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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
ALEKSANDER BAUROWICZ
(1867–1949)

dróg oddechowych i narzàdu s∏uchu. Jego venia
legendi zosta∏a rozszerzona tak˝e na otologi´
specjalnym reskryptem Ministerstwa OÊwiaty
i Wychowania z 6 maja 1906 r. 3 lutego 1908 r.
otrzyma∏ nominacj´ na tytularnego profesora
nadzwyczajnego laryngologii i otiatrii. W latach
1900–1919 ma∏o poÊwi´ca∏ si´ praktycznej pracy
klinicznej. 1 kwietnia 1919 r. zosta∏ mianowany
etatowym profesorem nadzwyczajnyum laryngologii i otiatrii oraz kierownikiem Kliniki Otolaryngologicznej UJ. Jednoczenie Rada Wydzia∏u Lekarskiego zobowiàza∏a go do zapewnienia w Klinice
warunków do pracy naukowej i dydaktycznej profesorowi nadzw. Franciszkowi Nowotnemu. Taki
stan rzeczy rodzi∏ konflikty mi´dzy profesorami.
Aby je zlikwidowaç, komisja laryngologiczna Rady
Wydzia∏u Lekarskiego UJ decyzjà z 11 marca 1920 r.
oddzieli∏a laryngologi´ od otiatrii i podzieli∏a pomieszczenia oraz wyposa˝enie Kliniki na równe
cz´Êci, jak równie˝ zleci∏a prof. Baurowiczowi
kierowanie Klinikà Laryngologicznà. Kierownikiem Kliniki Otiatrycznej zosta∏ mianowany prof.
F. Nowotny. Obejmujàc klinik´, z zapa∏em zainteresowa∏ si´ laryngologià operacyjnà i w 1919 r.
przeprowadzi∏ pierwszà laryngektomi´ ca∏kowità.
Po Êmierci prof. F. Nowotnego objà∏ 1 stycznia
1925 r. kierownictwo ca∏ej Kliniki, którà prowadzi∏

▲

Aleksander Baurowicz urodzi∏ si´ 12 grudnia
1867 r. we Lwowie jako syn Wincentego i Karoliny
z domu Pomianowskiej. W rodzinnym mieÊcie
ukoƒczy∏ gimnazjum klasyczne w 1886 r. Studia
lekarskie odby∏ na Uniwersytecie Jagielloƒskim
w Krakowie. Dyplom doktora wszech nauk lekarskich uzyska∏ z wyró˝nieniem 27 lutego 1872 r.
W kwietniu tego roku wyjecha∏ do Wiednia, gdzie
ucz´szcza∏ na kursy prywatne w klinikach prof. laryngologii C. Störcka, profesorów otiatrii J. Grujera
i A. Politzera oraz w Klinice Dermatologicznej prof.
M. Kaposiego, a ponadto studiowa∏ bakteriologi´.
1 paêdziernika 1892 r. zosta∏ elewem kliniki prof.
C. Störcka, w której pracowa∏ ponad dwa lata,
zajmujàc si´ badaniami anatomopatologicznymi.
W opiniach profesorów podkreÊlano jego pracowitoÊç, szybkie opanowanie wiedzy i szeroki zakres
umiej´tnoÊci fachowych. W maju 1894 r. wróci∏
do Krakowa i objà∏ stanowisko asystenta Oddzia∏u
Laryngologicznego Szpitala Êw. ¸azarza, zaproponowane mu przez prof. Przemys∏awa Pienià˝ka
(szpital otwarto 1 czerwca tego roku). W 1896 r.
habilitowa∏ si´, jako drugi w kraju, w dziedzinie
laryngologii na podstawie pracy pt. „O twardzieli
(skleroma)”, wydanej nak∏adem autora w Krakowie w 1896 r. 22 maja 1896 r. wyg∏osi∏ wyk∏ad
habilitacyjny „O oÊrodkach i nerwach krtaniowych
ze wzgl´du na fonacj´”, opublikowany w czterech
odcinkach w Przeglàdzie Lekarskim (Przegl. Lek.
1896, 35, 17, 227-228; 19, 257-259; 20, 273-274;
22, 303-305). Docentem prywatnym laryngologii
zosta∏ mianowany 23 lipca 1896 r. Obok laryngologii zajmowa∏ si´ otiatrià i prowadzi∏ oddzielne
kliniczne ambulatorium chorób uszu.
W roku 1900 przesta∏ pracowaç w Klinice Laryngologicznej i prowadzi∏ prywatnà lecznic´.
Z Klinikà utrzymywa∏ jednak ∏àcznoÊç i na organizowanych przez prof. P. Pienià˝ka praktycznych
kursach laryngologii dla lekarzy prowadzi∏ çwiczenia i wyk∏ady z zakresu badania i fizjologii górnych
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do przejÊcia na emerytur´ 31 paêdziernika 1934 r.
Zamieszka∏ wówczas w ˚ywcu, gdzie praktykowa∏
w swojej specjalnoÊci. By∏ cz∏owiekiem bardzo
przyst´pnym.
Profesor Baurowicz og∏osi∏ w czasopismach
polskich, austriackich i niemieckich 60 publikacji
naukowych, g∏ównie opracowaƒ klinicznych odznaczajàcych si´ jasnoÊcià wyk∏adu i doskona∏ym
plastycznym opisem zmian chorobowych, udokumentowanych wynikami badaƒ histologicznych
i bakteriologicznych. Szczególnie cenne sà prace
o twardzieli, w których poda∏ anatomi´ patologicznà, bakteriologi´ i leczenie tej choroby. Wiele prac
poÊwi´ci∏ gruêlicy oraz nowotworom z∏oÊliwym
i ∏agodnym górnych dróg oddechowych i ucha.
Pisa∏ o leczeniu zw´˝eƒ krtani i tchawicy za pomocà
kaniul w∏asnego pomys∏u, wszywanych w krtaƒ
i tchawic´ na dwa lata. Omówi∏ sposób usuwania
polipa choanalnego przez jam´ nosa za pomocà
p´tli oraz propagowa∏ operowanie p´tlà niektórych guzów krtani, nosa, nosogard∏a i ucha.
Od 1894 do 1899 r. zamieszcza∏ w prasie lekarskiej sprawozdania z Oddzia∏u Laryngologicznego
prof. P. Pienià˝ka w Szpitalu Êw. ¸azarza w Krakowie. Inne opracowania kliniczne poÊwi´ci∏ ró˝nym
zagadnieniom. Bratnia Pomoc Medyków UJ wyda∏a jego wyk∏ady pt. „Choroby górnych dróg oddechowych, narzàdu s∏uchowego oraz jamy ustnej
i prze∏yku”, Kraków 1930.
Od 1912 r. by∏ cz∏onkiem Towarzystwa
Lekarskiego Krakowskiego, w okresie mi´dzywojennym – cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologicznego. a w latach 1933–1935
– przewodniczàcym Sekcji Krakowskiej Towarzystwa. W 1907 r. wszed∏ w sk∏ad tymczasowego
zarzàdu Towarzystwa „Powszechna Poliklinika
Krakowska”, zawiàzanego na wzór poliklinik
istniejàcych w innych miastach polskich.
Zmar∏ 10 lutego 1949 r. w ˚ywcu z powodu
nowotworu z∏oÊliwego oczodo∏u. By∏ ˝onaty
dwukrotnie: ˝ona Maria zmar∏a w 1900 r. w
Krakowie, ˝ona Regina, z domu Flisek, zmar∏a
w 1944 r. w ˚ywcu.
dr med. Stanis∏aw Zab∏ocki
Przypisy
1. Barciƒski J.: Zarys historii laryngologii polskiej w okresie 1918-1939. Acta Biol. Med. Soc. Sci. Gedan. 1966, 10, 9-12, 14, 59 i 64.
2. Heiman T.: Krótki rys historii otiatryi. Warszawa 1912.
3. Miodoƒski J.: Historia kliniki otolaryngologicznej w Krakowie.
W: SzeÊçsetlecie medycyny krakowskiej. T. II: Historia katedr.
Kraków 1964, 549-566.
4. Seku∏a J. i in.: Historia Kliniki Oto-ryno-laryngologicznej w Krakowie.
Otolaryng. Pol. 1986, 4, 296-314.
5. Informacja ustna Aleksandra Zakrzewskiego z Poznania – spisana przez autora.
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ZASTOSOWANIE
GLIKOKORTYKOSTEROIDÓW
DONOSOWYCH W TERAPII
OSTREGO ZAPALENIA
ZATOK PRZYNOSOWYCH
dr med. Marek Postu∏a1, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski2

APPLICATION OF INTRANASAL CORTICOSTEROIDS
IN THE TREATMENT OF ACUTE RHINOSINUSITIS
Rhinosinusitis is a heterogeneous group of diseases,
with different underlying aetiologies and pathomechanisms. The pathophysiology of ARS remains
underexplored because of the difficulty of obtaining
mucosal samples during the course of the disease.
Few experimental models have been dedicated
to bacterial infections though experimental models
of viral rhinosinusitis in animals and man exist.
Currently, treatment of acute rhinosinusitis is largely
directed at eliminating bacterial infection, because
this can not be ruled out of any diagnosis. However,
several studies suggest that intranasal corticosteroids
in adjunct to antibiotics are effective for improving
the symptoms of acute rhinosinusitis. The introduction
of topically administered glucocorticoids has improved
the treatment of upper (rhinitis, nasal polyps) and
lower (asthma) airway inflammatory disease.

(Mag. ORL, 2009, VIII, 1, 11–20)
Key words:
acute rhinosinusitis, intranasal corticosteroids,
treatment, symptoms

Ostre zapalenie zatok przynosowych jest
jednà z dziesi´ciu najcz´Êciej rozpoznawanych
chorób w praktyce ambulatoryjnej i znajduje si´
na piàtym miejscu wÊród przyczyn przepisywania antybiotyków przez lekarzy rodzinnych.
Schorzenie to jest wa˝nym zagadnieniem dla
lekarzy wielu specjalnoÊci, w tym lekarzy pierwszego kontaktu, pediatrów, internistów, otolaryngologów, ale tak˝e alergologów i pulmonologów. Pomimo ˝e problematyka ostrych zapaleƒ
zatok przynosowych wydaje si´ dobrze znana,
w ostatnich latach zagadnienie to poddano ponownym analizom, dzi´ki którym ustalono nowà
nomenklatur´, uzyskano nowe dane epidemiologiczne oraz opracowano zasady rozpoznawania
i leczenia tego schorzenia. Na tej podstawie
opracowano aktualne zasady post´powania,
które z jednej strony majà na celu zwi´kszenie
skutecznoÊci terapii, a z drugiej strony zmniejszenie negatywnych skutków medycznych, spo∏ecznych i ekonomicznych tego powszechnego
problemu. Do wi´kszych trudnoÊci zwiàzanych
z ostrym zapaleniem zatok przynosowych nale˝à
problemy wynikajàce m.in. z braku ujednoliconych
zasad rozpoznawania i leczenia (Radzikowski,
Strzembosz, Krzeski 2008).

