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Rinogeninės akiduobinės komplikacijos: 
Problemos aktualumas 

• Dažniausia vienpusio egzoftalmo priežastis vaikams.  

• Suaugusiems – trečioji pagal dažnumą (po Graves ligos 

egzoftalmo ir retrobulbarinio pseudotumoro). 

• Laiku ir tinkamai nepradėjus gydyti ŪRS sukeltų 

intraorbitinių komplikacijų,  gresia apakimas, infekcijos 

plitimas į smegenis (subduralinis ar frontalinis pūlinys, 

meningitas) letali išeitis. 
 



Etiologija 
• Tiesiogiai  iš sinusų (džn. frontoetmoidaliniai): 

– Etmoidalinio ančio lateralinė siena sudaryta iš popieriaus plonumo plokštelės,  

        Lamina papyracea, kuri  veikia kaip minimalus  barjeras infekcijos  plitimui į 

akiduobę. Randamos dehiscencijos. 

– Etmoidaliniai ančiai drenuojasi į vidurinę bei viršutinę nosies landas pro  

siauras angas, kurios lengvai  obturuojasi. 

• Retrogradiškai:  

– prienosinių ančių venos praeina  

per kaulines sienas ir  sudaro  

anastomozes su  akiduobės  venomis.  

Vystosi septinis tromboflebitas. 



Epidemiologija 
• 5 – 10 % ŪVRI komplikuojasi ūmiu bakteriniu rinosinusitu.  
• Tai lemia  

– 23 mln. vizitų pas šeimos gydytoją per metus 
– >20 mln. receptų a/b.  

• 2 – 30 % išsivysto rinogeninės komplikacijos 
• Didžiausia rizika akiduobinėms komplikacijoms – vaikai nuo 3 iki 6 

metų. 
• Paaugliams dažniausios intrakranijinės komplikacijos. [1] 
• 80% pacientų jaunesni nei 18 metų. 
• Dažniausiai akiduobės uždegimu komplikuojasi etmoiditas, rečiau – 

žandinio, kaktinio ančio uždegimai. [2] 
 

 
1 The Pediatric Infectious disease Journal, Vol.30, No.8, 2011 Aug, Wiskonsin, USA. 
2 Younis et al 2002 



Ūminis sinusitas 

 ŪRS diagnozė remiasi peršalimo simptomais, kurie užtrunka arba 
pasireiškia ūmine eiga. 
 
 Užtrukę simptomai – peršalimo simptomai trunka ilgiau nei 10-14 
dienų (nėra žymaus pagerėjimo), bet mažiau nei 30d.: rinorėja 
(priekinė, į nosiaryklę), nosies užgulimas, kosulys, galvos/veido 
skausmas, subfebrilitetas ar norm. kūno temperatūra. 
 
Žaibiniai simptomai - t ≥39ºC, pūlinga rinorėja, kuri tęsiasi 3-4d.,  
nosies užgulimas, galvos/veido skausmas, periorbitalinė edema. 



• Ligonio apžiūros duomenys nėra specifiniai: vyrauja nosies 
gleivinės ir kriauklių paraudimas ir paburkimas, gleivingas-
pūlingas sekretas nosies landose. 

• Sinusų radiologinis tyrimas nereikalingas vaikams iki 6m esant 
užtrukusiems peršalimo simptomams, vėliasniame amžiuje 
diskutuotinas. 

• Sinusų KT tik komplikuotais atvejais arba prieš operaciją. 

Ūminis sinusitas 



Intraorbitinių ŪRS komplikacijų klasifikacija 
(Chandler’s 1970 m.) 
(Maloney’s 1987 m.) 

Prieštvarinio 
akiduobės 
ląstelyno 
uždegimas  
(preseptal) 

 

Užtvarinio 
akiduobės 
ląstelyno 
uždegimas 
(postseptal) 

Akiduobės pertvara (septum orbitae) – tai nuo orbitos antkaulio iki vokų 
kremzlių nusitęsiantis jungiamasis audinys, dalinantis akiduobę į dvi dalis.  



Intraorbitinės komplikacijos 
• Prieštvarinio akiduobės ląstelyno uždegimas 

/ uždegiminė edema 
(celiulitis preseptalis)  

 

•  Akiduobės ląstelyno uždegimas 
 (celiulitis orbitae)  

 

• Poantkaulinis pūlinys  
(abscesus subperiostalis) 

 

•  Akiduobės ląstelyno pūlinys  
(abscesus orbitae) 

 

• Akinės venos ir/ar akytojo ančio trombozė  
(trombosis sinus cavernosus)  Chandler klasifikacija 1979 m. 

