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OSTRE ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH
W ÂWIETLE WYTYCZNYCH EPOS 2020

Ryc. 1. Postacie kliniczne ostrego zapalenia zatok 
przynosowych

Infekcje górnych dróg oddechowych sà cz´-
stymi schorzeniami, z którymi pacjenci zg∏asza-
jà si´ do lekarzy rodzinnych i farmaceutów. 

Ostre zapalenie zatok przynosowych (OZZP)
u doros∏ych jest definiowane jako nag∏e wystà-
pienie 2 lub wi´cej objawów, z których jednym
powinna byç niedro˝noÊç nosa lub wydzielina
z nosa (katar przedni/tylny); ± ból/uczucie roz-
pierania twarzy; ± upoÊledzenie/utrata w´chu
przez < 12 tygodni.

EPOS 2020 definiuje 3 postacie ostrego za-
palenia zatok (ryc. 1): 

● ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej 
nosa i zatok przynosowych, OZZP (ang. acute
viral rhinosinusitis, ARS), nazywane równie˝
przezi´bieniem (ang. common cold); 

● ostre powirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej
nosa i zatok przynosowych, powirusowe 
OZZP (ang. acute post-viral rhinosinusitis);

● ostre bakteryjne zapalenie zatok, OBZZP 
(ang. acute bacterial rhinosinusitis, ABRS).

Kryteria rozpoznania zostanà omówione
w dalszej cz´Êci opracowania.

EPIDEMIOLOGIA

Ostre zapalenie zatok przynosowych (OZZP)
(ang. acute rhinosinusitis, ARS) jest powszech-
nie stwierdzanym schorzeniem [2], jednak doÊç
trudno jest oszacowaç cz´stoÊç jego wyst´powa-
nia – choroba ma ∏agodny przebieg i samoogra-
niczajàcy si´ charakter, z tego wzgl´du nie wszy-
scy pacjenci szukajà pomocy lekarskiej. Uwa˝a
si´, ˝e osoby doros∏e cierpià na od 2 do 5 epizo-
dów OZZP lub przezi´bienia w ciàgu roku,
a dzieci w wieku szkolnym na od 7 do 10 epizo-
dów [3]. W badaniu przeprowadzonym w 3 mia-
stach holenderskich, wykorzystujàcym kwestio-
nariusz Ga2LEN, cz´stoÊç wyst´powania obja-
wów wskazujàcych na powirusowe/bakteryjne
OZZP wynosi∏a 18% (17–21%) [4]. Szacuje si´, ˝e
ok. 0,5–2% wirusowych infekcji górnych dróg
oddechowych wik∏a si´ nadka˝eniem bakteryj-
nym [2, 5, 6].

W przypadku wystàpienia ostrego bakteryj-
nego zapalenia zatok przynosowych nale˝y za∏o-
˝yç, ˝e jest to powik∏anie (po)wirusowego zapa-
lenia b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych.
W niedawno opublikowanym przeglàdzie opisa-
no zbiór czynników, które zwi´kszajà prawdopo-
dobieƒstwo takiego przebiegu (tab. I).

Wa˝ne jest zrozumienie naturalnego prze-
biegu OZZP i spektrum objawów, które mu towa-
rzyszà (ryc. 2). Mo˝na zauwa˝yç, ˝e wi´kszoÊç
objawów ust´puje do 7 dnia, jednak wydzielina
z nosa i kaszel mogà utrzymywaç si´ przez
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Niniejszy tekst zosta∏ opracowany na podstawie Europejskich Wytycznych na Temat Zapalenia Zatok
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b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych (OZZP).

This text elaborates on the European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020
(EPOS 2020), guidelines by Fokkens W.J., Lund V.J., Hopkins C. et al., published in February 2020 in  the
journal „Rhinology” [1]. We present the highlights on epidemiology, pathophysiology, diagnosis, and
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kolejne 3 lub 4 dni. Wi´kszoÊç objawów ust´puje
do 5 dnia i w∏aÊciwie niemo˝liwe jest rozró˝-
nienie mi´dzy zaka˝eniem bakteryjnym i nie-
bakteryjnym przed up∏ywem tego czasu. Praw-
dopodobieƒstwo etiologii bakteryjnej wzrasta,
je˝eli objawy nasilajà si´ po 5 dniu [7]. Jednak˝e
niektóre wytyczne sugerujà, ˝e objawy powinny
trwaç d∏u˝ej, zanim zacznie si´ podejrzewaç
etiologi´ bakteryjnà [8]. Pewne jest, ̋ e bakteryjne
zapalenie zatok jest diagnozowane zbyt cz´sto,
czemu towarzyszy niepotrzebnie zlecanie badaƒ
diagnostycznych i antybiotykoterapii. Nawet
60% pacjentów otrzymuje kurs antybiotyków
w pierwszej dobie zaka˝enia [9–12]. Co wi´cej,
wczesne podawanie antybiotyków wydaje si´
mieç niewielki lub ̋ aden wp∏yw na rozwój powi-
k∏aƒ OZZP [13–15].

Nawracajàce ostre zapalenie nosa i zatok
przynosowych (ang. recurrent acute rhinosinu-
sitis, RARS) definiowane jest jako ≥ 4 epizody
w ciàgu roku przerwanymi okresami wolnymi
od objawów [8, 16–18]. Ka˝dy epizod musi spe∏niaç
kryteria ostrego powirusowego lub bakteryjne-
go zapalenia b∏ony Êluzowej nosa. To, czy RARS
nale˝y uznaç za postaç OZZP czy PZZP, wymaga
dalszej dyskusji. W wi´kszoÊci przypadków brak
jest zmian w badaniu endoskopowym, a tomo-
grafia komputerowa zatok nie wykazuje ̋ adnych
znaczàcych zgrubieƒ b∏ony Êluzowej [19]. Autorzy
EPOS 2020 zalecajà, aby przed rozwa˝eniem
rozpoznania RARS mieç co najmniej jedno po-
twierdzone rozpoznanie powirusowego OZZP
za pomocà badania endoskopowego i/lub tomo-
grafii komputerowej. 

Tabela I. Czynniki predysponujàce do ostrego bakteryjnego zapalenia zatok przynosowych 

Stomatologiczne: infekcje i zabiegi stomatologiczne

Jatrogenne: operacje zatok, zg∏´bniki nosowo-˝o∏àdkowe, tamponada nosa, wentylacja mechaniczna

Niedobór odpornoÊci: zaka˝enie ludzkim wirusem niedoboru odpornoÊci, niedobory immunoglobulin

UpoÊledzenie ruchliwoÊci rz´sek: palenie tytoniu, mukowiscydoza, zespó∏ Kartagenera, 
zespó∏ nieruchomych rz´sek

Niedro˝noÊç mechaniczna: skrzywiona przegroda nosowa, polipy nosa, przerost ma∏˝owin Êrodkowych, 
guz, uraz, cia∏o obce, ziarniniakowatoÊç z zapaleniem naczyƒ (dawniej ziarniniakowatoÊç Wegenera) 

Obrz´k b∏ony Êluzowej: poprzedzajàcy wirusowà infekcj´ górnych dróg oddechowych, 
alergiczny nie˝yt nosa, naczynioruchowy nie˝yt nosa

Ryc. 2. Objawy przezi´bienia

Dni choroby
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CZYNNIKI PREDYSPONUJÑCE DO OZZP

Wydaje si´, ˝e istnieje wiele czynników,
które wp∏ywajà na wystàpienie OZZP, i jest
prawdopodobne, ˝e u wielu osób cierpiàcych
na OZZP wyst´puje wi´cej ni˝ jeden czynnik.
W badaniu kwestionariuszowym przeprowa-
dzonym w Holandii czynnikami, które predyspo-
nowa∏y do zwi´kszenia prawdopodobieƒstwa
wystàpienia OZZP, by∏y: PZZP (jeÊli rozpoznanie
by∏o postawione przez lekarza), alergiczny nie-
˝yt nosa, p∏eç ˝eƒska, atopowe zapalenie skóry,
sw´dzàca wysypka i palenie tytoniu. Czynnikiem
ochronnym by∏ starszy wiek.

Rasa kaukaska mo˝e byç zarówno czynni-
kiem predysponujàcym [4], jak i ochronnym [20].
Istnieje ma∏o dowodów naukowych potwierdza-
jàcych obecnoÊç czynników predysponujàcych
do wystàpienia nawracajàcego OZZP [21], chocia˝
wydaje si´, ˝e wi´kszoÊç epizodów jest nast´p-
stwem wirusowego OZZP, a niektórzy pacjenci
majà obni˝onà odpornoÊç [22, 23], g∏ównie niedobór
IgA i pospolity zmienny niedobór odpornoÊci [24–26].

CZYNNIKI ÂRODOWISKOWE 
Ostre zapalenie zatok przynosowych wyst´-

puje sezonowo, co oczywiÊcie nie jest nowà in-
formacjà, a raczej wiedzà powszechnà – ostre
infekcje wirusowe sà najcz´stszà przyczynà za-
ka˝eƒ górnych dróg oddechowych, w tym ostre-
go zapalenia b∏ony Êluzowej nosa i zatok przyno-
sowych [27]. Ze wzgl´du na post´pujàce zmiany
klimatu mo˝emy si´ jednak spodziewaç, ˝e
zmienne wzorce pogodowe mogà mieç wp∏yw
na wiele zidentyfikowanych ju˝ czynników pre-
dysponujàcych [28, 29]. Neumark i wspó∏pracowni-
cy odnotowali sezonowà zmiennoÊç wskaênika
zachorowalnoÊci na zapalenie b∏ony Êluzowej
nosa i zatok od 1999 do 2005 roku, ze zwi´kszonà
zachorowalnoÊcià w pierwszym kwartale ka˝de-
go roku [30]. W przypadku ostrych chorób uk∏adu
oddechowego w latach 2000–2003 van Gagel-
donk-Lafeber i wspó∏pracownicy zaobserwowali
podobne trendy sezonowe jak Neumark [31]. Po-
nadto w porównaniu z okresem od lipca do wrze-
Ênia stwierdzili, ˝e wzgl´dne ryzyko zachoro-
wania na ostrà chorob´ uk∏adu oddechowego
wynosi∏o 2,9 w okresie od stycznia do marca,
1,8 w okresie od paêdziernika do grudnia
i 1,4 w okresie od kwietnia do czerwca. Z kolei
Babar-Craig i wspó∏pracownicy wykazali, ˝e
69% pacjentów z OZZP zosta∏o skonsultowa-
nych w miesiàcach zimowych, od listopada
do kwietnia [13]. Podobne prawid∏owoÊci odnoto-
wano w ostrych zaostrzeniach PZZP [32] i infek-
cjach górnych dróg oddechowych [33]. Nara˝enie

na zanieczyszczenie powietrza [34–36], substancje
dra˝niàce stosowane podczas przygotowywania
produktów farmaceutycznych [37], w trakcie wyko-
nywania kserokopii [38] oraz dym z po˝arów lasów
[39] wiàza∏y si´ ze zwi´kszeniem cz´stoÊci wyst´-
powania objawów OZZP. Istotne znaczenie
w sezonowoÊci OZZP ma obecnoÊç PZZP, która
wydaje si´ predysponowaç do OZZP szczególnie
w miesiàcach zimowych, podczas gdy OZZP
u osób bez PZZP wyst´puje cz´Êciej w miesià-
cach wiosennych [40].W przeglàdzie literatury do-
konanym przez De Sario z zespo∏em opisano,
w jaki sposób zmieniajàcy si´ klimat, zanieczysz-
czenia zewn´trzne, temperatura, po˝ary i burze
pustynne mogà dzia∏aç synergistycznie, stano-
wiàc wyzwanie dla osób cierpiàcych na choroby
uk∏adu oddechowego [29].

