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Przewlekłe zapalenie zatoki klinowej 
z erozjami kostnymi – opis leczenia 
chirurgicznego 5 pacjentów 
Chronic sphenoid sinusitis with bone destruction – surgical 
treatment of five patients 
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STRESZCZENIE:    Zapalenie zatoki klinowej jest jednostką chorobową wiążącą się z  wysokim ryzykiem powikłań śródczaszko-
wych i  oczodołowych. Decyduje o  tym bliskość krytycznych struktur anatomicznych, takich jak: tętnica szyjna 
wewnętrzna, nerwy czaszkowe, zatoka jamista, opona twarda, mózgowie czy stożek oczodołu. Uwarunkowania 
anatomiczne czynią tę okolicę nie tylko podatną na wymienione powikłania, ale również stanowią wyzwanie 
dla chirurga w czasie operacji endoskopowej. Erozje kostne ścian zatoki eksponujące przyległe struktury w ob-
razie tomografii komputerowej (TK) wydają się zarówno podnosić ryzyko powikłań choroby, jak i  komplikacji 
chirurgicznych. Przypadki deossyfikacji ścian zatok odnotowywane są w przebiegu różnych chorób, m.in. grzy-
biczego zapalenia zatok (fungal rhinosinusitis; FRS) i  ziarniniaka Wegenera. Autorzy prezentują 5 pacjentów 
z przewlekłym zapaleniem zatok i jednoczesną destrukcją kostną ścian zatoki klinowej. We wszystkich przypad-
kach obraz radiologiczny oraz śródoperacyjny sugerował tło grzybicze. W pracy zwrócono szczególną uwagę na 
rolę funkcjonalnej endoskopowej chirurgii zatok w leczeniu przewlekłego zapalenia zatok z destrukcją kostną, 
w tym również o domniemanej etiologii grzybiczej. 

SŁOWA KLUCZOWE:   zatoka klinowa, przewlekłe grzybicze zapalenie zatok, funkcjonalna wewnątrznosowa chirurgia zatok (functional endo-
scopic sinus surgery; FESS), destrukcja kostna

ABSTRACT:   Chronic sinusitis of the sphenoid sinus is a disease that can cause a number of complications, mainly intracranial and 
ophthalmic ones. The proximity of critical anatomical structures such as the internal carotid artery, cranial nerves, 
cavernous sinus, dura mater and cerebral lobes puts any or all of these at risk and challenge due to the disease process 
itself and in surgical management as well. Infiltration of bone structures or its damage in the mechanism of compres-
sion is recorded in cases of fungal rhinosinusitis (FRS), Wegener’s granulomatosis or actinitis with manifestation in 
the area of the sinuses. The authors present five patients with chronic sinusitis with bone destruction of the sphenoid 
sinus.  Suspicion of fungal etiology in all cases was based on computed tomography (CT) images. The authors pay par-
ticular attention to the role of functional endoscopic sinus surgery (FESS) in chronic sinusitis with bone destruction, 
especially of a fungal etiology.

KEYWORDS:  sphenoid sinus, allergic rhinosinusitis, functional endonasal sinus surgery (FESS), cone destruction
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WSTĘP

Zapalenie zatok obocznych nosa jest chorobą dotykającą 
około 20% populacji, z czego ponad 90% przypadków to 
przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (chronic rhi-
nosinusitis; CRS) [1]. Wśród różnych postaci CRS może-
my wyróżnić zapalenie zatok o etiologii grzybiczej (fungal 
rhinosinusitis; FRS). Ryzyko jego wystąpienia zwiększa się 
u osób starszych, z cukrzycą, pacjentów poddanych terapii 
immunosupresyjnej, z zaburzeniami układu immunologicz-
nego, w trakcie przewlekłej steroidoterapii systemowej po-
dyktowanej schorzeniami nielaryngologicznymi bądź dłu-
gotrwałej antybiotykoterapii [2]. Istnieją liczne klasyfikacje 
przewlekłego grzybiczego zapalenia zatok. Najpowszechniej 
akceptowana jest propozycja autorów European Position 
Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS 2012) [3], 
jednak w wielu innych publikacjach podział ten przedsta-
wia się w sposób opisany poniżej [1, 2, 4].

Zapalenia inwazyjne:
• ostre martwicze grzybicze zapalenie zatok 

(piorunujące)
• ziarniniakowe inwazyjne grzybicze zapalenie zatok 

przynosowych
• przewlekłe inwazyjne grzybicze zapalenie zatok.

