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Identyfikacja szczepu bakteryjnego oraz ocena jego wra¿liwoci na antybiotyki s¹ istotne w leczeniu infekcyjnych
zaostrzeñ przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych. Wynik badania bakteriologicznego w du¿ej mierze zale¿y jednak od
metodyki pobrania materia³u. Celem pracy by³o porównanie wyników posiewów bakteriologicznych uzyskanych czterema
ró¿nymi metodami, w tym z zastosowaniem (lub nie) hodowlanego pod³o¿a transportowego, u chorych z przewlek³ym zapaleniem
zatok przynosowych. Badaniami objêto 12 chorych z zaostrzeniem infekcyjnym choroby. Grupê odniesienia stanowi³o
13 chorych z nieinfekcyjnymi zapaleniami b³ony luzowej nosa (bez zajêcia zatok) oraz 5 osób zdrowych. Porównano wyniki
posiewów materia³u uzyskanego nastêpuj¹cymi metodami: 1. wymaz ze rodkowego przewodu nosa na pod³o¿e transportowe,
2. pop³uczyny nosa na pod³o¿e transportowe, 3. pop³uczyny (lub wydzielina) z zatok szczêkowych na pod³o¿e transportowe
oraz 4. wymaz z przedniej czêci nosa ja³owym wacikiem do ja³owej probówki (wymaz rejonowy). Czas od pobrania
materia³u do wykonania posiewu w przypadku badañ na pod³o¿e transportowe nie przekracza³ 1 godz., natomiast w przypadku
wymazu rejonowego nie by³ znany.
Stwierdzono, ¿e istotnymi szczepami patogennymi w przewlek³ych infekcyjnych zapaleniach zatok s¹ bakterie: Klebsiella
pneumoniae (ssp. pneumoniae i ssp. ozenae), Haemophilus influenzae i parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae i Pseudomonas
aeruginosa. Szczep Staphylococcus aureus wystêpowa³ zarówno u znacznego odsetka chorych z zaostrzeniem infekcyjnym
zapalenia zatok (27%), jak i u pacjentów z nieinfekcyjnymi zapaleniami b³ony luzowej nosa (ok. 23%) oraz u osób zdrowych
(40%). Wyniki posiewów wykonanych z materia³u pobranego na pod³o¿e transportowe (3 pierwsze metody) nie ró¿ni³y siê
istotnie miêdzy sob¹, jakkolwiek najpewniejszym by³o badanie wydzieliny z zatok. Posiewy z wymazów pobranych suchym
wacikiem w warunkach rejonowych nie wykaza³y ¿adnego z wymienionych powy¿ej szczepów patogennych, poza gronkowcem
z³ocistym.
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e materia³ pobrany w ró¿ny sposób, z ró¿nych miejsc zapalenia wykazuje zbli¿on¹ wartoæ
diagnostyczn¹ pod warunkiem stosowania odpowiedniej procedury transportu i przechowywania materia³u. Z tego powodu
rutynowo wykonywany wymaz bakteriologiczny nie mo¿e byæ uznany za wiarygodne narzêdzie diagnostyczne.
S³owa kluczowe: przewlek³e zapalenie zatok, bakteriologia, posiewy bakteriologiczne, pop³uczyny nosa i zatok, antybiotykoterapia

Zapalenie zatok przynosowych jest procesem
zapalnym b³ony luzowej zatok, powstaj¹cym na pod³o¿u
upoledzenia ich drena¿u i wentylacji. Stan ten jest
najczêciej nastêpstwem zaka¿enia, alergii b¹d anomalii
anatomicznych upoledzaj¹cych dro¿noæ nosa. Zazwyczaj
proces zapalny zatok wi¹¿e siê z zapaleniem b³ony luzowej
nosa.
W etiopatogenezie przewlek³ych zapaleñ zatok
istotn¹ rolê przypisuje siê infekcjom bakteryjnym, które
odpowiedzialne s¹ szacunkowo za 60-90% wszystkich
przypadków choroby [1,2]. Nie ma natomiast zgodnoci
odnonie zaka¿eñ grzybiczych. W ostatnich latach podnosi
siê wprawdzie ich znaczenie, jednak¿e czêstoæ zaka¿eñ

