
syllabus
WYDANIE SPECJALNE ● styczeƒ 2008

LECZENIE  ZACHOWAWCZE
A LECZENIE  CHIRURGICZNE 
PRZEWLEK¸EGO  ZAPALENIA 
ZATOK  PRZYNOSOWYCH 
– POST¢POWANIE  ZINTEGROWANE
dr Siew Yoong Hwang 
dr Dory D. Durr 
dr Martin Desrosiers

IS
SN

  
1643-0

050

mmaagg
aazz

yynn
O

TO
RY

N
O

-

LA
RY

N
G
O

LO
G
IC

ZN
Y

otorynolaryngologiczny



Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) jest, jak sama nazwa wskazuje, przewlek∏à
chorobà zapalnà o wcià˝ niejasnej etiologii. Jej
pod∏o˝e wydaje si´ wieloczynnikowe, obejmujàce
elementy genetyki, zaka˝enia, alergii oraz czyn-
niki Êrodowiskowe. PZZP jest wi´c nie tylko konse-
kwencjà niedoleczonego ostrego zapalenia zatok
przynosowych i dlatego powinno byç rozpatry-
wane jako choroba przewlek∏a, o naturalnym
fluktuacyjnym charakterze aktywnoÊci. Celem te-
rapeutycznym jest d∏ugotrwa∏a kontrola wykorzy-
stujàca dost´pne leczenie zarówno zachowawcze,
jak i chirurgiczne. Poniewa˝ stosowanie osobno
obu metod napotyka pewne ograniczenia, leczenie
powinno byç zindywidualizowane i skierowane
przeciwko poszczególnym objawom, zale˝nie
od zmiennego obrazu klinicznego choroby.

Medycyna oparta na faktach (ang. evidence-
-based medicine – EBM) ma za zadanie pomóc
klinicyÊcie w wyborze odpowiedniego leczenia
wÊród ró˝nego rodzaju terapii. DokonaliÊmy
przeglàdu literatury, poszukujàc badaƒ spe∏-
niajàcych kryteria EBM. ZnaleêliÊmy prace
wykazujàce skutecznoÊç zarówno leczenia za-
chowawczego, jak i chirurgicznego. Wi´kszoÊç
z tych prac, w których porównywano bezpoÊred-
nio obie metody, ma ograniczone zastosowanie,
jako ˝e pacjenci zazwyczaj byli leczeni ró˝nie
na ró˝nych etapach procesu chorobowego. 

W celu uzyskania optymalnej opieki i sku-
tecznej wspó∏pracy pacjenta i lekarza nale˝y
wdro˝yç zalecenia zgodne z kryteriami EBM.
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Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) zosta∏o zdefiniowane przez Europejskà
Akademi´ Alergologii i Immunologii Klinicznej
jako upoÊledzenie dro˝noÊci nosa z bólami g∏o-
wy, sp∏ywaniem wydzieliny lub utratà w´chu
przez okres d∏u˝szy ni˝ 12 tygodni (Fokkens i in.
2005). Rozpoznaniem tym obj´to równie˝ polipy
nosa jako podgrup´ PZZP. I chocia˝ PZZP rzadko
stanowi zagro˝enie dla ˝ycia, ma istotny wp∏yw
na zdrowie ludzi na ca∏ym Êwiecie.

Dane kanadyjskie pochodzàce z Narodowe-
go Kwestionariusza Zdrowia Publicznego (ang.
National Population Health Survey) wskazujà, ̋ e
cz´stoÊç wyst´powania zapalenia zatok wynosi
5,7% u kobiet i 3,4% u m´˝czyzn (Chen i in.
2003). W Niemczech w ca∏ej 82 mln populacji
stwierdza si´ rocznie 2,6 mln przypadków PZZP
(Bachert i in. 2003). Analiza ekonomiczna wyka-
za∏a, ˝e w USA koszt leczenia zachowawczego
jednego pacjenta przez okres roku wynosi 1220
dolarów, podczas gdy koszt leczenia chirurgicz-
nego – 6490 dolarów (Gliklich i Metson 1998).
Wyniki badania na podstawie Medical Outcomes
Study Short-form 36-item Health Survey prze-
prowadzonego w Kanadzie, Hiszpanii i na Tajwa-
nie wykaza∏y w porównaniu ze zdrowà populacjà
znaczàco gorsze rezultaty we wszystkich oÊmiu
ocenianych domenach, z wyjàtkiem fizycznego
funkcjonowania (Durr i in. 2001, Wang i in.
2003, Alobid i in. 2005). 

