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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Endoskopowa chirurgia zatok przynosowych jest techniką operacyjną, która zrewolucjonizowała chirur-
giczne leczenie chorych z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych. Zastosowanie tej metody obecnie znacznie wy-
kracza poza obręb schorzeń jamy nosowej. Technika ta umożliwia między innymi wykonywanie operacji w obrębie oczodo-
łu, stanowiąc alternatywę dla operacji z dojścia zewnętrznego. 

  Cel pracy: Celem pracy jest poszukiwanie optymalnego sposobu leczenia pacjentów z  powikłaniami oczodołowymi 
w przebiegu zapalenia zatok przynosowych. 

  Materiał i metody: Niniejsza praca poświęcona jest analizie skuteczności chirurgii endoskopowej u chorych z powikła-
niami oczodołowymi w przebiegu zapaleń zatok przynosowych leczonych w Klinice Otolaryngologii UJ w Krakowie w la-
tach 2004–2016. 

  Wyniki: W grupie pacjentów operowanych z powodu ropnia oczodołu z dojścia zewnętrznego u wszystkich nastąpiło cof-
nięcie objawów ze strony oczodołu i narządu wzroku, a w okresie pooperacyjnym nie zaobserwowano powikłań. Wśród pa-
cjentów operowanych z dojścia endoskopowego u jednego chorego nie wystąpiła poprawa funkcji narządu wzroku. Mogło 
się to wiązać ze zbyt długim czasem, jaki upłynął od pojawienia się pierwszych objawów do przeprowadzenia interwencji 
chirurgicznej (powyżej 48 godzin), a także z wystąpieniem krwiaka oczodołu w 2. dobie pooperacyjnej i –wobec powyższe-
go –  koniecznością wykonania reoperacji z dojścia zewnętrznego. 

  Wnioski: Z naszych doświadczeń wynika, że endoskopowe operacje drenażu ropnia oczodołu są skuteczne, a ich wyniki 
porównywalne do operacji przeprowadzanych z dojścia zewnętrznego.

SŁOWA KLUCZOWE:   ropień oczodołu, ropowica oczodołu, powikłania wewnątrzoczodołowe, zapalenie zatok przynosowych

ABSTRACT:   Introduction: Endoscopic surgery of the paranasal sinuses is a surgical technique that has revolutionized the surgical treat-
ment of patients with chronic sinusitis. Application of this method now goes far beyond the conditions of the nasal cavity. 

  Aim: It allows among other operations within the eye socket, acting alternative technique for the operation of the external 
approach. 
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WSTĘP

Bakteryjne zapalenie oczodołu spowodowane jest zazwyczaj 
przejściem procesu zapalnego z zatok przynosowych. Najczę-
ściej jest powikłaniem zapalenia zatok sitowych, aczkolwiek 
może dotyczyć wszystkich grup zatok przynosowych, co wynika 
z anatomicznego położenia oczodołu w bezpośrednim sąsiedz-
twie zatok przynosowych [1]. Dotyczy głównie dzieci, choć może 
dotykać pacjentów w każdej grupie wiekowej [2].

Przejście stanu zapalnego do oczodołu może skutkować z ryzy-
kiem wystąpienia trwałych uszkodzeń narządu wzroku (ogra-
niczeniem ruchomości gałki ocznej, upośledzeniem ostrości 
wzroku, a nawet ślepotą), trwałych deficytów neurologicznych, 
a nawet zagrażać życiu pacjenta. Burzliwy przebieg powikłań 
oczodołowych w procesie zapalenia zatok przynosowych kwa-
lifikuje je do grupy stanów nagłych, głównie ze względu na za-
grożenie utraty wzroku [3, 4, 5, 6].

W diagnostyce powyższych zmian wykorzystuje się tomografię 
komputerową, ponieważ stanowi optymalne narzędzie diagno-
styczne w ocenie rozwoju i stopnia zaawansowania omawiane-
go powikłania. Rezonans magnetyczny w tej sytuacji nie ma tak 
dużego znaczenia, większe ma w ocenie powikłań wewnątrz-
czaszkowych w przebiegu zapalenia zatok przynosowych [6, 7, 
8]. Coraz częściej mówi się także o zastosowaniu ultrasonografii 
śródoperacyjnej, jako metody umożliwiającej ocenę skuteczno-
ści drenażu zmian ropnych zlokalizowanych w obrębie oczodo-
łu [9]. Niezbędne jest także badanie okulistyczne, które określa 
stopień zaburzeń narządu wzroku. 

