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1. Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach lekarz powinien optymali-
zowaæ leczenie w taki sposób, aby pacjent uzyska³ naj-
wiêksz¹ pomoc, przy jednoczeœnie jak najmniejszych
skutkach ubocznych terapii. Jak dot¹d, w praktyce kli-
nicznej dominuj¹ patofizjologiczne „g³ówne zasady” le-
czenia maksymalnego, interwencyjnego, które w mniej-
szym stopniu uwzglêdniaj¹ uboczne, szkodliwe efekty
postêpowania terapeutycznego. Podejœcie takie mo¿e pro-
wadziæ do stosowania niew³aœciwych procedur diagno-
stycznych i niepotrzebnej, a nawet szkodliwej terapii.

Zapalenie nosa i zatok szczêkowych, nazywane za-
zwyczaj „zapaleniem zatok”, jest schorzeniem wystêpu-

j¹cym czêsto. Zwykle leczenie polega na stosowaniu an-
tybiotyków i dodatkowej terapii kortykosteroidami lub
lekami obkurczaj¹cymi naczynia krwionoœne. Rutyno-
we przepisywanie antybiotyków w oparciu o objawy bó-
lowe w okolicy zatok w wiêkszoœci przypadków jest nie-
uzasadnione, szczególnie dlatego, ¿e bóle te mog¹ byæ
spowodowane zapaleniem wirusowym lub nawet aler-
gicznym. Jednoczeœnie badania dodatkowe, zw³aszcza
w niepowik³anych przypadkach, nie zwiêkszaj¹ w istot-
ny sposób trafnoœci diagnozy postawionej na podstawie
badania klinicznego. GESI (franc. Groupe d’Etude des
Sinusites Infectieuses), wielodyscyplinarna grupa eksper-
tów w dziedzinie medycyny rodzinnej, epidemiologii,
chorób zakaŸnych otolaryngologii, mikrobiologii i ra-
diologii, zosta³a powo³ana w celu podsumowania, na
podstawie danych literaturowych oraz w³asnych doœwiad-
czeñ, dobrze udokumentowanych danych dotycz¹cych
ostrego zapalenia nosa i zatok szczêkowych, patofizjolo-
gii i epidemiologii tej choroby, metod diagnostycznych
i najw³aœciwszego leczenia. Wybór i wykorzystanie da-
nych uzale¿nione by³o od poziomu ich wiarygodnoœci
i zwi¹zanego z tym stopnia rekomendacji istotnego dla
opracowania konsesusów (patrz tabele poni¿ej). Auto-
rzy niniejszego opracowania zastosowali takie krytyczne
podejœcie jako podstawê do sformu³owania praktycznych
wskazówek maj¹cych pomóc w postêpowaniu w ostrym
pozaszpitalnym zapaleniu zatok szczêkowych.
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2. Metody

Zakres obecnego opracowania, przeprowadzonego
przez wielodyscyplinarn¹ grupê francuskich ekspertów
obejmowa³ analizê danych z literatury oraz praktyki le-
karskiej we Francji, dotycz¹cych postêpowania w ostrym
pozaszpitalnym zapaleniu nosa i zatok szczêkowych
u doros³ych. W przegl¹dzie danych literaturowych za-
stosowano podejœcie oparte na medycynie faktów (Gold-
bloom 1986). Jak pokazano w tabeli powy¿ej, zalecenia
opracowane na podstawie tego przegl¹du podzielono na
trzy stopnie ze wzglêdu na si³ê naukowego dowodu ich
wiarygodnoœci (zgodnie z Goldbloom). W przypadku
zaleceñ nie popartych dostatecznymi danymi z literatury
lub w przypadku braku odpowiednich prac, konsensus
wypracowywano na podstawie doœwiadczenia zawodowego
ekspertów uczestnicz¹cych w analizie.

3. Definicja, kryteria diagnostyczne,
epidemiologia, czynniki predysponuj¹ce

3.1. Co oznacza termin bakteryjne zapalenie nosa
i zatok?

3.1.1. Definicja
Ostre bakteryjne zapalenie zatok (acute bacterial rhi-

nosinusitis – ABR) objawia siê nag³ym zaburzeniem
czynnoœci nosa (zatkanie, upoœledzenie dro¿noœci nosa,
wydzielina z nosa, kichanie, ból, etc.) w kontekœcie epi-
demii i/lub przeziêbienia (niewielkiego stopnia podwy¿-
szenie ciep³oty cia³a, dreszcze, z³e samopoczucie, os³a-
bienie, etc.) (Klossek, 2000). Etiologiê infekcyjn¹ – wi-
rusow¹ lub bakteryjn¹ – ustala siê na podstawie wyklu-
czenia innych przyczyn choroby, takich jak alergia (na
py³ki roœlin, roztocza kurzu, sierœæ zwierz¹t, etc.) oraz
przewlek³e schorzenia nosa. Jako infekcjê ostr¹ definiuje
siê chorobê trwaj¹c¹ krócej ni¿ 4 tygodnie, zgodnie z naj-
nowszymi ustaleniami grupy ekspertów z USA (Sinus
and Allergy Health Partnership, 2000). W wiêkszoœci
przypadków ostre bakteryjne zapalenie nosa i zatok,
szczególnie szczêkowych, jest dobrze znoszone przez pa-
cjentów i mija po kilku dniach bez konsultacji lekar-
skiej. Ryzyko powa¿nych powik³añ (zapalenie opon mó-
zgowych, ropnie mózgu, ropnie oczodo³ów, etc.) jest re-
alne, jakkolwiek ma³e, bior¹c pod uwagê niewielk¹ licz-

bê doniesieñ na ten temat w literaturze francuskiej (Bar-
ry i wsp., 2000, Gehanno i wsp., 1982). W przypadku
zapalenia zatok sitowych, czo³owych lub klinowej, mimo
braku kontrolowanych badañ, z doœwiadczenia klinicz-
nego wynika, ¿e pacjenci czêœciej zg³aszaj¹ siê na kon-
sultacjê lekarsk¹ i czekaj¹ krócej z podjêciem tej decyzji.
Pacjenci z ostrym bakteryjnym zapaleniem nosa i zatok
wymagaj¹ porady lekarskiej z ró¿nych powodów, w³¹-
czywszy du¿¹ ciê¿koœæ objawów, obawê przed powik³a-
niami, potrzebê uzyskania zwolnienia lekarskiego, chêæ
uzyskania szybkiej ulgi.

3.1.2. Kryteria diagnostyczne ostrego
bakteryjnego zapalenia nosa i zatok szczêkowych

3.1.2.1. Objawy kliniczne

Klasyczne podrêczniki medyczne odró¿niaj¹ ostry
nie¿yt nosa (powszechne „przeziêbienie”) wymagaj¹cy
jedynie leczenia objawowego, od ostrego zapalenia za-
tok, które mo¿e prowadziæ do powa¿nych powik³añ ze
wzglêdu na bliskie anatomiczne s¹siedztwo miêdzy za-
tokami, czaszk¹ i oczodo³ami, i dlatego wymaga leczenia
antybiotykami. Zadanie uœciœlenia terminologii zlecone
zosta³o w 1997 roku grupie pod egid¹ Amerykañskiej
Akademii Otolaryngologii – Chirurgii G³owy i Szyi.
Termin „zapalenie nosa i zatok” by³ preferowany w sto-
sunku do terminów „zapalenie zatok” i „zapalenie nosa”.
Co wiêcej, pierwszy z terminów zosta³ przyjêty w 1999
roku przez Agency of Healthcare Research and Quality
(AHCPR); autorzy opracowania kontynuuj¹ wiêc jego
stosowanie. W rozró¿nieniu ostrego zapalenia nosa i za-
tok od infekcji górnych dróg oddechowych konwencjo-
nalnie stosowanym przez klinicystów istotne jest wystê-
powanie bólów g³owy typowych dla zapalenia nosa i za-
tok (tj. zlokalizowanych jedno- lub obustronnie nad lub
pod oczodo³ami w okolicy szczytu g³owy, potylicznej
lub w g³êbi oczodo³ów), w niektórych przypadkach wy-
stêpuj¹cych w charakterystycznym cyklu dobowym (bóle
poranne ze szczytem póŸnym porankiem i pod koniec
dnia). Wed³ug ostatnich badañ (Pessey, 2001) obejmu-
j¹cych 5 000 lekarzy ogólnych, przypuszczalne rozpo-
znanie ostrego zapalenia nosa i zatok w 99,9% przypad-
ków opiera siê na objawach i dolegliwoœciach zg³aszanych
przez pacjenta podczas wywiadu, takich jak przeczulica
okolicy zatok, ropna wydzielina oraz uczucie zatkania nosa.
Jedynie 65% lekarzy rodzinnych przeprowadza³o badanie

Poziom wiarygodnoœci Stopieñ rekomendacji

Poziom 1: Du¿e, kontrolowane, randomizowane badania, z wysok¹ istotnoœci¹ analizy statystycznej A
i niepodwa¿alnymi wynikami; meta-analizy; analizy rozstrzygaj¹ce Kilka badañ z poziomu 1 ze zgodnymi wynikami

Poziom 2: Ma³e, randomizowane, kontrolowane badanie z nisk¹ istotnoœci¹ statystyczn¹ lub/i wyniki nie w pe³ni przekonywuj¹ce B

Poziom 3: Badania prospektywne, kohortowe, ze wspó³czesn¹ grup¹ kontroln¹, bez randomizacji C
Poziom 4: badania retrospektywne z historyczn¹ grup¹ kontroln¹, bez randomizacji, badania typu case-control Opinie autorów
Poziom 5: Serie przypadków bez grupy kontrolnej Przypadki kliniczne
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jam nosowych, które okreœlali jako element istotny dia-
gnostycznie jedynie w 15% przypadków. W innym
badaniu retrospektywnym (Little i wsp. 2000) na pod-
stawie dokumentacji uzyskanej od 25 lekarzy rodzin-
nych okreœlono kryteria, na podstawie których postawio-
no rozpoznanie ostrego zapalenia nosa i zatok. Ocenio-
no dokumentacje wszystkich leczonych osób obejmuj¹-
c¹ 392 przypadki, w tym 193 w których podejrzewano
ostre zapalenie nosa i zatok. Spoœród stosowanych me-
tod transiluminacja zatok, nie stosowana we Francji, by³a
zlecana jedynie w 6% przypadków, potwierdzaj¹c nisk¹
aktualnie przydatnoœæ tego badania w praktyce lekar-
skiej. Procedura ta (Binner, 1978) wymaga technicznych
umiejêtnoœci i odpowiednich warunków, które rzadko s¹
dostêpne. Jest ona niepraktyczna u dzieci i niepewna
(Ferguson, 1995), jakkolwiek niektórzy autorzy nadal
uznaj¹ jej przydatnoœæ (Herr, 1991). Najczêstszymi
wskaŸnikami diagnostycznymi by³y: ból twarzy, przeczu-
lica w badaniu palpacyjnym okolicy podoczodo³owej oraz
podbarwiona, szczególnie ropna, wydzielina z nosa. Pale-
nie papierosów nie wp³ywa³o na diagnostykê, podczas gdy
epizody ostrego zapalenia zatok przebyte w przesz³oœci,
szczególnie leczone antybiotykami, by³y znacz¹cym czyn-
nikiem predykcyjnym rozpoznania choroby. W innym
badaniu oceniaj¹cym czynniki warunkuj¹ce rozpoznanie,
nie potwierdzono przydatnoœci diagnostycznej testu po-
legaj¹cego na zastosowaniu leków obkurczaj¹cych naczy-
nia krwionoœne (Williams i wsp, 1992).

W oparciu o przytoczone dane oraz dodatkowe pra-
ce pogl¹dowe (Brook i wsp. 2000; Lund i wsp. 1997;
Hansen i wsp., 1995; Berg, 1998) grupa GESI propo-
nuje trzy wzory prezentacji klinicznej mog¹ce pomóc
w rozpoznaniu ostrego pozaszpitalnego zapalenia zatok

szczêkowych w warunkach pracy lekarza pierwszego kon-
taktu (tabela I).
• Pierwsza sytuacja najwyraŸniej najbardziej sugeruje

ostre bakteryjne zapalenie nosa i zatok: jednostron-
ny ból pod oczami, zaostrzaj¹cy siê przy pochylaniu
i promieniuj¹cy do zêbów, po³¹czony z jednostron-
nym wystêpowaniem ropnej wydzieliny w nosie, przy
czym zarówno ból jak i wydzielina obecne s¹ przy-
najmniej 72 godziny.