Obecnie podstawà leczenia zachowawczego
PZZP jest stosowanie glikokortykosteroidów
doustnie i donosowo. Takie leczenie mo˝e byç
uzupe∏niane ró˝norodnymi Êrodkami, w∏àczajàc
w to antybiotyki, p∏ukanie nosa roztworem soli
czy antybiotyki w nebulizacji. Uzyskanie sukcesu
terapeutycznego w d∏ugoterminowym leczeniu
zachowawczym, szczególnie w przypadku stoso-
wania glikokortykosteroidów donosowych, jest
jednak w znacznej mierze zale˝ne od wspó∏pracy
i stopnia satysfakcji pacjenta. 

Wspó∏czeÊnie interwencja chirurgiczna po-
lega na endoskopowej operacji zatok przyno-
sowych, a wskazania do operacji z dost´pu
klasycznego sà bardziej ograniczone. Chirurgia
endoskopowa zatok przynosowych rozwin´∏a si´
na potrzeby leczenia PZZP jako metoda, której
celem jest odblokowanie ujÊç zatok w komplek-
sie ujÊciowo-przewodowym (Kennedy i in.
1985). Przez ostatnie dwie dekady post´p tech-
niczny i doÊwiadczenie w stosowaniu chirurgii
endoskopowej umo˝liwi∏y poszerzenie zakresu
wskazaƒ do stosowania tej techniki.

Z up∏ywem lat poczàtkowy entuzjazm dla
chirurgii endoskopowej zatok przynosowych
osiàgnà∏ punkt, w którym widoczne sta∏y si´

ograniczenia tej metody jako jedynej i skutecznej
w leczeniu PZZP. Brak dobrych wyników stoso-
wania chirurgii endoskopowej zatok przynoso-
wych, zw∏aszcza w ci´˝kich postaciach zapaleƒ
zatok przynosowych, jak równie˝ publikacje
opisujàce skutecznoÊç leczenia zachowawczego
w PZZP doprowadzi∏y do postawienia pytania:
jakie jest w∏aÊciwie znaczenie chirurgii endosko-
powej zatok przynosowych? W okreÊlonych
grupach pacjentów zaleca si´ obecnie radykalne
leczenie zachowawcze, którego skutecznoÊç jest
porównywalna ze skutecznoÊcià chirurgii endo-
skopowej zatok przynosowych (Ragab i in. 2004,
Alobid i in. 2005).

Cz´sto spotykamy si´ z zaleceniem przepro-
wadzenia radykalnego leczenia zachowawczego
PZZP przed podj´ciem decyzji o kwalifikacji cho-
rego do leczenia chirurgicznego. Nale˝y jednak
zdawaç sobie spraw´, ˝e koncepcja radykalnego
leczenia zachowawczego jako nadrz´dnego
w stosunku do leczenia operacyjnego mo˝e si´
tak˝e okazaç b∏´dna. Wbrew bowiem cz´sto po-
wtarzanej opinii, PZZP nie jest chorobà, w której
nie wygoi∏ si´ ostry stan zapalny b∏ony Êluzowej.
Co wi´cej, PZZP nale˝y traktowaç jak pokrewne
przewlek∏ym schorzeniom, takim jak nadciÊ-
nienie t´tnicze czy cukrzyca, w których sta∏a
obserwacja jest elementem leczenia. W przeci-
wieƒstwie jednak do tych chorób w PZZP istnie-
je równie˝ mo˝liwoÊç interwencji chirurgicznej.
Jej celem jest usuni´cie brzemienia choroby,
z szybkà poprawà pod wzgl´dem dro˝noÊci nosa
i dro˝noÊci ujÊç zatok. Stosujàc zatem w skoja-
rzeniu obie te metody, mo˝na z czasem uzyskaç
lepsze rezultaty leczenia ju˝ wy∏àcznie farmako-
logicznego.

Zmierzenie si´ z chorobà przewlek∏à wyma-
ga uÊwiadomienia sobie, ˝e jej przebieg mo˝e
byç fluktuacyjny, z okresami zaostrzeƒ i wyci-
szeƒ. A kliniczny obraz PZZP charakteryzuje si´
takim w∏aÊnie przebiegiem. W tej sytuacji wybór
jednego i zarazem najskuteczniejszego leczenia
PZZP wydaje si´ ma∏o prawdopodobny, poniewa˝
leczenie musi byç modyfikowane w zale˝noÊci
od nasilenia objawów choroby. W rzeczywistoÊci
rozwiàzanie problemu polega na po∏àczeniu le-
czenia zachowawczego i chirurgicznego, jak
równie˝ na wnikliwej obserwacji w okresie wyci-
szenia choroby. 

D∏ugotrwa∏e leczenie musi równie˝ obej-
mowaç poinformowanie pacjenta o naturze jego
choroby, o okresowych nasileniach objawów
oraz ˝e mo˝e okazaç si´ niezb´dne w∏àczenie
ró˝nych sposobów leczenia w poszczególnych
etapach choroby. Przedtem jednak nale˝y zna-
leêç odpowiedê na trzy istotne pytania:

4



– po∏àczenie jakich metod terapeutycznych
daje najlepsze wyniki? 

