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Objawy oczne i oczodołowe po urazach nosa i zatok 
przynosowych
Ocular and orbital symptoms following traumatic sinonasal injury
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Wprowadzenie. Zwiększająca się liczba urazów głowy i szyi 
powoduje, że ich diagnostyka oraz leczenie mają duże znaczenie 
praktyczne. Urazy twarzoczaszki mogą być przyczyną występo-
wania objawów ocznych i oczodołowych, które są najczęściej 
wynikiem złamań obejmujących masyw oczodołowo-jarzmowy 
i/lub nosowo-oczodołowo-sitowy.
Cel pracy. Przedstawienie objawów ocznych i oczodołowych 
u pacjentów po urazach nosa i zatok przynosowych oraz ocena 
złamań i sposobu ich leczenia.
Materiał i metody. Badaniami objęto 42 chorych hospitalizo-
wanych w latach 1991-2002 z powodu urazów nosa i zatok 
przynosowych, u których stwierdzono obecność objawów 
ocznych i oczodołowych. U wszystkich pacjentów przepro-
wadzano kliniczne badanie laryngologiczne oraz diagnostykę 
radiologiczną.
Wyniki. Najczęstszą przyczyną urazów były wypadki komuni-
kacyjne – 21 (50%) osób i pobicia/bójki – 14 (1/3) pacjentów. 
Dominującymi objawami ocznymi i oczodołowymi były obrzęk 
(62%) i przekrwienie powiek (62%) oraz ograniczona rucho-
mość powieki górnej (52%). Szczelina złamania najczęściej prze-
biegała w obrębie zatok czołowych (81%), ścian oczodołu (98%) 
i kości nosa (57%). Pacjenci leczeni byli statystycznie istotnie 
częściej w okresie do 7 dni od urazu niż później. Leczenia zabie-
gowego wymagało niemal 98% pacjentów, w tym operacyjnego 
83% chorych. Po około 10 latach od chwili urazu objawy oczne 
i oczodołowe utrzymywały się u jednej czwartej osób.
Wnioski. Najczęściej obserwowanymi objawami ocznymi 
i oczodołowymi u pacjentów po urazach nosa i zatok przynoso-
wych są obrzęk, krwiak oraz ograniczona ruchomość powieki. 
W większości przypadków są one wynikiem wieloodłamowych 
złamań w obrębie twarzoczaszki, a niemal wszyscy pacjenci, 
w ciągu tygodnia od urazu, wymagają interwencji chirurgicznej.

Słowa kluczowe: uraz twarzoczaszki, złamania ścian zatok, 

Introduction. The increasing number of facial trauma requires 
correct diagnosis and treatment in clinical practice. Traumatic 
sinonasal injury may results in ocular and orbital symptoms. Cra-
niofacial fractures most frequently involve the orbito-zygomatic 
and the naso-orbito-ethmoidal complex.
Aim. To describe ocular and/or orbital symptoms and evaluate 
fractures and their treatment in patients following traumatic 
sinonasal injury.
Material and methods. In the retrospective study we 
assessed ocular and orbital symptoms in 42 patients after 
sinonasal injury, treated in Otolaryngologic Clinical between 
1991-2002. Otolaryngological and radiological examinations 
were performed in all patients.
Results. The major causes of trauma were car accidents – 21 
(50%) and struggle injury – 14 (1/3). Most frequent symptoms 
were oedema (62%), ecchymosis (62%) and impaired mobility 
of the eyelid (52%). The radiological evaluation revealed most 
frequently frontosinal (81%), orbital (98%) and nasal (57%) 
bone fractures. The patients were treated significantly more 
frequently within 7 days from the trauma than at a later date. 
Laryngological intervention was performed almost in 98% of 
patients, including surgery in 83% of the cases. About ten-years 
follow up of cases with sinonasal injury showed some ocular or 
orbital symptoms in 25% patients.
Conclusions. The major symptoms in patients with traumatic 
sinonasal injury included eyelid oedema, blepharal ecchymosis 
and eyelid movement restriction. These symptoms resulted 
predominantly from multiple craniofacial fractures, and almost 
all patients with such fractures required to be operated within 
7 days since the moment of injury.
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obserwacji [4,5]. Pourazowa zmiana ustawienia 
gałki ocznej, ograniczenie zakresu jej ruchów oraz 
utrzymujące się podwójne widzenie spowodowane 
są przemieszczeniem się zawartości oczodołu do za-
toki szczękowej lub sitowej, wklinowaniem tkanek 
oczodołu, okostnej lub mięśni w szczelinie złamania 
[5,6]. Pojawiająca się bezpośrednio po urazie ślepota 
jest często wywołana przerwaniem nerwu wzroko-
wego, uciskiem odłamów kostnych i/lub krwiaka 
wewnątrzgałkowego na nerw wzrokowy. Przyczyny 
obustronnej utraty wzroku mogą mieć również 
swoje źródło w uszkodzeniach ośrodkowego układu 
nerwowego, w przebiegu wytrzeszczu tętniącego czy 
stłuczenia tkanki mózgowej [10]. Powstałe w trakcie 
urazu szczeliny złamań są często wrotami zapaleń 
szerzących się z nosa i zatok do oczodołu. 
 Celem pracy jest przedstawienie objawów ocz-
nych i oczodołowych u pacjentów po urazach nosa 
i zatok przynosowych oraz ocena złamań i sposobu 
leczenia u tych chorych.

