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STRESZCZENIE:    Wstęp: Jednostronne zmiany stanowią około 23% wszystkich przypadków stwierdzanych w obrębie nosa i zatok przynoso-
wych. W powszechnej opinii panuje przekonanie, że są one związane głównie z rozwojem procesu nowotworowego. Dane 
retrospektywne z dużych ośrodków rynologicznych pokazują, że najczęściej stwierdzany jest przewlekły stan zapalny, w dal-
szej kolejności grzybica, brodawczak odwrócony i dopiero w niewielkim procencie przypadków zmiany złośliwe. 

   Cel pracy: Celem pracy była analiza jednostronnych zmian zatokowych u chorych poddanych zabiegowi FESS w ośrodku 
drugiej referencji. 

  Materiał i  metody: Badaniem retrospektywnym objęto chorych hospitalizowanych na Oddziale Otolaryngologii 
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu od czerwca 2014 roku do czerwca 2016 roku. Analizie poddano: wiek, płeć, lokali-
zację zmian, rozpoznanie histopatologiczne i mikrobiologiczne oraz przedstawiono zakres i typ postępowania chirur-
gicznego, jak również wyniki leczenia. 

  Wyniki: W  czasie objętym obserwacją przeprowadzono 415 operacji FESS z  powodu przewlekłego zapalenia zatok. 
W  grupie było 83 chorych leczonych z  powodu jednostronnych zmian – 35 kobiet i  48 mężczyzn. W  48 przypadkach 
stwierdzono przewlekły stan zapalny, u 9 chorych rozpoznano grzybicę, 12 pacjentów było operowanych z powodu no-
wotworów niezłośliwych, takich jak brodawczak odwrócony, kostniak i guz włóknisty; u 7 stwierdzono polip choanalny, 
2 chorych miało ciało obce w zatoce. U 4 chorych stwierdzono hypoplastyczną zatokę szczękową, u 1 chorej – ropniak za-
toki czołowej. Jednostronne otwarcie wszystkich zatok zastosowano u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym, en-
doskopową maksylektomię przyśrodkową u chorych z brodawczakiem odwróconym, izolowane otwarcie zatoki w przy-
padku zmian o charakterze grzybiczym. 

  Wnioski: W przypadku jednostronnych zmian zawsze trzeba wykluczyć podejrzenie procesu nowotworowego. Tech-
nika endoskopowa z użyciem optyki kątowej pozwala na usunięcie nawet bardzo rozległych zmian zatokowych. W na-
szej opinii zakres operacji warunkuje charakter patologii –postępowanie rozległe wskazane jest w przypadku brodaw-
czaka odwróconego, a ograniczone w przypadku izolowanej grzybicy.

SŁOWA KLUCZOWE:   jednostronne przewlekłe zapalenie zatok, FESS, brodawczak odwrócony, grzybica zatok

ABSTRACT:   Background: Unilateral sinus disease (USD) occurs in 23 % of all cases. It is believed that it is mainly associated with 
cancer development. Retrospective data from large rhinological centers show that the most common USD is chronic 
rhinosinusitis (CRS), followed by mycosis, inverted papilloma and finally cancer, but only in a small percent of cases. 

  Aim of the study: The analysis of USD in the group of patients who underwent FESS at the secondary referral center. 
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WSTĘP

Jednostronne zmiany stanowią około 23% wszystkich przypadków 
stwierdzanych w obrębie nosa i zatok przynosowych  [1]. Objawy, 
które prezentują chorzy to: niedrożność nosa, uczucie rozpierania 
w policzku, jednostronny wyciek z nosa lub spływanie wydzieliny 
po tylnej ścianie gardła, bóle głowy, rzadziej zaburzenia widzenia 
czy krwawienia po stronie zajętej procesem chorobowym. Dane 
retrospektywne z dużych ośrodków amerykańskich[2] pokazują, 
że w przypadku jednostronnych patologii w obrębie nosa i zatok 
przynosowych najczęściej stwierdzany jest przewlekły stan zapalny, 
w dalszej kolejności grzybica, natomiast brodawczak odwrócony 
i zmiany złośliwe występują w takim samym odsetku przypadków. 
W związku z tym opracowano istotny algorytm, który ma pomóc we 
właściwym postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym (tab.1).

