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Droga Kole˝anko,
Szanowny Kolego,

bie˝àcy numer Magazynu zosta∏ opracowany
i zredagowany przez prof. Paw∏a Str´ka
z Kliniki Otolaryngologii CMUJ w Krakowie
i wspó∏pracujàcych z nim Kolegów. Jest to ze-
szyt autorski, przygotowany przez nast´pców
starej, dobrej szko∏y krakowskiej, z której wy-
wodzi si´ wspó∏czesna polska laryngologia.

Wszystkim wspó∏autorom artyku∏ów dzi´-
kuj´ za wykonanà prac´ i wyra˝am przekona-
nie, ˝e nasi Czytelnicy znajdà w nich wiele
interesujàcych, nowych treÊci.

Wspominam o tym w zwiàzku z nowà for-
mu∏à tego numeru. Zawsze chcia∏em, ˝eby
Magazyn by∏ redagowany w szerszym zakre-
sie przez nasze Êrodowisko. Dlatego szpalty
magazynu od dawna sà dost´pne dla osób
zainteresowanych. Obowiàzuje tylko jeden
warunek: odpowiedni poziom merytoryczny.
Moja propozycja dotychczas nie znajdowa∏a
wi´kszego zainteresowania, ale w∏aÊnie doko-
nuje si´ zmiana w podejÊciu do wspomnianej
koncepcji, co bardzo mnie cieszy. Chcia∏bym
tym samym zaprosiç inne oÊrodki, nieko-
niecznie akademickie, do wspó∏redagowania
kolejnych numerów Magazynu.

Serdecznie pozdrawiam

prof. Antoni Krzeski
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TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

JERZY SZPUNAR
(1914–1976)

Jerzy Szpunar urodzi∏ si´ w Nowym Sàczu
1 paêdziernika 1914 r. jako syn Feliksa, profesora
gimnazjum, i Heleny z domu Kurnal. Âwiadectwo
dojrza∏oÊci uzyska∏ w III Gimnazjum im. Jana
Sobieskiego w Krakowie w 1932 r. W tym te˝ roku
rozpoczà∏ studia na Wydziale Lekarskim UJ, uzy-
skujàc dyplom lekarza 15 wrzeÊnia 1938 r.
W czasie studiów przez trzy lata pracowa∏
w Zak∏adzie Biologii i Embriologii UJ, a nast´p-
nie by∏ asystentem Zak∏adu Patologii Ogólnej
i Eksperymentalnej UJ. Po uzyskaniu dyplomu
ukoƒczy∏ kurs mikrobiologii i serologii w Paƒ-
stwowym Zak∏adzie Higieny w Warszawie. Po
wybuchu wojny we wrzeÊniu 1939 r. kierowa∏
szpitalem pomocniczym w Kutnie, a nast´pnie
bra∏ udzia∏ w obronie Warszawy. Po zakoƒczeniu
dzia∏aƒ wojennych wróci∏ do Krakowa i 15 paê-
dziernika 1939 r. zosta∏ przyj´ty przez prof. Jana
Miodoƒskiego do pracy w Klinice Otolaryngolo-
gicznej UJ. Podczas okupacji niemieckiej praco-
wa∏ jako asystent w tej klinice, przemianowanej
na oddzia∏ szpitalny.

Od 15 stycznia 1945 r. by∏ starszym asysten-
tem Kliniki Otolaryngologicznej UJ. Ju˝ 27
wrzeÊnia 1945 r. uzyska∏ na Wydziale Lekarskim
UJ stopieƒ doktora medycyny po obronie pracy
O leczeniu suchych otworów Êrodkowych b∏ony
b´benkowej metodà Okuniewa. W latach
1946–1947 przebywa∏ przez 10 miesi´cy w Lon-
dynie na stypendium British Council i pracowa∏
naukowo w Institute of Laryngology and Otology.
RównoczeÊnie ukoƒczy∏ kurs otolaryngologii
dla specjalistów, zda∏ egzamin specjalizacyjny,
otrzymujàc Diploma of Laryngology and Otology.
Zapozna∏ si´ tak˝e z dzia∏alnoÊcià najwa˝niej-
szych oÊrodków otolaryngologicznych w Londy-
nie, Oksfordzie, Edynburgu i Manchesterze. Ha-
bilitowa∏ si´ z otolaryngologii 12 paêdziernika
1951 r. na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie
na podstawie rozprawy Próby klinicznego okre-

Êlenia wra˝liwoÊci na Êrodki miejscowo znieczu-
lajàce ze szczególnym uwzgl´dnieniem osobni-
ków ze schorzeniami alergicznymi. Centralna
Komisja Kwalifikacyjna dla Pracowników Nauki
nada∏a mu tytu∏ naukowy docenta uchwa∏à
z 30 czerwca 1954 r., po czym minister zdrowia
i opieki spo∏ecznej zatwierdzi∏ habilitacj´ i od
1 wrzeÊnia 1954 r. powo∏a∏ go na stanowisko
etatowego docenta Katedry Otolaryngologii AM
w Krakowie. Jako docent wspó∏dzia∏a∏ w kszta∏-
ceniu kadry naukowej kliniki oraz specjalistów
otolaryngologów. Od 1962 r. by∏ wyk∏adowcà oto-
laryngologii na Oddziale Stomatologii Wydzia∏u
Lekarskiego AM. By∏ za∏o˝ycielem i konsultantem
bronchologicznym oÊrodka Bronchologicznego
Dzieci´cego OÊrodka Sanatoryjno-Prewencyjnego
w Rabce. W latach szeÊçdziesiàtych kilkakrotnie
przebywa∏ za granicà, zwiedzajàc wiele oÊrod-
ków naukowych w Stanach Zjednoczonych,
Szwecji, W∏oszech, Holandii i ZSRR. Utrzymywa∏
kontakty z wybitnymi zagranicznymi naukowca-
mi z dziedziny medycyny.
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Pozostawi∏ dorobek naukowy w liczbie 112
indywidualnych i zbiorowych prac naukowych.
Tematyka jego publikacji naukowych dotyczy∏a
wielu dziedzin otolaryngologii, ale g∏ównymi
kierunkami zainteresowaƒ klinicznych by∏y: mi-
krochirurgia ucha, przewlek∏e schorzenia dróg
oddechowych dzieci, zmiany oskrzelowe w gruê-
licy w´z∏ów tchawiczno-oskrzelowych u dzieci,
nowotwory z∏oÊliwe nosa i zatok przynosowych
oraz alergia w otolaryngologii.

Uczestniczy∏ czynnie w wielu zjazdach, kon-
gresach i konferencjach naukowych, krajowych
i zagranicznych: Polskiego Towarzystwa Otola-
ryngologicznego, w II Polsko-Czechos∏owackim
Seminarium Ftyzjatrycznym w Rabce (1957 r.),
XXII Zjeêdzie Radiologów Polskich w Krakowie
(1964), Mi´dzynarodowym Zjeêdzie Otolaryngo-
logicznym w Waszyngtonie (1957), Zjeêdzie
Czechos∏owackiego Towarzystwa Otolaryngolo-
gicznego (Koszyce, 1960 i Hradec Kralowe, 1965),
Zjeêdzie Otolaryngologicznym w Pary˝u (1961),
Zjeêdzie W´gierskiego Towarzystwa Otolaryngo-
logicznego w Budapeszcie (1961), 55. Zjeêdzie
W∏oskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego
w Rzymie (1967), IX Mi´dzynarodowym Âwiato-
wym Kongresie Otolaryngologów w Meksyku
(1969), III Mi´dzynarodowym Zjeêdzie Rynolo-
gicznym w Odense (1970), X Kongresie Otory-
nolaryngologicznym w Wenecji (1973).

By∏ cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Otola-
ryngologicznego i sekretarzem Oddzia∏u Krakow-

skiego w latach 1950–1960, Polskiego Towarzy-
stwa Lekarskiego i sekretarzem Oddzia∏u Krakow-
skiego w latach 1948–1949, Polskiego Towarzy-
stwa Ftyzjatrycznego, Royal Society of Medicine
w Londynie, cz∏onkiem korespondentem Greckie-
go Towarzystwa Otolaryngologicznego, American
College of Chest Diseases i W∏oskiego Towarzy-
stwa Otolaryngologicznego. Wchodzi∏ w sk∏ad
komitetu redakcyjnego „Otolaryngologii Polskiej”,
opracowywa∏ streszczenia do „Excerpta Medica”
(od 1956) i by∏ wspó∏pracownikiem „Archives of
Otolaryngology” (od 1957).

Zosta∏ odznaczony Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi.
Przejawia∏ zainteresowanie literaturà, malar-
stwem, muzykà, teatrem i sportem (w zimie
uprawia∏ narciarstwo, w lecie turystyk´ górskà).
W wielu dziedzinach swojà wiedzà dorównywa∏
profesjonalistom. Podczas podró˝y zagranicz-
nych jego pasjà by∏o zwiedzanie zbiorów najbo-
gatszych muzeów Êwiata.

Zmar∏ w Krakowie 8 czerwca 1976 r. z powo-
du choroby nowotworowej i zosta∏ pochowany
na cmentarzu Rakowickim. 

Zwiàzek ma∏˝eƒski zawar∏ z Marià ze Szcze-
paƒskich, córkà lekarza W∏odzimierza Szczepaƒ-
skiego. Mia∏ syna Marka, magistra historii. Star-
szy brat Adam by∏ profesorem prawa cywilnego
na Uniwersytecie w ¸odzi. ●

dr med. Stanis∏aw Zab∏ocki
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WSPÓ¸CZESNE POGLÑDY NA TEMAT
ETIOPATOGENEZY PRZEWLEK¸EGO

ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH
dr med. Karolina Hydzik-Sobociƒska, lek. Rafa∏ Nieckarz, lek. Patryk Hartwich 

CURRENT OPINION ON ETIOPATHOGENESIS OF
CHRONIC RHINOSINUSITIS

Chronic rhinosinusitis (CRS) in the last two decades
is a major health problem especially in countries
with a temperate climate. This disease causes the
deterioration of quality of life of patients and its
treatment consumes large funds. As shown by the
results of previous studies CRS is actually a group of
diseases of different etiologies and different clinical
courses. The reasons for the development of CRS is
seen in a variety of disorders, including bacterial and
fungal infections, allergies, gastroesophageal reflux,
variations in anatomy of the nasal cavity walls,
which hamper the natural drainage and ventilation
of the sinuses which leads to chronic inflammation
of the mucous membrane lining. The role of osteomy-
elitis, biofilm and nitric oxide is also discussed. This
disease appears to be of multifactorial pathogenesis.

(Mag. ORL, 2017, 63, XVI, 74–80b)

Key words:
chronic rhinosinusitis, etiopathogenesis, biofilm,
osteomyelitis, nasal polyps, alergy, nitric oxide

Zapalenie b∏ony Êluzowej nosa i zatok przyno-
sowych (ZZP), zw∏aszcza o przebiegu przewlek∏ym,
stanowi w ostatnim dwudziestoleciu narastajàcy
problem zdrowotny spo∏eczeƒstw wysokorozwi-
ni´tych. Wed∏ug dost´pnych w piÊmiennictwie
danych epidemiologicznych pochodzàcych ze Sta-
nów Zjednoczonych ju˝ w 1997 roku blisko 15%
populacji cierpia∏o w tym kraju na przewlek∏e
zapalenie zatok przynosowych (ZZP), uwa˝ane
obecnie za najcz´stszà chorob´ przewlek∏à,
na którà leczy si´ 37 mln mieszkaƒców USA
(Lethbridge-Cejku, Schiller i Bernadel 2002).
W populacji niemieckiej w latach 2000/2001
odnotowano 2,6 mln nowych rozpoznaƒ PZZP,
a 221 tys. osób cierpia∏o z powodu polipów nosa
(Bachert i in. 2003). Koszty diagnostyki i lecze-
nia chorych na PZZP w Stanach Zjednoczonych
zosta∏y oszacowane w 2014 roku na 22 mld do-
larów (Smith, Orlandi i Rudmik 2015). Wiele
uwagi poÊwi´ca si´ nie tylko kosztom ekonomicz-
nym, ale równie˝ obni˝eniu jakoÊci ̋ ycia chorych
na to schorzenie (Rudmik i Smith 2011). Dlatego
od ponad dziesi´ciu lat trwajà usilne starania
majàce na celu ostateczne ustalenie przyczyn
rozwoju ZZP, przebiegu tej choroby, rokowania
oraz standardów leczenia, aby uniknàç nadroz-
poznawalnoÊci PZZP oraz niepotrzebnego obcià-
˝ania pacjentów farmakoterapià i kosztami le-
czenia. TrudnoÊç polega na tym, ̋ e jak wykazujà
badania, nie jest to jedno schorzenie, ale grupa
chorób o ró˝nej etiologii i obrazie klinicznym,
w której istotnà rol´ mogà odgrywaç mikroorga-
nizmy (wirusy, bakterie, grzyby) b´dàce êród∏em
infekcji, predyspozycje anatomiczne, a tak˝e
alergiczne i niealergiczne reakcje zapalne. 

PATOGENEZA PRZEWLEK¸EGO ZAPALENIA
ZATOK PRZYNOSOWYCH 

Jakkolwiek poszczególne etapy rozwoju
ostrego zapalenia zatok przynosowych (OZZP)
zosta∏y dobrze poznane, to patogeneza PZZP

Katedra i Klinika Otolaryngologii 
Uniwersytet Jagielloƒski Collegium Medicum 
Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Sk∏adzieƒ
ul. Âniadeckich 2, 31-531 Kraków
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w du˝ej mierze nadal znajduje si´ w sferze do-
mniemaƒ. Aktualnie najlepiej poznane wydajà
si´ przyczyny infekcyjne zapalenia o ostrym
przebiegu oraz wp∏yw czynnoÊciowych zaburzeƒ
nab∏onka wyÊcie∏ajàcego jam´ nosa i zatok
na rozwój OZZP. Pozosta∏e teorie wymagajà
potwierdzenia w badaniach klinicznych. Infekcja
wirusowa nosa i zatok przynosowych jest zazwy-
czaj samoograniczajàcym si´ procesem zapal-
nym, trwajàcym oko∏o 10 dni. Wed∏ug badaƒ
Gwaltneya w materiale uzyskanym podczas
punkcji zatok szcz´kowych chorych na OZZP
wyizolowano w 15% przypadków rhinowirusy,
w 5% wirusy grypy, w 3% wirusy paragrypy
i u 2% chorych adenowirusy (Gwaltney 1996).
Infekcja wirusowa powoduje uszkodzenia ko-
mórek nab∏onka b∏ony Êluzowej ze wzrostem
ich przepuszczalnoÊci dla innych substancji
dra˝niàcych, obrz´k b∏ony Êluzowej z naciekiem
komórek zapalnych (g∏ównie limfocyty i eozyno-
file), wydzielanie i nadmierne wydzielanie g´-
stego Êluzu, a na poziomie nab∏onka drzewa
oskrzelowego mo˝e prowadziç do ods∏oni´cia
zakoƒczeƒ czuciowych nerwów z odruchowym
skurczem oskrzeli. Proces zapalny toczàcy si´ w b∏o-
nie Êluzowej jam nosa i zatok przynosowych po-
woduje blokad´, a w konsekwencji spadek ciÊnie-
nia parcjalnego tlenu w jamach zatok. W wyniku
progresji zapalenia zanikajà komórki walcowate
urz´sione, zostajà uszkodzone ich mikrokosmki, co
sprzyja zaleganiu Êluzu. U 0,5–2% chorych nast´-
puje wtórnie nadka˝enie bakteriami (Gwaltney,
Wiesinger i Patrie 2004). W rozwoju OZZP najcz´-
Êciej biorà udzia∏ S. pneumoniae, H. influenzae
i M. catarrhalis, natomiast bakterie beztlenowe
sà przyczynà jedynie 2–6% przypadków ostrego
zapalenia zatok szcz´kowych, g∏ównie o etiologii
z´bopochodnej (Brook 1996).

Rola wirusów, bakterii czy grzybów w etiopa-
togenezie PZZP nie jest ju˝ tak oczywista i rodzi
wiele nowym pytaƒ. Poznana na poziomie mecha-
nizmów immunologicznych i komórkowych stano-
wi tylko pewien wycinek problemu, w pewnych
aspektach wydawa∏oby si´ dobrze zrozumianego,
który jednak nie umo˝liwia stworzenia uniwersal-
nego modelu rozwoju i przebiegu PZZP.

