
Streszczenie w języku polskim 

 

Wstęp 

Najczęstszym wskazaniem do chirurgicznego leczenia dróg łzowych jest ich niedrożność. 

W zależności od poziomu niedrożności dróg odprowadzających łzy zabieg operacyjny może 

dotyczyć każdego z odcinków – począwszy od punktów łzowych, poprzez chirurgię kanalików, 

woreczka i przewodu nosowo-łzowego, po operację zespolenia workowo-                            

nosowego. W przypadku niedrożności odcinka dolnego stosuje się dakrocystorhinostomię 

(DCR – dacryocystorhinostomy). Zabieg ten polega na wytworzeniu przetoki pomiędzy 

woreczkiem łzowym a jamą nosową. Może być wykonywany w sposób klasyczny – z dojścia 

zewnętrznego (EX-DCR – external dacryocystorhinostomy), przeznosową metodą 

endoskopową (EE-DCR – endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy), przeznosową 

metodą z użyciem lasera (EL-DCR – endonasal laser dacryocystorhinostomy) lub 

przezkanalikową metodą z zastosowaniem lasera (TCL-DCR – transcanalicular laser 

dacryocystorhinostomy, LDCR – laser assisted dacryocystorhinostomy). Ponieważ 

współczesna chirurgia dąży do rozwoju jak najmniej inwazyjnych metod operacyjnych, 

również w chirurgii dróg łzowych coraz większym zainteresowaniem cieszą się metody 

przezkanalikowe i laserowe. Czas trwania zabiegu, duża skuteczność i minimalna ingerencja 

chirurgiczna przemawiają na korzyść właśnie tych metod. 

 

Cel pracy 

Celem powyższej pracy jest przedstawienie wyników chirurgicznego leczenia nabytej 

pierwotnej niedrożności dróg łzowych metodą przezkanalikowej laserowej 

dakrocystorinostomii (LDCR) z zastosowaniem lasera diodowego.  

 

Materiał i metody 

Ocenie poddano 38 chorych, którzy przeszli operację przezkanalikowej laserowej 

dakrocystorhinostomii (LDCR) w Oddziale Okulistycznym Szpitala Miejskiego im. Stefana 

Żeromskiego w Krakowie w latach 2015–2018. Wśród chorych było 30 kobiet (75,6%) i 8 

mężczyzn (24,4%) w wieku od 22 do 84 lat (średnia 60,7, odchylenie standartowe =17,6). U 3 

chorych wykonano zabieg obustronny, w tym u kobiety i 2 mężczyzn. Wskazaniem do zabiegu 

było nadmierne łzawienie spowodowane niedrożnością dolnego odcinka układu 

odprowadzającego łzy lub łzawienie z towarzyszącymi nawrotowymi zapaleniami woreczka 



łzowego. Dodatkowym kryterium włączenia do badanej grupy był wiek powyżej 18 roku życia 

oraz brak wcześniejszych zabiegów operacyjnych na drogach łzowych. Podczas kwalifikacji 

przeprowadzano badanie okulistyczne, konsultację laryngologiczną, a także badanie 

dakriocystograficzne z użyciem kontrastu Ultravist 300 (Iopromidum). W wątpliwych 

diagnostycznie przypadkach przeprowadzano tomografię zatok. Wykonano łącznie 41 

pierwszorazowych operacji. Wszystkie zabiegi przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym. Po 

rozszerzeniu punktu łzowego górnego wprowadzano w drogi łzowe włókno optyczne o 

średnicy 0,4 mm. Od strony jamy nosa za pomocą endoskopu uwidaczniano przedni przyczep 

małżowiny nosowej środkowej. Włókno optyczne zakończone znacznikiem umożliwiało 

lokalizację miejsca wykonania przetoki od strony woreczka łzowego. Osteotomię wykonywano 

za pomocą lasera diodowego MULTIDIODE™ OFT 4G o długości fali równej 980 nm, a 

następnie poszerzano ją do wielkości około 5x6 mm. U części chorych na zakończenie zabiegu 

zakładano dren silikonowy (typ Crawford LIS27T) do dróg łzowych przez górny i dolny punkt 

i kanalik łzowy, a końce wiązano od strony nosa. Usuwano osłonę gałki ocznej, podawano 

krople antybiotykowe i opatrunek. 