Pierwszy podział powikłań oczodołowych – wprowadzony 
w 1937 roku przez Huberta i wsp. – uwzględniał pięć grup po-
wikłań. Przedstawiał zależność od stopnia zaawansowania oraz 
umiejscowienia zmian [10]. Klasyfikacja ta została zmodyfikowa-
na przez Chandlera w 1970 roku, a podział został uzależniony od 
lokalizacji toczącego się procesu zapalnego względem przegrody 
oczodołowej [11]. Istotą tej klasyfikacji było zwrócenie uwagi na 
znaczenie procesu zapalnego toczącego się za przegrodą oczo-
dołową, który może prowadzić do utraty wzroku. Określenie 

jego zakresu umożliwia dostosowanie odpowiedniego sposo-
bu leczenia i ewentualne podjęcie decyzji o przeprowadzeniu 
zabiegu operacyjnego [12]. Chandlerowska klasyfikacja powi-
kłań oczodołowych w przebiegu zapalenia zatok przynosowych 
uwzględnia zakrzepowe zapalenie zatok jamistych, aczkolwiek 
schorzenie to ze względu na lokalizację zaliczane jest do powi-
kłań wewnątrzczaszkowych.

W przypadku zapalenia okostnej oczodołu często wystarczają-
cym leczeniem jest dożylna antybiotykoterapia. Stwierdzenie 
zapalenia tkanek miękkich oczodołu nie wymaga zabiegu ope-
racyjnego w zakresie oczodołu, aczkolwiek konieczne jest chi-
rurgiczne leczenie ogniska zakażenia zlokalizowanego w zato-
kach przynosowych [2].

Postępowanie chirurgiczne konieczne jest u chorych, u których 
terapia zachowawcza nie przynosi efektu (narastają zaburzenia 
ostrości wzroku czy zaburzenia ruchomości gałki ocznej oraz 
nie ma poprawy stanu miejscowego po 48 godzinach od podję-
cia leczenia),a także u tych, u których objawy kliniczne i wynik 
tomografii komputerowej potwierdzają obecność ropnia w ob-
rębie oczodołu [2, 13]. Wczesne rozpoznanie i zastosowanie 
prawidłowego leczenia ma na celu uchronienie chorego przed 
utratą wzroku, co może być konsekwencją ucisku tkanek na 
nerw wzrokowy lub efektem jego pozagałkowego zapalenia czy 
zakrzepowego zapalenia zatok jamistych [13, 14].

W celu usunięcia ogniska zakażenia operację drenażu ropnia 
oczodołu łączy się z operacją w obrębie zatok przynosowych. 
Tradycyjna metoda chirurgiczna leczenia powikłań oczodoło-
wych polega na wykonaniu drenażu ropnia oczodołu poprzez 
zewnętrzne nacięcie w przyśrodkowym kącie oczodołu oraz ze-
wnętrznym otwarciu zatok w celu usunięcia ogniska zakażenia [2]. 

Tradycyjnie dojścia wewnątrzoczodołowe dzieli się na dwie głów-
ne grupy: pierwszą dającą możliwość dojścia do przestrzeni do 
wysokości przedniej połowy gałki ocznej oraz drugą – dającą 
dojście do przestrzeni sięgającej od tylnej połowy gałki ocznej do 
szczytu stożka oczodołu. Dojścia do przedniej części oczodołu 
(sięgającej do przedniej połowy gałki ocznej) zazwyczaj nie wy-

  Material and Methods: This work is devoted to the analysis of the effectiveness of endoscopic surgery in the treatment 
of patients with orbital complications in the course of sinusitis in the ENT Department,  CM of JU in Krakow in the years  
2004–2016, aim of this study is to search for optimal treatment of patients with the above disorders. 

  Results: In the group of patients operated on because of orbital abscess from reaching the outside in all patients had symp-
toms of revocation on the part of the orbit and ocular, and postoperative complications were not observed. Among patients 
undergoing endoscopic trocar in one patient there was no improvement in the function of the eye. It could lead to a too long 
period of time from the first appearance of symptoms (over 48 hours), and sometimes surgical intervention, as well as the 
occurrence of orbital hematoma in the second postoperative day and the necessity of re-operation of the external handle.

