
artykuł oryginalny / original research article

DOI: 10.5604/01.3001.0009.7984 WWW.OTORHINOLARYNGOLOGYPL.COM26

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych 
u dzieci
Chronic rhinosinusitis in children

Beata Zielnik-Jurkiewicz
Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie, Oddział Otolaryngologiczny,  
Ordynator: prof. dr hab. n. med. Beata Zielnik-Jurkiewicz, Warszawa, Polska 

Article history:  Received: 15.11.2016 Accepted: 15.02.2017 Published: 30.03.2017

STRESZCZENIE:    PZNZP u dzieci może przebiegać łagodnie i mało charakterystycznie. Etiologia tego schorzenia jest wieloczyn-
nikowa, co wymaga wszechstronnego i wielospecjalistycznego podejścia. Leczenie PZNZP u dzieci jest trudne, 
zakażenia często nawracają, a stosowane metody lecznicze są często nieskuteczne. U dzieci rzadko wykonuje 
się zabiegi operacyjne, tj. tylko w przypadku, gdy metody zachowawcze zawiodą. Pierwszą linię leczenia chirur-
gicznego stanowi adenoidektomia. Czynnościowa endoskopowa chirurgia zatok przynosowych (FESS) może być 
rozważona, gdy nie zaobserwowano poprawy stanu pacjenta po wykorzystaniu wszystkich możliwości leczenia 
zachowawczego.

SŁOWA KLUCZOWE:   zapalenie błony śluzowej nosa i zatok, przewlekłe, dzieci, leczenie

ABSTRACT:   CRS symptoms in children can be mild and uncharacteristic. The disease is multifactorial, and therefore requires 
a multifaceted, multidisciplinary approach. Treatment of CRS in children is difficult, infections often recur, and treat-
ment methods are often ineffective. In children, surgery is performed infrequently, only when other therapies have 
failed. The first stage of surgery is adenoidectomy. Functional endoscopic surgery of the paranasal sinuses may be 
considered if no improvement of the patient after exhausting all possibilities of conservative treatment.
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Definicja
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PZNZP) określa 
wieloczynnikowy proces o charakterze zapalnym i infekcyj-
nym, obejmujący błonę śluzową nosa i zatok przynosowych. 
Aby stwierdzić PZNZP objawy kliniczne muszą utrzymywać 
się dłuższej niż 12 tygodni, lub musi wystąpić 6 ostrych na-
wracających zapaleń w roku, które trwają co najmniej 10 dni 
i dają zmiany w badaniu tomografii komputerowej (TK) po 4 
tygodniach leczenia zachowawczego, w trakcie którego nie 
odnotowuje się nawrotu ostrego zapalenia, lub też gdy istnieją 
przetrwałe zmiany zapalne, których nie można wyleczyć wy-
łącznie zachowawczo [1]. Do ustalenia rozpoznania niezbęd-

ne jest również obiektywne wykazanie objawów w badaniu 
przedmiotowym (w tym w rynoskopii przedniej): ocena jam 
nosa (obrzęk, zaczerwienienie, wydzielina zapalna), ocena jamy 
ustnej (wydzielina zapalna na tylnej ścianie gardła) i wyklucze-
nie zakażenia zębopochodnego. Fiberoskopia przeznosowa 
umożliwia ocenę małżowin nosowych, przewodu nosowego 
środkowego, jamy nosowo-gardłowej, a także potwierdzenie 
wycieku ropnego z tegoż przewodu, istnienia obrzęku błony 
śluzowej i postawienie rozpoznania i/lub charakterystycznych 
zmian w zatokach przynosowych w TK. Przewlekłe zapalenie 
zatok przynosowych wywiera ogromny wpływ na jakość ży-
cia chorych dzieci – wywołuje ból związany z zapaleniem oraz 
ogranicza ich aktywność fizyczną[1, 2]. Terapia PZNZP jest 
kosztowna i długotrwała, obarczona dużym ryzykiem powi-
kłań, często nieodpowiadająca na stosowane leczenie. 
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Wyraźne różnice w przebiegu PZNZP u dzieci i dorosłych 
wynikają z odrębności anatomicznych, histologicznych i im-
munologicznych, a także z wpływu określonych czynników 
predysponujących do rozwoju tego schorzenia oraz chorób 
towarzyszących [2]. Przewlekłe ZNZP u dzieci ma znaczący 
wpływ na jakość życia [3], sprzyjając rozwojowi np. przewle-
kłego zapalenia układu oddechowego i zapalenia stawów [4], 
a także zaostrzając przebieg astmy [5], oraz współistniejąc i/lub 
zaostrzając się z powodu innych stanów tj. alergicznego nieżytu 
nosa (ANN) i choroby migdałka gardłowego [6, 7]. Rozpozna-
nie polipów w jamach nosa u dziecka jest rzadkie, ale zawsze 
należy wówczas brać pod uwagę zwłóknienie torbielowate lub 
alergiczne grzybicze zapalenie zatok przynosowych. Polip an-
trochoanalny jest zwykle jednostronny i może nie wywoływać 
zmiany w zatokach przynosowych, a w alergicznej grzybiczej 
postaci ZZP polipy nosa są nasilone i potwierdzone w TK i re-
zonansie magnetycznym (RM) zatok przynosowych.

Cztery najważniejsze objawy przewlekłego ZNZP u dzieci to: 
niedrożność nosa, wyciek z nosa i/lub spływanie wydzieliny 
po tylnej ścianie gardła, co jest przyczyną występowania prze-
wlekłego kaszlu w dzień i w nocy oraz chrząkania. W prze-
wlekłym ZNZP objawy nie ustępują całkowicie i mogą ulegać 
zaostrzeniu w przebiegu nawracających wirusowych zakażeń 
dróg oddechowych [1]. W tabeli 1 zestawiono objawy charak-
terystyczne dla przewlekłego ZNZP u dzieci.