UWARUNKOWANIA ANATOMICZNE 
Nieprawid∏owoÊci w badaniach radiologicz-

nych sà cz´sto obserwowane w zdrowej popula-
cji. Dwa ostatnie badania, jedno w Japonii,
a drugie w Holandii, dotyczàce badaƒ radiolo-
gicznych w zdrowych populacjach wykaza∏y
znaczny odsetek przypadków, które mogà byç
b∏´dnie interpretowane jako nieprawid∏owoÊci
wskazujàce na OZZP lub PZZP. Badanie holender-
skie ujawni∏o, ˝e u 43% populacji mo˝na zaobser-
wowaç nieprawid∏owoÊci (LM > 0), a u 14%
stwierdzono wynik LM ≥ 4, co wskazywa∏o
na OZZP lub PZZP [41]. Badanie japoƒskie dotyczy∏o
populacji osób starszych i zidentyfikowa∏o odpo-
wiednio 17% osób z LM > 0 i 7,4% z LM ≥ 4 [42]. Su-
geruje si´, ˝e zmiany anatomiczne majà wi´ksze
znaczenie jako czynnik predysponujàcy u pacjen-
tów z nawracajàcym OZZP [19, 43–45], przy czym naj-
cz´Êciej wymienia si´ komórki Hallera i concha
bullosa. W niewielkim retrospektywnym badaniu
porównano badania CT u pacjentów z nawracajà-
cym OZZP w porównaniu z grupà kontrolnà; wynik
LM wynosi∏ 2,25 w grupie badanej i 1,27 w grupie
kontrolnej, co wiàza∏o si´ przede wszystkim
z obecnoÊcià komórek Hallera [44].

INFEKCJE Z¢BOPOCHODNE
U pacjentów z (nawracajàcym) ostrym zapa-

leniem zatok przynosowych nale˝y rozwa˝yç
z´bopochodne êród∏a zaka˝eƒ. Infekcje z´bopo-
chodne powodujàce ostre zapalenie zatok szcz´-
kowych sà opisywane w literaturze. Bomeli
i wspó∏pracownicy podajà, ̋ e przetoka (ang. oro-
antral fistula) ustnozatokowa i choroby przyz´-
bia oraz dodatkowo wystajàcy korzeƒ z´ba lub
ropieƒ oko∏owierzcho∏kowy sà êród∏em ostrego
zapalenia zatok szcz´kowych [46]. Co wi´cej,
wykazali oni, ˝e im wi´kszy stopieƒ zm´tnienia
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p∏ynu i pogrubienia b∏ony Êluzowej, tym wi´ksze
prawdopodobieƒstwo infekcji z´bopochodnej.
W badaniu radiologicznym z zastosowaniem to-
mografii komputerowej (CT) zatok szcz´kowych
u starszych pacjentów z obecnym uz´bieniem
oraz pacjentów bezz´bnych Mathew i wspó∏pra-
cownicy odnotowali zwi´kszonà cz´stoÊç wyst´-
powania zgrubieƒ b∏ony Êluzowej i torbieli
Êluzowych u pacjentów z uz´bieniem w porów-
naniu z grupà kontrolnà pacjentów bezz´bnych,
jednak wi´kszoÊç znalezionych nieprawid∏o-
woÊci mo˝na uznaç za przewlek∏e [47]. Ostatnia
retrospektywna analiza przeprowadzona w Fin-
landii sugeruje, ˝e oko∏o 15% OZZP mo˝e mieç
charakter z´bopochodny [48].

ALERGIE
Wydaje si´, ˝e niewiele przemawia za obec-

noÊcià alergicznego nie˝ytu nosa (ANN) jako
czynnika ryzyka rozwoju OZZP. Rola alergii
w OZZP jest przedmiotem wielu debat, a w lite-
raturze mo˝na znaleêç zarówno dane potwier-
dzajàce, jak i kwestionujàce znaczenie alergii
jako czynnika predysponujàcego do wystàpienia
OZZP [49]. Schatz i wspó∏pracownicy stwierdzili,
˝e prawdopodobieƒstwo wystàpienia epizodu
OZZP by∏o 4,4 razy wi´ksze u pacjentów z nie˝ytem
nosa ni˝ u zdrowych osób z grupy kontrolnej [50].
Znacznà przeszkodà w prowadzeniu badaƒ jest
wysoka cz´stoÊç wyst´powania alergii, wyno-
szàca ok. 30% w zale˝noÊci od lokalizacji w po-
pulacji na ca∏ym Êwiecie [51–55]. W 1989 roku Savo-
lainen poda∏, ˝e 25% z 224 pacjentów z ostrym
zapaleniem zatok szcz´kowych mia∏o alergi´, co
zosta∏o potwierdzone kwestionariuszem alergo-
logicznym, testami skórnymi i wymazami z nosa,
a kolejne 6,5% pacjentów mia∏o prawdopodobnà
alergi´ [56]. Jednak˝e, po porównaniu pacjentów
z alergià i bez niej, nie stwierdzono ró˝nic w licz-
bie wczeÊniejszych epizodów OZZP ani w wyni-
kach badaƒ bakteriologicznych i radiologicz-
nych, co sugeruje, ˝e obecnoÊç alergii mo˝e byç
przypadkowa.

W 2009 roku Pant i wspó∏pracownicy doko-
nali przeglàdu badaƒ nad alergià w zapaleniu
b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych. Au-
torzy nie znaleêli wystarczajàcych dowodów
na potwierdzenie sezonowego lub oko∏osezono-
wego ANN jako istotnego czynnika predysponu-
jàcego do OZZP [57]. Lin i wspó∏pracownicy
stwierdzili, ˝e dzieci z atopià sà bardziej nara-
˝one na wystàpienie OZZP [58]. Dzieci z atopià
z OZZP zg∏asza∏y istotnie wi´cej objawów (w tym
zawroty g∏owy, kichanie, chrapanie, sw´dzenie
lub pieczenie oczu, przekrwienie oczu i ∏zawie-
nie), a tak˝e istotnie wy˝szy poziom l´ku, dusz-

noÊci, ucisku w klatce piersiowej i ni˝szy szczy-
towy przep∏yw wdechowy przez nos ni˝ dzieci
bez atopii. W nowszym badaniu, przeprowadzo-
nym w grupie pacjentów pediatrycznych, wyka-
zano, ˝e chocia˝ OZZP obserwowano cz´sto
w badanej populacji, nie by∏o ró˝nicy w cz´stoÊci
wyst´powania mi´dzy osobami uczulonymi
na py∏ki traw a tymi, które nie by∏y uczulone,
natomiast najcz´stszym czynnikiem ryzyka by∏a
ostra infekcja wirusowa [59]. 

ZABURZENIA FUNKCJI RZ¢SEK
Wykazano, ˝e upoÊledzenie funkcji rz´sek

jest cechà zarówno wirusowego, jak i bakteryj-
nego zapalenia b∏ony Êluzowej nosa [2]. Obejmuje
to zarówno utrat´ rz´sek i komórek rz´skowych,
jak i zaburzenie normalnego przep∏ywu Êluzo-
wo-rz´skowego. Palenie tytoniu i alergia majà
wp∏yw na zaburzenie funkcji rz´sek. UpoÊledze-
nie klirensu Êluzowo-rz´skowego u pacjentów
z ANN predysponuje do wystàpienia OZZP [60].
UpoÊledzenie funkcji rz´sek jest równie˝ zwià-
zane z paleniem papierosów. Badania in vitro
wykaza∏y, ˝e kondensat dymu papierosowego
i ekstrakt z dymu papierosowego upoÊledzajà
wytwarzania rz´sek w sposób zale˝ny od dawki
[61]. Badania kliniczne ustali∏y równie˝, ˝e nara-
˝enie na bierne palenie zwi´ksza poziom meta-
loproteinazy macierzy 9 (MMP-9), ˝elatynazy
zwiàzanej z remodelingiem tkankowym, która
jest znaczàco zwi´kszona w wydzielinach noso-
wych dzieci nara˝onych na bierne palenie [62]. Po-
niewa˝ zwi´kszone wytwarzanie MMP-9 zosta∏o
stwierdzone w ostrej odpowiedzi alergicznej
w nosie i p∏ucach, implikacje dotyczàce udzia∏u
MMP-9, funkcji rz´sek, odpowiedzi alergicznej
i palenia tytoniu w OZZP wymagajà dalszych
badaƒ.

PALENIE TYTONIU
Czynne i bierne palenie predysponujà

do (nawrotowego) OZZP. Korzystajàc z danych
pochodzàcych z US National Health Interview
Survey z 1970 roku, Bonham i Wilson stwierdzi-
li, ̋ e dzieci z gospodarstw domowych, w których
jest jeden lub wi´cej doros∏ych palaczy papiero-
sów, majà znacznie wi´cej dni ograniczonej ak-
tywnoÊci i koniecznoÊci odpoczynku w ∏ó˝ku ni˝
dzieci z rodzin, w których doroÊli nie palà [63].
Ustalono, ̋ e ró˝nica ta wynika∏a z faktu, ̋ e dzie-
ci z rodzin z aktywnymi palaczami mia∏y wi´cej
epizodów ostrej choroby uk∏adu oddechowego
(w tym OZZP). Podobnie istotne wyniki uzyska-
no, porównujàc rodziny, w których palono 45 lub
wi´cej papierosów dziennie, z rodzinami z nie-
palàcymi doros∏ymi. Autorzy doszli do wniosku,
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˝e palenie wi´kszej iloÊci papierosów wiàza∏o si´
z wi´kszà predyspozycjà do wystàpienia ostrych
chorób uk∏adu oddechowego. W badaniu obser-
wacyjnym 76 dzieci z OZZP w wieku 4–18 lat Ey-
igör i Basak stwierdzili, ̋ e 51,3% (39 pacjentów)
by∏o nara˝onych na bierne palenie, a 2,6% (2 pa-
cjentów) by∏o czynnymi palaczami [64]. Na podsta-
wie tych wyników autorzy stwierdzili, ˝e zarów-
no czynne, jak i bierne palenie by∏o czynnikiem
predysponujàcym do wystàpienia OZZP. W bada-
niu obserwacyjnym opisujàcym objawy ze strony
uk∏adu oddechowego u doros∏ych pracowników
poczty w Zagrzebiu, w Chorwacji, cz´stoÊç wy-
st´powania zapalenia b∏ony Êluzowej nosa i za-
tok u czynnych palaczy wynosi∏a 53,1% w po-
równaniu z 26,4% u osób niepalàcych [65].

Ustalono, ̋ e palenie czynne i bierne wp∏ywa
na flor´ bakteryjnà obecnà w nosogardle, co
skutkuje kolonizacjà wi´kszà iloÊcià potencjalnie
patogennych bakterii ni˝ u osób niepalàcych [66].
Wykazano, ˝e po zaprzestaniu palenia mikro-
biom upodabnia si´ do tego wyst´pujàcego
u osób niepalàcych [67]. Badania in vitro i in vivo
ujawni∏y zwi´kszone wytwarzanie MMP-9
u dzieci nara˝onych na bierne palenie [62] oraz
zwi´kszonà aktywacj´ dope∏niacza w ludzkich
komórkach nab∏onka dróg oddechowych i u my-
szy nara˝onych na ekstrakt z dymu papiero-
sowego [68]. Nie wiadomo, czy zwi´kszone wy-
twarzanie MMP-9 lub aktywacja dope∏niacza
w wyniku nara˝enia na dym papierosowy pre-
dysponuje do wystàpienia OZZP. Kwestie te wy-
magajà zatem dalszych badaƒ. 

REFLUKS ˚O¸ÑDKOWO-PRZE¸YKOWY
Zwiàzek OZZP z refluksem ˝o∏àdkowo-prze-

∏ykowym nie jest dobrze udokumentowany. Jak
wynika z przeglàdu dokonanego przez Pacheco-
-Galván z zespo∏em, badania epidemiologiczne
przeprowadzone w latach 1997–2006 wykaza∏y
istotny zwiàzek mi´dzy chorobà refluksowà
prze∏yku a zapaleniem b∏ony Êluzowej nosa i za-
tok [69]. Jednak w najnowszym przeglàdzie syste-
mowym Flook i Kumar wykryli jedynie s∏aby
zwiàzek mi´dzy refluksem, objawami ze strony
nosa i OZZP [70]. Rola refluksu w OZZP pozostaje
niejasna [71].

ZABURZENIA L¢KOWE I DEPRESJA
Z∏y stan zdrowia psychicznego, l´k i depre-

sja by∏y istotnie zwiàzane z OZZP. W badaniu
obejmujàcym 47 202 studentów college'u w wieku
od 18 do 24 lat Adams i wspó∏pracownicy stwier-
dzili, ˝e cz´stoÊç wyst´powania ostrych chorób
infekcyjnych, do których zaliczono zapalenie
oskrzeli, ucha, nosa i gard∏a, wynosi∏a 8–29%,

natomiast cz´stoÊç wyst´powania l´ku i depresji
wynosi∏a odpowiednio 12–20% [72]. Wa˝ne jest,
aby pami´taç, ̋ e palenie tytoniu mo˝e utrudniaç
interpretacj´ wyników, poniewa˝ przyczynia si´
do OZZP, ale tak˝e do l´ku/depresji. U osób, któ-
re rzuci∏y palenie, obserwuje si´ popraw´ na-
stroju i jakoÊci ˝ycia oraz zmniejszenie poziomu
l´ku i depresji [73].

