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Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Leczenie przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych jest
zagadnieniem z³o¿onym i trudnym. W ostatnich latach wzros³o znaczenie
stosowania tzw. radykalnego leczenia zachowawczego, polegaj¹cego na
d³ugotrwa³ym podawaniu antybiotyków i kortykosteroidów. Terapia taka
stosowana jest równie¿ przed podjêciem decyzji o wskazaniach do leczenia
chirurgicznego, jak i po przeprowadzeniu operacji.
Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Ocena skutecznoœci celowanego radykalnego leczenia zachowawczego
przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych z zastosowaniem ciprofloksacyny.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody. . . . . Grupê badan¹ stanowi³o 50 chorych z przewlek³ym
zapaleniem zatok przynosowych, u których w badaniu bakteriologicznym
wyhodowano patogen wra¿liwy na ciprofloksacynê. Chorych leczono cipro-
floksacyn¹ i kortykosteroidami (przez 2 tygodnie podawanie preparatów ogól-
nych – Prednison, a nastêpnie preparatów miejscowych – Fluticasone). Doko-
nano porównania objawów subiektywnych i zmian stwierdzanych w badaniu
endoskopowym u chorych przed w³¹czeniem do badañ oraz w 2, 4 i 6
tygodniu po rozpoczêciu radykalnego leczenia zachowawczego.
Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Porównanie objawów subiektywnych i zmian obiektywnych przed
i po 4-tygodniowym leczeniu wykaza³o istotne statystycznie zmniejszenie ich
nasilenia w ca³ej grupie badanej. Satysfakcjonuj¹c¹ poprawê zauwa¿ono
u 80% pacjentów. Pozostali chorzy skierowani zostali do leczenia operacyj-
nego przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych. Objawy uboczne wyst¹-
pi³y jedynie u 3 pacjentów (u 2 – nudnoœci i u 1 – dro¿d¿akowe zapalenie
b³ony œluzowej gard³a).
Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Radykalne  leczenie zachowawcze przewlek³ego zapalenia zatok
przynosowych jest skuteczn¹ metod¹ postêpowania, pozwalaj¹c¹ na zmniej-
szenie objawów choroby.
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Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Management of chronic rhinosinusitis is a complex and diffi-
cult therapeutic problem. Recent years have seen the growing importance
of the maximal medical management, which involves prolonged treatment
with antibiotics and corticosteroids. Such treatment is used both before
qualifying the patient for surgery and after the surgical treatment.
Aim. Aim. Aim. Aim. Aim. The purpose of the study was to assess the efficacy of the maximal
medical management of chronic rhinosinusitis with ciprofloxacin.
Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. The study group consisted of 50  chronic rhinosi-
nusitis patients infected by bacterial strains found to be susceptible to cipro-
floxacin treatment. The patients were treated with ciprofloxacin and cortico-
steroids (systemic treatment for 2 weeks with Prednisone followed by local
administraton of Fluticasone). Patients’ signs and symptoms before and
after the maximal medical management were compared to assess the efficacy
of the treatment.
Results. Results. Results. Results. Results. Statistically significant relief in the severity of symptoms and impro-
vement of the endoscopic appearance of nasal cavity was observed in all
patients of the study group after the 4-week treatment. The improvement
was deemed satisfactory in 80% of the group, and the remaining patients
were referred to surgery. Side effects were observed only in 3 patients, (two
had nausea, and the other had pharyngeal mucositis caused by anascoge-
nic yeasts).
Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Maximal medical management of chronic rhinosinusitis is an
effective method providing a considedrable decrease in patients’ signs and
symptoms after the therapy.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(3), 134-141
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Przewlek³e zapalenie zatok przynosowych u doro-
s³ych rozpoznaje siê, gdy objawy choroby trwaj¹ d³u¿ej
ni¿ 12 tygodni lub wystêpuje od 4 do 6 epizodów ostrego
zapalenia zatok przynosowych w okresie roku, trwaj¹-
cych d³u¿ej ni¿ 10 dni. Do najwa¿niejszych objawów
przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych nale¿¹: za-
burzenia dro¿noœci nosa, katar œluzowy lub œluzowo-
ropny, sp³ywanie wydzieliny po tylnej œcianie gard³a,

rozpieraj¹ce bóle g³owy i twarzy oraz upoœledzenie
wêchu [1-3].

Do istotnych czynników w patogenezie przewlek³e-
go zapalenia zatok przynosowych u doros³ych nale¿¹
zaburzenia dro¿noœci kompleksu ujœciowo-przewodowe-
go (spowodowane obecnoœci¹ odmiennoœci anatomicznych
bocznej œciany jamy nosowej lub skrzywienia przegrody
nosa), alergiczne i niealergiczne nie¿yty b³ony œluzowej
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nosa, nietolerancja niesteroidowych leków przeciwzapal-
nych (NLPZ), wrodzone lub nabyte (polekowe, poin-
fekcyjne) upoœledzenie czynnoœci aparatu œluzowo-rzê-
skowego, zaburzenia odpornoœci miejscowej lub ogólnej
oraz refluks ¿o³¹dkowo-prze³ykowy [3, 4]. Istot¹ pato-
genezy choroby jest na³o¿enie siê zaka¿enia bakteryjne-
go na wymienione czynniki predysponuj¹ce, co prowa-
dzi do rozwoju pe³nego obrazu przewlek³ego zapalenia
zatok przynosowych. Wœród patogenów odpowiedzial-
nych za rozwój przewlek³ego zapalenia zatok przynoso-
wych najczêœciej wymienia siê nastêpuj¹ce bakterie:
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae
i Moraxella catarrhalis (izolowane równie¿ w wiêkszoœci
ostrych zapaleñ zatok przynosowych), a tak¿e Staphy-
lococcus aureus, Streptococcus pyogenes oraz pa³eczki
Gram ujemne [3, 5]. Czêœæ autorów podkreœla równie¿
udzia³ bakterii beztlenowych w przewlek³ym zapaleniu
zatok przynosowych (Prevotella, Fusobacterium, Pep-
tostreptococcus) [5, 6], niektórzy jednak uwa¿aj¹, ¿e ich
rola nie jest tak istotna [7]. U czêœci chorych z przewle-
k³ym zapaleniem zatok przynosowych hoduje siê jed-
noczeœnie kilka ró¿nych patogenów. Flora mieszana, z³o-
¿ona z kilku rodzajów pa³eczek Gram ujemnych, takich
jak Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae czy
Proteus mirabilis, wystêpuje szczególnie czêsto po ope-
racjach w obrêbie zatok przynosowych lub wielokrotnie
powtarzanych antybiotykoterapiach [3, 8, 9].