• Druga sytuacja odpowiada zapaleniu zatok z powi-
k³aniami: dolegliwoœci ze strony oczu (obrzêk powiek,
pora¿enie nerwu okoruchowego, brak odruchu Ÿre-
nicznego), obrzêk policzka i przedsionka jamy ust-
nej lub silny jednostronny ból powoduj¹cy bezsen-
noœæ, spowodowany zatkaniem ujœcia zatoki.

• Trzecia sytuacja odpowiada przypadkom w¹tpliwym:
w wywiadzie nie wystêpuj¹ wczeœniejsze choroby za-
tok, nie ma powik³añ, objawy s¹ obustronne i wystê-
puj¹ krócej ni¿ 72 godziny, czêsto w kontekœcie epi-
demii.

Jednak¿e w praktyce, kliniczne cechy pozwalaj¹ce na
rozró¿nienie tych trzech sytuacji czêsto nie s¹ ostro od-
graniczone. Jednoczeœnie badanie jam nosa nie zawsze
jest ³atwe do przeprowadzenia i interpretacji przez le-
karza ogólnego i w takim przypadku musi byæ skonsul-
towane najpierw ze specjalist¹. W konsekwencji w kilku
pracach oceniano, czy lekarz pierwszego kontaktu po-
winien zlecaæ badania radiologiczne w celu poprawy do-
k³adnoœci diagnostyki.

3.1.2.2. Ocena radiologiczna

Standardowe badanie radiologiczne nie jest po-
wszechnie uznawane za pomocne. Interpretacja radio-
gramów zatok nigdy nie by³a jednoznaczna. Zwiêksze-
nie dok³adnoœci diagnostycznej mo¿liwe dziêki wpro-
wadzeniu tomografii komputerowej (computed tomo-
graphy – CT) i rezonansu magnetycznego (magnetic
resonance imaging – MRI) wykaza³o, ¿e rozró¿nienie
miêdzy ostrym zapaleniem b³ony œluzowej nosa i ostrym
zapaleniem nosa i zatok nie jest tak proste, jak poprzed-
nio s¹dzono. WyraŸnie wykazano, ¿e u czêœci pacjentów
z ostrym zapaleniem nosa (œwie¿e przeziêbienie) wy-
stêpuje niebolesne zatkanie jam zatok w zdjêciu CT (Ga-
waltney i wsp, 1994). Tak wiêc Gawaltney i wsp. zba-
dali 32 doros³ych wolontariuszy, z trwaj¹cym 48-96 go-
dzin przeziêbieniem bez towarzysz¹cych innych cho-
rób, którzy zgodzili siê poddaæ badaniu CT. 24 osoby
(77%) mia³y zmiany w zatokach sitowych, zaœ 27 (87%)
mia³o nieprawid³owoœci w jednej lub obu jamach zatok
szczêkowych. Kontrolne badania CT przeprowadzone
dwa tygodnie póŸniej u 14 ochotników, z których ¿a-
den nie otrzymywa³ antybiotyków, wykaza³o, ¿e w 11
przypadkach (79%) zacienienia w zatokach ust¹pi³y lub
znacznie siê zmniejszy³y.

Tabela I. Kliniczne kryteria diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu ostrego
zapalenia nosa i zatok szczêkowych

Pewne dolegliwoœci i objawy:
Jednostronna lokalizacja objawów nosowo-zatokowych
Ropna wydzielina z nosa
Ból w okolicy podoczodo³owej
Ból nasilaj¹cy siê przy pochylaniu siê do przodu
Ból umiejscowiony w okolicy zêbów
Czas trwania objawów ponad 72 godziny
Przebyte ostre zapalenia nosa i zatok w wywiadzie

Dolegliwoœci i objawy niepewne
Obustronna lokalizacja objawów nosowo-zatokowych
Zachorowanie w okresie epidemii wirusowej
Brak epizodów zapalenia nosa i zatok w wywiadzie
Brak chorób wspó³istniej¹cych

Dolegliwoœci i objawy wskazuj¹ce na powik³ania

Oczne:
Obrzêk powiek, pora¿enie nerwu okoruchowego, brak odruchu Ÿrenicznego

Szczêkowe:
Obrzêk policzka, obrzêk przedsionka jamy ustnej

Ujœcia zatok
Ból nie ustêpuj¹cy po silnych œrodkach przeciwbólowych (zatkanie ujœcia
zatoki)
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Tuner i wsp. (1992) równie¿ opisywali nieprawid³o-
woœci zatok w badaniu MRI bez towarzysz¹cych
dolegliwoœci bólowych u 18 ochotników poddanych
eksperymentalnemu zaka¿eniu rynowirusem. Badania
Lindbaeka i wsp. (1996) doprowadzi³y do zadziwiaj¹-
cego wniosku, ¿e ¼ pacjentów z podejrzeniem ostrego
zapalenia nosa i zatok nie ma zmian w CT zatok. W ba-
daniu tym obejmuj¹cym ocenê CT u chorych udzia³
wziê³o 35 lekarzy prowadz¹cych praktykê ogóln¹. Ba-
dania CT wykonano u 201 pacjentów po przeprowa-
dzeniu diagnostyki klinicznej, jednak¿e bez potwierdze-
nia bakteriologicznego. Zmiany w badaniu CT doty-
czy³y najczêœciej zatok szczêkowych, nastêpnie sitowych,
czo³owych i klinowej. Jednak¿e pod wzglêdem ca³kowi-
tego zacienienia, najbardziej zajête by³y zatoki sitowe.
W zatoce szczêkowej najczêstsz¹ zmian¹ by³ widoczny
poziom p³ynu, podczas gdy w zatoce sitowej, czo³owej
czy klinowej by³ on obserwowany sporadycznie. 49 pa-
cjentów (24%) mia³o prawid³owy wynik CT, zaœ u 25
osób (13%) stwierdzono jedynie minimalne zacienienie
zatok, co razem daje 37% wszystkich badanych osób.
Podobny odsetek pacjentów z podejrzeniem ostrego za-
palenia zatok, lecz bez potwierdzenia bakteriologiczne-
go (52 ze 174 badanych, tj. 30%) mia³o negatywny wy-
nik CT w badaniu Hansena i wsp. (1995).

Z przytoczonych danych wynika, ¿e badanie CT nie
jest bardziej pomocne w potwierdzeniu rozpoznania
ostrego zapalenia nosa i zatok, wymagaj¹cego antybio-
tykoterapii ni¿ tradycyjny radiogram.

3.1.2.3. Badania laboratoryjne

Jedynym sposobem pozwalaj¹cym na ustalenie pew-
nego rozpoznania jest punkcja zatoki z aspiracj¹ obec-
nej w niej treœci i wykonaniem posiewu. Jednak¿e, jako
metoda rutynowo stosowana dla ustalenia wskazañ do
rozpoczêcia antybiotykoterapii, jest ona niepraktyczna.
W dwóch badaniach, jednym przeprowadzonym przez
Berga (1988) i drugim przez Hansena i wsp. (1995),
podkreœlano potrzebê opierania siê g³ównie na kryteriach
klinicznych przy podejmowaniu decyzji o leczeniu.
Autorzy ci wskazywali równie¿ na przydatnoœæ badania
OB i oznaczeñ poziomu bia³ka C-reaktywnego (C-reac-
tive protein – CRP) jako kryteriów diagnostycznych. Jed-
nak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e wzrost CRP nie jest obserwo-
wany w przypadkach infekcji wywo³anych Haemophilus
sp. czy B. catarrhalis, jakkolwiek badania te mog¹ byæ przy-
datne w zaka¿eniach S. pyogenes lub S. pneumoniae.

3.1.3. Podsumowanie
W praktyce ogólnej, u pacjentów z podejrzeniem

ostrego bakteryjnego zapalenia nosa i zatok postawienie
precyzyjnej diagnozy jest trudne, jednak¿e konieczne do
opracowania wskazañ racjonalnego stosowania antybio-
tyków. Kryteria kliniczne, w szczególnoœci jednostron-

ny ból w okolicy podoczodo³owej z towarzysz¹c¹ obec-
noœci¹ ropnej wydzieliny z nosa, s¹ bardzo silnymi wy-
k³adnikami ostrego bakteryjnego zapalenia zatok szczê-
kowych. Ani standardowy radiogram, ani badania CT
nie dostarczaj¹ istotnych dodatkowych danych na po-
twierdzenie tej diagnozy. Badania te wykazuj¹, ¿e w przy-
padku ostrego zapalenia zatok b³ona œluzowa zatoki jest
zajêta, co hamuje proces cofania siê zmian. Dlatego te
badania diagnostyczne nie powinny byæ wykonywane
w celu usprawiedliwienia podjêcia leczenia przeciwbak-
teryjnego. Podwy¿szony wynik OB czy CRP mo¿e wp³y-
waæ na rozpoznanie, a wskazania do stosowania tych pro-
stych testów definitywnie wymagaj¹ dalszej oceny.
Wszystkie wymienione badania (kliniczne, radiologicz-
ne, laboratoryjne, mikrobiologiczne) mog¹ce wp³ywaæ na
rozpoznanie i postêpowanie w ostrym bakteryjnym za-
paleniu nosa i zatok zostan¹ szczegó³owo opisane w dal-
szych czêœciach raportu.

3.2. Czy bakteryjne zapalenie nosa i zatok jest
problemem zdrowia publicznego?

3.2.1. Kwestia pojêæ
Zadanie zidentyfikowania problemów zdrowotnych

jako „problemów zdrowia publicznego” nigdy nie jest ³a-
twe, czy raczej – jest zbyt ³atwe, bior¹c pod uwagê znacz-
ne zdolnoœci specjalistów ze wszystkich dziedzin medy-
cyny do prezentowania danego problemu jako „oczywi-
sty” priorytet zdrowia publicznego. W rzeczywistoœci
identyfikacja problemu zdrowotnego jako publicznego
powinna byæ oparta na kilku, czasami sprzecznych, wskaŸ-
nikach.

3.2.1.1. WskaŸniki opisowe

WskaŸniki opisowe, w sk³ad których wchodz¹: za-
siêg, czêstoœæ wystêpowania, œmiertelnoœæ lub umieral-
noœæ, pozwalaj¹ na obiektywne spojrzenia na problemy
zdrowotne i odpowiedŸ na pytania: Czy choroba wystê-
puje czêsto czy rzadko? Czy wykazuje powoln¹ czy szyb-
k¹ progresjê? Czy mo¿e mieæ powa¿ne lub œmiertelne
nastêpstwa? Te wskaŸniki epidemiologiczne, nie zawsze
³atwe do oceny w przypadku niektórych chorób, zw³asz-
cza bakteryjnego zapalenia nosa i zatok, nie wystarczaj¹
do wykazania wa¿noœci tego problemu jako kwestii zdro-
wia publicznego z dwóch powodów:
• Mimo, ¿e wysokie wartoœci tych wskaŸników zwykle

koreluj¹ z istotnoœci¹ problemu zdrowotnego, to jed-
nak niskie ich wartoœci nie wykluczaj¹ tej mo¿liwoœci
(np. zwyrodnienie g¹bczaste krów z nisk¹ czêstoœci¹
i zasiêgiem bez w¹tpienia zas³uguje na okreœlenie „pu-
blicznego problemu zdrowotnego”).

• Pod uwagê powinny byæ wziête inne wskaŸniki, takie
jak niedobory i jakoœæ ¿ycia – wskaŸniki, które nie
zosta³y uwzglêdnione w obecnym opracowaniu, jak-
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kolwiek du¿a liczba ostatnio przeprowadzonych
badañ kwestionariuszowych wskazuje na ich znacze-
nie w przewlek³ych lub alergicznych chorobach za-
tok przynosowych (Durr i wsp. 1999; Juniper i wsp.
1999; Radenne i wsp. 1999).

3.2.1.2. WskaŸniki operacyjne

Problemy zdrowia publicznego s¹ zwykle identyfi-
kowane na podstawie wysokich kosztów, jakie za sob¹
poci¹gaj¹ w szerokim tego s³owa znaczeniu i s¹ rozwi¹-
zywane w oparciu o opracowanie optymalnej strategii
redukuj¹cej te koszty.
• Koszty s¹ mierzone za pomoc¹ wielu, czasami kom-

pleksowych wskaŸników, które mog¹ byæ podzielone
na dwie szerokie kategorie:
- koszty bezpoœrednie (g³ównie zale¿ne od op³at za

opiekê medyczn¹),
- koszty poœrednie (np. absencje w pracy, upoœledze-

nie stanu zdrowia, nastêpstwa choroby).
• Strategie rozwi¹zania problemu s¹ oceniane w opar-

ciu o:
- zapobieganie zachorowalnoœci (i zwi¹zanych z tym

kosztów),
- zapobieganie œmiertelnoœci (zwykle szacowane w la-

tach potencjalnego wyd³u¿enia ¿ycia). Poprawa na
tym polu oparta jest jednak na zastosowaniu pro-
gramów, które maj¹ swoje koszty w³asne (np. skry-
ning, edukacja zdrowotna, trening, nadzór).