CHOROBY WSPÓ¸ISTNIEJÑCE
Wspó∏istniejàca choroba przewlek∏a u dzieci,

taka jak zapalenie oskrzeli, astma, choroba uk∏adu
sercowo-naczyniowego, cukrzyca lub nowotwór
z∏oÊliwy, wià˝e si´ ze zwi´kszonym ryzykiem roz-
woju OZZP wtórnie do grypy. Loughlin z zespo∏em
stwierdzili, ˝e cz´stoÊç wyst´powania OZZP
wtórnie do grypy wynosi∏a od 0,9 do 1,3 u dzieci
w wieku 0–14 lat. W podgrupie zdrowych dzieci
w wieku 5–14 lat cz´stoÊç wyst´powania OZZP
wtórnie do grypy wynosi∏a 1,2, natomiast
u dzieci z chorobami przewlek∏ymi wzros∏a
do 3,1. Z tego wzgl´du konieczne mo˝e byç
wzmo˝one monitorowanie dzieci z chorobami
przewlek∏ymi, u których wystàpi∏a grypa [74].

PODSUMOWANIE

Czynniki predysponujàce do wystàpienia
OZZP sà rzadko oceniane. Istniejà pewne prze-
s∏anki wskazujàce, ˝e nieprawid∏owoÊci budowy
anatomicznej mogà predysponowaç do wystà-
pienia nawracajàcego OZZP. Czynne i bierne
palenie tytoniu predysponuje do rozwini´cia si´
OZZP i istniejà dane sugerujàce, ˝e wspó∏istnie-
jàce choroby przewlek∏e mogà zwi´kszaç ryzyko
zachorowania na OZZP po infekcji grypowej.
Inne potencjalne czynniki, takie jak alergia
i GERD, nie wydajà si´ usposabiaç do wystà-
pienia OZZP.

PATOFIZJOLOGIA OZZP

OZZP dzieli si´ na ostre wirusowe zapalenie
b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych
(ang. acute viral rhinosinusitis), nazywane rów-
nie˝ przezi´bieniem (ang. common cold); ostre
powirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa i za-
tok przynosowych (ang. acute post-viral rhinosi-
nusitis) oraz ostre bakteryjne zapalenie zatok,
OBZZP (ang. acute bacterial rhinosinusitis,
ABRS). OBZZP cz´sto jest poprzedzone ostrym
wirusowym zapaleniem b∏ony Êluzowej nosa lub
przezi´bieniem [75]. Oprócz szczepu i zjadliwoÊci
poszczególnych wirusów nasilenie i patogeneza
OZZP w du˝ym stopniu zale˝à od czynników
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zwiàzanych z gospodarzem, takich jak wiek, stan
uk∏adu immunologicznego, wczeÊniejsze zaka-
˝enie lub immunizacja, istniejàce wczeÊniej
zapalenie b∏ony Êluzowej spowodowane ekspo-
zycjà na alergeny, patogeny lub inne Êrodo-
wiskowe czynniki ryzyka oraz zniekszta∏cenia
anatomiczne nosa i zatok.

Patogeneza i patofizjologia OZZP jest nie
do koƒca poznana. Wynika to przede wszystkim
z braku prospektywnych badaƒ klinicznych i la-
boratoryjnych prowadzonych w trakcie natu-
ralnego przebiegu OZZP. W piÊmiennictwie
wi´kszoÊç opisywanych badaƒ przeprowadzono
z wykorzystaniem ochotników, badaƒ in vitro
na ludzkich tkankach lub liniach komórkowych
oraz na zwierz´tach doÊwiadczalnych. Wyniki te
nie zosta∏y jeszcze potwierdzone u pacjentów
z naturalnie nabytà infekcjà wirusowà i OZZP.
OZZP mo˝na teoretycznie podzieliç na wirusowe
(zwyk∏e przezi´bienie) i powirusowe zapalenie
b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych. Nie-
wielka podgrupa OZZP jest wywo∏ywana przez
bakterie (OBZZP). Patogeneza i mechanizmy za-
palne infekcji wirusowej, powirusowej i OBZZP
(jeÊli wyst´puje) mogà si´ w znacznym stopniu
pokrywaç, podobnie jak ich obraz kliniczny.

Wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa
i zatok przynosowych (zwane inaczej przezi´-
bieniem) jest z definicji ostrym nie˝ytem nosa
wywo∏anym przez wirusy oddechowe, takie jak
rhinowirus (RV), wirus syncytialny uk∏adu odde-
chowego (RSV), wirus grypy (IFV), koronawirus
(CorV), wirus paragrypy (PIV), adenowirus (AdeV)
i enterowirus (EV) [21, 75, 76]. RV i CorV sà najcz´stszy-
mi wirusami izolowanymi z dróg oddechowych
pacjentów doros∏ych z OZZP, stanowiàcymi ok. 50%
wirusowego rozpoznania OZZP [77]. U dzieci ró˝no-
rodnoÊç odpowiedzialnych za zaka˝enie wiru-
sów jest wi´ksza, tzn. oprócz rhinowirusów i ko-
ronawirusów mo˝na si´ spodziewaç obecnoÊci
RSV, wirusów paragrypy i adenowirusów. Wraz
z rozwojem bardziej czu∏ych i wydajnych technik
wykrywania i przesiewania wirusów, mo˝liwe
jest wykrycie wielu wirusów, jednak w praktyce
klinicznej stosunkowo trudno jest zidentyfiko-
waç kluczowe patogeny, które wywo∏ujà lub za-
ostrzajà OZZP.

Nab∏onek nosa jest najcz´strzym miejscem
wnikania wirusów oddechowych i bezpoÊrednim
celem replikacji wirusów w drogach oddecho-
wych [78–81]. Jest mechanicznà barierà chroniàcà
przed czynnikami Êrodowiskowymi, mikroorga-
nizmami i toksynami, a tak˝e bierze udzia∏ we
wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicz-
nej. Nab∏onek wyÊcie∏ajàcy drogi oddechowe
mo˝e byç uszkodzony w ró˝nym stopniu w zale˝-

noÊci od rodzaju wirusów, a tak˝e mo˝e si´ rege-
nerowaç, aby przywróciç swoje funkcje obronne.
Dlatego te˝ interakcje pomi´dzy nab∏onkiem
nosa a inwazyjnymi patogenami odgrywajà
istotnà rol´ w progresji choroby i póêniejszej od-
powiedzi immunologicznej przeciwko wirusowi,
przyczyniajàc si´ w ten sposób zarówno do ob-
cià˝enia chorobà, jak i zwalczania infekcji na-
b∏onka nosa. Wiele badaƒ wskazuje, ̋ e nab∏onek
nosa aktywnie wyzwala wrodzonà odpowiedê
immunologicznà, a tak˝e moduluje odpornoÊç
nabytà przeciwko tym wirusom [78, 79, 82]. Komórki
nab∏onka nosa aktywnie zapobiegajà uszkodze-
niu dróg oddechowych przez patogeny [82, 83].
W momencie infekcji nie tylko uwalniajà antybak-
teryjne substancje powierzchniowe i Êluz, co opóê-
nia przenoszenie patogenów w drogach oddecho-
wych [84, 85], ale tak˝e wytwarzajà i wydzielajà
cytokiny i chemokiny, nap´dzajàc odpowiedê
immunologicznà przeciwko inwazyjnym patoge-
nom w drogach oddechowych [86, 87]. 

W jednym z badaƒ u pacjentów z przezi´bie-
niem wykazano znaczàce i d∏ugotrwa∏e (do 32 dni)
upoÊledzenie klirensu Êluzowo-rz´skowego nosa
w wyniku spadku liczby komórek rz´skowych
oraz krótkotrwa∏ych zmian w cz´stotliwoÊci uderzeƒ
i synchronizacji wewnàtrzkomórkowej rz´sek [88].
Kolejne badania potwierdzi∏y obecnoÊç zaburzeƒ
regeneracji nab∏onka rz´skowego po infekcjach
wirusowych [89], co w konsekwencji prowadzi
do utraty rz´sek i ultrastrukturalnych nieprawi-
d∏owoÊci komórek rz´skowych   (tj. p´kania cyto-
plazmy, obrz´ku mitochondriów) [80, 82, 90, 91]. B∏ona
Êluzowa jamy nosowej pokryta jest warstwà Êlu-
zu o gruboÊci 10–15 µm. Âluz wydzielany jest
przez komórki kubkowe w nab∏onku oraz podÊlu-
zówkowe gruczo∏y surowicze. Wydzieliny zatok
stanowià mieszanin´ glikoprotein, innych pro-
duktów gruczo∏owych i bia∏ek osocza. Sà bogate
w lizozym, laktoferyn´, albuminy, wydzielnicze
inhibitory leukoproteazy i mukoproteiny [92]. JeÊli
wszystkie mechanizmy dzia∏ajà w sposób prawi-
d∏owy, natychmiast po infekcji wirusowej docho-
dzi do szybkiej odpowiedzi immunologicznej,
której efektem jest wczesna eliminacja wirusa
przy jak najmniejszym uszkodzeniu tkanek go-
spodarza. Jednak kaskada zapalenia zapoczàtko-
wana przez komórki nab∏onka zwykle skutkuje
jego uszkodzeniem przez komórki nap∏ywajàce,
co powoduje obrz´k, wynaczynienie p∏ynu, wy-
twarzanie Êluzu i niedro˝noÊç zatok, co ostatecz-
nie prowadzi do OZZP lub zaostrzenia PZZP [93].
Istniejà przes∏anki, ˝e objawy przezi´bienia
mogà byç wynikiem uwalniania mediatorów
zapalenia, takich jak bradykinina i esteraza
TAME do b∏ony Êluzowej nosa i jej wydzielin [94].
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Ponadto wykazano, ˝e zaka˝enie rhinowirusem
wywo∏uje hipersekrecj´ Êluzu, co mo˝e si´ przy-
czyniaç do przejÊcia od wodnistego kataru
do Êluzowatej wydzieliny podczas przezi´bienia
[95]. W przypadku wirusa grypy komórki kubkowe
wytwarzajà w warstwie Êluzu wabiki glikoprote-
inowe bogate w kwas sialowy, aby zapobiec
przenikaniu wirusa grypy do komórek nab∏onka
[96, 97]. Wirus omija jednak warstw´ Êluzu bogatà
w kwas sialowy, wytwarzajàc neuraminidaz´,
która rozszczepia kwas sialowy [97]. Poniewa˝ roz-
szczepione kwasy sialowe s∏u˝à jako dodatkowe
êród∏a sk∏adników od˝ywczych dla bakterii takich
jak S. pneumoniae [98], mechanizm ten przyczynia
si´ równie˝ do wtórnego bakteryjnego zaostrze-
nia OZZP. W zwiàzku z tym udzia∏ komórek
kubkowych w patogenezie OZZP jest z∏o˝ony
i wielowymiarowy, co wymaga przeprowadzenia
kontrolowanych badaƒ z zastosowaniem odpo-
wiednich modeli w celu ustalenia ich roli w przy-
padku ró˝nych wirusów.

W EPOS 2012 wprowadzono termin „powi-
rusowe OZZP”, aby wyraziç zjawisko nasilania
si´ objawów zapalenia zatok po 5 dniach od po-
czàtku choroby lub nieust´powania objawów
po 10 dniach (przy jednoczesnym czasie trwania
objawów krótszym ni˝ 12 tygodni) [75]. Powirusowe
OZZP nie jest wskaênikiem rozwoju infekcji bak-
teryjnej, poniewa˝ tylko u niewielkiego odsetka
pacjentów z OZZP wystàpi OBZZP. Patofizjologia
i mechanizmy powstawania powirusowego za-
palenia b∏ony Êluzowej nosa i zatok pozostajà
niejasne. Wirusowe zaka˝enie wywo∏uje wiele
zmian w b∏onie Êluzowej nosa, które obejmujà
naciek i aktywacj´ wielu typów komórek zapal-
nych. Ponadto zaka˝enie wirusowe zaburza me-
chanizmy obronne gospodarza, a tak˝e zwi´ksza
ryzyko nadka˝enia bakteryjnego.

