina w zatokach i namna˝anie si´ bakterii, objawia si´ jako zapalenie zatoki
czo∏owej lub szcz´kowej. Trzeba jednak zaznaczyç,
˝e miejsce bezpoÊredniej przyczyny rozwini´cia
si´ stanu zapalnego w du˝ych zatokach znajduje si´
przed ich ujÊciem, w rejonie kompleksu ujÊciowo-przewodowego.

OSTRE ZAPALENIE
ZATOK PRZYNOSOWYCH
Rozpoznanie ostrego zapalenia zatok przynosowych mo˝na ustaliç na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego. Poczàtek choroby jest nag∏y
i zazwyczaj zwiàzany z nie˝ytem b∏ony Êluzowej nosa, okreÊlanym powszechnie jako przezi´bienie, lub
z zaka˝eniem wirusowym górnych dróg oddechowych. W rzeczywistoÊci proces zapalny w zatokach
rozwija si´ znacznie wczeÊniej ni˝ zostaje rozpoznany i niejednokrotnie utrzymuje si´ po ustàpieniu
objawów zaka˝enia b∏ony Êluzowej jam nosa
(Gwaltney 1994, Kennedy 1995).
Najprostszà postacià ostrego zapalenia zatok jest
zapalenie b∏ony Êluzowej sitowia, które z regu∏y towarzyszy ostremu nie˝ytowi b∏ony Êluzowej jam nosa
o etiologii wirusowej lub bakteryjnej, powszechnie
okreÊlanemu jako katar. Warto podkreÊliç, ˝e w∏aÊnie
te pospolite zaka˝enia jam nosa, wirusowe bàdê bakteryjne, cz´sto wspó∏istniejàce z zaka˝eniem górnych
dróg oddechowych, sà zazwyczaj czynnikiem etiologicznym odpowiedzialnym za rozwini´cie si´ zapalenia zatok przynosowych.
Ostremu zapaleniu zatok przynosowych towarzyszà objawy ogólne w postaci podwy˝szonej ciep∏oty cia∏a, z∏ego samopoczucia, uczucia rozbicia,
braku ∏aknienia. Wyst´pujàce bóle g∏owy mogà mieç
bardzo ró˝ny stopieƒ nasilenia i, je˝eli nie sà zwiàzane z chorà zatokà, mogà przybieraç charakter
bólów g∏owy bez wyraênego umiejscowienia.
Wystàpienie objawów miejscowych oraz stopieƒ
ich nasilenia zwiàzany jest z obrz´kiem b∏ony Êluzowej jam nosa, kompleksu ujÊciowo-przewodowego
i powsta∏à blokadà ujÊç zatok przynosowych. Pacjent
mo˝e si´ uskar˝aç na:
● upoÊledzonà dro˝noÊç nosa;
● wycieki z nosa – surowicze, surowiczno-ropne,
ropne;
● sp∏ywanie wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a;
● ból lub rozpieranie w okolicy zatoki obj´tej procesem zapalnym;
● ból z´bów.

KLASYFIKACJA
ZAPALE¡ ZATOK PRZYNOSOWYCH
Kern (1984) zaproponowa∏ klasyfikacj´ zapaleƒ
zatok przynosowych, przyjmujàc za kryterium czas
trwania procesu chorobowego w powiàzaniu ze
zmianami morfologicznymi:
● ostre ropne zapalenie zatok przynosowych –
proces chorobowy trwajàcy do 3 tygodni, obejmujàcy jednà lub kilka zatok;
● podostre ropne zapalenie zatok przynosowych –
proces chorobowy trwajàcy od 4 tygodni do 3 miesi´cy; Kern uwa˝a, ˝e powsta∏e w tym czasie zmiany
morfologiczne b∏ony Êluzowej sà zazwyczaj odwracalne;
● przewlek∏e ropne zapalenie zatok przynosowych
– proces chorobowy trwajàcy w zatokach d∏u˝ej ni˝ 3
miesiàce; ta postaç zapalenia jest nast´pstwem zapalenia ostrego nie leczonego lub niew∏aÊciwie leczonego. Zalecanym post´powaniem w tych przypadkach
jest interwencja chirurgiczna, której celem jest usuni´cie nieodwracalnie zmienionej b∏ony Êluzowej, a
tak˝e przywrócenie warunków drena˝u Êluzu z zatok.
Przedstawiona klasyfikacja nie jest ju˝ obecnie
aktualna, poniewa˝ zmieni∏ si´ poglàd na nieodwracalny charakter zmian morfologicznych b∏ony Êluzowej zatok przynosowych, dokonujàcych si´ pod
wp∏ywem procesu zapalnego. Obserwacje kliniczne
wykaza∏y, ˝e je˝eli przywróci si´ drena˝ i wentylacj´
zatok – nast´puje normalizacja b∏ony Êluzowej.
W codziennej pracy klinicznej warto jednak pami´taç o klasyfikacji Kerna, mo˝e bowiem stanowiç
praktyczny schemat post´powania diagnostyczno-terapeutycznego.
Lund i wsp. (1995) proponuje podzia∏ zapaleƒ zatok przynosowych na podstawie procesów patofizjologicznych, a nie czasowych:
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Tabela 1.
DolegliwoÊci i objawy w ostrym zapaleniu zatok przynosowych wg Kennedy'ego (1990)

Umiejsco- Zg∏aszane
wienie
dolegliwoÊci
zapalenia

Zatoka
sitowa

Typowe
czynniki
nasilajàce
ból

Typowe
Inne objawy
czynniki
zmniejszajàce ból

Obrz´k b∏ony Êluzowej Kaszel
Uniesienie
lub niedro˝noÊç nosa Pozycja le˝àca g∏owy
Ropny wyciek z nosa na plecach
Ból lub ucisk w
przyÊrodkowym kàcie
oka
Ból g∏owy wokó∏
oczodo∏ów
Ból w skroniach

Goràczka
Brak dro˝noÊci nosa
TkliwoÊç w przyÊrodkowej
cz´Êci nosa nad do∏em
∏zowym
Zaj´cie innych zatok

