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Summary
Introduction. Cerebrospinal fl uid rhinorrhea is a result of a damage to bones and dura mater of the anterior cranial fossa base. 
In more than 90% it is of trauamatic etiology. Aim. The aim of the study was to present a case of a 23 year old female patient 
with post-traumatic rhinorrhea. Cerebrospinal fl uid rhinorrhea occured as a result of unintentional damage of cribriform 
plate of the ethmoid bone on the right side when the patient was opening a box of cosmetic with the use of a screwdriver. 
Material and methods. Two days after the accident she was admitted to our Department with apparent cerebrospinal fl uid 
rhinorrhea and forehead headache. Radiological and laboratory testing were performed, than she was consulted by a neurolo-
gist and a neurosurgeon. It was decided to introduce conservative management in the ENT department. Results. During 24 
days of hospitalization with medical management including avoidance of activities that increased the intracranial pressure, 
head elevation and antibiotics the cerebrospinal fl uid rhinorrhea decreased and ceased. This was confi rmed by physical 
examination, nasal endoscopy, radiological studies and neurosurgical consultation. Conclusions. After more than 3 months 
of follow-up, there was no evidence of rhinorrhea.
H a s ł a  i n d e k s o w e :  pourazowy płynotok nosowy
K e y  w o r d s :  Post-Traumatic Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea
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WSTĘP

Płynotok nosowy jest wynikiem powstania połą-
czenia między przestrzenią podpajęczynówkową za-
wierającą płyn mózgowo-rdzeniowy a przestrzenia-
mi zatok przynosowych bądź jam nosa, wysłanych 
błoną śluzową. Stan ten jest skutkiem uszkodzenia 
w różnych mechanizmach struktur kostnych i opony 
twardej podstawy przedniego dołu czaszki. Naj-
groźniejszymi, zagrażającymi życiu następstwami 
są wstępujące infekcje wewnątrzczaszkowe, m.in. 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz odma 
i ciasnota wewnątrzczaszkowa. Powszechnie przy-
jęta obecnie klasyfi kacja płynotoków nosowych 
opiera się na mechanizmie ich powstawania, jest 
też istotna dla wyboru właściwej metody leczenia. 
Wyróżniany jest płynotok pourazowy (96% przy-
padków) i płynotok bez związku z urazem (4%). 
W pierwszej grupie mieszczą się przypadki powy-
padkowe (80%) i urazy jatrogenne (16%), zarówno 

powikłania po procedurach neurochirurgicznych, 
jak i rynologicznych. Druga grupa obejmuje przy-
padki z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym 
(nowotwory wewnątrzczaszkowe, wodogłowie, ła-
godne nadciśnienie śródczaszkowe) oraz z prawid-
łowym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym (wady 
wrodzone, nowotwory podstawy czaszki, procesy 
erozyjne podstawy czaszki, idiopatyczne). Ważny 
jest też podział w zależności od czasu, w jakim 
płynotok ujawnia się po przebytym urazie; może to 
być płynotok natychmiastowy, ujawniający się do 48 
godzin od urazu, płynotok wczesny do 1 miesiąca, 
płynotok późny po około 3 miesiącach, płynotok 
odległy ujawniający się po wielu miesiącach lub 
latach [1, 2].

Mimo zrozumiałych mechanizmów powstawania 
płynotoku, jego szybkie rozpoznanie może nastręczać 
trudności w codziennej praktyce lekarskiej, szczegól-
nie w nietypowych przypadkach, takich jak opisany 
poniżej.
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OPIS PRZYPADKU

