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D. Badania obrazowe
w diagnostyce zapalenia zatok
przynosowych
Podsumowanie
1. Wykonanie badañ obrazowych mo¿e byæ niezbêdne,
gdy objawy chorobowe s¹ nik³e, badanie fizykalne
nie daje jednoznacznych wyników lub, gdy odpowied
na pocz¹tkowe leczenie jest niewystarczaj¹ca.
2. Standardowe zdjêcia rentgenowskie mog¹ byæ u¿yte
do stwierdzenia ostrego zapalenia zatok, lecz s¹ ma³o
czu³e, szczególnie w przypadku zajêcia komórek
sitowych.
3. Tomografia komputerowa (TK) jest preferowanym
badaniem obrazowym dla oceny przedoperacyjnej
zmian w jamach nosa i zatokach przynosowych,
wtórnych do niedro¿noci kompleksu ujciowoprzewodowego.
4. Magnetyczny rezonans j¹drowy (MRJ), mimo swojej
mniejszej przydatnoci do oceny struktur kostnych,
jest bardzo czu³¹ metod¹ badania zatok czo³owych,
szczêkowych i klinowych, w przypadku grzybiczego
zapalenia zatok i guzów oraz w diagnostyce
ró¿nicowej procesu zapalnego i guzów z³oliwych.
5. Ultrasonografia ma ograniczone znaczenie, choæ mo¿e
byæ stosowana u kobiet ciê¿arnych, oraz dla oceny
zalegaj¹cej w zatokach wydzieliny.
Mimo, ¿e zapalenie zatok jest czêst¹ chorob¹,
postawienie ostatecznej diagnozy na podstawie samego
wywiadu i badania fizykalnego bywa czêsto trudne.
Najwiêksz¹ trudnoæ sprawia potwierdzenie obecnoci
i zasiêgu choroby w obrêbie zatok przynosowych oraz
odró¿nienie zapalenia zatok od nie¿ytu nosa. Opukiwanie,
diafanoskopia i rynoskopia przednia maj¹ ograniczon¹
wartoæ diagnostyczn¹ [1]. Obok okazjonalnie stosowanej
ultrasonografii, badanie rentgenowskie by³o do tej pory
podstawow¹ procedur¹ diagnostyczn¹ stosowan¹ dla
potwierdzenia diagnozy i uwidocznienia objawów
chorobowych w wiêkszych jamach zatok [2,3]. Jednak¿e
tomografia komputerowa (TK) i magnetyczny rezonans
j¹drowy (MRJ) staj¹ siê coraz bardziej akceptowane, jako
standardowe techniki obrazowania, pozwalaj¹ce na
ostateczne potwierdzenie obecnoci procesu chorobowego
u pacjentów z ostrym, jak i przewlek³ym zapaleniem zatok.
Badania te ró¿ni¹ siê znacznie pod wzglêdem klinicznej
u¿ytecznoci, bezpieczeñstwa stosowania, ³atwoci
przeprowadzenia badania, dostêpnoci oraz kosztów, maj¹
te¿ swoiste ograniczenia.
Wskazania do zastosowania badañ obrazowych s¹
w wiêkszoci przypadków ewidentne. Najczêciej istnieje
koniecznoæ ich wykonania, gdy objawy chorobowe s¹
s³abo zaznaczone, wynik badania fizykalnego jest
niejednoznaczny lub, gdy odpowied na pocz¹tkowe
leczenie jest s³aba. U chorych z nadwra¿liwoci¹ na wiele

antybiotyków, bardziej nara¿onych na wyst¹pienie reakcji
niepo¿¹danej na kolejny antybiotyk, udokumentowanie
zapalenia zatok przed rozpoczêciem leczenia jest
niezmiernie istotne. Uporczywe, nawracaj¹ce zapalenie
spojówek, zw³aszcza u dzieci, mo¿e wskazywaæ na
obecnoæ przewlek³ego zapalenia zatok, które powinno
byæ potwierdzone metodami obrazowymi. Ostry, ciê¿ki
ból oka lub potylicy mo¿e byæ g³ównym objawem i w takim
wypadku wykluczenie zapalenia zatoki czo³owej i/lub
klinowej metodami obrazowymi jest niezbêdne. Pacjent
z ciê¿k¹, przewlek³¹ astm¹ mo¿e byæ podejrzewany
o przewlek³e zapalenie zatok, które dodatkowo zaostrza
objawy astmatyczne. I wreszcie, w przypadku przewlek³ego,
nieustêpuj¹cego mimo leczenia, zapalenia zatok nowe,
bardziej wysublimowane obrazowe techniki diagnostyczne
mog¹ pozwoliæ na rozpoznanie rzadszych chorób, takich
jak alergiczne grzybicze zapalenie zatok lub ziarniniak
Wegenera.

Techniki obrazowe
Ultrasonografia
Ultrasonografia w prezentacji A jest szybk¹, bezpieczn¹
i nieinwazyjn¹ metod¹ diagnostyczn¹, któr¹ zaproponowano
jako u¿yteczne narzêdzie w badaniach przesiewowych
chorób zatok [4,5].
Podstaw¹ do zastosowania ultrasonografii w diagnostyce chorób zatok jest w³aciwoæ fal ultradwiêkowych,
które odbijaj¹ siê na granicy dwóch orodków o ró¿nych
w³aciwociach akustycznych. Gdy fala zostaje odbita, w
reprezentacji A obserwujemy pik lub echo. Fale
dwiêkowe dobrze przechodz¹ przez p³yny, ale s¹ odbijane
na granicy z powietrzem. Jeli zatoka jest wype³niona
p³ynem, dwiêk bêdzie przewodzony i spodziewamy siê
zobaczyæ echo tylnej, kostnej ciany zatoki, gdy za zatoka
jest normalnie upowietrzniona, dwiêk bêdzie siê prawie
ca³kowicie odbija³ i zobaczymy jedynie echo od przedniej
ciany zatoki [4,5].
Ogólnie, u¿ytecznoæ tej metody jest, w porównaniu
ze standardowym zdjêciem rentgenowskim, bardzo
ograniczona ze wzglêdu na ma³¹ czu³oæ badania [6-8].
Spodziewano siê, ¿e ultrasonografia bêdzie wiarygodn¹
metod¹ diagnostyczn¹, mog¹c¹ u³atwiæ wczesn¹ diagnozê,
zarówno na oddziale, jak i w warunkach ambulatoryjnych,
zmniejszyæ koszty oraz nara¿enie pacjenta na nawietlanie
[8-12]. Z tego ostatniego wzglêdu metoda ta mo¿e mieæ
pewne zastosowanie jako badanie przesiewowe u kobiet
ciê¿arnych [8]. Poniewa¿ badanie jest bezpieczne i ³atwe
do wykonania, spodziewano siê, ¿e ultrasonografia bêdzie
mia³a zastosowanie jako metoda przesiewowa
w chorobach zatok. Jednak¿e, mo¿e ona byæ u¿yta jedynie
do oceny zmian w zatokach czo³owych i szczêkowych.
W jednym z badañ, porównuj¹cym wartoæ radiografii
i ultrasonografii stwierdzono wiêksz¹ przydatnoæ
ultrasonografii dla pomiaru iloci zalegaj¹cej wydzieliny
(poza bardzo ma³ymi ilociami), podczas gdy za pomoc¹
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radiografii dok³adniej mo¿na by³o oceniæ obrzêk
i pogrubienie b³ony luzowej [13,14].
W innym badaniu porównuj¹cym ultrasonografiê z
radiografi¹ u 30 dzieci i doros³ych procent wyników
fa³szywie dodatnich wyniós³ odpowiednio 39% i 45%,
a fa³szywie ujemnych 42% i 56%. Autorzy wysunêli
wniosek, ¿e ultrasonografia nie jest badaniem wystarczaj¹co czu³ym, aby zast¹piæ radiografiê w diagnostyce
zapaleñ zatok [6].
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poni¿ej 3 roku ¿ycia, a u dzieci miêdzy 3 a 5 rokiem ¿ycia
mog¹ byæ przyczyn¹ rozpoznania nieistniej¹cego w rzeczywistoci zapalenia zatoki klinowej [17].
Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa (TK) jest aktualnie badaniem z wyboru w przedoperacyjnej ocenie nosa i zatok
przynosowych oraz stanowi z³oty standard w precyzyjnej ocenie rozleg³oci zapalenia zatok spowodowanego
niedro¿noci¹ kompleksu ujciowo-przewodowego [18].
TK o wysokiej rozdzielczoci ma wiêksz¹ czu³oæ ni¿
Badanie radiologicze
standardowe radiogramy [17,19,20]. Mo¿e równie¿
Podstawowym celem badania radiologicznego zatok uwidaczniaæ szczegó³y anatomiczne i zmiany patologiczne
przynosowych jest uzyskanie odpowiedniego obrazu niemo¿liwe do oceny badaniem fizykalnym ani endoskomiejscowych warunków anatomicznych oraz ustalenie powym. Dziêki mo¿liwoci wizualizacji w p³aszczynie
obecnoci i zasiêgu choroby zatok. Informacje te maj¹ czo³owej oraz doskona³ej rozdzielczoci, TK jest metod¹
pomóc w planowaniu i monitorowaniu leczenia oraz z wyboru przy badaniu z³o¿onej anatomii zatok. Po
ukierunkowywaæ ewentualne leczenie chirurgiczne [15]. zastosowaniu do¿ylnego kontrastu TK pozwala na pewne
Radiografia (zdjêcie rentgenowskie)
rozró¿nienie pogrubienia b³ony luzowej od p³ynu w zatoce
szczêkowej. Zdjêcia w p³aszczynie czo³owej s¹ najbardziej
Standardowe zdjêcia radiologiczne s¹ nadal najczêciej
przydatne w ocenie dostêpu chirurgicznego i najlepiej
wykonywanym, radiologicznym badaniem w diagnostyce
uwidaczniaj¹ kompleks ujciowo-przewodowy oraz stosunki
chorób zatok. Zdjêcie w projekcji Caldwella (przednio 
anatomiczne miêdzy mózgiem a komórkami sitowymi.
tylne) i Watersa najlepiej uwidaczniaj¹ zatokê czo³ow¹
Klaustrofobia i ograniczenie ruchomoci karku, szczególnie
i szczêkow¹. Zdjêcie boczne jest najlepsze do oceny zatoki
u osób powy¿ej 60 roku ¿ycia, s¹ najczêstszymi powodami
klinowej i obecnoci tkanki adenoidalnej u dzieci. Zamiana
trudnoci w uzyskaniu dobrej jakoci obrazów [21].
serii 4 zdjêæ zatok w ró¿nych projekcjach na pojedyncze
W rutynowych badaniach TK nie mo¿na zapominaæ
zdjêcie w projekcji Watersa jest ogólnie przyjête
o
promieniowaniu
jonizuj¹cym otrzymywanym przez
w badaniach przesiewowych zapaleñ zatoki szczêkowej
[16]. Drobne struktury kostne komórek sitowych nie s¹ pacjenta [8,18]. Zmniejszenie dawki promieniowania
dobrze uwidaczniane na ¿adnym radiogramie ze wzglêdu (metoda low-dose CT) zwiêksza ziarnistoæ obrazu,
na nak³adanie siê na zdjêciu obrazu struktur anatomicznych. jednak¿e nie powoduje to zwiêkszenia liczby b³êdów przy
interpretacji obrazu, poza niekiedy utrudnieniem oceny
Interpretacja standardowych radiogramów mo¿e gruboci i ca³oci przegród sitowych w rozleg³ych
budziæ kontrowersje. Ogólnie, za objawy wskazuj¹ce na chorobach zatok [18]. W zwi¹zku z powy¿szym TK o ma³ej
zapalenie zatok uwa¿a siê zacienienie zatok, umiarkowane dawce promieniowania mo¿e byæ u¿yteczna w diagnostyce
lub znaczne pogrubienie b³ony luzowej, polipy oraz poziom stanów zapalnych zatok, je¿li dodatkowo wykonana siê
p³ynu u chorego z objawami klinicznymi. Niektórzy autorzy 1-2 zdjêcia technik¹ standardow¹ w odniesieniu do
uwa¿aj¹, ¿e ka¿de zacienienie zatoki wskazuje na chorobê, problematycznych struktur kostnych [18].
a jedynym normalnym obrazem zatoki jest czysta zatoka;
Czêsto standardowe zdjêcia rtg s¹ wykonywane
jednak¿e inni autorzy podkrelaj¹, ¿e zacienienie zatoki
zamiast TK z powodu mniejszych kosztów [22]. Jednak¿e,
jest powszechnie obserwowane u pacjentów z ostr¹ typowa 4  warstwowa TK zatok w p³aszczynie czo³owej,
infekcj¹ górnych dróg oddechowych. Dodatkowo wymagaj¹ca czasu ok. 20 minut, kosztuje jedynie
nak³adanie siê struktur anatomicznych mo¿e imitowaæ nieznacznie dro¿ej ni¿ standardowy zestaw radiogramów
pogrubienie b³ony luzowej lub poziomy p³ynów, a [22]. Zapewnia za to wysokiej rozdzielczoci obraz struktur
niedorozwój zatoki mo¿e byæ zinterpretowany jako kostnych i tkanek miêkkich w kluczowych miejscach dla
patologiczne jej zacienienie. Inne nieprawid³owoci mog¹ ewentualnego zabiegu chirurgicznego.
byæ pozosta³oci¹ po leczeniu operacyjnym.
Wielu otolaryngologów uwa¿e TK wysokiej rozdzielJakkolwiek standardowe zdjêcia rentgenowskie zatok czoci za nieodzown¹ czêæ przedoperacyjnej oceny
s¹ nadal uwa¿ane przez wielu za u¿yteczne w diagnostyce w przewlek³ym zapaleniu zatok z nie¿ytem nosa. Mo¿liwoæ
i monitorowaniu ostrego zapalenia zatok, maj¹ one zaplanowania i bezpieczeñstwo wykonania operacji metod¹
ograniczon¹ wartoæ diagnostyczn¹ w przypadku czynnociowej chirurgii endoskopowej zatok s¹ znacznie
przewlek³ego, nieustêpuj¹cego zapalenia. Standardowe zwiêkszone dziêki obrazom TK [22,23]. TK pozwala na
radiogramy nie s¹ wystarczaj¹co pomocne dla ustalenia doskona³e uwidocznienie zatok przynosowych, szczególnie
wskazañ i planowania endoskopowych zabiegów sitowych, co jest nieodzownym warunkiem w przypadku
chirurgicznych zatok, zarówno u doros³ych, jak i u dzieci chirurgii endoskopowej [23].
[17]. Zdjêcia boczne maj¹ ograniczon¹ wartoæ u dzieci
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TK mo¿e byæ szczególnie przydatna w diagnostyce
grzybiczego zapalenia zatok, poniewa¿ pozwala na
okrelenie zmian wystêpuj¹cych jednostronnie, guzkowatych zgrubieñ b³ony luzowej i okostnej, ognisk destrukcji
koci i bardzo gêstych z³ogów wewn¹trz zatoki [15,24].
W wiêkszoci wypadków suma tych objawów pozwala na
postawienie rozpoznania o grzybiczej etiologii choroby [24].
Tomografia magnetycznego rezonansu j¹drowego
Tomografia magnetycznego rezonansu j¹drowego
(MRJ) daje lepszy ni¿ TK obraz tkanek miêkkich, ale
gorzej obrazuje struktury kostne tej okolicy. Poniewa¿ koci
i powietrze daj¹ w MRJ sygna³ o podobnej sile, precyzyjne
uwidocznienie kompleksu ujciowo-przewodowego i jego
kostnych granic jest trudniejsze przy u¿yciu tej metody. Co
wiêcej, u pacjentów z rozleg³ym procesem zapalnym, sygna³
pochodz¹cy z patologicznie zmienionej tkanki jest
nierozró¿nialny od tego z normalnej luzówki, bêd¹cej w fazie
obrzêkowej cyklu nosowego. Te czynniki ograniczaj¹
zastosowanie MRJ w ocenie struktur anatomicznych
u pacjenta z przewlek³ym procesem zapalnym, zw³aszcza
w obrêbie komórek sitowych, których b³ona luzowa
podlega tym samym zmianom cyklicznym, co b³ona
luzowa nosa. Choæ MRJ ma znaczne ograniczenia, jest
niezwykle czu³y w ocenie zmian patologicznych b³ony
luzowej zatok czo³owych, szczêkowych i klinowych,
poniewa¿ wycielaj¹ca je b³ona luzowa nie podlega
cyklicznym zmianom obrzêkowym [25].
Etiologia danej choroby mo¿e byæ lepiej rozró¿niona przy
u¿yciu MRJ. MRJ bardzo czêsto pomaga w odró¿nieniu
stanu zapalnego od z³oliwego procesu nowotworowego
[26,27]. MRJ jest u¿yteczny w przypadkach przejcia
procesu chorobowego do oczodo³u lub wnêtrza czaszki.
W obrazach T2 -zale¿nych zmiany zapalne o etiologii
bakteryjnej i wirusowej cechuj¹ siê bardzo silnym
sygna³em, podczas gdy proces nowotworowy, zw³aszcza
rak p³askonab³onkowy, daje rednie wzmocnienie sygna³u
T2. Masy grzybicze daj¹ bardzo s³aby sygna³ T2, podobny
do sygna³u powietrza [15]. MRJ i TK s¹ istotnie czulsze
(p<0,001) od zwyk³ego radiogramu w ocenie rozleg³oci
choroby, zw³aszcza w przypadku zajêcia zatok tylnych [28].
S³aby sygna³ mo¿e byæ obecny na skanach MRJ, mimo
stwierdzonych w TK mas wype³niaj¹cych zatoki, mocno
poch³aniaj¹cych promienie rentgenowskie.
Porównanie TK i MRJ
Zarówno TK, jak i MRJ s¹ powszechnie uwa¿ane za
metody doskonalsze w diagnostyce stanów zapalnych nosa
i zatok przynosowych w porównaniu do zdjêcia
rentgenowskiego. W przypadku pewnoci, ¿e w zatokach
isnieje stan zapalny MRJ jest metod¹ lepsz¹ od TK,
podczas, gdy ostatnia metoda (dzieki doskona³emu
odgraniczaniu struktur kostnych od tkanek miêkkich) jest
doskonalsza od MRJ w diagnostyce ró¿nicowej zmian
stwierdzanych w nosie i zatokach przynosowych (np. gdy
nie ma pewnoci, co do zapalnego charakteru zmian). TK