KEYWORDS:  orbital abscess, orbital phlegmon, intraorbital complications, sinusitis
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magają znoszenia ścian kostnych oczodołu i tradycyjnie dzieli się 
je na cztery podgrupy: przyśrodkowe, dolne, boczne i górne [15]. 

W przeciwieństwie do operacji w przedniej części oczodołu, 
w których cięcia dają szeroki wgląd w pole operacyjne, w prze-
biegu zabiegów wymagających otwarcia przestrzeni za rów-
nikiem gałki ocznej sporym utrudnieniem są ściany kostne 
oczodołu oraz gałka oczna. Zabiegi te (w celu uzyskania dobrej 
kontroli pola operacyjnego) mogą wymagać usunięcia części 
obramowania kostnego oczodołu. Aby usunąć zmianę zloka-
lizowaną w obrębie stożka oczodołu czasami konieczne jest 
zniesienie jednej (lub więcej) ścian oczodołu. Zmiany zlokali-
zowane w przyśrodkowej zagałkowej części oczodołu można 
usunąć z oszczędzeniem obramowania kostnego przy zastoso-
waniu przezspojówkowej przyśrodkowej orbitotomii. W trakcie 
takiego zabiegu niejednokrotnie trzeba przeciąć mięsień prosty 
przyśrodkowy w celu uzyskania wystarczającej przestrzeni do 
kontynuowania zabiegu [15].

Postępy w taktyce chirurgii endoskopowej pozwalają na wyko-
nanie odbarczenia ropnia oczodołu z jednoczasową operacją 
zatok z dostępu wewnątrznosowego [2]. Droga drenażu ropnia 
metodą endoskopową uzależniona jest od lokalizacji zmian rop-
nych w oczodole. 

Ropnie w przyśrodkowej części oczodołu drenuje się drogą 
przeznosowej etmoidektomii endoskopowej, którą poprzedza 
się całkowitą lub częściową resekcją małżowiny nosowej środ-
kowej. W trakcie zabiegu kolejno znosi się szeroko blaszkę pa-
pierowatą [16], przecina okostną, a następnie – w zależności od 
potrzeby – usuwa część tkanki tłuszczowej oczodołu oraz iden-
tyfikuje mięsień prosty dolny i przyśrodkowy. Pomocną techni-
ką uzyskania szerszego wglądu w przyśrodkową część oczodołu 

jest wykorzystanie przedniego przezprzegrodowego okna, któ-
re dodatkowo daje doskonałe możliwości zastosowania technik 
operacyjnych „na trzy i na cztery ręce” [15].

Ropnie oczodołu zlokalizowane w górnej lub dolnej jego części 
są rzadsze niż te zlokalizowane przyśrodkowo. Natomiast tech-
nicznie są dużo trudniejsze do zdrenowania z dojścia wewnątrz-
nosowego i mają większą tendencję do nawracania. Ropnie oczo-
dołu zlokalizowane w górnej jego części mogą być ewakuowane 
poprzez dojście pomiędzy przednią tętnicą sitową a naturalnym 
ujściem zatoki czołowej i zniesienie górnej ściany oczodołu. Rop-
nie zlokalizowane w dolnej części oczodołu mogą być zdreno-
wane przez zatokę szczękową poprzez usunięcie przyśrodko-
wo-dolnej ściany oczodołu [17].

O ile drenaż ropni zlokalizowanych w części przyśrodkowej 
oczodołu drogą przeznosowej etmoidektomii endoskopowej 
jest powszechnie akceptowany, o tyle uważa się, że drenaż rop-
ni zlokalizowanych w obrębie dolnej i górnej jego części jest 
kontrowersyjny i może być wykonywany przy użyciu technik 
z dojścia zewnętrznego [7]. 

Niezależnie od rodzaju dojścia operacje wewnątrzoczodołowe 
wymagają wielkiej precyzji i szczególnej uwagi, ponieważ powin-
ny maksymalnie oszczędzić struktury anatomiczne pozwalające 
zachować prawidłowe funkcjonowanie narządu wzroku i dawać 
dobre efekty estetyczne. Decyzja o doborze dojścia chirurgicznego 
musi opierać się na: znajomości lokalizacji zmiany, jej położenia 
względem struktur anatomicznych oczodołu oraz wiedzy na te-
mat charakteru procesu patofizjologicznego. Każdy obszar oczo-
dołu  można otworzyć, wykorzystując różne metody operacyjne 
(zarówno z dojść zewnętrznych, jak i endoskopowych), aczkol-
wiek wizualizacja w poszczególnych technikach jest różna [15]. 

