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SUMMARY
During last decades Draf III procedure gained popularity in treatment of 
different pathologies of the frontal sinus such as chronic sinusitis or benign 
tumors. We present a series of 10 patients treated with this procedure from 
a 2 year-period. 
Indications included: chronic rhinosinusitis – four patients, frontal sinus mu-
cocele – four patients (one with destruction of the posterior table), osteoma 
– one patient (stage 3 according to Kennedy’s grading system), and inverted 
papilloma – one patient (Krouse T3 lesion). Observation period ranged from 
4 months to 2 years.
Results: There were no early complications. Gradual narrowing of the created 
ostium was observed in all of the patients. This led to total obstruction in two, 
and stenosis (not allowing for passing with 4 mm endoscope) in another two 
patients. The patient after inverted papilloma removal showed no recurrence 
in 11 months follow-up.
Conclusion: Draf III procedure is alternative for external approach that can 
be used for treatment of chronic rhinosinusitis and benign frontal sinus tumors 
of different size. 
Hasła indeksowe: chirurgia endoskopowa zatoki czołowej, operacja Drafa, ope-
racja Lothropa, zatoka czołowa, zapalenie zatok czołowych.
Key words: Draf procedure, endoscopic frontal surgery, frontal sinus, frontal si-
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Wewnątrznosowa technika otwarcia zatok czoło-
wych (Draf III) zapewnia szerokie połączenie obu zatok 
czołowych z jamą nosa. Podczas zabiegu usunięta 
zostaje obustronnie przednio-górna część małżo-
win nosowych środkowych, grobla nosa, górna część 
przegrody nosa, część przegrody międzyzatokowej, 
częściowo dolna ściana zatoki czołowej oraz tzw. 
dziób czołowy [1]. Wprowadzenie i dalszy rozwój tej 
metody było możliwe dzięki stopniowemu udoskona-
laniu narzędzi frezujących, obrazowania za pomocą 
mikroskopu i endoskopów, tomografii oraz nawigacji 
komputerowej.

Zastosowanie tej techniki przedstawił w 1991 r. 
Wolfgang Draf [2]. Analogiczny dostęp opisał Gross 
(1995) [3], nazywając go „zmodyfikowaną endoskopową 
operacją Lothropa”, w nawiązaniu do operacji o po-
dobnym zakresie wykonanej z dostępu zewnętrznego 
i opisanej przez Lothropa w 1915 r [4]. Dotychczas 
najczęstszym wskazaniem do tego zabiegu było prze-
wlekłe zapalenie zatok czołowych oporne na leczenie 
innymi sposobami. W ostatnich latach podejmowane 
są coraz częściej udane próby zastosowania dostępu 
Draf III do usuwania zmian łagodnych zatoki czołowej, 
jak kostniaki czy brodawczak odwrócony. 

Technika ta może być stosowana w wielu przy-
padkach zamiast operacji osteoplastycznej zatoki 
czołowej (z dostępu zewnętrznego), której wadami są 
blizny i niedoczulica okolicy czołowej, brak możliwości 
bezpośredniej kontroli operowanej zatoki i w efekcie 
konieczność powtarzania badań tomografią kompu-
terową (TK). 

Jeszcze do niedawna uważano, że nie jest moż-
liwe usuwanie zmian zatoki czołowej znajdujących 
się bocznie do blaszki papierowatej (w płaszczyźnie 
strzałkowej) z dostępu wewnątrznosowego. Donie-
sienia Seilingberlinga i Wormalda udowadniają, że 
przy zastosowaniu nawigacji komputerowej istnieje 
możliwość usuwania zmian wypełniających nawet 
całą zatokę czołową [5]. Należy jednak pamiętać, że 
u niektórych pacjentów warunki anatomiczne unie-
możliwiają szerokie otwarcie zatoki czołowej od strony 
nosa [6]. Podstawowym ograniczeniem anatomicznym 
jest mały wymiar przednio-tylny zachyłka czołowego 
(poniżej 5 mm) przy dziobie czołowym o małej grubości 
(brak możliwości poszerzania ujścia). Mały wymiar 
zachyłka nie tylko uniemożliwia bądź znacznie utrud-
nia dostęp do wnętrza zatoki, ale również sprzyja 
zarastaniu wytworzonego ujścia [7, 8].
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Cel, materiał i metody
W pracy przedstawiono wyniki leczenia 10 pacjen-
tów operowanych w Klinice Otolaryngologii WUM od 
w okresie od lutego 2008 do stycznia 2010 r. 

Wskazaniem do zabiegu były:
1. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PPZP) 

– 4 pacjentów: w tym dwóch z silnymi bólami głowy. 
Średnia ilość uprzednio wykonanych operacji zatok 
wynosiła w tej podgrupie 4,5.

2. Mukocele zatoki czołowej – 4 pacjentów, 
w tym: 

– jeden z destrukcją tylnej ściany zatoki, po wcześ-
niejszej operacji Lyncha, 

– jeden po wcześniejszym zaopatrzeniu płynotoku 
jatrogennego w okolicy zachyłka czołowego podczas 
chirurgii endoskopowej zatok (z powodu PZZP), 

– dwóch z mukocele jako późnym następstwem 
urazu okolicy czołowej ze złamaniem przedniej i tylnej 
ściany zatoki.