Ostre bakteryjne zapalenie b∏ony Êluzowej
nosa i zatok przynosowych (OBZZP) jest rzadkim
powik∏aniem wirusowych zaka˝eƒ górnych dróg
oddechowych. Uszkodzenie b∏ony Êluzowej lub
zaburzenie funkcji rz´sek w wyniku infekcji wi-
rusowej jest prawdopodobnie g∏ównà przyczynà
rozwini´cia si´ nadka˝enia bakteryjnego. Zaka-
˝enia bakteryjne i grzybicze towarzyszà zwykle
zaka˝eniom wirusowym, co obserwuje si´
w przezi´bieniu (zaka˝enie RV) oraz w nawraca-
jàcym lub przewlek∏ym zapaleniu b∏ony Êluzowej
nosa i zatok [99–101]. Streptococcus pneumoniae,
Hemophilus influenzae i Moraxella catarrhalis
sà najcz´stszymi bakteriami w zapaleniu b∏ony
Êluzowej nosa [101]. Zaka˝enie RV sprzyja eks-
pansji czàsteczek adhezji komórkowej i przyle-
ganiu bakterii do komórek nab∏onka oddecho-
wego [102–104]. Wirusowe zaka˝enie b∏ony Êluzowej

nosa mo˝e wywo∏aç kaskad´ zapalnà, która jest
uwa˝ana za odpowiedzialnà za objawy przezi´-
bienia, ale tak˝e stanowi podstaw´ obrony im-
munologicznej. W procesie eliminacji wirusa
dochodzi do martwicy komórek nab∏onkowych
i komórek nap∏ywowych uk∏adu odpornoÊciowe-
go, co sk∏ada si´ na obraz kliniczny OZZP. Tworzy
si´ Êrodowisko umo˝liwiajàce powstawanie
wtórnego zaka˝enia bakteryjnego (o etiologii np.
Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumo-
niae), co oznacza kolejny czynnik zaostrzajàcy
objawy OZZP zapoczàtkowane przez infekcj´
wirusowà [78, 98, 105, 106]. Uwa˝a si´, ˝e infekcja RV
indukuje wytwarzanie interferonów typu I (IFN),
hamujàc rekrutacj´ krà˝àcych neutrofili i ma-
krofagów oraz ró˝nicowanie komórek Th17 z na-
iwnych komórek T lub innych typów komórek T
helper (Th1 i Th2). To z kolei zwi´ksza podatnoÊç
gospodarza na wtórne zaka˝enie bakteryjne [78, 107].
Wytwarzanie interleukiny-10 (IL-10) przez ko-
mórki efektorowe T w zaka˝eniu wirusem grypy
oraz bezpoÊrednia interakcja i/lub zaka˝enie
komórek odpornoÊci wrodzonej tym wirusem
(makrofagów, neutrofili czy komórek NK) mogà
hamowaç zdolnoÊç komórek odpornoÊciowych
do zabijania bakterii [78]. Zaka˝enie S. pneumo-
niae jest powszechnie zwiàzane z nasileniem
infekcji wirusowych [108]. Badania wykaza∏y, ˝e
zaka˝enie wirusem grypy zmienia ekspresj´ ge-
nów S. pneumoniae, sprzyjajàc migracji bakterii
z biofilmu na b∏on´ Êluzowà nosa [108, 109]. 

ROZPOZNANIE I DIAGNOSTYKA 
RÓ˚NICOWA OZZP

Kryteria rozpoznania i diagnostyka ró˝nico-
wa OZZP nie uleg∏y zasadniczym zmianom w po-
równaniu z wytycznymi EPOS 2012. Pojawi∏o si´
jednak wi´cej dowodów dotyczàcych cz´stoÊci
wyst´powania konkretnych objawów oraz war-
toÊci predykcyjnej poszczególnych i po∏àczonych
objawów dla rozpoznania (bakteryjnego) ostrego
zapalenia b∏ony Êluzowej nosa. 

Ostre zapalenie b∏ony Êluzowej nosa jest cz´-
stym schorzeniem i zwykle ma charakter samo-
ograniczajàcy si´. Wielu pacjentów radzi sobie
samodzielnie lub stosuje Êrodki dost´pne bez
recepty. Z tego wzgl´du nie szukajà oni opieki
medycznej, a co za tym idzie nie dochodzi
do udokumentowanego postawienia rozpozna-
nia. W przypadku poszukiwania pomocy lekar-
skiej wi´kszoÊç pacjentów konsultuje si´ z leka-
rzem podstawowej opieki zdrowotnej, chocia˝
w niektórych systemach opieki zdrowotnej mogà
oni uzyskaç bezpoÊredni dost´p do us∏ug specja-
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Ryc. 3. Podzia∏ ostrego zapalenia b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych

listy. Chocia˝ podj´to wysi∏ki edukacyjne w celu
zapoznania lekarzy pierwszego kontaktu (POZ)
z koncepcjà zapalenia b∏ony Êluzowej nosa
i zatok oraz z kryteriami diagnostycznymi
do rozpoznania OZZP [110], „zapalenie zatok” jest
powszechnie u˝ywanym rozpoznaniem. Niestety,
lekarze cz´sto uto˝samiajà t´ jednostk´ z ostrà
chorobà o etiologii bakteryjnej, nie rozumiejàc,
˝e objawy choroby wynikajà z procesu zapalnego
[111], a w konsekwencji nadu˝ywajà antybiotyko-
terapii [112, 113]. Rozpowszechnienie EPOS 2007 [2]

i innych najnowszych wytycznych [114, 115] podkre-
Êlajàcych zapalny charakter OZZP i zapewniajà-
cych standaryzacj´ kryteriów diagnostycznych
i wskazaƒ do badaƒ dodatkowych doprowadzi∏o
do bardziej racjonalnej diagnostyki i post´powania
w niektórych [113, 116], ale nie we wszystkich [117, 118]

Êrodowiskach. Poza nieporozumieniami dotyczà-
cymi zapalnego charakteru OZZP [117] obawa o ry-
zyko powik∏aƒ septycznych wynikajàcych z nie-
leczonej choroby bakteryjnej mo˝e byç czynni-
kiem odpowiedzialnym za nadmierne zlecanie
antybiotykoterapii w OZZP. Dane obserwacyjne
wskazujà jednak, ˝e powik∏ania sà rzadkie [14, 119],
zwykle ujawniajà si´ we wczesnym okresie cho-
roby z ci´˝kimi objawami [120, 121], a leczenie anty-
biotykami w OZZP w praktyce ogólnej nie zapo-
biega powik∏aniom [13, 14].

Wytyczne sà zgodne, ˝e rozpoznanie ostrego
zapalenia zatok w wi´kszoÊci przypadków powin-
no opieraç si´ na klinicznej ocenie chorego [114], do-
datkowe badania znajdujà zastosowanie jedynie
w grupie pacjentów z bardzo nasilonymi lub

atypowymi objawami. W warunkach podstawowej
opieki zdrowotnej (oraz na potrzeby badaƒ epide-
miologicznych) OZZP stwierdza si´ na podstawie
symptomatologii, bez szczegó∏owego badania
laryngologicznego czy badaƒ obrazowych. OZZP
definiuje si´ na podstawie obecnoÊci istotnych
objawów przez okres do 12 tygodni (ryc. 3).

OZZP dzieli si´ na:
● ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej

nosa i zatok przynosowych, (przezi´bienie),
w którym czas trwania objawów jest krótszy
ni˝ 10 dni, zwykle choroba ma charakter 
samoograniczajàcy si´; 

● ostre powirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej
nosa i zatok przynosowych, definiowane 
przez nasilenie objawów po 5 dniach 
od poczàtku choroby lub utrzymywanie si´
ich d∏u˝ej ni˝ 10 dni [122];

● ostre bakteryjne zapalenie b∏ony Êluzowej
nosa i zatok, OBZZP, definiowane przez
obecnoÊç co najmniej trzech z poni˝szych
objawów:

– odbarwiony Êluz, 
– silny ból miejscowy, 
– goràczka > 38°C, 
– podwy˝szone CRP/OB, 
– dwa rzuty objawów.

Wi´kszoÊç ostrych wirusowych zaka˝eƒ gór-
nych dróg oddechowych ma charakter samo-
ograniczajàcy si´, dlatego nie nale˝y rozpozna-
waç powirusowego OZZP przed up∏ywem 10 dni
trwania objawów, chyba ˝e po 5 dniach nastàpi
wyraêne pogorszenie objawów.
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OBJAWY OZZP

Diagnostyka OZZP u doros∏ych opiera si´
na ocenie wyst´powania i nasilenia nast´pujà-
cych objawów:

● blokada nosa,
● wydzielina z nosa (katar przedni/tylny),

cz´sto Êluzowo-ropna,
● ból lub ucisk twarzy, ból g∏owy,
● zmniejszenie/utrata w´chu.
Oprócz tych objawów miejscowych mogà wy-

stàpiç równie˝ ogólnoustrojowe. Objawy towarzy-
szàce to podra˝nienie gard∏a, krtani i tchawicy po-
wodujàce ból gard∏a, dysfoni´ i kaszel oraz objawy
ogólne, w tym sennoÊç, z∏e samopoczucie i goràcz-
ka. Objawy OZZP pojawiajà si´ nagle, bez wcze-
Êniejszego wywiadu dotyczàcego niedawnych
chorób nosa czy zatok. Historia nag∏ego zaostrze-
nia si´ wczeÊniej istniejàcych objawów sugeruje
ostre zaostrzenie przewlek∏ego zapalenia b∏ony
Êluzowej nosa i zatok (PZZP), które powinno byç
diagnozowane na podstawie podobnych kryteriów
i leczone w podobny sposób jak OZZP. 

U dzieci OZZP definiuje si´ jako nag∏e wystà-
pienie dwóch lub wi´cej z nast´pujàcych obja-
wów przez okres < 12 tygodni: 

● niedro˝noÊç nosa, 
● odbarwiona wydzielina z nosa,
● kaszel. 
Rekomendowanà metodà oceny nasilenia ob-

jawów jest wizualna skala analogowa (VAS), która
jest dziesi´ciocentymetrowà linià z zaznaczonymi
liczbami 1–10, na której pacjent zaznacza nasile-
nie swoich dolegliwoÊci. Skal´ VAS mo˝na wyko-
rzystaç do ogólnej oceny nasilenie choroby, a tak˝e
nasilenia poszczególnych jej objawów. Mo˝na tak-
˝e poprosiç pacjentów o okreÊlenie objawów jako
nieobecne, ∏agodne, umiarkowane lub ci´˝kie.
Obecnie dost´pne sà kwestionariusze oceniajàce
pogorszenie jakoÊci ̋ ycia w OZZP [123, 124], nie sà jed-
nak powszechnie stosowane w praktyce klinicznej.
Dobrà praktykà jest jednak nieformalne oszacowa-
nie wp∏ywu objawów OZZP na jakoÊç ̋ ycia pacjen-
ta w ramach pe∏nej oceny klinicznej. 

Zaproponowano, aby jednym z kryteriów dia-
gnostycznych dla ostrego bakteryjnego zapalenia
zatok przynosowych by∏o zg∏aszane przez pacjenta
wyst´powanie ropnej wydzieliny z nosa [115]. Obec-
noÊç tego objawu bardzo alarmuje lekarzy POZ
i wielu z nich sàdzi, ̋ e u takich pacjentów koniecz-
ne jest wdro˝enie antybiotykoterapii [113]. W rzeczy-
wistoÊci stwierdzenie tego objawu zarówno przez
pacjenta, jak i przez lekarza w badaniu przedmio-
towym nie koreluje dobrze z wyst´powaniem
OBZZP [125]. Udowodniono jednak, ˝e ból twarzy lub
z´bów, zw∏aszcza jednostronny, jest czynnikiem

prognostycznym ostrego zapalenia zatok szcz´ko-
wych. Zatrzymanie wydzieliny z zatok u pacjentów
z podejrzeniem infekcji bakteryjnej mo˝na po-
twierdziç za pomocà punkcji zatoki szcz´kowej [126]

lub na podstawie badania radiologicznego zatok
przynosowych [127]. Ból przy schylaniu si´ do przodu
i ból z´ba w szcz´ce, szczególnie jednostronny, sà
cz´sto interpretowane przez lekarzy rodzinnych
jako wskaênik ci´˝szej choroby i koniecznoÊci sto-
sowania antybiotyków [113], chocia˝ dowody za tym
przemawiajàce sà ograniczone.