Tab. I. Klasyfikacja powikłań oczodołowych zatokopochodnych wg Chandlera.

TYPOWE OBJAWY LECZENIE

Zapalenie toczące się przed przegrodą oczodołową

Zapalny obrzęk powiek
(periorbital cellulitis)

Zapalenie tkanek miękkich wokół oczodołu, bez zaburzeń 
widzenia, bez wytrzeszczu

Leczenie farmakologiczne, ewentualnie drenaż wtórnego 
ropnia

Zapalenie toczące się za przegrodą oczodołową

Zapalenie tkanek miękkich oczodołu 
(cellulitis orbitae)

Obrzęk spojówek, wytrzeszcz, zaburzenia ruchomości gałki 
ocznej, mogą wystąpić zaburzenia ostrości wzroku

Leczenie farmakologiczne, ewentualnie drenaż wtórnego 
ropnia oczodołu

Zapalenie tkanek oczodołu z 
ropniem podokostnowym (abscessus 
subperiostalis)

Asymetryczny wytrzeszcz, zaburzenia ruchomości gałki ocznej, 
mogą wystąpić zaburzenia ostrości wzroku

Leczenie farmakologiczne, operacja zatok przynosowych, 
drenaż ropnia podokostnowego

Zapalenie tkanek oczodołu z ropniem 
w ich obrębie (abscessus orbitae)

Wytrzeszcz, zaburzenia ruchomości gałki ocznej, 
ophtalmoplegia, chemosis, zaburzenia ostrości wzroku, ślepota

Leczenie farmakologiczne, drenaż ropnia oczodołu

Zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej 
(cavernous sinus thrombosis)

Chemosis, ophtalmoplegia, niedowład lub porażenie nerwów 
czaszkowych: III, IV, VI, V1, V2, Obustronny wytrzeszcz i 
unieruchomienie gałek ocznych

Leczenie farmakologiczne, operacja zatok przynosowych, 
leki przeciwzakrzepowe
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Tab. II. Wykaz analizowanych przypadków klinicznych.

PŁEĆ
WIEK

OBJAWY DOTYCHCZASOWE 
LECZENIE

POWIKŁANIE / 
KLASYFIKACJA WG 
CHANDLERA

STRONA PO-
WIKŁANIA

LECZENIE WYNIK

1. M
20

Od 48 godzin wytrzeszcz gałki 
ocznej, zaburzenia ostrości 
widzenia, zaburzenia ruchomości 
gałki ocznej, gorączka

Brak leczenia Ropień 
podokostnowy 
w przyśrodkowej 
części oczodołu / 
stopień III

Lewa Frontosphenoethmoidectomia 
obustronna, drenaż 
ropnia oczodołu z dojścia 
przeznosowego

Ustąpienie 
dolegliwości, 
ostrość wzroku 
prawidłowa

2. M
52

Od kilku dni narastające 
zaburzenia ruchomości gałki 
ocznej, obrzęk powiek, bez 
zaburzeń ostrości widzenia

Antybiotykoterapia i.v. Zapalenie tkanek 
miękkich oczodołu / 
stopień II

Prawa Frontosphenoethmoidectomia 
obustronna. z dojścia 
przeznosowego

Ustąpienie 
dolegliwości, 
ostrość wzroku 
prawidłowa

3. M
30

Od 2 tygodni nasilone 
dolegliwości bólowe głowy, 
obrzęk powiek, bez zaburzeń 
ruchomości gałki ocznej, ostrość 
wzroku prawidłowa

Antybiotykoterapia i.v. Zapalenie tkanek 
miękkich oczodołu / 
stopień II

Lewa Frontosphenoethmoidectomia 
lewostronna z dojścia 
przeznosowego

Ustąpienie 
dolegliwości, 
ostrość wzroku 
prawidłowa

4. K
50

Bez zaburzeń ostrości widzenia, 
bez zaburzeń ruchomości gałki 
ocznej

Antybiotykoterapia i.v. Ropień 
podokostnowy 
w przyśrodkowej 
części oczodołu / 
stopień III

Lewa Orbitotomia sin. 
Ethmoidectomia lewostronna 
– z dojścia zewnętrznego od 
strony przyśrodkowej części 
oczodołu

Bez zaburzeń 
widzenia

5. M
24

Od kilku dni narastający obrzęk 
powiek oka, obrzęk spojówek, bez 
zaburzeń ostrości widzenia, bez 
zaburzeń ruchomości gałki ocznej

