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Opieka pooperacyjna jest bardzo istotna u pacjentów po endoskopo-
wych zabiegach zatok. Wielu chirurgów po operacji stosuje tamponadê
nosa, opatrunek czy rurki udra¿niaj¹ce, aczkolwiek nie wykazano jedno-
znacznie klinicznych korzyœci tych zabiegów. Pooperacyjne p³ukanie/przemy-
wanie jamy pooperacyjnej wp³ywa korzystnie na gojenie siê ran, przy czym
preferowana jest du¿a objêtoœæ i niskie ciœnienie p³ynu. Cotygodniowe od-
sysanie wskazane jest pocz¹wszy od pierwszego tygodnia po operacji, a¿
do czasu, gdy zaniknie wydzielina, krew i skrzepy. Dzia³anie leków miejsco-
wych nie by³o przedmiotem randomizowanych prób klinicznych. Z ró¿nych
grup leków ogólnych (doustnych) jedynie kortykosteroidy w wy¿szych daw-
kach dawa³y lepsze wyniki krótkoterminowe, ni¿ stosowanie krótkotermino-
we tych leków w niskich dawkach. Nie wykazano efektów klinicznych anty-
biotyków, tak wiêc nie powinno siê podawaæ ich rutynowo.
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Postoperative care is very important in the global management of the
patient undergoing ESS. Postoperative tamponnade, packing, splinting or
stenting is advocated by many surgeons, but its clinical beneficial effects
have not clearly been demonstrated. Postoperative rinsing/washing of the
surgical cavity offers advantages in healing: high volume, low pressure is to
be preferred. Suction cleaning is advocated on a weekly basis starting one
week after ESS and continues until secretions, blood, crusts have disappe-
ared. Topical medications have not been the subject of randomized clinical
trials. Of the various classes of systemic (oral) medications, only steroids
resulted in better short term outcome when using higher doses compared
to lower doses. Antibiotics have not shown clinical effects and should not
routinely be given.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(3), 105-112
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Wprowadzenie
Zastosowanie endoskopów do zabiegów na zatokach

przynosowych przesz³o znacz¹c¹ ewolucjê w ci¹gu ostat-
nich 25 lat, od czysto naukowej techniki diagnostycznej
(Messerklinger, 1978) do akceptowanego na ca³ym œwie-
cie narzêdzia klinicznego, a szczególnie terapeutyczne-
go. Endoskopowa chirurgia zatok (endoscopic sinus sur-
gery - ESS) sta³a siê nie tylko standardow¹ procedur¹
chirurgiczn¹ w chorobach zapalnych zatok przynoso-
wych, lecz nawet „z³otym standardem”. Badania i od-
krycia dotyczy³y przede wszystkim technik chirurgicz-
nych, rozszerzenia wskazañ i nowych instrumentów, zaœ
w mniejszym stopniu wyników leczenia. Mniejsz¹ uwagê

zwracano na opiekê pooperacyjn¹, pomimo œwiadomo-
œci jej istotnoœci (Stammberger, 991; Gross i Gross, 1994;
Min i Yung, 1996; Kuhn i Citardi, 1997; Tom i wsp.,
1997; Nayak i wsp., 1998; Bolger i wsp., 1999). S¹-
dz¹c z danych literaturowych, jedynie zapobieganie zro-
stom poprzez stosowanie rurek, szyn, os³on wydawa³o
siê godne zainteresowania i by³o przedmiotem badañ
i publikacji (McDonogh, 1990; Shikani, 1994; Bren-
nan, 1996; Kuhn i Citardi, 1997; Tom i wsp., 1997;
Nayak i wsp., 1998; Bolger i wsp., 1999). W niniejszej
pracy dokonano próby uwzglêdnienia wszystkich aspek-
tów opieki pooperacyjnej (tab. I) w oparciu o dane lite-
raturowe oraz badania w³asne.
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Za optymalne leczenie nale¿y przyj¹æ takie, które
daje najlepsze wyniki, jest ³atwe w prowadzeniu i do-
brze tolerowane. Jest ono zale¿ne od wskazañ. Okres
pooperacyjny i gojenia mo¿na podzieliæ na wczesny etap
(pierwsze tygodnie) oraz etap póŸniejszy (do 6 miesiê-
cy) (Hosemann i wsp., 1991). Uwa¿a siê, ¿e na wczesny
okres najbardziej wp³ywa sam zabieg chirurgiczny oraz
wczesne leczenie pooperacyjne. Na póŸniejsz¹ fazê go-
jenia maj¹ najwiêkszy wp³yw przyczyny stanowi¹ce wska-
zania do zabiegu.