grzybiczych jest oceniana ró¿nie przez ró¿nych autorów.
Szczególnie istotne znaczenie wydaj¹ siê one mieæ
w alergii górnych dróg oddechowych, w tym zw³aszcza
u chorych z polipami nosa i atopi¹ [3,4]. Rozbie¿noci
dotycz¹ równie¿ czêstoci wystêpowania zaka¿eñ
bakteriami tlenowymi i beztlenowymi. Wed³ug ró¿nych
autorów bakterie tlenowe mog¹ byæ przyczyn¹ od 12 a¿
do 88% wszystkich zapaleñ zatok [2], natomiast bakterie
beztlenowe w podobnym odsetku, tj. od 7,6 do 76,3%
przypadków [5]. Niew¹tpliwie na du¿y rozrzut wyników
w odniesieniu do ró¿nych rodzajów drobnoustrojów
mo¿e wp³ywaæ dobór populacji do badañ, lecz nie bez
znaczenia jest tak¿e technika wykonywania posiewów
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bakteriologicznych [6]. Szczególnie istotna jest metoda
pobierania materia³u do badañ, w tym stosowanie (lub nie)
hodowlanego pod³o¿a transportowego, oraz czas, jaki
up³ywa od pobrania wymazu do wykonania posiewu, przy
czym powinien on byæ jak najkrótszy. B³êdy pope³nione
na tym etapie mog¹ powodowaæ zahamowanie wzrostu
szczepów patogennych i rozrost flory saprofitycznej [7].
Nie bez znaczenia jest ponadto wykonanie posiewu
w akredytowanym laboratorium, zapewniaj¹cym
standaryzacjê procedur badawczych, jakkolwiek nawet
w takim przypadku wyniki mog¹ byæ czasem trudne
do interpretacji i wymagaj¹ konsultacji klinicysty
z bakteriologiem [7].
Celem pracy by³o porównanie wyników posiewów
bakteriologicznych uzyskanych czterema ró¿nymi
metodami, w tym z zastosowaniem (lub nie) pod³o¿a
transportowego, u chorych z przewlek³ymi zapaleniami
zatok przynosowych.
MATERIA£ I METODYKA
Pacjenci
Ocenê bakteriologiczn¹ materia³u pobranego z nosa
i zatok przeprowadzono u 12 chorych, w tym 7 kobiet
i 5 mê¿czyzn, w wieku od 19 do 67 lat (rednia 43±12,8),
u których rozpoznano przewlek³e infekcyjne zapalenie
zatok przynosowych. Zgodnie z kryteriami podanymi
przez Lund i wsp. chorobê tê definiowano jako przetrwa³y
proces zapalny b³ony luzowej nosa i zatok, który,
pomimo w³aciwego leczenia, utrzymywa³ siê przez
okres co najmniej 8 tygodni, przy czym zmiany w zatokach
potwierdzone zosta³y u wszystkich chorych metodami
obrazowymi (tomografia komputerowa lub rtg zatok).
Pacjenci byli w okresie zaostrzenia choroby, które
rozpoznawano na podstawie pojawienia siê obfitej
wydzieliny ropnej lub luzowo-ropnej, nasilenia
niedro¿noci nosa oraz bólów g³owy. Warunkiem
kwalifikowania do badañ by³o nie przyjmowanie leków
bakteriobójczych ani bakteriostatycznych przez okres
ostatnich 4 tygodni (ogólnie ani miejscowo).
Grupê odniesienia stanowi³o 13 chorych z przewlek³ymi nieinfekcyjnymi nie¿ytami nosa (11 kobiet
i 2 mê¿czyzn), w wieku od 16 do 68 lat (rednia 48±17,9),
u których z powodu podejrzenia zapalenia zatok lub
torbieli zatoki szczêkowej wykonano punkcjê
diagnostyczn¹, nie potwierdzaj¹c procesu zapalnego
zatok oraz 5 osób (3 kobiety i 2 mê¿czyzn) w wieku od
30 do 61 lat (rednia 45±15,8) bez objawów choroby
laryngologicznej.
Pobieranie materia³u do badania
Materia³ do badañ pobierano jednoczasowo nastêpuj¹cymi
trzema sposobami:
1.wymaz ze rodkowego przewodu nosa z okolicy ujæ
zatok I rzêdu na pod³o¿e transportowe o sk³adzie:

chlorowodorek L-cysteiny, agar, B-glicerynofosforan
sodu, o pH 7,2;
2.pop³uczyny nosa metod¹ opisan¹ szczegó³owo we
wczeniejszym doniesieniu [8] na pod³o¿e transportowe
o podanym wy¿ej sk³adzie;
3.pop³uczyny (lub aspirat wydzieliny, jeli by³ on mo¿liwy
do pobrania) z zatok uzyskiwane w trakcie punkcji lub
p³ukania zatok szczêkowych (w przypadku osób po
operacji radykalnej zatok), wykonywanych metod¹
standardow¹  na pod³o¿e transportowe o podanym
wy¿ej sk³adzie.
Do p³ukania nosa i zatok stosowano zredukowany
roztwór 0,85% NaCl. Do badania pobierano pierwsze 5 ml
pop³uczyn.
Posiewy z wymazów i pop³uczyn wykonywano
w Zak³adzie Mikrobiologii Lekarskiej AM w £odzi, przy
czym kolonie zak³adano w czasie nie d³u¿szym ni¿ 1 godz.
od pobrania materia³u. Materia³ posiewano na pod³o¿a
rutynowo stosownie do hodowli drobnoustrojów (agar
z krwi¹, Staphylococcus Medium No 110, agar Coccosel,
agar McConkeya, agar czekoladowy, agar Schaedlera
i pod³o¿e Sabourauda). Wyizolowane drobnoustroje
identyfikowano standardowymi metodami z zastosowaniem testu na obecnoæ czynnika wi¹¿¹cego fibrynogen
 s³u¿¹cego do identyfikacji Staphylococcus aureus,
kr¹¿ków diagnostycznych EF  do identyfikacji rodzaju
Enterococcus, kr¹¿ków z optochin¹ i bacytracyn¹  do
ró¿nicowania rodzaju Streptococcus, kr¹¿ków z furazolidonem  do ró¿nicowania rodzaju Micrococcus, kr¹¿ków
do identyfikacji rodzaju Haemophilus oraz testów
identyfikacyjnych API (BioMerieux).
Ponadto, u wszystkich pacjentów wykonano w warunkach rejonowych:
4. rutynowy wymaz i posiew na badanie bakteriologiczne.
Wymaz z nosa w tym przypadku pobierany by³ przez
laryngologa rejonowego suchym ja³owym wacikiem, bez
u¿ycia pod³o¿a transportowego. Nieznany by³ dok³adny
czas, jaki up³ywa³ miêdzy pobraniem materia³u a za³o¿eniem kolonii. Ró¿nica czasowa miêdzy wykonaniem
posiewu w warunkach rejonowych i w Zak³adzie
Mikrobiologii Lekarskiej AM wynosi³a 2-4 dni, przy czym
z regu³y wymaz na rejonie wykonywany by³ wczeniej.
Leczenie antybiotykiem w³¹czano u chorych po
wykonaniu wszystkich posiewów, w oparciu o uzyskany
antybiogram. U osób zdrowych materia³ do badañ
bakteriologicznych pobierano jedynie metodami
nieinwazyjnymi.
WYNIKI
U wszystkich 12 chorych z infekcyjnym zaostrzeniem
przewlek³ego zapalenia zatok obustronnie w przewodach
nosa stwierdzono patologiczn¹ wydzielinê o charakterze
ropnym (4 pacjentów) lub luzowo-ropnym (8 chorych),
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co by³o jednym z warunków postawienia rozpoznania.
Niemal wszyscy chorzy z tej grupy (11/12) podawali
uci¹¿liwe bóle g³owy, zw³aszcza w okolicy czo³owej lub
obejmuj¹ce ca³¹ g³owê. Piêæ osób mia³o w przesz³oci
wykonan¹ operacjê radykaln¹ zatok szczêkowych metod¹
Caldwell-Luca, jedna osoba dodatkowo polipektomiê,
a jedna  jedynie polipektomiê. Charakterystyka kliniczna
chorych przedstawiona zosta³a w tabeli I.
Wykonana obustronnie punkcja zatok szczêkowych
potwierdzi³a u 11 z tych chorych obecnoæ treci ropnej
lub luzowo-ropnej przynajmniej w jednej z zatok.
U jednego pacjenta stwierdzono zniesienie pojemnoci
zatok szczêkowych z powodu zmian przerostowych
b³ony luzowej.
Ogó³em wzrost bakterii (szczepy patogenne i saprofityczne) uzyskano w 83-100% posiewów bakteriologicznych
pobranych na pod³o¿e transportowe oraz w ok. 75%
posiewów wykonanych na rejonie.
W materiale pobranym na pod³o¿e transportowe
obecnoæ szczepów patogennych stwierdzono u 7 z 12
chorych. By³y to z regu³y zaka¿enia pojedynczym
drobnoustrojem (6 chorych), w tym Klebsiella
pneumoniae ssp. pneumoniae  1 chory, Haemophilus
influenzae i parainfluenzae  2 chorych, Streptococcus pneumoniae  1 chory, Pseudomonas aeruginosa 
1 c h o r y oraz Staphylococcus aureus  1 chory.
U 1 pacjenta stwierdzono patogenn¹ florê mieszan¹,
w sk³ad której wchodzi³y Klebsiella pneumoniae ssp.
ozenae, Acinetobacter calcoaceticus, Enterococcus
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spp. i Staphylococcus aureus (tab. II). U pozosta³ych
4 chorych w posiewie wyhodowano szczepy saprofityczne,
a u 1 pacjenta nie stwierdzono wzrostu drobnoustrojów.
Do najczêciej wystêpuj¹cych szczepów saprofitycznych
nale¿a³y gronkowce koagulazoujemne.
Porównanie wyników posiewów pobranych trzema
ró¿nymi metodami na pod³o¿e transportowe wykaza³o,
¿e u 9 z 12 badanych osób wyhodowano identyczne
bakterie (patogenne i niepatogenne) we wszystkich
posiewach. W odniesieniu do szczepów patogennych
najczêciej wyniki wszystkich trzech posiewów by³y
zgodne, jakkolwiek u 2 z 7 osób bakterie wyhodowano
jedynie w posiewie z pop³uczyn zatok (dotyczy³o to
szczepów Streptococcus pneumoniae i Pseudomonas
aeruginosa), a nie wyhodowano w wymazach
i pop³uczynach z nosa.
Porównanie wyników posiewów pobranych na
pod³o¿e transportowe z wynikiem badania w warunkach
rejonowych wykaza³o natomiast istotne ró¿nice.
W posiewach rejonowych nie wyhodowano bowiem
¿adnego z wymienionych powy¿ej szczepów
patogennych, z wyj¹tkiem Staphylococcus aureus,
którego wzrost potwierdzono u 1 pacjenta (tab. II). Szczep
ten wyhodowano jednak równie¿ u dwóch innych chorych,
u których nie stwierdzono bakterii patogennych w ¿adnym
z materia³ów pobranych na pod³o¿e transportowe.
W wymazach rejonowych u 6 chorych stwierdzono
szczepy saprofityczne (najczêciej Staphylococcus
epidermidis), a u 3 pacjentów nie wyhodowano ¿adnych