BADANIA DODATKOWE

RYNOSKOPIA PRZEDNIA
Chocia˝ sama rynoskopia przednia jest ba-

daniem o bardzo ograniczonym zakresie, powin-
na byç wykonywana w warunkach podstawowej
opieki zdrowotnej jako cz´Êç oceny klinicznej
w przypadku podejrzenia OZZP. Mo˝e ona ujaw-
niç wspó∏istniejàce zmiany, takie jak zapalenie
b∏ony Êluzowej nosa, obrz´k b∏ony Êluzowej
i ropny wyciek z nosa. Dodatkowo w niektórych
przypadkach mo˝e ujawniç zmiany wczeÊniej
niepodejrzewane, takie jak polipy lub nieprawi-
d∏owoÊci anatomiczne.

TEMPERATURA
Goràczka powy˝ej 38°C wskazuje na obec-

noÊç powa˝niejszej choroby i ewentualnà po-
trzeb´ wdro˝enia bardziej zdecydowanego le-
czenia, zw∏aszcza jeÊli towarzyszà jej nasilone
objawy. ObecnoÊç goràczki >38°C istotnie
zwi´ksza prawdopodobieƒstwo uzyskania do-
datniej hodowli bakteriologicznej otrzymanej
w wyniku aspiracji lub p∏ukania zatok, g∏ównie
S. pneumoniae i H. influenzae [128].

BADANIE I PALPACJA ZATOK 
Ostre zapalenie b∏ony Êluzowej nosa i zatok

nie powoduje obrz´ku lub zaczerwienienia oko-
lic zatok szcz´kowych, chyba ˝e ma pod∏o˝e
z´bopochodne. Dane dotyczàce miejscowej tkli-
woÊci sà niejednoznaczne [125].

BADANIE ENDOSKOPOWE JAM NOSA
Badanie endoskopowe jam nosa nie jest po-

wszechnie dost´pne w podstawowej opiece
zdrowotnej i nie jest wymagane w diagnostyce
OZZP.

BIA¸KO C-REAKTYWNE (CRP)
CRP jest markerem serologicznym o pod-

wy˝szonym wyniku w przypadku infekcji bakte-
ryjnej. Zaleca si´ jego oznaczanie w zaka˝eniach
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dróg oddechowych [129] jako pomoc w identyfika-
cji pacjentów z zaka˝eniami bakteryjnymi. Po-
zwala to na ograniczenie zb´dnego stosowania
antybiotyków. Niskie lub prawid∏owe CRP wska-
zuje na niskie prawdopodobieƒstwo zaka˝enia
bakteryjnego i umo˝liwia identyfikacj´ pacjen-
tów, którzy prawdopodobnie nie b´dà potrzebo-
wali antybiotyków lub nie odniosà korzyÊci z ich
stosowania. Monitorowanie CRP przy wyborze
sposobu terapii wià˝e si´ ze zmniejszeniem zu-
˝ycia antybiotyków bez pogorszenia wyników le-
czenia [130]. St´˝enie CRP koreluje ze zmianami
w tomografii komputerowej [131], a podwy˝szone
CRP zwi´ksza prawdopodobieƒstwo uzyskania
dodatniej hodowli bakteriologicznej otrzymanej
w wyniku aspiracji lub p∏ukania zatok [128, 132].

PROKALCYTONINA
Prokalcytonin´, podobnie jak CRP, uznaje si´

za potencjalny marker serologiczny wskazujàcy
na ci´˝kie zaka˝enie bakteryjne. W ostatnio opu-
blikowanym przeglàdzie dokonano analizy dwóch
randomizowanych, kontrolowanych badaƒ klinicz-
nych majàcych na celu zmniejszenie liczby przepi-
sywanych antybiotyków dzi´ki monitorowaniu
prokalcytoniny [133]. Badania te wykaza∏y zmniej-
szenie liczby przepisywanych antybiotyków bez
ujemnego wp∏ywu na efekty leczenia.

ODCZYN BIERNACKIEGO (OB) 
OB wzrasta w ostrym bakteryjnym zapaleniu

b∏ony Êluzowej nosa i zatok. Podobnie jak CRP mo-
˝e odzwierciedlaç stopieƒ zaawansowania choro-
by i wskazywaç na potrzeb´ bardziej agresywnego
leczenia. Poziom OB jest skorelowany ze zmianami
w TK w OZZP, przy czym OB o wartoÊci >10 wià˝e
si´ ze zwi´kszonym prawdopodobieƒstwem obec-
noÊci poziomu p∏ynu w zatokach lub zm´tnienia
zatok w badaniach TK [132]. 

Podsumowanie post´powania w ostrym
zapaleniu zatok przynosowych znajduje si´
na rycinie 4.

DIAGNOSTYKA RÓ˚NICOWA

Objawy OZZP sà niespecyficzne i mogà si´
nak∏adaç na wiele innych schorzeƒ, z którymi
nale˝y je ró˝nicowaç.

ALERGICZNY NIE˚YT NOSA (ANN)
Alergiczny nie˝yt nosa jest cz´stym schorze-

niem wyst´pujàcym na ca∏ym Êwiecie, dotykajà-
cym co najmniej 10–20% doros∏ej populacji [134].
Alergiczny nie˝yt nosa jest najcz´stszà postacià
nieinfekcyjnego nie˝ytu nosa i wià˝e si´ z IgE-za-

le˝nà reakcjà immunologicznà przeciwko alerge-
nom. Poniewa˝ b∏ona Êluzowa nosa jest po∏àczona
z b∏onà Êluzowà zatok przynosowych, obrz´k ujÊç
zatok mo˝e powodowaç zapalenie b∏ony Êluzowej
nosa i zatok przynosowych, a wi´c ANN mo˝e do-
prowadziç do alergicznego zapalenia b∏ony Êluzo-
wej nosa i zatok przynosowych z objawami podob-
nymi do objawów OZZP (i PZZP). Objawy ANN
obejmujà wyciek z nosa (nieropny), niedro˝noÊç
nosa, Êwiàd nosa i kichanie, które ust´pujà samo-
istnie lub po zastosowaniu leczenia. ANN dzieli si´
na chorob´ „przemijajàcà” (ang. intermittent) lub
„przetrwa∏à” (ang. persistent). Przemijajàcy nie˝yt
nosa mo˝e wystàpiç nagle w odpowiedzi na ekspo-
zycj´ na okreÊlony alergen, co skutkuje podobnym
do OZZP obrazem klinicznym. Sezonowy ANN mo-
˝e wynikaç z kontaktu z wieloma ró˝nymi alerge-
nami, takimi jak py∏ki lub pleÊnie, a nag∏a na nie
ekspozycja mo˝e spowodowaç ostry poczàtek ob-
jawów. Nieswoiste czynniki dra˝niàce, takie jak
zanieczyszczenie powietrza i infekcje wirusowe,
mogà nasilaç objawy u pacjentów z ANN. Ró˝nico-
wanie ANN z OZZP opiera si´ g∏ównie na zebraniu
wywiadu w kierunku alergii i atopii oraz ekspozy-
cji na alergen (zwykle wziewny), na który pacjent
jest uczulony. Objawy oczne sà cz´ste w ANN,
w przeciwieƒstwie do OZZP. Âluzowo-ropny
wyciek z nosa, ból, niedro˝noÊç nosa jako pojedyn-
czy objaw i anosmia sà rzadkie w ANN. Badania
diagnostyczne w kierunku ANN opierajà si´
na wykazaniu obecnoÊci alergenowo swoistych
IgE w skórze (testy skórne) lub we krwi (swoiste
IgE) i powinny byç rozwa˝one w przypadku wàtpli-
woÊci diagnostycznych, szczególnie u osób z ci´˝-
kimi lub utrzymujàcymi si´ objawami.

INNE, RZADSZE CHOROBY
Zespo∏y bólowe twarzy

Wiele schorzeƒ mo˝e objawiaç si´ ostrym
bólem twarzy i objawami ze strony nosa, w tym
migrena i klasterowe bóle g∏owy. 
Zapalenie naczyƒ

Autoimmunologiczne zapalenia naczyƒ, takie
jak ziarniniakowatoÊç z zapaleniem naczyƒ, eozy-
nofilowa ziarniniakowatoÊç z zapaleniem naczyƒ
(z. Churga-Strauss) lub sarkoidoza mogà obejmo-
waç nos i zatoki, a w rzadkich przypadkach objawy
mogà si´ pojawiaç nagle, w postaci ostrej.

Ostre inwazyjne grzybicze zapalenie b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych

U pacjentów z obni˝onà odpornoÊcià i u cho-
rych na cukrzyc´ ostre inwazyjne grzybicze zapa-
lenie b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych
mo˝e przebiegaç podobnie jak OZZP, z ci´˝kimi
i szybko post´pujàcymi objawami [135, 136].
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–

–
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–

Dwa objawy OZZP
Jednym z nich powinna byç
niedro˝noÊç nosa   
i/lub przebarwiony katar*

± ból/rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu
< 10 dni

Rozwa˝ OBZZP
gdy ≥ 3 z poni˝szych:
– goràczka > 38°C
– nawrót dolegliwoÊci
– jednostronne objawy
– silny ból
– podwy˝szone OB/CRP

Leczenie we w∏asnym zakresie
– samoedukacja e-zdrowie
– leki obkurczajàce < 10 dni
– NLPZ/Paracetamol
– leki zio∏owe
– cynk
– witamina C
– rozwa˝ p∏ukanie jam nosa sprayem

z roztworem soli fizjologicznej
Unikaj antybiotyków

▲

Leczenie w POZ

▲

▲

Odpowiednia terapia
– donosowe GKS
– leki obkurczajàce < 10 dni
– leki zio∏owe
– p∏ukanie jam nosa sprayem  

z roztworem soli fizjologicznej
Unikaj antybiotyków

Objawy > 10 dni 
lub nasilenie po 5 dniach?

≥ 3 epizodów OBZZP 
w ciàgu ostatniego roku

▲

▲
▲

Skieruj do opieki specjalistycznej 

Rozwa˝ antybiotykoterapi´ 
Bez dalszej diagnostyki

Poprawa po 10 dniach
antybiotykoterapii?

Rozwa˝ OBZZP, 
gdy ≥ 3 z poni˝szych:
– goràczka > 38°C
– nawrót dolegliwoÊci
– jednostronne objawy
– silny ból
– podwy˝szone OB/CRP

▲

▲

▲

Rozwa˝ inne jednostki chorobowe,
wykonaj diagnostyk´ ró˝nicowà oraz 
lecz stosownie do rozpoznania 
(np. grzybiak z´bopochodny, opornoÊç
bakteryjna, niedobory odpornoÊci)

lub choroby niezwiàzane z zatokami 
(np. migrena)

▲

OBECNOÂå OBJAWÓW ALARMOWYCH
– obrz´k/zaczerwienienie powiek
– przemieszczona ga∏ka oczna
– podwójne widzenie
– zaburzona ruchomoÊç ga∏ki ocznej
– pogorszenie ostroÊci wzroku
– silny ból g∏owy
– obrz´k tkanek mi´kkich w okolicy czo∏owej
– objawy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 
lub
– ogniskowe objawy neurologiczne
– objawy sepsy

NATYCHMIASTOWE SKIEROWANIE
DO SZPITALA

* ang. discoloured discharge

Ryc. 4. Post´powanie w ostrym zapaleniu zatok przynosowych 

EPOS 2020: post´powanie w ostrym zapaleniu zatok przynosowych

Wyciek p∏ynu mózgowo-rdzeniowego
Jednostronny wodnisty katar wyst´puje

rzadko i powinien budziç podejrzenie wycieku
p∏ynu mózgowo-rdzeniowego [137].