MATERIAŁ I METODY

 Badaniami objęto 42 chorych hospitalizowanych 
w Katedrze Otolaryngologii UM w Łodzi w latach 
1991-2002 z powodu obecności objawów ocznych 
i oczodołowych w następstwie urazów nosa i zatok 
przynosowych. Przeanalizowano odległe wyniki, 
po upływie 10-13 lat od leczenia. W grupie tej było 
8 kobiet (19%) oraz 34 mężczyzn (81%), w wieku 
od 19 do 62 lat, średnia wieku wyniosła 31,8±11,6 
lat. Z wywiadu uzyskano informacje dotyczące 
dolegliwości oraz czasu, jaki upłynął od momentu 
pojawienia się pierwszych objawów do chwili roz-
poczęcia leczenia. U pacjentów przeprowadzane 
było badanie laryngologiczne ze zwróceniem uwagi 
na występowanie obrzęku i zaburzeń ruchomości 
powiek, symetrię osadzenia gałek ocznych oraz ich 
ustawienie i ruchomość w czterech kierunkach (do 
góry i w dół, w prawo i lewo). Obecność i nasilenie 
podwójnego widzenia w pięciu kierunkach tj. jak 
wyżej, oraz na wprost, na podstawie subiektywnej 
oceny pacjenta i uciążliwości w codziennym życiu. 
U pacjentów przeprowadzane były konsultacje 
okulistyczne z badaniem stopnia zapadnięcia lub 
wytrzeszczu gałki ocznej egzoftalmometrem Hertla. 
U wszystkich chorych przeprowadzono diagnostykę 
obrazową, w tym u 42 pacjentów wykonano RTG 
głowy, a u 36 (85,7%) dodatkowo TK. Na przepro-
wadzenie badania uzyskano akceptację Komisji Bio-
etyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (uchwała 
Komisji Bioetyki UM w Łodzi nr RNN/92/11/KE).