– jakiego rodzaju terapia powinna byç stoso-
wana na poszczególnych etapach choroby?

– czy wnikliwa obserwacja (ang. watchful 
waiting) w okresie wyciszenia objawów 
choroby ma wp∏yw na d∏ugoterminowà 
kontrol´ jej przebiegu? 

Te pytania wymuszajà stosowanie zindywi-
dualizowanego, zale˝nego od nasilenia objawów
post´powania terapeutycznego, które powinno
uwzgl´dniaç stopieƒ zaawansowania choroby,
jak równie˝ takie czynniki, jak wiek pacjenta,
schorzenia wspó∏istniejàce oraz podatnoÊç na
leczenie. 

W poszukiwaniu dobrze udokumentowanych
danych dokonaliÊmy przeglàdu literatury przed-
miotu pod kàtem skutecznoÊci chirurgii endosko-
powej zatok przynosowych i ró˝nych metod lecze-
nia zachowawczego, tak aby umo˝liwiç klinicyÊcie
podj´cie decyzji terapeutycznej zarówno co do
wyboru metody, jak i okresu leczenia.

Leczenie zachowawcze 
w medycynie opartej na faktach (EBM)

Doustne glikokortykosteroidy. Wywo∏ujà
supresj´ ró˝nych etapów odpowiedzi zapalnej.
Jednak˝e niebezpieczeƒstwo wystàpienia dzia-
∏aƒ niepo˝àdanych sprawia, ̋ e leczenie musi byç
krótkotrwa∏e. Zazwyczaj stosowane jest wst´p-
nie w leczeniu zachowawczym, po czym zmienia
si´ sposób podawania leku na donosowy. Bardzo
dobrze znany jest efekt leczenia PZZP doustnymi
glikokortykosteroidami, jednak niewiele publi-
kacji spe∏niajàcych kryteria EBM potwierdza ich
zastosowanie.

Na podstawie subiektywnej oceny pacjen-
tów podsumowano krótkotrwa∏e leczenie doust-
nymi glikokortykosteroidami i stwierdzono
popraw´ u 72% chorych (Van Camp i Clement
1994). W kategoriach EBM istnieje zaledwie
jedna publikacja pierwszego poziomu ewiden-
cyjnoÊci, w której wykazano skutecznoÊç doust-
nych glikokortykosteroidów w PZZP (Hissaria
i in. 2006). Ta podwójnie Êlepa, randomizowa-
na próba kontrolowana wykaza∏a, ˝e dwutygo-
dniowe leczenie z zastosowaniem 50 mg predni-
zolonu doustnie da∏o w polipach nosa lepszy
wynik w porównaniu z placebo. Ostateczny
wynik w tym badaniu opiera∏ si´ na ocenie
klinicznej wywiadu, subiektywnej ocenie wyst´-
powania objawów, badaniu endoskopowym jam
nosa z ocenà wielkoÊci polipów, jak równie˝
na ocenie zaawansowania choroby b∏ony Êluzowej

nosa i zatok przynosowych za pomocà rezonansu
magnetycznego. 

Doustna terapia glikokortykosteroidami
z kontynuacjà leczenia miejscowego. Próby le-
czenia sekwencyjnego (doustnie, a nast´pnie
donosowo) nie pozwalajà na ocen´ ka˝dej ze
sk∏a- dowych. Jest to jednak powszechny sche-
mat leczenia PZZP i taki sposób post´powania
zas∏uguje na przeglàd skutecznoÊci. 

Kontrolowana próba randomizowana porów-
nujàca leczenie doustnymi, a nast´pnie donoso-
wymi glikokortykosteroidami w aerozolu z grupà
nieleczonà wykaza∏a znaczàcà popraw´ pod
wzgl´dem objawów nosowych, wielkoÊci polipów
oraz w rynomanometrii (Benitez i in. 2006). Jed-
nak˝e badanie to by∏o stosunkowo krótkotrwa∏e,
poniewa˝ grup´ kontrolnà obserwowano przez 6
tygodni, a grup´ badanà przez 12 tygodni. Badanie
by∏o wykonane bez Êlepej próby i nie w∏àczono pla-
cebo w grupie kontrolnej. 

