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nowej. Toczący się w zatoce proces zapalny powoduje obrzęk jej 
błony śluzowej, następnie dochodzi do zamknięcia ujść zatoki, 
co stwarza sprzyjające do rozwoju bakterii lub grzybów warunki. 
Upośledzony drenaż zatoki i zmniejszenie stężenia tlenu sprzy-
ja narastaniu procesu zapalnego. Do inwazji oczodołu dochodzi 
w skutek przedostania się patogenów przez wrodzone lub naby-
te dehiscencje kostne drogą zakrzepowego zapalenia żył, naczyń 
tętniczych lub chłonnych. Dodatkowym ułatwieniem przedo-
stania się infekcji do oczodołu jest bezzastawkowa budowa żył 
sitowia [2, 3]. Przebyte w przeszłości urazy twarzoczaszki także 
stwarzają predyspozycje do rozwoju powikłań [2]. Powikłania 

Wstęp

Najłatwiejszy dostęp patogenów do oczodołu stwarza anatomicz-
nie najbliżej położona zatoka sitowa, którą u dorosłych od oczo-
dołu oddziela jedynie cienka blaszka papierowata. U dzieci granicę 
między sitowiem a oczodołem stanowi tylko tkanka łącznotkan-
kowa, która w czasie dorastania, w miarę upływu lat, zmienia się 
w blaszkę papierowatą. Dlatego 75% powikłań oczodołowych jest 
konsekwencją stanu zapalnego toczącego się w sitowiu [1, 2]. Do 
infekcji oczodołu dochodzi po przedostaniu się patogenów nie 
tylko z zatoki sitowej, ale także ze szczękowej, czołowej lub kli-
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streszczenie:    Przyczyna ropnych powikłań oczodołowych w większości przypadków tkwi w zatokach. Ropień podokostnowy oczodołu jest 
najczęściej konsekwencją zapalenia zatoki sitowej, co ma związek z charakterystyczną anatomią i bliskim sąsiedztwem obu 
struktur. Ze względu na różnice w budowie kości powikłania te zazwyczaj występują u dzieci, jednak mogą pojawić się one 
także w innej grupie wiekowej. Powikłania oczodołowe wymagają pilnej interwencji i leczenia ze względu na ryzyko trwałego 
uszkodzenia narządu wzroku i dalszych powikłań wewnątrzczaszkowych. Praca opisuje przypadek 25-letniej kobiety, która 
zgłosiła się do SOR z powodu wytrzeszczu lewej gałki ocznej i narastającego od 3 dni obrzęku powiek. Chora nie zgłaszała żadnych 
dolegliwości ze strony nosa i zatok. W wykonanej tomografii komputerowej potwierdzono obecność ropnia podokostnowego na 
granicy sitowia i gałki ocznej przy niezmienionych pozostałych zatokach. Ropień odbarczono w ramach ostrego dyżuru z dostępu 
endoskopowego. W niniejszym tekście przedstawiono szczegóły diagnostyki oraz leczenia omawianego przypadku.
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abstract:   Orbital infection occurs when pathogens pass from an infected sinus into the orbit. The inflammation is spreading onto the 
orbital structures from the surrounding tissues mainly from ethmoidal sinuses due to its specific anatomical conditions. 
The orbital complications are: preseptal cellulitis, orbital cellulitis, subperiosteal abscess, orbital abscess and intracranial 
infections. The diagnosis of subperiosteal orbital abscess is based mainly on clinical presentation. The symptoms depend 
on which sinus is affected. Orbital symptoms include periorbital swelling, proptosis, ophthalmoplegia, chemosis, and optic 
nerve compression. Computer tomography is mandatory. Early diagnosis and appropriate treatment can prevent from 
permanent vision loss and intracranial complication. The study discusses the course of the disease of 25-year-old woman 
who was admitted to Emergency Department due to inflammatory eyelid oedema and proptosis for 3 days. No symptoms of 
sinusitis were noted. The CT scans established diagnosis – subperiosteal orbital abscess. The patient was treated with broad 
spectrum antibiotics and functional endoscopic sinus surgery. Her treatment and recovery were uneventful. In follow-up 
nighter ophthalmological nor otorhinolaryngological complains were noted.
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wynosiło 12 mmHg – znacznie mniej niż w oku chorym.  Kobie-
ta negowała objawy kataralne, nie zgłaszała gorączki, wydzieliny 
z nosa, blokady nosa, zaburzeń węchu, wydzieliny na tylnej ścia-
nie nosa ani dolegliwości bólowych. Nie chorowała w przeszłości 
na choroby zatok. W badania laboratoryjnych stwierdzono CRP 
15 mg/l, WBC 12,9 k/ul, pozostałe wyniki bez odchyleń od gra-
nic normy. W ramach ostrego dyżuru wykonano endoskopowe 
odbarczenie ropnia podokostnowego. Wykonano uncinektomię. 
W miejscu sitowia przedniego i blaszki papierowatej stwierdzo-
no gładki twór. Zmianę nacięto, uzyskując obfity wypływ treści 
ropnej. Pobrano wymaz na posiew. Po opróżnieniu zawartości 
ropnia w endoskopii uwidoczniono strop oczodołu oraz uciśnięte 
i przemieszczone bocznie obrzęknięte tkanki miękkie oczodołu. 
Ropień zlokalizowany był na granicy sitowia i oczodołu, blasz-
ka papierowata była całkowicie zniszczona przez proces zapalny. 
Otwarto zatokę szczękową nie stwierdzając patologii w jej świetle.  
Włączono empirycznie antybotykoterapię o szerokim spectrum 
– amoksycylinę z kwasem klawulanowym 2x1,2 g iv oraz metro-
nidazol 3x500 mg iv. 