 Svarbu atskirti užtvarinį akiduobės uždegimą nuo prieštvarinio, nes jis gali sukelti  
intrakranijines komplikacijas ir apakimą, o klinikinis vaizdas pradžioje būna panašus! 
 

 Esant oftalmoplegijai ir/ar proptozei – 97% tikimybės, kad yra akiduobės infekcija. Joms 
 nesant 93%  tikimybės, kad infekcijos nėra (1). 
1. Complications of Acute Bacterial Sinusitis in Children. The Pediatric Infectious Disease Journal • Volume 30, Number 8, August 2011 



 
 Prieštvarinio akiduobės 

ląstelyno uždegimas  
arba uždegiminė edema  

(celiulitis preseptalis) 

• Dažniausiai dėl veido, vokų ir aplinkinių 
struktūrų patologijos. Direfencijuoti! 

• 80-90% visų ŪRS intraorbitinių komplikacijų 
vaikų amžiuje 

• Paraudę, paburkę vokai, junginės ir 
aplinkiniai akiduobės audiniai, sunku 
atsimerkti. 

• Nesutrikę akies obuolio judesiai.  
• Nesutrikęs regos aštrumas. 
• Subfebrilitetas. 



 Akiduobės ląstelyno uždegimas 
 (celiulitis orbitae)  

            Dažniausiai išsivysto dėl: 
1) Infekcijos plitimo iš prienosinių ančių, 

taip pat iš veido audinių, ašarų maišelio 
2) Tiesioginės akiduobės traumos 
3) Hematogeninio kelio (venos neturi vožtuvų) 

 
 
 



 Akiduobės ląstelyno uždegimas 
 (celiulitis orbitae)  

• Dažniausiai infekcija patenka venomis  
• Aplink venas formuojasi smulkūs 

abscesai, kurie susilieja 
• Puraus ląstelyno infiltracija ir pūlingas 

akiduobės irimas be ryškių ribų 
• Iki 11% pacientų gali netekti regos. 
• Uždegimas gali pereiti i smegenų 

dangalus arba akytąjį antį, pasireikšti 
sepsis 



 Akiduobės ląstelyno uždegimas 
 (celiulitis orbitae)  

Simptomai: 
 
• Vokai paburkę, skausmingi, standūs, 

paraudę ar tamsiai raudoni  
 
• Akies judesiai skausmingi, riboti 
 
•  Dvejinimasis  
 
• Paraudusios, paburkusios junginės 
 
•  Karščiavimas iki 40° ir aukščiau 

 



Poantkaulinis pūlinys 
(abscessus subperiostalis) 

 

• Pūlinys tarp antkaulio ir akiduobės 
kaulinės sienos. 

 
• Dažniausia komplikacija frontito, etmoidito 

rečiau - žandinio ančio uždegimo. 
 
Simptomai: 
 
• viršutinio voko odos paraudimas, 

sustandėjimas 
• junginės hiperemija, chemozė 
• akies obuolys pastumtas priešinga kryptimi 

nei yra pūlinys  
 
 



Akiduobės ląstelyno pūlinys 
(abscesus orbitae) 

• Ribotas akiduobės ląstelyno pūlingas 
židinys 
 

Simptomai: 
 
• Ryškus akies obuolio pastūmimas į priekį  

 
•  Sutrikusi rega 

 
•  Fiksuotas akies obuolys 
 
• Organizmo intoksikacija, šaltkrėtis 

 

 



Akytojo ančio trombozė 
(trombosis sinus cavernosus)  

 

• sunkiausia vietinė komplikacija 
• infekcija plinta užpakalinėmis akies 

venomis 
• veidinės venos neturi vožtuvų, 
• tiesiogiai suteka į akytąjį antį 

 
Kliniškai pasireiškia: 
• 3, 4, 6 galvinių nervų pažeidimo 

simptomais 
• progresuojančiais vienpusiais ar abipusiais 

akių pažeidimo simptomais 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cavernous_sinus.png


  

Simptomai:  
 
• Akies obuolys pastumtas į priekį  
• Oftalmoplegija 

• Išsiplėtę, nevienodo pločio vyzdžiai,  
• Sumažėja regos aštrumas 
• Paburksta vokai - pradžioje vienos 

pusės, vėliau abiejų pusių 
• Išsiplėtusios vokų, kai kada ir veido 

venos 
• Šaltkrėtis 
• Galvos skausmai 

Akytojo ančio trombozė 
(trombosis sinus cavernosus)  

 



Intraorbitinių komplikacijų 
gydymas 

Konservatyvus: 
– A/b  pirmiausia gydomas infekcijos židinys. Pradėti nuo ampicilinų gr. 