Antybiotykoterapia i.v. Zapalny obrzęk 
powiek / stopień I

Prawa Frontosphenoethmoidectomia 
obustronna z dojścia 
przeznosowego

Ustąpienie 
dolegliwości, 
ostrość wzroku 
prawidłowa

6. M
14

Od kilku dni obrzęk powiek, 
ruchomość gałki oczna 
prawidłowa, ostrość wzroku 
prawidłowa

Antybiotykoterapia i.v. Zapalenie tkanek 
miękkich oczodołu /
stopień II

Prawa Ethmoidectomia 
prawostronna. z dojścia 
zewnętrznego

Ustąpienie 
dolegliwości, 
ostrość wzroku 
prawidłowa

7. M
57

Od ok. 48 godzin narastające 
zaburzenia ostrości widzenia z 
wytrzeszczem, obrzękiem powiek, 
zaburzeniami ruchomości gałki 
ocznej

Brak leczenia Ropień 
podokostnowy 
w górno-
przyśrodkowej 
części oczodołu / 
stopień III

Lewa Frontosphenoethmoidectomia 
obustronna. Orbitotomia z 
dojścia, przeznosowego
W 2. dobie reoperowany 
– orbitotomia z dojścia 
zewnętrznego w bocznej części 
oczodołu

Ślepota oka, 
ruchomość gałki 
ocznej prawidłowa

8. M
31

Od kilku dni obrzęk powiek oka, 
bez zaburzeń widzenia, bez 
zaburzeń ruchomości gałki ocznej 
czy cech wytrzeszczu

Antybiotykoterapia i.v. Zapalanie tkanek 
miękkich oczodołu / 
stopień II

Lewa Frontosphenoethmoidectomia 
lewostronna z dojścia 
przeznosowego

Ustąpienie 
dolegliwości, 
ostrość wzroku 
prawidłowa

9. M
50

Od ok. 24 godzin narastający 
obrzęk powiek oka, bez zaburzeń 
ostrości widzenia, bez zaburzeń 
ruchomości gałki ocznej

Antybiotykoterapia i.v. Zapalenie tkanek 
miękkich oczodołu / 
stopień II

Lewa Frontoethmoidectomia 
lewostronna z dojścia 
przeznosowego

Ustąpienie 
dolegliwości, 
ostrość wzroku 
prawidłowa

10. M
49

Od ok. 48 godzin narastający 
obrzęk powiek z zaburzeniami 
ostrości widzenia i zaburzeniami 
ruchomości gałki ocznej

Brak leczenia Ropień 
podokostnowy 
w przyśrodkowej 
części oczodołu / 
stopień III

Lewa Frontosphenoethmoidectomia 
lewostronna; ewakuowano 
ropień oczodołu z dojścia 
przeznosowego

Ustąpienie 
dolegliwości, 
ostrość wzroku 
prawidłowa

11. K
64

Od ok. 24 godzin wytrzeszcz 
oczodołu z zaburzeniami ostrości 
widzenia, z ograniczeniem 
ruchomości gałki ocznej

Brak leczenia Ropień 
podokostnowy 
w przyśrodkowej 
części oczodołu / 
stopień III

Lewa Op. m. Uffenordae po 
stronie lewej, ewakuacja 
ropnia oczodołu z dojścia 
zewnętrznego

Ustąpienie 
dolegliwości, 
ostrość wzroku 
prawidłowa

12. K
63

Od ok tygodnia silne bóle głowy, 
od ok. 24 godzin wytrzeszcz 
oczodołu i zaburzenia ruchomości 
gałki ocznej

Brak leczenia Ropień 
podokostnowy 
w przyśrodkowej 
części oczodołu / 
stopień III

Lewa Frontosphenoethmoidectomia 
lewostronna. Ewakuacja 
ropnia oczodołu z dojścia 
zewnętrznego

Ustąpienie 
dolegliwości, 
ostrość wzroku 
prawidłowa

13. M
42

Dolegliwości bólowe oczodołu, 
znaczne zaburzenia ostrości 
widzenia

Antybiotykoterapia i.v. Zapalenie tkanek 
miękkich oczodołu / 
stopień II

Lewa Frontosphenoethmoidectomia 
lewostronna endoskopowa

Ustąpienie 
dolegliwości
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ponownego nagromadzenia treści ropnej, co będzie wymaga-
ło reoperacji. Może także dojść do wtórnego nagromadzenia 
treści krwistej i powstania krwiaka oczodołu [9].

