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STRESZCZENIE:    Cel: Celem niniejszej pracy było wykazanie możliwych korelacji między parametrami demograficznymi, etiologią, lo-
kalizacją ropnia i/lub ropowicy, powikłaniami, chorobami współistniejącymi, leczeniem oraz kulturami bakterii u pa-
cjentów hospitalizowanych z powodu zakażenia tkanek głębokich szyi (deep neck infection; DNI).

  Metody: Analizie poddano 263 pacjentów hospitalizowanych od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku z powo-
du ropowicy i/lub ropnia głębokich przestrzeni szyi. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu oprogramowa-
nia SPSS 22.0, przy czym poziom istotności przyjęto na poziomie maksymalnie 5%.

  Wyniki: Najczęstszą etiologią ropnia i/lub ropowicy było zakażenie zębów, następnie ostre ropowicze zapalenie gar-
dła. Progresja wymienionych infekcji była najczęściej obserwowana jako ropień okolicy podżuchwowej lub ropowica 
szyi. Reoperacja została przeprowadzona w 19,8% przypadków, a powikłania rozwinęły się w 11% pacjentów, głównie 
jako niedrożność dróg oddechowych. Powikłania DNI rzadziej występowały u palących niż u niepalących (OR = 0,038, 
p = 0,025).

  Dyskusja: W niniejszym badaniu zakażenie zębów było przyczyną DNI w 70,6% przypadków. Dane te pomagają wy-
jaśnić dlaczego istnieje wiele badań, które koncentrują się wyłącznie na DNI pochodzenia odontogennego. Nie nale-
ży lekceważyć złego stanu zdrowia jamy ustnej i zakażeń odontogennych – mogą prowadzić do rzadkiej, śmiertelnej 
choroby – schodzącego martwiczego zapalenia śródpiersia, które wymaga agresywnego leczenia chirurgicznego. Po-
mimo wszystkich interwencji śmiertelność w wyniku tej choroby sięga 10–40%. W niniejszym badaniu obserwowano 
rozwój powikłań w 11,4% przypadków Wskazuje to na ogromne znaczenie zdrowia jamy ustnej i higieny w rozwoju 
DNI.

SŁOWA KLUCZOWE:   ropień, niedrożność dróg oddechowych, choroby głowy, szyi, zębów

ABSTRACT:   Objectives: In patients hospitalized due to deep neck infections (DNIs), to investigate the association between demo-
graphic parameters, etiology and localization of abscesses and/or phlegmons, complications, comorbidities, treat-
ment, and bacterial cultures. 

  Methods: We analyzed data of 263 patients that were hospitalized from January 1, 2012 to December 31, 2015 due to 
deep neck space phlegmons and/or abscesses. We performed statistical analysis with the SPSS 22.0 software; statis-
tical significance was set p<0.05.  

  Results: Among the analyzed patients, dental infections were the most frequent, followed by acute phlegmonous 
pharyngitis. Submandibular space abscesses or phlegmons of the neck were the most frequent complications of 
these infections. Re-operation was performed in 19.8% of cases, and complications developed in 11% (mostly airway 
obstruction). DNI complications were less common in smokers than in non-smokers (OR=0.038, p=0.025).

  Discussion: In our study, dental infections accounted for 70.6% of DNI cases. Thus, our study explains why odon-
togenic DNIs are the most common DNI type studied in the literature. Poor oral health and odontogenic infections 
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WYKAZ SKRÓTÓW:

BMI – indeks masy ciała (body mass index)
DNI – zakażenie tkanek głębokich szyi (DNI – ang. deep neck 
infection) .
HIV – ludzki wirus niedoboru odporności (human immuno-
deficiency virus)
OIOM – oddział intensywnej opieki medycznej

WPROWADZENIE

Obecnie większość zakażeń zlokalizowanych w okolicy gło-
wy i szyi powstaje z przyczyn stomatologicznych [1, 2, 3, 4, 5]. 
W większości przypadków zakażenie zębopochodne zostaje 
zlokalizowane, pacjent poddawany jest leczeniu odpowied-
nimi lekami przeciwbakteryjnymi i powraca do zdrowia bez 
żadnych powikłań [1, 3].