Celem opieki pooperacyjnej jest uzyskanie optymal-
nego gojenia siê rany, przy najmniejszej zachorowalno-
œci. W procesie tym powinno siê uwzglêdniaæ wiele pa-
rametrów, takich jak: objawy subiektywne (wydzielina,
sp³ywanie z nozdrzy tylnych, bóle g³owy, uczucie uci-
sku, dusznoœci, zaburzenia wêchu, kaszel) oraz objawy
obiektywne. Na wynik leczenia, oprócz endoskopowej
oceny wydzieliny, obrzêku b³ony œluzowej oraz tworze-
nia siê blizny, powinny wp³ywaæ: ocena czynnoœci nosa
na podstawie rynomanometrii, rynomanometrii akustycz-
nej, ocena oczyszczania rzêskowego oraz parametry bio-
chemiczne i mikrobiologiczne. Ocenie powinny podle-
gaæ równie¿ powik³ania pooperacyjne (infekcyjne) oraz
nawroty.

Procedury koñcz¹ce zabieg chirurgiczny

Rurki udro¿niaj¹ce/szyny/os³onki/tamponady/opatrunki

Opinie dotycz¹ce wk³adania „cia³ obcych” do jam
nosa i/lub œrodkowego przewodu nosowego – zatok przy-
nosowych s¹ ró¿ne - od negowania ich stosowania (ni-
gdy lub rzadko) (Gross i Gross, 1994; Min i Yung,
1996) do nakazu (standardowa procedura, zawsze)
(McDonogh, 1990; Shikani, 1994; Brennan, 1996;
Kuhn i Citardi, 1997). Opatrunek mo¿e byæ za³o¿ony
1) aby kontrolowaæ krwawienie, 2) aby zapobiegaæ zro-
stom i bliznowaceniu, 3) aby utrzymaæ dro¿noœæ zatok
przynosowych.

Najczêœciej u¿ywanym materia³em jest octan poli-
winylu (Merocel®, Ivalon®), jednak¿e opisywano ró¿ne
materia³y (tab. II). Octan poliwinylu aktualnie jest po-
krywany pow³ok¹ anty-adherencyjn¹, która u³atwia jego
usuwanie i zapobiega urazom podczas tego zabiegu.
Bior¹c pod uwagê œredni czas krwawienia pooperacyjne-
go i ryzyko infekcji zwi¹zane z obecnoœci¹ „cia³a obce-
go”, nie ma powodu do pozostawiania opatrunku/rurki
przez czas d³u¿szy ni¿ 3 dni.

Krew otaczaj¹ca opatrunek mo¿e ulegaæ organizo-
waniu, a fibryna odk³adana wokó³ opatrunku mo¿e pro-
wadziæ do bliznowacenia tkanek i zrostów. Co wiêcej,
opatrunek mo¿e zahamowaæ usuwanie krwi i wydzieli-
ny z zatok przynosowych. W przypadku, gdy opatru-
nek jest pozostawiony na czas d³u¿szy ni¿ 24 godziny,
nale¿y podaæ antybiotyk, aby ograniczyæ ryzyko wstrz¹su
toksycznego (toxic shock syndrome – TSS) (Abram
i wsp., 1994).

Liczne badania wykaza³y powstanie mniej licznych
zrostów miêdzy ma³¿owin¹ œrodkow¹ i boczn¹ œcinan¹
nosa po zastosowaniu opatrunku (McDonogh, 1990;
Shikani, 1994; Kuhn i Citardi, 1997; Nayak i wsp.,
1998), lecz nie wykazano d³ugoterminowych korzyœci
w odniesieniu do zatok. Idealny materia³ opatrunkowy
powinien oddzielaæ powierzchnie b³on œluzowych a¿ do
czasu odbudowy nab³onka, a tak¿e pozwalaæ na zacho-
wanie dro¿noœci zatok i ich drena¿u. Cel ten w³aœnie
jest najtrudniejszy do osi¹gniêcia.

Podczas ostatnich 15 lat, w UZLeuven tamponadê
stosowano jedynie w przypadku nasilonych wczesnych
krwawieñ pooperacyjnych. Nigdy nie by³o takiej koniecz-
noœci, gdy zabieg przeprowadzano w znieczuleniu miej-
scowym, zaœ koniecznoœæ zastosowania wi¹za³a siê na ogó³
z wystêpuj¹cymi nasilonymi zmianami zapalnymi lub/i
zaka¿eniem b³ony œluzowej. Stosowany do tamponady
octan poliwinylu jest zwykle usuwany dzieñ po zabiegu.