Zgodnie z nadal aktualnymi wytycznymi
EPOS 12 wyró˝nia si´ trzy formy PZZP: PZZP z po-
lipami i bez polipów oraz alergiczne grzybicze
zapalenie zatok przynosowych (AGZZP). Podzia∏
PZZP jest wynikiem wieloletnich badaƒ histopa-
tologicznych b∏ony Êluzowej i polipów nosa.
Choç ustalono wyraêne ró˝nice w iloÊciowej
i jakoÊciowej zawartoÊci komórek stanu zapalne-
go oraz w morfologii b∏ony Êluzowej u chorych
z ró˝nymi typami PZZP, opisano rol´ chemokin,

czàstek adhezyjnych, czynników wzrostu czy
metaloproteinaz macierzy komórkowej, to nadal
nie wiadomo, jaki czynnik i dlaczego indukuje
u niektórych pacjentów rozwój polipów. U pa-
cjentów z PZZP i polipami stwierdza si´ zazwy-
czaj w obrazie mikroskopowym uszkodzenie na-
b∏onka, pogrubienie b∏ony podstawnej, obrz´k,
a z up∏ywem czasu trwania choroby w∏óknienie
podÊcieliska z redukcjà iloÊci naczyƒ, gruczo∏ów
i zakoƒczeƒ nerwowych. WÊród komórek nap∏y-
wowych dominujà eozynofile zlokalizowane wokó∏
naczyƒ i gruczo∏ów, si´gajàce swym naciekiem
a˝ pod nab∏onek (Kakoi i Hiraide 1987; Mygind,
Dahl i Bachert 2000). W procesie formowania si´
polipów w b∏onie Êluzowej wa˝nà rol´ odgrywa-
jà migrujàce eozynofile (tzw. aktywne eozynofile
EG2+), które gromadzàc si´ wokó∏ tworzàcych
si´ podnab∏onkowo pseudotorbieli i wydzielajàc
ECP (ang. eosinophil cationic protein) oraz MBP
(ang. major basic protein), powodujà akumulacj´
bia∏ek osocza w ich obr´bie (Persson 1991; Hami-
los 1996). Z kolei PZZP bez polipów cechuje
pogrubienie b∏ony podstawnej z przerostem
komórek kubkowych i ograniczonym podnab∏on-
kowym obrz´kiem. Dominuje w∏óknienie podÊcie-
liska i nacieki z komórek jednojàdrzastych (gów-
nie neutrofile, pojedyncze mastocyty i bazofile).
Istniejà równie˝ istotne ró˝nice w przebiegu kli-
nicznym i obserwowanych wynikach leczenia
tych dwóch form PZZP. ObecnoÊç polipów neutro-
filowych oprócz typowych bakteryjnych zaka˝eƒ
zatok przynosowych jest równie˝ charaktery-
styczna dla uwarunkowanych genetycznie scho-
rzeƒ: mukowiscydozy, zespo∏u Kartagenera i ze-
spo∏u Younga. Jednostronny polipowaty przerost
b∏ony Êluzowej powinien sk∏oniç natomiast
do dalszej diagnostyki w kierunku polipa antro-
choanalnego w przebiegu izolowanego zapalenia
zatoki szcz´kowej, brodawczaka odwróconego
lub nowotworu z∏oÊliwego.

Szczególnie trudnym wyzwaniem dla klini-
cystów jest opieka nad pacjentami z opornym
na leczenie PZZP (OPZZP). Kilkudziesi´cioletnie
doÊwiadczenie w leczeniu pacjentów technikà
endoskopowà pozwoli∏o wy∏oniç grup´ pacjentów,
którzy mimo prawid∏owo przeprowadzonego le-
czenia chirurgicznego i opieki pooperacyjnej zgod-
nej ze wspó∏czesnà wiedzà nie uzyskujà oczeki-
wanej poprawy. Wed∏ug szacunkowych danych
stanowià oni co najmniej 10% pacjentów podda-
nych procedurze chirurgicznej (Lund, Holstrom
i Scading 1991; Desrosiers i Kilty 2008). W po-
szukiwaniu przyczyn tego zjawiska bierze si´
pod uwag´ ró˝ne hipotezy, a wÊród nich: wspó∏-
istnienie niezdiagnozowanych zaburzeƒ odpor-
noÊci i regeneracji b∏ony Êluzowej, wp∏yw astmy,
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i s∏uchu. Nale˝à do nich pierwotna dyskineza rz´-
skowa dziedziczona autosomalnie recesywnie,
choroba Younga czy zespó∏ Kartagenera. Cechujà
je nawracajàce infekcje górnych dróg oddecho-
wych prowadzàce do przewlek∏ego zapalenie
zatok i oskrzeli, nawracajàce zapalenia ucha
Êrodkowego. Do rzadziej wyst´pujàcych jedno-
stek chorobowych zalicza si´ zespó∏ Dudleya
(ang. nasal acilia syndrom) oraz ró˝ne zespo∏y
s∏uchowo-wzrokowe. Nabyte zaburzenia funkcji
rz´sek wynikajà z miejscowych lub uogólnionych
uszkodzeƒ nab∏onka w wyniku dzia∏ania czynni-
ków zewn´trznych (np. napromienianie, dym
papierosowy, urazy jatrogenne) lub wewn´trz-
nych (infekcje, alergia, zaburzenia hormonalne,
niedobory immunologiczne). W wyniku zaburzeƒ
mechanizmów naturalnego oczyszczania b∏ony
Êluzowej jam nosa i zatok przynosowych dochodzi
do wtórnych zaka˝eƒ bakteryjnych i grzybiczych,
dra˝nienia b∏ony Êluzowej przez zanieczyszczenia
i uruchomienia kaskady reakcji zapalnych prowa-
dzàcych do rozwoju PZZP.

BIOFILM
Od kiedy Cryer i jego wspó∏pracownicy opu-

blikowali w 2004 roku artyku∏ na temat obecno-
Êci biofilmu na b∏onie Êluzowej zatok przynoso-
wych i polipów u chorych na PZZP operowanych
metodà endoskopowà, zacz´to zwracaç wi´kszà
uwag´ na potencjalnà rol´ biofilmów w etiopato-
genezie choroby (Cryer i in. 2004). Najlepiej opi-
sana wydaje si´ struktura biofilmu utworzonego
przez kolonie Pseudomonas aeruginosa i Staphy-
lococcus aureus (Bendouach i in. 2006). Biofilm
bakteryjny jest strukturà utworzonà przez mi-
krokolonie komunikujàcych si´ ze sobà bakterii,
zawieszonych w wytwarzanej przez nie polisa-
charydowej macierzy. Sà one obmywane przez
ciecz przep∏ywajàcà przez swoiste kana∏y wod-
ne, która dostarcza bakteriom substancje od-
˝ywcze, a usuwa produkty przemiany materii
(Donlan 2002). Bakterie, a w∏aÊciwie ich tzw. for-
my planktonowe, okresowo opuszczajà macierz,
co mo˝e t∏umaczyç mechanizm powstawania za-
ostrzenia przewlek∏ego procesu zapalnego. Dzi´ki
takiej architekturze biofilmu zapotrzebowanie
na sk∏adniki od˝ywcze i tlen jest zminimalizo-
wane, natomiast wymiana materia∏u genetycz-
nego, np. genów opornoÊci na antybiotyki, jest
usprawniona. Dodatkowo sama struktura ze-
wnàtrzkomórkowej substancji polisacharydowej
wydzielanej przez bakterie tworzy fizycznà ba-
rier´, która chroni je przed dzia∏aniem zarówno
komórek uk∏adu odpornoÊciowego gospodarza,
jak i chemioterapeutyków. Zaktywowane komórki
uk∏adu odpornoÊciowego, np. neutrofile, w wy-

alergii, nietolerancji niesteroidowych leków prze-
ciwzapalnych, wspó∏istnienie AGZZP, opornoÊç
bakterii na antybiotyki, a wreszcie jatrogenne
dzia∏anie procedur chirurgicznych, które przy-
czyniajà si´ do ekspozycji zatok na dzia∏anie
Êrodowiskowych czynników zakaênych i toksyn.
W jednym z doniesieƒ zwrócono uwag´ na obec-
noÊç przeciwcia∏ przeciw cytoplazmie neutrofili
(ANCA) i zwiàzanym z nimi zapaleniem drob-
nych naczyƒ u 10% badanych z objawami PZZP.
Mimo du˝ego zainteresowania badaczy tym zjawi-
skiem, nie ma sprecyzowanych wytycznych doty-
czàcych post´powania z pacjentami cierpiàcymi
na OPZZP. Leczenie opiera si´ zatem na indywi-
dualnych doÊwiadczeniach lekarza i pacjenta,
ch´ci wspó∏pracy i zaanga˝owania ze strony
chorego, obecnoÊci chorób wspó∏istniejàcych
i obserwacji dynamiki schorzenia podstawowego.

PRZYCZYNY ANATOMICZNE
Zapalenie zatok przynosowych rozwija si´

prawdopodobnie w wyniku interreakcji wielu
czynników Êrodowiskowych, patofizjologicznych
i zaburzeƒ odpornoÊci miejscowej. Istnieje poglàd,
˝e wp∏yw tych czynników zostaje wzmocniony
przez obecnoÊç pewnych wariantów anatomicz-
nych budowy bocznej Êciany nosa. Funkcja rejonu
kompleksu ujÊciowo-przewodowego mo˝e byç
upoÊledzona w wyniku obecnoÊci ma∏˝owiny
puszkowej, upowietrznienia komórek grobli nosa,
obecnoÊci dodatkowych komórek sitowia, zwa-
nych komórkami Hallera, oraz wskutek odmien-
noÊci w ukszta∏towaniu lub po∏o˝eniu wyrostka
haczykowatego (Kantarci i in. 2004). Z tego po-
wodu w miejscach kontaktu w sitowiu przednim
lub w zachy∏ku klinowo-sitowym mogà si´ for-
mowaç tzw. polipy choanalne (II grupa wg klasy-
fikacji Stammbergera) (Stammberger 1991).
Wymienione odmiennoÊci mogà sprzyjaç zabu-
rzeniom wentylacji i transportu Êluzowo-rz´sko-
wego, poniewa˝ powodujà nadmierne zbli˝enie
si´ powierzchni b∏ony Êluzowej pokrywajàcej
sàsiadujàce struktury kostne, ograniczajàce prze-
strzenie kompleksu ujÊciowo-przewodowego,
czego konsekwencjà jest ograniczenie ruchomo-
Êci, a nawet trwa∏e uszkodzenie rz´sek (Stamm-
berger 1991). Teoria ta ma jednak wielu prze-
ciwników, a piÊmiennictwo naukowe jest ubogie
w doniesienia na temat takich korelacji.

GENETYCZNE I NABYTE WADY
NAB¸ONKA URZ¢SIONEGO 

Choroby o pod∏o˝u genetycznym wywo∏ujà
zespo∏y zaburzeƒ wielu uk∏adów zawierajàcych
w swojej budowie komórki z rz´skami, tj.: odde-
chowego, pokarmowego, rozrodczego, wzroku



www.magazynorl.pl 77

▲

zmian zapalnych b∏ony Êluzowej zatok. Badacze
ci zaobserwowali równie˝, ˝e zmiany zapalne
w b∏onie Êluzowej i koÊciach wspó∏istniejà ze sobà
(Giacchi i in. 2001). Tak˝e badania doÊwiadczalne
przeprowadzone na królikach przez Perloffa
i Khalida i ich wspó∏pracowników dostarczy∏y
wielu nowych informacji dotyczàcych tego za-
gadnienia. W badaniach histopatologicznych po-
równywali oni budow´ b∏ony Êluzowej i tkanki
kostnej zatok przynosowych królików, u których
uprzednio wywo∏ali zapalenie zatok bakteriami
Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus au-
reus. Badacze zaobserwowali zmiany zapalne
koÊci w bezpoÊrednim sàsiedztwie zaka˝onej
b∏ony Êluzowej, a tak˝e w 52% badanych prepa-
ratów po stronie przeciwnej, mimo ̋ e nie stwier-
dzili tam zaka˝enia bakteryjnego b∏ony Êluzowej
(Perloff i in. 2000; Khalid, Hunt i Perloff 2002).
Wyniki tych badan sugerujà istotnà rol´ kana∏ów
Haversa w rozprzestrzenianiu si´ ZZP oraz t∏uma-
czà trudnoÊci w leczeniu przeciwbakteryjnym
i przeciwzapalnym chorych z PZZP. Podobnie jak
ma to miejsce w przypadku biofilmu, tak˝e zapa-
lenie koÊci wydaje si´ pe∏niç istotnà funkcj´ w na-
turalnym przebiegu choroby oraz w leczeniu cho-
rych na PZZP.

ALERGIA I ASTMA OSKRZELOWA
Zale˝noÊç przyczynowo-skutkowa pomi´dzy

alergià a PZZP nadal budzi wiele kontrowersji.
Niektóre z opublikowanych badaƒ potwierdzi∏y
cz´stsze epizody OZZP u chorych z alergicznym
zapaleniem b∏ony Êluzowej nosa (Dykewicz 2003;
Pelikan i Pelikan-Filipek 1990), inne postulujà
cz´stsze wspó∏istnienie atopii u chorych z PZZP
ni˝ w ogólnej populacji. Do zwolenników tej
ostatniej tezy nale˝y Benninger, który u 54%
pacjentów z PZZP i polipami potwierdzi∏ alergi´
w testach skórnych (Benninger 1992) oraz Ema-
nuel i Shah (2000), którzy opisali dodatnie testy
skórne na wiele alergenów u 50–84% pacjentów
operowanych z powodu PZZP. Dla niektórych
badaczy zwiàzek pomi´dzy wyst´powaniem za-
ka˝eƒ bakteryjnych a sezonowymi zaostrzeniami
objawów alergii wydaje si´ logiczny i dlatego
prowadzi si´ badania nad immunoterapià u tej
grupy chorych. Jakkolwiek brak jednoznacznych
epidemiologicznych dowodów na zwiàzek przy-
czynowy PZZP z alergià, zale˝noÊç pomi´dzy wy-
st´powaniem polipów nosa a alergià dla niektó-
rych badaczy wydaje si´ bardziej przekonujàca.
Wed∏ug jednych doniesieƒ od 0,5 do 4,5% pa-
cjentów z alergicznym nie˝ytem b∏ony Êluzowej
nosa i a˝ 25,6% alergików cierpi na polipy (Kern
1993; Karlsson i Holmberg 1994), inne badania
z kolei nie potwierdzajà takich zale˝noÊci (Setti-

niku degranulacji „nieskutecznej” wobec bakte-
rii, ale toksycznej dla miejscowych tkanek, po-
wodujà dodatkowo powstanie przewlek∏ego od-
czynu zapalnego. W badaniach przeprowadzo-
nych w 2010 roku stwierdzono obecnoÊç biofil-
mu na b∏onie Êluzowej zatok przynosowych osób
klinicznie zdrowych. Ta obserwacja podwa˝y∏a
teori´ g∏oszàcà dominujàcà rol´ biofilmu w roz-
woju PZZP (Mladina i in. 2010). Pojawi∏a si´ nowa
hipoteza, sugerujàca, ˝e biofilm tworzàcy rodzaj
nieaktywnej biologicznie pokrywy na b∏onie
Êluzowej mo˝e byç konsekwencjà przebytej
wczeÊniej infekcji, a nie jej przyczynà (Foreman,
Jervis-Bardy i Wormald 2011). Innym wyt∏uma-
czeniem jest mo˝liwoÊç, ˝e u osób badanych
PZZP nie zdà˝y∏o si´ jeszcze rozwinàç. Z obser-
wacji klinicznych wynika, ˝e przebieg choroby
u pacjentów z PZZP i polipami oraz biofilmem
jest ci´˝szy, a rezultaty leczenia operacyjnego
gorsze (Cohen i in. 2009; Sun i in. 2012).

ZAPALENIE KOÂCI
Kolejnym wàtkiem wartym odnotowania

w poszukiwaniu etiologii PZZP jest fakt rozpo-
znawania zapalenia koÊci, które stwierdza si´
w badaniu histopatologicznym tkanek usuwanych
podczas operacji endoskopowych. Istnieje poglàd,
˝e za reakcj´ zapalnà w tkance kostnej odpowia-
dajà mediatory zapalenia, takie jak cytokiny, pro-
staglandyny i leukotrieny. Sà one najpewniej
wytwarzane w wyniku kontaktu bakterii z po-
wierzchnià b∏ony Êluzowej, w odró˝nieniu
od klasycznego zapalenia szpiku koÊci, b´dàcego
konsekwencjà bezpoÊredniej obecnoÊci czynnika
zakaênego w szpiku. Jest to zatem, w przypadku
Êcian zatok przynosowych, powierzchowne za-
palenie koÊci, które mo˝e przebiegaç w postaci
zmian osteolitycznych (zrzeszotowiejàce) lub wy-
twórczych (z zag´szczeniem) (Cichocki, Litwin
i Mirecka 1998). Niektóre badania sugerujà, ˝e
zrzeszotnienie jest poczàtkowà fazà PZZP o ci´˝-
kim przebiegu, a dopiero po latach trwania choro-
by zaczyna dominowaç sklerotyzacja (Meltzer i in.
2004). Badania Biedlingmaiera i wspó∏pracowni-
ków dowiod∏y, ˝e z wi´kszym zaawansowaniem
zmian zapalnych w b∏onie Êluzowej zatok, ocenia-
nym w badaniu histopatologicznym, korelujà
wi´ksze zmiany w koÊciach zatok, stwierdzane
w badaniu histopatologicznym i TK zatok (Bie-
dlingmaier, Whelan i Zoarski 1996). Do podobnych
wniosków doszli Giacchi i jego zespó∏ na podsta-
wie wyników badaƒ oceniajàcych zaawansowanie
zmian zapalnych w b∏onie Êluzowej i koÊciach
u chorych operowanych z powodu PZZP oraz cho-
rych operowanych z powodu wycieku p∏ynu mó-
zgowo-rdzeniowego, u których nie stwierdzono
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pane 1997; Liu, Shun i Hsu 1994; Peric, Vojvodic
i Vulkomanovic-Durdevid 2012). Z kolei w jednym
z badaƒ u pacjentów z rozpoznanà astmà nieato-
powà zaobserwowano cz´stsze wyst´powanie
polipów ni˝ u chorych z astmà atopowà i bardziej
nasilone objawy zapalenia b∏ony Êluzowej nosa
i zatok przynosowych (Settipane i Chafee 1977).
W trakcie prób prowokacyjnych b∏ony Êluzowej
nosa stwierdza si´ wspó∏istnienie wzrostu oporów
w dolnych drogach oddechowych oraz wzmo˝onà
eozynofili´ b∏ony Êluzowej zatok przynosowych
u pacjentów ze wspó∏istnieniem PZZP i astmy
oskrzelowej w porównaniu z cierpiàcymi tylko
na astm´ oskrzelowà bez objawów PZZP (Harlin
i in. 1988). Mechanizmy te nie zosta∏y dotych-
czas w pe∏ni wyt∏umaczone, choç znajdujà rów-
nie˝ potwierdzenie w obserwacjach dotyczàcych
poprawy stanu zdrowia pacjentów z astmà pod-
danych operacji endoskopowej zatok przynoso-
wych (Huse i in. 1996; Bstahl i in. 2000). Wed∏ug
niektórych badaczy oko∏o 50% pacjentów z PZZP
cierpi na alergi´ i nadwra˝liwoÊç na niesteroidowe
leki przeciwzapalne (NNLP), a spoÊród chorych
na astm´ 40% ma astm´ indukowanà aspirynà
(Ponikau i in. 2003).

