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Grzybicze zapalenie zatoki szczękowej 
o nietypowym przebiegu – opis przypadku
Atypical fungal maxillar sinusitis – case report
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STRESZCZENIE:    Infekcje grzybicze zatok przynosowych można podzielić na postać inwazyjną i nieinwazyjną. Grzybniak zatok to 
rodzaj przewlekłego nieinwazyjnego zakażenia. Najczęściej związany jest z przebytym leczeniem endodontycznym. 
Opis przypadku dotyczy nieinwazyjnego grzybiczego zapalenia zatok przynosowych u pacjenta z kaszlem i zespołem 
bezdechu sennego. U pacjenta nie występowały inne objawy. Podczas lecenia zastosowano antybiotykoterapię, 
lecz nie zaobserwowano poprawy. Tomografia komputerowa twarzy wykazała zmianę ze zwapnieniami w zatoce 
szczękowej prawej. Podjęto decyzję o wykonaniu sinusotomii przez przednią ścianę zatoki szczękowej pod kontrolą 
endoskopową. W trakcie zabiegu usunięto zmianę oraz wypłukano zatokę. Stan ogólny pacjenta uległ poprawie po 
zabiegu operacyjnym. Ustąpił kaszel i objawy bezdechu sennego.

SŁOWA KLUCZOWE:   grzybniak, zatoki, grzybicze zapalenie zatok, aspergillus

ABSTRACT:   Fungal sinusitis can be divided into invasive and non-invasive. Fungal ball of the sinus is a type of chronic non-invasive 
infection and it is most often related to the previous endodontic treatment. This case report describes non-invasive 
fungal rhinosinusitis in a patient with cough and obstructive sleep apnea syndrome. The patient did not present any 
other symptoms and he was treated by a therapeutic specialist. The patient underwent antibiotic therapy but no im-
provement was observed. Computed tomography of the face showed the lesion with calcification of the right maxil-
lary sinus. It was decided to perform sinusotomy through the anterior wall of the maxillary sinus under endoscopic 
control. The lesion was removed during surgery and the sinus was rinsed. General condition of the patient improved 
after surgery. No cough or obstructive sleep apnea syndrome was found.
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WPROWADZENIE

Zapalenie zatok przynosowych o etiologii grzybiczej wystę-
puje w dwóch formach – inwazyjnej i nieinwazyjnej. Forma 
inwazyjna częściej występuje u pacjentów z zaburzeniami od-
porności i może stanowić stan zagrożenia życia w związku z 
rozwojem powikłań wewnątrzczaszkowych. Grzybiak, zwany 
również kulą grzybiczą (micetoma), a także alergicznie grzy-
bicze zapalenie zatok zaliczane są do form nieinwazyjnych. 
Kula grzybicza (skupisko grzybni z rodziny Aspergillus) jest 
jedną z częściej spotykanych postaci zapalenia. W większości 

przypadków rozwija się po jednej stronie i ma podłoże zębo-
pochodne [1, 2]. W roku 1885 Schubert jako pierwszy opisał 
zapalenie nosa i jego zatok obocznych o podłożu grzybiczym. 
Był to przypadek 75-letniej pacjentki, a podstawowymi zgła-
szanymi przez nią dolegliwościami były całkowity brak możli-
wości oddychania przez nos oraz obfity wyciek z nosa. Proces 
chorobowy dotyczył obu jam nosowych i prawej zatoki szczę-
kowej. Wydostająca się patologiczna masa miała wygląd zbitej, 
ciemnobrunatnej tkanki. Patogenem wywołującym chorobę był 
Aspergillus fumigatus. Drugi przypadek o podobnym przebie-
gu klinicznym został opisany w roku 1889 przez Siebenmanna. 
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zastosował leczenie przeciwzapalne oraz przeciwbakteryjne. 
Pomimo stosowania różnych antybiotyków nie zaobserwowa-
no poprawy stanu klinicznego. Chora zaczęła uskarżać się na 
coraz częstsze epizody napadowego kaszlu w nocy i nie była w 
stanie przyjąć pozycji horyzontalnej w czasie snu. Z wywiadu 
wynikało również, że przed rokiem została poddana leczeniu 
stomatologicznemu łącznie z leczeniem kanałowym zębów. W 
badaniu laryngologicznym stwierdzono umiarkowany obrzęk 
błony śluzowej prawej jamy nosa wraz z jej przekrwieniem. 
Nie stwierdzono cech zalegania patologicznej treści w jamach 
nosa. W dalszym badaniu laryngologicznym nie zauważono 
odchyleń od stanu prawidłowego. Badający lekarz otolaryngo-
log skierował pacjentkę na przeglądowe zdjęcie zatok obocz-
nych nosa. W badaniu wykazano całkowite zacienienie pra-
wej zatoki szczękowej. Dla uściślenia rozpoznania oraz w celu 
wyboru sposobu leczenia chora została skierowana na badanie 
tomograficzne zatok obocznych nosa. Wynik: struktury kostne 
zatok szczękowych bez cech destrukcji. Prawa zatoka szczę-
kowa niemal całkowicie wypełniona jednorodną patologiczną 
zawartością. W opisywanej masie uwidoczniono hiperinten-
sywny twór o zaokrąglonym kształcie i wymiarach 6,2 mm × 
3,5 mm, najprawdopodobniej fragment wydalonego do światła 
zatoki szczękowej materiału stomatologicznego. Kompleksy 
ujściowo-przewodowe obustronnie drożne (ryc. 1). 