Tabela I. Najczêœciej stosowane pooperacyjnie œrodki zapobiegawcze, procedury
i leki

• materia³y stosowane przy zakoñczeniu zabiegu:
opatrunki, rozpory, rurki napowietrzaj¹ce, szyny, tamponady
zwi¹zki czynne farmakologicznie

• czyszczenie jamy zabiegowej/przestrzeni pooperacyjnej:
przez samego pacjenta
przez chirurga otolaryngologa

• leki:
przeciwhistaminowe
steroidy
antybiotyki
leki przeciwgrzybicze
mukolityki
leki antycholinergiczne

Tabela II. Materia³y stosowane w tamponadach do opatrunków, napowietrzania,
usztywniania itd.

- Octan poliwinylu (Merocel®)
- Pow³oka ¿elatynowa (Gelfilm®)
- Naturalna fibryna
- Mikrow³ókna kolagenu (Avitene®)
- Utleniona, zregenerowana celuloza (Surgicel®)
- Silikon
- Kwas hialuronidowy (Merogel)
- Wosk dentystyczny
- Bawe³na
- Palec lateksowej lub winylowej rêkawiczki
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Substancje aktywne farmakologicznie
Dwadzieœcia lat temu rutynow¹ procedur¹ by³o za-

k³adanie do zatok przynosowych maœci zawieraj¹cych
sterydy lub/i antybiotyki. Od kiedy stwierdzono, ¿e li-
pidy mog¹ byæ przyczyn¹ ziarniniaków t³uszczowych
oraz miosferulozy1  (Wheeler i wsp., 1980; Goldbersen
i wsp., 1995; Min i Yung, 1996; Biedlingmaier i wsp.,
1997; Weidman i wsp., 1999; Culviner i wsp., 2000),
t³uste maœci nie powinny byæ stosowane po endoskopo-
wych zabiegach chirurgicznych zatok. Dotychczas brak
jest dowodów na korzystne dzia³anie leków stosowanych
miejscowo. Ostatnio promowano kwas hialuronowy jako
czynnik zapobiegaj¹cy zrostom, lecz brak jest przeko-
nywuj¹cych danych o jego dzia³aniu. Mo¿e byæ on na-
wet szkodliwy dla procesu gojenia, a jego stosowanie
koliduje z codziennym p³ukaniem przez chirurga jam
pooperacyjnych i odsysaniem wydzieliny (Jacob i wsp.,
2002; Miller i wsp., 2003).

W szczególnych przypadkach mo¿na stosowaæ mi-
tomycynê C dla zapobiegania bliznowaceniu i zrostom
(Ingram i wsp., 2000; Rahal i wsp., 2001; Chung i wsp.,
2002).

Czyszczenie chirurgiczne jamy pooperacyjnej

Odsysanie pod kontrol¹ endoskopu przez chirurga

Czyszczenie jamy pooperacyjnej by³o zawsze uzna-
wane jako kluczowe w opiece pooperacyjnej. Dziesiêæ
lat temu, w oparciu o dane literaturowe mo¿na by³o
odnieœæ wra¿enie, ¿e by³o ono nawet wa¿niejsze od sa-
mego zabiegu. Propagowano nawet codzienne usuwa-
nie krwi, wydzielin, z³ogów fibryny, obrzêkniêtych tka-
nek i zrostów. Od tego czasu zmieni³a siê wiedza na
temat gojenia siê b³on œluzowych, tak wiêc zmieni³y siê
równie¿ wskazania i rady dotycz¹ce odsysania (Gross
i Gross, 1994; Kuhn i Citardi, 1997; Moloney and Ah-
See, 1998; Kennedy i wsp., 2000): zalecana czêstotli-
woœæ zabiegów wynosi obecnie w wiêkszoœci przypad-
ków raz w tygodniu, zaczynaj¹c od tygodnia po opera-
cji, ³agodnie i nietraumatyzuj¹co. Jednak¿e brak jest prze-
konywuj¹cych dowodów, zaœ wskazania te s¹ oparte bar-
dziej na w³asnym doœwiadczeniu i filozoficznym podej-
œciu, ni¿ na randomizowanych, kontrolowanych place-
bo badaniach z podwójnie œlep¹ prób¹.

