
Nos i zatoki 
przynosowe

Stany zapalne

Przewlekłe zapalenie zatok

Lekki ból,

Niedrożność nosa,

Wyciek,

Zaburzenia węchu,

Neuralgie,

Polipy, 

Przerost małżowin

Przewlekłe zapalenie zatok Przewlekłe zapalenie zatok Torbiele zatok szcz ękowych

FESS Septoplastyka Zabieg wg. Caldwell-Luc 



Zabieg wg. Caldwell-Luc Dostęp Caldwell-Luc FESS

Powikłania zewn ątrzczaszkowe

Osteomielitis,

Oczodołowe

– Prodromalny obrzęk oczodołu,

– Periostitis,

– Ropień podokostnowy,

– Ropowica

Powikłania oczodołowe

Osteomielitis Periostitis Ropień podokostnowy



Ropowica Powikłania wewn ątrzczaszkowe

Ropień zewnątrzoponowy

Ropień podoponowy,

Ropień mózgu

Zakrzepowe zapalenie zatoki jamistej

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Powikłania
wewn ątrzczaszkowe

1. Zapalenie opon mózgowo -
rdzeniowych

2. Umiejscowienie ropni:

– nadtwardówkowy

– podtwardówkowy

– mózgu

3. Zakrzepowe zapalenie 
zatoki jamistej

wg Luska (1995)

Zakrzepowe zapalenie
zatoki jamistej

� Proces rozwija si ę
w ciągu 1-2 dni

� Bóle głowy

� Światłowstr ęt

� Przeczulica i parestezje 
twarzy – V1 i V2

� Wyst ępują objawy posocznicy 
z gorączką o przebiegu 
hektycznym

� Porażenia i niedowłady nn. III, IV, 
VI, ocznego i szcz ękowego

Zakrzepowe zapalenie
zatoki jamistej

� Wytrzeszcz gałki ocznej 
z jej unieruchomieniem

� Obrzęk zapalny powiek 
i spojówek

� Przeczulica twarzy

� Zmiany s ą pocz ątkowo 
jednostronne, nast ępnie
stają się obustronne

� Objawy oponowe 
wyra źnie zaznaczone

Guzy Nosa
i Zatok

Guzy łagodne
Pochodzenia łącznotkankowego:

a) Kostniak (osteoma),

b) Guz kościogubny (osteoclastoma )

c) Chrzęstniak (chondroma)

d) Włókniak (fibroma)

e) naczyniak (angioma)

Pochodzenia nerwowego:

a) Nabłoniak nerwowy ( neuroepithelioma)

b) Glejak ( glioma )

c) Oponiak ( meningeoma)

d) Nerwiakowłókniak ( neurofibroma )

e) Zwojak nerwowy ( ganglioneuroma )

Pochodzenia nabłonkowego:

a) Brodawczak ( papilloma)

b) Gruczolak ( adenoma)

Przepukliny oponowo-mózgowe

Ziarniniak krwawiący przegrody nosa

Złośliwe guzy nosa zewn ętrznego

basal cell carcinoma

keratinizing squamous cell carcinoma,

malignant melanoma

Guzy zło śliwe nosa i zatok

Rak płaskonabłonkowy -carcinoma 
planoepitheliale

adenoid cystic carcinoma,

Rak gruczołowy – gruczolakorak -
adenocarcinoma

histiocytosis X, rhabdomyosarcoma 
(u dzieci), lymphosarcoma , reticulosarcoma



Guzy zło śliwe – objawy wczesne

Klinicznie nieme !

Jednostronna niedrożność nosa,

Jednostronny wyciek

Krwawienie,

Cuchnąca wydzielina,

Zaburzenia czucia, parestezje w zakresie 
gałązek n. V

Lokalizacja– poziomy Sebileau’s Leczenie

operacyjne,

radiotherapia, 

chemioterapia

Operacja wg. Denkera

Nacięcie błony 
śluzowej w 
przedsionku jamy 
ustnej
Otwór w ścianę zatoki 
szczękowej łączy się
z otworem 
gruszkowatym
Usuwa się część lub 
całą małżowiną
nosową dolną

Operacja wg. Moure’a

Cięcie wzdłuż fałdu nosowo-policzkowego , od 
powieki dolnej do otworu nosowego 
zewnętrznego( można przedłużyć ciecie w dół –
do wargi górnej i w górę-do łuku brwiowego )
Przed zabiegiem podwiązanie t.szyjnej 
zew.(rzadko) lub embolizacja naczyń
doprowadzających krew do guza ( obowiązujący 
standar? )
Odsłonięcie całej ściany przedniej zatoki 
szczękowej i usunięcie bocznej ściany nosa aż
do poziomu przewodu nosowego środkowego

Craniofacial resection

Inne

Enukleacja gałki ocznej
Wypatroszenie oczodołu

Guz zatoki szcz ękowej Guz zatok



Rhabdomyosarcoma squamous cell cancer

squamous cell cancer squamous cell cancer


