Nos i zatoki
przynosowe

Anatomia

Przegroda nosa

Nos zewnętrzny

Część błoniasta

Jama nosowa

Chrzęstna

– Przegroda nosa:
strona L i P

Kostna

– Podział:
Przedsionek
Jama nosa właściwa

Boczna ściana nosa

Boczna ściana nosa

Boczna ściana nosa

Trzy małżowiny nosowe
Ujścia naturalne zatok przynosowych
Ujście przewodu nosowo-łzowego

Kompleks ujściowo-przwodowy

Boczna ściana nosa

Unaczynienie
Nabłonek
Oddechowy
Węchowy

Badanie palpacyjne

Badanie

Ri??y??noskopia przednia

Skóra (stwardnienie, przebarwienia,
zapalenie, obrzęk, tkliwość),

Wydzielina,

Kształt nosa (deformacja cz. Chrzęstnej,
kostnej),

Właściwości błony sluzowej,

Struktury sąsiednie (czoło, policzki,
warga górna, powieki),

Splot Kiesselbacha,

Krepitacje

Owrzodzenia, perforacje,

Obrzęk małżowin,

Deformacje przegrody nosa,

Obecność nieprawidłowej tkanki,

Obecność ciał obcych

Rinoskopia przednia

Rinoskopia przednia

Rinoskopia tylna
choanae,
Końce tylne małżowin nosowych i przegrody,
Polipy,
Ujścia trąbki słuchowej (Eustachiusza),
Adenoid,
Guzy,

Rinoskopia tylna

Inne metody diagnostyczne
endoskopia,
rhinomanometria,
olfactometria,
radiologia,
cytologia,
badania alergologiczne

Endoskopia

Endoskopia

małżowina środkowa

ujście przewodu nosowo-łzowego

Epistaxis
Z gr. „epistezein” – płynąć
kropla po kropli
Termin zarezerwowany tylko
do określenia krwawienia z
nosa

Krwawienia z nosa

Krwawienia z nosa

Przyczyny ogólne

Przyczyny ogólne
Skazy krwotoczne
Choroby naczyń (ch. Rendu-Osler-Weber)
Nadciśnienie tętnicze !!!!
Zaburzenia krzepnięcia krwi
Leki p/zakrzepowe, NLPZ, PN półsyntetyczne
Alkohol
Mocznica i niewydolność nerek
Zaburzenia endokrynne (ciąża !)
Ch. krwi i układu krwiotwórczego (białaczka)
Ch. zakaźne (grypa, mononukleoza, odra, dur)

– Infekcje,
– Choroby naczyniowe, nadciśnienie
– Zaburzenia krzepnięcia,
– Mocznica, niewydolość wątroby
– Teleangiektazjie

Miejsce krwawienia
Locus Kisselbachi
Pole Lietle’a
Splot Woodruffa (splot nosowo –
gardłowy)
Małżowiny nosowe
Błona śluzowa
Guzy

Krwawienia z nosa

Krwawienia z nosa

Krwawienia z nosa

Przyczyny miejscowe

Przyczyny miejscowe

Przyczyny miejscowe

– mikrourazy,
– rhinitis sicca,
– złamania i urazy,
– ciała obce,
– guzy nosa,
– guzy nosogardła

Uraz
- złamania kości czaszki
NASOPTICASC – Nosebleed Amaurosis Syndrome Of Post-Traumatic Ipsilateral
Carotid Artery Siphon Crack
operacje nosa i zatok przynosowych, oczodołu, adenotomii, neurochirurgicznych
barotrauma
samouszkodzenia i ciała obce
toksyczne i drażniące pyły i opary
–

mikrourazy,

–

rhinitis sicca,

–

złamania i urazy,

–

ciała obce,

–

guzy nosa,

–

guzy nosogardła

Zasychanie błony śluzowej
Perforacja przegrody nosowej
Zapalenia i alergie
Ziarnina ( ziarniniak Wegenera, midline
granuloma, ziarniniak ciężarnych, kiła,
gruźlica)
Guzy (angiofibroma juvenile !!!)

Postępowanie
Wywiad
Ocena stanu ogólnego (RR, cor,
EKG, morfologia, elektrolity,
gazometria, glikemia, mocznik,
kreatynina, układ krzepnięcia)
Ocena miejscowa
Badania obrazowe
Konsultacje specjalistyczne

Leczenie

Leczenie
MIEJSCOWE
Przyżeganie chemiczne
Tamponada przednia, tylna (Bellocqua)
Elektrokoagulacja
Krioterapia
Laser
Chirurgia:
przegroda nosa
podwiązanie tętnic szyjnych,
szczękowej, sitowych
embolizacja naczyń
OGÓLNE

Oczyszczenie jamy nosa,
Ucisk skrzydełka nosa,
Lód
Koagulacja
Tamponada przednia,
Tamponada tylna,
Podwiązanie naczyń

Tamponada przednia

Tamponada tylna

Stany zapalne

Czynniki determinujące prawidłową
czynność zatok przynosowych
budowa anatomiczna
Wentylacja

UJŚCIE ZATOKI
ULEGA ZAMKNIĘCIU
POGRUBIENIE BŁONY
ŚLUZOWEJ POWODUJE
DALSZE UPOŚLEDZENIE
ODPŁYWU

W ZATOCE ROZWIJA SIĘ
ZAKAŻENIE BATERYJNE

kompleks ujściowo-przewodowy
transport śluzowo-rzęskowy

Drenaż

ZALEGAJĄCE WYDZIELINY
WYWOŁUJĄ STAN
ZAPALNY TKANEK

OBRZĘK BŁONY ŚLUZOWEJ
LUB ANATOMICZNA
NIEDROŻNOŚĆ BLOKUJE
DRENAŻ I WENTYLACJĘ

Patologiczny cykl
procesów prowadzących
do rozwoju zapalenia
zatok przynosowych

WYDZIELINA
ZALEGA W ZATOCE

Czynniki sprzyjające nawrotom zapalenia
zatok przynosowych
Anatomiczne
Morfologiczne