W miejscu pracy autora czyszczenie jest wykony-
wane u wszystkich pacjentów w 8 dniu, lecz wydaje siê
konieczne jedynie u dwóch trzecich osób w dniu 15 oraz
u mniej ni¿ ¼ po 3 tygodniach. Rutynowo stosowana
jest prosta i zakrzywiona (szczêkowa) koñcówka, klesz-
cze stosowane s¹ rzadko, a rurki (stenty) w wyj¹tkowych
przypadkach.

P³ukanie/zmywanie/irygacje nosa i zatok przynosowych
przez pacjenta

Podczas ostatnich lat akcentowano wagê codzienne-
go p³ukania/przemywania/irygacji (Gross i Gross, 1994;
Kuhn i Citardi, 1997; Moloney and Ah-See, 1998;
Kennedy i wsp., 2000; Bachmann i wsp., 2000). Ich
efekt zale¿y od licznych parametrów, w³¹czaj¹c: objê-
toœæ, ciœnienie i sk³ad p³ynu (tab. III).

1 przewlek³a reakcja zapalna na cia³o obce, jakim s¹ lipidy obecne
przede wszystkim jako pod³o¿e w maœciach

Tabela III. Nawil¿anie – p³ukanie – przemywanie nosa i zatok przynosowych
z zastosowaniem roztworu soli

Jama nosa
brak 0 ml
spray 1 ml np. Sterimar®, Physiomer®, ...
aerozol 3-5 ml np. Rinoflow®

jednodawkowe dozowniki <10 ml np. Naaprep®, Physiologica®, ...

Zatoki przynosowe
butelka do irygacji >100 ml
Grossan Water Pik®

Stosuj¹c ma³e objêtoœci (do 1ml) jedynie zwil¿a siê
b³onê œluzow¹ nosa, nie dochodz¹c do zatok przynoso-
wych. Wysokie ciœnienia, stosowane w niektórych ko-
mercyjnie dostêpnych dozownikach roztworów soli,
mog¹ uszkadzaæ b³onê œluzow¹ nosa.

Je¿eli do jam nosa dostarczane s¹ nieco wiêksze ob-
jêtoœci, efekt p³ukania jest mo¿liwy, lecz nie wykazano,
¿e roztwór mo¿e dotrzeæ np. do zatok szczêkowych,
nawet po wytworzeniu du¿ej œrodkowej przetoki zatoki.
Ciœnienie podawania nie wydaje siê byæ problemem, jed-
nak¿e zaburzenia ze strony tr¹bki Eustachiusza s¹ prze-
ciwwskazaniem do zastosowania aparatu Rinoflow®.

Zatoki przynosowe mog¹ byæ p³ukane i przemywa-
ne jedynie po zastosowaniu du¿ych objêtoœci (300 ml
na butelkê do irygacji2 ) Fakt ten wykazano endoskopo-
wo i radiograficznie w przypadku zatoki szczêkowej i za-
tok sitowych u pacjentów chirurgicznych oraz w przy-
padku przewodu nosowego œrodkowego u pacjentów
z grupy kontrolnej. W dodatku do czysto mechanicz-
nego efektu p³ukania, sól fizjologiczna mo¿e mieszaæ siê
z wydzielinami i zmniejszaæ ich gêstoœæ, poprawiaj¹c
oczyszczanie rzêskowe.

Je¿eli rozpatruje siê sk³ad p³ynów, nie ma œcis³ych wy-
tycznych dotycz¹cych ciœnienia osmotycznego, choæ wska-
zane jest uniknie kwasów (Bachmann i wsp., 2000). Leki
(steroidy lub/i antybiotyki) mog¹ byæ dodawane, szcze-
gólnie gdy u¿ywany jest aparat Rinoflow® lub butelka,
jednak¿e ich przewaga kliniczna nad stosowaniem stan-
dardowych kropli lub sprayów nie zosta³a udowodniona.

2 butelka do irygacji (nose can), wed³ug opisu autora tekstu,
jest to zwyk³a, plastikowa butelka (ok. 600 ml) zakoñczona
ma³¹ rurk¹, dopasowan¹ do przewodu nosowego
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W miejscu pracy autora, w prospektywnych, rando-
mizowanych pojedynczo œlep¹ prób¹ badaniach porów-
nawczych testowano liczne systemy do p³ukania: Steri-
mar w stosunku do nose can i Rinoflow® w stosunku do
butelki do irygacji. Wyniki tych dwóch badañ podsu-
mowano w tabeli IV. Butelka jest preferowana w sto-
sunku do Sterimaru ze wzglêdu na lepsze wyniki za-
równo w badaniu endoskopowym (wydzielina, obrzêk,
polipowatoœæ b³ony œluzowej), jak i w klasyfikacji punk-
towej objawów, z powodu dobrej tolerancji, podatnoœci
i niskich kosztów. Jedyn¹ przewag¹ Rinoflow® by³a lep-
sza punktacja w klasyfikacji objawów subiektywnych.
W oparciu o wyniki endoskopii, butelka do irygacji by³a
preferowana w stosunku do aparatu Rinoflow®. Podsu-
mowuj¹c, p³ukanie nosa i zatok przynosowych du¿¹
objêtoœci¹ i pod niskim ciœnieniem jest zalecan¹ tech-
nik¹ zarówno do czyszczenia jamy pooperacyjnej, jak
i lepszego gojenia rany.

