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Śluzowiaki najczęściej stwierdza się w zatoce czołowej (60–65%), lecz 
mogą one występować również w zatokach: siatkowych (20–25%), 
szczękowych (10%) i klinowych (1–2%). Etiopatogeneza śluzowiaków 
w zatokach przynosowych jest wieloczynnikowa, a do najczęstszych 
przyczyn należą: czynniki zapalne, alergiczne i urazowe; w rzadszych 
przypadkach śluzowiaki są wtórne względem występujących w ZPN 
zmian nowotworowych blokujących ujścia zatok [2–4].

Małe śluzowiaki mogą być bezobjawowe. Jeśli jednak, ze względu 
na rozrostowy charakter śluzowiaka, dojdzie do jego wzrostu, mogą 
pojawić się powikłania związane z bliskim sąsiedztwem zatok przy-
nosowych i oczodołów oraz mózgu. W rozpoznaniu klinicznym 

SKRÓTY

TK – tomografia komputerowa  
ZPN – zatoki przynosowe 

WPROWADZENIE

Śluzowiaki (mucocele) zatok przynosowych (ZPN) to torbielowa-
te, rozszerzalne zmiany opisane po raz pierwszy przez Lagebacka 
w 1820 r. [1]. Termin „mucocele” został wprowadzony przez 
Rolleta w 1909 r. 
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STRESZcZENIE:   Wprowadzenie: Śluzowiaki (mucocele) zatok przynosowych z różnych przyczyn częściej niż w pozostałych zatokach występują 
w zatokach czołowych. Ich lokalizacja w bliskim sąsiedztwie oczodołów może prowadzić do powikłań, takich jak: diplopia, 
ciężka proptoza, a nawet osłabienie wzroku. Tomografia komputerowa, jako preferowana metoda obrazowania, pozwala na 
uwidocznienie kostnych ścian zatok przynosowych i zasięgu śluzowiaka w obrębie otaczających go struktur. Śluzowiaki moż-
na wycinać endoskopowo lub z podejścia zewnętrznego. 

  Opis przypadku: W artykule opisujemy nasze doświadczenie obejmujące trzy przypadki śluzowiaków charakteryzujących 
się zaawansowanym stopniem zajęcia oczodołu i poddanych skutecznemu leczeniu bez następstw w postaci powikłań lub 
nawrotów. We wszystkich doszło do znacznej poprawy w zakresie wszystkich objawów, w tym diplopii i proptozy. W świe-
tle powyższego, ponownie podkreślamy preferencyjny charakter endoskopowego podejścia do leczenia śluzowiaków zatok 
przynosowych jako modalności charakteryzującej się: krótszym czasem rekonwalescencji, łatwością dostępu, niższą śmier-
telnością i niższym odsetkiem potencjalnych powikłań. 
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AbSTRAcT:   Introduction: Mucoceles of the paranasal sinuses are more common in the frontal sinus than other sinuses due to 
multifactorial causes. Their close proximity to the orbit can lead to complications like diplopia, severe proptosis or even vision 
diminution. CT being the modality of choice, clearly demonstrates bony walls of paranasal sinuses and the extension of 
a mucocele into the surrounding structures. Mucoceles can either be excised endoscopically or by external approach.

