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Summary
Fungal infections of the ear and paranasal sinus, are recognised quite rarely, but they make sometimes, for many reasons, 
very important diagnostic-therapy issue. Cantagion may developes near every paranasal sinus. Facilities to invasion give 
every states, which weaken general and punctual immunity (like immunosupression, chemo-sterydotherapy, blood disease, 
pregnancy and HIV). After penetrated organism, course of infections, in case of type of patogens, trim of the patient and 
localization, can have without symptoms, sharp, chronic or fulminant shape. The hardest course with the highest mortality 
occur in the cases of mucormycosis and aspergillosis. Actually curiosity occur cases of fungal infections, since this times 
consider to be unpathogenic for humans. For treatment of sinus mycosis in majority chirurgical treatment is required. In ad-
dition or the sake of morphological differentiation fungal, in their developing cycle, treatment mycosis recommends serious 
diffi culty, extra factor, which impeds therapy, is a must of prolongely antifungal treatment and repeated (to total elimina-
tion) remove hyphae from sinus, which stay sometimes even for week. Progress of the mycotic infections in paranasal sinus, 
remain bacterial infections and is often reason of bad diagnosis and incorrect treatment.
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W piśmiennictwie spotyka się nieliczne dane epide-
miologiczne dotyczące obecności grzybów w zatokach 
przynosowych, a prowadzone badania dotyczą głównie 
inwazji w obrębie jamy nosowej oraz zatok szczękowych, 
skąd w prosty sposób pobrać można materiał do badania 
mykologicznego. Odsetek grzybni stwierdzanych w wy-
dzielinie zdrowych zatok przynosowych według więk-
szości badaczy wynosi około 5%, natomiast u chorych 
z przewlekłym nieżytem nosa odsetek ten wzrasta do 
8–10%. Według River około 14% przypadków przewle-
kłego zapalenia zatok przynosowych ma etiologię czysto 
grzybiczą, a najczęściej identyfi kowanymi rodzajami są 
Penicillium (20%), Candida (13%), Aspergillus (10%), spo-
radycznie Mucor, który jest najbardziej agresywnym dla 
człowieka patogenem grzybiczym (około 300 opisanych 
przypadków). Aktualne obserwacje wskazują na coraz 
częstsze zachorowania wywołane rodzajami grzybów, 
uważanych jak dotąd za niepatogenne dla człowieka, 
jak np. Cladosporium.

Grzybice zatok przynosowych rozpoznawane są 
dosyć rzadko, co wynikać może z trudnej, długotrwałej 
hodowli grzybni oraz nietrafnej diagnozy wstępnej, 
a chorzy leczeni są czasami być może zbyt długo 
z zastosowaniem nieodpowiednich leków. Zakażenia 
grzybicze stają się coraz trudniejszym problemem 
terapeutycznym ze względu na coraz częściej spo-
tykane czynniki predysponujące. Wiele popularnie 
stosowanych schematów terapeutycznych zawiera 
czynniki ryzyka sprzyjające warunkom rozwoju opor-
tunistycznych zakażeń grzybiczych (sterydoterapia, 
antybiotykoterapia, chemioterapia, radioterapia, pro-
fi laktyka przeciwgrzybicza, immunosupresja). 

Mukormykoza nosa i zatok przynosowych 
(mucormycosis)
Mukormykoza w obrębie głowy i szyi jest wynikiem 

inhalacji spor zawartych w powietrzu i na powierzchni 
błony śluzowej nosa. Strzępki grzyba penetrują wprost 
przez styczność lub przez kanały naczyniowe do zatok, 
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oczodołu,mózgu lub oka. Choroba charakteryzuje się 
zawsze niezwykle szybkim przebiegiem, który nawet 
w ciągu kilku dni może doprowadzić do śmierci. Wy-
stępuje u pacjentów w różnym wieku, nieznacznie 
częściej u mężczyzn [2]. Czynnikami etiologicznymi 
mogą być różne gatunki z rodzaju Mucorales (Mucor, 
Rhizopus, lub Absidia). Chociaż grzyby i spory Muco-
rales wykazują minimalną patogenność u zdrowych 
osób, mogą inicjować agresywną i piorunującą infekcję 
u chorych o obniżonej odporności.