OBJAWY OSTRZEGAWCZE 
POWIK¸A¡ OBZZP

Septyczne powik∏ania OZZP wymagajà szyb-
kiego rozpoznania przez lekarzy POZ oraz natych-
miastowego skierowania do specjalisty. Badania

obserwacyjne sugerujà, ̋ e powik∏ania te wyst´pu-
jà rzadko, zwykle we wczesnym okresie choroby,
oraz ˝e stosowanie antybiotyków w POZ nie ma
wp∏ywu na ich wystàpienie [14, 121]. Chocia˝ pacjenci
z niepowik∏anym OZZP przewa˝nie trafiajà
pod opiek´ lekarzy POZ, w niektórych systemach
opieki zdrowotnej mogà trafiç bezpoÊrednio do la-
ryngologa. SpecjaliÊci stawiajà rozpoznanie kli-
nicznie przy u˝yciu tych samych kryteriów, które
zosta∏y ju˝ omówione w tym opracowaniu, jednak
czasami koniecznie mo˝e byç zastosowanie bar-
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Antybiotyki
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
Istniejà dowody na to, ̋ e antybiotyki powodujà istotne dzia∏ania niepo˝àdane u doros∏ych, jeÊli sà 
podawane z powodu przezi´bienia, a we wszystkich grupach wiekowych, je˝eli sà podawane 
z powodu ostrego ropnego nie˝ytu nosa. Rutynowe stosowanie antybiotyków w tych stanach nie 
jest zalecane [141]. Nie ma dowodów na korzyÊci wynikajàce ze stosowania antybiotyków 
w przypadku przezi´bienia lub utrzymujàcego si´ ostrego ropnego nie˝ytu nosa u dzieci i doros∏ych.

Ostre powirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, powirusowe OZZP
Nie ma korzyÊci z przepisywania antybiotyków pacjentom z ostrym powirusowym zapaleniem 
b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych, zarówno u doros∏ych, [142–148] jak i u dzieci [149–151].
Antybiotykoterapia jest nieskuteczna, nie wp∏ywa na czas trwania choroby, za to wywo∏uje 
istotnie wi´cej dzia∏aƒ niepo˝àdanych w porównaniu z placebo. Na podstawie poziomu dowodów 
i faktu, ˝e ostre powirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych jest chorobà 
samoograniczajàcà si´, autorzy EPOS 2020 odradzajà stosowanie antybiotyków u doros∏ych
i u dzieci w tej sytuacji.

Ostre bakteryjne zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, OBZZP
Antybiotyki sà skuteczne w wybranej grupie pacjentów z objawami wskazujàcymi na ostre 
bakteryjne zapalenie zatok przynosowych. Z ograniczonej liczby dost´pnych danych wynika, 
˝e szczególnie amoksycylina [152, 153] /penicylina [152] (beta-laktamy) sà skuteczne, 
w przeciwieƒstwie do moksyfloksacyny (fluorochinolon) [154]. SkutecznoÊç beta-laktamów 
jest widoczna w trzecim dniu leczenia, kiedy to pacjenci odczuwajà znaczàcà popraw´ w nasileniu 
objawów, z nast´pujàcà dalszà poprawà w momencie zakoƒczenia terapii. Jednak˝e nale˝y 
pami´taç o starannej selekcji pacjentów z OBZZP, aby ich nie nara˝aç na niepotrzebne stosowanie 
antybiotyków i zwiàzane z nimi dzia∏ania niepo˝àdane. Hialuronian sodu stosowano jako adiuwant 
do antybiotykoterapii OBZZP, pomagajàc ∏agodziç objawy infekcji [155]. Dane dotyczàce 

dziej szczegó∏owych badaƒ diagnostycznych,
takich jak badanie endoskopowe i badania obrazo-
we. Natychmiastowe skierowanie do specjalisty
i/lub hospitalizacja sà wskazane w przypadku ka˝-
dego z objawów wymienionych na rycinie 4.

ROZPOZNANIE OZZP 
W SYTUACJACH SZCZEGÓLNYCH

NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII
OZZP jest cz´ste u pacjentów hospitalizowa-

nych na oddzia∏ach intensywnej terapii (obcià˝o-
nych czynnikami ryzyka obejmujàcymi zg∏´bniki
nosowo-˝o∏àdkowe, wentylacj´ mechanicznà
i u∏o˝enie w pozycji le˝àcej) i wià˝e si´ z gorszy-
mi wynikami leczenia. W zwiàzku z tym wskaza-
ne mogà byç bardziej agresywne metody diagno-
styczne, takie jak tomografia komputerowa
w celu potwierdzenia rozpoznania [138] oraz punk-
cja zatok, która jest bezpiecznà procedurà, jeÊli
jest wykonywana przez wykwalifikowany perso-
nel. Mo˝e ona dostarczyç wa˝nych informacji
mikrobiologicznych, potwierdzajàc rozpoznanie
i pomagajàc w doborze w∏aÊciwego leczenia [139].

U PACJENTÓW Z OBNI˚ENIEM ODPORNOÂCI
Pacjenci z immunosupresjà sà znacznie bar-

dziej podatni na powik∏ania OZZP, konieczna jest
wi´c bardziej intensywna diagnostyka. Ostre in-
wazyjne grzybicze zapalenie nosa i zatok [140] jest
powa˝nà chorobà o wysokiej ÊmiertelnoÊci i za-
chorowalnoÊci, wymagajàcà szybkiego rozpoz-
nania i leczenia za pomocà otwartej lub endo-
skopowej operacji zatok. Rozpoznanie jest zwykle
histopatologiczne, dlatego wskazana jest wczesna
ocena endoskopowa, a w razie wàtpliwoÊci otwar-
ta biopsja [135, 136].

POST¢POWANIE W OZZP

Jak ju˝ wspomniano, OZZP dzieli si´ na ostre
wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, ostre po-
wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa i ostre
bakteryjne zapalenie b∏ony Êluzowej nosa. 

W ostatnich latach w wielu przeglàdach syste-
matycznych i metaanalizach omówiono istotne
elementy post´powania w ostrym wirusowym za-
paleniu b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych.
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skutecznoÊci antybiotykoterapii w leczeniu OBZZP u dzieci sà bardzo ograniczone. Istniejà tylko 
dwa badania, z nieznacznà liczbà uczestników, w których nie wykazano istotnej ró˝nicy 
pomi´dzy grupà leczonà antybiotykami a grupà placebo [156, 157]. JednoczeÊnie w grupie 
pacjentów leczonych antybiotykami odnotowano znaczàcy wzrost liczby dzia∏aƒ niepo˝àdanych. 
Potrzebne sà badania na wi´kszej grupie pacjentów, aby mo˝liwe by∏o wyjaÊnienie ró˝nic mi´dzy 
dzieçmi a osobami doros∏ymi, u których antybiotyki w OBZZP okaza∏y si´ skuteczne.

Glikokortykosteroidy
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
Dzia∏anie przeciwzapalne glikokortykosteroidów (GKS) donosowych mo˝e byç korzystne w przezi´bieniu. 
W 2013 roku opublikowano przeglàd Cochrane dotyczàcy porównania GKS donosowych i zwyk∏ego 
leczenia w przezi´bieniu u dzieci i doros∏ych. Nie wykazano korzyÊci ze stosowania GKS donosowych 
w odniesieniu do czasu trwania lub nasilenia objawów. Autorzy stwierdzili, ̋ e obecne dowody nie 
przemawiajà za ich stosowaniem w ∏agodzeniu objawów przezi´bienia [158].

Ostre powirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, powirusowe OZZP
Glikokortykosteroidy donosowe sà skuteczne w zmniejszaniu objawów wyst´pujàcych u pacjentów 
doros∏ych z powirusowym OZZP, jednak ich efekt jest niewielki. Nie wykazano wp∏ywu 
donosowych GKS na jakoÊç ˝ycia pacjentów [143, 159–165]. Z uwagi na samoograniczajàcy si´ charakter
powirusowego OZZP, umiarkowanà jakoÊç dowodów naukowych oraz niewielki skutek
kliniczny autorzy EPOS 2020 zalecajà przepisywanie donosowych GKS jedynie, gdy konieczne 
staje si´ z∏agodzenie objawów powirusowego OZZP. Donosowe GKS wydajà si´ byç skuteczne 
w zmniejszaniu objawów wyst´pujàcych u dzieci z powirusowym OZZP, w przeciwieƒstwie 
do antybiotykoterapii [166, 167]. Powirusowe OZZP jest chorobà samoograniczajàcà. Z powodu 
bardzo niskiej jakoÊci dowodów naukowych autorzy EPOS 2020 nie zalecajà stosowania GKS 
donosowych u dzieci z powirusowym OZZP, podobnie jak u doros∏ych.
Kortykosteroidy systemowe nie majà pozytywnego wp∏ywu na powrót do zdrowia w ciàgu 
7–14 dni [168-171]. W porównaniu z placebo istnieje niewielki, ale istotny wp∏yw GKS systemowych 
na zmniejszenie bólu twarzy w 4–7 dniu leczenia. Nie istnieje badanie porównujàce GKS 
systemowe z GKS donosowymi. Z przyczyny niskiej jakoÊci dowodów naukowych, liczby 
potrzebnej do leczenia (NNT) oraz potencjalnych dzia∏aƒ niepo˝àdanych autorzy EPOS 2020 
nie zalecajà stosowania GKS systemowych u pacjentów z powirusowym OZZP.

Leki przeciwhistaminowe
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
W celu oceny wp∏ywu leków przeciwhistaminowych na przebieg przezi´bienia dokonano przeglàdu
systemowego, do którego w∏àczono 18 badaƒ randomizowanych z udzia∏em 4342 uczestników 
(w tym 212 dzieci) cierpiàcych na przezi´bienie, zarówno wyst´pujàce naturalnie, jak i wywo∏ane 
doÊwiadczalnie. Interwencje obejmowa∏y lek przeciwhistaminowy w monoterapii w porównaniu 
z placebo. U doros∏ych stwierdzono krótkotrwa∏y korzystny wp∏yw leków przeciwhistaminowych 
na nasilenie objawów ogólnych: w pierwszym lub drugim dniu leczenia. Nie stwierdzono jednak 
ró˝nicy mi´dzy lekami przeciwhistaminowymi a placebo w póêniejszym okresie. Tylko dwa badania
obejmowa∏y dzieci, a ich wyniki by∏y sprzeczne. Autorzy doszli do wniosku, ˝e leki 
przeciwhistaminowe majà ograniczony krótkotrwa∏y (1. i 2. dzieƒ leczenia) korzystny wp∏yw 
na nasilenie wszystkich objawów u doros∏ych. Nie ma istotnego klinicznie wp∏ywu na niedro˝noÊç
nosa, katar czy kichanie [172].

Ostre powirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, powirusowe OZZP
Istniejà tylko dwa badania oceniajàce stosowanie leków przeciwhistaminowych w porównaniu 
z placebo, jedno u doros∏ych z OBZZP [173], drugie u dzieci z powirusowym OZZP [174]. W obu 
badaniach nie wykazano dodatkowego efektu leków przeciwhistaminowych w stosunku 
do podawanego leczenia. Ze wzgl´du na bardzo niskà jakoÊç dowodów autorzy EPOS 2020 nie mogà
doradzaç w sprawie stosowania leków przeciwhistaminowych w powirusowym OZZP i OBZZP.
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Leki obkurczajàce
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
W 2016 roku Deckx i wspó∏pracownicy opublikowali przeglàd Cochrane dotyczàcy skutecznoÊci
oraz krótko- i d∏ugoterminowego bezpieczeƒstwa stosowania miejscowych i/lub doustnych leków
obkurczajàcych w monoterapii w celu z∏agodzenia objawów przezi´bienia u doros∏ych i dzieci [175].
W badaniach stosowano pseudoefedryn´ lub oksymetazolin´. Wykazano, i˝ wielokrotne dawki 
leków obkurczajàcych mogà mieç niewielki pozytywny wp∏yw na objawy zatkania nosa u doros∏ych
z przezi´bieniem. Nie wydaje si´, aby leki zwi´ksza∏y ryzyko wystàpienia dzia∏aƒ niepo˝àdanych
u doros∏ych w krótkim okresie ich stosowania.

Ostre powirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, powirusowe OZZP
Leki obkurczajàce mogà byç skuteczne w poprawie klirensu Êluzowo-rz´skowego podczas ostrego 
okresu choroby [176]. Nie przeprowadzono badaƒ oceniajàcych wp∏yw wymienionych substancji
na ust´powanie lub zmniejszanie objawów powirusowego OZZP. Brak istotnych danych klinicznych
upowa˝nia autorów EPOS 2020 do wyra˝enia opinii o braku celowoÊci stosowania leków 
obkurczajàcych w powirusowym OZZP.