  case report: We describe our experience of three frontal mucocele cases all of which showed advanced orbital involvement 
and were managed successfully by endoscopic approach with no complications or recurrence. All symptoms including 
diplopia and proptosis significantly improved in every case. Hence, we reiterate the management of paranasal sinus mucocele 
via endoscopic approach as the preferred surgical modality having advantage of shorter recovery time, easy access, lower 
morbidity and  incidence of potential complications. 
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Pacjent 2.
Druga badana to czterdziestodwuletnia kobieta z obrzękiem w re-
jonie przyśrodkowej szpary powiekowej oka prawego, stopniowo 
powiększającym się w okresie ostatnich 3 lat. Obrzęk był bezbole-
sny, choć wiązał się z nawracającym bólem głowy w trakcie epizo-
dów zakażeń górnych dróg oddechowych. W badaniu palpacyjnym 
obrzęk okazał się być podatny na ucisk i niebolesny. Obserwowano 
proptozę wypychającą prawą gałką oczną ku dołowi i w bok oraz 
ograniczenie ruchów gałki w płaszczyźnie pionowej, prowadzące do 
diplopii przy prawidłowej ostrości widzenia. Badanie endoskopowe 
nosa i zatok wykazało brak dostępu do zachyłka czołowego prawe-
go ze względu na boczne przesunięcie małżowiny środkowej. Na 
obrazie TK ujawniono rozrastający się, torbielowaty obrzęk w ob-
szarze prawej zatoki czołowej i siatkowej, wypychający gałkę oczną 
ku dołowi i w bok, bez widocznych nadżerek kostnych (Ryc. 2.).

Pacjent 3.
Trzecia badana to trzydziestosześcioletnia kobieta z wpływającą na 
ruchy gałki ocznej lewej silną proptozą, wypychającą gałkę ku dołowi 
i w bok. Badanie wykazało narażeniowe zapalenie rogówki. Ostrość 
wzroku wynosiła 6/24. Nad przyśrodkową szparą powiekową oka 
występował miękki, poddający się uciskowi i niebolesny w bada-
niu palpacyjnym obrzęk. TK wykazała obecność obrzęku w zatoce 
czołowej i okolicy zatoki siatkowej z utratą przedniej ściany zatoki 
czołowej; obrzęk sięgał do oczodołu, powodując proptozę (Ryc. 3.).

Pacjentki poddano endoskopowej operacji zatok z odblokowaniem 
i otwarciem obszaru zachyłka czołowego. We wszystkich przypad-
kach odciągnięto około 20–30 ml treści ropnej i opróżniono zatoki. 
Środkową małżowinę przycięto i odpowiednio zmedializowano, po-
większono otwór zatoki czołowej i zastosowano tamponadę przednią. 
Tamponadę usunięto po upływie 48 godzin. Pacjentki poddawano 
kontroli po upływie 1 tygodnia, 2 tygodni, a następnie w odstępach 
miesięcznych przez 6 miesięcy, nie obserwując nawrotów.

DYSKuSJA 

Śluzowiaki są jedną z najczęstszych łagodnych zmian rozrostowych 
w obrębie ZPN. Z upływem czasu częstość występowania śluzowia-
ków w ZPN maleje, prawdopodobnie w związku z wczesnym i bardziej 

śluzowiaki należy odróżnić od zapalenia zatok i retencyjnej tor-
bieli śluzowej, które dają podobny obraz kliniczny. W diagnosty-
ce różnicowej śluzowiaka przydatna może okazać się tomografia 
komputerowa (TK) zatok przynosowych [3]. 

Leczenie śluzowiaka polega wyłącznie na operacji chirurgicznej, 
przy czym stosuje się dwa podejścia: wycięcie endoskopowe lub 
wycięcie z podejścia zewnętrznego. Oba podejścia mają swoje za-
lety i wady, a decyzja o zastosowaniu konkretnego podejścia za-
leży od: lokalizacji, rozległości śluzowiaka oraz faktu, czy jest to 
śluzowiak nawrotowy, czy też pierwotny.

W niniejszej serii przypadków opisano: szczegółowe wyniki badań 
oczu i zatok, w tym wyniki badań ostrości wzroku przed i po opera-
cji, wyniki badań obrazowych, a także przebieg leczenia i jego wy-
niki. Wszystkie trzy przypadki śluzowiaków zoperowano w naszej 
placówce techniką endoskopową, uzyskując pozytywne rezultaty. 

Autorzy zastosowali się do obowiązujących w zatrudniającej ich 
placówce protokołów odnoszących się do publikacji danych pa-
cjentów oraz wszyscy pacjenci objęci badaniem otrzymali wy-
starczające informacje i wyrazili pisemną zgodę na udział w nim.

