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Przedstawiono przypadek 46-letniej chorej z popierwotn¹ gruŸlic¹ czê-
œci nosowej gard³a i jamy nosowej, u której wstêpnie rozpoznano nowotwór
z³oœliwy. Chora przed 20 laty leczona by³a z powodu gruŸlicy p³uc (strepto-
mycyna) i obecnie stan p³uc oceniono jako wolny od procesu gruŸliczego.
Autorzy podkreœlaj¹ koniecznoœæ pamiêtania o gruŸlicy górnych dróg odde-
chowych, która mo¿e wystêpowaæ z nietypowym obrazem klinicznym.
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A case of 46 year female with post-primary tuberculosis of the nasopha-
rynx and nasal cavity is described. The patient was admitted to the hospital
with initial diagnosis of malignant tumour. Twenty years ago she was tre-
ated with streptomycin for pulmonary tuberculosis. The present state of
pulmonum is evaluated as free of tuberculosis. It is necessary that tubercu-
losis of the upper respiratory tract be kept in mind in everyday practice. This
disease can have atypical clinical picture.
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GruŸlica górnych dróg oddechowych stanowi nadal
wa¿ny problem w codziennej praktyce otolaryngologa,
choæ skala liczbowa tej choroby uleg³a w ostatnich dzie-
siêcioleciach istotnemu zmniejszeniu. GruŸlica w umiej-
scowieniu pozap³ucnym obejmuje ró¿ne tkanki i narz¹-
dy – koœci i stawy, narz¹dy moczowo-p³ciowe, wêz³y
ch³onne, krtañ, ucho, jêzyk i oœrodkowy uk³ad nerwowy
[1-7]. Rzadkim umiejscowieniem pozap³ucnym s¹ nos i
zatoki przynosowe. W materiale przedstawionym przez
Bruzgielewicza i wsp. wœród 35 chorych z gruŸlic¹ g³owy
i szyi leczonych w latach 1983-1992 by³y dwa przypadki
gruŸlicy nosa i zatok, które wstêpnie rozpoznawano jako
proces nowotworowy. W jednym z tych przypadków
gruŸlicê potwierdzono badaniem histopatologicznym
tkanek usuniêtych na drodze rynotomii bocznej [1].

Przypadek pierwotnej gruŸlicy czêœci nosowej gard³a
opisali Falek i wsp. w 1996 r. podkreœlaj¹c, ¿e taka loka-
lizacja gruŸlicy nale¿y obecnie do bardzo rzadko wystê-
puj¹cych [8].

W przedstawionym poni¿ej przypadku wstêpnie roz-
poznawaliœmy nowotwór jamy nosowej i czêœci nosowej
gard³a. Na podstawie ca³okszta³tu oceny klinicznej i ba-
dañ dodatkowych rozpoznano gruŸlicê jamy nosowej
i czêœci nosowej gard³a, oceniaj¹c zmiany jako tzw. gruŸ-
licê popierwotn¹.

Opis przypadku
Chora U. J. lat 46 (nr hist. chor. 1229/99) zosta³a

skierowana do Oddzia³u z rozpoznaniem guza czêœci
nosowej gard³a. Choroba zaczê³a siê przed dwoma mie-
si¹cami bólami g³owy, g³ównie w okolicy twarzowo –
czo³owej, uporczywym ropnym katarem i nasilaj¹cym siê
upoœledzeniem dro¿noœci nosa. Od ok. 2 tygodni mia³a
ca³kowit¹ niedro¿noœæ nosa po stronie lewej. Skar¿y³a siê
tak¿e na bóle ucha lewego i postêpuj¹cy niedos³uch.

Leczona by³a wieloma antybiotykami i kroplami do
nosa – bez poprawy. Wykonane badanie rtg zatok wyka-
za³o zgrubienie b³ony œluzowej w zatokach szczêkowych.
Przed ok. 20 laty leczona by³a na gruŸlicê p³uc – otrzy-
mywa³a 100g streptomycyny, INH, EMG.

Badanie otolaryngologiczne. Nos – b³ona œluzowa
rozpulchniona i przekrwiona, obfita wydzielina surowi-
czo–œluzowa. W tylnej czêœci jamy nosowej zw³aszcza
po stronie lewej widoczny nalot w³óknika, przy próbie
usuwania nalotu ³atwe krwawienie. Dro¿noœæ nosa po
stronie lewej ca³kowicie zniesiona, po prawej – znacznie
upoœledzona. Ca³kowity brak odczuwania zapachów.
Czêœæ nosowa gard³a, zw³aszcza po stronie lewej wype³-
niona masami w³óknikowo – ropnymi. Uszy – otosko-
powo b³ony bêbenkowe zszarza³e, wci¹gniête. S³uch: ucho
lewe – niedos³uch przewodzeniowy w granicach
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Badanie hist. pat. wycinka z czêœci nosowej gard³a
(nr 14581 dr med. L.Pikiel): Przewlek³y proces zapalny
z martwic¹ serowat¹ i tworzeniem ziarniniaków guze-
³kopodobnych. W g³êbi zarastanie naczyñ (ryc. 2). Na
powierzchni nieco grzybów Candida. Proces jest g³êbo-
ki. Obraz mikroskopowy przemawia za gruŸlic¹ (tuber-
culosis caseosa). Barwienie na pr¹tki kwasooporne (+).
Próba tuberkulinowa – dodatnia (3 cm). Badanie bak-
teriologiczne materia³u z czêœci nosowej gard³a, jamy no-
sowej i zatoki szczêkowej: Streptococcus mitis, Staphy-
lococcus epidermidis, Trichosporon spec., Peptopstrep-
tococcus, Candida sp. Badanie w hodowli – pr¹tki kwa-
sooporne.