Wynik badania przedmiotowego w tej jednostce chorobowej 
może być niejednoznaczny. U małych dzieci trudno jest prze-
prowadzić badanie wziernikowe (np. za pomocą otoskopu), 
bowiem duża grupa maluchów go nie toleruje. Tymczasem 
badanie to pozwala stwierdzić ograniczenie drożności nosa 
oraz zmiany anatomiczne lub masy (polipy lub ciała obce). 
Obecność cuchnącej, śluzowej wydzieliny często towarzyszy 
ciału obcemu w jamie nosowej. W przebiegu PZNZP nierzad-
ko obserwuje się zaczerwienienie gardła oraz objawy zapalenia 
ucha środkowego (ZUŚ). Endoskopia nosa (giętka albo sztywna) 
z użyciem endoskopu o średnicy 2,7 mm u młodszych dzieci 
lub – jeśli to możliwe 4 mm u dzieci starszych – dokumentu-
je objawy spływania śluzowo-ropnej lub bezbarwnej wydzie-
liny, obrzęk błony śluzowej, polipy nosa, patologię migdałka 
(przerost, zapalenie) i wyklucza obecność polipów nosowych, 
ciał obcych, guzów i skrzywienia przegrody nosa. Zwykle na 
błonie śluzowej gardła i nosa występuje obrzęk i ropna żół-
ta lub zielona wydzielina o różnej lepkości, a także – u czę-
ści chorych – wyciek treści zapalnej na tylnej ścianie gardła, 
obecność ropy w przewodzie nosowym środkowym, obrzęk 
małżowin nosowych, przerost tkanki limfoidalnej migdałków 
podniebiennych, migdałka gardłowego i fałdów bocznych tyl-
nej ściany gardła oraz powiększenie i umiarkowana bolesność 
węzłów chłonnych szyjnych [2]. 

Epidemiologia 
Przewlekłe ZNZP najczęściej występuje u dzieci w wieku 4–7 
lat. W badaniu przekrojowym obejmującym 42,1 miliona dzieci 
w wieku szkolnym stwierdzono, że co roku na PZNZP choruje 
4%, czyli 1,7 miliona dzieci [8]. Oceniono, że PZNZP występuje 
u 2,7–6,6% populacji ogólnej, z tendencją do zwiększania się 
częstości wraz z wiekiem badanych [9]. Trudno jest określić do-
kładną częstość występowania PZNZP w populacji dziecięcej, 
ponieważ tylko nieliczni pacjenci zgłaszają się do lekarza [1]. 
Dodatkowo wielu pediatrów nie rozpoznaje objawów PZNZP, 
co wiąże się z niewłaściwym postępowaniem terapeutycznym. 
Często objawy PZNZP mają nieswoisty charakter, mogą być 
subtelne lub niecharakterystyczne i łagodniejsze niż u doro-
słych, co znacznie utrudnia ustalenie właściwego rozpoznania. 
Do lekarzy często zgłaszają się dzieci z objawami nawracającego 
OZNZP, u których łatwo można przeoczyć przewlekły charak-
ter choroby. Niektóre postaci PZNZP mogą się manifestować 
jako nawracające OZNZP lub nawracające wysiękowe ZUŚ, co 
utrudnia ustalenie właściwego rozpoznania [10]. Sporadycz-
ne przekonanie, że małe dzieci nie mają wykształconych zatok 
przynosowych sprawia, że w diagnostyce różnicowej jeszcze 
rzadziej uwzględnia się PZNZP [11]. Dzieci często chorują na 
ZGDO, często przerasta migdałek gardłowy, czy rozwija się 
ANN. Objawy tych chorób przypominają PZNZP, co sprawia, 
że niekiedy trudno jest jednoznacznie stwierdzić, gdzie jest 
granica między poszczególnymi procesami chorobowymi [1]. 

Etiologia 
W rozwoju przewlekłego ZNZP patogenna flora bakteryjne 
jest podobna do występującej w ostrym ZNZP (Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, 
Streptococcus pyogenes), ale z większym udziałem paciorkow-
ców α-hemolizujących, oraz beztlenowców tj. pałeczki gram-

Tab. I. Objawy charakterystyczne dla przewlekłego ZNZP u dzieci [1, 2]

Pozostałe objawy podmiotowe charakteryzujące PZNZP u dzieci:

u bardzo małych dzieci: drażliwość, łatwa męczliwość, gorsze łaknienie,

u małych dzieci: dławienie się wydzieliną śluzową i wymioty przy kaszlu, 

niespokojny sen, chrapanie, przyjmowanie nieprawidłowych pozycji w czasie 
snu, bezdech, ból gardła po przebudzeniu, krwawienia z nosa 

u starszych dzieci: ogólne złe samopoczucie, zmęczenie, niedobór snu, 
zaburzenia uwagi, pogorszenie wyników w nauce, oddychanie przez usta, 
kaszel, zmiana barwy głosu, nieprzyjemny zapach z ust i z nosa,

w każdym wieku: maska w postaci zakażenia górnych dróg oddechowych lub 
zapalenia ucha środkowego, zahamowanie wzrastania 

rzadziej: gorączka, ból głowy, nieprzyjemny zapach z ust, upośledzenie lub 
całkowita utrata węchu.

Objawy obiektywne charakteryzujące PZNZP u dzieci

Objawy kliniczne w badaniu przedmiotowym i/lub istotne zmiany w TK zatok 
przynosowych 
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-ujemne Peptostreptococcus i Fusobacterium, Bacteroides i Sta-
phylococcus aureus [12]. W ostatnich latach zwraca się uwagę 
na potencjalną rolę biofilmu bakteryjnego i grzybiczego w roz-
woju przewlekłego ZNZP u dzieci [13]. 

