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STRESZCZENIE:    Celem pracy jest omówienie przypadku torbieli zatoki klinowej z destrukcją kości podstawy czaszki u 62-letniego 
mężczyzny leczonego w Klinice Otolaryngologii PUM. Pacjent zgłosił się do kliniki z powodu silnych dolegliwości 
bólowych głowy, zaburzeń widzenia, przewodzeniowego niedosłuchu ucha lewego oraz spadku masy ciała. 
Dolegliwości o charakterze narastającym trwały od 2 lat. Rozpoznanie mucocele zatoki klinowej lewej z destrukcją 
kości okolicy siodła tureckiego postawiono 2 lata wcześniej, jednak chory nie zgłosił się wówczas na leczenie. W 
wykonanej przy przyjęciu tomografii komputerowej stwierdzono patologiczną masę w zatoce klinowej po stronie 
lewej (o gęstości 48 j.H. i wymiarach ok. 33x25x25mm) powodującą rozległą destrukcję lewej i górnej ściany zato-
ki klinowej z wniknięciem do wnętrza czaszki. W NMR potwierdzono obecność torbieli wielkości 28x24mm, która 
przylegała bezpośrednio do dołu siodła tureckiego i nie penetrowała do mózgowia. Ponadto w badaniach obra-
zowych stwierdzono zmiany o charakterze przewlekłego zapalenie zatok przynosowych z polipami. Pacjent lec-
zony był operacyjnie metodą endoskopową z użyciem nawigacji. Wykonano szeroką marsupializację przedniej 
ściany torbieli zatoki klinowej oraz usunięcie zmian polipowatych z pozostałych zatok. Po zabiegu dolegliwości 
bólowe ustąpiły. W kontrolnym badaniu NMR stwierdzono pogrubienie błony śluzowej sitowia, zatoki klinowej, 
zatok szczękowych oraz komórek sutkowatych po stronie lewej bez cech wgłobienia opon w obrębie operowanej 
okolicy. 

SŁOWA KLUCZOWE:   śluzowiak zatoki klinowej, zniszczenie kości, ból głowy

ABSTRACT:   The aim of this paper is to present the case of a 62-year-old man with a sphenoid sinus cyst with skull base destruc-
tion. He was admitted to hospital with severe headache, visual disturbance, left ear conductive hearing loss, and loss 
of weight. The complaints had been increasing over the last two years. The diagnosis of the sphenoid sinus cyst with 
the sella turcica destruction was established two years ago but the patient refused treatment. On admission, the CT 
revealed a pathological mass in the left sphenoid sinus (density of 48 HU, size of 33x25x25 mm), causing extensive de-
struction of its left and upper walls with penetration into the skull. MRI confirmed the presence of a 28x24-mm cyst 
which was adjacent to the bottom of the sella and did not penetrate to the brain. In addition, the studies revealed 
chronic sinusitis with polyps. The patient was treated by endoscopic sinus surgery under navigation system. Wide 
marsupialization of the frontal wall of the sphenoid sinus cyst and removal of the polypoid changes were carried out. 
Pain subsided after surgery. A control MRI revealed thickening of the mucous membranes of the ethmoid, sphenoid, 
and maxillary sinuses, and the left mastoid cells. Moreover, no evidence of invagination of the meninges within the 
operated area was stated.
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WSTĘP

Torbiel śluzowa (mukocele) zatok przynosowych to twór po-
wstały z zapalnie zmienionego mucoperiosteum, wypełniony 
śluzem i masami złuszczonego nabłonka. Jest zmianą łagodną, 
charakteryzującą się powolnym wzrostem w obrębie zatoki. 
Przebieg często jest bezobjawowy, a w wyniku ucisku nastę-
puję destrukcja otaczających ścian kostnych zatoki [1, 2 ,3, 4, 
5, 6]. Do najczęstszych przyczyn powstania mucocele zalicza 
się: przebyte wcześniej operacje zatok przynosowych, alergię, 
mukowiscydozę, przewlekłe zapalenia, odmienności budowy 
anatomicznej, dysplazję włóknistą, kostniaka, nowotwory zło-
śliwe, przebytą radioterapię raka nosogardła, tętniaka tętnicy 
szyjnej [1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

Najczęstszą lokalizacją mukocele jest rejon czołowo-sitowy 
[1, 2, 4, 9, 14], najrzadziej zatoki klinowe (1–7%) [5, 12, 14]. 
W przypadku mukocele zatok klinowych podstawowym ob-
jawem występującym praktycznie u wszystkich pacjentów jest 
ból głowy. Ból ten może być umiejscowiony w różnych obsza-
rach, przeważnie jednak jest lokalizowany głęboko za gałką 
oczną. W przypadku ucisku na sąsiadujące nerwy (II, III, V1, 
VI) wywołuje zaburzenia ruchomości gałki ocznej, widzenia, 
do ślepoty włącznie[12, 14, 15].