Kontrole okulistyczno-laryngologiczne wykonywane były: w 7. dniu po operacji, w 1., 3., 

6. i 12. miesiącu po operacji. Podczas wszystkich kontroli przeprowadzano badanie 

subiektywne z oceną nasilenia dolegliwości przez chorego w skali od 0 punktów do 10 

punktów, gdzie 0 to brak dolegliwości, a 10 to dolegliwości trwające cały czas. Rutynowo 

wykonywano endoskopię jamy nosa, kontrolując drożność otworu osteotomijnego. 

Przeprowadzano obiektywne badanie płukania dróg łzowych. Przepływ płynu (roztwór 0,9% 

NaCl) w drogach łzowych oceniano w skali od 0 punktów do 2 punktów, gdzie: 0 – płyn w 

całości przechodzi do gardła, 1– płyn częściowo cofa się do worka spojówkowego, częściowo 

przechodzi do gardła,  2 – płyn w całości cofa się do worka spojówkowego. Za sukces 

subiektywny podczas punktów kontrolnych przyjęto w ocenie chorych ≤3 punktów. Za sukces 

obiektywny przyjęto uzyskanie w badaniu płukania dróg łzowych pełnej lub częściowej 

drożności otworu osteotomijnego (0 lub 1 pkt). Całościowy sukces pooperacyjny wymagał 

uzyskania jednocześnie sukcesu subiektywnego (≤3 pkt) i obiektywnego (0 lub 1 pkt). 

 

Wyniki 

W badanej grupie odnotowano sukces całościowy na poziomie 90,2% (37/41) w 7. dniu 

kontroli, 75,6% (31/41) w 1. miesiącu kontroli, 70,7%  (29/41) w 3. miesiącu kontroli, 51,2% 

(21/41) po pół roku od zabiegu operacyjnego i 80,5% (33/41) skuteczności w 12. miesiącu po 

operacji LDCR. Spadek skutecznych zabiegów po pół roku od przeprowadzonej laserowej 



dakryocystorhinostomii (LDCR) wynikał z pojawienia się w 29,3% przypadków lokalnego 

stanu zapalnego i związanego z nim obrzęku w drogach łzowych, co skutkowało gorszym 

przepływem płynu irygacyjnego, a co ważniejsze – nasileniem odczuwanych przez pacjentów 

dolegliwości. 

Poddano analizie wszystkie uzyskane wyniki, w celu przeprowadzenia oceny możliwości 

przewidywania efektu pooperacyjnego podczas następnych wizyt kontrolnych. Stwierdzono, że 

na podstawie wyniku badania w 6. miesiącu po operacji można prognozować o całościowym 

sukcesie pooperacyjnym w 12. miesiącu. 

Odsetek operacji z osiągniętym sukcesem subiektywnym i obiektywnym w 12-miesięcznej 

obserwacji był wyższy w grupie kobiet niż mężczyzn. Stwierdzono sukces w ocenie 

subiektywnej u kobiet na poziomie 83,9%, u mężczyzn w 70% (p=0,378). W obiektywnym 

badaniu płukania dróg łzowych efekt u kobiet utrzymywał się na poziomie 90,3%, z kolei u 

mężczyzn wyniósł 80%. Różnice w wynikach nie były jednak istotne statystycznie. 

Nie stwierdzono istotnych różnic w skuteczności w zależności od operowanej strony. W 

końcowym badaniu po 12 miesiącach stwierdzono sukces całościowy na poziomie 86,7% 

zabiegów lewostronnych, z kolei prawostronnych – 76,9%. 

W końcowym punkcie kontrolnym całościowy sukces pooperacyjny osiągnięto u chorych 

z medianą wieku 68 lat. Grupa chorych, u których nie osiągnięto efektu po operacji, miała 

medianę wieku 64 lata. Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu wieku na całościowy 

efekt po wykonanym zabiegu. 

Skuteczność operacji LDCR z założeniem drenu na poziomie 82,9% oraz skuteczność 

operacji bez drenażu na poziomie 66,7% pozwalają stwierdzić, że istnieją większe szanse na 

powodzenia przeprowadzanych operacji, jeśli założy się silikonowy dren do dróg łzowych. Nie 

stwierdzono statystycznie znaczących różnić w wynikach obu grup. 

Odsetek operacji z całościowym sukcesem po 12 miesiącach obserwacji wyniósł 57,1% w 

grupie z usunięciem drenu do 6. miesiąca i 88,9% w grupie z usunięciem drenu powyżej 6. 

miesiąca. Brak efektu pooperacyjnego w przypadkach z wcześniejszym usunięciem drenu miał 

miejsce w krótkim czasie po usunięciu drenu. 