WSTĘP

 Rozwój cywilizacyjny i towarzyszący mu wzrost 
liczby wypadków powoduje, że coraz częściej osoby 
poszkodowane doznają urazów twarzoczaszki. Na 
podstawie danych Wojewódzkiego Centrum Zdro-
wia Publicznego w Łodzi rocznie hospitalizowanych 
jest około 13000 osób z powodu urazu głowy oraz 
500 osób z powodu urazów szyi. Przeprowadzone 
badania wykazały, że na urazy wielonarządowe 
najbardziej, bo w 72,1%, narażona jest głowa [1]. 
Według danych Komendy Głównej Policji w roku 
2010 ofiarami wypadków było 52859 osób, w tym 
ranni stanowili 48952 osoby [2]. Koszty społeczne 
zamkniętych urazów czaszki i towarzyszących im 
pourazowych uszkodzeń mózgu oceniane są w USA 
na 40 bilionów dolarów rocznie [1].
 Następstwem urazów twarzoczaszki mogą być 
objawy oczne i oczodołowe, takie jak podwójne 
widzenie, zaburzenie ruchomości gałki ocznej, 
osłabienie ostrości wzroku aż do zaniku nerwu 
wzrokowego włącznie, zapadnięcie lub wytrzeszcz 
gałki ocznej [3-6]. Głównymi przyczynami urazów 
są wypadki komunikacyjne i pobicia, rzadziej upad-
ki czy uprawianie sportów [5]. Dochodzi w nich 
zwykle do złamań ścian kostnych zatok przynoso-
wych, nosa oraz oczodołu, a także obrażeń tkanek 
miękkich twarzy. Niekiedy niezbędne jest odroczenie 
właściwego zaopatrzenia zatok i nosa z uwagi na 
miejscowy obrzęk oraz konieczność postępowa-
nia przeciwwstrząsowego lub leczenia zaburzeń 
wielonarządowych [4,7-9]. Większość chorych 
wymaga zaangażowania lekarzy wielu specjalności: 
chirurgów szczękowych, laryngologów, okulistów, 
neurochirurgów oraz anestezjologów [9].
 W urazach twarzoczaszki złamania obejmują 
masyw oczodołowo-jarzmowy i/lub nosowo-oczo-
dołowo-sitowy, rzadziej obserwuje się izolowane 
pęknięcia ścian oczodołu [3,5,7]. W odosobnionych 
złamaniach dna oczodołu, tzw. rozprężających 
(ang. blow out), bez równoczesnego uszkodzenia 
brzegu oczodołu lub w złamaniach dolno-bocznych 
i dolno-przyśrodkowych ścian oczodołu jednym 
z objawów jest zapadnięcie gałki ocznej. Zwięk-
szenie objętości oczodołu o 1,5-2 ml powoduje 
wystąpienie klinicznie zauważalnego (>2mm) za-
padnięcia gałki ocznej [5]. We wczesnym okresie 
najczęściej stwierdza się obrzęk, odmę podskórną, 
wylewy krwawe do powiek i okolicy okołooczo-
dołowej, które mogą utrudniać badanie oraz ocenę 
rzeczywistej rozległości uszkodzeń. W większości 
przypadków obraz zmienia się stopniowo w miarę 
ustępowania obrzęku. Zdarza się jednak, że objawy 
narastają i dlatego pacjenci tacy wymagają stałej 
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WYNIKI

 W prezentowanym materiale u 21 chorych (50%) 
przyczynami urazów były wypadki komunikacyjne. 
Statystycznie częściej dotyczyły one mężczyzn niż 
kobiet 18 (85,7%) vs 3 (14,3%) (p<0,05). Wypadki 
były częstsze u osób w wieku 31-60 lat (28,6%), na-
tomiast pobicia i upadki u pacjentów młodszych, w 
wieku 14-30 lat (28,6% i 9,5%). Chorych powyżej 
60 rż, było statystycznie mniej tj. 2 osoby (4,8%), 
niż pacjentów w wieku 14-30 lat – 24 osoby (57,1%) 
i 31-60 lat – 16 osób (38,1%) (p<0,01)(tab. I).

sowych, w tym u 41 osób (97,6%) szczelina złama-
nia obejmowała ściany kostne oczodołu. Złamanie 
kości nosa stwierdzono u 23 chorych (54,7%).

Postępowanie

 U 33 chorych (78,6%) zastosowano leczenie 
w okresie do 7 dni po urazie, u 8 pacjentów (19%) 
po upływie 8-14 dni a u jednego chorego (2,4%) rok 
po przebytym urazie. Pacjenci byli leczeni w okresie 
do 7 dni od urazu istotnie statystycznie częściej 
w porównaniu do chorych leczonych po upływie 
tygodnia (p<0,02).
 U 41 pacjentów (97,6%) niezbędne było po-
stępowanie zabiegowe, tylko u jednego chorego 
(2,4%) ze złamaniem ścian zatoki czołowej bez 
przemieszczenia odłamów kostnych – zachowawcze 
(p<0,001). U 6 pacjentów (14,3%) wykonano repo-
zycję kości nosa. Byli to chorzy, u których w wyniku 
urazu doszło do złamania kości nosa z przemieszcze-
niem oraz złamania przedniej ściany zatoki czołowej 
lub ścian zatoki szczękowej, sitowia i ścian oczodołu 
(ściany dolna, przyśrodkowa) bez przemieszczenia 
odłamów. U 6 chorych (14,3%), u których oprócz 
złamania kości nosa stwierdzono złamanie dolnej 
i przyśrodkowej ściany oczodołu, przeprowadzono 
repozycję odłamów z cięcia w dolno-przyśrodkowej 
części oczodołu. Jedna z tych osób wymagała po-
nadto uwolnienia ścięgna mięśnia prostego dolnego 
zaklinowanego pomiędzy odłamami ściany dolnej 
oczodołu. U 29 pacjentów (69%) ze złamaniem 
ścian zatok czołowych oraz górnej i przyśrodkowej 
oczodołu, przeprowadzono operację zatoki czołowej 
z dojścia zewnętrznego (cięcie Escata i dwuwieńco-
we) z repozycją ścian kostnych. Cztery osoby (9,5%) 
z tej grupy, ze względu na złamanie tylnej ściany 

