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F
Summary
Introduction. Cases of isolated lesions of the sphenoid sinus are rare. For descriptive purposes, clinicians divide them
into inflammatory and non-inflammatory with prevalence of the former. Symptoms of the sphenoid sinus disease are difficult to characterise, the most common of them being vague headache and visual disturbances. Thorough preoperative
evaluation of the lesion is essential – nasal endoscopy must be performed and computerised tomography or magnetic
resonance imaging results analysed. The purpose of the study is to present the assessment of endoscopic surgery outcome in the own group of patients with isolated sphenoid disease. Material and methods. Clinical data of 22 subjects
were analysed retrospectively. There were 5 patients with bacterial sinusitis, 6 with fungal sinusitis, 4 with allergic
thickening of the mucous membrane with no evidence of bacterial or fungal infection, 2 with mucocele, 1 with sphenoid
osteoma, 1 with inverted papilloma, 1 with a foreign body and 2 with cerebral fluid fistula. Each patient had preoperative nasal endoscopy and CT/MRI imaging performed. Then they underwent endoscopic transnasal sphenoethmoidectomy with removal of the lesion or closure of the fistula. The sphenoid sinus was approached through its front wall.
Results. The patients’ postoperative course was uneventful. They noted improvement in all preoperative symptoms,
except for bilateral oculomotor nerve paralysis in one individual, and were asymptomatic to ophthalmological examination. Conclusions. Isolated lesions of the sphenoid sinus, even very rare tumours like those presented here, can be in
most cases safely approached and removed endoscopically. All risks of the method must be considered prior to the operation. High frequency of fungal sinusitis should be noted.
H a s ∏ a i n d e k s o w e : zatoka klinowa, zatoki przynosowe, endoskopowa chirurgia nosa i zatok
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F
WST¢P
Izolowane schorzenia zatoki klinowej wyst´pujà
rzadko. Ze wzgl´du na etiologi´ dzieli si´ je na niezapalne i zapalne [8, 11]. Nowotwory, jak gruczolak
przysadki, brodawczak odwrócony, rak gruczo∏owy
i guzy naczyniowe oraz wywodzàce si´ z tkanki
kostnej, tworzà t´ pierwszà, natomiast zaka˝enia
bakteryjne i grzybicze drugà, liczniejszà grup´ [7,
11, 23]. Wzajemna relacja omawianych chorób ule-

g∏a zmianie wraz z post´pem leczenia zaka˝eƒ
i upowszechnieniem nowoczesnych technik obrazowania – ostatnio rozpoznaje si´ wi´cej guzów
i mniej stanów zapalnych [18]. Poczàtkowe objawy
choroby zatoki klinowej sà niecharakterystyczne
[11]. Najcz´Êciej wyst´puje ból g∏owy zlokalizowany w okolicy potylicznej lub g∏´boko w oczodo∏ach
[11, 19], towarzyszà mu zaburzenia narzàdu wzroku, zw∏aszcza podwójne widzenie i upoÊledzenie
ostroÊci widzenia [11, 22, 23]. Mogà si´ pojawiç:

Autorzy nie zg∏aszajà konfliktu interesów.
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sp∏ywanie wydzieliny do gard∏a, ból zlokalizowany
w obr´bie twarzoczaszki, pogorszenie funkcji narzàdu wzroku, rzadziej pora˝enia nerwów czaszkowych, ograniczenie dro˝noÊci nosa oraz zawroty
g∏owy [6, 9, 11, 19, 23]. Cz´sto rozpoznanie jest
przypadkowe [8, 11], a zdarza si´, ˝e pierwsze objawy sà manifestacjà powik∏aƒ [3], których powstawanie u∏atwia sàsiedztwo anatomiczne zatoki klinowej, skàd zaka˝enie ∏atwo rozprzestrzenia si´ do
wn´trza czaszki, przechodzi na zatok´ jamistà oraz
na oczodo∏y. Diagnostyka tych chorych obejmuje
badanie endoskopowe jam nosa [11] oraz tomografi´ komputerowà, ewentualnie tomografi´ rezonansu magnetycznego, pozwalajàcà na okreÊlenie charakteru zmiany, jej lokalizacji, a tak˝e relacji do sàsiednich struktur anatomicznych [7, 11, 20]. Wybór
techniki operacji zatoki klinowej zale˝y od zasi´gu
stanu patologicznego i doÊwiadczenia chirurga.
Stosowane dojÊcia zewnàtrznosowe to: operacja
z dost´pu przezszcz´kowego (Pietrantoniego-de Limy) oraz przez komórki sitowe [18], a tak˝e dojÊcie
z wynicowaniem pow∏ok twarzy (midfacial degloving approach) [11] i przez przegrod´ nosowà. Coraz cz´Êciej wykonuje si´ operacje endoskopowe
z dost´pu przeznosowego, przezprzegrodowego
i przez sitowie (sphenoethmoidektomia) [11,
20–22]. Celem pracy jest prezentacja w∏asnego doÊwiadczenia w leczeniu chorych z izolowanymi
stanami patologicznymi zatoki klinowej przy zastosowaniu chirurgii endoskopowej.

Ryc. 1. Tomografia komputerowa, projekcja czo∏owa. Jednolite
zacienienie prawej po∏owy zatoki klinowej (chora nr 5). Stan zapalny o etiologii bakteryjnej

MATERIA¸
Dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej chorych leczonych z powodu izolowanych stanów patologicznych zatoki klinowej
w Klinice Otolaryngologii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie, w okresie od stycznia 2000 r. do wrzeÊnia 2006 roku.
W grupie by∏o 16 kobiet i 6 m´˝czyzn, w wieku od
13 do 79 lat (Êrednia 35,7 lat) (tab. I). U wszystkich
chorych wykonano przed zabiegiem badanie endoskopowe nosa oraz tomografi´ komputerowà zatok
przynosowych. U chorych, u których relacja zmiany patologicznej zlokalizowanej w zatoce klinowej
do sàsiadujàcych struktur anatomicznych by∏a niejasna, wykonano tomografi´ rezonansu magnetycznego. U 13 badanych zmiana by∏a zlokalizowana
w prawej, a u 6 w lewej po∏owie zatoki. Pozosta∏ych 3 chorych mia∏o zmiany obustronne. Do badania nie w∏àczono chorych, u których stany patolo-
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Ryc. 2. Tomografia rezonansu magnetycznego, sekwencja T1,
projekcja czo∏owa. Du˝y kostniak w prawej po∏owie zatoki klinowej (chora nr 2)
giczne znajdujàce si´ w zatoce klinowej rozprzestrzenia∏y si´ do niej z otoczenia. Analizowano objawy, odchylenia od normy w badaniu fizykalnym,
wyniki badaƒ obrazowych, obserwacje Êródoperacyjne oraz wyniki leczenia. U wszystkich pacjentów wykonano endoskopowà sphenoethmoidektomi´, usuwajàc zmiany z zatoki klinowej, a u 2
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Tabela I. Charakterystyka grupy chorych
P∏eç

Wiek

Jednostka

Objawy
chorobowa

Strona

Wynik leczenia

01.

M.

13

infekcja bakteryjna

ból g∏owy, objawy oponowe, zaburzenia widzenia

lewa

02.

K

19

kostniak

prawa

utrwalone obustronne pora˝enie
nerwów okoruchowych
ustàpienie dolegliwoÊci

03.
04.
05.

K
M.
K

25
55
27

lewa
lewa
prawa

ustàpienie dolegliwoÊci
ustàpienie dolegliwoÊci
ustàpienie dolegliwoÊci

06.
07.

K
K

38
18

prawa
prawa

ustàpienie dolegliwoÊci
ustàpienie dolegliwoÊci

08.
09.
10.
11.
12.

K
M.
K
K
K

32
54
40
29
22

obustronne
prawa
prawa
prawa
prawa

ustàpienie dolegliwoÊci
ustàpienie dolegliwoÊci
ustàpienie dolegliwoÊci
ustàpienie dolegliwoÊci
ustàpienie dolegliwoÊci

13.
14.
15.
16.
17.