W diagnostyce najbardziej przydatnym badaniem jest tomo-
grafia rezonansu magnetycznego (MR), która najdokładniej 
uwidacznia mucocele, oraz tomografia komputerowa (TK) 
informująca o zaawansowaniu choroby i powstałych destruk-
cjach kostnych [2, 3, 4, 11, 16 ]. Jedyną metodą leczenia są 
operacje z zastosowaniem endoskopowej chirurgii nosa i za-
tok [3, 5, 6, 11, 17, 18].

OPIS PRZYPADKU

Celem pracy jest przedstawienie przypadku 62-letniego męż-
czyzny, który zgłosił się do Kliniki Otolaryngologii PUM z po-
wodu bardzo silnych bólów głowy oraz niedosłuchu w uchu 
lewym. Pacjent był konsultowany w tutejszym ośrodku dwa 
lata wcześniej z powodu bólów głowy i upośledzonej drożno-
ści nosa, rozpoznano u niego wówczas przewlekłe zapalenie 
zatok przynosowych z polipami, w badaniu tomografii kom-
puterowej stwierdzono ponadto zmianę o charakterze torbieli 
w zatoce klinowej lewej. Pacjent nie wyraził wówczas zgody na 
proponowane leczenie operacyjne. Aktualne dolegliwości na-
siliły się około miesiąc przed przyjęciem do szpitala.

W badaniu przedmiotowym stwierdzono odchylenia od nor-
my: skrzywienie esowate nosa zewnętrznego – będące następ-
stwem wcześniejszego urazu, esowato skrzywioną przegrodę 

nosa, upośledzającą obustronnie jego drożność, oraz po stro-
nie lewej – widoczny polip w przewodzie nosowym środko-
wym. W badaniu mikroskopowym ucha lewego stwierdzono 
cechy wysiękowego zapalenia ucha. Badanie audiometryczne 
wykazało w uchu lewym niedosłuch mieszany z rozstępem 
powietrzno-kostnym 25dB, w tympanometrii stwierdzono 
krzywą typu B. Słuch w uchu prawym prezentował cechy 
presbyacusis. Badanie okulistyczne wykazało prawidłowy 
stan narządu wzroku. W wykonanej tomografii komputero-
wej stwierdzono patologiczną masę w zatokach klinowych 
(gęstości 48 j.H., wym. ok. 33x25x25mm). W porównaniu 
z badaniem wykonanym dwa lata wcześniej, wykazano po-
większenie się torbieli z destrukcją przegrody pomiędzy za-
tokami klinowymi z rozległą destrukcją lewej i górnej ściany 
zatoki klinowej oraz wnikanie zmiany do środkowego dołu 
czaszki. Ponadto uwidoczniono pogrubienie błony śluzowej 
w zachyłku zębodołowym lewej zatoki czołowej, w sitowiu 
oraz w zatokach czołowych. Kompleksy ujściowo-przewo-
dowe było obustronnie niedrożne (ryc.1a, b). 

Diagnostykę poszerzono o badanie tomografii rezonansu ma-
gnetycznego. Zostało ono wykonane sekwencjami FSE, SE i GE 
w obrazach T1- i T2-zależnych, sekwencji FLAIR, obrazach 
DWI oraz po podaniu środka kontrastowego, i wykazało w za-
toce klinowej torbiel wielkości 28x24mm, która przylegała bez-
pośrednio do dołu siodła tureckiego. Torbiel nie penetrowała 
do mózgowia. Zauważono również pogrubienie błony śluzowej 
sitowia oraz komórek sutkowatych po stronie lewej (ryc.2a, b) 

Po analizie uzyskanych obrazów, konsultacji neurochirur-
gicznej, podjęto decyzję o przeprowadzeniu zabiegu mar-
supializacji torbieli z dojścia wewnątrznosowego. Za pomo-
cą systemu nawigacji oraz endoskopów wykonano operację 
otwarcia torbieli zatok klinowych z równoczesnym usunię-
ciem zmian zapalnych i polipowatych z jam nosa i zatok przy-
nosowych Z wnętrza torbieli ewakuowano gęstą białą treść 
(ryc.3a, b, c, d).