MATERIAł I METODY

Pacjent 1.
Pierwszą badaną jest pięćdziesięcioośmioletnia kobieta z: bezbole-
snym obrzękiem nadoczodołowym, proptozą oka prawego i diplo-
pią postępującą powoli od siedmiu lat. Pacjentka była uprzednio 
poddana zabiegowi endoskopowemu w związku z przedmiotowym 
problemem, jednak po 4 miesiącach doszło do nawrotu objawów. 
W badaniu palpacyjnym obrzęk okazał się być rozlany, odęty i nie-
bolesny. Wypychał on gałkę oczną na bok i ku dołowi, powodu-
jąc ograniczenie jej ruchów. Ostrość widzenia w dotkniętym oku 
wynosiła 6/18. Badanie endoskopowe ujawniło obecność zrostów 
między małżowiną środkową a przyśrodkową ścianą oczodołu, 
co powodowało blokadę drogi odpływu z zachyłka czołowego. 
W obrazowaniu TK stwierdzono obecność ropniaka (mucopy-
ocele) powodującego zmniejszenie grubości tylnej oraz przedniej 
ściany zatoki czołowej i rozrastającego się w bok aż do bocznej 
ściany oczodołu (Ryc. 1.).

Ryc. 1.  Kliniczny (a.) i radiologiczny (b., c.) obraz przypadku 1.
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skutecznym leczeniem stanów zapalnych zatok, co prowadzi do obni-
żenia częstości powikłań. Do rozwoju śluzowiaków dochodzi głównie 
w przypadkach, gdy ujście zatoki ulega zablokowaniu w wyniku sta-
nu zapalnego, urazu lub alergii, obecności polipów lub guzów, wcze-
śniejszych operacji chirurgicznych lub innych wad wrodzonych [5].

W przedstawianej przez nas serii uraz miał miejsce tylko w jednym 
przypadku, 7 lat przed opisanym leczeniem. Według doniesień li-
teraturowych, średni czas wymagany do rozwoju śluzowiaka wy-
nosi 5 lat [6], jednak opisywany przypadek rozwinął się prawdopo-
dobnie w związku z alergią lub zapaleniem. W badaniu autorstwa 
Marii i wsp. [7] czynnik predysponujący do rozwoju śluzowiaka 
udało się zidentyfikować w ponad 50% przypadków, z czego tylko 
45% stanowiły zmiany pierwotne. Bockmöhlet i wsp. oraz Kyung 
Lee i wsp. donosili o odsetkach wtórnych śluzowiaków wyno-
szących odpowiednio: 66% i 64,5% [8, 9]. Nagromadzenie śluzu 
w śluzowiaku prowadzi do wzrostu jego masy z rozpychaniem 
ścian kostnych, czemu dodatkowo sprzyja udział prostaglandyn 
i kolagenazy, które wspomagają osteolizę [10–12]. 

Śluzowiaki występują we wszystkich grupach wiekowych, jed-
nak najczęściej pojawiają się w trzeciej i czwartej dekadzie życia. 

W naszej serii wszystkie 3 przypadki stwierdzono u kobiet w wie-
ku od 36 do 58 lat. Wielu autorów donosi o występowaniu podob-
nej predylekcji wśród kobiet [13, 14], natomiast inni podają dane 
wskazujące na zjawisko przeciwne [10, 15].

W naszej serii przypadków najczęściej zajmowanymi zatokami były 
zatoki czołowe wraz z zatokami siatkowymi; obserwacja ta była zgod-
na z wynikami większości wcześniejszych badań [10, 15, 16]. Bar-
dzo rzadko opisywano przypadki w: stłuczce stożkowej, małżowinie 
puszkowej, bocznym zachyłku klinowym oraz w dnie oczodołu [17].