• Stopieñ, w jakim dany problem wp³ywa na prioryte-
ty zdrowia publicznego mo¿e byæ mierzony wed³ug
kosztów, szczególnie gdy istniej¹ potencjalnie efek-
tywne strategie jego rozwi¹zania.

3.2.1.3. WskaŸniki subiektywne

Ogólnie, problemy medyczne s¹ uznawane za „pro-
blemy zdrowia publicznego” w wyniku presji opinii pu-
blicznej lub mediów lub te¿ jako motywowane politycz-
nie „œrodki ostro¿noœci”. Jednak¿e te subiektywne czyn-
niki nie zawsze s¹ zbie¿ne, zarówno miêdzy sob¹, jak
i w stosunku do wskaŸników opisowych czy operacyjnych.
• Opinia publiczna

Je¿eli tylko problem jest odczuwany jako potencjal-
nie szkodliwy dla ¿ycia biologicznego lub œrodowiska,
nacisk opinii publicznej prowadzi do uznania go za prio-
rytetowy dla zdrowia publicznego, nawet gdy brak jest
obiektywnego uzasadnienia.

Dostrzegane ryzyko w przysz³oœci powinno byæ od-
ró¿niane od ryzyka aktualnego. Tak wiêc, ryzyko zwi¹-
zane z energi¹ nuklearn¹ i chorob¹ szalonych krów jest
zwykle odbierane przez spo³eczeñstwo jako wy¿sze, ni¿
to zwi¹zane z paleniem papierosów czy wypadkami
ulicznymi.
• Nacisk mediów

Presja opinii publicznej jest zwykle (choæ nie za-
wsze) zale¿na (lub poprzedzona) od nacisku mediów,

które mog¹ podnieœæ niewielki problem do rangi pro-
blemu zdrowia publicznego, a nawet nadaæ mu priory-
tetowe znaczenie. Dobrym przyk³adem jest przesadzo-
na reakcja mediów na infekcje Listeria sp. czy dzienny
monitoring zanieczyszczenia powietrza w miastach.
• Polityczna ostro¿noœæ

Ró¿ne „skandale”, które zdarzy³y siê w ci¹gu ostat-
nich lat sk³oni³y liderów politycznych do akceptacji tak
zwanego przez nich „pryncypium ostro¿noœci”. Pryncy-
pium to, interpretowane przez osoby, których pierwszo-
planow¹ trosk¹ jest bardziej odpowiedzialnoœæ prawna ni¿
priorytety zdrowotne, mo¿e czasami prowadziæ do nad-
miernych reakcji. Na tej podstawie nowotwór op³ucnej
(mesothelioma) zwi¹zany z nara¿eniem na azbest sta³ siê
g³ównym problemem zdrowia publicznego we Francji.

W obliczu tych sprzecznych definicji, parametrami,
które wydaj¹ siê najbardziej odpowiednie dla znalezie-
nia odpowiedzi na pytanie „Czy bakteryjne zapalenie
nosa i zatok jest problemem zdrowia publicznego” s¹:
- wskaŸniki opisowe: zasiêg i czêstoœæ wystêpowania,
- wskaŸniki operacyjne: koszty bezpoœrednie i poœred-

nie.

Jakkolwiek nie zosta³o to wziête pod uwagê w tym
opracowaniu, to jednak powinno byæ odnotowane, ¿e
wskaŸniki subiektywne sk³aniaj¹ raczej do odpowiedzi
„nie” na zadane pytanie. W istocie, jest ma³o prawdopo-
dobne, ¿e jakikolwiek cz³owiek, media czy te¿ grupy po-
lityczne powa¿nie zadeklarowa³y, ¿e infekcyjne zapale-
nie nosa i zatok stanowi aktualnie problem zdrowia pu-
blicznego.

3.2.2. Przegl¹d literatury

3.2.2.1. Kryteria epidemiologiczne

Kryteria epidemiologiczne obejmuj¹ zagadnienia
dotycz¹ce czêstoœci wystêpowania chorób (powszechnoœæ
i czêstoœæ wystêpowania), jak i ciê¿koœci choroby w aspek-
tach wyst¹pienia powik³añ lub chorób towarzysz¹cych.
• Czêstoœæ bakteryjnego zapalenia nosa i zatok

Brak jest opublikowanych badañ dotycz¹cych czê-
stoœci wystêpowania zapalenia nosa i zatok w populacji
ogólnej we Francji. Jedyne dostêpne dane dotycz¹ zapa-
leñ zatok pochodzenia wewn¹trzszpitalnego. Fasquelle
i wsp. (1997) opisali 77 incydentów zapalenia nosa i za-
tok u 72 pacjentów hospitalizowanych w latach
1993-1996 w Briançon Hospital Centre, lecz bez po-
dania ogólnej liczby pacjentów hospitalizowanych w tym
okresie. Inne badanie, obejmuj¹ce 20 pacjentów hospi-
talizowanych na oddziale intensywnej opieki chirurgicz-
nej w okresie 1 roku, w tym 10 poddanych intubacji
przeznosowej i 10 poddanych tracheotomii, przeprowa-
dzone zosta³o w celu okreœlenia zale¿noœci miêdzy intu-
bacj¹ przeznosow¹ a wewn¹trzszpitalnym zapaleniem
zatok (Fougeront i wsp. 1990). U 19 z 20 pacjentów
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stwierdzono radiologicznie cechy zapalenia nosa i zatok,
zaœ u ponad po³owy z nich – zapalenie ropne. Zajêcie
zatok by³o zwykle obustronne. Jednak¿e w protokole ba-
dania podano, ¿e zarówno u intubowanych jak i niein-
tubowanych pacjentów stosowano sondê nosowo-¿o³¹d-
kow¹. Równie¿ Dubin i wsp. (1998) oceniali wystêpo-
wanie infekcji zatok u 30 pacjentów poddanych intuba-
cji przeznosowej na oddziale intensywnej opieki chirur-
gicznej w Angers University Hospital Centre. Z 30 ba-
danych pacjentów 93% wykazywa³o zacienienia zatok
w badaniu CT, 17% z nich mia³o widoczny poziom p³y-
nu wskazuj¹cy na zapalenie nosa i zatok. Jedynie 18 pa-
cjentów by³o badanych ponownie w okresie 1 miesi¹ca
po ekstubacji, z których tylko jeden pacjent wykazywa³
kliniczne i radiologiczne cechy zapalenia nosa i zatok.
Jednak¿e nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ma³a liczba badanych osób
oraz fakt, ¿e pacjenci musieli byæ zaintubowani przez
wiêcej ni¿ 5 dni, ogranicza wnioskowanie na podstawie
wyników tych prac. W badaniu przeprowadzonym
w USA (George i wsp., 1998), skumulowana czêstoœæ
wewn¹trzszpitalnych zapaleñ nosa i zatok szacowana
by³a na 7,7% (5,3%-11,1%) na podstawie obserwacji
prowadzonej w ci¹gu jednego roku (1990-1991); wskaŸ-
nik czêstoœci wynosi³ 12 przypadków na 1000 osobod-
ni. Wy³¹czywszy przypadki diagnozowane w ci¹gu
pierwszych 48 godzin hospitalizacji, wskaŸnik czêstoœci
wyniós³ 17,4 (12,0-25,1) przypadków na 1000 osobod-
ni. Jednak¿e do badania prospektywnego w³¹czeni zo-
stali jedynie pacjenci hospitalizowani na oddziale inten-
sywnej opieki medycznej d³u¿ej ni¿ 3 dni. Brano pod
uwagê tylko przypadki diagnozowane jako wewn¹trzsz-
pitalne bakteryjne zapalenie zatok; tak wiêc mieszane
infekcje wielobakteryjne stwierdzane by³y w 80% przy-
padków. Wed³ug wiedzy autorów raportu, we Francji
nie przeprowadzano badañ epidemiologicznych oce-
niaj¹cych powszechnoœæ wystêpowania pozaszpitalnych
infekcji zatok; jedyne dane dostêpne na ten temat po-
chodz¹ z USA.
• Dane z USA

Wed³ug badañ objêtych National Health Interwiew
Survey (Benson, 1998), czêstoœæ wystêpowania przewle-
k³ego zapalenia nosa i zatok w USA wynosi³a w 1995
roku 141,3 na 1000 osób, przy prawie 37 milionach
osób dotkniêtych t¹ chorob¹. Szacowanie to opiera³o siê
na grupie gospodyñ domowych wybranych losowo z po-
pulacji ogólnej; nowa grupa by³a losowana do ka¿dego
z badañ. W badaniach prowadzonych przez National
Center for Health Statistisc (McCaig, 1995) dotycz¹-
cych przepisywania antybiotyków przez lekarzy prakty-
kuj¹cych prywatnie w latach 1985-1992, liczba pry-
watnych wizyt zwi¹zanych z zapaleniem nosa i zatok
w 1992 roku wynosi³a 89 na 1000 pacjentów powy¿ej
15 roku ¿ycia, spoœród tych wizyt 11 na 1000 dotyczy-

³o ostrego zapalenia zatok, zaœ 78 na 1000 – zapalenia
przewlek³ego. Badanie to wykaza³o równie¿, ¿e zapale-
nie zatok by³o pi¹t¹ w kolejnoœci przyczyn¹ przepisy-
wania antybiotyków w ramach praktyki prywatnej
w USA. Dodatkowo Gwaltney i wsp. (1996) oszacowa-
li, ¿e w USA notuje siê rocznie 20 milionów przypad-
ków ostrego bakteryjnego zapalenia nosa i zatok. Ocena
ta opiera³a siê na ekstrapolacji ze œredniej liczby przy-
padków infekcji górnych dróg oddechowych, wynosz¹-
cej 4 na mieszkañca (dane z poprzednich badañ tych
samych autorów) oraz na fakcie, ¿e infekcje te s¹ powi-
k³ane przez ostre bakteryjne zapalenie zatok w 2% przy-
padków. Wed³ug autorów, czêstoœæ infekcji górnych dróg
oddechowych wynosi 1/100, zaœ powik³ania pod posta-
ci¹ ostrego bakteryjnego zapalenia zatok dotycz¹ 1 na
10 z tych przypadków.

Dane z dwóch badañ nad wystêpowaniem zapalenia
nosa i zatok w okresie zwiêkszonej czêstoœci przeziêbieñ
wskazuj¹, ¿e zapalenie zatok pojawia siê w pierwszym
tygodniu przeziêbienia w 57 do 87% przypadków. Jed-
nak¿e rozpoznanie zapalenia zatok oparto jedynie na kry-
teriach radiologicznych. Pierwsze badanie (Gwaltney
i wsp., 1994), obejmuj¹ce 31 m³odych zdrowych osób
bez innych chorób, wykaza³o zmiany radiologiczne wska-
zuj¹ce na zapalenie zatok w 87% przypadków. Autorzy
wykazali równie¿, ¿e 79% pacjentów wykazuj¹cych zmia-
ny radiologiczne powróci³o do zdrowia w ci¹gu 21 dni
bez leczenia antybiotykami. Drugie z badañ (Puhakka
i wsp., 1998), obejmuj¹ce 200 m³odych zdrowych osób
bez innych chorób, wykaza³o u 57% pacjentów zmiany
radiologiczne wskazuj¹ce na zapalenie zatok. Jednak¿e
wszyscy pacjenci w tym badaniu stosowali leki obkur-
czaj¹ce naczynia b³ony œluzowej nosa w ci¹gu pierw-
szych 7 dni przeziêbienia. Ostatecznie, wszyscy pacjen-
ci z radiologicznymi oznakami zapalenia zatok powró-
cili do zdrowia w ci¹gu 21 dni bez stosowania antybio-
tyków. W oparciu o wyniki badañ autorzy obu prac
stwierdzili, ¿e zapalenie zatok zwi¹zane z przeziêbie-
niem by³o prawdopodobnie o etiologii wirusowej.
• Choroby towarzysz¹ce i powik³ania bakteryjnego za-

palenia zatok

Savolainen (1989) obserwowa³ wspó³istniej¹cy aler-
giczny nie¿yt nosa u 25-40% osób z ostrym zapaleniem
zatok szczêkowych oraz u 40-60% pacjentów z zapale-
niem przewlek³ym.