CZYNNIKI WEWNÑTRZUSTROJOWE
W badaniach dotyczàcych mechanizmów

powstawania PZZP u chorych, u których nie
stwierdzono pewnych czynników predysponujà-
cych do rozwoju tego schorzenia, bierze si´ rów-
nie˝ pod uwag´ zwi´kszonà aktywnoÊç autono-
micznego uk∏adu nerwowego, która powoduje
nadmierne wytwarzanie leukotrienów. Z kolei
niedobór hormonów tarczycy przez hamujàcy
wp∏yw na uk∏ad sympatyczny powoduje zastój
w naczyniach ˝ylnych jam nosa, w wyniku czego
rozwija si´ przewlek∏y obrz´k b∏ony Êluzowej,
prowadzàcy do zaburzeƒ wentylacji zatok i roz-
woju kaskady reakcji zapalnych. Do tej grupy
czynników nale˝y równie˝ zaliczyç zaburzenia
odpornoÊci humoralnej przebiegajàce z niedo-
borem immunoglobulin, który stwierdzono u pa-
cjentów z PZZP (IgG 17,9%, IgA 16,7%, IgM 5%),
a pospolity niedobór odpornoÊci u 10% przeba-
danych przez Chee i jego zespó∏ (Chee i in. 2001).
Podobne wyniki badaƒ opublikowa∏ Alqudah
i wspó∏pracownicy, wykazujàc ni˝sze wartoÊci
IgG u 9%, IgA u 3% i IgM u 12% pacjentów,
u 19% chorych stwierdzajàc niedobór w zakresie
podklas IgG, a pospolity niedobór odpornoÊci
u 1,5% pacjentów z PZZP (Alqudah, Graham
i Ballas 2010). Oznaczenie st´˝enia przeciwcia∏
w surowicy ma szczególne znacznie u chorych
z opornym na leczenie PZZP, a leczenie laryngo-
logiczne w przypadku chorych z hipogammaglo-

bulinemià powinno byç wspomagane przetacza-
niem przeciwcia∏, natomiast u chorych z niedobo-
rem specyficznych przeciwcia∏ wsparte okresowo
profilaktycznà antybiotykoterapià lub/i przetacza-
niem przeciwcia∏ (Stevens i Peters 2015). 

ROLA SUPERANTYGENU 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS W

POWSTAWANIU POLIPÓW
Du˝o uwagi i wysi∏ku w badaniach klinicz-

nych poÊwi´ca si´ obecnie roli superantygenów
w etiopatogenezie PZZP z polipami. Superanty-
geny to egzotoksyny wytwarzane przez bakterie,
grzyby lub wirusy, które w szczególny sposób,
bo z ponad trzykrotnie wi´kszà si∏à ni˝ inne
antygeny aktywujà subpopulacje limfocytów T.
Ze wzgl´du na powszechne zjawisko kolonizacji
b∏ony Êluzowej jamy nosa przez Staphylococcus
aureus badany jest jego wp∏yw na powstawanie
polipów w przebiegu PZZP. Poznano 19 egzotoksyn
tej bakterii, które przez czàsteczki prezentujàce
antygeny (HLA alfa) sà wiàzane w miejscu zwa-
nym TCRBV i prezentowane receptorom limfocy-
tów T pomocniczych. Konsekwencjà tego procesu
jest masowa aktywacja limfocytów T z uwalnia-
niem czynników zapalnych. Sà to dobrze poznane
cytokiny IL-2, IL-4, IL-5, IL-13,TNF alfa, które po-
budzajà do namna˝ania i ró˝nicowania limfocyty
T, stymulujà powstawanie i dojrzewanie granulo-
cytów i mastocytów z ich miejscowà degranulacjà.
Z kolei w sposób klasyczny, przez stymulacj´ limfo-
cytów B i przekszta∏cania si´ w plazmocyty, nast´-
puje wytwarzanie specyficznych przeciwcia∏ klasy
IgE. W procesie zapalnym przez hamowanie apop-
tozy eozynofilów wzrasta ich iloÊç, a wytwarzane
przez nie bia∏ka zasadowe oraz eozynofilowe
bia∏ko kationowe powodujà uszkodzenie komórek
nab∏onka oraz zaburzenie funkcji rz´sek. W ten
sposób uruchomiona kaskada reakcji powoduje,
byç mo˝e, powstawanie eozynofilowego zapalenia
b∏ony Êluzowej zatok. IgE specyficzne przeciwko
enterotoksynie Staphylococcus aureus stwierdzono
w blisko 50% przypadków polipów nosa pacjentów
obcià˝onych astmà oskrzelowà i nietolerancjà nie-
steroidowych leków przeciwzapalnych (Meltzer
i Hamilos 2011). Wyniki wielokierunkowych
badaƒ, w tym mikrobiologicznych (hodowle
szczepów Staphylococcus aureus wytwarzajà-
cych superantygeny w wymazie z nosa), bioche-
micznych (wzmo˝ona ekspresja TCRBV w b∏onie
Êluzowej nosa i w surowicy) i immunologicznych
wnoszà wiele ciekawych informacji, które rzuca-
jà nowe Êwiat∏o na t´ wysoce prawdopodobnà
etiopatogenez´ powstawania polipów (Huvenne
i in. 2010).



www.magazynorl.pl 79

▲

KOLONIZACJA B¸ONY ÂLUZOWEJ 
GRZYBAMI

Jest to jedna z najcz´Êciej obecnie dyskuto-
wanych teorii na temat etiologii PZZP, i to nie tyl-
ko w kontekÊcie odr´bnej jednostki chorobowej,
jakà jest alergiczne grzybicze zapalenie zatok
przynosowych (AGZZP), ale równie˝ mechani-
zmu tworzenia si´ nacieków eozynofilowych we
wszystkich formach PZZP z polipami. Twórcà tej
teorii sà Ponikau i wspó∏pracownicy, którzy
w 1999 roku oceniajàc Êluz z zatok pacjentów
z PZZP metodà PCT lub fluoroscencyjnà, stwier-
dzili strz´pki grzybni obok zdegranulowanych
eozynofili u blisko 100% pacjentów z PZZP z po-
lipami i bez polipów. U 93% badanych potwier-
dzono równie˝ kolonizacj´ grzybami b∏ony Êlu-
zowej u wszystkich osób z grupy kontrolnej (bez
cech PZZP). Najcz´Êciej stwierdzanymi gatunka-
mi grzybów by∏y: Alternaria (48%), Penicillium
(42%), Candida (28%) i Aspergillus (17%) (Poni-
kau i in. 1999). Podobne wyniki badaƒ, uzyskane
po zastosowaniu nowszej metody diagnostycz-
nej z u˝yciem przeciwcia∏ antychitynowych, zo-
sta∏y opublikowane przez badaczy z Austrii
w 2003 roku. Pozwala ona wykryç zarodniki
grzybów w 100% przypadków (Braun i in. 2003).
Wysuni´to zatem wniosek potwierdzony bada-
niami in vitro (Benninger i in. 2003, Sasama i in.
2005), ˝e obecnoÊç grzybów na b∏onie Êluzowej
nosa powoduje degranulacj´ mastocytów, uru-
chamiajàc przez uwolnienie MBP (ang. major
basic protein) kaskady zapalnej z uszkodzeniem
b∏ony Êluzowej. W ten sposób rola grzybni jako
czynnika sprawczego PZZP, i to nie tyko u cho-
rych na atopi´ (jako wyraz reakcji typu I lub
III wg Gell i Coombs), nabra∏a nowego znacze-
nia. Prawie dekad´ po opublikowaniu hipotezy
Ponikau nie ma jednak przekonujàcych dowodów
na klinicznà popraw´ po zastosowaniu leków
przeciwgrzybiczych, choç nie wyklucza si´, ˝e
grzyby mogà u pewnej grupy pacjentów odgry-
waç rol´ modulujàcà odpowiedê immunologicz-
nà (Fokkens i in. 2012, Sacks i in. 2012).

ZABURZENIA METABOLICZNE, W TYM
NADWRA˚LIWOÂå NA NIESTEROIDOWE LEKI

PRZECIWZAPALNE (NLPZ)
PZZP z polipami nosa, NLPZ i astma oskrze-

lowa tworzà objawy choroby zwanej obecnie cho-
robà dróg oddechowych zaostrzajàcà si´ pod wp∏y-
wem aspiryny (AERD) lub astmà indukowanà
aspirynà (AIA), astmà z nadwra˝liwoÊcià na aspi-
ryn´, astmà aspirynowà lub zespo∏em Samtera.
Po raz pierwszy choroba zosta∏a opisana w 1922
roku przez Widala i wspó∏pracowników, a pe∏ny
obraz kliniczny przedstawili Samter i Beers (Wi-

dal, Abrami i Lenmoyez 1922, Samter i Beers
1968). Uwa˝a si´, ˝e cz´stoÊç AERD wynosi
5–40%, a rozpi´toÊç danych epidemiologicznych
wynika z ró˝nych kryteriów rozpoznawczych
opartych na nasileniu objawów (Perez-Novo i in.
2005). U pod∏o˝a rozwoju tej choroby le˝y reakcja
hamowania przez kwas acetylosalicylowy aktyw-
noÊci cyklooksygenazy (COX-1), enzymu meta-
bolizujàcego przemian´ kwasu arachidonowego
do prostaglandyn, prostacyklin i tromboksanów.
W wyniku tej reakcji dochodzi do nadmiernej
aktywnoÊci 5-lipooksygenazy z syntezà endo-
gennych leukotrienów cysteinylowych (Cys-LT)
przez eozynofile i mastocyty. Badania potwier-
dzi∏y równie˝ genetycznie (HLA A1/B8) uwarun-
kowane nadmierne wytwarzanie leukotrienów
w b∏onie Êluzowej oskrzeli oraz zwi´kszonà
liczb´ receptorów dla leukotrienów (Cys-LT1)
na leukocytach (Sousa i in. 2001) i wzgl´dny nie-
dobór prostaglandyny E2 (PGE2). Znamienne
jest równie˝ dla tej grupy chorych podwy˝szone
st´˝enie eozynofili i mastocytów w surowicy
i w b∏onie Êluzowej polipów nosa (Ozen i in. 2007).

Pe∏ny obraz choroby rozwija si´ zazwyczaj
w ciàgu kilku lat, a jednym z pierwszych obja-
wów mo˝e byç obecnoÊç nawracajàcych polipów
nosa mimo leczenia chirurgicznego. Zmienne
osobniczo jest równie˝ nasilenie objawów nieto-
lerancji kwasu acetylosalicylowego i innych nie-
steroidowych leków przeciwzapalnych. Chorzy
mogà zareagowaç na te preparaty izolowanym
obrz´kiem nosa, wystàpieniem pokrzywki lub
gwa∏townym skurczem oskrzeli z objawami re-
akcji wstrzàsowej. U pod∏o˝a tej reakcji le˝y nad-
reaktywnoÊç niezale˝na od przeciwcia∏ subpo-
pulacji IgE. W diagnostyce wykorzystuje si´ test
z podaniem doustnym aspiryny lub test inhala-
cyjny, który, choç ma wysokà czu∏oÊç, mo˝e byç
zbyt s∏abo specyficzny u osób z miernà reakcjà
b∏ony Êluzowej nosa. Oprócz powszechnie stoso-
wanych metod leczenia chorych z PZZP i polipa-
mi nosa popraw´ przynosi, wed∏ug niektórych
doniesieƒ, odczulanie polegajàce na podawaniu
stopniowo wzrastajàcej dawki aspiryny (Gose-
path, Schafer i Mann 2002). Jednak zgodnie
z najnowszymi wytycznymi EPOS 2012 metoda
ta nie jest rekomendowana ze wzgl´du na nieza-
dowalajàcy efekt terapeutyczny przy mo˝liwoÊci
wystàpienia powa˝nych objawów niepo˝àda-
nych (Fokkens i in. 2012). Leczenie PZZP u pa-
cjentów z AERD jest bardzo ucià˝liwe dla nich
samych i ma∏o satysfakcjonujàce dla lekarzy.
U 36–96% chorych wyst´pujà polipy nosa, które
a˝ u 95% pacjentów nawracajà w ciàgu 5 lat
od przeprowadzonego leczenia operacyjnego
(Hedman i in. 1999)



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY80

REFLUKS ̊ O¸ÑDKOWO-PRZE¸YKOWY 
(GERD)

Na podstawie dotychczasowej wiedzy stwier-
dzono istnienie mo˝liwych korelacji pomi´dzy
PZZP a GERD. Nie mo˝na wykluczyç, ˝e GERD
jest jednym z istotnych czynników pe∏niàcych
wa˝nà funkcj´ w wieloprzyczynowej patogene-
zie PZZP lub nawet czynnikiem inicjujàcym
u grupy osób predysponowanych do rozwoju
PZZP albo niereagujàcych na klasyczne metody
terapeutyczne. W mechanizmie powstawania
zmian zapalnych bierze si´ pod uwag´ bezpo-
Êredni szkodliwy wp∏yw kwasu ˝o∏àdkowego
(zawierajàcego pepsyn´, ew. Helicobacter pylori,
˝ó∏ç, enzymy dwunastnicze i trzustkowe) na b∏on´
Êluzowà zatok, prowadzàcy do jej przewlek∏ego
obrz´ku z os∏abieniem transportu Êluzowo-rz´-
skowego. Kolejnym mechanizmem, który mo˝e
braç udzia∏ w wywo∏aniu PZZP, jest byç mo˝e po-
budzenie uk∏adu parasympatycznego przez kwas
solny prowadzàce na drodze odruchowej do obrz´-
ku b∏ony Êluzowej i predysponujàce do wystàpie-
nia wtórnej infekcji zatok (Pinto i Baroody 2002).

TLENEK AZOTU
Rola tlenku azotu jako neuroprzekaênika

i mediatora procesu zapalnego w przewlek∏ym
eozynofilowym zapaleniu zatok przynosowych
zosta∏a po raz pierwszy zaobserwowana w 1993
roku u chorych na astm´ oskrzelowà. Stwierdzono
wówczas podwy˝szone st´˝enie tlenku azotu
w powietrzu wydychanym oraz wi´kszà ekspre-
sj´ enzymu syntazy tlenku azotu (ang. nitric oxide
synthase, NOS), która odpowiada za powstawa-
nie NO w trakcie konwersji L-argininy do L-cy-
truliny. Opisano trzy formy tego enzymu: Êród-
nab∏onkowà syntaz´ NO (eNOS), neuronalnà
syntaz´ NO (nNOS) – postacie o sta∏ej ekspresji
– oraz dodatkowà izoform´ enzymu (iNOS), którà
wykazano w b∏onie Êluzowej nab∏onka oskrzeli,
na mastocytach, makrofagach, eozynofilach,
neutrofilach, która jako jedyna ulega ekspresji
dopiero po zadzia∏aniu czynnika indukujàcego.
Mo˝e nim byç antygen bakteryjny, alergen, oksy-
dant (w odpowiedzi na zanieczyszczenia atmos-
feryczne), IL-1, INF alfa i gamma (Yoshimura i in.
2012). Zaobserwowano podwy˝szony poziom
iNOS w tkankach polipów w porównaniu ze

zdrowà b∏onà Êluzowà (Yoshimura i in. 2012).
Wytwarzany przez nie NO ma silne w∏aÊciwoÊci
przeciwbakteryjne oraz poszerzajàce i zwi´ksza-
jàce przepuszczalnoÊç naczyƒ, powoduje uszko-
dzenie komórek nab∏onka oskrzeli i zwi´kszone
wydzielanie Êluzu, prowadzi do obrz´ku b∏ony
Êluzowej o morfologii takiej jak w polipach nosa.
Podwy˝szone st´˝enie NO i jego metabolitów,
które dzia∏a destrukcyjnie na komórki b∏ony Êlu-
zowej, jest wykazywane w powietrzu wydycha-
nym u chorych cierpiàcych na ró˝ne schorzenia
przebiegajàce z eozynofilowym zapaleniem b∏o-
ny Êluzowej. Badania wykaza∏y podwy˝szone
st´˝enie NO u pacjentów z astmà oskrzelowà
i eozynofilowym PZZP, ale brak podwy˝szonego
st´˝enia u astmatyków bez EPZZP i chorych
na EPZZP bez astmy (Kobayashi i in. 2015). Nie
stwierdzono równie˝ korelacji pomi´dzy st´˝e-
niem NO a nasileniem astmy oskrzelowej, wzro-
stu NO u chorych bez polipów po ESS (Kobayashi
i in. 2015), natomiast zaobserwowano wzrost
st´˝enia NO u chorych po ESS w okresie 1–6
miesi´cy po operacji (Lee i in. 2015). Steroidy
wziewne hamujà iNOS i zmniejszajà iloÊç wy-
dychanego NO, co wykorzystuje si´ w monitoro-
waniu leczenia astmy.