PRACA RECENZOWANA

Definicja
Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym
w European Position Paper on Rhinosinusitis
and Nasal Polyps 2007 (EPOS 2007) (Fokkens
i in. 2007) rozpoznanie ostrego zapalenia zatok
przynosowych opiera si´ na stwierdzeniu dwóch
lub wi´cej objawów, z czego jednym powinno
byç upoÊledzenie dro˝noÊci nosa/niedro˝noÊç
nosa lub wyciek z nosa/sp∏ywanie wydzieliny

▲

Katedra i Zak∏ad Farmakologii DoÊwiadczalnej
i Klinicznej WUM
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Cz∏onkowski
ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 26/28
00-927 Warszawa
2
Klinika Otolaryngologii WUM
Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
1
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po tylnej Êcianie gard∏a – ból/rozpieranie okolicy
twarzy – zaburzenia w´chu. Ten ostry stan zapalny b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych
rozwija si´ nagle i trwa nie d∏u˝ej ni˝ 4 tygodnie,
charakteryzujàc si´ ca∏kowitym ustàpieniem objawów i dolegliwoÊci po zastosowaniu w∏aÊciwego leczenia. W EPOS 2007 wyró˝niono ponadto
dwie postaci ostrego zapalenia zatok przynosowych:
– ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej
jam nosa i zatok przynosowych, okreÊlane
powszechnie jako przezi´bienie, w którym
objawy i dolegliwoÊci utrzymujà si´ nie
d∏u˝ej ni˝ 10 dni,
– ostre niewirusowe zapalenie zatok przynosowych, w którym po 5 dniach nast´puje
nasilenie objawów i dolegliwoÊci lub
utrzymujà si´ one powy˝ej 10 dni, ale nie
d∏u˝ej ni˝ 12 tygodni.
Obecnie zaleca si´ u˝ywanie okreÊlenia
rhinosinusitis zamiast sinusitis ze wzgl´du
na podobieƒstwo histologiczne i patofizjologiczne
zmian zachodzàcych w b∏onie Êluzowej nosa i
zatok przynosowych, w których proces zapalny
rozwija si´ niemal równoczeÊnie (Kennedy 1999).
W nast´pstwie zaka˝enia, czyli wnikni´cia i mno˝enia si´ mikroorganizmów patogennych, rozwija
si´ zapalenie, b´dàce serià komórkowych i molekularnych reakcji obronnych organizmu cz∏owieka, prowadzàcych do wyeliminowania czynnika
zakaênego i wspomagajàcych procesy naprawcze
uszkodzonych tkanek (Tab. 1.).

Etiologia i mikrobiologia
ostrego zapalenia zatok przynosowych
Zasadniczà rol´ w ostrym zapaleniu zatok
przynosowych odgrywajà wirusy. Sà one dominujàcym czynnikiem wywo∏ujàcym zaka˝enia
górnych dróg oddechowych okreÊlane po-

wszechnie jako przezi´bienia. Opisano ponad
100 typów immunologicznych wirusów (rhinoi orbiwirusy, wirusy RSV, grypy i paragrypy, adenowirusy, coronawirusy), z których wi´kszoÊç
nie pozostawia po zaka˝eniu odpornoÊci. Wed∏ug
ró˝nych danych epidemiologicznych rhinowirusy u dzieci wywo∏ujà infekcj´ nosogard∏a
w 40–60% przypadków, a u doros∏ych w 15%.
Wirusy grypy stwierdzano u 5%, paragrypy
u 3%, a adenowirusy u 2% badanych. Wirusy
trafiajà do jam nosa przenoszone na powierzchni
ràk, drogà kropelkowà lub sp∏ywajà wraz ze
∏zami. Nast´pnie dzi´ki transportowi Êluzowo-rz´skowemu sà przemieszczane do nosogard∏a
w rejon migda∏ka gard∏owego. Jest to punkt koƒcowy dla transportu Êluzowo-rz´skowego i rejon
kolonizacji bakterii. W skupiskach obecnej tam
tkanki limfatycznej znajduje si´ bardzo wiele komórek limfoepitelialnych, zawierajàcych bia∏ka
powierzchniowe – mi´dzykomórkowe czàsteczki
adhezyjne (ang. intercellular adhesion molecule,
ICAM-1), które wzmacniajà przyleganie wirusa.
W wyniku zmiany ekspresji tych bia∏ek oraz
dzia∏ania miejscowo uwalnianych chemokin,
zwalnia si´ tempo krà˝enia neutrofilów, monocytów i limfocytów. Jest to zjawisko o podstawowym znaczeniu dla reakcji zapalnej (Winther i in.
1997). Objawy kliniczne rozwijajà si´ po 8–10
godzinach od wnikni´cia wirusa. Obecnie wiadomo, ˝e zmiany zapalne ju˝ we wczesnej fazie
przezi´bienia rozwijajà si´ nie tylko w b∏onie
Êluzowej nosa. Badania zatok przynosowych
przeprowadzone metodà tomografii komputerowej u chorych z przezi´bieniem wykaza∏y niedro˝noÊç kompleksów ujÊciowo-przewodowych
w 70%, zmiany w zatoce szcz´kowej w 87%,
a w sitowiu w 68% (Gwaltney i in. 1994). Uwa˝a
si´, ˝e wirusy, bakterie i czynniki reakcji zapalnej sà wt∏aczane do Êwiat∏a zatok przynosowych
w czasie oczyszczania jam nosa przez wydmuchi-

Tabela 1. Objawy g∏ówne i dodatkowe wyst´pujàce w ostrym zapaleniu zatok przynosowych wg
The Task Force on Rhinosinusitis Outcome Research of the American Academy of Otolaryngology,
Head and Neck Surgery (2004)
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Objawy g∏ówne

Objawy dodatkowe

Ból okolicy twarzy
Rozpieranie okolicy twarzy
UpoÊledzenie dro˝noÊci/niedro˝noÊç nosa
Wyciek z nosa surowiczy, Êluzowy, ropny
Zaburzenia w´chu
Sp∏ywanie wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a
Goràczka

Ból g∏owy
Uczucie ogólnego rozbicia
Nieprzyjemny zapach z ust
Kaszel
Ból, uczucie zatkania i pe∏noÊci w uchu
Ból z´bów

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

wanie wydzieliny. Rozwój zaka˝enia i zapalenia
powoduje obrz´k b∏ony Êluzowej, naciek komórek zapalnych i gromadzenie g´stej wydzieliny
wytwarzanej przez komórki kubkowe.
Zaka˝enie wirusowe zatok przynosowych
jest procesem samoograniczajàcym si´ u wi´kszoÊci chorych, a dolegliwoÊci i objawy przezi´bienia oraz zmiany w zatokach ust´pujà w ciàgu
ok. 2 tygodni. W warunkach prawid∏owych zatoki
przynosowe pozostajà ja∏owe, w odró˝nieniu
od jam nosa i nosogard∏a, kolonizowanych przez
liczne bakterie. Wirusy (z wyjàtkiem Herpes
simplex) nie nale˝à do fizjologicznej flory nosogard∏a. Natomiast w sk∏ad fizjologicznej flory
bakteryjnej nosa zarówno u dzieci, jak i doros∏ych wchodzà koagulazoujemne gronkowce,
gatunki Corynebacterium i gronkowca z∏ocistego.
Nosicielstwo w obr´bie nosogard∏a dotyczy potencjalnie drobnoustrojów chorobotwórczych.
Wed∏ug danych epidemiologicznych u doros∏ych
w 0,2–2% wirusowych zaka˝eƒ zatok przynosowych wyst´pujà wtórne zaka˝enia bakteryjne,
natomiast w przypadku ma∏ych dzieci odsetek
ten wzrasta do 5–10 (Aitken i Taylor 1998). Charakteryzujà si´ one obecnoÊcià jednego lub wielu
rodzajów bakterii (w st´˝eniu co najmniej 1000
kolonii/ml). WÊród g∏ównych czynników patogennych wymienia si´ w kolejnoÊci: Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis i Hemophilus influenzae, choç cz´stoÊç wykrywania
tych drobnoustrojów ró˝ni si´ u poszczególnych
autorów. Wyniki badaƒ pochodzà z aspiratów
pobranych z zatoki szcz´kowej i uwa˝a si´ je
za reprezentatywne dla zaka˝eƒ pozosta∏ych
zatok przynosowych. W 25% ocenianych preparatów sà one wywo∏ane przez dwa gatunki bakterii charakteryzujàcych si´ obfitym wzrostem
kolonii: S. pneumoniae i H. influenzae. Wydaje
si´, ˝e rola bakterii beztlenowych odgrywa
mniejsze znaczenie. Stanowià one 2–6% zaka˝eƒ i sà zwykle powik∏aniem po zabiegach
stomatologicznych (Winther i Gwaltney 2001,
Radzikowski, Strzembosz, Krzeski 2008).

Leczenie ostrego zapalenia
zatok przynosowych

Mechanizm dzia∏ania
glikokortykosteroidów
Dzia∏anie przeciwzapalne steroidów jest zale˝ne od ich reakcji ze swoistymi, wyst´pujàcymi
powszechnie w komórkach receptorami. Receptory steroidowe (ang. glucocorticoids receptor,
GR) znajdujà si´ w cytoplazmie komórek w postaci nieaktywnej. W pojedynczej komórce znajduje si´ przeci´tnie od 6000 do 12 000 GR. Proces aktywacji GR rozpoczyna si´ od po∏àczenia
czàsteczki glikokortykosteroidu ze specyficznym
receptorem i powstania kompleksu receptor-glikokortykosteroid. Efektem jest stworzenie formy
homodimerycznej GR oraz jej po∏àczenie z sekwencjami palindromowymi DNA. Receptor ten
jest zbudowany z cz´Êci rdzeniowej i zmiennych
domen, pe∏niàcych ró˝ne funkcje (Wallberg i in.
1999).
Receptory glikokortykosteroidowe sà kodowane przez gen zlokalizowany na chromosomie
5 i zawierajà 10 egzonów. Do tej pory zidentyfikowano dwie izoformy tego receptora, aktywnà
alfa oraz nieaktywnà beta. Niepobudzony receptor wchodzi w sk∏ad kompleksu bia∏kowego,

▲

Post´powanie w ostrym zapaleniu zatok przynosowych, niepowik∏anym wtórnym zaka˝eniem
bakteryjnym, polega na leczeniu objawowym, którego celem jest wspomaganie odpowiedzi zapalnej
organizmu. Uwzgl´dnia ono patofizjologi´ ostrego
zapalenia zatok przynosowych, poniewa˝ w pierwszej fazie reakcji zapalnej, zwanej naczyniowà lub
obrz´kowo-wysi´kowà, zadaniem leczenia jest
zmniejszenie przekrwienia i obrz´ku b∏ony Êluzowej nosa, jak równie˝ goràczki i bólu, towarzyszà-