Wyniki stosowania glikokortykosteroidów
doustnie, a nast´pnie donosowo w aerozolu, po-
mimo ˝e badanie nie zalicza si´ do pierwszej
grupy ewidencyjnoÊci, wykazujà 88% redukcj´
objawów nosowych z obiektywnym zmniejsze-
niem wielkoÊci polipów (Êrednio dla oÊmiomie-
si´cznej kontroli) (Tuncer i in. 2003). W innym
badaniu stwierdzono, ˝e poprawa utrzymywa∏a
si´ przez rok u 68,5% pacjentów z polipami nosa
(Nores i in. 2003). Kolejne trzyletnie badanie
wykaza∏o popraw´ w zakresie ust´powania obja-
wów i zmniejszenia rozmiaru polipów u 85%
chorych, podczas gdy pozosta∏ych 15% chorych
bez poprawy zosta∏o zakwalifikowanych do le-
czenia chirurgicznego zatok przynosowych
(Bonfils i in. 2003).

Donosowe glikokortykosteroidy w aerozolu
i w kroplach. Zastosowanie glikokortykostero-
idowych aerozoli i kropli donosowych zosta∏o w li-
teraturze dobrze udokumentowane. I pomimo ˝e
metoda ta nie rozwiàzuje problemu polipów nosa
w PZZP, przeprowadzono kilka podwójnie Êlepych,
randomizowanych prób z kontrolnà grupà place-
bo. Te badania w pierwszej grupie ewidencyjnoÊci
przeprowadzono zarówno w PZZP z polipami nosa
(Jankowski i in. 2001, Penttila i in. 2000, Keith
i in. 2000, Aukema i in. 2005, Stjarne i in. 2006),
jak i bez polipów (Aukema i in. 2005, Lund i in.
2004, Parikh i in. 2001). 

W kontrolowanym badaniu randomizowa-
nym budesonidu stosowanego miejscowo w PZZP
bez polipów nosa podawano budesonid w aero-
zolu przez 20 tygodni. Uzyskano znamiennà po-
praw´ wyników w zakresie objawów w grupie
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kontrolnej w porównaniu z grupà otrzymujàcà
placebo (Lund i in. 2004). Inna kontrolowana pró-
ba randomizowana, w której zastosowano bude-
sonid w aerozolu przez 8 tygodni w polipach nosa,
wykaza∏a znamienne zmniejszenie si´ polipów,
jak równie˝ popraw´ szczytowego, wdechowego
przep∏ywu nosowego oraz zmniejszenie dolegli-
woÊci w porównaniu z grupà otrzymujàcà placebo
(Jankowski i in. 2001).

WielooÊrodkowa randomizowana próba
kontrolowana z zastosowaniem przez 8 tygodni
flutikazonu w kroplach w polipach nosa równie˝
pokaza∏a podobne rezultaty (Penttila i in. 2000).
W badaniu PZZP z polipami i bez polipów Aukema
i in. (2005) stwierdzili, ˝e flutikazon w kroplach
zmniejszy∏ nie tylko dolegliwoÊci, wielkoÊç poli-
pów oraz wdechowy, szczytowy przep∏yw nosowy,
ale tak˝e zredukowa∏ wskazania do chirurgii zatok.

W kolejnym wielooÊrodkowym badaniu, z po-
dwójnie Êlepà, randomizowanà próbà kontrolo-
wanà oceniono codzienne stosowanie mometa-
zonu przez 16 tygodni u pacjentów z polipami
nosa i uzyskano w rezultacie subiektywnà i obiek-
tywnà popraw´ w ocenie koƒcowej (Stjarne i in.
2006). Znamiennà popraw´ odnotowano w dro˝no-
Êci nosa, odbieraniu bodêców w´chowych, zmniej-
szeniu wycieku z nosa, wielkoÊci polipów oraz
nosowym, szczytowym przep∏ywie wdechowym. 

Jednak˝e w innym, równie˝ wielooÊrodko-
wym badaniu kontrolowanym, randomizowa-
nym, z grupà 98 pacjentów, u których zastoso-
wano flutikazon w kroplach przez 12 tygodni,
uzyskano niejednoznaczne wyniki (Keith i in.
2000). Nie stwierdzono bowiem znamiennej
poprawy w odniesieniu do wielkoÊci polipów,
w ocenie w´chu czy w ocenie klinicznej wycieku
z nosa i dyskomfortu w nosie. Wykazano na-
tomiast znamiennà popraw´ co do wielkoÊci no-
sowego, szczytowego przep∏ywu wdechowego
i subiektywnego odczuwania objawów. 

Randomizowana, podwójnie Êlepa próba
z grupà placebo, w której stosowano flutikazon
w aerozolu przez 16 tygodni u pacjentów z PZZP
bez polipów nosa, nie wykaza∏a ró˝nic pod wzgl´-
dem objawów, parametrów endoskopowych czy
rynometrii akustycznej (Parikh i in. 2001).