Tabela I. Przyczyny urazów nosa i zatok przynosowych u pacjen-
tów z objawami ocznymi i oczodołowymi w grupach wiekowych 
(n=42)

Przyczyny ura-
zów

Liczba chorych Razem
11-30 r.ż. 31-60 r.ż. 61-80 r.ż. n %

n % n % n %
Wypadek komu-
nikacyjny

8 19,0 12 28,6 1 2,4 21 50,0

Pobicie/bójki 12 28,6 2 4,7 0 0 14 33,3
Upadek 4 9,5 1 2,4 1 2,4 6 14,3
Samookaleczenie 0 0 1 2,4 0 0 1 2,4

Razem
 n 24 16 2 42
 % 57,1 38,1 4,8 100,00

Objawy kliniczne

 Do najczęściej obserwowanych objawów ocz-
nych i oczodołowych należały: obrzęk powiek 
powodujący zwężenie szpary powiekowej u 26 
chorych (61,9%), wylewy krwawe do powiek u 26 
(61,9%), ograniczona ruchomość powieki górnej 
u 22 pacjentów (52,4%). Dwudziestu badanych 
(47,6%) zgłaszało ból w oczodole, u 8 chorych 
(19%) stwierdzono zapadnięcie gałki ocznej, ogra-
niczenie ruchomości i przemieszczenie gałki ocznej 
oraz podwójne widzenie (tab. II).
 W badaniu klinicznym oczodołu i struktur 
otaczających, u 26 pacjentów (61,9%) stwierdzono 
wgłobienie przedniej ściany zatoki czołowej, u 22 
chorych (52,4%) obrzęk okolicy czołowej. W 20 
przypadkach (47,6%) był wyczuwalny palpacyjnie 
nierówny zarys górnego i dolnego brzegu oczodołu, 
zniekształcenie zarysów nosa zewnętrznego u 18 
chorych (42,8%), obrzęk tkanek miękkich nosa u 12 
(28,5%), rana okolicy podoczodołowej i policzka 
u 4 chorych (9,5%). W badaniu rynoskopowym 
krwawienie z nosa było u 18 pacjentów (42,8%), 
u 30 chorych (71,4%) jedno- lub obustronne upo-
śledzenie drożności nosa. Osiemnastu pacjentów 
(42,8%) zgłaszało ból głowy. 
 Na podstawie badań obrazowych u wszystkich 
badanych stwierdzono złamanie ścian zatok przyno-

Tabela II. Częstość występowania objawów ocznych i oczodoło-
wych u chorych przed podjęciem leczenia (n=42), po leczeniu-
wyniki wczesne (n=42) i wyniki odległe (n=32)

Objawy oczodołowe

Przed le-
czeniem 

n=42

Po 
leczeniu 

n=42

Wyniki 
odległe 
n=32

n % n % n %
Obrzęk powiek 26 61,9 0 0 0 0
Zwężenie szpary powiekowej 26 61,9 4 9,5 2 6,2
Ograniczenie ruchomości powieki 22 52,4 4 9,5 2 6,2
Przekrwienie powiek 26 61,9 0 0 0 0
Zapadnięcie gałki ocznej 8 19,0 2 4,8 2 6,2
Przemieszczenie gałki ocznej 8 19,0 0 0 0 0
Ograniczenie ruchomości gałki ocznej 8 19,0 2 4,8 2 6,2
Podwójne widzenie 8 19,0 2 4,8 2 6,2
Ból w oczodole 20 47,6 12 28,6 8 25,0
Przekrwienie spojówek 16 38,1 0 0 0 0
Łzawienie 0 0 2 4,8 0 0
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zatoki czołowej i odsłonięcie opony twardej bez jej 
przerwania, miały wykonaną plastykę tej okolicy.