Po przygotowaniu pacjentki wykonano zabieg operacyjny. Przy 
pomocy troakaru  nakłuto zatokę szczękową przez dół nadkło-
wy. Wykonano otwór o średnicy około 1 cm. Następnie pod 
kontrolą endoskopów 0 stopni i 30 stopni usunięto patologiczną 
masę o miękkiej konsystencji i szaro-czarnym zabarwieniu. Za-
toka szczękowa została wypłukana i oczyszczona z zalegającej 
zawartości. Okres pooperacyjny był prawidłowy. Następnego 
dnia po operacji pacjentka zgłosiła znaczne polepszenie stanu 
ogólnego. Kaszel w nocy nie występował, epizody napadowej 
duszności w pozycji horyzontalnej nie pojawiły się. W okre-
sie pooperacyjnym zastosowano leczenie przeciwbakteryjne i 
przeciwgrzybicze. Nie stwierdzono powikłań oraz działań nie-
pożądanych stosowanej terapii. Po wypisaniu z oddziału pa-
cjentkę skierowano do lekarza stomatologa w celu konsultacji 
i ustalenia dalszego postępowania. Po 3 miesiącach od ope-
racji wykonano kontrolne badanie tomografii komputerowej 
zatok obocznych nosa. Wynik: prawa zatoka szczękowa wolna 
od zawartości patologicznej. W obrębie pogrubiałej błony ślu-
zowej widoczne drobne (do 2 mm) hyperdensyjne fragmenty 
wydalonego materiału stomatologicznego. Kompleksy ujścio-
wo-przewodowe wolne (ryc. 3). W badaniu laryngologicznym 
błona śluzowa bez cech obrzęku, bez cech przekrwienia. Nie 
stwierdzono zalegania patologicznej wydzieliny w obrębie jamy 
nosa. W trakcie kontrolnej wizyty pooperacyjnej pacjentka nie 
zgłaszała dolegliwości laryngologicznych ani z górnych dróg 
oddechowych. 

Autor obserwował infekcję grzybiczą lewej jamy nosa i lewej 
zatoki szczękowej z destrukcją bocznej ściany nosa. Chory zgła-
szał znacznie utrudnione oddychanie przez nos, obfity cuch-
nący wyciek z lewej jamy oraz nasilone bóle głowy. Zidentyfi-
kowano jednocześnie dwa patogeny – Aspergillus fumigatus i 
Aspergillus nidulans. Agresywny postęp choroby doprowadził 
do zgonu pacjenta. 

W ostatnich latach obserwowana jest wzrostowa tendencja za-
paleń zatok przynosowych o etiologii grzybiczej. Loidolt i wsp. 
[3] zauważyli, że około 10% wszystkich pacjentów operowa-
nych z powodu przewlekłego zapalenia zatok miało infekcję o 
podłożu grzybiczym. Niejednokrotnie diagnostyka grzybiczych 
zapaleń zatok ulega spowolnieniu, ponieważ obraz kliniczny 
nie różni się istotnie od obrazu klinicznego zapaleń bakteryj-
nych. Do podstawowych symptomów zaliczamy bóle głowy, 
zaburzenia oddychania przez nos, przewlekły kaszel, przewle-
kły cuchnący wyciek z nosa. 