PODSUMOWANIE 
Na podstawie dost´pnego piÊmiennictwa

dotyczàcego omawianego zagadnienia wy∏ania
si´ konkluzja, ̋ e rozwój i przebieg PZZP nast´puje
w wyniku synergistycznej zale˝noÊci pomi´dzy
aktywacjà uk∏adu immunologicznego a utratà
bariery odpornoÊciowej b∏ony Êluzowej. Byç mo˝e
nigdy nie b´dzie mo˝liwe stworzenie jednego, uni-
wersalnego modelu etiopatogenezy tego schorze-
nia, poniewa˝ u ka˝dego z pacjentów wyst´pujà
indywidualne, odmienne predyspozycje gene-
tyczne i uwarunkowania Êrodowiskowe. Ró˝ne
czynniki najprawdopodobniej aktywujà podobne,
poznane ju˝ na poziomie komórkowym szlaki im-
munologicznej odpowiedzi zapalnej i prowadzà
do rozwoju PZZP. Otwarte pozostajà pytania, dla-
czego tylko u niektórych chorych tworzà si´ polipy
nosa i zatok przynosowych i dlaczego pewnà
grup´ pacjentów cechuje oporny na leczenie prze-
bieg kliniczny schorzenia.  ●
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BIOFILM 
W PRZEBIEGU PRZEWLEK¸EGO 

ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH.
CZY SÑ SKUTECZNE METODY ERADYKACJI? 

dr med. Roman G∏owacki1, prof. dr hab. med. Pawe∏ Str´k2

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) jest cz´stym schorzeniem górnych dróg
oddechowych, które w du˝ym stopniu obni˝a ja-
koÊç ˝ycia chorego. Szacuje si´, ˝e na t´ chorob´
cierpi oko∏o 16% doros∏ego spo∏eczeƒstwa. Jesz-
cze niedawno wydawa∏o si´, ˝e PZZP jest jed-
nostkà chorobowà ÊciÊle zdefiniowanà i dobrze
poznanà. Okazuje si´ jednak, ˝e aktualne poglàdy
na charakter tej choroby zmieni∏y si´ zasad-
niczo. Obecnie okreÊla si´ nià grup´ schorzeƒ
charakteryzujàcych si´ wspólnym obrazem kli-
nicznym oraz wieloczynnikowà etiologià, a jego
rozpoznanie jest usprawiedliwione, jeÊli objawy
utrzymujà si´ przez co najmniej 12 tygodni
(Foreman 2012). W ciàgu ostatnich 20 lat okre-
Êlono szeroki zakres czynników ogólnych, miej-
scowych i Êrodowiskowych predysponujàcych
do rozwoju PZZP. Do najcz´Êciej wyst´pujàcych
zaliczamy: zaburzenia ruchomoÊci rz´sek, aler-
gi´, astm´, nadwra˝liwoÊç na niesteroidowe le-
ki przeciwzapalne (NNLP), czynniki genetyczne
(mukowiscydoza, zespó∏ Kartagenera), cià˝´, za-
burzenia endokrynologiczne (hipotyreoza), od-
miennoÊci anatomiczne nosa i zatok, infekcje
bakteryjne, infekcje grzybicze, zapalenie koÊci,
refluks ˝o∏àdkowo-krtaniowo-gard∏owy i inne.
Niestety, ̋ adne z nich nie zosta∏y dotàd ostatecz-
nie wyjaÊnione. Najpewniej kompleksowa interak-
cja pomi´dzy lokalnym zaburzeniem odpornoÊci
a czynnikami Êrodowiskowymi i miejscowymi
powoduje rozwój przewlek∏ego zapalenia w ob-
r´bie nosa i zatok przynosowych. Niedawno
zwrócono równie˝ uwag´ na rol´ biofilmów bak-
teryjnych jako kolejnego, istotnego czynnika
wp∏ywajàcego na powstawanie i przebieg PZZP
(Ramadan, Sanclement i Thomas 2005).

CO TO JEST BIOFILM?
Biofilm bakteryjny jest to trójwymiarowa

struktura utworzona z agregatów komórek bak-
teryjnych (mikrokolonii) i wydzielanej przez nie
macierzy pozakomórkowej, która przywiera
do powierzchni zarówno organicznych, jak i nie-

BIOFILM IN CHRONIC RHINOSINUSITIS.
WHAT ARE THE EFFECTIVE ERADICATION 
METHODS?

Bacterial biofilm is a three-dimensional structure
made of aggregates of bacterial cells (microcolonies)
and the extra cellular matrix released by them, ad-
hering to organic and inorganic surfaces. It serves
as a reservoir for bacteria that are very difficult to
eradicate. Therefore, infections caused by biofilm-
-forming bacteria are usually chronic and resistant
to antibiotic treatment even in very high concentra-
tions. This paper describes the newest reports about
different, effective methods of biofilm eradication in
patients with chronic rhinosinusitis.

(Mag. ORL, 2017, 63, XVI, 81–86)
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organicznych. Wyst´pujà w nim kana∏y wodne
oraz strefy, w których komórki sà martwe, w sta-
nie anabiozy oraz intensywnie si´ rozwijajàce.
Mikrokolonie sà oddzielone siecià otwartych ka-
nalików. Przep∏ywajàca przez nie ciecz omywa
ka˝de zgrupowanie mikroorganizmów, dostar-
czajàc im substancji od˝ywczych i usuwajàc
zb´dne produkty przemiany materii. W ten spo-
sób nawet g∏´biej po∏o˝one komórki bakteryjne
majà dogodne warunki do prze˝ycia (Donlan
2002). Oko∏o 90% masy biofilmu stanowi woda,
a pozosta∏e 10% biomasa zewnàtrzkomórkowej
macierzy (8,5%) i komórki bakterii (1,5%). Ma-
cierz biofilmu w wi´kszoÊci sk∏ada si´ z poli-
sacharydów, bia∏ek, zewnàtrzkomórkowych
kwasów nukleinowych lub nukleotydów oraz
obumar∏ych populacji bakterii (Harvey i Lund
2007). Rycina 1 przedstawia poczàtkowy etap
tworzenia si´ biofilmu. Widaç skupiska kulistych
tworów – bakterii – ÊciÊle przylegajàcych do sie-
bie i do nab∏onka rz´skowego. 

Odkrywca bakterii Antoni van Leeuwenhoek,
który w po∏owie XVII wieku za pomocà mikro-
skopu w∏asnej konstrukcji obserwowa∏ bakterie,
jako pierwszy opisa∏ biofilm w jednostce choro-
bowej. Usuwa∏ on kamieƒ naz´bny z w∏asnej
jamy ustnej i oglàdajàc go pod mikroskopem
powi´kszajàcym oko∏o 300 razy, nazywa∏ go
„robakiem naz´bnym” lub animaculi (Ring 1971).
Poczàtki wspó∏czesnej nauki o biofilmach sà
zwiàzane z in˝ynierià wodnà. W latach siedem-
dziesiàtych XX wieku biofilmy zosta∏y zidentyfi-
kowane w rurach miejskich systemów wodocià-
gowych, gdzie stwierdzono wyjàtkowà odpor-
noÊç osadów na procesy czyszczenia (Characklis
1973). Obecnie coraz cz´Êciej odkrywa si´ ist-

nienie biofilmów na sprz´cie medycznym, np.
na wenflonach, implantach, rurkach tracheosto-
mijnych.

Struktura biofilmu tworzy mechanizmy
obronne chroniàce drobnoustroje przed dzia∏a-
niem promieniowania, wysokiej temperatury
czy mechanicznym usuni´ciem z powierzchni,
do której przylegajà. ObecnoÊç biofilmów w orga-
nizmie gospodarza mo˝e byç bardzo niebezpiecz-
na z powodu ich opornoÊci na terapi´ antybiotyka-
mi. Wykazano, ˝e bakterie tworzàce biofilm sà
w stanie prze˝yç nawet po zastosowaniu st´˝eƒ
antybiotyków od 10 do 1000 razy wi´kszych ni˝
te, które sà skuteczne w eradykacji genetycznie
identycznych bakterii ˝yjàcych w formie plank-
tonowej. OpornoÊç na antybiotykoterapi´ jest
spowodowana spowolnieniem procesów metabo-
licznych komórki bakteryjnej tworzàcej biofilm,
co prowadzi do zmniejszenia jej wra˝liwoÊci
na dzia∏anie antybiotyku w miejscu docelowym
(Steward i Costerton 2001). Praktyczne znacze-
nie ma obserwacja, ˝e stosowanie antybiotyków
w dawkach leczniczych powoduje Êmierç bakte-
rii tylko na powierzchni biofilmu, gdzie sà one
aktywne metabolicznie. Natomiast bakterie ˝y-
jàce w g∏´bi, b´dàce w stanie anabiozy, prze˝y-
wajà, zapewniajàc materia∏ do dalszego wzrostu
kolonii biofilmów. Zatem biofilm bakteryjny s∏u-
˝y jako rezerwuar dla bakterii, które mogà powo-
dowaç ogólnoustrojowe schorzenia, zw∏aszcza
jeÊli dostanà si´ do uk∏adu krà˝enia. W takiej sy-
tuacji terapia antybiotykowa mo˝e spowodowaç
usuni´cie tylko bakterii zanurzonych w cieczy.
Dlatego te˝ infekcje wywo∏ane przez drobno-
ustroje tworzàce biofilm sà zazwyczaj procesami
przewlek∏ymi, odpornymi na leczenie antybioty-
kami, nawet celowanymi. Szczepy bakterii wy-
st´pujàce w biofilmie sà trudne do zidentyfiko-
wania i hodowli, powodujà nawroty choroby lub
jej okresowe zaostrzenia.

Bakterie w biofilmie sà równie˝ bardziej
oporne na dzia∏anie systemu immunologiczne-
go. Od momentu wzrostu biomasy biofilmu ko-
mórki bakterii sà chronione przed fagocytozà,
a macierz, b´dàca zewnàtrzkomórkowà substan-
cjà polisacharydowà, tworzy fizycznà barier´ dla
przeciwcia∏ oraz komórek uk∏adu odpornoÊcio-
wego gospodarza. 

W wielu przypadkach biofilm sam w sobie
nie jest wysoce patogenny, ale nieefektywna od-
powiedê immunologiczna organizmu przeciwko
niemu powoduje wspó∏istniejàce uszkodzenia
tkanki, bezpoÊrednià cytotoksycznoÊç, proteoliz´
oraz efekt zapalny. Neutrofile w trakcie niesku-
tecznego dzia∏ania skierowanego przeciwko
bakteriom tworzàcym biofilm ulegajà degranu-Ryc. 1. Struktura biofilmu (x 4000)
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lacji, uszkadzajàc tkank´ ∏àcznà organizmu, po-
wodujàc w rezultacie miejscowà, silnà i d∏ugo-
trwa∏à odpowiedê zapalnà.

LECZENIE CHIRURGICZNE
Chirurgia endoskopowa zatok przynoso-

wych (ESS) jest bardzo skutecznà metodà lecze-
nia chorych na PZZP. Jednà z g∏ównych przyczyn
powstawania przewlek∏ego stanu zapalnego w za-
tokach przynosowych jest blokada ich naturalnego
ujÊcia. Wtedy w∏aÊnie dochodzi do zaburzenia pra-
wid∏owej wentylacji zatoki, jak równie˝ zalegania
wydzieliny, co powoduje upoÊledzenie prawid∏o-
wego transportu Êluzowo-rz´skowego. W rezulta-
cie dochodzi do nadka˝enia bakteryjnego i po-
wstawania struktury biofilmu na powierzchni
b∏ony Êluzowej. Chirurgiczne otwarcie natural-
nych ujÊç zatok umo˝liwia mechaniczne usuni´cie
treÊci ropnej i zmian zapalnych z wn´trza zatok
oraz ich p∏ukanie, tak˝e w okresie pooperacyjnym.

P¸UKANIE NOSA 
I ZATOK PRZYNOSOWYCH

Bardzo popularnà metodà post´powania
w przypadku chorych na PZZP jest p∏ukanie nosa
i zatok przynosowych solà fizjologicznà. Takie
dzia∏anie jest równie˝ zalecane po operacjach
endoskopowych. Przy za∏o˝eniu, ˝e polimery
tworzàce macierz biofilmu sà rozpuszczalne
w wodzie, biofilmy powinny si´ rozpuÊciç, jeÊli
zadzia∏amy na nie roztworem soli fizjologicznej.
Jednak˝e w biofilmie formowanym przez Pseudo-
monas aeruginosa z powodu specyficznych most-
ków jonowych, tworzàcych poprzeczne wiàzania
polimerów macierzy, rozpad ten jest zablokowany.
Badania przeprowadzone na potrzeby ortopedii
wykaza∏y, ̋ e niektóre substancje chemiczne u˝y-
wane do mechanicznego oczyszczania urzàdzeƒ
medycznych majà wi´kszà skutecznoÊç dzia∏ania
w stosunku do pewnych drobnoustrojów przy bra-
ku aktywnoÊci wobec innych. Na przyk∏ad myd∏o
kastylijskie wykazuje skutecznoÊç w leczeniu
infekcji wywo∏anych przez Pseudomonas aerugi-
nosa, podczas gdy chlorek benzalkoniowy przy-
nosi wi´kszà korzyÊç w leczeniu ran zainfekowa-
nych Staphylococcus aureus (Conroy i in. 1999).
U˝ywanie roztworów zawierajàcych zamiast
antybiotyków surfaktant lub soli fizjologicznej
do przemywania zaka˝onych ran jest bardzo sku-
teczne, poniewa˝ sk∏adnik ten rozrywa po∏àcze-
nia drobnoustrojów z zainfekowanà powierzch-
nià. Pierwszym badaniem przeprowadzonym
w zakresie rynologii, w którym wykorzystano
doÊwiadczenia zaczerpni´te z ortopedii, by∏a
przy˝yciowa obserwacja chorych na PZZP, u któ-
rych zastosowano system p∏ukania ciÊnienio-

wego zatok przynosowych roztworem sterylnej
wody, kwasu cytrynowego oraz zwiàzków po-
wierzchniowo czynnych (surfaktantów zwitterjo-
nowych). Wyniki by∏y obiecujàce, gdy˝ uzyskano
znaczàcà redukcj´ biomasy biofilmu bakteryj-
nego (Desrosiers, Myntti i James 2007). 

W 2008 roku opublikowano wyniki badaƒ
oceniajàcych skutecznoÊç dzieci´cego szamponu
do w∏osów w niszczeniu struktury biofilmu
Pseudomonas aeruginosa oraz hamowaniu jego
rozwoju (Chiu i in. 2008). Celem badaƒ by∏a we-
ryfikacja za∏o˝enia, ˝e chemiczny surfaktant,
który znajduje si´ w szamponie, powoduje efekt
mukolityczny na b∏onach Êluzowych przez re-
dukcj´ napi´cia powierzchniowego wody, a za-
tem mo˝e byç skutecznym czynnikiem w walce
z biofilmami. Dzia∏anie przeciwbakteryjne che-
micznego surfaktantu polega na niszczeniu Êcian
komórek, zwi´kszaniu przepuszczalnoÊci b∏on ko-
mórkowych, co powoduje zwi´kszenie przenikania
substancji metabolicznych. Po∏àczenie si´ surfak-
tantu ze Êcianà komórki i zaburzenie produkcji
energii oraz transportu przezb∏onowego tak˝e
mogà powodowaç niszczenie bakterii. Efektem
p∏ukania nosa i zatok dzieci´cym szamponem
by∏o zmniejszenie nasilenia kataru zanosowego
oraz objawów zwiàzanych z przerostem b∏ony
Êluzowej u chorych po ESS, u których stwierdzo-
no obecnoÊç biofilmu. Schemat przygotowania
roztworu do p∏ukania zatok przynosowych
przedstawia rycina 2.