jest szczególnie u¿yteczna w ocenie stanu kompleksu
ujciowo-przewodowego oraz komórek sitowych i zatoki
klinowej [21,26,29,30]. Tak wiêc, dziêki swej diagnostycznej dok³adnoci, ³atwej dostêpnoci i ni¿szemu
kosztowi badanie TK wydaje siê byæ z³otym standardem
w diagnostyce chorób zatok.
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E. Testy laboratoryjne
Podsumowanie
1. Laboratoryjne badania w przewlek³ym i nawracaj¹cym zapaleniu zatok mog¹ obejmowaæ cytologiê
nosa, test chlorkowy potu, badania funkcji rzêsek
i niedoboru odpornoci.
2. Cytologia nosa jest u¿ytecznym badaniem pozwalaj¹cym na ocenê alergicznego nie¿ytu nosa,
niealergicznego nie¿ytu z eozynofili¹, polipowatoci
nosa czy nadwra¿liwoci na aspirynê.
3. Ilociowy test chlorkowy potu u¿ywany w diagnostyce mukowiscydozy powinien byæ przeprowadzony
u dzieci z polipami nosa i/lub kolonizacji zatok i nosa
Pseudomonas spp.
4. Testy stosowane w niedoborze odpornoci (np. badanie
poziomu immunoglobulin, badania przeciwcia³, poziom
IgE w surowicy i poziom sk³adników dope³niacza) s¹
wskazane w wypadku podejrzenia wrodzonego lub
nabytego niedoboru odpornoci u chorych z nawracaj¹cym zapaleniem zatok.
Inne metody diagnostyczne mog¹ byæ u¿yte u pacjentów z nawracaj¹cym lub przewlek³ym zapaleniem zatok,
zw³aszcza, gdy choroba zatok wspó³istnieje z zapaleniem
oskrzeli lub rozstrzeniami oskrzeli. W tym rozdziale
dokonany zostanie przegl¹d testów laboratoryjnych
stosowanych u pacjentów z przewlek³ym zapaleniem zatok
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bez znanej przyczyny takiego stanu (np. alergiczny lub
infekcyjny nie¿yt nosa). Najwa¿niejszymi badaniami
laboratoryjnymi s¹: cytologia nosa, test chlorkowy potu,
badania funkcji rzêsek i inne ró¿norodne testy, pomagaj¹ce
w rozpoznaniu chorób, mog¹cych powodowaæ lub
wspó³istnieæ z przewlek³ym zapaleniem zatok.
Cytologia nosa
Cytologia nosa jest metod¹ stosowan¹ w diagnostyce
nie¿ytu nosa. Jest u¿yteczn¹ metod¹ pomocnicz¹
w okrelaniu zwi¹zku miêdzy przewlek³ym nie¿ytem nosa
a zapaleniem zatok. Jednak¿e, wiele orodków nie w³¹cza
cytologii do diagnostyki ewentualnego zapalenia zatok
i lekarz prowadz¹cy leczenie musi zdecydowaæ, czy jest
to procedura na tyle pomocna, ¿e uzasadnione jest jej
zastosowanie. Opisuje siê kilkanacie metod zbierania
wydzieliny z nosa. Pacjent mo¿e wydmuchaæ wydzielinê
na woskowany papier lub w opatrunek Saran, co jest
najprostsz¹ i najbardziej efektywn¹ metod¹ uzyskiwania
próbki. Mo¿na do tego celu wykonaæ p³ukanie nosa
z u¿yciem szczotki cytologicznej, bawe³nianego wacika lub
Rhinoprobe (Synbiotics Corporation, San Diego, Kalifornia).
Materia³ uzyskany metod¹ wydmuchiwania mo¿e zawieraæ
mniej komórek [1]. Ta technika jest u¿yteczna przy
wykrywaniu eozynofilów w alergicznym nie¿ycie nosa,
zw³aszcza podczas sezonowego zaostrzenia siê choroby.
Poniewa¿ p³ukanie nosa powoduje rozcienczenie materia³u,
konieczne jest jego zagêszczenie; technika jest ma³o
inwazyjna a pozwala na pobranie próbki z wiêkszej
powierzchni [2].
Po zebraniu próbki konieczne jest jej wybarwienie.
Po utrwaleniu próbki u¿ywa siê barwienia Hansel,
powszechnie stosowanego do identyfikacji eozynofilów.
Inne barwienia takie jak Papanicolau, hematoksylina 
eozyna, zakwaszonym b³êkitem toulenowym lub
barwnikiem May  Grunwald  Giemza mog¹ byæ u¿yte
do wybarwienia innych elementów jak mastocyty, bazofile,
neutrofile, nieurzêsione komórki nab³onkowe, komórki
p³askonab³onkowe, ziarna py³ków i pod³o¿e. Cytologia
nosa mo¿e byæ zmieniona pod wp³ywem stosowania
miejscowych sterydów.
Za pomoc¹ cytologii nosa mo¿e byæ wykrytych kilka
ró¿nych stanów chorobowych zwi¹zanych z zapaleniem
zatok. Nale¿¹ do nich alergiczny nie¿yt nosa, nie¿yt
naczynioruchowy, niealergiczny nie¿yt nosa z obecnoci¹
eozynofilów, bakteryjne zapalenie zatok i metaplazja
spowodowana nara¿eniem rodowiskowym [3]. Istniej¹
zarówno subiektywne, jak i pó³ilociowe metody oceny
cytologii nosa, stwarzaj¹ce ograniczenia interpretacji
i ilociowej oceny wyników [4-6]. Istnieje ograniczona liczba
badañ nad czu³oci¹ i swoistoci¹ cytologii nosa we
wspomnianych chorobach. Eozynofile w wymazie z nosa
mog¹ byæ obecne w przypadku alergicznego nie¿ytu nosa,
jak i niealergicznego nie¿ytu nosa z obecnoci¹ eozynofili
polipów nosa i nadwra¿liwoci na aspirynê [7,8].
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Porównawcze badania cytologii nosa z ogóln¹
i radiologiczn¹ ocen¹ zapalenia zatok s¹ ograniczone
i kontrowersyjne. W badaniach tych swoistoæ testów na
obecnoæ neutrofilów w nosie w zapaleniu zatok waha³a
siê miêdzy 40% a 90%, a czu³oæ miêdzy 67% a 80%
[9,10]. Te rozbie¿ne wyniki komplikuje jeszcze fakt, ¿e
ostra infekcja wirusowa mo¿e prowadziæ do pojawienia
siê neutrofilów w wydzielinie z nosa i przejciowych
nieprawid³owych wyników w badaniach obrazowych [10].
Co wiêcej, mo¿liwe jest, aby pacjent mia³ wspó³istniej¹c¹
alergiê i bakteryjne zapalenie zatok (np. mieszanina
eozynofilów i neutrofilów). W zwi¹zku z powy¿szym
u¿ytecznoæ cytologii nosa w diagnostyce zapalenia zatok
jest ograniczona.
Test chlorkowy potu
Test potu Gibson  Cooke (ilociowa jontoforeza
z u¿yciem pilokarpiny) jest z³otym standardem w diagnostyce pacjentów z mukowiscydoz¹ [1]. Iloæ chlorków
wiêksza ni¿ 60 mEq/L u dzieci jest uwa¿ana za diagnostycznie istotn¹, pod warunkiem zebrania minimum 75 mg
potu. Wartoci u doros³ych mog¹ byæ o 10-15 mEq/L
wy¿sze ni¿ u dzieci [12]. Chocia¿ w niektórych
laboratoriach mierzy siê iloæ sodu, metoda ta jest bardziej
zmienna i, w celu uzyskania pewnej diagnozy, powinien
byæ przeprowadzony pomiar iloci chlorków [13].
Wskazaniami do wykonania testu chlorkowego u pacjentów z zapaleniem zatok jest obecnoæ polipów w nosie
i/lub przewlek³a kolonizacja nosa i zatok przez Pseudomonas spp [14-19].
Badanie czynnoci rzêsek
Wrodzone nieprawid³owoci struktury rzêsek s¹ czasem
uwa¿ane za mo¿liwe wyt³umaczenie nawracaj¹cego
zapalenia zatok. Te rzadkie zaburzenia s¹ dziedziczone
autosomalnie recesywnie i wystêpuj¹ u 1 na 20000 ¿ywo
urodzonych dzieci, ale mog¹ byæ wykryte u 5% pacjentów
z przewlek³ymi infekcjami uk³adu oddechowego, nabytymi
w pierwszych tygodniach ¿ycia [20,21]. U wiêkszoci
pacjentów z tymi zaburzeniami wystêpuje triada
nastêpuj¹cych chorób: nawracaj¹ce zapalenie ucha
rodkowego, nawracaj¹ce zapalenie zatok i czêste
zapalenia p³uc skojarzone z rozstrzeniami oskrzeli [22-25].
W po³owie przypadków obecne jest odwrócone u³o¿enie
trzewi (zespó³ Kartagenera) i jest to najlepsz¹ wskazówk¹
na obecnoæ zaburzeñ funkcji rzêsek. Uwa¿a siê, ¿e
mechanizm powoduj¹cy zwiêkszon¹ podatnoæ na infekcje
bakteryjne jest uwarunkowany utrat¹ normalnej funkcji
transportuj¹cej przez rzêski, choæ niektóre defekty kojarzone
s¹ równie¿ z wadliw¹ chemotaksj¹ neutrofilów [23].
Czynnociowe testy rzêsek obejmuj¹ wizualn¹
i wideoskopow¹ ocenê tkanki i transportu rzêskowego i s¹
to pomiary ruchu sacharyny lub dysków [26,27].
Wzrokowa ocena funkcji rzêsek jest przeprowadzana
poprzez zbieranie urzêsionych komórek za pomoc¹
szczoteczki cytologicznej i osadzanie materia³u na szkie³ku

[28,29]. Ruch rzêsek jest nastêpnie obserwowany
w zwyk³ym mikroskopie lub w mikroskopie fazowym.
Liczba ruchów rzêsek poni¿ej 10 na sekundê uwa¿ana
jest za wynik poni¿ej normy [21].
Test sacharynowy stosowany jest jako test przesiewowy
[30]. Ma³¹ objêtoæ sacharynianu sodu umieszcza siê na
dnie dolnego przewodu nosowego. Po 3 minutach badany
prze³yka linê co 30 sekund, a¿ do momentu wyczucia
s³odkiego smaku [26]. Wartoci powy¿ej 15 do 30 minut
uwa¿ane s¹ za nieprawid³owe [31]. Definitywne
potwierdzenie nieprawid³owoci rzêsek wymaga badañ
w mikroskopii elektronowej [32-34].
Do parametrów analizy ultrastruktury zaliczane s¹
rodzaj defektu (najbardziej specyficzne s¹ defekty budowy
dyneiny), procent uszkodzonych rzêsek, lokalizacja
defektów (oskrzelowa czy nosowa) oraz liczba znajdowanych rzêsek [32-35].
Inne testy w diagnostyce ró¿nicowej przewlek³ego
zapalenia zatok
Pacjenci z niedoborami odpornoci, zarówno nabytymi,
jak i wrodzonymi, czêsto choruj¹ na ciê¿kie, nawracaj¹ce
zapalenia zatok. W takich przypadkach stosowna jest
ilociowa ocena izotypów immunoglobulin, w³¹czaj¹c w to
IgE (patrz rozdzia³ dotycz¹cy wrodzonych i nabytych
niedoborów odpornoci). W rzadkich przypadkach mo¿na
oceniæ ca³kowit¹ zawartoæ dope³niacza i jego sk³adników.
Diagnozê nabytego zespo³u braku odpornoci (AIDS)
stawia siê na podstawie wykrycia przeciwcia³ anty  HIV
i/lub antygenów wirusa.
W przypadku podejrzenia ziarniniaka Wegenera, oprócz
biopsji b³ony luzowej, mo¿na zbadaæ obecnoæ we krwi
cytoplazmatycznych przeciwcia³ antyneutrofilowych [36].
Podobnie, stwierdzenie podwy¿szonego poziomu konwertazy angiotensyny i rozpuszczalnego receptora IL-2 mo¿e
u³atwiaæ diagnozê aktywnych zmian w nosie i zatokach
w przebiegu sarkoidozy [37].
Podejrzenie alergicznego grzybiczego zapalenia zatok
mo¿e zostaæ potwierdzone przez obecnoæ wysokiego
poziomu IgE w surowicy, obecnoæ precypituj¹cych
przeciwcia³ IgG i/lub swoistych przeciwcia³ IgE przeciwko
saprofitycznym grzybom wyhodowanym w posiewach od
pacjentów.
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F. Rynolaryngofiberoskopia
Podsumowanie
1. Badanie rynofiberoskopowe pozwala na dok³adniejsz¹
ocenê struktur przedniej i tylnej czêci jamy nosowej
oraz gard³a.
2. Rynofiberoskopia powinna byæ rozwa¿ana u niektórych
pacjentów z przewlek³ym i nawracaj¹cym zapaleniem
zatok w celu oceny wad anatomicznych, grzybiczego
pod³o¿a choroby lub zmian ziarniniakowych.
W niektórych przypadkach podejrzenia choroby zatok,
gdy rutynowe badanie wziernikowe przedniej czêci nosa
ma ograniczon¹ wartoæ diagnostyczn¹, endoskopia
górnych dróg oddechowych mo¿e pozwoliæ na dok³adn¹
ocenê struktur przedniej i tylnej czêci nosa i czêci
nosowej gard³a, takich jak ujcia zatok, zachy³ek klinowo-sitowy i ujcie tr¹bek Eustachiusza. Dodatkow¹ zalet¹
tej metody jest mo¿liwoæ bezporedniej oceny nag³oni,
g³oni i fa³dów g³osowych [1,2].
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Sprzêt
Dostêpne s¹ dwa typy endoskopów. Sztywny endoskop
nosowy Hopkinsa, o doskona³ej optyce, pozwala na dok³adn¹
ocenê jamy nosowej i czêci nosowej gard³a oraz na
dokumentacjê fotograficzn¹ badanych struktur [3].
Alternatywê stanowi rynofiberoskop, który jest wygodny
w u¿yciu, efektywny i bezpieczny. Pozwala na szybkie
i ca³kociowe zbadanie wiêkszoci obszarów górnych dróg
oddechowych, bez specjalnego dyskomfortu dla pacjenta.
Endoskop ten pozwala na ³atwe uwidocznienie nieprawid³owoci budowy przegrody nosa, ma³¿owin nosowych,
b³ony luzowej, czêci nosowej gard³a, tkanki adenoidalnej,
ujæ tr¹bek Eustachiusza, migda³ków podniebiennych,
tylnej czêci jêzyka, nag³oni, g³oni i fa³dów g³osowych
[4]. Umo¿liwia on równie¿ ustalenie miejsca przyczepu
i po³o¿enia polipów nosa oraz ocenê efektów leczenia.

