
doi: 10.5604/01.3001.0013.5566 www.otolaryngologypl.com12

oryginalny artykuł / original article

Wstęp

Zębopochodne zapalenie zatoki szczękowej stanowi bardzo zróż-
nicowaną grupę, do której można zaliczyć zarówno powikłania 

Wykaz skrótóW

CBCT – tomografia komputerowa wiązki stożkowej  
TK – tomografia komputerowa
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Challenges in diagnosing odontogenic lesions 
in maxillary sinuses
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streszczenie:    cel: Celem pracy było poszukiwanie chorych ze zmianami chorobowymi w zatokach szczękowych, u których zgłaszane dole-
gliwości mogły sugerować pochodzenie zębopochodne, oraz wyróżnienie zębopochodnych czynników ryzyka rozwoju tych 
zmian w badanej grupie.

  Materiał i metody: Badaniem objęto 44 pacjentów z podejrzeniem zębopochodnego zapalenia zatok szczękowych, u któ-
rych przeprowadzono badanie stomatologiczne i wykonano tomografię komputerową wiązki stożkowej. Wiek chorych wahał 
się od 19 do 69 lat. Średnia wieku wyniosła 43 (SD = 13.9) lata.

  Wyniki: Wśród 44 badanych: u 22 (50%) stwierdzono zmiany w zatokach na podłożu niezębopochodnym, natomiast u 15 
(34,1%) na podłożu zębopochodnym. U pozostałych 7 (15,9%) pacjentów nie zdiagnozowano zmian patologicznych w zato-
kach. Mediana czasu trwania zgłaszanych dolegliwości wyniosła 10 miesięcy (Q1 = 4, Q3 = 24). Nie wykazano, aby były one 
powiązane z podłożem zmian w zatokach. 

  Wnioski: Należy rozważyć zębopochodne przyczyny zmian chorobowych w zatokach, szczególnie u pacjentów z długim wy-
wiadem chorobowym i w przypadku zapaleń jednostronnych.

słoWa kluczoWe:  choroby miazgi, tkanki okołowierzchołkowe, tomografia komputerowa wiązki stożkowej, zapalenie zatok szczękowych

abstract:   objectives: The study aimed to identify the patients with pathological lesions in the maxillary sinuses in which the re-
ported symptoms might be indicative of odontogenic origin, as well as to establish specific causative risk factors promot-
ing their development.

  Methods and Materials: The study covered 44 patients with suspected odontogenic maxillary sinusitis. Dental examina-
tion and Cone Beam Computed Tomography were completed. The age of patients ranged between 19 and 69 years, and the 
mean age was 43 (SD = 13.9) years.  

  results: Out of 44 patients, 22 (50%) had non-odontogenic lesions in maxillary sinuses, while in 15 (34.1%) dental origin 
was established. In the remaining 7 (15.9%) patients, no pathological changes were found in the sinuses. The median of 
reported symptoms was 10 months (Q1 = 4, Q3 = 24). The reported complaints were not associated with the actual cause of 
pathological lesions. 

  conclusions: Odontogenic cause of the lesions in the sinuses should primarily be hypothesized, especially in patients with 
long-term disease symptoms, also regarding any unilateral inflammations.
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leczenia chirurgicznego, jak i zmiany zapalne, rozwijające się na 
podłożu: stanów chorobowych miazgi zębów, tkanek okołowierz-
chołkowych, przyzębia oraz powikłań leczenia endodontycznego 
[1, 2, 3, 4, 5]. Z przeglądu dokonanego przez Patel et al. wynika, 
że brakuje aktualnych doniesień, które wskazywałyby na dokładny 
procentowy udział czynników zębopochodnych w rozwoju prze-
wlekłego zapalenia zatok szczękowych. Według różnych autorów, 
odsetek ten waha się od 10% do nawet 40% [1, 6, 7]. 

Bliskie sąsiedztwo zębów i zatok szczękowych sprawia, że infekcje 
zębopochodne mogą szerzyć się poprzez kość wyrostka zębodołowe-
go szczęki lub bezpośrednio w wyniku przerwania ciągłości dna za-
toki [8]. Powikłania leczenia chirurgicznego są najczęstszą przyczy-
ną rozwoju zębopochodnego zapalenia zatoki szczękowej [2, 9, 10]. 