Oznaki Êwiadczàce
o przejÊciu
w proces przewlek∏y

Triada obejmujàca: niedro˝noÊç nosa,
przewlek∏y wyciek z nosa lub sp∏ywanie
wydzieliny do gard∏a i nieznaczne
pogorszenie samopoczucia
Pacjent uciska grzbiet nosa w celu
pokazania bolàcej okolicy
Gorszy stan rano
Nasilenie objawów przy noszeniu okularów;
Nawracajàce bóle gard∏a i
cuchnàcy oddech
Nasilenie bólu g∏owy w okresie
zaostrzenia alergii
Rozwój wtórnego zapalenia zatoki
szcz´kowej lub czo∏owej

Zatoka
BolesnoÊç koÊci
Uniesienie
szcz´kowa policzka po jednej
g∏owy
stronie twarzy
Ból z´bów
Ból wokó∏ oczodo∏ów
Ból g∏owy w skroniach

Le˝enie
TkliwoÊç nad zatokà
na plecach szcz´kowà
Obrz´k b∏ony Êluzowej
Przekrwienie
Ropny wyciek w Êrodkowym
przewodzie nosa
Rozpoznanie potwierdzone
w badaniu radiologicznym

Uczucie ucisku poni˝ej ga∏ki ocznej lub
przewlek∏y ból z´bów
Pogorszenie dolegliwoÊci w czasie
zaka˝enia górnych dróg oddechowych
lub zaostrzenia alergii
DolegliwoÊci typowo nasilone w ciàgu
dnia
Nocny kaszel

Zatoka
czo∏owa

Ci´˝ki ból g∏owy

Le˝enie
na plecach

Uniesienie
g∏owy

Wywiad ujawniajàcy uraz ujÊcia zatoki
lub d∏ugo utrzymujàce si´ zapalenie
D∏ugotrwa∏y czo∏owy ból g∏owy
o niewielkim nasileniu
Utrzymujàce si´ w badaniu RTG
zacienienie zatoki

Zatoka
klinowa

G∏´boko umiejscowiony
ból g∏owy wyst´pujàcy
w ró˝nych miejscach
(okolica potyliczna
∏àcznie z czo∏owà,
skroniowa,
zaoczodo∏owa
Goràczka niejasnego
pochodzenia

Le˝enie
Uniesienie
na plecach
g∏owy
Pochylanie si´
do przodu
lub próba
Valsalvy

Bardzo silny ból g∏owy
w okolicy czo∏owej i
bolesnoÊç nad zatokà
czo∏owà w czasie
opukiwania
Stan nag∏y, przebiega ostro

Trudne rozpoznanie na
Mo˝e wyst´powaç rozlany ból g∏owy
podstawie zdj´cia
o niewielkim nasileniu
przeglàdowego; przydatny
mo˝e byç RTG podstawy
czaszki
Ropa, zaczerwienienie,
obrz´k – widoczne tylko w
badaniu endoskopowym
Stan nag∏y, je˝eli
przebiega ostro
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z zasadami terapii ostrych stanów zapalnych zatok.
JeÊli jednak kolejne nawroty zapaleƒ zatok wyst´pujà cz´sto (4–6 razy w roku), a powtarzane leczenie
zachowawcze traci swojà skutecznoÊç, zasadne jest
zlecenie wykonania tomografii komputerowej zatok
przynosowych. Na podstawie klinicznego przebiegu
choroby, cz´stoÊci nawrotów oraz wyników badania
endoskopowego i tomografii komputerowej nale˝y
rozwa˝yç celowoÊç przeprowadzenia leczenia operacyjnego, kwalifikujàc tym samym t´ postaç zapalenia jako przewlek∏y proces zapalny.

W badaniu przedmiotowym mo˝na stwierdziç:
● obrz´k i zaczerwienienie b∏ony Êluzowej jam
nosa;
● obrz´k skóry w okolicy nasady nosa oraz w okolicy powiek;
● wydzielin´ Êluzowà, Êluzowo-ropnà lub ropnà
w jamach nosa;
● wydzielin´ ropnà na bocznej Êcianie jamy nosowej, która b´dzie nap∏ywaç z przewodu nosowego
Êrodkowego po obkurczeniu b∏ony Êluzowej i oczyszczeniu jam nosa;
● bolesnoÊç policzka przy ucisku do∏u nadk∏owego (w zapaleniu zatoki szcz´kowej) oraz przy
ucisku górnej Êciany oczodo∏u (w zapaleniu zatoki
czo∏owej).
Brak wydzieliny zapalnej w jamach nosa po obkurczeniu b∏ony Êluzowej nie oznacza, ˝e zapalenie
zatok przynosowych nie wyst´puje.
Charakter bólu oraz jego umiejscowienie mo˝e
wskazywaç na prawdopodobne miejsce obj´te procesem zapalnym. I tak (Kennedy 1994) b´dzie to:
● sitowie, je˝eli ból lub rozpieranie odczuwane
jest w przyÊrodkowym kàcie oka, a okolica ta jest
tkliwa przy dotyku oraz wyst´puje ból g∏owy umiejscowiony w skroni lub okolicy oczodo∏u;
● zatoka czo∏owa, je˝eli ból umiejscowiony jest
w okolicy czo∏owej, a przy ucisku przedniej lub
dolnej Êciany zatoki czo∏owej stwierdza si´ ich
tkliwoÊç;
● zatoka szcz´kowa, je˝eli ból odczuwany jest
w okolicy policzka, oczodo∏u lub jako ból z´bów, przy
ucisku przednia Êciana zatoki szcz´kowej jest
tkliwa, a wyst´pujàcy ból g∏owy umiejscowiony
jest w skroni;
● zatoka klinowa, je˝eli ból opisywany jest jako
wieloogniskowy lub wyst´pujàcy w potylicy i promieniuje do okolicy czo∏owej, skroniowej, oczodo∏owej lub ku szczytowi czaszki.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e podejrzenie ostrego zapalenia zatoki czo∏owej lub klinowej wymaga podj´cia
bezzw∏ocznej diagnostyki radiologicznej, a w razie
jego potwierdzenia konieczne jest natychmiastowe
wdro˝enie w∏aÊciwego leczenia, które niejednokrotnie nale˝y prowadziç w warunkach szpitalnych.
Charakterystyczny rozk∏ad dolegliwoÊci i objawów dla poszczególnych zatok przedstawiono w
tabeli 1 oraz na rycinie 3 A–D.

