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Objawy otolaryngologiczne w leiszmaniozie
Otolaryngological manifestations of leishmaniosis
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STRESZCZENIE:    Podróże do krajów rozwijających się związane są z niebezpieczeństwem zarażenia różnymi chorobami, w tym 
pasożytniczymi. Schorzenia te stają się istotnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym. Biorąc pod uwagę 
towarzyszące im objawy, laryngolog może być specjalistą, który jako pierwszy przystąpi do ich diagnostyki. 

  Jedną z tych chorób może być leiszmanioza, klasyfikowana jako jedna z Tropikalnych Chorób Zaniedbanych (NTD – 
Neglected Tropical Disease) i występująca w strefie klimatu tropikalnego, subtropikalnego oraz Europie Południowej. 
W części przypadków jej przebieg jest bezobjawowy, natomiast w objawowej leiszmaniozie wyróżnia się trzy posta-
cie: skórną (CL), trzewną (VL) i śluzówkową (ML). W pracy opisano objawy podmiotowe i przedmiotowe, różnicowanie, 
diagnostykę oraz leczenie poszczególnych postaci leiszmaniozy.

SŁOWA KLUCZOWE:   leiszmanioza, otolaryngologia, objawy, leczenie

ABSTRACT:   Travel to developing countries is associated with possibility to acquire different, also parasitic, diseases which have 
become a diagnostic and therapeutic problem. The ENT specialist is one of the medical officers who may make initial 
contact with a patient with a suspected parasitic disease. One of them is leishmaniosis: a parasitic disease classified as 
Neglected Tropical Diseases (NTD), which occurs in the tropics, subtropics and southern Europe. While asymptomatic 
invasion is observed in some cases, three forms of symptomatic leishmaniosis can be distinguished: cutaneous leish-
maniosis (CL), visceral leishmaniosis (VL), and mucosal leishmaniosis (ML).

  Signs and symptoms of these forms, as well as the differential diagnosis, diagnostic procedures and treatment are 
presented in the paper.
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Coraz więcej osób, prywatnie lub służbowo, podróżuje w odle-
głe rejony świata. Zarówno najmłodsi, jak i najstarsi podróżu-
jący, zaliczani są do grup wysokiego ryzyka zarażeń, gdyż albo 
nie mają w pełni rozwiniętego, albo mają zanikający układ od-
pornościowy. Według Światowej Organizacji Turystyki w 2014 
roku po świecie podróżowało ponad 1,1 biliona osób. Najczę-
ściej odwiedzana była Europa, która stała się celem podróży 
584 milionów turystów, region Azji i Pacyfiku odwiedzany 
przez 263 miliony osób, Ameryka – przez 182 miliony. Bliski 
Wschód i Afrykę odwiedziło po 50 milionów osób [1]. Najbar-
dziej ryzykowne są pobyty w Nepalu, Indiach, Tajlandii i Azji 
Południowo-Wschodniej, Afryce Subsaharyjskiej i Ameryce 
Południowej. Z tych regionów podróżni wracają z coraz więk-
szą liczbą zarażeń pasożytniczych, rzadko spotykanych w stre-

fach klimatu umiarkowanego. Choroby importowane stały się 
w ostatnich latach ważnym problemem diagnostycznym i tera-
peutycznym, który związany jest z podróżowaniem nierzadko 
w okresie inkubacji choroby. Dlatego tak ważne jest szczegó-
łowe badanie podmiotowe, uwzględniające w wywiadzie wy-
jazdy, które mogą być najważniejszym elementem diagnostyki.

Biorąc pod uwagę objawy, laryngolog może być specjalistą, któ-
ry jako pierwszy przystąpi do diagnostyki pacjenta z chorobą 
pasożytniczą. 

Czynnikiem etiologicznym leiszmaniozy – choroby pasożytniczej 
klasyfikowanej jako jedna z Tropikalnych Chorób Zaniedbanych 
(NTD – Neglected Tropical Disease), która występuje w stre-
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fie klimatu tropikalnego, subtropikalnego i Europie Południo-
wej – są różne gatunki pasożytów z rodzaju Leishmania (ponad 
20 z nich jest patogenami człowieka, w Europie głównie Leish-
mania infantum). Endemiczne ogniska choroby występują na 
wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Australii i Oceanii oraz 
Antarktydy [2]. Według WHO zachorowalność na leiszmaniozę 
trzewną dotyczy 300 000–500 000 nowych przypadków rocznie, 
z których ponad 20 000 kończy się śmiercią, a zachorowalność 
na leiszmaniozę skórną – 1 000 000– 1 500 000 nowych przy-
padków. Narażeni na zachorowanie są ludzie w różnym wieku 
(od 3. do 76. roku życia), a do zarażenia częściej dochodzi na ob-
szarach wiejskich niż miejskich. Należy podkreślić, że niekiedy 
choroba przenosi się z ciężarnej na dziecko, może też być prze-
noszona podczas transfuzji krwi lub przez zanieczyszczone igły 
[3, 4]. Cykl rozwojowy pasożyta przedstawia ryc. 1.