Leki

Leki przeciwhistaminowe

Mimo braku dowodów na to, ¿e leki przeciwhista-
minowe wykazuj¹ dzia³anie w niealergicznych chorobach
zatok przynosowych, tradycyjnie s¹ one czêsto stosowa-
ne po zabiegach chirurgicznych. W randomizowanym
badaniu prospektywnym, z podwójnie œlep¹ prób¹, kon-
trolowan¹ placebo, oceniano dzia³anie leków przeciwhi-
staminowych starszej generacji, o dzia³aniu sedatywnym
(malenian dexchloroorfeniraminy, Polaramine) u 100
kolejnych pacjentów. Otrzymywali oni to samo lecze-
nie, jak w badaniu, w którym porównywano p³ukanie
z zastosowaniem butelki do irygacji i preparatu Steri-
mar. Nie stwierdzono ró¿nic istotnych statystycznie za-
równo w odniesieniu do punktacji objawów, jak oceny

endoskopowej, ponadto pacjenci z alergi¹ nie odnieœli
korzyœci z leków przeciwhistaminowych.

Kortykosteroidy

W oparciu o dzia³anie przeciwzapalne steroidów,
mo¿na by oczekiwaæ zmniejszenia obrzêku i polipowa-
toœci b³ony œluzowej, mniejszego bliznowacenia i zabu-
rzeñ wêchu. Jednak¿e, oprócz klasycznych, ogólnoustro-
jowych dzia³añ niepo¿¹danych steroidów, mo¿e równie¿
wzrastaæ ryzyko infekcji bakteryjnych w obrêbie jamy
chirurgicznej oraz zwi¹zanego z nimi zapalenia.

Wskazania do stosowania steroidów doustnych obej-
muj¹ szeroki zakres od ca³kowitego braku wskazañ (Gross
i Gross, 1994; Fernandez, 1999) do stosowania wysokich

Tabela IV. Przemywanie nosa po zabiegach endoskopowych zatok (FESS): butelka do irygacji a Sterimar®

Butelka do irygacji a Sterimar® Butelka do irygacji a Rinoflow®

Liczba pacjentów 50 50 50 50
Czêstotliwoœæ 3 x dz. 10 x dz. 3 x dz. 3 x dz.
Objêtoœæ na dzieñ 900 ml +5 ml 900 ml 15 ml
Inne leczenie

Polaramine® 1 x dz.
Celestone® 1 x dz. Celestone® 1 x dz.

antybiotyki antybiotyki
odsysanie dzieñ 3, 8, 15, 29 odsysanie dzieñ 3, 8, 15, 29

Korzyœci istotne statystycznie (p<0,05)
Objawy zatkanie nosa / / /
Endoskopowo wydzielina / wydzielina /

obrzêk strupy
polipowatoœæ b³ony œluzowej

Korzystne trendy
Objawy ca³kowita liczba punktów / ca³kowita liczba punktów

wydzielina kichanie
bóle g³owy

Endoskopowo ca³kowita liczba punktów / ca³kowita liczba punktów /
strupy

krwawienie

Tabela V. Kortykosteroidy doustne po czynnoœciowym endoskopowym zabiegu
chirurgicznym zatok (FESS): schemat badania i wyniki

Betametazon w niskich Betametazon w wy¿szych
dawkach (tabl.=0,25 mg) dawkach (tabl.= 0,25 mg)

Liczba pacjentów 75 75
Steroidy 1x dz 1 tabletka, 20 dni 4 x dz. 1 tabl., dzieñ 1-5

3 x dz. 1 tabl., dzieñ 6-10
2 x dz. 1 tabl., dzieñ 11-15
1 x dz. 1 tabl., dzieñ 16-20

Inne leczenie p³ukanie, butelka do irygacji, 3 x dziennie
antybiotyki (octan cefuroksymu 2 x 250 mg dziennie)
odsysanie: dzieñ 3, 8, 15, 22

Korzyœci*
Objawy ogólne z³e samopoczucie /
Endoskopowo / obrzêk

polipowatoœæ

Korzystne trendy
Objawy zaciek na tylnej œcianie gard³a wêch

wydzielina
Endoskopowo ropa zrosty

* istotne statystycznie (p<0,05)
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dawek leków (Min i Yung, 1996; Kuhn i Citardi, 1997)
i ostatecznie zale¿¹ od wskazañ do zabiegu chirurgiczne-
go. Zalecenia te powinny byæ traktowane jako „opinie
ekspertów” i nie s¹ oparte na badaniach naukowych.