Niemniej w szczególnych okolicznościach infekcje stomatolo-
giczne mogą rozprzestrzeniać się i wywoływać różnego rodzaju 
powikłania, takie jak: bakteriemia i bakteryjne zapalenie wsier-
dzia, zapalenie śródpiersia, zakrzepica zatoki jamistej, ropne 
zakrzepowe zapalenie żyły szyjnej, erozja ściany tętnicy szyj-
nej, zapalenie zatoki szczękowej oraz zapalenie kości i szpiku 
[1, 3]. Jednym spośród wymienionych powikłań jest zakażenie 
tkanek głębokich szyi (DNI), a najczęstszymi czynnikami pre-
dysponującymi są: cukrzyca, immunosupresja, radioterapia i/
lub chemioterapia, HIV oraz nadużywanie alkoholu [1, 4, 5, 6].

Powięź głęboka szyi dzieli zawartość szyi i tworzy przestrzenie. DNI 
to infekcja rozprzestrzeniająca się w ich obrębie przestrzeni [5].

Wcześniej, gdy właściwe leczenie antybakteryjne nie było do-
stępne, większość przypadków DNI wywoływana była przez 
zakażenia gardła. Ostatnio obserwuje się, że DNI najczęściej 
powodowane są zakażeniami zębopochodnymi [5].

Jednym z najczęstszych i niebezpiecznych powikłań DNI jest ostra 
niedrożność dróg oddechowych, w następnej kolejności – zapale-
nie śródpiersia, zespół Lemierre’a lub ropne zakrzepowe zapale-
nie żyły szyjnej wewnętrznej, tętniak lub pęknięcie tętnicy szyjnej, 
martwicze zapalenie powięzi szyi oraz zapalenie płuc [5].

Śmiertelność wywołana DNI jest różna i zależy od rodzaju wy-
stępujących powikłań. Jeśli dochodzi do rozwoju schodzące-
go martwiczego zapalenia śródpiersia, wskaźnik śmiertelności 
wynosi od 20 do 40% [7].

Postępowanie terapeutyczne w przypadku DNI obejmuje an-
tybiotykoterapię szerokospektralną oraz leczenie chirurgicz-
ne – nacięcie i drenaż [5]. Jeśli przyczyną jest infekcja zębów, 
należy usunąć zębopochodne źródło zakażenia [1].

Obecnie DNI wywoływane jest głównie infekcjami zębopo-
chodnymi, a częstość występowania jest ściśle związana ze 
słabą higieną jamy ustnej i statusem społeczno-ekonomicz-
nym pacjenta [5].

MATERIAŁ I METODY

W zaprezentowanym tu badaniu retrospektywnym przeana-
lizowano dane dotyczące 263 pacjentów z DNI, hospitalizo-
wanych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2014 
roku. Kryterium włączenia do badania było rozpoznanie ro-
powicy i/lub ropnia głębokich przestrzeni szyi lub dna jamy 
ustnej u dorosłych pacjentów. W odniesieniu do każdego pa-
cjenta zebrano następujące dane: wiek, płeć, miesiąc hospita-
lizacji, czynniki ryzyka – palenie tytoniu i wskaźnik masy cia-
ła (BMI), etiologia, lokalizacja DNI, powikłania, zastosowany 
antybiotyk, długości trwania terapii przeciwbakteryjnej, rodzaj 
leczenia chirurgicznego, reoperacja, hospitalizacja w jednost-
ce intensywnej terapii medycznej (OIOM), leczenie przed ho-
spitalizacją, kultury bakteryjne i choroby współwystępujące.

Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu oprogra-
mowania SPSS 22.0, w którym poziom istotności przyjęto na 
poziomie maksymalnie 5% (p <0,05). Wszystkie testy staty-
styczne były dwustronne.

W celu analizy statystycznej danych użyto testu Kolmogoro-
va-Smirnova, a miary tendencji centralnej opisano za pomocą 
Statystyki Opisowej. Częstotliwości wykorzystywano do określa-
nia najczęściej wykrywanych danych i wartości procentowych.

Aby ustalić, czy istnieją nielosowe korelacje między dwiema 
zmiennymi nominalnymi, które reprezentują właściwości ja-

should not be underestimated because they can lead to uncommon but lethal diseases such as descending necrotiz-
ing mediastinitis, which requires aggressive surgical treatment and is associated with a mortality rate of 10%-40% 
despite treatment. Complication developed in 11.4% of cases. In conclusion, oral health and hygiene contribute to DNI 
development. 

KEYWORDS:  Abscess, Airway obstruction, Head, Neck, Tooth diseases
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Badanie zrealizowano za zgodą Komisji ds. Bioetyki Badawczej 
(30/10/2014) i przeprowadzono zgodnie z normami etycznymi 
określonymi w Deklaracji Helsińskiej z 1964 roku.