Można wyróżnić trzy formy objawowej leiszmaniozy:
• Leiszmanioza skórna (CL). Występuje najczęściej, 

rozwija się w kilka tygodni lub miesięcy po ukąszeniu 
przez moskita (do zarażenia dochodzi głównie na 
terenie Afganistanu, Algierii, Brazylii, Kolumbii, 
Islamskiej Republiki Iranu, Pakistanu, Peru, Arabii 
Saudyjskiej, Syryjskiej Republiki Arabskiej i Tunezji).

• Leiszmanioza trzewna (VL). Rozwija się w okresie od 
10 dni do 24 miesięcy (zazwyczaj 4–10 miesięcy) od 
ukąszenia przez moskita (90% przypadków zarażeń 
ma miejsce w Bangladeszu, Brazylii, Etiopii, Indiach, 
Nepalu, Sudanie Południowym i Sudanie, ale także 
w krajach basenu Morza Śródziemnego).

• Leiszmanioza śluzówkowa (ML). Jest konsekwencją 
skórnej postaci choroby (głównie w Brazylii, Peru 
i Boliwii) [7, 8].

Etiologicznym czynnikiem CL jest zwykle Leishmania tropica, 
której forma amastigota występuje w skórze i tkance podskór-
nej. W miejscu wniknięcia pasożyta do organizmu człowieka 
powstaje ognisko pierwotne. Forma promastigota przekształ-
ca się w postać sferomastigota, a następnie amastigota, która 
obecna jest w monocytach, makrofagach, neutrofilach, ko-
mórkach śródbłonka naczyń krwionośnych i limfatycznych 
skóry oraz tkanki podskórnej. Choroba może przebiegać pod 
postacią ostrą lub przewlekłą. Postać ostra charakteryzuje się 
ogniskową mokrą martwicą (okres inkubacji 1–8 tygodni), 
a przewlekła – ogniskową suchą martwicą (okres inkubacji 
6–18 miesięcy). Zmiany dotyczą najczęściej powierzchni skóry 
wyeksponowanej na ukąszenia owadów, a więc twarzy (w tym 
warg, policzków i nosa), szyi, przedramion, łydek i stóp. CL 
warg może wystąpić u pacjentów z polipami nosa, które są 
czynnikiem predysponującym [9]. W miejscu ukąszenia owa-
da tworzy się nieco bolesna, guzowata struktura (ziarniniak) 
wielkości ziarna grochu, która ulega martwicy i owrzodzeniu; 

brzeg otacza wał odczynu zapalnego z małymi guzkami sateli-
tarnymi. Owrzodzenia mogą być pokryte strupem i zwykle goją 
się po 2–12 miesiącach (zostało opisane niegojące się przez 7 
lat owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej i nosa); po wygo-
jeniu pozostają głębokie blizny [10, 11]. W wieloogniskowej 
postaci leiszmaniozy skórnej, obserwowane są mnogie, roz-
ległe, niebolesne i niewrzodziejące grudki oraz guzki skórne. 
W niektórych przypadkach wiele lat po pierwotnym zakaże-
niu obserwuje się nawrót zmian w miejscach pozornie wyle-
czonych. Wielkość zmian (powiększone grudki lub połączenia 
grudek, które goją się z centralnym bliznowaceniem) waha się 
od 4 mm do około 5 cm. Przy średniej wielkości 2–3 cm mogą 
powodować deformacje twarzy [8]. 

Rzadką postacią kliniczną leiszmaniozy jest zlokalizowana le-
iszmanioza zapalna węzłów chłonnych (Localized Leishmania 
Lymphadenintis – LLL) bez objawów ogólnoustrojowych i z do-
brym rokowaniem [12]. W tej postaci choroby obserwowane jest 
izolowane zajęcie węzłów chłonnych – szyjnych u około 26% 
pacjentów, podżuchwowych u 16% pacjentów, podbródkowych 
u 16% pacjentów; inne lokalizacje, np. w węzłach nadobojczy-
kowych lub uogólnione zajęcie węzłów chłonnych występują 
rzadziej. W niektórych przypadkach LLL występuje jako guz 
ślinianki przyusznej lub objawia się znacznie powiększonymi 
węzłami chłonnymi [13]. W literaturze opisywana jest również 
leiszmanioza skórna przypominająca tocznia [14, 15]. Zmia-
nom skórnym często towarzyszą objawy ogólne, np. podwyż-
szona temperatura ciała, bóle głowy [4].