WYDZIELINA GĘSTNIEJE,
pH ULEGA OBNIŻENIU

Obrzęki błony śluzowej

wydzieliny
Błona
śluzowa

enzymy
immunoglobuliny

ZMIANA ŚRODOWISKA
STWARZA WARUNKI DO
ROZWOJU DROBNOUSTROJÓW
W ZAMKNIĘTEJ JAMIE ZATOKI

METABOLIZM GAZOWY
BŁONY ŚLUZOWEJ
ULEGA ZMIANIE
BŁONA ŚLUZOWA
I RZĘSKI ULEGAJĄ
USZKODZENIU

Urazy
Konstytucjonalne

wg Kennedy'ego (1992)

Czynniki sprzyjające nawrotom zapalenia zatok
przynosowych

Czynniki sprzyjające nawrotom zapalenia zatok
przynosowych

Anatomiczne:
Skrzywienie przegrody nosa
Odmienności budowy anatomicznej bocznej ściany
jamy nosowej
małżowiny nosowej środkowej
wyrostka haczykowatego

Morfologiczne:
polipy nosa
guzy jamy nosowej
przerost migdałka gardłowego

grobli nosa

zakażenie
alergia
nieżyt naczynioruchowy

nieżyt polekowy

komórki Hallera

Urazy:

Obrzęki błony śluzowej:

zaburzenia hormonalne

puszki sitowej

Czynniki sprzyjające nawrotom zapalenia zatok
przynosowych

Czynniki sprzyjające nawrotom zapalenia zatok
przynosowych

Czynniki sprzyjające nawrotom zapalenia zatok
przynosowych

Konstytucjonalne:

Klasyfikacja zapaleń zatok przynosowych
u dorosłych

Zapalenia:
Ostre

urazy miejscowe
barotrauma
ciała obce
jatrogenne

Zespoły zaburzenia ruchomości
rzęsek nabłonka oddechowego

Ostre nawracające

Mukowiscydoza

Przewlekłe

Niedobory immunologiczne

w następstwie ostrego
de novo
zaostrzenia

Ostre zapalenie zatok przynosowych
Definicja
Proces zapalny błony śluzowej zatok
przynosowych, który po przeprowadzonym
leczeniu zachowawczym nie pozostawia
w jej strukturach istotnych uszkodzeń
okres trwania dolegliwości: do 3 tygodni

Ostre zapalenie zatok
Ból głowy, twarzy, hyperstesia skóry, ucisk

Ostre zapalenie
zatok sitowych
Dolegliwości i objawy:
Upośledzenie drożności nosa

(zatoka szczekowa),

Nieżyt błony śluzowej jamy
nosowej

Ucisk w okolicy nasady nosa (sitowie),

Spływanie wydzieliny do
nosogardła

Silny ból w okolicy czoła (zatoka czołowa)

Ból w okolicy kąta
przyśrodkowego oka
Ból głowy w okolicy skroni
Podwyższona temperatura
ciała
Inne objawy ogólne

wg Kennedy'ego (1992)

Ostre zapalenie
zatoki szczękowej

Ostre zapalenie
zatoki czołowej

Ostre zapalenie
zatoki klinowej

Dolegliwości i objawy:

Dolegliwości i objawy:

Dolegliwości i objawy:

Ból w okolicy policzka

Ból głowy w okolicy:

Ostry ból umiejscowiony
w okolicy czołowej

Ból w okolicy zębów

potylicznej
ciemieniowej

Podwyższona temperatura
ciała

Ból w okolicy oczodołu
Ból głowy w okolicy
skroniowej

Podwyższona temperatura
ciała

Inne objawy ogólne

Inne objawy ogólne

Podwyższona temperatura
ciała
Inne objawy ogólne
wg Kennedy'ego (1992)

UWAGA: Stwierdzenie poziomu
płynu w zatoce czołowej na
przeglądowym zdjęciu RTG jest
bezwzględnym wskazaniem
do leczenia w warunkach
szpitalnych.

wg Kennedy'ego (1992)

Ostre zapalenie zatok

Ostre zapalenie zatok

Ostre zapalenie zatok

Leczenie

UWAGA: Stwierdzenie poziomu
płynu w zatoce klinowej na
przeglądowym zdjęciu RTG jest
bezwzględnym wskazaniem
do leczenia w warunkach
szpitalnych.

wg Kennedy'ego (1992)

Ostre zapalenie zatok

Leczenie
FAZA WIRUSOWA

Anemizacja – krople do nosa,
antybiotyki,
płukanie

FAZA NACZYNIOWA

FAZA KOMÓRKOWA

leki przeciwbólowe

nawodnienie organizmu

leki przeciwzapalne – NLPZ

nawilżanie otoczenia

fenspiryd

fenspiryd

leki obkurczające naczynia

fusafungina

leki zmniejszające wydzielanie

leki mukolityczne

leki zmniejszające kaszel

leki mukokinetyczne

ekspozycja na chłodne powietrze

leki wykrztuśne

Punkcja

Leczenie
FAZA BAKTERYJNA
pierwotne zakażenie bakteryjne / faza nadkażenia bakteryjnego
antybiotykoterapia empiryczna

obkurczanie błony śluzowej

fusafungina

fenspiryd

leki przeciwbólowe

mukolityki

leki przeciwzapalne – NLPZ

mukokinetyki