Wskazania do badania endoskopowego
w chorobach zatok przynosowych
Rynofiberoskopia mo¿e byæ zastosowana u niektórych
pacjentów z ostrym, przewlek³ym i nawracaj¹cym
zapaleniem zatok. Technik¹ t¹ mo¿na wykryæ obecnoæ
i oceniæ rozmiar polipów nosa, skrzywieñ przegrody i/lub
obecnoæ wydzieliny luzowo-ropnej.
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G. Biopsja b³ony luzowej nosa
i zatok przynosowych
Podsumowanie
1. Biopsja tkanek zatok przynosowych mo¿e byæ
konieczna w diagnostyce zmian nowotworowych oraz
dla potwierdzenia podejrzewanego t³a grzbiczego
choroby lub ziarniniaka.
2. Zalecanym miejscem do biopsji b³ony luzowej nosa
w przypadku podejrzenia pierwotnej dysfunkcji rzêsek
jest tylny koniec ma³¿owiny nosowej dolnej.
Wykonanie biopsji mo¿na rozwa¿yæ w przypadku
zmian w obrêbie nosa lub zatok przynosowych, które
powoduj¹ niedro¿noæ ujæ zatok, prowadz¹c do
powstawanie przewlek³ego lub nawracaj¹cego zapalenia
zatok. Podstawowymi uzasadnieniami biopsji zatok
przynosowych s¹ 1. potrzeba potwierdzenia czy istniej¹ca
w zatoce zmiana nie jest nowotworowa, a jeli tak, to
jakiego rodzaju jest to nowotwór; 2. potrzeba potwierdzenia

podejrzenia zmiany grzybiczej w zatoce; 3. ustalenie
rozpoznania w przypadku choroby ziarniniakowej, gdy
badanie kliniczne lub radiologiczne nie pozwala na jej
odró¿nienie od innych rodzajów przewlek³ego zapalnia
b³ony luzowej nosa i zatok. Biopsja tkankowa jest równie¿
konieczna dla oceny czynnoci i budowy rzêsek.

Nowotwory nosa i zatok przynosowych
Poniewa¿ zatoki nie s¹ dostêpne bezporedniemu
badaniu fizykalnemu, a wczesne objawy guzów zatok,
takie jak zatkanie nosa, brak wêchu, wydzielina z nosa
i ból s¹ równie¿ typowymi objawami zapalenia zatok,
wiêkszoæ nowotworów zatok nie jest wykrywana na
wczesnym etapie rozwoju. Jest to prawdopodobnie g³ówny
czynnik wp³ywaj¹cy na z³e wyniki leczenia nowotworów
z³oliwych zatok. Czêsto nie podejrzewa siê choroby
nowotworowej do momentu wyst¹pienia krwawienia
z nosa, wytrzeszczu, szczêkocisku, obrzêku twarzy lub
dysfunkcji którego z nerwów czaszkowych (I-VI),
wiadcz¹cych zazwyczaj o du¿ej rozleg³oci procesu.
Wczesna diagnostyka nowotworów nosa i zatok poprawia
siê dziêki wprowadzeniu badañ tomografii komputerowej
(TK) i rezonansu magnetycznego (MRJ).
Guzy, maj¹ce swe miejsce wyjcia w nosie lub
zatokach, nale¿¹ do ró¿nych typów histologicznych,
o charakterze zarówno ³agodnym, jak i z³oliwym. Zwykle
nie jest mo¿liwe rozpoznanie nowotworu na podstawie
badania klinicznego lub radiologicznego i dlatego konieczne
jest ustalenie rozpoznania za pomoc¹ biopsji, której wynik
pozwoli na wybór w³aciwego leczenia [1]. Wyj¹tkiem od
takiego postêpowania jest naczyniakow³ókniak m³odzieñczy.
Rozpoznanie tego guza mo¿liwe jest na podstawie badania
klinicznego i radiologicznego, które ujawnia bogato
unaczynione masy tkankowe w tylnej czêci nosa lub
nosogard³a u ch³opców w okresie dojrzewania; w takich
przypadkach biopsja nie powinna byæ dokonywana z uwagi
na ryzyko powa¿nego krwotoku [2].

Inwazyjne zaka¿enie grzybicze
Mukormykoza nosowo-mózgowa jest potencjalnie
miertelnym inwazyjnym zaka¿eniem, wywo³anym przez
grzyby z grupy Phycomycetes, do której nale¿¹ rodzaje
Absidia, Mucor i Rhizopus. Podobne zaka¿enie, choæ
nie o tak piorunuj¹cym przebiegu, mo¿e byæ wywo³ywane
przez grzyby z rodzaju Aspergillus. Mimo, ¿e inwazyjna
grzybica by³a opisywana u ogólnie zdrowych pacjentów,
to wystêpuje ona jednak g³ównie u osób z upoledzon¹
odpornoci¹. Mukormykoza najczêciej dotyka pacjentów
z cukrzyc¹, nowotworami krwi, niedoczynnoci¹
nadnerczy, przewlek³¹ niewydolnoci¹ nerek, chorobami
krwi i innymi stanami upoledzaj¹cymi odpornoæ. Grupê
zwiêkszonego ryzyka stanowi¹ równie¿ pacjenci w trakcie
chemioterapii, narkomani przyjmuj¹cy narkotyki do¿ylnie
oraz osoby zaka¿one wirusem HIV.
Poniewa¿ inwazyjne zaka¿enie grzybicze mo¿e
rozwijaæ siê bardzo gwa³townie, niezbêdne jest zachowanie

Wytyczne dotycz¹ce rozpoznawania i leczenia zapalenia zatok. Cz. II.

wysokiej czujnoci w kontaktach z pacjentami z tej grupy.
Infekcja szerzy siê szybko drog¹ naczyñ krwiononych,
powoduj¹c martwicê. Pierwszymi objawami s¹ czêsto:
ból w obrêbie twarzy, wytrzeszcz, pora¿enie miêni oka
lub martwica twarzy. Zdjêcia radiologiczne w zaawansowanej chorobie mog¹ wykazywaæ zacienienie zatok,
zgrubienie b³ony luzowej i okostnej, zniszczenie koci,
zakrzep zatoki jamistej; objawy te mog¹ byæ jednak
minimalne lub nieobecne we wczesnym stadium choroby.
W badaniu endoskopowym wczesne zmiany mog¹ byæ
widoczne jako ceglastoczerwone plamy na b³onie luzowej
nosa; jednak¿e czêciej s¹ to czarne obszary martwicy.
Martwica tkanek czêsto powoduje zanik czucia w obrêbie
zajêtego obszaru. Z nieprawid³owo wygl¹daj¹cych zmian
powinny byæ szybko pobrane wycinki, a materia³ powinien
byæ wys³any do laboratorium w celu barwienia na
obecnoæ grzybów oraz za³o¿enia hodowli w po¿ywce do
posiewu grzybów. Wczesna diagnoza jest niezbêdna dla
uratowania ¿ycia zaka¿onym pacjentom [3,4,5].

Zapalne choroby ziarniniakowe
Istnieje grupa przewlek³ych ziarniniakowych chorób
zapalnych, zarówno idiopatycznych, jak i infekcyjnych
wystêpuj¹cych w nosie i zatokach przynosowych. Stany
te mog¹ powodowaæ owrzodzenia, martwicê lub zmiany
przerostowe b³ony luzowej nosa i zatok. Zajêcie b³ony
luzowej mo¿e byæ rozlane lub ogniskowe i czêsto jest
trudne do odró¿nienia od przewlek³ych stanów zapalnych
nieziarniniakowych. Choroby ziarniniakowe obejmuj¹
stany idiopatyczne, takie jak ziarniniak Wegenera i
sarkoidoza, infekcje, takie jak twardziel nosa, grulica, tr¹d,
ki³a i zaka¿enia grzybicze. Biopsja, w po³¹czeniu
z wynikami badania klinicznego, serologicznego i radiologicznego, jest zwykle niezbêdna dla postawienia diagnozy.
Wiele sporód organizmów powoduj¹cych przewlek³e
choroby ziarniniakowe jest trudnych do wykrycia, o ile
nie zostan¹ zastosowane specjalne barwienia. Tkanka
powinna zostaæ poddana badaniu histologicznemu, aby
wykluczyæ nowotwór, i specjalnie wybarwiona na
obecnoæ pr¹tków i grzybów [5,6].
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H. Wrodzony lub nabyty niedobór
odpornoci
Podsumowanie
Mo¿liwoæ istnienia niedoboru odpornoci powinna byæ
rozwa¿ona u pacjentów z przewlek³ym lub nawracaj¹cym
zapaleniem zatok, zw³aszcza gdy s¹ one skojarzone
z zapaleniem oskrzeli lub rozstrzeniami oskrzeli. Ocena
istnienia niedoboru odpornoci powinna rozpoczynaæ siê
zebraniem dok³adnego wywiadu i badaniem fizykalnym.
Badanie fizykalne powinno byæ ukierunkowane na objawy
zwi¹zane ze specyficznymi chorobami, takimi, jak zanik
tkanki migda³kowej, teleangiektazje wokó³ oczu, infekcje
skóry i b³on luzowych, egzema, palce pa³eczkowate,
rzê¿enia grubobañkowe nad p³ucami i zmiany krwotoczne
[1,2,3]. Wiêkszoæ pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami
odpornoci i zapaleniem zatok ma niedobory odpornoci
humoralnej [4,5,6]; jednak¿e, zapalenie zatok jest czêste
w nabytym zespole braku odpornoci (AIDS), w którym
wystêpuje zarówno pogorszenie odpornoci humoralnej,
jak i komórkowej.
Wskazania do diagnostyki w kierunku niedoboru
odpornoci zale¿¹ od wieku pacjenta, historii choroby,
wyników badania fizykalnego i stylu ¿ycia chorego.
Przyk³adowo, w przypadku niemowlêcia w wieku do 2 lat
z nawracaj¹cymi, zagra¿aj¹cymi ¿yciu infekcjami zatok
i innych narz¹dów, diagnostyka taka powinna byæ prowadzona niezwykle szybko. Równie¿ infekcje mikroorganizmami o ma³ej patogennoci powinny zaalarmowaæ lekarza
wskazuj¹c na prawdopodobieñstwo wrodzonego defektu
odpornoci. Podobnie szybka powinna byæ diagnostyka
niedoboru odpornoci w przebiegu AIDS, zarówno u dzieci,
jak i doros³ych.
Odpowiednie badania, zarówno odpornoci komórkowej,
jak i humoralnej powinny obejmowaæ ilociow¹ ocenê immunoglobulin, odpowied humoraln¹ na ró¿ne antygeny,
sk³adowe dope³niacza oraz ocenê odpowiedzi komórek T.
W zasadzie mo¿liwe jest badanie odpowiedzi organizmu na
ka¿dy antygen bia³kowy, jednak w praktyce oznacza siê
odpowied na szczepionkê przeciw tê¿cowi. Ma ona wiele
zalet. Wiêkszoæ pacjentów otrzymywa³a szczepionk¹
przeciwtê¿cow¹ i od 90% do 100% dzieci powinno posiadaæ
ochronne przeciwcia³a po zakoñczeniu immunizacji [7].
Toksyna tê¿ca jest silnym antygenem i s³aba odpowied
organizmu na szczepionkê zwykle wskazuje na znaczny
niedobór odpornoci humoralnej [8]. Szczepionki
Pneumovax i przeciwko Haemophilus influenzae B
mog¹ byæ zastosowane do produkcji przeciwcia³.
Opisywano równie¿ pacjentów z nawracaj¹cymi
infekcjami zatok i p³uc z normalnymi poziomami przeciwcia³
IgE, ale z nieoznaczalnymi stê¿eniami podgrup IgG2 i IgG4
w surowicy [9,10,11,12]. Przewa¿aj¹ca czêæ produkowanych przeciwcia³ przeciwko wêglowodanowym
antygenom nale¿y do podgrupy IgG2 [13,14]. Odnosi siê
to zw³aszcza do Haemophilus influenzae, typowego
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patogena dróg oddechowych [15]. W sumie odpowied
na antygeny wêglowodanowe koreluje z poziomem
przeciwcia³ IgG2 [16]. U starszych pacjentów objawowy
niedobór przeciwcia³ podgrupy IgG mo¿e wspó³istnieæ
z niedoborem odpowiedzi immunologicznej na specyficzny
antygen, szczególnie o budowie polisacharydowej [17].
W diagnostyce mo¿e byæ zastosowna ocena produkcji
przeciwcia³ w odpowiedzi na antygeny pneumokokowe,
jednak¿e u dzieci do lat 8 nie jest ona pe³na [10]. S³aba
odpowied na antygeny pneumokoków serotypu 3 i 7 wydaje
siê najbardziej korelowaæ z niedoborami odpornoci
humoralnej [8,18,19,20,21].
Poza defektami immunologicznymi opisanymi powy¿ej,
przewlek³e lub nawracaj¹ce zapalenie zatok jest czêstym
objawem kilku innych rodzajów niedoboru odpornoci, które
mog¹ wymagaæ dodatkowej diagnostyki. Najczêstszymi
wrodzonymi niedoborami odpornoci w tej grupie s¹ czêsty
 zmienny niedobór odpornoci, zespó³ Wiskott  Aldricha
[22,23], ataksja/ teleangiektazja [2,3,24,25,26], niedobór
odpornoci zwi¹zany z chromosomem X [1,27,28,29,30,31],
z normalnym i podwy¿szonym poziomem IgM oraz
agammaglobulinemia zwi¹zana z chromosomem X
[1,32,33,34,45].
Od 30% do 68% pacjentów zainfekowanych wirusem
HIV przechodzi zapalenie zatok [36,37,38,39]. Mo¿liwy
jest bezporedni zwi¹zek niedoboru komórek CD4
z zapaleniem zatok [36,40]. Choæ w przebiegu infekcji
HIV czêsto spotyka siê hypergammaglobulinemiê, to
jednak odpowied zwi¹zana ze swoistymi przeciwcia³ami
jest zaburzona [41,42,43]. Patogeny powoduj¹ce zapalenie
zatok u pacjentów z HIV s¹ podobne do tych, które s¹
odpowiedzialne za nawracaj¹ce lub przewlek³e zapalenie
zatok u innych pacjentów. Izolowano jednak od pacjentów
HIV  dodatnich patogeny takie, jak Pseudomonas spp,
Staphylococcus aureus, Klebsiella spp, Esherichia coli,
Candida spp, Cryptococcus spp, i Cytomegalovirus spp
[40,41,42,43]. Leczenie zapalenia zatok u tych pacjentów
jest podobne do leczenia stosowanego u osóbniezaka¿onych
HIV, jedynie trwa odpowiednio d³u¿ej.
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I. Astma
Podsumowanie
1. Zwi¹zek zapalenia zatok z astm¹ jest znany od dawna
i ocenia siê, ¿e jest on obecny w 40% do 75%
przypadków.
2. Mimo, ¿e zaproponowano kilka teorii t³umacz¹cych
istotê tego zwi¹zku, nie uda³o siê wskazaæ pojedynczego odpowiedzialnego za jego istnienie czynnika.
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3. Badania obejmuj¹ce zarówno doros³ych, jak i dzieci
jasno wskazuj¹, ¿e farmakologiczne i chirurgiczne
leczenie zapalenia zatok obiektywnie i subiektywnie
poprawia stan chorych na astmê.
Zwi¹zek miêdzy zapaleniem zatok i astm¹ jest znany od
dawna, a czêstoæ wystêpowania zapalenia zatok u chorych
na astmê ocenia siê na 40% do 75% [1,2,3,4,5,6,7]. Mimo,
¿e badania wskazuj¹ na zapalenie zatok jako czynnik
pogarszaj¹cy astmê, mo¿na rozwa¿aæ równie¿, czy
choroby nie wspó³istniej¹ jedynie ze sob¹ i nie reprezentuj¹
ró¿nych, koñcowych stadiów tego samego procesu
zapalnego w obrêbie innych narz¹dów.