Najwyższy odsetek operacji z całościowym sukcesem odnotowano w grupie bez 

skrzywienia przegrody nosa (83,3%), następnie w grupie z skrzywioną przegrodą nosa (80%), 

ale bez jej korekcji; najsłabszy efekt osiągnięto w grupie chorych po zabiegu septoplastyki 

(66,7%). Nie stwierdzono statystycznie znaczącej różnicy skuteczność między grupami. 

Wcześniejsze zabiegi w obrębie jamy nosa, takie jak na przykład septoplastyka, powodują 

powstawanie blizn, które ostatecznie mogą doprowadzać do braku efektu kolejnych zabiegów. 



Podczas operacji, jak i w okresie pooperacyjnym stwierdzono niewielki odsetek powikłań. 

W 2 przypadkach (4,9%) doszło do spalenia górnych punktów łzowych podczas wykonywania 

osteotomii. W 1 przypadku pojawiła się odma podskórna (2,4%), w 1 doszło do zarośnięcia 

drenu w tkankach (2,4%). U 1 chorej podczas badania kontrolnego stwierdzono duży krwiak 

zamykający otwór osteotomijny. W 1 przypadku (2,4%) doszło do skręcenia drenu. U 1 chorego 

po obu stronach doszło do wynicowania drenu (4,9%). 13 chorych (31,7%) wymagało 

dodatkowego miejscowego podania leków przeciwzapalnych w trakcie przeprowadzanych 

kontroli, z powodu pojawienia się wydzieliny w worku spojówkowym, obrzęku spojówki i 

powiek, a także zadrażnienia spojówkowego. 

W 8 przypadkach (19,5%) stwierdzono brak sukcesu pooperacyjnego. Przeprowadzono 5 

(12,2%) ponownych operacji LDCR. 1 chory wymagał drugiej reoperacji. 3 chorych nie 

wyraziło zgody na ponowny zabieg operacyjny. 

Końcowy całościowy sukces pooperacyjny osiągnięto w 80,5% przypadków (33/41) po 

pierwszorazowym zabiegu, po drugiej interwencji skuteczność wynosiła 87,8% (36/41), a po 

trzeciej wzrosła do  90,2% (37/41). 

 

Wnioski 

Największą zaletą przezkanalikowej laserowej dakryocystorinostomii jest jej minimalnie 

inwazyjny charakter. Krótki czas zabiegu, brak blizny skórnej, unikanie ryzyka uszkodzenia 

więzadła przyśrodkowego powieki, pompy łzowej, czy też samej gałki ocznej, 

minimalizowanie ryzyka krwawienia, niewielki odczyn zapalny, szybka rehabilitacja i wysoka 

skuteczność są bardziej optymistycznym rozwiązaniem niż zabieg metodą klasyczną. Istnieje 

również wiele możliwości wykonania śródoperacyjnie dodatkowych procedur, jak: poszerzenie 

kanalików łzowych, wykonanie septoplastyki czy turbinektomii. 

Osiągnięte przez nas wyniki skutecznych operacji LDCR z roczną obserwacją na poziomie 

80,5% oraz 90,2% po przeprowadzeniu 6 powtórnych operacji LDCR, bez znaczących efektów 

ubocznych lub powikłań, pozwalają nam twierdzić, że jest to bezpieczna i skuteczna metoda 

leczenie nabytej niedrożności dolnego odcinka dróg łzowych. Zastosowanie drenów 

silikonowych i utrzymywanie ich powyżej 6 miesięcy pozwoliło znacznie zwiększyć 

skuteczność przeprowadzonych operacji oraz umożliwiło większe poczucie subiektywnego 

komfortu wśród operowanych chorych. 

Operacja LDCR jest dobrą alternatywą dla wprawdzie skuteczniejszego, ale zdecydowanie 

bardziej inwazyjnego zabiegu z dostępu zewnętrznego lub przeznosowego. Jej mała 



inwazyjność pozwala również na powtórzenie procedury w razie początkowego 

niepowodzenia. 

 

 



Summary 

 

Introduction 

The most common indication for surgical treatment of tear ducts is their obstruction. 