Zapalenie zatok jest równie¿ czêsto zwi¹zane z ast-
m¹. Rossi i wsp. (1994) wykazali, ¿e u 87% osób z ast-
m¹ o ostrym przebiegu wystêpowa³y nieprawid³owe ra-
diogramy zatok. Co wiêcej, stwierdzono trzy razy wiêk-
sze ryzyko hospitalizacji z powodu astmy u dzieci
z nieprawid³owoœciami radiologicznymi w obrêbie za-
tok. Wed³ug Slavin (1997) zapalenie zatok i astma s¹
manifestacj¹ tej samej choroby lub te¿ zapalenie zatok
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jest czynnikiem wyzwalaj¹cym astmê. U dzieci leczenie
zapalenia zatok wydaje siê zmniejszaæ czêstoœæ i nasile-
nie ataków astmy (Slavin, 1997), co sugeruje, ¿e zapale-
nie zatok odgrywa przyczynow¹ rolê w powstawaniu
astmy. Demoly i wsp. (1998) obserwowali to zjawisko
równie¿ we Francji. Wed³ug tych autorów od 40 do 80%
pacjentów z przewlek³ym zapaleniem zatok choruje na
alergiê, a od 30 do 50% pacjentów, zarówno z alergicz-
nym, jak i niealergicznym nie¿ytem nosa, wykazuje nie-
prawid³owoœci w badaniu radiologicznym zatok. Co
wiêcej, autorzy ci oceniali czynniki ryzyka zwi¹zane
z nieprawid³owoœciami zatok w badaniu CT. Dodatni-
mi czynnikami ryzyka by³y: eozynofilia obwodowa lub
w tkankach zatok, podwy¿szony poziom immunoglo-
buliny E (IgE), wiek powy¿ej 50 lat oraz ciê¿ka astma.
Wymienione czynniki wskazywano równie¿ w badaniu
przeprowadzonym jedynie na 80 osobach przez Hoover
i wsp. (1997) w odniesieniu do przewlek³ego zapalenia
nosa i zatok opornego na standardowe leczenie
(antybiotyki, leki zmniejszaj¹ce przekrwienie b³ony œlu-
zowej nosa, kortykosteroidy). Badania te wymagaj¹ jed-
nak¿e ostro¿nej interpretacji, gdy¿ s¹ oparte na po³¹czo-
nych danych obejmuj¹cych ró¿ne postacie kliniczne za-
palenia zatok (infekcyjne, zapalne i alergiczne). Wed³ug
dostêpnej nam wiedzy brak jest badañ dotycz¹cych czê-
stoœci wystêpowania powik³añ po zapaleniu zatok. Jedy-
ne dostêpne dane pochodz¹ z kilku badañ retrospek-
tywnych, w których zestawiono informacje uzyskane
z dokumentacji pacjentów w poszczególnych oddzia³ach
szpitalnych. Jednak¿e tradycyjnie nale¿y wymieniæ ta-
kie powik³ania, jak: zapalenie tkanek miêkkich oczodo³u,
zapalenie opon mózgowych, sepsa, zakrzepica zatoki ja-
mistej, rozprzestrzenianie siê infekcji wewn¹trzczaszko-
wo, zapalenie koœci (Slavin, 1997, Barry i wsp. 21000).

3.2.2.2. Kryteria ekonomiczne

• Koszty bezpoœrednie
Ray i wsp. (1999) próbowali oszacowaæ bezpoœred-

nie koszty leczenia zapalenia zatok w USA, stosuj¹c me-
todê budowania konsensusu Delhi (Moscovice, 1988).
Stwierdzili, ¿e 26,7 milionów wizyt w przychodniach,
pogotowiu i gabinetach prywatnych spowodowanych
by³o zapaleniem nosa i zatok; ponad po³owa tych wizyt
dotyczy³a gabinetów ogólnych. W 1996 roku konsulta-
cje te kosztowa³y s³u¿bê zdrowia 5,8 miliarda dolarów,
z czego 60% przypada³o na leczenie zapalenia zatok,
10% na leczenie towarzysz¹cych chorób i prawie 10%
na leczenie astmy. Wed³ug National Ambulatory Care
Survey w 1992 roku ostre i przewlek³e zapalenie zatok
wymaga³o razy przepisania antybiotyków 13 milionów.

Wed³ug Kaliner i wsp. (1999) w 1992 roku koszty
bezpoœrednie opieki medycznej zwi¹zane z ostrym
i przewlek³ym zapaleniem nosa i zatok wynosi³y 2,4
miliarda dolarów. Szacunki te obejmuj¹ jedynie wydatki

na leczenie szpitalne, wizyty w przychodniach oraz le-
czenie antybiotykami, bez uwzglêdniania kosztów in-
terwencji chirurgicznych.
• Koszty poœrednie

Koszty poœrednie zapalenia nosa i zatok obejmuj¹
zarówno wydatki zwi¹zane z nastêpstwami i powik³a-
niami choroby, poœrednimi kosztami leczenia, jak i stra-
tami wynikaj¹cymi z absencji w pracy. Collins (1997)
stosuj¹c dane zbierane w ramach National Health In-
terwiew Survey (NHIS) ocenia³, ¿e absencja chorobowa
w okresie 1990-1992 z powodu zapalenia zatok wyno-
si³a 73 miliony dni, podczas gdy w okresie 1986-1988
jedynie 50 milionów dni. W roku 1992 nie szacowano
innych poœrednich kosztów zwi¹zanych z zapaleniem
nosa i zatok.

3.2.3. Badania lekarzy ogólnych
Za wzglêdu na brak danych dotycz¹cych zasiêgu

i czêstoœci wystêpowania zapalenia zatok we Francji,
w ci¹gu tygodnia od 10-16 kwietnia 2000 roku prze-
prowadzono badanie przekrojowe na grupie pacjentów
leczonych w prywatnych gabinetach lekarzy pierwsze-
go kontaktu w rejonie Akwitanii (dane niepublikowane
dostarczone przez profesor Salomon, dyrektor INSERM
Unit 330). Podczas tego tygodnia w badaniu bra³o udzia³
16 lekarzy z 33 w³¹czonych do badania. W ramach 1590
zarejestrowanych zg³oszeñ stwierdzono 152 epizody za-
palenia nosa i zatok, co stanowi³o 9,6% badanych przy-
padków. Ka¿dy z lekarzy zdiagnozowa³ œrednio 4,8 przy-
padków zapalenia zatok u doros³ych i 3,7 u dzieci (za-
kresy wynosi³y 0-9 i 0-19 przypadków, odpowiednio
u doros³ych i dzieci). Ekstrapoluj¹c te dane oszacowano,
¿e w Akwitanii ogólna liczba 3520 lekarzy rozpozna³a
w okresie 1 tygodnia zapalenia nosa i zatok u 10-14
tysiêcy doros³ych. Na tej podstawie mo¿na wyznaczyæ
liczbê od 200 000 do 300 000 doros³ych mieszkañców
Francji, u których w ci¹gu tygodnia rozpoznano by za-
palenie zatok.

Jednak¿e szacunki te maj¹ dwa g³ówne ograniczenia
– niewielk¹ bazê danych (w³¹czono jedynie 16 gabine-
tów prywatnych) oraz okres przeprowadzenia badania
(kwiecieñ 2000), charakterystyczny dla reakcji alergicz-
nych, co sugeruje, ¿e otrzymane wyniki badania mog¹
przeceniaæ rzeczywist¹ œredni¹ liczbê diagnozowanych
przypadków w ci¹gu jednego tygodnia.

Inne badanie prospektywne, przeprowadzone przez
Pessey (2001) obejmowa³o 5000 lekarzy ogólnych i ze-
branie 4611 kwestionariuszy. Czêstoœæ rozpoznania sza-
cowano na 7,1% wszystkich pacjentów badanych w mie-
si¹cach zimowych, 65,3% z nich by³y to powik³ania po
wirusowym nie¿ycie nosa (przeziêbienie). Infekcje zê-
bów podejrzewano jedynie w 4,3% przypadków. Roz-
poznania oparte by³y w 99% przypadków na podstawie
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wywiadu (ból i wydzielina z nosa). Wyniki te wskazuj¹
wprawdzie, ¿e poprzednie badania by³y przeszacowane,
jednak¿e potwierdzaj¹ na du¿ej próbie wysok¹ czêstoœæ
rozpoznañ zapalenia nosa i zatok.

Prognozy
Dostêpne dane nie s¹ wystarczaj¹ce do dok³adnego

oszacowania czêstoœci wystêpowania ostrego bakteryjnego
zapalenia nosa i zatok w populacji ogólnej we Francji.
Dane dotycz¹ce ryzyka wyst¹pienia powik³añ oraz bez-
poœrednich i poœrednich kosztów tej choroby s¹ równie¿
nieliczne. By³oby zatem proste, jednak nierozwa¿ne,
przypuszczaæ, ¿e choroba ta jest zbyt ³agodna, aby wy-
magaæ badañ epidemiologicznych lub oceniaj¹cych kosz-
ty vs korzyœci wynikaj¹ce z podjêcia leczenia.

Zapalenie nosa i zatok wystêpuje bardzo czêsto, po-
dejœcie do diagnozowania i leczenia choroby jest bardzo
zró¿nicowane i obejmuje wiele specjalizacji (choroby
infekcyjne, medycynê ogóln¹, otolaryngologiê, pediatriê).
Czynniki te wskazuj¹ na potrzebê poszerzenia naszej
wiedzy i praktyki na tym polu.

Wszystkie zalecenia maj¹ce na celu poprawê opieki
medycznej musz¹ byæ oparte na obiektywnych danych
uwzglêdniaj¹cych oszacowanie i monitorowanie g³ów-
nych wskaŸników epidemiologicznych. Dlatego te¿
powinny zostaæ podjête badania, zmierzaj¹ce do opra-
cowania zaleceñ opartych na medycynie faktów.

3.3. Jakie s¹ czynniki ryzyka bakteryjnego
zapalenia nosa i zatok?

3.3.1. Czynniki predysponuj¹ce
Mimo licznych publikacji opracowywanych przez

ekspertów, wskazuj¹cych na czynniki zwi¹zane z ostrym
zapaleniem nosa i zatok, dowody literaturowe nie s¹ ja-
sno okreœlone (Ogsuthorpe, 1999; Benninger i wsp. 1997;
Lund 1997).

3.3.1.1. Alergia

Mimo ¿e w literaturze wymienia siê alergiê jako
czynnik predysponuj¹cy, zgodnie z wiedz¹ autorów opra-
cowania brak jest publikacji porównuj¹cych czêstoœæ wy-
stêpowania ostrego zapalenia nosa i zatok w populacji
ogólnej i populacji chorych na alergiê. Sugerowano, ¿e
u podstaw zmian zapalnych le¿y czêstsze wystêpowanie
epizodów obrzêku ujœæ zatok (Settipane, 1999), lecz nie
ma obecnie danych na potwierdzenie tej tezy. Alterna-
tywnie sugerowano równie¿, ¿e obrzêk indukowany na
pod³o¿u reakcji alergicznej mo¿e u³atwiaæ zasiedlenie
b³ony œluzowej nosa przez bakterie i wirusy (Fregusson,
1999), lecz ten pogl¹d równie¿ pozostaje w sferze spe-
kulacji. Savolainen (1989) opisywa³ wiêksz¹ czêstoœæ
wystêpowania alergii u pacjentów z ostrym zapaleniem

zatok szczêkowych. Jednak¿e nie stwierdzono istotnych
ró¿nic miêdzy chorymi z alergi¹ i bez alergii w zakresie
liczby przebytych w przesz³oœci epizodów zapalenia nosa
i zatok, patogenu odpowiedzialnego za chorobê czy czasu
trwania zapalenia. Mimo i¿ nadal uwa¿a siê, ¿e alergia
odgrywa istotn¹ rolê, to jednak teza ta wymaga potwier-
dzenia w badaniach prospektywnych i dlatego nie mo¿e
byæ uwa¿ana za definitywny czynnik predysponuj¹cy.

3.3.1.2. Astma

W przeciwieñstwie do wykazanych zale¿noœci miê-
dzy astm¹ i alergicznym nie¿ytem nosa (Lemanske, 1998;
Meltzer, 1998) oraz astm¹ i polipami nosa (Hedman
i wsp., 1999; Korchia i wsp., 1992), zale¿noœæ miêdzy
astm¹ a infekcjami zatok nie zosta³a potwierdzona. Ist-
nieje badanie epidemiologiczne, dotycz¹ce czêstoœci
ostrego bakteryjnego zapalenia nosa i zatok u dzieci i
doros³ych z astm¹ (de Benedictis, 1999; Peters i wsp.
1999). Rossi i wsp. (1994) opublikowali dane, z któ-
rych wynika, ¿e infekcje zatok wystêpowa³y czêsto u osób
z ostr¹ astm¹, lecz nie uwzglêdnili w badaniu grupy kon-
trolnej; co wiêcej zapalenie zatok by³o czynnikiem po-
garszaj¹cym ataki astmy. Tak wiêc dostêpne dane nie s¹
wystarczaj¹ce do okreœlenia, czy osoby z astm¹ s¹ bar-
dziej predysponowane do zachorowania na zapalenia nosa
i zatok w stosunku do osób nie choruj¹cych na astmê
(de Benedictis, 1999; Peters i wsp. 1999). Pomimo to,
infekcje zatok s¹ czêsto brane pod uwagê w analizach
kosztów opieki medycznej nad osobami cierpi¹cymi na
astmê (Halpern i wsp. 2000). Jednoczeœnie astmatycy
powinni byæ badani pod k¹tem chorób nosa/zatok (de
Benedictis, 1999).

