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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
HENRYK CZARNECKI
(1922–1990)
Henryk Czarnecki urodzi∏ si´ 11 wrzeÊnia
1922 r. w Warszawie w rodzinie inteligenckiej jako
syn Leonarda i Heleny. W 1933 r. rozpoczà∏ nauk´
w warszawskim Gimnazjum i Liceum im. Joachima
Lelewela, które ukoƒczy∏ Êwiadectwem dojrza∏oÊci
w czerwcu 1939 r. W czasach gimnazjalnych nale˝a∏ do organizacji sportowych. Studia lekarskie
odby∏ w czasach okupacji niemieckiej w latach
1940-1944 na Wydziale Lekarskim Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego, dyplom lekarza uzyska∏
17 czerwca 1946 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas okupacji pracowa∏ w klinikach (wówczas oddzia∏ach) Szpitala
Dzieciàtka Jezus w Warszawie. Nale˝a∏ do Armii
Krajowej i by∏ zaprzysi´˝ony pod pseudonimem
„Hetmanin” w zgrupowaniu „Gustaw”. Od pierwszego dnia Powstania Warszawskiego, b´dàc studentem V roku medycyny, pracowa∏ w szpitaliku
u zbiegu ulic Lwowskiej i Koszykowej. 17 sierpnia
1944 r. bra∏ udzia∏ w szturmie na gmach Pasty,
doznajàc ogólnej kontuzji i uszkodzenia lewej nogi.
Przez kilka tygodni leczy∏ si´ w szpitalu urzàdzonym w budynku Wydzia∏u Architektury PW.
Od po∏owy wrzeÊnia pracowa∏ na wysuni´tych
placówkach powstaƒczej s∏u˝by zdrowia. W dniu
kapitulacji Powstania opiekowa∏ si´ z chirurgiem
Tadeuszem Wagnerem ponad pi´ciuset rannymi
na ul. Nowogrodzkiej. W paêdzierniku zosta∏ wyp´dzony z rannymi do Milanówka. W Milanówku
towarzyszy∏ prof. Antoniemu Dobrzaƒskiemu,
który podczas powstania umieÊci∏ w tym podwarszawskim osiedlu dobytek, cz´Êç biblioteki Kliniki
Otolaryngologicznej i chorych. Wyprawi∏ si´ z
Milanówka do zniszczonej stolicy i z piwnicy szpitala przy ul. Nowogrodzkiej, gdzie znajdowa∏a si´
biblioteka naukowa Kliniki, przeniós∏ do Milanówka
wiele wartoÊciowych ksià˝ek. Okaza∏ profesorowi
pomoc w przewiezieniu wyposa˝enia Kliniki z
Milanówka do Warszawy. W otwartej 17 lutego
1945 r. w Szpitalu Dzieciàtka Jezus Klinice Otolaryngologicznej UW objà∏ stanowisko asystenta,
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a od po∏owy 1946 r. – starszego asystenta. W 1948 r.
uzyska∏ stopieƒ doktora medycyny na Wydziale Lekarskim UW na podstawie pracy pt. „O zachowaniu
si´ krwi obwodowej w przebiegu twardzieli”.
W 1949 r. zosta∏ powo∏any do wojska i po odbyciu
kursu przeszkolenia oficerów w Wojskowym Centrum Wyszkolenia Medycznego w ¸odzi skierowany
w stopniu porucznika na stanowisko ordynatora
Oddzia∏u Laryngologicznego Wojskowego Szpitala
Rejonowego w Lublinie, gdzie równoczeÊnie pe∏ni∏
obowiàzki st. asystenta Kliniki Otolaryngologicznej Akademii Medycznej. Od 1951 r. by∏ ordynatorem Oddzia∏u Otolaryngologicznego Wojskowego
Szpitala Okr´gowego w Warszawie. W 1954 r. zosta∏ specjalistà II stopnia otolaryngologii. Po opuszczeniu wojska, w 1956 r. objà∏ stanowisko adiunkta
Kliniki Otolaryngologicznej Studium Doskonalenia
i Specjalizacji Kadr Lekarskich w Warszawie.
W 1961 r. zosta∏ ponownie powo∏any do wojska
na stanowisko ordynatora Oddzia∏u Otolaryngologicznego II Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Boles∏awa Szareckiego w Warszawie, przy ul. Szaserów
123. W 1964 r. zosta∏ kierownikiem Kliniki Otolaryngologicznej II Centralnego Szpitala Klinicznego
WAM, nast´pnie przemianowanego na Instytut,
a póêniej na Centrum Kszta∏cenia Podyplomowego

WAM. W 1963 r. habilitowa∏ si´ na Wydziale
Lekarskim WAM w ¸odzi na podstawie rozprawy
„Badania morfologiczne, histochemiczne i metabolizmu oddechowego nad wartoÊcià skóry u˝ywanej do wolnych przeszczepów w operacjach
poprawiajàcych s∏uch”. Tytu∏ profesora nadzwyczajnego otrzyma∏ w 1969 r., a profesora zwyczajnego
w 1976 r. Od roku 1964 by∏ naczelnym otolaryngologiem Wojska Polskiego, od 1965 r. – przewodniczàcym Komisji ds. Specjalizacji w Otolaryngologii,
od 1967 r. przewodniczàcym Komisji do Walki z
Ha∏asem i Urazem Akustycznym w S∏u˝bie Zdrowia
Wojska Polskiego, a od 1975 r. cz∏onkiem Instytutu
Narzàdu Zmys∏ów Wydzia∏u Lekarskiego Akademii
Medycznej w ¸odzi, cz∏onkiem Rady Wydzia∏u Lekarskiego WAM w ¸odzi (1963-1964), cz∏onkiem
Rady Naukowej Centrum Kszta∏cenia Podyplomowego WAM w Warszawie (1964-1986) oraz cz∏onkiem Rady Naukowej Wojskowego Instytutu
Medycyny Lotniczej (1973-1986). Ponadto od 1954 r.
by∏ ordynatorem i konsultantem naukowym Lecznicy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej
oraz opiniodawcà wydawnictw otolaryngologicznych Paƒstwowego Zak∏adu Wydawnictw Lekarskich w Warszawie.
Opublikowa∏ 120 prac naukowych, w tym
w∏asnych i zespo∏owych z zakresu operacji poprawiajàcych s∏uch, walki z ha∏asem i ochrony
narzàdu s∏uchu, mikrodiagnostyki i mikrochirurgii krtani, rynologicznej operacji guzów
przysadki mózgowej, operacyjnego leczenia
ozeny, w∏ókniaków m∏odzieƒczych, przetok
i torbieli wrodzonych szyi, audiologii, alergologii i urazów twarzoczaszki. By∏ wspó∏autorem
podr´cznika „Otolaryngologia kliniczna” pod
redakcjà A. Zakrzewskiego (1972).
Do pionierskich jego prac nale˝à: „DojÊcie
oczodo∏owo-sitowo-klinowe w operacjach guzów
przysadki mózgowej” (wspólnie z K. Janowicz,
S. Rybnicki, A. K´pski: Otolaryng. Pol. 1977, 295-296); „Leczenie operacyjne guzów Êródsiode∏kowych z dojÊcia oczodo∏owo-sitowego; „Chirurgia
przysadki mózgowej i okolicy siod∏a tureckiego”
(Materia∏y Naukowe Polskiego Tow. Neurochirurgicznego. Gdaƒsk 1977, 155-156).
By∏ cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, a od 1986 r. cz∏onkiem honorowym, skarbnikiem (1947-1952), wiceprezesem
Oddzia∏u Warszawskiego (1964-1967) i przez
pi´ç kadencji wiceprzewodniczàcym Zarzàdu
G∏ównego (1974-1986), sekretarzem oraz wieloletnim cz∏onkiem komitetu redakcyjnego „Otolaryngologii Polskiej”.
Czynnie uczestniczy∏ w krajowych zjazdach
otolaryngologów polskich i zjazdach otolaryngologów wojskowych. Polskà otolaryngologi´

reprezentowa∏ na Kongresie Otolaryngologów
Czechos∏owackich w Pradze (1958), Kongresach
Otolaryngologów W´gierskich w Budapeszcie
(1959 i 1963), Zjeêdzie Otolaryngologów Zwiàzku Radzieckiego w Moskwie (1962), Zjeêdzie
Francuskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego w Pary˝u (1964), Mi´dzynarodowym Kongresie Audiologów w Kopenhadze (1964), Londynie (1968 i 1980), Florencji (1970), Zjeêdzie
Otolaryngologów Rumuƒskich w Bukareszcie
(1966), X Âwiatowym Kongresie Otolaryngologów w Wenecji (1973), Kongresie Otolaryngologów Jugos∏owiaƒskich w Belgradzie (1973)
i Zjeêdzie z okazji 100-lecia Kliniki Otolaryngologicznej i 100-lecia czasopisma „Revue de
Laryngologie” w Bordeaux (1980).
By∏ promotorem w 17 przewodach doktorskich, patronem 4 przewodów habilitacyjnych,
m.in. Kazimierza Janowicza, Aleksandra Lig´ziƒskiego, Wojciecha Wàsali, oraz recenzentem
wielu wniosków o nadanie tytu∏u prof. zw., tytu∏u
prof. nadzw., rozpraw habilitacyjnych i przewodów doktorskich. Zorganizowa∏ oko∏o 70 kursów
specjalizacyjnych, w których wyniku oko∏o 360
lekarzy uzyska∏o specjalizacj´ I bàdê II stopnia
w dziedzinie otolaryngologii.
W wojsku awansowa∏ do stopnia pu∏kownika.
Odznaczony zosta∏ Krzy˝em Kawalerskim i Krzy˝em Komandorskim Odrodzenia Polski (1964,
1977), Warszawskim Krzy˝em Powstaƒczym
(1984), Medalem Komisji Edukacji Narodowej
(1976), medalami MON i PCK oraz z∏otymi odznakami honorowymi „Zas∏u˝ony dla Warszawy”
i „Zas∏u˝ony dla Województwa Warszawskiego”
oraz odznakà „Zas∏u˝ony Lekarz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” (1980). Wyró˝niony zosta∏
tak˝e wpisem do Honorowej ksi´gi czynów ˝o∏nierskich (1974). By∏ laureatem nagród I stopnia
Ministra Obrony Narodowej za osiàgni´cia
w medycynie (1973 i 1975). Do partii politycznych nie nale˝a∏.
Zmar∏ nagle 20 czerwca 1990 r. w Warszawie, w kilka dni po przebytej operacji nerki. Pochowany zosta∏ w rodzinnym grobie na Cmentarzu Powàzkowskim.
˚onaty by∏ dwukrotnie. Z pierwszego ma∏˝eƒstwa, zawartego z Teresà Malareckà (1923-1963), lekarzem chorób dzieci´cych, zmar∏à
z powodu choroby nowotworowej, mia∏ syna
Wojciecha, lekarza okulist´, i córk´ Magdalen´,
stomatologa dzieci´cego. Drugie ma∏˝eƒstwo zawar∏ z El˝bietà z domu Jaros, lekarzem foniatrà.
dr med. Stanis∏aw Zab∏ocki
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ZAPALENIE KOÂCI W PRZEBIEGU
PRZEWLEK¸YCH ZAPALE¡
ZATOK PRZYNOSOWYCH
dr med. Anna Tuszyƒska

BONE INFLAMMATION IN THE COURSE OF
CHRONIC RHINOSINUSITIS
The perspective on patophysiology and treatment of
rhinosinusitis has been steadily evaluated since the
last 2 decades of the 20th Century. In recent years
there has appeared considerate evidence on bone
inflammation below the mucous membrane of sinuses
in the course of chronic disease. This articel presents
the terminology, patophysiology of bone inflammation,
clinical classification of bone inflammation in
the course of rhinosinusitis and an update on this
phenomenon in chronic disease.

(Mag. ORL, 2010, 34, IX, 45–58)

Key words:
rhinosinusitis, osteitis, bone density, Single-Photon
Emission-Computed Tomography

PRACA RECENZOWANA

Artyku∏ zosta∏ napisany na podstawie rozprawy
doktorskiej „Zapalenie koÊci w przebiegu przewlek∏ych
zapaleƒ zatok przynosowych” – (promotor profesor
Antoni Krzeski), która zosta∏a wyró˝niona nagrodà
naukowà Zarzàdu G∏ównego PTORL–ChGiS imienia
profesora Jana Miodoƒskiego – Warszawa 2010.

▲

Klinika Otolaryngologii WUM
Kierownik: prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa

