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Opis przypadku

Kobieta, lat 69, została poddana badaniu neurologicznemu z powo-
du utrzymującego się od ponad roku bólu głowy. Ból miał charakter 
przerywany, ale w ostatnim czasie zwiększyła się jego intensywność. 
Badanie neurologiczne, podobnie jak okulistyczne, nie wykazało od-
chyleń od normy. W przeprowadzonym badaniu endoskopowym 
nosa nie uwidoczniono żadnych zmian patologicznych. W celu wy-
kluczenia innych przyczyn wspomnianego bólu głowy, wykonano 
tomografię komputerową mózgowia, która nie wykazała obecności 
wewnątrzmózgowych zmian strukturalnych. Uwidoczniono jednak 
ekspansywną zmianę zlokalizowaną w zatoce klinowej o rozmiarach 
31x35 mm, naciekającą ścianę kostną na głębokość 7 mm (Ryc. 1., 2.). 

Rezonans magnetyczny okolicy szczękowo-twarzowej wykazał 
obecność w zatoce klinowej torbielowatej masy o wysokiej inten-
sywności sygnału w obrazach T1- i T2-zależnych, nieulegającej 
wzmocnieniu po podaniu kontrastu, z rozgałęzieniem w obrębie 
lewej przestrzeni przygardłowej (Ryc. 3.–5.). 

Zabieg endoskopowej marsupializacji przeprowadzono w znie-
czuleniu ogólnym (Ryc. 6.). W jamie nosowej umieszczono gąb-
kę Merocel w celu zapobiegnięcia krwawieniu pooperacyjnemu. 

skrÓTy

SSM – mucocele zatoki klinowej

WprOWadzenie

Torbiele zastoinowe błony śluzowej (mucocele, śluzowiaki) to ła-
godne, otorbione, ekspansywne, miejscowo złośliwe zmiany zlo-
kalizowane w jamach ciała, pokryte błoną śluzową i nabłonkiem. 
Jedynie 1–2% wszystkich śluzowiaków zatok obocznych nosa 
umiejscowionych jest w zatoce klinowej [1]. Mucocele to najczę-
ściej zmiany bezobjawowe, wykrywane przypadkowo podczas 
tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego 
(MR) okolicy szczękowo-twarzowej, wykonywanych z powodu 
innych zmian chorobowych. Objawy, o ile jakiekolwiek występu-
ją, są niespecyficzne i wynikają z ucisku na sąsiadujące struktury 
lub stanowią rezultat zajęcia nerwów przez proces zapalny. Naj-
częstsze objawy to: ból głowy, utrata wzroku oraz porażenie ner-
wów czaszkowych III i VI [2]. Poniżej przedstawiono przypadek 
izolowanego SSM, którego jedynym objawem był utrzymujący się 
przez ponad rok ból głowy. Opisywaną pacjentkę leczono przy 
użyciu techniki endoskopowej. 
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sTreszczenie:    Izolowane mucocele zatoki klinowej (SSM, ang. sphenoid sinus mucocele) to rzadka zmiana chorobowa, która – w przypadku 
zbyt późnego rozpoznania lub leczenia – wiąże się z poważnymi następstwami. Najczęściej jest ona bezobjawowa 
i wykrywana przypadkowo podczas tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego okolicy szczękowo-twarzowej, 
wykonywanych z powodu innych zmian chorobowych. W niniejszej pracy opisano przypadek izolowanego śluzowiaka zatoki 
klinowej, którego jedynym objawem był utrzymujący się przez ponad rok ból głowy, a także dokonano przeglądu literatury na 
temat chirurgicznych metod leczenia mucocele.
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absTracT:   Isolated sphenoid sinus mucocele (SSM) is a rare entity that can result in serious sequelae if diagnosis and treatment are 
inappropriately delayed. Typically, mucoceles are asymptomatic, and they are accidentally identified after computed 
tomography scan or magnetic resonance imaging of the maxillofacial area performed for other pathological issues. We 
report a case of isolated SSM that presented only with a headache for over a year, and also review the literature regarding 
surgical management of such an entity.
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genetyczne uznaje się infekcje oraz urazy [5]. Najczęściej chorują 
osoby w trzeciej i czwartej dekadzie życia, niezwykle rzadko dzieci 
[6]. Pod względem histologicznym mucocele składa się z cienkiej 
warstwy komórek wydzielających śluz oraz dużej jamy wypełnio-
nej płynnym lub półstałym materiałem.

Mimo że zmiana pod względem histopatologicznym ma łagodny 
charakter, to SSM może zajmować ważne życiowo struktury, takie 
jak: opona twarda, przysadka mózgowa, skrzyżowanie wzrokowe, 
zatoka jamista, kanał skrzydłowy, nerw kanału skrzydłowego, tęt-
nica szyjna wewnętrzna czy nerwy czaszkowe (III, IV, V i VI), które 
łatwo mogą ulec uszkodzeniu w związku z zajęciem zatoki klinowej. 

Usunięto ją 48 godzin po zakończeniu zabiegu. Zgłaszane przez 
pacjentkę objawy całkowicie ustąpiły i w ciągu ostatnich 24 mie-
sięcy nie stwierdzono nawrotu choroby.