Tabela I. Charakterystyka kliniczna pacjentów z przewlek³ym infekcyjnym zapaleniem zatok przynosowych i osób z grup odniesienia
Liczba osób

Wydzielina nosowa

Bóle g³owy
Przebyta operacja zatok
szczêkowych met. Caldwell-Luca
Przebyta polipektomia
Wynik punkcji zatok
szczêkowych

Dodatni wynik "prick" testów
z alergenami wziewnymi

Przewlek³e zapalenie
zatok z zaostrzeniem
infekcyjnym

Przewlek³y
nie¿yt nosa

Zdrowi

12

13

5

11
5
6
5

6
7
6
1
5











2



ropna
luzowo-ropna
luzowa
wodnista
ogó³em
okolica czo³owa
ca³a g³owa

wydzielina ropna
zniesiona pojemnoæ
(obustronnie)
torbiel
prawid³owy

4
8

11
1




nie
wykonywano

2
11
2
(alergeny roztoczy kurzu domowego
i alergeny sezonowe)
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Tabela II. Czêstoæ izolowania szczepów patogennych w grupie osób z infekcyjnym zaostrzeniem przewlek³ego zapalenia zatok
przynosowych w zale¿noci od metody pobrania materia³u do badañ (n=12)
Szczep patogenny
Wymaz ze rodkowego
przewodu nosa
Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae
Haemophilus influenzae/
parainfluenzae
Streptococcus pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
W sk³adzie flory mieszanej
Klebsiella pneumoniae ssp
ozenae
Acinetobacter calcoaceticus
Enterococcus spp.
Staphylococcus aureus

Liczba chorych z dodatnim posiewem
Pop³uczyny nosa
Pop³uczyny (lub
wydzielina) z zatok

Wymaz "rejonowy"

1
2

1
1

1
2

0
0

0
0
1

0
0
0

1
1
1

3
0
0

1

1

1

0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

0
0
0

Tabela III. Czêstoæ izolowania szczepów potencjalnie chorobotwórczych u osób z grup odniesienia (liczba osób = 18)
Grupa osób/Szczep patogenny

Chorzy z przewlek³ym
nie¿ytem nosa (n=13)
Citrobacter diversus
Klebsiella oxytoca
Staphylococcus aureus
Osoby zdrowe (n=5)
Staphylococcus aureus
Echerichia coli

Liczba chorych z dodatnim posiewem
Wymaz ze rodkowego
przewodu nosa

Pop³uczyny nosa

Pop³uczyny
(lub wydzielina)
z zatok

Wymaz rejonowy"

