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STRESZCZENIE:    Zespół cichej zatoki (SSS) jest rzadką jednostką chorobową charakteryzującą się jednostronną hipowentylacją oraz niedodmą 
zatoki szczękowej, co może skutkować asymetrią oczu i/lub twarzy, zapadnięciem gałki ocznej, enoftalmią i diplopią.

  W niniejszej pracy przedstawiamy przypadek 21-letniego pacjenta, u którego zostało zaplanowane leczenie orto-
gnatyczne z powodu szkieletowej wady zgryzu. Pacjent uskarżał się na problemy z oddychaniem przez nos. Badanie 
TK ujawniło atroficzną zapalną lewą zatokę szczękową (z hipowentylacją), niedrożność lewego kompleksu ujściowo-
przewodowego, skrzywienie przegrody nosowej i przerost lewej małżowiny nosowej dolnej. Ponadto zauważono 
atrofię i asymetrię lewego kompleksu jarzmowo-szczękowego z przesunięciem płaszczyzny zgryzowej i zapadnięciem 
lewego policzka oraz nieznaczne przemieszczenie dolnego ograniczenia bocznej ściany lewego oczodołu. 

  Z powodu objawów klinicznych SSS, pacjenci często kierowani są na oddział laryngologiczny lub do okulisty. Diagnosty-
ka zespołu cichej zatoki rozpoczyna się od badania klinicznego i potwierdzana jest badaniami obrazowymi (zazwyc-
zaj TK). Najbardziej charakterystyczny radiologicznie jest obraz redukcji objętości zatoki szczękowej, będącej rezulta-
tem dośrodkowej retrakcji ścian zatoki. Istotne jest przeprowadzenie diagnostyki różnicującej z innymi schorzeniami 
związanymi z enoftalmią. Głównym celem leczenia operacyjnego jest normalizacja napowietrzenia zatoki szczękowej 
poprzez poprawę jej drożności do jamy nosowej, a w niektórych przypadkach także rekonstrukcja dna oczodołu. 

SŁOWA KLUCZOWE:   zespół cichej zatoki, niedodma zatoki szczękowej, hipowentylacja zatoki szczękowej

ABSTRACT:   Silent sinus syndrome (SSS) is a rare entity characterized by ipsilateral chronic hypoventilation and atelectasis of the 
maxillary sinus, which may lead to facial or ocular asymmetry, hypoglobus, enophtalmos and diplopia. 

  In this report, we present a case of a 21-year-old patient scheduled for an orthognathic procedure due to skeletal mal-
occlusion. Patient complained about problems with nasal breathing. CT scans revealed an atrophic, inflamed, hy-
poventilated left maxillary sinus with obstruction of the left ostiomeatal complex, septal deviation and hypertrophy 
of the left interior turbinate. Furthermore atrophic and asymmetrical left zygomaticomaxillary complex with shifting 
of maxillary bite plane and left malar depression accompanied by slightly displaced inferior border of left lateral or-
bital wall was noted. 

  Due to clinical symptoms of SSS, patients are often referred to the ears, nose and throat (ENT) department or to the 
ophthalmologist. Silent sinus syndrome diagnosis begins upon clinical examination and it is confirmed by radiologi-
cal imaging (usually CT). The most characteristic radiological finding is maxillary sinus volume reduction as a result 
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WYKAZ SKRÓTÓW: 

SSS – silent sinus syndrome; zespół cichej zatoki
CT – computed tomography; tomografia komputerowa
ENT – ears, nose and throat; otolaryngolog
MR – magnetic resonance; rezonans magnetyczny
FESS – functional endoscopic sinus surgery; chirurgia endos-
kopowa zatok przynosowych
BSSO – bilateral sagittal split osteotomy; obustronna strzałkowa 
osteotomia żuchwy
CMFS – cranio-maxillo-facial surgeons; chirurdzy szczęko-
wo-twarzowi
HAG – hyaluronic acid gel; kwas hialuronowy
HFMS – Horner’s syndrome, and facial hemiatrophy; zespół 
Hornera i hemiatrofia twarzy 

WSTĘP:

Pierwszy opis przypadku zespołu cichej zatoki (Silent Si-
nus Syndrome; SSS) został dokonany przez Montgomery-
’ego w 1964 roku. Nazwa SSS została po raz pierwszy użyta 
30 lat później przez Soparkara w celu zidentyfikowania tej 
rzadkiej jednostki chorobowej charakteryzującej się sponta-
niczną enoftalmią z zapadnięciem gałki ocznej i jednostron-
ną przewlekłą hipowentylacją i niedodmą zatoki szczękowej 
[1, 2]. Termin „cicha” odnosi się do powolnego rozwoju tego 
bezbolesnego schorzenia, związanego często z brakiem ob-
jawów nosowych [3]. W wielu przypadkach objawy związane 
z zapaleniem zatok mogą być nieobecne [4]. Zarówno TK, 
jak i MR, pozwalają na zdiagnozowanie SSS, jednak TK le-
piej obrazuje charakterystyczne cechy tego zespołu. Zmiany 
w zakresie policzka są zwykle pierwszym alarmującym ob-
jawem zauważalnym przez innych. Enoftalmia, zapadnięcie 
gałki ocznej i zazwyczaj także zapadnięcie policzka z asyme-
trią twarzy są głównymi oznakami SSS, jednakże mogą wy-
stąpić także inne objawy okulistyczne, takie jak niewyraźne 
widzenie, pionowa diplopia, retrakcja powieki, pseudoptoza, 
niezdolność do całkowitego zamknięcia powiek [5]. W bada-
niu TK można dostrzec: boczną retrakcję małżowiny nosowej 
środkowej, bocznej ściany lejka (który jest niedrożny), ścian 
zatoki i utrzymujące się zaciemnienie zatoki [6]. Niedrożność 
lejka spowodowana jest boczną retrakcją wyrostka haczyko-
watego z jego apozycją. Można dostrzec również powiększe-
nie przewodu nosowego środkowego. Najbardziej charakte-

rystycznym aspektem zespołu cichej zatoki jest dośrodkowa 
retrakcja ścian zatoki do jej światła [4, 7].

Patofizjologia SSS jest niejasna. Jest wiele czynników mogą-
cych prowadzić do niedrożności lejka, np.: polipy nosa, mu-
cocele, boczne skrzywienie przegrody lub małżowiny nosowej. 
SSS prowadzi do hipowentylacji zatoki i akumulacji treści wy-
dzielinowej. Resorpcja gazu powoduje powstanie negatywne-
go ciśnienia. Skutkami tego są: osteopenia, remodeling kości 
i retrakcja ścian zatoki [1, 6]. 

Objawy tego symptomu pojawiają się głównie w czwartej de-
kadzie życia. Nie ma preferencji płci, jednak zauważa się nie-
znaczną preferencje dotycząca prawej zatoki szczękowej (57% 
przypadków) [8]. 

Ryc. 1.  Widoczna lewa powieka z zapadnięciem gałki ocznej i enoftalmią oraz 
zapadnięcie lewego policzka (widok z przodu). 

of inward retraction of the sinus walls. It is important to perform differential diagnosis, taking into consideration oth-
er conditions that present with enophtalmos. The main goal of surgical treatment is to normalize the ventilation of 
maxillary sinus by improving its drainage toward the nasal cavity and, in selected cases, restoration of the orbital floor. 

KEYWORDS:  silent sinus syndrome, maxillary sinus atelectasis, maxillary sinus hypoventilation
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Z powodu trudności w wykonaniu diagnostyki różnicowej, 
należy brać pod uwagę wiele innych schorzeń mogących po-
wodować enoftalmię. Głównym celem leczenia jest normali-
zacja napowietrznienia zatoki szczekowej poprzez poprawę 
drożności jamy nosowej i rekonstrukcja dna oczodołu, nor-
malizująca położenie gałki ocznej [6]. Obecnie procedura 
Caldwell-Luca nie jest często wykonywana. Usuwanie nie-
drożności w celu uzyskania pozytywnego ciśnienia jest prze-
prowadzane przy użyciu chirurgii endoskopowej zatok przy-
nosowych (FESS) z uncinektomią i antrostomią. Technika ta 
pozwala zachować struktury szczękowe [9]. 