Depending on the level of obstruction of the tear ducts, the surgical procedure may involve each 

of the sections, starting from the lacrimal puncta, through surgery of the canaliculi, sac and 

nasolacrimal duct, to dacryocystorhinostomy. Dacryocystorhinostomy (DCR) is performed 

specifically when the lower segment is obstructed. The procedure entails creating a fistula 

between the lacrimal sac and the nasal cavity. It can be performed in the classic way – from the 

external access (EX-DCR – external dacryocystorhinostomy), the transnasal endoscopic way 

(EE-DCR - endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy), transnasally using a laser (EL-DCR 

– endonasal laser dacryocystorhinostomy), or through the canaliculi using a laser (TCL-DCR 

– transcanalicular laser dacryocystorhinostomy, LDCR – laser assisted 

dacryocystorhinostomy). Since modern surgery aims to develop the least invasive surgical 

approaches, transcanalicular and laser methods are also becoming increasingly popular in tear 

duct surgery. The short duration of the procedure, high effectiveness, and minimal surgical 

invasiveness speak in favor of these methods. 

 

Objective 

The objective of this paper is to present the results of surgical treatment of primary acquired 

nasolacrimal duct obstruction using transcanalicular laser dacryocystorhinostomy (LDCR) with 

a diode laser. 

 

Material and methods 

We evaluated 38 patients who underwent transcanalicular laser dacryocystorhinostomy 

(LDCR) at the Ophthalmology Department of Stefan Żeromski Municipal Hospital in Krakow 

between 2015 and 2018. The patients included 30 women (75.6%) and 8 men (24.4%), aged 22 

to 84 (mean 60.7 years, SD = 17.6 years). 3 patients underwent bilateral surgery, including 1 

woman and 2 men. The indication for this procedure was excessive lacrimation caused by 

obstruction of the lower part of the tear drainage system or lacrimation accompanied by 

recurrent inflammation of the lacrimal sac. An additional criterion for inclusion in the study 

was age above 18 years and lack of previous surgical procedures involving the lacrimal 

apparatus. During the qualification process, an ophthalmological examination, laryngological 



consultation and dacryocystography using Ultravist 300 contrast (Iopromide) were performed. 

In diagnostically unclear cases, a computed tomography of the sinuses was performed. A total 

of 41 first-time operations were performed. All procedures were performed under general 

anesthesia. After the upper lacrimal punctum was dilated, an optical fiber with a diameter of 

0.4 mm was introduced into the tear ducts. From the side of the nasal cavity, the anterior 

attachment of the middle nasal concha was visualized using the endoscope. Placing a marker at 

the end of the optical fiber enabled locating the site of fistula creation from the side of the 

lacrimal sac. Osteotomy was performed using a MULTIDIODE™ OFT 4G diode laser with a 

wavelength of 980 nm, and it was then widened to about 5x6 mm. In some patients, at the end 

of the procedure, a silicone drain (Crawford LIS27T) was inserted into the tear ducts through 

the upper and lower lacrimal puncta and the ends were tied from the nasal side. The eye shield 

was removed, and antibiotic drops and a dressing were applied. 

Follow-up ophthalmological and laryngological examinations were performed on the 7th 

postoperative day, as well as after 1, 3, 6, and 12 months. During all follow-ups, a subjective 

examination was performed to assess the severity of the patient's symptoms on a scale from 0 

to 10, in which 0 points indicates the absence of symptoms and 10 points signifies that 

symptoms are still present constantly. Routine nasal endoscopy was performed to assess the 

patency of the osteotomy. An objective assessment of lacrimal irrigation was performed. Fluid 

flow (using 0.9% NaCl solution) in the tear ducts was assessed on a scale from 0 to 2 points, in 

which 0 points means that the fluid passes entirely to the throat, 1 point means that the fluid 

partially backs up to the conjunctival sac and partially passes to the throat, and 2 points means 

that the fluid fully backs up to the conjunctival sac. Subjective success was said to have been 

attained in patients with a score of ≤ 3 points. Objective success was recognized when there 

was either partial or complete flow of fluid through the osteotomy (0 or 1 point) during lacrimal 

irrigation. Overall postoperative success required both subjective (≤ 3 points) and objective (0 

or 1 point) success. 

 

Results 

The study group had an overall success rate of 90.2% (37/41) on postoperative day 7, 

75.6% (31/41) after 1 month, 70.7% (29/41) after 3 months, 51.2% (21/41) after six months, 

and finally 80.5% (33/41) 12 months after the LDCR procedure. The decrease in the number of 

effective procedures half a year after laser dacryocystorhinostomy (LDCR) was due to the 

appearance of local inflammation and associated tear duct edema in 29.3% of cases, resulting 

in worse lacrimal irrigation and more importantly, increased severity of patients' symptoms. 