1
0
0

1
1
0

1
0
0

0
0
3

0
1

0
0

nie wykonywano
nie wykonywano

3
0

drobnoustrojów. Nale¿y podkreliæ, ¿e u 6 z 7 osób,
u których stwierdzono bakterie patogenne w punkcji lub
pop³uczynach nosa, badanie rejonowe wypad³o ujemnie,
nie wykazuj¹c bakterii chorobotwórczych (3x brak wzrostu,
3x szczepy saprofityczne).
W grupie 13 osób z przewlek³ym zapaleniem b³ony
luzowej nosa w przewodach nosowych stwierdzano
wydzielinê luzow¹ lub wodnist¹. Bóle g³owy zg³asza³o
6 z 13 badanych i dotyczy³y one z regu³y ca³ej g³owy.
Wykonana w celach diagnostycznych punkcja zatok
szczêkowych u 11 chorych wypad³a ujemnie, natomiast
u 2 osób stwierdzono jednostronnie torbiel. U 2 osób
dodatnio wypad³y wyniki testów skórnych (typu prick)
z alergenami sezonowymi i kurzu domowego.
U chorych tych rozpoznano alergiczny nie¿yt nosa.
Charakterystykê kliniczn¹ osób z grupy odniesienia
przedstawiono w tabeli I.
Ogó³em wzrost bakterii (szczepy potencjalnie
patogenne i saprofityczne) uzyskano w odniesieniu do
76-92% posiewów pobranych na pod³o¿e transportowe,
oraz jedynie w 46% posiewów rejonowych.
Ocena bakteriologiczna materia³u pobranego
z nosa i zatok wykaza³a wystêpowanie pojedynczego
drobnoustroju o potencjalnym znaczeniu patogennym

jedynie u 2 osób. U jednej chorej, u której stwierdzono
torbiel zatoki szczêkowej, w materiale pobranym na
pod³o¿e transportowe ka¿d¹ z trzech metod wyhodowano
Citrobacter diversus, natomiast u jednego pacjenta
z ujemnym wynikiem punkcji wyhodowano Klebsiella
oxytoca, jednak¿e jedynie w pop³uczynach nosa.
U wszystkich pozosta³ych osób w tej grupie stwierdzono
obecnoæ szczepów saprofitycznych, najczêciej
gronkowców koagulazo-ujemnych. W posiewach
wykonanych na rejonie u 3 pacjentów wyhodowano
gronkowca z³ocistego, u pozosta³ych stwierdzono szczepy
saprofityczne, najczêciej Staphylococcus epidermidis
(5 osób) lub brak wzrostu bakterii (6 osób) (tab. III).
Wyniki badañ bakteriologicznych wykonane
u 5 osób zdrowych wykaza³y u 2 z nich obecnoæ
Staphylococcus aureus w wymazie i pop³uczynach
nosa, u jednej osoby w wymazie z nosa stwierdzono
obecnoæ E.coli, natomiast u wszystkich 5 badanych
 szczepy niepatogenne (przynajmniej w jednym z badañ).
Do najczêstszych szczepów niepatogennych w ca³ej
grupie chorych na przewlek³e zapalenie zatok i pacjentów
z przewlek³ym zapaleniem b³ony luzowej nosa nale¿a³y
gronkowce koagulazo-ujemne (izolowane g³ównie
w posiewach na pod³o¿e transportowe), w tym Staphy-
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Tabela IV. Czêstoæ izolowania szczepów saprofitycznych w grupie z infekcyjnym zaostrzeniem przewlek³ego zapalenia zatok
przynosowych i w grupie z przewlek³ym zapaleniem b³ony luzowej nosa ³¹cznie (n=25)
Wymaz ze rodkowego
przewodu nosowego

Pop³uczyny nosa

Gronkowce koagulazo-ujemne
w tym Staphylococcus epidermidis
Micrococcus spp.
Paciorkowce alfa-hemolizuj¹ce
Corynebactrium spp
Propionibacterium acnes