Zastosowano także deksametazon dożylnie. Z wymazu wyhodo-
wano gronkowce koagulazoujemne wrażliwe na antybiotyki za-
stosowane w empirycznym leczeniu. Patogenów beztlenowych nie 
wyhodowano. Następnego dnia po zabiegu obrzęk powiek i wy-
trzeszcz gałki ocznej uległ regresji, a 2 dni później wszystkie dole-
gliwości ustąpiły całkowicie. W drugiej dobie wykonano kontrolny 
rezonans magnetyczny oczodołów. Badanie uwidoczniło jamę po 
opróżnieniu ropnia o wymiarach 30x20x15 mm. Zmiany zejścio-
we po ropniu zobrazowano zewnątrzstożkowo i przy mięśniu pro-
stym przyśrodkowym. Gałki oczne w badaniu były w prawidłowym 
ustawieniu, bez cech wytrzeszczu. Nerwy wzrokowe i ściany gałek 
opisano jako niepogrubiałe. Rekonsultacja okulistyczna odbyła się 
w dobach 2. i 5. Ostatnia ocena okulistyczna poza nieznacznie szer-
szą szparą powiekową po lewej nie stwierdziła odchyleń w badaniu 
okulistycznym. Pacjentkę wypisano do domu w stanie ogólnym 
i miejscowym dobrym z zaleceniem kontynuowania antybiotyko-
terapii doustnie oraz sterydu donosowego. Hospitalizacja trwała 
6 dni. Pacjentka pozostaje pod kontrolą Poradni Laryngologicznej. 