cych procesowi zapalnemu. Na tym etapie stosuje
si´ leki przeciwbólowe, przeciwgoràczkowe, przeciwzapalne, obkurczajàce naczynia oraz zmniejszajàce wydzielanie.
Z kolei w drugiej fazie, nazywanej komórkowà
lub g´stà, dominuje wydzielanie g´stej wydzieliny
Êluzowej, dlatego wa˝ne jest odpowiednie nawodnienie organizmu. W tym okresie podaje si´ leki
mukolityczne i mukokinetyczne, a tak˝e wykrztuÊne. W trzeciej fazie zapalenia, czyli wtórnego
zaka˝enia bakteryjnego, wprowadza si´ antybiotykoterapi´ empirycznà, stanowiàcà terapi´
przyczynowà (Radzikowski, Strzembosz, Krzeski
2008).
Uwa˝a si´, ˝e stosowanie glikokortykosteroidów donosowych w leczeniu ostrego zapalenia
zatok przynosowych przez zmniejszenie lokalnej
odpowiedzi zapalnej i obrz´ku b∏ony Êluzowej
poprawia upowietrzenie i drena˝ zatok. Dzi´ki
temu efektowi nast´puje przyspieszenie eliminacji mikroorganizmów w nich bytujàcych oraz
zmniejsza si´ cz´stoÊç oraz ci´˝koÊç zaostrzeƒ
schorzenia (Mygind i in. 1976). DoÊwiadczenia
dotyczàce zastosowania glikokortykosteroidów
dzia∏ajàcych miejscowo w leczeniu sezonowego
oraz ca∏orocznego alergicznego nie˝ytu nosa,
które mogà predysponowaç do rozwoju ostrego
zapalenia zatok, przemawiajà za korzystnym
wp∏ywem leczenia przeciwzapalnego i zmniejszenia cz´stoÊci wtórnych infekcji wirusowych
(Gawchik i in. 2000).
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który tworzà dwie czàsteczki hsp90 (ang. heat
shock protein – bia∏ko szoku termicznego) i inne
bia∏ka nale˝àce do grupy bia∏ek szoku termicznego. Po zwiàzaniu hormonu w receptorze zachodzà
zmiany konformacji umo˝liwiajàce od∏àczenie cz´Êci hsp od reszty kompleksu. W konsekwencji nast´puje hiperfosforylacja i translokacja izoformy
alfa receptora do jàdra. W jàdrze komórkowym
kompleks glikokortykosteroid-receptor w postaci
homodimeru pe∏ni funkcj´ czynnika transkrypcyjnego, wià˝àcego specyficzne sekwencje DNA,
zwane elementami odpowiedzi na glikokortykosteroidy (ang. glucocorticoid response elements,
GREs). Receptor mo˝e równie˝ wiàzaç sekwencje
zwane negatywnymi GRE (nGRE) lub te˝ inne
czynniki regulujàce transkrypcje. Zarówno GREs,
jak i nGRE sà przewa˝nie zlokalizowane w obr´bie
promotora docelowego genu, aczkolwiek czasami
znajdujà si´ one bezpoÊrednio w tym genie. Liczba
GRE i ich pozycja w stosunku do tzw. miejsca starterowego jest wa˝nym czynnikiem warunkujàcym
odpowiedê ró˝nych komórek na dzia∏anie steroidów (Mygind i Lund 1996). Glikokortykosteroidy
wywierajà poÊredni lub bezpoÊredni wp∏yw
na transkrypcj´ docelowych genów. Liczba genów,
których transkrypcja jest bezpoÊrednio regulowana przez glikokortykosteroidy, waha si´ pomi´dzy
10 a 100 w pojedynczej komórce. Glikokortykosteroidy mogà hamowaç proces syntezy bia∏ek, destabilizujàc mRNA przez zwi´kszenie transkrypcji
specyficznej rybonukleazy, która rozk∏ada mRNA
(Muller i Renkawitz 1991).
Wa˝nà rol´ w przeciwzapalnym dzia∏aniu
glikokortykosteroidów odgrywa wp∏yw na inne
czynniki transkrypcyjne, które pe∏nià istotnà
funkcj´ w regulacji ekspresji genów. Zalicza
si´ do nich czynniki transkrypcyjne AP-1 (ang.
activator protein) oraz NF-kappa beta. AP-1 wyst´puje w formie kompleksu bia∏kowego sk∏adajàcego si´ z dimerów utworzonych przez bia∏ka
z rodziny bia∏ek Fos i Jun. NF-kappa beta jest
czynnikiem transkrypcyjnym o budowie podobnej do AP-1, który w komórce wià˝e si´ ze specyficznym inhibitorem, tj. bia∏kiem I-kappa beta.
Czynniki te sà odpowiedzialne za antagonizowanie dzia∏ania steroidów na poziomie transkrypcji
genów (Auphan i in. 1995).
Hamowanie syntezy cytokin jest zale˝ne
od bezpoÊredniej interakcji GR z nGRE znajdujàcym si´ w regionie promotorowym genów.
Sekwencje nGRE nie wyst´pujà we wszystkich
regionach promotorowych, co Êwiadczy o tym,
˝e istnieje równie˝ poÊredni sposób hamowania
transkrypcji tych genów. Glikokortykosteroidy
dzia∏ajà przeciwzapalnie przez hamowanie
wytwarzania takich cytokin prozapalnych, jak
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Il-1, Il-2, receptora dla Il-2, czynnika martwicy
nowotworów (ang. tumor necrosis factor, TNF)
oraz wielu innych czynników stymulujàcych
wzrost kolonii komórkowych, jak na przyk∏ad
Il-3 (Reed i in. 1986, Umland i in. 1997).
Efektem zablokowania syntezy cytokin jest
zahamowanie nap∏ywu komórek zapalnych do
miejsc docelowych oraz ich aktywacji, jak równie˝ supresja fazy biochemicznej reakcji zapalnej zale˝nej od mediatorów tej reakcji. Nawet
w niewielkich st´˝eniach glikokortykosteroidy
blokujà syntez´ wielu enzymów bioràcych udzia∏
w reakcji zapalnej. Nale˝à do nich wytwarzane
przez makrofagi elastaza, kolagenaza oraz aktywator plazminogenu. Oddzia∏ujà one bezpoÊrednio
na wiele komórek bioràcych udzia∏ w procesach
zapalnych. W drogach oddechowych g∏ównym ich
celem sà makrofagi, limfocyty T, eozynofile oraz
komórki nab∏onkowe. W rejonie nab∏onka b∏ony
Êluzowej oraz warstwy podÊluzówkowej nast´puje redukcja liczby mastocytów, makrofagów,
limfocytów T i eozynofilów. Ponadto hamujà
proliferacj´ limfocytów oraz opóênionà reakcj´
alergicznà, w której limfocyty odgrywajà kluczowà
rol´. Glikokortykosteroidoterapia skutecznie ogranicza eozynofilowy odczyn zapalny, który ma zasadnicze znaczenie w wielu chorobach o pod∏o˝u
alergicznym. U podstaw tego zjawiska le˝y hamowanie syntezy GM-CSF, Il-5, RANTES. Zadanie tych cytokin polega m.in. na inicjowaniu,
podtrzymywaniu aktywacji eozynofilów oraz
hamowaniu ich apoptozy. (Oddera i in. 1995,
Barnes 1996, Postu∏a 2008).

Ocena przydatnoÊci glikokortykosteroidów
w leczeniu ostrego zapalenia
zatok przynosowych
Dotychczas opublikowano zaledwie kilka
prac potwierdzajàcych skutecznoÊç glikokortykosteroidów w leczeniu ostrego zapalenia zatok
przynosowych. Jednak prezentowane w nich
wyniki badaƒ przemawiajà na korzyÊç takiego
post´powania.
Pierwsze doniesienia, które dosyç niejednoznacznie wykazywa∏y skutecznoÊç antybiotykoterapii w po∏àczeniu z glikokortykosteroidami
donosowymi, pochodzà z trzech badaƒ przeprowadzonych na relatywnie ma∏o liczebnych i niejednorodnych populacjach pacjentów. W jednej
z prac Quarnberg i in. (1992) porównywali skutecznoÊç terapii skojarzonej budezonidem w
dawce 400 µg na dob´ oraz erytromycyny do
terapii tym antybiotykiem oraz placebo w populacji 40 pacjentów z przewlek∏ym i nawrotowym zapaleniem zatok szcz´kowych. W grupie
otrzymujàcej budezonid przez trzy miesiàce
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Sprawozdanie z dorocznej konferencji
Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej
Twarzy (EAFPS) w Düsseldorfie
Doroczna konferencja Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS) w 31.
roku istnienia tej organizacji odby∏a si´ w dniach
24-28 wrzeÊnia 2008 roku w Düsseldorfie
w Niemczech. Zjazd zosta∏ zorganizowany z
du˝ym rozmachem i w niczym nie przypomina∏
dotychczasowych kameralnych spotkaƒ: program obejmowa∏ dwa dni warsztatów i posiedzeƒ organizacyjnych cz∏onków Akademii, a nast´pnie wyk∏ady prowadzone w dwóch salach
równoczeÊnie. Obrady odbywa∏y si´ w hotelu
„Hilton Düsseldorf”, po∏o˝onym nieopodal Renu
i Starego Miasta. Konferencja zgromadzi∏a
przesz∏o 500 uczestników; z Polski przyjecha∏o
jedynie 7 delegatów.
Miejsca na najciekawsze warsztaty nale˝a∏o
rezerwowaç kilka miesi´cy wczeÊniej, pomimo
˝e by∏y one dodatkowo p∏atne. Najwi´cej
ch´tnych zgromadzi∏y kursy prowadzone przez
prof. R. Siegerta (podstawy otoplastyki), dr. P.
A. Adamsona (10 narz´dzi, które sà potrzebne,
aby zostaç dobrym chirurgiem), dr. P. Palm´
i prof. G. J. Nolsta Trenité (chirurgia wierzcho∏ka nosa). Niezwyk∏à popularnoÊcià cieszy∏ si´
kurs rzeêby nosa prowadzony przez dr. C. Cingi
z Turcji, który jest nie tylko chirurgiem plastycznym twarzy, by∏ym stypendystà EAFPS, ale
równie˝ rzeêbiarzem amatorem. Zadaniem

uczestników kursu by∏o wyrzeêbienie nosa ze
Êwie˝ej gliny i dopasowanie go do otrzymanej
g∏owy. Zaletà tego szkolenia by∏a nauka w∏aÊciwych proporcji twarzy i trening poczucia estetyki w chirurgii plastycznej nosa. Po warsztatach
wyk∏adowca stwierdzi∏, ˝e najcz´stszym b∏´dem
by∏o rzeêbienie zdecydowanie zbyt du˝ego nosa.
Dr F. G. Seidel (Niemcy) zaprezentowa∏ podczas
swoich warsztatów metody i techniki transplantacji pojedynczych cebulek w∏osów; ka˝dy
uczestnik mia∏ mo˝liwoÊç zapoznania si´ z narz´dziami oraz spróbowaç si∏ na przygotowanych preparatach. Bardzo interesujàcy wyk∏ad
wyg∏osi∏ dr D. Gault (W. Brytania) na temat laserowego usuwania w∏osów; swoje doÊwiadczenie
wyk∏adowca naby∏ podczas usuwania ow∏osienia
ze skóry zrekonstruowanych przez siebie ma∏˝owin usznych.
W czwartek 24 wrzeÊnia w trakcie posiedzenia mi´dzynarodowej rady Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy dokonano
oficjalnego wyboru przysz∏ych w∏adz EAFPS
w nast´pujàcym sk∏adzie: prezydent elekt dr
P. Palma, sekretarz prof. R. Siegert i skarbnik
dr A. J. Tasman. Przekazanie obowiàzków nastàpi na kolejnym dorocznym zjeêdzie, który
odb´dzie si´ w Porto w Portugalii na poczàtku
wrzeÊnia 2009 roku.