Problemy powikłań w zakresie zatok szczękowych, będących na-
stępstwem stanów zapalnych miazgi i tkanek okołowierzchołko-
wych, stanowią odrębną grupę. Zmiany zapalne w tkankach oko-
łowierzchołkowych są wykrywane w badaniu radiologicznym, 
natomiast choroby miazgi wyłącznie na podstawie badania kli-
nicznego. Przyczyną chorób miazgi jest infekcja bakteryjna, będą-
ca najczęściej powikłaniem próchnicy głębokiej. Natomiast nawet 
w zębach wyleczonych z próchnicy może dojść do rozwoju chorób 
miazgi i tkanek okołowierzchołkowych jako powikłania późnego. 

W badaniu ankietowym, przeprowadzonym wśród otolaryngolo-
gów, Longhini et al. zwracają uwagę, że występowanie zębopochod-
nej przyczyny zapalenia zatok jest częste, ale początkowo nierozpo-
znawane. Autorzy podkreślają, że radiolodzy rzadko albo wcale nie 
opisują patologii w zębach [11]. Może to wynikać również z faktu, 
że TK, wykorzystywana w diagnostyce zapaleń zatok szczękowych, 
nie jest wystarczająco szczegółowa do oceny zębów. Obecnie po-
jawiły się nowe możliwości rozpoznania dzięki wprowadzeniu do 
powszechnego użytku CBCT [12]. Badanie to pozwala na dokładną 
ocenę: zatok szczękowych, zębów i tkanek okołowierzchołkowych, 
i tym samym umożliwia powiązanie zamian zapalnych w zatokach 
ze zmianami w tkankach okołowierzchołkowych [13, 14]. 

Celem badania było poszukiwanie chorych ze zmianami chorobo-
wymi w zatokach szczękowych, u których zgłaszane dolegliwości 
mogły sugerować pochodzenie zębopochodne, oraz wyróżnienie 
zębopochodnych czynników ryzyka rozwoju tych zmian w ba-
danej grupie. Podjęto próbę powiązania stwierdzonej patologii 
z wcześniejszym postępowaniem leczniczym.

ryc. 1a.  Pomiar grubości błony śluzowej w płaszczyźnie strzałkowej.

ryc. 2.  Ząb trzonowy pierwszy lewy górny bez zmian w tkankach 
okołowierzchołkowych, widoczne pogrubienie błony śluzowej dna zatoki 
w rzucie wierzchołków korzeni.

ryc. 4.  Ząb trzonowy pierwszy i drugi lewy górny śluzowej po leczeniu kanałowym 
z niedopełnionymi kanałami korzeniowymi, widoczne pogrubienie błony dna 
zatoki w rzucie wierzchołków korzeni.

ryc. 1b.  Pomiar średnicy torbieli w płaszczyźnie strzałkowej.

ryc. 3.  Ząb trzonowy pierwszy i drugi lewy górny ze zmianami w tkankach 
okołowierzchołkowych, widoczne pogrubienie błony śluzowej dna zatoki 
w rzucie wierzchołków korzeni.
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Materiał i Metody

Zwrócono się do lekarzy laryngologów zrzeszonych w Regional-
nym Oddziale Towarzystwa Otolaryngologów z prośbą o kierowa-
nie pacjentów z podejrzeniem zębopochodnego zapalania zatok 
szczękowych do Poradni Stomatologii Zachowawczej z Endo-
doncją. Z badania wykluczono pacjentów z połączeniem ustno-
-zatokowym po ekstrakcji zęba. Dodatkowe kryteria wyłączenia 
to: bezzębie, wiek poniżej 18 lat, ciąża, choroby ogólne, takie jak: 
potwierdzona alergia (astma aspirynowa), masywne polipy nosa, 
choroby nowotworowe, choroby autoimmunologiczne. Badaniem 
objęto pacjentów regionu małopolski. 