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że zmiany jedno-
stronne są głównie związane z rozwojem procesu nowotwo-
rowego. Nowotworom towarzyszą na ogół – oprócz jedno-
stronnych zaburzeń drożności –parestezje i zaburzenia czucia, 
następnie krwawienia z nosa, a ostatecznie deformacje policzka, 
podniebienia oraz różnego rodzaju ubytki neurologiczne [3]. 

Badanie przedmiotowe rynologiczne powinno być zawsze uzu-
pełnione oceną endoskopową. Polipy stwierdzane w trakcie 
badania są typowe dla przewlekłego zapalenia błony śluzowej 
nosa i zatok (CRS) lub brodawczaka odwróconego (IP). Brak 
zmian w ocenie endoskopowej występuje w grzybicy oraz 
izolowanym zębopochodnym zapaleniu zatoki szczękowej. 

Celem pracy była analiza jednostronnych zmian zatokowych u cho-
rych poddanych zabiegowi FESS w ośrodku II referencji. W pi-
śmiennictwie polskim spotkaliśmy tylko jedno doniesienie poru-
szające to zagadnienie [4], stąd wydaje się ono być godne uwagi. 

Ryc. 1.  Polipy wypełniające przewód nosowy wspólny widoczne w badaniu 
endoskopowym.

Ryc. 2. TK zatok wykonana po jednostronnej operacji FESS (strona lewa).

  Material and Method: The retrospective study of patients treated for USD in the Department of Otolaryngology in 
the Provincial Hospital in Poznan between June 2014 and June 2016. The analysis includes age, sex, the localization of 
lesions, histopathological and microbiological results, extension of the surgery and treatment results. 

  Results: Over the analyzed period of time, 415 FESS for chronic sinusitis were performed. In this group, 83 patients under-
went surgery for USD. There were 35 women and 48 men. CRS was found in 48 cases, mycosis in nine cases, 12 patients 
were operated for non-malignant tumors, such as inverted papilloma (9), osteoma (2) and fibrosis tumor(1); seven pa-
tients had a choanal polip and two of them had a foreign body in maxillary sinus – a tooth root lying loose. Four patients 
were diagnosed with hypoplastic maxillary sinus and one patient suffered from frontal sinus pyocele. One side endo-
scopic opening of all sinuses was performed in the group with CRS, endoscopic medial maxillectomy was conducted in 
patients with inverted papilloma papilloma, and an isolated opening of the affected sinus was performed in the cases 
with mycosis. 

  Conclusions: USD must be always suspected of malignant degeneration until proven otherwise. Endoscopic sinus 
surgery with the use of angled scopes allows for the removal of even very extensive lesions. In our opinion, the extent 
of operation is determined by the nature of pathology. While extensive surgery is recommended in patients with in-
verted papilloma, a limited procedure should be performed in those with isolated mycosis.

KEYWORDS:  unilateral sinus disease, FESS, chronic rhinosinusitis, inverted papilloma, mycosis
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MATERIAŁ I METODY

Badaniem retrospektywnym objęto chorych hospitalizowa-
nych w Oddziale Otolaryngologii Szpitala Wojewódzkiego 
w Poznaniu od czerwca 2014 roku do czerwca 2016 roku z po-

wodu jednostronnych zmian zatokowych. Do analizy wyko-
rzystano historie chorób, wyniki badań dodatkowych: tomo-
grafii komputerowej, tomografii rezonansu magnetycznego, 
protokoły operacyjne. Ocenie poddano: wiek, płeć, lokalizację 
zmian, rozpoznanie histopatologiczne i mikrobiologiczne oraz 

Ryc. 3. TK zatok przedoperacyjna i endoskopia pooperacyjna u chorego z brodawczakiem odwróconym zlokalizowanym w prawej zatoce szczękowej.

Ryc. 4. TK zatok przedoperacyjna i endoskopia śródoperacyjna przedstawiające  masy grzybni w prawej zatoce szczękowej, a następnie stan po usunięciu zmian. 