3.3.1.3. Infekcje wirusowe

Czêsto wskazywana jest rola infekcji wirusowej w ro-
zwoju bakteryjnego zapalenia nosa i zatok (Klossek,
2000). Puhakka i wsp. (1998) obserwowali czêste prze-
chodzenie infekcji na zatoki, szczególnie zatoki szczê-
kowe, u pacjentów z przeziêbieniem o prawdopodobnej
etiologii rynowirusowej, jednak¿e infekcje bakteryjne
by³y u tych pacjentów bardzo rzadkie. We wszystkich
przypadkach chorzy powracali do zdrowia bez zastoso-
wania antybiotyków. Mimo i¿ badanie to obejmowa³o
jedynie niewielk¹ grupê pacjentów, potwierdza ono po-
gl¹d, ¿e powik³ania bakteryjne u osób z infekcjami wi-
rusowymi górnych dróg oddechowych s¹ rzadkie. Co
wiêcej, Pikaranta i wsp. (1997) potwierdzili, ¿e patoge-
ny wirusowe s¹ czêsto obecne w wydzielinie z zatok
u osób z wirusowym zapaleniem nosa i zatok.

Tuner i wsp. (1992) obserwowali w badaniu MRI
obrzêk b³ony œluzowej zatok zwi¹zany ze zwiêkszon¹
iloœci¹ wydzieliny nosa u wolontariuszy zaka¿onych do-
œwiadczalnie rynowirusami. Te ró¿norodne prace wska-
zuj¹, ze infekcje wirusowe s¹ czêst¹ przyczyn¹ infekcji
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górnych dróg oddechowych oraz, ¿e infekcje wirusowe
odgrywaj¹ rolê w patogenezie bakteryjnych zapaleñ nosa
i zatok, lecz nie by³y w stanie wykazaæ czynnika lub czyn-
ników promuj¹cych nadka¿enie bakteryjne.

3.3.1.4. Niedobory immunologiczne

W zasadzie infekcja HIV nie ma wp³ywu na czê-
stoœæ wystêpowania zapalenia nosa i zatok, je¿eli liczba
limfocytów CD4 pozostaje powy¿ej 200/mm3 (Wut-
zer i wsp., 1995; Lacassin i wsp., 1993). U osób HIV
pozytywnych w czasie chemioterapii poziom bakteryj-
nych zapaleñ nosa i zatok nie wzrasta tak d³ugo, jak d³u-
go utrzymywana jest odpowiednia liczba bia³ych krwi-
nek (Rombaux i wsp., 1997). Z drugiej strony, u pacjen-
tów z pe³noobjawowym AIDS czêstoœæ infekcji zatok
zale¿na jest od poziomu immunizacji, szczególnie liczby
limfocytów CD4+ (Mauer i wsp. 2000; Garcia-Rodri-
guez i wsp. 1999). Wysoki odsetek flory patogenicznej
u tych osób stanowi¹ bakterie Gram-ujemne (Pseudomo-
nas aeruginosa) (Imamura i wsp., 1999). Najwa¿niejszy
czynnik ryzyka stanowi¹ czêstsze w tej populacji inwa-
zyjne grzyby (Drakos i wsp., 1993).

3.3.1.5. Nieprawid³owoœci anatomiczne przewodu
nosowego œrodkowego

Wielu autorów uwa¿a, ¿e nieprawid³owoœci anatomicz-
ne przegrody nosa lub struktur sitowych przewodu noso-
wego œrodkowego s¹ przyczyn¹ lub predysponuj¹ do in-
fekcji nosa i zatok (Kennedy i wsp., 1995; Strammberger,
1990). W rzeczywistoœci przeprowadzono jedynie kilka
badañ porównuj¹cych czêstoœæ wystêpowania nieprawi-
d³owoœci anatomicznych przewodu œrodkowego u osób
zdrowych i osób z ostrym lub przewlek³ym zapaleniem
zatok (Ferrie i wsp. 1991; Klossek, 1993; Yousem i wsp.,
1991). W badaniach tych opierano siê o klinicznie stwier-
dzone istotne zaburzenia (Haapaniemi i wsp., 1995) lub
o nieprawid³owoœci wykazane w badaniu CT (Elami
i wsp., 1997; Jonem i wsp., 1997). Jednak¿e brak jest
niezbitych dowodów, ¿e anatomiczne nieprawid³owoœci
odgrywaj¹ rolê w powstawaniu infekcji zatok.

3.3.1.6. Cukrzyca

Okazjonalnie stwierdzano, ¿e cukrzyca mo¿e byæ
czynnikiem promuj¹cym infekcje zatok ( Jackson 1987,
Klossek, 1988). Jednak¿e brak jest badañ popieraj¹cych
tê tezê.

3.4. Zastosowanie w praktyce ogólnej wytycznych
diagnostycznych i uzgodnionych opinii
w przypadkach podejrzenia ostrego
bakteryjnego zapalenia nosa i zatok

W codziennej praktyce klinicznej kryteria diagno-
styczne ostrego bakteryjnego zapalenia nosa i zatok szczê-

kowych nadal pozostaj¹ kontrowersyjne. Istnieje kilka
prac dotycz¹cych aktualnych kryteriów stosowanych
przez lekarzy rodzinnych w diagnozowaniu ostrego za-
palenia nosa i zatok, opartych na wywiadzie i badaniu
fizykalnym. Zagadnieniom tym poœwiêconych by³o kil-
ka konferencji, maj¹cych na celu wypracowanie konsen-
susów (Brook i wsp., 2000; Low i wsp., 1997; Lund
i wsp., 1997); we wszystkich uczestniczyli eksperci z ró¿-
nych dziedzin medycyny, lecz jedynie w nielicznych-
lekarze ogólni. Co wiêcej, jedynie kilka badañ ocenia³o
oddŸwiêk tych zaleceñ. Czynniki kliniczne, których
poszukuj¹ lekarze ogólni dla postawienia diagnozy za-
palenia nosa i zatok, oceniane by³y w dwóch otwartych
badaniach prospektywnych i jednym badaniu retrospek-
tywnym. W pierwszym badaniu (Ferrand i wsp., 2000)
na próbie uzyskanej od 193 lekarzy rodzinnych anali-
zowano dane kliniczne 755 pacjentów. Najwiêksze zna-
czenie dla rozpoznania mia³y: ból w miejscu charakte-
rystycznym dla zajêtej zatoki, nastêpnie przeczulica
w badaniu palpacyjnym w tej okolicy oraz bóle g³owy.
Ból mia³ najwiêksze znaczenie diagnostyczne, bez wzglê-
du na jego charakterystykê. Istotne znaczenie mia³o rów-
nie¿ po³¹czenie infekcji i objawów nie¿ytu nosa. Obec-
noœæ ropnej wydzieliny wp³ywa³a na rozpoznanie tylko
w 75% przypadków. W diagnozowaniu ostrego zapale-
nia nosa i zatok czêsto brano pod uwagê czas trwania
objawów. Co wiêcej, stany ostre by³y znacznie ³atwiej
rozpoznawane. Natomiast, znaczne trudnoœci sprawia³o
okreœlenie lokalizacji zapalenia zatok.

Drugie badanie prospektywne (Pessey, 2000) obej-
muj¹ce 5000 lekarzy ogólnych potwierdzi³o iston¹ war-
toœæ bólu w diagnostyce ostrego zapalenia zatok, szcze-
gólnie gdy wspó³istnia³ on z ropn¹ wydzielin¹. 65% le-
karzy wykonywa³o rynoskopiê przedni¹, 92% z nich sto-
sowa³o czasami kryteria radiologiczne; badanie radiolo-
giczne by³o tutaj zlecone u 25% pacjentów. Ostatecznie
tylko 12% badanych zosta³o skierowanych do specjali-
stów, co potwierdza dominuj¹c¹ rolê lekarzy ogólnych
w leczeniu chorych na infekcje nosowo-zatokowe we
Francji.

Trzecie retrospektywne badanie (Little i wsp., 2000)
przeprowadzone w USA, potwierdzi³o opisane powy¿ej
kryteria kliniczne jako istotne czynniki predylekcyjne
w diagnostyce zapaleñ zatok oraz niewielk¹ rolê badañ
radiologicznych zatok. Dodatkowym czynnikiem dia-
gnostycznym wyró¿nionym w tym badaniu by³y epizo-
dy zapaleñ nosa i zatok w przesz³oœci.

Podsumowuj¹c, ból – zw³aszcza jednostronny
i wspó³istniej¹cy z infekcj¹ – jest g³ównym objawem sto-
sowanym przez lekarzy ogólnych w rozpoznaniu ostre-
go zapalenia nosa i zatok.
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4. Testy diagnostyczne w ostrym
pozaszpitalnym zapaleniu nosa i zatok
szczêkowych u doros³ych

4.1. Wprowadzenie: aktualna praktyka
Zazwyczaj diagnostyka ostrego bakteryjnego zapa-

lenia nosa i zatok oparta jest na wywiadzie i badaniu
fizykalnym (Kankam, 1997; Lund 1997; Oppenheimer,
1992). U doros³ych infekcje dotycz¹ zazwyczaj zatok
szczêkowych i wystêpuj¹ bez ogólnych objawów zapa-
lenia. Co wiêcej, odpowiedŸ zapalna ró¿ni siê w zale¿-
noœci od tego, czy patogenem jest wirus czy bakteria,
a prawdopodobnie równie¿ zale¿y od gatunku bakterii
(S.pneumoniae, H.influenze, B.catarrhalis), mog¹cych
ró¿niæ siê stopniem zjadliwoœci. Pewne rozpoznanie bak-
teryjnego zapalenia nosa i zatok mo¿e byæ postawione
jedynie w oparciu o posiew p³ynu aspirowanego z zatoki
w przypadku liczby bakterii wynosz¹cej co najmniej 104

kolonii na mililitr (CF U/ml) (Penttila i wsp., 1997;
Ylikoski i wsp., 1989b, Axelsson, 1972). Jednak¿e ze
wzglêdów etycznych nak³ucie zatoki w celach diagno-
stycznych nie powinno byæ wykonywane w gabinetach
lekarzy pierwszego kontaktu. Dotychczas opublikowa-
no wiele praktycznych przewodników maj¹cych popra-
wiæ diagnostykê kliniczn¹ i postêpowanie w ostrym za-
paleniu zatok (Low i wsp. 1997; Gwaltney i wsp. 1995).
Jednak¿e ostatnio publikowane prace (Poole, 1999) pod-
kreœlaj¹ brak przejrzystego i wyczerpuj¹cego opracowa-
nia na ten temat.

Znaczenie testów diagnostycznych (badanie radio-
logiczne, testy mikrobiologiczne, markery zapalenia we
krwi) w diagnostyce ostrego zapalenia nosa i zatok szczê-
kowych u doros³ych zosta³o oszacowane na podstawie
analizy danych z literatury.

4.2. Badania obrazowe

4.2.1. Wprowadzenie
Punkcja zatok szczêkowych z aspiracj¹ p³ynu i po-

siewem jest badaniem standardowym dla identyfikacji
pacjentów z rzeczywistym ostrym bakteryjnym zapale-
niem nosa i zatok. Przydatna by³aby wiedza, czy dla tej
inwazyjnej procedury praktyczn¹ alternatyw¹ mog¹ staæ
siê badania obrazowe (Decreton, 1981; Illum i wsp.
1972). Tomografia komputerowa jest referencyjn¹ me-
tod¹ diagnostyczn¹ w przypadku patologii nosa i zatok.
Jednak¿e rutynowe stosowanie tego badania jest nie-
mo¿liwe ze wzglêdu na wysokie koszty i zbyt du¿¹ dawkê
promieniowania poch³oniêt¹ przez pacjenta. Dostatecz-
n¹ metod¹ dla rozpoznania ostrego zapalenia zatok szczê-
kowych okaza³o siê byæ obrazowanie ultradŸwiêkowe
(Lichtenstein i wsp. 1998). Badanie MRI jest g³ównie

wskazane w skomplikowanych przypadkach, gdy ostra
infekcja rozprzestrzenia siê w obrêbie czaszki (Yousem
i wsp., 1989).