Mechanizmy wi¹¿¹ce zapalenie zatok z astm¹
Zaproponowano szereg ró¿nych mechanizmów
t³umacz¹cych zwi¹zek miêdzy zapaleniem zatok a astm¹,
z których 5 najczêstszych to: odruch zatokowo  nosowo
 oskrzelowy [8-19]; nieprawid³owe oddychanie przez usta
powoduj¹ce wdychanie nieogrzanego, suchego powietrza
do oskrzeli [20-25]; sp³ywanie (aspiracja) wydzieliny
z nosa do oskrzeli [26-32]; wspólny mechanizm
komórkowy odpowiedzi i z udzia³em rozpuszczalnych
mediatorów [33-36]; zmniejszona odpowied na agonistów
receptorów β.

Zastosowanie leczenia
Byæ mo¿e najbardziej bezporednim dowodem na
istniej¹cy zwi¹zek przyczynowo  skutkowy miêdzy
chorobami górnego i dolnego odcinka dróg oddechowych
jest znacz¹ce zmniejszenie objawów astmy przy
odpowiednim leczeniu zapalenia zatok [40-42]. Dodatkowo
wykazano, ¿e leczenie chirurgiczne zatok u pacjentów
z astm¹ prowadzi do poprawy choroby dolnych dróg
oddechowych, choæ w badaniach tych nie uwzglêdniono
odpowiednich grup kontrolnych. W jednej z prac Weille
[43] zbada³ 500 pacjentów z astm¹, z których 72% cierpia³o
na towarzysz¹ce przewlek³e zapalenie zatok. Sporód 100
osób leczonych chirurgicznie 56 odczu³o poprawê w zakresie
dolegliwoci w obrêbie klatki piersiowej, a u 10 nast¹pi³o
ca³kowite ust¹pienie objawów astmy. W innym badaniu 23
sporód 24 pacjentów cierpi¹cych równoczenie na astmê
i zapalenie zatok odczu³o 75% lub wiêksz¹ poprawê
objawów astmy po chirurgicznym drena¿u zatok [44].
Zwi¹zek miêdzy chorobami jest potwierdzany przez innych
badaczy, miêdzy innymi Slavina [45], który stwierdzi³
znaczne zmniejszenie siê objawów z dolnych dróg
oddechowych po leczeniu chirurgicznym nosa u pacjentów
z ciê¿k¹ astm¹, którzy wczeniej czêsto wymagali
codziennego podawania kortykosteroidów [45]. W badaniach kontrolnych podobnej grupy pacjentów, u 60%
stwierdzono poprawê objawów astmy utrzymuj¹c¹ siê
przez 5 lat.
W innej pracy, oceniaj¹cej wyniki leczenia chirurgicznego zatok u 17 chorych pacjentów z astm¹, u których
zastosowano chirurgiê nosa z powodu ciê¿kiej choroby
zatok. W przebiegu pooperacyjnym u 15 pacjentów
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stwierdzono poprawê objawów zatokowych, a u 13
zmniejszy³y siê znacznie objawy astmy [46]. U wiêkszoci
pacjentów przeprowadzono zabieg Montgomeryego
polegaj¹cy na obliteracji b³ony luzowej zatok i
wszczepieniu tkanki t³uszczowej pobranej z brzucha.
Zabieg ten prowadzi do powstania tkanki w³óknistej, która
ogranicza nawroty infekcji. U jednego z pacjentów nast¹pi³
rozwój objawów astmy, nie poddaj¹cych siê kontroli nawet
za pomoc¹ wysokich dawek kortykosteroidów, jednak¿e
po usuniêciu wszczepu osi¹gniêto z powrotem kontrolê
objawów. To zjawisko potwierdza tezê o zwi¹zku choroby
zatok z zaostrzeniami przebiegu astmy.

Wnioski
Zwi¹zek zapalenia zatok z astm¹ wydaje siê istnieæ,
a badania prowadzone zarówno w grupie doros³ych, jak
i dzieci wykazuj¹ jasno, ¿e zachowawcze, jak i chirurgiczne
leczenie zapalenia zatok powoduje obiektywn¹ i subiektywn¹ poprawê objawów astmy. Sugeruje to istnienie
zwi¹zku przyczynowo  skutkowego (np. zapalenie zatok
w pewien sposób bezporednio nasila astmê). Zaproponowano kilka teoretycznych mechanizmów le¿¹cych
u podstaw tego zwi¹zku, jednak ¿aden z nich nie zosta³
ostatecznie udowodniony.
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J. Alergiczny nie¿yt nosa
Podsumowanie
1. Alergiczny nie¿yt nosa zwykle poprzedza rozwój
nawracaj¹cego i przewlek³ego zapalenia zatok,
poniewa¿ skojarzone z nim zatkanie nosa i zapalenie
upoledza normalne oczyszczanie przez ruch rzêsek
i prowadzi do zalegania ³uzowo-ropnej wydzieliny w
jamach zatok.
2. U pacjentów z podejrzeniem alergicznego nie¿ytu
nosa i skojarzonym zapaleniem zatok korzystne jest
przeprowadzenie konsultacji alergologa/immunologa,
który w wiêkszoci przypadków zleci wykonanie
testów skórnych, pozwalaj¹cych na ocenê roli alergii
w tej chorobie.
3. Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa powinno
obejmowaæ kontrolê otoczenia pacjenta; podawanie
zarówno miejscowych, jak i ogólnie dzia³aj¹cych
leków antyhistaminowych, leków anemizuj¹cych
b³onê luzow¹, kromoglikanu sodowego, leków
antycholinergicznych i glikokortykosteroidów;
u dobranych pacjentów immunoterapiê swoist¹.
4. Inne formy nie¿ytu nosa (np. nie¿yt nosa naczynioruchowy lub NARES) równie¿ czêsto poprzedzaj¹
rozwój nawracaj¹cego lub przewlek³ego zapalenia
zatok.
Alergiczny nie¿yt nosa jest jedn¹ z najczêstszych
przewlek³ych chorób i dotyczy oko³o 2,5% wizyt u lekarza
pierwszego kontaktu. Odsetek chorych szacuje siê na oko³o
10% spo³eczeñstwa, bez wzglêdu na porê roku, okresowo
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zwiêksza siê on nawet do 20%. Pierwsze objawy choroby
najczêciej pojawiaj¹ siê oko³o 10 roku ¿ycia, choæ u 30%
pacjentów rozwijaj¹ siê one po 30 roku ¿ycia [1-3].
Alergiczny nie¿yt nosa jest g³ównym czynnikiem
predysponuj¹cym do rozwoju zapalenia zatok, zarówno
u doros³ych, jak i u dzieci. U dzieci alergiczny nie¿yt nosa
wystêpuje u 36% do 60% chorych na przewlek³e zapalenie
zatok [4-6]. U m³odzie¿y z ostrym zapaleniem zatok
szczêkowych 25% do 31% pacjentów ma objawy
alergicznego nie¿ytu nosa, podczas gdy przewlek³e
zapalenie zatok u doros³ych jest skojarzone w 40% do
80% przypadków z alergicznym nie¿ytem nosa [8-10].
Newman i wsp. odkryli wspó³istnienie rozleg³ej choroby
zatok, ocenianej ilociowo za pomoc¹ tomografii komputerowej, z alergi¹ - u 78% i z astm¹ - u 71% pacjentów
[11].
Jeden z najbardziej przekonywuj¹cych dowodów na
zwi¹zek miêdzy chorobami pochodzi z pracy Pelikana i wsp.,
w której przed i po donosowym tecie prowokacyjnym
wykonywano rynomanometriê i rtg zatok szczêkowych
[12]. Na 73 wykonanych prowokacji 41 wywo³a³o tylko
reakcjê alergiczn¹ wczesnej fazy, 18  jedynie reakcjê
pónej fazy, a u 10 pacjentów wyst¹pi³a zarówno wczesna,
jak i póna reakcja. U 32 pacjentów pojawi³ siê zwiêkszony
obrzêk b³ony luzowej zatok i zacienienie zatok
przynosowych na zdjêciach rentgenowskich. Jednoczenie
zwiêksza³o siê cinienie w zatokach szczêkowych,
a pacjenci skar¿yli siê na ostre bóle g³owy i skojarzony
ból ucha. Dodatkowo 3 pacjentów, bez ewidentnych
objawów klinicznych choroby zatok, mia³o pogrubia³¹
b³onê luzow¹ i objawy subiektywne. W sytuacji trudnoci
wykonania bezporedniego testu prowokacyjnego zatok
przynosowych, powy¿sze donosowe próby prowokacyjne
daj¹ podstawê do stwierdzenia zwi¹zku miêdzy nie¿ytem
nosa a zapaleniem zatok.
Z powodu cis³ego zwi¹zku miêdzy alergicznym
nie¿ytem nosa a zapaleniem zatok, zw³aszcza przewlek³ym
i nawracaj¹cym, u pacjentów z chorob¹ zatok powinny
byæ przeprowadzone badania w kierunku alergii. Obejmuj¹
one zwykle dok³adnie zebrany wywiad i testy skórne. Testy
te wykrywaj¹ obecnoæ swoistych przeciwcia³ IgE
reaguj¹cych z antygenem i uwalniaj¹cych mediatory
powoduj¹ce reakcjê miejscow¹. Pomiar wielkoci
powsta³ego b¹bla i zaczerwienienia jest wskanikiem
uczulenia na dany antygen. Prawid³owe przeprowadzenie
testu wymaga dowiadczenia w jego wykonywaniu,
znajomoci alergenów miejscowych, prawdopodobieñstwa
nara¿enia pacjenta na antygen oraz zastosowania dodatniej
(histamina) i ujemnej (sól fizjologiczna) próby kontrolnej.
Pacjent powinien odstawiæ leki przeciwhistaminowe oraz
inne leki mog¹ce wp³ywaæ na wynik na 2 do 7 dni przed
testem (w przypadku astemizolu konieczny mo¿e byæ okres
kilku tygodni). Dodatni wynik mo¿e oznaczaæ nadwra¿liwoæ na antygen, jeli pojawiaj¹ siê objawy uczulenia
koreluj¹ce z dodatnim wynikiem testu, lub mo¿e byæ
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oznak¹ uczulenia bezobjawowego lub wskanikiem
utajonej alergii. Testy skórne mog¹ wypadaæ dodatnio do
3 lat przed wyst¹pieniem klinicznych objawów alergii.
Najszybsz¹ i najbezpieczniejsz¹ metod¹ s¹ punktowe testy
skórne (prick test). W przypadku, gdy test ten daje
negatywne lub niejednoznaczne wyniki mo¿liwe jest
wykonanie testu ródskórnego. Wykonuje siê go
wstrzykuj¹c niedu¿e iloci antygenu pod skórê i mierz¹c
powsta³y b¹bel i zaczerwienienie. Test ródskórny powinien
byæ wykonywany po wykonaniu prick testu z powodu
wy¿szego ryzyka reakcji anafilaktycznej. Testy ródskórne
z antygenem pokarmowym nie s¹ zalecane z powodu ma³ej
swoistoci.
Badania in vitro obejmuj¹ pomiar ca³kowitego IgE i
swoistych IgE metod¹ RAST lub ELISA. Wskazaniami
do wykonania badañ in vitro s¹:
1. rozleg³e alergiczne zapalenie skóry lub pokrzywka,
2. niemo¿noæ przerwania stosowania leków antyhistaminowych,
3. s³aba reaktywnoæ skórna, oraz
4. powa¿ne reakcje anafilaktyczne w wywiadzie,
wskazuj¹ce na niebezpieczeñstwo wykonania testu
skórnego.
Leczenie alergicznego nie¿ytu nosa sprowadza siê do
kontroli warunków rodowiskowych, leczenia farmakologicznego i immunoterapii swoistej. Skuteczne leczenie
alergicznego nie¿ytu nosa mo¿e prowadziæ do zmniejszenia
czêstoci zapaleñ zatok poprzez zmniejszenie zapalenia i
obrzêku b³ony luzowej, upoledzaj¹cych dro¿noæ ujcia
zatok.
Choæ rozdzia³ ten nie opisuje innych typów nie¿ytów
nosa (np. naczynioruchowego lub NARES) to jednak
mechanizm prowadz¹cy do rozwoju zapalenia zatok
w przypadku tych chorób jest podobny.
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K. Mukowiscydoza
Podsumowanie
1. Przewlek³e zapalenie zatok jest istotn¹ przyczyn¹
dolegliwoci u pacjentów z mukowiscydoz¹. Powoduje
zatkanie nosa, sp³ywanie ropnej wydzieliny po tylnej
cianie gard³a, ból g³owy i grozi zaostrzeniem zmian
obturacyjnych w p³ucach.
2. Patogenami odpowiedzialnymi za zapalenie zatok
u chorych z mukowiscydoz¹ s¹ Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus
aureus i Aspergillus fumigatus jako dodatkowy
patogen w stosunku do czêstszych mikroorganizmów
z otoczkami polisacharydowymi.
3. Mimo, ¿e u dzieci z mukowiscydoz¹ i zapaleniem zatok
zwykle skuteczne jest przed³u¿one leczenie konwencjonalnymi antybiotykami doustnymi, starsze dzieci
i doroli, u których wystêpuj¹ kolonie Pseudomonas
aeruginosa czêsto wymagaj¹, w przypadku zaostrzenia choroby, podawania doustnych chinolonów,
do¿ylnego leczenia tobramycyn¹ lub ceftazydymem.
Mukowiscydoza (CF) - najczêciej powoduj¹ca mieræ
choroba dziedziczona autosomalnie  recesywnie u rasy
bia³ej jest spowodowana mutacj¹ w obrêbie genu regulatora
przewodnictwa b³onowego (CFTR), mieszcz¹cego siê
w d³ugim ramieniu chromosomu 7. Kliniczne objawy
choroby wystêpuj¹ w przypadku tych mutacji w obrêbie
CFTR, które prowadz¹ do zaburzenia przewodnictwa jonów
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chlorkowych i przez to upoledzaj¹ transport wody.
W rezultacie wzrasta znacznie lepkoæ wszystkich
wydzielin, zw³aszcza w p³ucach i przewodzie pokarmowym,
ale tak¿e w obrêbie górnych dróg oddechowych, w³¹czaj¹c
zatoki przynosowe.
Radiograficzne objawy zapalenia zatok stwierdzano
od lat u pacjentów z CF. Zwiêksza siê, rozpoznawana
metodami analizy molekularnej mutacji w obrêbie CFTR,
liczba pacjentów z niewielkimi objawami ze strony dróg
oddechowych i bez objawów ¿o³¹dkowo  jelitowych,
cierpi¹cych na przewlek³e zapalenie zatok i/lub niep³odnoæ
[2,3].
Choroby górnych dróg oddechowych u pacjentów z CF