Zapalenia nieinwazyjne:
• grzybniaki
• alergiczne grzybicze zapalenie zatok przynosowych 

(allergic fungal rhinosinusitis; AFRS).

Spośród wszystkich postaci CRS destrukcję kostną ścian za-
tok najczęściej powoduje zapalenie o etiologii grzybiczej [5]. 
W przypadku AFRS częstość destrukcji kostnych autorzy sza-
cują na 78,72% [6] lub 80% przypadków[4]. W niealergicznym 
grzybiczym zapaleniu zatok (non allergic fungal rhinosinu-
sitis; nAFRS) częstość ta spada do około 5% pacjentów [5]. 
Destrukcja kostna może dotyczyć każdej z zatok obocznych 
nosa. Najczęstsza lokalizacja obejmuje sitowie [7] i zatokę kli-
nową [8]. Diagnostyka FRS jest oparta o typowy schemat dla 
CRS, gdzie złotym standardem jest tomografia komputerowa 
(TK) zatok. Poza obrazem typowym dla CRS, w przypadku 
etiologii grzybiczej, TK pokazuje najczęściej charakterystycz-
ne zmiany jednostronne: zwapnienia, obszary hyperdensyjne, 
niejednorodne zacienienia, ścieńczenie lub nacieczenie kości 
oczodołu bądź podstawy czaszki [9]. W przypadkach zaawan-
sowanych w poszczególnych projekcjach można stwierdzić 
ubytki tkanki kostnej ścian zatok. Użyteczne jest dopełnie-
nie diagnostyki tomografią rezonansu magnetycznego (RM), 
szczególnie gdy TK pozostawia wątpliwości co do etiologii. 
W RM typowy dla mas grzybiczych jest zanik sygnałów T2-

Ryc. 1-2.  (przypadek 1). Badanie TK, przekrój czołowy i poprzeczny. Masy 
tkankowe zlokalizowane w lewej zatoce klinowej wraz z destrukcją 
stropu tej zatoki. Wtórnie upośledzona drożność przewodu nosowego 
środkowego po stronie lewej. Przewlekłe zmiany zapalne sitowia 
tylnego.

Ryc. 3-4.  (przypadek 2). Badanie TK, przekrój poprzeczny i strzałkowy. 
Hipodensyjny obszar z dyskretnymi ogniskami o zwiększonej 
densyjności w obrębie zatoki klinowej i w obrębie sitowia po stronie 
prawej. Rozległa destrukcja ścian zatoki.

Ryc. 5.  (przypadek 2). Obraz endoskopowy. Kontrola w 3. tygodniu po operacji. 
Biała strzałka: owalny ubytek błony śluzowej tylnej ściany zatoki klinowej 
na wysokości stoku (szczegóły w tekście). Czarna strzałka: masy grzybicze.
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-zależnych odpowiadający hiperdensyjnym masom w TK [10]. 
Erozja kości nie niszcząca obrysu anatomicznego zatoki, jak 
i destrukcja zniekształcająca anatomię, może się łączyć z eks-
pozycją lub uszkodzeniem opony twardej, co ma kardynalne 
znaczenie przy planowaniu zabiegu. Stan opony twardej naj-
częściej oceniany jest przez radiologa w oparciu o przesłanki 
pośrednie, dlatego w tym zakresie nie można bezkrytycznie 
opierać się na wyniku badania obrazowego. Kluczowa pozo-
staje ocena stanu klinicznego z wykluczeniem objawów po-
drażnienia opon i płynotoku nosowego.

Erozje lub destrukcja kostna w przebiegu CRS występują z naj-
wyższą częstością w przypadku AFRS. Specyficznym etapem 
diagnostyki w takich przypadkach, przekraczającym standard 
typowy dla CRS, może być oznaczenie grzybiczo-swoistych IgE 
w testach skórnych lub we krwi. Hodowle z materiału pobrane-
go w endoskopii nie mają dużego znaczenia diagnostycznego ze 
względu na niską czułość i swoistość. Obecnie trwają badania 
nad przydatnością b-D-glukagonu w diagnostyce grzybiczych 
zapaleń zatok [11, 12]. Ostateczne rozpoznanie stawiane jest 
na podstawie badania histopatologicznego.