WWW.OTOLARYNGOLOGYPL.COM34

artykuł oryginalny / original article

(Ryc. 1). W badaniu histopatologicznym rozpoznawano prze-
wlekły stan zapalny błony śluzowej nosa i zatok, a dominują-
cymi komórkami były eozynofile i plazmocyty. U tych chorych 
zastosowano jednostronne otwarcie wszystkich zatok z usu-
nięciem polipów, chcąc uzyskać dobry drenaż i wentylację. 
Istotne w tym wypadku jest również właściwe dotarcie leków 
i umożliwienie płukania jam nosa (Ryc. 2). Taki sam sposób 
postępowania stosowaliśmy u chorych z polipem choanalnym. 
U chorych z brodawczakiem odwróconym zmiany o charak-
terze polipowatym i morwowatej powierzchni zlokalizowane 
były głównie w przewodzie nosowym środkowym. W tej gru-
pie u wszystkich pacjentów w badaniu  TK stwierdzono punk 
wyjścia brodawczaka (place of origin) w obrębie bocznej ścia-
ny jamy nosowej z zajęciem zatoki szczękowej. Materiał do 
badania histologicznego pobierano przed przystąpieniem do 
zabiegu, jak również wysyłano wycinki śródoperacyjne w celu 
określenia radykalności zabiegu. Ci chorzy zostali poddani en-
doskopowej maksylektomii przyśrodkowej, a na koniec zabie-
gu wiertłem diamentowym znoszono cienką warstwę okost-
nej, aby zapobiegać wznowie. W naszym materiale pacjenci 
pozostają bez cech wznowy miejscowej (Ryc. 3). W przypadku 
zmian o charakterze grzybiczym stosowano izolowane otwar-
cie zajętej zatoki z jej eradykacją. U 7 chorych grzybica była 

przedstawiono zakres i typ postępowania chirurgicznego, jak 
również wyniki leczenia. Chorych wzywano na badanie kon-
trolne i wykonywano u nich ocenę endoskopową w optyce 0 
i lub 45 stopni.

WYNIKI

W czasie objętym obserwacją od czerwca 2014 roku do czerw-
ca 2016 roku przeprowadzono 415 operacji FESS z powodu 
przewlekłego zapalenia zatok. W grupie tej było 83 chorych 
leczonych z powodu jednostronnych zmian – 35 kobiet i 48 
mężczyzn w wieku od 14 do 76 lat. W 48 przypadkach stwier-
dzono przewlekły stan zapalny (CRS), u 9 chorych rozpozna-
no grzybicę, 12 chorych było operowanych z powodu nowo-
tworów niezłośliwych, takich jak brodawczak odwrócony (9), 
kostniak (2) i guz włóknisty (1), u 7 stwierdzono polip cho-
analny, 2 pacjentów miało ciało obce w zatoce (leżący luźno 
korzeń zęba). U 4 chorych stwierdzono hypoplastyczną zato-
kę szczękową, 1 chora miała ropniaka zatoki czołowej. U cho-
rych z CRS w obrazie klinicznym dominowały polipy wypeł-
niające przewód nosowy wspólny lub widoczne w badaniu 
endoskopowym w obrębie przewodu nosowego środkowego 

Ryc. 5. TK zatok przedstawiająca hypoplastyczną prawą zatokę szczękową oraz zdjęcie śródoperacyjne pokazujące usuwanie z zatoki gęstej śluzowej wydzieliny.
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Fig. 6. Algorytm diagnostyczny w przypadku jednostronnych zmian zatokowych wg. Silva i wsp. 
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Przewlekły stan zapalny (CRS) dotyczył na ogół wszystkich 
zatok. Stwierdziliśmy go u 48 chorych. Endoskopowo były to 
polipy w obrębie przewodu nosowego wspólnego lub środko-
wego. Chorzy poddani zostali szerokiej fenestracji zatok i po-
zostają pod kontrolą. U żadnego z pacjentów nie stwierdzili-
śmy alergicznego, grzybiczego zapalenia zatok. Tritt i wsp. [7] 
podają, że w ich materiale alergiczne grzybicze zapalenie zatok 
występowało w 34% przypadków. Zwiększone występowanie 
tego schorzenia tłumaczy się głównie warunkami klimatycz-
nymi, a leczenie operacyjne jest uzupełniane agresywną tera-
pią sterydową.