WYNIKI

Do niniejszego badania zostały włączone dane dotyczące 
263 pacjentów z ropowicą i/lub ropniami głębokich prze-
strzeni szyi lub dna jamy ustnej z okresu trzech lat. Na gru-
pę badaną składało się 57% mężczyzn (n=150) oraz 43% 
kobiet (n=113) o średniej wieku 44 lata (IQR 29–60). Sto-
sunek mężczyzn do kobiet wynosił 1:1,3. Średni czas trwa-
nia pobytu w szpitalu wynosił 7 dni (IQR 5–11), a 6,5% (n = 
17) pacjentów przeniesiono z innego szpitala. Nie stwier-
dzono sezonowości hospitalizacji pacjentów z omawianym 
rozpoznaniem.

Najczęstszą etiologią DNI było zakażenie zębów – 70,60% 
(n=139), a następnie ostre ropowicze zapalenie krtani – 14,70% 
(n = 29) oraz przewlekłe zdekompensowane zapalenie migdał-
ków podniebiennych – 7,10% (n = 14). Jest statystycznie zna-
mienne, że częstość występowania zakażeń stomatologicznych 
zmniejsza się u pacjentów w podeszłym wieku (p <0,001), ale 
częstość występowania przewlekłego, zdekompensowanego 
zapalenia migdałków wzrasta (p = 0,027).

Najczęściej występującym DNI w zależności do typu i lokali-
zacji były ropnie podżuchwowe (więcej informacji przedsta-
wiono na ryc. 1).

kościowe (np. powikłania), użyto dokładnego testu Fishera 
(Fisher’s Exact Test).

W celu oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia ropo-
wicy szyi, ropowicy dna jamy ustnej i powikłań, zastosowano 
metodę binarnej regresji logistycznej.

Test Mann-Whitneya zastosowano w celu określenia wpływu 
wieku chorych:
18–29 lat
30–39 lat
40–49 lat
50–59 lat
60–89 lat

oraz poziomu BMI:
1) niedowaga <18,5
2) waga prawidłowa 18,5–24,9
3) nadwaga 25–29,9
4) otyłość >29,9.

W celu określenia wpływu czasu trwania hospitalizacji, licz-
by zalecanych leków przeciwbakteryjnych i czasu trwania 
hospitalizacji na OIOM, zastosowano testowanie zmiennych 
mierzonych na poziomie nominalnym i interwałowym współ-
czynnikiem eta i współczynnikiem korelacji rang Spearmana.

Aby opisać wpływ wieku i poziomu BMI na czas trwania pobytu 
w szpitalu, liczbę wymaganych leków przeciwbakteryjnych i czas 
trwania hospitalizacji na IOIM, oszacowano współczynnik korelacji.

Ryc. 1. Najczęstsze lokalizacje anatomiczne głębokich infekcji szyi
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ności bakterii na antybiotyki.

Niemal wszystkich, bo 93,50% chorych poddano operacji chi-
rurgicznej (n = 246), nacięcie i drenaż wykonano u 96,30% (n = 
237). Reoperację przeprowadzono w 19,8% przypadków (n = 52).

Oprócz pierwotnego nacięcia i drenażu, w celu wyeliminowania 
źródła infekcji, u 22.80% chorych (n = 56) wykonano ekstrak-
cję zęba, a u 8.90% (n = 22) usunięto migdałki podniebienne. 

W 20,90% (n = 55) przypadków DNI zlokalizowano w dwóch 
okolicach szyi, a w mniej niż 3% przypadków lokalizacja DNI 
była odmienna, jak przedstawiono na rycinie 1, np. ropień oko-
łożuchwowy, ropień podjęzykowy, itd.

U 30,80% pacjentów (n = 81) odnotowano choroby współist-
niejące, takie jak: pierwotne nadciśnienie tętnicze (46,90%; n = 
38) i choroba niedokrwienna serca (25,90%; n = 21). Cukrzycę 
i jej powikłania występowały w 24,70% przypadków (n = 20).

Jeśli chodzi o wskaźnik BMI: 9,80% pacjentów (n = 52) wyka-
zywało nadwagę (BMI 25–29,9), a u 42,60% (n = 112) stwier-
dzono otyłość (BMI ≥30). Istnieją statystycznie istotne wyni-
ki wskazujące na to, że podwyższony poziom BMI może mieć 
wpływ na lokalizację i nasilenie DNI (patrz: tab. 1).