Najwy¿szy stopieñ wiarygodnoœci badañ obrazowych
(poziom 1 – stopieñ A) otrzymywano porównuj¹c oce-
niane testy z wynikiem badania endoskopowego b³ony
œluzowej zatok przynosowych. Ni¿szy stopieñ wiarygod-
noœci (2 poziom – stopieñ B) otrzymywano po porów-
naniu wyniku testu z objawami klinicznymi lub innym
badaniem radiologicznym, z lub bez weryfikacji endo-
skopowej. Tomografia komputerowa sta³a siê procedur¹
referencyjn¹ ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wykonywania
prawid³owych zdjêæ zatok przynosowych o wysokiej roz-
dzielczoœci (Boler i wsp. 1991; Yousem i wsp., 1991;
Lloyd, 1990; Teatini i wsp., 1987). W rezultacie stwier-
dzano zacienienia w zatokach w badaniu CT i MRI
nawet u pacjentów bez objawów choroby (Tarp i wsp.
2000; Gordts i wsp. 1996).

4.2.2. Standardowe badanie radiologiczne
W kilku badaniach poziomu pierwszego (stopieñ A)

(Zaranne i wsp., 1992; Pfleiderer i wsp., 1986; Illum
i wsp., 1972) porównywano standardowe radiogramy
z wynikami badañ endoskopowych. Wykazano w nich,
¿e zdjêcie radiologiczne charakteryzuje siê nisk¹ czu³o-
œci¹ (40-50%) w wykrywaniu poziomu p³ynu w zatoce.
Obecnoœæ p³ynu pozwala na rozpoznanie ostrego zapa-
lenia zatok ze swoistoœci¹ 70-80%, lecz ca³kowite zacie-
nienie zatok mo¿e nasuwaæ inne podejrzenie (Hansen
i wsp., 1995; Burke i wsp., 1994). Badanie drugiego po-
ziomu (stopieñ B rekomendacji) (Druce, 1992) wyka-
za³o, ¿e standardowe zdjêcia rtg w porównaniu z wyni-
kiem CT charakteryzowa³y siê umiarkowan¹ czu³oœci¹
(60%) w odniesieniu do rozpoznania zapalenia zatok.
Co wiêcej niesatysfakcjonuj¹ca by³a powtarzalno¹æ oce-
ny dokonywanej przez dwóch ró¿nych radiologów.

Standardowe badanie obrazowe nie jest zalecane jako
test diagnostyczny w przypadku istotnego podejrzenia
ostrego zapalenia nosa i zatok. Równie¿ nie ma podstaw
do wykonywania tego badania w przypadku, gdy nie po-
wiedzie siê antybiotykoterapia. Nale¿y wówczas powtór-
nie zebraæ wywiad z ukierunkowaniem na cechy kliniczne
choroby, a tak¿e pobraæ treœæ z przewodu nosowego œrod-
kowego lub rozwa¿yæ wykonanie punkcji aspiracyjnej
zatok. Dlatego te¿ traci na znaczeniu pytanie o liczbê
zdjêæ, które powinny byæ zalecane w niepowik³anych
przypadkach.

4.2.3. Tomografia komputerowa (CT) oraz
magnetyczny rezonans j¹drowy (MRI)

Mimo i¿ CT jest jedn¹ z wa¿niejszych metod obra-
zowych stosowanych w rozpoznawaniu chorób zapalnych
zatok (przewlek³e zapalenie zatok) (Klossek, 1999; Braun
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i wsp., 1997b), ¿aden z autorów nie zaleca tej metody
jako testu pierwszego rzutu w diagnozowaniu niepowi-
k³anych ostrych zapaleñ nosa i zatok szczêkowych (Osgu-
thorpe, 1999; Benninger i wsp., 1997; Lindbaek i wsp.,
1996; Gwaltney i wsp., 1995). Odwrotnie – skany CT
s¹ niezaprzeczalnie u¿yteczne w ocenie powik³anego za-
palenia nosa i zatok (Mortimore, 1999), szczególnie przy
powik³aniach oczodo³owych (Barry i wsp. 2000) i po-
dejrzeniu zapalenia zatoki klinowej (Clary i wspo. 1992)
(tabela II).

CT, oszacowano czu³oœæ tego testu na 67%, a swoistoœæ na
87%. Ten poziom czu³oœci jest akceptowalny na oddzia-
³ach dla przewlekle chorych ze wzglêdu na problem trans-
portu pacjentów, lecz nie popiera przekonania o jego przy-
datnoœci jako rutynowego badania w praktyce ogólnej.

Podsumowuj¹c, ostre niepowik³ane zapalenie nosa
i zatok szczêkowych wystêpuj¹ce g³ównie jednostronnie,
jak opisano wczeœniej, u doros³ych nie wymaga badañ
radiologicznych. Standardowe badanie rtg ma nisk¹ czu-
³oœæ; badanie CT powinno byæ ograniczone do przy-
padków powik³anych lub obejmuj¹cych zapalenia zato-
ki klinowej; rola USG w lecznictwie ambulatoryjnym
nie zosta³a potwierdzona.

4.3. Badanie bakteriologiczne

4.3.1. Wprowadzenie
Rozpoznanie niepowik³anego pozaszpitalnego zapa-

lenia nosa i zatok szczêkowych oparte jest g³ównie na
danych klinicznych; badania mikrobiologiczne s¹ w tej
sytuacji rzadko wykonywane. S¹ one zlecane w przy-
padku braku poprawy po zastosowaniu leczenia pierw-
szego rzutu, w zaostrzeniach, nawrocie choroby lub za-
paleniu przewlek³ym, a tak¿e podczas zabiegów chirur-
gicznych oraz w badaniach klinicznych i epidemiolo-
gicznych. Badanie to jest równie¿ wykonywane u pew-
nego rodzaju pacjentów, w tym u osób z upoœledzon¹
funkcj¹ uk³aduimmunologicznego, pacjentów oddzia³ów
dla przewlekle chorych, osób z posocznic¹ czy z zaka-
¿eniem grzybiczym zatok (Verschraegen, 1998).

4.3.2. Prawid³owa flora czêœci nosowej gard³a
Prawid³owa flora bakteryjna obejmuje koagulazo-

ujemne gronkowce, corynebacteriae i beztlenowe Pro-
pionibacetrium acnes (Axelsson, 1973). Enterobakterie,
Haemophilus sp., S pneumoniae, meningokoki, pacior-
kowce i inne patogenny stwierdzano u mniej ni¿ 3%
zdrowych osób ( Jousimies-Somer i wsp., 1989; Yliko-
ski i wsp., 1989a). Wszystkie te wyniki zosta³y otrzy-
mane z wymazu tylnych jam nosa. Obserwowano ró¿-
nice zale¿ne od wieku, co wykazano w badaniu czêstoœci
wystêpowania tych bakterii przeprowadzonym przez
Bergogne-Bérézin i wsp. (1994), opartym na przegla-
dzie wymazów z gard³a od 645 pacjentów. U dzieci i do-
ros³ych najczêœciej stwierdzano H. influence i bezobja-
wowe nosicielstwo S. aureus. Enterobakterie znacznie
czêœciej wystêpowa³y u osób starszych (powy¿ej 65 roku
¿ycia), co potwierdzono równie¿ w innych badaniach
(Sveinbjornsdottir i wsp., 1991; Valenti i wsp., 1978).
Jednak¿e prawid³owa flora górnych dróg oddechowych
zawiera wiêkszy odsetek bakterii beztlenowych ni¿ tle-
nowych. Najczêstszymi organizmami, zarówno komen-
salami jak i patogennami, s¹ Prevotella sp., Fusobacte-
rium sp i Peptostreptococcus sp. (Brook, 1987). Ten

Tabela II. Znaczenie badania tomografii komputerowej (CT) w diagnostyce infekcji
nosa i zatok u doros³ych z prawid³ow¹ funkcj¹ uk³adu immunologicznego

CT jest przydatne dla:

• Rozpoznania w przypadkach bez powik³añ?
Zapalenia zatoki szczêkowej nie
Zapalenia zatoki czo³owej nie
Zapalenia zatoki klinowej tak
Zapalenia zatoki sitowej nie

• Rozpoznania w przypadkach, gdy podejrzewane s¹ powik³ania?
Oczne tak
Wewn¹trzczaszkowe tak

• Precyzyjnego okreœlenia choroby zatok w przypadku s³abej odpowiedzi na
zastosowane leczenie

Zatoki szczêkowej nie
Zatoki czo³owej tak
Zatoki klinowej tak

MRI jest koniecznym badaniem dodatkowym, poza
CT, w przypadku rozprzestrzeniania siê infekcji we-
wn¹trzczaszkowo (Deski i wsp., 1999; Jonem i wsp.,
1995), szczególnie przy podejrzeniu etiologii grzybi-
czej (Yousem, 1993; Yousem i wsp., 1989).

4.2.4. Ultrasonografia
Wartoœæ badania ultrasonograficznego zatok (USG),

rzadko stosowanego w praktyce ogólnej, wymaga oceny
(Van Duijn i wsp., 1992). Wed³ug nielicznych autorów
wyniki USG nie odbiegaj¹ od wyników endoskopowych
(Beuer i wsp., 1983) oraz s¹ u¿yteczne w szczególnych
okolicznoœciach (dzieci, kobiety w ci¹¿y) (Tiedjen i wsp.
1998; Karantanas, 1997). Jednak¿e czu³oœæ badania USG
oceniana przez lekarzy ogólnych w stosunku do punkcji
zatok wynosi³a 61%, zaœ swoistoœæ 53% (Laine i wsp.,
1998) potwierdzaj¹c, ¿e dok³adnoœæ tej metody, jeszcze
nie wystandaryzowanej, jest zale¿na od operatora wyko-
nuj¹cego badanie (Savolainen i wsp., 1997b). We Fran-
cji i innych krajach badanie USG by³o oceniane
w aspekcie przydatnoœci w diagnostyce ostrego szpital-
nego zapalenia zatok szczêkowych. Diagnoza oparta by³a
na zasadzie korelacji objawów z zamkniêciem zatoki
szczêkowej, badanej przezszczêkowo od strony przed-
niej (w tym miejscu koœæ jest cieñsza). W badaniu na
poziomie 2 (stopieñ rekomendacji B) (Lichtenstein
i wsp., 1998), porównuj¹c wynik USG w stosunku do
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rozk³ad ró¿ni siê w zale¿noœci od wieku i licznych czyn-
ników zewnêtrznych, takich jak przyjmowanie antybio-
tyków, œrodowisko ¿ycia i zanieczyszczenia (Gehenno
i wsp., 1995).

4.3.3. Prawid³owa flora przewodu nosowego
œrodkowego

W badaniach wykonanych we Francji, oceniaj¹cych
florê bakteryjn¹ obecn¹ w przewodzie œrodkowym nosa,
pobrano endoskopowo próbki od 139 osób w wieku po-
wy¿ej 16 lat (Klossek i wsp., 1996). Bakterie wyhodo-
wano w 80% kultur (91 przypadkowych bakterii, 4 œci-
œle beztlenowe i 18 mieszanych tlenowo-beztlenowych).
Do normalnej flory bakteryjnej skóry nale¿a³y koagu-
lazoujemne gronkowce, corynebacteriaceae, P. acnes i Pep-
tostreptococcus sp. (dominuj¹ce organizmy w 27 z 29
kultur bakteryjnych by³y œciœle beztlenowe). U 12,6% osób
stwierdzono bezobjawowe nosicielstwo S. aureus. W póŸ-
niejszym badaniu (Nadel i wsp., 1999) w wymazach po-
branych endoskopowo z przewodu œrodkowego nosa u 25
zdrowych osób potwierdzono obecnoœæ koagulazoujem-
nych gronkowców oraz Propionibacterium sp.

4.3.4. Prawid³owa flora zatoki szczêkowej
Nadal trwa dyskusja, czy zatoki szczêkowe u zdro-

wych osób s¹ sterylne. Mimo ¿e od dawna dominuje
pogl¹d, ¿e zatoki s¹ sterylne (Su i wsp., 1983), to jed-
nak niektórzy autorzy stwierdzili, ¿e s¹ one skolonizo-
wane przez bakterie ( Jiang i wsp., 1999; Brook, 1981).
Te rozbie¿ne dane s¹ czêœciowo wynikiem ró¿nych wa-
runków badania, w³¹czaj¹c w to charakterystykê pacjen-
ta, metodê pobierania próbek i pod³o¿e do hodowli bak-
terii. Pomimo to zadziwia opinia, ¿e otwarte jamy po³¹-
czone ze œrodowiskiem zewnêtrznym, nie mia³yby rezy-
duj¹cej flory bakteryjnej przeniesionej przez inhalowa-
ne cz¹stki. Bakterie te, ulokowane w b³onie œluzowej za-
toki, s¹ prawdopodobnie czynnie usuwane dziêki ruchom
rzêsek w kierunku jam nosa. Dlatego prawdopodobne
jest, ¿e w zatokach szczêkowych bytuj¹ bakterie, któ-
rych rodzaj i rola pozostaj¹ jednak nadal przedmiotem
kontrowersji.