Diagnostyka różnicowa tej formy leiszmaniozy powinna 
uwzględniać: nowotwory, bakteryjne i grzybicze zakażenia 
skóry, wąglika skórnego, wyprysk skórny, sarkoidozę, ziarni-
niakowatość z zapaleniem naczyń, ziarniniaka linii pośrodko-
wej, kiłę, gruźlicę, malinicę i zmiany brodawkujące [11, 16].

Czynnikiem etiologicznym VL (choroba Kala-Azar) jest zwy-
kle Leishmania donovani, którego postać amastigota zajmuje 
głównie wątrobę, śledzionę i szpik kostny, a także migdałki, 
krtań i węzły chłonne. Choroba rozpoczyna się bólami gło-
wy, wzrostem temperatury do 40˚C (dwukrotny wzrost w cią-
gu dnia), dreszczami, powiększeniem wątroby i śledziony 
oraz ciemnym zabarwieniem skóry. Niektórzy pacjenci mają 
uogólnioną, lub ograniczoną do skóry twarzy i szyi, wysypkę 
grudkową. Zdarza się, że podwyższenie temperatury nie wy-
stępuje. Później podwyższenie temperatury powraca, poja-
wiają się wymioty, kaszel, krwawienie z nosa, obrzęk węzłów 
chłonnych, zwłaszcza szyjnych i podżuchwowych. W postaci 
izolowanej opisano zmiany w jamach nosa, a także na języku 
i podniebieniu miękkim, bez powiększenia węzłów chłon-
nych, z dobrym ogólnym stanem pacjenta. Choroba często 
(90–95% przypadków) może być groźna dla życia, szczególnie 
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leiszmaniozy śluzówkowej jest espundia – związana z inwazją 
L. braziliensis lub L. guyanensis – w przebiegu której występują 
zmiany błon śluzowych (ziarninowanie, nadżerki i owrzodze-
nie) jamy ustnej (podniebienia, języczka, warg, dziąseł, języ-
ka), gardła (migdałki), krtani, tchawicy, oskrzeli, nosa, zatok 
przynosowych, a także pobliskich węzłów chłonnych. Niemal 
w  50% zmiany dotyczą dwu lub więcej miejsc [22, 23]. Na ry-
cinie 2 i 3 przedstawiona zmiany w CT u 33-letniej Brytyjki z 
leiszmaniozą jam nosa [23]. Choroba jest ciężka, okres inkuba-
cji wynosi 10–25 dni, niekiedy (rzadko) do 1 roku. Czas rozpo-
znania uszkodzeń błony śluzowej jest najdłuższy w przypadku 
zmian w jamie nosowej (24 miesiące) [7, 8]. 

Ognisko pierwotne występuje w postaci niewielkich nacie-
ków, które szybko ulegają owrzodzeniu (mogą być bezbolesne 

u dzieci. Klinicznie może przypominać nowotwór złośliwy 
[17]. W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić malarię, 
trypanosomozę afrykańską, brucellozę, ENTERIC FEVERS, 
histoplazmozę, leukemię, chorobę Hodgkina, sarkoidozę, 
marskość wątroby i gruźlicę [7, 8].

Etiologicznym czynnikiem ML jest zwykle Leishmania brazi-
liensis, którego forma amastigota jest obecna nie tylko w błonie 
śluzowej jamy ustnej, górnych i dolnych drogi oddechowych, ale 
także w skórze. Ta odmiana choroby rozpoczyna się zazwyczaj 
w jamach nosa lub na podniebieniu twardym/miękkim [11, 18, 
19 20]. Nawet u 40% pacjentów zarażonych przez Leishmania 
braziliensis mogą rozwinąć się zmiany błon śluzowych, które 
w połowie rozwijają się w ciągu 2 lat od zmian skórnych, a w 90% 
przypadków – w ciągu 10 lat [21]. Jedną z klinicznych postaci 

Ryc. 1.  Cykl rozwojowy Leishmania spp. Zarażenie następuje postacią promastigota z przedniego odcinka samicy moskitów z rodzaju Phlebotomus lub Lutzomyia podczas 
odżywiania się krwią żywiciela ❶ We krwi postacie te są fagocytowane przez makrofagi ❷ oraz inne typy jednojądrzastych komórek fagocytarnych. Promastigota 
przekształcają się w nich w stadium tkankowe – amastigota ❸, które rozmnaża się przez podział prosty i kontynuują infekowanie jednojądrzastych komórek 
fagocytarnych ❹. Moskity zarażają się podczas ssania krwi (❺,❻). W organizmie moskita postać amastigota przekształca się w promastigota rozwijające się 
w jelitach ❼ (w jelicie grubym, np. L. braziliensis; w jelicie środkowym, np. L. donovani, L. tropica), które przechodzą do aparatu kłującego ❽ [7, 8].
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Diagnostyka różnicowa tej formy leiszmaniozy powinna obej-
mować zespół Behçeta, grzybicze zakażenia skóry, ziarninia-
ka linii pośrodkowej, tocznia rumieniowatego, nowotwory, 
chłoniaka, sarkoidozę, kiłę, gruźlicę, ziarniniaka Wegenera 
i malinicę [11].