BIULETYN INFORMACYJNY STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU RYNOLOGII
REDAKCJA: prof. Antoni Krzeski

I

Interesujàce by∏y wyk∏ady dr. S. Wonga i dr.
F. T. C. Wonga z Chin na temat znaczenia niektórych deformacji twarzy w kulturze chiƒskiej
oraz percepcji estetycznej profilu nosa i bródki
u Azjatów. Na przyk∏ad deformacja obràbka ucha
prawego u dziecka mia∏aby wskazywaç, ˝e jego
ojciec mia∏ kochank´, a ucha lewego, ˝e niewierna by∏a matka – takie dziecko w przysz∏oÊci
mo˝e mieç k∏opoty z z∏o˝eniem rodziny. Natomiast nos z garbem u kobiety wskazuje podobno
na krnàbrny, dominujàcy charakter i mo˝e
utrudniaç jej znalezienie pracy. Dlatego te˝ chirurgia twarzy u azjatyckich pacjentów znacznie
bardziej wp∏ywa na spo∏eczne aspekty ich ˝ycia
ni˝ u pacjentów z innych obszarów kulturowych.
W sobot´ istotnà cz´Êç wyk∏adów poÊwi´cono chirurgii nosa. Du˝e zainteresowanie budzi
wcià˝ zastosowanie technik komputerowych
w celu poprawy komunikacji z pacjentem, planowania operacji czy oceny pooperacyjnej. Dr
F. Apaydin (Turcja) podkreÊla∏, ˝e w jego kraju
niewskazane jest wr´czanie pacjentowi wydruku symulacji komputerowej, poniewa˝ pomimo
t∏umaczeƒ uzna on obraz za obietnic´ rezultatu
operacji, a wydruk mo˝e zostaç wykorzystany
w sàdzie. Doskona∏y wyk∏ad o swojej filozofii
rynoplastyki wyg∏osi∏ dr P. Adamson (Kanada),
w którym systematycznie przedstawi∏ wszystkie
warianty przeszczepów stosowane w chirurgii
nosa.
Kilka wystàpieƒ zosta∏o poÊwi´conych wynikom gojenia ran samoistnie i ich kontroli w
celu uzyskania dobrych efektów estetycznych.
Pozostawienie rany do granulacji samoistnej jest
dopuszczalne przy niewielkich ubytkach, szczególnie w okolicy kàcika przyÊrodkowego oka, ale
z zaleceniem miejscowego stosowania maÊci
bakteriobójczej, np. z kwasem fusydowym. Dr P.
Federspil (Niemcy) przedstawi∏ mo˝liwoÊci zastosowania protez silikonowych w obr´bie twarzy u pacjentów onkologicznych z du˝ymi defektami estetycznymi oraz w leczeniu paliatywnym.
Prof. B. G. Lengelé (Belgia) omówi∏ aktualny
stan pacjentki, u której dokonano pierwszego
w Êwiecie przeszczepu twarzy. Pokaza∏ kolejne
obszary reinerwacji przeszczepionych tkanek
oraz powrót funkcji twarzy. Wspomnia∏ te˝ o doniesieniach na temat wykonania przeszczepu
twarzy w Chinach, ale stwierdzi∏, ˝e dawcà zosta∏ wi´zieƒ, na którym dokonano egzekucji
w celu uzyskania tkanek (!).

Uroczyste
otwarcie
obrad
nastàpi∏o
w czwartek w miejscu konferencji. Przemówienia wyg∏osili prezydent EAFPS prof. G. J. Nolst
Trenité (Holandia) i prezydent Niemieckiego
Stowarzyszenia Chirurgii Estetycznej prof. H. G.
Bull. Prezydent Europejskiej Akademii Otorynolaryngologii, Chirurgii G∏owy i Szyi prof. K. Jahnke
(Niemcy) podkreÊli∏ znaczenie chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej g∏owy i szyi w rozwoju
otolaryngologii, podajàc za przyk∏ad jej Êcis∏y
zwiàzek z chirurgià onkologicznà czy funkcjonalnà nosa. Wyk∏ad honorowy Joseph-Lecture wyg∏osi∏ prof. H. Wereda (Niemcy) na temat historii
chirurgii plastycznej twarzy. Cz´Êç artystycznà
uroczystoÊci stanowi∏ wyst´p duetu Ponticello.
W piàtek w programie naukowym wiele
miejsca poÊwi´cono tematyce korekcji defektów
estetycznych uszu. Omawiano biomechanik´
chrzàstki ma∏˝owiny usznej (dr T. Hildebrandt
z Niemiec, techniki z naci´ciami chrzàstki ma∏˝owiny usznej i z zak∏adaniem szwów). Interesujàcà technik´ otoplastyki za pomocà szwów
przezskórnych i naci´ç chrzàstki ma∏˝owiny
usznej bez naci´cia skóry przedstawi∏ dr M.
Fritsch (USA). Dr V. Pavlidelis (Grecja) podzieli∏ si´ swoim doÊwiadczeniem w leczeniu operacyjnym mikrocji, a dr A. Bischoff (Holandia)
omówi∏a aspekty kliniczne i jakoÊç ˝ycia pacjentów z protezà uszu. Dr D. Gault (W. Brytania)
przedstawi∏ nowà metod´ korekcji deformacji
uszu u noworodków i niemowlàt za pomocà
wynalezionych przez siebie tzw. ear buddies –
rodzaju mi´kkich szyn, które dziecko nosi stale
przez okres od 2 tygodni do 4 miesi´cy, unikajàc
w przysz∏oÊci operacji plastycznej.
W tym dniu wiele wyk∏adów poÊwi´cono
chirurgii nosa, znaczeniu chirurgii ma∏˝owin
nosowych i zastawki nosa dla jego funkcji oraz
operacjom zastawki nosa w chirurgii estetycznej. Dr S. Wong (W. Brytania) przedstawi∏ dobre
wyniki leczenia perforacji przegrody nosa za
pomocà kolagenu Êwiƒskiego (Permacolu) z
dost´pu zewn´trznego.
Odr´bnà sesj´ poÊwi´cono procesowi
kszta∏cenia w zakresie chirurgii plastycznej
twarzy w Europie. Swoje doÊwiadczenia ze szkolenia w ramach stypendium EAFPS przedstawi∏
dr S. Ibrahim (Egipt), który opowiedzia∏ o pierwszych doÊwiadczeniach w leczeniu mikrocji, oraz
dr M. Krawczyƒski (Polska), który mówi∏ o rynoplastykach.

II

Kilka wyk∏adów poÊwi´cono technikom
medycyny estetycznej, takim jak zastosowanie
toksyny botulinowej, tak˝e w leczeniu zespo∏u
¸ucji Frey, lasera IPL w usuwaniu ∏agodnych
zmian skórnych, bleomycyny (LIPO B) w leczeniu raka podstawnokomórkowego skóry,
Thermaliftu, fosfatydylocholiny.
W niedziel´, ostatniego dnia konferencji,
wiele emocji wzbudzi∏a sesja dotyczàca liftingu
skóry twarzy. Najwi´ksze kontrowersje wywo∏a∏a kwestia, czy wykonywaç zabiegi mniej inwazyjne, które pozwalajà na szybki powrót
pacjenta do normalnej aktywnoÊci, czy rozleg∏e
i trwalsze, ale zwiàzane z wi´kszym ryzykiem
powik∏aƒ i d∏u˝szym okresem gojenia. Dr
T. Romo (USA) stwierdzi∏, ˝e obecnie pacjenci
przychodzà do gabinetu chirurga plastyka wczeÊniej, a przeci´tnie ˝yjà d∏u˝ej, dlatego techniki
operacyjne muszà zmieniç si´ na takie, które
dajà dobry efekt na d∏u˝ej. Dr J. A. Bunaes (Norwegia) zaleca∏ przed wykonaniem faceliftu u
palaczy stosowanie przez 6 tygodni leczenia
kwasem retinowym doustnie w celu uzyskania
lepszego wyniku operacji, a tak˝e uzupe∏nienie
leczenia operacyjnego leczeniem skóry za pomocà peelingu chemicznego.
W niedziel´ odby∏a si´ równie˝ sesja ∏àczona
Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy i Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego,
w której dr M. Krajewski (Polska) przedstawi∏ swoje doÊwiadczenia w zakresie ∏àczenia zabiegów
chirurgii endoskopowej zatok przynosowych z
rynoplastykà w trakcie jednej operacji. Ostatnia
sesja konferencji w Düsseldorfie dotyczy∏a zabiegów w rejonie oka: rekonstrukcji powiek i Êcian
oczodo∏u, urazów i powik∏aƒ oczodo∏owych w chirurgii zatok przynosowych.

VI KRAJOWE FORUM

RYNOLOGICZNE
WARSZAWA, 27–28 LISTOPADA 2009

Komunikat
Uprzejmie informujemy,
˝e w ramach programu
VI Krajowego Forum Rynologicznego,
które odb´dzie si´ w Warszawie
w dniach 27-28.11.2009
odb´dzie si´ sesja „tematy wolne”.
Osoby zainteresowane czynnym udzia∏em
w tej sesji proszone sà o nadsy∏anie zg∏oszeƒ
wraz ze streszczeniem (do 120 s∏ów)
na adres e-mail: tomasz.gotlib@gmail.com
do 15 wrzeÊnia 2009.
W przypadku du˝ej iloÊci zg∏oszeƒ
do wyg∏oszenia przyj´te b´dà
tylko wybrane prezentacje.
Warunkiem przyj´cia pracy do prezentacji
jest wniesienie op∏aty uczestnictwa.

W programie towarzyszàcym konferencji
znalaz∏ si´ czas na romantycznà podró˝ statkiem
po Renie. Z pok∏adu uczestnicy podziwiali w
promieniach zachodzàcego s∏oƒca przepi´knà
architektur´ starówki oraz fantazyjne budynki
zaprojektowane przez Franka Gehrego. Po zachodzie s∏oƒca, w przytulnym wn´trzu zaserwowano uczestnikom wyÊmienità kolacj´. By∏a to
doskona∏a okazja, aby przy kieliszku wina
sp´dziç mi∏o czas w towarzystwie starych przyjació∏, a tak˝e nawiàzaç nowe znajomoÊci.
lek. Anna Tuszyƒska

Osobà odpowiedzialnà
za organizacj´ sesji (tematy wolne)
jest kolega Tomasz Gotlib
Klinika Otolaryngologii
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