K
K
K
M.
K

28
32
31
15
59

obustronne
prawa
prawa
prawa
lewa

ustàpienie dolegliwoÊci
ustàpienie dolegliwoÊci
ustàpienie dolegliwoÊci
ustàpienie dolegliwoÊci
nawrót dolegliwoÊci, reoperacja,
ustàpienie dolegliwoÊci

18.
19.

K
K

79
54

prawa
prawa

ustàpienie dolegliwoÊci
ustàpienie dolegliwoÊci

20.
21.
22.

K
M.
M

53
13
50

ból g∏owy, zaburzenia widzenia, obrz´k powieki
oka prawego
torbiel Êluzowa
ból g∏owy, zawroty g∏owy
alergia
ból g∏owy
infekcja bakteryjna
ból g∏owy, sp∏ywanie wydzieliny do gard∏a,
blokada nosa
infekcja grzybicza
ból g∏owy
infekcja bakteryjna
ból g∏owy, sp∏ywanie wydzieliny do gard∏a,
zawroty g∏owy
alergia
ból g∏owy, sp∏ywanie wydzieliny do gard∏a
brodawczak odwrócony ból g∏owy, sp∏ywanie wydzieliny do gard∏a
infekcja grzybicza
ból g∏owy, sp∏ywanie wydzieliny do gard∏a
infekcja grzybicza
ból g∏owy
infekcja bakteryjna
ból g∏owy, sp∏ywanie wydzieliny do gard∏a,
zawroty g∏owy, blokada nosa
infekcja bakteryjna
ból g∏owy, sp∏ywanie wydzieliny do gard∏a
infekcja grzybicza
ból g∏owy, sp∏ywanie wydzieliny do gard∏a
alergia
ból g∏owy
cia∏o obce
ból g∏owy
przetoka samoistna
wyciek p∏ynu z nosa
do przestrzeni
podpaj´czynówkowej
alergia
ból g∏owy, sp∏ywanie wydzieliny do gard∏a
infekcja grzybicza
ból g∏owy, bóle twarzy, wyciek z prawego
przewodunosowego, sp∏ywanie wydzieliny do gard∏a
infekcja grzybicza
zawroty g∏owy, napady padaczkowe
torbiel Êluzowa
bóle g∏owy, wyciek z nosa
przetoka samoistna
wyciek p∏ynu z nosa
do przestrzeni
podpaj´czynówkowej

chorych wykonano plastyk´ opony twardej sposobem underlay. Zatok´ klinowà otwierano grzybkiem Stammbergera przez jej przednià Êcian´.
W czasie zabiegu pobierano materia∏ do badaƒ mikrobiologicznych, a usuni´te tkanki by∏y oceniane
przez patologów.

WYNIKI
W prezentowanej grupie u 5 chorych potwierdzono obecnoÊç stanu zapalnego zatoki klinowej
o etiologii bakteryjnej, u 6 zaka˝enie grzybicze, u 2
torbiel Êluzowà, a u 4 w badaniu cytologicznym
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lewa
ustàpienie dolegliwoÊci
obustronne ustàpienie dolegliwoÊci
lewa
nawrót dolegliwoÊci, reoperacja,
ustàpienie dolegliwoÊci