Uznaną metodą leczenia CRS, w tym FRS, jest chirurgia endo-
skopowa (functional endoscopic sinus surgery; FESS). W wy-
branych przypadkach uzasadnione pozostaje uzupełniające 
wykonanie dostępu zewnętrznego. Ewentualne stosowanie 
farmakoterapii zależne jest od typu CRS i głównie dotyczy 
leków działających miejscowo. Wskazania do farmakoterapii 
systemowej (sterydoterapia systemowa, antybiotykoterapia, 
leczenie przeciwgrzybicze) zarezerwowane są dla przypadków 
bardziej zaawansowanych.

Autorzy prezentują pięciu pacjentów z CRS o etiologii grzybi-
czej. U wszystkich występowały erozje kości w obrębie zatoki 
klinowej o różnym stopniu nasilenia. 

OPISY PRZYPADKÓW

Przypadek 1
62-letnia pacjentka została przyjęta w trybie pilnym w stycz-
niu 2015 roku z powodu nasilenia bólów głowy (trwających 
od 5 lat) i uczucia niedrożności nosa. Zastosowane przed ho-
spitalizacją leczenie zachowawcze obejmowało 6-tygodniową 
sterydoterapię donosową. W TK uwidoczniono przewlekłe 
zmiany zapalne sitowia tylnego oraz hyperdensyjne masy 
tkankowe zlokalizowane w zatoce klinowej lewej z destruk-
cją jej ściany tylno-bocznej, mogące odpowiadać nadkażeniu 
grzybiczemu. Opisano także upośledzoną drożność przewodu 
nosowego środkowego po stronie lewej oraz dyskretnie na-
silone zmiany zapalne zatoki szczękowej lewej z niewielkim 

ograniczeniem drożności ujścia (ryc.1, 2). Zastosowano na-
stępujące leczenie chirurgiczne: endoskopową plastykę prze-
grody nosa, uncinektomię, etmoidektomię przednią i tylną, 
sfenoidektomię lewostronną. Śródoperacyjnie w zatoce kli-
nowej zaobserwowano obfite zmiany polipowate, zalegający 
śluz i masy bezpostaciowe. Obecność żółto-brązowych mas 
przypominających grzybnię przemawiała za rozpoznaniem 
grzybiczego zapalenia zatok. W ramach profilaktyki około-
operacyjnej podawano Kefzol 1,0 g 3 razy dziennie dożylnie 
przez 3 dni. W badaniu histopatologicznym pobranego ma-
teriału stwierdzono przewlekłe polipowate zapalenie zatok 
z fragmentami grzybni Aspergillus. Chora pozostaje w ob-
serwacji bez nawrotu dolegliwości.

Ryc. 6-7.  (przypadek 2). Badanie TK, przekrój strzałkowy i poprzeczny. 
Hipodensyjne masy tkankowe w obrębie zatoki klinowej prawej 
i lewej oraz sitowia tylnego z destrukcją tylnej ściany, okolicy siodła 
i przegrody zatoki klinowej. Obustronnie widoczne uwapnione blaszki 
miażdżycowe w tętnicach szyjnych wewnętrznych.

Ryc. 8.  (przypadek 2). Badanie RM (sekwencja T1-zależna), przekrój poprzeczny. 
Masy patologiczne w obrębie zatoki klinowej i sitowia tylnego o 
niejednorodnej intensywności sygnału.
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zalegający gęsty śluz o żółtym zabarwieniu. Pobrano wymaz 
bezpośrednio z zatoki. W hodowli uzyskano wzrost Staphylo-
coccus saprophyticus i Candida albicans. Obecności grzybów 
pleśniowych nie stwierdzono. Zastosowano systemową, do-
żylną sterydoterapię, obserwując bardzo szybką poprawę, kli-
nicznie manifestującą się ustąpieniem niedowładu nerwu VI. 
Wobec powyższej sytuacji nie podjęto leczenia zabiegowego. 
Chorą ze znaczną poprawą wypisano z oddziału z zaleceniem 
kontynuacji doustnej sterydoterapii. Do dnia dzisiejszego nie 
stwierdzono nawrotu. Pacjentka pod kontrolą internisty przyj-
muje podtrzymującą doustną dawkę preparatu sterydowego 
(Metypred 2 mg tabl. 1raz na dzień).