Patofizjologia
Zapalenie zatok przynosowych rozwija się w najbardziej upo-
wietrznionych zatokach przynosowych w zależności od stopnia 
ich wykształcania się i powiększania rozmiarów. Najwcześniej 
rozwinięte są zatoki sitowe i szczękowe (u ponad 90% nowo-
rodków), w wieku przedszkolnym zatoki sitowe powiększają 
swoje wymiary, aby osiągnąć pełny rozwój w 12. roku życia. 
U dzieci szkolnych rozwijają się zatoki szczękowe, aby około 15. 
roku życia, wraz z zatokami klinowymi, osiągnąć pełny rozmiar. 
Najpóźniej wykształcają się zatoki czołowe – około 21. roku 
życia. Kompleks ujściowo-przewodowy nie jest w pełni roz-
winięty u najmłodszych dzieci. U dzieci z przewlekłym ZNZP 
najczęstszymi odmiennościami w budowie zatok są: nadmier-
nie upowietrzniona puszka sitowa i małżowina górna, komór-
ki Hallera, komórki przedsionka nosa. Skrzywienie przegrody 
nosa występuje rzadko. W świetle ostatnich badań nie wydaje 
się jednakże, aby miały one wpływ na występowanie i ciężkość 
przebiegu przewlekłego procesu w zatokach przynosowych 
[14]. Nieprawidłowa odpowiedź immunologiczna nabłonka 
jamy nosowej na drobnoustroje, zarówno na poziomie lokal-
nym, jak i zaangażowania ogólnoustrojowych adaptacyjnych 
mechanizmów odpornościowych, skutkuje przełużaniem się 
procesu zapalnego i wywołuje objawy kliniczne PZNZP [15].

Rola reakcji zapalnej, zakażenia i biofilm bakteryjny
W wycinkach błony śluzowej – pobranej z zatok przynosowych 
dzieci w wieku 1–8 lat ze zdiagnozowanym PZNZP – stwier-
dzano intensywną reakcję zapalną z udziałem neutrofili i lim-
focytów, w tym limfocytów T produkujących cytokiny i che-
mokiny w odpowiedzi na alergeny oraz czynniki drażniące, 
takie jak ozon, dym papierosowy lub ekspozycja na superan-
tygeny bakteryjne i utworzone nacieki limfocytarne. U małych 
dzieci z PZNZP nie stwierdza się eozynofilowej przebudowy 
(remodelingu) z pogrubieniem błony podstawnej oraz hiper-
plazją gruczołów podśluzówkowych, która obserwowana jest 
u dorosłych. Opisane zmiany morfologiczne są wyraźne je-
dynie u starszych dzieci, co sugeruje postępujący charakter 
uszkodzenia błony śluzowej zatok przynosowych i odróżnia 
postać typową dla młodszych dzieci od PZNZP typowego dla 
dorosłych [16]. W PZNZP wytwarza się naprzemienny cykl 
zapalenia i zakażenia, który przynajmniej częściowo może 
tłumaczyć długotrwały charakter PZNZP [2]. Niezależnie od 
czynnika wyzwalającego, w PZNZP dochodzi do zwiększenia 
liczby komórek zapalnych, niszczących nabłonek błony śluzo-

wej zatok przynosowych, co świadczy o silnej reakcji układu 
odpornościowego [17].

Zakażenie jest jednym z czynników przyczyniających się do 
rozwoju PZNZP, ponieważ indukuje reakcje zapalne. Natomiast 
na błonie śluzowej chorych z PZNZP usuniętej z zatok przyno-
sowych stwierdzano obecność biofilmu bakteryjnego. Rezer-
wuarem biofilmu dla zatok przynosowych może być migdałek 
gardłowy, migdałki podniebienne oraz błona śluzowa jamy no-
sowogardłowej. W skład biofilmu związanego z PZNZP zwy-
kle wchodzi kilka gatunków drobnoustrojów: Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, 
koagulozo-ujemne gronkowce, Moraxella catarrhalis, Ha-
emophilus influenzae, bakterie beztlenowe oraz grzyby [1, 13]. 

CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE

Alergia i alergiczny nieżyt nosa
U dzieci z przewlekłym ZNZP i podejrzeniem choroby ato-
powej z pozytywnym wywiadem (astma oskrzelowa, wyprysk 
skórny) i/lub innymi objawami alergii (pocieranie nosa, wod-
nisty wyciek z nosa, niedrożność nosa, kichanie, obrzęk małżo-
win nosowych dolnych) powinna być przeprowadzona ocena 
alergologiczna obejmująca testy skórne, oznaczenie całkowi-
tego stężenia IgE. Wydaje się, że u dzieci powyżej 6. roku ży-
cia alergia może mieć większy związek z przewlekłym ZNZP 
niż u dzieci poniżej 3. roku życia [18]. 

W niektórych badaniach wykazano, że atopia częściej wystę-
puje wśród chorych na PZNZP niż w ogólnej populacji. Typ 
alergicznej reakcji zapalnej (zwiększone stężenie przeciwciał 
klasy IgE, obecność interleukiny 4 i 5 oraz 13) stwierdzano na-
wet u pacjentów z PZNZP, ale bez alergii [1, 19]. Immunotera-
pia stosowana w leczeniu alergicznego nieżytu nosa przynosi-
ła poprawę również u pacjentów z PZNZP [20]. Brak związku 
między atopią a występowaniem PZNZP u dzieci może suge-
rować, że w tej grupie wiekowej zakażenie odgrywa większą 
rolę w rozwoju PZNZP niż alergia [19]. 

Alergiczny, grzybiczy nieżyt nosa
Alergiczne, grzybicze ZNZP (AGZNZP) jest nieinwazyjną po-
stacią PZNZP spowodowaną reakcją nadwrażliwości na inha-
lowane antygeny grzybicze i stanowi najczęstszą postać grzy-
biczego PZNZP u dzieci [21]. U wszystkich dzieci z AGZNZP 
występuje atopia, prawie u wszystkich stwierdza się również 
polipy nosa. AGZNZP należy uwzględnić w diagnostyce róż-
nicowej u dzieci z jednostronnymi, asymetrycznymi polipa-
mi nosa, nieprawidłową budową twarzy lub z wytrzeszczem 
gałki ocznej [22].
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niowanie jonizujące, dlatego u dzieci preferowany jest rezonans 
magnetyczny (większy koszt, konieczność znieczulenia ogólne-
go u małych dzieci) [1]. Należy wykonać badania genetyczne.