Rozpoznanie przewlek³ego zapalenia zatok przyno-
sowych ustala siê na podstawie badania podmiotowego
i laryngologicznego. Wa¿n¹ rolê w ocenie struktur jamy
nosowej odgrywa badanie z u¿yciem endoskopu. Wzier-
nikowanie jamy nosowej endoskopem sztywnym umo¿-
liwia dok³adn¹ ocen¹ struktur bocznej œciany, zw³aszcza
kompleksu ujœciowo-przewodowego oraz przegrody no-
sowej. Badanie endoskopowe niejednokrotnie uwidacz-
nia zmiany patologiczne niewidoczne w rynoskopii
przedniej, takie jak odmiennoœci budowy anatomicznej
tego rejonu, polipy ograniczone do przewodu nosowego
œrodkowego lub skrzywienie przegrody nosa w jej tyl-
nej, kostnej czêœci. Dziêki wziernikowaniu jamy noso-
wej za pomoc¹ endoskopu mo¿liwe jest tak¿e pobranie
materia³u do badañ bakteriologicznych dok³adnie spod
ma³¿owiny nosowej œrodkowej, czyli rejonu ujœæ zatok
przynosowych. W przypadku chorych po przebytych
operacjach w obrêbie zatok przynosowych, a zw³aszcza
po etmoidektomii, badanie endoskopowe jest wrêcz nie-
zbêdne dla w³aœciwej oceny stanu zatok [9, 10].

W diagnostyce radiologicznej przewlek³ego zapale-
nia zatok przynosowych najwa¿niejsz¹ rolê odgrywa to-
mografia komputerowa (TK) w p³aszczyznach czo³o-
wych. Uwidacznia ona obecnoœæ odmiennoœci budowy
anatomicznej bocznej œciany jamy nosowej oraz zmian
patologicznych b³ony œluzowej zatok przynosowych
(przerostów, polipów oraz torbieli œluzowych). Aby uzy-
skaæ rzeczywisty obraz zmian w zatokach przynosowych,

TK zatok przynosowych nie powinno byæ wykonywane
podczas zaostrzenia przewlek³ego zapalenia zatok
przynosowych, tylko po przeprowadzeniu leczenia far-
makologicznego. TK nadal pozostaje w Polsce badaniem
wzglêdnie trudno dostêpnym i drogim. Z tego powodu
wykonuje siê je u pacjentów niereaguj¹cych na w³aœciwie
prowadzone leczenie farmakologiczne. U tych pacjentów
zachodzi bowiem podejrzenie obecnoœci zaawansowanych,
nieodwracalnych zmian w zatokach, wymagaj¹cych lecze-
nia operacyjnego. TK jest badaniem niezbêdnym dla
podjêcia decyzji o leczeniu operacyjnym przewlek³ego
zapalenia zatok przynosowych, jak równie¿ jest swoist¹
map¹ topograficzn¹ zatok dla operatora [3, 9].

Leczenie przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych
jest zagadnieniem z³o¿onym i trudnym. Wynika to
z faktu mnogoœci prawdopodobnych czynników pato-
genetycznych, z regu³y d³ugotrwa³ego przebieg choro-
by oraz opornoœci bakterii, spowodowanej wielokrotnie
powtarzanymi kuracjami antybiotykowymi. W leczeniu
zachowawczym uwzglêdnia siê podawanie antybioty-
ków, leków przeciwzapalnych, dzia³aj¹cych ogólnie
i miejscowo oraz mukolityków. Leczenie przeciwaler-
giczne stosuje siê u chorych z udowodnionym pod³o-
¿em alergicznym choroby, natomiast leczenie antyre-
fluksowe – w przypadkach istniej¹cego refluksu ¿o³¹d-
kowo-prze³ykowego (GER). Rozpoznanie GER opiera
siê z regu³y na wywiadzie i stwierdzeniu zmian w bada-
niu laryngologicznym, poœrednio œwiadcz¹cych o cho-
robie, takich jak laryngitis posterior. W przypadkach
w¹tpliwych chory kierowany jest do gastrologa, który
podejmuje decyzjê o celowoœci przeprowadzenia diagno-
styki, rozstrzygaj¹cej ostatecznie rozpoznanie GER.

W okresie ostatnich kilku lat w literaturze rynolo-
gicznej pojawi³o siê okreœlenie „maximal medical mana-
gement” (radykalne leczenie zachowawcze) w odniesie-
niu do leczenia przewlek³ego zapalenia zatok przynoso-
wych. Polega ono na podawaniu choremu antybiotyku
przez 4-6 tygodni, dobranego zgodnie z antybiogramem
oraz preparatu kortykosteroidowego ogólnie przez 2 ty-
godnie, a nastêpnie miejscowo (donosowo) przez kolej-
ne 4 tygodnie [4, 11]. Leczenie antybiotykiem celowa-
nym ma za zadanie zwalczenie objawów zaka¿enia bak-
teryjnego w obrêbie zatok przynosowych, natomiast ste-
roidoterapia – zmniejszenie stanu zapalnego i udro¿-
nienie naturalnych ujœæ zatok przynosowych, co zapew-
nienia drena¿ wydzieliny z zatok i ich wentylacjê [12].