W aktualnie obowiàzujàcym Europejskim
Konsensusie Dotyczàcym Zapaleƒ Zatok Przynosowych i Polipów Nosa – EP3OS 2007 (Fokkens
i in. 2007) zagadnienie zapalenia koÊci w przebiegu przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych (PZZP) wspomniane jest jedynie w krótkim
fragmencie, liczàcym 18 linijek tekstu i 4 pozycje piÊmiennictwa. W dokumencie tym, który
w ca∏oÊci obejmuje 136 stron i 1112 pozycji
literatury, stwierdzono, ˝e: „Obszary wzmo˝onej
g´stoÊci koÊci i nieregularnego pogrubienia
kostnych Êcian zatok przynosowych cz´sto sà
obserwowane w tomografii komputerowej zatok
przynosowych w obszarze obj´tym przewlek∏ym
zapaleniem i mogà byç markerem przewlek∏ego
procesu zapalnego (Lee i in. 2006). Jednak w poczàtkowych fazach ci´˝kiego PZZP wyst´puje
efekt rozrzedzenia blaszek kostnych b∏´dnika
sitowego. Mimo ˝e do dziÊ nie udowodniono wyst´powania organizmów bakteryjnych w tkance
kostnej u ludzi lub w modelu zwierz´cym PZZP,
sugeruje si´, ˝e te nieregularne kostne pogrubienia sà oznakà zapalenia koÊci, które mo˝e powodowaç utrzymywanie si´ zapalenia b∏ony Êluzowej zatok przynosowych (Kennedy i in. 1998).
W badaniach doÊwiadczalnych na królikach
wykazano, ˝e nie tylko koÊç przylegajàca do zaj´tej stanem zapalnym zatoki szcz´kowej zostaje
obj´ta zapaleniem, ale stan zapalny szerzy si´
przez system kana∏ów Haversa i mo˝e wywo∏ywaç zmiany kostne o charakterze osteomyelitis
w odleg∏oÊci od miejsca pierwotnej infekcji
(Khalid i in. 2002, Perloff i in. 2000). Jest oczywiÊcie mo˝liwe, ˝e te zmiany, jeÊli potwierdzi si´
te obserwacje u pacjentów, mogà przynajmniej
cz´Êciowo wyjaÊniaç, dlaczego PZZP jest relatywnie oporne na leczenie”.
B∏ona Êluzowa wyÊcie∏ajàca jam´ nosowà
i zatoki przynosowe jest zbudowana z nab∏onka,
b∏ony podstawnej (pozakomórkowej struktury
kolagenowej oddzielajàcej nab∏onek od warstwy
www.magazynorl.pl
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podÊluzowej) oraz z warstwy podÊluzowej. Nab∏onek b∏ony Êluzowej jamy nosowej i zatok
przynosowych sk∏ada si´ z czterech rodzajów
komórek: podstawnych, kubkowych oraz walcowatych – urz´sionych i nieurz´sionych. Cechà
charakterystycznà b∏ony Êluzowej nosa i zatok
przynosowych jest brak wyraênej granicy pomi´dzy tà strukturà a okostnà Êcian zatok i jam nosa;
z tego powodu okreÊla si´ jà jako mucoperiosteum.
Ma ono ró˝nà gruboÊç w poszczególnych miejscach jamy nosowej i zatok przynosowych, która
waha si´ od setnych cz´Êci mikrona do kilku milimetrów, a najcieƒsze jest w jamach zatok. Taka
budowa histologiczna pozwala przypuszczaç, ˝e
proces zapalny b∏ony Êluzowej mo˝e szerzyç si´
bezpoÊrednio do tkanki kostnej tworzàcej Êciany
zatok przynosowych.
Tkanka kostna charakteryzuje si´ przewagà
mineralizowanego pod∏o˝a nad elementami
komórkowymi, po∏o˝eniem naczyƒ w sztywnych
kana∏ach kostnych, wolno przebiegajàcymi procesami biochemicznymi oraz ma∏à zdolnoÊcià
wch∏aniania tkanek martwiczych. Szkielet kostny
cz∏owieka jest metabolicznie czynnym organem,
jego ciàg∏e modelowanie i odnowa sà niezb´dne
do utrzymania integralnoÊci strukturalnej i metabolicznej funkcji przechowywania, g∏ównie
wapnia i fosforu. Cykl przemian kostnych jest
z∏o˝ony, a proces przebudowy trwa oko∏o 100
dni (Królicki 1995). Przebudowa, która jest procesem miejscowym obejmujàcym w 80% koÊç
gàbczastà, rozpoczyna si´ od resorpcji koÊci, to
jest od stadium aktywacji komórek prekursorowych osteoblastów i osteoklastów znajdujàcych
si´ na powierzchni koÊci. Preosteoklasty zlewajà
si´, tworzàc osteoklast, który wydziela m.in.
enzymy proteolityczne i zakwasza Êrodowisko,
prowadzàc do resorpcji sk∏adników mineralnych
i macierzy tkanki kostnej. Na powierzchni beleczek
kostnych powstajà muszelkowate zag∏´bienia –
lakuny. W fazie usuwania biorà udzia∏ komórki
jednojàdrzaste z prawdopodobnà degradacjà kolagenu i uwolnieniem czynników wzrostu (Kocak
i in. 2002). Do lakun migrujà osteoblasty, wytwarzajà osteoid, który ulega mineralizacji.
Cz´Êç osteoblastów pozostaje w powsta∏ej
tkance kostnej jako osteocyty.
Proces przebudowy tkanki kostnej wymaga
interakcji pomi´dzy osteoblastami a osteoklastami.
Osteoblasty wywodzà si´ z niezró˝nicowanych
mezenchymalnych prekursorowych komórek
szpiku. Ich podstawowe funkcje polegajà na wytwarzaniu kolagenu typu I i sk∏adników macierzy
pozakomórkowej, uwapnianiu macierzy oraz kontrolowaniu aktywnoÊci osteoklastów. Osteoblasty syntetyzujà i uwalniajà do mikroÊrodowiska
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wiele dzia∏ajàcych miejscowo cytokin, odpowiedzialnych za rekrutacj´ prekursorów i ich fuzj´
w wielojàdrzaste komórki koÊciogubne, a tak˝e
za aktywacj´ ju˝ istniejàcych osteoklastów
(Dziedzic-Goc∏awska 1994). Osteoklasty wywodzà si´ z tych samych komórek prekursorowych
szpiku co osteoblasty, a ich dzia∏anie obejmuje
rozpuszczanie uwapnionej macierzy. W ten sposób uwalniajà komórki prekursorowe, które
stymulujà proliferacj´ osteoblastów. Przemodelowanie koÊci wymaga dynamicznej interakcji
pomi´dzy komórkami, ale to osteoblasty sà pierwotnymi komórkami docelowymi dla wi´kszoÊci
czynników stymulujàcych resorpcj´ koÊci, poniewa˝ majà na swojej powierzchni odpowiednie
receptory.
Na przebudow´ koÊci wp∏ywa wiele ró˝nych
czynników ogólnych, m.in. glikokortykosteroidy,
hormony, czynniki miejscowe, takie jak prostaglandyny, leukotrieny, czynniki wzrostu i cytokiny, które oddzia∏ujà na czynnoÊç osteoblastów
(Nair i in. 1996). Mediatorami przebudowy koÊci
mogà byç równie˝ czynniki bakteryjne, takie jak
endotoksyny, lipopolisacharydy oraz inne sk∏adniki Êciany komórkowej bakterii, ale mechanizm
powstawania zmian kostnych w wyniku zaka˝enia bakteryjnego nie jest do koƒca poznany
(Nair i in. 1996). Mediatory stymulujàce przemodelowanie koÊci przedstawiono w tabeli.
Zapalenie tkanki kostnej jest procesem obejmujàcym wszystkie elementy tworzàce koÊç,
przede wszystkim jej naczynia, szpik i okostnà.
W patogenezie zmian zapalnych muszà byç brane pod uwag´ zarówno czynniki ogólnoustrojowe, jak i miejscowe. Zapalenia tkanki kostnej
mogà byç pochodzenia infekcyjnego (zaka˝enia)
oraz nieinfekcyjnego. Ze wzgl´du na czynnik
etiologiczny wyró˝nia si´ zapalenie koÊci w wyniku zaka˝enia nieswoistego, wywo∏anego przez
bakterie ropotwórcze, oraz swoistego, wywo∏anego przez bakterie i grzyby, których obecnoÊç
stymuluje powstanie swoistej ziarniny zapalnej
z naciekiem z komórek jednojàdrzastych. Nieinfekcyjne zapalenia koÊci obejmujà takie postacie,
jak zapalenie koÊci typu Garré, plazmatycznokomórkowe i ja∏owe-chemiczne (Górecki i
Babiak 2002).
Modelowanie koÊci zachodzi w wyniku mechanicznego uszkodzenia, odkszta∏cania, ucisku
i zapalenia. BezpoÊredni mechanizm stymulowania przez bakterie przemodelowywania koÊci
nie jest znany. Przypuszczaç mo˝na, ˝e bakterie
wywo∏ujà proces zapalny koÊci przez wzrost iloÊci
mediatorów zapalnych, cytokin, prostaglandyn
i leukotrienów, które stymulujà osteoblasty. Proces
zapalny mo˝e nast´pnie szerzyç si´ systemem

Tabela. Mediatory stymulujàce przemodelowanie koÊci (Nair i in. 1996)
Mediator
hormony przytarczyc
1,25-dihydroksywitamina D3
Czynniki ogólne
kalcytonina
IL-6 i inne krà˝àce cytokiny
estradiol
i inne hormony steroidowe
prostaglandyny
leukotrieny
Czynniki miejscowe cytokiny prozapalne
(IL-1, IL-6, TNF)
czynniki wzrostu
lipopolisacharydy Êcian
bakteryjnych (LPS)
kwasy tejchojowe
bia∏ka zwiàzane z lipidem A
poryny
cpn60
A. actinomycetemcomitans
i E. coli
gapstatyna
A. actinomycetemcomitans
Produkty bakteryjne toksyna P. multocida (PMT)
toksyna dermonekrotyczna
B. bronchiseptica (DNT)
komponenty Êciany bakteryjnej
bia∏ka zwiàzane z powierzchnià
A. actinomycetemcomitans,
P. gingivalis, E. corrodens,
S. aureus, S. epidermidis
polisacharyd otoczki
A. actinomycetemcomitans
bia∏ka 32 i 60 kDa
zwiàzane z powierzchnià
S. aureus
bia∏ko 43 kDa rz´sek
P. gingivalis

Postacie kliniczne zapalenia tkanki kostnej
w przebiegu zapalenia zatok przynosowych
(rhinosinusitis)
W zapaleniu zatok przynosowych obserwujemy ró˝ne procesy zapalne w tkance kostnej.
Schemat postaci klinicznych zapalenia tkanki
kostnej przedstawiono na rycinie 1.

Zapalenie koÊci
Zapalenie koÊci – osteitis – jest ró˝nie definiowane. Termin ten wskazuje na powierzchowny proces zapalny koÊci lub zapalenie koÊci,
w których nie wyst´puje jama szpikowa. Opisano dwa podstawowe typy osteitis: osteolityczne
zapalenie koÊci albo rzeszotowiejàce zapalenie
koÊci, które mo˝e doprowadziç do g∏´bokich
zmian litycznych w koÊci oraz koÊciotwórcze
(wytwórcze) zapalenie koÊci, znane jako periostitis
ossificans albo twardniejàce zapalenie koÊci. Nie
jest rzadkoÊcià równoczesne wyst´powanie zmian
litycznych i sklerotycznych (Kocak i in. 2002).
Ostitis jest terminem równoznacznym
z osteitis (Churchill’s Illustrated Medical Dictionary 1990).
Baraƒski i in. (1977) postulowali, ˝e „Êciana
zatoki szcz´kowej bierze czynny i wi´kszy, ni˝
pozornie wydawa∏oby si´, udzia∏ w procesach
zapalnych wn´trza zatoki”, a „w przewlek∏ym
ropnym zapaleniu zatoki szcz´kowej zmiany
w obrazie mikroskopowym Êciany kostnej zatoki
sà adekwatne do stanu chorobowego wyÊció∏ki
zatoki”. Autorzy postawili równie˝ hipotez´, ˝e
jednà z mo˝liwych przyczyn niepowodzeƒ
po operacjach radykalnych zatok szcz´kowych
sà przewlekle przebiegajàce procesy zapalne,
toczàce si´ w kostnej Êcianie zatoki.
Meltzer i in. (2004) opublikowali konsensus
pi´ciu amerykaƒskich towarzystw naukowych:
The American Academy of Allergy, Asthma and
Immunology, The American Academy of Otolaryngic Allergy, The American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, The American
College of Allergy, Asthma and Immunology

▲

kana∏ów Haversa, aby objàç pozosta∏e zatoki
przynosowe. Jest mo˝liwe, ˝e w ten sam sposób
bakterie w b∏onie Êluzowej mogà stymulowaç
le˝àcà poni˝ej koÊç do przemodelowania i ˝e
uwolnienie mediatorów stanu zapalnego w tkance
kostnej mo˝e stymulowaç uporczywy, sta∏y
obrz´k i zapalenie przylegajàcej b∏ony Êluzowej.
Przypuszcza si´ równie˝, ˝e za osteitis jak i osteomyelitis mogà byç odpowiedzialne równie˝
biofilmy bakteryjne.

Jakkolwiek wyst´powanie bakterii udowodniono w prawdziwym osteomyelitis koÊci d∏ugich, ˝adne badania nie wykaza∏y obecnoÊci
bakterii w tkance kostnej zatok przynosowych
w przebiegu ich przewlek∏ego zapalenia. Zastosowanie nawet tak nowoczesnych i dok∏adnych
badaƒ laboratoryjnych, jak hybrydyzacja in situ
z u˝yciem sond dla bakteryjnego rRNA nie pozwala na wykazanie obecnoÊci materia∏u genetycznego bakterii w tkance kostnej zatok przynosowych (Hwang 1999).
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Zapalenie koÊci w przebiegu rhinosinusitis

Choroba przewlek∏a

Osteitis

Neo-osteogeneza

Powik∏ania rhinosinusitis

Ostre

Przewlek∏e

Osteomyelitis

Âluzowiak

Ryc. 1. Postacie kliniczne zapalenia tkanki kostnej w przebiegu zapalenia zatok przynosowych
(rhinosinusitis).
oraz The American Rhinologic Society, w którym
zapalenie tkanki kostnej (ang. osteitis) zosta∏o
uznane za jeden z mo˝liwych czynników, które
powinny byç brane pod uwag´ w etiologii zapalenia zatok przynosowych. Richtsmeier (2001)
uzna∏ osteitis za 8. z 10 najwa˝niejszych przyczyn niepowodzeƒ operacji endoskopowych
zatok szcz´kowych.
Zapalenie tkanki kostnej w przebiegu
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych
okreÊla si´ terminem osteitis, który odnosi si´
do powierzchownego zapalenia tkanki kostnej
w strukturach kostnych pozbawionych jamy
szpikowej, a do takich zalicza si´ wi´kszoÊç Êcian
kostnych zatok przynosowych, a szczególnie
blaszki kostne b∏´dnika sitowego.
Zmiany wyst´pujàce w przebiegu osteitis
w Êcianach kostnych zatok przynosowych mo˝na podzieliç na dwie grupy: zmiany osteolityczne,
czyli rzeszotowiejàce, oraz zmiany wytwórcze:
osteoblastyczne, osteosklerotyczne, hiperostotyczne, czyli sklerotyzacja, zag´szczenie koÊci.
Uwa˝a si´, ˝e zmiany osteolityczne wyst´pujà w pierwszym etapie zapalenia tkanki kostnej albo przemodelowania tkanki kostnej w wyniku procesów patologicznych, a zag´szczenie
koÊci, powstawanie m∏odej, poczàtkowo splotowatej tkanki kostnej (koÊç splotowata zawiera
grube p´czki w∏ókien osseinowych, które tworzà
sploty, a nie regularnie u∏o˝one blaszki kostne)
jest wynikiem procesów naprawczych. Oba rodzaje zmian mo˝na nierzadko obserwowaç równolegle (Kocak i in. 2002). Niektórzy autorzy
uwa˝ajà, ˝e pogrubienie Êcian zatok przynosowych i sklerotyzacja tkanki kostnej Êwiadczà
o d∏ugotrwa∏ym, wr´cz wieloletnim procesie zapalnym w zatokach przynosowych. Rozrzedzenie
blaszek kostnych w obr´bie b∏´dnika sitowego
uwa˝a si´ za poczàtkowà faz´ zapalenia zatok
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przynosowych o ci´˝kim przebiegu (Melzer i in.
2004). Niemniej zmniejszenie g´stoÊci koÊci
w rejonie sitowia mo˝na zaobserwowaç tak˝e
u pacjentów chorujàcych przewlekle, szczególnie u tych z zespo∏em nadwra˝liwoÊci na niesteroidowe leki przeciwzapalne (Tuszyƒska 2004).