Przedmiotowe i podmiotowe objawy śluzowiaka mogą być róż-
ne w związku z zależnością od dotkniętego schorzeniem miejsca. 
Śluzowiaki mogą z reguły powodować: ból głowy, ból w okolicy 
oczodołu oraz osłabione/rozmyte widzenie. U pacjentów ze śluzo-
wiakiem czołowo-sitowym, w związku z naciskiem wywieranym 
na oczodoły, często obserwuje się: proptozę, diplopię, obrzęk oko-
łooczodołowy i obniżenie gałki ocznej [11, 18, 19].

W naszej serii najczęściej występującym objawem była diplopia. 
Osłabienie ostrości widzenia często wiąże się z obecnością ślu-
zowiaka w tylnej części zatoki sitowej i zatoce klinowej. Jest ono 

Ryc. 2.  Endoskopowy (a.) i radiologiczny (b., c.) obraz przypadku 2.

Ryc. 3.  Kliniczny (a.) i radiologiczny (b., c.) obraz przypadku 3. z widoczną silną proptozą.
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przepukliny tkanki oczodołowej. Zaletą podejścia zewnętrznego 
jest odsłonięcie całej zatoki oraz możliwość zamknięcia zatoki 
w celu ograniczenia nawrotów. Podejście to umożliwia również 
łyżeczkowanie odsłoniętej opony twardej [26].

Śluzowiak powinien zostać szeroko otworzony z wycięciem od-
powiednio dużej części jego ściany tak, by zapewnić właściwy 
drenaż i wentylację od strony nozdrzy. Okostną należy pozo-
stawić w stanie nienaruszonym w taki sposób, aby umożliwić 
prawidłową osteogenezę i przebudowę kości [27]. Należy kłaść 
nacisk na zachowanie prawidłowej błony śluzowej; nie jest wy-
magane całkowite usunięcie błony śluzowej śluzowiaka. Waż-
ne jest również, by dokładnie ocenić błonę śluzową śluzowiaka 
w pobliżu oczodołu i podstawy czaszki, szczególnie w przypad-
ku odsłonięcia opony twardej lub okostnej oczodołu, i w miarę 
możliwości ją zachować [5], jako że błona śluzowa śluzowiaka 
działa jako osłona, która chroni ważne, znajdujące się pod nią 
struktury. Kluczem do zapobiegania nawrotowi śluzowiaka, 
a w niektórych przypadkach do poprawy wzroku, jest odpowied-
nia marsupializacja [23]. W przypadkach całkowitej przedopera-
cyjnej utraty wzroku rokowania są jednak dość słabe. We wszyst-
kich przypadkach z omawianej przez nas serii z powodzeniem 
wykorzystaliśmy endoskopowe podejście wewnątrznosowe; było 
tak nawet pomimo faktu, że jeden z przypadków był nawrotowy. 
U wszystkich pacjentek zaobserwowaliśmy poprawę wzroku.

Raportowany odsetek nawrotów dla serii czołowo-siatkowych sięga 
nawet 23%. Jest to prawdopodobnie wynikiem długoterminowej 
obserwacji, wynoszącej około 7 lat. Autor raportu ujawnia rów-
nież, że do nawrotu może dochodzić nawet po 41 latach, wskazu-
jąc tym samym na znaczenie długotrwałej kontroli [27]. Courson 
i wsp. [28] opublikowali serię 957 przypadków śluzowiaków, dla 
których stwierdzili podobne odsetki nawrotów u pacjentów ope-
rowanych endoskopowo oraz pacjentów operowanych techniką 
otwartą. W naszym materiale nie obserwowaliśmy nawrotów, jed-
nak okres obserwacji kontrolnej dla naszej serii wynosił jedynie 
około 6 miesięcy. Walidacja wyników naszego badania wymaga 
długoterminowej obserwacji kontrolnej.