Po kolonizacji grzybni w obrębie jamy nosowej 
może dojść do szybkiego wzrostu strzępek w tkankach 
i ich przenikania do naczyń krwionośnych, prowadząc 
do powstania zakrzepów (mycothrombosis) i martwicy 
niedokrwiennej tkanek. W zależności od stanu im-
munologicznego pacjenta choroba może rozwijać się 
w sześciu postaciach zależnych od zajętych okolic. 
Na przykład u pacjentów z cukrzycą rozwija się naj-
częściej postać zatokowo-mózgowa choroby, a u osób 
niedożywionych postać żołądkowo-jelitowa. Rozwój 
grzybni w obrębie jamy nosowej może prowadzić 
do penetracji poprzez komórki sitowe lub przewód 
nosowo-łzowy do oczodołu i gałki ocznej, a stamtąd 
poprzez naczynia oczne i tętnicę szyjną wewnętrzną 
do mózgu. W zależności od umiejscowienia zmian 
grzybiczych w obrębie głowy wyodrębniono 2 postaci 
choroby:

1. Nosowo-oczodołowo-mózgową z zajęciem tęt-
nicy ocznej i szyjnej wewnętrznej.

2. Nosowo-szczękową – z zajęciem tętnicy klino-
wo-podniebiennej i podniebiennej większej, co pro-
wadzi do miejscowej martwicy małżowin nosowych 
i podniebienia. 

Objawy kliniczne mukormykozy nosa i zatok przy-
nosowych zależą od postaci choroby i miejsca rozwoju 
grzyba. Najczęściej są to: upośledzenie drożności nosa, 
ciemna, krwista wydzielina z nosa, krwawienia z nosa, 
bóle i obrzęki twarzy, nosa i powiek, bądź objawy oczo-
dołowe: łzawienie, bóle i zaburzenia ruchomości gałki 
ocznej, zaburzenia wzroku o różnym nasileniu, ubytki 
pola widzenia. W badaniu laryngologicznym moż-
na stwierdzić martwiczo zmienioną błonę śluzową 
o ciemnym zabarwieniu, obecność krwistej wydzie-
liny przypominającej zaschniętą krew, zwłaszcza na 
górnej powierzchni małżowin nosowych i przegrodzie 
nosa. W badaniu radiologicznym stwierdza się zmiany 
nieadekwatnie niewielkie w porównaniu ze stanem 
klinicznym pacjenta: bezpowietrzność lub zacienie-
nie poszczególnych zatok przynosowych, guzowate 
przerosty błony śluzowej, destrukcję kości masywu 
szczękowo-sitowego. Rozpoznanie choroby opiera się 
na badaniu mykologicznym oraz histopatologicznym 
materiału pobranego z granicy tkanki nekrotycznej oraz 

zdrowej. Stosunkowo nową, nie wszędzie dostępną 
metodą jest badanie serologiczne. Ze względu na złą 
penetrację leków do tkanki martwiczej, spowodowanej 
zakrzepicą naczyniową, leczenie wymaga rozległego za-
biegu chirurgicznego z radykalnym usunięciem wszyst-
kich zmienionych tkanek. Śródoperacyjnie stwierdza 
się zmiany martwicze i krwotoczne błony śluzowej 
z obecnością krwistego płynu. Rokowanie jest bardzo 
poważne, ze śmiertelnością ok. 30–50% [1, 4, 8].

Aspergiloza nosa i zatok przynosowych
Zakażenie grzybami rodzaju Aspergillus oceniane 

jest aktualnie jako jedno z najbardziej niebezpiecznych 
dla życia powikłań infekcyjnych. Choroba dotyczy wy-
łącznie osób dorosłych, czterokrotnie częściej obser-
wuje się ją u mężczyzn niż u kobiet [5]. W przypadku 
lokalizacji zatokowej rozwija się najczęściej w zatokach 
szczękowych i sitowych, a czynnikiem etiologicznym 
mogą być różne, bardzo rozpowszechnione gatunki 
Aspergillus (fumigatus, fl avus, niger, oryzae, terreus, 
nidulans, glaucus) (składniki wielu zanieczyszczeń 
środowiska). Zaobserwowano, że zakażenie to rozwija 
się często w związku z przedostaniem się wypełnień 
stomatologicznych na bazie tlenku cynku do światła 
zatok szczękowych poprzez korzenie zębów. Asper-
gilloza zatok przynosowych może przebiegać pod 
dwiema postaciami:

1. Łagodną (non-invasive) – o przewlekłym charakte-
rze przypominającym miejscowe zakażenie bakteryjne, 
jednak nie poddające się standardowemu leczeniu.