Zapalenie koÊci
i szpiku kostnego
Zapalenie koÊci i szpiku kostnego – osteomyelitis – to g∏´bokie zapalenie koÊci, obejmujàce
przestrzeƒ szpikowà, albo ropna infekcja tkanki
kostnej i szpiku. èród∏em infekcji mo˝e byç zaka˝ona krew, penetrujàce rany albo przylegajàce
tkanki. Osteomyelitis mo˝e mieç przebieg ostry
lub przewlek∏y. Ostra infekcja szerzy si´ w systemie jamek i kana∏ów Haversa, pozwalajàc na powstawanie ropni podokostnowych. Z czasem
do procesów destrukcji koÊci do∏àczajà równolegle reaktywne procesy naprawcze. Taki powolny
proces okreÊlany jest jako przewlek∏e osteomyelitis (przewlek∏e zapalenie koÊci i szpiku kostnego), w którym aktywne osteoblasty okostnej
tworzà nowà koÊç, proces znany równie˝ jako
neo-osteogenesis (neoosteogeneza).
U dzieci najcz´Êciej wyst´puje osteomyelitis
koÊci szcz´kowej w wyniku zaka˝enia zawiàzków
z´bów lub zapalenia dziàse∏. Mo˝e te˝ wystàpiç
w przebiegu uogólnionej infekcji, sepsy, najcz´Êciej gronkowcowej (Goêdzik-˚o∏nierkiewicz
i Krzeski 2008).
U doros∏ych osteomyelitis koÊci czaszki jest
klinicznie stwierdzany najcz´Êciej w koÊci czo∏owej. Dzieje si´ tak w wyniku rozszerzenia procesu zapalnego poprzez ˝y∏y ÊródkoÊcia z b∏ony
Êluzowej zatoki czo∏owej do szpiku koÊci.
W zale˝noÊci od tego, która Êciana zatoki
czo∏owej ulegnie zniszczeniu, wyró˝nia si´:
● po zniszczeniu Êciany przedniej ropieƒ

podokostnowy w postaci guza Potta,
po zniszczeniu Êciany tylnej zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu,
ropieƒ nadtwardówkowy, podtwardówkowy
lub mózgu,
● po zniszczeniu Êciany dolnej ropieƒ podokostnowy górnej Êciany oczodo∏u
(Goêdzik-˚o∏nierkiewicz i Krzeski 2008).
Osteomyelitis koÊci klinowej wyst´puje niezwykle rzadko jako powik∏anie ropnego zapalenia zatoki klinowej. Mo˝e rozszerzaç si´ z obj´tych stanem zapalnym przyleg∏ych struktur
szczytu piramidy koÊci skroniowej w rozleg∏ym
z∏oÊliwym zapaleniu ucha zewn´trznego. Rozpoznanie zapalenia szpiku trzonu koÊci klinowej
zostaje postawione zwykle dopiero po wystàpieniu powik∏aƒ wewnàtrzczaszkowych (Goêdzik-˚o∏nierkiewicz i Krzeski 2008).
●

Neoosteogeneza

Âluzowiak zatok przynosowych
W EP3OS 2007 (Fokkens i in. 2007) Êluzowiak zosta∏ zakwalifikowany jako powik∏anie
przewlek∏ego zapalenia zatok.
Âluzowiak zatok przynosowych (ang. mucocoele) powstaje w przebiegu przewlek∏ego procesu zapalnego b∏ony Êluzowej w zatoce z ujÊciem
zablokowanym wtórnie do przebytych zabiegów
operacyjnych, stanu zapalnego, urazu lub choroby
nowotworowej. Âluzowiak charakteryzuje si´ wieloletnim przebiegiem z tendencjà do powolnego
powi´kszania si´ i ucisku otaczajàcych tkanek,
doprowadzajàc do destrukcji nie tylko cienkich
struktur kostnych w sitowiu, ale równie˝ Êcian
kostnych du˝ych zatok z ekspansjà w obr´b
oczodo∏u i/lub jamy czaszki. Przypuszcza si´, ˝e
za proces destrukcji kostnej w przebiegu Êluzowiaka odpowiedzialne sà nast´pujàce czynniki
(Lund i in. 1988, 1993, Lund i Milroy 1991):
● cytokiny osteolityczne IL-1α i IL-β (przy
wspó∏udziale moleku∏ adhezyjnych ICAM-1
oraz ELAM),
● czynnik martwicy nowotworu (ang. tumor
necrosis factor, TNF),
● czynniki resorbujàce koÊç, wytwarzane
przez fibroblasty po stymulacji limfoi monocytarnej, takie jak prostaglandyny
(PGE2) czy kolagenazy.
W wyÊció∏ce Êluzowiaków potwierdzono jedynie zwi´kszone iloÊci prostaglandyn, interleukiny
1 (IL-1α i IL-β ) oraz TNFα w porównaniu ze zdrowà
b∏onà Êluzowà bàdê zmienionà w wyniku przewlek∏ego procesu zapalnego bez powstania Êluzowiaka (Lund 1993). Ta obserwacja jeszcze raz
podkreÊla decydujàcà rol´ procesów zapalnych
i uruchomionej przez nie kaskady reakcji.

Zapalenie tkanki kostnej
zatok przynosowych
w modelu doÊwiadczalnym u zwierzàt
W badaniach doÊwiadczalnych najcz´Êciej
pos∏ugiwano si´ królikami, u których wyst´pujà
stosunkowo rozbudowane zatoki szcz´kowe, co
pozwala na wykonywanie w ich rejonie eksperymentalnych manipulacji. Zwykle zapalenie zatok
przynosowych u zwierzàt wywo∏uje si´ przez zaka˝enie zatoki znanym szczepem bakteryjnym,
patogennym dla cz∏owieka. Poniewa˝ w etiologii
zapalenia zatok przynosowych wskazuje si´
na wiele innych czynników przyczynowych, z definicji badania na zwierz´tach charakteryzujà si´
doÊç znacznym ograniczeniem.

▲

Odr´bnym problemem wydaje si´ proces
neoosteogenezy zwiàzany z pooperacyjnym gojeniem Êcian zatok przynosowych, w którym nast´puje tworzenie si´ twardych blizn kostnych.
W praktyce klinicznej zwraca uwag´ obserwacja,
˝e pozostawienie w rejonie ujÊcia zatoki czo∏owej
koÊci ca∏kowicie pozbawionej mucoperiosteum
w czasie pierwotnej operacji mo˝e spowodowaç
zarastanie bliznà kostnà ujÊcia zatoki, a raz pobudzona w ten sposób koÊç wywo∏uje zarastanie
ujÊç po kolejnych operacjach (Kennedy 2001,
Nakanishi i in. 2004). Zmiany tego typu mo˝na najlepiej zaobserwowaç w zatokach czo∏owych, gdzie nawet rozleg∏e poszerzenie ujÊç
tych zatok nie zawsze pozwala na utrzymanie ich
dro˝noÊci. Zjawisko to t∏umaczy si´ procesem
neoosteogenezy, czyli procesem wytwórczym
z przewagà zag´szczenia koÊci. Neoosteogenez´
nale˝y odró˝niç od osteogenezy – zakoƒczonego
mineralizacjà procesu, obejmujàcego wszystkie
etapy tworzenia si´ koÊci, w wyniku którego formu∏owana jest tkanka kostna szkieletu kostnego
cz∏owieka.
Jak wspomniano uprzednio, proces zapalny
b∏ony Êluzowej w sàsiedztwie zmienionej zapalnie koÊci toczy si´ mimo wykonanej operacji dopóty, dopóki nie zostanie usuni´ta zmieniona
zapalnie sàsiadujàca tkanka kostna. Dlatego
trudno zdecydowaç, czy zjawisko pooperacyjnego
zarastania ujÊç zatok przynosowych wynika z
procesów naprawczych zwiàzanych z jatrogennym
urazem i ods∏oni´ciem koÊci, czy te˝ z pierwotnego obj´cia tkanki kostnej tej okolicy procesem
zapalnym. W tym drugim przypadku zachowanie
b∏ony Êluzowej w okolicy ujÊcia nie powstrzyma∏oby zarastania tego ujÊcia bliznà kostnà.

W chwili obecnej brak jest badaƒ klinicznych,
które wyjaÊnia∏yby ten problem.
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Norlander i in. (1994) badali stopieƒ uszkodzenia b∏ony Êluzowej po zaka˝eniu Pseudomonas
aeruginosa zatok szcz´kowych bia∏ych królików
ze szczepu New Zealand. W badaniu histopatologicznym pobranych tkanek autorzy poza zapaleniem b∏ony Êluzowej zatok zidentyfikowali
reakcj´ okostnej w postaci w∏óknienia, a tak˝e
degradacj´ koÊci i neoosteogenez´ w przypadku
wyst´powania ci´˝kiego przebiegu zapalenia zatok przynosowych u badanych zwierzàt. Bolger
i in. (1997) zauwa˝yli zmiany w tkance kostnej
ju˝ czwartego dnia po inokulacji zatoki szcz´kowej u królików z tego samego szczepu. Autorzy
zaobserwowali w badanej grupie zwierzàt zmiany w architektonice koÊci, w tym skoordynowane
niszczenie koÊci i tworzenie nowej, niezorganizowanej (splotowatej) tkanki kostnej w rejonie
zaka˝onej zatoki, a nast´pnie przemodelowanie
koÊci na pod∏o˝u b∏oniastym (∏àcznotkankowym).
Perloff i in. (2000) indukowali jednostronnie
zapalenie zatok szcz´kowych u królików za pomocà inokulacji szczepem bakterii Pseudomonas.
Badacze wykazali w badaniu histopatologicznym
zapalenie tkanki kostnej, które stwierdzili nie
tylko po stronie dotkni´tej indukowanym zapaleniem, ale tak˝e w le˝àcych po przeciwnej stronie, pierwotnie niezainfekowanych zatokach.
Wszystkie badane fragmenty koÊci wykaza∏y
zmiany zapalne w postaci rozsianych obszarów
w∏óknienia, resorpcji, poszerzenia kana∏ów Haversa i naczyniotworzenia. B∏ona Êluzowa w zatoce po stronie przeciwnej do zatoki zaka˝onej
nie wykaza∏a zmian w badaniu mikroskopowym.
Obserwacje te sugerujà, ˝e proces zapalny mo˝e
szerzyç si´ do koÊci w obr´bie sàsiadujàcych zatok, nie obejmujàc b∏ony Êluzowej.
Obserwacje dokonane przez Perloffa i in.
(2000) zosta∏y potwierdzone badaniami Khalida
i in. (2002). Autorzy przeprowadzili doÊwiadczenia na królikach z zapaleniem zatok przynosowych wywo∏anym zaka˝eniem bakteriami
Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus
aureus. W przeprowadzonym badaniu histopatologicznym zaobserwowali u 92% badanych
królików zmiany zapalne w koÊci przylegajàcej
do b∏ony Êluzowej zaka˝onych zatok przynosowych. Natomiast u 52% zwierzàt wykazali zmiany zapalne w koÊci le˝àcej po przeciwnej stronie
od miejsca wszczepienia bakterii. Nie stwierdzili
ró˝nic w obrazie histopatologicznym b∏ony Êluzowej i koÊci pomi´dzy zatokami zainfekowanymi Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus
aureus. Inokulacja bakteriami zatoki szcz´kowej
u królików powodowa∏a dobrze zdefiniowane
zmiany w postaci wieloogniskowej martwicy koÊci, pogrubienia blaszek kostnych, sklerotyzacji,
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powstawania w otoczeniu ognisk martwicy splotowatej koÊci, w∏óknienia systemu kana∏ów
Haversa oraz zwi´kszonej liczby osteoblastów
i osteoklastów. Autorzy wykazali zmiany o charakterze zapalnym zarówno w koÊci sàsiadujàcej
z miejscem zaka˝enia, jak i w miejscach odleg∏ych od pierwotnego zaka˝enia.
Kumlien i in. (1991) badali metodà radioizotopowà stan Êcian kostnych zatok przynosowych
królików, u których eksperymentalnie wywo∏ano
stan zapalny b∏ony Êluzowej zatok przynosowych. Ostre lub przewlek∏e zapalenie zatok u tych
zwierzàt by∏o indukowane przez wszczepienie
do zatoki szcz´kowej bakterii Streptococcus
pneumoniae i mechanicznego zamkni´cia jej ujÊcia. Autorzy stwierdzili podwy˝szony wychwyt
znacznika w koÊci otaczajàcej zatok´ szcz´kowà,
która by∏a inokulowana drobnoustrojami.
W ostrym zapaleniu podwy˝szony wychwyt znacznika stwierdzono po czterech dniach od indukcji
zapalenia, a w przewlek∏ym zapaleniu – po pi´ciu miesiàcach od indukcji. Nie stwierdzono podwy˝szonego poziomu znacznika w b∏onie Êluzowej b´dàcej w stanie zapalnym. Podniesiony
wychwyt znacznika Êwiadczy o przyspieszonym
metabolizmie kostnym lub wr´cz o stanie zapalnym koÊci i jest jednym z dowodów na obj´cie
przez proces zapalny tkanki kostnej Êcian zatok
w przebiegu zapalenia zatok przynosowych.

Badania kliniczne
przeprowadzone u pacjentów
z rozpoznanym przewlek∏ym
zapaleniem zatok przynosowych
Biedlingmaier i in. (1996) przeprowadzili
badanie zatok przynosowych za pomocà tomografii komputerowej oraz badanie histopatologiczne b∏ony Êluzowej i tkanki kostnej ma∏˝owin
nosowych Êrodkowych u 20 pacjentów z PZZP,
którzy zostali zakwalifikowani do endoskopowego leczenia operacyjnego. W trakcie zabiegów
autorzy wyci´li fragment ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej w celu uzyskania dost´pu do kompleksu ujÊciowo-przewodowego. Na podstawie
przeprowadzonego badania histopatologicznego
pobranych tkanek stwierdzili ró˝ny stopieƒ zaawansowania zmian zapalnych w tkankach
mi´kkich, jak równie˝ opisali zmiany w tkance
kostnej sugerujàce osteitis, takie jak: zgrubienia
okostnej, wzmo˝ona aktywnoÊç osteoklastów
i osteoblastów, resorpcja koÊci, przemodelowanie oraz obecnoÊç martwiaków. Tomografia komputerowa zatok wykaza∏a zmiany zapalne
w blaszce kostnej ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej
tylko u pacjentów, u których stwierdzono du˝e

zaawansowanie zmian zapalnych w tkance kostnej w badaniu histopatologicznym. Porównujàc
wyniki badaƒ histopatologicznych, autorzy doszli
do wniosku, ˝e im wy˝szy jest stopieƒ zaawansowania zmian zapalnych w b∏onie Êluzowej zatok
przynosowych, tym wi´ksze zmiany o charakterze
zapalnym wyst´pujà w Êcianach kostnych zatok.
Kennedy i in. (1998) zaobserwowali w trakcie
kontroli pooperacyjnych u pacjentów leczonych
chirurgicznie z powodu przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych obecnoÊç stanu zapalnego
b∏ony Êluzowej sitowia w postaci obrz´ku, zaczerwienienia, wysi´ku i polipów w rejonach
odwapnionej, mi´kkiej, ma∏o ˝ywotnej koÊci.
Objawy te utrzymywa∏y si´ a˝ do momentu,
kiedy otaczajàca zmiany chorobowe tkanka
kostna zosta∏a usuni´ta. Po usuni´ciu tej tkanki
nast´powa∏o szybkie ustàpienie objawów zapalenia b∏ony Êluzowej. Wspomniani autorzy
stwierdzili równie˝, ˝e taka mi´kka, zrzeszotnia∏a koÊç wykazuje wraz z up∏ywem czasu
sk∏onnoÊç do neoosteogenezy. W rezultacie
w miejscach tych powstajà zag´szczenia tkanki
kostnej cz´sto ujawniane w kontrolnych badaniach tomografii komputerowej. Zainspirowani
tymi obserwacjami autorzy przeprowadzi∏ badanie, które obj´∏o 33 osoby; u 24 z nich udokumentowano przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych, a 9 stanowi∏o grup´ kontrolnà. Chorzy
zostali poddani leczeniu tetracyklinà i demeklocyklinà (antybiotyk z grupy tetracyklin, niezarejestrowany w Polsce) w okresach od 3 do 7 dni
przed planowanà operacjà. W trakcie zabiegu
usuwano fragmenty zmienionej zapalnie b∏ony
Êluzowej, tkank´ kostnà z okolic sitowia przedniego i tylnego oraz fragment ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej. Pobrany materia∏ poddano nast´pnie
ocenie histologicznej, a fragmenty kostne tak˝e
ocenie histomorfometrycznej. W przeprowadzonym badaniu histologicznym pobranych tkanek
mi´kkich b∏ona Êluzowa wszystkich pacjentów
z przewlek∏ym zapaleniem zatok wykaza∏a zmiany
zapalne o ró˝nym stopniu nasilenia, przeciwnie
ni˝ w grupie kontrolnej.
Badanie histologiczne nieodwapnionych
koÊci b∏´dnika sitowego wykaza∏o wiele zmian,
w tym znaczne w∏óknienie, przemodelowanie
struktury i powstanie splotowatej, czyli o m∏odej
strukturze architektonicznej, tkanki kostnej.
Rzadko obserwowano zmniejszenie masy kostnej. Materia∏ kostny pogrupowano wed∏ug
trzech kategorii: brak aktywnej przebudowy (nie
wykazano ˝adnych cech resorpcji i osteogenezy),
umiarkowana przebudowa (rozrzucone blizny
kostne i ogniska resorpcji) i znaczna przebudowa
tkanki kostnej (liczne i/lub grube blizny kostne,

