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Obraz radiologiczny grzybniaka kropidlakowego zatoki szczękowej

Radiologic picture of maxillary sinus aspergilloma
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SUMMARY
Introduction: Mycotic infection of paranasal sinus could be the etiological 
factor of chronic sinusitis. The increase in number of fungal sinusitis cases 
have been reported recently among nonimmunocompromised patient after 
endodontic treatment of maxillary teeth. Nonspecifi c clinical signs and incor-
rect radiologic pictures interpretation as well as loss of therapeutic standards 
seems to be the cause of false negative diagnosis and diffi culties in treatment 
of fungal sinusitis.
Aim of the study: Clinical and radiological picture of maxillary sinus aspergil-
losis was described in this paper.
Matherial and methods: In the period of 2006-2009 in the Department of 
Maxillo-Facial Surgery 19 patient with fungal maxillary sinusitis was treated. 
The endodontic treatment of maxillary teeth of the related side was performed 
previously in 80% examined cases.  In 2 cases there were immunocompromised 
patients with immunosupresive treatment. In 16 cases patients were refered to 
our Department due to metallic foreign body of the maxillary sinus. Routine 
diagnostic radiological imaging was performed in each case: paranasal sinus 
view - Water’s view and panoramic radiograph (orthopantomograph). In 4 
cases imaging was extended with computer tomography (CT) visualization. 
The surgical treatment was performed in each case. The fi nal diagnosis was 
puted on histopatological examination and fungal culture. 
Results: In 16 cases of analysed group histopatological examination and 
fungal culture revealed aspergilosis. In 2 cases fungal culture was negative, 
but histopatology slices confi rm presence of hyphae of Aspergillus. In 1 case 
the root canal sealer was found in the maxillary sinus. In none case invasive 
form of aspergillosis was confi rmed. In all cases Water’s view of paranasal 
sinuses and ortopantomograph showed partially or totally clouded sinus with 
well-defi ned, single or multifocal radiopaque object similar to metallic for-
eign body. Characteristic fi nding in CT imaging was well-defi ned radiodence 
concretions that have been attributed to calcium deposits in infl ammatory 
changed mucosa, that might suggest “foreign body” picture. In 1 to 3 years 
follow-up control there was a recurrence of symptoms in one case.
Conclusions: Foreign body of maxillary sinus have to be differentiated with 
aspergilosis. Metallic “foreign body” view in maxillary sinus seems to be 
characteristic sign of aspergillosis. The most often form of maxillary sinus 
aspergilosis is aspergilloma.
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Wstęp
Na błonach śluzowych jamy ustnej i górnych dróg odde-
chowych można stwierdzić obecność grzybów z rodzaju 
Aspergillus. Najczęściej izolowane u chorych to Asper-
gillus fumigatus i Aspergillus flavus [1-3]. Ich źródłem 
są rozkładające się szczątki pochodzenia roślinnego. 
U zdrowego człowieka nie powodują objawów chorobo-
wych, jednak w sprzyjających warunkach mogą być 
przyczyną infekcji grzybiczej. Między innymi mogą być 

czynnikiem etiologicznym przewlekłych procesów zapal-
nych zatok szczękowych . W ostatnich latach obserwuje 
się wzrost zachorowań wśród pacjentów nieobciążonych 
chorobami ogólnoustrojowymi, bez zaburzeń immuno-
logicznych, często w sposób ograniczony, pod postacią 
grzybniaka rozwijającego się we wnętrzu zatoki szczę-
kowej. Ta postać kliniczna charakteryzuje się brakiem 
naciekania błony śluzowej zatoki szczękowej.
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Analiza obrazów radiologicznych u chorych z asper-
gillozą zatoki szczękowej ukazuje różnego stopnia za-
cienienie zatoki, często z obecnością dobrze wysyconego 
cienia o typie ciała obcego [4]. 

Trudności w rozpoznawaniu i leczeniu grzybiczych 
zapaleń zatoki szczękowej spowodowane są niespe-
cyficznymi objawami klinicznymi i niewłaściwą in-
terpretacją obrazów radiologicznych oraz brakiem 
standardów terapii.

W niniejszej pracy przedstawiono obraz kli-
niczny i radiologiczny chorych z aspergillozą zatok 
szczękowych.

Materiał i metody
W Oddziale Klinicznym Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
w Poznaniu w latach 2006–2009 hospitalizowano 19 
chorych z grzybiczym zapaleniem zatok szczękowych. 
W 16 przepadkach przyczyną skierowania do Kliniki 
był obraz radiologiczny sugerujący obecność kontra-
stującego ciała obcego w obrębie zatoki szczękowej. 
W badanej grupie u 13 chorych przed skierowaniem do 
Kliniki przeprowadzono leczenie endodontyczne zębów 
szczęki po stronie objętej zakażeniem. Dwóch chorych 
po przeszczepie nerki było poddawanych przewlekłej 
immunosupresji. 