W pewnych przypadkach inwazja może przebiegać bezobja-
wowo. 

W celu postawienia rozpoznania wykonywane są: wymazy 
zeskrobin skóry (na podłoże Novy-MacNeal-Nicolle), biop-
sja zmian do badań histopatologicznych i immunohistoche-
micznych, skórny test leiszmaniozy (LST – leishmania skin 
test) wysoce czuły w wykrywaniu leiszmaniozy skórnej, testy 

lub bolesne), a następnie stopniowo powiększają się. Zmiany 
charakteryzują twardymi krawędziami, ziarnistym centrum 
i wysiękiem; przypominają wulkan z podniesionymi brzega-
mi i centralnym kraterem. Ta postać kliniczna w 80% przypad-
ków prowadzi do zniekształceń tkanek, np. opisano pacjenta 
z owrzodzeniem środkowej części twarzy, z całkowitym znisz-
czeniem nosa i większej części górnej wargi, co odsłoniło bez-
zębne górne dziąsła, oraz owrzodzeniami błony śluzowej pod-
niebienia twardego [21, 24]. Obserwowane w obrębie jam nosa 
naciekowe, brodawkowate lub wrzodziejące zmiany powodują 
jego niedrożność, krwawienia, zaburzenia oddychania, katar, 
niekiedy występuje perforacja i zanik przegrody nosa. Zmiany 
w obrębie gardła i krtani mogą prowadzić do trudności w po-
łykaniu (z utratą masy ciała), chrypki i zmiany głosu [17, 18, 
25-28]. Czasami niedrożność dróg oddechowych może stano-
wić zagrożenie życia dla pacjenta [25]. 

U osób pracujących w lesie, częściej niż w innych zawodach, 
leiszmanioza może być obserwowana jako pojedyncza zmiana 
na skórze, która jest znana jako wrzód Chiclero. W niektórych 
przypadkach zmiany obejmujące różne obszary skóry są ob-
serwowane u pacjentów, u których wcześniej zdiagnozowano 
leiszmaniozę śluzówkową (taka sytuacja dotyczy częściej męż-
czyzn niż kobiet). Prawdopodobnie przejście pasożyta ze zmian 
pierwotnych następuje przez krew i limfę [7, 8]. 

Druga forma kliniczna choroby dotyczy skóry twarzy lub innych 
odsłoniętych części ciała. Po kilku dniach lub tygodniach od inwa-
zji tworzą się pęcherzykowe zmiany, które następnie przekształ-
cają się w guzki ulegające martwicy (w czasie od kilku miesięcy 
do około 2 lat) i wytwarzające głębokie owrzodzenia o średnicy 
do kilku centymetrów. Początkowo ogniska te zwiększają obwód, 
są dobrze odgraniczone od zdrowej skóry (przez podniesioną 
granicę), następnie powstają blizny. Zmianom skórnym towa-
rzyszą wzrost temperatury ciała, zajęcie okolicznych węzłów 
chłonnych oraz często wątroby i śledziony. W niektórych przy-
padkach obserwuje się hipertroficzną lub ostrą reakcję zapalną, 
które są spowodowane przez wtórne zakażenia bakteryjne lub 
grzybicze. W przypadkach bez owrzodzenia twarzy, występują 
znaczne deformacje środkowej części twarzy, na przykład tzw. 
nos tapira. Opisane są również przypadki leiszmaniozy języka, 
zatoki klinowej z neuropatią nerwu wzrokowego [19, 29, 30].

Wyróżnia się trzy stopnie leiszmaniozy śluzówkowej uwzględnia-
jące zasięg uszkodzenia błony śluzowej oraz nasilenie objawów: 

• łagodny – gdy objawy ograniczone są do błony śluzowej 
jam nosa; 

• umiarkowany – gdy zmiany dotyczą dwóch lub więcej 
błon śluzowych z łagodną niewydolnością oddechową 
(lub bez niej); 

• ciężki – z ciężką niewydolnością oddechową [31].

Ryc. 2.  W CT  widoczne zmiany wypełniające prawą jamę nosa i przechodzące  
do zatoki szczękowej prawej

Ryc. 3. W CT  widoczne zmniejszenie przejrzystości prawej zatoki sitowej i klinowej
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