jednoznaczna aktywnoÊç osteoblastów i liczne
obszary resorpcji). Wyniki badaƒ wykaza∏y, ˝e
w 40 badanych fragmentach pobranych od pacjentów z PZZP w 12 (13%) nie stwierdzono
aktywnej przebudowy, w 13 (33%) wykazano
umiarkowanà, a w 15 (38%) znacznà przebudow´ tkanki kostnej. W grupie kontrolnej (16
fragmentów pobranych od 9 osób) liczby te wynosi∏y odpowiednio: 11 (69%), 4 (25%) i 1 (6%),
co stanowi statystycznie znamiennà ró˝nic´.
Stwierdzono przyspieszenie metabolizmu kostnego w próbkach wykazujàcych stan zapalny.
Ocena histomorfometryczna tak˝e wykaza∏a
obecnoÊç ogólnie wzmo˝onych przemian kostnych ze zwi´kszonà resorpcjà tkanki kostnej
i znacznà neoosteogenezà. Badania histomorfometryczne, w tym oznaczenie tetracykliny za pomocà metody fluorescencyjnej, wykaza∏o du˝à
zgodnoÊç z wynikami badaƒ histologicznych.
Autorzy w badanych tkankach wykazali
wyst´powanie osteitis Êcian kostnych, mimo ˝e
otaczajàca je b∏ona Êluzowa w niektórych przypadkach pozosta∏a niezmieniona. W badaniu
histopatologicznym tkanki kostnej charakter
zmian zapalnych by∏ najcz´Êciej przewlek∏y, u 5
osób z grupy kontrolnej (31%) tak˝e wyst´powa∏y zmiany zapalne o ró˝nym stopniu nasilenia
w tkance kostnej b∏´dnika sitowego, co autorzy
wyjaÊniali faktem, ˝e osoby te w przesz∏oÊci
przeby∏y zapalenie zatok przynosowych.
Giacchi i in. (2001) porównywali wyniki
badaƒ histopatologicznych tkanki kostnej pobranej z sitowia od pacjentów z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych i od pacjentów operowanych z powodu wycieku p∏ynu mózgowo-rdzeniowego. W badaniu histopatologicznym
tkanki kostnej pobranej od pacjentów z przewlek∏ym zapaleniem zatok wykazali ró˝ny stopieƒ
przebudowy koÊci i zgrubienie okostnej. Badanie
mikroskopem Êwietlnym wykaza∏o zmiany w macierzy pozakomórkowej tkanki kostnej – resorpcj´
i koÊciotworzenie. Autorzy wykazali zwiàzek
pomi´dzy stopniem zaawansowania procesu
chorobowego w tomografii komputerowej a zaawansowaniem zmian histologicznych. Stwierdzili równie˝, ˝e zmiany zapalne w b∏onie Êluzowej i zmiany kostne pojawiajà si´ równolegle.
Lee i in. (2006) podj´li prób´ okreÊlenia
wyst´powania osteitis w próbkach pobranych od
pacjentów z przewlek∏ym zapaleniem zatok
przynosowych, którzy przebyli czynnoÊciowà
operacj´ endoskopowà zatok przynosowych
z powodu ich przewlek∏ego zapalenia. Ocen´
cz´stoÊci wyst´powania zmian zapalnych
w tkance kostnej (osteitis), okreÊlonych przez
autorów jako przebudow´ (ang. remodeling),
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przeprowadzi∏ patolog za pomocà mikroskopu
Êwietlnego. Zmiany w tkance kostnej uwa˝ano
za osteitis, jeÊli wyst´powa∏a grubow∏óknista,
splotowata, m∏oda koÊç w otoczeniu prawid∏owych blaszek kostnych. W prospektywnym
badaniu wykazano, ˝e u 53% pacjentów z PZZP
operowanych metodà endoskopowà po raz
pierwszy lub reperowanych przez autorów wyst´pujà zmiany o typie przebudowy w badaniu
histopatologicznym Êcian zatok przynosowych
mikroskopem Êwietlnym, co uznano za osteitis.
We w∏asnych badaniach osteitis rozpoznano
na podstawie badania histopatologicznego u 3
m´˝czyzn i 2 kobiet, w sumie u 5 osób z 50, co
stanowi 10% pacjentów (Tuszyƒska 2009). W piÊmiennictwie zmiany o charakterze zapalnym
w tkance kostnej zatok przynosowych oceniane
w badaniu histopatologicznym zwykle by∏y rozpoznawane u znacznie wi´kszej liczby pacjentów. Cho i in. (2006) rozpoznali osteitis o ró˝nym
stopniu nasilenia w tkance kostnej puszki sitowej
w 30 z 39 próbek pobranych od 23 pacjentów
(ka˝da strona by∏a oceniana osobno), co stanowi∏o
76,9%. Lee i in. (2006) rozpoznali osteitis w badaniu histopatologicznym u 53% z 121 pacjentów, którzy przebyli leczenie operacyjne z powodu przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych.
Ta liczba mo˝e byç jednak zawy˝ona, poniewa˝
58% badanych pacjentów przeby∏o ju˝ wczeÊniej
przynajmniej jedno leczenie operacyjne, Êrednio
2,2 operacje. W takiej sytuacji mo˝liwe jest, ˝e pacjenci byli wielokrotnie operowani m.in. z powodu
zmian zapalnych w tkance kostnej, co mo˝e wiàzaç
si´ z gorszym wynikiem leczenia operacyjnego
(Jang i in. 2002).
Osteitis jest rozpoznaniem histopatologicznym, dlatego na podstawie samego badania
klinicznego trudno jest postawiç rozpoznanie
(Catalano i in. 2007b). Lee i in. (2006) wykazali
w swoim badaniu, ˝e u 53% pacjentów z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych operowanych metodà endoskopowà po raz pierwszy
lub reoperowanych wyst´powa∏y w badaniu histopatologicznym zmiany o typie osteitis, z czego w tej grupie jedynie u 67% znaleziono zmiany
w przedoperacyjnym badaniu TK zatok przynosowych sugerujàce zapalenie koÊci Êcian zatok.
Nale˝y zatem poszukiwaç innych metod diagnostycznych, które pozwoli∏yby rozpoznaç osteitis
przed uzyskaniem wyniku histopatologicznego,
a tym samym ewentualnie zmodyfikowaç planowane leczenie zachowawcze i chirurgiczne.

Badania radiologiczne
W diagnostyce PZZP powszechne zastosowanie znalaz∏a rentgenowska transmisyjna kom-
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puterowa tomografia zatok przynosowych (TK),
która charakteryzuje si´ wysokà rozdzielczoÊcià
liniowà i kontrastowà oraz mo˝liwoÊcià komputerowej rekonstrukcji obrazów. Obraz zatok
przynosowych uzyskiwany w badaniu tomografii
komputerowej pozwala na bardzo dobrà ocen´
struktur anatomicznych jamy nosowej i zatok
przynosowych oraz okreÊlenie wyst´powania
zmiennoÊci ich budowy anatomicznej.
W ostrym krwiopochodnym zapaleniu tkanki kostnej objawy radiologiczne zapalenia pojawiajà si´ po 8–14 dniach choroby. W obrazach
radiologicznych mo˝na zaobserwowaç kolejno:
odczyn okostnowy pod postacià uniesienia
okostnej, a nast´pnie bezodczynowe niszczenie
warstwy korowej w formie lakunarnych (owalnych) ubytków. Po oko∏o 4–6 tygodniach proces
przechodzi w stan przewlek∏y, w którym przewa˝ajà procesy wytwórcze (osteoskleroza, neoosteogeneza), a po 2 tygodniach do 6 miesi´cy mogà
powstawaç martwaki. W badaniach radiologicznych widoczne sà procesy naprawcze i jednoczeÊnie osteolityczne: nowotworzenie koÊci z pogrubieniem i zaroÊni´ciem jamy szpikowej oraz
powolne niszczenie i rewitalizacja martwaków.
KoÊç przybiera wyglàd mozaiki. W przypadkach
o pomyÊlnym przebiegu dochodzi do odbudowy
kszta∏tu koÊci (Górecki i Babiak 2002).
G´stoÊç tkanek w badaniu tomografii komputerowej jest wyra˝ana w jednostkach Hounsfielda (HU). Aktualnie akceptowana forma reprezentacji stosuje skal´, na której powietrzu
przypisano wartoÊci -1000 HU, wodzie wartoÊç
0 HU. Zale˝nie od swojej g´stoÊci tkanka kostna na tej skali przyjmuje wartoÊci w zakresie
od +400 do +1000 HU (Cho i in. 2006). Zwi´kszona g´stoÊç koÊci mo˝e Êwiadczyç o d∏ugotrwa∏ym procesie zapalnym i nasilonej osteogenezie, a zmniejszona o procesie rzeszotnienia
koÊci.
Cho i in. (2006) wykazali, ˝e g´stoÊç koÊci
wyra˝ona w jednostkach Hounsfielda w obr´bie
puszki sitowej koÊci sitowej jest zwi´kszona u pacjentów z PZZP ze zmianami zapalnymi
w rejonie kompleksu ujÊciowo-przewodowego,
stwierdzanymi w badaniach radiologicznych.
Ponadto, zdaniem autorów, wy˝sze wartoÊci
pomiarów g´stoÊci koÊci korelujà ze zmianami
w tkance kostnej Êciany puszki sitowej o charakterze zapalnym, stwierdzanymi w badaniu histopatologicznym. Cho i in. (2007) potwierdzili
równie˝, ˝e w jednostronnym zapaleniu zatok
przynosowych zwi´kszenie g´stoÊci koÊci w badaniach tomografii komputerowej zatok przynosowych tkanki kostnej jest zwiàzane wy∏àcznie
ze stronà obj´tà stanem zapalnym i wy˝szym

istotnego wp∏ywu na g´stoÊç koÊci w rejonie
puszki sitowej (Tuszyƒska 2009).
Powy˝sze stwierdzenia nie znajdujà odzwierciedlenia w piÊmiennictwie. Pomiary g´stoÊci koÊci wyra˝one w jednostkach Hounsfielda
prowadzi∏ Cho i in. (2006). Zgodnie z obserwacjami tych autorów przeprowadzonymi u 23 pacjentów z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych g´stoÊç koÊci w rejonie puszki sitowej
wzrasta wraz ze stopniem zaawansowania
zmian zapalnych b∏ony Êluzowej zatok przynosowych ocenianym na podstawie klasyfikacji Lund
i Macka’ya. Nale˝y podkreÊliç, ˝e z tego badania
zostali wykluczeni pacjenci z astmà oskrzelowà
i nadwra˝liwoÊcià na NLPZ, co mo˝e mieç wp∏yw
na wyniki badania, poniewa˝ przebieg przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych w tym
zespole ma szczególnie agresywny przebieg
(Gromek i Krzeski 2007). WczeÊniejsze badania
prowadzone wy∏àcznie u pacjentów z astmà
aspirynowà (astmà oskrzelowà i nadwra˝liwoÊcià na NLPZ) sugerujà, ˝e g´stoÊç blaszek kostnych w rejonie puszki sitowej zmniejsza si´ wraz
ze stopniem zacienienia zatok przynosowych
obserwowanych w obrazach TK, ocenianych
na podstawie klasyfikacji Lund i Macka’ya
(Tuszyƒska i in. 2005). W badaniu nad jednostronnym zapaleniem zatok przynosowych Cho
i in. (2007) wykazali, ˝e w stosunku do blaszek
kostnych po stronie zdrowej w Êcianach zatok
obj´tych procesem chorobowym g´stoÊç tkanki
kostnej w jednostkach HU by∏a wy˝sza u 72,4%
badanych pacjentów. Istotnym zagadnieniem sà
przyczyny, dla których przewlek∏e zapalenie zatok przebiega∏o u tych pacjentów jednostronnie,
na przyk∏ad czy wyst´powa∏y, i jakie, odmiennoÊci anatomiczne po tej stronie, które mog∏yby
mieç wp∏yw na wyniki przeprowadzonego badania. Ponadto do pomiaru g´stoÊci koÊci blaszki
b∏´dnika sitowego by∏y wybierane losowo, bez
sta∏ych punktów pomiaru.