PRZEWLEK¸E ZAPALENIE
ZATOK PRZYNOSOWYCH
Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) mo˝na okreÊliç jako przetrwa∏y proces
zapalny b∏ony Êluzowej jam nosa i zatok przynosowych, który utrzymuje si´ co najmniej 8–12
tygodni mimo stosowania w∏aÊciwego leczenia
zachowawczego.
Kern (1984) okreÊla jako PZZP proces chorobowy
wyst´pujàcy w zatokach przynosowych d∏u˝ej ni˝ 3
miesiàce. Ta postaç zapalenia jest nast´pstwem nieleczonego lub niew∏aÊciwie leczonego zapalenia
ostrego. Wed∏ug tego autora zalecanym post´powaniem jest interwencja chirurgiczna, której celem
jest usuni´cie nieodwracalnie zmienionej b∏ony Êluzowej oraz przywrócenie warunków drena˝u Êluzu
z zatok.
Lund i wsp. (1995) za PZZP uznajà przetrwa∏y
przebieg zapalenia, którego nie mo˝na wyeliminowaç, stosujàc wy∏àcznie leczenie zachowawcze.
Kryteria rozpoznania przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych przedstawiono w tabeli 2.
Rozpoznanie PZZP mo˝e byç trudne, poniewa˝
objawy kliniczne cz´sto sà ma∏o charakterystyczne,
przebiegajà przez wiele lat w sposób ∏agodny, niekiedy bez charakterystycznego umiejscowienia.
W przebiegu tego procesu chorobowego mogà
wyst´powaç okresy zaostrzeƒ, cechujàce si´ nasileniem ju˝ istniejàcych dolegliwoÊci lub te˝ wystàpieniem nowych objawów, charakterystycznych
dla tej postaci zapalenia zatok przynosowych
(Lanza, Kennedy 1997).
SYMPTOMATOLOGIA

NAWRACAJÑCE OSTRE
ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH

Zaburzenie dro˝noÊci nosa – mo˝e wyst´powaç
z ró˝nym nasileniem, niekiedy chory mo˝e si´
uskar˝aç na ca∏kowità niedro˝noÊç nosa.

Nawracajàce ostre zapalenie zatok przynosowych uznaje si´ za ostre, dopóki kolejne zaka˝enia
przemijajà bez znamiennych trwa∏ych zmian w budowie morfologicznej b∏ony Êluzowej (Lund 1995).
Wymaga ono leczenia zachowawczego zgodnego

Bóle i uczucie rozpierania twarzy – najcz´Êciej dolegliwoÊci te sà umiejscowione w okolicy nasady nosa
i/lub przyÊrodkowego kàta oka. Niekiedy dolegli-
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A. Zapalenie sitowia

B. Zapalenie zatoki szcz´kowej

C. Zapalenie zatoki czo∏owej

D. Zapalenie zatoki klinowej

Rycina 3 A–D. Umiejscowienie dolegliwoÊci bólowych w przypadkach zapalenia zatok przynosowych (opracowano
na podstawie Kennedy`ego 1990)
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Tabela 2.
Kryteria rozpoznawania przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych (wg Lund 1995)
DOROÂLI
DolegliwoÊci i objawy utrzymujà si´ przez
8 tygodni
lub
w ciàgu roku wystàpi∏y 4 epizody ostrego
nawracajàcego zapalenia zatok przynosowych,
z których ka˝de trwa∏o co najmniej 10 dni
w po∏àczeniu
z utrzymujàcymi si´ zmianami
w obrazach tomografii komuterowej
wykonanej po 4 tygodniach leczenia
zachowawczego, w trakcie którego
nie by∏o nawrotu ostrego zapalenia.

DZIECI
DolegliwoÊci i objawy utrzymujà si´ przez
12 tygodni
lub
w ciàgu roku wystàpi∏o 6 epizodów ostrego
nawracajàcego zapalenia zatok przynosowych,
z których ka˝de trwa∏o co najmniej 10 dni
w po∏àczeniu
z utrzymujàcymi si´ zmianami
w obrazach tomografii komputerowej
wykonanej po 4 tygodniach leczenia
zachowawczego, w trakcie którego
nie by∏o nawrotu ostrego zapalenia.

woÊci mogà wyst´powaç w okolicy czo∏owej lub te˝
mo˝e wyst´powaç ucisk na ga∏k´ ocznà od ty∏u.

czony, po nocy budzi si´ niewypocz´ty. Czasami
skar˝y si´ na zawroty g∏owy oraz przemijajàce zaburzenia widzenia.
Warto zwróciç uwag´, ˝e w codziennej praktyce
klinicznej chorzy z PZZP zg∏aszajà si´ do lekarza
z proÊbà o pomoc przede wszystkim w okresie zaostrzeƒ procesu chorobowego. Ta sytuacja wymusza
wdro˝enie intensywnego leczenia zachowawczego
bez koniecznoÊci przeprowadzania pe∏nej diagnostyki. Istotne zmniejszenie dolegliwoÊci po przeprowadzonej terapii nie Êwiadczy o wyleczeniu. Proces
zapalny o charakterze przewlek∏ym trwa nadal, mimo i˝ powoduje tylko nieznaczne dolegliwoÊci.
W przewlek∏ym zapaleniu zatok przynosowych
cz´sto obserwuje si´ polipy nosa. Rozrastajà si´ one,
blokujàc szlaki drena˝u i wentylacji du˝ych zatok
przynosowych, a w póêniejszym okresie upoÊledzajà
dro˝noÊç nosa, a˝ do ca∏kowitej blokady. Ich wyst´powanie w cz´Êci przedniej mo˝e blokowaç okolic´
pola w´chowego, a to prowadzi do utraty w´chu.

Wydzielina w jamach nosa – mo˝e mieç charakter
Êluzowy, ropny lub Êluzowo-ropny. Wyst´powanie
wodnistej wydzieliny w jamach nosa, zw∏aszcza
sezonowo, wymaga diagnostyki w kierunku alergii.
Sp∏ywanie wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a –
dolegliwoÊç niezwykle ucià˝liwa dla chorego,
zw∏aszcza jeÊli wydzielina blokuje nozdrza tylne
i zmusza do odchrzàkiwania. D∏ugotrwa∏e sp∏ywanie wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a niejednokrotnie prowadzi do zmian zapalnych b∏ony Êluzowej tej
okolicy. Ta w∏aÊnie dolegliwoÊç mo˝e byç zasadniczà
przyczynà, dla której pacjent zg∏asza si´ do lekarza
z proÊbà o pomoc.
Bóle g∏owy – mogà mieç charakter sta∏y lub okresowy, z regu∏y nasilajà si´ w okresie zaostrzeƒ
procesu zapalnego. Wyst´powanie tej dolegliwoÊci
rzadko jest dominujàcym objawem przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych.