Przypadek 3
Pacjentka, lat 52, została przyjęta w listopadzie 2014r. z po-
wodu silnych bólów głowy w rzucie zatok czołowych promie-
niujących do okolicy ciemieniowej i skroniowej oraz uczucia 
spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła. Dolegliwości te 
występowały od wielu lat, a w ciągu ostatnich 3 miesięcy na-
siliły się. W TK zatok z września 2014 r. uwidoczniono obszar 
hipodensyjny w obrębie sitowia tylnego oraz zatoki klinowej 
sugerujący zmiany grzybicze, oraz destrukcję tylnej ściany 
zatoki klinowej [Ryc. 9, 10]. W trakcie endoskopowej sfenoet-
moidektomii  usunięto z sitowia tylnego i zatoki klinowej żół-
to-brązowe masy przypominające makroskopowo grzybnię. 
Badanie histopatologiczne materiału pobranego podczas za-
biegu potwierdziło obecność Aspergillus spp. W kontrolnym 
badaniu po 6 tygodniach śluzówka sitowia i zatok nie wyka-
zywała cech stanu zapalnego. Chora pozostaje pod stałą kon-
trolną bez nawrotu. 

Przypadek 4
Pacjent, lat 51, został przyjęty na Oddział Neurologii Szpitala 
Powiatowego w Zawierciu w listopadzie 2015 roku z powodu 
bólów głowy zlokalizowanych w okolicy potylicznej oraz wy-
dobywania się brunatnej wydzieliny z lewej jamy nosa. W TK 
głowy uwidoczniono zmianę guzowatą w obrębie nosogardła, 

Przypadek 2
68-letnia chora od września 2014 roku skarżyła się na inten-
sywny wyciek śluzowy z nosa. W grudniu 2014 roku nasiliły 
się bóle głowy w okolicy ciemieniowej, dolegliwościom epi-
zodycznie towarzyszyły drgawki, a po kilku dniach pojawiło 
się dwojenie do dali o zmiennym nasileniu. W TK w obrębie 
zatoki klinowej uwidoczniono obszar hipodensyjny z dyskret-
nymi ogniskami o zwiększonej densyjności, masy patologiczne 
wypełniały zatokę całkowicie, Opisano destrukcję tylnej ściany 
zatoki (ryc. 3, 4). Śródoperacyjnie w obrębie zatoki klinowej 
uwidoczniono rozległe masy o zbitej, kruchej strukturze, ko-
loru białego oraz liczne zmiany polipowate. Na tylnej ścianie 
zatoki zaobserwowano owalny obszar o wymiarach około 1 
cm x 0,5 cm imitujący defekt błony śluzowej. Obraz był jednak 
trudny do jednoznacznego zinterpretowania, ponieważ tkanka 
w dnie ubytku nie sprawiała wrażenie odsłoniętej opony. W ba-
daniu kontrolnym 3 tygodnie po operacji obraz endoskopowy 
przedstawiał się jak na rycinie 5 (widoczny opisany powyżej 
defekt). W badaniu histopatologicznym stwierdzono skrze-
py krwi i wysięk włóknikowo-ropny. W maju 2015 roku cho-
ra została ponownie hospitalizowana z powodu silnego bólu 
głowy okolicy czołowo-ciemieniowej, podwójnego widzenia 
oraz dreszczy. W badaniu fizykalnym stwierdzono śluzową wy-
dzielinę w lewej jamie nosa, brunatnie podbarwioną wydzie-
linę pokrywającą błonę śluzową nosogardła oraz niedowład 
nerwu odwodzącego po stronie prawej. W TK uwidoczniono 
patologiczne masy w obrębie zatoki klinowej i sitowia tylnego 
po stronie lewej, wpuklające się śródczaszkowo, powodujące 
kompresję skrzyżowania wzrokowego. Zmiany były większe niż 
w poprzednim badaniu (ryc. 6, 7). Rezonans magnetyczny po-
twierdził wznowę grzybiczego zapalenia zatok przynosowych 
z największym nasileniem w obrębie zatok klinowych i tylnych 
komórek sitowia (ryc. 8). Obraz kliniczny (głównie: niespo-
dziewana, silna wznowa) sugerował tło alergiczne. Badania 
laboratoryjne potwierdziły domniemaną diagnozę – poziom 
IgE całkowitego wynosił 6000 j./ml, a poziom IgE swoistych 
dla Aspergillus Niger osiągnął klasę 6 w skali RAST (radio-al-
lergosorbent test). W badaniu endoskopowym w świetle za-
toki klinowej zaobserwowano liczne zmiany polipowate oraz 

Ryc. 9-10. (przypadek 3). Badanie TK, przekrój strzałkowy i czołowy. Destrukcja 
ścian zatoki głównie w okolicy siodła.