Dzia³anie steroidów podawanych doustnie badano
w UZLeuven w prospektywnych, randomizowanych
badaniach porównawczych z podwójna œlep¹ prób¹:
1 tabletka Celestone® (betametazon 0,25 mg) podczas
20 dni w stosunku do schematu obni¿ania dawki (4 razy
dziennie przez 5 dni; 3 razy dziennie przez 5 dni; 2 razy
dziennie przez 5 dni i ostatecznie raz dziennie przez
5 dni) (tab. V).

Jak mo¿na siê spodziewaæ, ogólnouk³adowe dzia³a-
nia uboczne by³y opisywane czêœciej w grupie osób
z wy¿sz¹ dawk¹ steroidów doustnych. Rozpatruj¹c po-
szczególne objawy miejscowe: wêch, obrzêk – wystêpo-
wa³y znaczne ró¿nice w tolerancji wy¿szych dawek (tab.
V, ryc. 1). Ró¿nice te by³y zale¿ne od wskazañ (tab. VI
i VII), z mniejsz¹ iloœci¹ zrostów obserwowan¹ w na-
wracaj¹cym ostrym zapaleniu b³ony œluzowej zatok i nosa
oraz wystêpowaniem mniejszych obrzêków w przewle-
k³ym zapaleniu b³ony œluzowej nosa i zatok oraz w poli-
powatoœci nosa.

We wszystkich grupach pacjentów stwierdzono ko-
rzystne dzia³anie wy¿szych dawek steroidów w okresie
pierwszych 3 tygodni po zabiegu endoskopowym, zaœ
zarówno ogólnoustrojowe, jak i miejscowe objawy nie-
porz¹dne by³y stosunkowo niewielkie. Z tych powodów
autor pracy stosuje aktualnie wy¿sze dawki doustnych
steroidów wszystkim pacjentom po endoskopowych za-
biegach chirurgicznych zatok.

Nie wiadomo, czy steroidy podawane miejscowo
podczas pierwszych tygodni po zabiegu chirurgicznym
maj¹ porównywalne dzia³anie. Zaleca siê podawanie ich
przy obrzêku zachy³ka czo³owego, opornym na dzia³a-
nie innych leków (Kuhn i Citardi, 1997). Weber i wsp.
(1996) u bardzo niewielkiej liczby pacjentów opisywali
lepsze gojenie siê ran po zastosowaniu miejscowych ste-
roidów, lecz ich doniesienie nie zosta³o potwierdzone.

Antybiotyki

Jest wiele powodów, dla których zalecano stosowa-
nie antybiotyków po zabiegach chirurgicznych na zato-
kach (Moriyama i wsp. 1995). Tradycyjnie uwa¿a siê,
¿e uszkodzone zatoki s¹ wra¿liwe na infekcje bakteryj-
ne, a przy stosowaniu opatrunków i tamponów po ope-
racji nale¿y zapobiegaæ ryzyku wstrz¹su toksycznego.
Jednak¿e, antybiotyki maj¹ równie¿ dzia³ania uboczne
i po d³u¿szym okresie mo¿e dojœæ do wyselekcjonowa-
nia bakterii opornych.

W kontekœcie wielu klinicznych badañ zogniskowa-
nych na poszczególnych elementach opieki pooperacyj-
nej po zabiegach endoskopowych, rozpoczêto badanie
prospektywne, randomizowane, z podwójnie œlep¹ prób¹
i kontrolowane placebo. W³¹czono do niego 202 pa-
cjentów (Jorissen i Annys, 1998; Jorissen i wsp., 1998;
Annys i wsp., 2000), stosuj¹c jako lek aktywny octan
cefuroksymu (1 razy dziennie 250 mg). Inne elementy
opieki pooperacyjnej obejmowa³y p³ukanie nosa z za-
stosowaniem butelki do irygacji, cotygodniowe odsysa-
nie oraz wspomniane wczeœniej wysokie dawki steroidów
doustnych. Nie stosowano opatrunków nosa. Oceniano
objawy wed³ug punktacji, obraz w endoskopii, wystê-
powanie infekcji pooperacyjnych oraz wyniki badania
mikrobiologicznego.