ROZPOZNANIE

Zaburzenia w´chu – narastajà stopniowo, zw∏aszcza
u chorych, u których dochodzi do tworzenia si´
polipów i blokowania przez nie torów przep∏ywu
powietrza w jamach nosa.

Chory z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych szuka pomocy przede wszystkim w okresie
zaostrzeƒ. Lekarz powinien wówczas wdro˝yç leczenie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne wed∏ug
opracowanych zasad. W∏aÊciwà diagnostyk´ w
kierunku PZZP nale˝y przeprowadziç w okresie
wyciszenia objawów. Powinna ona obejmowaç:
– badanie przedmiotowe i podmiotowe,
– badanie endoskopowe jam nosa,
– diagnostyk´ radiologicznà (tomografia komputerowa zatok przynosowych).
Badanie endoskopowe jam nosa. Mimo ciàgle
jeszcze ma∏o powszechnego w warunkach polskich

Zestawienie charakterystycznych dolegliwoÊci
i objawów wyst´pujàcych u chorych z PZZP przedstawiono w tabeli 3.
Objawy ogólne równie˝ sà ma∏o charakterystyczne, a ich d∏ugotrwa∏e wyst´powanie sprawia,
˝e chory uczy si´ z nimi ˝yç, zw∏aszcza ˝e w czasie
remisji okresowo mogà nie wyst´powaç. W okresie
zaostrzeƒ chory jest rozdra˝niony, czuje si´ zm´-

9

Tabela 3.
Objawy mogàce wyst´powaç w przewlek∏ym zapaleniu zatok przynosowych
Objawy podmiotowe

Objawy przedmiotowe

Ból twarzy / rozpieranie
Bóle g∏owy
Wycieki z nosa
Wydzielina w jamach nosa
Sp∏ywanie wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a
Przewlek∏y ból gard∏a
Kaszel
Z∏e samopoczucie / zm´czenie
Zaburzenia w´chu
Cuchnàcy oddech
Krwawienie z nosa
Zapalenie oskrzeli / astma
Rozdra˝nienie
Zaburzenia równowagi
Zawroty g∏owy

Stany podgoràczkowe
Nieznaczna leukocytoza
Miernie podwy˝szony OB
Powi´kszenie w´z∏ów ch∏onnych szyi
Ropne wycieki z nosa
Polipy nosa
Obrz´k b∏ony Êluzowej nosa
Wciàgni´ta b∏ona b´benkowa
Zmiany w jamie b´benkowej
UpoÊledzenie s∏uchu
Niewielki wytrzeszcz
Zapalenie spojówek
Zapalenie dróg ∏zowych
Obrz´k tkanek wokó∏ nasady nosa

dost´pu do instrumentarium endoskopowego, nale˝y
uznaç, ˝e badanie to jest niezb´dne do w∏aÊciwej
diagnostyki rynologicznej, a szczególnie w przypadku
PZZP. Pozwala ono na uwidocznienie patologii w jamach nosa oraz dostarcza informacji o skutecznoÊci
stosowanego leczenia, a tym samym poÊrednio
umo˝liwia ustalenie wskazaƒ do leczenia chirurgicznego oraz koncepcji przeprowadzenia samego zabiegu (Kennedy i in. 1985 i 1985a, Messerklinger
1978, Stammberger 1986 i 1991, Wigand 1990).
Tomografia komputerowa (TK) zatok przynosowych powinna byç wykonana u wszystkich chorych
diagnozowanych w kierunku PZZP (Kennedy i in.
1995, Zinreich i in. 1987 i 1990), poniewa˝:
1. Pozwala uwidoczniç i rozpoznawaç liczne odmiennoÊci budowy anatomicznej bocznej Êciany jam
nosa, które mogà byç czynnikami predysponujàcymi
do rozwini´cia si´ procesu zapalnego w zatokach.
OdmiennoÊci te mogà dotyczyç grobli nosa, ma∏˝owin nosowych, wyrostka haczykowatego, puszki
sitowej i sitowia przedniego.
2. Uwidacznia rozleg∏oÊç zmian chorobowych
wskazujàc, w których zatokach przynosowych rozwinà∏ si´ proces zapalny.
3. Umo˝liwia poznanie przyczyn niepowodzenia
leczenia zachowawczego.
4. Wy∏àcznie na podstawie analizy uzyskanych
obrazów umo˝liwia ustalenie wskazaƒ do leczenia
chirurgicznego oraz stworzenie koncepcji przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.
Zlecajàc wykonanie badania TK nale˝y zwróciç
uwag´, aby nie przeprowadzaç go w ostrym ani
podostrym okresie choroby, poniewa˝ rozpoznane
zmiany mogà sugerowaç znacznie bardziej zaawan-

sowany proces chorobowy ni˝ ma to miejsce w
rzeczywistoÊci. Tomografi´ komputerowà zatok
przynosowych nale˝y wykonywaç po kompetentnie
przeprowadzonym leczeniu zachowawczym, najlepiej w okresie wyciszenia dolegliwoÊci i objawów
PZZP, nie wczeÊniej ni˝ 4 tygodnie po przeprowadzonym leczeniu, je˝eli w tym okresie nie odnotowano zaostrzeƒ choroby (Lund i in. 1995).
Nale˝y podkreÊliç, i˝ diagnostyka radiologiczna
PZZP za pomocà zdj´ç przeglàdowych zatok przynosowych jest bezcelowa, poniewa˝ nie uwidaczniajà
one struktur kompleksu ujÊciowo-przewodowego
(Kennedy i in. 1995).

LECZENIE ZAPALE¡ ZATOK
PRZYNOSOWYCH
LECZENIE ZACHOWAWCZE

Zapalenie zatok przynosowych jest zazwyczaj
spowodowane obrz´kiem lub przerostem b∏ony Êluzowej, który powoduje blokad´ szlaków drena˝u
Êluzu z zatok oraz zaburzenia ich wentylacji. Zaka˝enie bakteryjne jest procesem wtórnym, jako konsekwencja zaburzeƒ powsta∏ych wczeÊniej. Rozwa˝ajàc sposób post´powania terapeutycznego, zawsze
nale˝y na pierwszym miejscu umieÊciç kompetentne leczenie zachowawcze, które powinno obejmowaç:
● antybiotykoterapi´,
● stosowanie leków obkurczajàcych b∏on´ Êluzowà,
● stosowanie leków mukolitycznych,
● stosowanie leków przeciwzapalnych.