W wielu badaniach wykazano zbie¿noœæ przekracza-
j¹c¹ 85% pomiêdzy wynikami posiewu wydzieliny po-
branej drog¹ punkcji zatoki szczêkowej a wymazami spod
ma³¿owiny nosowej œrodkowej [10, 13, 14]. Pozwala to
na znacznie ³atwiejsze uzyskanie wiarygodnych wyni-
ków posiewu i w³¹czenie w³aœciwej antybiotykoterapii
celowanej wykorzystywanej w radykalnym leczeniu za-
chowawczym.
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skopowa, u 1 chorego – operacja Caldwella-Luca z poli-
pektomi¹ oraz u 1 – septoplastyka, operacja Caldwell-
Luca i polipektomia. Ze wzglêdu na d³ugi okres trwa-
nia choroby u wiêkszoœci chorych leczenie operacyjne
rozci¹gniête by³o na lata i wiêkszoœæ zabiegów wykony-
wana by³a w wielu oœrodkach i w ró¿nych odstêpach cza-
su. Wyj¹tek stanowi¹ chorzy po przebytej w jednym
oœrodku etmoidektomii endoskopowej (w sumie 17 osób,
z których u 7 jednoczasowo wykonywano septoplasty-
kê).

Ocenê zaawansowania zapalenia zatok przynosowych
oparto na nastêpuj¹cych kryteriach:
- objawy subiektywne (katar, sp³ywanie wydzieliny,

niedro¿noœæ nosa, ból g³owy lub rozpieranie w obrê-
bie twarzy, zaburzenia wêchu),

- badanie laryngologiczne i endoskopowe jamy noso-
wej (obecnoœæ skrzywienia przegrody nosa, polipów,
obrzêku lub przekrwienia b³ony œluzowej, rodzaj
wydzieliny),

- wynik badania TK zatok przynosowych (klasyfika-
cja wg Kennedy’ego 1992) [15].
Powy¿sz¹ ocenê zaawansowania choroby dokonywano

w momencie w³¹czania chorego do badania, a nastêpnie,
w czasie wizyt kontrolnych, przeprowadzano ocenê ob-
jawów subiektywnych i badanie endoskopowe. Objawy
subiektywne chorego klasyfikowano jako: 0 – brak, 1 –
niewielkie, 2 – œrednie, 3 – nasilone. Klasyfikacjê zmian
stwierdzanych w badaniu endoskopowym przedstawiono
w tabeli I [16]. U chorych po przebytej ehmoidektomii
endoskopowej wprowadzono modyfikacjê oceny polipów
w badaniu endoskopowym (tab. II). Dla oceny zaawan-
sowania zmian zapalnych w TK zatok przynosowych,

Uwa¿a siê, ¿e radykalne leczenie zachowawcze prze-
wlek³ego zapalenia zatok przynosowych mo¿e okazaæ siê
w wielu przypadkach bardzo skuteczne i umo¿liwiæ
unikniêcia leczenia operacyjnego. W przypadkach nie-
powodzenia radykalnego leczenia zachowawczego, lecze-
niem z wyboru pozostaje zabieg operacyjny – endosko-
powa chirurgia zatok przynosowych (etmoidektomia) [9,
11]. Radykalne leczenie zachowawcze s³u¿yæ mo¿e za-
tem jako metoda skuteczna w wyleczeniu procesu cho-
robowego lub przygotowuj¹ca chorego do zabiegu ope-
racyjnego. Obserwacja przyczyn niepowodzeñ radykal-
nego leczenia zachowawczego mo¿e byæ cenn¹ wska-
zówk¹ prognostyczn¹ w prowadzeniu chorych z prze-
wlek³ym zapaleniem zatok przynosowych. Inn¹ rolê pe-
³ni radykalne leczenie zachowawcze u chorych po prze-
bytej etmoidektomii endoskopowej, u których wci¹¿
obserwuje siê przewlek³y stan zapalny w obrêbie zatok
przynosowych. Dotyczy to z regu³y chorych obci¹¿o-
nych dodatkowym czynnikiem patogenetycznym cho-
roby, a zw³aszcza nietolerancj¹ NLPZ lub alergicznym
nie¿ytem nosa. W przypadku objawów zaostrzenia prze-
wlek³ego zapalenia zatok przynosowych lub odrastania
polipów nosa, chorzy ci niejednokrotnie wymagaj¹ prze-
prowadzenia radykalnego leczenia zachowawczego dla
uzyskania „wyciszenia” tl¹cej siê infekcji. U chorych z wie-
loletnim wywiadem przewlek³ego zapalenia zatok przy-
nosowych proces chorobowy obejmuje tak¿e mucope-
riosteum w obrêbie zatok; zatem po przeprowadzeniu
operacji i udro¿nieniu ujœæ zatok przynosowych koniecz-
na wydaje siê dalsza terapia przeciwzapalna dla uzyska-
nia trwa³ego efektu wyleczenia [9].

Celem pracy by³a ocena skutecznoœci celowanego
radykalnego leczenia zachowawczego przewlek³ego za-
palenia zatok przynosowych z zastosowaniem cipro-
floksacyny.

PACJENCI I METODY

Grupê badan¹ stanowi³o 50 chorych z przewlek³ym
zapaleniem zatok przynosowych, w tym 26 kobiet i 24
mê¿czyzn w wieku 25–72 lat (œrednio 45,88 lat). U 28
osób (56%) objawy choroby wystêpowa³y przez ponad
5 lat (7-35 lat), u 14 (28%) – od 3 do 5 lat, u 6 (12%)
– od 1 do 3 lat, a tylko u 2 osób (4%) rozpoczê³y siê
w okresie krótszym ni¿ 1 rok.