Częstość występowania powikłań, hospitalizacji na OIOM, 
czas trwania hospitalizacji (p < 0,001), a także konieczność 
wykonania reperacji (p = 0,044) jest podwyższona u pacjentów 
w podeszłym wieku. W grupie osób starszych częstość zaka-
żeń zębów zmniejsza się (p < 0,001).

Palenie tytoniu: 46,40% chorych (n = 122) stanowili palacze, 
podczas gdy 53,60% (n = 141) to osoby niepalące. W niniej-
szym badaniu powikłania DNI częściej występowały u osób 
niepalących niż palaczy (OR=0,038; p=0,025).

W 11,40% przypadków (n = 30) doszło do powikłań, wśród 
których najczęstszym była niedrożność dróg oddechowych – 
90,00% (n = 27), a następnie zapalenie śródpiersia – 26,67% 
(n = 8), zapalenie płuc – 13,33% (n = 4), sepsa – 10,00 (n = 0), 
zapalenie opłucnej – 10,00% (n = 3), niedowład nerwu twa-
rzowego – 6,67% (n = 2) i zakrzepica żyły szyjnej – 3,33% (n 
= 1). Jedynym śmiertelnym przypadkiem w niniejszym bada-
niu był chory, u którego rozwinęła się zakrzepica żyły szyjnej.

Dodatnie wyniki badań bakteriologicznych z wymazów po-
bieranych śródoperacyjnie stwierdzono w 12,50% pacjentów 
(n=33), a najczęściej spotykanym patogenem był Acinetobac-
ter baumanii, wyizolowany u 38,20% (n=13) pacjentów (patrz: 
tabela 2), chociaż powikłania występowały częściej u chorych 
z obecnością gronkowca koagulazoujemnego metycylinow-
rażliwego (OR = 7,567; p = 0,002) oraz metycylinowrażliwego 
gronkowca złocistego (OR = 5,067; p = 0,032).

U wszystkich pacjentów zastosowano leczenie przeciwbakte-
ryjne, głównie jako połączenie dwóch leków. Najczęściej sto-
sowano: metronidazol – 79,50% (n = 209), cefazolinę – 40,7% 
(n = 107), ceftriakson – 26,20% (n = 69), ampicylinę – 24,3% 
(n = 64) i amoksycylinę z kwasem klawulanowym – 19,80% (n 
= 52 ). W tabeli 3 przedstawiono informacje o wynikach opor-

Tab. I. Wpyw wskaźnika masy ciała (BMI) na rozwoj zakażenia tkanek głębokich szyi

JEŻELI WSKAŹNIK MASY CIAŁA WZRASTA

Zmienna Częstość 
występowania 
zmiennej

wartość 
p

Etiologia Zakażenie zębów ↓ <0.001

Ostre ropowicze 
zapalenie gardła

↑ 0.002

Lokalizacja DNI Ropień skrzydłowo-
żuchwowy

↓ 0.003

Ropień podżuchwowy ↓ <0.001

Ropowica szyi ↑ <0.001

Ciężkość Powikłania ↑ 0.03

↓ Częstość występowania zmiennej obniża się ↑ Częstość występowania 
zmiennej wzrasta Metoda obliczeń: test U Manna-Whitneya

Tab. II. Najczęściej wykrywane patogeny w posiewach bakteriologicznych

PATOGEN LICZBA PRZYPADKÓW

Acinetobacter baumanii 13

Koagulazoujemny metycylinowrażliwy gronkowiec 11

Metycylinowrażliwy gronkowiec złocisty 8

Candida albicans 6

Enterococcus spp. 5

Enterobacter cloacae 4

Pseudomona aeruginosa 4

Klabsiella pneumonia 4

Tab. III. Najczęstsze wyniki badań oporności bakterii na antybiotyki

LEK PRZECIWBAKTERYJNY LICZBA PRZYPADKÓ

Ceftazydym 12

Gentamycyna 12

Trimetoprim/sulfametoksazol 12

Piperacylina/tazobaktam 10

Imipenem 8

Ciprofloksacyna 8
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Uważamy, że jednym z głównych czynników do rozważenia 
może być niski status społeczno-ekonomiczny i/lub słaba świa-
domość zdrowotna społeczeństwa. W 2014 roku 30,9% po-
pulacji Łotwy było zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym [17]. Wyniki Zamiri B. i wsp. wskazują także na 
wyższy odsetek hospitalizacji w obszarach o średnim statu-
sie społeczno-ekonomicznym, np. w regionie Shiraz w Iranie, 
chociaż badania przeprowadzone w Albercie w Kanadzie przez 
Barbera i wsp. wykazują, że przystępność opieki dentystycz-
nej nie jest czynnikiem wpływającym na stan zdrowia pacjen-
tów [6, 16]. Proponujemy również przeprowadzenie kampanii 
edukacyjnych, które służyłyby poprawie zdrowia jamy ustnej.