4.3.5. Gatunki bakterii w ostrym zapaleniu
zatok i nosa
• Aspiracja wydzieliny z nosa

Jak dot¹d jest to najbardziej kontrowersyjna metoda
pobierania materia³u do badañ. Korelacja z materia³em
pobranym w czasie nak³ucia zatoki wynosi 65%. Próbki
pobrane z powierzchni przedsionka nosa lub nosogard³a
s¹ nieodpowiednie z powodu zanieczyszczenia flor¹
bakteryjn¹ tych okolic.
• Pobieranie materia³u podczas endoskopii z przewo-

du nosowego œrodkowego za pomoc¹ wymazu waci-
kiem lub technik¹ aspiracyjn¹.

Stosowano pobieranie materia³u za pomoc¹ mikro-
wacików (Galgiswab Pasteur®) pod kontrol¹ endosko-
pow¹; wyniki wykazywa³y dobr¹ korelacjê (70%) z ba-
daniami aspiratu z zatoki (Klossek i wsp. 1998a). Co
wiêcej, technika pobierania wymazów zosta³a uwiary-
godniona na modelu eksperymentalnym w przebiegu
ostrego zapalenia nosa i zatok szczêkowych u królików
(Veidya i wsp., 1997). Endoskopowa aspiracja wydzie-
liny przeprowadzana jest przez miêkki cewnik z dopa-
sowan¹ ma³¹ strzykawk¹, po podaniu w razie potrzeby,
roztworu soli (100 ml). Wed³ug Bridger (1980) ryzyko
zanieczyszczenia pobieranej treœci jest niewielkie: 2,1%,
wy¿sze przy irygacji (Chow i wsp., 1992). Stwierdzono
wysok¹ korelacjê miedzy flor¹ wyhodowan¹ z materia³u
z przewodu nosowego œrodkowego i zatoki szczêkowej
(83%) oraz zatok sitowych (80%) (Axelsson, 1973; Oro-
bello i wsp., 1991). Dane te pochodz¹ g³ównie od cho-
rych na przewlek³e zapalenie zatok. W ostatnich bada-
niach (Brook i wsp., 1997) równie¿ porównywano dane
bakteriologiczne otrzymane w badaniu endoskopowym
z badaniem aspiratu z zatoki szczêkowej. Stwierdzono
podobny zakres mikroorganizmów, lecz ró¿ne ich stê¿e-
nia.
• Punkcja ig³owa aspiracyjna

Badanie t¹ technik¹ jest przeprowadzane w znieczu-
leniu miejscowym. P³yn jest usuwany przez bezpoœred-
ni¹ aspiracjê lub, jeœli jest to konieczne, po wprowadze-
niu do zatoki 1-2 ml soli fizjologicznej (lub p³ynu Rin-
gera). Aspirat jest nastêpnie wstrzykiwany do pod³o¿a
transportowego dla bakterii beztlenowych (sta³e pod³o-
¿e Portagerm® lub p³ynne TGV®) (Verschraegen, 1998;
Wald, 1998).
• Punkcja ig³owa aspiracyjna

Jedynie bezpoœrednia aspiracja zawartoœci zatoki
(Penttila i wsp., 1997) lub, je¿eli to konieczne, aspiracja
treœci po podaniu 1-2 ml soli fizjologicznej, pozwala na
okreœlenie szczepów bakteryjnych etiologicznie zwi¹za-
nych z infekcj¹. Ta inwazyjna technika diagnostyczna
jest zarezerwowana dla niezwykle ciê¿kich przypadków
(szczególnie z podejrzeniem rozprzestrzeniania siê za-
ka¿enia wewn¹trz czaszki), w których empiryczna an-
tybiotykoterapia jest nieskuteczna, u pacjentów z nie-
doborami immunologicznymi i przypadków wewn¹trz-
szpitalnego zapalenia nosa i zatok (Gwaltney, 1992).

4.3.6. Metody laboratoryjne – system kontroli
jakoœci

4.3.6.1. Pobieranie próbek

Otrzymanie informacji diagnostycznej mo¿liwej do
zinterpretowania zale¿y od jakoœci i odpowiedniej
procedury pobrania próbki. Nawet próbki otrzymane
z najwiêksz¹ dba³oœci¹ s¹ bezu¿yteczne, je¿eli nie po-
chodz¹ z miejsca objêtego infekcj¹. Nale¿y równie¿ mieæ
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na uwadze potencjalne zanieczyszczenie próbki przez
florê bakteryjn¹ z nosogard³a. Akceptowana jest aspira-
cja (mikrokateter) lub pobranie wacikiem (Galgiswab®)
z przewodu nosowego œrodkowego pod kontrol¹ endo-
skopu. Punkcja zatoki jest tzw. standardem referencyj-
nym. Jednak¿e czêsto nie jest przestrzegane odka¿enie
jamy nosa przed punkcj¹ (Westergren i wsp., 1998). Co
wiêcej, obecnie nie istnieje standaryzowana metoda od-
ka¿ania. Jedn¹ z proponowanych metod jest pobranie
próbki kontrolnej z przedsionka nosa, nastêpnie 20 mi-
nutowe p³ukanie jam nosa Betadyn¹ (zawieraj¹c¹ jody-
nê) i pobranie drugiej próbki kontrolnej (Romby i wsp.,
1994). Niektórzy autorzy proponuj¹ wykonywanie
punkcji przez dó³ nadk³owy (Georgie i wsp., 1998), lecz
nie wp³ywa to na wiarygodnoœæ wyniku. Niezale¿nie od
stosowanej metody, nastêpuj¹ce standardy procedury po-
winny zawsze byæ przestrzegane:
- otrzymanie odpowiedniej objêtoœci materia³u,
- identyfikacja materia³u i upewnienie siê, ¿e jest on

transportowany w hermetycznie zamkniêtym po-
jemniku (aby unikn¹æ zanieczyszczenia),

- ca³kowite zanurzenie katetera czy wacika w pod³o-
¿u transportowym,

- przetransportowanie materia³u tak szybko, jak to
mo¿liwe; je¿eli trwa ponad godzinê, konieczne jest
stosowanie pod³o¿a transportowego,

- przechowywanie pobranego materia³u w tempera-
turze pokojowej

- nie zaleca siê przechowywania materia³u w lodów-
ce: bakterie beztlenowe i Haemophilus sp. s¹ wra¿-
liwe na zimno.

4.3.6.2. Metody hodowli i identyfikacja szczepów

Jedn¹ z trudnoœci w interpretacji wyników jest fakt,
¿e próbki czêsto wykazuj¹ cechy infekcji mieszanej.
• Badanie bezpoœrednie (pod mikroskopem) próbek na

szkie³ku w 90% przypadków pozwala na postawienie
wstêpnej diagnozy ( Jousimies-Somer i wsp., 1988b).
Metoda ta, choæ czêsto niedoceniana, pozwala na we-
ryfikacjê obecnoœci i liczebnoœci komórek (leukocy-
tów) i bakterii. Oznakami infekcji s¹ obecnoœæ ropy
i liczba bakterii.

• Próbki s¹ zaszczepione na pod³o¿u, jakim jest ko-
lumbijski agar z krwi¹ (jedna p³ytka inkubowana
w atmosferze tlenowej, druga w beztlenowej) oraz na
agarze czekoladowym Polyvitex (inkubowany w 10%
CO2). W przypadku infekcji, liczba izolowanych bak-
terii wynosi od 105 do 108 CFU/ml. Powrót do zdro-
wia po terapii antybiotykami wi¹¿e siê z wysteryli-
zowaniem materia³u lub 4 do 6-log zmniejszeniem
wyjœciowej liczby bakterii (Sched i wsp., 1986; Ha-
more i wsp., 1979). W przypadku opornoœci lub prze-
rwania leczenia, patogen stwierdzony na pocz¹tku jest

obserwowany w powtórnych posiewach (Savolainen
i wsp., 1989a; Savolainen i wsp.,1987; Hamory i wsp.,
1979). Wymienieni wy¿ej autorzy uwa¿aj¹, ¿e stê-
¿enie 103 CFU/ml jest graniczne, poni¿ej którego
wynik mo¿na uznaæ za zanieczyszczenie rezyduj¹c¹
flor¹ bakteryjn¹ (Savolainen i wsp.,1989a; Jousimies-
Somer i wsp.,1988a; Savolainen i wsp.,1987). S. au-
reus jest uznawany za patogen, je¿eli jest jedynym
izolowanym gatunkiem oraz jest obecny w stê¿eniu
powy¿ej 103 CFU/ml ( Jousimies-Somer i wsp.,
1988a), jakkolwiek taki wynik mo¿e byæ równie¿
uzyskany u zdrowego nosiciela. Posiew wymazu z nosa
pozwala wykluczyæ tê sytuacjê. Bakteriami stwierdza-
nymi w wydzielinie ropnej (80% przypadków) s¹
g³ównie H. influence (57% przypadków), S. pneu-
moniae (29%). S. pyogenes, B. catarrhalis, a œcis³e bez-
tlenowce s¹ izolowane maksymalnie w 12% przypad-
ków. Inne bakterie (13%) s¹ wykrywane w niskich
stê¿eniach (<103 CFU/ml), zwykle w po³¹czeniu
z istotnym patogenem ( Jousimies-Somer i wsp.,
1988b). Wszystkie pobrane próbki powinny byæ
poddane hodowli, nawet je¿eli nie maj¹ cech ropy,
gdy¿ w 42% takich próbek wykrywano H. influence
( Jousimies-Somer i wsp., 1988b). Jednak¿e posiewy
zawieraj¹ce jedynie paciorkowce s¹ zawsze trudne do
interpretacji, zw³aszcza w odniesieniu do przyczyno-
wej roli w patogenezie infekcji zatok. Tak wiêc stê¿e-
nia graniczne musz¹ byæ ró¿ne w zale¿noœci od kon-
tekstu choroby i stwierdzanego mikroorganizmu.
W praktyce na infekcjê zatok wskazuj¹ nastêpuj¹ce

kryteria bakteriologiczne: ropna wydzielina w badaniu
makroskopowym, obecnoœæ neutrofilów i bakterii lub
dodatni wynik posiewu wykazuj¹cy jeden lub wiêcej
dominuj¹cych mikroorganizmów w liczbie powy¿ej 104

CFU/ml – uznawanej zwykle za punkt graniczny.

4.3.7. Proponowany system punktowy dla
interpretacji wyników posiewu

O dodatnim wyniku badania œwiadcz¹: stopieñ za-
nieczyszczenie próbki rop¹ wyra¿ony w 4. stopniowej
skali, obecnoœæ patogenu w badaniu bezpoœrednim i licz-
ba bakterii przekraczaj¹ca 104 CFU/ml. Zaproponowa-
no równie¿ indeks porz¹dkuj¹cy bakterie pod k¹tem ich
patogennoœci w infekcjach zatok (tabela III).