OPIS PRZYPADKU

Do Kliniki Otolaryngologii Narodowego Uniwersytetu Me-
dycznego w Kijowie została skierowana przez lekarza chorób 
wewnętrznych 45-letnia pacjentka z rozpoznaniem przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc we wczesnym stadium zaawansowa-
nia klinicznego. Chora uskarżała się na wilgotny, produktywny 
kaszel z komponentą astmatyczną, nie zgłaszała jednocześnie 
dolegliwości laryngologicznych. W ciągu 8 miesięcy przed kon-
sultacją laryngologiczną pacjentka pozostawała pod kontrolą 
internisty. W tym okresie obserwujący ją lekarz kilkakrotnie 

Ryc. 1.  Badanie TK zatok obocznych nosa. Kula grzybicza w prawej zatoce 
szczękowej.
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gać bezobjawowo lub z objawami niecharakterystycznymi dla 
zapalenia zatok, mianowicie z kaszlem, gorączką, drżenia-
mi, dwojeniem w oczach [10]. Choroba może trwać miesią-
ce lub nawet lata z powodu całkowitego braku objawów lub 
niezbyt nasilonych objawów chorobowych przyczyniających 
się do zaniechania diagnostyki. Podobna sytuacja miała miej-
sce w omawianym przypadku. Pacjentka przez wiele miesię-
cy była leczona i obserwowana przez lekarza internistę, który 
nie widział konieczności jakiejkolwiek diagnostyki. Dopiero 
tomografia komputerowa zatok przynosowych zlecona przez 
konsultanta laryngologa pozwoliła ustalić prawidłowe rozpo-
znanie i wskazać przyczynę przewlekłego kaszlu z napadami 
duszności nocnej. 

Zastosowanie konkretnego dostępu chirurgicznego do zatoki szczę-

DYSKUSJA 

Zapalenie zatok przynosowych o etiologii grzybiczej uchodzi 
za chorobę występującą rzadko. Obecnie coraz więcej uwagi 
poświęca się grzybiczym patogenom przewlekłego zapalenia 
zatok przynosowych [4]. Analiza piśmiennictwa wskazuje na 
dosyć gwałtowny wzrost liczby pacjentów dotkniętych tym 
schorzeniem. W materiale Grosjeana i Webera [5] rozpoznanie 
grzybiczej kuli w grupie pacjentów z zapaleniem zatok posta-
wiono w 3,7% wszystkich operowanych przypadków. Niespe-
cyficzny obraz kliniczny bądź dolegliwości charakterystyczne 
dla innych schorzeń w obrębie górnych dróg oddechowych i 
maskujące chorobę podstawową tłumaczą konieczność wy-
konywania badań radiologicznych. Rozpoznanie końcowe po-
winno być postawione zawsze po wykonaniu pełnego badania 
histopatologicznego materiału uzyskanego w trakcie operacji.

Należy podkreślić, że inwazyjna forma grzybiczego zapalenia 
zatok charakteryzuje się o wiele bardziej wyrażoną kliniką i 
symptomatologią. Częściej występuje ona u pacjentów z za-
burzeniami odporności i może stanowić stan zagrożenia ży-
cia w związku z rozwojem powikłań wewnątrzczaszkowych. 
W takiej sytuacji śmiertelność wśród chorych może wynosić 
nawet 90% [5, 6]. 

Genezę kuli grzybiczej tłumaczy kilka teorii. Teoria aerogenna 
zakłada, że grzybicze zarodniki mogą gromadzić się w zato-
kach przynosowych, inicjując proces zapalny w sytuacji roz-
woju warunków beztlenowych o różnej etiologii. Kolejna teo-
ria zakłada, że blokada kompleksu ujściowo-przewodowego 
może być czynnikiem pierwotnym i indukującym zapalenie, 
w wyniku czego dochodzi do namnażania mas grzybiczych w 
warunkach beztlenowych. Teorie wyżej wymienione zakładają, 
że okresy aktywnego wzrostu flory grzybiczej mogą być prze-
rywane okresami remisji choroby. Nasilenie stanu zapalnego 
w obrębie zatok może być czynnikiem wywołującym współ-
istnienie infekcji bakteryjnej. Z kolei ropna wydzielina staje się 
idealnym podłożem do wzrostu mas grzybiczych i dalszego 
rozwoju stanu zapalnego [7, 8]. Jedna z głównych teorii wy-
jaśniających postawanie kuli grzybiczej opiera się na toksycz-
nym działaniu na błonę śluzową zatok tlenku cynku będącego 
podstawowym składnikiem materiału stomatologicznego. Staje 
się on czynnikiem indukującym proces zapalny i nekrotyczny 
błony śluzowej w chwili przedostania się do światła zatoki w 
trakcie leczenia kanałowego [8]. 

Symptomatologia grzybiczego zapalenia zatok może być cha-
rakterystyczna dla zapaleń bakteryjnych: zaburzenia oddycha-
nia przez nos, śluzowo-ropna wydzielina z nosa, bóle głowy, 
jednostronny ból w rzucie zatoki szczękowej, nieprzyjemny 
zapach z nosa. Należy zaznaczyć, że choroba może przebie-

Ryc. 2.  Materiał uzyskany ze światła prawej zatoki szczękowej.