stwierdzono alergi´ jako przyczyn´ obrz´ku b∏ony
Êluzowej, przy równoczesnym braku wzrostu bakterii lub grzybów (ryc. 1). U jednego chorego rozpoznano kostniaka zatoki klinowej (ryc. 2 i 3), u innego – brodawczaka odwróconego ograniczonego do
Êwiat∏a zatoki klinowej oraz u 1 cia∏o obce (Êrut)
w Êwietle zatoki (ryc. 4). U 2 chorych stwierdzono
przetok´ do przestrzeni podpaj´czynówkowej, zlokalizowanà w obr´bie tylnej Êciany zatoki klinowej.
U wszystkich operowanych uzyskano ustàpienie
dolegliwoÊci sprzed zabiegu. Wyjàtek stanowi∏ chory z bakteryjnym zapaleniem zatoki klinowej, powik∏anym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, u którego ustàpi∏y objawy oponowe, nie uda-
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∏o si´ jednak uzyskaç powrotu czynnoÊci obustronnie pora˝onych nerwów okoruchowych. Badanie
okulistyczne, przeprowadzone miesiàc po zabiegu,
da∏o prawid∏owy wynik u wszystkich pozosta∏ych
chorych. U chorych z p∏ynotokiem stwierdzono nawrót dolegliwoÊci po up∏ywie 4 i 5 miesi´cy. Ponowne zabiegi zamkni´cia przetoki by∏y skuteczne.
U ˝adnego z chorych nie wystàpi∏y powik∏ania zabiegu operacyjnego. Âredni czas hospitalizacji wynosi∏ 5 dni.

OMÓWIENIE
Stany patologiczne ograniczone do zatoki klinowej wynikajà w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci z przewlek∏ego stanu zapalnego, najcz´Êciej o etiologii
bakteryjnej, znacznie rzadziej grzybiczej i alergicznej. Du˝a cz´stoÊç zaka˝eƒ o etiologii grzybiczej obserwowana w niektórych prezentowanych w p iÊmiennictwie grupach [2, 5, 23] znalaz∏a potwierdzenie u badanych przez nas chorych. WÊród guzów przewa˝ajà ∏agodne, wyjàtkowo rzadko znajduje si´ w Êwietle zatoki cia∏a obce lub przetoki do
przestrzeni podpaj´czynówkowej (tab. II). Cytowani autorzy podkreÊlajà wysokà skutecznoÊç endoskopowego leczenia izolowanych stanów chorobowych zlokalizowanych w zatoce klinowej (tab. III),
co potwierdzono w omawianej grupie chorych. Mimo to, izolowane stany patologiczne zatoki klinowej stanowià istotny problem diagnostyczny i terapeutyczny, poniewa˝ opóênienie prawid∏owego
rozpoznania i leczenia mo˝e prowadziç do zagro˝enia ˝ycia w wyniku rozwoju powik∏aƒ i rozprzestrzeniania si´ stanu patologicznego na sàsiadujàce
wa˝ne ˝yciowo struktury anatomiczne [11, 22, 23].
Równie˝ chirurg wykonujàcy zabieg musi byç Êwiadom bliskiego sàsiedztwa wa˝nych struktur anatomicznych: t´tnicy szyjnej wewn´trznej, nerwów
wzrokowych, opony twardej, nerwów czaszkowych
III, IV, V i VI oraz zatoki jamistej [11]. Zagro˝enie
powa˝nymi powik∏aniami stanów patologicznych
i zabiegu wynika najcz´Êciej ze wspomnianego sàsiedztwa i znacznie rzadziej jest konsekwencjà z∏oÊliwego charakteru samej choroby [19]. U wszystkich chorych z bólami g∏owy niejasnego pochodzenia nale˝y podejrzewaç stan patologiczny zlokalizowany w zatoce klinowej i wykonaç dok∏adnà diagnostyk´. Przed w∏aÊciwym zabiegiem operacyjnym konieczne jest dok∏adne badanie jam nosa za
pomocà endoskopu. Przydatne mo˝e okazaç si´ pobranie materia∏u do badania bakteriologicznego
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Ryc. 3. Kostniak usuni´ty z zatoki klinowej (chora nr 2)