Brodawczaka odwróconego stwierdziliśmy u 9 chorych. Jest on 
najczęstszą zmianą nowotworową łagodną w przypadku zmian 
jednostronnych [8-11]. Występuje w około 0,5–4% przypad-
ków, pomiędzy piątą, a siódmą dekadą życia [12]. Klinicznie 
jest to polipowata masa o morwowatej powierzchni, krucha, 
łatwo krwawiąca wychodząca z bocznej ściany jamy nosowej, 
tzn. przewodu nosowego środkowego, i rozszerzająca się naj-
częściej w kierunku antrum. Podaje się, że 50–80% guzów obej-
muje komórki sitowe i zatokę szczękową, rzadko lokalizując się 
w obrębie zatoki klinowej czy czołowej[13, 14]. Endoskopowa 
maksylektomia przyśrodkowa jest metodą z wyboru w lecze-
niu tego typu patologii[15-22]. Należy jednak podkreślić, że 
najistotniejsze jest radykalne usunięcie zmiany, gdyż ma ona 
tendencję do nawrotów w tym w około 8% przypadków w for-
mie złośliwej [23]. Jeśli endoskopowe postępowanie nie gwa-
rantuje radykalności zabiegu, wskazane jest dojście podwójne, 
a nawet zewnętrzne, np. w zatoce czołowej –osteoplastyczne 
[11]. W naszym materiale u wszystkich chorych przeprowa-
dziliśmy endoskopową maksylectomię przyśrodkową, gdyż 
zmiany zlokalizowane były w zatoce szczękowej. Chorzy są 
regularnie kontrolowani.

Zmiany grzybicze w obrębie zatok to najczęściej nieinwa-
zyjne infekcje kropidlakowe, które często są zębopochod-
ne[24-26]. Potwierdziliśmy to w naszej grupie chorych, gdyż 
zmiany w przeważającej części były zlokalizowane w obrębie 
zatoki szczękowej. Do zakażenia dochodzi głównie poprzez 
leczone kanałowo korzenie, które mają bezpośredni kontakt 
z zatoką[27-30]. Zwraca się również uwagę, że materiały sto-
matologiczne zawierające cynk przyczyniają się do rozwoju 
Aspergillusa [31]. Postępowanie terapeutyczne to eradykacja 
zatoki z mas grzybiczych poprzedzona wyleczeniem zębów. 
U wszystkich naszych chorych zastosowaliśmy takie postępo-
wanie i pozostają oni bez wykładników wznowy.

Hypoplastyczna zatoka szczękowa jest tematem rzadko po-
ruszanym w piśmiennictwie. Występuje od 1,73% do 10,45% 
przypadków [32]. Dolegliwości zgłaszane przez chorych to 
głównie: uczucie ucisku w policzku, spływanie wydzieliny 

zlokalizowana w obrębie zatoki szczękowej, a u 2 chorych za-
jęta była zatoka klinowa. Podejrzenie wysnuwano na podsta-
wie badania TK, w którym widoczne są nadmierne zwapnienia 
lub cień imitujący ciało obce [5]. Materiał posyłano zarówno 
do badania mykologicznego, jak i histopatologicznego. Wśród 
zakażeń grzybiczych dominowały kropidlaki. Były to grzybice 
nieinwazyjne. W tej grupie w 3 przypadkach zmianom grzybi-
czym towarzyszył przewlekły stan zapalny w obrębie sitowia, 
które otwarto (Ryc. 4). U chorych z hypoplastyczną zatoką 
szczękową stosowano izolowane otwarcie zatoki z poszerze-
niem jej wąskiego ujścia naturalnego i odessaniem zawartości, 
którą we wszystkich przypadkach była gęsta śluzowa wydzie-
lina (Ryc. 5). Przed zabiegiem chorzy zgłaszali uczucie ucisku 
w policzku i okresowo obrzęk powieki dolnej lub obu powiek. 
Wszyscy chorzy w badaniu kontrolnym nie wykazują wznowy.