Wykonano paracentezę błony bębenkowej ucha lewego ewa-
kuując treść surowiczą.

W badaniu histopatologicznym stwierdzono polipy obrzęko-
we i zapalne. Po zabiegu wystąpiły epizody gorączki, w obawie 
przed neuroinfekcją zastosowano poszerzoną odpowiednio an-
tybiotykoterapię. Uzyskano poprawą stanu klinicznego, dole-
gliwości bólowe ustąpiły. W piątej dobie po zabiegu wykonano 
kontrolny rezonans magnetyczny. Stwierdzono stan po odbar-
czeniu torbieli zatoki klinowej: pogrubienie błony śluzowej si-
towia, zatoki klinowej, zatok szczękowych oraz komórek sut-
kowatych po stronie lewej. Nie stwierdzono cech wgłobienia 
opon w obrębie operowanej okolicy. Pacjent w stanie dobrym 
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Ryc. 1. Obraz torbieli w tomografii komputerowej w płaszczyźnie czołowej (a) i strzałkowej (b).

Ryc. 2. Obraz torbieli tomografii rezonansu magnetycznego  w płaszczyźnie osiowej (a) i czołowej (b)

A B

A B

wypisany został do domu w 15. dobie po zabiegu. W badaniu 
kontrolnym po pół roku od leczenia pacjent nie zgłaszał na-
wrotu dolegliwości. 

DYSKUSJA

Torbiele zatok klinowych występują rzadko i stanowią około 
1–7% wszystkich torbieli zatok przynosowych [12, 14]. Jedną 
z przyczyn ich powstania są przewlekłe zapalenia zatok [6, 7, 
9, 10, 11]. Omawiany przypadek wpisuje się w ten schemat, pa-
cjent od lat chorował na przewlekłe zapalenia zatok z polipami.

Dolegliwości bólowe głowy są dominującym objawem w śluzo-
wiakach zatok klinowych [5, 12, 15] i również ten objaw skłonił 
naszego pacjenta do zgłoszenie się do szpitala. 

W diagnostyce obrazowej podstawowym badaniem jest tomo-
grafia komputerowa w płaszczyznach czołowych, z rekonstruk-
cją w płaszczyznach osiowych i strzałkowych. Badanie to naj-
dokładniej uwidocznia zarówno ściany kostne zatok, jak i ich 
destrukcje [1, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16] Wykonanie tomografii re-
zonansu magnetycznego dodatkowo dobrze uwidocznia samą 
zmianę i jej położenie w stosunku do mózgowia. Badania te po-
twierdziły u omawianego chorego rozpoznanie rozległej zmia-
ny, która niszczyła boczną lewą i górną ścianę zatoki klinowej 
oraz ścianę międzyzatokową, i wnikała do wnętrza czaszki. Jako 
metodę operacji wybrano endoskopowy, wewnątrznosowy zabieg 
usunięcia ściany torbieli z szerokim otwarciem ścian przednich 
zatok klinowych, którego głównymi zaletami są mała inwazyj-
ność, niskie ryzyko powikłań, szybkie gojenie [3, 4, 5, 11, 17, 18]. 
Dobry rezultat leczenia, jaki obserwowany był u naszego pacjenta 
stanowi potwierdzenie tego założenia. 
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WNIOSEK

Torbiele śluzowe zatok klinowych stanowią niewielki od-
setek wśród schorzeń, które wymagają leczenia opera-
cyjnego. Poprzez swoją rzadkość stanowią wyzwanie dla 
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operatora. Techniką operacyjną z wyboru w takich przy-
padkach jest endoskopowa funkcjonalna operacja zatok 
przynosowych. Bardzo dobry rezultat leczenia, jaki za-
obserwowano u naszego pacjenta stanowi potwierdzone 
powyższego poglądu.
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