Badanie obrazowe

 Analizę rozległości uszkodzeń struktur kostnych 
powstałych w następstwie urazów nosa i zatok przy-
nosowych przeprowadzono na podstawie badania 
klinicznego, diagnostyki obrazowej oraz oceny 
śródoperacyjnej. Szczelina złamania przebiegała 
u 34 chorych (81%) w obrębie zatok czołowych, 
znacznie rzadziej obejmowała zatokę szczękową 
u 8 chorych (19%) i komórki sitowe u 19 chorych 
(45,2%), a u 23 pacjentów (54,7%) kości nosa. 
U 41 chorych (97,6%) złamania obejmowały obra-
mowanie oczodołu, w tym u 6 pacjentów (14,3%) 
były one wieloodłamowe i dotyczyły jednocześnie 
dwóch (górna i przyśrodkowa) lub trzech (górna, 
przyśrodkowa i dolna) ścian oczodołu. W badanej 
grupie nie było pacjentów z izolowanymi urazami 
oczodołu.

Wyniki leczenia

 Po zakończeniu leczenia u 25 chorych (59,5%) 
uzyskano całkowite wycofanie się objawów oczo-
dołowych (tab. II). U 4 pacjentów (9,5%) obserwo-
wano zwężenie szpary powiekowej z upośledzeniem 
unoszenia powieki górnej, u 2 chorych (4,8%) – za-
padnięcie gałki ocznej, ograniczenie jej ruchomości 
oraz podwójne widzenie obecne przy spojrzeniu do 
góry. Pobolewanie w obrębie oczodołu zgłaszało 12 
pacjentów (28,6%) a łzawienie 2 chorych (4,8%).
 Odległe wyniki, po upływie średnio 11,7 lat, 
od zakończenia leczenia, dotyczyły 32 pacjentów 
co stanowiło 76,2% omawianej wcześniej grupy. 
Na okresowe bóle głowy skarżyło się 10 chorych 
(31,2%), na jedno- lub obustronne upośledzenie 
drożności nosa 8 badanych (25%), 6 pacjentów 
(18,7%) na zaburzenia węchu. Żaden pacjent nie 
zgłaszał zaburzeń czucia w obrębie twarzy. W ba-
daniu rynoskopowym skrzywienie przegrody nosa 
stwierdzono u 10 chorych (31,2%), w tym u 8 (25%) 
powodowało to upośledzenie drożności nosa. U 9 
chorych (28,1%) stwierdzono utrzymywanie się 
objawów ocznych i oczodołowych o niewielkim na-
sileniu, u 8 pacjentów (25%) pobolewania w okolicy 
oczodołowej, rzadziej zwężenie szpary powiekowej, 
ograniczenie ruchomości powieki, zapadnięcie czy 
ograniczenie ruchomości gałki ocznej (tab. II).

DYSKUSJA

 U pacjentów po urazach nosa i zatok przy-
nosowych najczęściej obserwowanymi przez nas 
objawami ocznymi i oczodołowymi, występują-
cymi u ponad 60% chorych był obrzęk powiek ze 