Paracetamol (acetaminofen)
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
Aby zbadaç skutecznoÊç paracetamolu, w przeglàdzie Cochrane [177] oceniono cztery badania 
z udzia∏em 758 uczestników, w których porównywano paracetamol z placebo lub brakiem leczenia
u doros∏ych z przezi´bieniem. Autorzy stwierdzili, ˝e paracetamol mo˝e pomóc w ∏agodzeniu 
niedro˝noÊci nosa i kataru, ale nie wydaje si´, aby mia∏ wp∏yw na inne objawy przezi´bienia (w tym
ból gard∏a, z∏e samopoczucie, kichanie i kaszel).

NLPZ
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) sà szeroko stosowane w leczeniu bólu i goràczki 
zwiàzanych z przezi´bieniem. Przeglàd Cochrane przeprowadzony w 2009 roku obejmuje dziewi´ç 
badaƒ z udzia∏em ∏àcznie 1064 pacjentów z przezi´bieniem [178]. NLPZ okaza∏y si´ nie mieç wp∏ywu
na czas trwania objawów przezi´bienia. NLPZ mia∏y pozytywny wp∏yw na ∏agodzenie objawów 
bólowych (ból g∏owy, ból ucha, ból mi´Êni i stawów) oraz na z∏e samopoczucie i kichanie. 
Nie uzyskano poprawy w zakresie kaszlu, wydzieliny z nosa i podra˝nienia gard∏a. Nie zaobserwowano
zwi´kszenia cz´stoÊci dzia∏aƒ niepo˝àdanych w grupach leczonych NLPZ. Autorzy zalecajà 
stosowanie NLPZ w celu z∏agodzenia dyskomfortu lub bólu spowodowanego przezi´bieniem.

Po∏àczenia leków przeciwhistaminowych, obkurczajàcych i przeciwbólowych
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
W celu oceny skutecznoÊci po∏àczeƒ leków przeciwhistaminowych, obkurczajàcych i przeciwbólowych
w skracaniu czasu trwania i ∏agodzeniu objawów przezi´bienia u doros∏ych i dzieci w przeglàdzie
Cochrane oceniono 27 badaƒ (5117 uczestników) [179]. Dowody zebrane w tym przeglàdzie 
systematycznym sugerujà, ̋ e takie po∏àczenia leków przynoszà pewne ogólne korzyÊci u doros∏ych
i starszych dzieci. KorzyÊci te nale˝y zestawiç z ryzykiem wystàpienia dzia∏aƒ niepo˝àdanych. 
Nie ma dowodów na skutecznoÊç u ma∏ych dzieci.
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Bromek ipratropium
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
W 2013 roku opublikowano przeglàd Cochrane, którego celem by∏o okreÊlenie wp∏ywu bromku
ipratropium w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia na nasilenie kataru i przekrwienie b∏ony
Êluzowej nosa u dzieci i doros∏ych z przezi´bieniem [180]. Autorzy stwierdzili, ˝e bromek 
ipratropium mo˝e byç skuteczny w ∏agodzeniu objawów kataru u osób z przezi´bieniem. Bromek 
ipratropium nie wywiera∏ jednak wp∏ywu na obrz´k b∏ony Êluzowej nosa, a jego stosowanie wiàza∏o
si´ z wi´kszà liczbà dzia∏aƒ niepo˝àdanych w porównaniu z placebo lub brakiem leczenia, chocia˝ 
wydawa∏y si´ one dobrze tolerowane i samoograniczajàce si´. Do cz´sto wyst´pujàcych dzia∏aƒ
niepo˝àdanych nale˝a∏y: uczucie suchoÊci w nosie, Êluz o krwistym zabarwieniu i krwawienie z nosa.

P∏ukanie jam nosa roztworem soli fizjologicznej
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
Irygacja solà fizjologicznà jest cz´sto stosowana jako leczenie wspomagajàce objawów infekcji 
górnych dróg oddechowych. W przeglàdzie Cochrane opublikowanym w 2015 roku autorzy doszli 
do wniosku, ˝e irygacja solà fizjologicznà mo˝e przynieÊç korzyÊci w ∏agodzeniu objawów ostrych 
infekcji dróg oddechowych [181]. W jednym z przytoczonych badaƒ, przeprowadzonym z udzia∏em 
dzieci, wykazano znaczàcà popraw´ w zakresie kataru i dro˝noÊci nosa w grupie stosujàcej sól 
fizjologicznà. Niewielki dyskomfort i/lub podra˝nienie nosa by∏o jedynym efektem niepo˝àdanym
zg∏aszanym przez mniejszoÊç uczestników. Badanie wykaza∏o równie˝ znaczàce zmniejszenie 
zu˝ycia leków obkurczajàcych w grupie stosujàcej sól fizjologicznà. 

Ostre powirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, powirusowe OZZP
W jednym „ma∏ym” badaniu nie wykazano ró˝nic pomi´dzy stosowaniem sprayu do nosa zawierajàcego
fizjologiczny roztwór soli a brakiem leczenia. W kolejnym badaniu wykazano korzystny efekt 
p∏ukania jam nosa roztworem soli fizjologicznej o du˝ej obj´toÊci w porównaniu z ma∏à obj´toÊcià 
w leczeniu ropnego wycieku z nosa lub sp∏ywania wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a. Z powodu 
bardzo niskiej jakoÊci dowodów naukowych nie mo˝na udzieliç jednoznacznych zaleceƒ co do
wykorzystania p∏ukania jam nosa w terapii powirusowego OZZP [182, 183]. Jednak z teoretycznego
punktu widzenia mo˝na oczekiwaç, ˝e p∏ukanie jam nosa roztworem soli fizjologicznej b´dzie 
raczej korzystnie wp∏ywaç na proces leczenia.

Ostre bakteryjne zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, OBZZP
W badaniu porównujàcym stosowanie aerozoli z hipertonicznym i izotonicznym roztworem soli 
oraz brakiem dodatkowego leczenia poza antybiotykoterapià nie wykazano ró˝nic mi´dzy badanymi
grupami [184]. Z uwagi na bardzo niskà jakoÊç dowodów naukowych nie mo˝na udzieliç jednoznacznych
zaleceƒ co do celowoÊci p∏ukania jam nosa roztworem soli fizjologicznej u pacjentów z OBZZP.

Para wodna, ciep∏e, wilgotne powietrze
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
Podgrzane, nawil˝one powietrze bywa stosowane w ∏agodzeniu objawów przezi´bienia, jednak 
obecnie dost´pne dowody nie wykaza∏y korzyÊci ani te˝ ryzyka wynikajàcego z jego stosowania [185].

Probiotyki
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
W 2015 roku ukaza∏ si´ przeglàd Cochrane oceniajàcy skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo probiotyków
w profilaktyce ostrych zaka˝eƒ górnych dróg oddechowych [186]. Autorzy stwierdzili, ̋ e probiotyki
by∏y lepsze od placebo w zmniejszaniu liczby epizodów ostrych infekcji górnych dróg oddechowych,
Êredniego czasu trwania epizodu, stosowania antybiotyków i nieobecnoÊci w szkole z powodu 
przezi´bienia. Dzia∏ania niepo˝àdane probiotyków by∏y niewielkie, najcz´Êciej ̋ o∏àdkowo-jelitowe.
Probiotyki mogà przynosiç korzyÊci w zapobieganiu ostrym infekcjom, jednak jakoÊç dowodów 
w badaniach w∏àczonych do przytoczonego przeglàdu by∏a niska lub bardzo niska.
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Witamina C
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
W 2013 roku ukaza∏ si´ przeglàd Cochrane dotyczàcy stosowania witaminy C w zapobieganiu i leczeniu
przezi´bienia [187]. W przeglàdzie zestawiono 29 badaƒ oceniajàcych zachorowanie na przezi´bienie
u 11 306 uczestników podczas regularnego przyjmowania witaminy C. U doros∏ych czas trwania 
przezi´bienia zosta∏ skrócony o 8% (3–12%), a u dzieci o 14% (7–21%). U dzieci witamina C 
w dawce 1–2 g/dob´ skraca∏a czas trwania przezi´bienia o 18%. Regularne podawanie witaminy C
mo˝e równie˝ zmniejszaç nasilenie objawów. Suplementacja witaminà C nie wp∏ywa jednak
na cz´stoÊç wyst´powania przezi´bieƒ w populacji ogólnej. Autorzy sugerujà, ˝e rutynowa 
suplementacja witaminà C nie jest uzasadniona, ale mo˝e byç przydatna dla osób nara˝onych 
na krótkie okresy ci´˝kiego wysi∏ku fizycznego. Niemniej jednak, bioràc pod uwag´ wp∏yw witaminy C
na czas trwania i ci´˝koÊç przezi´bienia, a tak˝e niski koszt i bezpieczeƒstwo, byç mo˝e warto, 
aby w sposób indywidualny sprawdzaç, czy witamina C wywiera skutek leczniczy u konkretnych
pacjentów.

Szczepionki
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
Nie ma pewnoÊci co do skutecznoÊci i bezpieczeƒstwa szczepieƒ majàcych na celu zapobieganie 
przezi´bieniu u osób zdrowych. Autorzy nie znaleêli jednoznacznych wyników przemawiajàcych
za stosowaniem szczepionek w zapobieganiu przezi´bieniu u osób zdrowych w porównaniu z placebo [188].

åwiczenia fizyczne
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
W 2014 roku Lee i wspó∏pracownicy opublikowali przeglàd systematyczny i metaanaliz´ w celu
okreÊlenia wp∏ywu çwiczeƒ fizycznych na zapobieganie przezi´bieniu [189]. Autorzy stwierdzili, 
˝e regularne çwiczenia o umiarkowanej intensywnoÊci mogà mieç korzystny wp∏yw na zapobieganie
przezi´bieniu.

Echinacea
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
Karsch-Volk i wspó∏pracownicy w∏àczyli 24 podwójnie zaÊlepione badania do przeglàdu Cochrane [190],
aby oceniç, czy preparaty Echinacea sà skuteczne i bezpieczne w profilaktyce i leczeniu przezi´bienia. 
Autorzy doszli do wniosku, ̋ e produkty Echinacea nie sà skuteczne w leczeniu przezi´bienia, chocia˝ 
niektóre produkty Echinacea mogà przynieÊç s∏abe korzyÊci: wyniki indywidualnych badaƒ 
profilaktycznych konsekwentnie wykazujà pozytywne (chocia˝ nieistotne statystycznie) trendy, 
jednak potencjalne skutki sà o wàtpliwym znaczeniu klinicznym.

Cynk
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
Z metaanaliz wynika, ̋ e cynk podawany w postaci pastylek do ssania z octanem cynku lub glukonianem
cynku w dawce ≥ 75 mg/dzieƒ, przyj´ty w ciàgu 24 godzin od wystàpienia objawów, znacznie skraca
czas trwania przezi´bienia. Zaleca si´, aby osoby rozwa˝ajàce stosowanie cynku przyjmowa∏y 
go w tej dawce przez ca∏y okres przezi´bienia. Co do profilaktycznej suplementacji cynkiem,  
obecnie nie mo˝na sformu∏owaç jednoznacznych zaleceƒ z powodu niewystarczajàcych danych [191–193].
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Leki zio∏owe (inne ni˝ Echinacea)
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
Dotychczas nie ukaza∏ si´ przeglàd systematyczny oceniajàcy skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo leków
zio∏owych w przezi´bieniu, dost´pne sà jedynie prace oceniajàce poszczególne preparaty. Cztery 
prace opisujà skutecznoÊç BNO 1016 u pacjentów z objawami przezi´bienia [194–197]. BNO 1016 
to wyciàg z pi´ciu leków zio∏owych (korzeƒ goryczki, kwiat pierwiosnka, ziele szczawiu, kwiat
bzu czarnego i ziele werbeny), które wykazujà dzia∏anie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. 
Kombinacj´ leków zio∏owych oceniono pod kàtem skutecznoÊci i tolerancji u 600 pacjentów 
z ostrym wirusowym zapaleniem zatok przynosowych w dwóch badaniach [194, 195]. Znaczàco 
wy˝szà odpowiedê na leczenie i znacznie wi´kszà popraw´ w zakresie SNOT-20, nasilenia g∏ównych
objawów, kataru, bólu g∏owy i bólu twarzy stwierdzono w 14. dniu na korzyÊç BNO 1016. W ˝adnym
z badaƒ nie zg∏oszono ani jednego powa˝nego zdarzenia niepo˝àdanego. 
Dwa badania dotyczy∏y cineolu, ekstraktu z oleju eukaliptusa o w∏aÊciwoÊciach przeciwzapalnych. 
U 302 pacjentów z objawami OZZP zbadano skutecznoÊç cineolu w porównaniu z placebo [197]

i z alternatywnym preparatem zio∏owym [198]. W obu badaniach po siedmiu dniach leczenia 
stwierdzono wi´kszà redukcj´ nasilenia objawów i obrazu w rynoskopii w grupie leczonej cineolem.
SkutecznoÊç ekstraktu Andrographis paniculata SHA-10 oceni∏y dwa badania. W jednym oceniono
dawk´ 1200 mg/dzieƒ ekstraktu [199], w drugim 85 mg ekstraktu z Andrographis paniculata
SHA-10 i 10 mg wyciàgu z Eleutherococcus senticosus [200]. W obu badaniach zaobserwowano 
istotne zmniejszenie nasilenia objawów w grupie badanej w porównaniu z placebo. 
Nie zaobserwowano ani nie zg∏oszono ˝adnych skutków niepo˝àdanych. 
Podsumowujàc, niektóre leki zio∏owe, takie jak BNO 1016, cineole i ekstrakt z Andrographis 
paniculata SHA-10 majà istotny statystycznie pozytywny wp∏yw na objawy przezi´bienia, 
przy braku istotnych dzia∏aƒ niepo˝àdanych.