W proponowanym innym systemie punktowym za-
stosowano kombinacjê dwóch kryteriów: wyników ba-
dania bezpoœredniego oraz identyfikacji gatunku bakte-
rii (tabela IV). Najlepiej gdyby skala ta oparta by³a na
danych cytologicznych i bakteriologicznych. Wed³ug
autorów opracowania nie opublikowano jednak dotych-
czas w literaturze takiego systemu punktacji.
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4.3.8. Przyczyny infekcyjne zapalenia zatok
i nosa

4.3.8.1. Ostre pozaszpitalne zapalenie zatoki
szczêkowej i nosa

Wiêkszoœæ dostêpnych danych bakteriologicznych
pochodzi z badañ treœci aspirowanej z zatoki. Wiêcej
ni¿ jeden szczep/próbkê izolowano doœæ czêsto; jeden,
dwa lub trzy szczepy bakteryjne stwierdzono odpowied-
nio w 55%, 10% i 1% przypadków. Ujemne wyniki po-
siewu w przypadku zapalenia nosa i zatok równie¿ s¹
czêste (25-30% przypadków, ze wzrostem do 55% w ba-
daniu pop³uczyn z nosa) (Axelsson, 1973). Dodatnie
wyniki posiewu s¹ rzadkie w grupie kontrolnej (10-15%).
U doros³ych patogenem najczêœciej wywo³uj¹cym po-
zaszpitalne zapalenia nosa i zatok jest S. pneumoniae
i bezotoczkowy H. influenzae (Wald, 1998; Axelsson,
1973) (tabela V). Wystêpuj¹ równie¿ B. catarrhalis, pa-

ciorkowce oraz beztlenowce. Wymienione cztery pato-
geny, poza beztlenowcami, obejmuj¹ 92% spoœród
wszystkich spotykanych ( Jousimies-Somer i wsp.,
1988a). Dane dotycz¹ce beztlenowców s¹ wysoce
sprzeczne; niektórzy autorzy wykrywaj¹ je w 50% przy-
padków (Brook i wsp., 2000; Brook i wsp., 1996a), pod-
czas gdy wiêkszoœæ ostatnio publikowanych badañ oce-
nia ich czêstoœæ jako bardzo nisk¹ (Siegert i wsp., 2000;
Gawaltney i wsp., 1997; Pessey i wsp., 1996). Entero-
bakterie wystêpuj¹ czêœciej w przypadku przewlek³ego
i nawracaj¹cego zapalenia nosa i zatok. Gronkowce ko-
agulazoujemne wystêpuj¹ na ogó³ rzadko ( Jousimies-
Somer i wsp. 1988a). Beztlenowce (Prevotella sp.,
Fusobacterium sp. i Peptostreptococcus sp.) s¹ ³¹czone
z przewlek³ym zapaleniem nosa i zatok, lecz wystêpuj¹
równie¿ w ostrym zapaleniu zêbopochodnym. Za po-
tencjalny czynnik etiologiczny uwa¿any jest równie¿
C. pneumoniae, choæ jego obecnoœæ w pobieranych prób-
kach nie jest dostatecznie udokumentowana. Wirusy
(rynowirusy, Myxovirus influenca, Paramyxovirus pa-
rainfluenza i adenowirusy) znaleziono w 15% przypad-
ków, z wspomnianymi powy¿ej bakteriami (wykryto
przeciwcia³a) i bez nich (Bridger, 1980). W przypadku
zêbopochodnych zapaleñ zatok stwierdza siê czêsto in-
fekcje mieszane, z obecnoœci¹ streptokoków,  bakterii bez-
tlenowych i pa³eczek Gram-ujemnych (Bertrand, 1997).

4.3.8.2. Choroby obci¹¿aj¹ce

Predysponowane do zaka¿eñ grzybiczych, czêsto
o inwazyjnym przebiegu, s¹ osoby z cukrzyc¹ lub nie-
doborami immunologicznymi (bia³aczka, guzy lite,
leukopenia gor¹czkowa), leczone immunosupresyjnie
lub u których wystêpuj¹ niedobory odpowiedzi komór-
kowej. Aspergillus sp. jest g³ównym patogenem u osób
z zaburzeniami immunologicznymi, podczas gdy u pa-
cjentów z cukrzyc¹ spotyka siê czêœciej zaka¿enia Mucor
sp. Izolowano równie¿ Candida sp. (Wald, 1998).
U osób z w³óknieniem pêcherzykowatym stwierdzano
P. aeruginosa, H. influenzae, paciorkowce i bakterie
atypowe (April, 1999; Rriglia i wsp., 1993; Cuyler,
1989). U osób po przeszczepach stwierdzano du¿¹ czê-
stoœæ wystêpowania zapaleñ nosa i zatok (26-37% po
przeszczepach serca, 4% – nerek, 30% po przeszczepie
szpiku kostnego) oraz dodatnie posiewy z obecnoœci¹
bakterii charakterystycznych dla zaka¿eñ szpitalnych, jak
pa³eczki Gram-ujemne (Pseudomonas sp), ziarniniaki
Gram-dodatnie i dro¿d¿e. Dlatego te¿ u tych pacjen-
tów ocena mikrobiologiczna ma podstawowe znaczenie.

Tabela III. Prawdopodobieñstwo patogenicznoœci ró¿nych czynników infekcyjnych
w udokumentowanych zapaleniach nosa i zatok: proponowany system oceny

Czynnik infekcyjny Stopieñ patogenicznoœci

S. pneumoniae, H. influenzae, B. catarrhalis, S. pyogenes 5+

Fakultatywne bakterie Gram-ujemne i bakterie 4+
œciœle beztlenowe > 103 CFU/ml

Gram-dodatnie beztlenowce oprócz P. acnes > 105 CFU/ml 3+

P. acnes >106 CFU/ml 2+

S. aureus jako szczep izolowany w stê¿eniu >105 CFU/ml +

Gronkowce jako szczep izolowany w stê¿eniu >105 CFU/ml 0 lub
lub z corynebacterium + je¿eli szczep izolowany?

Tabela IV. Ocena bakteriologiczna na podstawie bezpoœredniego badania
preparatu oraz identyfikacji bakterii patogennych

Punktacja

Leukocyty (w polu widzenia):
Brak 0
Nieliczne (<10) 2
Liczne (10<x>25) 4
Bardzo liczne (>25) 6

Bakterie
Oznaczane iloœciowo w badaniu bezpoœrednim na + do +++ 1-3
Dodatni posiew +++ 1
Po³¹czenie S. pneumoniae lub H. influenzae z beztlenowcami 1

Gatunki:
S. pneumoniae 3
H. influenzae 3
Beztlenowce 3
Streptococcus sp. / Moraxella sp. 2
Beztlenowce Gram-dodatnie 2
Enterobakterie / Pseudomonas sp. 1
S. aureus / B.catarrhalis 1
Koagulazoujemne paciorkowce / corynebacteria 0
Propionibacterium acnes 0

Ostateczna punktacja bakteriologiczna
0-3 Brak infekcji*
4-6 Infekcja prawdopodobna
7-13 Infekcja pewna

* chyba, ¿e wskazuje na ni¹ dodatni wynik posiewu
Wed³ug Gehanno i wsp., Med. Mal Inf 2000

Tabela V. Epidemiologia bakteryjnego zapalenia zatoki szczêkowej

Perssey, 2000 Par, 1998 Gehanno, 1996

Liczba pacjentów pacjentów 200* 123** 284
S. pneumoniae 36 35 25,4
H. influenzae 29,5 32,5 37,5
B. catarrhalis 10,5 11,2 11,2
S. aureus 8 16,3 13,8
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Podsumowuj¹c, poniewa¿ punkcja zatok jest niemo¿-
liwa do wykonywania w codziennej praktyce, w wiêk-
szoœci przypadków w postawieniu rozpoznania mo¿e byæ
pomocna ocena wymazu z przewodu nosowego œrodko-
wego pobranego pod kontrol¹ endoskopu (Vogan i wsp.,
2000; Nadel i wsp., 1999; Klossek i wsp., 1998). Je¿eli
podejmuje siê decyzjê o wykonaniu nak³ucia zatok, wska-
zane jest wczeœniejsze odka¿enie przewodów nosowych
antyseptykiem (povidone-jodine: Betadine, Isodine,
Traumasept i inne), choæ nie jest ono ³atwe ani ca³kowi-
cie efektywne. Wyizolowanie w posiewie koagulazoujem-
nych gronkowców, maczugowców oraz P. acnes wskazu-
je na zanieczyszczenia próbki.

Bardzo pomocne w diagnozowaniu bakteryjnej in-
fekcji zatok jest ogl¹danie komórek ropy pod mikrosko-
pem oraz okreœlenie patogenów w badaniu bezpoœred-
nim. Istotne jest wyizolowanie w posiewie bakterii
(S. pneumoniae, H. influenzae, paciorkowce grupy A,
B. catarrhalis, pa³eczki Gram-ujemne oraz bakterie bez-
tlenowe) w stê¿eniu powy¿ej 103 CFU/ml. W przy-
padku innych rodzajów bakterii nie okreœlono dot¹d stê-
¿eñ znamiennych, szczególnie odnosi siê to do S. aureus,
którego obecnoœæ jako izolowanego szeregu oraz wyso-
kie stê¿enia s¹ trudne do interpretacji.

4.4. Niebakteriologiczne badania krwi w
diagnozowaniu ostrego zapalenia nosa
i zatok u doros³ych

Niewiele jest danych na ten temat. W codziennej
praktyce badania krwi s¹ rzadko zlecane w diagnostyce
zapaleñ nosa i zatok. Jednak¿e istniej¹ badania porów-
nuj¹ce wartoœci diagnostyczne tych testów w stosunku
do badañ bakteriologicznych lub kryteriów radiologicz-
nych (Savolainen i wsp., 1997a; Lindbaek i wsp., 1996b;
Hansen i wsp., 1995; Soderstrom i wsp., 1991).

Lindbaek i wsp. (1996b) oraz Savolainen i wsp. po-
równywali stê¿enie CRP, OB oraz liczbê neutrofilów
miêdzy osobami z potwierdzonym bakteryjnym zapa-
leniem nosa i zatok (punkcja zatoki z badaniem bakte-
riologicznym i/lub CT) oraz osobami bez zapalenia nosa
i zatok, lecz z objawami infekcji górnych dróg oddecho-
wych. Badania przeprowadzono na wystarczaj¹co du-
¿ych grupach osób (176 oraz 201 pacjentów, odpowied-
nio w obu badaniach). Ustalono, ¿e CRP nie by³o istot-
ne w wykrywaniu infekcji Heamophilus sp. i B. catarr-
halis. Jednak¿e wysoki poziom CRP (>40 mg/l) by³ wy-
soce charakterystyczny dla infekcji nosa i zatok wywo³a-
nych przez S. pneumoniae i S. pyogenes.

Prace Hansen i wsp. (1995) oraz Soderstrom i wsp.
(1991) nie by³y w³¹czone do analizy ze wzglêdy na b³ê-
dy metodologiczne.

Tabela VI. Koszty badañ dodatkowych

Standardowe zdjêcie rtg w 4 projekcjach 267 FF 40,70 Euro
Skan CT standardowy 890 FF 132,63 Euro

o podwy¿szonej rozdzielczoœci 954 FF 145,44 Euro
MRI 1940 FF 295,75 Euro
Badanie USG nosowo-zatokowe 252 FF 38,42 Euro
Badanie bakteriologiczne 176 FF 26,83 Euro
OB 14 FF 2,13 Euro
Bia³ko C-reaktywne 70 FF 10,67 Euro
Liczba komórek krwi 70 FF 10,67 Euro

Zatem mo¿na stwierdziæ, ¿e markery zapalenia ozna-
czane w surowicy krwi (CRP, OB, liczba neutrofilów)
nie s¹ wystarczaj¹co swoiste by s³u¿yæ jako kryteria dia-
gnostyczne ostrego bakteryjnego zaplenia nosa i zatok
u doros³ych w rutynowej praktyce lekarskiej.

4.5. Podsumowanie
Wobec braku wytycznych i w obliczu licznych kon-

trowersji dotycz¹cych etiologii, diagnostyki oraz lecze-
nia ostrego zapalenia nosa i zatok, autorzy opracowania
próbowali oszacowaæ przydatnoœæ dostêpnych badañ do-
datkowych dla rozpoznawania ostrych pozaszpitalnych
infekcji zatok szczêkowych.

Standardowe badanie rtg nie jest zalecane w niepowi-
k³anych przypadkach ostrego zapalenia nosa i zatok ze
wzglêdu na nisk¹ czu³oœæ, stosunkowo wysokie koszty
(tabela VI) oraz eksponowanie pacjentów na promie-
niowanie jonizuj¹ce. Badanie USG, oceniane g³ównie
w diagnostyce chorób zatoki szczêkowej, nie powinno
byæ stosowane jako badanie alternatywne dla zdjêæ rtg,
je¿eli nie ma szczególnych wskazañ. Badanie CT po-
winno byæ ograniczone do powik³añ lub zapalenia zato-
ki klinowej. MRI mo¿e byæ bardzo po¿yteczne w pew-
nych okolicznoœciach, zw³aszcza w infekcjach grzybi-
czych. Badania krwi (CRP, OB, liczba krwinek) nie od-
grywaj¹ istotnej roli w ocenie ostrego bakteryjnego za-
palenia nosa i zatok u doros³ych.

Posiewy bakteryjne s¹ wymagane w przypadkach na-
wrotów choroby, opornoœci na antybiotyki, zaostrzeñ lub
choroby przewlek³ej oraz u osób ze szczególnymi wska-
zaniami, jak: niedobory odpornoœci, hospitalizowanie
przewlekle chorych oraz przy podejrzeniu infekcji grzy-
biczej. W tych przypadkach pobieranie wymazu z prze-
wodu nosowego œrodkowego pod kontrol¹ endoskopu jest
akceptowan¹ metod¹ alternatywn¹ w stosunku do bar-
dziej bolesnej i inwazyjnej punkcji zatok.

Rozpoznanie ostrego bakteryjnego zapalenia zatoki
szczêkowej opiera siê g³ównie na kryteriach klinicznych.
W przypadku braku powik³añ inne badania dodatkowe
nie odgrywaj¹ istotnej roli w diagnostyce.
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