zwężeniem szpary powiekowej oraz wylewy krwawe 
w okolicy otaczającej oczodół. W piśmiennictwie 
częstość występowania objawów oczodołowych 
i zaburzeń czynności narządu wzroku waha się 
od 29% do 100% [4,10-14]. U połowy chorych 
w badanej grupie stwierdzono zaburzenia rucho-
mości powieki górnej, w tym u 9% pacjentów było 
to całkowite opadnięcie powieki. Jest to tłumaczo-
ne uszkodzeniem tarczki, zaklinowaniem ścięgna 
dźwigacza powieki górnej w szczelinie złamania lub 
uciskiem albo przerwaniem nerwu okoruchowego 
[3,4,6,9,10,14]. 
 Podwójne widzenie, ograniczenie ruchomo-
ści gałki ocznej oraz jej zapadnięcie związane ze 
złamaniem ściany dolnej obserwowano u jednej 
piątej pacjentów w naszym materiale, podobnie 
jak w innych pracach [4,5,10-14]. Mechanizm 
tego objawu wiąże się z ograniczeniem rucho-
mości gałki ocznej w wyniku porażenia nerwów 
ruchowych lub uszkodzenia samych mięśni gałki 
ocznej, z wklinowaniem mięśni w szczeliny kostne 
złamania oraz obrzękiem i krwotokiem w obrę-
bie oczodołu [4,10-12,14]. W złamaniach ściany 
dolnej oczodołu i/lub przyśrodkowej, zaburzenia 
ruchomości gałki ocznej występują w ponad 70% 
przypadków [5]. Kości oczodołu najczęściej ulegają 
obrażeniom wskutek złamania masywu oczodoło-
wo-jarzmowego i nosowo-oczodołowo-sitowego, 
rzadziej w piśmiennictwie wymieniane są złamania 
masywu szczękowo-jarzmowego czy izolowanych 
kości czołowej lub nosa [7,8,10]. W analizowanej 
grupie urazy dotyczyły w ponad 80% mężczyzn 
poniżej 31 r.ż., podobnie jak w pracach innych auto-
rów [6,8,10,13,14]. Jest to związane z przyczynami 
urazów twarzoczaszki, które w połowie przypadków 
były spowodowane wypadkami komunikacyjnymi. 
Mężczyźni ponad trzykrotnie częściej powodują 
wypadki drogowe. W roku 2010 byli sprawcami 
77,1%, natomiast kobiety 18,5% wypadków [2]. 
W omawianym materiale, podobnie jak w piśmien-
nictwie, u jednej trzeciej chorych urazy twarzoczasz-
ki powstały z powodu bójek [1,6,8,10,13]. 
 U niemal wszystkich omawianych chorych 
po urazach twarzoczaszki z objawami ocznymi 
i oczodołowymi stwierdzono w badaniach radiolo-
gicznych złamania zatok przynosowych a w połowie 
kości nosa. Badania radiologiczne mają rozstrzy-
gające znaczenie w rozpoznaniu postaci i zakresu 
obrażeń. W materiale własnym pacjenci mieli wyko-
nane zdjęcia RTG, które były najczęściej wstępnym 
etapem diagnostycznym oraz TK twarzoczaszki. 
Badania TK uznane są za najlepszą metodę obra-
zowania złamań struktur kostnych [5,15,16]. Sku-
teczność RTG w projekcjach Caldwell’a i Waters’a 
w diagnostyce złamań ścian oczodołu udokumen-
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bliznowacenia uwięźniętych tkanek czy niedokrwie-
nia i włóknienia mięśni zewnętrznych gałki ocznej 
[6,8,13,21]. W przypadku urazów otwartych oraz 
zamkniętych z pourazową ślepotą, konieczne jest 
podjęcie natychmiastowego leczenia chirurgicznego 
[8,10]. W złamaniach ściany przyśrodkowej oczo-
dołu, w ostatnich latach stosowane są techniki en-
doskopowej wewnątrznosowej rekonstrukcji, która 
daje zarówno dobre efekty czynnościowe jak i kos-
metyczne [12,22-24]. Podjęcie leczenia w drugim 
tygodniu od urazu u omawianych chorych wynikało 
z wcześniejszej hospitalizacji w oddziale o innym 
profilu lub bagatelizowania objawów przez pacjenta. 
Bartkowski i wsp. [13] jako najczęstsze przyczyny 
opóźnień w podjęciu odpowiedniego postępowa-
nia podają błędy w diagnostyce i leczeniu. Autorzy 
nie podają często przyczyn późnego zgłaszaniu się 
pacjentów do leczenia [6,8,14]. Odroczone leczenie 
chirurgiczne może być przyczyną gorszych wyników 
czynnościowych pomimo uzyskania pełnej, biernej 
ruchomości gałki ocznej [6,8]. Leczenie operacyjne, 
zwłaszcza gdy pacjent jest osobą młodą lub objawy 
oczne i oczodołowe są nasilone, znajduje jednak 
więcej zwolenników. Z drugiej strony za postępo-
waniem zachowawczym przemawia fakt, iż w wielu 
przypadkach obserwowano samoistne ustąpienie 
objawów [13]. W materiale własnym, objawy oczne 
i oczodołowe po około10 latach od chwili urazu, 
utrzymywały się u jednej czwartej osób. Tłumaczyć 
to można obecnością rozległych złamań kości zatok 
i nosa w obramowaniu oczodołu, koniecznością na-
stawiania odłamów z dojścia zewnętrznego, co nie-
sie ryzyko pewnego deficytu i zaburzeń w tej okolicy 
pomimo, prawidłowego rozpoznania, diagnostyki 
oraz leczenia. Z drugiej strony, pacjenci zazwyczaj 
byli zaadaptowani do tych objawów i nie skarżyli 
się na ich uciążliwość.