Ryc. 4. Tomografia komputerowa, projekcja czo∏owa. W prawej
po∏owie zatoki klinowej widoczny Êrut (chory nr 16)
i okreÊlenie zasi´gu zmiany, a zw∏aszcza jej przechodzenia do jam nosa [11]. Te zasady stosowano
w przedoperacyjnej ocenie chorych w omawianej
grupie. Objawy obserwowane u chorych z przewlek∏ym stanem zapalnym – ból i zawroty g∏owy – by∏y najprawdopodobniej wynikiem ucisku na Êciany
zatoki i ró˝nic ciÊnienia w ich wn´trzu, spowodowanych przez niedro˝noÊç ujÊç zatoki. U niektórych badanych prowadzi∏a ona do retencji wydzieliny w jej wn´trzu i powstania torbieli Êluzowych.
Sp∏ywanie wydzieliny do gard∏a wynika∏o z przewlek∏ego stanu zapalnego w obr´bie zatoki. Objawy
te ust´powa∏y natychmiast lub nied∏ugo po leczeniu operacyjnym, co obserwowano równie˝ w i nnych opisywanych w piÊmiennictwie grupach chorych [2, 7, 9, 16, 21]. Kostniaki zatoki klinowej sà
niezwykle rzadkie [4, 12–14]. U leczonej przez nas
chorej w badaniu obrazowym wykonanym przed
zabiegiem stwierdzono blokad´ prawego ujÊcia zatoki klinowej przez guz, co powodowa∏o stan zapalny zatoki, rozprzestrzeniajàcy si´ na cia∏o t∏uszczo-
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Tabela II. Etiologia izolowanych stanów chorobowych zatoki klinowej – przeglàd piÊmiennictwa
Autorzy

Etiologia chorób zatoki klinowej

Pearlman i wsp. (16) 1989 42 chorych: 29 ze zmianami zapalnymi, 13 z guzami
Lawson i wsp. (9) 1997
132 chorych: 80 ze zmianami zapalnymi, 38 z guzami nowotworowymi, 4 z guzami pochodzenia kostnego,
10 ze zmianami pourazowymi i rozwojowymi
Cakmak i wsp. (2) 2000
132 chorych, w tym: 53 chorych z bakteryjnymi zmianami zapalnymi, 44 z torbielami Êluzowymi,
15 z zaka˝eniem grzybiczym
Hadar i wsp. (7) 2002
38 chorych: 22 ze zmianami zapalnymi, 5 z torbielami, 4 z polipami, 3 z torbielami Êluzowymi,
po 1 z zaka˝eniem grzybiczym, gruczolakiem przysadki, brodawczakiem odwróconym i rakiem gruczo∏owym
Wang i wsp. (23) 2002
122 chorych, w tym: 47 z torbielami, 31 ze stanem zapalnym, 19 z zaka˝eniem grzybiczym,
4 z brodawczakiem odwróconym, 1 z polipem, 8 z cia∏ami obcymi, 8 z guzami z∏oÊliwymi
Martin i wsp. (11) 2002
29 chorych: 11 ze zmianami zapalnymi, 7 z guzami, 5 z torbielami Êluzowymi, 3 z zaka˝eniem grzybiczym,
3 z przetokà do przestrzeni podpaj´czynówkowej
Kieff i wsp. (8) 2002
20 chorych: 15 ze zmianami zapalnymi, 2 z zaka˝eniem grzybiczym, 3 z torbielami Êluzowo-ropnymi
Uren i wsp. (22) 2003
11 chorych w wieku poni˝ej 16 lat: 8 ze zmianami zapalnymi, 3 z torbielami Êluzowymi
Friedman i wsp. (5) 2005 50 chorych w tym: 19 ze zmianami zapalnymi, 10 z zaka˝eniem grzybiczym, 8 z guzem nowotworowym,
6 z torbielà Êluzowà
Okuda i wsp. (15) 2005
44 chorych: 32 ze zmianami zapalnymi, 8 z torbielami Êluzowymi, 3 z guzami z∏oÊliwymi, 1 z guzem niez∏oÊliwym

Tabela III. Endoskopowe leczenie izolowanych stanów patologicznych zatoki klinowej – przeglàd piÊmiennictwa
Autorzy