Leczenie antybiotykami w nebulizacji.
W piÊmiennictwie brakuje dobrze udokumento-
wanych dowodów zastosowania antybiotykote-
rapii w nebulizacji. Istnieje tylko jedno kontrolo-
wane badanie randomizowane z zastosowaniem
antybiotyków w nebulizacji w leczeniu PZZP
(Desrosiers i Salas-Prato 2001). W podwójnie
Êlepej próbie porównano zastosowanie roztworu
tobramycyny w soli fizjologicznej w nebulizacji

z samym roztworem soli fizjologicznej w grupie
pacjentów z nawracajàcym PZZP, u których nie
uzyskano poprawy ani po leczeniu chirurgicz-
nym, ani zachowawczym. Po 4 tygodniach tera-
pii stosowanej trzy razy dziennie w obu grupach
uzyskano zmniejszenie dolegliwoÊci, popraw´
jakoÊci ̋ ycia (ang. Quality of Life – QoL) oraz pa-
rametrów ocenianych endoskopowo. Nie stwier-
dzono znamiennych ró˝nic pomi´dzy obiema
grupami, z wyjàtkiem pogorszenia dro˝noÊci no-
sa w grupie leczonej tobramycynà.

Antybiotykoterapia w nebulizacji zgodna
z posiewem zosta∏a wdro˝ona u pacjentów
po chirurgii endoskopowej zatok z ostrym lub
przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych
(Vaughan i Carvalho 2002). Trzytygodniowy
okres leczenia dwa razy dziennie da∏ u 76% cho-
rych efekt w postaci eradykacji wyhodowanych
bakterii. Nawrót zaka˝enia stwierdzono u 12%
badanych, a u kolejnych 12% leczenie nie powio-
d∏o si´. Jednak˝e w badaniu tym nie by∏o grupy
kontrolnej, a brak jednolitych metod leczenia,
czyli równoczesne stosowanie glikokortykoste-
roidów doustnych lub w aerozolu, inhibitorów
leukotrienów czy leków przeciwhistaminowych
dodatkowo wp∏ywa∏o na wyniki leczenia. 

Nale˝y pami´taç, ˝e penetracja leku poda-
wanego w nebulizacji jest niewielka u ogólnie
zdrowych doros∏ych, którzy wczeÊniej nie byli
operowani (Olson i in. 2002). Kamijyo i in.
(2001) zastosowali fosfomycyn´ w nebulizacji
u pacjentów z PZZP i stwierdzili ust´powanie
objawów zarówno w ocenie obiektywnej, jak
i subiektywnej u 79% pacjentów. Badanie to
by∏oby jednak bardziej wartoÊciowe, gdyby w∏à-
czono grup´ kontrolnà. 

P∏ukanie jam nosa roztworem soli. Istniejà
kontrolowane badania randomizowane wÊród
pacjentów, którzy stanowili równie˝ swojà grup´
kontrolnà lub porównywali roztwory do p∏ukania
jam nosa. Randomizowane, podwójnie Êlepe
próby z wykorzystaniem wody mineralnej, fizjo-
logicznego i hipertonicznego roztworu soli oraz
hipertonicznych roztworów soli z Morza Mar-
twego wykaza∏y popraw´ w subiektywnym
odczuwaniu objawów, badaniu endoskopowym,
radiologicznym i/lub ankiecie QoL (Bachmann
i in. 2000, Friedman i in. 2006, Shoseyov i in.
1998). Sól hipertoniczna z Morza Martwego da∏a
lepsze rezultaty w zakresie objawów i QoL w porów-
naniu z hipertonicznym roztworem soli (Fried-
man i in. 2006), podczas gdy sól hipertoniczna w
porównaniu z izotonicznym roztworem soli wy-
war∏a wi´kszy wp∏yw terapeutyczny, pozwalajàc
uzyskaç lepsze wyniki (Shoseyov i in. 1998).
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W innym kontrolowanym randomizo-
wanym badaniu bez próby Êlepej porównano
rutynowe leczenie pacjentów z zapaleniem
zatok przynosowych z leczeniem, w którym
do rutynowego post´powania do∏àczono irygacje
hipertonicznym roztworem soli przez okres 6
miesi´cy. Wykazano popraw´ pod wzgl´dem
objawów i QoL, jak równie˝ mniejszà potrzeb´
stosowania antybiotyków i leków donosowych
(Rabago i in. 2002). Co ciekawe, w drugiej fazie
tego badania zaobserwowano, ˝e p∏ukanie hiper-
tonicznym roztworem soli z przerwami przez
kolejne 12 miesi´cy pozwala utrzymaç podob-
nie dobre wyniki (Rabago i in. 2005). 