Tabela VII. Doustne kortykosteroidy podawane po zabiegach endoskopowych
(FESS): wyniki badania endoskopowego w stosunku do wskazañ

Obrzêk Polipy Ropa Zrosty
POL ↓↓ (p<0,050) = ↑ =
CRS ↓↓ (p<0,050) ↓ = =
RAS = ↑↑ (p<0,050) ↓

POL – polipowatoœæ nosa
CRS – przewlek³e zapalenie b³ony œluzowej nosa i zatok
RAS – nawracaj¹ce ostre zapalenie b³ony œluzowej nosa i zatok
PND – sp³ywanie wydzieliny przez nozdrza tylne
↑ – wzrost wraz z wy¿sz¹ dawk¹ steroidów doustnych
↓ – obni¿enie wraz z wy¿sz¹ dawk¹ kortykosteroidów doustnych

Tabela VI. Doustne kortykosteroidy podawane po zabiegach endoskopowych
(FESS): objawy w stosunku do wskazañ

Wêch Zaburzenia3 Choroba PND Wydzielina
POL ↓ ↑ = =
CRS ↓ ↑ = =
RAS = ↑↑ (p<0,050) (p<0,050)

POL – polipowatoœæ nosa
CRS – przewlek³e zapalenie b³ony œluzowej nosa i zatok
RAS – nawracaj¹ce ostre zapalenie b³ony œluzowej nosa i zatok
PND – zaciek na tylnej œcianie gard³a
↑ – wzrost wraz z wy¿sz¹ dawk¹ steroidów doustnych
↓ – obni¿enie wraz z wy¿sz¹ dawk¹ steroidów doustnych

czas od operacji

Ryc. 1. Steroidy podawane po czynnoœciowym endoskopowym zabiegu
chirurgicznym w przewlek³ym zapaleniu b³ony œluzowej nosa i zatok: obrzêk
i polipowatoœæ b³ony œluzowej (p<0,05)
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Miêdzy grupami osób otrzymuj¹cych antybiotyk i pla-
cebo nie stwierdzono ró¿nic w nasileniu objawów, badaniu
endoskopowym, wystêpowaniu infekcji pooperacyjnych
i powik³añ (zapalenie tkanki ³¹cznej przyprzegrodowej).
W oparciu o te wyniki, antybiotykoterapia nie zosta³a wpro-
wadzona do standardów rutynowej opieki pooperacyjnej
po endoskopowych zabiegach chirurgicznych zatok.

Badanie mikrobiologiczne (ryc. 2) wykaza³o wzrost
czêstoœci wystêpowania patogenów po zabiegu chirur-
gicznym. Wzrost ten by³ wynikiem podwojenia czêsto-
œci wystêpowania Staphylococcus aureus. Podawanie
antybiotyków mo¿e czêœciowo zapobiec wzrostowi
S. aureus (ryc. 2), a infekcje pooperacyjne s¹ prawie nie-
zmiennie zwi¹zane z tym patogenem. Jednak¿e, obec-
noœæ lub brak S. aureus podczas zabiegu nie ma znacze-
nia dla przewidywania obecnoœci lub braku tego pato-
genu po zabiegu, czy te¿ oceny ryzyka infekcji poopera-
cyjnej. Nie jest jasne, czy swoiste leczenie przeciw S. au-
reus mo¿e wp³ywaæ na proces pooperacyjnego gojenia,
lecz w oparciu o omawiane powy¿ej wyniki, zagadnie-
nie powinno podlegaæ dalszym badaniom.

Preparaty przeciwgrzybicze

Stosowanie leków przeciwgrzybiczych, bior¹c pod
uwagê ich biodostêpnoœæ, farmakokinetykê oraz poten-
cjalne dzia³ania uboczne, jest wskazane jedynie w agre-
sywnym, zagra¿aj¹cym ¿yciu, inwazyjnym, grzybiczym
zapaleniu b³ony œluzowej nosa i zatok. W przypadku
zaka¿eñ grzybami nieinwazyjnymi nie ma wskazañ do
stosowania ani leków ogólnych, ani miejscowych. Klu-
czem leczenia jest maksymalne chirurgiczne wyczysz-
czenie zatok ze z³ogów grzybów.