W badanej grupie 21 osób (42%) nie mia³o dotych-
czas wykonywanej ¿adnej operacji w obrêbie jamy noso-
wej, u pozosta³ych 29 chorych (58%) przeprowadzone
zosta³y nastêpuj¹ce operacje: u 3 osób – septoplastyka,
u 4 – polipektomie, u 6 – etmoidektomia endoskopowa,
u 2 – operacje zatok szczêkowych metod¹ Caldwella-
Luca, u 1 – septoplastyka i polipektomia, u 6 – septo-
plastyka z etmoidektomi¹ endoskopow¹, u 3 – polipek-
tomie, septoplastyka i etmoidektomia endoskopow¹,
u 2 – polipektomie, a nastêpnie etmoidektomia endo-

Tabela I. Klasyfikacja zmian w badaniu endoskopowym

Stopieñ Charakterystyka zmian

Skrzywienie przegrody nosaSkrzywienie przegrody nosaSkrzywienie przegrody nosaSkrzywienie przegrody nosaSkrzywienie przegrody nosa
0 Brak
1 Widoczna boczna i przyœrodkowa powierzchnia ma³¿owiny nosowej

œrodkowej (mnœ)
2 Przedni przyczep mnœ czêœciowo zas³oniêty przez bocznie przemiesz-

czon¹ przegrodê nosa
3 Przedni przyczep mnœ ca³kowicie zas³oniêty przez przegrodê nosa
4 Przegroda nosa przemieszczona do bocznej œciany nosa

PolipyPolipyPolipyPolipyPolipy
0 Brak
1 Pod mnœ (widoczne wy³¹cznie w badaniu endoskopowym)
2 Widoczne poni¿ej mnœ
3 Wype³niaj¹ przewód nosowy wspólny

WydzielinaWydzielinaWydzielinaWydzielinaWydzielina
0 Brak
1 Surowicza
2 Œluzowo-ropna
3 Ropna

Obrzêk i przekrwienieObrzêk i przekrwienieObrzêk i przekrwienieObrzêk i przekrwienieObrzêk i przekrwienie
0 Brak
1 Niewielki
2 Œredni
3 Masywny

mnœ – ma³¿owina nosowa œrodkowa
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wykonanego w czasie kwalifikacji chorego do badania,
zastosowano klasyfikacjê wg Kennedy’ego [15] (tab. III).
Stopieñ zaawansowania choroby w grupie badanej w opar-
ciu o TK zatok przynosowych przedstawia tabela III.

W wywiadzie uzyskanym od badanych uwzglêdnio-
no tak¿e wspó³istnienie innych chorób (alergiczny nie-
¿yt b³ony œluzowej nosa, astma oskrzelowa, nietoleran-
cja NLPZ, nadciœnienie têtnicze, cukrzyca, zaæma, ja-
skra, choroba wrzodowa i GER) w celu ustalenia czyn-
ników predysponuj¹cych do przewlek³ego zapalenia za-
tok przynosowych lub chorób bêd¹cych przeciwwska-
zaniem do stosowania steroidów. Do badania nie zostali
w³¹czeni chorzy z istniej¹cymi przeciwwskazaniami do
steroidoterapii doustnej lub miejscowej.

U 22 chorych (44%) stwierdzono wystêpowanie aler-
gicznego nie¿ytu b³ony œluzowej nosa (potwierdzone
wczeœniej wykonanymi badaniami alergologicznymi),
w tym u 10 by³ to izolowany nie¿yt, u 4 – wspó³istnia³a
astma oskrzelowa, a u 8 – wystêpowa³a astma oskrzelo-
wa z nietolerancj¹ NLPZ. Grupê 11 chorych (22% grupy
badanej) z nietolerancj¹ NLPZ tworzyli wy¿ej wspo-
mniani chorzy z alergi¹ oraz 3 osoby, u których nie po-
twierdzono wystêpowania IgE-zale¿nego uczulenia.
W grupie chorych z alergicznym nie¿ytem b³ony œlu-
zowej nosa i/lub nietolerancj¹ NLPZ (w sumie 25 osób
– 50% grupy badanej) u wiêkszoœci (20 osób – 80%)
stwierdzono VI, VII lub VIII stopieñ zaawansowania
zmian w TK. ¯aden chory z astm¹ oskrzelow¹ i/lub
nietolerancj¹ NLPZ nie przyjmowa³ doustnych prepa-

ratów steroidowych na miesi¹c przed i w trakcie kwalifi-
kacji do badania.

U 6 chorych (12%) na podstawie wywiadu i badania
laryngologicznego stwierdzono wystêpowanie dolegliwo-
œci i objawów GER. Wszyscy chorzy z GER byli w okre-
sie ostatnich kilku lat pod opiek¹ gastrologa, ale w mo-
mencie w³¹czania ich do grupy badanej nie przyjmowali
¿adnych leków stosowanych w GER.