omóWienie

80–90% przypadków zapaleń tkanek miękkich oczodołu jest po-
wikłaniem zapalenia zatok nosa. Objawy oczodołowych powikłań 
zatokopochodnych zależą od tego, która zatoka spowodowała po-
wikłanie i penetrację do oczodołu. Ropień podokostnowy objawia 
się poprzez obrzęk powiek oka, wytrzeszcz gałki ocznej, ograni-
czenie ruchomości gałki ocznej, zapalenie spojówek lub ból oczo-
dołu. Dodatkowo towarzyszą objawy zapalenia zatok: ból głowy, 
gorączka, blokada nosa, katar, obrzęk policzka [5, 6]. W przypadku 
izolowanego zapalenia zatoki klinowej jedynym objawem może być 
postępujący zanik nerwu wzrokowego [7]. Diagnostyka opiera się 
na obrazie klinicznym i tomografii komputerowej. Rezonans ma-
gnetyczny jest również przydatny, jednak z uwagi na konieczność 
oceny ścian kostnych zatok i oczodołów badanie tomografii kom-
puterowej wnosi najwięcej informacji do diagnostyki [8, 9, 10, 11]. 
W przeglądzie literatury w powikłaniach zatokowych w posie-
wach dominują z wielką przewagą bakterie tlenowe. Najczęstszym 

oczodołowe dzielimy według klasyfikacji Chandlera na 5 grup. 
Do pierwszej kategorii zaliczone zostały powikłania przedprze-
grodowe, czyli zapalnie tkanek miękkich powieki. Kolejne zaś 
obejmują zapalenia zaprzegrodowe. Do grupy drugiej kwalifikują 
się zapalenia tkanek miękkich oczodołu. Gdy tworzy się ropień 
pomiędzy okostną oczodołu a blaszką papierowatą klasyfikuje-
my przypadek do grupy trzeciej. Czwartym stadium jest ropień 
w obrębie oczodołu. Do kategorii piątej zaliczamy powikłania 
wewnątrzczaszkowe: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej, ropień nadtwardowkowy 
i podtwardówkowy, ropień oraz zapalenie mózgu [4].

opis przypadku

25-letnia kobieta zgłosiła się do SOR z powodu narastającego od 
3 dni wytrzeszczu lewej gałki ocznej oraz obrzęku powiek i po-
liczka lewego. Kilka dni wcześniej pacjentka wróciła z wakacji 
w Turcji. Negowała przebycie urazu. Konsultujący okulista wyko-
nał tomografię komputerową zatok, uwidoczniając patologiczną, 
dobrze ograniczoną masę na granicy sitowia i oczodołu lewego. 
Na poziomie sitowia zmiana miała wymiar 24x20x22 mm, a na 
poziomie oczodołu 14x22x25 mm. Tomografia zobrazowała lizę 
kostną blaszki papierowatej oraz ubytki kostne w obrębie sitowia. 
Cała patologiczna masa, wpuklając się do lewego oczodołu, prze-
mieszczała gałkę oczną wraz z aparatem gałkoruchowym do boku, 
w dół i do przodu. W badaniu okulistycznym stwierdzono lewą 
gałkę oczną w wytrzeszczu, o ograniczonej ruchomości (gałka za-
murowana), a także obrzęk powiek oka lewego i spojówki gałkowej. 
Ostrość wzroku była prawidłowa. Ciśnienie w gałce ocznej wynosiło 
20 mmHg. W oku zdrowym, prawym ciśnienie wewnątrzgałkowe 

ryc. 1.  Pacjentka z ropniem podokostnowym oczodołu lewego przed operacją.
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przegrodowe wymagają hospitalizacji i intensywnego leczenia ze 
względu na ryzyko trwałego uszkodzenia wzroku oraz dalszych 
powikłań do wewnątrzczaszkowych włącznie. W antybiotykote-
rapii stosuje się leki działające na spektrum bakterii tlenowych 
i beztlenowych. Najczęściej łączone są: metronidazol z amoksy-
cyliną i kwasem klawulanowym lub cefalosporyny (cefotakstym, 
ceftriakson) z metronidazolem [3, 4, 8, 13, 15, 16, 17]. W lecze-
niu uzupełniającym przy znacznym obrzęku tkanek oczodołu lub 
zaburzeniach ostrości widzenia stosuje się leki przeciwobrzęko-
we – glikokortykosterydy [12]. Dodatkowo na podstawie obrazu 
tomografii pacjentów kwalifikuje się do leczenia operacyjnego. 
W badaniu Kim i wsp. autorzy twierdzą, że interwencję chirur-
giczną ropnia podokostnowego można podjąć w przypadku za-
burzenia widzenia, podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego 
oraz wytrzeszczu powyżej 5 mm [18]. 