OPIS PRZYPADKU:

21-letni pacjent został zakwalifikowany do zabiegu ortogna-
tycznego z powodu szkieletowej wady zgryzu (ryc.1). Pa-
cjent przez wiele lat był przygotowywany ortodontycznie do 
leczenia operacyjnego (ryc.2). Przez ten czas zdiagnozowa-
no u niego ciężką niedrożność nosa. Skala NOSE i badanie 
endoskopowe potwierdziły skrzywienie przegrody, powięk-
szenie lewej małżowiny nosowej dolnej i zmniejszoną zdol-
ność oddychania przez nos. W tym przypadku u pacjenta 
zespół został nazwany syndromicznym-SSS z powodu wy-
stępowania zespołu cichej zatoki i dodatkowo ciężkiej wady 
szkieletowej zębowo-twarzowej. Z powodu znacznej atrofii 
w części środkowej twarzy, rzekomej egzoftalmii, zaplano-
wano zmodyfikowaną osteotomię Lefort II w celu nie tylko 
uzyskania prawidłowej okluzji, ale także odzyskania harmonii 
twarzy, redukcji problemu utrudnionego oddychania przez 
nos i polepszenia ogólnej jakości życia pacjenta. Badanie TK 
ujawniło atroficzną, zapalną lewą zatokę szczękowa (z hipo-
wentylacją), niedrożność lewego kompleksu ujściowo-prze-
wodowego, skrzywienie przegrody nosowej i hipertrofię le-
wej małżowiny nosowej dolnej (ryc.3). Ponadto zauważono 
atrofię i asymetrię lewego kompleksu jarzmowo-szczękowego 
z przesunięciem płaszczyzny zgryzowej z zapadnięciem lewe-
go policzka oraz nieznaczne przemieszczenie dolnego ogra-
niczenia bocznej ściany lewego oczodołu. Zebrana dokumen-
tacja medyczna nasunęła podejrzenie SSS. Pacjent uskarżał 
się na problemy z oddychaniem przez nos. Nie dostrzeżono 
jednak objawów okulistycznych, takich jak nieostre widzenie 
czy widzenie podwójne.

Podczas przygotowywania do zabiegu leczenie zostało po-
dzielone na trzy etapy operacyjne. Po intubacji nosowo-
-tchawiczej i ustabilizowaniu rurki intubacyjnej do czoła 
pacjenta, rozpoczęto zabieg. Pierwszy etap obejmował kilka 
procedur wewnątrznosowych, takich jak FESS lewego kom-
pleksu ujściowo-przewodowego, septoplastykę po stronie 
lewej z konchoplastyką. Następnie wykonano zmodyfiko-

waną osteotomię Lefort II części środkowej twarzy z dojścia 
wewnątrzustnego i obustronnej kantotomii przezspojów-
kowej. Przeszczep kostny z lewego talerza kości biodro-
wej został użyty w celu ustabilizowania fragmentu części 
środkowej twarzy w nowym położeniu po jej osteotomii. 
Po rekonstrukcji dna obydwu oczodołów po ich planowej 
osteotomii i umieszczeniu resorbowalnych płyt oczodoło-
wych, wykonano protruzje całego kompleksu środkowego 
twarzy o 5 mm i wykonano osteosyntezę stabilną z użyciem 
minipłytek i śrub tytanowych. Trzeci etap operacji polegał 
na wykonaniu obustronnej strzałkowej osteotomii żuchwy 
(BSSO) w celu uzyskania prawidłowego zgryzu i płaszczy-
zny okluzyjnej. 

Ryc. 2.  Widoczna atrofia lewego kompleksu ujściowo-przewodowego (projekcja 
półosiowa).

Tab. I.  Najczęściej prezentowane objawy SSS. Na podstawie przedstawionego 
przypadku i artykułów: [1, 3, 4, 9].

OBJAWY LARYNGOLOGICZNE Wydzielina z nosa.
Skrzywienie przegrody nosowej.
Niedrożność nosa.
Mniejsza zdolność oddychania przez nos.

OBJAWY OKULISTYCZNE Enoftalmia.
Zapadnięcie gałki ocznej.
Nieprawidłowe widzenie.
Niezdolność całkowitego zamknięcia powiek.
Ograniczenie spojrzenia.
Diplopia.

INNE OBJAWY Bóle głowy.
Ból twarzy (rzadko).
Retrakcja powiek.
Pogłębienie górnej bruzdy oczodołowej.
Zapadnięcie policzka.
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Zabieg i okres pozabiegowy przebiegał bez powikłań. Pacjent 
otrzymywał steroidy donosowo oraz miał przepłukiwane jamy 
nosowe i zatoki środkiem izotonicznym. Po trzech miesiącach 
wykonano kontrolną endoskopię jamy nosowej i TK. W obsza-
rze operowanym nie stwierdzono akumulacji wydzieliny oraz 
tkanek w stanie zapalnym. Kompleks ujściowo-przewodowy 
pozostawał drożny. Pacjent nie zgłaszał problemów związanych 
z niedrożnoscią jamy nosowej. W przedstawionym przypad-
ku sukces terapeutyczny zespołu cichej zatoki został uzyskany 
dzięki zespołowemu podejściu chirurgów szczękowo-twarzo-
wych (CMFS) i otolaryngologów (ENT). 

