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WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie. Podstawow¹ metod¹ leczenia przewlek³ego zapalenia b³ony
œluzowej nosa i zatok przynosowych jest funkcjonalna chirurgia endoskopo-
wa. W ostatnich latach sporo kontrowersji wzbudza sposób postêpowania
pooperacyjnego uznawanego za integraln¹ czêœæ procesu terapeutycznego.
Wiêkszoœæ chirurgów zaleca doœæ czêste wizyty kontrolne we wczesnym okre-
sie pooperacyjnym po³¹czone z endoskopowym oczyszczaniem operowane-
go rejonu ze skrzepów krwi, strupów zaschniêtej wydzieliny, usuwaniem
ziarniny i zrostów.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Celem pracy jest porównanie wyników leczenia operacyjnego pacjen-
tów, którzy systematycznie poddawani byli badaniom pooperacyjnym po³¹-
czonym z dok³adnym oczyszczaniem przewodów nosowych (grupa I) oraz
pacjentów, którzy nie zg³aszali siê na kontrolê stanu miejscowego (grupa II).
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... W ocenie przedoperacyjnej wykor zystano ankietê
SNAQ11 (sino-nasal assessment questionaire) s³u¿¹c¹ do subiektywnego
szacowania dolegliwoœci. Zaawansowanie procesu chorobowego oceniano
w skali Kennedyego i Levine’a. Ocenê pooperacyjn¹ w oparciu o kwestiona-
riusz SNAQ 11 przeprowadzano w okresie od 3 do 12 miesiêcy po zabiegu.
W analizie statystycznej pos³u¿ono siê testami t-Studenta, Chi square i Wil-
coxona.
WWWWWyniki.yniki.yniki.yniki.yniki. Poprawê po leczeniu, a wiêc subiektywne zmniejszenie dolegliwo-
œci, oceniane punktacj¹ kwestionariusza SNAQ11, w grupie I stwierdzono u
24 (85,7%) pacjentów, w grupie II u 21 (87,5%). Nie by³y to ró¿nice istotne
statystycznie. Najwiêcej popraw w obu grupach uzyskano w odniesieniu do
zaburzeñ dro¿noœci nosa oraz bólów g³owy. Nie obserwowano istotnych
ró¿nic miêdzy grupami w czêstoœci wystêpowania zrostów wewn¹trznoso-
wych.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Przeprowadzone badania nie wykaza³y istotnego wp³ywu syste-
matycznych kontroli i oczyszczania jam pooperacyjnych na wczesne wyniki
leczenia przewlek³ego zapalenia b³ony œluzowej nosa i zatok.
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S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: opieka pooperacyjna, funkcjonalna chirurgia endoskopo-
wa, przewlek³e zapalenie zatok

Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Functional endoscopic sinus surgery (FESS) is a gold standard
in the treatment of chronic sinusitis. The postoperative debridement as an
integral part of the therapy of chronic sinusitis has become controversial,
athough frequent visits and endoscopic debridement of nasal cavities in the
early postoperative period are recommended by most of the authors.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of the study was to compare the results of the endoscopic
treatment of chronic sinusitis of patients who underwent frequent postope-
rative debridement in the early postoperative period (group I) and those
who refused such postoperative care (group II).
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. The subjective complaints evaluation using SNAQ
11 (sino nasal assessment questionnaire) and the assessment of the extent
of disease according to Kennedy and Levine scale were performed preope-
ratively. After 3-12 months of follow up, the complaints were reevaluated
with SNAQ11. In the statistical analysis t-Student, Chi square and Wilcoxon
tests were used.
Results.Results.Results.Results.Results. 24 (85,7%) patients of group I and 21(87,5%) of group II improved
after surgery. The difference was not statistically significant. The highest
percent of symptom improvement regarded nasal congestion and headake
in both groups. There was no between-group difference in the frequency of
nasal adhesions after surgery.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. Our study did not reveal any influence of frequent debride-
ment of postoperative sites on the early results of the treatment of chronic
sinusitis by functional nasal surgery.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(3), 105-108
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Podstawow¹ metod¹ leczenia przewlek³ego zapale-
nia b³ony œluzowej nosa i zatok przynosowych jest funk-
cjonalna chirurgia endoskopowa. O wysokiej skutecznoœci
tego rodzaju leczenia ma decydowaæ nie tylko technika

operacyjna, ale równie¿ odpowiednie przygotowanie pa-
cjenta do zabiegu oraz opieka pooperacyjna.