20 (67%)
4
2
1
0
1

19 (71%)
4
3
4
0
0

Ogó³em

24

26

lococcus epidermidis (stwierdzany czêciej w badaniach
rejonowych) (tab IV). W zale¿noci od metody pobrania
materia³u bakterie te stanowi³y od 71 do 100% wszystkich
szczepów saprofitycznych. U chorych z przewlek³ym
zapaleniem zatok bakterie te wystêpowa³y u 7 z 12 osób,
natomiast u chorych z przewlek³ym nie¿ytem nosa
u wszystkich badanych.
DYSKUSJA
W zaostrzeniach przewlek³ych zapaleñ zatok na tle
infekcyjnym z regu³y w pocz¹tkowej fazie leczenia
stosowana jest przez klinicystów antybiotykoterapia
empiryczna, oparta o ogóln¹ wiedzê dotycz¹c¹ czêstoci
wystêpowania szczepów patogennych w tej jednostce
chorobowej i ich wra¿liwoci na antybiotyki. Brak poprawy
po leczeniu pierwszym, lub kolejnym antybiotykiem
sk³ania lekarza do wykonania posiewu wraz z ocen¹
antybiogramu. Otrzymanie wiarygodnego wyniku posiewu
jest wtedy istotne dla skutecznego leczenia powa¿nego
stanu infekcyjnego. Ma równie¿ wa¿ne znaczenie dla
zminimalizowania potencjalnych wysokich kosztów
nieskutecznego leczenia tej choroby [9]. Wynik badania
bakteriologicznego zale¿y jednak istotnie, co potwierdzi³y
równie¿ wyniki naszych badañ, od techniki pobrania
i zabezpieczenia materia³u [7].
Badania bakteriologiczne wykonane wg cile
kontrolowanych procedur w Zak³adzie Mikrobiologii
Lekarskiej AM, uzyskane z wymazów i pop³uczyn
pobranych bezporednio na pod³o¿e transportowe,
z zachowaniem minimalnego odstêpu czasowego miêdzy
pobraniem materia³u a wykonaniem posiewu wykaza³y,
¿e u chorych z infekcyjnym zaostrzeniem przewlek³ego
zapalenia zatok do szczepów patogennych nale¿¹:
K l e bsiella pneumoniae (ssp. pneumoniae i ssp.
ozenae), Haemophilus influenzae i parainfluenzae,
Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa
oraz Staphylococcus aureus. Szczepy te, zazwyczaj
w pojedynczej kolonii, wyhodowano u ponad po³owy
chorych.
Zgodnie z danymi literaturowymi a¿ 60-80%
ostrych, ropnych infekcji nosa i zatok przynosowych,

Pop³uczyny
(lub wydzielina)
z zatok
14 (82,4%)
3
1
0
2
0
17

Wymaz "rejonowy"