Badania za pomocà technik
medycyny nuklearnej
Badanie scyntygraficzne koÊci, które wyró˝nia
si´ du˝à czu∏oÊcià, pozwala na ocen´ stopnia gromadzenia si´ znacznika osteotropowego w uk∏adzie kostnym i jest uwa˝ane obecnie za dobrà obrazowà metod´ wykrywania chorób koÊci. Niestety,
swoistoÊç badania jest niska, poniewa˝ znacznik
gromadzi si´ w obszarach o wzmo˝onych procesach metabolicznych, ukazujàc podobny obraz
zmian bez wzgl´du na ich przyczyn´ – taki sam
w przypadku zapaleƒ koÊci i nowotworów.
W badaniu zatok przynosowych dotychczas
zwykle stosowano scyntygrafi´ planarnà, opierajàc
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stopniem zaawansowania zmian b∏ony Êluzowej
wed∏ug klasyfikacji Lund i Macka’ya (1993).
Kacker i in. (2002) podkreÊlajà, ˝e u pacjentów z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych, tak˝e tych, którzy wymagajà reoperacji,
stwierdza si´ pogrubienie koÊci w miejscu zapalenia, niemniej zmiany te rzadko sà opisywane
przez radiologów, którzy koncentrujà si´
na zmianach zapalnych b∏ony Êluzowej. Ponadto,
jak ju˝ wczeÊniej wspomniano, badania radiologiczne zatok przynosowych w stanach zapalnych
doÊç póêno wykazujà zmiany destrukcyjne koÊci,
które pojawiajà si´ dopiero przy obni˝eniu
uwapnienia o 50% (Biedlingmayer 1996, Chmurzyƒska 1996).
Kim i in. (2008) wykazali w badaniu tomografii komputerowej zatok u nastolatków z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych opornym
na leczenie zachowawcze, u których wyst´pujà zaawansowane zmiany b∏ony Êluzowej zatok przynosowych, pogrubienie Êcian kostnych zatok
w rejonie zatok szcz´kowych i sitowych oraz koÊci przyczepu ma∏˝owin nosowych Êrodkowych,
a tak˝e zmniejszonà obj´toÊç zatok szcz´kowych
w porównaniu z tymi samymi strukturami u
rówieÊników. Autorzy sugerujà, ˝e hiperostoza
Êcian zatok narasta z czasem trwania choroby.
Mehta i in. (2008) wykazali wyst´powanie osteitis
na podstawie obrazu tomografii komputerowej
zatok przynosowych u 9% pacjentów z astmà
oskrzelowà i objawami zapalenia zatok przynosowych (wydzielinà w jamie nosa, upoÊledzonà
dro˝noÊcià nosa, bólem w obr´bie twarzy i bólem g∏owy, os∏abieniem lub utratà w´chu).
Najcz´Êciej stwierdzili zmiany o charakterze
neoosteogenezy. Wed∏ug tych badaczy zmiany
zapalne w b∏onie Êluzowej i koÊciach zatok przynosowych wià˝à si´ ze zwi´kszonà eozynofilià
obwodowà i iloÊcià komórek kwasoch∏onnych
w badaniu cytologicznym plwociny uzyskanej
od pacjentów z astmà oskrzelowà.
O d∏ugotrwa∏ym procesie zapalnym i nasilonej
osteogenezie mo˝e Êwiadczyç zwi´kszona g´stoÊç
koÊci, zmniejszona natomiast – o procesie rzeszotnienia koÊci. W badaniach w∏asnych wykazano, ˝e im wy˝szy stopieƒ zaawansowania zmian
zapalnych b∏ony Êluzowej zatok przynosowych,
ocenianej na podstawie klasyfikacji Lund i Macka’ya, tym mniejsza g´stoÊç koÊci w obr´bie
Êciany dolnej puszki sitowej b∏´dnika sitowego
(p = 0,02); a wartoÊci pomiarów g´stoÊci koÊci
w rejonie puszki sitowej b∏´dnika sitowego u pacjentów z PZZP bez polipów nosa sà wy˝sze ni˝
wartoÊci pomiarów g´stoÊci koÊci w tym rejonie
u pacjentów z PZZP z polipami nosa (p = 0,01).
Stopieƒ zaawansowania polipów nosa nie ma
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analiz´ wyników badaƒ na subiektywnej ocenie
scyntygramów. Prób´ opracowania obiektywnej,
iloÊciowej metody oceny wyników badaƒ scyntygraficznych w PZZP oraz ich roli w diagnostyce
zapaleƒ zatok szcz´kowych podj´∏a w swojej rozprawie doktorskiej Chmurzyƒska (1996). Autorka
wykaza∏a, ˝e w zapaleniach zatok szcz´kowych
(ostrych i przewlek∏ych) wyst´puje statystycznie
znamienny wzrost wskaênika wychwytu znacznika w rzucie zatok szcz´kowych, a u chorych
z ich przewlek∏ym ropnym zapaleniem wykaza∏a
statystycznie znamiennà zale˝noÊç wskaênika
wychwytu znacznika od nasilenia dolegliwoÊci
oraz nasilenia zmian zapalnych w badaniu rynoskopowym. W miar´ rozwoju techniki do badania
scyntygraficznego wprowadzono nowà metod´:
tomografi´ emisyjnà pojedynczych fotonów
(ang. Single Photon Emission Computerized
Tomography, SPECT), której zaletà jest wi´ksze
zró˝nicowanie kontrastowe, lepsza lokalizacja
anatomiczna zmian kostnych i mo˝liwoÊç rekonstrukcji trójwymiarowej wyników badania.
Scyntygrafia koÊci metodà SPECT jest metodà
obrazowania u˝ywanà do diagnostyki zmian
kostnych, takich jak choroba Pageta, przerzuty
nowotworowe, zapalenie koÊci i stawów. Podniesiony wychwyt 99m Tc MDP zwykle odpowiada
podniesionemu przep∏ywowi krwi i stopniowi
przemiany tkanki kostnej. Je˝eli zwi´kszony metabolizm kostny i nasilona przebudowa mogà byç
wykryte za pomocà tej metody, scyntygrafia
metodà SPECT mo˝e pomóc zlokalizowaç miejsce patologii kostnej (osteitis), zwiàzane z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych, bez
potrzeby uzyskania materia∏u do badaƒ histopatologicznych metodà chirurgicznà (Catalano i in.
2007b). Jang i in. (2002) powiàzali stwierdzone
zmiany w tkance kostnej w badaniu scyntygraficznym zatok przynosowych metodà SPECT
z gorszym wynikiem operacji endoskopowych
zatok przynosowych. Saylam i in. (2009) zaobserwowali, ˝e pacjenci ze znacznym gromadzeniem znacznika osteotropowego w tkance kostnej
zatok przynosowych w badaniu scyntygraficznym metodà SPECT s∏abiej reagujà na leczenie
zachowawcze PZZP ni˝ pacjenci z ma∏ym gromadzeniem znacznika, stwierdzonym w tym badaniu.
W badaniach w∏asnych wykazano, ˝e im
wy˝szy stopieƒ zaawansowania zmian zapalnych
b∏ony Êluzowej zatok przynosowych w obrazach
TK zatok przynosowych, tym wy˝szy stopieƒ zaawansowania zmian zapalnych w tkance kostnej
Êcian zatok przynosowych w badaniu scyntygraficznym metodà SPECT (skala Lund i Mackaya –
p = 0,00001, klasyfikacja Kennedy’ego – p = 0,0003).
W badanej grupie u pacjentów z PZZP z polipami
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nosa wyst´powa∏o znamiennie wi´ksze gromadzenie znacznika osteotropowego w tkance kostnej Êcian zatok przynosowych ni˝ u pacjentów
z PZZP bez polipów nosa (p = 0,002). Czas trwania
objawów PZZP nie wp∏ywa∏ na stopieƒ gromadzenia znacznika osteotropowego (Tuszyƒska 2009).
Przytoczone wyniki znajdujà potwierdzenie
w badaniu Saylama i in. (2009), w którym autorzy
wykazali, ˝e wyniki badania zatok przynosowych
metodà SPECT korelujà ze stopniem zaawansowania przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych w ten sposób, ˝e im wy˝szy stopieƒ
zaawansowania zmian zapalnych w badaniu
scyntygraficznym metodà SPECT, tym wy˝szy
stopieƒ zaawansowania zmian zapalnych w badaniu tomografii komputerowej. Catalano i in.
(2007b) wykonali badania TK i scyntygrafi´ metodà SPECT u 30 pacjentów z PZZP i udowodnili
zwiàzek pomi´dzy uzyskanà punktacjà w skali
Lund i Mackaya a liczbà zatok przynosowych,
w których Êcianach obserwowano patologiczne
gromadzenie znacznika osteotropowego (wspó∏czynnik korelacji 0,486, p=0,006). W omawianej publikacji wyst´powali pacjenci, u których
pomimo braku stwierdzonych zmian w zatokach
w badaniu TK, w badaniu scyntygraficznym
wykazano stan zapalny tkanki kostnej. Podobnie
w badaniach w∏asnych wykazano, ˝e u niektórych pacjentów mo˝e wyst´powaç podniesiony
wychwyt 99m Tc MDP w tkance kostnej i jednoczeÊnie niewielkie zmiany w b∏onie Êluzowej
stwierdzone w badaniu TK (Tuszyƒska 2009).
Mo˝na to t∏umaczyç w ten sposób, ze zapalenie
tkanki kostnej stwierdzane w badaniu scyntygraficznym metodà SPECT odzwierciedla biologicznà aktywnoÊç mediatorów ostrego stanu
zapalnego, które mogà wywo∏aç dynamiczny
proces przemodelowania tkanki kostnej (Catalano
i in. 2007b). Badania na zwierz´tach sta∏y si´
podstawà do wysuni´cia teorii, ˝e stan zapalny
b∏ony Êluzowej jednej zatoki mo˝e wywo∏ywaç
zapalenie tkanki kostnej w miejscach odleg∏ych
poprzez mediatory stanu zapalnego (Perloff i in.
2000, Khalid i in. 2002), co mo˝e byç przyczynà
omówionych obserwacji u pacjentów z PZZP.
Jest tak˝e prawdopodobne, ˝e u ludzi niektóre
zmiany w b∏onie Êluzowej zatok ust´pujà wczeÊniej ni˝ zmiany w tkance kostnej, co mo˝e t∏umaczyç wyst´powanie uporczywych dolegliwoÊci ze strony zatok przynosowych u pacjentów,
u których nie stwierdza si´ zmian w b∏onie
Êluzowej zatok przynosowych w badaniu TK.
Jang i in. (2002) zastosowali scyntygrafi´
koÊci metodà SPECT do diagnostyki przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych u pacjentów
zakwalifikowanych do operacji endoskopowej

zatok przynosowych. Stwierdzili znaczàco wy˝szy wychwyt radionukleotydu w rejonie sitowia
u pacjentów z gorszym wynikiem pooperacyjnym ni˝ u osób z terapeutycznym sukcesem.
Catalano i in. (2007a) potwierdzili zwiàzek pomi´dzy zwi´kszonym wychwytem znacznika
osteotropowego w badaniu SPECT zatok przynosowych w obr´bie koÊci sitowych a osteitis
przedniej Êciany puszki sitowej stwierdzonym
w badaniu histopatologicznym w postaci nieuporzàdkowanej, splotowatej, m∏odej tkanki
kostnej. Autorzy wykazali du˝à czu∏oÊç badania
scyntygraficznego metodà SPECT w wykrywaniu zmian zapalnych Êcian kostnych zatok
w przebiegu PZZP.
W przeprowadzonych w∏asnych doÊwiadczeniach u pacjentów ze stwierdzonym w badaniu histopatologicznym w mikroskopie Êwietlnym osteitis w tkance kostnej b∏´dnika sitowego
wykazano wy˝szà ekspresj´ interleukiny
6 (p = 0,0003), interleukiny 11 (p = 0,02) oraz
czynnika martwicy nowotworów α (p = 0,003)
ni˝ w grupie pacjentów bez osteitis. Natomiast
poziom ekspresji interleukiny 1β i transformujàcego czynnika wzrostu β by∏ taki sam w obu
grupach pacjentów. Wzmo˝ona ekspresja mediatorów zapalenia (IL-1β, IL-6 i TNF-α) mo˝e
potwierdzaç aktywny proces zapalny, toczàcy si´
w tkance kostnej (Tuszyƒska 2009).
Poziom ekspresji IL-1β by∏ wy˝szy u pacjentów z naciekiem eozynofilowym w b∏onie Êluzowej

powy˝ej 50 komórek w polu widzenia w badaniu
histopatologicznym w stosunku do pozosta∏ych
grup pacjentów (p=0,03). Natomiast poziom
ekspresji IL-6 by∏ wy˝szy u pacjentów z naciekiem eozynofilowym w b∏onie Êluzowej powy˝ej
25 komórek w polu widzenia w stosunku do grup
z naciekiem mniejszym ni˝ 26 komórek eozynofilowych w b∏onie Êluzowej (p=0,03). Wykazano
statystycznie znamiennà zale˝noÊç pomi´dzy
wyst´powaniem nadwra˝liwoÊci na niesteroidowe
leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z PZZP
a wy˝szà ekspresjà genu IL-1β, IL-6 i IL-11
w tkance kostnej b∏´dnika sitowego (odpowiednio: p=0,02, p=0,001, p=0,02). Je˝eli zwi´kszony poziom ekspresji tych markerów Êwiadczy
o procesie zapalnym toczàcym si´ w tkance
kostnej, oznacza to, ˝e osteitis znacznie cz´Êciej
wyst´puje u pacjentów z eozynofilowym zapaleniem b∏ony Êluzowej zatok przynosowych i u
pacjentów z nadwra˝liwoÊcià na niesteroidowe
leki przeciwzapalne (Tuszyƒska 2009).
Podsumowujàc, istnieje wiele dowodów na to,
˝e w przewlek∏ym zapaleniu zatok przynosowych
stanem zapalnym sà obj´te wszystkie struktury
Êcian zatok przynosowych, to jest zarówno b∏ona Êluzowa zatok, jak i tkanka kostna. Osteitis
w tkance kostnej mo˝na wykazaç za pomocà badaƒ
obrazowych, histopatologicznych i molekularnych. Znaczenie tego zjawiska dla procesu terapeutycznego nie jest jeszcze poznane i z pewnoÊcià wymaga dalszego wyjaÊnienia. ●
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Nast´pstwem sta∏ego wzrostu iloÊci nowych
leków stosowanych w leczeniu i diagnostyce
chorób, jest wzrost reakcji niepo˝àdanych wyst´pujàcych po ich podaniu. Zjawisko to jest
pogwa∏ceniem podstawowej zasady praktyki
medycznej, jakà jest „Primum non nocere”.
Niepo˝àdana reakcja na lek to zgodnie z
definicjà WHO niezamierzona i szkodliwa reakcja wyst´pujàca u cz∏owieka po zastosowaniu
terapeutycznej dawki leku podanej w celach
terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych. Definicja wyklucza terapeutyczne
niepowodzenie, które mo˝e byç przez pacjenta
odebrane jako niepo˝àdane reakcje na lek.
Brak precyzyjnych danych dotyczàcych cz´stoÊci wyst´powania reakcji polekowych jest
spowodowany niedoskona∏ymi systemami rejestracji takich reakcji oraz trudnà, wynikajàcà
z nie do koƒca poznanych mechanizmów, diagnostykà (Andersen 1992).
Bardziej szczegó∏owe informacje mo˝na
uzyskaç na temat chorych przebywajàcych
w szpitalach.
Niepo˝àdane reakcje na leki sà przyczynà
2% hospitalizacji, a 15–30% hospitalizowanych
osób doÊwiadcza tego typu objawów.
Zgony spowodowane reakcjami polekowymi
mogà dotyczyç 0,01% pacjentów chirurgicznych
oraz 0,17% wszystkich chorych pozostajàcych
w szpitalu. Wi´kszoÊç przypadków Êmiertelnych
dotyczy pacjentów w stanie terminalnym.
Alergia na leki obejmuje jedynie 6-10%
wszystkich obserwowanych niepo˝àdanych reakcji polekowych. Szacuje si´, ˝e oko∏o 5% doros∏ych mo˝e mieç alergi´ na jeden i wi´cej leków
(Pattersons 2002).
Niepo˝àdane reakcje polekowe mo˝na zaklasyfikowaç do dwóch kategorii:
- Typ pierwszy (A) obejmuje przewidywalne,
cz´ste reakcje (80%), nierzadko zwiàzane
z wysokà dawkà, farmakologicznym dzia∏aniem leku, interreakcjami pomi´dzy
lekami. Ten rodzaj reakcji mo˝e dotyczyç
ka˝dego chorego.
- Typ drugi (B) obejmuje rzadkie, trudne

do przewidzenia reakcje, cz´sto zale˝ne
od predyspozycji genetycznych. Do tego
typu reakcji kwalifikujemy: alergi´ (nadwra˝liwoÊç alergiczna), idiosynkrazj´
i pseudoalergi´ (nadwra˝liwoÊç niealergiczna) oraz nietolerancj´ (de Shazo 1997).
Alergia (nadwra˝liwoÊç alergiczna) na lek
jest to reakcja, w której patogenez´ jest zaanga˝owany uk∏ad immunologiczny. W rezultacie wytwarzane sà swoiste przeciwcia∏a, uczulone limfocyty lub obydwa czynniki.
Idiosynkrazja to reakcja, w której po terapeutycznej dawce leku nast´puje niespodziewana i ca∏kowicie odmienna od spodziewanego
efektu reakcja nieimmunologiczna.
Reakcje pseudoalergiczne sà natychmiastowymi, zwykle uogólnionymi reakcjami wywo∏anymi uwolnieniem mediatorów z komórek tucznych w mechanizmie IgE-niezale˝nym. Mogà
wystàpiç ju˝ po pierwszym podaniu leku. Pewne
leki, takie jak opiaty, wankomycyna, polimyksyna B, D-tubokuraryna mogà bezpoÊrednio uwalniaç mediatory z komórek tucznych, prowadzàc
do wystàpienia pokrzywki, obrz´ku naczynioruchowego, a nawet anafilaksji (VanArsdel 1992).