DYSKUSJA

Jednostronne zmiany w obrębie nosa i zatok przynosowych 
są stwierdzane rzadziej niż zmiany obustronne, co również 
potwierdzono w naszej analizie. Często są to polipy wypełnia-
jące przewody nosowe, z mniejszą częstotliwością występują 
zmiany zlokalizowane wyłącznie w świetle zatok. Ich jedno-
stronny charakter budzi często podejrzenie rozrostu nowo-
tworowego. Jednak z doniesień opartych na dużym materiale 
klinicznym jednoznacznie wynika, że zmiany nowotworowe 
stwierdzane są rzadko. Paz Silva i wsp.[2] dokonali 15-letniej 
analizy retrospektywnej chorych z jednostronnymi zmiana-
mi zatokowymi. Na jej podstawie stwierdzono, iż najczęściej 
rozpoznawany jest przewlekły stan zapalny, a nowotwory sta-
nowiły niewielki odsetek przypadków. Z kolei wśród chorych, 
u których stwierdzano w badaniu endoskopowym polipy lub 
egzofityczną masę 66,7% prezentowało CRS, 2% grzybicę, 
15,7% brodawczaka odwróconego i 13,7 % nowotwór złośli-
wy. Shin [6] przeanalizował grupę 640 chorych z przewlekłym 
jednostronnym zapaleniem zatok i stwierdził, że mężczyź-
ni chorowali częściej niż kobiety, a polipy nosa były diagno-
zowane w 11,1% przypadków. Najczęściej zajętą zatoką była 
zatoka szczękowa. W literaturze polskiej Miłoński i wsp. [4] 
stwierdzali najczęściej w badaniu histopatologicznym prze-
wlekłe zapalenie zatok z polipami (56,5%), następnie prze-
wlekłe zapalenie bez polipów (22,8%), w dalszej kolejności 
– torbiele zatoki szczękowej (11,6%), brodawczaka odwró-
conego(5,1%), kostniaka (2,2%) i raka płaskonabłonkowego 
(1,7%). W naszym materiale również najczęściej stwierdza-
ny był przewlekły stan zapalny (58%), następnie guzy niezło-
śliwe jak brodawczak odwrócony, kostniak i guz włóknisty 
(14%), w dalszej kolejności grzybica (10%). U dwóch chorych 
stwierdziliśmy nowotwór złośliwy, ale nie byli oni operowani 
w naszym oddziale, stąd nie uwzględniliśmy ich w statystyce.
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sprawę, że dane pochodzące z ośrodków III referencji z pewnością 
różnic się będą od ośrodków II referencji, które nasz zespół repre-
zentuje. Aktualnie  różnice te mogą wynikać również z podpisa-
nych kontraktów onkologicznych. W ośrodkach wyższej referen-
cji odsetek chorych z nowotworami z pewnością będzie większy.

WNIOSKI

Jednostronne zmiany zatokowe zawsze muszą być podejrza-
ne o rozrost nowotworowy. Technika endoskopowa z użyciem 
optyki kątowej pozwala na usunięcie nawet bardzo rozległych 
zmian zatokowych. W naszej opinii rozległość operacji wa-
runkuje charakter patologii –postępowanie rozległe wskazane 
jest w przypadku brodawczaka odwróconego, a ograniczone 
w przypadku izolowanej grzybicy.

po tylnej ścianie gardła oraz obrzęk powiek. Należy zwrócić 
uwagę na pacjentów bezobjawowych, u których rozpoznanie 
ustala się na podstawie badania radiologicznego (tzw. silent 
sinus syndrome) [33]. W polskim piśmiennictwie poruszali 
to zagadnienie Burduk i wsp. oraz Babinski i wsp. [34, 35]. 
Bolger i wsp. podzielili hypoplastyczną zatokę szczękową na 
3 typy w powiązaniu z budową hypoplastycznego wyrostka 
haczykowatego [36]. Nasz materiał obejmował 4 chorych z tą 
dolegliwością. W trakcie zabiegu głównym problemem jest 
uniknięcie uszkodzenia blaszki papierowatej ze względu na 
bliskie sąsiedztwo naturalnego ujścia zatoki i jej anatomicz-
ną budowę. Po zabiegu chorzy odczuwają wyraźną poprawę.

Praca nasza pokazała rozkład patologii w przypadku jednostron-
nych zmian zatokowych. Wykazaliśmy, że nasze obserwacje są 
kompatybilne z doniesieniami innych autorów. Zdajemy sobie 
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