11 (100%)
9
0
0
0
0
11

zarówno u doros³ych, jak i u dzieci, spowodowana jest
trzema szczepami bakteryjnymi, do których nale¿¹:
Streptococcus pneumoniae (do 40% infekcji),
Haemophilus influenzae (do 20% infekcji) i Moraxella
catarrhalis (do 20% infekcji) [10,11]. W przewlek³ych
zapaleniach zatok przynosowych wystêpuje znacznie
wiêcej szczepów bakteryjnych, nawet do 21 klasycznych
patogenów i 61 nie klasycznych patogenów [12]. Wród
szczepów patogennych wymieniane s¹ m.in. bakterie
rodzaju Staphylococcus, w tym Staphylococcus aureus,
rodzaju Streptococcus z grupy A i C, Moraxella spp.
oraz Haemophilus influenzae, a w koñcu bakterie beztlenowe (peptococcus i peptostreptoccus i Bacteroides
sp.), jakkolwiek u dzieci te ostatnie bakterie nie s¹ czêste
[12-15]. U chorych przewlekle intubowanych lub
od¿ywianych sond¹ nosowo-¿o³¹dkow¹ spotyka siê
szczepy Enterobacteriaceae, a u chorych leczonych
lekami immunosupresyjnymi, oprócz wszystkich
wymienionych, wystêpowaæ mog¹ drobnoustroje
nietypowe, jak mycobacterium, grzyby, protozoa [10].
Wyniki badañ w³asnych nie odbiegaj¹ od danych
literaturowych, jakkolwiek, oprócz ww. szczepów
obserwowano zaka¿enie bakteriami rodzaju Klebsiella.
Niew¹tpliwie optymalnym sposobem pobrania
materia³u do badañ bakteriologicznych jest uzyskanie go
bezporednio z miejsca zapalenia, tj. z chorej zatoki.
Wymazy z nosa i gard³a mog¹ nie dawaæ wiarygodnych
wyników z powodu kontaminacji tych narz¹dów
szczepami, które niekoniecznie musz¹ byæ odpowiedzialne
za proces zapalny [11]. Równie¿ w badaniach w³asnych
metoda z wykorzystaniem materia³u uzyskanego podczas
punkcji zatok szczêkowych okaza³a siê najczulsza (u 2 z 7
chorych izolowany szczep patogenny uzyskano jedynie
w badaniu wydzieliny z zatoki szczêkowej). Jednak¿e, jeli
nie jest to mo¿liwe, wiarygodne wyniki, przynajmniej
u czêci pacjentów, mo¿na uzyskaæ z materia³u pobranego
z nosa (z okolicy ujcia zatoki lub pop³uczyn nosa),
pod warunkiem zastosowania odpowiedniej procedury
pobrania oraz zabezpieczenia materia³u i wykonania
posiewu.
Mimo coraz czêstszych doniesieñ o potencjalnej roli
bakterii beztlenowych i grzybów w infekcyjnych
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przewlek³ych zapaleniach zatok przynosowych, w naszym
badaniu nie stwierdzilimy tych mikroorganizmów
u ¿adnego chorego. Byæ mo¿e stosowanie znacznie
szerszej i z regu³y d³ugotrwa³ej terapii antybiotykowej
w zapaleniach zatok w krajach Europy Zachodniej i USA
jest czynnikiem sprzyjaj¹cym szerzeniu siê grzybów.
Jednak¿e zbyt ma³a liczba osób z potwierdzonym
infekcyjnym t³em choroby, objêtych badaniami w³asnymi,
nie upowa¿nia do wysuwania wniosków w tym zakresie.
W przypadku badañ bakteriologicznych rejonowych zlecanych przez lekarza rodzinnego lub
laryngologa wymaz najczêciej pobierany jest
ja³owym wacikiem do ja³owej probówki (bez pod³o¿a
transportowego), a czas miêdzy jego pobraniem
a wykonaniem posiewu nie jest cile kontrolowany.
Nieznane s¹ równie¿ klinicycie procedury badawcze
danego laboratorium. Wyniki badañ w³asnych wykaza³y,
¿e jedynym potencjalnym szczepem patogennym w takich
posiewach by³ gronkowiec z³ocisty. Wyhodowano go
³¹cznie u 9 z 30, tj. 30% badanych, w tym u 3 z 5 (40%)
osób zdrowych. Dane literaturowe szacuj¹ wielkoæ
kolonizacji zdrowej populacji gronkowcem z³ocistym nawet
do 50%. Tak czêsta obecnoæ gronkowca z³ocistego
w posiewach sprawia, ¿e niejednokrotnie jest on
identyfikowany jako czynnik przyczynowy stanu
chorobowego. W rzeczywistoci natomiast gronkowiec
z³ocisty jest rzadko drobnoustrojem odpowiedzialnym za
przewlek³y proces infekcyjny nosa i zatok, i zwykle
pochodzi ze skóry przedsionka nosa. W badaniach
w³asnych by³ on potencjalnym szczepem patogennym
jedynie u 1 chorego z 12 osób z infekcyjnym zaostrzeniem
przewlek³ego zapalenia zatok (wyhodowany by³ bowiem
jako pojedynczy szczep patogenny w pop³uczynach
zatok). Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e wyniki badania
wykonanego w warunkach rejonowych ró¿ni³y siê
istotnie od wyników posiewów uzyskanych z materia³u
pobranego na pod³o¿e transportowe i z regu³y nie
pozwala³y na identyfikacjê szczepu patogennego.
U ¿adnego z chorych nie wykryto bowiem, poza
gronkowcem z³ocistym, ¿adnego z istotnych dla
przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych szczepu
patogennego, wyhodowanego z materia³u pobranego
z nosa i zatok na pod³o¿e transportowe (3 pierwsze
metody). Uzasadnione s¹ zatem w¹tpliwoci lekarzy
i bakteriologów, podwa¿aj¹ce wiarygodnoæ wyników
posiewów wykonanych bez uwzglêdniania cis³ych
procedur oraz stawianie pod znakiem zapytania
sensownoci wykonywania tych badañ.
Zgodnie z Konsensusem opublikowanym przez
ekspertów Europejskiej i Amerykañskiej Akademii