All the obtained results were analyzed in order to assess the possibility of predicting 

postoperative effects during subsequent follow-up visits. It was determined that based on the 

results of the follow-up examination 6 months after the operation, it was possible to predict that 

overall postoperative success would be achieved 12 months after the procedure. 

The percentage of surgeries with subjective and objective success in the 12-month 

observation period was higher in the group of women than men. Subjective success was present 

in 83.9% of women and 70% of men (p = 0.378). In the objective assessment of lacrimal 

irrigation, success was achieved in 90.3% of women and in 80% of men. However, the 

differences in results were not statistically significant. 

There were no significant differences in effectiveness depending on the operated side. In 

the final assessment after 12 months, the overall success rate was 86.7% for left-sided 

procedures and 76.9% for right-sided procedures. 

At the final follow-up visit, overall postoperative success had been achieved in a group of 

patients with a median age of 68 years. The group of patients which did not achieve 

postoperative success after 12 months had a median age of 64 years. There was no statistically 

significant influence of age on the overall postoperative effect. 

The effectiveness of LDCR surgery with a drain of 82.9% compared to the effectiveness 

of surgery without a drain of 66.7% allows us to state that there is a higher chance of surgical 

success if the silicone tear duct drain is inserted. There were no statistically significant 

differences in the results of both groups. 

The percentage of surgeries with overall success after 12 months of observation was 57.1% 

in the group with drain removal within 6 months and 88.9% in the group with drain removal 

after 6 months. The lack of postoperative effect in patients with earlier drain removal became 

apparent shortly after the drain was removed. 

The highest percentage of surgeries with overall success was recorded in the group without 

a deviated nasal septum (83.3%), followed by the group of patients with a deviated septum 

(80%) which hadn't been corrected, while the overall success rate was lowest in the group of 

patients who had undergone septoplasty (66.7%). There was no statistically significant 

difference in effectiveness between the groups.  

Previous procedures within the nasal cavity, including for example septoplasty, lead to scar 

formation, which may ultimately lead to ineffective subsequent procedures. 

During the operation as well as during the postoperative period, complications were 

documented in a small percentage of patients. In two cases (4.9%), the upper lacrimal puncta 

were burned during the osteotomy. In one case, subcutaneous emphysema appeared (2.4%), 



and in one case there was tissue overgrowth of the drain (2.4%). During follow-up examination 

of a female patient, a large hematoma was discovered which was obstructing the osteotomy. In 

one case (2.4%) the drain was twisted. In one patient who had undergone a bilateral procedure, 

the drain became dislodged on both sides (4.9%). Thirteen patients (31.7%) required additional 

local administration of anti-inflammatory drugs during follow-up visits, due to secretions in the 

conjunctival sac, conjunctival and eyelid edema, and conjunctival irritation. 

In 8 cases (19.5%), there was no postoperative success. 5 (12.2%) LDCR procedures were 

repeated. 1 patient required a second reoperation. 3 patients did not consent to a reoperation. 

Final overall postoperative success was achieved in 80.5% of cases (33/41) after the first 

surgery and in 87.8% after the second intervention (36/41), increasing to 90.2% (37/41) after 

the third procedure. 

 

Conclusions 

LDCR is an excellent alternative to the classic method because of a short duration of the 

procedure, absence of skin scarring, minimally invasive nature, avoidance of the risk of damage 

to the medial palpebral ligament, lacrimal pump or the eyeball itself, minimization of the risk 

of bleeding, a mild inflammatory reaction, quick rehabilitation, and high effectiveness. This 

method also makes it possible to perform additional procedures such as lacrimal duct dilation, 

septoplasty, or turbinectomy. 

The results we achieved at 12 months follow-up of the LDCR procedure without significant 

side effects or complications – an 80.5% success rate as well as a success rate of 90.2% after 6 

additional LDCR reoperations were performed – allow us to state that this is a safe and effective 

method for surgical treatment of primary acquired nasolacrimal duct obstruction. The use of 

silicone drains and their maintenance for over 6 months allowed us to significantly increase the 

effectiveness of the performed surgeries and provide greater subjective comfort to the operated 

patients. The LDCR procedure is a good alternative to the admittedly more effective, but 

definitely much more invasive, external or transnasal access approaches. Its minimally invasive 

nature also allows for the procedure to be repeated in the event of initial failure. 

 

 