DYSKUSJA:

Z powodu prezentowanych objawów klinicznych (tab. 1), 
kiedy pojawia się bezbolesna asymetria oczu i/lub twarzy, 
czasem z towarzyszącą diplopią, pacjenci są zwykle kie-
rowani na oddział laryngologiczny lub okulistyczny. Ba-
danie fizykalne ujawnia współistniejące objawy w obrębie 
twarzy, takie jak retrakcja górnej powieki; pogłębienie się 
górnej bruzdy oczodołowej i zapadnięcie okolicy policzka. 
Ostrość widzenia jest zazwyczaj w normie, podobnie jak 
ruchy gałek ocznych, jednakże czasem nieprawidłowości 
w tym zakresie mogą powodować diplopię [3, 4, 10]. Istnieje 
znacząca korelacja pomiędzy stopniem redukcji objętości 
zatoki szczękowej a manifestacją kliniczną SSS [11]. W nie-
których przypadkach mogą występować objawy związane 
z zapaleniem zatok [4]. 

Diagnostyka zespołu cichej zatoki rozpoczyna się od badania 
klinicznego i potwierdzana jest radiologicznie. W celu po-
twierdzenia diagnozy, rekomendowane jest obrazowanie za-
tok przynosowych przy użyciu tomografii komputerowej (TK), 
jednakże można także użyć rezonansu magnetycznego (MR), 
aczkolwiek TK lepiej obrazuje struktury kostne. Najbardziej 
charakterystyczny radiologicznie (Tab. 2) jest obraz redukcji 
objętości zatoki szczękowej, będący rezultatem dośrodkowej 
retrakcji ścian zatoki. Wzrost objętości oczodołu i przewodu 
nosowego środkowego jest również skutkiem przemieszcze-
nia ścian zatoki. Dno oczodołu jest przemieszczone w kierun-
ku dolnym i zwykle cieńsze niż normalnie. Pozostałe ściany 
kostne zatoki mogą być cieńsze, nieznacznie pogrubione, lub 
pozostawać bez zmian. Zatoka w większości przypadków jest 
atroficzna, choć może być też całkowicie rozwinięta, lecz za-
wsze zmieniona. Kompleks ujściowo-przewodowy pozostaje 
niedrożny. Wyrostek haczykowaty jest także przemieszczony 
i cieńszy, co jest efektem zamknięcia lejka. Apozycja tego wy-
rostka jest przeciwna do dolno-środkowej strony ściany oczo-
dołu. Przewód nosowy środkowy jest powiększony z boczną 
retrakcją małżowiny nosowej środkowej. Endoskopia jamy nosa 

jest także efektywnym narzędziem obrazowania jamy nosowej 
w aspekcie SSS [3, 4, 9, 12]. 

Diagnostyka różnicowa SSS obejmuje: przewlekłe zapalenie 
zatok, niedorozwój zatoki szczękowej, przebyte urazy, następ-
stwa pooperacyjne, a także inne czynniki powodujące eno-
ftalmię, takie jak nowotwory, wrodzona asymetria twarzy, li-
podystrofia twarzy, zespół Parry-Romberg, linijna twardzina, 
nadczynność tarczycy, zespół Hornera i hemiatrofia twarzy 
(HFMS) [9, 10, 13].

Pacjenci z SSS są zazwyczaj leczeni przy użyciu FESS, którego 
celem jest normalizacja wentylacji zatok szczękowych i poprawa 
drenażu. Ważne jest, aby wykonać uncinektomię i powiększe-
nie ujścia zatoki szczękowej bardzo ostrożnie, bez uszkodzenia 

Ryc. 3.  Przedzabiegowe skany tomografii komputerowej (TK) z widoczną 
asymetrią oraz atrofią lewej zatoki szczękowej i całego kompleksu 
jarzmowo-szczękowego z akumulacją wydzieliny w lewej zatoce.