Od czerwca 2014 r. do grudnia 2016 r. do Poradni zgłosiło się 44 pa-
cjentów (29 kobiet, 15 mężczyzn). Ich wiek wahał się od 19 do 69 lat; 
średnia wieku wyniosła 43 (SD = 13.9) lata. Wszyscy pacjenci zostali po-
informowani o celu badania i wyrazili pisemną zgodę na udział w nim.

Na podstawie wywiadu odnotowano zgłaszane przez chorych dole-
gliwości oraz czas ich trwania. U wszystkich pacjentów wykonano 
CBCT aparatem RayScan Symphony firmy Ray Co., Ltd. (Korea). 
Wszystkie obrazy były analizowane w takich samych warunkach przy 
użyciu Xelis Dental – CD Viewer – Dental 3D – Pro przez jednego 
lekarza. Zmiany w zatokach szczękowych na podstawie obrazu ra-
diologicznego skategoryzowano w następujący sposób: brak zmian, 
pogrubienie błony śluzowej, torbiel. Zmierzono średnicę torbieli 
oraz grubość błony śluzowej w najszerszym miejscu (Ryc. 1a.–b.). 

Na podstawie badania klinicznego, oceny żywotności zębów te-
stem termicznym (reakcja na chlorek etylu) oraz analizy obrazu 
radiologicznego, potwierdzono bądź wykluczono zębopochod-
ne podłoże zmian w zatokach. Za zęby przyczynowe uznano te: 

z chorobami miazgi (Ryc. 2.), ze zmianami zapalnymi w tkankach 
okołowierzchołkowych (Ryc. 3.) i po nieprawidłowym leczeniu 
kanałowym (z niedopełnionymi bądź pominiętymi kanałami ko-
rzeniowymi) (Ryc. 4.). 

Rozkład zmiennych ilościowych został opisany poprzez podanie 
wartości średniej (odchylenie standardowe) albo mediany (zakres 
międzykwartylowy). Do oceny zgodności danej cechy z rozkładem 
normalnym użyto testu Shapiro-Wilka. Do zbadania związku pomię-
dzy dwoma zmiennymi jakościowymi zastosowano test chi-kwadrat. 
Różnice w rozkładzie grubości błony między zmianą zębopochodną 
a niezębopochdną porównano za pomocą testu U Manna-Whitneya. 
Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem programu 
Statistica ver. 12. Wartości p < 0.05 przyjęto jako istotną statystycznie.

Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Bioetycznej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego nr KBET/34/B/2014 oraz nr 122.6120.141.2015. 
Diagnostyka obrazowa została sfinansowana ze środków projektu 
statutowego nr K/ZDS/004589.

Wyniki

Na podstawie badania klinicznego i analizy CBCT wśród 44 bada-
nych: u 22 (50%) chorych stwierdzono zmiany w zatokach na pod-
łożu niezębopochodnymi, u 12 jednostronnie i u 10 obustronnie. 
Było to: pogrubienie błony śluzowej u 15 (68,2%) chorych, torbie-
le u 4 (18,2%), a w 3 (13,6%) przypadkach zapaleń obustronnych 
występowały obie zmiany.  

Z kolei u 15 (34,1%) chorych zdiagnozowano zmiany w zatokach 
na podłożu zębopochodnym, w 14 przypadkach jednostronnie, 

ryc. 5a.  Grubość błony śluzowej dna zatoki – zmiany zębopochodne i niezębopochodne. ryc. 5b.  Średnica torbieli – zmiany zębopochodne i niezębopochodne.

tab. i.  Częstość występowania zmian chorobowych w zatokach szczękowych a obecność zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych.

praWa zatoka leWa zatoka

Brak zmian Pogrubienie 
błony śluzowej

Torbiel p Brak zmian Pogrubienie 
błony śluzowej

Torbiel p

Ząb
Bez zmian okw. 20 (90,9%) 10 (58,8%) 5 (100%)

0,02*
15 (93,8%) 15 (65,2%) 2 (40%)