CZYNNIKI RYZYKA
WYSTÑPIENIA ALERGII NA LEKI

PATOMECHANIZM ALERGII NA LEKI
Potencjalna zdolnoÊç leków do wywo∏ywania
alergii w du˝ej mierze zale˝y od ich chemicznych
w∏aÊciwoÊci.
Leki o du˝ej masie czàsteczkowej, takie jak
surowice, leki hormonalne (insulina), ezymatyczne (streptokinaza, L-asparaginaza), b´dàc
kompletnymi antygenami mogà wywo∏aç reakcj´ immunologicznà.
Je˝eli substancje majà mas´ molekularnà
poni˝ej 4000 daltonów, ich immunogenowoÊç
jest s∏aba lub jej brak.
Wi´kszoÊç leków to zwiàzki o ma∏ej masie
czàsteczkowej (poni˝ej 1000 daltonów), tzw.
hapteny, czyli antygeny niepe∏ne, które stajà si´
immunogenne przez kowalencyjne po∏àczenie
z noÊnikiem b´dàcym zwykle bia∏kiem osocza
czy tkanek.
Takie po∏àczenie leku z noÊnikiem jest antygenem przechwytywanym przez komórki prezentujàce antygen, ulegajàcym przetworzeniu
i zaprezentowaniu limfocytom T.
Pewne leki mogà bezpoÊrednio wiàzaç si´
z antygenami HLA na komórkach APC i pobudzaç limfocyty T, zachowujàc si´ jak superantygeny.
Leki cz´sto indukujà odpowiedê immunologicznà, ale jedynie u niewielkiej liczby chorych
stwierdza si´ klinicznie reakcje nadwra˝liwoÊci.
Przyk∏adem mogà byç pacjenci otrzymujàcy penicylin´ lub insulin´, u których w wi´kszoÊci wyst´pujà swoiste przeciwcia∏a, a jedynie u ok. 1%
pojawiajà si´ objawy alergiczne.
Ka˝dy antygen mo˝e zapoczàtkowaç ró˝ne,
cz´sto z∏o˝one reakcje immunologiczne. Leki
wykazujà zwiàzek ze wszystkimi reakcjami zaproponowanymi w podziale reakcji alergicznych
wg Gella i Coombsa (tab. 1) (Jager 1997).
Sama penicylina wià˝e si´ z wyst´powaniem
wszystkich typów reakcji: pokrzywka i anafilaksja po jej podaniu jest przyk∏adem reakcji typu I,
anemia hemolityczna – reakcji typu II, reakcja
rodzaju choroby posurowiczej – typu III, a kontaktowe zapalenie skóry po miejscowo zastosowanej penicylinie (w przesz∏oÊci cz´sty sk∏adnik
maÊci) to przyk∏ad reakcji typu IV.

▲

Zidentyfikowano kilka czynników majàcych
wp∏yw na indukowanie reakcji immunologicznej. Istotne sà:
1. W∏aÊciwoÊci leku i sposób terapii:
● polimeryzacja lub zanieczyszczenie makromoleku∏ami
● substancje dodatkowe zastosowane w
procesie technologicznym
● ekspozycja na krzy˝owo reagujàce epitopy.
2. Typ schorzenia i charakterystyka pacjenta:
● koniecznoÊç d∏ugiej lub powtarzalnej
terapii (mukowiscydoza, AIDS, SLE,
zaburzenia odpornoÊci)
● leczenie
towarzyszàce (allopurinol,
amoksycylina)
● choroby towarzyszàce (EBV i amoksycylina, AIDS i sulfonamidy)
● wiek (cz´Êciej doroÊli)
● p∏eç (cz´Êciej kobiety)
● reakcje na leki w wywiadzie
● atopia (IgE-zale˝ne reakcje)
● czynniki genetyczne (pewne fenotypy
predysponujà do alergii na leki):
– HLA-B7, DR2, DR3
– alergia na insulin´
– HLA-DR4 – SLE po hydralazynie

●

– HLA1502 – SJS/TEN po karbamazepinie
– HLA DRB1-1302 i DQ0609
– pokrzywka aspirynowa).
sposób metabolizmu leku (wolni acetylatorzy mogà rozwinàç reakcj´ po
hydralazynie i prokainamidzie) (Pattersons 2003).

www.magazynorl.pl
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Tabela 1. Klasyfikacja wg Gella-Coombsa
Mechanizm

Przyk∏ady reakcji

I

pokrzywka, wstrzàs
anafilaktyczny
anemia hemolityczna
ma∏op∏ytkowoÊç

Natychmiastowy
(IgE-zale˝ny)
II Reakcje
cytotoksyczne
(IgG/IgM)
III Odk∏adanie
kompleksów
immunologicznych
IV Reakcje opóênione
(mediowane przez
limfocyty T)

choroba posurowicza,
zapalenie naczyƒ,
zapalenie nerek
wyprysk kontaktowy,
wysypki p´cherzowe

KLINICZNA KLASYFIKACJA
ALERGICZNYCH REAKCJI NA LEKI
Alergia na leki mo˝e objawiaç si´ pod postacià reakcji uogólnionej lub narzàdowej. Wystàpienie pierwszych objawów mo˝e byç natychmiastowe (10-30 minut), zwykle nie póêniej ni˝
po up∏ywie 60 minut od podania leku. Mo˝na
wówczas obserwowaç pokrzywk´, obrz´k naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrzàs anafilaktyczny. Leki mogà te˝ wywo∏ywaç reakcje przyspieszone (1-72 godziny) oraz opóênione i póêne
(po 3 dniach) (Van Arsdel 1997).
Reakcje uogólnione:
- reakcje natychmiastowe (anafilaktyczne
i anafilaktoidalne);
- choroba posurowicza i reakcje typu choroby posurowiczej;
- goràczka polekowa;
- toczeƒ polekowy.
Reakcje narzàdowe:
- skórne (osutki plamisto-grudkowe, pokrzywka, rumieƒ wielopostaciowy, kontaktowe
zapalenie skóry, rumieƒ trwa∏y;)
- p∏ucne (skurcz oskrzeli, alergiczne zapalenie
p´cherzyków, zw∏óknienie, eozynofilowe
zapalenie p∏uc, niekardiogenny obrz´k p∏uc);
- hematologiczne (niedokrwistoÊç hemolityczna, trombocytopenia, agranulocytoza);
- wàtrobowe (cholestaza, zapalenie wàtroby)
- nerkowe (k∏´bkowe zapalenie nerek, zespó∏
nerczycowy, Êródmià˝szowe zapalenie nerek);
- serce (zapalenie mi´Ênia serca);
- objawy neurologiczne.

POLEKOWE REAKCJE UOGÓLNIONE
OkreÊlenie anafilaksja dotyczy reakcji IgEzale˝nych, natomiast reakcje anafilaktoidalne to
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reakcje klinicznie nie do odró˝nienia, ale wyst´pujàce w mechanizmie IgE-niezale˝nym.
Wi´kszoÊç objawów nast´puje w ciàgu pierwszych 30 minut od podania leku, niestety zgon
równie˝ mo˝e wystàpiç w tak krótkim czasie.
Zwykle ten typ reakcji wyst´puje po parenteralnym podaniu leku, ale mo˝e pojawiç si´
równie˝ po doustnej, przezskórnej czy oddechowej ekspozycji na lek. W tabeli 2 zamieszczono
leki najcz´Êciej wiàzane z wyst´powaniem reakcji natychmiastowej.
Tabela 2. Leki zwiàzane z wystàpieniem reakcji
natychmiastowej
Reakcje anafilaktyczne
(IgE-zale˝ne)
antybiotyki
beta-laktamowe
wyciàgi alergenowe
surowice
insulina
szczepionki
streptokinaza
L-asparaginaza
cisplatyna
lateks

Reakcje anafilaktoidalne
(IgE-niezale˝ne)
Êrodki kontrastowe
aspiryna
NSAID
dextran
leki anestezjologiczne
(czasem te˝ IgE-zal.)
protamina
wankomycyna
ciprofloksacyna
paclitaxal (Taxol)

Polekowy zespó∏ choroby posurowiczej
Choroba posurowicza klasycznie wyst´puje
po podaniu surowic obcogatunkowych. Polekowy
zespó∏ choroby posurowiczej wià˝e si´ przede
wszystkim z podaniem antybiotyków beta-laktamowych, przede wszystkim cefakloru, amoksycyliny
i cefaleksyny.
Zwykle pierwsze objawy tego schorzenia
wyst´pujà od 6 do 21 dni po podaniu leku. Pojawienie si´ dolegliwoÊci wspó∏istnieje z powstaniem kompleksów immunologicznych.
Najistotniejsze symptomy to: goràczka,
zmiany skórne (zwykle w typie pokrzywki), powi´kszenie w´z∏ów ch∏onnych, obrz´ki stawów.
W terapii stosuje si´ leki przeciwhistaminowe,
w przypadku bardziej nasilonych objawów – glikokortykosteroidy.

Goràczka polekowa
Goràczka mo˝e byç jedynym objawem alergii polekowej. Objaw ten budzi wàtpliwoÊci,
zw∏aszcza u chorych leczonych z powodu infekcji. W badaniach laboratoryjnych obserwuje si´
leukocytoz´ z przesuni´ciem w lewo, niewielkiego stopnia eozynofili´, nieco podwy˝szony OB.

Zwykle wzrost temperatury ust´puje w ciàgu
48–72 godzin od podania leku. Preparatami
zwiàzanymi z reakcjà tego typu sà: sulfonamidy,
preparaty jodowe, atropina, fenotiazyna.

Toczeƒ polekowy
Ten rodzaj reakcji wyst´puje przede wszystkim po d∏ugotrwa∏ym stosowaniu hydralazyny,
prokainamidu, metyldopy, izoniazydu, chlorpromazyny.
Do dominujàcych objawów nale˝y wówczas:
goràczka, bóle i obrz´ki stawów, os∏abienie, zapalenie op∏ucnej i osierdzia. Odstawienie preparatu powoduje ustàpienie dolegliwoÊci w ciàgu
kilku dni do kilku tygodni.

NAJCZ¢STSZE
POLEKOWE REAKCJE NARZÑDOWE

Rumieƒ wielopostaciowy
Ta jednostka chorobowa zosta∏a podzielona
na postaç mniejszà, tj. erythema multiforme
minor z zaj´ciem lub bez b∏on Êluzowych, oraz
postaç wi´kszà – erythema multiforme major z zaj´ciem co najmniej dwóch b∏on Êluzowych oraz
objawami narzàdowymi. Postaç ci´˝kà uwa˝na si´
za identycznà z zespo∏em Stevensa-Johnsona.
Zmiany skórne majà charakter rumieniowych, polimorficznych wykwitów, zwykle o symetrycznej lokalizacji, mogà obejmowaç b∏ony
Êluzowe.
Patogeneza tego typu reakcji nie zosta∏a ca∏kowicie wyjaÊniona. Badania histopatologiczne
zaj´tych tkanek sà podobne do obrazu choroby
przeszczep przeciwko gospodarzowi, zmiany
majà najprawdopodobniej charakter immunologiczny.

Zespó∏ Stevensa-Johnsona
Przyczynà oko∏o po∏owy przypadków tego
zespo∏u sà leki, inne to zaka˝enia patogenami
Herpes, Mycoplasma, Streptococcus. Zmiany
o typie wykwitów: rumieniowych, p´cherzowych, nekrotycznych, tak˝e obejmujàcych co
najmniej dwie b∏ony Êluzowe, zwykle jamy ustnej i spojówek, pojawiajà si´ w ciàgu kilku godzin do kilku dni po podania leku. Inne wyst´pujàce objawy to: goràczka, bóle stawowo-mi´Êniowe, zaburzenia funkcji nerek, wàtroby, p∏uc,
zapalenie skóry.
Lekami najcz´Êciej wiàzanymi z zespo∏em
Stevensa-Johnsona sà: sulfonamidy, zw∏aszcza
po∏àczenie trimetoprim + sulfametoksazol, leki
przeciwdrgawkowe (karbamazepina), barbiturany, fenylbutazon, piroxicam, sporadycznie cefalosporyny, chinolony, wankomycyna, NLPZ. Objawy pojawiajà si´ zwykle od 1 do 3 tygodni
od rozpocz´cia terapii.

ROZPOZNAWANIE ALERGII NA LEKI
Podejrzenie reakcji alergicznej na lek zwykle
zostaje wysuni´te przez lekarza prowadzàcego
po wystàpieniu niewyjaÊnionych objawów
w trakcie przyjmowanego przez chorego leku.
Niezwykle istotne jest uzyskanie informacji
o wszystkich aktualnie i w ciàgu ostatniego
miesiàca przyjmowanych lekach, jak równie˝
www.magazynorl.pl
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Reakcje skórne sà najcz´Êciej wyst´pujàcà
niepo˝àdanà reakcjà polekowà u 2–3% hospitalizowanych chorych. Najcz´stszà przyczynà sà
antybiotyki beta-laktamowe (ampicylina, amoksycylina), sulfonamidy (trimetoprim + sulfametoksazol), NLPZ, leki przeciwdrgawkowe.
Najpowszechniej wyst´pujàca postaç tych
zmian to osutki plamiste i plamisto-grudkowe
(odropodobne).
Zwykle wykwity pojawiajà si´ po kilku
dniach przyjmowania leku, lokalizujà si´ na tu∏owiu i koƒczynach, zwykle ust´pujà w ciàgu kilku
dni po zaprzestaniu podawania leku.
Zmianom mo˝e towarzyszyç Êwiàd oraz
z∏uszczanie skóry w fazie ust´powania zmian.
Uwa˝a si´, ˝e ka˝dy lek mo˝e wywo∏aç tego typu
reakcj´, ale najcz´Êciej wyst´puje ona po antybiotykach beta-laktamowych, sulfonamidach,
lekach przeciwpadaczkowych i pyrazolonach.
Drugà najcz´stszà wysypkà polekowà jest
pokrzywka z lub bez obrz´ku naczynioruchowego (obrz´k Quinckego). Mo˝e on pojawiç si´ jako
jedyny objaw lub byç cz´Êcià reakcji uogólnionej,
takiej jak anafilaksja lub choroba posurowicza.
Zwykle odpowiedzialny za wysypk´ jest mechanizm IgE-zale˝ny, ale opisywane sà te˝ reakcje
pseudoalergiczne.
Wykwity pokrzywkowe mogà pojawiç si´ ju˝
na poczàtku leczenia, ale te˝ po kilku dniach, nawet tygodniach. Wykwity nie powinny utrzymywaç si´ w tych samych miejscach powy˝ej 24 godzin, a pojawiaç si´ w nowych miejscach mogà
przez 1–2 tygodnie.
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry jest
powodowane przez leki i ich komponenty stosowane miejscowo na skór´ (przyk∏ad reakcji IV
typu). Pacjenci zagro˝eni zwi´kszonym ryzykiem

wystàpienia tej reakcji to chorzy z owrzodzeniami nóg, oko∏oodbytniczym stanem zapalnym
i egzemà d∏oni. Najcz´Êciej uczulenie powodujà:
neomycyna, benzokaina, etylenodwuamina, rzadziej tiomersal, bacytracyna czy miejscowo
stosowane glikokortykosteroidy.
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o jakichkolwiek objawach polekowych które wyst´powa∏y w przesz∏oÊci.
Teoretycznie ka˝dy lek mo˝e wywo∏aç reakcj´ alergicznà, równie˝ ten sam lek mo˝e wywo∏aç ró˝ne objawy. Istotna jest zatem znajomoÊç
leków najcz´Êciej wiàzanych z alergià.
Nadwra˝liwoÊç na lek jest bardzo prawdopodobna, jeÊli dane z wywiadu i zmiany w badaniu fizykalnym odpowiadajà manifestacji immunologicznej reakcji polekowej, istnieje zwiàzek
czasowy pomi´dzy przyj´ciem leku a wystàpieniem reakcji oraz potwierdzone dane, ˝e lek
z okreÊlonej grupy chemicznej wywo∏uje takie
w∏aÊnie reakcje.