Ryc. 11-12.  (przypadek 4). Badanie TK, przekrój poprzeczny i strzałkowy. 
Hipodensyjne masy patologiczne w obrębie zatoki klinowej 
z destrukcją tylnej ściany i stropu zatoki.
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nej, który potwierdził obecność martwiczo zmienionych mas 
grzybni gatunku Aspergillus spp. Chora pozostaje pod kontrolą 
poradni laryngologicznej bez nawrotu dolegliwości.

Szczegółowe informacje dotyczące stopnia nasilenia zmian 
w obrazach TK według poszczególnych klasyfikacji (patrz ni-
żej) oraz potwierdzenie diagnozy w wynikach badań mikrobio-
logicznego i histopatologicznego dla wszystkich przypadków 
zebrano w tabeli 1 [tab. 1]. W powyższych opisach podano 
pełne nazwy tylko tych ośrodków, które hospitalizowały cho-
rych, a nie należą do oddziałów wyszczególnionych w afilia-
cjach autorów. 

DYSKUSJA

Domniemanym mechanizmem rozwoju destrukcji kostnej 
w przypadkach zapaleń zatok z komponentą grzybiczą są: 
okluzja naczyń spowodowana masami grzybni, zaburzenia 
krążenia oraz martwica tkanek wynikająca z produkcji toksyn 
grzybiczych, takich jak aflatoksyna. Dodatkowym czynnikiem 
może być niedrożność ujścia naturalnego zatok i wynikające 
z tego środowisko beztlenowe [13]. Inni autorzy jako przyczyny 
uszkodzenia kości w alergicznym grzybiczym zapaleniu zatok 
identyfikują stały ucisk na kość, przekrwienie i stan zapalny 
otaczającej błony śluzowej [14].

Erozja kostna w przebiegu FRS często skutkuje zarówno po-
wikłaniami wewnątrzczaszkowymi, jak i ze strony narządu 
wzroku. Może występować w dwóch postaciach: inwazyjnej, 
z nasilonymi objawami imitującymi obecność złośliwego guza 
[15] oraz w postaci ukrytej, bezobjawowej destrukcji kostnej, 
wykrywanej przypadkowo w trakcie diagnostyki przewlekłe-
go zapalenia zatok.

Wśród następstw i powikłań grzybiczego zapalenia zatok z de-
strukcją kostną ze strony narządu wzroku dominują: wytrzeszcz, 
zaburzenie ostrości wzroku, podwójne widzenie, w zaawan-
sowanych przypadkach utrata wzroku [14, 16]. Al Anazy i Al 

zatoki klinowej oraz w komórkach sitowia tylnego, powodują-
cą osteolizę w zakresie siodła tureckiego, stoku oraz skrzydła 
kości klinowej [ryc. 11, 12]. Rezonans magnetyczny głowy wy-
kazał patologiczną masę tkankową w rzutach zatoki i trzonu 
kości klinowej o wyraźnie obniżonej intensywności sygnału 
w sekwencji T2-zależnej oraz podwyższonej intensywności 
sygnału w sekwencji T1-zależnej. Pacjenta przeniesiono na 
oddział neurochirurgii, gdzie po konsultacji laryngologicznej 
wysunięto podejrzenie zmiany grzybiczej okolicy zatoki klino-
wej i ostatecznie skierowano na oddział laryngologii. Badania 
laboratoryjne wykazały podwyższone miano przeciwciał IgE. 
Chorego zakwalifikowano do leczenia operacyjnego metodą 
FESS. Wykonano endoskopową plastykę przegrody nosa, lewo-
stronną uncinektomię, sfenoetmoidektomię oraz prawostron-
ną sfenektomię. Pobrany do oceny histopatologicznej materiał 
potwierdził przewlekłe zapalenie zatoki klinowej, przypusz-
czalnie o etiologii grzybiczej. Pacjent pozostaje pod kontrolą 
poradni laryngologicznej bez nawrotu.