Ryc. 1. Ortopantomogram z cieniem ciała obcego w świetle 
prawej zatoki szczękowej; ząb 16 zniszczony próchnicowo z wi-
docznym przepełnieniem podniebiennego kanału korzeniowego

Ryc. 2. Rtg zatok w projekcji Watersa z cieniem ciała obce-
go w świetle częściowo zacienionej lewej zatoki szczękowej

Ryc. 3. Tomografi a komputerowa zatok obocznych nosa 
z cieniem ciała obcego na tle częściowo pogrubiałej błony 
śluzowej zachyłka zębodołowego

Ryc. 4. Otwarta prawa zatoka szczękowa z widocznymi 
masami grzybiczymi

Ryc. 5. Masy grzybicze usunięte z zatoki szczękowej
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W badaniu podmiotowym pacjenci zgłaszali wy-
stępujące dolegliwości bólowe okolicy podoczodołowej 
okresowo promieniujące w kierunku oczodołu lub do 
skroni. Część chorych podawała jednostronne, ciągłe 
uczucie niedrożności przewodu nosowego lub uczucie 
ściekania wydzieliny po tylnej ścianie gardła. Siedem 
osób wiązało początek dolegliwości z leczeniem endo-
dontycznym zęba szczęki po tej samej stronie. Wszyscy 
pacjenci mieli wykonaną podstawową diagnostykę 
radiologiczną z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej: 
ortopantomogram (Ryc. 1) oraz rtg zatok w projekcji 
Watersa (Ryc. 2). W czterech przypadkach poszerzono 
diagnostykę o tomografię komputerową (Ryc. 3).

Chorych leczono chirurgicznie, wykonując opera-
cję zatoki szczękowej (metodą Caldwell–Luc’a). Roz-
poznanie końcowe ustalano na podstawie badania 
histopatologicznego oraz mykologicznego materiału 
operacyjnego.

Wyniki
We wszystkich przypadkach w obrazie radiologicznym 
zatok w projekcji Watersa oraz w ortopantomogramie 
uwidoczniono częściowo lub całkowicie zacienioną 
zatokę szczękową z obecnością dobrze ograniczonego, 
pojedynczego lub mnogiego cienia o typie metalicznego 
ciała obcego (Ryc. 4). Wielkość obserwowanych zmian 
wynosiła od 2 do 14 mm (Ryc. 5). U wszystkich cho-
rych zmiany chorobowe występowały jednostronnie. 
Radiologicznie nie stwierdzono w żadnym przypadku 
objawów zapalenia w pozostałych zatokach obocznych 
nosa. U chorych, u których wykonano tomografię kom-
puterową typowym obrazem aspergillozy były cienie 
hiperdensyjne sugerujące ciało obce. 

U 95% pacjentów po otwarciu zatoki stwierdzono 
obecność ciemnych, brunatno zabarwionych mas grzy-
biczych. Wypełniały nie tylko zachyłek zębodołowy, ale 
część lub całe światło zatoki. W 18 przypadkach stwier-
dzono zapalnie pogrubiałą i polipowato zmienioną błoną 
śluzową. U 11 chorych próba Valsalvy wykazała nie-
drożność kompleksu ujściowo-przewodowego. W badanej 
grupie w 16 przypadkach potwierdzono mykologicznie 
i histopatologicznie aspergillozę. W dwóch przypadkach 
badanie mykologiczne było ujemne, natomiast fragmenty 

grzybni zostały potwierdzone histopatologicznie. W jed-
nym przypadku śródoperacyjnie usunięto konglomerat 
uszczelniacza kanałowego (Tab. I). 

U żadnego z pacjentów nie stwierdzono postaci 
inwazyjnej choroby. W czasie 1 do 3-letniej obserwacji, 
w okresie 3 miesięcy po zabiegu, zanotowano nawrót 
choroby u 1 pacjentki. Chora ta nie przebyła leczenia 
endodontycznego, a badanie podmiotowe nie wykazało 
obecności żadnych czynników ryzyka wystąpienia 
grzybicy zatoki szczękowej. Pacjentka nie wyraziła 
zgody na ponowne leczenie operacyjne i w chwili obec-
nej nie zgłasza się na badania kontrolne do poradni 
przyklinicznej.