Pierwotna dyskineza rzęsek
Pierwotną dyskinezę rzęsek należy podejrzewać u każdego no-
worodka z problemami laryngologicznymi o nieznanej przy-
czynie, u dzieci urodzonych o czasie, które wykazują objawy 
nieżytu nosa bez czynników ryzyka infekcji wrodzonej, a także 
u: niemowląt i dzieci starszych z astmą atypową nieodpowiada-
jącą na leczenie, z przewlekłym wilgotnym kaszlem z odkrztu-
szaniem plwociny, dzieci z bardzo ciężkim refluksem żołąd-
kowo-przełykowym, rozstrzeniami oskrzeli, zapaleniem zatok 
przynosowych (rzadko z polipami), przewlekłym i wysiękowym 
zapaleniem uszu (w szczególności z utrzymującą się wydzieliną 
po założeniu drenów wentylacyjnych) oraz z odwróceniem trze-
wi i rozstrzeniami oskrzeli z towarzyszącym zapaleniem zatok 
przynosowych (zespół Kartagenera). Stosowane są dwie metody 
badań przesiewowych w tej chorobie: test sacharynowy i ocena 
stężenia tlenku azotu (NO) w nosie. Diagnostyka specjalistyczna 
to badanie rzęsek w świetlnym mikroskopie elektronowym [28].

Refluks żołądkowo-przełykowy
Refluks żołądkowo-przełykowy (RŻP) należy podejrzewać u dzieci 
z niedrożnością nosa i długo utrzymującym się katarem z towarzy-
szącym przewlekłym kaszlem, chrypką i głośnym oddychaniem. 
Kliniczne rozpoznanie RŻP jest trudne, ponieważ dzieci rzadko 
zgłaszają typowe objawy, takie jak zgaga, odbijanie się kwaśną treścią 
lub regurgitacje. Częściej występują u nich mało charakterystycz-
ne dolegliwości, na przykład nudności lub gorsze łaknienie [29]. 
Należy wykonać badanie endoskopowe krtani i tchawicy, a także 
badanie przełyku-24-godzinne monitorowanie pH. U 63% dzieci 
z przewlekłym ZNZP stwierdzono refluks do przełyku, a u 32% 
refluks do części nosowej gardła. Konieczne jest wówczas farma-
kologiczne leczenie przeciwrefluksowe [29]. Nie zaleca się ruty-
nowego rozpoczynania leczenia przeciwrefluksowego u dzieci, 
u których nie potwierdzono RŻP [1]. Niezwykle istotne jest, aby 
RŻP wykluczyć przed ewentualnym zabiegiem chirurgicznym [29].

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Badania mikrobiologiczne
U dzieci chorych na przewlekłe ZNZP nie wykonuje się stan-
dardowo badania mikrobiologicznego. Jego przeprowadzenie 
rozpatruje się w przypadkach leczenia chorych z niedoborami 
odporności, pobierając wówczas wydzielinę spod małżowiny 
nosowej środkowej po endoskopowym uwidocznieniu okolicy 
ujścia naturalnego zatoki szczękowej. 

Astma oskrzelowa
Astma oskrzelowa i PZNZP wzajemnie nasilają swój przebieg, 
a natężenie ich objawów koreluje ze sobą. Wykazano, że lecze-
nie PZNZP ogranicza nadreaktywność oskrzeli [23]. Kaszel 
często jest uważany za objaw astmy. Jednak u 1/3 pacjentów 
przyczyną nocnego kaszlu nie jest astma, tylko PZNZP. Prze-
wlekły kaszel jest głównym objawem PZNZP u dzieci. Wielu 
pediatrów powszechnie przyjmuje ideę wariantu kaszlowego 
astmy, co może zmniejszać prawdopodobieństwo prawidło-
wego rozpoznania PZNZP [11, 22, 24].

Niedobory odporności
Do około 10. roku życia dzieci mają fizjologiczny niedobór od-
porności, a obrona przeciw polisacharydom bakterii bezotocz-
kowych przez immunoglobuliny G podklas 2 i 4 nie osiąga war-
tości stężeń dorosłych. Niedobór podklas IgG może prowadzić 
do przewlekającego się lub przewlekłego ZNZP [25]. Chociaż 
nie wszystkie dzieci chore na przewlekłe ZNZP z niedoborem 
wydzielniczych IgA częściej chorują na infekcje dróg oddecho-
wych, to niedobór IgA i przewlekłe ZZP jest trudne do leczenia 
zwłaszcza, gdy współistnieje z niedoborem podklas IgG. U pa-
cjentów z pierwotnymi bądź nabytymi niedoborami odporności 
objawy mogą być niecharakterystyczne i przyjmować postać 
mało nasilonego wycieku z nosa, niewielkiego przekrwienia 
błony śluzowej nosa i przewlekłego kaszlu. Przewlekłe zapale-
nie zatok przynosowych, zwykle przebiegające bez obecności 
polipów, jest najczęstszym (75%) zakażeniem u chorych z po-
spolitym, zmiennym niedoborem odporności (CVID) [7, 26].

U dzieci z wtórnym niedoborem odporności spowodowanym 
chemioterapią częściej występuje inwazyjne, grzybicze ZNZP. 
Niedobór odporności należy podejrzewać u pacjentów z na-
wracającym zakażeniem płuc / zapaleniem ucha środkowego 
z towarzyszącymi objawami PZNZP lub w przypadku nieza-
dawalającej odpowiedzi na standardowe leczenie PZNZP [21]. 