W górnych drogach oddechowych zmniejszone
uwodnienie p³ynów b³on luzowych i zwiêkszenie iloci
usiarczonych glikoprotein w luzie powoduje zaleganie
lepkiej, trudnej do ewakuacji wydzieliny, predysponuj¹cej
do wyst¹pienia infekcji bakteryjnych manifestuj¹cych siê
u wszystkich pacjentów z CF jako przewlek³e, uogólnione
zapalenie zatok. Takie zaka¿enie dodatkowo stymuluje
produkcjê luzu, podtrzymuj¹c przewlek³¹ infekcjê.
W wiêkszoci przypadków wydzielina jest tak gêsta, ¿e
penetracja antybiotyków w jej g³¹b jest ograniczona, a jej
usuniêcie wymaga drena¿u chirurgicznego [4].
Pacjenci z CF s¹ predysponowani do wystapienia
przewlek³ego zapalenia zatok nie tylko z powodu
zagêszczonej wydzieliny dróg oddechowych, ale tak¿e
z powodu polipów nosa, które szczególnie czêsto
wystêpuj¹ u pacjentów z CF. Z drugiej strony kompleks
ujciowo-przewodowy zatok u chorych na mukowiscydozê
jest czêsto dro¿ny, w odró¿nieniu od osób nie choruj¹cych
na CF, u których przewlek³e zapalenie zatok najczêciej
wspó³istnieje z zatkaniem ujcia zatok [5]. Tak wiêc,
u pacjentów z CF zarówno zaleganie gêstej, trudnej do
usuniêcia wydzieliny, jak i zablokowanie ujæ zatok
spowodowane przez obecnoæ polipów nosowych mo¿e
predysponowaæ do rozwoju zapalenia b³ony luzowej.
Radiograficzne dowody na istnienie choroby zatok s¹
obecne u 92% do 100% pacjentów z CF powy¿ej drugiego
roku ¿ycia [6-12].
Stwierdzenie faktu obecnoci zapalenia zatok
u wiêkszoci pacjentów z CF wp³ynê³o na wiêksze
uznanie roli zapalenia zatok w zaostrzeniu choroby dolnych
dróg oddechowych w przebiegu mukowiscydozy [12-13].
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miêdzy 10% a 50% przy czym zwiêksza siê ona u
pacjentów wraz z wiekiem [14-21].
Objawy zapalenia zatok u pacjentów z CF
Objawy zapalenia zatok u chorych na mukowiscydozê
s¹ podobne do tych, spotykanych u pacjentów bez CF.
Jednak¿e pacjenci czêsto przyzwyczajaj¹ siê do objawów
zapalenia zatok i nie zg³aszaj¹ ich w wywiadzie [4,22].
Wyniki badania fizykalnego s¹ zasadniczo podobne do
tych w typowym zapaleniu zatok, poza czêstszym
wystêpowaniem polipów nosa, które wychodz¹c z zatok
szczêkowych lub komórek sitowych maj¹ formê szarej,
galaretowatej tkanki z bardzo drobnymi naczyniami
krwiononymi.
Bakteriologia i mikrobiologia
Patogeny powoduj¹ce zapalenie zatok u pacjentów z
CF s¹ podobne do tych wywo³uj¹cych u nich infekcje
wewn¹trzoskrzelowe. Jest to najczêciej Pseudomonas
aeruginosa, jak równie¿ Haemophilus influenzae,
streptokoki, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
maczugowce i bakterie beztlenowe [6]. Bakterie izolowane
z zatok i p³uc pacjentów z CF s¹ podobne, choæ nie
identyczne jeli chodzi o gatunek, rodzaj opornoci na
antybiotyki czy genotyp [7]. Od pacjentów z mukowiscydoz¹
izoluje siê równie¿ w coraz wiêkszym stopniu grzyby.
Wyizolowanie Aspergillus fumigatus z zatok jest skojarzone
z alergiczn¹ chorob¹ grzybicz¹ immunopatologicznie
podobn¹ do alergicznej p³ucnooskrzelowej aspergillozy [23].
Aspergillus fumigatus powoduje wiêkszoæ przypadków,
choæ inny grzyb, Pseudallescheria boydii zosta³ wyizolowany od pacjentów z CF i mo¿e powodowaæ podobne
objawy [24].
Zdjêcie rentgenowskie zatok
Badanie rentgenowskie zatok u pacjentów z CF wykazuje
ich zacienienie u 92% do 100% pacjentów powy¿ej 8
miesi¹ca ¿ycia [15].
Leczenie zapalenia zatok u pacjentów
z mukowiscydoz¹

U ma³ych dzieci, u których nie dosz³o jeszcze do
kolonizacji przez Pseudomonas spp, antybiotyki doustne
wydaj¹ siê byæ skuteczne w leczeniu zapalenia zatok,
zw³aszcza gdy s¹ aktywne w stosunku do Staphylococcus aureus i Hemophilus influenzae. Jednak¿e,
niezbêdne
s¹ du¿e dawki antybiotyków (np. cefaklor,
Polipy nosa i torbiele luzowe
amoksycylina + kwas klawulanowy, aksetyl cefuroksymu,
Mimo, ¿e uwa¿a siê, i¿ zapalenie zatok u chorych na azytromycyna czy klarytromycyna) podawane przez d³ugi
CF jest spowodowane g³ównie obecnoci¹ zagêszczonej okres czasu (3 do 6 tygodni), g³ównie z uwagi na s³ab¹
wydzieliny luzowej, to jednak zatkanie nosa przez polipy penetracjê antybiotyku do wydzieliny i jej s³aby drena¿ w
nosowe lub torbiele luzowe (podobne do cyst, zawieraj¹ce przypadku chorych na mukowiscydozê. U starszych dzieci,
luz struktury, które czêsto powoduj¹ zniszczenie skolonizowanych przez Pseudomonas aeruginosa,
s¹siaduj¹cej tkanki kostnej) mo¿e znacznie zaostrzyæ pomocne s¹ antybiotyki aktywne w stosunku do tej bakterii
chorobê zatok. Wiele badañ wykaza³o, ¿e czêstoæ jak np. doustne chinolony (cyprofloksacyna czy ofloksawystêpowania polipów nosa u pacjentów z CF waha siê cyna). Leczenie czêsto koñczy siê niepowodzeniem i, w celu
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opanowania zaostrzenia przewlek³ego zapalenia zatok,
konieczne jest zastosowanie do¿ylnych antybiotyków,
takich, jak tobramycyna czy ceftazydym.Z uwagi na sta³e
formowanie siê zagêszczonej wydzieliny w zatokach,
zw³aszcza podczas infekcji górnych dróg oddechowych,
oraz na fakt, ¿e doustne, jak i do¿ylne antybiotyki rzadko
prowadz¹ do wyja³owienia wnêtrza zatok u pacjentów z
CF, konieczne mo¿e byæ p³ukanie (irygacja) zatok co 3-4
tygodnie z u¿yciem antybiotyków przeciwko Pseudomonas [25].
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L. Antybiotyki
Podsumowanie
1. Antybiotyki s¹ podstaw¹ w leczeniu bakteryjnego
zapalenia zatok.
2. Najczêstszymi patogenami s¹ bakterie wytwarzaj¹ce
otoczkê polisacharydow¹, z których 30% do 40%
produkuje β  laktamazê.
3. Czas trwania leczenia antybiotykami w ostrym
zapaleniu zatok nie jest jednoznacznie okrelony,
jakkolwiek 14  dniowa kuracja jest najprawdopodobniej wystarczaj¹ca u wiêkszoci pacjentów.
4. Leczenie przewlek³ego zapalenia zatok powinno
trwaæ do momentu uzyskania poprawy, a nastêpnie
powinno byæ kontynuowane przez kolejne 7 dni po
ust¹pieniu objawów.
5. Wybór antybiotyku powinien opieraæ siê na spodziewanej skutecznoci leczenia, jego kosztach i objawach
ubocznych.
Choæ dodatkowe rodki w postaci p³ukania nosa 0,9%
roztworem NaCl, stosowanie leków anemizuj¹cych b³onê
luzow¹ czy kortykosteroidów mog¹ wspomagaæ proces
oczyszczania b³on luzowych, to jednak antybiotyki nadal
pozostaj¹ podstawow¹ form¹ leczenia zapalenia zatok
(Tabela I). Z powodu rzadkiego wykonywania punkcji
zatok w praktyce klinicznej, dobór odpowiedniego
antybiotyku powinien byæ oparty na zebranym wywiadzie
i ocenie jaki patogen móg³ zainfekowaæ zatoki. Niezale¿nie
od tego czy zapalenie zatok ma postaæ ostr¹ czy przewlek³¹, najczêstszymi bakteriami s¹ organizmy posiadaj¹ce
otoczkê polisacharydow¹, w tym Streptococcus
pneumoniae, Moraxella catarrhalis i Haemophilus
influenzae. Opornoæ Streptococcus pneumoniae,
powodowana zmianami w bia³kach wi¹¿¹cych penicyliny,
narasta w ostatnich latach i obecnie od 20% do 30%
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Tabela I. Antybiotyki stosowane w leczeniu zapalenia zatok przynosowych
Antybiotyk

Dawkowanie u dzieci

Dawkowanie u doros³ych

amoksycylina
amoksycylina z klawulanianem

13 mg/kg 3 x dz.
13 mg/kg 3 x dz.*
22,5 mg/kg 2 x dz.
12,5/37 ,5 mg/kg 4 x dz.
200/40 mg/kg 2 x dz.
13 mg/kg 3 x dz.
15 mg/kg 2 x dz.
7,5 mg/kg 2 x dz.
5 mg/kg 2 x dz.
15 mg/kg 2 x dz.
8 mg/kg 1 x dz.
9 mg/kg 1 x dz.
7 ,5 mg/kg 2 x dz.
5 mg/kg 1 x dz.**
7 ,5 mg/kg 2 x dz.
5 mg/kg 3 x dz.
7,5 mg/kg 3 x dz.

250-500 mg 3 x dz.
250-500 mg 3 x dz.*
500-875 mg 2 x dz.*
800/160 mg 2 x dz.
250-500 mg 3 x dz.
500-1000 mg 2 x dz.
250-500 mg 2 x dz.
200-400 mg 2 x dz.
250-500 mg 2 x dz.
400 mg 1 x dz.
400 mg 1 x dz.
200-400 mg 2 x dz.
250 mg 1 x dz.**
500 mg 2 x dz.
500-700 mg 2 x dz.
500 mg 1 x dz.
400 mg 1 x dz.
200 mg 1 x dz.
100 mg 1 x dz.#
150-450 mg 3-4 x dz.
250-500 mg 3-4 xdz.

erytromycyna z sulfafurazolem
kotrimoksazol
cefaklor
cefadroksyl
cefuroksym
cefpodoksym
cefprozil
cefiksym
ceftibuten
lorakarbef
azytromycyna
klarytromycyna
cyprofloksacyna
lewofloksacyna
grepafloksacyna
trowafloksacyna
sparfloksacyna
klindamycyna
metronidazol

na podstawie: Virant FS, Shapiro GG. Sinusitis. W: Tierney DF ed. Current pulmonology. St Louis, Mosby (in press)
* dawka amoksycyliny
** 5-dniowe leczenie po nasycaj¹cej dawce 10 mg/kg (dzieci) lub 500 mg (doroli) odpowiada terapii 10-dniowej
# pierwsza dawka (nasycaj¹ca) 200 mg

szczepów jest relatywnie opornych [1]. W wiêkszoci
krajów 30% do 40% szczepów Haemophilus influenzae
i 75% do 95% szczepów Moraxella catarrhalis
wytwarza β-laktamazy [2]. Choæ wystêpowanie tych
szczepów mo¿e byæ ró¿ne w zale¿noci od regionu to przy
podejrzeniu zaka¿enia tymi bakteriami 20% do 30%
szczepów bêdzie odpornych na amoksycylinê. Badania
w przypadku przed³u¿aj¹cych siê lub nawracaj¹cych
zaka¿eñ wykazuj¹ zwiêkszanie siê liczby infekcji
wywo³anych przez bakterie beztlenowe i gronkowce.
W wielu regionach geograficznych wybór amoksycyliny
do rozpoczêcia leczenia jest nadal dobrym rozwi¹zaniem
w przypadku nie wystêpowania powik³añ. Jest to
antybiotyk zwykle skuteczny, wzglêdnie niedrogi i rzadko
powoduje reakcje uboczne. Jedyn¹ ujemn¹ stron¹
amoksycyliny jest brak dzia³ania w stosunku do szczepów
produkuj¹cych β-laktamazy. Ta niedogodnoæ mo¿e zostaæ
usuniêta przy zastosowaniu po³¹czenia amoksycyliny z sol¹
potasow¹ kwasu klawulanowego powoduj¹c¹ zablokowanie β-laktamaz bakteryjnych. Takie po³¹czenie
amoksycyliny z kwasem klawulanowym jest zwykle
skuteczne w przypadku produkuj¹cych β-laktamazy
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis,

Staphylococus aureus i wielu bakterii beztlenowych [3].
Niestety, mo¿e ono prowadziæ do wyst¹pienia le
tolerowanych objawów ¿o³¹dkowo  jelitowych, takich
jak bóle brzucha i biegunka. Te objawy uboczne szybko
ustêpuj¹ po przerwaniu stosowania rodka.
Sulfametoksazol  trimetoprim (SMX  TMP) jest
kolejnym, doskona³ym lekiem pierwszego rzutu. Mimo
mo¿liwoci pojawienia siê reakcji alergicznych po
sulfametoksazolu, SMX  TMP ma odpowiednie spektrum
antybakteryjne, zw³aszcza w stosunku do organizmów
Gram-ujemnych, jest niedrogi i wymaga jedynie dwukrotnego podawania w ci¹gu doby. Zaobserwowano
opornoæ wród paciorkowców grupy A i Streptococcus
pneumoniae na ten lek.
Po³¹czenie erytromycyny i sulfafurazolu, najczêciej
stosowane w pediatrii, posiada szerokie spektrum dzia³ania.
Pomimo, ¿e erytromycyna jest najbardziej skuteczna
w stosunku do ziarniniaków Gram-dodatnich, dodatek
sulfafurazolu powoduje rozszerzenie spektrum dzia³ania
o bakterie Gram-ujemne. Ujemnymi stronami po³¹czenia
erytromycyna/sulfafurazol s¹ czêste objawy uboczne ze
strony przewodu pokarmowego oraz koniecznoæ
podawania leku 4 razy dziennie. U dzieci mo¿e wyst¹piæ
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nadwra¿liwoæ na sulfonamidow¹ sk³adow¹ leku pod
postaci¹ pokrzywki lub nawet powa¿nego rumienia
wielopostaciowego.
Zarówno w ostrym, jak i przewlek³ym zapaleniu zatok
czêsto przepisywane s¹ cefalosporyny [4]. Antybiotyki
pierwszej generacji takie, jak cefaleksyna, niestety nie
obejmuj¹ swoim spektrum Haemophilus influenzae.
Cefaklor, antybiotyk drugiej generacji, posiada szersze
spektrum dzia³ania, jednak¿e obserwowano opornoæ na
lek niektórych szczepów Haemophilus influenzae i
Moraxella catarrhalis. Antybiotyk ten wydaje siê byæ
najbardziej skuteczny przy podawaniu 3 razy dziennie
(obecny schemat to 2 razy dziennie) i daje stosunkowo
czêsto reakcje uboczne, przypominaj¹ce chorobê
posurowicz¹ [5]. Zarówno cefadroksyl, jak i cefaklor maj¹
raczej s³ab¹ aktywnoæ przeciw pewnym bakteriom
Gram-ujemnym.
Aksetyl cefuroksymu, proksetyl cefpodoksymu
i cefprozil nale¿¹ do cefalosporyn III generacji. Antybiotyki
te mo¿na dawkowaæ 2 razy dziennie i maj¹ one zwiêkszon¹
aktywnoæ przeciwko produkuj¹cym β-laktamazy
szczepom Haemophilus influenzae i Moraxella
catarrhalis, Staphylococcus aureus [6,7]. Wszystkie s¹
dostêpne w formie zawiesiny, co u³atwia stosowanie
u ma³ych dzieci.
Cefiksym i ceftibuten nale¿¹ do cefalosporyn III
generacji, które mo¿na podawaæ raz dziennie. W momencie wprowadzania cefiksymu do lecznictwa, zmniejszona
aktywnoæ w stosunku do Streptococcus pneumoniae
nale¿a³a do rzadkoci [8]. Jednak¿e, w miarê pojawiania
siê opornych szczepów, jego skutecznoæ kliniczna uleg³a
zmniejszeniu [9].
Innymi, stosownymi antybiotykami o szerokim spektrum
dzia³ania s¹ dwa analogi erytromycyny - azytromycyna
i klarytromycyna oraz lorakarbef (karbacefem). Podobnie
do wielu nowych cefalosporyn dawkuje siê je 2 razy dziennie,
co poprawia stosowanie siê pacjentów do zaleconej kuracji.
Azytromycyna, któr¹ stosuje siê jeden raz dziennie, mimo
braku specyficznych wskazañ do stosowania w zapaleniu
zatok, bywa w tej chorobie przepisywana. U doros³ych
specyficzne wskazania w leczeniu zapalenia zatok maj¹
cyprofloksacyna, lewofloksacyna, grepafloksacyna i trowafloksacyna. Sparfloksacyna ma zwiêkszone spektrum
dzia³ania w stosunku do bakterii Gram-dodatnich, jednak
nie ma typowych wskazañ do podawania tego antybiotyku
w zapaleniu zatok i istnieje zwiêkszone ryzyko toksycznoci
w stosunku do nerwu wzrokowego. Ca³a grupa chinolonów
mo¿e mieæ negatywny wp³yw na rozwój chrz¹stek
wzrostowych [10].
W przypadkach przed³u¿aj¹cego siê leczenia, nale¿y
rozwa¿yæ mo¿liwoæ zaka¿enia bakteriami beztlenowymi.
Zwykle s¹ one wra¿liwe na penicyliny i wiele sporód nich,
w³¹czaj¹c w to Bacteroides spp, odpowiada na kuracjê
po³¹czeniem amoksycyliny z kwasem klawulanowym.
W przypadku gdy przebieg kliniczny zaka¿enia wskazuje