Charakterystyka grupy

Turgut i wsp. (21) 1997
Rosen i wsp. (17) 1999
Martin i wsp. (11) 2002

8 chorych ze zmianami zapalnymi. Wyleczenie u wszystkich chorych.
74 chorych ze zmianami zapalnymi. Wyleczenie u 66 pacjentów, 8 wymaga∏o powtórzenia zabiegu
21 chorych ze zmianami zapalnymi, guzami, torbielami Êluzowymi, zaka˝eniem grzybiczym,
przetokami do przestrzeni podpaj´czynówkowej
38 chorych ze zmianami zapalnymi, polipami, torbielami Êluzowymi, zaka˝eniem grzybiczym, gruczolakiem przysadki,
brodawczakiem odwróconym i rakiem gruczo∏owym. Wyleczenie u wszystkich chorych
20 chorych ze zmianami zapalnymi, zaka˝eniem grzybiczym i torbielami. Wyleczenie u wszystkich chorych

Hadar i wsp. (7) 2002
Kieff i wsp. (8) 2002

we oczodo∏u, zaburzenia odp∏ywu ˝ylnego z tej
okolicy, a w konsekwencji bóle g∏owy, wytrzeszcz
prawej ga∏ki ocznej oraz zaburzenia widzenia. Brodawczak odwrócony bardzo rzadko jest ograniczony do zatoki klinowej [1]. W wi´kszoÊci przypadków leczenie endoskopowe jest przeciwwskazane
ze wzgl´du na sk∏onnoÊç guza do destrukcji tkanki
kostnej i rozprzestrzeniania si´ w kierunku opony
twardej i oczodo∏u [1, 24]. W niektórych przypadkach ma∏y guz mo˝e byç usuni´ty endoskopowo
[10, 24]. U prezentowanego chorego brodawczak
odwrócony nie przekracza∏ prawej po∏owy zatoki.
Omówione sàsiedztwo zatoki klinowej sprawia, ˝e
tylko nieliczni chorzy z postrza∏em tej okolicy mogà szukaç pomocy medycznej. W przypadku operowanego przez nas chorego jedynym objawem by∏
ból g∏owy i twarzy, który ustàpi∏ po usuni´ciu cia∏a obcego. U chorych z p∏ynotokiem samoistnym,
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u których przetoka znajdowa∏a si´ w sàsiedztwie
tylnej Êciany zatoki klinowej, zastosowano technik´ overlay, gdy˝ inne techniki wymaga∏yby usuni´cia fragmentów kostnych tylnej Êciany zatoki [11].
Wykonane zamkni´cie przetoki okaza∏o si´ skuteczne tylko na krótki czas, prawdopodobnie z powodu braku dyscypliny u chorych – podj´li oni
przeciwwskazany w okresie rekonwalescencji wysi∏ek fizyczny, dêwigajàc znaczne ci´˝ary, co powodowa∏o wzrost ciÊnienia PMR i nawrót dolegliwoÊci. Endoskopowa chirurgia zatoki klinowej stanowi wygodnà, bezpiecznà i skutecznà alternatyw´
zabiegów z dojÊcia zewnàtrznosowego i mo˝e byç
wykonywana w przypadku wi´kszoÊci jej izolowanych stanów chorobowych, pozwalajàc na usuni´cie zmian ∏agodnych i biopsj´ podejrzanych o proces z∏oÊliwy. Ma∏a liczba powik∏aƒ, znakomite
efekty kosmetyczne oraz krótki czas hospitalizacji
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Endoskopowe leczenie chorych z izolowanymi stanami patologicznymi zatoki klinowej

stanowià istotne zalety tej metody, czego dowodzà
wyniki uzyskane w prezentowanej grupie chorych.

WNIOSKI
1. Izolowane zmiany patologiczne zlokalizowane w zatoce klinowej mogà byç z powodzeniem leczone z zastosowaniem technik endoskopowych.
Zabiegi te sà bezpieczne i pozwalajà w wi´kszoÊci
przypadków na uzyskanie ca∏kowitego wyleczenia.
Nale˝y jednak zawsze braç pod uwag´ wszystkie
czynniki ryzyka zwiàzane z tà metodà chirurgicznà.
2. Zwraca uwag´ du˝a cz´stoÊç stanów patologicznych wywo∏anych przez zaka˝enie grzybicze.
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