HYDRODEBRIDER
Hydrodebrider to urzàdzenie pozwalajàce

na p∏ukanie roztworem soli fizjologicznej wn´trza
zatok przynosowych pod kontrolà endoskopu.
Specjalne gi´tkie koƒcówki wprowadza si´ przez
naturalne ujÊcia zatok i pod du˝ym ciÊnieniem
(5 ml/s) dok∏adnie wyp∏ukuje biofilm przytwier-

Ryc. 2. Schemat przygotowania roztworu do p∏uka-
nia nosa i zatok przynosowych

● 1% Baby Shampoo

● 1 amp. Pulmicort (Budesonid 200 mcg)

● W przypadku obecnoÊci bakterii G(+)
dodaç Mupirocyn´ w maÊci 7mg/litr

● W przypadku obecnoÊci bakterii G(-)
dodaç Tobramycyn´ 80 mg/litr

● P∏ukaç jamy nosa przy u˝yciu mi´kkiej
butelki
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dzony do b∏ony Êluzowej. Dzi´ki pod∏àczeniu
do pompy ssàcej system wyp∏ukujàc, jednoczeÊnie
usuwa z przestrzeni zatok zmiany chorobowe ode-
rwane z powierzchni b∏ony Êluzowej. Umo˝liwia
równie˝ bezpoÊrednie dostarczanie leków dzia∏a-
jàcych miejscowo do wn´trza zatoki. Urzàdzenie
zosta∏o wyró˝nione nagrodà w konkursie Medical
Device Excellence Award w 2010 roku za dosko-
nale zaprojektowane rozwiàzanie medyczne. Po-
czàtkowa euforia skutecznoÊci eradykacji biofilmu
opiera∏a si´ na dwóch pracach badawczych prze-
prowadzonych na modelu zwierz´cym. Jednak˝e
w 2014 roku zosta∏o opublikowanie badanie
na grupie 12 chorych na PZZP, u których Êród-
operacyjnie zastosowano system hydrodebrider
w celu poprawy skutecznoÊci leczenia. Niestety,
wyniki tego badania klinicznego nie potwierdzi∏y
przyj´tych za∏o˝eƒ (Banglawala i in. 2014).

LEKI PRZECIWBAKTERYJNE 
PODAWANE MIEJSCOWO

Biofilmy bakteryjne sà odporne na eradyka-
cj´ antybiotykami stosowanymi nawet w bardzo
du˝ych st´˝eniach. Dlatego te˝ interesujàca wy-
daje si´ hipoteza, ˝e miejscowe zastosowanie
antybiotyków mo˝e przynieÊç lepsze efekty dzi´-
ki mo˝liwoÊci zaaplikowania ich du˝o wy˝szych
st´˝eƒ ni˝ przy stosowaniu ogólnym. W badaniu
przeprowadzonym in vitro zaobserwowano, ˝e
moksyfloksacyna podana miejscowo w minimal-
nym st´˝eniu standardowym dla antybiotykote-
rapii doustnej nie powoduje eradykacji bakterii
z biofilmu utworzonego przez szczep Staphylo-
coccus aureus. Natomiast jeÊli st´˝enie antybio-
tyku zosta∏o tysiàckrotnie zwi´kszone nastàpi∏a
ponad 99% redukcja populacji ˝ywych bakterii
Staphylococcus aureus w obr´bie macierzy bio-
filmu (Desrosiers, Bendouah i Barbeau 2007).
Wyniki te potwierdzajà skutecznoÊç miejscowe-
go leczenia antybiotykami pacjentów z PZZP.

Zaobserwowano korzystne dzia∏anie mupi-
rocyny na biofilm bakteryjny Staphylococcus
aureus wyhodowany w warunkach in vitro z wy-
dzieliny pobranej od chorych na PZZP przy braku
skutecznoÊci dzia∏ania ciprofloksacyny i wanko-
mycyny. Wyniki tych badaƒ wskazujà, ˝e miej-
scowa irygacja zatok roztworem tego antybio-
tyku mo˝e skutecznie niszczyç biofilm Staphylo-
coccus aureus i pozwala uzyskaç popraw´ stanu
klinicznego (Ha i in. 2008). Jednak˝e badania
prowadzone in vivo, analizujàce przebieg indu-
kowanego zapalenia zatok u królika, wykaza∏y,
˝e biofilm uformowany przez Pseudomonas
aeruginosa nie ulega eradykacji przy miejsco-
wym stosowaniu tobramycyny, jak równie˝ pod-
czas p∏ukania roztworem soli fizjologicznej (Chiu

i in. 2007). Zaobserwowano natomiast, ˝e pewne
substancje chemiczne mogà zwi´kszyç wra˝li-
woÊç bakterii Pseudomonas aeruginosa formu-
jàcych biofilm na eradykacj´ antybiotykami. Na-
le˝à do nich: arginina, kwas azjatycki i kwas
korozylowy. Tak˝e u˝ycie pràdu elektrycznego
oraz fal ultradêwi´kowych skutecznie wzmaga
efekt dzia∏ania miejscowego antybiotyków w pro-
cesie eradykacji biofilmów (Norris i in. 2005).

TERAPIA FOTODYNAMICZNA
Terapia fotodynamiczna (ang. photodynamic

therapy, PDT) jest to metoda leczenia, w której
wykorzystuje si´ nietoksyczne zwiàzki Êwiat∏o-
czu∏e, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj
Êwiat∏a stajà si´ toksyczne dla komórek nowo-
tworowych, bakterii, grzybów i wirusów. PDT
jest metodà powszechnie stosowanà w leczeniu
wielu schorzeƒ, w tym tràdziku, zwyrodnienia
plamki ˝ó∏tej i nowotworów z∏oÊliwych (Wang
i in. 2002). Terapia ta jest uznawana za metod´
ma∏o inwazyjnà i minimalnie toksycznà. Proces
ten skutecznie niszczy endo- i egzotoksyny, bez-
poÊrednio zmniejsza stan zapalny i jest zdolny
do wyeliminowania patogenów zarówno we-
wnàtrzkomórkowych, jak i zewnàtrzkomórko-
wych. Jest bardzo skuteczny w niszczeniu bakterii
formujàcych struktur´ biofilmu. W przypadkach
kolonizacji biofilmu w zatokach przynosowych
PDT wykaza∏a skutecznoÊç w niszczeniu tych
struktur w ponad 99,9% przypadków po jednym
zabiegu (Biel i in. 2011).

Efekt dzia∏ania tej terapii jest ograniczony
tylko do tych organizmów, które wch∏on´∏y sub-
stancj´ fotouczulajàcà, reagujàcà na okreÊlonà
d∏ugoÊç fali Êwietlnej, i jest oboj´tny dla zdrowej
tkanki cz∏owieka. Ponadto nie ma dowodów
opornoÊci bakterii nawet na powtarzajàce si´
cykle leczenia PDT. Fotodynamiczny mechanizm
niszczenia komórek patogennych polega na uszko-
dzeniu b∏ony komórkowej przez czàsteczki foto-
uczulacza. Dochodzi do tego na skutek przejÊcia
czàsteczki fotouczulacza w stan wzbudzenia. Po-
woduje to przemieszczenie energii do tlenu
molekularnego i powstania tlenu singletowego,
co prowadzi do generacji wolnych rodników tle-
nowych i dzia∏ania cytotoksycznego na Êcian´
komórki. W kolejnym etapie barwnik przedo-
staje si´ do wn´trza komórki i po aktywowaniu
przez Êwiat∏o powoduje uszkodzenie komórki,
liz´ b∏ony komórkowej, inaktywacj´ bia∏ek i na-
g∏à Êmierç komórki. PDT mo˝e byç równie˝ sto-
sowana jako uzupe∏nienie ESS lub procedury
balonikowania zatok, co jeszcze bardziej przy-
czyni si´ do poprawy wyników leczenia (Tavares
i in. 2010).



www.magazynorl.pl 85

▲

W Stanach Zjednoczonych opracowano sys-
tem „Sinuwave” s∏u˝àcy do praktycznego lecze-
nia zatok przynosowych metodà PDT. Za pomocà
specjalnego balonowego cewnika zak∏adanego
pod kontrolà endoskopu do wn´trza zatoki przez
jej naturalne ujÊcie podaje si´ bezpoÊrednio
na b∏on´ Êluzowà fotouczulacz – b∏´kit metyle-
nowy. Zwiàzek ten selektywnie wià˝e si´ z obec-
nymi patogenami. Nast´pnie przez ten sam
cewnik wprowadza si´ laserowe êród∏o Êwiat∏a
i aktywuje fal´ Êwietlnà o d∏ugoÊci 670 nm. Sys-
tem „Sinuwave” jest obecnie zarejestrowany
w Kanadzie i przechodzi badania kliniczne
na Uniwersytecie w Montrealu.

MIÓD MANUKA
Miody Manuka znane sà ze swoich wyjàtko-

wych w∏aÊciwoÊci: dzia∏ajà antybakteryjnie, pozy-
tywnie wp∏ywajà na dzia∏anie uk∏adu pokarmo-
wego i immunologicznego. Ten gatunek miodu
powstaje z nektaru krzewów manuka rosnàcych
w Nowej Zelandii. èród∏em wyjàtkowych w∏aÊci-
woÊci miodu Manuka jest sk∏adnik o nazwie
methylglyoxal, który zosta∏ odkryty w 2006 roku
przez niemieckiego profesora Thomasa Henle.

Antybakteryjne w∏aÊciwoÊci miodu Manuka
zosta∏y zbadane w przypadku eradykacji bio-
filmów tworzonych przez najcz´Êciej wyst´pu-
jàce bakterie w PZZP: Staphylococcus aureus
i Haemophilus influenzae. W warunkach in vitro
oceniono skutecznoÊç dzia∏ania miodu na biofilm
utworzony przez bakterie Staphylococcus aureus
wra˝liwe na metycylin´ (MSSA), szczepy nie-
wra˝liwe na metycylin´ (MRSA) oraz bakterie
Pseudomonas aeruginosa. Stwierdzono wysokà
skutecznoÊç antybakteryjnà miodu Manuka
w redukcji masy biofilmu na badanych próbkach.
Produkt ten ma pochodzenie naturalne, jest nie-
toksyczny, skuteczny i niedrogi. Ta intrygujàca
obserwacja mo˝e prowadziç do nowego podej-
Êcia w leczeniu PZZP (Alandejani i in. 2009).
Obecnie dzia∏anie miodu testuje si´ na modelu
zwierz´cym na Uniwersytecie w Adelajdzie
w Australii.

LIPOSOMY
Liposomy to struktury majàce postaç p´che-

rzyków o wielkoÊci 0,01–1 µm. Powstajà samo-
istnie z fosfolipidów. P´cherzyki fosfolipidowe
sà wype∏nione wodà (lub roztworem wodnym)
i otoczone podwójnà warstwà lipidowà gruboÊci
oko∏o 5 mm. Otoczka liposomów jest zbudowa-
na analogicznie do b∏on biologicznych. We-
wnàtrz liposomów mo˝na umieszczaç roztwory
lub zawiesiny wodne ró˝nych substancji, w tym
tak˝e leków lub kwasów nukleinowych. Cecha ta

umo˝liwia stosowanie liposomów jako noÊników
leków. Znajdujà zastosowanie g∏ównie w prze-
myÊle farmaceutycznym i kosmetycznym, a tak-
˝e w badaniach naukowych jako model b∏ony
biologicznej. Modyfikowane liposomy, zawiera-
jàce w otoczce bia∏ka, antygeny lub inne sub-
stancje biologiczne mogà s∏u˝yç do projektowa-
nia leków dzia∏ajàcych wybiórczo na konkretnà
tkank´ (Kociubiƒska i Kozubek 2001).

Terapia z zastosowaniem liposomów trans-
portujàcych tlenek azotu (NO) w celu zniszczenia
struktury biofilmu jest obecnie w fazie badaƒ.
NO jest endogennà czàsteczkà wyst´pujàcà
w wysokim st´˝eniu w zatokach przynosowych
zdrowych ludzi. Posiada udowodnione dzia∏anie
przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciw-
grzybicze i usprawnia transport Êluzowo-rz´sko-
wy. U chorych na PZZP stwierdzono, ˝e st´˝enie
NO w zatokach jest bardzo niskie. U˝ycie zwiàz-
ków endogennych, takich jak NO, w terapii PZZP
mo˝e stworzyç bezpieczny i skuteczny model
leczenia przeciwbakteryjnego do stosowania miej-
scowego, jednoczeÊnie minimalizujàc dzia∏ania
niepo˝àdane, zarówno miejscowe, jak i ogólno-
ustrojowe.

Zosta∏ opracowany nowatorski sposób do-
starczenia NO do wn´trza zatok przynosowych
przy u˝yciu monoazotanu izosorbidu. Jest to lek
powszechnie u˝ywany w kardiologii w leczeniu
d∏awicy piersiowej, a jego mechanizm dzia∏ania
polega na uwalnianiu NO i rozszerzaniu naczyƒ
krwionoÊnych. W warunkach laboratoryjnych
stworzono zawiesin´ liposomów transportujàcych
monoazotan izosorbidu. Badano skutecznoÊç dzia-
∏ania przygotowanego preparatu na eradykacj´
biofilmu Staphylococcus aureus. Do badania
wykorzystano model zwierz´cy. Przep∏ukiwano
zatoki czo∏owe owcy roztworem liposomów
i stwierdzono silne dzia∏anie bakteriobójcze
na obecny na b∏onie Êluzowej biofilm. Wyniki
tego badania potwierdzajà bezpieczeƒstwo
i skutecznoÊç dzia∏ania liposomów jako donorów
NO i stanowià du˝y potencja∏ do dalszych badaƒ
w leczeniu chorych na PZZP (Jardeleza i in. 2015).

Odkrycie, ˝e bakterie mogà formowaç nie-
zwykle oporne na leczenie biofilmy jest wyzwa-
niem dla poszukiwania nowych i niestandardo-
wych terapii. Udowodnione miejscowe dzia∏anie
surfaktantu (szampon dzieci´cy), ciÊnieniowe
p∏ukanie zatok kwasem cytrynowym i zwiàzkami
powierzchniowo czynnymi, miejscowe stosowanie
antybiotyków (moksyfloksacyna i mupirocyna),
p∏ukanie miodem Manuka, terapia liposomalna
czy PDT wymaga dalszych badaƒ klinicznych
i jest obiecujàce w skutecznym leczeniu chorych
na PZZP z obecnym biofilmem.  ●
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GRZYBICA ZATOK PRZYNOSOWYCH
– WYZWANIE DLA WSPÓ¸CZESNEJ

FARMAKOTERAPII
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FUNGAL RHINOSINUSITIS 
– current pharmacotherapy

Fungal (rhino) sinusitis encompasses a wilde spec-
trum of pathological responses including invasive,
chronic and allergic disease. It is incompletely un-
derstood clinical entity that can be considered in all
patients with chronic rhinosinusitis. The most im-
mediate need regarding management is to establish
the roles of surgery and antifungal therapy. Non-in-
vasive disease requires surgical debridement and si-
nus ventilation. For invasive type, pharmacological
antifungal therapy is recommended to prevent re-
currence and further extension. Here we present
current antifungal therapy in different types of fun-
gal rhinosinusitis.

(Mag. ORL, 2017, 63, XVI, 87–93)

Key words:
fungal sinusitis, Aspergillus, invasive sinusitis, 
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Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) jest to przewlek∏y proces zapalny pogar-
szajàcy standard ˝ycia pacjentów i nara˝ajàcy
ich na konsekwencje socjoekonomiczne. W Sta-
nach Zjednoczonych wyst´powanie tego scho-
rzenia szacuje si´ na 16% doros∏ej populacji
(1 na 7 doros∏ych). W Polsce ocenia si´, ˝e oko∏o
15% populacji cierpi z powodu przewlek∏ego za-
palenia zatok przynosowych, a co drugi Polak
mia∏ przynajmniej jeden epizod ostrego zapale-
nia zatok przynosowych. Patogeneza schorzenia
pozostaje nadal nie w pe∏ni wyjaÊniona, ale w
ciàgu ostatnich dwóch dekad nastàpi∏a istotna
zmiana w podejÊciu do diagnostyki i leczenia
PZZP. To zaowocowa∏o opracowaniem konsensu-
su EPOS, a obecnie obowiàzuje jego trzecia edycja
z 2012 r.

Przewlek∏e zapalenie zatok to proces wielo-
czynnikowy, uwzgl´dniajàcy elementy Êrodowi-
skowe (zewn´trzne) oraz te zale˝ne od gospodarza
(wewn´trzne). Pomimo wieloletnich badaƒ ˝aden
nie zosta∏ definitywnie wskazany jako pierwszo-
planowy. PoÊród czynników zewn´trznych rola mi-
kroorganizmów w generowaniu PZZP zosta∏a
uznana za bardzo prawdopodobnà. Dlatego udzia∏
bakterii i grzybów po∏àczono z rozwojem PZZP, ale
natura tych interakcji nadal nie zosta∏a w pe∏ni po-
znana.