Sposób postêpowania pooperacyjnego jest elementem
terapii, który w ostatnich latach wzbudza sporo kontrowersji.
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Wiêkszoœæ operatorów zaleca doœæ czêste wizyty kontro-
lne we wczesnym okresie pooperacyjnym po³¹czone z en-
doskopowym oczyszczaniem przewodów nosowych ze
skrzepów krwi, strupów zaschniêtej wydzieliny, usuwa-
niem ziarniny i zrostów.

Levine [1] kontroluje swoich pacjentów pocz¹wszy
od 4-6 dnia po operacji, raz w tygodniu, a¿ do prawie
ca³kowitego wygojenia. Stammberger [2] poleca oczysz-
czanie jam pooperacyjnych pocz¹wszy od 2-4 dnia, na-
stêpnie w odstêpach 3-5 dniowych przez kolejne 10 dni.
Lund i McKay [3] rozpoczynaj¹ kontrole pomiêdzy 5
a 10 dniem po zabiegu i prowadz¹ je w odstêpach 1-2
tygodniowych. Davis [4] poleca pielêgnacjê przewodów
nosowych dwa razy w tygodniu przez pierwsze 2-3 tygo-
dnie. Kennedy [5] rozpoczyna oczyszczanie w 1, nastêp-
nie 3 lub 4 dniu pooperacyjnym, kontynuuj¹c je raz w ty-
godniu do momentu, gdy jama pooperacyjna pokryje siê
prawid³owym nab³onkiem. Czêste wizyty pooperacyjne
maj¹ wg tych autorów przyspieszaæ proces epitelializacji,
zapobiegaæ tworzeniu siê zrostów i nawrotom stanu za-
palnego w obrêbie przewodów nosowych.

Przeciwnicy takiego postêpowania podkreœlaj¹, ¿e
proces normalizacji b³ony œluzowej nosa po zabiegu ope-
racyjnym przekracza 12 tygodni, a wiêc trwa znacznie
d³u¿ej ni¿ wiêkszoœæ proponowanych schematów czêstych
kontroli pooperacyjnych [6]. Usuwanie strupów i za-
schniêtej wydzieliny w pierwszym tygodniu pooperacyj-
nym powoduje odwarstwianie nab³onka szacunkowo 23%
chorych [7], co mo¿e utrudniaæ gojenie. Koronnym ar-
gumentem przeciwników czêstych kontroli pooperacyj-
nych s¹ dobre wyniki leczenia endoskopowego uzyski-
wane przez rynologów dzieciêcych, którzy przeprowa-
dzaj¹ oczyszczanie przewodów nosowych zazwyczaj jed-
norazowo w 2-3 tygodniu po zabiegu [8].

Celem pracy jest porównanie wyników leczenia ope-
racyjnego pacjentów, którzy systematycznie poddawani
byli kontroli pooperacyjnej po³¹czonej z dok³adnym
oczyszczaniem przewodów nosowych oraz pacjentów,
którzy nie zg³aszali siê na badania kontrolne.

PACJENCI I METODY

Przeprowadzono retrospektywne badania 52 pacjen-
tów (30 mê¿czyzn i 22 kobiet), u których d³ugotrwa³e
leczenie zachowawcze przewlek³ego zapalenia b³ony œlu-
zowej nosa i zatok przynosowych nie przynios³o zado-
walaj¹cego efektu i zakwalifikowani zostali do zabiegu
operacyjnego (czynnoœciowej chirurgii endoskopowej).

O rozpoznaniu i kwalifikacji do leczenia operacyj-
nego decydowa³o utrzymywanie siê dolegliwoœci i obja-
wów zapalnych przez co najmniej 8 tygodni lub wystê-
powanie co najmniej 4 epizodów zapalenia zatok w ci¹-
gu roku, przy czym ka¿dy by³ nie krótszy ni¿ 10 dni,
z utrzymuj¹cymi siê zmianami w tomografii kompute-

rowej po 4 tygodniach leczenia zachowawczego [9].
W zale¿noœci od zg³aszania siê do kontroli po operacji
pacjentów podzielono na 2 grupy: I – osób zg³aszaj¹cych
siê regularnie do kontroli w odstêpie 1-2 tygodni przez
pierwsze 6-8 tygodni po operacji; II – osób nie zg³asza-
j¹cych siê do kontroli po zabiegu operacyjnym.