WNIOSKI

 Najczęściej obserwowanymi objawami oczny-
mi i oczodołowymi u pacjentów po urazach nosa 
i zatok przynosowych są obrzęk powiek, wylewy 
krwawe w okolicy oczodołu oraz ograniczona 
ruchomość powieki. W większości przypadków są 
one wynikiem wieloodłamowych złamań w obrębie 
twarzoczaszki a niemal wszyscy pacjenci, w ciągu 
tygodnia od urazu, wymagają interwencji chirur-
gicznej.

towano w 63-78% przypadków [15]. Przewaga TK 
nad RTG dotyczy przede wszystkim oceny dolnej 
oraz przyśrodkowej ściany oczodołu [6,11,12,17]. 
Zastosowane w ostatnich latach wtórne rekonstruk-
cje obrazowe badań TK-dwuwymiarowych (2D) 
i trójwymiarowych (3D), przy użyciu wielorzędo-
wych aparatów TK, uwidaczniają przebieg szczelin 
oraz określają pozycję przestrzenną odłamów [18]. 
Trójwymiarowe obrazy tomograficzne pozwalają 
również na rekonstrukcję oczodołu w celu indywi-
dualnego ukształtowania na przykład siatki tyta-
nowej w leczeniu złamań twarzowej części czaszki 
i ubytków ścian kostnych oczodołu [19,20]. W celu 
obrazowania tkanek miękkich w obrębie twarzy, 
zwłaszcza przepuklin oczodołowo-szczękowych, 
wykorzystuje się rezonans magnetyczny (MR). Za-
stosowanie MR z użyciem cewki oczodołowej może 
okazać się pomocne w przypadkach, gdzie należy 
precyzyjnie ocenić stan mięśni gałkoruchowych 
oraz tkanek oczodołu [5]. Natomiast fuzja danych 
obrazowych TK i MR pozwala na jednym obrazie 
powiązać przestrzennie elementy kostne i miękko-
tkankowe [16].
 Leczenie zabiegowe było przeprowadzone 
u ponad 90% pacjentów, co było uzależnione od 
rodzaju i rozległości obrażeń, obecności powikłań, 
stanu ogólnego pacjenta oraz czasu, jaki upłynął 
od momentu urazu do chwili rozpoczęcia leczenia. 
Wskazaniami do interwencji chirurgicznej są zapad-
nięcie gałki ocznej, ograniczenie jej ruchomości oraz 
podwójne widzenie [5,6,10,11,21]. Ponad połowa 
pacjentów omawianej grupy wymagała repozycji 
ścian kostnych zatok i oczodołu z dojścia zewnętrz-
nego. Czas przeprowadzenia leczenia operacyjnego 
również budzi kontrowersje. W prezentowanej gru-
pie prawie 80% chorych było leczonych w okresie 
do 7 dni po urazie, a około 20% hospitalizowano 
w terminie późniejszym (8 dni do 12 miesięcy). 
W badaniach Krzystkowej i wsp. [14] u 47,8% osób 
podjęto leczenie w ciągu 7 dni od urazu, a u ponad 
połowy po upływie od 2 tygodni do roku. W ma-
teriale Skorka i wsp. [6] 26% chorych leczonych 
było w czasie do 14 dni od urazu, 21% w okresie 
15-30 dni, a pozostałych 53% po upływie 30 dni. 
Obecnie zaleca się wykonywanie rekonstrukcji 
złamań w terminie 7-14 dni od chwili urazu, gdy 
ustąpi obrzęk tkanek miękkich. Postępowanie takie 
ma zapobiec utrwaleniu się objawów w wyniku 
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