Omówienie
Częstość występowania grzybiczego zapalenia zatok na 
tle innych chorób zatok różni się w przedstawianych 
publikacjach. Grigoriv i wsp. donoszą, że przypadki te 
stanowią 12%, Stamberger donosi o 10%, Karci o 9%, 
Laskownick i wsp. o 28%. Najczęściej izolowanym 
grzybem był u Laskownick – Penicillinum i Aspergillus, 
u Stambergera – Aspergillus, a u Karci – Aspergillus 
i Penicillinum [5-7]. W badanym materiale mykologicz-
nie potwierdzono w 16 przypadkach obecność grzyba 
z rodzaju Aspergillus.

Nieinwazyjne formy grzybicy zatok przypomina-
ją swoim obrazem klinicznym przewlekłe zapalenie 
zatok. Zmiany chorobowe są zazwyczaj ograniczone 
do jednej zatoki szczękowej, która wypełniona jest 
masami grzybiczymi pod postacią grzybniaka kro-
pidlakowego [8, 9]. Od formy inwazyjnej odróżnia je 
brak naciekania błony śluzowej. W przedstawianej 
pracy nie zanotowano przypadku inwazyjnej postaci 
grzybiczego zapalenia zatok szczękowych. Najczęściej 
stosowaną formą terapii w Aspergilloma zatoki szczę-
kowej jest otwarcie zatoki i usunięcie mas grzybiczych 
z następowym zabiegiem upowietrznienia zatoki. Nie-
inwazyjna postać aspergillozy nie wymaga farma-
kologicznego leczenia przeciwgrzybiczego w okresie 
pooperacyjnym [6, 7].

W obrazie radiologicznym grzybicy zatok szczęko-
wych w większości przypadków obserwowano obec-
ność jednorodnego, pojedynczego lub mnogiego cienia 

Tabela I. Zestawienie procentowe ilości potwierdzonej grzybicy zatoki szczękowej z ilością przypadków podejrzenia 
aspergillozy na podstawie diagnostyki rtg

Oceniany parametr Liczba przypadków (%)

Widoczny w rtg cień o typie metalicznego ciała obcego 19 100

Grzybica zatoki sczękowej potwierdzona mykologicznie i histopatologicznie 16 84

Grzybica zatoki potwierdzona tylko histopatologicznie 2 11

Ciało obce w zatoce szczekowej (materiał endodontyczny) 1 5
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o typie metalicznego ciała obcego na tle częściowo lub 
całkowicie zacienionej zatoki szczękowej. Toksyny 
grzybów m.in. z grupy Aspergillus wywołują zapa-
lenie ścian naczyń. Stammberger i wsp. [10, 11, 12] 
tłumaczył występowanie cienia ciała obcego współist-
nieniem wraz z grzybnią kropidlaka soli fosforanów 
wapnia, siarczanów wapnia wraz z domieszką metali 
ciężkich, które odkładając się w ścianach zmienionych 
naczyń oraz w strefach mikrozawałów, tworzą drobne 
zwapnienia w nacieczonej zapalnie błonie śluzowej. 
Zwapnienia te są najlepiej widoczne w badaniu TK. 
Opisywany cień powinno się różnicować z metalicz-
nym ciałem obcym (efekt urazu) oraz z materiałem 
używanym w stomatologii np. do wypełniania kanałów 
korzeniowych.

Około 37% pacjentów z obserwowanej grupy, jako 
początek dolegliwości podawało wcześniejsze leczenie 
endodontyczne zębów bocznych szczęki po stronie 
zapalenia. U tych chorych obserwowano w rtg prze-
dostanie się materiału wypełniającego kanał zęba do 
zatoki szczękowej. W piśmiennictwie podobne korela-
cje pomiędzy rozwojem grzybni w zatoce a leczeniem 
kanałowym zgłasza wielu autorów. Odmienną opinię 
przedstawia Odell i Pertl sugerując, że patofizjologia 
rozwoju grzybni jest związana z mechanicznym wy-
wołaniem stanu zapalnego w błonie śluzowej zatoki 
szczękowej lub poprzez wprowadzenie materiału za-
każonego zarodnikami z powietrza [13]. W omawia-
nej grupie chorych, u czterech pacjentów poszerzono 
diagnostykę radiologiczną o tomografię komputerową. 
Badanie to zlecono ze względu na niejasny obraz za-
rysu kości szczęki w konwencjonalnym obrazowaniu 
radiologicznym. 

Wnioski
1. Najczęściej spotykaną postacią grzybicy zatok 

szczękowych jest grzybniak.
2. Występowanie w obrazowaniu radiologicznym 

w świetle zatoki szczękowej cienia o typie ciała obcego 
wymaga różnicowania z Aspergillomą. 

3. Uwidoczniony w rtg obraz ciała metalicznego 
w zatoce szczękowej wydaje się być objawem patogno-
micznym dla zapalenia grzybiczego.
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