Do oceny dolegliwoœci przed i po operacji wykorzy-
stana zosta³a ankieta SNAQ11 (sino-nasal assesment
questionnaire) [10] uwzglêdniaj¹ca 11 objawów subiek-
tywnie ocenianych przez chorego w skali od 0 do 5 (nie
wystêpuje, bardzo niewielkiego stopnia, niewielkiego
stopnia, œredniego stopnia, du¿a intensywnoœæ, bardzo
du¿¹ intensywnoœæ). Do ocenianych dolegliwoœci nale-
¿a³y: niedro¿noœæ, zatkanie nosa; trudnoœci w oddycha-
niu przez nos; bóle twarzy, uczucie rozpierania; katar;
sp³ywanie wydzieliny po tylnej œcianie gard³a; kichanie;
kaszel; zaburzenia wêchu; bóle g³owy; bóle/uczucie pe³-
noœci w uchu, uczucie zmêczenia, zaburzenia snu.

Jako poprawê traktowano zmniejszenie nasilenia do-
legliwoœci o najmniej 3 punkty, a przy ni¿szej ni¿ 3 punkty
ocenie wyjœciowej – ca³kowite ust¹pienie dolegliwoœci.

Zaawansowanie procesu chorobowego u pacjentów
z polipami nosowymi oceniano w skali Levina [1]. Do
opisu zaburzeñ stwierdzanych w tomografii komputero-
wej (TK) wykorzystano skalê Kennedyego [5] opisuj¹c¹
lokalizacjê i rozleg³oœæ procesu zapalnego.

Po zabiegu operacyjnym u wszystkich pacjentów usu-
wano opatrunek nosowy w 1-3 dobie pooperacyjnej
i przeprowadzano oczyszczenie przewodów nosowych.
Ponadto zalecano stosowanie leków mukolitycznych,
nawil¿aj¹cych b³onê œluzow¹ przewodów nosowych, iry-
gacjê jam nosa roztworem chlorku sodu, w wybranych
przypadkach stosowano tak¿e antybiotykoterapiê oraz
kortykosteroidy miejscowo lub ogólnie.

Ocenê pooperacyjn¹ w oparciu o kwestionariusz
SNAQ 11 przeprowadzano w okresie od 3 do 12 miesiê-
cy po zabiegu.

W analizie statystycznej pos³u¿ono siê testami t-Stu-
denta, Chi square i Wilcoxona. Jako znamienne staty-
styczne okreœlano wyniki, w których p<0,05.

WYNIKI

Na systematyczne kontrole pooperacyjne po³¹czone
z oczyszczaniem przewodów nosowych w odstêpach 1-
i 2-tygodniowych przez pierwsze 6-8 tygodni zg³osi³o siê
28 (53,8%) z 52 pacjentów (grupa I). Pozostali 24 (46,2%)
pacjenci (grupa II) po opuszczeniu Kliniki stosowali tyl-
ko zalecone leczenie farmakologiczne.

Obie badane grupy pacjentów nie ró¿ni³y siê staty-
stycznie pod wzglêdem czasu trwania choroby, zaawan-
sowania procesu zapalnego ocenianego w skali Kenne-
dyego i Levine’a oraz czêstoœci wystêpowania polipów
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i zaburzeñ anatomicznych (skrzywienie przegrody nosa,
powietrzna ma³¿owina œrodkowa) (test t-Studenta, Chi
square p>0,05) (tab. I).

Poprawê po leczeniu, a wiêc subiektywne zmniejsze-
nie dolegliwoœci, oceniane punktacj¹ kwestionariusza
SNAQ11, w grupie I stwierdzono u 24 (85,7%) pacjen-
tów, w grupie bez systematycznej kontroli (grupa II) u 21
(87,5%). Nie by³y to ró¿nice istotne statystycznie.

W obu grupach najlepiej na leczenie reagowali pa-
cjenci, u których dominuj¹cym objawem by³a niedro¿-
noœæ lub upoœledzenie dro¿noœci nosa (poprawa w gru-
pie I – 92,8% badanych, w grupie II – 100%), bóle g³owy
i twarzy (poprawa w grupie I – 85,7%, w grupie II –
95,8%), katar (poprawa w grupie I – 85,7%, w grupie II –
83,3%). Gorsze efekty leczenia uzyskiwano u pacjentów
z zaburzeniami wêchu (poprawa w grupie I – 82,1%,
w grupie II – 79,1%) oraz uczuciem sp³ywania wydzieli-
ny po tylnej œcianie gard³a (poprawa w grupie I – 82,1%,
w grupie II – 75%).

Kontrolne badanie pooperacyjne wykaza³o obecnoœæ
zrostów pomiêdzy ma³¿owin¹ nosow¹ œrodkow¹ i bocz-
n¹ œcian¹ nosa u 2 (7,1%) pacjentów w grupie I i u 3
(12,5%) pacjentów w grupie II (p>0,05).