Najbardziej rozpowszechnioną lokalizacją DNI była okolica 
podżuchwowa (36,26%), co potwierdza wielu autorów, przy 
czym częstość występowania mieści się w zakresie od 26,1% 
do 78,6% [1, 12, 13, 14, 16].

Korzenie zębowe żuchwy anatomicznie zlokalizowane są w po-
bliżu okolicy podżuchwowej. Pozwala to na rozprzestrzenianie 
się zębopochodnych ognisk zakażenia do tej okolicy, stanowiąc 
główną przyczynę zakażenia [5, 16]. Prowadzi to do wniosku, 
że główną przyczyną DNI w tym badaniu było zakażenie zę-
bów, ponieważ najbardziej powszechną lokalizacją była okolica 
podżuchwowa, do której infekcja przeważnie rozprzestrzenia 
się z ognisk zębopochodnych.

W innych badaniach zaobserwowano, że DNI bardzo często 
rozprzestrzenia się do więcej niż jednej przestrzeni powięzio-
wej [13]. W naszym badaniu w przypadku 20,9% pacjentów 
zakażenie obejmowało dwie przestrzenie międzypowięziowe, 
co wyjaśnia potencjał szerzenia się DNI i rozwoju zagrażają-
cych życiu powikłań. Autorzy niniejszej publikacji obserwo-
wali rozwój powikłań w 11,4% przypadków, podobnie jak Ba-
jir i wsp. – 13,8% [13], a najczęstszym z nich była niedrożność 
dróg oddechowych – 90% (n = 27) przypadków. Do powikłań, 
które mogą wystąpić, należą: niedrożność dróg oddechowych, 
zapalenie śródpiersia (te dwa obserwowane są najczęściej), za-
palenie płuc, posocznica, zapalenie opłucnej, niedowład nerwu 
twarzowego, zakrzepica żyły szyjnej itd. [15, 18, 19].

U 10,3% pacjentów zastosowano leczenie antybakteryjne przed 
hospitalizacją i – podobnie jak u Gorjona i wsp. – zachodzi 
możliwość niewłaściwego zastosowania antybiotyków i pre-
dyspozycji do wystąpienia powikłań [9].

W grupie osób w podeszłym wieku stwierdzono istotnie wyższy 
wskaźnik rozwoju powikłań, czasu trwania pobytu w szpita-
lu (p <0,001) oraz konieczności reoperacji (p = 0,044), co zga-
dza się z badaniami Chi TH i wsp. oraz and Zheng L. i wsp. 
– starsze osoby wymagały dłuższych hospitalizacji (p = 0,029, 

Kilku pacjentów – 6,10% (n = 16) – przeniesiono na oddział 
intensywnej terapii, przy czym mediana czasu trwania pobytu 
wynosiła 18 dni (IQR 7,5–22,75), 68,80% (n = 11) pacjentów 
w OIOM stanowiły kobiety (p = 0,038). U 75,00% chorych (n = 
12) na OIOM wyizolowano Acinetobacter baumanii (p <0,001), 
a 84,60% (p <0,001) wymagało ponownej operacji.

DYSKUSJA

W zaprezentowanym badaniu częstość występowania DNI wy-
nosiła około 87 przypadków rocznie i w przybliżeniu 4,3/100 
000 mieszkańców. Ponieważ nasz szpital jest jedyną placówką 
w całym stanie, która zapewnia leczenie pacjentów w ramach 
ostrego dyżuru otorynolaryngologicznego, hospitalizowany jest 
tutaj niemal każdy pacjent [8]. Istnieje niewielka ilość infor-
macji na temat częstości występowania DNI w innych krajach. 
Gorjon i wsp. podają częstość występowania około 15/100 000 
mieszkańców w hiszpańskiej Avili i Salamance [9]. Z przedsta-
wionych danych wynika, że na Łotwie DNI występuje rzadziej.

Odsetek kobiet do mężczyzn wynosił 1:1,3 i jest podobny do 
wartości przedstawianych przez różnych autorów, którzy wska-
zują, że płeć męska predysponuje do zachorowania w stosunku 
1:1,2–1,77 [10, 11, 12]. Średni czas trwania pobytu w szpitalu 
wyniósł 7 dni (IQR 5–11) i jest zbliżony do innych krajów, w któ-
rych podana długość hospitalizacji wynosiła 6,6 i 8 dni [10, 13].