Kwestionujàc rol´ p∏ukania roztworem soli,
w innym kontrolowanym badaniu randomizo-
wanym porównano w jednej grupie stosowanie
roztworu soli z nieaktywnà grupà kontrolnà
(w której stosowano refleksologi´) i nie stwier-
dzono ró˝nic w wynikach QoL (Heatley i in.
2001). Jednak˝e dwutygodniowy czas leczenia
w tym badaniu mo˝e nie by∏ wystarczajàcy, aby
wykazaç ró˝nice w obu grupach. Badanie jest
jednak intrygujàce i sugeruje, ˝e pod∏o˝e PZZP
jest wieloczynnikowe i wcià˝ niezbyt dobrze
rozumiane. 

Makrolidy. D∏ugoterminowe stosowanie
makrolidów w leczeniu PZZP jest stosowane
bardziej ze wzgl´du na ich w∏aÊciwoÊci przeciw-
zapalne ni˝ dzia∏anie przeciwbakteryjne. Prze-
prowadzono tylko jedno kontrolowane badanie
randomizowane dotyczàce makrolidów. Zastoso-
wanie roksytromycyny przez 12 tygodni u pa-
cjentów z PZZP bez polipów nosa da∏o popraw´
w ocenie endoskopowej, QoL i w badaniu kli-
rensu Êluzowo-rz´skowego (Wallwork i in. 2006).
Jednak˝e po kolejnych 12 tygodniach leczenia
stwierdzono, ˝e korzystne dzia∏anie makrolidów
okaza∏o si´ nietrwa∏e; mo˝e to sugerowaç, ̋ e ko-
nieczne jest d∏u˝sze leczenie. 

Dwunastomiesi´czne badanie Cervina i in.
(2002) u pacjentów z PZZP, po chirurgii endosko-
powej zatok przynosowych, którzy byli leczeni
makrolidami, wykaza∏o znacznà popraw´ w oce-
nie endoskopowej, jak równie˝ w subiektywnej
ocenie wyst´powania objawów.

Antybiotyki. Nie wydaje si´, ̋ eby przetrwa∏e,
podostre zaka˝enia bakteryjne by∏y odpowiedzial-
ne za utrzymywanie si´ przewlek∏ej choroby. Stàd
antybiotyków nie stosuje si´ jako jedynej metody
leczenia w celu pe∏nej kontroli choroby. Zaka˝enia
bakteryjne wymagajàce leczenia antybiotykami
sà najcz´Êciej zaostrzeniami choroby. Dlatego te˝,
wykluczajàc d∏ugoterminowe leczenie makrolidami

w niskiej dawce, antybiotyki powinny byç za-
rezerwowane do leczenia zaostrzeƒ w czasie
trwania choroby. Nie istniejà dowody pierwszego
poziomu ewidencyjnoÊci, ˝e antybiotyki przyno-
szà korzyÊç w zaostrzeniach choroby, jest to
jednak uznane post´powanie, opierajàce si´
na powszechnym przekonaniu i doÊwiadczeniu.
Przeprowadzono jedynie badania retrospek-
tywne, które wykaza∏y, ˝e antybiotyki w po∏à-
czeniu z glikokortykosteroidami i leczeniem
uzupe∏niajàcym zmniejszajà dolegliwoÊci w PZZP,
jak równie˝ poprawiajà obraz radiologiczny
(McNally i in. 1997, Subramanian i in. 2002). 

Dost´pne kontrolowane badania rando-
mizowane porównujà wydajnoÊç ró˝nych anty-
biotyków. W wielooÊrodkowym kontrolowanym
badaniu randomizowanym pacjentów z PZZP
i pacjentów z zaostrzeniami PZZP stwierdzono,
˝e amoksycylina z kwasem klawulanowym daje
podobnà odpowiedê klinicznà i odsetek eradyka-
cji jak cefuroksym (Legent i in. 1994). Jednak˝e
stosowanie cefuroksymu wiàza∏o si´ z 7%
poziomem nawrotów w porównaniu z zerowym
dla amoksycyliny z kwasem klawulanowym. 

W innym kontrolowanym badaniu randomi-
zowanym porównano skutecznoÊç stosowania
u chorych z PZZP ciprofloksacyny z amoksycylinà
z kwasem klawulanowym (Namyslowski i in.
2002). Nie stwierdzono ró˝nic w odsetku wy-
leczeƒ i eradykacji bakterii. Jedynie analiza
podgrup pacjentów z poczàtkowo dodatnim po-
siewem wykaza∏a wi´kszy odsetek wyleczeƒ dla
ciprofloksacyny.