DYSKUSJA

Wyniki pracy wskazuj¹, ¿e po leczeniu operacyjnym
subiektywne zmniejszenie dolegliwoœci, oceniane za po-
moc¹ kwestionariusza SNAQ11, obserwowano w podob-
nej liczbie pacjentów z obu grup. Brak systematycznej
kontroli pooperacyjnej nie wp³yn¹³ wiêc w istotny spo-
sób na wyniki leczenia. Przedstawione w pracy dane uzy-
skane u pacjentów, którzy nie zg³aszali siê na systema-
tyczne kontrole pooperacyjne (grupa II) po³¹czone
z oczyszczaniem przewodów nosowych ze skrzepów krwi,
strupów zaschniêtej wydzieliny, usuwaniem ziarniny
i zrostów, s¹ porównywalne z wynikami uzyskiwanymi

w innych oœrodkach [4,11], w których takie kontrole by³y
stosowane. S¹ to jednak wyniki, które dotycz¹ chorych
po stosunkowo krótkim okresie obserwacji. Nale¿y siê
liczyæ z tym, ¿e liczba pacjentów z nawrotem dolegliwo-
œci mo¿e ulec zwiêkszeniu w miarê up³ywu czasu [12].
Szczególnie wœród chorych z polipami nosa mo¿na spo-
dziewaæ siê wiêkszego odsetka nawrotów po d³u¿szym
okresie obserwacji [1].

Subiektywna ocena dokonywana przez pacjenta wy-
daje siê najbardziej wiarygodnym kryterium uzyskanego
wyniku leczenia chirurgicznego [10]. Wg wielu autorów
ocena taka, nie zawsze koreluje z obrazem endoskopo-
wym b³ony œluzowej podczas badania kontrolnego [5,13-
16]. B³ona œluzowa ulega zmianom pod wp³ywem od-
dzia³ywania czynników zewnêtrznych, przez co jej wygl¹d
w kontrolnym badaniu endoskopowym nie jest najlepszym
odzwierciedleniem faktycznej poprawy klinicznej.

Podobnie jak w badaniach innych autorów [10,17,18]
niedro¿noœæ nosa i bóle g³owy by³y objawami najlepiej
poddaj¹cymi siê leczeniu. Bior¹c pod uwagê jedynie te
dwa objawy, nieznacznie lepsze wyniki uzyskano w gru-
pie pacjentów, którzy nie stawiali siê na kontrole poope-
racyjne. Poprawa dro¿noœci przewodów nosowych oraz
ustêpowanie dolegliwoœci bólowych, szczególnie dolegli-
woœci o charakterze neuralgicznym spowodowanych sty-
kaniem siê przegrody z ma³¿owinami nosowymi [19,20],
nastêpuje zazwyczaj zaraz po zabiegu operacyjnym. Pa-
cjenci przywi¹zuj¹ szczególn¹ wagê do zaburzeñ dro¿no-
œci nosa i dolegliwoœci bólowych [21]. Znaczna poprawa
samopoczucia po zabiegu mo¿e powodowaæ, ¿e chorzy ci
unikaj¹ nie zawsze bezbolesnych zabiegów oczyszczania
przewodów nosowych w okresie pooperacyjnym.

Najtrudniejsze w leczeniu i to w obu badanych gru-
pach, okaza³o siê sp³ywanie wydzieliny po tylnej œcianie
gard³a. Z obserwacji klinicznej wynika, ¿e objawy te ustê-
puj¹ stopniowo w miarê postêpowania procesów regene-
racji, gojenia i normalizacji funkcji b³ony œluzowej jamy
nosowej.

Systematyczne oczyszczanie przewodów nosowych
w okresie pooperacyjnym nieznacznie zmniejszy³o czê-
stoœæ wystêpowania zrostów stwierdzanych w kontrol-
nym badaniu pooperacyjnym. Niewielka liczba pacjen-
tów z tego typu powik³aniem nie pozwala jednak na wy-
ci¹gniêcie ostatecznych wniosków. Intencj¹ autorów pracy
jest przedstawienie wyników badañ z ocen¹ wystêpowa-
nia zrostów po dwuletnim okresie obserwacji.

Tabela I. Porównanie badanych grup

Skala Kennedyego Skala Levine’a Zaburzenia
– liczba pacjentów – liczba pacjentów anatomiczne

stopieñ stopieñ

1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 A, B C, D, E

Grupa I 17 (60,7%) 11 (39,2%) 9 (32,1%) 8 (28,5%) 19 (67,8%)
Grupa II 8 (33,3%) 16 (66,6%) 10 (41,6%) 8 (33,3%) 14 (58,3%)
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