Warszawa, wrzesieƒ 2008
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score, TSS), obejmujàcej nast´pujàc objawy:
ropny wyciek z nosa, zmniejszenie dro˝noÊci
nosa wywo∏ane obrz´kiem b∏ony Êluzowej, ból
g∏owy pochodzenia zatokowego, ból/przeczulica
twarzy, kaszel i sp∏ywanie wydzieliny przez nozdrza tylne. W trakcie pierwszych pi´tnastu dni
leczenia dolegliwoÊci zwiàzane z ostrym zapaleniem zatok ustàpi∏y w wi´kszym stopniu w grupie otrzymujàcej mometazon (p=0,01). Podobne
obserwacje dotyczy∏y kolejnego okresu obserwacji pomi´dzy 16. a 21. dniem. W grupie otrzymujàcej mometazon nasilenie objawów oceniane na podstawie TSS zmniejszy∏o si´ o 68,1%,
natomiast w grupie placebo o 56,5% (p<0,01).
Ocena nasilenia poszczególnych objawów równie˝ wykaza∏a korzyÊci p∏ynàce ze stosowania
mometazonu. Wczesna ocena odpowiedzi
(do 15. dnia) pozwoli∏a stwierdziç istotnà popraw´ pod wzgl´dem nasilenia upoÊledzonej dro˝noÊci nosa (p<0,01) i bólu/przeczulicy twarzy
(p<0,01), a w kolejnym okresie leczenia (16-21
dzieƒ) w grupie otrzymujàcej mometazon nastàpi∏a poprawa w ograniczeniu wszystkich objawów zapalenia wynikajàcych z obrz´ku (ból
twarzy, upoÊledzenie dro˝noÊci i ból g∏owy)
(p<0,01). SpoÊród pozosta∏ych objawów zapalenia zwiàzanych z procesem wydzielniczym (ropny wyciek z nosa, sp∏ywanie wydzieliny przez
nozdrza tylne i kaszel) zmniejszenie nasilenia
nastàpi∏o wy∏àcznie w przypadku ropnej wydzieliny z nosa od 16. dnia leczenia (p<0,05).
Po porównaniu skutecznoÊci mometazonu
i placebo wykazano, ˝e istotne zmniejszenie objawów klinicznych nastàpi∏o od 6. dnia leczenia
(p<0,05), a przewaga terapii mometazonem
zwi´ksza∏a si´ w czasie. Po 3 tygodniach leczenia
istotne zmniejszenie niedro˝noÊci nosa, bólu
twarzy i bólu g∏owy obserwowano w grupie
mometazonu w porównaniu z grupà placebo
(p<0,05). Kliniczna ocena stanu pacjentów
po trzech tygodniach wykaza∏a zmniejszenie objawów o 68% w grupie przyjmujàcej mometazon
oraz o 61% w grupie przyjmujàcej placebo
(p<0,01). Subiektywna ocena stanu zdrowia
przez pacjentów ujawni∏a jeszcze wi´ksze ró˝nice, gdy˝ 62% pacjentów leczonych mometazonem stwierdzi∏o ca∏kowite lub znaczne ustàpienie dolegliwoÊci w porównaniu z 49% w grupie
placebo (p<0,05). Nale˝y podkreÊliç, ˝e w obydwu
grupach badanie tomograficzne zatok po zakoƒczeniu leczenia nie wykaza∏o istotnych zmian
w obrazie w porównaniu z badaniem wyjÊciowym.
Podsumowujàc wyniki tego badania, warto
podkreÊliç, ˝e glikokortykosteroidy donosowe
w po∏àczeniu z antybiotykoterapià skuteczniej
zmniejszy∏y nasilenie objawów wynikajàcych ze
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stwierdzono istotnà popraw´ w ograniczeniu
dolegliwoÊci ze strony nosa, bólu oraz przeczulicy twarzy.
Kolejne badanie zosta∏o przeprowadzone
przez Meltzera i in. (1993) w populacji pacjentów z przewlek∏ym oraz ostrym zapaleniem zatok przynosowych. W podzielonym na dwie fazy
badaniu wzi´∏o udzia∏ 180 pacjentów, którzy
poczàtkowo przez trzy tygodnie otrzymywali
amoksycylin´ z kwasem klawulanowym oraz
flunizolid w dawce 300 µg w trzech dawkach podzielonych, a nast´pnie przez kolejne 4 tygodnie
wy∏àcznie flunizolid. SkutecznoÊç terapii skojarzonej we wst´pnej fazie porównywano z leczeniem tym samym antybiotykiem oraz placebo,
a nast´pnie wy∏àcznie z placebo. Zarówno
w trakcie pierwszej, jak i drugiej fazy badania
w grupie otrzymujàcej flunizolid stwierdzono
istotne zmniejszenie nasilenia objawów w porównaniu z placebo (odpowiednio dla fazy
pierwszej p=0,007, dla fazy drugiej p=0,08).
Ocena radiologiczna wykaza∏a regresj´ zmian
po pierwszych trzech tygodniach leczenia w
obydwu grupach (p<0,004), natomiast w kolejnej fazie stwierdzono przewag´ flunizolidu
(p=0,066). Nale˝y zaznaczyç, ˝e pomimo zmniejszenia nasilenia dolegliwoÊci obraz radiologiczny nadal pozostawa∏ nieprawid∏owy u ok.
80% pacjentów po zakoƒczeniu wst´pnej fazy
leczenia.
W badaniu Barlana i in. (1997), które zosta∏o przeprowadzone w grupie 89 dzieci z ostrym
zapaleniem zatok, istotne zmniejszenie nasilenia kaszlu oraz iloÊci wydzieliny z nosa wykazano wy∏àcznie po dwóch tygodniach leczenia
w grupie otrzymujàcej terapi´ skojarzonà amoksycylinà z kwasem klawulanowym oraz budezonidem w porównaniu z grupà otrzymujàcà
antybiotyk i placebo (p<0,05). Ró˝nic takich nie
stwierdzono natomiast po zakoƒczeniu leczenia,
czyli po trzech tygodniach.
Pierwszym badaniem przeprowadzonym
na wi´kszej i jednorodnej grupie obejmujàcej
wy∏àcznie pacjentów z rozpoznanym ostrym
zapaleniem zatok by∏o badanie Melztera i in.,
opublikowane w roku 2000. Jego celem by∏o porównanie korzyÊci wynikajàcych z dodatkowego
przyjmowania mometazonu w populacji pacjentów otrzymujàcych amoksycylin´ z kwasem klawulanowym w dawce 875 mg dwa razy na dob´.
Leki stosowano przez 3 tygodnie; do grupy
otrzymujàcej mometazon w dawce 400 µg/dob´
w∏àczono 200 pacjentów, a w grupie otrzymujàcej placebo znalaz∏o si´ 207 uczestników.
SkutecznoÊç leczenia oceniono na podstawie
ca∏kowitej skali objawów (ang. total symptom
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stanu zapalnego zatok przynosowych. Szczególnie
wyraênà popraw´ stwierdzono od 6. dnia leczenia.
Uwag´ zwraca równie˝ wi´ksza poprawa
w zwalczaniu objawów wynikajàcych z obrz´ku
b∏ony Êluzowej, co mo˝na cz´Êciowo t∏umaczyç
dzia∏aniem naczynioskurczowym mometazonu.
Kolejne badanie zosta∏o przeprowadzone
w grupie 95 pacjentów z nawrotowym i przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych w wywiadzie, u których na podstawie rentgenowskich
badaƒ obrazowych i/lub wyniku badania endoskopowego stwierdzono ostrà infekcj´ w rejonie
zatok. Celem tego wielooÊrodkowego badania,
z podwójnà Êlepà próbà i kontrolowanego placebo,
by∏a ocena wp∏ywu terapii cefuroksymem i flutikazonem na szybkoÊç oraz stopieƒ zmniejszenia
dolegliwoÊci ostrego zapalenia zatok. W trakcie
jego trwania ka˝dy pacjent przyjmowa∏ przez
10 dni cefuroksym (250 mg dwa razy na dob´)
i przez 3 dni ksymetazolin´. Warto zaznaczyç,
˝e w porównaniu z poprzednimi badaniami leczenie antybiotykiem by∏o krótsze, gdy˝ w poprzednich pracach Êredni czas antybiotykoterapii wynosi∏ 3 tygodnie. Dodatkowo ka˝dy pacjent
otrzymywa∏ flutikazon w dawce 200 µg/dob´
(n=47 pts) lub placebo (n=48 pts) przez trzy
tygodnie. W omawianej pracy stan kliniczny
i wp∏yw leczenia by∏ oceniany na podstawie
subiektywnych odczuç pacjentów bioràcych
udzia∏ w badaniu. JednoczeÊnie, na podstawie
kwestionariusza SNOT-20 (ang. 20-item sino-nasal outcome test), ocenie poddano wp∏yw
stosowanego leczenia na jakoÊç ˝ycia w badanej
populacji. W grupie otrzymujàcej flutikazon
po zakoƒczeniu leczenia popraw´ stwierdzono
u 93,5% pacjentów w porównaniu z 73,9%
w grupie otrzymujàcej placebo (p=0,009). Czas
potrzebny do uzyskania zauwa˝alnej poprawy
stanu klinicznego by∏ istotnie krótszy w grupie
przyjmujàcej flutikazon i wynosi∏ 6 dni, natomiast w grupie placebo popraw´ obserwowano
po 9,5 dniach (p=0,01).
W obydwu grupach najwi´kszy stopieƒ poprawy zanotowano w okresie pierwszych pi´ciu
dni leczenia. Wydaje si´, ˝e jednà z przyczyn takiego stanu by∏a poczàtkowa terapia ksymetazolinà.
Pacjenci przyjmujàcy flutikazon mieli 1,7-krotnie
wi´ksze prawdopodobieƒstwo uzyskania poprawy
stanu w porównaniu z grupà placebo. W obydwu
grupach na podstawie oceny nasilenia objawów
oraz jakoÊci ˝ycia wed∏ug kwestionariusza SNOT-20 wykazano podobny stopieƒ uzyskanej poprawy po 10, 21 oraz 56 dniach badania w porównaniu z wyjÊciowym stanem klinicznym. W grupie
otrzymujàcej flutikazon w porównaniu z grupà
placebo u mniejszej liczby pacjentów wystàpi∏y
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nawroty objawów (odpowiednio n=7 vs n=10 pts)
(p=0,06) (Dolor i in. 2001).
W wielooÊrodkowym, z podwójnà Êlepà próbà i kontrolowanym placebo badaniu przeprowadzonym przez Nayaka i in. (2002) porównywano
skutecznoÊç terapii mometazonem podawanym
w dwóch ró˝nych dawkach wynoszàcych 200
i 400 µg dwa razy na dob´ w grupie 967 pacjentów z rozpoznanym ostrym zapaleniem zatok
przynosowych, którzy byli jednoczeÊnie leczeni
amoksycylinà z kwasem klawulanowym w dawce
875 mg dwa razy na dob´. Nale˝y zaznaczyç, ˝e
u wszystkich uczestników badania w momencie
w∏àczenia wykluczono nawrotowà postaç ostrego
zapalenia zatok. Kryteria w∏àczajàce oparto na
obecnoÊci typowych objawów klinicznych (ropny
wyciek z nosa, zmniejszenie dro˝noÊci nosa wywo∏ane obrz´kiem b∏ony Êluzowej, ból g∏owy
pochodzenia zatokowego, ból twarzy, kaszel oraz
sp∏ywanie wydzieliny przez nozdrza tylne), których nat´˝enie opisywano wed∏ug ca∏kowitej
skali objawów (TSS) oraz na podstawie obrazu
tomografii komputerowej zatok przynosowych
(gruboÊç b∏ony Êluzowej, stopieƒ zacienienia,
poziom p∏ynu/upowietrznienia zatok).
Pacjentów spe∏niajàcych przyj´te kryteria
(TSS≥6) randomizowano nast´pnie do jednej
z trzech grup w zbli˝onych proporcjach (mometazon 2 razy 200 µg oraz 2 razy 400 µg lub
placebo) na okres 21 dni. Po tym czasie oceniano
utrzymywanie si´ objawów oraz ponownie
wykonywano tomografi´ komputerowà zatok.
W grupie otrzymujàcej mometazon w dawce
200 µg w okresie pierwszych 15 dni nastàpi∏o
zmniejszenie nat´˝enia objawów o 50%,
a w grupie placebo o 44% (p=0,014). W tym samym okresie terapia mometazonem w dwukrotnie wi´kszej dawce wiàza∏a si´ z poprawà o 51%
(p=0,017). Podobne wyniki otrzymano po 21
dniach badania: zmniejszenie nat´˝enia objawów wynosi∏o dla dawki 200 oraz 400 µg odpowiednio 54 i 56%, natomiast w grupie otrzymujàcej placebo 50% (odpowiednio p=0,031
i p=0,016). Dok∏adniejsza analiza wykaza∏a
korzystny wp∏yw obydwu stosowanych dawek
mometazonu na popraw´ dro˝noÊci nosa,
zmniejszonej z powodu obrz´ku b∏ony Êluzowej,
w 15. dniu leczenia w porównaniu z placebo (odpowiednio p=0,01 i p=0,025). Ponadto po tym
okresie w grupie otrzymujàcej mometazon
w dawce 400 µg dwa razy na dob´ w porównaniu
z grupà placebo stwierdzono istotne zmniejszenie nasilenia bólu twarzy (p=0,0008) i wycieku
z nosa (p=0,045). Z kolei w grupie otrzymujàcej
mniejsze dawki mometazonu (2 razy 200 µg/dob´)
zaobserwowano zmniejszenie iloÊci wydzieliny