Zastosowanie nawigacji śródoperacyjnej – wspomagającej 
tomografię komputerową w trakcie klasycznych zabiegów 
endoskopowych nosa i zatok przynosowych oraz w opera-
cjach w zakresie oczodołów – niesie ze sobą wiele korzyści. 
Ułatwia stałą kontrolę położenia narzędzi w polu operacyj-
nym w czasie rzeczywistym, podjęcie decyzji o zakresie ope-
racji, doszczętności usunięcia patologii. Dzięki temu zmniej-
sza się ryzyko powikłań związanych zarówno z rozległością 
dojścia, jak i manipulacją narzędziami oraz krwawieniem. 
Skraca także czas operacji.

Operacje oczodołu wykonywane z powodu powikłań zapale-
nia zatok przynosowych najczęściej wykonuje się techniką we-
wnątrznosową, aczkolwiek nie jest ona pozbawiona pewnych 
ograniczeń. Orientacja podczas zabiegu może być utrudniona 
ze względu na zmienione zapalnie tkanki, które mogą powo-
dować trudne do opanowania krwawienie [2, 6]. 

Powikłania leczenia operacyjnego przy użyciu technik endo-
skopowych nie są częste. Opisywane są zaburzenia ruchomości 
gałki ocznej, które dają objaw dwojenia. Z kolei występowanie 
zaburzeń ostrości widzenia jest w znacznym stopniu uzależ-
nione od stanu wzroku przed zabiegiem [18, 19]. Dodatkowo 
– gdy ropień zostanie zdrenowany w sposób niecałkowity – 
w obrębie oczodołu w okresie pooperacyjnym może dojść do 

14. M
60

Wytrzeszcz gałki ocznej, 
zaczerwienienie i obrzęk powiek 
oka 

Antybiotykoterapia 
doustna od ponad 
doby

Zapalenie tkanek 
miękkich oczodołu / 
stopień II

Lewa Antybiotykoterapia dożylna Ustąpienie 
dolegliwości

15. M
36

Od 24 godzin zaczerwienienie i 
obrzęk powiek oka, bez zaburzeń 
ruchomości gałki ocznej, bez 
zaburzeń widzenia

Brak leczenia Zapalny obrzęk 
powiek / stopień I

Lewa Antybiotykoterapia dożylna Ustąpienie 
dolegliwości

16. K
58

Od 48 godzin obrzęk powiek 
oka, ślepota oka w wywiadzie od 
ponad 49 lat

Brak leczenia Ropień 
podokostnowy 
w przyśrodkowej 
części oczodołu / 
stopień III

Prawa Op. m. Uffenordae po 
stronie prawej; ewakuacja 
ropnia oczodołu z dojścia 
zewnętrznego

Ustąpienie 
dolegliwości

17. M
32

Obrzęk powiek oka, bez zaburzeń 
ruchomości  gałek, bez zaburzeń 
widzenia

Brak leczenia Zapalny obrzęk 
powiek/ Stopień I

Prawa Antybiotykoterapia dożylna, 
frontoethmoidectomia 
obustronna z dojścia 
przeznosowego

Ustąpienie 
dolegliwości

18. K
65

Obrzęk powiek oka, zaburzenia 
ruchomości gałki ocznej przy 
spojrzeniu w górę, bez zaburzeń 
ostrości widzenia

Antybiotykoterapia 
p.o.

Zapalenie tkanek 
miękkich oczodołu / 
stopień II

Prawa Frontoethmoidectomia 
prawostronna z dojścia 
przeznosowego

Ustąpienie 
dolegliwości

19. M
59

Obrzęk powiek oka, bez zaburzeń 
ruchomości gałki ocznej, bez 
zaburzeń ostrości wzroku

Brak leczenia Zapalny obrzęk 
powiek / stopień I

Lewa Frontoethmoidectomia 
lewostronna z dojścia 
przeznosowego

Ustąpienie 
dolegliwości

20. M
42

Obrzęk powiek oka, osłabienie 
ostrości wzroku, bez zaburzeń 
ruchomości gałki ocznej

Brak leczenia Zapalenie tkanek 
miękkich oczodołu / 
stopień II

Prawa Frontoethmoidectomia 
obustronna z dojścia 
przeznosowego

Ustąpienie 
dolegliwości

21. K
8

Dolegliwości bólowe oczodołu, 
obrzęk powiek oka prawego, stan 
podgorączkowy

Brak leczenia Ropień 
podokostnowy 
w przyśrodkowej 
części oczodołu / 
stopień III

Prawa Sphenoethmoidectomia 
prawostronna. z dojścia 
przeznosowego Adenotomia.