Przypadek 5
Pięćdziesięciodwuletnia pacjentka została przyjęta na Od-
dział Neurologicznego Szpitala Powiatowego im. M.B. Po-
cieszenia w Leżajsku w styczniu 2016 roku z powodu utrzy-
mujących się od 3 miesięcy bólów głowy w obu okolicach 
czołowo-skroniowych oraz bólu ucha po stronie lewej. Chora 
obciążona była cukrzycą typu 2 oraz nadciśnieniem tętniczym.  
Tomografia komputerowa głowy uwidoczniła masy miękkot-
kankowe ze zwapnieniami wypełniające zatokę klinową oraz 
destrukcję stoku i siodła tureckiego po stronie lewej [ryc. 13, 
14]. Rezonans magnetyczny głowy potwierdził obecność pa-
tologicznych mas tkankowych w obrębie zatoki klinowej, de-
strukcje w zakresie stoku i siodła tureckiego oraz sugerował 
ekspansję mas tkankowych do jamy czaszki. Wykonano endo-
skopową plastykę przegrody nosa, obustronną etmoidektomię 
przednią i tylną oraz sfenektomię. Śródoperacyjnie uwidocz-
niono biało-brunatne bezpostaciowe masy w obrębie zatoki 
klinowej oraz odsłoniętą i nacieczoną oponę twardą okolicy 
stoku [ryc. 15, 16]. Pobrano materiał do oceny histopatologicz-

Ryc. 13-14.  (przypadek 5). Badanie TK, przekrój poprzeczny i strzałkowy. Obecne 
masy miękkotkankowe ze zwapnieniami wypełniające zatokę klinową 
oraz destrukcja stoku i siodła tureckiego po stronie lewej.

Ryc. 15-16.  (przypadek 5). Śródoperacyjny obraz endoskopowy. Widoczny owalny 
obszar odsłoniętej opony twardej. Masy grzybni w obrębie zatoki 
klinowej.
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Dousary dokonali klinicznego podziału następstw i powi-
kłań ocznych przewlekłego zapalenia zatok. Stopień pierwszy 
w tej klasyfikacji obejmuje nieprawidłowości anatomiczne, 
a drugi – zaburzenia funkcji narządu wzroku. Stopień trzeci 
rozpoznawany jest, gdy obecne jest zapalenie tkanek oczodo-
łu, a stopień czwarty przy występowaniu zaburzeń widzenia 
[17]. Utrata wzroku najczęściej obserwowana jest przy zaję-
ciu zatoki klinowej z destrukcją części kostnej kanału nerwu 
wzrokowego z bezpośrednim odsłonięciem tego nerwu [14, 
18, 19]. Uszkodzeniu nierzadko ulega również blaszka papie-
rowata kości sitowej, co otwiera drogę do szerzenia się proce-
su zapalnego w kierunku oczodołu, z uciskiem nerwu wzro-
kowego włącznie [19, 20].

Utrata wzroku może wystąpić nagle [14, 18] lub postępować 
stopniowo [14]. Bezpośrednie mechanizmy jej wystąpienia to: 
zapalenie nerwu wzrokowego w wyniku rozprzestrzeniania się 
stanu zapalnego z sąsiadujących tkanek, zator tętnicy środkowej 
siatkówki i zakrzep żyły środkowej siatkówki. Według większo-
ści autorów nagła utrata wzroku może mieć charakter przemi-
jający, pod warunkiem szybkiej diagnozy i wdrożenia sterydo-
terapii systemowej i/lub dekompresji oczodołu [14, 18, 20, 21]

Gdy w przebiegu FRS dojdzie do rozprzestrzenienia się procesu 
zapalnego poza oponę twardą mózgu, rozwijają się powikła-
nia wewnątrzczaszkowe. Mają one obraz typowy i zasadniczo 
nie odbiegający od tego obserwowanego w innych postaciach 
przewlekłego zapalenia zatok. Są to: zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych, ropień nad- i podtwardówkowy czy ropień 
mózgu [22]. Rzadko obserwuje się wzrost ciśnienia śródczasz-
kowego w wyniku ucisku masy grzybni na mózgowie, zwłaszcza 
płaty skroniowe [20]. W większości sytuacji proces grzybicze-
go zapalenia nie przekracza jednak granicy opon mózgowo-
-rdzeniowych [20]. 