Na podstawie badania podmiotowego, przedmioto-
wego i badañ dodatkowych ustalono rozpoznanie: GruŸ-
lica nosa i czêœci nosowej gard³a.

Chora skierowana zosta³a do leczenia w Szpitalu
GruŸlicy i Chorób P³uc w Sopocie, gdzie przebywa³a
2 miesi¹ce. Zastosowano leki p/pr¹tkowe wg schematu
DOTS – RMP 600, INH 30, PZA 15000, a nastêpnie
w Poradni p-GruŸliczej w Gdyni stosowano to leczenie
jeszcze przez okres 4 miesiêcy.

Badanie kontrolne przeprowadzono po 5 miesi¹cach.
Stwierdzono, ¿e czêœæ nosowa gard³a i jama nosowa s¹
wolne, œciany ukszta³towane symetrycznie, g³adkie, bez
obecnoœci ziarniny. Ca³oœæ obrazu oceniono jako pe³ne
wyleczenie. W badaniu kontrolnym po up³ywie roku
stwierdzono równie¿ podobny stan jamy nosowej i gar-
d³a, chora bez dolegliwoœci, nie stosuje ¿adnych leków.

Omówienie
Na uwagê w przedstawianym przypadku zas³uguje

fakt, ¿e gruŸlica nosa i gard³a rozwinê³a siê w 20 lat po
wyleczeniu gruŸlicy p³uc i obecnie stan p³uc oceniony
zosta³ jako wolny od zmian gruŸliczych. Dyskusyjnym
problemem jest, czy proces gruŸliczy w jamie nosowej

30-50dB, ucho prawe - norma. Poza tym badanie przed-
miotowe – bez istotnych odchyleñ od normy. Wyniki
badañ dodatkowych: OB. – 40/1 godz., pozosta³e ba-
dania w normie. Rtg klatki piersiowej – drobne zw³ók-
nienia w polu podobojczykowym p³uca prawego. Pola
p³ucne bez zagêszczeñ mi¹¿szowych. Serce w normie.
TK g³owy (dr A. Boækowska, dr A. Zapaœnik): w obrê-
bie nosogardzieli po stronie lewej widoczna masa tkan-
kowa zamykaj¹ca nozdrze tylne i wype³niaj¹ca czêœæ
nosow¹ gard³a, z obecnoœci¹ pêcherzyków gazu. Zachy-
³ek Rosenmûllera po stronie lewej sp³ycony, ujœcie tr¹b-
ki s³uchowej – obrzmia³e. Nie widaæ cech destrukcji kost-
nej (ryc. 1).

Ryc. 1. Obraz TK w przedstawionym przypadku. Widoczna masa tkankowa
z obecnoœci¹ pêcherzyków gazu wype³niaj¹ca czêœæ nosow¹ gard³a

Ryc. 2. Obraz mikroskopowy tkanki z czêœci nosowej gard³a (HE. pow.: A – 50x, B –100x):
a) widoczny proces zapalny z martwic¹ serowat¹ i tworzeniem ziarniniaków gruze³kopodobnych,
b) z zarastaniem naczyñ



194 Otorynolaryngologia, 2003, 2(4), 192-194

Piœmiennictwo

mo¿na uwa¿aæ za gruŸlicê pierwotn¹, czy zwi¹zan¹
z gruŸlic¹ p³uc leczon¹ przed 20 laty. Przypadek gruŸ-
licy pierwotnej czêœci nosowej gard³a opisali Fa³ek i wsp.
[8]. Przedstawiony przez nas przypadek oceniamy jako
tzw. gruŸlicê popierwotn¹. W niektórych miejscach np.
w uk³adzie ch³onnym pr¹tki mog¹ przetrwaæ w stanie
zahamowanego metabolizmu przez ca³e ¿ycie cz³owieka
i w stanach uszkodzenia mechanizmów obronnych go-
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spodarza pr¹tki te mno¿¹ siê i daj¹ pocz¹tek gruŸlicy
popierwotnej [9].

Przypadek powy¿szy przypomina, ¿e o gruŸlicy gór-
nych dróg oddechowych otolaryngolog winien pamiêtaæ
w codziennej praktyce. Tak¿e inni autorzy m. in. Bru-
zgielewicz i wsp. [1] podkreœlaj¹, ¿e gruŸlica g³owy i szyi
stanowi problem wci¹¿ aktualny.