PRZEGLÑD METOD DIAGNOSTYCZNYCH
1. Szczegó∏owy wywiad.
2. Testy in vivo:
- testy skórne (punktowe i Êródskórne)
szczególnie istotne w reakcjach IgEzale˝nych;
- testy p∏atkowe przydatne przy reakcjach
opóênionych;
- testy prowokacyjne.
3. Testy in vitro (klinicznie ma∏o przydatne):
- IgE specyficzne z alergenami leków;
- IgG i IgM specyficzne z alergenami leków;
- test transformacji blastycznej limfocytów;
- badania: aktywacji komplementu, uwalniania mediatorów, wykrywania kompleksów immunologicznych.

Wywiad
Podstawà diagnostyki alergii na lek jest
szczegó∏owo zebrany wywiad: obraz kliniczny
objawów odpowiada manifestacji alergicznej
reakcji polekowej, musi istnieç zwiàzek czasowy
pomi´dzy podaniem leku a wystàpieniem objawów, nie powinna istnieç inna przyczyna symptomów wyst´pujàcych u chorego.

Testy in vivo
Punktowe testy skórne i testy Êródskórne
jako metoda diagnostyczna IgE-zale˝nych reakcji
mogà byç niezwykle istotne w wielu klinicznych
przypadkach. Warunkiem przeprowadzenia testów jest odstawienie leków antyhistaminowych
oraz trójcyklicznych antydepresantów. Wskazane jest wykonanie kontroli negatywnej (z rozpuszczalnikiem) oraz pozytywnej (z histaminà).
Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa pacjenta warunkiem wykonania testów Êródskórnych jest
ujemny wynik testu punktowego. Dodatni wynik
testów jest dowodem na obecnoÊç przeciwcia∏
IgE skierowanych przeciwko lekowi i zwi´kszo-
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nego ryzyka wystàpienia reakcji natychmiastowej. W praktyce testy te sà wystandaryzowane
dla niewielu leków. Wysokà wartoÊç predykcyjnà
majà testy dla penicylin, insulin, streptokinazy.
W przypadku penicylin ujemny wynik testów
z wi´kszà i mniejszà determinantà oznacza, ˝e
97–99% chorych b´dzie dobrze tolerowa∏o podany lek.
Testy skórne sà przeciwwskazane w zespole
Stevens-Johnsona, toksycznej epidermolizie,
uk∏adowym zapaleniu naczyƒ, chorobie posurowiczej oraz ci´˝kiej anafilaksji (Jager i Merk
1997).
Testy p∏atkowe znajdujà zastosowanie
w diagnostyce reakcji póênych, o typie reakcji
kontaktowych. Odpowiednio rozcieƒczony lek,
zawieszony w wazelinie, zabezpieczony pojemniczkiem i przyklejony plastrem, nak∏ada si´
na skór´ pleców. Odczyt nast´puje po 48, 72 i 96
godzinach.
Testy prowokacyjne – podstawowà zasadà
prób prowokacji jest podawanie poczàtkowo bardzo niewielkiej iloÊci leku, nast´pnie w ciàgu godzin
lub dni stopniowo wzrastajàcych jego dawek a˝
do osiàgni´cia dawki terapeutycznej. Zwykle
dawka inicjujàca stanowi 1% dawki terapeutycznej,
a nawet, jeÊli reakcja alergiczna by∏a powa˝na,
jest to dawka 100–1000 razy ni˝sza. JeÊli reakcja mia∏a charakter reakcji ostrej, zwi´kszanie
dawki nast´puje w przerwach, co 15–30 minut
tak, aby procedura by∏a zakoƒczona do 4 godzin.
JeÊli natomiast reakcja mia∏a charakter opóêniony, to wówczas podawanie przed∏u˝a si´
do 24–48 godzin (Anderson 1992; Shazo de
i Kemp 1997; Jager i Merk 1997). Je˝eli podczas
próby prowokacji nastàpi reakcja alergiczna,
podejmuje si´ decyzj´ o przerwaniu próby. BezpoÊrednia próba prowokacji ze wzrastajàcymi
dawkami leków stanowi tzw. z∏oty standard
diagnostyki alergii na leki, zw∏aszcza dla niesteroidowych leków przeciwzapalnych i dla preparatów miejscowo znieczulajàcych.
Prób prowokacyjnych nie nale˝y myliç z odczulaniem na leki. Odczulanie przeprowadza si´
u chorych, którzy wymagajà podania leku, a którym udowodniono alergi´ na ten lek. Próby takie
powinny byç przeprowadzone bezpoÊrednio przed
leczeniem. Nie jest zalecane profilaktyczne
podanie leku antyhistaminowego i glikokortykosteroidów przed prowokacjà, poniewa˝ niewielkie objawy mogà zostaç zamaskowane, a przy
zwi´kszaniu dawek roÊnie ryzyko wystàpienia
powa˝niejszych reakcji. Próby prowokacyjne sà
przeciwwskazane w przypadku rumienia wielopostaciowego, zespo∏u Stevens-Johnsona, zespo∏u epidermolizy oraz cytopenii.

Testy in vitro
Wykazanie obecnoÊci IgE specyficznych
przeciwko lekom jest mniej czu∏e ni˝ testy skórne z tym lekiem (Pattersons 2003). JeÊli badanie
jest dodatnie, to test mo˝e byç pomocny w diagnostyce, natomiast wynik ujemny nie wyklucza
niestety mo˝liwoÊci uczulenia.
PrzydatnoÊç badaƒ IgG i IgM specyficznych
oraz testów transformacji blastycznej limfocytów w diagnostyce alergii na leki wymaga dalszej weryfikacji.

LECZENIE
Podstawowym post´powaniem jest odstawienie podejrzanego leku. Dzia∏anie to stanowi
leczenie z wyboru, cz´sto bowiem ˝adna dodatkowa terapia nie jest konieczna; objawy kliniczne
ust´pujà w ciàgu kilku dni lub tygodni. Leczenie
bardziej powa˝nych reakcji zale˝y od charakteru
zmian skórnych i stopnia reakcji systemowej.
W terapii polekowej reakcji anafilaktycznej,
pokrzywek, obrz´ku Quinckego, obturacji
oskrzeli w zale˝noÊci od objawów stosuje si´: leki antyhistaminowe, glikokortykosteroidy, leki
rozszerzajàce oskrzela, adrenalin´, tlen. U chorych z zespo∏em Stevens-Johnsona zalecane sà
glikokortykosteroidy, du˝e dawki immunoglobulin. Pacjenci z chorobà posurowiczà oraz reakcjami o typie choroby posurowiczej otrzymujà leki
antyhistaminowe, NLPZ, a w przypadkach powa˝niejszych objawów do∏àcza si´ glikokortykosteroidy.
U wi´kszoÊci chorych z cytopeniami natychmiastowe odstawienie leku normalizuje elementy morfotyczne krwi w ciàgu kilku dni.

PREWENCJA
POLEKOWYCH REAKCJI ALERGICZNYCH
Najlepszà metodà redukcji wyst´powania
alergii na leki jest stosowanie tylko tych leków,
które sà klinicznie istotne. Dane epidemiologiczne wykazujà, ˝e np. w Szkocji, gdzie zu˝ycie leków jest dwukrotnie mniejsze ni˝ w USA, cz´stoÊç alergii na leki jest równie˝ zdecydowanie
mniejsza. Lekarze przepisujàc leki, powinni byç
Êwiadomi mo˝liwoÊci wystàpienia reakcji niepo˝àdanych. Niezwykle wa˝ne jest zebranie dok∏adnego wywiadu dotyczàcego wystàpienia reakcji polekowych w przesz∏oÊci oraz uzyskanie
informacji o lekach przyjmowanych przez chorego. Chocia˝ nadmierna rozpoznawalnoÊç alergii
na leki jest problemem, to bezwzgl´dnie nale˝y
akceptowaç dane podawane przez chorego
w wywiadzie i rozwa˝yç zastosowanie leku alternatywnego.
Ka˝dy pacjent po przebytej reakcji alergicznej musi zostaç dok∏adnie poinformowany o zaistnia∏ej sytuacji. Powinien otrzymaç list´ leków,
których ma unikaç, oraz zestaw preparatów mogàcych reagowaç krzy˝owo z lekiem, który wywo∏a∏ reakcj´ alergicznà. Warto jest wspomnieç
o lekach alternatywnych.
Je˝eli konieczne jest stosowanie leku alergizujàcego, a brakuje leku alternatywnego, mo˝na
przeprowadziç procedur´ odczulania. Dotyczy
to np. koniecznoÊci podania penicyliny przy
bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, ki∏y OUN, ki∏y
ci´˝arnych czy te˝ podania aspiryny pacjentom
z chorobà wieƒcowà. ●
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ZESPÓ¸ CHOREGO BUDYNKU
– problem w praktyce laryngologicznej?
dr med. Tomasz Wittczak

SICK BUILDING SYNDROM – THE PROBLEM IN
LARYNGOLOGICAL PRACTICE
„Sick building syndrome” (SBS, building-related
illness BRI)) is a group of symptoms experienced
by people working or living in modern buildings.
Specific BRI applies to a group of illnesses with a
fairy homogeneous clinical picture and known
etiology (infectious, immunological or allergic). Non-specific BRI applies to a group of heterogeneous and
non-specific symptoms, including irritation of skin
and mucous membranes of the eyes, nose and throat,
headache, fatigue and concentration difficulties.
BRI seems to be related to inadequate ventilation,
humidity and temperature changes, chemical and
biological contaminants from indoor and outdoor
sources. The author describe the role of this condition
in laryngological practice.

(Mag. ORL, 2010, 34, IX, 66–70)
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Warunki ˝ycia we wspó∏czesnych krajach
rozwini´tych uleg∏y daleko idàcym zmianom
w stosunku do nieodleg∏ej nawet przesz∏oÊci.
Modyfikacje Êrodowiska bytowania nie mog∏y
pozostaç bez wp∏ywu na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Zmiany te dotyczà m.in. stylu
˝ycia, nawyków ˝ywieniowych oraz mikroÊrodowiska domowego i Êrodowiska pracy. Wspó∏czesny
obywatel kraju rozwini´tego, szczególnie mieszkajàcy w mieÊcie, wi´kszoÊç czasu (ponad 90%)
sp´dza w pomieszczeniach zamkni´tych. Niejednokrotnie wprost z klimatyzowanego mieszkania
przemieszcza si´ samochodem z klimatyzacjà
do miejsca pracy – budynku, w którym wymiana
powietrza ze Êrodowiskiem zewn´trznym odbywa
si´ za poÊrednictwem odpowiedniej aparatury.
Standardem sta∏y si´ energooszcz´dne „szczelne”
okna, które nie zawsze zapewniajà efektywnà
wymian´ powietrza w pomieszczeniach. Nowoczesne technologie stosowane w produkcji materia∏ów budowlanych i elementów wyposa˝enia
wn´trz sprzyjajà chemizacji Êrodowiska wewnàtrz
budynków. Dlatego zrozumia∏y jest wzrost zainteresowania wp∏ywem takiego sztucznego Êrodowiska na zdrowie (Wittczak 2008).
U podstaw wprowadzenia poj´cia „zespó∏
chorego budynku” (ang. sick building syndrome,
SBS) le˝a∏y obserwacje poczynione w Stanach
Zjednoczonych na poczàtku lat 70. XX stulecia.
Zwrócono wówczas uwag´ na fakt zg∏aszania
przez pracowników zatrudnionych w nowoczesnych budynkach biurowych licznych niespecyficznych dolegliwoÊci, które ust´powa∏y po
zmianie miejsca przebywania. Zauwa˝ono, ˝e wewnàtrz takich budynków istnieje specyficzne
mikroÊrodowisko, którego elementami sà z jednej
strony sami zatrudnieni, z drugiej zaÊ elementy
wyposa˝enia pomieszczeƒ, roÊliny pokojowe i
cz´Êci konstrukcyjne budynku. Wymiana powietrza ze Êrodowiskiem zewn´trznym odbywa si´
natomiast w sposób nienaturalny, tj. za pomocà
skomplikowanych technologicznie systemów
klimatyzacyjnych, utrzymujàcych odpowiednià
wilgotnoÊç i temperatur´ (Norback 2009).

Poczàtkowo tego typu dolegliwoÊci traktowano jako zespó∏ przewlek∏ego zm´czenia (ang.
chronic fatigue syndrome, CFS), nerwic´ czy te˝
tzw. zespó∏ nadwra˝liwoÊci na wiele czynników
chemicznych (ang. multiple chemical sensitivity,
MCS). Jednak˝e dalsze obserwacje, w tym ust´powanie objawów wraz ze zmianà miejsca pracy,
kaza∏y zwróciç baczniejszà uwag´ na Êrodowisko
charakterystyczne dla takich szczelnych budynków (Thorn 1998).
W roku 1982 wprowadzono nazw´ sick building
syndrome (ang). na okreÊlenie zespo∏u niespecyficznych dolegliwoÊci odczuwanych przez
pracowników przebywajàcych w budynkach
biurowych w przypadkach braku mo˝liwoÊci
identyfikacji przyczyny tych objawów. W nast´pnych latach zwrócono uwag´, ˝e to nie budynki
chorujà, ale przebywajàcy w nich ludzie,
i na okreÊlenie chorób pozostajàcych w zwiàzku
przyczynowym z przebywaniem w budynkach
zaproponowano termin „schorzenie zwiàzane
z przebywaniem w budynku” (ang. building-related illness, BRI). Poniewa˝ opisywane zmiany
technologiczne dotyczà coraz cz´Êciej równie˝
budynków mieszkalnych, w Japonii w ostatnich
latach wprowadzono termin „zespó∏ chorego domu”
(ang. sick house syndrome) (Imai i in. 2008).
Zaburzenia zdrowotne zwiàzane z czynnikami
obecnymi w Êrodowisku wewnàtrz pomieszczeƒ
(ang. indoor environment) mo˝na zakwalifikowaç
do trzech g∏ównych kategorii:
– Grupa chorób o zdefiniowanym obrazie
klinicznym i znanej etiologii (np. pochodzenia infekcyjnego, immunologicznego,
alergicznego) – schorzeniom tym najlepiej
odpowiada termin building-related illness.
– Zaburzenia niestanowiàce wyodr´bnionych jednostek chorobowych, ale których
wystàpienie mo˝na przyczynowo powiàzaç z okreÊlonymi czynnikami chemicznymi lub fizycznymi, np. niew∏aÊciwà temperaturà, wilgotnoÊcià, dzia∏aniem tlenku
w´gla, pól elektromagnetycznych czy promieniowania UV.
– Objawy o niejednorodnym i niespecyficznym charakterze (np. uczucie podra˝nienia skóry i b∏on Êluzowych, bóle g∏owy,
zm´czenie, zaburzenia koncentracji), których czynnik przyczynowy nie jest ÊciÊle
okreÊlony – ta grupa zaburzeƒ zwykle
okreÊlana jest jako sick building syndrome
(Menzies i Bourbeau 1997).