pacjentów, u których ustàpi∏y objawy kliniczne,
by∏ identyczny i wynosi∏ 31,4% (odpowiednio
32/102 vs 33/105 pts) (OR 0,93; 95% CI 0,54-1,62).
Ponowna analiza wykaza∏a wi´kszà skutecznoÊç
glikokortykosteroidów podawanych miejscowo
w przypadku wyjÊciowo mniej nasilonych objawów klinicznych.
W kolejnej pracy, opublikowanej przez Meltzera i in. (2005), celem by∏a ocena skutecznoÊci
oraz bezpieczeƒstwa stosowania glikokortykosteroidów w postaci donosowej w leczeniu ostrego zapalenia w porównaniu z amoksycylinà i placebo. Nale˝y podkreÊliç, ˝e jest to pierwsze tego
typu badanie oceniajàce wp∏yw terapii wy∏àcznie glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo, a nie, jak mia∏o to miejsce w poprzednio
omówionych badaniach, wp∏yw do∏àczenia ich
do antybiotykoterapii. W badaniu z podwójnie
Êlepà próbà przeprowadzonym na grupie 981
pacjentów porównywano stosowanie mometazonu w dawce 200 µg stosowanej raz lub dwa
razy na dob´ z amoksycylinà w dawce 500 mg
trzy razy na dob´ oraz z placebo. Pacjentów randomizowano do poszczególnych ramion badania
w identycznym stosunku liczbowym, z zastosowaniem zasady double-dummy. Oznacza to, ˝e
ka˝dy pacjent otrzymywa∏ spray donosowy przez
pierwsze 15 dni i kapsu∏ki przez 10 dni, które
zawiera∏y lek lub placebo w zale˝noÊci od randomizacji. Do oceny skutecznoÊci u˝yto wspomnianej ju˝ skali TSS oraz skali MSS (ang. major
symptom score), która obejmuje identyczne parametry jak skala TSS z wyjàtkiem oceny obecnoÊci i nasilenia kaszlu. Pierwszorz´dowy punkt
koƒcowy obejmowa∏ skutecznoÊç leczenia ocenianà na podstawie nasilenia objawów wed∏ug
skali MSS rano i wieczorem od 2. do 15. dnia
badania. Z kolei drugorz´dowy punkt koƒcowy
zdefiniowano jako Êrednià wartoÊç punktów uzyskanych na podstawie skal TSS, MSS oraz nasilenia poszczególnych objawów w kolejnych tygodniach trwania badania, w okresie od 2. do 15.
dnia (faza leczenia) oraz od 16. do 29. dnia (faza
obserwacji). Ocena pierwszorz´dowego punktu
koƒcowego wykaza∏a przewag´ terapii mometazonem stosowanym w dawce 200 µg dwa razy
na dob´ w pierwszym okresie leczenia w porównaniu z placebo (p<0,001) oraz w porównaniu
z amoksycylinà (p<0,002). Wzgl´dna poprawa
w stosunku do placebo wynosi∏a 9% i podobnie
jak w porównaniu z amoksycylinà stwierdzono
przewag´ takiego post´powania w poszczególnych przedzia∏ach czasowych.
Ocena zmniejszenia nasilenia poszczególnych objawów w fazie leczenia wykaza∏a przewag´ terapii mometazonem w dawce 200 µg
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sp∏ywajàcej po tylnej Êcianie gard∏a (p=0,038).
Ponowna ocena utrzymywania si´ objawów
ostrego zapalenia zatok po 21 dniach wykaza∏a
popraw´ dro˝noÊci nosa dla dawki 200 oraz
400 µg odpowiednio o 62 i 64%, natomiast
w grupie otrzymujàcej placebo o 50% (odpowiednio p=0,001 i p=0,008).
Wi´ksza dawka mometazonu okaza∏a si´
istotnie skuteczniejsza w porównaniu z placebo
w ustàpieniu ropnego wycieku z nosa (81% vs
72%, p=0,015) oraz zmniejszaniu nasilenia bolesnoÊci oraz przeczulicy twarzy (74% vs 68%,
p=0,039). Ca∏kowita ocena skutecznoÊci terapii
antybiotykiem oraz mometazonem w porównaniu z leczeniem antybiotykiem oraz placebo wykaza∏a wi´kszà skutecznoÊç terapii skojarzonej
(p≤0,005). Ca∏kowite lub znaczne ustàpienie
objawów stwierdzono u 63% pacjentów przyjmujàcych mometazon w dawce 200 µg i u 66%
w dawce 400 µg w porównaniu z 55% w grupie
placebo. Niewàtpliwie ciekawe dane uzyskano,
obserwujàc poczàtek poprawy stanu klinicznego.
W grupach randomizowanych do mometazonu
w porównaniu z grupà placebo istotne zmniejszenie nasilenia dolegliwoÊci ocenianych
na podstawie TSS wystàpi∏o od 4. dnia leczenia,
co wskazuje na szybkà popraw´ stanu klinicznego w przypadku stosowania jednoczeÊnie
antybiotyku i leczenia wspomagajàcego glikokortykosteroidem donosowym. Podobnie jak
w poprzednim badaniu, równie˝ w tej pracy nie
wykazano istotnych ró˝nic dotyczàcych wyniku
tomografii komputerowej.
Z kolei Williamson i in. (2007) przeprowadzili badanie z podwójnie Êlepà próbà, randomizowane i kontrolowane placebo, którego celem
by∏a ocena skutecznoÊci amoksycyliny oraz
budezonidu u pacjentów ze zdiagnozowanym
na podstawie objawów klinicznych ostrym zapaleniem zatok szcz´kowych. 240 uczestników badania randomizowano do jednej z czterech grup:
do grupy otrzymujàcej antybiotyk oraz budezonid, placebo i budezonid, antybiotyk i placebo
lub podwójne placebo. Amoksycylin´ stosowano
przez 7 dni w dawce 500 mg trzy razy na dob´,
a budezonid podawano do ka˝dego otworu nosowego w dawce 200 µg przez 10 dni. SkutecznoÊç
leczenia oceniono na podstawie utrzymywania
si´ objawów klinicznych przez 10 dni lub d∏u˝ej.
W grupie otrzymujàcej amoksycylin´ popraw´
stanu klinicznego po tym okresie stwierdzono
u 29% pacjentów (29/100 pts) w porównaniu
z 33,6% w grupie nie otrzymujàcej antybiotyku
(36/107 pts) (OR 0,99; 95% CI 0,57-1,73). Z kolei
w grupie otrzymujàcej budezonid w porównaniu
z grupà nie otrzymujàcà takiego leczenia odsetek
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dwa razy na dob´ w porównaniu z placebo
i amoksycylinà dotyczàcà wycieku z nosa
(p≤0,001), upoÊledzenia dro˝noÊci nosa ze
wzgl´du na obrz´k b∏ony Êluzowej (p≤0,001),
bólu zatok (p≤0,01), bólu i przeczulicy twarzy
(p≤0,05). Stosowanie mometazonu w pojedynczej dawce dobowej spowodowa∏o zmniejszenie
nasilenia wycieku z nosa oraz bólu twarzy
wy∏àcznie w porównaniu z placebo, natomiast
w porównaniu z terapià amoksycylinà nie stwierdzono ˝adnych istotnych ró˝nic. Ostatecznie ca∏kowità odpowiedê na zastosowane leczenie oceniano w 15. dniu trwania badania. Wykazano,
˝e stosowanie mometazonu w dawce 200 µg dwa
razy na dob´ skuteczniej zmniejsza∏o nasilenie
objawów ostrego zapalenia zatok w porównaniu
z mometazonem stosowanym w identycznej pojedynczej dawce raz na dob´ (p=0,002), amoksycylinà (p=0,013) oraz placebo (p=0,001).
Ocena cz´stoÊci wyst´powania dzia∏aƒ niepo˝àdanych nie wykaza∏a istotnych ró˝nic pomi´dzy
poszczególnymi grupami (najwy˝sza cz´stoÊç
w grupie placebo – 38,1%; najni˝sza w grupie
amoksycyliny – 33,5%); najcz´Êciej obserwowano bóle g∏owy oraz krwawienia z nosa.
Analizujàc przedstawione wyniki badania
Meltzera i in. (2005), nasuwa si´ pytanie dotyczàce ró˝nic w jakoÊci ˝ycia pacjentów w zale˝noÊci od stosowanego leczenia. Prób´ odpowiedzi mo˝na znaleêç w kolejnej pracy, której celem
by∏o wyjaÊnienie tej kwestii w populacji pacjentów z ostrym nie˝ytem nosa. Analiza Bacherta
i in. (2007) zosta∏a przeprowadzona na tej samej
populacji chorych, stàd te˝ stosowane leczenie
w poszczególnych grupach by∏o identyczne jak
w poprzednio omówionej publikacji (mometazon
2x200 µg vs mometazon 1x200 µg vs amoksycylina vs placebo). JakoÊç ˝ycia oceniano na podstawie wspomnianego kwestionariusza SNOT-20,
którego przydatnoÊç wykazano wczeÊniej u pacjentów z przewlek∏ym zapaleniem zatok (Piccirillo i in. 2002). Kwestionariusz, który zawiera
20 pytaƒ odnoszàcych si´ do objawów zapalenia
zatok i ich wp∏ywu na emocjonalne i spo∏eczne
konsekwencje choroby, wype∏ni∏o 340 pacjentów. Na tej podstawie popraw´ jakoÊci ˝ycia
stwierdzono we wszystkich czterech grupach,
natomiast istotnie najwi´kszà popraw´ w stosunku do placebo stwierdzono w grupie pacjentów przyjmujàcych mometazon w dawce 200 µg
dwa razy na dob´ (p=0,047). W grupie otrzymujàcej mometazon w porównaniu z placebo najwi´ksza ró˝nica dotyczy∏a spadku liczby wybudzeƒ w ciàgu nocy. Ponadto szczegó∏owa analiza
wykaza∏a u tych pacjentów zmniejszenie nasilenia pi´ciu objawów, które zosta∏y uznane przez
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uczestników badania za kluczowe dla poprawy
jakoÊci ˝ycia (ból twarzy, sp∏ywanie wydzieliny
z tylnych nozdrzy, koniecznoÊç oczyszczania
nosa, wydzielina z nosa oraz upoÊledzona jakoÊç
snu). Terapia mometazonem dwa razy na dob´
w porównaniu z placebo korzystnie wp∏ywa∏a
równie˝ na aktywnoÊç w ciàgu dnia w okresie 15
dni leczenia (p<0,001). Podobnà zale˝noÊç
stwierdzono równie˝ w grupie otrzymujàcej mometazon raz na dob´ (p=0,026).
Dotychczas wiele uwagi poÊwi´cano ocenie
jakoÊci ˝ycia pacjentów z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych oraz polipami nosa,
natomiast wp∏yw efektów leczenia w ostrej postaci zapalenia na ten parametr jest mniej udokumentowany. Obecnie obowiàzujàce zalecenia
podkreÊlajà znaczenie tej oceny, szczególnie dotyczy to prowadzonych badaƒ klinicznych (Meltzer 2004). Wydaje si´, ˝e poza samym efektem
terapeutycznym poprawa jakoÊci ˝ycia w grupie
pacjentów z ostrym zapaleniem zatok przynosowym powinna byç równorz´dnym celem leczenia. Nale˝y podkreÊliç, ˝e niejednokrotnie dla
pacjenta w∏aÊnie ten parametr przesàdza o pozytywnej ocenie zastosowanej terapii i jednoczeÊnie poprawia compliance, czyli stosowanie si´
do zaleceƒ lekarskich dotyczàcych regularnego
przyjmowania leku. Jak do tej pory jest to jedyne
badanie tak szeroko oceniajàce wp∏yw terapii
glikokortykosteroidów w postaci donosowej na
jakoÊç ˝ycia pacjentów z ostrym zapaleniem zatok przynosowych, stàd te˝ z ostatecznymi wnioskami nale˝y zaczekaç do ukazania si´ kolejnych
tego typu opracowaƒ.
Doskona∏ym podsumowaniem przytoczonych
badaƒ jest opublikowana ostatnio w bazie Cochrane
metaanaliza Zalmanovicia i Yaphe’a (2007) dotyczàca stosowania glikokortykosteroidów donosowych w terapii ostrego zapalenia zatok.
Metaanaliza ta obj´∏a cztery opisane wczeÊniej
badania, w których wzi´∏o udzia∏ ∏àcznie 1788
chorych, z czego 1220 otrzymywa∏o donosowo
glikokortykosteroidy, a 568 – placebo. Okres obserwacji wynosi∏ 15–21 dni. Pierwszorz´dowy
punkt koƒcowy definiowany jako ustàpienie lub
zmniejszenie nasilenia objawów obserwowano
cz´Êciej w grupie otrzymujàcej glikokortykosteroidy donosowe bez wzgl´du na dawk´ w porównaniu z placebo (73% vs 66%; RR 1,11; 95%
CI 1,04–1,18). Wykazano równie˝ wi´kszà
skutecznoÊç dawki 400 µg w porównaniu z
dawkà 200 µg na dob´ (RR 1,10; 95%
CI 1,02–1,18 vs RR 1,04; 95% CI 0,98–1,11).
Wyliczony procent ryzyka zwiàzanego (AR%)
wykaza∏, ˝e u 8% wszystkich pacjentów leczonych
glikokortykosteroidami (jeden na dwunastu)