EBM w leczeniu operacyjnym

Ze wzgl´du na zagadnienia etyczne trudno
jest przeprowadziç badania kontrolowane, ran-
domizowane dotyczàce skutecznoÊci operacji,
co powoduje brak dowodów pierwszego po-
ziomu ewidencyjnoÊci. Metaanaliza przeprowa-
dzona przez Smitha i in. (2005), odnoszàca si´
do zastosowania chirurgii endoskopowej zatok
przynosowych w PZZP, ukaza∏a brak dowodów
pierwszego poziomu ewidencyjnoÊci w pi-
Êmiennictwie. Istnieje jednak˝e pewna liczba
badaƒ kohortowych z potwierdzonymi pomia-
rami wyników, co da∏o im drugi stopieƒ ewi-
dencyjnoÊci. Krajowà kontrolà obj´to operacje
PZZP z lub bez polipów nosa w Anglii i Walii
na podstawie Sino-Nasal Outcome Test (SNOT-
-22). Ten ogromny przesiew, obejmujàcy 3128
pacjentów, wykaza∏ popraw´ w zakresie SNOT-
-22 po 3 miesiàcach (Hopkins i in. 2006). Po-
nowna ocena po 12 i 36 miesiàcach da∏a wyniki
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podobne do tych, które uzyskano po up∏ywie 3
miesi´cy od operacji.

Gliklich i Metson (1997) u˝yli Medical Out-
comes Study Short-form 36-item Health Survey
(SF-36) oraz Chronic Sinusitis Survey (CSS) w 12
miesi´cy po operacji PZZP. We wszystkich dome-
nach SF-36 stwierdzono popraw´, z wyjàtkiem
zdrowia ogólnego i emocjonalnego. Zarówno
podjednostki wyników, jak i ca∏kowity rezultat
dla grupy chorych z PZZP przedstawia∏y zna-
miennà popraw´. 

Durr i Desrosiers (2003) wykorzystali SF-36
oraz Quebec-French Rhinosinusitis Outcome
Measure (QF-ROM – opierajàcà si´ na Rhinosi-
nusitis Outcome Measure of American Academy
of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
Foundation) w badaniu kohortowym, którym
obj´to pacjentów z nawracajàcym ostrym zapa-
leniem zatok, PZZP i polipami nosa. W trzy
miesiàce po operacji stwierdzono znamiennà
popraw´ we wszystkich wynikach QF-ROM oraz
w witalnoÊci i w domenach zwiàzanych z funk-
cjonowaniem w spo∏eczeƒstwie, zawartych
w SF-36.

Porównanie leczenia 
zachowawczego i operacyjnego

Podstawà praktyki medycznej jest zasada,
˝eby pacjent by∏ leczony w sposób jak najmniej
inwazyjny i jak najskuteczniejszy. Jednak˝e czy
powtarzane cykle agresywnego leczenia zacho-
wawczego sà mniej inwazyjne i/lub bardziej sku-
teczne ni˝ operacja? Na to pytanie nie uzyskano
jeszcze odpowiedzi i, co wi´cej, odpowiedê ta
mo˝e byç ró˝na dla kolejnych etapów rozwoju
choroby. Istnieje znikoma liczba badaƒ bezpo-
Êrednio porównujàcych leczenie zachowawcze
i operacyjne. W dost´pnym piÊmiennictwie
sugeruje si´, ˝e leczenie zachowawcze jest po-
równywalne z metodami chirurgicznymi. Jednak
nale˝y sobie uÊwiadomiç, ˝e badania te by∏y
wykonywane na wyselekcjonowanej populacji
pacjentów i ˝e ich wyniki mogà si´ nie przek∏a-
daç bezpoÊrednio na inne scenariusze kliniczne,
takie jak nawracajàce przypadki choroby, powta-
rzajàce si´ infekcje, alergiczne grzybicze zapa-
lenie zatok czy triada aspirynowa.

Alobid i in. (2005) podzielili losowo pacjen-
tów z PZZP z polipami nosa na dwie grupy lecz-
nicze, poddane albo leczeniu chirurgicznemu,
albo dwutygodniowemu leczeniu glikokortyko-
steroidami doustnie. W obu grupach po zasadni-
czym leczeniu przez rok stosowano budesonid
donosowo. W obu grupach stwierdzono podobnà

popraw´ we wszystkich dziedzinach SF-36, osià-
gajàcà poziom QoL jak w ogólnej populacji. Nie
jest zaskoczeniem, ˝e w obu grupach uzyskano
znacznà redukcj´ wielkoÊci polipów, przy czym
w grupie leczonej operacyjnie ostateczna wiel-
koÊç polipów by∏a mniejsza.