na mo¿liwy udzia³ bakterii beztlenowych mo¿na równie¿
rozwa¿yæ u¿ycie klindamycyny lub metronidazolu.
W przypadkach, ze szczególnie czêstymi nawrotami, mo¿na
zastosowaæ po³¹czenie antybiotyku o szerokim spektrum
dzia³ania i klindamycyny lub metronidazolu. Skutecznoæ
takiego po³¹czenia nie powinna byæ zaskoczeniem, skoro
w 25% posiewów od pacjentów z przewlek³ym (ponad
3 tygodnie) zapaleniem zatok izoluje siê wiêcej ni¿ jeden
patogen [11]. Mimo zasadniczo dobrej tolerancji
klindamycyny, pacjenci powinni zostaæ poinformowani
o mo¿liwoci wyst¹pienia rzekomob³oniastego zapalenia
jelita grubego i koniecznoci zg³oszenia siê do lekarza
rodzinnego w przypadku wyst¹pienia objawów biegunki.
D³ugoæ kuracji antybiotykowej w zapaleniu zatok nie
jest jednoznacznie okrelona. 14-dniowe leczenie
antybiotykami powinno byæ wystarczaj¹ce u wiêkszoci
pacjentów z ostrym zapaleniem. W przypadku braku
poprawy po 5 dniach leczenia nale¿y rozwa¿yæ zmianê
antybiotyku. Przewlek³e zapalenie zatok zwykle wymaga
przed³u¿onego leczenia, prawdopodobnie z powodu
wiêkszych zmian w b³onie luzowej i zmniejszonego
drena¿u wydzieliny z zatok. Pacjenci mog¹ wymagaæ 3, 4
a nawet 6 tygodni leczenia dla ust¹pienia objawów. Na
bazie dowiadczenia klinicznego nale¿y zaleciæ stosowanie
leczenia antybiotykami przynajmniej przez jeden tydzieñ
po ca³kowitym ust¹pieniu objawów.
Mo¿na rozwa¿yæ profilaktyczne stosowanie antybiotyków u pacjentów z nawracaj¹cym zapaleniem zatok,
zw³aszcza w przypadku stwierdzenia zaburzeñ immunologicznych lub zmian anatomicznych na pograniczu normy.
Bardzo czêsto pacjenci ci nie maj¹ cis³ych wskazañ do
do¿ylnego podawania immunoglobulin lub interwencji
chirurgicznej, jednak przebieg zapalenia zatok jest u nich
ciê¿ki i d³ugotrwa³y. Pocz¹tkowa faza profilaktyki
antybiotykowej mog³aby polegaæ na rozpoczynaniu
leczenia przy pojawieniu siê pierwszych objawów
nosowych zapalenia zatok. W przypadku, gdy takie
postêpowanie nie daje rezultatu, kolejnym krokiem by³oby
podawanie antybiotyku raz dziennie przez ca³¹ jesieñ
i zimê, kiedy to wirusowe infekcje górnych dróg
oddechowych czêciej powoduj¹ upoledzenie drena¿u
zatok. Niestety, do tej pory nie ma ¿adnych prac na temat
profilaktyki antybiotykowej u pacjentów z nawracaj¹cym
zapaleniem zatok, jednak badania nad nawracaj¹cym
zapaleniem ucha rodkowego u dzieci sugeruj¹ korzystny
wp³yw takiego postêpowania [12-13].
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sinusitis in children. J Pediatr 1989; 115: 28-32.
12. Perrin JM, Charney E, MacWhinney JR Jr, et al. Sulfisoxazole as
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M. Leki przeciwhistaminowe
Podsumowanie
1. Obecnie nie istniej¹ dane zalecaj¹ce stosowanie
leków przeciwhistaminowych blokuj¹cych receptory
H1 w ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok.
2. Leki przeciwhistaminowe mog¹ byæ u¿yteczne
w przewlek³ym zapaleniu zatok, szczególnie u pacjentów z alergicznym nie¿ytem nosa.
Blokery receptora H1, pierwszej jak i drugiej generacji,
s¹ g³ównymi lekami stosowanymi w leczeniu alergicznego
nie¿ytu nosa, alergicznego zapalenia spojówek, chorób
alergicznych skóry i reakcji anafilaktycznych. Nie ma
dok³adnych ustaleñ co do miejsca tych preparatów
w leczeniu zapalenia zatok, brak równie¿ aktualnych
badañ nad ich rol¹. Co prawda w ostatnim czasie pojawi³o
siê kilkanacie artyku³ów przegl¹dowych i rozdzia³ów
ksi¹¿kowych powiêconych leczeniu ostrego, jak
i przewlek³ego zapalenia zatok, jednak¿e rzadko jest
w nich mowa o lekach przeciwhistaminowych [1-7]. Mimo
tego, leki przeciwhistaminowe s¹ czêsto przepisywane
w przypadku zapalenia zatok [8,9].
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W chwili obecnej nie ma ¿adnych danych, na podstawie
których mo¿na zaleciæ stosowanie blokerów receptora H1
w ostrym bakteryjnym zapaleniu zatok. Mog¹ byæ one
pomocne w przypadku przewlek³ego zapalenia zatok
w po³¹czeniu z nie¿ytem nosa. U pacjentów z alergicznym
nie¿ytem nosa mog¹ stanowiæ leczenie wspomagaj¹ce
w przypadku przewlek³ego zapalenia zatok i byæ pomocne
w zapobieganiu nawrotom poprzez zmniejszenie sezonowego obrzêku b³ony luzowej nosa. W ka¿dym przypadku
nale¿y stosowaæ leki przeciwhistaminowe drugiej generacji,
pozbawione antycholinergicznego, wysuszaj¹cego b³ony
luzowe dzia³ania.
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N. α-adrenergiczne leki
zmniejszaj¹ce obrzêk b³ony luzowej
Podsumowanie
1. Zarówno doustne, jak i miejscowe leki obkurczaj¹ce
naczynia krwionone b³ony luzowej s¹ czêsto
stosowane w leczeniu ostrego i przewlek³ego zapalenia
zatok z uwagi na mo¿liwoæ zmniejszania obrzêku
ma³¿owin nosowych i poszerzanie ujcia zatok.
2. Aktualnie brak jest prospektywnych badañ nad
wartoci¹ leków α-adrenergicznych w leczeniu
zapalenia zatok i istnieje potrzeba przeprowadzenia
takich badañ.
Podstawê dla wspomagaj¹cego zastosowania leków
α-adrenergicznych w leczeniu zapalenia zatok jest bardziej
osobiste przewiadczenia lekarzy o ich skutecznoci ni¿
rzeczywista ocena kliniczna. Ostatnie doniesienia o tym,
¿e nieinfekcyjne zmiany zapalne nosa i zatok predysponuj¹
do wyst¹pienia infekcyjnego zapalenia zatok spowodowa³y
odnowienie zainteresowania rozwojem tej choroby oraz
kontrolowaniem skutecznoci leczenia wspomagaj¹cego,
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które mog³yby byæ leczeniem dodatkowym lub wrêcz
zastêpuj¹cym stosowanie antybiotyków [1]. Uwa¿a siê,
¿e zarówno miejscowe, jak i doustne rodki anemizuj¹ce
u¿yte w leczeniu ostrego lub przewlek³ego zapalenia zatok
poszerzaj¹ ujcie zatok i zmniejszaj¹ obrzêk ma³¿owin
nosowych, co zwiêksza przep³yw powietrza przez nos
i zatoki.
Farmakologia
Leki anemizuj¹ce mog¹ dzia³aæ za porednictwem
dwóch mechanizmów. Pierwszy, bezporedni polega na
aktywowaniu przez lek α-adrenergicznych receptorów
naczyñ powoduj¹c ich zwê¿enie [2]. Drugi mechanizm,
poredni polega na wychwytywaniu zwrotnym leku przez
b³onê presynaptyczn¹ w obrêbie synapsy koñcowej
w uk³adzie wspó³czulnym i wypieraniu noradrenaliny
z pêcherzyków synaptycznych. Noradrenalina jest
nastêpnie wydzielana do szczeliny synaptycznej i pobudza
postsynaptyczne α-adrenergiczne receptory powoduj¹c
zwê¿enie naczyñ.
Dzia³ania uboczne leków anemizuj¹cych
Miejscowe rodki anemizuj¹ce w formie sprayów
donosowych dzia³aj¹ szybko, zwykle w przeci¹gu minut,
a dawka terapeutyczna nie powoduje ogólnoustrojowych
dzia³añ ubocznych. Jednak¿e stosowanie tych rodków zbyt
d³ugo czêsto prowadzi do wyst¹pienia polekowego nie¿ytu
nosa lub reaktywnego przekrwienia b³on luzowych (efekt
z odbicia).
Doustne rodki zwê¿aj¹ce naczynia krwionone
powoduj¹ uogólnion¹ reakcjê i zwy¿kê cinienia têtniczego,
choæ najczêciej leki tej grupy u osób zdrowych powoduj¹
wzrost cinienia dopiero po znacznym przekroczeniu
zalecanych dawek. Innymi mo¿liwymi dzia³aniami
ubocznymi s¹ odruchowa bradykardia, zatrzymanie moczu,
rozszerzenie renic (istotne w jaskrze) oraz wp³yw na uk³ad
hormonalny oraz inne mechanizmy reguluj¹ce metabolizm.
Tylko trzy leki stosowane s¹ powszechnie jako doustne
rodki anemizuj¹ce b³onê luzow¹ nosa: fenylopropamina,
pseudoefedryna i fenylefryna. Bezporednio dzia³aj¹ce
sympatykomimetyki takie, jak fenylefryna i oksymetazolina
aktywuj¹ odpowiednio receptory α1- i α2  adrenergiczne,
powoduj¹c zwê¿enie naczyñ i zmniejszenie zatkania nosa.
Leki te mog¹ byæ u¿yte miejscowo w przypadku ostrych
infekcji górnych dróg oddechowych; zmniejszaj¹c obrzêk
mog¹ byæ powocne w utrzymaniu dro¿noci ujæ zatok
[3]. Oksymetazolia mo¿e byæ zastosowana w celu
zmniejszenia obrzêku b³ony luzowej nosa, a nastêpnie
zast¹piona przez donosowe formy kortykosteroidów, co
wspomaga leczenie przewlek³ego zapalenia zatok.
Brak jest prospektywnych badañ oceniaj¹cych
przydatnoæ rodków α-adrenergicznych w leczeniu
przewlek³ego zapalenia zatok [4,5].
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O. Glikokortykosteroidy
Podsumowanie
1. Zastosowanie ogólnie dzia³aj¹cych kortykosteroidów
w leczeniu zapalenia zatok nie zosta³o do tej pory
okrelone w dobrze kontrolowanych badaniach
z u¿yciem lepej próby.
2. Kilka niedawno przeprowadzonych badañ sugeruje,
¿e dodanie donosowych kortykosteroidów do leczenia
podstawowego wspomaga leczenie zapalenia zatok.
3. Wzglêdne bezpieczeñstwo leczenia wziewnymi
kortykosteroidami czyni z nich u¿yteczn¹ formê terapii
zapalenia zatok, przynajmniej w przypadku wspó³wystêpowania nie¿ytu nosa.
Naukowcy i klinicyci s¹ zgodni co do zapalnego t³a
zapalenia zatok oraz potencjalnej u¿ytecznoci kortykosteroidów jako silnych rodków przeciwzapalnych. Jednak¿e
przejcie od tej logicznej zale¿noci do dowodów na
kliniczn¹ skutecznoæ glikokortykosteroidów w leczeniu
tej choroby okaza³o siê byæ trudne.
Podobnie jak w astmie, eozynofile odgrywaj¹ g³ówn¹
rolê w zapaleniu zatok. Harlin i wsp. [1] zbadali wycinki
b³ony luzowej zatok przynosowych uzyskane od 26
pacjentów z przewlek³ym zapaleniem zatok z lub bez
wspó³istniej¹cego alergicznego nie¿ytu nosa b¹d astmy.
Nacieczenie b³ony luzowej eozynofilami by³o charakterystyczn¹ zmian¹, podobnie jak wyrany zwi¹zek
pomiêdzy obecnoci¹ pozakomórkowych z³ogów g³ównego
bia³ka zasadowego eozynofilów i uszkodzeniem b³ony
luzowej. Obraz histopatologiczny nab³onka oddechowego
zatok jest podobny do spotykanego w astmie, w którym to
stanie u¿ycie glikokortykosteroidów w celu zmniejszenia
zniszczeñ powodowanych przez eozynofile jest powszechnie
akceptowane. Autorzy pracy doszli do wniosku, ¿e
eozynofile s¹ komórkami efektorowymi w przewlek³ym
zapaleniu nab³onka oddechowego zatok przynosowych,
podobnie jak w przypadku zapalenia skojarzonego z astm¹.
Hamilos i wsp. [2] tak¿e potwierdzili wagê zapalenia
eozynofilowego w przewlek³ym rozrostowym zapaleniu
zatok i zaobserwowali siln¹ zale¿noæ miêdzy cytokinami
GM-CSF i IL-3 a naciekiem eozynofilowym.
W badaniu klinicznym [3] maj¹cym na celu ustalenie
metody oceny ciê¿koci przewlek³ego zapalenia zatok,
u 104 pacjentów poddanych leczeniu chirurgicznemu

Wytyczne dotycz¹ce rozpoznawania i leczenia zapalenia zatok. Cz. II.