Ostre powirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, powirusowe OZZP
Leki zio∏owe sà szeroko badane w leczeniu chorób górnych dróg oddechowych, jednak w wielu 
badaniach nie wprowadzono rozró˝nienia na wirusowe i powirusowe ostre zapalenia zatok 
przynosowych, stàd trudno jest wydaç zalecenia w leczeniu powirusowego OZZP.
Uwa˝a si´, ̋ e mro˝ony, suszony, naturalny p∏ynny wyciàg z roÊliny Cyclamen europaeum podawany
donosowo ma korzystne dzia∏anie w ∏agodzeniu przekrwienia poprzez u∏atwianie odp∏ywu z nosa 
i dzia∏a przeciwzapalnie. Wyciàg z Cyclamen europaeum wydaje si´ zmniejszaç obrz´k Êluzówki 
i niedro˝noÊç w badaniu endoskopwym jak i zwi´kszaç przeziernoÊç zatok w badaniu obrazowym.
Nie wywo∏uje powa˝nych dzia∏aƒ niepo˝àdanych [140]. 
Krople z pelargonii afrykaƒskiej sà lekiem zio∏owym uwa˝anym za skuteczny w leczeniu infekcji 
górnych dróg oddechowych [201]. W randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo wykazano, 
˝e w powirusowym OZZP zmniejsza nasilenie objawów i czas niezdolnoÊci do pracy [202].
Federpil i wspó∏pracownicy [203] badali skutecznoÊç Myrtolu, wyciàgu zio∏owego z olejków eterycznych
jako alternatywy terapeutycznej w ostrym zapaleniu b∏ony Êluzowej nosa i zatok (n = 331) 
w porównaniu z placebo i innymi olejkami eterycznymi. Wyniki wykaza∏y statystycznie istotnà 
popraw´ w zakresie zmniejszenia ca∏kowitej punktacji nasilenia objawów zapalenia zatok 
w grupie leczonej Myrtolem i grupie innych olejków eterycznych w porównaniu z placebo 
po 14 dniach (10,5 vs. 9,2 punktów) bez ró˝nicy mi´dzy Myrtolem a innymi olejkami eterycznymi. 
Tolerancja leczenia by∏a jednak znacznie lepsza u chorych stosujàcych Myrtol. 
BNO 1016 by∏ badany g∏ównie w wirusowym OZZP. Neubauer i wspó∏pracownicy [204]

badali skutecznoÊç leku vs placebo jako dodatku to leczenia doksycyklinà i ksylometazolinà. 
U wi´kszego odsetka pacjentów z grupy badanej zaobserwowano ca∏kowite ustàpienie objawów 
oraz popraw´ radiologicznà po 14 dniach ni˝ w grupie placebo.
Podsumowujàc, niektóre leki zio∏owe, takie jak BNO 1016, krople z pelargonii afrykaƒskiej 
(Pelargonium sidoides) i Myrtol (oraz inne olejki eteryczne) majà korzystny wp∏yw na objawy 
ostrego powirusowego zapalenia b∏ony Êluzowej nosa i zatok, nie powodujàc istotnych dzia∏aƒ 
niepo˝àdanych.
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Fusafungina
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
Fusafungina wykazuje dzia∏anie bakteriostatyczne i ma w∏aÊciwoÊci przeciwzapalne. Lund 
i wspó∏pracownicy opublikowali zbiorczà analiz´ trzech randomizowanych, podwójnie zaÊlepionych,
kontrolowanych placebo badaƒ 532 pacjentów [205]. Autorzy doszli do wniosku, ˝e fusafungina 
jest skutecznà metodà leczenia przezi´bienia, zw∏aszcza gdy jest podawana wczeÊnie. Jednak 
po zastosowaniu fusafunginy wyst´powa∏y powa˝ne reakcje alergiczne z towarzyszàcym  
skurczem oskrzeli. Z tego powodu lek nie jest ju˝ dost´pny na rynku.

Homeopatia
Ostre wirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, przezi´bienie, OZZP
Hawke i wspó∏pracownicy ocenili skutecznoÊç i bezpieczeƒstwo stosowania doustnych produktów
leczniczych homeopatycznych w porównaniu z placebo lub leczeniem konwencjonalnym 
w zapobieganiu i leczeniu ostrych zaka˝eƒ uk∏adu oddechowego u dzieci [206]. Po przeanalizowaniu
oÊmiu randomizowanych badaƒ obejmujàcych 1562 dzieci autorzy nie stwierdzili istotnych korzyÊci
ze stosowania produktów homeopatycznych w porównaniu z placebo ani pod wzgl´dem nawrotów 
infekcji, ani odsetka wyleczeƒ. Nie znaleziono podobnych badaƒ dotyczàcych stosowania preparatów
homeopatycznych u doros∏ych z zaka˝eniami dróg oddechowych.

Ostre powirusowe zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, powirusowe OZZP
W jednym badaniu wykazano pozytywny wp∏yw homeopatii na zmniejszenie objawów oraz popraw´
radiologicznà w leczeniu powirusowego OZZP w porównaniu z placebo [207]. Z uwagi 
na ograniczone dowody autorzy EPOS 2020 nie mogà sformu∏owaç jednoznacznych zaleceƒ  
co do celowoÊci stosowania homeopatii w powirusowym OZZP.

PODSUMOWANIE

W ostatnich latach przeprowadzono kilka
przeglàdów systematycznych, wiele z nich w ra-
mach wspó∏pracy Cochrane, oceniajàcych sku-
tecznoÊç leków w zapobieganiu i leczeniu ostre-
go wirusowego zapalenia b∏ony Êluzowej nosa
i zatok przynosowych (przezi´bienia). 

● Profilaktyka 
– Pacjenci mogà odnieÊç korzyÊç ze sto-

sowania probiotyków oraz z wysi∏ku 
fizycznego o umiarkowanej intensyw-
noÊci, jeÊli chodzi o zapobieganie 
przezi´bieniom. 

– Rutynowa suplementacja witaminy C 
nie jest uzasadniona w populacji 
ogólnej, jednak mo˝e przynieÊç ko-
rzyÊç u osób nara˝onych na krótkie 
okresy ci´˝kiego wysi∏ku fizycznego. 

– ˚adne badania nie przemawiajà 
za stosowaniem szczepionek w zapo-
bieganiu przezi´bieniu u osób zdro-
wych w porównaniu z placebo.

● Skracanie czasu trwania choroby
– Nie ma dowodów na korzyÊci ze sto-

sowania antybiotyków w leczeniu 
przezi´bienia lub utrzymujàcego si´ 
ostrego ropnego zapalenia b∏ony Êlu-
zowej nosa u dzieci lub doros∏ych. 
Ponadto udowodniono, ˝e antybiotyki 

powodujà istotne dzia∏ania niepo˝à-
dane u doros∏ych, jeÊli sà podawane 
w przezi´bieniu. 

– Chocia˝ glikokortykosteroidy donoso-
we nie powodujà istotnych dzia∏aƒ 
niepo˝àdanych, to w Êwietle istniejà-
cych dowodów naukowych nie powin-
ny byç stosowane do ∏agodzenia 
objawów przezi´bienia. Pewne dowody 
niskiej/bardzo niskiej jakoÊci wskazujà, 
˝e probiotyki sà lepsze ni˝ placebo 
w zmniejszaniu Êredniego czasu trwa-
nia epizodu ostrej infekcji górnych
dróg oddechowych, koniecznoÊci sto-
sowania antybiotyków i nieobecnoÊci 
w szkole. 

– Ze wzgl´du na mo˝liwy wp∏yw wita-
miny C na czas trwania i ci´˝koÊç prze-
zi´bienia w niektórych badaniach oraz 
niski koszt i bezpieczeƒstwoÊ byç mo˝e
warto, aby pacjenci z przezi´bieniem 
indywidualnie sprawdzali, czy odnoszà 
korzyÊç z jej stosowania w ramach le-
czenia przezi´bienia.

– Cynk w postaci pastylek z octanem 
lub glukonianem cynku w dawce 
≥ 75 mg/dzieƒ podany w ciàgu 24 go-
dzin od wystàpienia objawów znacz-
nie skraca czas trwania przezi´bienia. 
Stosujàc pastylki z cynkiem, nale˝y



20

rozwa˝yç potencjalne korzyÊci w sto-
sunku do dzia∏aƒ niepo˝àdanych, 
takich jak nieprzyjemny smak i nud-
noÊci.

● Leczenie objawowe
– Leki przeciwhistaminowe mogà mieç 

korzystny wp∏yw na nasilenie obja-
wów ogólnych u doros∏ych, jednak 
dzia∏anie to zosta∏o potwierdzone je-
dynie w pierwszym i drugim dniu 
leczenia. Ponadto leki te nie majà 
istotnego klinicznie wp∏ywu na nie-
dro˝noÊç nosa, katar czy kichanie. 

– DoroÊli pacjenci mogà odnieÊç ko-
rzyÊç ze stosowania leków obkurcza-
jàcych pod wzgl´dem subiektywnego 
odczucia zatkania nosa, bez zwi´k-
szania ryzyka zdarzeƒ niepo˝àdanych 
(stosowane przez krótki okres). 

– Paracetamol mo˝e pomóc w ∏agodze-
niu niedro˝noÊci nosa i kataru, jednak 
nie ma wp∏ywu na inne objawy prze-
zi´bienia (w tym ból gard∏a, z∏e samo-
poczucie, kichanie i kaszel). 

– NLPZ ∏agodzà dyskomfort i ból spo-
wodowany przezi´bieniem, a po∏à-
czenie leku przeciwhistaminowego, 
leku obkurczajàcego i leku przeciw-
bólowego przynosi pewne ogólne 
korzyÊci u doros∏ych i starszych dzieci,
które nale˝y jednak zestawiç z ryzy-
kiem wystàpienia dzia∏aƒ niepo˝à-
danych. 

– Bromek ipratropium jest skuteczny 
w ∏agodzeniu kataru, nie ma jednak 
wp∏ywu na uczucie zatkania nosa. 
Jego stosowanie wiàza∏o si´ z wi´k-
szà liczbà dzia∏aƒ niepo˝àdanych 
w porównaniu z placebo lub brakiem 
leczenia, chocia˝ wydawa∏y si´ one 
dobrze tolerowane i samoogranicza-
jàce si´.

– Irygacja nosa solà fizjologicznà mo˝e 
przynieÊç korzyÊci w ∏agodzeniu obja-
wów ostrych infekcji górnych dróg 
oddechowych w przeciwieƒstwie 
do pary wodnej, która nie wykazuje 
˝adnych korzyÊci ani szkód w leczeniu 
przezi´bienia.

– Produkty z Echinacei nie sà skuteczne 
w leczeniu przezi´bienia.

– Niektóre leki zio∏owe, takie jak BNO
1016, Cineole i ekstrakt Andrographis 
paniculata SHA-10 wydajà si´ mieç 
pozytywny wp∏yw na objawy przezi´-
bienia bez istotnych zdarzeƒ niepo˝à-
danych, zaÊ BNO 1016, krople z pelar-
gonii afrykaƒskiej (Pelargonium sidoides)
i Myrtol (oraz inne olejki eteryczne) sà 
skuteczne w leczeniu ostrego powiru-
sowego zapalenia b∏ony Êluzowej 
nosa i zatok. 
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