W grupie badanej pobrany zosta³ wymaz spod ma-
³¿owin nosowych œrodkowych na posiew (w warunkach
tlenowych) i antybiogram. Nie pobierano materia³u do
hodowli bakterii beztlenowych, gdy¿ uzyskanie wiary-
godnego materia³u w warunkach ambulatoryjnych jest
bardzo trudne ze wzglêdu na koniecznoœæ natychmia-
stowego transportu do laboratorium [7]. Badania bak-
teriologiczne przeprowadzone zosta³y w Zak³adzie Mi-
krobiologii SP CSK (Warszawa, ul. Banacha 1A, Kie-
rownik: Prof. dr hab. med. Miros³aw £uczak). U 28
osób (56%) stwierdzono obecnoœæ 1 szczepu bakterii
w uzyskanej próbce, u 18 (36%) – wyhodowano po 2
patogeny, natomiast w wymazie pobranym od 4 cho-
rych (8%) stwierdzono obecnoœæ 3 ró¿nych szczepów
bakterii. W sumie od 50 chorych uzyskano 76 dodat-
nich posiewów. Staphylococcus aureus wystêpowa³
w nich 14 razy (w tym 9 razy jako wspó³istniej¹cy z in-
nymi bakteriami), Klebsiella pneumoniae i Escherichia
coli – po 11 razy (w tym odpowiednio 7 i 5 razy w po-
siewach mieszanych), Enterobacter cloacae – 6 razy, Pro-
teus mirabilis i Klebsiella oxytoca – po 5 razy, Pseudo-
monas aeruginosa i Citrobacter freundii – po 4 razy,
Citrobacter koseri – 3 razy, Pseudomonas fluorescens
i Pseudomonas stuteri – po 2 razy oraz Serratia marce-
scens, Serratia liquefacies, Pantozea cegglomerans, Ste-
rotrophomonas maltophilia, Acinetobacter junii, Aci-
netobacter lwofii, Acinetobacter baumanii, Psuedomo-
nas putidae i Citrobacter brachii – po 1 razie. Staphy-
lococcus aureus kolonizuje jamê nosa i nosogard³o oko³o
po³owy populacji (tzw. nosicielstwo), i wobec tego czê-
sto traktowany jest jako zanieczyszczenie przy pobiera-
niu próbek na posiew [17]. Jednak wobec wyraŸnych
objawów przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych u 5
chorych z grupy badanej, u których uzyskano izolowa-
ny szczep Staphylococcus aureus, podjêto decyzjê o w³¹-
czeniu leczenia przeciwbakteryjnego zgodnie z antybio-
gramem. Staphylococcus aureus jest ko-patogenem
w przewlek³ym zapaleniu zatok przynosowych i u 9 ba-
danych wspó³istnia³ z innymi bakteriami. Od 45 cho-
rych wyizolowano co najmniej jeden szczep bakterii
Gram (-). Proteus mirabilis, Psedomonas aeruginosa, Ci-
trobacter koseri i Pseudomonas stutteri zosta³y wyho-
dowane z próbek pobranych tylko od chorych, którzy
przebyli co najmniej jedn¹ operacjê w obrêbie jamy noso-
wej. U chorych nieoperowanych stosunkowo czêœciej wy-
stêpowa³y posiewy izolowane (76,2%), natomiast u osób
po operacjach, czêœciej uzyskano florê mieszan¹ (2 lub 3

Tabela II. Rozleg³oœæ zmian polipowych u chorych po przebytej etmoidektomii
endoskopowej

Stopieñ Charakterystyka zmian – Polipy

0 Brak
1 Niewielki obrzêk polipowaty b³ony œluzowej w stropie sitowia
2 Drobne polipy w rejonie operowanym
3 Masywne polipy wype³niaj¹ przewód nosowy wspólny

Tabela III. Klasyfikacja zmian w TK zatok przynosowych (Kennedy, 1992) oraz
procentowy udzia³ poszczególnych stopni zaawansowania zmian w TK zatok
przynosowych w grupie badanej

Stopieñ Charakterystyczne zmian %

I Jedno- lub obustronne odmiennoœci budowy anatomicznej 6
bocznej œciany jamy nosowej

II Zmiany zapalne w sitowiu po jednej stronie 10

III Zmiany zapalne w sitowiu po jednej stronie i w 1 zale¿nej zatoce 0

IV Zmiany zapalne w sitowiu obustronnie 10

V Zmiany zapalne w sitowiu po jednej stronie i w 2 lub 3 4
zale¿nych zatokach

VI Zmiany zapalne w sitowiu obustronnie i w 1 zale¿nej zatoce 14

VII Zmiany zapalne w sitowiu obustronnie i 2 lub wiêcej zale¿nych 46
zatokach

VIII Rozleg³e polipy nosa i zatok przynosowych 10
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patogeny – 58,6%). U wszystkich chorych w³¹czonych
do badania wyhodowane patogeny by³y wra¿liwe na ci-
profloksacynê.

Po przeprowadzeniu wstêpnych procedur, tj. wy-
wiadu, badañ przedmiotowych i obrazowych oraz uzy-
skaniu wyników posiewu, u wszystkich chorych z grupy
badanej zastosowano nastêpuj¹ce leczenie przez pierw-
sze 14 dni:
- Ciprofloxacin (Ciprinol, Krka): 2 x 500 mg (co 12

godzin);
- Prednisone (Encorton, Polfa-Pabianice) przyjmowa-

ny rano w jednej dawce po œniadaniu: 1. dzieñ –
40 mg, 2. i 3. dzieñ – 35 mg, 4. i 5. dzieñ – 30 mg,
6. i 7. dzieñ – 25 mg, 8. i 9. dzieñ – 20 mg, 10.
i 11. dzieñ – 15 mg, 12. i 13. dzieñ – 10 mg, 14.
dzieñ – 5 mg;

- Ambroxol (Deflegmin retard, ICN Polfa Rzeszów):
1 x 75 mg rano.
Ambroxol zosta³ do³¹czony do schematu radykalne-

go leczenia zachowawczego, gdy¿ uwa¿a siê, ¿e mukoli-
tyki rozrzedzaj¹c wydzielinê u³atwiaj¹ jej ewakuacjê z za-
tok przynosowych. Dodatkowo dzia³aj¹ one bakterio-
statycznie oraz wspomagaj¹ przenikanie antybiotyku do
wydzieliny ropnej [18]. Chorym zalecono tak¿e przyj-
mowanie preparatu, zawieraj¹cego bakterie kwasu mle-
kowego, który podaje siê rutynowo dla zachowania pra-
wid³owego sk³adu flory bakteryjnej przewodu pokarmo-
wego podczas antybiotykoterapii. U chorych z GER
dodatkowo zalecono stosowanie Lansoprazole (Lanzul,
Krka) 2 x 30mg przez 14 dni. Przez ca³y okres leczenia
wszyscy chorzy mieli zalecone p³ukanie jamy nosowej
roztworem fizjologicznym NaCl 2 razy dziennie.