Pacjentka S.M., lat 23 (numer historii choroby 
16098/2007) została przyjęta na Oddział Otolaryn-
gologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego 
w Warszawie w dniu 26.11.2007 r. w ramach ostrego 
dyżuru laryngologicznego. Niecałe dwie doby wcześ-
niej, w sposób niezamierzony, w czasie pracy w za-
kładzie fryzjerskim, pacjentka otwierając opakowanie 
kosmetyku wbiła sobie śrubokręt do prawej jamy nosa. 
Bezpośrednio po zdarzeniu zgłosiła się na ostry dy-
żur laryngologiczny innego szpitala, gdzie w trakcie 
konsultacji rozpoznano zranienie prawej małżowiny 
nosowej dolnej; badanie RTG zatok przynosowych nie 
uwidoczniło patologii. Pacjentce zlecono antybiotyk 
doustny (Amoksycylina z kwasem klawulanowym 
w dawce 2 g/dobę) i wypisano do domu. Po kilku 
godzinach wystąpiły bóle głowy okolicy czołowej 
i okolicy nasady nosa, nasilające się przy pochylaniu 
głowy do przodu; okresowo wyciek wodnistej treści 
z nosa; w godzinach nocnych wystąpiła gorączka do 
38,5˚C. Dolegliwości te nasilały się mimo zastosowa-
nego leczenia.

W chwili zgłoszenia się do tutejszego Szpitala wy-
mienione dolegliwości utrzymywały się. W badaniu 
laryngologicznym stwierdzono zranienie przednie-
go bieguna małżowiny nosowej dolnej prawej oraz 
obrzęk i nieznaczne zawilgocenie błony śluzowej 
jam nosa, bez treści ropnej. Po obkurczeniu śluzówki 
pojawił się wyciek jasnej, klarownej treści z prawej 
jamy nosa. Płyn pobrano do badań laboratoryjnych 
i bakteriologicznych – przed i po wirowaniu płyn był 
wodojasny, opalizujący, stężenie glukozy wynosiło 
1,2 mmol/l (�, w surowicy 5,98 mmol/l), chlorków 
130 mmol/l (n), białka 2,89 g/l (�), nie można było 
oznaczyć liczby krwinek białych; szybki test Slidex 
meningite – Kit 5 – zbyt mało materiału. Konsultujący 
neurolog nie stwierdził czynnego procesu zapalnego 
opon mózgowo-rdzeniowych. W wykonanym badaniu 
CT wysokiej rozdzielczości głowy i zatok przyno-
sowych w trzech płaszczyznach nie uwidoczniono 
ewidentnego, jedynie podejrzane miejsce uszkodzenia 
podstawy przedniego dołu czaszki, będącego źródłem 
płynotoku, nie uwidoczniono odmy śródczaszkowej 
ani innych patologii (ryc. 1). Badania laboratoryjne 
oraz wskaźniki stanu zapalnego bez istotnych od-
chyleń. Na Oddziale pacjentka nie gorączkowała. 
Rozpoznano pourazowy płynotok nosowy; rozpoczęto 
empiryczną antybiotykoterapię: Penicylina krystalicz-
na 27 mln j./dobę, Metronidazol 3x0,5 dożylnie; po-
dano anatoksynę przeciwtężcową. W kolejnym dniu, 
po konsultacji neurochirurgicznej, zdecydowano 
o dalszym postępowaniu zachowawczym i leczeniu 

w warunkach Oddziału Otolaryngologii. Włączono 
Biotrakson w dawce 4 g/dobę, poinstruowano pa-
cjentkę o zaleceniach co do czynności codziennych 
zapobiegających wzrostom ciśnienia płynu mózgo-
wo-rdzeniowego. W kolejnych dobach hospitalizacji 
uzyskano zmniejszanie bólów głowy oraz wycieku 
płynu mózgowo-rdzeniowego. Kontrolne CT głowy 
w 8. dobie – bez cech odmy śródczaszkowej. Również 
w tym dniu uzyskano wynik posiewu płynu mózgo-
wo-rdzeniowego (pobranego w trakcie wykapywania 
przez nos): Staphylococcus epidermidis, Klebsiella 
oxytoca; włączono zgodnie z antybiogramem Ci-
profl oksacynę. Po kilku minutach trwania wlewu 
kroplowego wystąpiła reakcja uczuleniowa w postaci 
obrzęku i zaczerwienienia kończyny z wkłuciem 
dożylnym oraz uczucie duszności. Wlew przerwano, 
podano leki przeciwhistaminowe z dobrym skut-
kiem. W 9. dobie wykonano endoskopię jam nosa, nie 
uwidaczniając miejsca uszkodzenia blaszki sitowej, 
jedynie nadmierne zawilgocenie w stropie prawej 
jamy nosa. Zlecono antybiotyk aminoglikozydowy, 
celowany, w postaci kropli do nosa. Po 14 dniach po-
bytu płynotok w spoczynku ani przy próbie Valsalvy 
nie występował. Zgodnie z zaleceniem neurochirurga 
pacjentka nadal pozostawała pod obserwacją na tu-
tejszym oddziale; po 24 dniach hospitalizacji została 
wypisana do domu, w stanie ogólnym i miejscowym 
dobrym, bez śladu płynotoku.