10

Antybiotykoterapia
Wybór antybiotyku powinien byç dokonany Êwiadomie, na podstawie doÊwiadczenia klinicznego i znajomoÊci przebiegu klinicznego procesu chorobowego,
a w przypadku PZZP równie˝ wyników przeprowadzonego badania bakteriologicznego.
W ostrym zapaleniu zatok przynosowych nale˝y
wdro˝yç atybiotykoterapi´ empirycznà i prowadziç
jà przez oko∏o 14 dni. Brak ca∏kowitego ustàpienia
dolegliwoÊci stanowi wskazanie do przeprowadzenia badania bakteriologicznego.
Antybiotykoterapi´ w leczeniu przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych stosuje si´ w dwu ró˝nych
sytuacjach klinicznych: w leczeniu zaostrzeƒ oraz jako
leczenie zachowawcze w okresie przygotowawczym
do zabiegu chirurgicznego i w okresie pooperacyjnym.
W leczeniu zaostrzeƒ PZZP mo˝na dokonaç empirycznego wyboru antybiotyku, jednak nale˝y si´ liczyç
z zaka˝eniem drobnoustrojami o ró˝nej wra˝liwoÊci
na antybiotyki. Czas leczenia powinien wynosiç co
najmniej 3 tygodnie (Goêdzik-˚o∏nierkiewicz i Meszaros 2003).
Zasadniczo wskazane jest wdro˝enie antybiotykoterapii celowanej, która wymaga pobrania
materia∏u do badania bakteriologicznego (aspiracja wydzieliny przez punkcj´ zatoki szcz´kowej,
bàdê wymaz z przewodu nosowego Êrodkowego).
Uzyskany materia∏ nale˝y umieÊciç na pod∏o˝u zapewniajàcym prze˝ycie wszystkich drobnoustrojów; wskazane jest, aby hodowla by∏a przeprowadzona zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych.
Analizujàc przyczyny niepowodzenia stosowanej
antybiotykoterapii nale˝y uwzgl´dniç przede
wszystkim:
● wybór nieodpowiedniego antybiotyku,
● stosowanie zbyt ma∏ych dawek antybiotyku,
● zbyt krótkie prowadzenie terapii antybiotykowej
● brak równoczeÊnie prowadzonego leczenia
uzupe∏niajàcego.
Opanowanie zaka˝enia jest g∏ównym celem
leczenia zapalenia zatok przynosowych. Jednak
skutecznoÊç stosowanej antybiotykoterapii jest uzale˝niona od mo˝liwoÊci ewakuacji zalegajàcej wydzieliny zapalnej z przestrzeni zatok przynosowych
obj´tych procesem chorobowym. Z tego te˝ powodu
niezb´dne jest stosowanie leków mukolitycznych,
leków obkurczajàcych b∏on´ Êluzowà oraz kortykosteroidów.
Leki mukolityczne – stosowane miejscowo lub ogólnie doustnie – sprawiajà, ˝e zalegajàca w zatokach
wydzielina staje si´ bardziej p∏ynna, a tym samym
∏atwiejsza do przemieszczania. U∏atwiony odp∏yw
wydzieliny poÊrednio przyczynia si´ do utrzymania
dro˝noÊci ujÊç zatok przynosowych.

Leki obkurczajàce b∏on´ Êluzowà powinny przywróciç dro˝noÊç ujÊç zatok przynosowych. Mo˝na
je stosowaç miejscowo na b∏on´ Êluzowà (np. oksymetazolina) lub ogólnie doustnie (np. pseudoefedryna).
Leczenie przeciwzapalne – celowe jest stosowanie
miejscowe – donosowo – kortykosteroidów, dzi´ki
czemu mo˝liwe jest zmniejszenie odczynu zapalnego b∏ony Êluzowej jamy nosa, a tym samym
przywrócenie dro˝noÊci ujÊç zatok przynosowych.
Szczególnie du˝à skutecznoÊç kortykosteroidów
donosowych obserwuje si´ u chorych z atopià. Dyskusyjna pozostaje kwestia kortykosteroidoterapii
donosowej w ostrym zapaleniu zatok przynosowych.
Stosowanie kortykosteroidów ogólnie – doustnie
– znajduje uzasadnienie przede wszystkim u chorych, którzy sà przygotowywani do leczenia chirurgicznego z zastosowaniem mikrochirurgii wewewnàtrznosowej.
Podawanie leków przeciwhistaminowych wymaga istotnego uzasadnienia, gdy˝ alergia odgrywa
znacznie mniejszà rol´ w patogenezie zapalenia
zatok przynosowych, ni˝ si´ powszechnie uwa˝a.
Nale˝y mieç na uwadze, i˝ leki te mogà upoÊledzaç
odp∏yw zalegajàcej w zatokach wydzieliny przez jej
zag´szczenie w nast´pstwie „wysuszenia” b∏ony
Êluzowej. Stosowanie tych leków u osób z atopià jest
konieczne, zw∏aszcza w okresie szczególnego nara˝enia na alergeny (Kennedy i in. 1995).
Nie nale˝y równie˝ pomijaç problemu bólu
w okolicach zatok przynosowych obj´tych procesem
zapalnym. W takich przypadkach celowe jest zalecenie przyjmowania równie˝ leku przeciwbólowego,
który, jak np. ibuprofen, ∏àczy w sobie dzia∏anie
przeciwbólowe i przeciwzapalne.
P∏ukanie jam nosa
W leczeniu zapalenia zatok przynosowych niezwykle pomocny jest zabieg wykonywany przez
chorego, który okreÊla si´ jako p∏ukanie jam nosa.
Polega on na wciàganiu do nosa fizjologicznego
roztworu chlorku sodu (sól fizjologiczna). Roztwór ten powinien byç wciàgany do nosa wraz ze
strumieniem wdychanego powietrza. P∏ukanie
jam nosa przyczynia si´ do rozrzedzenia zalegajàcej wydzieliny i u∏atwia jej samoistnà ewakuacj´. Chory powinien przeprowadzaç ten zabieg
3–4 razy dziennie.
WÊród zaleceƒ dla chorego z PZZP, nale˝y zwróciç uwag´ na stworzenie szczególnych warunków
klimatycznych w pomieszczeniu, w którym on Êpi.
Pomieszczenie to powinno byç czyste, cz´sto odkurzane, dobrze przewietrzone przed snem. Korzystne
jest, aby temperatura w tym pomieszczeniu nie
przekracza∏a 200C, a wilgotnoÊç powietrza wynosi∏a
co najmniej 70%.
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Punkcja zatok przynosowych
Wykonanie punkcji zatok przynosowych ma zasadniczo dwa cele:
● diagnostyczny – ocena pojemnoÊci zatoki, dro˝noÊci jej ujÊcia, aspiracja patologicznej wydzieliny
do badania bakteriologicznego lub w celu wykonania sinusoskopii;
● terapeutyczny – ewakuacja patologicznej wydzieliny z zatoki, mo˝liwoÊç przep∏ukiwania oraz aplikacja dozatokowo miejscowo dzia∏ajàcych leków odka˝ajàcych, przeciwzapalnych i mukolitycznych.
W trybie ambulatoryjnym mo˝liwe jest przeprowadzenie jedynie punkcji zatok szcz´kowych.
W stanach ostrych wykonuje si´ jà w przypadkach
stwierdzenia poziomów p∏ynów na wykonanych
zdj´ciach przeglàdowych. Jako metoda leczenia
stanów przewlek∏ych punkcja zatoki szcz´kowej
jest jedynie leczeniem uzupe∏niajàcym o ograniczonej wartoÊci. Punkcje pozosta∏ych zatok przynosowych, tzn. zatoki czo∏owej i klinowej, sà
mo˝liwe do przeprowadzenia jedynie w warunkach sali operacyjnej.
LECZENIE CHIRURGICZNE