z powodu przewlek³ego zapalenia zatok wykonano TK,
oceniono ca³kowity poziom IgE w surowicy, poziom
swoistych IgE przeciw typowym alergenom oraz eozynofiliê
we krwi obwodowej. Rozleg³y stan chorobowy obecny by³
u 39% pacjentów i by³ skojarzony z astm¹, swoistymi
przeciwcia³ami IgE i eozynofili¹. Obecnoæ eozynofilii
obwodowej wskazywa³a na wysokie prawdopodobieñstwo
rozleg³ego stanu zapalnego zatok.
Zwiêkszon¹ liczbê aktywowanych eozynofilów
stwierdzono w polipowatoci nosa  czynniku ryzyka zapalenia zatok. Choæ badanie b³ony luzowej nosa u osób
zdrowych nie wykazywa³o aktywnych eozynofilów, to
badanie polipów i b³ony luzowej u pacjentów z polipami
nosa wykazywa³o znacz¹cy odsetek aktywowanych eozynofilów. Iloæ aktywowanych eozynofilów zmniejsza³a siê
po zastosowaniu miejscowego leczenia kortykosteroidami,
co sugerowa³oby zmniejszenie reakcji zapalnej [4-6].
Na dzia³anie przeciwzapalne kortykosteroidów sk³ada
siê zmniejszenie przepuszczalnoci naczyñ krwiononych,
hamowanie infiltracji komórek zapalnych oraz zmniejszenie
uwalniania lub/i tworzenia wydzieliny b³ony luzowej
w³¹czaj¹c w to histaminê, leukotrieny, czynnik aktywacji
p³ytek oraz prostanoidy.
Kortykosteroidy stosowane miejscowo wyranie
zmniejszaj¹ nap³yw komórek zapalnych do b³ony luzowej
nosa po donosowej próbie prowokacyjnej z antygenem
[7]. Wykazano ¿e wczeniejsze zastosowanie wziewnych
kortykosteroidów na b³onê luzow¹ nosa modyfikuje
zarówno natychmiastow¹, jak i pón¹ odpowied na próbê
prowokacyjn¹ [8]. Glikokortykosteroidy hamuj¹ tak¿e
indukowan¹ przez antygeny nadreaktywnoæ b³ony
luzowej na histaminê [9]. Liczne badania kliniczne
potwierdzaj¹ skutecznoæ miejscowych kortykosteroidów
w zmniejszaniu objawów alergicznego nie¿ytu nosa [10,11].
Podobieñstwo nab³onka oddechowego nosa i zatok
przynosowych, jak równie¿ ci¹g³oæ anatomiczna tych
struktur mog³aby sugerowaæ, ¿e zapalenie zatok mo¿e byæ
leczone wziewnymi kortykosteroidami. Jednak¿e
ograniczenia anatomiczne, w³¹czaj¹c w to w¹skie ujcie
zatok i ciany puszki sitowej sprawiaj¹, ¿e dostêp do
luzówki zatok jest utrudniony, nieregularny i trudny do
oceny. Nie udowodniono do tej pory czy donosowe
stosowanie kortykosteroidów w wystarczaj¹cy sposób
zmniejsza zapalenie b³ony luzowej nosa i poprawia transport wydzieliny z zatok przez nab³onek migawkowy do
miejsca, w którym ujcie zatok staje siê dro¿ne.
Nie ma dostêpnych badañ nad wp³ywem ogólnoustrojowego stosowania kortykosteroidów na chorobê zatok.
Jednak¿e zdarza siê, ¿e lekarze stosuj¹ prednizon,
w po³¹czeniu z antybiotykami, w przypadku utrzymuj¹cego
siê zapalenia zatok. Podstaw¹ takiego leczenia jest teoria,
mówi¹ca ¿e stan zapalny, a nie tylko zaka¿enie, odgrywaj¹
rolê w powstawaniu trudnego do leczenia zapalenia zatok.
Wzglêdne bezpieczeñstwo stosowania donosowych
kortykosteroidów czyni je atrakcyjnym, potencjalnym
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sposobem leczenia zapalenia zatok. Francuscy badacze [12]
porównali wyniki p³ukania zatok preparatem piwalatu
tiksokortolu z neomycyn¹ w stosunku do samej neomycyny.
Badanie to, z u¿yciem podwójnie lepej próby, by³o
randomizowane i objê³o 60 pacjentów z przewlek³ym
zapaleniem zatok, u których p³ukanie jamy nosowej
przeprowadzano codziennie przez 11 dni. Stopieñ
zablokowania ujcia zatok oceniano na podstawie
objawów klinicznych badania rynomanometrycznego.
Dodatkowe u¿ycie kortykosteroidu zwiêkszy³o procent
odblokowanych ujæ zatok z 36 do 69%, najwidoczniej na
skutek zmniejszenia stanu zapalnego.
Qvanberg i wsp. [13] oceniali efekt dodania budezonidu w sprayu donosowym do roztworu erytromycyny
u¿ywanego do p³ukania zatok u 40 pacjentów z przewlek³ym lub nawracaj¹cym zapaleniem zatok. Badanie randomizowano i przeprowadzono z u¿yciem podwójnie lepej próby. W grupie leczonej budezonidem pacjenci odczuwali mniej dolegliwoci ze strony nosa i mniej by³o
objawów bólowych w obrêbie twarzy w stosunku do grupy kontrolnej. Nie stwierdzono innych, znacz¹cych ró¿nic
miêdzy wynikiem leczenia w obu grupach, a procent pacjentów z dodatnimi posiewami z zatok i komórkami zapalnymi w p³ynie z p³ukania zatok oraz wymagaj¹cych
leczenia chirurgicznego, by³ zbli¿ony.
Opisywano u¿ycie donosowej postaci flunizolidu
w po³¹czeniu z amoksycylin¹ i kwasem klawulanowym
w leczeniu ostrego zapalenia zatok i w zapobieganiu
nawrotom choroby [14]. W randomizowanym, wieloorodkowym równoleg³ym badaniu z u¿yciem podwójnie lepej
próby pacjenci powy¿ej 14 roku ¿ycia, z udokumentowanym radiologicznie zapaleniem zatok, otrzymywali
amoksycylinê z kwasem klawulanowym (500mg 3 x
dziennie) przez 3 tygodnie. Po³owa chorych otrzymywa³a
flunizonid w sprayu donosowym (100 µg) podczas, gdy
druga po³owa przyjmowa³a placebo 3 x dziennie przez
3 tygodnie. W obu grupach zanotowano znacz¹c¹
poprawê. Ogólna ocena skutecznoci leczenia i stopnia
obrzêku ma³¿owin nosowych by³a znacz¹co wy¿sza
w grupie z flunizolidem ni¿ w grupie z placebo w czasie
pierwszych 3 tygodni leczenia. Podczas profilaktycznej
fazy leczenia nie by³o ró¿nic w czêstoci nawrotów
choroby miêdzy dwiema grupami. Autorzy zauwa¿yli ¿e
dodanie flunizolidu w sprayu jako rodka wspomagaj¹cego
leczenie zapalenia zatok antybiotykami zosta³o ocenione
jako najbardziej skuteczna forma terapii w ogólnej ocenie,
zmniejsza³o objawy chorobowe i iloæ komórek zapalnych
w wydzielinie z nosa, przywraca³o prawid³owy obraz
w USG i zmniejsza³o radiograficzne nieprawid³owoci
w porównaniu z leczeniem samymi antybiotykami.
Jednak¿e, mimo symptomatycznej poprawy, u wielu
pacjentów nadal utrzymywa³y siê objawy choroby,
radiogramy by³y nieprawid³owe u 80% pacjentów
i obserwowano czêste nawroty. W nowszym badaniu 89
dzieci otrzymywa³o przez 3 tygodnie amoksycylinê
z kwasem klawulanowym (40mg/kg m.c.) 3 x dziennie
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i dodatkowo flunizolid 50 µg donosowo 2 x dziennie (n=43)
lub placebo (n=46). Kaszel i wydzielina z nosa znacz¹co
zmniejszy³y siê tylko w grupie z flunizolidem pod koniec
2 tygodnia leczenia potwierdzaj¹c pomocnicz¹ rolê miejscowych kortykosteroidów w terapii zapalenia zatok [15].
Obecnie, donosowe u¿ycie kortykosteroidów sta³o siê
ogólnie akceptowan¹ form¹ leczenia wspomagaj¹cego
w terapii zarówno ostrego, jak i przewlek³ego zapalenia
zatok. W USA dostêpnych jest obecnie kilkanacie
donosowych leków sterydowych: flunizolid, beklometazon,
triamcinolon, flutikazon, budezonid i mometazon. Ka¿dy
z nich uznano za skuteczny w leczeniu alergicznego nie¿ytu
nosa i przydatny we wspomagaj¹cym leczeniu zapalenia
zatok.
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P. Leczenie wspomagaj¹ce z
uwzglêdnieniem roztworu soli,
mukolityków i leków wykrztunych
Podsumowanie
1. Dane dotycz¹ce zastosowania rodków nawil¿aj¹cych s¹ niewystarczaj¹ce, aby zalecaæ ich u¿ycie
jako jedyn¹ formê leczenia.
2. Praktyka kliniczna, jak i zwyczajowe postêpowanie,
potwierdzaj¹ korzystne dzia³anie rodków nawil¿aj¹cych w objawowym leczeniu, daj¹c podstawê do
w³¹czenia ich do leczenia farmakologicznego.
3. Istnieje kilka badañ naukowych wskazuj¹cych na
korzystn¹ rolê tych rodków w leczeniu zapalenia
zatok, choæ nie potwierdzaj¹cych jej bezporednio.
4. Bezpieczeñstwo u¿ycia tych leków powinno byæ
rozwa¿one indywidualnie u ka¿dego pacjenta.
5. Stosowanie tych rodków jako profilaktyki zaostrzenia
siê przewlek³ego zapalenia zatok jest empiryczne i nie
potwierdzone przez dane kliniczne.
Leczenie zapalenia zatok opiera siê na danych
empirycznych. rodki wspomagaj¹ce leczenie s¹ czêsto
przepisywane dodatkowo z antybiotykami, aby u³atwiæ
sp³ywanie zalegaj¹cej wydzieliny przez ujcie zatok do jamy
nosowej. Stosowanie tych rodków opiera siê na
dowiadczeniu klinicznym [1-3].
Racjonalne podstawy leczenia wspomagaj¹cego
Leczenie ostrego zapalenia zatok zwykle wymaga
stosowania doustnych antybiotyków. Jednak¿e, ocenia siê
¿e oko³o 45% przypadków uleg³oby wyleczeniu bez u¿ycia
antybiotyków. W jednym z badañ oceniono skutecznoæ
leczenia 50 pacjentów z przewlek³¹ wydzielin¹ ropn¹
w jamie nosowej. 20 pacjentów leczono miejscowo
deksametazonem i rodkami zmniejszaj¹cymi obrzêk b³ony
luzowej, 20 pacjentów tymi samymi rodkami z dodatkiem
miejscowo podawanej neomycyny, a 10 chorych dobranymi sprayami z placebo lub samymi sprayami.
U znacz¹co wiêkszej liczby pacjentów otrzymuj¹cych
aktywne rodki obserwowano poprawê w porównaniu
z chorymi otrzymuj¹cymi placebo. Autorzy wysunêli
wniosek, ¿e poprawa drena¿u zatok pozwala na
uaktywnienie mechanizmów obronnych gospodarza
i zastosowanie miejscowych antybiotyków nie daje
dodatkowych korzyci. Nie stosowano jednak w tym
badaniu antybiotyków podawanych doustnie [4]. W innym
badaniu u 80 dzieci z rozpoznan¹ alergi¹ i astm¹ w wieku
od 4 lat do 14 u 55 pacjentów wykryto nieprawid³owoci
w badaniu rtg. Za nieprawid³owe radiogramy uznano te,
w których stwierdzono zgrubienie b³ony luzowej wiêksze
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ni¿ 2 mm, zacienienie lub poziom p³ynu w zatokach. Dzieci
z ropnym zaciekiem na tylnej cianie gard³a (n=13) leczone
by³y ampicylin¹, fenylefryn¹ i tripolidyn¹. U 42 dzieci bez
zacieku ropnej wydzieliny ampicyliny nie podawano,
zastêpuj¹c j¹ beklametazonem w sprayu podawanym
donosowo wraz z fenylefryn¹ i tripolidyn¹ przez okres
1 miesi¹ca. W obu grupach nast¹pi³a poprawa radiogramów
i zmniejszenie nasilenia objawów astmy. Jednak¿e obecnoæ
bakteryjnego zapalenia zatok nie by³a dostatecznie
udokumentowana, wszystkie dzieci otrzymywa³y miejscowe
leki anemizuj¹ce i przez to rola donosowego beklometazonu
nie mog³a byæ dostatecznie oceniona [5]. Oba powy¿sze
badania sugeruj¹, ¿e ogólnoustrojowe stosowanie antybiotyków nie jest konieczne. Jednak¿e, od czasu wprowadzenia
antybiotyków do leczenia zapalenia zatok liczba powa¿nych
powik³añ tej choroby, takich jak szerzenie siê infekcji
ródczaszkowo, znacznie zmniejszy³a siê, co przes¹dzi³o
o stosowaniu antybiotyków jako podstawowego leczenia.
Mimo, ¿e leczenie zapalenia zatok jest skojarzone ze
zmniejszeniem objawów radiologicznych i popraw¹
objawów astmy, istnieje ma³o danych dotycz¹cych
skutecznoci leczenia przewlek³ego zapalenia zatok.
Zgodnie ze znajomoci¹ patofizjologii przewlek³ego
zapalenia zatok, leczenie powinno byæ ukierunkowane na
efektywne zwalczanie infekcji w zatokach, zmniejszenie
obrzêku tkanek w okolicy ujcia zatok  w celu u³atwienia
odp³ywu zalegaj¹cej wydzieliny, poprawê funkcji rzêsek
i zachowanie dro¿noci ujcia zatok w trakcie i po
zakoñczeniu leczenia. £¹czone formy terapii s¹ stosowane
zwykle raczej w oparciu o dowiadczenie kliniczne ni¿
kontrolowane badania [6].
rodki farmakologiczne
Guaifenazyna
Guaifenazyna (gliceryl guaikolatu; 3-(-2-metoksyfenoksy)-1,2-propanediol) jest substancj¹ rozpuszczaln¹
w wodzie i alkoholu, stosowan¹ jako rodek wykrztuny
i zmniejszaj¹cy lepkoæ plwociny i wydzielin drzewa
oskrzelowego w objawowym leczeniu kaszlu wystêpuj¹cym
w trakcie przeziêbienia, zapalenia oskrzeli, zapalenia
krtani, zapalenia gard³a, grypy i odry, jak równie¿ zapalenia
zatok, gdy towarzyszy mu niedro¿noæ nosa i/lub lepka
wydzielina. Poprzez zmniejszenie lepkoci wydzieliny,
guaifenazyna zwiêksza skutecznoæ odruchu kaszlowego
i dzia³ania rzêsek w usuwaniu nagromadzonej wydzieliny
z tchawicy i oskrzeli. Istniej¹ kliniczne dowody, ¿e
guaifenazyna jest skutecznym rodkiem wykrztunym
zwiêkszaj¹cym objêtoæ odkrztuszanej wydzieliny przez
pierwsze 4 do 6 dni produktywnego kaszlu, zmniejsza
lepkoæ plwociny i trudnoci w odkrztuszaniu oraz
skojarzone objawy. Nadal jednak nie ma wystarczaj¹cych
dowodów na skutecznoæ tego leku jako rodka
pomocniczego w leczeniu zapalenia zatok [7]. Próbowano
leczenia tej choroby wysokimi dawkami guaifenazyny
(1200 mg 2 razy dziennie) z uwagi na jej zdolnoæ do
rozrzedzania lepkiej wydzieliny drzewa oskrzelowego oraz
na podstawie jej klinicznej skutecznoci w leczeniu
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przewlek³ego zapalenia oskrzeli [8]. Nie przeprowadzono
jednak ¿adnych klinicznych badañ nad skutecznoci¹ tego
leku w zapaleniu zatok. Guaifenazyna uwa¿ana jest za
lek klasy C w ci¹¿y, jako ¿e nie przeprowadzono badañ
nad wp³ywem leku na reprodukcjê u zwierz¹t [9].
Jod
Mo¿na siê spodziewaæ, ¿e rodki zawieraj¹ce jod, takie
jak jodek potasu lub jodowany glicerol bêd¹ mia³y dzia³anie
podobne do guaifenazyny. Jednak¿e ich zastosowanie
kliniczne jest ograniczone z powodu mo¿liwoci
wyst¹pienia nadwra¿liwoci na jod przy przewlek³ym
podawaniu leku. Jodek potasu w syropie jest stosowany
jako rodek wykrztuny w objawowym leczeniu
przewlek³ych chorób p³uc, ze wspó³istniej¹c¹ w nadmiernej
iloci lepk¹ wydzielin¹, w³¹czaj¹c w to astmê oskrzelow¹,
zapalenie oskrzeli i rozedmê p³uc. Objawy uboczne
obejmuj¹ podra¿nienie uk³adu pokarmowego, metaliczny
smak, niewielkie wypryski skórne, nudnoci, wymioty i ból
w nadbrzuszu [10]. Nie istniej¹ badania nad stosowaniem
tych substancji w zapaleniu zatok.
Antybiotyki jako mukolityki
Badano w³aciwoci mukolityczne antybiotyków.
Wykazano zmniejszenie sk³adowej elastycznoci (G) luzu
pod wp³ywem norfloksacyny w jednym badaniu u pacjentów
z przewlek³ym zapaleniem zatok [11], a erytromycyna
zmniejsza³a wydzielanie glikokoniugatów nab³onka dróg
oddechowych w preparacie in vitro ludzkich dróg
oddechowych [12]. W sytuacji istnienia tak sk¹pych
danych, przy wyborze antybiotyku nale¿y kierowaæ siê
przede wszystkim jego spektrum antybakteryjnym.
rodki niefarmakologiczne
W celu zmniejszenia objawów ostrego zapalenia zatok
zalecanych jest wiele dzia³añ niefarmakologicznych.
Z powodu braku naukowych danych o ich skutecznoci,
lekarze mog¹ odrzucaæ ich stosowanie jako rodzaj metody
medycyny ludowej. Jednak¿e u wielu pacjentów 1 lub
wiêcej sporód proponowanych dzia³añ mo¿e prowadziæ
do skutecznego zmniejszenia uci¹¿liwych objawów w
trakcie wycofywania siê infekcji. Niestety, skutecznoæ
wiêkszoci z nich jest krótkotrwa³a i konieczne jest ich
powtarzanie w momencie nawrotu objawów.
Roztwór fizjologiczny soli
Para wodna i roztwór fizjologiczny soli zapobiegaj¹
wysychaniu wydzieliny w jamie nosowej, zw³aszcza w okolicy ujcia zatok. Poprzez uwodnienie wydzieliny wspomagaj¹ równie¿ oczyszczanie zatok przez rzêski i zmniejszaj¹
uczucie ucisku w obrêbie twarzy. Powtarzane stosowanie
soli fizjologicznej dzia³a równie¿ ³agodnie naczyniozwê¿aj¹co [13,14]. Wykazano korzystny wp³yw nebulizacji z soli
fizjologicznej w jednym badaniu z udzia³em dzieci [15].
Zastosowanie donosowe fizjologicznego roztworu soli
w sprayu 2 do 3 razy dziennie pomiêdzy inhalacjami
parowymi dzia³a ³agodnie anemizuj¹co. Spray z sol¹
fizjologiczn¹ pozwala równie¿ na uwodnienie wydzieliny
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nosowej i nawil¿enie b³ony luzowej nosa i zatok. P³ukanie
jamy nosowej z u¿yciem soli ma podobne dzia³anie, jednak
u pacjentów z du¿¹ iloci¹ wydzieliny powinno byæ
stosowane przez laryngologów po zaaspirowaniu ropnej
wydzieliny z zatok [11].
Para wodna
Tradycyjna metoda inhalacji parowych zaleca nastêpuj¹ce
dzia³ania:
1. Wlaæ gotuj¹c¹ siê wodê do p³ytkiego, szerokiego
naczynia ustawionego na niskim stoliku.
2. Pacjent powinien usi¹æ przy stole z rêcznikiem na
g³owie, tworz¹cym namiot nad naczyniem.
3. Nastêpnie chory powinien trzymaæ twarz oko³o 10 cm
nad wod¹ i oddychaæ przez nos przez oko³o 10 minut.
Ta metoda powoduje uwodnienie zaschniêtej wydzieliny i nawil¿a wyschniêt¹ i zapalnie zmienion¹ luzówkê.
U wielu pacjentów dwukrotna inhalacja w ci¹gu dnia
powoduje skuteczne zmniejszenie objawów. Jeli pacjent
z jakich powodów nie jest w stanie wykonaæ tej prostej
czynnoci, u¿ycie nawil¿acza, sauny na twarz lub
wziêcie d³ugiego i gor¹cego prysznica mo¿e odnieæ
pozytywny skutek, jednak ¿adna z tych metod nie jest
dobr¹ alternatyw¹ dla pierwszej metody. Sama czynnoæ
gotowania wody w czajniku, przygotowywanie okrycia
g³owy i naczynia, a nastêpnie relaks pol¹czony z wdychaniem pary maj¹ prawdopodobnie pozytywny wp³yw
psychologiczny wzmacniaj¹cy dzia³anie lecznicze pary.
Nale¿y zawsze ostrzec pacjenta, aby nie wdycha³ pary
bezporednio z gotuj¹cego siê czajnika.
Glikol propylenowy
Mimo, ¿e glikol propylenowy/polietylenowy oraz
roztwór fizjologiczny soli by³y stosowane w badaniach
klinicznych jako placebo, Spector i wsp. [16] zbadali ich
mo¿liwe dzia³anie lecznicze jako rodków nawil¿aj¹cych.
Badaniu poddano 18 pacjentów z ca³orocznym nie¿ytem
nosa, leczonych przez 4 tygodnie. Oba rodki spowodowa³y
poprawê objawów i obiektywne zmniejszenie zablokowania
dróg oddechowych po 2 i 4 tygodniach.
Gor¹ce powietrze
U niektórych pacjentów wdychanie gor¹cego,
suchego powietrza powoduje ulgê. Takie dzia³anie
powoduje wysuszenie wydzieliny oraz poprawia
samopoczucie. Powietrze o temperaturze 41oC, mo¿liwe
do wytworzenia przez niektóre dostêpne na rynku
urz¹dzenia ma w³aciwoci wirusobójcze in vitro [19].
Jednak¿e, zapalenie zatok szczêkowych jest zwykle
bakteryjne, a nie wirusowe. Istniej¹ ponadto jedynie
kazuistyczne doniesienia podtrzymuj¹ce tezê, ¿e gor¹ce,
suche powietrze ma w³aciwoci wirusobójcze in vivo.
Kilka badañ z ró¿nymi urz¹dzeniami wytwarzaj¹cymi
gor¹ce powietrze da³o niejednoznaczne wyniki [17-20].
rodki ci¹gaj¹ce
Dodatek olejku sosnowego, preparaty z mentolem
takie, jak Vicks VapoRub, olejek eukaliptusowy lub inne