Do dnia 31.03.2008 roku u pacjentki nie nastąpił 
nawrót płynotoku, nie pojawiły się objawy zapalenia 
opon mózgowo-rdzeniowych.

Ryc. 1. Prawdopodobne miejsce uszkodzenia (strzałka) 
podstawy przedniego dołu czaszki w okolicy prawej rynienki 
węchowej. Wielkość końca wprowadzonego narzędzia 
wynosiła około 3x1 mm
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OMÓWIENIE

Opisany rzadki przypadek bezpośredniego, poura-
zowego, powypadkowego płynotoku nosowego jest 
przykładem nietypowego, na pozór niepodejrzanego, 
choć wymagającego czujności zdarzenia, z którym 
może się spotkać lekarz ostrego dyżuru laryngologicz-
nego. Postawienie prawidłowego rozpoznania miało tu 
znaczący wpływ na dalszy przebieg choroby, mimo to 
sytuacje opóźnionego rozpoznania podobnych przy-
padków opisywane są w literaturze [3, 4]. Zranienie 
opony twardej brudnym, pokrytym rdzą (według relacji 
pacjentki) narzędziem wiązało się z wysokim ryzykiem 
rozwoju zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Z tego 
względu, mimo spotykanego w literaturze stawiania 
w wątpliwość celowości empirycznej antybiotyko-
terapii osłonowej, została ona zastosowana [5–7, 9]. 
Przy interdyscyplinarnym podejściu – otolaryngolog, 
neurolog, neurochirurg – możliwe było przyjęcie po-
stawy wyczekującej i zastosowanie leczenia zacho-
wawczego. Elementem leczenia zachowawczego jest 
drenaż lędźwiowy, stosowany od razu bądź po kilku 
dniach utrzymywania się płynotoku. Mimo korzystne-
go działania obniżającego ciśnienie płynu mózgowo-
rdzeniowego, wskazana jest ostrożność ze względu 
na ryzyko powstania odmy wewnątrzczaszkowej, 
wstępującej infekcji wewnątrzczaszkowej, czy bólów 
głowy związanych z nadmiernym spadkiem ciśnienia 
wewnątrzczaszkowego [1, 8]. W omawianym przypad-
ku drenaż nie był stosowany. Podejście zachowawcze 
w przypadku pourazowego, niejatrogenngo płyno-
toku jest metodą uznaną. Różnice dotyczą długości 
trwania takiego postępowania i momentu wkroczenia 
z leczeniem operacyjnym. Wskazania do leczenia 
operacyjnego płynotoku nosowego to niepowodzenie 
leczenia zachowawczego, śródoperacyjne rozpoznanie 
płynotoku jatrogennego, duże ubytki kostne z towarzy-
szącą odmą wewnątrzczaszkową, wyciek idiopatyczny 
czy otwarte pourazowe rany głowy z płynotokiem. 
Niepowodzenie leczenia zachowawczego to termin 
różnie defi niowany; okres, po którym zapada decyzja 
o leczeniu operacyjnym określany jest w szerokim 
zakresie od 8 dni do 6 tygodni [5–7, 9, 10]. Stosowane 
metody operacyjne to techniki wewnątrzczaszkowe 
oraz zewnątrzczaszkowe, obejmujące coraz szerzej 
stosowane techniki endoskopowe.
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