Po 2 tygodniach u wszystkich chorych z grupy ba-
danej przeprowadzono kolejn¹ ocenê objawów subiek-
tywnych i wykonano badanie endoskopowe, opieraj¹c siê
na podanej wczeœniej klasyfikacji. Przy braku przeciw-
wskazañ do kontynuacji leczenia (wyst¹pienie dzia³añ
niepo¿¹danych) zlecano wówczas terapiê wg nastêpuj¹-
cego schematu:
- Ciprofloxacin (Ciprinol, Krka) 2 x 250 mg przez 14

dni,
- Fluticasone (Flixonase, GlaxoSmithKline) 1 x 100 µg

obustronnie do nosa rano (w sumie 200 µg),
- Ambroxol (Deflegmin retard, ICN Polfa Rzeszów)

1 x 75 mg rano.
Wszyscy badani kontynuowali przyjmowanie pre-

paratu zawieraj¹cego bakterie kwasu mlekowego, a cho-
rzy z GER mieli zalecone stosowanie Lansoprazole (Lan-
zul, Krka) 1 x 30 mg przez nastêpne 14 dni.

Zgodnie z przyjêtymi zasadami, po kolejnych 2 ty-
godniach, czyli 4 tygodniach kuracji, ponownie ocenio-
no objawy subiektywne choroby oraz wykonano ocenê
endoskopow¹. U czêœci chorych w tym okresie zakoñ-
czono radykalne leczenie zachowawcze przewlek³ego

zapalenia zatok przynosowych. Dotyczy³o to przypad-
ków znacznej poprawy dolegliwoœci lub wyraŸnego bra-
ku skutecznoœci leczenia. Na decyzjê o zakoñczeniu ku-
racji wp³yw mia³o równie¿ wyst¹pienie dzia³añ niepo¿¹-
danych lub decyzja chorego o chêci zaprzestania przyj-
mowania leków (mimo braku efektów ubocznych).
W pozosta³ych przypadkach kontynuowano leczenie zle-
cone w trakcie poprzedniej wizyty.

Po kolejnych 2 tygodniach, czyli 6 tygodniach ku-
racji, u wszystkich chorych, którzy nadal przyjmowali
leczenie, przeprowadzono ocenê objawów subiektywnych
i obrazu endoskopowego. Uzyskano informacjê o wy-
st¹pieniu ewentualnych dzia³añ niepo¿¹danych.

Wszyscy chorzy otrzymali radykalne leczenie zacho-
wawcze przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych
przez minimum 4 tygodnie, co by³o warunkiem w³¹-
czenia do grupy badanej. Przy braku skutecznoœci le-
czenia zachowawczego, chorzy zakwalifikowani zostali
do leczenia operacyjnego.

Dla oceny wyników leczenia dokonano porównania
œrednich nasilenia ka¿dego objawu subiektywnego oraz
objawu w badaniu endoskopowym przed i po leczeniu,
wykorzystuj¹c test t-Studenta. Dla ca³ej grupy badanej
50 osób porównano objawy po 4-tygodniowej terapii,
dla 33 osób – dodatkowo po 5 lub 6 tygodniach lecze-
nia. Zmianê w nasileniu objawu uwa¿ano za istotn¹ sta-
tystycznie, gdy p<0,05.

WYNIKI

W grupie 28 chorych zastosowano 6-tygodniowe
radykalne leczenie zachowawcze przewlek³ego zapale-
nia zatok przynosowych. 5 osób leczonych by³o przez 5
tygodni (w jednym przypadku terapiê zakoñczono z po-
wodu nudnoœci). Przez 4 tygodnie leczono 17 chorych,
z których u dwóch obserwowano dzia³ania niepo¿¹dane
(u 1 – nudnoœci i u 1 – dro¿d¿akowe zmiany na b³onie
œluzowej gard³a), które by³y powodem przerwania kura-
cji. Spoœród 15 pozosta³ych chorych u 4 osób zakoñ-
czono terapiê po 4 tygodniach z powodu uzyskania du-
¿ej poprawy, u 2 – ze wzglêdu na brak efektów leczenia,
a 9 osób samodzielnie zdecydowa³o o chêci zakoñczenia
leczenia (w tym 5 chorych zg³osi³o znaczne zmniejsze-
nie dolegliwoœci).

Porównanie objawów subiektywnych przed i po 4
tygodniach terapii w ca³ej grupie badanej wykaza³o istotne
statystycznie zmniejszenie nasilenia dolegliwoœci po le-
czeniu. Porównanie objawów ocenianych w badaniu
endoskopowym dla ca³ej grupy wykaza³o istotn¹ staty-
stycznie poprawê po 4-tygodniowym leczeniu (tab. IV).
W grupie 33 osób, u których przeprowadzono 5 lub 6-
tygodniow¹ kuracjê, równie¿ obserwowan¹ znamienn¹
statystycznie poprawê po tym okresie leczenia (dla
wszystkich cech oprócz upoœledzenia wêchu p=0,001,
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dla subiektywnej poprawy wêchu p=0,01). Najwiêksz¹
ró¿nicê w nasileniu ocenianych objawów, zarówno su-
biektywnych, jak i obiektywnych, obserwowano po 2
tygodniach leczenia, aczkolwiek w ci¹gu dalszej terapii
nasilenie objawów nadal mala³o. Najwiêksz¹ ró¿nicê
w nasileniu dolegliwoœci przed i po leczeniu stwierdzo-
no dla kataru i sp³ywania wydzieliny po tylnej œcianie
gard³a, wzglêdnie najmniejsz¹ ró¿nicê (ale istotn¹ sta-
tystycznie) – dla bólu g³owy/twarzy i upoœledzenia wê-
chu. W badaniu endoskopowym najwiêksz¹ ró¿nicê na-
silenia objawu przed i po leczeniu obserwowano dla
obrzêku i przekrwienia b³ony œluzowej.

W grupie 14 chorych z alergicznym nie¿ytem b³o-
ny œluzowej nosa bez nietolerancji NLPZ równie¿
stwierdzono istotne statystycznie zmniejszenie nasile-
nia objawów subiektywnych i obiektywnych po lecze-
niu. W grupie 11 chorych z nietolerancj¹ NLPZ obser-
wowano wzglêdnie wiêksze ni¿ w ca³ej grupie badanej
nasilenie wszystkich objawów subiektywnych i obiek-
tywnych (oprócz bólu g³owy/twarzy) przed leczeniem.
W tej grupie obserwowano równie¿ dobr¹ reakcjê na le-
czenie – istotne statystycznie zmniejszenie nasilenia
objawów, z wyj¹tkiem bólu g³owy/twarzy, dla którego
niewielka na pocz¹tku œrednia w grupie zmniejszy³a siê,
jednak w sposób nieznamienny.