substancje aromatyczne mog¹ wzmocniæ korzystne
dzia³anie pary. Dodatki takie mog¹ zmniejszyæ zablokowanie dróg oddechowych lub choæby daæ subiektywne
uczucie u³atwienia wentylacji. Podobnie jak w innych
przypadkach nie ma dowodów naukowych na to, ¿e rodki
te dzia³aj¹, jednak pacjenci uwa¿aj¹ je za skuteczne.
Pikantne potrawy
Czosnek zawiera aktywny sk³adnik (n-allythiosulfinat),
który ma krótkotrwa³e dzia³anie zmniejszaj¹ce obrzêk b³ony
luzowej. Uwa¿a siê, ¿e jedzenie potraw mocno przyprawionych czosnkiem ma dzia³anie lecznicze. Ziment [21]
za³¹czy³ receptê swojej ¿ony na zupê z kurczaka i czosnku
w ksi¹¿ce dotycz¹cej leczenia schorzeñ dróg oddechowych.
Pacjentom, którzy nie lubi¹ aromatu czosnku zaleca siê
czasami proszek czosnkowy w pastylkach lub kapsu³kach.
Jedzenie bia³ej rzodkwi dostêpnej w wielu sklepach jest
nastêpnym domowym sposobem oczyszczania zatok,
stosowanym przez niektórych pacjentów. I znów, nie
istniej¹ ¿adne naukowe dane na temat skutecznoci takich
rodków.
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Q. Immunoglobuliny podawane
do¿ylnie
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najpowa¿niejszym powik³aniem i mo¿e byæ jedynym
powa¿nym procesem zapalnym. Wielu pacjentów
z niedoborem odpornoci przechodzi skomplikowane
operacje chirurgiczne i otrzymuje sta³e leczenie antybiotykami, bez znacz¹cej poprawy dla zapalenia zatok.
U pacjentów, którzy nie reaguj¹ na leczenie farmakologiczne i chirurgiczne i maj¹ udokumentowany brak
odpowiedzi na stymulacjê antygenami polisacharydowymi,
wskazana jest próba leczenia IVIG [1-7]. Leczenie
prowadzi siê w okresie jesienno  zimowym i mo¿na je
przerwaæ na okres letni, jeli pacjent nie ma objawów
choroby.
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1. Niedobór odpornoci jest jednym z czynników le¿¹cych
u pod³o¿a rozwoju przewlek³ego i nawracaj¹cego
zapalenia zatok.
2. Do¿ylne podawanie immunoglobulin jest wskazane
u pacjentów z upoledzon¹ odpornoci¹ humoraln¹.
Niedobór odpornoci jest jednym z czynników le¿¹cych
u pod³o¿a rozwoju przewlek³ego i nawracaj¹cego
zapalenia zatok. W chwili obecnej, do¿ylne podawanie immunoglobulin (IVIG) jest wskazane w leczeniu zespo³ów
niedoborów odpornoci humoralnej, w³¹czaj¹c w to
agammaglobulinemiê sprzê¿on¹ z chromosomem X,
zwyk³y zmienny niedobór odpornoci, zespó³ Wiskott-Aldricha i zespó³ nadmiaru IgM [1-7]. Wskazania do IVIG
w innych stanach takich, jak wybiórcze niedobory
przeciwcia³ lub niedobory podklas przeciwcia³ IgG nie s¹
tak oczywiste [8-12]. Zarówno jakociowe, jak i ilociowe
zaburzenia odpornoci humoralnej mog¹ prowadziæ do
nawracaj¹cych lub przewlek³ych (>3 miesi¹ce) infekcji
bakteryjnych p³uc i zatok [13]. U pacjentów z niedoborami
przeciwcia³ powik³ania przewlek³ego zapalenia zatok mog¹
obejmowaæ rozwój ropnia oko³ozatokowego lub ropni
ródczaszkowych. Zaka¿one zatoki s¹ równie¿ punktem
wyjcia infekcji ogólnoustrojowych, jako, ¿e leczenie
antybiotykami jest ma³o skuteczne bez sprawnej odpornoci
humoralnej. W takich sytuacjach zast¹pienie niesprawnych
lub wystêpuj¹cych w zbyt ma³ej iloci gammaglobulin przez R. Leczenie chirurgiczne
IVIG jest leczeniem ratuj¹cym ¿ycie.
Stosowanie IVIG jest wskazane u pacjentów z jako- Podsumowanie
1. Punkcja zatok jest zabiegiem ambulatoryjnym, który
ciowymi i ilociowymi niedoborami odpornoci humoralnej,
jest stosowany w leczeniu zapalenia zatok szczêkou których przewlek³e zapalenie zatok mo¿e byæ istotn¹
wych i komórek sitowych opornym na farmakoterapiê
chorob¹ towarzysz¹c¹. U chorych z wybiórczym niedooraz u pacjentów z niedoborem odpornoci, u których
borem przeciwcia³ i normalnym ca³kowitym poziomem imkonieczna jest wczesna identyfikacja patogenu.
munoglobulin, przewlek³e zapalenie zatok jest czêsto

246

Alergia Astma Immunologia, 2000, 5(4), 221-246

2. Termin funkcjonalna (czynnociowa) endoskopowa
chirurgia zatok jest oparty na klinicznych i eksperymentalnych danych potwierdzaj¹cych, ¿e zatkanie
ujcia zatok jest podstawowym warunkiem dla
rozwoju zapalenia zatok.
Podejcie chirurgiczne do chorób zatok przesz³o
dramatyczne zmiany na skutek lepszego zrozumienia
fizjologii zatok i powszechnego u¿ycia sztywnych
wzierników nosowych. Wczeniej w tym stuleciu, kilku
autorów zwróci³o uwagê po raz pierwszy na rolê komórek
sitowych w rozwoju zapalenia zatok czo³owych
i szczêkowych [1,2]. Obecnie wiadomo, ¿e ograniczone
i zlokalizowane zapalenie przedniej komórki sitowej lub
ujcia zatok jest wystarczaj¹cym warunkiem dla rozwoju
zapalenia zatoki szczêkowej lub/i czo³owej. Podczas, gdy
tradycyjne metody chirurgiczne d¹¿y³y do ca³kowitego
usuniêcia b³ony luzowej wiêkszych zatok, traktuj¹c je jako
nieodwracalnie chore, nowoczesne metody chirurgiczne
s¹ ukierunkowane na usuniêcie choroby komórek
sitowych i przywrócenie wentylacji oraz drena¿u
wiêkszych zatok. Nowoczesna chirurgia endoskopowa
jest przez to funkcjonalna i rekonstrukcyjna, poniewa¿ jej
celem jest przywrócenie stanu normalnego zatok przy
minimalnym usuniêciu b³ony luzowej.
Endoskopia nosa u³atwia diagnozê zapalenia komórek
sitowych. Jest bardziej czu³a ni¿ zwyk³e badanie rtg i mniej
kosztowna ni¿ TK zatok, a ³atwoæ ponownego badania
endoskopowego pozwala na bardziej obiektywn¹ ocenê
odpowiedzi pacjenta na leczenie zachowawcze, jak
i chirurgiczne [3].
Metody chirurgiczne
Metody chirurgiczne stosowane w zapaleniu zatok
mog¹ byæ podzielone na tradycyjne i endoskopowe.
Tradycyjne metody mog¹ byæ sklasyfikowane w zale¿noci
od zatoki, na której zabieg jest wykonywany, w³¹czaj¹c w to
chirurgiê zatoki sitowej, szczêkowej i czo³owej [4,5].
Metody endoskopowe chirurgii zatok
Termin funkcjonalna endoskopowa chirurgia zatok
opiera siê na klinicznym i eksperymentalnym stwierdzeniu,
¿e zablokowanie ujcia zatok jest wspólnym koñcowym
etapem rozwoju zapalenia zatok [6]. Kiedy dwie
powierzchnie b³ony luzowej wchodz¹ w bliski kontakt,
nastêpuje przerwanie normalnej funkcji rzêsek nab³onka
migawkowego [3]. Istnieje wtedy mo¿liwoæ zatkania ujcia
wydzielin¹, rozwoju miejscowego przewlek³ego zapalenia,
co mo¿e prowadziæ nastêpnie do zapalenia zatok. Spraw¹
kluczow¹ w funkcjonalnej chirurgii endoskopowej jest zatem
identyfikacja struktur i miejsc, w których mo¿e dojæ do
upoledzenia wentylacji i ruchu nab³onka migawkowego.
Ostatnie udoskonalenia w chirurgii endoskopowej obejmuj¹
wspomagan¹ komputerowo nawigacjê instrumentów
w jamie nosowej i ulepszony sprzêt [7-9].
Interwencja chirurgiczna
Endoskopowa chirurgia zatok mo¿e byæ przeprowadzona zarówno w znieczuleniu miejscowym, jak i ogólnym

w warunkach ambulatoryjnych. Pacjenci z astm¹ lub innymi
chorobami wspó³istniej¹cymi s¹ zwykle obserwowani przez
noc w warunkach szpitalnych. Jeli zabieg jest przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym, do¿ylne rodki
sedacyjne s¹ podawane przez anestezjologa, a pacjent jest
monitorowany. Ca³a operacja jest przeprowadzana pod
kontrol¹ wroku przy u¿yciu endoskopu z dostêpu przez jamê
nosow¹ i nie wymaga zewnêtrznych naciêæ. Rozmiar ciêæ
chirurgicznych jest dyktowany przez zakres zmian
chorobowych stwierdzonych na przedoperacyjnej TK zatok,
jak i stwierdzonych podczas zabiegu [10]. Ryzyko
powa¿nych komplikacji w przypadku chirurgicznego
zaopatrzenia nawracaj¹cego zapalenia zatok wynosi 0,5%
na 200000 operacji wykonywanych rocznie [11].
Wnioski
Podsumowuj¹c, w ostatniej dekadzie nast¹pi³ olbrzymi
postêp zarówno w diagnostyce, jak i metodach chirurgicznego leczenia zapalenia zatok, g³ównie za spraw¹
wprowadzenia endoskopii nosa i wieñcowej tomografii
komputerowej. Sztywne endoskopy nosowe umo¿liwi³y
znacznie lepsze uwidocznienie ujæ zatok, miejsca
krytycznego dla patogenezy przewlek³ego zapalenia zatok.
Funkcjonalna endoskopowa chirurgia zatok pozwala
uzyskaæ znacz¹c¹ subiektywn¹ poprawê u wiêkszoci
chorych [12].
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