W ciàgu ostatnich lat zwraca si´ uwag´
na ekspozycj´ na grzyby i jej wp∏yw na zdrowie
cz∏owieka. Niekorzystne oddzia∏ywanie podkreÊla
si´ w powstawaniu procesu zapalnego, reakcji
nadwra˝liwoÊci, w dzia∏aniu toksycznym i dra˝-
niàcym wywo∏ywanym przez grzyby. Mniej jasny
jest wp∏yw na wystàpienie objawów ogólnoustro-
jowych, takich jak poczucie zm´czenia, nudnoÊci,
zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia im-
munologiczne i przypuszczalnie zespo∏y chorobo-
we, np. zespó∏ toksycznej pleÊni i zespó∏ dysregu-
lacji immunologicznej indukowany przez pleÊnie.



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY88

ROLA BIOFILMU
Biofilm jest samopowstajàcà spo∏ecznoÊcià

wielokomórkowà z∏o˝onà z drobnoustrojów. Ko-
mórki tworzàce biofilm wytwarzajà doÊç cienkà
polimerycznà macierz (ang. matrix), zawierajàcà
polisacharydy, kwasy nukleinowe i bia∏ka. Ma-
cierz ma okreÊlonà struktur´ i przylega do po-
wierzchni struktur organicznych i nieorganicz-
nych. Mo˝e zawieraç komórki grzybów i bakterii,
które komunikujà si´ ze sobà oraz wspó∏pracujà.
Bakterie bytujàce w biofilmie majà inne wzory
ekspresji genów, z tego powodu zwi´ksza si´
cz´stoÊç przenoszenia genów pomi´dzy bakte-
riami, co prawdopodobnie wp∏ywa na dostoso-
wywanie si´ tych drobnoustrojów do zmieniajà-
cych si´ warunków Êrodowiska i w zdecydowany
sposób utrudnia leczenie. Dlatego nie jest zasko-
czeniem w∏àczenie hipotezy biofilmu do etiopa-
togenezy PZZP. Sk∏ad biofilmu bakteryjnego
w PZZP, metody analizy i podejÊcie kliniczne zo-
sta∏y ju˝ doÊç dobrze scharakteryzowane. Ale
w znacznie mniejszym stopniu scharakteryzo-
wany jest biofilm grzybiczy. Biofilm wytwarza
wiele istotnych klinicznie gatunków grzybów:
Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Trichospo-
ron, Coccidioides oraz Pneumocystis. Szacuje
si´, ˝e u ponad po∏owy pacjentów z bioflmem
bakteryjnym o wielobakteryjnym sk∏adzie sà
stwierdzane tak˝e grzyby. Jednak˝e w tym
aspekcie okreÊlenie grzybów jako czynnika ini-
cjujàcego PZZP pozostaje nadal kontrowersyjne.

GRZYBICZE ZAPALENIE 
ZATOK PRZYNOSOWYCH

Zaka˝enia grzybicze u cz∏owieka i ich leczenie
stanowià coraz bardziej palàcy problem wspó∏-
czesnej medycyny w zwiàzku ze schorzeniami
uk∏adu immunologicznego upoÊledzajàcymi
odpornoÊç komórkowà, infekcjami HIV, trans-
plantacjami, schorzeniami nowotworowymi,
neutropenià, cukrzycà czy te˝ przewlek∏à stero-
idoterapià. Dobrze zdefiniowano kilka schorzeƒ,
które sà prowokowane lub nasilane przez pleÊnie
lub produkty ich metabolizmu. PoÊród nich silne
powiàzanie wykazano w przypadku niektórych
schorzeƒ infekcyjnych, aspergilozy oskrzelowo-
-p∏ucnej, alergicznego grzybiczego zapalenia za-
tok, zapalenia p∏uc z nadwra˝liwoÊci (ang. hyper-
sensitivity pneumonitis) i astmy oskrzelowej
(Pettigrew i in. 2010). Ju˝ w 1999 roku pojawi∏y
si´ sugestie w opracowaniach Mayo Clinic Pro-
ceedings, ˝e grzybicze zapalenie zatok mo˝e
wyst´powaç znacznie cz´Êciej ni˝ wczeÊniej
sàdzono, ale dane sà nieliczne i doÊç niespójne.
Ponikau i wspó∏pracownicy stwierdzili obecnoÊç
grzybów w pop∏uczynach zatokowych a˝ u 96%

pacjentów z PZZP. Biofilm zawierajàcy grzyby
i/lub bakterie stwierdza si´ u 80% pacjentów
z PZZP zakwalifikowanych do leczenia chirur-
gicznego. Szacuje si´ równie˝, ˝e zaka˝enie
o etiologii grzybiczej lub mieszanej (bakteryjno-
-grzybiczej) dotyczy tylko ok. 10% osób opero-
wanych z powodu PZZP. Pojedyncze badania
podkreÊlajà, ˝e u pacjentów z PZZP z polipami
nosa w biofilmie zawierajàcym Staphylococcus
aureus zawsze wyst´pujà grzyby. W badaniach
na owcach (model zapalenia zatok w po∏àczeniu
z biofilmem) wykazano, ˝e biofilm grzybiczy
wymaga obecnoÊci macierzy biofilmu Staphylo-
coccus aureus. Istnienie podobnej zale˝noÊci
u cz∏owieka wymaga jeszcze potwierdzenia. 

Grzybicze zapalenie b∏ony Êluzowej jamy
nosowej i zatok przynosowych (fungal rhinosi-
nusitis) obejmuje szerokà grup´ infekcji od zale-
dwie „dra˝niàcych” do schorzenia Êmiertelnego.
Kolonizacja grzybicza górnych i dolnych dróg
oddechowych jest zjawiskiem cz´stym, jako ˝e
spory grzybicze sà stale inhalowane przez zatoki
i p∏uca. Jednak kolonizacja jest stanem odr´b-
nym od infekcji i wi´kszoÊç osób z obecnà kolo-
nizacjà nie choruje z powodu infekcji grzybiczej.
Czasem w zwiàzku z kolonizacjà stwierdza si´
reakcj´ nadwra˝liwoÊci z rozwojem tzw. aler-
gicznego grzybiczego zapalenia zatok. Najcz´st-
szym kolonizatorem zatok przynosowych sà
grzyby rodzaju Aspergillus. Inne grzyby najcz´-
Êciej wywo∏ujàce zapalenie zatok to: Fusarium,
Mucorales (Mucor, Rhizopus), grzyby bogate
w melanin´ – grzyby ciemnopigmentowe (tzw.
czarne dro˝d˝e, ang. dematiaceous fungi). Grzyby
z rodzaju Candida zwykle nie wywo∏ujà grzybi-
czego zapalenia zatok, z wyjàtkiem pacjentów
z AIDS i pacjentów po transplantacji szpiku
(Drakos i in. 1993, Colmenero i in. 1990).

Na podstawie obrazu klinicznego wyró˝nia-
my dwie grupy grzybiczych zaka˝eƒ zatok: nie-
inwazyjne (alergiczne grzybicze zapalenie zatok
przynosowych, izolowany grzybniak zatok przy-
nosowych, tzw. kula grzybicza) oraz inwazyjne
(ostre grzybicze zapalenie zatok przynosowych,
przewlek∏e grzybicze zapalenie zatok przynoso-
wych). Ostre infekcje zwykle wywo∏ujà grzyby
z rodzaju Aspergillus i przedstawiciele podtypu
Mucormycotina (mukormykozy). ¸agodne, po-
woli rozwijajàce si´ przewlek∏e zapalenie zatok
przynosowych jest najcz´Êciej wywo∏ane przez
grzyby ciemnopigmentowe Bipolaris, Curvula-
ria, a tak˝e Alternaria spp., Aspergillus spp.,
Pseudallescheria boydii (znany tak˝e jako Scedo-
sporium apiospermum).
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NIEINWAZYJNE GRZYBICZE 
ZAPALENIE ZATOK

Alergiczne grzybicze zapalenie zatok przy-
nosowych. Jest to podtyp przewlek∏ego zapale-
nia zatok z nadreaktywnoÊcià na kolonizujàce
grzyby, z obecnoÊcià granulocytów kwasoch∏on-
nych i detekcjà IgE swoistych dla grzybów.
Obraz kliniczny jest charakterystyczny dla PZZP.

Grzybniak zatok (ang. fungus ball). W przy-
padku blokady ujÊç zatok przynosowych strz´pki
grzybni mogà formowaç zbità struktur´ nazywa-
nà kulà grzybiczà (Nicolai i in. 2009; Waitzman
i Brit 1994). Wyst´pujà wówczas objawy charak-
terystyczne dla przewlek∏ego zapalenia zatok
i z regu∏y dotyczà tylko jednej zatoki. W badaniu
tomograficznym zatok w obr´bie kuli grzybiczej
widoczne jest punktowe miejsce o g´stoÊci me-
talu. Mo˝e tak˝e wyst´powaç sklerotyzacja koÊci
w okolicy kuli. 

INWAZYJNE GRZYBICZE 
ZAPALENIE ZATOK 

Inwazyjne grzybicze zapalenie zatok jest
jednà z form infekcji, których cz´stoÊç w ostat-
nim czasie wzros∏a. Chocia˝ mo˝e wystàpiç u pa-
cjentów bez zaburzeƒ odpornoÊci w wi´kszoÊci
przypadków dotyczy jednak pacjentów z pewny-
mi postaciami obni˝enia odpornoÊci. Wyró˝nia-
my ostre i przewlek∏e inwazyjne grzybicze zapa-
lenie zatok (tab. I).

Ostre inwazyjne zapalenie zatok. Wyst´puje
u pacjentów z ci´˝kimi niedoborami odpornoÊci,
trwa od kilku dni do kilku tygodni i obejmuje
naczyniowà inwazj´ strz´pek pleÊni, co skutkuje
wystàpieniem tkankowych zawa∏ów. U pacjen-

tów z niewielkim upoÊledzeniem odpornoÊci
wyst´puje przewlek∏e inwazyjne grzybicze za-
palenie zatok. To powolny proces destrukcyjny
z typowym czasem trwania powy˝ej 12 tygodni,
histopatologicznie obserwuje si´ destrukcj´
tkankowà ze s∏abo nasilonà reakcjà zapalnà
(Chakrabarti i in. 2009).

U wielu pacjentów z inwazyjnym grzybi-
czym zapaleniem zatok wyst´puje w wywiadzie
przewlek∏e zapalenie zatok oraz nieprawid∏o-
woÊci anatomiczne lub ekspozycja na leki prze-
ciwbakteryjne, co predysponuje do kolonizacji
grzybiczej.

Najcz´stsze przyczyny obni˝enia odpornoÊci
u pacjentów z inwazyjnym grzybiczym zapa-
leniem zatok obejmujà: z∏oÊliwe schorzenia
hematologiczne, transplantacj´ komórek hema-
topoetycznych stem cell (przeszczep szpiku),
neutropeni´ indukowanà chemioterapià, trans-
plantacje narzàdów, zaawansowanà infekcj´ HIV,
cukrzyc´ oraz terapi´ glikokortykosteroidami po-
dawanymi ogólnie lub donosowo. 

Inwazja tkanek przyleg∏ych do zatok wyst´-
puje po ugruntowaniu si´ infekcji lokalnej.
AgresywnoÊç inwazji tkankowej mo˝e byç ró˝na
w zale˝noÊci od stanu immunologicznego gospo-
darza. Rozprzestrzenianie si´ infekcji poza zatoki
przynosowe nast´puje przez ciàg∏oÊç, ale mo˝e
tak˝e wystàpiç fungemia.

LECZENIE 
Terapia przeciwgrzybicza PZZP obejmuje re-

alizacje podstawowych zasad: rozpoznanie infekcji
grzybiczej (wywiad i badania kliniczne, badanie
mykologiczne i niekiedy histopatologiczne), rozpo-

Tabela I. Inwazyjne grzybicze zapalenia zatok

Typ inwazyjnego

grzybiczego zapalenia zatok Objawy Diagnostyka

Ostre grzybicze zapalenie zatok ● goràczka 
(u wi´kszoÊci pacjentów zmiany ● bóle twarzy
wielozatokowe z przewagà w obr´bie ● zatkanie nosa
zatok szcz´kowych i sitowych) ● krwawienie z nosa badanie endoskopowe:

● zaburzenia widzenia ● jama nosowa, jama ustna
● zaburzenia psychiczne ● biopsja zmienionych 
● cz´sto objawy infekcji chorobowo tkanek

poza obszarem ● TK zatok
zatok przynosowych ● MRI g∏owy

Przewlek∏e grzybicze zapalenie zatok
● typowe objawy przewlek∏ego 

zapalenia zatok
● powik∏ania: zaburzenia widzenia, 

zaburzenia neurologiczne
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Tabela II. Leczenie wst´pne ostrego inwazyjnego grzybiczego zapalenia zatok

Ostre inwazyjne grzybicze zapalenie zatok              Leczenie wst´pne

amfoterycyna B
postaç konwencjonalna: koloidalna mieszanina 
z dezoksycholanem sodu 0,7–1 mg/kg m.c./24 h

postaç liposomalna* .
do wlewu do˝ylnego 5 mg/kg m.c./24 h 

i.v 
2–3 mies.

worykonazol** 
i.v. – kilka dni dawka nasycajàca: 6 mg/kg co 12 h, 2 dawki

dawka podtrzymujàca: 4 mg/kg co 12 h

p.o. 200 mg co 12 h

kaspofungina*** dawka nasycajàca w pierwszym dniu: 70 mg/24 h
dawka podtrzymujàca: 50 mg

* preferuje si´ postaç liposomalnà: redukcja nefrotoksycznoÊci
** zaleca si´ utrzymanie st´˝enia leku w surowicy: > 1 µg/ml oraz < 5,5 µg/ ml; nie zaleca si´ podawania i.v. d∏u˝ej ni˝ 6 mies.
*** rekomendowana przez FDA do leczenia inwazyjnej aspergilozy

znanie i eliminacja czynników predysponujàcych
do rozwoju tego typu infekcji, odpowiedni dobór
leku, znajomoÊç zasad prowadzenia farmakotera-
pii, wspó∏praca z pacjentem, kontrola po zakoƒcze-
niu leczenia (analiza kliniczna i mykologiczna).
Izolacja grzybów oraz okreÊlenie gatunku grzyba
wywo∏ujàcego grzybicze zapalenie zatok jest wa-
runkiem rozpocz´cia terapii przeciwgrzybiczej.

Nieinwazyjne grzybicze zapalenie zatok
Alergiczne grzybicze zapalenie zatok przy-

nosowych. W przypadku tego typu zapalenia
zatok proces zapalny wià˝e si´ z reakcjà nad-
wra˝liwoÊci i w terapii rzadko stosuje si´ typowe
leczenie przeciwgrzybicze. Leczenie obejmuje
standardowe procedury rekomendowane przez
konsensusy EPOS i ARIA. Uwzgl´dniana jest im-
munoterapia skierowana na alergeny grzybicze.
Czasem postulowane jest stosowanie amfotery-
cyny B w postaci roztworów do miejscowego
przep∏ukiwania zatok, a w niektórych sytuacjach
zaleca si´ doustne podawanie itrakonazolu
(po operacji zatokowej: itrakonazol 200 mg/24 h
przez 3–6 miesi´cy z uwzgl´dnieniem kontroli
poziomu enzymów wàtrobowych).

Grzybniak zatoki. W leczeniu uwzgl´dnia si´
przede wszystkim procedury chirurgiczne w celu
skorygowania obstrukcji i usuni´cia mas grzybi-
czych. Nawrót grzybniaka po leczeniu chirurgicz-
nym nie jest cz´sty. KorzyÊci nie przynosi stosowa-
nie glikokortykosteroidów czy leków przeciwgrzy-

biczych i dlatego nie zaleca si´ wdra˝ania farmako-
terapii. Ca∏kowite operacyjne usuni´cie grzybniaka
pozwala uzyskaç pe∏ne wyleczenie.

Inwazyjne grzybicze zapalenie zatok
Ostre inwazyjne grzybicze zapalenie zatok.

Leczenie tego schorzenia jest trudne, poniewa˝
wi´kszoÊç pacjentów z tà postacià zapalenia ma
upoÊledzonà odpornoÊç. Wskaênik prze˝ycia ca∏-
kowitego jest niski, a prze˝ycie d∏ugoterminowe
skutkuje wystàpieniem powik∏aƒ pochodzenia
zatokowego oraz neuropatii ze strony nerwów
czaszkowych (Monroe i in. 2013). Wdro˝enie
intensywnej farmakoterapii jest istotne dla pro-
cesu wyleczenia.

Leczenie wst´pne (indukcja): terapia prze-
ciwgrzybicza empiryczna: amfoterycyna B (i.v.)
lub worykonazol (je˝eli wykluczono mucormyko-
z´) (tab. II). Ocen´ zasi´gu procesu zapalnego
przeprowadza si´ na podstawie badania TK lub
MRI. Zaleca si´, aby w trybie pilnym przeprowa-
dziç diagnostycznà biopsj´ oraz oczyszczenie za-
tok (Gillespie i O’Malley 2000; Süslü i in. 2009).