Brak trwa∏ej poprawy po kompetentnie przeprowadzonym leczeniu zachowawczym PZZP stanowi
powód do rozwa˝enia celowoÊci leczenia chirurgicznego. Propozycje takiego post´powania nale˝y
przed∏o˝yç choremu na podstawie analizy dotychczasowego przebiegu choroby oraz wyników badaƒ
endoskopowych i tomografii komputerowej. Decyzj´
o operacji podejmuje chory, wyra˝ajàc zgod´ na zabieg. Ogólne za∏o˝enia leczenia chirurgicznego zatok przynosowych obejmujà (Krzeski 1995):
● podj´cie leczenia chirurgicznego wówczas, gdy
w∏aÊciwie i systematycznie prowadzone leczenie
zachowawcze nie spowodowa∏o trwa∏ego ustàpienia
choroby,
● przywrócenie drena˝u i upowietrznienia zmienionych chorobowo zatok przynosowych,
● bardzo oszcz´dne usuwanie b∏ony Êluzowej z
wn´trza zatok; nale˝y staraç si´ zachowaç tak du˝o
b∏ony Êluzowej, jak to tylko mo˝liwe,
● obj´cie pierwszym zabiegiem wszystkich zatok
przynosowych, w których toczy si´ proces chorobowy,
● optymalnà organizacj´ opieki pooperacyjnej.
W przesz∏oÊci w zaawansowanych procesach
zapalnych zatok przynosowych zmienionà b∏on´
Êluzowà traktowano jako membrana pyogenes,
którà nale˝a∏o w ca∏oÊci usunàç. Takie w∏aÊnie post´powanie by∏o zalecane w klasycznych radykalnych operacjach zatok przynosowych. CzynnoÊciowa koncepcja leczenia chirurgicznego zatok przynosowych oznacza, ˝e usuwa si´ jedynie rzeczywiÊcie
zmienione chorobowo tkanki, z wielkà starannoÊcià