Mukowiscydoza (cystic fibrosis), zwłóknienie 
torbielowate
To genetyczna autosomalna recesywna choroba występująca 
u 1/3500 noworodków, która prowadzi do zwiększonej lepko-
ści śluzu i przewlekłych zmian w zatokach przynosowych oraz 
polipowatości (częstotliwość występowania: 7–50%). W popu-
lacji dzieci z mukowiscydozą (1:5000 urodzeń w Polsce) zmia-
ny o charakterze przewlekłego ZNZP rozpoznaje się w 20–80% 
przypadków u dzieci powyżej 4. roku życia. U kilkunastu procent 
populacji dzieci z mukowiscydozą do 6. roku życia, a u nastolat-
ków nawet u 50%, występują polipy nosa i zatok przynosowych 
[27]. Złotym standardem diagnostycznym jest spiralna wielo-
rzędowa TK, niestety związana z dużym narażeniem na promie-
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we do nosogardła, w wybranych przypadkach TK i/lub RM 
nosa i zatok przynosowych. Próba przedmuchania nosa ba-
lonem Politzera i wprowadzenia cewnika przez jamy noso-
we do jamy nosowo-gardłowej pozwala na natychmiastowe 
rozpoznanie mechanicznej blokady nosa w przypadku wad 
wrodzonych i guzów [1]. W tabeli 2 uwzględniono najczęst-
sze jednostki chorobowe wymagające różnicowania z prze-
wlekłym ZNZP u dzieci.

POWIKŁANIA (MIEJSCOWE, OGÓLNE)

Powikłania PZNZP z/bez polipów są mniej dramatyczne 
i rzadsze niż w ostrym ZNZP, ale mogą nastręczać trudności 
w terapii. Zwykle wiążą się ze zmianami w kościach. Podobne 
jak w OZNZP, występują powikłania oczodołowe, wewnątrz-
czaszkowe i kostne, ale zwykle wtórnie nałożone na epizo-
dy OZNZP. Powikłania w PZNZP są rezultatem zaburzenia 
równowagi między prawidłowymi procesami resorpcji kości, 
regeneracji i remodelingu. Do najczęstszych – choć rzadko 
występujących u dzieci – należą: śluzowiak, zapalenie i nisz-
czenie kości, metaplazja kostna, neuropatia wzrokowa [1].

LECZENIE

Terapię PZNZP zawsze należy rozpoczynać od leczenia farma-
kologicznego (o ile nie stwierdza się oczywistych anatomicznych 
przeszkód wymagających interwencji chirurgicznej). W lecze-
niu farmakologicznym trzeba uwzględnić zarówno składową 
zapalną, jak i infekcyjną. Obecnie uważa się, że PZNZP u dzieci 
jest wieloczynnikowym procesem zapalnym, a nie tylko zwy-
czajnym, przewlekającym się zakażeniem bakteryjnym. Dłu-
gotrwała farmakoterapia – z eliminacją wszystkich czynników 
odpowiedzialnych za rozwój choroby – stanowi podstawę le-
czenia przewlekłego ZZP. Leczenie chirurgiczne wdraża się 
wyłącznie u dzieci, u których nie uzyskano poprawy w czasie 
prawidłowego leczenia farmakologicznego. 

Długotrwałe płukanie jamy nosowej, nosogardła i zatok przy-
nosowych roztworem soli (izotonicznym – 09%, jak i hiperto-
nicznym), rozpuszcza i upłynnia zaschniętą wydzielinę, wypłu-
kuje drobnoustroje oraz mediatory stanu zapalnego i łagodnie 
obkurcza naczynia błony śluzowej nosa, prowadząc do zmi-
nimalizowania dolegliwości [11, 34]. Inhalacje wodą termalną 
(która zawiera jony siarczanowe, sodowe i chlorkowe) zmniej-
szają ilość mediatorów stanu zapalnego w błonie śluzowej nosa 
[35]. Wykazano, że 6-tygodniowe, codzienne płukanie jam nosa 
i zatok przynosowych solą fizjologiczną znacząco poprawiło 
jakość życia oraz spowodowała ustępowanie zmian uwidocz-
nione w TK (wg Lund-Mackay) [36].

Badania obrazowe
Tomografia komputerowa zatok przynosowych nie jest ko-
nieczna do ustalenia rozpoznania przewlekłego ZNZP, jest 
natomiast badaniem pierwszego wyboru u pacjentów wyma-
gających interwencji chirurgicznej. W trakcie TK pacjenci otrzy-
mują znacznie większą dawkę promieniowania niż w przypad-
ku przeglądowych RTG, co ma ogromne znaczenie dla dzieci 
[30]. Wedle opinii sekcji radiologicznej American Academy of 
Pediatrics: „ostateczną decyzję co do konieczności wykonania 
TK zatok pozostawia się lekarzowi, po przedyskutowaniu z pa-
cjentem i jego opiekunami konieczności jej wykonania i zwią-
zanych z nią ewentualnych zagrożeń” [31]. Badanie z wyko-
rzystaniem środka cieniującego zwykle jest konieczne jedynie 
w przypadku podejrzenia powikłań PZNZP. Tomografię kom-
puterową zatok przynosowych należy wykonać bezzwłocznie 
tylko u pacjentów z podejrzeniem powikłań oczodołowych, 
takich jak wytrzeszcz gałki ocznej, upośledzenie ruchomości 
gałek ocznych lub zaburzenia widzenia. Badanie to jest także 
wskazane u pacjentów z podejrzeniem wewnątrzczaszkowego 
szerzenia się zakażenia, z silnym bólem głowy, wymiotami lub 
zaburzeniami świadomości [14]. 

Nie zaleca się natomiast wykonywania rezonansu magnetycznego 
(MR) z uwagi na wysoki koszt oraz konieczność sedacji pacjen-
ta. Badanie to może być pomocne w odróżnianiu płynu w zato-
ce od zgrubienia błony śluzowej oraz zapalenia od nowotworo-
wych zmian w obrębie zatoki. Rezonans magnetyczy jest również 
przydatny w przewlekłym grzybiczym zapaleniu zatok [14, 32]. 