W pracy Tabarino i wsp. kryterium kwalifikującym do chirur-
gicznego leczenia jest nie tylko wytrzeszcz gałki ocznej (powyżej 
4 mm), ale również objętość ropnia (>500 mm3 lub >5% objętości 
oczodołu) przy braku zaburzeń widzenia [19]. O ile jest to możliwe, 
wykonuje się zabiegi o mniejszej inwazyjności, czyli funkcjonal-
ną endoskopową operację zatok [7, 8, 13]. Nie zawsze jest to wy-
starczające lub możliwe i wówczas należy wykonać operację zatok 
z dostępu zewnętrznego. Dostęp mieszany jest wykonywany naj-
częściej wtedy, gdy przyczyna oczodołowych powikłań pochodzi 
od zatoki czołowej [17, 20]. Niekiedy dodatkowo jest wymagana 
dekompresja oczodołu. W opisywanym przypadku tej pracy moż-
liwe było chirurgiczne leczenie drogą endoskopową. W związku 
z tym, że ropnie podokostnowe występują najczęściej u dzieci, 
a operacja kości twarzy dziecka wiąże się z ingerencją w ośrodki 
wzrostu kości twarzoczaszki, ciekawe badanie przeprowadził Sagi 
i wsp. Polegało ono na radiologicznym badaniu cefalometrycznym 
dzieci, które w przeszłości (okres od operacji: 6–13 lat) przebyły 
jednostronną operację zatok z powodu podokostnowego ropnia 
oczodołu. W analizie nie stwierdzono różnic we wzroście twarzo-
czaszki po stronie operowane i nieoperowanej [21].

patogenem są bakterie z grupy Staphylococcus [3, 4, 12]. Czę-
stym hodowanym drobnoustrojem jest również Streptococcus 
viridans [4, 13, 14, 15, 16]. Patogenem wyhodowanym w posie-
wach opisywanej w pracy pacjentki był także gronkowiec. Należy 
pamiętać, że powikłania zatokowe mogą być dodatkowo spowo-
dowane infekcjami grzybiczymi. Aspergillus jest najczęściej wy-
stępującym grzybiczym patogenem w posiewach powikłanych za-
paleń zatok [7, 9]. Choroby ogólnoustrojowe, zwłaszcza cukrzyca 
i stany obniżonej odporności organizmu, sprzyjają występowaniu 
powikłań zarówno bakteryjnych, jak i grzybiczych. Powikłania za-

ryc. 2. i 3.  Ropień podokostnowy lewego oczodołu w TK zatok. 

ryc. 4.  Kontrolny rezonans magnetyczny w drugiej dobie po zabiegu.
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Wnioski

1.  Brak podmiotowych i przedmiotowych objawów zapalenia zatok przy-
nosowych nie wyklucza tej przyczyny ropnia podokostnowego oczodołu.

2.  Szybka diagnostyka obrazowa oraz pilne endoskopowe odbar-
czenie ropnia zapobiegają trwałej utracie wzroku i dalszym 
ubytkom neurologicznym. W leczeniu chirurgicznym dostęp 
endoskopowy powinien być pierwszym wyborem.

Rokowanie w przypadku powikłań oczodołowych zależy od rodzaju 
powikłania. Zmiany przedprzegrodowe nie wymagają bezwzględ-
nej hospitalizacji i kończą się pomyślnie. Ropnie podokostnowe 
i oczodołowe mogą doprowadzić do trwałej utraty wzroku, jeżeli 
nie zostaną szybko odbarczone. 

Trwałe uszkodzenia wzroku występują częściej, gdy przyczyną 
ropnego zapalenia zatok jest zębopochodna [22], natomiast powi-
kłania wewnątrzczaszkowe są stanami zagrożenia życia. 
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