pozostawiajàc te, które – wydaje si´ – majà szans´
na ozdrowienie po stworzeniu warunków dla powrotu drena˝u Êluzu z zatok i ich wentylacji. Obserwacje chorych, u których udro˝niono operacyjnie
naturalne ujÊcia zatok przynosowych, wykazujà dobitnie, ˝e zmieniona chorobowo b∏ona Êluzowa zatok ulega stopniowej normalizacji po przywróceniu
drena˝u i wentylacji (Kennedy i in. 1985, Krzeski
1995, Messerklinger 1978, Stammberger 1986,
Wigand i in. 1978).
CzynnoÊciowa mikrochirurgia wewnàtrznosowa
zatok przynosowych
CzynnoÊciowà koncepcj´ leczenia operacyjnego
PZZP wprowadzono i upowszechniono w latach 80.
Obecnie stanowi ona jednà z g∏ównych metod ich
leczenia. Jest oparta na ca∏kowicie odmiennym
za∏o˝eniu ni˝ dotychczas stosowane radykalne metody leczenia PZZP. Przeprowadzajàc klasyczne
zabiegi chirurgiczne uwa˝ano, ˝e chorobowo zmieniona b∏ona Êluzowa jest biologicznie „gorsza”,
a nawet sprzyja ropieniu (membrana pyogenes), co
pozwala∏o na radykalne jej usuni´cie. Obserwacje
kliniczne wykaza∏y, ˝e rozwini´cie si´ procesu zapalnego w obr´bie zatoki szczekowej lub czo∏owej
jest z regu∏y nast´pstwem upoÊledzenia ich wentylacji i drena˝u. Mimo ˝e objawy chorobowe wskazujà na stan zapalny toczàcy si´ w du˝ych zatokach,
bezpoÊrednia przyczyna odpowiedzialna za ten
proces znajduje si´ w sitowiu przednim i/lub przewodzie nosowym Êrodkowym (kompleks ujÊciowo-przewodowy). Te struktury anatomiczne warunkujà prawid∏owe upowietrznienie zatok oraz
sprawnoÊç mechanizmu Êluzowo-rz´skowego. OdmiennoÊci budowy anatomicznej bocznej Êciany
jamy nosa oraz zmiany chorobowe b∏ony Êluzowej
w tym rejonie sà bezpoÊrednimi przyczynami prowadzàcymi do zaburzeƒ prawid∏owej czynnoÊci
du˝ych zatok (Kennedy i in. 1985 i 1985a, Messerklinger 1978, Stammberger 1986 i 1991, Wigand
i in. 1978, Wigand 1990).
Podstawowym celem czynnoÊciowej mikrochirurgii wewnàtrznosowej zatok przynosowych jest
przywrócenie ich wentylacji i drena˝u. Istota zabiegu chirurgicznego polega na bardzo ograniczonej interwencji chirurgicznej w obr´bie bocznej Êciany jamy nosa, w wyniku której powinna
zostaç usuni´ta przyczyna odpowiedzialna za
powsta∏y proces zapalny. Celem zabiegu chirurgicznego jest równie˝ wytworzenie trwa∏ego po∏àczenia mi´dzy jamami nosa a zatokami w miejscu ich naturalnych ujÊç. Leczenie ma charakter
przyczynowy. W czasie zabiegu dà˝y si´ do mo˝liwie oszcz´dnego usuwania zmienionej chorobowo
b∏ony Êluzowej z jam zatok, naturalnych przejÊç
do jam nosa oraz z rejonu kompleksu ujÊciowo-przewodowego.
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W wyniku takiego post´powania zostajà stworzone warunki do regeneracji zmienionej zapalnie
b∏ony Êluzowej, a w konsekwencji do przywrócenia
transportu Êluzowo-rz´skowego (Stammberger
1991, Wigand i in. 1978).
CzynnoÊciowa mikrochirurgia endoskopowa PZZP
sta∏a si´ technikà operacyjnà z wyboru i w zasadzie
powinna zastàpiç klasyczne techniki operacyjne z
dost´pu zewn´trznego. Pozwala na interwencj´ chirurgicznà w jamach zatok przynosowych w poczàtkowym okresie trwania procesu zapalnego. Jest ograniczona wy∏àcznie do miejsca chorobowo zmienionego
i umo˝liwia wczesne leczenie przyczynowe.
Opisano dwie g∏ówne techniki mikrochirurgii
wewnàtrznosowej. W roku 1958 Heermann zastosowa∏ mikroskop operacyjny do przeprowadzenia
wewnàtrznosowej ethmoidektomii. DwadzieÊcia lat
póêniej Messerklinger opublikowa∏ technik´ wewnàtrznosowych operacji sitowia z zastosowaniem
endoskopów (Messerklinger 1978). Równie˝ on
wprowadzi∏ do praktyki laryngologicznej okreÊlenie
„czynnoÊciowa chirurgia endoskopowa zatok przynosowych” (functional endoscopic sinus surgery, FESS).
Mimo ró˝nic w zakresie stosowanych urzàdzeƒ
optycznych, istota czynnoÊciowej mikrochirurgii
wewnàtrznosowej pozostaje ta sama – stworzenie
warunków do regeneracji zmienionej zapalnie
b∏ony Êluzowej przez odblokowanie ujÊç zatok
przynosowych.
KorzyÊci wynikajàce z zastosowania mikrochirurgii wewnàtrznosowej zatok przynosowych, w porównaniu z klasycznymi metodami operacyjnymi,
polegajà na:
● mo˝liwoÊci odtworzenia prawid∏owych warunków anatomicznych w obr´bie jam nosa, dzi´ki którym przywraca si´ wentylacj´ i drena˝ zatok przynosowych,
● bezpiecznym usuni´ciu ogniska chorobowego
przeprowadzonym bezpoÊrednio pod kontrolà wzroku,
● mo˝liwoÊci pozostawienia w obr´bie operowanej b∏ony Êluzowej ograniczonych ognisk zmienionych chorobowo, które w nast´pstwie przywrócenia
warunków fizjologicznych w zatoce ulegnà samoistnej regeneracji,
● mo˝liwoÊci zachowania nienaruszonych struktur antomicznych, które nie sà obj´te procesem chorobowym,
● unikni´ciu zewn´trznych ci´ç skóry i b∏ony Êluzowej,
● zdecydowanie krótszym czasie hospitalizacji
chorego.
Upowszechnienie mikrochirurgii wewnàtrznosowej jako metody leczenia chirurgicznego PZZP oraz jej
du˝a skutecznoÊç by∏y powodem wdra˝ania ró˝nych
modyfikacji stosowanej techniki chirurgicznej.
Stosowane kleszczyki do usuwania tkanek z rejonów chorobowo zmienionych zastàpiono kleszczy-