Obecnie infekcje stomatologiczne są główną przyczyną DNI 
i odpowiadają za od 20,5 do 88,7% wszystkich przypadków tego 
schorzenia [10, 12, 13, 14]. W przedstawionym badaniu zębo-
pochodne ogniska infekcji były przyczyną 70,6% przypadków 
DNI. Dane te pomagają wyjaśnić, dlaczego istnieje wiele badań, 
które koncentrują się wyłącznie DNI zakażenia pochodzenia 
zębowego [4, 11], chociaż najczęstszą przyczyną tej choroby 
w populacji pediatrycznej są zakażenia jamy ustnej i gardła [15].

Nie należy lekceważyć złego stanu zdrowia jamy ustnej i zaka-
żeń zębopochodnych [5] – mogą one prowadzić do rzadkich, 
śmiertelnych chorób, np. schodzącego martwiczego zapalenie 
śródpiersia [7], które wymaga agresywnego leczenia chirurgicz-
nego. Pomimo wszystkich interwencji, śmiertelność w przy-
padku tego rodzaju powikłania sięga 10–40% [5].

Wskazuje to na znaczenie zdrowia i higieny jamy ustnej w roz-
woju DNI. Jak wspomniano powyżej, schorzenie to częściej 
dotyka mężczyzn. Zamiri B. i wsp. sugerowali, że mężczyźni 
zwracają mniejszą uwagę na higienę jamy ustnej [16]. Ponadto 
należy zgodzić się z faktem, że częstość występowania zakażeń 
zębów zmniejsza się wraz z wiekiem, ponieważ w jamie ustnej 
pozostaje ich coraz mniej [16].
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ftriaksonem, które wykazywało skuteczność także w innych 
badaniach, ale istnieje tendencja do podawania ampicyliny/
sulbaktamu jako leku z wyboru, chociaż w prezentowanym tu 
badaniu była to kombinacja stosowana w czwartej kolejności 
[5, 11, 13, 14, 15, 19, 22]. Połączenie ceftriaksonu i metronida-
zolu jest odpowiednie dla możliwych czynników zakaźnych: 
ceftriakson posiada spektrum przeciwbakteryjne obejmujące 
bakterie Gram-dodatnie i jest doskonałym czynnikiem prze-
ciwko bakteriom Gram-ujemnym, zwłaszcza tym, które wy-
twarzają β-laktamazę [23]. Metronidazol jest zatwierdzony 
przez FDA w leczeniu osób dorosłych z ciężkimi zakażeniami 
wywołanymi przez wrażliwe bakterie beztlenowe [24].

Istnieją ograniczone dane dotyczące wpływu palenia na nasi-
lenie DNI. Jedyne dostępne informacje wskazują, że DNI wy-
stępuje u palaczy częściej i wydłuża okres ich hospitalizacji [6]. 
Autorzy niniejszego badania obserwowali, że do powikłań do-
chodziło rzadziej u osób palących. Jednym z możliwych wyja-
śnień może być brak woli chorego, by przyznać się do nałogu.

p = 0,02), dochodziło u nich do rozwoju powikłań (p = 0,024, 
p = 0,04) i częściej potrzebowały interwencji chirurgicznych 
(p <0,001) [2, 20].

Najczęstszymi stwierdzanymi patogenami były różne gatunki 
Staphylococcus (n = 19). W wynikach wymazów uzyskanych 
w przypadku DNI występuje przeważnie kilka gatunków bak-
terii, co odzwierciedla florę jamy ustnej i gardła oraz wskazu-
je na zębopochodny charakter tych zakażeń [5]. Paciorkowce 
były powszechnie uznawane za główny czynnik chorobotwór-
czy w innych badaniach [1, 13, 14, 21, 22]. W przedstawionym 
tu badaniu w 13 przypadkach w wynikach badań mikrobiolo-
gicznych występował Acinetobacter baumanii, co wskazuje na 
zakażenie wewnątrzszpitalne u pacjentów, którzy byli hospi-
talizowani w OIOM.

W tego rodzaju infekcji niezbędne jest ogólnoustrojowe le-
czenie przeciwbakteryjne. W niniejszym badaniu leczeniem 
z wyboru był metronidazol w skojarzeniu z cefazoliną lub ce-
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