Tab. II.  Objawy radiologiczne SSS. Na podstawie przedstawionego przypadku 
i artykułów: [1,3,4,9].

RADIOLOGICZNIE Zmętnienie zatoki szczękowej.
Hipoplastyczna lub całkowicie rozwinięta zatoka 
szczękowa.
Implozja jamy zatoki szczekowej.
Zamknięcie kompleksu ujściowo- przewodowego.
Przemieszczenie dna oczodołu w kierunku dolnym.
Dośrodkowe przesunięcie przyśrodkowej i górnej ściany 
zatoki szczękowej. 
Apozycja i często zmniejszenie grubości.wyrostka 
haczykowatego 
Przewlekłe zapalenie błony śluzowej
Zwiększona wklęsłość bocznych ścian  
jamy nosowej
Powiększenie przewodu nosowego środkowego
Pneumatyzacja małżowiny nosowej
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do gałki ocznej kwasu hialuronowego (w dawce 2 ml) mogą 
być stosowane w leczeniu enoftalmii, jednakże dystrybucja 
żelu w oczodole powinna być obrazowana przez funkcjonalną 
TK. Na uwagę zasługuje fakt, że enoftalmia częściowo po-
wróciła po 22 miesięcach po iniekcji, jednak po ponownym 
wstrzyknięciu HAG uzyskano pozytywny wynik. Funkcjonal-
na (kinetyczna) tomografia komputerowa wizualizuje rozkład 
HAG w oczodole [15]. Kilty przedstawił również przypadek 
udanego wykorzystania techniki balonowej sinuplastyki do 
leczenia niedodmy zatok szczękowych [16].

WNIOSKI:

Pacjenci z SSS najczęściej kierowani są do okulisty lub laryngo-
loga z powodu, zazwyczaj bezbolesnej, asymetrii twarzy i oczu, 
czasami z podwójnym widzeniem i enoftalmią. Patologicznym 
podłożem tej choroby jest przewlekła hipowentylacja zatoki 
szczękowej. Ważne jest, aby postawić prawidłową diagnozę, 
która opiera się na badaniu klinicznym i radiologicznym przy 
użyciu TK lub MR. Diagnostyka różnicowa jest konieczna do 
potwierdzenia zespołu cichej zatoki i zaplanowania leczenia 
chirurgicznego, którego głównym celem jest normalizacja na-
powietrzenia zatoki szczękowej poprzez poprawę drenażu do 
jamy nosowej. Czasami może być konieczna chirurgiczna re-
konstrukcja dna oczodołu. 

bardzo cieniej przyśrodkowej ściany oczodołu. Jest wskazane, 
aby próbować nie pozostawić gołej kości po usunięciu błony 
śluzowej. Można to zrobić z powodzeniem przy użyciu tępych 
haków i mikrotnących instrumentów [13].

Antrostomia ma pewne ograniczenia, jednakże można ją 
przeprowadzić z powodzeniem. Daje to efekt ponownego 
rozszerzenia zatoki i normalizacji ciśnienia, co prowadzi do 
redukcji enoftalmii. Szeroka antrostomia zapobiega przy-
szłym ponownym niedrożnościom [3]. W wielu przypadkach 
septoplastyka może być konieczna [10]. Dno oczodołu może 
być rekonstruowane zazwyczaj u pacjentów z diplopią, cięż-
kimi deformacjami, albo w sytuacji, gdy zabieg FESS nie jest 
wystarczający. Ta procedura wykonywana jest albo po funk-
cjonalnej chirurgii endoskopowej zatok (ewentualnie w tym 
samym czasie), albo jako procedura dodatkowa odroczona 
[4]. Rekonstrukcja oczodołu może być wykonana z dojścia 
przezspojówkowego lub podrzęskowego i polega na wpro-
wadzeniu siatki tytanowej lub autogennej chrząstki przegro-
dy nosa, rozwarstwionej kości, chrząstki małżowiny usznej 
celem jej aponowania do dna oczodołu [8]. Także dobre wy-
niki można uzyskać przez rekonstrukcję z wykorzystaniem 
implantów Medpor stabilizowanych minipłytkami [14]. Po-
dwójne widzenie w lekkich przypadkach może być leczone 
jedynie przy użyciu pryzmatów i przy pomocy rehabilitacji 
okulistycznej (będącej alternatywą dla chirurgii) [8]. Iniekcje 
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