OmÓWienie

SSM to rzadka zmiana chorobowa, która w przypadku zbyt późne-
go rozpoznania lub leczenia, wiąże się z poważnymi następstwami. 
W światowej literaturze szacuje się, że mucocele stanowi 10–17% 
przypadków izolowanych, łagodnych zmian w zatoce klinowej [3, 
4]. Etiologia jest nadal nieznana, ale za potencjalne czynniki pato-

ryc. 1.  Uwidoczniona w tomografii komputerowej (przekrój podłużny) zmiana 
zlokalizowana w zatoce klinowej o rozmiarach 31x35 mm, z naciekaniem kości 
na głębokość ponad 7 mm.

ryc. 2.  Zmętnienie i rozrost zatoki klinowej widoczne w TK (przekrój podłużny).

ryc. 3. i 4.  Hiperintensywne mucocele zatoki klinowej, uwidocznione w obrazie T1-zależnym MR (przekrój podłużny i czołowy).
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wytworzenie dużego ujścia, pozwalającego na swobodny drenaż 
do zachyłka klinowo-sitowego. Mucocele zatoki klinowej można 
operować metodą tradycyjną lub endoskopowo. Obecnie złotym 
standardem w leczeniu SSM jest metoda endoskopowa, jako że 
umożliwia ona: pełne uwidocznienie zatoki klinowej, lepszy po-
wrót funkcji oddechowej, a także lepszą współpracę ze strony pa-
cjenta [11]. Zastosowanie techniki endoskopowej zostało opisane 
w wielu publikacjach. Możliwy jest bezpośredni dostęp przyprze-
grodowy przez naturalne ujście zatoki klinowej, znajdujące się 
1 do 1,5 cm od górnego brzegu nozdrzy tylnych. Opisywany jest 
również dostęp przezsitowy. W takim przypadku endoskop prze-
chodzi bocznie w stosunku do małżowiny nosowej środkowej, 
a następnie dokonuje się przedniej i tylnej etmoidektomii. W ko-
lejnym kroku wyodrębnia się małżowinę nosową górną, a jej dolną 
część wycina. Następnie, kierując się ku dołowi i przyśrodkowo, 
określa się położenie naturalnego ujścia zatoki klinowej, które zo-
staje powiększone. Obecnie jedyną wskazaną chirurgiczną meto-
dą leczenia mucocele jest marsupializacja zatoki klinowej i drenaż 
bez wycinania całości śluzówki [4, 12]. Takie podejście zapewnia 
niższą zachorowalność, rzadsze występowanie komplikacji oraz 
zapobiega nawrotom choroby. Pooperacyjna obserwacja pacjen-
tów po zabiegu endoskopowym obejmuje okresową kontrolę sta-
nu gojenia się błony śluzowej.

WniOski

Mucocele zatoki klinowej to rzadka jednostka chorobowa. Lekarze 
powinni podejrzewać śluzowiaka, jeśli u pacjenta występują prze-
wlekłe, niespecyficzne objawy i/lub zaburzenia widzenia. Badanie 
fizykalne może nie wykazać odchyleń od normy. Najważniejszą 
rolę w diagnostyce odgrywają badania obrazowe. Leczenie od-
bywa się metodą drenażu endoskopowego, który jest bezpieczną 
i skuteczną metodą eliminacji choroby.

Możliwe powikłania to: trwałe podwójne widzenie, utrata wzro-
ku, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zakrzepowe zapale-
nie zatoki jamistej czy wytworzenie tętniaków tętnicy szyjnej [7]. 

Pierwsze objawy choroby zależą od rozmiarów zmiany. Najczęściej 
są to bóle głowy lub nawracające zapalenie zatok, nieodpowiada-
jące na stosowane leczenie. Jeśli dojdzie do rozwoju komplika-
cji, najczęstszymi ich objawami są: ból głowy (89% przypadków), 
zmniejszona ostrość wzroku (57%), porażenie nerwu okorucho-
wego (56%), wytrzeszcz gałek ocznych (25%) oraz objawy ze strony 
nosa (12%) [8]. Opisywana w niniejszej pracy pacjentka zgłaszała 
silny ból głowy. Sugerowano, że wynika on z rozciągania opony 
twardej nad płaszczyzną klinową. Obrazowanie metodą tomografii 
komputerowej u osób zgłaszających tego rodzaju ból głowy, ale bez 
zmian w badaniu neurologicznym, powinno wyraźnie uwidocz-
nić zmianę chorobową. Spośród badań z użyciem promieniowa-
nia rentgenowskiego, metodą z wyboru jest obecnie TK w oknie 
kostnym. Rezonans magnetyczny stanowi zaś badanie uzupełnia-
jące, niezwykle pomocne w przypadkach z rozrostem do wnętrza 
czaszki lub oczodołu. W badaniach obrazowych mucocele mogą 
wykazywać rozmaite cechy, w zależności od zawartości białek czy 
obecności nadkażeń. Zwykle cechują się niskim tłumieniem w TK, 
zaś w MR niską intensywnością sygnału w obrazach T1-zależnych 
i wysoką intensywnością sygnału w obrazach T2-zależnych, co 
wynika z dużej zawartości wody [9]. W TK i T1-zależnych obra-
zach MR zmiany tego rodzaju zwykle nie wykazują wzmocnienia 
po podaniu kontrastu albo jest ono niewielkie, podczas gdy wiele 
spośród zmian uwzględnianych w diagnostyce różnicowej wyka-
zuje wzmocnienie. 

W diagnostyce różnicowej koniecznie należy uwzględnić: prze-
wlekłe zapalenie zatoki klinowej, kule grzybicze, łagodne nowo-
twory, takie jak brodawczak odwrócony, a niekiedy również no-
wotwory złośliwe [10]. Celem leczenia chirurgicznego SSM jest 

ryc. 5.  Hiperintensywne mucocele zatoki klinowej, uwidocznione w obrazie T1-zależ-
nym MR (przekrój podłużny).

ryc. 6. Obraz śródoperacyjny: zatoka klinowa po sphenoidotomii i marsupializacji.
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