kami tnàcymi. Pozwoli∏o to na usuwanie patologicznie zmienionej b∏ony Êluzowej w znacznie bardziej
ograniczonym zakresie. W celu lepszego uwidocznienia pola operacyjnego kleszczyki zosta∏y po∏àczone z uk∏adem ssàcym. Umo˝liwi∏o to lepszà kontrol´
pola operacyjnego, poniewa˝ krwawienie podczas
zabiegu niejednokrotnie jest czynnikiem ograniczajàcym widocznoÊç i zwi´kszajàcym ryzyko powik∏aƒ
Êródoperacyjnych. Dzi´ki mo˝liwoÊci równoczesnego odsysania krwi z pola operacyjnego i usuwania
tkanek przeprowadzenie samego zabiegu sta∏o si´
bardziej precyzyjne i bezpieczniejsze (Lanza, Kennedy 1997).
Do wewnàtrznosowej mikrochirurgii zatok przynosowych wprowadzono równie˝ techniki laserowe,
ale poczàtkowy entuzjazm co do ich stosowania
stopniowo maleje. Przyczynà tego jest obserwowana w okresie pooperacyjnym zbyt du˝a liczba
przypadków tworzenia si´ zrostów lub te˝ ognisk
martwiczych w operowanym rejonie. Nie bez znaczenia pozostaje wysoki koszt urzàdzeƒ laserowych
stosowanych do tych zabiegów.
W ostatnich latach popularne sta∏o si´ stosowanie urzàdzeƒ mechanicznych do usuwania
tkanek z operowanego rejonu. Mikronó˝ obrotowy
(microdebrider, shaver) zosta∏ zaadaptowany
z technik ortopedycznych stosowanych w mikroartroskopiach. Istotà tego urzàdzenia jest po∏àczenie
mikrono˝a rotujàcego z uk∏adem ssàco-p∏uczàcym,
dzi´ki czemu chorobowo zmienione tkanki sà zasysane i stopniowo odcinane przy jednoczesnym przep∏ukiwaniu pola operacyjnego. Szczególne zastosowanie znajduje mikronó˝ obrotowy w usuwaniu
bardzo rozleg∏ych polipów nosa, którym towarzyszy
odwapnienie struktur kostnych sitowia.
Leczenie operacyjne z zastosowaniem wewnàtrznosowej mikrochirurgii zatok przynosowych wià˝e si´
z d∏ugotrwa∏ym procesem gojenia si´ jam wytworzonych w nast´pstwie przeprowadzonego zabiegu. Mo˝e on trwaç do kilkunastu tygodni. W tym pooperacyjnym okresie chory musi pozostawaç pod sta∏à opiekà
chirurga. W czasie badaƒ kontrolnych wykonuje si´
opatrunki nosowe z u˝yciem instrumentarium endoskopowego, podczas których usuwa si´ zalegajàce
skrzepy, Êluz, a tak˝e przeciwdzia∏a si´ nadmiernemu
ziarninowaniu lub tworzeniu si´ zrostów. Z tego powodu bardzo istotne jest poinformowanie chorego
podczas kwalifikacji do zabiegu chirurgicznego o koniecznoÊci pozostawania pod regularnà kontrolà przez
doÊç d∏ugi okres po operacji. Nale˝y równie˝ zaznaczyç, i˝ czas gojenia nie jest jednoznaczny z czasem
potrzebnym do normalizacji b∏ony Êluzowej, który
jest zawsze znacznie d∏u˝szy.
Powik∏ania Êródoperacyjne i pooperacyjne towarzyszàce mikrochirurgii wewnàtrznosowej zatok
przynosowych wynoszà poni˝ej 1% i mogà byç
zwiàzane z uszkodzeniem struktur wyznaczajàcych
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granic´ sitowia, przebiegajàcych w tym rejonie naczyƒ, uszkodzeniem tkanek oczodo∏u, w tym mi´Êni
i nerwu wzrokowego.
Krwawienie powsta∏e Êródoperacyjnie mo˝e byç
nast´pstwem uszkodzenia przede wszystkim t´tnic
sitowych. W przypadku du˝ych krwawieƒ mo˝e
zaistnieç koniecznoÊç przerwania zabiegu, gdy˝
przeprowadzanie operacji bez nale˝ytej kontroli
wzrokowej grozi dalszymi powik∏aniami.
Wyciek p∏ynu mózgowo-rdzeniowego jest nast´pstwem uszkodzeƒ blaszki sitowej. P∏ynotok
powinien zostaç rozpoznany w trakcie operacji, poniewa˝ wtedy istnieje mo˝liwoÊç podj´cia próby
zamkni´cia miejsca uszkodzenia technikà endoskopowà podczas tego samego zagiegu. JeÊli próba ta
nie da pozytywnego wyniku, to konieczna staje si´
interwencja chirurgiczna przez rynotomi´ bocznà
lub przez kraniotomi´.
Zaburzenia widzenia mogà mieç ró˝ny stopieƒ
nasilenia, mogà byç przemijajàce lub trwa∏e. Najcz´Êciej sà konsekwencjà obrz´ku tkanek oczodo∏u
w wyniku ich traumatyzacji i majà charakter
przejÊciowy. BezpoÊrednie uszkodzenie nerwu
wzrokowego prowadzi do trwa∏ej Êlepoty.
Najcz´Êciej spotykanymi powik∏aniami pooperacyjnymi sà zrosty pomi´dzy ma∏˝owinà nosowà
Êrodkowà a bocznà Êcianà jamy nosa lub przegrodà
nosa. Ich powstawanie obserwuje si´ stosunkowo
cz´sto, lecz w niewielkim odsetku przypadków sà
one przyczynà ponownego wystàpienia dolegliwoÊci. Zapobieganie ich tworzeniu si´ polega na
niezwykle starannej opiece pooperacyjnej.
W przypadku urazu operacyjnego przewodu nosowo-∏zowego mo˝e dojÊç do jego zaroÊni´cia w okresie
gojenia. Wystàpienie tego powik∏ania pociàga za sobà
koniecznoÊç wykonania dakrocystorynostomii.
Odsetek powik∏aƒ towarzyszàcy mikrochirurgii
wewnàtrznosowej jest nieco mniejszy od powik∏aƒ
wyst´pujàcych w klasycznej chirurgii zatok przynosowych.

Wyniki mikrochirurgii wewnàtrznosowej sà zach´cajàce. W doÊwiadczeniach w∏asnych ca∏kowite ustàpienie dolegliwoÊci obserwowa∏em w oko∏o
70% operowanych przypadków, popraw´ rozumianà jako ustàpienie trzech najbardziej dominujàcych objawów w oko∏o 25%. Wyniki te dotyczà
12–36 miesi´cy obserwacji po przeprowadzonym
leczeniu. Sà one zbie˝ne z wynikami innych autorów. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e niejednokrotnie
ocena subiektywna chorego jest najbardziej wiarygodnym kryterium uzyskanego wyniku leczenia
chirurgicznego. Ocena kliniczna dokonywana na
podstawie badania endoskopowego nie zawsze
umo˝liwia wiarygodnà ocen´ pooperacyjnà, poniewa˝ obraz b∏ony Êluzowej pokrywajàcej operowany rejon mo˝e ulegaç zmianom z tygodnia na
tydzieƒ, w zale˝noÊci od oddzia∏ywania czynników
zewn´trznych.
W odniesieniu do wyników leczenia PZZP niezwykle trudno jest u˝ywaç poj´cia „ca∏kowite wyleczenie”. Przetrwanie objawów lub dolegliwoÊci
mo˝e byç w niektórych przypadkach nast´pstwem
niedostatecznej terapii, ale tak˝e nale˝y je wiàzaç
z przewlek∏à naturà choroby, a tak˝e z predyspozycjà osobniczà chorego. Uzyskana poprawa po operacji jest wynikiem lepszego upowietrznienia zatok
przynosowych oraz przywrócenia warunków do
transportu Êluzowo-rz´skowego w nast´pstwie
odblokowania kompleksu ujÊciowo-przewodowego.
Jednak jest to tylko jeden z elementów patomechanizmu zapalenia tego regionu anatomicznego
ale nie jedyny czynnik etiologiczny. W rzeczywistoÊci, po przeprowadzonym leczeniu chirurgicznym mo˝e dojÊç do ponownego zaka˝enia zatok
mimo otwartych ujÊç zatok przynosowych i dro˝nego kompleksu ujÊciowo-przewodowego. Skutkiem tych zaka˝eƒ mo˝e byç ponowny obrz´k lub
przerost b∏ony Êluzowej, a tak˝e odrost polipów.
Obserwacje te zwracajà uwag´ na istotne znaczenie
d∏ugotrwa∏ej opieki pooperacyjnej. ●
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