i u 9% otrzymujàcych dawk´ 400 µg (jeden
na jedenastu) uzyskana poprawa wiàza∏a si´
ze stosowanym leczeniem. Omawiana metaanaliza wykaza∏a ponadto, ˝e odsetek nawrotów
dolegliwoÊci by∏ podobny w obydwu grupach
i wynosi∏ w grupie otrzymujàcej glikokortykosteroidy 6,3%, a w grupie placebo 10% (RR 0,71;
95% CI 0,44–1,15).
Potwierdzenie przytoczonych wyników mo˝na znaleêç w najnowszym badaniu dotyczàcym
zastosowania glikokortykosteroidów w postaci
donosowej w leczeniu ostrego zapalenia zatok,
które zosta∏o przedstawione w marcu 2008 r.
podczas dorocznego Zjazdu Amerykaƒskiej Akademii Alergii, Astmy i Immunologii (American
Academy of Allergy, Asthma & Immunology).
Wyniki opublikowanego doniesienia wskazujà,
˝e stosowanie mometazonu w dawce 200 µg podawanej dwa razy na dob´ przyspiesza zmniejszenia nat´˝enia dolegliwoÊci. Podobnie jak
w prezentowanych ju˝ badaniach, badanie to
by∏o przeprowadzone z podwójnà Êlepà próbà
i kontrolowane placebo. W porównaniu z poprzednio omawianymi pracami pacjentów randomizowano do jednej z trzech grup, mianowicie
otrzymujàcej mometazon w dawce 200 µg dwa
razy na dob´ (n=234 pts), amoksycylin´ trzy
razy na dob´ w dawce 500 mg (n=248 pts) lub
placebo (n=246 pts). Podawanie mometazonu
zwi´ksza∏o liczb´ dni z minimalnymi objawami
zarówno w porównaniu z placebo (63,2% vs
50,4%; p<0,001), jak równie˝ w porównaniu
z amoksycylinà (63,2% vs 53,6%; p=0,001).
Subiektywna ocena odpowiedzi na leczenie
przeprowadzona przez pacjenta i lekarza wykaza∏a zmniejszenie nasilenia objawów u 75,7%
chorych przyjmujàcych mometazon w porównaniu z 64,9% przyjmujàcych amoksycylin´

(p≤0,009) i 61,9% otrzymujàcych placebo
(p≤0,009) (Danzig i in. 2008).
Opublikowane pod koniec 2007 roku rekomendacje EPOS (European Position Paper on
Rhinosinusitis and Nasal Polyps) zalecajà stosowanie glikokortykosteroidów donosowych w terapii ostrego zapalenia zatok przynosowych i
zapobieganiu ostrym nawracajàcym zapaleniom
zatok przynosowych. Zalecenia odnoÊnie stosowania glikokortykosteroidów donosowych w
monoterapii lub w terapii skojarzonej z antybiotykami majà wysoki stopieƒ wiarygodnoÊci Ib
i najwy˝szy stopieƒ zaleceƒ A, co stawia to post´powanie praktycznie na równi ze stosowaniem antybiotykoterapii w tym schorzeniu
(Fokkens i in. 2007).

Komentarz
Ostre zapalenie zatok przynosowych (OZZP)
mimo ˝e w nazwie opisuje proces zapalny,
w aspekcie terapeutycznym niejednokrotnie jest
pojmowane jako zaka˝enie bakteryjne. Nie dzieje si´ tak przypadkowo, albowiem wi´kszoÊç
opublikowanych prac badawczych dotyczàcych
tego schorzenia zajmowa∏a si´ florà bakteryjnà,
która w OZZP wspó∏wyst´puje, ale z regu∏y
nie jest czynnikiem etiologicznym. Zwyczajowo
przyj´te jest równie˝, ˝e podstawowym post´powaniem leczniczym jest antybiotykoterapia,
mimo ˝e istniejà jasno okreÊlone wskazania
do jej zastosowania. Wspó∏czesne opracowania
metod leczenia zapalenia zatok przynosowych,
zarówno ostrego, jak i przewlek∏ego, jednoznacznie wskazujà na koniecznoÊç dzia∏ania
przeciwzapalnego i w∏aÊnie z tego powodu glikokortykosteroidy powinny odgrywaç pierwszoplanowà rol´. ●
Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
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ZAKA˚ENIA
DROBNOUSTROJAMI ATYPOWYMI
W PRAKTYCE LARYNGOLOGICZNEJ
prof. dr hab. med. Maciej Misio∏ek1, prof. dr hab. med. Andrzej Wiczkowski2,
dr hab. med. Ireneusz Rzewnicki3, dr hab. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz4,
prof. dr hab. med. Dariusz Jurkiewicz5
ATYPICAL PATHOGENS INFECTIONS IN ENT
PRACTICE
Atypical infections caused mainly by pathogens
Chlamydia and Mycoplasma appear more and more
often. The above mentioned infections result in
respiratory tract symptoms. There are also extrapulmonary manifestations of those infections such
as laryngological diseases. Otitis, rhinitis, pharyngitis
and laryngitis are described in many papers. The
diagnostic problems are commonly emphasized by
authors. Due to some peculiar features of atypical
pathogens the treatment consists of macrolides,
tetracyclines and quinolones administration.

(Mag. ORL, 2009, VIII, 1, 23–26)

Key words:
atypical pathogens, ent infections, Chlamydia,
Mycoplasma
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1

Infekcje atypowe zosta∏y opisane w odniesieniu do zapaleƒ p∏uc w roku 1938. Termin ten
wprowadzi∏ Reyman. AtypowoÊç polega∏a
na przebiegu choroby zasadniczo odbiegajàcym
od kanonu medycznego (Nitsch-Osuch i in.
2007). W ciàgu lat termin „atypowy” zosta∏
przeniesiony na chlamydie, legionelle i mykoplazmy chorobotwórcze, a okresowo tak˝e w odniesieniu do zapaleƒ p∏uc – na grzyby i wirusy.
Za atypowoÊç przyj´to równie˝ biologi´ mykoplazm i chlamydii z uwagi na ich budow´ i metabolizm, brak Êciany komórkowej, rozwój wewnàtrzkomórkowy i wykorzystanie mo˝liwoÊci
energetycznych zaka˝onej komórki (Choroszy-Król i in. 2003). Poza atypowoÊcià biologicznà
bakterie te wymagajà szczególnych metod
hodowli i odczynów diagnostycznych. W laryngologii najcz´Êciej spotykamy si´ z infekcjami
chlamydiowymi i mykoplazmozà. Dla cz∏owieka
chorobotwórcze chlamydie to: chlamydia jaglicy
(Ch. trachomatis), szczególnie zaÊ postaç chlamydii genitalnej (wenerycznej), chlamydia zapalenia p∏uc (Ch. pneumoniae) oraz chlamydia
papuzicy (Ch. psitacci). Okresowo spotykamy si´
z publikacjami na temat nowych chlamydii o nie
do koƒca ustalonej patogennoÊci dla cz∏owieka,
przenoszonych przez zwierz´ta (Choroszy-Król
i in. 2003, Dutko i in. 2000, Sugijama i in. 1984).
Za problemy diagnostyczne odpowiada równie˝
szczególny tryb rozwojowy tych bakterii, w którym ka˝da faza stwarza odr´bne warunki i implikuje dodatkowe trudnoÊci diagnostyczne.
Cykl rozwojowy chlamydii obejmuje wyst´powanie formy zakaênej, czyli cia∏ka podstawowego (EB), pozbawionego aktywnego metabolizmu, które jest zdolne do przebywania poza
organizmem. Zaka˝enie polega na po∏àczeniu si´
EB z komórkà docelowà (nab∏onek b∏ony Êluzowej). Po przejÊciu dwufazowego etapu wnikania
do wn´trza komórki, zakaêna forma wegetatywna przekszta∏ca si´ w form´ metabolicznà
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i niezakaênà (cia∏ko siateczkowate RB). W RB
dochodzi do namna˝ania si´ chlamydii. Po osiàgni´ciu maksymalnego wzrostu nast´puje zniszczenie zaka˝onej komórki i wysyp uwolnionych
EB, co powoduje rozszerzanie si´ infekcji. W niesprzyjajàcych warunkach rozwój RB mo˝e ulec
zahamowaniu i cykl rozwojowy zatrzymuje si´
przed wytworzeniem EB. W tym stanie zaka˝ona komórka mo˝e staç si´ rezerwuarem chlamydii, co zdarza si´ zazwyczaj przy niekorzystnych
warunkach dla chorego.