Jednym z najwa˝niejszych elementów lecze-
nia jest poprawa czynnoÊci uk∏adu immunologicz-
nego przez odstawienie leków immunosupresyj-
nych, regulacj´ zaburzeƒ metabolicznych, nadzór
nad schorzeniem podstawowym wywo∏ujàcym
upoÊledzenie odpornoÊci. Nadal niepewna pozo-
staje zasadnoÊç tlenoterapii w komorze hiperba-
rycznej.
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Tabela III. Leczenie doustne ostrego inwazyjnego grzybiczego zapalenia zatok

Ostre inwazyjne grzybicze zapalenie zatok      Leczenie doustne

pozakonazol* dawka nasycajàca: 300 mg co 12 h, pierwszy dzieƒ
(tabletki o przed∏u˝onym uwalnianiu) dawka kontynuacyjna: kontynuacja 300 mg/24 h

izawukonazol dawka nasycajàca: 200 mg co 8 h, 6 dawek (2 dni)
zaaprobowany przez FDA (marzec 2015 r.) dawka kontynuacyjna: 200 mg/24 h 
do leczenia inwazyjnej aspergilozy i mucormykozy; (rozpoczàç 12–24 h po dawce nasycajàcej)
akceptacja w Europie w paêdzierniku 2015 r.

* nie zaleca si´ stosowania doustnej zawiesiny ze wzgl´du na niskà biodost´pnoÊç i koniecznoÊç przyjmowania z pokarmami 
bogatymi w t∏uszcze dla zwi´kszenia wch∏aniania (www.uptodate.com).

Dodatkowo nale˝y uwzgl´dniç nast´pujàce
elementy terapii:

● leczenie worykonazolem i.v. powinno trwaç
kilka dni, po uzyskaniu dobrej odpowiedzi 
na leczenie mo˝na zmieniç na postaç p.o.,

● w leczeniu infekcji wywo∏anych przez Pseudal-
lescheria boydii (Scedosporium apiospermum)
wykorzystuje si´ worykonazol (P. boydii wy-
kazuje lekoopornoÊç w stosunku do amfote-
rycyny B),

● infekcje wywo∏ane przez Aspergillus spp.: 
lekiem z wyboru jest worykonazol z/bez 
leku z grupy echinokandyn (lekiem reko-
mendowanym przez FDA dla inwazyjnej 
aspergilozy jest kaspofungina). W inwazyj-
nej aspergilozie czas leczenia ustala si´ in-
dywidualnie; leczenie kaspofunginà nale˝y
zwykle kontynuowaç przez 7 dni po ustàpie-
niu objawów,

● w leczeniu infekcji wywo∏anych przez grzyby 
ciemnopigmentowe wykorzystuje si´ wory-
konazol.

U pacjentów, u których w leczeniu wst´pnym
wykorzystuje si´ lek polienowy, np. amfoterycyn´
B, czas trwania leczenia i.v. zale˝y od wydolnoÊci
uk∏adu immunologicznego pacjenta, zakresu chi-
rurgicznego oczyszczania zatok oraz odpowiedzi
na leczenie. Zaleca si´ kontynuacj´ leczenia i.v.
do momentu wystàpienia jednoznacznej klinicznej
odpowiedzi na leczenie i, je˝eli to mo˝liwe, zniwe-
lowania czynników zaburzajàcych odpornoÊç
(opanowanie neutropenii, minimalizacja dawki
glikokortykosteroidów lub ich wycofanie). Zwykle
leczenie trwa kilka tygodni, a pacjenci z ci´˝kim
niedoborem odpornoÊci i wolnà odpowiedzià
klinicznà na leczenie wymagajà terapii trwajàcej
2–3 miesiàce. Niekiedy infekcja grzybicza wywo∏a-
na jest przez dwa grzyby i wówczas amfoterycy-
na B jest lekiem z wyboru.

Leczenie doustne: po stwierdzeniu dobrej
odpowiedzi na stosowanie leków i.v. mo˝na

zamieniç na lek podawany p.o. W przypadku mu-
kormykozy zaleca si´ kontynuowanie leczenia
z u˝yciem pozakonazolu lub izawukonazolu (tab.
III).

Czas trwania leczenia okreÊla si´ na podsta-
wie nasilenia choroby podstawowej, szybkoÊci
ust´powania immunosupresji i odpowiedzi kli-
nicznej. 

Przewlek∏e inwazyjne grzybicze zapalenie
zatok. W leczeniu uwzgl´dnia si´ stosowanie
worykonazolu doustnie lub itrakonazolu (tab. IV).
Infekcje wywo∏ane przez Aspergillus, Scedospo-
rium oraz Fusarium spp. powinny byç leczone
z wykorzystaniem worykonazolu

LECZENIE PODTRZYMUJÑCE
Leczenie podtrzymujàce jest kontynuowane

zwykle przez 3–6 miesi´cy. U niektórych pacjen-
tów z utrzymujàcym si´ upoÊledzeniem odporno-
Êci leczenie trwa cale ̋ ycie. U pacjentów, u których
musi byç prowadzone leczenie immunosupresyjne
lub u pacjentów kwalifikowanych do przeszczepu
komórek hematopoetycznych leczenie przeciw-
grzybicze powinno byç kontynuowane, aby zmini-
malizowaç prawdopodobieƒstwo nawrotu inwa-
zyjnego grzybiczego zapalenia zatok.

Je˝eli w leczeniu supresyjnym przewlek∏ych
infekcji jest stosowany itrakonazol zaleca si´ sto-
sowanie roztworów doustnych i monitorowanie
st´˝enia leku we krwi w celu uzyskania pewno-
Êci, ˝e zosta∏ osiàgni´ty poziom terapeutyczny.
Zastosowanie tego leku w postaci roztworu
(przyj´cie na czczo) pozwala na osiàgniecie o 30%
wy˝szego st´˝enia leku we krwi w porównaniu
z postacià podawanà w kapsu∏kach. Nale˝y za-
wsze zwróciç uwag´ na mo˝liwoÊç wystàpienia
zaburzeƒ ˝o∏àdkowo-jelitowych. 

OPORNOÂå NA LEKI PRZECIWGRZYBICZE
Ârodowisko biofilmu grzybiczego jest bar-

dziej oporne na leki przciwgrzybicze ni˝ formy
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planktonowe. W niektórych przypadkach st´˝e-
nie leku przeciwgrzybiczego niezb´dne do era-
dykacji biofilmu ponadtysiàckrotnie przekracza
st´˝enie aktywne wobec hodowli planktonowej.
OpornoÊç na leki przciwgrzybicze zale˝y od za-
stosowanego leku oraz od gatunku grzyba. Me-
chanizmy opornoÊci biofilmu na leki zosta∏y naj-
lepiej scharakteryzowane w przypadku Candida
albicans oraz Aspergillus fumigatus. Biofilmy
wytworzone przez Candida albicans oraz Candida
parapsilosis sà wzgl´dnie oporne na flukonazol,

amfoterycyn´ B, nystatyn´, worykonazol. Biofilm
uformowany przez Aspergillus fumigatus jest
oporny na itrakonazol oraz w pewnym stopniu
na kaspofungin´. Natomiast biofilm uformowany
przez Cryptococcus wykazuje opornoÊç w stosun-
ku do flukonazolu i worykonazolu. Azole i amfote-
rycyna B sà nieskuteczne w leczeniu schorzeƒ
wywo∏anych przez biofilm Pneumocystis jiroveci.
Trichosporon asahii wykazuje zwi´kszonà opor-
noÊç na flukonazol, worykonazol, amfoterycyn´ B
oraz kaspofungin´. ●

Tabela IV. Leczenie przewlek∏ego inwazyjnego grzybiczego zapalenia zatok

Przewlek∏e inwazyjne 

grzybicze zapalenie zatok Leczenie doustne

worykonazol* dawka nasycajàca:

u chorych >= 40 kg m.c. 400 mg co 12 h, 
u chorych < 40 kg m.c. 200 mg co 12 h
dawka podtrzymujàca:

u chorych >= 40 kg m.c. 200 mg co 12 h, 
u chorych < 40 kg m.c. 100 mg co 12 h

itrakonazol** aspergiloza: 200 mg 1 x 24 h przez 2–5 mies.
kryptokokoza: 200 mg 1 x 24 h przez 2–12 mies.
u niektórych chorych z upoÊledzonà odpornoÊcià 
(z powodu neutropenii, AIDS, przeszczepienia narzàdu) 
dost´pnoÊç biologiczna itrakonazolu po podaniu p.o.
mo˝e byç zmniejszona – zachodzi potrzeba podwojenia dawki
w leczeniu ciàg∏ym stosuje si´ dawk´ 200 mg 1 x 24 h przez 3 mies.
grzybice uk∏adowe lub wieloogniskowe: 

aspergiloza: 200 mg 1 x 24 h przez 2–5 mies.; 
w przypadku ostrego przebiegu lub rozsianych zmian dawk´  
nale˝y zwi´kszyçdo 200 mg 2 x 24 h 

kandydoza: 100–200 mg 1 x 24 h przez 3 tyg.–7 mies.
kryptokokoza: 200 mg 1 x 24 h przez 2–12 mies.

* ∏atwo si´ wch∏ania z przewodu pokarmowego; wskazane monitorowanie st´˝enia leku we krwi ze wzgl´du na osobniczo 
uwarunkowane zmiany metabolizmu leku

** wskazane monitorowanie st´˝enia leku we krwi; s∏aba absorpcja leku w postaci kapsu∏ek; zaleca si´ stosowanie doustnych 
roztworów na czczo; dzia∏ania niepo˝àdane: zaburzenia ̋ o∏àdkowo-jelitowe 
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PROGNOZOWANIE WYNIKÓW
OPERACJI ENDOSKOPOWYCH 

ZATOK PRZYNOSOWYCH 
– CZYNNIKI ROKOWNICZE I MODELE PROGNOSTYCZNE 

dr med. Joanna Szaleniec, prof. dr hab. med. Pawe∏ Str´k

ENDOSCOPIC SINUS SURGERY RESULTS PREDICTION
– PROGNOSTIC FACTORS AND MODELS

Endoscopic sinus surgery is a highly effective method
of treatment for patients with chronic rhinosinusitis
(CRS) refractory to medical therapy. However, some
patients do not improve after surgery. The effect of
surgery seems to be predictable to a certain extent.
The risk factors that may affect the results of treat-
ment include: nasal polyposis, extent of sinus opaci-
fication in the CT scan, prior surgery, concomitant
diseases (asthma, allergy, aspirin intolerance, gastro-
esophageal reflux), age, gender and smoking. The
risk can be estimated with the aid of multidimensional
models, such as artificial neural networks that were
proven to provide up to 90% correct outcome prediction.

(Mag. ORL, 2017, 63, XVI, 94–99)
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Po up∏ywie trzech dziesi´cioleci od wdro˝e-
nia chirurgii endoskopowej zatok przynosowych
do praktyki klinicznej za truizm mo˝na uznaç
stwierdzenie, ˝e jest to wysoce skuteczna metoda
leczenia tych chorych z przewlek∏ym zapaleniem
zatok przynosowych (PZZP), u których nie udaje
si´ uzyskaç poprawy za pomocà farmakoterapii.
Odsetek pacjentów uzyskujàcych zmniejszenie
nasilenia dolegliwoÊci po zabiegu operacyjnym
jest bliski 90 (Lund 2001), a prawid∏owy obraz
w badaniu endoskopowym obserwuje si´ u oko∏o
70% operowanych chorych (Kim i in. 2005). Za-
uwa˝alna poprawa w odniesieniu do objawów
subiektywnych utrzymuje si´ na ogó∏ przez co
najmniej kilka lat po operacji (Hopkins i in. 2009).
Reoperacja w ciàgu 5 lat od pierwszego zabiegu
jest konieczna w oko∏o 10 do 20% przypadków
(Hopkins i in. 2009). Odsetek powa˝nych powi-
k∏aƒ waha si´ w granicach 1–1,5, choç w przy-
padku reoperacji mo˝e si´gaç nawet 7 (Fokkens
i in. 2012). WartoÊç chirurgii endoskopowej do-
brze ilustruje wynik jednego z badaƒ, w którym
a˝ 88% operowanych pacjentów uzna∏o, ̋ e pole-
ciliby tego rodzaju zabieg przyjacielowi cierpià-
cemu z powodu podobnych dolegliwoÊci (Cham-
bers i in. 1997). 

Mimo tych optymistycznych danych ka˝dy
klinicysta zdaje sobie spraw´, ˝e u niektórych
pacjentów poprawa po operacji jest niezadowa-
lajàca lub dochodzi nawet do nasilenia objawów.
Szczególnie istotna jest w zwiàzku z tym umie-
j´tnoÊç oszacowania szans na uzyskanie po˝àda-
nego wyniku ju˝ na etapie kwalifikacji do lecze-
nia operacyjnego.

Przeglàd literatury przedmiotu pozwoli∏
wskazaç liczne czynniki, które mogà wp∏ywaç
na skutecznoÊç operacji endoskopowej zatok przy-
nosowych. W artykule zestawiono najwa˝niejsze
spostrze˝enia poczynione przez ró˝nych autorów
w odniesieniu do poszczególnych czynników pro-
gnostycznych.
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szym prawdopodobieƒstwem b´dà wymagali
kolejnych reoperacji ni˝ chorzy operowani po raz
pierwszy (Wynn i in. 2004), wy˝sze jest u nich
równie˝ ryzyko powik∏aƒ (Bhattacharyya 2004).
Zagadnienie skutecznoÊci reoperacji po
wzgl´dem zmniejszania nasilenia objawów kli-
nicznych budzi jednak kontrowersje. Niektórzy
autorzy twierdzà, ˝e po zabiegu operacyjnym
dolegliwoÊci u osób reoperowanych sà bardziej
ucià˝liwe ni˝ u operowanych po raz pierwszy
(Sobol, Wright i Frenkiel 1998; Wang i in. 2002;
Smith i in. 2010), inne prace sugerujà jednak, ̋ e
nie stwierdza si´ istotnych ró˝nic mi´dzy tymi
grupami chorych pod warunkiem wdro˝enia od-
powiedniej farmakoterapii po zabiegu (Bhatta-
charyya 2004; Litvack i in. 2007).

ALERGIA
Do niedawna panowa∏o powszechne przeko-

nanie, ˝e alergia odgrywa bardzo istotnà rol´
w patomechanizmie PZZP. Jak si´ okazuje,
w Êwietle najnowszych badaƒ zwiàzek przyczy-
nowo-skutkowy mi´dzy tymi dwoma schorze-
niami nie jest tak oczywisty, jak si´ wczeÊniej
wydawa∏o (Fokkens i in. 2012). Równie˝ analizu-
jàc piÊmiennictwo dotyczàce badaƒ wp∏ywu
alergii na efekty leczenia operacyjnego chorych
z PZZP trudno wyciàgnàç jednoznaczne wnioski.
W cz´Êci prac stwierdzono gorsze wyniki po le-
czeniu operacyjnym z uzupe∏niajàcà farmakote-
rapià u osób z alergià (Dursun i in. 2003). Warto
wspomnieç, ˝e statystycznie istotny negatywny
wp∏yw alergii na wynik leczenia zanotowano
mi´dzy innymi w badaniu dotyczàcym wy∏àcznie
chorych z masywnymi polipami nosa (Wynn i
Har-El 2004). W tej grupie zaobserwowano
cz´stsze wyst´powanie wznowy polipów nosa
u chorych z alergià ni˝ u pacjentów bez alergii.
Z drugiej jednak strony w wielu innych doniesie-
niach nie potwierdzono wspomnianych obser-
wacji (Chambers i in. 1997; Smith i in. 2005).
Szczególnie istotne z klinicznego punktu widze-
nia wydaje si´ spostrze˝enie, ˝e zastosowanie
prawid∏owego pooperacyjnego leczenia farma-
kologicznego chorych z alergià istotnie poprawia
wyniki terapii (Ramadan i Hinerman 2006). Wy-
daje si´, ˝e jeÊli chorzy z alergià sà odpowiednio
leczeni, nie stwierdza si´ ˝adnych istotnych ró˝-
nic w zakresie efektów zabiegu endoskopowego
u osób z alergià i bez alergii (Kim i in. 2005).

ASTMA OSKRZELOWA
Liczne obserwacje dowodzà, ˝e schorzenia

górnych i dolnych dróg oddechowych bywajà
wzajemnie powiàzane (ang. united airway dise-
ase) (Gromek i Krzeski 2007; Jarvis i in. 2012).

POLIPY NOSA
ObecnoÊç polipów nosa jest powszechnie

uwa˝ana za negatywny czynnik prognostyczny.
U pacjentów z polipami nosa na ogó∏ stwierdza
si´ wi´ksze zaawansowanie zmian chorobowych
w przedoperacyjnym i pooperacyjnym badaniu
endoskopowym oraz w tomografii komputerowej
(TK), cz´Êciej te˝ zachodzi u nich potrzeba reope-
racji (Deal i Kountakis 2004; Kim i in. 2005; Poet-
ker, Mendolia-Loffredo i Smith 2007). Warto jed-
nak zauwa˝yç, ˝e prawid∏owoÊci dotyczàce wy-
ników badaƒ obiektywnych nie zawsze znajdujà
odzwierciedlenie w nasileniu objawów subiek-
tywnych. Przed operacjà chorzy z polipami nosa
paradoksalnie cz´sto zg∏aszajà mniejsze nasile-
nie objawów klinicznych (zw∏aszcza bólu g∏owy)
ni˝ chorzy bez polipów nosa, natomiast po zabie-
gu – porównywalnà lub nawet wi´kszà satysfak-
cj´ z przebytej operacji (Chambers i in. 1997;
Smith i in. 2005; Poetker Mendolia-Loffredo
i Smith 2007; Hopkins i in. 2009). 