Building-related illness

▲

Przebywanie w pomieszczeniach zamkni´tych
mo˝e powodowaç szczególnà pod wzgl´dem

rodzaju lub wielkoÊci ekspozycj´ na czynniki odpowiedzialne za wyst´powanie niektórych chorób.
Przyk∏adem schorzenia o etiologii infekcyjnej spe∏niajàcego idealnie definicj´ BRI jest legionelloza.
Pa∏eczki Legionella pneumophila nie przenoszà
si´ z cz∏owieka na cz∏owieka. èród∏em zaka˝enia
tym patogenem sà elementy budynku, zwykle
urzàdzenia regulujàce wilgotnoÊç powietrza i
wodociàgi. Udowodniono tak˝e, ˝e okreÊlone
warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach
oraz wentylacja mechaniczna mogà sprzyjaç
transmisji czynników zakaênych (w tym np. pràtków gruêlicy lub niektórych wirusów) (Nardell i in.
1991, Jaakkola i Heinonen 1995, Fraser i in. 1977).
Kolonizacja urzàdzeƒ klimatyzacyjnych i nawil˝ajàcych przez liczne mikroorganizmy mo˝e
byç przyczynà wystàpienia schorzeƒ, u których
podstawy le˝à reakcje immunologiczne. Substancje wytwarzane przez bytujàce w takich
miejscach mikroorganizmy, w tym grzyby
(g∏ównie pleÊniowe), bakterie (endo- i egzotoksyny) oraz pierwotniaki (np. Naegleria gruberi,
Acanthamoeba
polyphaga,
Acanthamoeba
castellani) mogà wywo∏aç w organizmach predysponowanych osób reakcje immunologiczne
i spowodowaç rozwini´cie si´ schorzeƒ o mniej
lub bardziej charakterystycznym obrazie klinicznym, takich jak alergiczne zapalenie p´cherzyków
p∏ucnych (np. p∏uco nawil˝aczowe – ang. humidifier
lung) czy jednostka nazwana goràczkà spowodowanà przez urzàdzenia nawil˝ajàce (ang. humidifier fever) (Arnow i in. 1978, Banaszak i in.
1970, Bernstein i in. 1983, Woodart i in. 1988).
MikroÊrodowisko wewnàtrz budynków mo˝e
równie˝ wywieraç istotny wp∏yw na wystàpienie
chorób alergicznych: alergicznego nie˝ytu nosa
i/lub spojówek, astmy oskrzelowej czy te˝ alergii
skórnej typu natychmiastowego (pokrzywka/obrz´k naczynioruchowy). Wià˝e si´ to z
cechami takiego Êrodowiska, sprzyjajàcymi ekspozycji na pewne alergeny. Dotyczy to zarówno
powszechnie wyst´pujàcych alergenów Êrodowiska domowego i komunalnego (zwi´kszony
rozwój roztoczy kurzu i grzybów pleÊniowych
w okreÊlonych warunkach mikroklimatycznych,
wprowadzanie i zag´szczanie przez instalacje
wentylacyjno-klimatyzacyjne w pomieszczeniach alergenów komunalnych, takich jak py∏ki
traw i drzew), jak i alergenów swoistych dla Êrodowiska domowego czy biurowego. Przyk∏adami
tych ostatnich sà alergeny roÊlin hodowanych
w celach ozdobnych, zwierzàt pokojowych,
zwiàzki chemiczne zawarte w tonerach u˝ywanych w kserokopiarkach (˝ywice akrylanowe
i melaminowo-formaldehydowe), formaldehyd
czy izocyjaniany uwalniane z elementów budowwww.magazynorl.pl
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lanych i mebli (Wittczak 2008). Akrylany mogà
byç przyczynà nie tylko astmy oskrzelowej i alergicznego zapalenia b∏ony Êluzowej nosa (Wittczak
i in. 2003), ale równie˝ pokrzywki, obrz´ku krtani (Marks i in. 1984, LaMarte i in. 1988) oraz
alergicznego zapalenia b∏ony Êluzowej gard∏a
(Morgan i Camp 1986). Opisywane w nast´pnym
podrozdziale substancje dra˝niàce majà zdolnoÊç promowania alergii oraz pogarszania przebiegu ju˝ istniejàcych schorzeƒ alergicznych,
na przyk∏ad przez nasilanie nieswoistej nadreaktywnoÊci b∏ony Êluzowej nosa i oskrzeli.

Czynniki o dzia∏aniu dra˝niàcym
Wiele czynników obecnych w Êrodowisku
wewnàtrz pomieszczeƒ mo˝e wykazywaç nieswoiste dzia∏anie dra˝niàce i przyczyniaç si´
do wystàpienia licznych dolegliwoÊci u eksponowanych na nie osób. DolegliwoÊci te dotyczà
zwykle b∏on Êluzowych górnych dróg oddechowych (w cz´Êci przypadków równie˝ spojówek),
dlatego osoby takie sà cz´sto pacjentami szukajàcymi pomocy u laryngologów. Niedostateczna
wilgotnoÊç powietrza bywa przyczynà przesuszenia b∏on Êluzowych, co powoduje nieraz,
zw∏aszcza u pacjentów z istniejàcymi ju˝ zaburzeniami górnych dróg oddechowych, odczuwanie znacznego dyskomfortu.
Wa˝ne znaczenie majà równie˝ czynniki
chemiczne o dzia∏aniu dra˝niàcym, w tym m.in.
(Wittczak 2008):
● dym tytoniowy promuje i zaostrza choroby
alergiczne uk∏adu oddechowego; ma dzia∏anie dra˝niàce,
● produkty spalania (dwutlenek i tlenek
w´gla, tlenki azotu) powodujà wzrost
nadreaktywnoÊci b∏ony Êluzowej nosa i
oskrzeli oraz zwi´kszenie podatnoÊci na
infekcje,
● zwiàzki chemiczne wydzielane przez elementy wyposa˝enia wn´trz (w tym wspomniany formaldehyd i ozon, amoniak,
kwas octowy, w∏ókna szklane) majà dzia∏anie dra˝niàce, powodujà wzrost stopnia
nadreaktywnoÊci oskrzeli i b∏ony Êluzowej
nosa, mogà torowaç alergizacj´; do tej
grupy zalicza si´ równie˝ tzw. lotne zwiàzki
organiczne (ang. volatile organic compounds,
VOCs),
● tlenki siarki, stanowiàce g∏ówne zanieczyszczenie Êrodowiska komunalnego,
dzia∏ajà synergistycznie z pozosta∏ymi
gazami (ryzyko uszkodzenia uk∏adu oddechowego i wzrost podatnoÊci na infekcje),
● spaliny z silników Diesla (DEP) dzia∏ajà
jako adiuwant, torujàc alergizacj´ i przy-
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spieszajàc przebieg chorób alergicznych,
organiczne (endotoksyny bakteryjne, lipopolisacharydy, glukan – sk∏adnik
b∏on komórkowych bakterii Gram-ujemnych, wirusy, grzyby, g∏ównie pleÊniowe:
Penicillium, Aspergillus, Cladosporium,
Fusarium) majà wp∏yw prozapalny na drogi
oddechowe oraz zdolnoÊç inicjowania i
nasilania reakcji alergicznych; nasilajà
równie˝ nieswoistà nadreaktywnoÊç oskrzeli.
Nara˝enie na takie czynniki bywa bardzo
cz´sto przyczynà wyst´powania dokuczliwych
objawów ze strony górnych dróg oddechowych
pod postacià Êwiàdu, pieczenia, uczucia suchoÊci, bólu gard∏a, kaszlu czy chrypki (Sundell i in.
1994, Bourbeau i in. 1996, Mendell i in. 1996,
Jaakkola i Miettinen 1995).
● substancje

Sick building syndrome
DolegliwoÊci o niespecyficznym charakterze
i nieokreÊlonej etiologii zwiàzane z przebywaniem w budynkach stanowià z∏o˝ony i nie
do koƒca poznany problem. Ta grupa zaburzeƒ
najbardziej chyba odpowiada pierwotnemu poj´ciu sick building syndrome. Obejmujà one
m.in. nieokreÊlone uczucie podra˝nienia skóry
i b∏on Êluzowych, bóle g∏owy, zm´czenie, zaburzenia koncentracji, sennoÊç czy przemijajàce
zaburzenia w´chu. Nie wiadomo, czy wyst´powanie tych objawów nale˝y ∏àczyç z nara˝eniem
na czynniki dra˝niàce, toksyczne (tlenek w´gla,
mikotoksyny, zwiàzki chemiczne), lub niekorzystny mikroklimat? Czy te˝ nale˝y uwzgl´dniç
równie˝ znaczenie czynników psychicznych i psychosocjalnych (p∏eç, status zawodowy). Z badaƒ
wynika, ˝e dolegliwoÊci tego typu cz´Êciej zg∏aszajà kobiety, a pracownicy znajdujàcy si´ ni˝ej
w hierarchii zawodowej cierpià cz´Êciej ni˝ osoby
piastujàce wy˝sze stanowiska (niezale˝nie od p∏ci)
(Burge i in. 1987, Skov i Valbjorn 1987).

Przypadek w∏asny
W Klinice Chorób Zawodowych Instytutu
Medycyny Pracy w ¸odzi obserwowaliÊmy
51-letnià pacjentk´, pracownika administracyjnego, która zosta∏a skierowana z powodu odwo∏ania si´ od orzeczenia o braku podstaw do
rozpoznania choroby zawodowej. Wed∏ug wywiadu i dokumentacji, w pomieszczeniu biurowym, w którym pracowa∏a badana, wykonano
remont. Konsekwencjà prowadzonych prac by∏o
naruszenie ciàg∏oÊci stropów, których elementy
(p∏yty pilÊniowe) by∏y impregnowane preparatem ksylamit. G∏ównym sk∏adnikiem tego preparatu, stosowanego w celach ochrony przed grzybami, jest pentachlorofenol (PCP). Pomimo ˝e

w sk∏ad ksylamitu wchodzà równie˝ inne zwiàzki (w tym chlorowcopochodne benzenu oraz naftalenu), badania przeprowadzone przez inspekcj´ sanitarnà wykaza∏y obecnoÊç w powietrzu
pobranym z tego pomieszczenia jedynie PCP
w st´˝eniu 0,02 mg/m3. St´˝enie to nieznacznie
przekracza∏o bardzo restrykcyjnà norm´ higienicznà przyj´tà dla pomieszczeƒ komunalnych
przeznaczonych do sta∏ego pobytu w nich ludzi,
a by∏o 25-krotnie mniejsze od normatywu higienicznego ustalonego dla Êrodowiska pracy (najwy˝sze dopuszczalne st´˝enie, NDS).
Pacjentka zg∏asza∏a dolegliwoÊci ze strony
górnych dróg oddechowych pod postacià bólu
gard∏a, uczucia suchoÊci i drapania w gardle oraz
dysfonii. ¸àczy∏a je z dzia∏aniem PCP, którego
zapach, jak twierdzi∏a, czu∏a w czasie pracy.
U badanej nie stwierdzono odchyleƒ w ogólnym
badaniu przedmiotowym oraz wynikach badaƒ
laboratoryjnych (z uwzgl´dnieniem RTG klatki
piersiowej i zatok przynosowych). W badaniu
wideostroboskopowym stwierdzono asymetri´
fa∏dów g∏osowych (lewy grubszy od prawego),
z zaznaczonym rowkiem g∏oÊni, i widoczny rysunek naczyƒ na obu fa∏dach g∏osowych. Przeprowadzone badania laryngologiczne i foniatryczne z uwzgl´dnieniem badaƒ dodatkowych
pozwoli∏y na ustalenie nast´pujàcych rozpoznaƒ
klinicznych: przewlek∏y suchy nie˝yt gard∏a,
przewlek∏y prosty nie˝yt krtani z asymetrià
fa∏dów g∏osowych i objawami dysfonii hiperfunkcjonalnej. Stwierdzone zmiany nie wykazywa∏y klinicznych cech choroby zawodowej. Analiza przypadku wskazuje natomiast na udzia∏
PCP – substancji o dzia∏aniu dra˝niàcym, w nasilaniu odczuwanych przez pacjentk´ dolegliwoÊci. Objawy podra˝nienia mog∏y powodowaç
u badanej dyskomfort i subiektywnie odczuwane
pogorszenie jakoÊci ˝ycia oraz pozostawa∏y
w zwiàzku z przebywaniem w okreÊlonym pomieszczeniu. Przypadek ten dobrze ilustruje natur´
opisywanego zjawiska, stanowiàc jednoczeÊnie
jeden z pierwszych jego opisów w naszym kraju
(Wittczak 2006).

Profilaktyka
W krajach wysoko rozwini´tych opracowano
metody oceny Êrodowiska wewn´trznego budynków. Utworzono termin IAQ (ang. indoor air
quality) oraz wytyczne i normy dla budownictwa
okreÊlajàce dopuszczalne poziomy czynników
szkodliwych. W Europie obowiàzujà normy ustalone przez WHO (Indoor Air Guidelines for Europe),
w Stanach Zjednoczonych – przez Occupational
Safety and Health Administration (heating,
ventilation and air conditioning, HVAC) (Thorn
1998). W naszym kraju ustalono wprawdzie normatywy higieniczne, ale poziom szkodliwoÊci
biologicznych i chemicznych, wyst´pujàcych
w budynkach, nie podlega praktycznie ˝adnym
pomiarom ani systematycznej ocenie, co utrudnia rozwa˝anie wp∏ywu takich czynników
na stan zdrowia pacjentów. Etiologia zaburzeƒ
jest zwykle wieloczynnikowa, a przypadki takie
muszà byç rozpatrywane bardzo indywidualnie.
Podstawà diagnostyki jest starannie zebrany
wywiad i ustalenie ewentualnej zale˝noÊci
czasowej mi´dzy pracà a wyst´powaniem dolegliwoÊci (Wittczak i in. 2001).
W zapobieganiu najcz´Êciej wyst´pujàcym
formom BRI zaleca si´ obni˝anie temperatury
pomieszczeƒ, odpowiednià kontrol´ ich wilgotnoÊci oraz dok∏adne czyszczenie i sprzàtanie
(w tym dba∏oÊç o czystoÊç urzàdzeƒ wentylacyjnych i nawil˝ajàcych). W niektórych przypadkach konieczna jest zmiana stanowiska pracy,
nawet w obr´bie tego samego budynku (Jaakola
i Jaakola 2002).
Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e najbli˝sze lata
przyniosà koniecznoÊç dok∏adniejszej oceny
i uwzgl´dnienia roli opisywanych czynników
w patogenezie stwierdzanych u pacjentów zaburzeƒ zdrowotnych. ●

▲
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Og∏oszenie
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za wykorzystanie bez uzyskania stosownej zgody materia∏ów
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2009 r. w TVP INFO programie z cyklu „Sposób na zdrowie”
pt. „Zatoki – powa˝ny problem”.
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