Pierwsze prospektywne kontrolowane ba-
danie randomizowane porównujàce leczenie
zachowawcze i operacyjne zarówno w PZZP z
polipami, jak i bez, przeprowadzili Ragab i in.
w 2004 r. W grupie pacjentów leczonych zacho-
wawczo podawano przez 12 tygodni erytromy-
cyn´, p∏ukano jamy nosa roztworem alkalicznym
(roztwór NaCl i NaHCO3 w stosunku 1:1) oraz
stosowano donosowo preparaty glikokortykoste-
roidów. W grupie leczonej operacyjnie zastoso-
wano przez 2 tygodnie po zabiegu podobny
schemat leczenia farmakologicznego, po czym
przez kolejne 12 tygodni jedynie flutikazon
w aerozolu i p∏ukanie jam nosa. Póêniejsze le-
czenie farmakologiczne w obu grupach by∏o pro-
wadzone przez rok i zale˝a∏o od indywidualnych
potrzeb pacjenta. W badaniu tym wykazano zna-
czàcà popraw´ w odczuwaniu objawów, badaniu
klirensu Êluzowo-rz´skowego, ocenie endosko-
powej, SNOT-20 oraz SF-36 u wszystkich
pacjentów, bez ró˝nic pomi´dzy grupami leczo-
nymi operacyjnie i zachowawczo.

Blomqvist i in. (2001) stwierdzili natomiast,
˝e ∏àczone leczenie zachowawcze i operacyjne
w PZZP z polipami nosa daje lepsze wyniki ni˝
samo leczenie zachowawcze. W tym badaniu
wszyscy pacjenci otrzymywali glikokortykostero-
idy doustnie i donosowo w postaci aerozolu,
po czym poddawani byli jednostronnej chirurgii
endoskopowej zatok przynosowych, pozostawia-
jàc nieoperowanà stron´ jako kontrol´. W rok
po operacji uzyskano popraw´ subiektywnego
odczuwania objawów dla obydwu stron,
przy czym w zakresie dro˝noÊci nosa, wydzieli-
ny, odczuwania rozpierania wynik by∏ lepszy dla
strony poddanej leczeniu endoskopowemu w od-
niesieniu do strony leczonej zachowawczo. Nie
zaobserwowano ró˝nic w odbieraniu bodêców
w´chowych. 

Wnioski

Istniejà dowody popierajàce zarówno me-
tody leczenia zachowawczego, jak i operacyj-
nego w PZZP. Wi´kszoÊç badaƒ bezpoÊrednio
porównujàcych obie metody jest jednak zbyt
ma∏a i zbyt rozbie˝na.

Ostatecznie, badania majàce na celu ocen´
wy˝szoÊci jednej z metod leczenia majà ograni-
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czonà przydatnoÊç. Bioràc pod uwag´ ró˝norod-
noÊç obrazu klinicznego oraz naturalnà ewolucj´
choroby, jest bardziej prawdopodobne, ˝e kon-
kretny pacjent b´dzie wymaga∏ ró˝nych metod
leczenia na kolejnych etapach procesu choro-
bowego. Na przyk∏ad pacjentowi b´dzie mo˝na
najlepiej pomóc, stosujàc leczenie zachowawcze,
a nast´pnie operacyjne, i byç mo˝e w póê-
niejszym okresie ponownie inne leczenie za-
chowawcze, w zale˝noÊci od rozwoju choroby.

Wyzwaniem dla klinicysty pozostaje okreÊ-
lenie etapu choroby oraz wybór w∏aÊciwego
spoÊród dost´pnych sposobu leczenia. Mimo ˝e
kontrolowane badania randomizowane majà
swoje ograniczenia, sà wa˝ne, gdy˝ pomagajà
klinicyÊcie wybraç spoÊród terapii zachowaw-
czych i chirurgicznych te z udokumentowanà sku-
tecznoÊcià. Pozwalajà tak˝e zachowaç dystans
do wst´pnie ciekawych i obiecujàcych metod

9

leczenia (np. miejscowe leczenie przeciwgrzy-
bicze), które nie znajdujà póêniej potwierdzenia
w kontrolowanych próbach randomizowanych.

Optymalne podejÊcie w czasie oraz uwa˝ny
wybór zachowawczych lub chirurgicznych me-
tod wymaga wiedzy w zakresie patofizjologii
schorzenia i mechanizmów dzia∏ania ka˝dego
post´powania leczniczego. Wnikliwa ocena kli-
niczna b´dzie nadal odgrywaç zasadniczà rol´
w post´powaniu w tej grupie pacjentów.

Co wa˝niejsze, fundamentem w dzia∏aniach
zmierzajàcych do optymalizacji opieki nad pa-
cjentami z PZZP jest partnerstwo terapeutyczne,
w którym ocenia si´ wp∏yw choroby na ˝ycie co-
dzienne pacjenta oraz jego oczekiwania, co pro-
wadzi do dalszego dialogu pomi´dzy uznanymi
metodami leczenia a nowymi mo˝liwoÊciami
leczniczymi.  ●

T∏umaczenie: dr Eliza Bro˝ek-Màdry
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