Ustąpienie 
dolegliwości

22. M
34

Obrzęk i zaczerwienienie okolicy 
czoła i tkanek miękkich oczodołu, 
bez zaburzeń ostrości widzenia, 
bez zaburzeń ruchomości gałki 
ocznej

Brak leczenia Zapalny obrzęk 
powiek / stopień I

Prawa Antybiotykoterapia dożylna Ustąpienie 
dolegliwości

23. K
46

Obrzęk powiek oka, wytrzeszcz, 
bez zaburzeń ostrości wzroku

Antybiotykoterapia 
p.o.

Zapalenie tkanek 
miękkich oczodołu/ 
Stopień II

Prawa Frontosphenoethmoidectomia 
obustronna, drainage pyocele 
sinus ethmoidalis ad dex z 
dojścia przeznosowego

Ustąpienie 
dolegliwości

24. K
43

Diplopia, ograniczenie 
ruchomości gałki ocznej, 
osłabienie ostrości widzenia

Brak leczenia Zapalenie tkanek 
miękkich oczodołu / 
stopień II

Prawa Frontosphenoethmoidectomia 
prawostronna z dojścia 
przeznosowego, septoplastyka.

Ustąpienie 
dolegliwości
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Niniejsza praca poświęcona jest analizie skuteczności chirur-
gii endoskopowej u chorych z powikłaniami oczodołowymi 
w przebiegu zapaleń zatok przynosowych leczonych w Klinice 
Otolaryngologii SU w Krakowie w latach 2004–2016. Jej celem 
jest poszukiwanie optymalnego sposobu leczenia pacjentów 
z wyżej wymienionymi zaburzeniami.

MATERIAŁ

Retrospektywnej analizie poddano dokumentację medyczną 24 
pacjentów: 8 kobiet i 16 mężczyzn leczonych w Klinice Otolaryn-
gologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w latach 2004–2016 
z powodu powikłań wewnątrzoczodołowych w przebiegu prze-
wlekłego zapalenia zatok przynosowych. Najmłodszy pacjent miał 
lat 8, najstarszy 65. Średnia wieku hospitalizowanych wynosiła 43 
lata. Pięciu chorych zostało przyjętych z zapalnym obrzękiem po-
wiek, jedenastu z powodu zapalenia tkanek miękkich oczodołu, 
ośmiu z ropniem podokostnowym w obrębie oczodołu.

WYNIKI I OMÓWIENIE

Wszyscy pacjenci mieli wykonaną tomografię komputerową zatok 
przynosowych oraz oczodołów w celu oceny rozległości i rodzaju 
procesu patofizjologicznego. Badanie to stanowiło także podsta-
wę określenia wskazań i zakresu leczenia operacyjnego. Wszyscy 
chorzy byli konsultowani okulistycznie przed zabiegiem operacyj-
nym, następnie 24–48 godziny po nim, a na koniec około miesią-
ca po operacji. Badano ostrość widzenia, rozróżnianie barw, dno 
oka, ruchomość gałek ocznych oraz nasilenie wytrzeszczu, który 
oceniano przy zastosowaniu egzoftalmometru Hertla. Wszyscy 
pacjenci w dobie przyjęcia na oddział otrzymywali empiryczną 
dożylną antybiotykoterapię o szerokim spektrum działania, którą 
następnie modyfikowano zgodnie z wynikami posiewów mikro-
biologicznych. Niezależnie od konieczności zastosowania leczenia 
operacyjnego, dożylne leczenie prowadzono do momentu cofnięcia 
się zmian zapalnych w zakresie tkanek oczodołu. Wszyscy pacjenci 
po wypisaniu z oddziału mieli utrzymaną doustną antybiotykotera-
pię, aż do całkowitego ustąpienia cech infekcji zatok przynosowych. 