W przypadku grzybiczego zapalenia zatok o etiologii alergicznej 
pacjenci są 9,7-krotnie bardziej narażeni na destrukcję struktur 
kostnych niż w przypadkach nAFRS [5]. Wise i wsp. zapropo-
nowali podział przebudowy kośćca ścian zatok w alergicznym 
grzybiczym zapaleniu zatok ocenionym obrazowaniem metodą 
tomografii komputerowej w tzw. oknie kostnym [23]. W przy-
padku stwierdzenia ewidentnego ubytku kości przyznawany jest 
1 punkt. Oceny dokonuje się dla każdej z zatok osobno, przy 
czym maksymalny wynik dla zatok: klinowej, czołowej i szczę-
kowej wynosi 3 punkty (nawet gdy uszkodzona jest większa 
liczba ścian), a dla sitowia – 2 punkty. Dodatkowo po jednym 
punkcie przyznaje się jakiejkolwiek przebudowie kostnej prze-
grody międzyzatokowej w zatokach czołowej i klinowej [23]. 
W pracy tej – przeprowadzonej w grupie 111 pacjentów –wy-
kazano średni wynik równy 7,8 pkt. Vashisthth, wykorzystu-
jąc powyższą klasyfikację, ocenił destrukcję kostną w grupie 

11 pacjentów z AFRS średnio na 8,7 punktów, przy czym u 4 
pacjentów z 4 stopniem powikłań ocznych wynik ten wyniósł 
12,3 punkty [20]. Stosując klasyfikację Wise i wsp., u pacjent-
ki, którą przedstawiliśmy jako przypadek nr 2, uzyskaliśmy 5 
punktów, a w 4 przypadku – 2 punkty [Tab.1].

W prezentowanym przez nas materiale charakterystyczne cechy 
grzybiczego zapalenia zatok w obrazie TK zostały uwidocznio-
ne u wszystkich pacjentów. W przypadku drugim i czwartym 
oznaczono grzybiczo-swoiste przeciwciała klasy IgE, których 
stężenie znacznie przekraczało normę, co potwierdziło AFRS.

Podstawą leczenia FRS pozostaje funkcjonalna endoskopo-
wa operacja zatok. Postępowanie chirurgiczne jest zazwyczaj 
szybsze niż w innych postaciach CRS, szczególnie gdy anali-
za kliniczna sugeruje wyższe ryzyko powikłań, na przykład 
w związku z widocznymi w TK ubytkami kości ścian zatok. Jak 
we wszystkich przypadkach CRS, usystematyzowana analiza 
obrazów TK zatok przynosowych umożliwia rozpoznanie od-
mienności budowy anatomicznej zatok przynosowych i wraz 
z oceną RM nabiera szczególnej wagi w przypadkach przebie-
gających z różnego typu destrukcjami kostnymi. Różny stopień 
nasilenia zmian kostnych u prezentowanych chorych przed-
stawiono w tabeli 1 [tab. 1]. Szczególnie wart podkreślenia jest 
fakt, że pomimo wyraźnych erozji kostnych widocznych w TK 
we wszystkich przypadkach, jawne obnażenie opony twardej 
śródoperacyjnie stwierdzono tylko w jednym, tj. ostatnim przy-
padku [ryc. 15 i 16]. Z jednej strony sugeruje to, że na pod-
stawie obrazu tomograficznego można do pewnego stopnia 
nadinterpretować spodziewany stopień uszkodzeń ścian zatok 
i prawdopodobieństwo rychłego wystąpienia powikłań choro-
by. Z drugiej jednak strony, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że 
trudność z identyfikacją śródoperacyjną obszarów, w których 
tomografia wykazuje erozję kości, może stanowić swoistą pu-
łapkę i podwyższa ryzyko powikłań śródoperacyjnych. Pod-

Tab. I.  Charakterystyka zmian w obrębie zatok obocznych nosa zobrazowanych 
za pomocą tomografii komputerowej i ocenionych według 
odpowiedniej skali wraz z oceną potwierdzenia mikrobiologicznego 
i histopatologicznego dla poszczególnych przypadków.

SKALA 
L/M*

SKALA 
WISE

SKALA 
POWIKŁAŃ 
AL&AL**

POTWIERDZE-
NIE MIKROBIO-
LOGICZNE

POTWIERDZE-
NIE HISTOPA-
TOLOGICZNE

Przypadek 1 5 - Nie Nie

Przypadek 2 12 5 3 Tak Tak

Przypadek 3 6 - Nie Tak

Przypadek 4 3 2 - Nie Tak

Przypadek 5 4 - Nie Tak

*Skala L/M – Skala  Lund MacKay’a
** Skala powikłań Al&Al – klasyfikacja Al. Anazy’ego i Al. Dousary’ego
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gólną uwagę badacze kierują na vorikonazol, wykazujący prze-
wagę nad amfoterycyną B [24, 25]. Radykalne usunięcie zmian 
grzybiczych potwierdzone w kontroli endoskopowej powinno 
zapewnić całkowite wyleczenie, o ile w trakcie przewlekłego 
zapalenia nie doszło do nieodwracalnych powikłań, np. obję-
cia procesem zapalnym nerwu wzrokowego i utraty wzroku 
[3]. W piśmiennictwie nierzadko odnotowywano wystąpienie 
trwałych powikłań, ze zgonami włącznie [26]. 