Duża grubość tkanek miękkich i sklepienia kostnego podnie-
bienia u dzieci <10. roku życia ogranicza użyteczność badania 
transluminacyjnego i ultrasonograficznego. Jednocześnie nie 
zaleca się wykonywania zdjęć rentgenowskich (RTG) zatok 
przynosowych (ze względu na zbyt małą czułość) [33]. 

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA

Kliniczne rozpoznanie przewlekłego ZNZP jest bardzo trud-
ne z powodu nakładających się objawów charakterystycznych 
dla wirusowego zakażenia GDO, przerostu lub zapalenia mig-
dałka gardłowego, alergicznego nieżytu nosa. U najmłodszych 
dzieci w zasadzie niemożliwe jest rozróżnienie przewlekłego 
ZNZP od przerostu / zapalenia migdałka gardłowego. Ropny 
wyciek z nosa i kaszel występują u dzieci często, a to utrud-
nia rozpoznanie. 

W diagnostyce różnicowej ZNZP u każdego badanego dziec-
ka należy przeprowadzić: rynoskopię przednią, endoskopię 
jam nosa i nosogardła, próbę przedmuchania nosa balonem 
Politzera, próbę wprowadzenia cewnika przez jamy noso-
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ANTYBIOTYKOTERAPIA

Antybiotykoterapia ogólna 
W leczeniu przewlekłego ZNZP w populacji dziecięcej antybio-
tykoterapia jest zalecana, ale nie przeprowadzono badań, które 
potwierdzałyby skuteczność stosowania antybiotyków o szero-
kim spektrum działania [1]. Nie zaleca się stosowania krótko-
trwałej doustnej antybiotykoterapii w leczeniu PZNZP u dzieci. 
Zalecane jest leczenie dłuższe, 20-dniowe, ponieważ może wy-
woływać lepszą odpowiedź kliniczną [37]. Przewlekłe zapalenie 
zatok przynosowych charakteryzuje się bowiem bardziej zaawan-
sowanym stadium zakażenia, które wymaga przedłużonej tera-
pii [1]. W większości przypadków, jak również w zaostrzeniach 
wymagających pilnego włączenia leczenia przeciwbakteryjnego, 
stosuje się antybiotykoterapię empiryczną, wybierając preparaty 
z grupy penicylin półsyntetycznych (amoksycylina, amoksycylina 
z kwasem klawulanowym) oraz doustne cefalosporyny II lub III 
generacji i makrolidy. jeśli nie wystąpi poprawa, antybiotykote-
rapia powinna być celowana po otrzymaniu wyniku badania mi-
krobiologicznego z wymazu ze środkowego przewodu nosowego 
[10]. Dużą skutecznością w leczeniu PZNZP charakteryzuje się 
także klindamycyna, chinolony (lewofloksacyna, moksyfloksacy-
na) i cefalosporyny (z wyjątkiem preparatów I generacji). Lekami 
z wyboru w leczeniu chorych z zapaleniem zatok przynosowych 
uczulonych na penicylinę są makrolidy: klarytromycyna i azy-
tromycyna. Stosuje się je również w leczeniu nawrotów i przy-

padków, które trudno poddają się leczeniu penicylinami lub ce-
falosporynami. 

Jeśli podejrzewamy zapalenie atypowe, antybiotykami z wyboru 
są makrolidy, które także ograniczają formowanie biofilmów 
bakteryjnych. Makrolidy charakteryzujące się działaniem prze-
ciwzapalnym i przeciwbakteryjnym, w porównaniu z innymi 
lekami z tej grupy, mogą przynosić lepsze efekty w zwalczaniu 
biofilmu. U chorych z niedoborami odporności, CF oraz ze-
społem pierwotnej dyskinezy rzęsek można zastosować prze-
wlekle profilaktyczną antybiotykoterapię w skojarzeniu z do-
żylnymi wlewami immunoglobulin [1, 27, 28]. 

Antybiotykoterapia dożylna zalecana jest tylko w przypadkach 
ryzyka wystąpienia powikłań oczodołowych, wewnątrzczaszko-
wych lub kostnych oraz w ciężkim przebiegu zaostrzeń PZNZP 
i przy złej tolerancji antybiotyków doustnych. Fluorochinolony 
(stosowane tylko u dzieci po okresie dojrzewania) są zalecane 
w leczeniu zakażeniem P. aeruginosa u chorych na cystic fibrosis 
[27]. U niektórych dzieci z PZNZP opornym na leczenie uzy-
skano 100-procentową skuteczność długotrwałej terapii anty-
biotykami podawanymi dożylnie [38]. W przypadku zaostrzenia 
PZNZP o intensywnym przebiegu zwykle konieczne są powta-
rzane i dłuższe cykle antybiotykoterapii, co może generować 
antybiotykooporność wśród bakterii [1, 14]. Leczenie należy 
prowadzić przez 3–6 tygodni, niekiedy dłużej. Często zaleca się, 

Tab. II. Najczęstsze jednostki chorobowe w różnicowaniu przewlekłego ZNZP u dzieci [1, 2].

CHOROBA CHARAKTERYSTYKA

Zapalenie migdałka gardłowego Oddychanie przez usta, obecność wydzieliny w jamach nosa i na tylnej ścianie gardła, kaszel. Rezerwuar bakterii, może być mały.

Ciało obce w jamach nosowych Stały, jednostronny, nawracający lub przewlekły ropny wyciek wydzieliny przebiegający z miejscowym stanem zapalnym 
i przykrym zapachem.

Jednostronne zwężenie nozdrzy 
tylnych 

W jamach nosa gromadzi się wydzielina, której wydmuchiwanie jest utrudnione; czasem występuje utrudnione oddychanie. 