0,02*
Zmiana okw. 2 (9,1%) 7 (41,2%) 0 (0,0%) 1 (6,3%) 8 (34,8%) 3 (60%)

*p < 0,05
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oraz ustąpienie dolegliwości po leczeniu kanałowym bądź ekstrakcji 
zębów przyczynowych. Chorzy ze zmianami niezębopochodnymi 
oraz bez zmian w zatokach zostali odesłani do lekarzy kierujących.

dyskusja

Zgłaszane przez chorych dolegliwości były charakterystyczne dla 
przewlekłego zapalenia zatok szczękowych. Długi czas ich trwania 
w momencie skierowania do stomatologa, sugeruje, że przyczy-
ny zębopochodne nie były brane pod uwagę w początkowej fazie 
leczenia. Hoskison et al. podkreślą, że na przestrzeni lat zwiększa 
się liczba pacjentów z zębopochodnym zapaleniem zatok [15]. 
W badaniu ankietowym, przeprowadzonym wśród otolaryngo-
logów, Longhini et al. zwracają uwagę, że występowanie zębopo-
chodnej przyczyny zapalenia zatok jest częste, ale początkowo nie 
rozpoznawane [11]. Podobnie w analizowanym materiale, średni 
czas trwania dolegliwości wynosił aż 10 miesięcy. Niestety w ba-
danej grupie chorych nie znaleziono żadnej zależności pomiędzy 
zgłaszanymi dolegliwościami a etiologią zmian w zatokach. 

Obecność płynu w zatoce, przepchnięcie materiału endodontycz-
nego, powikłania leczenia chirurgicznego nie stanowią problemu 
w rozpoznaniu w badaniu TK. Pełny obraz patologii zębów i dna 
zatok możliwy jest do oceny jedynie w CBCT. Co więcej, nawet 
brak zmian w tkankach okołowierzchołkowych nie wyklucza 
podłoża zębopochodnego. Choroby miazgi, które mogą stano-
wić przyczynę zapalenia zatok, możliwe są do zdiagnozowania 
wyłącznie na podstawie badania klinicznego, w którym kluczowe 
jest badanie żywotności zębów. W analizowanym materiale 11 
chorych miało więcej niż jeden ząb przyczynowy, a najczęstszą 
przyczyną rozwoju zmian zębopochodnych było zapalenie tka-
nek okołowierzchołkowych. U dwóch pacjentów zapalenie za-
tok rozwinęło się tylko na podłożu chorób miazgi, u trzech zęby 
z chorobami miazgi współwystępowały z zębami ze zmianami 
w tkankach okołowierzchołkowych. 

Brullmann et al. dokonali retrospektywnej analizy dokumenta-
cji medycznej i CBCT 204 pacjentów, w której wykazali, że zęby 
z próchnicą i nie wykazujące żywotności w badaniu, powodują 
odczyny ze strony błony śluzowej dna zatoki [13]. Matsumoto et 
al. przeprowadzili retrospektywną ocenę dokumentacji medycz-
nej oraz TK i zdjęć pantomograficznych 190 pacjentów z jedno-
stronnym zapaleniem zatok. Na tej podstawie stwierdzili, że w 80% 
przypadków zapalenie miało podłoże zębopochodne. Przy ocenie 
potencjalnej zębopochodnej przyczyny brali pod uwagę wynik ba-
dania żywotności zębów [16]. W materiale własnym zębopochod-
ne zapalenie zatok tylko w jednym przypadku było obustronne. 

Leczenie endodontyczne również powinno być brane pod uwagę 
jako potencjalny czynnik ryzyka rozwoju zębopochodnych zmian 
zapalnych w zatokach. Na uwagę zasługuje spostrzeżenie, że w ana-
lizowanym materiale aż 9 chorych miało zęby po nieprawidłowym 
leczeniu kanałowym. Nie w każdym przypadku wystąpiły zmiany 
zapalne w tkankach okołowierzchołkowych, jednak niedopełnione 
bądź niewypełnione kanały korzeniowe stanowią potencjalne ogni-
sko zakażenia. Ze względu na specyficzną budowę kości szczęk, 
bakterie obecne w niewyleczonych kanałach mogą wywoływać in-

a tylko w 1 obustronnie. Dalsza analiza pacjentów ze zmianami 
zębopochodnymi wykazała: u 12 (80%) pogrubienie błony ślu-
zowej dna zatoki, a u 3 (20%) torbiele. U pozostałych 7 (15,9%) 
pacjentów nie stwierdzono zmian patologicznych w zatokach. 
W obrazie radiologicznym zmiany niezębopochodne były większe 
od zębopochodnych (Ryc. 5a.–b.).