Postępowanie pooperacyjne (monitorowanie chorego, iryga-
cja nosa, sterydoterapia donosowa) w omawianych przypad-
kach nie odbiega od standardowych zaleceń po FESS z innych 
wskazań niż grzybicze zapalenie zatok. 

WNIOSKI

Do erozji kości w obrębie zatok obocznych nosa dochodzi najczę-
ściej w przypadku agresywnych postaci przewlekłego zapalenia 
zatok, zwłaszcza alergicznego grzybiczego zapalenia zatok. FRS 
ze współistniejącymi erozjami kostnymi sprawia dwojakiego ro-
dzaju trudności diagnostyczne. Po pierwsze obraz radiologiczny 
może być błędnie interpretowany jako guz podstawy czaszki. Po 
drugie ocena obrazów TK i RM nie daje pewności co do stanu 
opon mózgu, który jest kluczowy w aspekcie chirurgicznym oraz 
rokowania. Szybko wdrożone leczenie w dużym stopniu eliminuje 
ryzyko wystąpienia trwałych powikłań. Najlepszą metodą opera-
cyjną jest chirurgia wewnątrznosowa w technice endoskopowej.

Częściowe wyniki pracy przedstawione były podczas XI Zjazdu 
Otolaryngologów Wojskowych w Ossie k/Rawy Mazowieckiej 
w dniach 19–21.03.2015 roku oraz w czasie X Międzynaro-
dowej i LIV Międzywydziałowej Konferencji Naukowej Stu-
dentów Uczelni Medycznych w Katowicach-Ligocie w dniach 
21–22.05.2015 roku.

nosi to stopień trudności zabiegu endoskopowego i podkreśla 
konieczność doskonałej analizy anatomii na podstawie TK, od 
której nie zwalnia ewentualne stosowanie zestawów do nawi-
gowania obrazem. W takich przypadkach wskazane jest, aby 
operację wykonywał rynochirurg przygotowany do ewentual-
nych działań rekonstrukcyjnych na podstawie czaszki.

W przypadku zapaleń zatok powikłanych destrukcją kostną 
metoda endoskopowa chirurgii wydaje się wyjątkowo trafna 
z uwagi na możliwość bezpośredniej oceny obszaru, w którym 
TK pokazuje ubytki kostne. Dostęp wewnątrznosowy ułatwia 
całkowite usunięcie mas patologicznych oraz efektywne za-
opatrzenie ewentualnych ubytków opony twardej. W przy-
padkach, w których jest to możliwe, chirurgia funkcjonalna 
pozwala na rekonstrukcję pasażu rzęskowego w obrębie za-
tok i nosa, co jest jej szczególną korzyścią. Zakres zabiegu 
podyktowany jest szerzeniem się zmian. W prezentowanym 
materiale dominowały patologie sitowia tylnego i zatoki kli-
nowej. Wizualizacja tego regionu wraz z wszystkimi zachył-
kami zatoki klinowej (skrzydłowy, wzrokowo-oczny, tylno-
-górny i tylno-dolny) przy użyciu optyk prostych i kątowych 
(30˚i 45˚) nie nastręczała trudności. Autorzy przedstawiają-
cy FRS przedniej grupy zatok (Vashishth i wsp.) zalecają wy-
konanie dostępu Draf III przy zajęciu zatoki czołowej przez 
masy grzybicze. Z ich doświadczenia wynika, że Draf IIb był 
dostępem niewystarczającym, powikłanym wznową choroby 
w 6. miesiącu obserwacji [20].

W przypadku AFRS operację można poprzedzić podawaniem 
glikokortykosteroidu (prednizolon 0,5 mg/kg/dobę) i antybio-
tyku (klarytromycyna 250–500 mg 2x dziennie) oraz steroidów 
miejscowo na 10–14 dni przed zabiegiem [6]. Jednak efektyw-
ność systemowego leczenia przeciwgrzybiczego pozostaje nie-
jasna i nie jest jednoznacznie rekomendowana przez autorów 
EPOS 2012 [3]. W postaciach inwazyjnej aspergillozy szcze-
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