Ryc. 3.  Badanie TK, kontrola po 3 miesiącach od operacji.
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PODSUMOWANIE

Zapalenie zatok przynosowych o etiologii grzybiczej może 
przebiegać bezobjawowo lub z objawami niecharakterystycz-
nymi. U pacjentów z objawami zapalenia zatok występującymi 
po stomatologicznym leczeniu kanałowym należy zachować 
szczególną czujność diagnostyczną. Współczesna chirurgia 
zatok obocznych nosa powinna opierać się na technikach en-
doskopowych, a dobór dostępu chirurgicznego powinien być 
ustalany indywidualnie w każdym przypadku.

kowej powinno uwzględniać patologię w jej obrębie. Każdy z wielu 
opisanych w literaturze dostępów charakteryzuje się szeregiem zalet 
i wad. Do często stosowanych dróg operacyjnych zatoki szczękowej 
należy dostęp przez przewód nosowy środkowy oraz przednią ścianę 
zatoki szczękowej. Ten ostatni z powodzeniem został zastosowany 
w omawianym przypadku. Złotym standardem w leczeniu zapa-
lenia zatok o etiologii grzybiczej pozostaje technika chirurgiczna 
z zastosowaniem wideoendoskopu. Daje ona możliwość na mało 
inwazyjne i atraumatyczne usunięcie patologicznej masy z zatoki 
szczękowej i likwidację ogniska infekcyjnego. 

Word count: 1350 Tables: – Figures: 3 References:11

Access the article online: DOI: 10.5604/01.3001.0012.1370    Table of content: https://otorhinolaryngologypl.com/issue/11162

Corresponding author: Kateryna Terentieva, Department of Otolaryngology, National Medical University im. O. Bohomolca, Kiev, Ukraine,  
e-mail: kterentieva@ukr.net

Copyright © 2018 Polish Society of Otorhinolaryngologists  Head and Neck Surgeons. Published by Index Copernicus Sp. z o.o. All rights reserved 

Competing interests: The authors declare that they have no competing interests.

Cite this article as:  Wojciechowski T., Drożdż A., Niemczyk K.: Multiple paragangliomas of the head and neck - a case report; Pol Otorhino Rev 2018; 7(2):66-69

Piśmiennictwo
1.  Yoon Y., Xu J., Park S., Jae Hyung Heo, Kim Y., Rha K.: A retrospective 

analysis of 538 sinonasal fungus ball cases treated at a single tertiary me-
dical center in Korea (1996–2015). International Forum of Allergy & Rhi-
nology. 2017; 7 (11): 1070–1075.   

2. Lim H., Yoon Y., Xu J., Kim Y., Rha K.: Isolated sphenoid sinus fungus ball: 
a retrospective study conducted at a tertiary care referral center in Korea. 
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 2017; 274 (6): 2453–2459.

3. Loidolt D., Mangge H., Wilders-Trusching M., Beaufort F., Schauenstein K.: 
In vivo and in vitro suppression of lympho-cytefunction in aspergillus sinu-
sitis. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 1989; 246: 321–323. 

4. Grosjean P., Weber R.: Fungus balls of the paranasal sinuses: a review. 
European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 2007; 264 (5): 461–70.

5. Dąbrowska K., Kozłowski Z., Durko T., Stańczyk R., Pietruszewska W.: 
Grzybicze zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych – problem 
wciąż aktualny. Otolaryngol Pol. 2011, 65 (5): 369–376. 

6. Ferguson B.J.: Definitions of fungal rhinosinusitis. Otolaryngol Clin North 

Am. 2000; 33 (2): 227–235.

7. Fannuci E., Nezzo M., Neroni L., Montesan L. et al.: Diagnosis and tre-
atment of paranasal sinus fungus ball of odontogenic origin: case report. 
Oral Implantol (Rome). 2013; 6 (3): 63–66.

8. Bosi G., Braga G. et al.: Fungus ball of the paranasal sinuses: Report of two 
cases and literature review. Int Arch Otorhinolaryngol. 2012; 16 (2): 286–290.

9. Turecka L., Mrówka-Kata K.: Leczenie inwazyjnej grzybicy zatok przyno-
sowych – opis przypadku. Otolaryngol Pol. 2008;62 (4): 489–491.

10. Costa F., Polini F., Zerman N., Robiony M., Toro C., Politi M.: Surgical 
treatment of Aspergillus mycetomas of the maxillary sinus: review of 
the literature. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 
103 (6): 23–29.

11. Криничко Л.Р., Науменко А.Н., Криничко Л.Р.: Показатели вентиляции 
верхнечелстной пазухи в послеоперационном периоде при мицетоме 
и кисте верхнечелюстной пазухи. Журнал вушних, носових і горлових 
хвороб. 2015; 4: 47–51.