Alergiczny nieżyt nosa Nieobecność ropnej wydzieliny w nosie, kichanie, wodnisty wyciek z nosa, świąd nosa, świąd i łzawienie oczu.

Mukowiscydoza U niemowląt schorzenie to występuje najczęściej jako śluzako-ropniak zatoki przynosowej. Objawami są: niedrożność nosa, 
obfita wydzielina, wyciek z nosa, bóle głowy, kaszel, zaburzenia węchu, chrapanie, zaburzenia snu. W badaniu laryngologicznym 
stwierdza się obrzęk małżowin, polipy, wydzielinę śluzową/śluzowo-ropną, zaczerwienienie błony śluzowej tylnej ściany gardła 
i powiększenie węzłów chłonnych.

Polip choanalny Śluzowo-ropny wyciek z nosa niedrożność nosa z zaburzeniami snu, chrapaniem i bólami głowy, czasem krwawienie z nosa, 
bezdechy, nudności, nosowanie zamknięte.

Nieżyty infekcyjne błony śluzowej 
nosa i zatok przynosowych 

Niedrożność nosa, zaleganie wydzieliny śluzowo-ropnej, kaszel z wymiotami, bóle głowy, z towarzyszącą gorączką lub stanami 
podgorączkowymi.

Pourazowy krwiak i ropień 
przegrody nosa 

Narastająca dość szybko niedrożność nosa, z towarzyszącym bólem miejscowym i bólem głowy, gorączką, zaczerwienieniem 
grzbietu nosa.

Guz nosa lub jamy nosowo-
gardłowej 

Ocena jamy nosowej i jamy nosowo-gardłowej pod kątem – na przykład – przepukliny oponowo-mózgowej. 
Nowotwory jam nosowych (złośliwe i niezłośliwe) charakteryzuje jednostronna niedrożność nosa, krwawienia z nosa, objawy oczodołowe 
tj. wytrzeszcz, podwójne widzenie oraz upośledzenie ostrości wzroku i bóle głowy. Inne objawy to: spadek masy ciała, ospałość, zespół 
bezdechu sennego, utrata węchu, obfity wyciek z nosa, szyjna limfoadenopatia. (endoskopia jam nosa, TK, RM, biopsja chirurgiczna, ocena 
histopatologiczna, immunocystochemiczna, cytogenetyczna/molekularna).Nowotwór jamy nosowo-gardłowej (naczyniakowłókniak 
młodzieńczy) najczęściej u chłopców około 14. roku życia. Objawy kliniczne to: jednostronna niedrożność nosa z zaleganiem wydzieliny 
lub wyciekiem z nosa i nawracające krwawienia z nosa; w stadium zaawansowania: uwypuklenie policzka, podwójne widzenie, wytrzeszcz 
gałki ocznej, wysiękowe ZUŚ z niedosłuchem czy porażenia nn. czaszkowych, TK, RM i wybiórcza angiografia tętnic szyjnych.
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częstszymi procedurami włączanymi do leczenia PZNZP u dzieci, 
w przypadkach nieskutecznej interwencji zachowawczej, są: ade-
noidektomia z/bez płukania zatok szczękowych i balonoplastyka 
ujścia naturalnego zatok przynosowych, a także czynnościowa 
endoskopowa chirurgia zatok przynosowych (Functional Endo-
scopic Sinus Surgery – FESS). Uważa się, że migdałek gardłowy 
stanowi rezerwuar bakterii chorobotwórczych, a jego wielkość 
i przewlekły stan zapalny sprzyja rozwojowi PZNZP u dzieci. 
Adenoidektomia była skutecznym zabiegiem chirurgicznym dla 
młodszych dzieci – do 6. roku życia, natomiast mniejsze korzyści 
uzyskano u dzieci od 6. do 12. roku życia. Budzi wątpliwości, czy 
adenoidektomia była skuteczna jako procedura pierwszego rzu-
tu u dzieci >13. roku życia [42]. Mimo ogólnego przekonania, że 
infekcja części tkanki limfatycznej gardła może rozprzestrzeniać 
się na inne części pierścienia Waldeyera, oraz że profile bakterii 
występujących w migdałku gardłowym i migdałkach podniebien-
nych są podobne, to ustalono, że wycięcie migdałków podniebien-
nych jest nieskuteczne. Zaleca się adenoidektomię przed ESS jako 
leczenie chirurgiczne pierwszego rzutu. Adenotomia może mieć 
korzystny wpływ niezależnie od ESS [43]. 

Adenoidektomia z balonoplastyką przynoszą bardzo dobry efekt 
i są procedurami bezpiecznymi, dając poprawę u 81% dzieci [44].  
Bezwzględnym wskazaniem do FESS u dzieci są: całkowita niedroż-
ność nosa w przypadku mukowiscydozy spowodowanej masywną 
polipowatością bądź przyśrodkowym przemieszczeniem bocznej 
ściany nosa, ropień oczodołu, powikłania wewnątrzczaszkowe, 
polip nozdrzy tylnych (choanalny), torbiel śluzowa lub śluzowo-
-ropna oraz grzybicze ZNZP. Wskazania względne to: przewlekłe 
ZNZP, z częstymi zaostrzeniami mimo leczenia zachowawczego 
(po wykluczeniu chorób systemowych). Stosuje się także FESS 
w PZNZP u dzieci po nieskutecznej adenoidektomii [45, 46], ze 
zwłóknieniem torbielowatym, polipowatością nosa, polipowato-
ścią nozdrzy tylnych, alergicznym grzybiczym ZNZP, co ma na 
celu zmniejszenie wpływu choroby towarzyszącej na występują-
ce objawy [7, 11, 27, 28]. W przeglądzie literatury (1990–2012) 
odnotowano poprawę samopoczucia i ustępowanie objawów 
PZNZP u 82–100% dzieci, u których obserwowano powikłania 
(1,4% przypadków) [45, 47]. Brak jest przekonujących dowodów, 
że FESS powoduje upośledzenie wzrostu twarzy u dzieci [48, 49]. 