Do leczenia operacyjnego (etmoidektomia endosko-
powa z ewentualn¹ septoplastyk¹ przy istniej¹cych wska-
zaniach) zakwalifikowano 10 osób (20% ca³ej grupy ba-
danej). Decyzjê o wskazaniach do leczenia operacyjnego
przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych podjêto ze
wzglêdu na subiektywny brak poprawy zg³aszany przez
chorego lub niewielki efekt terapii stwierdzany w bada-
niu endoskopowym. W tej grupie obserwowano wzglêd-
nie wiêksze w stosunku do ca³ej grupy nasilenie wszyst-
kich objawów subiektywnych i obiektywnych przed le-
czeniem (zw³aszcza bólu g³owy/twarzy, zaburzeñ dro¿-
noœci nosa, polipów i obrzêku lub przekrwienia b³ony
œluzowej) oraz s³absz¹ reakcjê na leczenie. W grupie skie-
rowanej do leczenia operacyjnego stwierdzono brak istot-
nej statystycznie zmiany w nasileniu bólu g³owy/twarzy
i upoœledzenia wêchu oraz rozleg³oœci polipów nosa po
leczeniu. Dodatkowo obserwowano utrzymywanie siê

objawów na sta³ym poziomie lub ich nasilenie miêdzy 2
a 4 tygodniem kuracji. W grupie skierowanej na opera-
cjê u 7 na 10 chorych stwierdzono skrzywienie przegro-
dy nosa w stopniu istotnym klinicznie tj. minimum sto-
pieñ 2 wed³ug klasyfikacji przedstawionej w tabeli I.

Objawy uboczne leczenia obserwowano u 3 chorych
– u dwóch by³y to nudnoœci, u 1 osoby – zmiany odpo-
wiadaj¹ce zaka¿eniu dro¿d¿akowemu na b³onie œluzo-
wej gard³a. W przypadku stwierdzenia dzia³añ niepo-
¿¹danych odstêpowano od kontynuacji leczenia. U cho-
rych z nudnoœciami – dolegliwoœæ ust¹pi³a. Chory ze
zmianami dro¿d¿akowymi na b³onie œluzowej gard³a,
oprócz radykalnego leczenia zachowawczego przewle-
k³ego zapalenia zatok przynosowych, przyjmowa³ stale
wziewne leki przeciwastmatyczne, w tym preparat ste-
roidowy w aerozolu, a w wywiadzie podawa³ wystêpo-
wanie podobnych zmian. Chory ten otrzyma³ miejsco-
we leczenie przeciwgrzybicze i objawy ust¹pi³y.

DYSKUSJA

Przeprowadzone radykalne leczenie zachowawcze
przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych zmniejszy³o
œrednie nasilenie poszczególnych objawów subiektyw-
nych i obiektywnych w grupie badanej w porównaniu
do stanu przed leczeniem. Najwiêksz¹ zmnianê w nasi-
leniu objawów obserwowano po 2 tygodniach od po-
cz¹tku leczenia, co wi¹zaæ mo¿na z silnym przeciwza-
palnym dzia³aniem podanego systemowo steroidu, któ-
rego efekt wzmacnia³ antybiotykoterapiê. W ci¹gu na-
stêpnych tygodni leczenia w grupie badanej obserwo-
wano dalsze zmniejszenie nasilenia objawów subiektyw-
nych i obiektywnych.

U 40 chorych (80%) uzyskano zadowalaj¹c¹ popra-
wê. Aby oceniæ wp³yw przeprowadzonego leczenia na
objawy choroby po up³ywie 6 miesiêcy, chorzy ci pozo-
stali w dalszej obserwacji klinicznej. Utrzymywanie siê
poprawy stanu chorych po 6 miesi¹cach mo¿e byæ, bo-
wiem lepszym wyznacznikiem skutecznoœci tego sposo-
bu terapii przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych.
Wyniki badañ, dotycz¹ce porównania nasilenia objawów
bezpoœrednio po leczeniu i po 6 miesi¹cach zostan¹
przedstawione w innej pracy.

U 45 chorych z grupy badanej (90%) uzyskano w po-
siewach bakterie Gram(-) z rodzaju Klebsiella, Escheri-
chia, Pseudomonas, Proteus, Serratia, Enterobacter czy
Citrobacter. Wynik ten wydaje siê zaskakuj¹cy, wobec
danych z piœmiennictwa, które mówi¹ o dominuj¹cej roli
innych patogenów (Streptococcus pneumoniae, Haemo-
philus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococ-
cus aureus, Streptococcus pyogenes) w rozwoju prze-
wlek³ego zapalenia zatok przynosowych. Wynik taki
mo¿na t³umaczyæ szczególnie dobran¹ grup¹ badan¹,
któr¹ tworzyli chorzy, u których na podstawie antybio-

Tabela IV. Œrednie nasilenie objawów subiektywnych i obiektywnych przed i po
4 tygodniach leczenia (n = 50 osób)

Objaw Przed leczeniem Po leczeniu Ró¿nica Poziom
(SD) (SD) ufnoœci

Obrzêk/przekrwienie 1,9 (0,97) 0,36 (0,48) 1,54 p=0,001
Katar 2,32 (0,74) 0,98 (0,77) 1,34 p=0,001
Sp³ywanie wydzieliny 2,14 (0,9) 0,86 (0,78) 1,28 p=0,001
Niedro¿noœæ nosa 1,8 (0,88) 0,66 (0,63) 1,14 p=0,001
Wydzielina 1,68 (0,55) 0,68 (0,59) 1,00 p=0,001
Upoœledzenie wêchu 1,62 (1,24) 0,74 (0,96) 0,88 p=0,001
Polipy 1,2 (1,28) 0,4 (0,67) 0,80 p=0,001
Ból g³owy 1,36 (1,0) 0,6 (0,67) 0,76 p=0,001