3. Rozległy kostniak zatoki czołowej – 1 pacjent – 3 
stadium w klasyfikacji Chiu i Kennedy’ego (Ryc. 1).

4. Brodawczak odwrócony – 1 pacjent – T3 wg kla-
syfikacji Krouse’a (Ryc. 2).

W całej grupie najmniejszy wymiar przednio-tylny 
zachyłka czołowego przed zabiegiem wynosił około 7 
mm. 

Zabiegi wykonywano w znieczuleniu ogólnym za 
pomocą prostej frezy (3 pacjentów), i/lub shavera XPS 
2000 firmy Medtronic oraz zagiętych frez diamentowych 
(150 i 550). U części pacjentów do usuwania kości 
stosowano też kleszcze Kerrisony. W okresie poope-
racyjnym stosowano antybiotykoterapię osłonową, 
intensywne płukanie jam nosa solą fizjologiczną, na-
stępnie ogólną sterydoterapię (u większości pacjentów) 
oraz miejscową.

Czas obserwacji po zabiegu wahał się od 4 miesięcy 
do 2 lat po operacji.

Wyniki 
W grupie badanej nie stwierdzono poważnych wczes-
nych powikłań. 

Do późnych powikłań należało stopniowe zwężanie 
się wytworzonego ujścia zatoki, co u dwóch pacjentów 
doprowadziło do jego całkowitego zamknięcia.

Jedna z pacjentek była reoperowana z powodu 
stopniowego zarastania wytworzonego ujścia ziarniną. 
Podczas reoperacji stwierdzono, że powstawała ona 
wokół pozostawionych fragmentów kostnych (dwa nie-
zależne ogniska). Po usunięciu ziarniny i fragmentów 
kostnych ujście zagoiło się i nie zarasta. 

Paradoksalnie pacjenci z zarośnięciem ujścia 
w naszej grupie badanych nie odczuwają dolegliwości 
w przebiegu obserwacji ponad 6 miesięcy. Z kolei jeden 
z chorych z szerokim, drożnym ujściem zatoki czołowej 
nadal zgłasza nasilone bóle głowy, mimo że w ocenie 
endoskopowej uzyskano całkowite ustąpienie polipów, 
cech stanu zapalnego. 

Ryc. 1. Kostniak zatoki czołowej: TK przed operacją oraz zdję-
cie ujścia i wnętrza zatok czołowych 4 miesiące po operacji
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Stabilne zwężenie (czas obserwacji powyżej 1,5 
roku) wytworzonego ujścia uniemożliwiające wejście do 
zatok czołowych endoskopem średnicy 4 mm stwier-
dzono u 2 pacjentów.

U pacjenta z kostniakiem zatoki czołowej guz usu-
nięto doszczętnie, po wcześniejszym zmniejszeniu frezą 
i rozfragmentowaniu. Wygojone ujście (4 miesiące po 
operacji) jest szerokie i pozwala na pełną kontrolę zatok 
(Ryc. 1). Pacjent po usunięciu brodawczaka odwrócone-
go nie wykazuje cech wznowy podczas 11 miesięcznej 
obserwacji (Ryc. 2).

Omówienie
Częstość całkowitego zarośnięcia wytworzonego ujścia 
zatoki w piśmiennictwie wynosi około 20% [7, 9]. Za-
obserwowano, że wytworzone ujście ma tendencje do 
stopniowego zwężania się (u pacjentów z przewlekłym 
zapaleniem zatok przynosowych średnio o 33% po-
wierzchni wyjściowej w ciągu pierwszego roku obser-
wacji), dlatego im szersze ujście zostanie wytworzone 
podczas operacji, tym mniejsze ryzyko całkowitego 

zarośnięcia [10]. Niekorzystnym czynnikiem progno-
stycznym, sprzyjającym jego zarastaniu jest obecność 
śluzu bogatego w eozynofile (eosinophilic mucus) [10]. 
Według Wormalda znaczenie dla utrzymania drożności 
wytworzonego ujścia może mieć częste, intensywne 
płukanie nosa solą fizjologiczną [11] . W naszej grupie 
u jednej pacjentki zarośnięcie ujścia można wiązać ze 
słabą współpracą (niezgłaszanie się na wizyty kontrol-
ne i niestosowanie się do zaleceń, przede wszystkim 
odnośnie płukania nosa solą fizjologiczną). U obydwu 
pacjentów z zarośnięciem ujścia oraz obydwu z jego 
zwężeniem pierwotnie wytworzono stosunkowo wą-
ski drenaż nieobejmujący w pełni ujścia naturalnego 
jednej z zatok czołowych. Czynnikiem ograniczającym 
stosowanie omawianej techniki jest niestety wysoka 
cena narzędzi i brak adekwatnej refundacji kosztów 
zabiegu przez NFZ. 

Wnioski
Dostęp Draf III do zatoki czołowej stanowi w wybranych 
przypadkach obiecującą alternatywę wobec operacji 
zatoki czołowej z dostępu zewnętrznego.
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