Zmiany ropne w obrębie oczodołu zdiagnozowano u 8 chorych. 
U sześciu z nich występowały narastające objawy ze strony narzą-
du wzroku: zaburzenia ostrości widzenia, ograniczenie ruchomo-
ści gałki ocznej, wytrzeszcz. U jednego z 8 pacjentów stwierdzo-
no całkowitą ślepotę oka w obrębie dotkniętego stanem zapalnym 
oczodołu, która według relacji chorego występowała od około 49 
lat i była najprawdopodobniej następstwem powikłania wewnątrz-
oczodołowego zapalenia zatok przynosowych. Pacjentów zakwa-
lifikowano do zabiegów operacyjnych mających na celu drenaż 
ropnia oraz usuniecie zmian zapalnych w obrębie zatok przyno-

sowych. U czterech z nich ewakuowano treść ropną drogą endo-
skopową, u czterech kolejnych – z dojścia zewnętrznego. Zabiegi 
zostały wykonane przez różnych operatorów, a rodzaj dojścia ope-
racyjnego zależał od preferencji i doświadczenia własnego lekarzy.

U jednego z pacjentów operowanych drogą endoskopową – ze 
względu na narastający wytrzeszcz oczodołu – w 2. dobie poope-
racyjnej, po kontrolnej tomografii komputerowej zatok przynoso-
wych, wykonano reoperację: orbitotomię z dojścia zewnętrznego, 
w trakcie której ewakuowano krwiaka z loży ropnia podokostno-
wego oczodołu. Po zastosowanym leczeniu nie udało się uzyskać 
poprawy ze strony narządu wzroku. W badaniu okulistycznym wy-
konanym w 6. dobie pooperacyjnej stwierdzono „wątpliwe poczucie 
światła”. U pacjenta występowały narastające zaburzenia ostrości 
widzenia od ponad 48 godzin przed hospitalizacją, a w chwili przy-
jęcia zgłaszał on brak widzenia w oku. U pozostałych chorych w ba-
daniach kontrolnych uzyskano całkowite ustąpienie dolegliwości. 

W grupie 11 pacjentów, u których zdiagnozowano naciek zapal-
ny oczodołu bez zmian ropnych w jego obrębie, dziesięciu zo-
stało zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego, które miało 
usunąć ognisko zakażenia zlokalizowane w zatokach przynoso-
wych. U 9 chorych wykonano ten zabieg drogą endoskopową, 
u jednego techniką z dojścia zewnętrznego. Pacjenci byli opero-
wani przez różnych specjalistów, a dobór rodzaju dojścia był wy-
nikiem doświadczenia operatorów. Jeden chory ze zdiagnozowa-
nym naciekiem zapalnym oczodołu, ze względu na zadawalające 
efekty antybiotykoterapii dożylnej, miał kontynuowane leczenie 
zachowawcze aż do całkowitego ustąpienia objawów klinicznych. 
U wszystkich pacjentów w tej grupie wystąpiło całkowite ustąpie-
nie dolegliwości ze strony oczodołu.

Wśród pacjentów ze zdiagnozowanym naciekiem zapalnym powiek, 
trzech zostało zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego celem 
usunięcia ogniska zakażenia zlokalizowanego w zatokach przynoso-
wych. Zabiegi wykonywano drogą endoskopową. Pozostali pacjenci 
byli leczeni zachowawczo. U wszystkich pacjentów z tej grupy ob-
serwowano ustąpienie dolegliwości klinicznych ze strony oczodołu.

WNIOSKI

Zastosowanie wewnątrznosowej chirurgii endoskopowej daje 
możliwość drenażu ropnia oczodołu z usunięciem ogniska za-
każenia zlokalizowanego w obrębie zatok przynosowych przy 
wykorzystaniu dojścia przeznosowego. Taka technika zabiegu 
umożliwia fizjologiczny drenaż zatok przynosowych przy jed-
noczesnym zachowaniu doskonałego efektu kosmetycznego.  
Wewnątrznosowa chirurgia endoskopowa umożliwia zmniejszenie 
traumatyzacji tkanek oczodołu, zmniejsza pooperacyjny obrzęk 
tkanek miękkich oczodołu, a w konsekwencji skraca czas hospi-



artykuł oryginalny / original research article

WWW.OTORHINOLARYNGOLOGYPL.COM30

z dojścia zewnętrznego. Jednak dobór rodzaju dojścia powinien 
być uzależniony przede wszystkim od preferencji i doświadcze-
nia zespołu wykonującego zabieg. 

talizacji [20]. Nasze doświadczenia wskazują, że endoskopowe 
wewnątrznosowe operacje drenażu ropnia oczodołu są skutecz-
ne, a ich wyniki porównywalne do operacji przeprowadzanych 
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