NASILENIE ZMIAN 
W TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Analiza piÊmiennictwa dotyczàcego zale˝-
noÊci mi´dzy zaawansowaniem zmian w obrazie
TK a nasileniem objawów choroby nie daje pod-
staw do sformu∏owania jednoznacznych wnio-
sków. Cz´Êç autorów podaje, ̋ e rozleg∏oÊç zmian
w TK wcale nie koreluje z nasileniem objawów
PZZP lub ˝e korelacja ta jest bardzo s∏aba (Bon-
fils i in. 2005; Bradley i Kountakis 2005; Bhatta-
charyya 2006), podczas gdy inni dowodzà istnie-
nia statystycznie istotnych zale˝noÊci (Kennedy
1992; Marks i Shamsa 1997). Rozbie˝noÊci te
mogà wynikaç z faktu, ˝e w cytowanych pracach
stosowane sà ró˝ne skale oceny TK oraz niejedna-
kowe definicje sukcesu terapii. Chorzy, u których
w tomografii komputerowej stwierdzono du˝e
zaawansowanie zmian, cz´Êciej mogà wymagaç
wdra˝ania steroidoterapii ogólnej i antybiotykote-
rapii w okresie pooperacyjnym, rzadziej nato-
miast udaje si´ u nich uzyskaç ca∏kowicie prawi-
d∏owy obraz w badaniu endoskopowym. Wi´ksze
jest u nich równie˝ ryzyko koniecznoÊci reopera-
cji. Subiektywnie oceniane nasilenie objawów
PZPP po operacji wcale jednak nie okazuje si´
wi´ksze u tych chorych, u których przed opera-
cjà stwierdzono wi´ksze zaawansowanie proce-
su chorobowego (Kim i in. 2005; Sil, Mackay i
Rowe-Jones 2007; Fokkens i in. 2012). 

WCZEÂNIEJSZE 
LECZENIE OPERACYJNE

Praktyka kliniczna z ∏atwoÊcià pozwala za-
obserwowaç, ˝e pacjenci reoperowani z wi´k-
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Astma oskrzelowa cz´sto wspó∏istnieje z PZZP,
a w∏aÊciwe leczenie rynologiczne cz´sto pozy-
tywnie wp∏ywa równie˝ na przebieg astmy
(Dhong i in. 2001; Ragab i in. 2006; Proimos i in.
2010). Mimo to wyniki analiz dotyczàcych wp∏y-
wu wspó∏istnienia astmy oskrzelowej na wynik
leczenia operacyjnego chorych z PZZP nie sà
jednoznaczne. U pacjentów z astmà notowano
wi´ksze zaawansowanie zmian w TK wykonanej
przed zabiegiem oraz cz´stsze wyst´powanie
nieprawid∏owego obrazu b∏ony Êluzowej w przed-
operacyjnym badaniu endoskopowym ni˝ u po-
zosta∏ych chorych (Smith i in. 2005), jednak
wyniki zabiegu operacyjnego by∏y w obu gru-
pach podobne. Starannej oceny wp∏ywu astmy
na wyniki leczenia chorych z PZZP dokonali
Dejima i wspó∏pracownicy (Dejima i in. 2005).
Porównali oni dwie grupy chorych nieró˝niàce
si´ klinicznie pod ˝adnym wzgl´dem – z wyjàt-
kiem wspó∏wyst´powania astmy. W tym badaniu
u pacjentów z astmà zaobserwowano gorsze wy-
niki zabiegu operacyjnego zarówno w badaniu
endoskopowym, jak i w subiektywnej samooce-
nie pacjentów. W kilku pracach udokumento-
wano równie˝ wi´kszà cz´stoÊç nawrotu choro-
by po leczeniu operacyjnym u pacjentów z astmà
(Wynn i Har-El 2004; Mendelsohn i in. 2011). Ist-
niejà jednak publikacje, w których nie wykazano
istotnego statystycznie wp∏ywu wspó∏istnienia
astmy na wynik operacji endoskopowej zatok
(ESS) (Chambers i in. 1997; Gliklich i Metson
1997).

NADWRA˚LIWOÂå 
NA NIESTEROIDOWE LEKI

PRZECIWZAPALNE
W przeciwieƒstwie do omówionych wcze-

Êniej potencjalnych czynników predykcyjnych,
w przypadku nadwra˝liwoÊci na salicylany nie
ma ˝adnych wàtpliwoÊci co do jej niekorzystne-
go wp∏ywu na wyniki leczenia chorych z PZZP.
Wszystkie badania dotyczàce tego zagadnienia
potwierdzajà, ˝e pacjentów z tzw. astmà aspiry-
nowà niezmiennie charakteryzuje wi´ksze nasile-
nie objawów po operacji i gorsze wyniki w ocenie
endoskopowej. Chorzy ci równie˝ zdecydowanie
cz´Êciej wymagajà licznych reoperacji (Amar,
Frenkiel i Sobol 2000; Smith i in. 2005; Arcimo-
wicz 2007).

CHOROBA REFLUKSOWA
W ostatnich latach coraz wi´ksze zaintere-

sowanie budzi rola choroby refluksowej prze∏yku
(ang. gastroesophageal reflux disease – GERD)
w patogenezie PZZP. Dotyczy to zw∏aszcza tzw.
refluksu nadprze∏ykowego, w szczególnoÊci do no-

sogard∏a i jamy nosowej (ang. nasopharyngeal
reflux – NPR). Zauwa˝ono, ˝e w grupie pacjen-
tów prezentujàcych objawy sugerujàce GERD
wyniki leczenia operacyjnego PZZP okazujà si´
istotnie gorsze (Chambers i in. 1997; Nieckarz
i in. 2013).

W pracy DelGaudio i wspó∏pracowników wyka-
zano, ˝e u chorych, u których objawy PZZP utrzy-
mywa∏y si´ uporczywie po operacji endoskopowej
zatok, stwierdzano zarówno wi´ksze nasilenie
objawów refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego, jak
i wyniki pH-metrii potwierdzajàce NPR (DelGau-
dio 2005). 

WIEK I P¸Eå
Efekty ESS u pacjentów po 65. roku ˝ycia

cz´sto okazujà si´ lepsze ni˝ u osób m∏odszych
zarówno w odniesieniu do samooceny objawów
(Jiang i Hsu 2001), jak i wyników pooperacyjne-
go badania endoskopowego (Lee i Lee 2007; Sil
Mackay i Rowe-Jones 2007). U pacjentów star-
szych wy˝sze jest jednak ryzyko powik∏aƒ po-
operacyjnych ni˝ u osób m∏odych (Ramadan
i VanMetre 2004).

Jedynie nieliczne badania sugerujà istnienie
zale˝noÊci efektu ESS od p∏ci. Ró˝nice mi´dzy
kobietami a m´˝czyznami dotyczà raczej samo-
oceny objawów ni˝ wyników badaƒ obiektyw-
nych: wed∏ug niektórych autorów kobiety podajà
wi´ksze nasilenie objawów przed i po operacji,
ni˝szà jakoÊç ˝ycia oraz mniejszà popraw´ po le-
czeniu ni˝ m´˝czyêni (Baumann i in. 2007;
Smith i in. 2005).

PALENIE TYTONIU
Szkodliwy wp∏yw palenia tytoniu na funk-

cjonowanie b∏ony Êluzowej dróg oddechowych
jest dobrze udokumentowany. W zwiàzku z tym
mo˝na by przypuszczaç, ˝e negatywny skutek
palenia na wynik leczenia chorych z PZZP powi-
nien byç ∏atwy do wykazania. Jak si´ okazuje,
zale˝noÊç ta nie jest ca∏kowicie jednoznaczna.
W kilku pracach opisano rzeczywiÊcie negatyw-
ny wp∏yw palenia na wyniki ESS (Sobol, Wright i
Frenkiel 1998; Briggs i in. 2004; Krzeski i in.
2011). Gorsze wyniki w ocenie endoskopowej
stwierdzano nawet u dzieci nara˝onych na bier-
ne palenie w Êrodowisku domowym (Kim i in.
2005). W wi´kszoÊci prac dotyczàcych omawia-
nej tematyki nie stwierdzono jednak istotnych
statystycznie ró˝nic mi´dzy osobami palàcymi
i niepalàcymi ani w badaniu endoskopowym i to-
mografii TK, ani w subiektywnie ocenianym
nasileniu objawów choroby (Smith i in. 2005,
Rudmik, Mace i Smith 2011). W jednym z badaƒ
stwierdzono nawet wi´kszà subiektywnà popraw´
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bezpoÊrednio po leczeniu operacyjnym u osób
palàcych ni˝ u niepalàcych (Das i in. 2007), jak-
kolwiek ró˝nica ta nie utrzymywa∏a si´ w trakcie
4-letniej obserwacji po zabiegu (Das i in. 2009).

EOZYNOFILIA 
OBWODOWA I TKANKOWA

Eozynofilowy charakter nacieków mo˝e byç
negatywnym czynnikiem prognostycznym w lecze-
niu operacyjnym chorych z PZZP. Podwy˝szona
eozynofilia obwodowa oraz eozynofilowy cha-
rakter nacieków zapalnych w b∏onie Êluzowej
zatok przynosowych zwiàzany by∏ z wi´kszà cz´-
stoÊcià nawrotów PZZP w ciàgu 5-letniego okresu
obserwacji m.in. w badaniu Matsuwaki i wspó∏-
pracowników (Matsuwaki i in. 2008). Podobnà za-
le˝noÊç mi´dzy g´stoÊcià nacieku eozynofili
w polipach nosa a ryzykiem wznowy potwier-
dzili równie˝ Tosun i wspó∏pracownicy (Tosun
i in. 2010).

RELACJA MI¢DZY NASILENIEM
DOLEGLIWOÂCI PRZED I PO ZABIEGU
Jedynie nieliczni badacze koncentrowali

uwag´ na zale˝noÊciach mi´dzy subiektywnà
samoocenà objawów dokonywanà przez chorych
przed operacjà, a wynikami leczenia operacyj-
nego. Jak si´ okazuje, nasilenie poszczególnych
dolegliwoÊci po zabiegu operacyjnym jest na ogó∏
tym wi´ksze, im bardziej uporczywe by∏y one
przed leczeniem (Wang i in. 2002). Oznacza to,
˝e u pacjentów zg∏aszajàcych na przyk∏ad bardzo
dokuczliwe bóle g∏owy lub sp∏ywanie wydzieliny
po tylnej Êcianie gard∏a po operacji mo˝na si´ spo-
dziewaç poprawy, ale dolegliwoÊci te nadal mogà
dominowaç w obrazie klinicznym choroby.

WIELOWYMIAROWE 
MODELE PREDYKCYJNE

Przeglàd dost´pnego piÊmiennictwa wyraê-
nie wykazuje, ˝e wynik leczenia chorych z PZZP
u ka˝dego z nich indywidualnie zale˝y od wza-
jemnych relacji wielu dzia∏ajàcych równoczeÊnie
czynników. Aby dokonaç kompleksowej oceny
rokowania u konkretnego pacjenta, trzeba wziàç
pod uwag´ zarówno wyniki przedoperacyjnego
badania endoskopowego i TK, jak i wywiad doty-
czàcy przebytych operacji i chorób towarzyszà-
cych. Tego rodzaju analizy lekarz dokonuje
na ogó∏ w pewnym stopniu intuicyjnie, kierujàc
si´ znajomoÊcià literatury oraz w∏asnym do-
Êwiadczeniem.

Obiektywizacja predykcji jest mo˝liwa dzi´ki
zastosowaniu odpowiednich modeli matematycz-
nych, które pozwalajà oszacowaç szanse powodze-
nia operacji na podstawie danych dotyczàcych

wyników leczenia pacjentów operowanych w prze-
sz∏oÊci. Jak si´ okazuje, budowa tego rodzaju
narz´dzi bardzo rzadko bywa tematem prac ba-
dawczych. Wi´kszoÊç autorów rozwa˝a wp∏yw po-
szczególnych czynników rokowniczych oddzielnie
od pozosta∏ych, a tego rodzaju spojrzenie na z∏o˝o-
ny problem rokowania w przewlek∏ym zapaleniu
zatok jest zdecydowanie niepe∏ne. Modele regre-
syjne czy model proporcjonalnego hazardu Coxa
bywajà natomiast u˝ywane raczej do identyfikacji
i oceny wp∏ywu poszczególnych czynników ryzyka
na przebieg choroby ni˝ do celów prognostycznych
(Albu i in. 2004; Litvack i in. 2008; Hopkins i in.
2009; Albu i Baciut 2010; Smith i in. 2010; Seda-
ghat i Bhattacharyya 2012).

Opisane w dost´pnym piÊmiennictwie mo-
dele budowane z za∏o˝eniem potencjalnej roli
predykcyjnej sà bardzo nieliczne. Sil, Mackay
i Rowe-Jones opracowali model regresyjny s∏u-
˝àcy do przewidywania, którzy z operowanych
pacjentów w ciàgu 5 lat po ESS mogà wymagaç
intensyfikacji leczenia farmakologicznego z po-
wodu nawrotu dolegliwoÊci o intensywnoÊci
podobnej jak przed operacjà (Sil, Mackay, Rowe-
-Jones 2007). Podstaw´ predykcji stanowi∏y
dwie zmienne: nasilenie zmian w TK i wielkoÊç
polipów nosa. Prawdopodobieƒstwo prawid∏o-
wej prognozy dla grupy badanej wynosi∏o 81,7%.
Katotomichelakis z zespo∏em (Katotomichelakis
i in. 2010) pos∏u˝yli si´ wieloczynnikowà regre-
sjà liniowà i regresjà logistycznà do przewidy-
wania wyników operacji zatok w odniesieniu
do funkcji w´chu. Prawid∏owych predykcji uda∏o
si´ dokonaç u 70–76% pacjentów.

W Klinice Otolaryngologii w Krakowie prze-
prowadzono badania dotyczàce mo˝liwoÊci za-
stosowania sztucznych sieci neuronowych jako
wieloczynnikowych modeli pozwalajàcych prze-
widywaç wyniki operacji chorych z przewlek∏ym
zapaleniem zatok przynosowych (Szaleniec i in.
2014). Jako potencjalne zmienne wejÊciowe bra-
no pod uwag´ liczne czynniki prognostyczne
(obecnoÊç polipów nosa, skrzywienia przegrody
nosa, wyniki TK przed operacjà, obecnoÊç chorób
towarzyszàcych, przebyte procedury operacyjne,
a tak˝e – co istotne – przedoperacyjne nasilenie
objawów zg∏aszane przez chorych). Zadaniem
modeli by∏o przewidywanie, czy operacja dopro-
wadzi do zauwa˝alnego zmniejszenia dolegliwo-
Êci zwiàzanych z PZZP. Co istotne, do predykcji
niezb´dne by∏y jedynie dane pochodzàce z ruty-
nowej diagnostyki przedoperacyjnej, co zwi´k-
sza szans´ na praktyczne wykorzystanie modeli
w warunkach klinicznych. W trakcie prac
nad optymalizacjà modeli zauwa˝ono ponadto,
˝e bardzo istotne dla oceny rokowania by∏y dane
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dotyczàce samooceny objawów dokonanej przez
pacjenta przed operacjà. Najlepsza z uzyskanych
sieci neuronowych by∏a w stanie prawid∏owo
z wyprzedzeniem przewidzieç wynik zabiegu
u 90% pacjentów, wykazujàc czu∏oÊç 93% i swo-
istoÊç 86% w odniesieniu do przewidywania
zmniejszenia nasilenia objawów choroby na sku-
tek operacji endoskopowej. Nale˝y zaznaczyç, ˝e
model neuronowy pozwala dokonywaç oceny ro-
kowania u ka˝dego z pacjentów indywidualnie,
dzi´ki czemu mo˝e byç wykorzystywany jako na-
rz´dzie wspomagajàce prawid∏owà kwalifikacj´
chorych z PZZP do leczenia operacyjnego.

PODSUMOWANIE
Lekarz kwalifikujàcy pacjentów do operacji

endoskopowych zatok przynosowych powinien
zdawaç sobie spraw´ z faktu, ˝e skutecznoÊç te-
go rodzaju leczenia jest bardzo wysoka, jednak
mo˝e nie byç jednakowa u wszystkich chorych.
ZnajomoÊç czynników ryzyka niepowodzenia
operacji jest istotna przy podejmowaniu decyzji
o zabiegu, a modele prognostyczne – w tym wie-
lowymiarowe modele wykorzystujàce sztuczne
sieci neuronowe – mogà pomóc zobiektywizo-
waç intuicyjnie dokonanà ocen´ rokowania.  ●
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