Alergologii i Immunologii Klinicznej [16] do antybiotyków
pierwszego rzutu w ropnych zapaleniach nosa i zatok
przynosowych u dzieci zalicza siê amoksycylinê,
penicylinê, penicylinê w po³¹czeniu z sulfisoxazolem oraz
trimethoprim z sulfomethoksazolem (Biseptol, Bactrim)
(jakkolwiek istniej¹ doniesienia o narastaj¹cej opornoci
Streptococcus pneumoniae na ostatni z tych chemioterapeutyków). Jako antybiotyki drugiego rzutu stosuje siê
amoksycylinê w po³¹czeniu z kwasem klawulanowym,
cefalosporyny II generacji (Cefaclor, Cefixime) i makrolidy
(Erythromycin ethylsuccinate, Clarithromycin), przy czym
wielu autorów podkrela najwiêksz¹ efektywnoæ
pierwszego z antybiotyków [13]. Podobne grupy
antybiotyków s¹ skuteczne w leczeniu przewlek³ych
zapaleñ zatok u doros³ych [11]. Wyhodowane w naszych
badaniach u chorych z infekcyjnymi zapaleniami zatok
szczepy bakterii wykazywa³y pe³n¹ wra¿liwoæ na
wszystkie powy¿ej wymienione antybiotyki, z wyj¹tkiem
Pseudomonas aeruginosa, który by³ oporny na
ampicilinê, amoksycylinê, w tym równie¿ z kwasem
klawulanowym oraz Biseptol.
Podobnie jak inni autorzy [13,17], w badaniach
w³asnych czêsto izolowano szczepy stanowi¹ce naturaln¹
i saprofityczn¹ florê dróg oddechowych. Najczêstszymi
bakteriami saprofitycznymi w obu badanych grupach
chorych z zapaleniami nosa i zatok by³y gronkowce
koagulazo-ujemne, stanowi¹ce, w zale¿noci od metody
pobrania materia³u, od 71 do 100% wszystkich szczepów
niepatogennych. Wystêpowa³y one czêciej u chorych
z nieinfekcyjnymi nie¿ytami nosa ni¿ u pacjentów
z infekcyjnymi zapaleniami zatok.
Reasumuj¹c, uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e
istotnymi szczepami patogennymi w infekcyjnych
zaostrzeniach przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych
s¹ bakterie Klebsiella pneumoniae, Haemophilus
influenzae/parainfluenzae, Streptococcus pneumoniae,
Psudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus.
Wyniki posiewów wykonanych z materia³u pobranego
trzema ró¿nymi metodami z nosa lub zatok na pod³o¿e
transportowe nie ró¿ni¹ siê istotnie miêdzy sob¹
(jakkolwiek najpewniejszym jest badanie wydzieliny
z zatok), natomiast ró¿ni¹ siê istotnie od wyników
posiewów z wymazów pobranych suchym wacikiem
w warunkach rejonowych. W ostatnim z badañ, poza
gronkowcem z³ocistym, którego kolonizacjê stwierdzono
równie¿ u znacznego odsetka osób zdrowych, nie
wyizolowano ¿adnego z wymienionych powy¿ej szczepów
patogennych, co stawia pod znakiem zapytania celowoæ
jego wykonywania.
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Bacteriology of chronic sinusitis exacerbation. Comparison of different
sampling methods
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EL¯BIETA G ORZKIEWICZ, ZBIGNIEW KRZEMIÑSKI, MAREK L.KOWALSKI
Summary
The identification of bacterial strain is crucial for the effective chronic sinusitis treatment. It has been shown,
however, that bacteriological assay results strongly depend on the method of sample collection. The aim of
the study was to assess the bacteriological strains in patients with chronic sinusitis with four different
methods of samples collection, with or without transport culture medium. Twelve subjects with purulent
exacerbation of the disease were included into the study. The data were compared with bacteriological
findings obtained from 13 patients with non-infectious rhinitis and 5 healthy subjects. The samples were
collected as a 1. smear from the middle nasal meatus with a transport medium, 2. nasal washes with a
transport medium and 3. maxillary sinus washes with a transport medium, and as a 4. smear from the anterior
part of the nose without a transport medium (routine sample collection in the outpatient clinics). The time
between the sample collection and inoculation in culture was no longer than 60 min in the first three methods
(with a transport medium). It was unknown in case of the routine method.
The results indicate that the main pathogenic bacterial strains in the purulent chronic sinusitis are Klebsiella
pneumoniae (ssp. pneumoniae and ssp. ozenae), Haemophilus influenzae and parainfluenzae, Streptococcus
pneumoniae and Pseudomonas aeruginosa. The colonisation with Staphylococcus aureus was very common in patients with infectious chronic sinusitis (25%) as well as in non-infectious rhinitis (about 23%) and
healthy subjects (40%). The culture of samples in the transport medium did not differ significantly. However, sinus washes appeared to be most reliable. Apart from Staphylococcus aureus, the culture of routine
sample did not revealed any of pathogenic strain indicated above.
In conclusion, these results prove similar diagnostic value of samples obtained at various sites, with different
methods applied if appropriate transport and storing procedures are followed.
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