Co wiêcej, aktualnie nie ma wystarczaj¹cych danych
wskazuj¹cych na koniecznoœæ miejscowego podawania
œrodków przeciwgrzybiczych po endoskopowych zabie-

gach chirurgicznych, nawet w przypadku tzw. eozyno-
filowego grzybiczego zapalenia b³ony œluzowej nosa i za-
tok (eosinophilic fungal rhinosinusitis – EFRS) (Poni-
kau i wsp., 1999; Ponikau i wsp., 2002; Ricchetti i wsp.,
2002).

Mukolityki

Nie ma kontrolowanych badañ (Pigret i Jankowski,
1996) i teoretycznie niewiele argumentów przemawia
za w³¹czeniem zwi¹zków mukolitycznych do schematu
opieki pooperacyjnej.

Leki przeciwcholinergiczne

Brak jest danych dotycz¹cych efektów dzia³ania le-
ków przeciwcholinergicznych po zabiegach chirurgicz-
nych. Teoretycznie istnieje mo¿liwoœæ, ¿e wysuszenie
mo¿e mieæ szkodliwy efekt.

Szczególne przypadki

Dzieci

W porównaniu z doros³ymi, u dzieci znacznie
wieksz¹ trudnoœæ rynochirurgowi stawrza odsysanie /
oczyszczanie nosa w warunkach ambulatoryjnych.  Czê-
sto zaleca siê, ¿eby przeprowadzaæ odsysanie w znie-
czuleniu ogólnym, 2-3 tygodnie po operacji, lecz sku-
tecznoœæ tej procedury nie zosta³a potwierdzona (Tom
i wsp., 1997; Walner i wsp., 1998).

Mukowiscydoza

Wskazane jest oczyszczanie jam pooperacyjnych z za-
stosowaniem antybiotyków (np. Tobramycyny) (Moss
i King, 1995), ponadto powinno siê podaæ antybiotyki
ogólne. Zdaniem autorów powinno siê stosowaæ codzien-
ne p³ukania nosa i oczyszczanie nosa z odsysaniem.

Obni¿ona odpornoœæ

Choæ nie ma dowodów, wydaje siê logiczne i mery-
torycznie uzasadnione podawanie antybiotyków po za-
biegach chirurgicznych u tych pacjentów.

Schemat opieki pooperacyjnej
1. Na zakoñczenie zabiegu chirurgicznego nie stosuje

siê opatrunku, z wyj¹tkiem sytuacji, gdy wystêpuje
nasilone krwawienie. Opatrunek, tamponada itd. po-
winny byæ usuniête tak wczeœnie, jak to mo¿liwe
(po 1 dniu).

2. Wskazane jest stosowanie rurek udra¿niaj¹cych,
szyn, rozszerzaczy do przewodu nosowego œrodko-
wego w przypadku, gdy b³ona œluzowa miêdzy ma-
³¿owin¹ œrodkow¹ i boczn¹ œciany nosa zosta³a
znacznie uszkodzona, a przewód nosowy œrodkowy
jest w¹ski. Szyna mo¿e byæ pozostawiona w prze-
wodzie przez kilka dni.

Ryc. 2. Badanie bakteriologiczne przed i 3 tygodnie po operacji; antybiotyki
w stosunku do placebo. AB: leczenie antybiotykiem (Zinnat). CNS: Staphyloc-
coci koagulazo-ujemne. Wzrost patogenów, a szczególnie S. aureus jest staty-
stycznie wiêkszy w grupie placebo w porównaniu do grupy otrzymuj¹cej
Zinnat (p<0,01)
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3. „Natychmiast” po operacji rozpoczyna siê irygacje/
przemywanie nosa i zatok przynosowych. Zalecana
jest du¿a objêtoœæ (>100 ml) i niskie ciœnienie p³y-
nu stosowanego do p³ukania.

4. £agodne, „atraumatyczne” odsysanie przeprowadza-
ne jest cotygodniowo, zaczynaj¹c tydzieñ po zabie-
gu, a¿ do czasu, gdy niemal ca³kowicie przestan¹ siê
pojawiaæ skrzepy, wydzielina i krew.

5. Jedynym lekiem maj¹cym pozytywny wp³yw we
wczesnym okresie pooperacyjnym s¹ doustnie po-
dawane steroidy w wy¿szych dawkach. Nie ma po-
trzeby rutynowego podawania antybiotyków.

6. W przypadku wyst¹pienia klinicznych objawów in-
fekcji pooperacyjnej wskazane s¹ antybiotyki; mo¿-
na przyj¹æ doœwiadczalnie, ¿e powinny byæ one ak-
tywne w stosunku do S. Aureus.
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