preparatų su β laktamazės inhibitoriais, III kartos cefalosporinų, metronidazolis 
įtariant anaerobinę florą (Streptococcus, Staphylococcus, anaerobai. )[1,2]  

– Stebėjimas – būtina gyd. oftalmologo priežiūra, regos aštrumo sekimas. [1,2] 
– I/v steroidai  –  mažina akiduobės audinių edemą, spaudimą. [2] 
– Anemizuojantys lašai į nosį. [2] 
– Akių lašai, tepalai. [2] 
 

Operacinis: 
– Būklei negerėjant, prastėjant regėjimui, sutrikus akies 
      obuolio judesiams 24-48 val. (t.y. atsiradus užtvarinio  
      celiulito požymiams). 
– Išliekant simptomams nepaisant antibakterinio  
      gydymo 48-72 val. 
– Atsiradus oro intarpų akiduobėje (KT). 
 
 
 

1. Kayhal et al, The Journal of Craniofacial Surgery, Vol.21, 2010 July 
2. Otolaryngology – Head and Neck Surgery Foundation 145 (I),  161 -164, 2011. 



Operacinis 
1. Išorinis intraorbitinių rinogeninių komplikacijų gydymo metodas. 
• Linčo pjūvis 
• Pjūvis per rausvąjį kalnelį (transcaruncular) 

 
      Indikacijos 
a) Poantkaulinis pūlinys (apatinis, viršutinis, medialinis) 
b) Akiduobės medialinės dalies abscesas 
c) Medialinės akiduobės sienelės lūžimų atstatymas. 
d) a.ethmoidalis anterior perrišimas 
e) Medialinės akiduobės ir akies viršūnės audinių biopsija 
f) Orbitos dekompresija dėl skydliaukės sukeltos orbitopatijos. 

„ - “ 
Randas veide 
Nesanuojami infekuoti prienosiniai ančiai 

 
2. Funkcinė endoskopinė sinusų chirurgija su akiduobės dekompresija. 
3. Kombinuotas chirurginis gydymas 



Operacinis 

• Pradėta taikyti  apie  1992m 
        Indikacijos: 
1. Difuzinė toksinė  struma – Graves‘o liga.  Padidėja akies riebalų ir raumeninio 

aparato apimtis. 
2. Užtvarinio akiduobės uždegimo  atveju: poantkaulinis  vidinis  pūlinys,  akiduobės 

ląstelyno  uždegimas,  vidinis akiduobės pūlinys. 
3. Akiduobės hematoma, trauma 
4. Akiduobės auglys 

 
 

 

1. Froehlich P, Pransky SM et al. Minimal endoscopic approach to subperiosteal orbital abscess. Arch Otolaryngol 
Head Neck Surg. 1997;123:280-282. 
2. Manning SC. Endoscopic management of medial subperiosteal orbital abscess. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 
1993;119:789-791 



 

• Taikytina operacijos apimtis išlieka kontraversiška.  
• Operacijos principas : akiduobės medialinės dalies 

atvėrimas endoskopų kontrolėje į nosies ertmę, 
norint pašalinti patologinį turinį ar darinį iš 
akiduobės. 
 

• Taikomas išorinis priėjimas ir endonazalinė akiduobės 
dekompresija 



Akiduobės dekompresijos technika 
• BETA nejautroje, endoskopo kontrolėje, 

etmoidotomu pašalinama dalis vidurinės 
kriauklės 

• Pjūvis infundibulum srityje, pašalinamas 
processus uncinatus, praplatinama žandinio 
sinuso anga. 

• Pašalinamos priekinės bei užpakalinės 
etmoidalinės celės, atveriamas sfenoidalinis 
antis. 

• Nuo žandinio sinuso užpakalinės sienelės bei 
užpakalinių etmoidalinių ląstelių pašalinama 
lamina papyracea. 

• Lengvai paspaudžiant į akiduobę 
palengvinamas pūlių nutekėjimas. 



Akiduobės dekompresijos technika 



Akiduobės dekompresijos technika 



Akiduobės dekompresijos technika 



Pabaigai 

• Nors intraorbitinės komplikacijos šiais laikais 
palyginti retos, tačiau jas reikėtų visuomet 
įtarti ir kuo skubiau gydyti, dėl grėsmingų 
liekamųjų reiškinių. 

• Žvilgsnis į istoriją – prieš antibiotikų erą nuo 
sinusito komplikacijų mirdavo 17% , apakdavo 
20% pacientų. 



AČIŪ 
Linkiu gražios žiemos! 
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