SD – odchylenie standardowe
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gramu zalecono leczenie ciprofloksacyn¹. Nale¿y jednak
zaznaczyæ, ¿e decyzjê o zastosowaniu tego leku podjêto
po zaobserwowaniu pewnej tendencji do izolowania pa-
togenów Gram(-) z materia³u pobranego od wiêkszoœci
chorych z przewlek³ym zapaleniem zatok przynosowych
seryjnie poddanych badaniom bakteriologicznym. Na
otrzymanie takiego wyniku posiewów móg³ mieæ wp³yw
profil chorych, pozostaj¹cych pod opiek¹ oœrodka, w któ-
rym przeprowadzono obserwacjê. W Pracowni Endo-
skopowej Kliniki Otolaryngologii AM w Warszawie
konsultowani s¹ bowiem najczêœciej chorzy z wielolet-
nim wywiadem przewlek³ego zapalenia zatok przynoso-
wych, z du¿ym zaawansowaniem zmian zapalnych, po
wielokrotnych antybiotykoterapiach i operacjach w ob-
rêbie jamy nosowej oraz z obci¹¿aj¹cym wywiadem (aler-
gia, nietolerancja NLPZ). Jednak mo¿na równie¿ roz-
wa¿yæ ewentualnoœæ opisywanej przez niektórych auto-
rów zmiany w sk³adzie najczêœciej izolowanych bakterii
z zatok przynosowych w ich przewlek³ym zapaleniu,
zw³aszcza po wielu wczeœniejszych próbach leczenia [7,
8]. Niestety, w trakcie tej obserwacji klinicznej nie prze-
prowadzono hodowli patogenów w warunkach beztle-
nowych, gdy¿ ze wzglêdów organizacyjnych uzyskanie
wiarygodnych dla tego celu próbek by³o niemo¿liwe.

Radykalne leczenie zachowawcze przewlek³ego za-
palenia zatok przynosowych opiera siê na po³¹czeniu
antybiotykoterapii celowanej ze steroidoterapi¹ – pocz¹t-
kowo systemow¹, a nastêpnie miejscow¹. Antybiotyko-
terapia celowana wydaje siê tym bardziej uzasadniona
wobec wzrastaj¹cej antybiotykoopornoœci bakterii i ob-
serwowanej przemiany sk³adu flory w przewlek³ym za-
paleniu zatok przynosowych [7]. Pobranie próbek do
posiewów, umo¿liwiaj¹cych uzyskanie wiarygodnych
wyników badañ bakteriologicznych, jest ³atwe i wygod-
ne dziêki zastosowaniu endoskopu. Nale¿y mieæ na uwa-
dze, ¿e inne metody pobrania wymazów z ujœæ zatok
przynosowych mog¹ byæ obarczone wy¿szym ryzykiem
zanieczyszczenia flor¹ np. pochodz¹c¹ z przedsionka
nosa [9, 10, 14, 19].

Uwa¿a siê, ¿e w stanie przewlek³ego zapalenia,
a szczególnie po przebytych operacjach, zatoki przyno-
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sowe s¹ na sta³e skolonizowane przez ró¿ne bakterie. Ce-
lem antybiotykoterapii w przewlek³ym zapaleniu zatok
przynosowych nie jest eradykacja bakteriologiczna, a je-
dynie znacz¹ce ograniczenie zaka¿enia i w ten sposób
uzyskanie poprawy klinicznej [1]. W celu zwiêkszenia
skutecznoœci leczenia przeciwbakteryjnego, stosuje siê
mukolityki oraz p³ukanie jamy nosowej roztworem fi-
zjologicznym NaCl, co daje efekt mechanicznego usu-
niêcia œluzu i bakterii z jamy nosowej. U chorych po
endoskopowych operacjach zatok przynosowych wyko-
nuje siê regularne endoskopowe zabiegi oczyszczania jam
pooperacyjnych z zalegaj¹cej wydzieliny, co równie¿
w sposób mechaniczny zmniejsza iloœæ bakterii koloni-
zuj¹cych zatoki przynosowe.

Radykalne leczenie zachowawcze przewlek³ego za-
palenia zatok przynosowych z zastosowaniem Ciproflok-
sacyny by³o dobrze tolerowane przez chorych. Rzadko
obserwowano dzia³ania niepo¿¹dane. U wszystkich cho-
rych zdecydowano siê na profilaktyczne zastosowanie
preparatu, zawieraj¹cego bakterie kwasu mlekowego, cho-
cia¿ zgodnie z piœmiennictwem farmakologicznym flu-
orowane chinolony w minimalnym stopniu wp³ywaj¹ na
fizjologiczn¹ florê przewodu pokarmowego i bardzo
rzadko w trakcie ich stosowania dochodzi do nadka¿eñ
(w tym równie¿ grzybiczych) [20]. Wyst¹pienie zmian
dro¿d¿akowych na b³onie œluzowej gard³a u 1 chorego
wi¹zaæ nale¿y raczej z przewlek³ym wziewnym lecze-
niem steroidowym astmy oskrzelowej.

10 chorych z grupy badanej (20%) zakwalifikowano
do leczenia operacyjnego, tj. etmoidektomii endosko-
powej (z ewentualn¹ septoplastyk¹) ze wzglêdu na brak
zadowalaj¹cej poprawy po leczeniu zachowawczym. Ra-
dykalne leczenie zachowawcze w tych wypadkach sta-
nowi³o jedno z kryteriów, rozstrzygaj¹cych o wskaza-
niach do leczenia operacyjnego.

Na podstawie przeprowadzonych badañ i obserwa-
cji nale¿y uznaæ, ¿e radykalne leczenie zachowawcze
przewlek³ego zapalenia zatok przynosowych jest metod¹
skuteczn¹ i zapewnia schemat kompetentnego postêpo-
wania terapeutycznego.
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