WNIOSEK

Śluzowiaki zatok przynosowych występują zwykle w zespole czo-
łowo-siatkowym. Leczeniem pierwszego wyboru jest zabieg en-
doskopowy z podejścia wewnątrznosowego – jest to technika 
bezpieczna i skuteczna w większości przypadków śluzowiaków. 
Natychmiastowa operacja może zapobiec trwałej utracie wzro-
ku i innym następstwom. Zazwyczaj zaleca się przeprowadzenie 
operacji w ciągu 24 godzin od wystąpienia pogorszenia wzroku.

wynikiem neuropatii nerwu wzrokowego, wynikającej z wepchnię-
cia blaszki papierowatej do wnętrza kanału wzrokowego [18]. Osła-
bienie ostrości widzenia może również być wynikiem keratopa-
tii narażeniowej, będącej konsekwencją proptozy. W naszej serii 
proptoza występowała we wszystkich przypadkach, przy czym 
u jednej pacjentki obserwowano narażeniowe zapalenie rogówki. 
Z kolei Jaswal i wsp. donieśli, że w ich badaniu proptozę stwierdza-
no jedynie w jednej trzeciej przypadków [14]. Z literatury wynika 
również, że około 14% śluzowiaków ma przebieg bezobjawowy.

W przypadku zakażenia śluzowiaka mogą pojawiać się: objawy za-
palenia zatok, gorączka, rumień i zapalenie tkanki łącznej oczodo-
łu [10, 20]. Bardzo rzadko obserwowano zajęcie przestrzeni śród-
czaszkowej i jego ewentualne powikłania, takie jak: zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, ropień podtwardówkowy lub mózgowy 
czy odma wewnątrzczaszkowa [21]. Niekiedy dochodzi do zajęcia 
3., 4., 5. i 6. nerwu czaszkowego oraz – w rzadkich przypadkach 
– przysadki mózgowej [19].

Najkorzystniejszą modalnością badań obrazowych w przypadku 
śluzowiaków ZPN jest TK, która pozwala na wyraźne uwidocznienie 
kostnych ścian zatok i rozrostu śluzowiaka w głąb otaczających go 
struktur [9, 16]. Śluzowiak w badaniu TK ma postać bezpowietrz-
nej, nieulegającej wzmocnieniu izodensyjnej lub lekko hiperdensyj-
nej, jednolitej masy [3]. Jak zaobserwowali w swoim badaniu van 
Tassel i wsp., hiperdensyjne śluzowiaki stanowiły w badaniach TK 
66% przypadków [22]. Jeśli chodzi o ropniaki, to zmiany mogą cha-
rakteryzować się większą gęstością i wzmocnieniem na obwodzie. 
W przypadkach, w których badanie TK wykaże rozrost do wnętrza 
czaszki lub w przypadku stwierdzenia częściowej utraty wzroku, 
konieczne może być wykonanie badania techniką rezonansu ma-
gnetycznego w celu: stwierdzenia zajęcia przez śluzowiaka tkanki 
mózgu lub tkanek miękkich oczodołu oraz odróżnienia ww. zmian 
od innych nowotworów tkanek miękkich [23, 24].

Leczenie śluzowiaka odbywa się wyłącznie chirurgicznie, a jego 
celem jest przywrócenie drenażu zatok. Śluzowiaki można wyci-
nać endoskopowo lub konwencjonalnie, z podejścia zewnętrzne-
go. U pacjentów z osłabieniem wzroku konieczne jest wykonanie 
zabiegu w trybie pilnym, najkorzystniej przed upływem 24 go-
dzin od wystąpienia zaburzeń wzroku. Najbardziej preferowa-
nym obecnie podejściem jest endoskopowe podejście wewnątrz-
nosowe, charakteryzujące się: krótkim czasem rekonwalescencji, 
łatwością dostępu, mniejszą śmiertelnością i mniejszą częstością 
potencjalnych powikłań w porównaniu z podejściem śródczasz-
kowym [25]. Podejście zewnętrzne jest zwykle zarezerwowane 
dla śluzowiaków zatoki czołowej zajmujących jedynie najbardziej 
zewnętrznie i tylnogórnie położoną część zatoki lub dla przypad-
ków nawrotowych śluzowiaków wtórnych względem kostniaka lub 
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