Wybrane metody diagnostyczne
w infekcjach wywo∏anych
przez bakterie atypowe
Diagnostyka chlamydii opiera si´ na hodowli, poszukiwaniu cia∏ek podstawowych,
wykazaniu obecnoÊci antygenu chlamydiowego,
wykryciu przeciwcia∏ klas IgM, IgA i IgG oraz
wykryciu DNA metodà PCR (Kuo i in. 1995).
Czu∏oÊç metody hodowlanej w ostrej infekcji
dróg oddechowych wywo∏anej przez Chlamydia
pneumoniae wynosi najwy˝ej 60%, natomiast
izolacja drobnoustroju w infekcji o charakterze
przewlek∏ym jest bardzo trudna (Peeling 1999).
Prawdopodobnà przyczynà trudnoÊci w hodowli
jest pozyskiwanie nieodpowiedniego materia∏u.
Chlamydie zasiedlajà g∏´bokie tkanki i lokalizujà
si´ w makrofagach tkanki Êródmià˝szowej p∏uc,
sieci naczyƒ krwionoÊnych i limfatycznych oraz
komórkach mi´Êni g∏adkich (Moazed i in. 1998).
Miano chlamydii zwykle jest niskie w wyniku
s∏abego ich wzrostu w tych komórkach. Najbardziej pewnym serologicznym dowodem ostrej
infekcji chlamydiowej jest czterokrotny wzrost
miana przeciwcia∏ w parach surowic pobranych
w odst´pie kilku tygodni. Badanie przeciwcia∏
nie jest jednak odpowiednie dla identyfikacji
zaka˝enia przewlek∏ego. W zwiàzku z szerokim
rozpowszechnieniem przeciwcia∏ w populacji
wykazanie zale˝noÊci pomi´dzy ich mianem
a stanem klinicznym chorego jest trudne. Lepszym wskaênikiem przewlek∏ej infekcji mo˝e byç
wykazanie przetrwa∏ego wytwarzania przeciwcia∏ w klasie IgA. Du˝à wartoÊç diagnostycznà
przypisuje si´ metodzie mikroimmunofluorescencji. Wykorzystanie antygenu EBs pozwala
na oddzielne okreÊlenie miana przeciwcia∏ IgA,
IgM, IgG, umo˝liwiajàc w ten sposób rozró˝nienie zaka˝enia przewlek∏ego od reinfekcji
(Kuo i in. 1999). Przeciwcia∏a wykrywa si´ poza surowicà, tak˝e w innych p∏ynach ustrojowych.
ObecnoÊç przeciwcia∏ w kompleksach immunologicznych jest dowodem sta∏ego wytwarzania
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antygenów bakteryjnych i dzi´ki temu wskaênikiem przetrwa∏ej infekcji (Saikku 1999).
Podobna ocena dotyczy metody immunoenzymatycznej wykrywania przeciwcia∏. Najmniej
czu∏ym testem jest odczyn wiàzania dope∏niacza, którego czu∏oÊç w zaka˝eniach pierwotnych
wynosi 60%, ale w reinfekcjach ju˝ tylko 10%
(Peeling 1999). Metody diagnostyczne oparte
na reakcji PCR, a szczególnie tzw. nested PCR,
sà uznawane za bardziej czu∏e ni˝ wczeÊniej
wymienione (Khan i in.1996). Wymagajà one
jednak dobrej standaryzacji w celu unikni´cia
wyników fa∏szywie dodatnich w przypadku zanieczyszczenia próbki i fa∏szywie ujemnych
w razie pobrania zbyt ma∏ej porcji materia∏u.

Epidemiologia, objawy i leczenie
atypowych infekcji w laryngologii
Pomimo znaczàcego post´pu w diagnostyce
i mo˝liwoÊciach terapeutycznych w ostatnich latach nie obserwuje si´ istotnego spadku zachorowaƒ w obszarze zapalnych schorzeƒ nieswoistych górnych dróg oddechowych. Wyobra˝enie
o skali problemu w infekcjach laryngologicznych
podajà amerykaƒskie statystyki. Wed∏ug ostatnio
publikowanych doniesieƒ, rocznie w USA rozpoznaje si´ oko∏o 31 mln zapaleƒ zatok przynosowych oraz oko∏o 10 mln ostrych zapaleƒ
gard∏a. Stwierdza si´ równie˝ wzrost zachorowaƒ
na ostre zapalenie zatok i ucha Êrodkowego w USA
i Finlandii. Leczenie ostrego zapalenia zatok i ucha
Êrodkowego w USA poch∏ania rocznie ok. 3,5 mld
dolarów (Gates i in. 1996).
W 2004 r. w ramach American Academy
Pediatrics & American Academy of Family Phisicians powo∏ano Subcommitte on Management of
Acute Otitis Media (Am. Ac. Report). W zwiàzku
z zaobserwowanym wzrostem zachorowaƒ
na ostre zapalenie ucha Êrodkowego podj´to
prac´ nad poprawà zdolnoÊci trafnego rozpoznawania, racjonalizacjà antybiotykoterapii, wdro˝eniem skutecznej profilaktyki i nad walkà z
bólem (Segal i in. 2005).
Zgodnie z istniejàcym poj´ciem schorzenia
samoograniczajàcego si´, dotyczàcego ostrego
zapalenia ucha Êrodkowego i zatok przynosowych, propaguje si´ zasad´ antybiotykoterapii
dopiero po up∏ywie 72 godzin od rozpoznania,
w sytuacjach na to pozwalajàcych. OczywiÊcie
nie dotyczy to ma∏ych dzieci (6–24 miesiàce)
oraz postaci ostrego ropnego zapalenia ucha
Êrodkowego i zatok przynosowych.
Wielu autorów podkreÊla dokonujàcà si´
ewolucj´ etiologicznà infekcyjnych schorzeƒ

narastajàcymi objawami typowymi dla wymienionych miejsc, opornoÊcià na leczenie i dokuczliwym kaszlem.
W obr´bie ucha opisywane sà przypadki
myringitis bullosa z p´cherzykami na b∏onie b´benkowej. Ró˝nicowanie z typowym zapaleniem
b∏ony b´benkowej o etiologii wirusowej nastr´cza du˝e trudnoÊci. Opisywane sà przypadki
zapalenia ucha Êrodkowego o typowym, a tak˝e
gwa∏townym przebiegu, z utratà s∏uchu w∏àcznie (Sugijama in. 1984).
Nieliczne przypadki rhinosinusitis o wspomnianej etiologii sà opisywane u osób z potwierdzonym Mycoplasma pneumoniae w nosogardle
(Pullnam i in. 2003).
W leczeniu stosuje si´ fluorochinolony, które
wykazujà dzia∏anie bakteriobójcze w stosunku
do mikoplazm, oraz makrolidy i tetracykliny
dzia∏ajàce bakteriostatycznie. Leczenie antybiotykiem powinno trwaç co najmniej 14 dni (Waites i in. 2003, Pullnam i in. 2003). W niektórych
przypadkach nie dochodzi do wyeliminowania
mikoplazm z organizmu, co wià˝e si´ z problemem nosicielstwa. Zaka˝enie zarówno objawowe, jak i bezobjawowe skutkuje powstaniem
odpornoÊci trwajàcej od 2,5 do 10 lat, chocia˝
w przypadku zaburzeƒ odpornoÊci stwierdza si´
reinfekcje po up∏ywie nawet 12 miesi´cy (Foy
1999, Kopytko 1997, Pereyre i in. 2004).
Bakterie z rodzaju Chlamydia sà uznawane
równie˝ za cz´stà przyczyn´ infekcji atypowych
w rejonie g∏owy i szyi. Sà nazywane paso˝ytami
energetycznymi, ˝yjà bowiem tylko we wn´trzu
komórki gospodarza, wykorzystujàc jego ATP.
Na podstawie publikowanych danych gatunek
Chlamydia pneumoniae potwierdza si´ w aspiracie z ucha Êrodkowego w 9% przypadków
w przebiegu ostrego zapalenia (badanie PCR)
oraz u 5% chorych z zapaleniem b∏ony Êluzowej
nosa i zatok przynosowych. Kolonizacja Chlamydia pneumoniae w uchu Êrodkowym mo˝e prowadziç do w∏óknienia b∏ony b´benkowej i tympanosklerozy (Storgaard 1997, Nitsch-Osuch
i in. 2005).
Inny gatunek Chlamydia trachomatis jest
odpowiedzialny za wielonarzàdowe infekcje
górnych dróg oddechowych, spojówek i dróg
moczowo-p∏ciowych. Goh przytacza pozytywne
badanie bakteriologiczne, potwierdzajàce obecnoÊç Chlamydia trachomatis w aspiracie z ucha
Êrodkowego w przebiegu zapalenia spojówek
o tej etiologii. Podobna zale˝noÊç dotyczy wspó∏wyst´pujàcej infekcji dróg moczowo-p∏ciowych.
Autorzy podkreÊlajà koniecznoÊç badania i leczenia partnerów osób zaka˝onych (Goh 2006).

▲

górnych dróg oddechowych. W ostatnich latach
znacznie wzros∏a liczba infekcji wirusowych,
zmala∏a natomiast liczba zapaleƒ wywo∏anych
bakteriami zarówno Gram-dodatnimi, jak
i Gram-ujemnymi. Dodatkowo widoczny jest
znaczny wzrost liczby zachorowaƒ z powodu
infekcji atypowych. T´ tendencj´ obserwowano
wczeÊniej w dolnych drogach oddechowych.
Obecnie dotyczy ona tak˝e gard∏a, krtani, zatok
i ucha (Nitsch-Osuch i in. 2005).
Wi´kszoÊç infekcji atypowych, a szczególnie
o etiologii Chlamydia pneumoniae, rozwijajàcych si´ w górnych drogach oddechowych jest
bezobjawowych (Miyashita i in. 2001). Blasi
(2000) wskazuje na najcz´stsze objawy infekcji
atypowych o lokalizacji w górnych drogach
oddechowych jako imitujàcych gryp´, przewlekajàcy si´ kaszel, zapalenie gard∏a, zatok i ucha
Êrodkowego. Krenke (2006) podkreÊla, ˝e jedynie 15–20% zaka˝eƒ wywo∏anych przez Chlamydia pneumoniae przebiega pod postacià zapaleƒ
górnych dróg oddechowych.
TrudnoÊciami, na jakie napotykamy w przypadku infekcji spowodowanych patogenami
atypowymi, sà istotne ograniczenia w dost´pnoÊci do wspó∏czesnych metod diagnostycznych
oraz cz´sto brak wiedzy i doÊwiadczenia w tym
zakresie. Nie wszystkie laboratoria prowadzà
diagnostyk´ w tym kierunku. Technika pobierania materia∏u do badania bakteriologicznego
jest odmienna i wymaga stosowania sprz´tu
jednorazowego.
Trudno przesàdziç, dlaczego w ostatnich
latach odsetek infekcji o ró˝nej etiologii wskazuje na wzrost liczby zachorowaƒ atypowych.
Na pewno wzrasta liczba chorych predysponowanych do tych infekcji. Za predyspozycje w tym
kierunku uznaje si´ przebywanie w skupiskach
ludzkich (przedszkola, szko∏y, wojsko), spadek
wydolnoÊci uk∏adu immunologicznego w anemii
sierpowatej, zespó∏ Downa, zaka˝enia wirusem
HIV, immunosupresj´ – przeszczepy narzàdów,
radioterapi´ i chemioterapi´, hipogammaglobulinemi´ (Nitsch-Osuch i in. 2005).
Do g∏ównych patogenów atypowych zalicza
si´: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae i Chlamydia trachomatis, Legionella i
Riketsia. Mycoplasma pneumoniae rozprzestrzenia si´ drogà kropelkowà. Charakteryzuje si´
brakiem Êciany komórkowej, co skutkuje opornoÊcià na penicyliny, cefalosporyny i karbapenemy. Wielu autorów zwraca uwag´ na mo˝liwoÊç wywo∏ywania epidemii przez t´ bakteri´
(Waites i in. 2003). Infekcja spowodowana przez
Mycoplasma pneumoniae, zlokalizowana w gardle i krtani, charakteryzuje si´ d∏ugo i stopniowo
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W podsumowaniu nale˝y stwierdziç, ˝e
mimo du˝ych trudnoÊci diagnostycznych coraz
cz´Êciej identyfikuje si´ zw∏aszcza Clamydia
i Mycoplasma jako patogeny odpowiedzialne za
zaka˝enia górnych dróg oddechowych. Wczesne

rozpoznanie infekcji atypowej skraca czas trwania
choroby i zmniejsza ryzyko ewentualnych powik∏aƒ. Ze wzgl´du na pewne swoiste cechy bakterii
atypowych leczeniem z wyboru jest stosowanie
makrolidów, tetracyklin i chinolonów. ●
Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
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