Zgłaszane przez chorych dolegliwości były zróżnicowane. Najczę-
ściej skarżyli się oni na: ból głowy (50%), spływanie wydzieliny po 
tylnej ścianie gardła (43,2%), ból i ucisk w obrębie twarzy (43,2%), 
niedrożność nosa (40,9%). Mediana czasu trwania zgłaszanych 
dolegliwości wyniosła 10 miesięcy (Q1 = 4, Q3 = 24). Chorzy ze 
zmianami w zatokach na podłożu zębopochodnym częściej niż ci 
ze zmianami niezębopochodnymi zgłaszali dolegliwości w postaci: 
niedrożności nosa, bólu w obrębie twarzy i spływania wydzieliny 
po tylnej ścianie gardła. Różnica ta nie była istotna statystycznie 
(p > 0.05) (Ryc. 6.).

Szczegółowa analiza 15 chorych ze zmianami zębopochodnymi 
wykazała, że 11 z nich miało więcej niż jeden ząb przyczynowy. 
Łącznie były to 33 zęby. U 8 chorych rozpoznano zęby z zapale-
niem tkanek okołowierzchołkowych, w tym po nieprawidłowym 
leczeniu. Na uwagę zasługuje kolejnych 2 pacjentów, u których 
nie stwierdzono odczynu zapalnego w tkankach okołowierzchoł-
kowych, natomiast zęby przyczynowe były nieprawidłowo prze-
leczone kanałowo. U pozostałych 5 chorych rozpoznano zęby 
z chorobami miazgi, bez odczynu w tkankach okołowierzchołko-
wych, z tym że w 3 przypadkach zęby te współwystępowały z tymi 
ze zmianami w tkankach okołowierzchołkowych. Stwierdzono, że 
obecność zmian zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych jest 
związana z częstszym rozwojem zmian chorobowych w zatokach 
szczękowych (p < 0.05) (Tab. I.). 

Spośród 15 omawianych chorych ze zmianami na podłożu zębopo-
chodnym, u 14 zęby przyczynowe zakwalifikowano do leczenia endo-
dontycznego, a u jednego do ekstrakcji. Tylko jeden pacjent wymagał 
leczenia operacyjnego po wcześniejszym leczeniu endodontycznym 
zębów przyczynowych. U pozostałych chorych uzyskano poprawę 

ryc. 6.  Częstość dolegliwości a podłoże zmiany.
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Wnioski 

Zapalenie tkanek okołowierzchołkowych, choroby miazgi, nie-
prawidłowe leczenie kanałowe sprzyjają rozwojowi zębopo-
chodnych zmian chorobowych w zatokach szczękowych. Należy 
rozważyć zębopochodne przyczyny zmian chorobowych w zato-
kach, szczególnie u pacjentów z długim wywiadem chorobowym 
i w przypadku zapaleń jednostronnych. Wnikliwe badanie sto-
matologiczne i analiza CBCT pozwalają na wykrycie tych zmian.

fekcje i szerzyć się przez wyrostek zębodołowy szczęki kanałami 
Haversa i Volkmanna. Obecnie zwiększa się liczba pacjentów de-
cydujących się na leczenie endodontyczne, dlatego można przewi-
dywać, że w związku z tym będzie się zwiększała liczba powikłań 
w postaci stanów zapalnych zatoki szczękowej.

Utrzymujące się zatokopochodne dolegliwości powinny skłonić 
lekarza prowadzącego do poszerzenia diagnostyki o badanie sto-
matologiczne oraz CBCT.
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