Konchoplastyka, zmniejszając obrzęk błony śluzowej, poprawia 
penetrację leków miejscowych stosowanych w leczeniu PZNZP, ale 
nie ma aktualnie danych pediatrycznych dotyczących potencjal-
nych korzyści i doboru chorych do konchoplastyki dolnej [50, 51]. 

Zmniejszenie małżowiny puszkowej (concha bullosa) sprzyja po-
prawie przepływu powietrza przez nos, wspomaga oczyszczanie 
śluzowo-rzęskowe oraz zwiększa przenikanie leków stosowanych 
miejscowo. W przypadku dzieci nie stwierdzono, czy zmniejsze-
nie małżowiny puszkowej ma jakikolwiek pozytywny wpływ na 

aby kontynuować je jeszcze przez 7–14 dni po ustąpieniu obja-
wów. Z uwagi na udział kilku bakterii, antybiotyk powinien być 
aktywny wobec bakterii tlenowych i beztlenowych otoczonych 
przez biofilm i wytwarzających ß-laktamazy.

Antybiotykoterapia miejscowa
Jak dotąd nie potwierdzono skuteczności miejscowego lecze-
nia antybiotykami oraz lekami przeciwgrzybiczymi, dlatego 
nie zaleca się ich stosowania w leczeniu PZNZP u dzieci [1]. 

Glikokortykosteroidy donosowe (GKS) są zalecane jako leki 
pierwszego rzutu w leczeniu PZNZP z lub bez polipami nosa, 
zarówno u dzieci młodszych ze współistniejącą patologią 
migdałka gardłowego, jak i starszych bez udziału migdałka 
gardłowego, a także w postaciach PZNZP z polipami i bez 
polipów, dzieci nie leczonych operacyjnie, jak i u tych po 
przebytej operacji zatok przynosowych [1]. Niektóre pre-
paraty donosowe GKS mogą przejściowo hamować liniowe 
wzrastanie dzieci [39]. 

Doustne GKS podawane w krótkich seriach są prawdopodobnie 
bezpieczne i skuteczne w leczeniu ciężkich objawów PZNZP. 
Jednak ich wielokrotne lub długotrwałe stosowanie znacz-
nie zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych [40]. 

W leczeniu przewlekłego ZNZPN nie zaleca się ani stosowa-
nia leków przeciwhistaminowych, ponieważ mogą prowadzić 
do zagęszczania i wysychania wydzieliny, ani leków przeciw-
leukotrienowych [21]. Uważa się, że leki przeciwhistaminowe 
i przeciwleukotrienowe powinny być zarezerwowane dla dzieci 
chorych na PZNZP z udokumentowanym alergicznym nieży-
tem nosa, ponieważ mają znaczący wpływ na poprawę droż-
ności nosa. Systematyczne ich stosowanie wpływa na ograni-
czenie zmian przerostowych błony śluzowej w nosie i zatokach 
przynosowych. W łagodzeniu objawów PZNZP skuteczne są 
również doustne leki mukolityczne (gwajafenezyna) [1, 11]. 

U dzieci z potwierdzoną chorobą refluksową należy włączyć 
odpowiednie leczenie, ale nie powinno się stosować terapii bez 
udokumentowania choroby [7]. Profilaktyka oraz leczenie cho-
rób współistniejących z PZNZP obejmuje także ograniczenie 
ekspozycji na alergeny, dym papierosowy i zanieczyszczenia [41]. 

LECZENIE OPERACYJNE

Leczenie chirurgiczne w PZNZP u dzieci stosuje się wówczas, gdy 
zastosowanie wszelkiego dostępnego leczenia zachowawczego 
nie przynosi pożądanego efektu, czyli nie doprowadza do wyle-
czenia stanu zapalnego w obrębie zatok przynosowych [1]. Naj-
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nych stosowanych u dorosłych. Choroba ta ma charakter wielo-
czynnikowy, dlatego wymaga wielostronnego, niekiedy wielospe-
cjalistycznego podejścia. W leczeniu PZNZP należy koniecznie 
uwzględnić szczególny charakter tego zakażenia, związany z obec-
nością biofilmu. U dzieci zabiegi operacyjne w ramach leczenia 
PZNZP wykonuje się rzadko, tylko wtedy gdy inne metody tera-
peutyczne okazują się nieskuteczne. Pierwszym etapem leczenia 
chirurgicznego jest adenoidektomia, której celem jest usunięcie 
rezerwuaru bakterii tworzących biofilm w PZNZP. Czynnościowa 
endoskopowa operacja zatok przynosowych pozwala na powięk-
szenie naturalnych ujść zatok i korekcję wad anatomicznych, które  
przyczyniają się do powstania PZNZP. Można ją rozważyć w przy-
padku braku poprawy stanu chorego po wyczerpaniu wszystkich 
możliwości leczenia zachowawczego, po nieudanej adenotomii, 
u chorych na mukowiscydozę, z zespołem pierwotnej dyskinezy 
rzęsek, u chorych z niedoborami odporności. 

leczenie, ale jeśli małżowina puszkowa jest obecna, to jej zmniej-
szenie może stanowić cenny składnik leczenia chirurgicznego [52].

Leczenie PZNZP u dzieci jest trudne, zakażenia często nawraca-
ją, a stosowane metody terapii często są nieskuteczne. Dostęp-
ne metody lecznicze wzbudzają wiele kontrowersji, a ocena ich 
skuteczności zależy od sposobu analizy. Tradycyjną, obiektywną 
ocenę wyniku leczenia powinno się skonfrontować z informacja-
mi dotyczącymi wyników leczenia uzyskanymi od pacjenta i jego 
rodziców [14, 52].

PODSUMOWANIE

Objawy PZNZP u dzieci mogą być łagodne i niecharakterystyczne, 
a w niektórych przypadkach nie spełniają kryteriów diagnostycz-
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