2. Złośliwą (invasive) – z dominującymi zmianami 
destrukcyjnymi, niszczeniem ścian kostnych, często 
z obecnością guza zajmującego zatoki (aspergilloma) 
i przechodzącego na sąsiadujące struktury (nos, oczo-
dół, policzek) [2, 5]. 

Ryc. 1. MRI głowy pacjenta z mukormykozą zatok przynoso-
wych. Widoczne zacienienie zatok szczękowych, sitowych, 
czołowych z cechami destrukcji kostnej ścian zatok
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Objawy kliniczne choroby to upośledzenie droż-
ności nosa, śluzowa lub śluzowo-ropna, cuchnąca 
wydzielina z nosa, krwawienia z nosa, bóle głowy 
o charakterze neuralgii, obrzęk twarzy, zaburzenia 
widzenia i wytrzeszcz gałki ocznej przy zajęciu sitowia 
i oczodołu. W rynoskopii stwierdza się obecność szarej, 
białawej lub zielonkawej, cuchnącej wydzieliny, czę-
sto z obecnością zmian przerostowych, martwiczych, 
obrzękowych, polipowatych lub łatwo pokrwawia-
jącą ziarniną. W obrazie radiologicznym obserwuje 
się niespecyfi czne zacienienie zatok przynosowych 
z pogrubieniem błony śluzowej wyściełającej zatoki 
przynosowe, czasem z objawami destrukcji kostnej. 
Zaobserwowano istotną korelację pomiędzy obec-
nością ognisk hiperdensyjnych o wysyceniu powyżej 
2000 j. Hounsfi elda z obecnością infekcji Aspergillus 
rozwijającej się na tle jatrogennego, wewnątrzzato-
kowego materiału stomatologicznego (ok. 85–93% 
zgodności).

Śródoperacyjnie stwierdza się zmiany martwicze, 
obrzękowe, przerostowe lub ziarninę zapalną oraz 
cuchnącą wydzielinę lub obecność guza (mycetoma) 
zbudowanego z brudnoszarych mas oraz obrzęk błony 
śluzowej [1, 4, 5, 8].

Kandydoza zatok przynosowych
Gatunek Candida jest najbardziej rozpowszech-

nioną w środowisku człowieka grupą patogenów 
grzybiczych. Grzyby te często wchodzą w skład fl ory 
przewodu pokarmowego (nosicielstwo), są wszech-
obecne w glebie, powietrzu, żywności, a ich nad-

Ryc.2. TK głowy chorego z rozpoznaną aspergilozą inwazyjną – widoczne niszczenie ścian kostnych zatok, z obecnością guza 
zajmującego zatoki – aspergilloma

Ryc. 3. Aspergilloza zatoki szczękowej lewej na tle jatrogen-
nego materiału stomatologicznego 
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mierny i niekontrolowany wzrost ujawniać się może 
głównie w sprzyjających warunkach. 

Czynnikiem chorobotwórczym tego schorzenia 
jest przede wszystkim Candida albicans, choć coraz 
częściej, w związku z powszechnym stosowaniem 
fl ukonazolu, problemem stają się rzadkie niegdyś inne 
rodzaje z grupy Candida, mniej lub bardziej wrażliwe 
na fl ukonazol: glabrata, krusei, parapsillosis. Infek-
cja zasiedla najczęściej zatoki szczękowe, rzadziej 
czołowe. Typowe objawy oraz obraz kliniczny suge-
rują rozwój zakażenia bakteryjnego w obrębie zatok: 
upośledzenie drożności nosa, bóle głowy, obfi ta cuch-
nąca wydzielina z nosa. W badaniu radiologicznym 
stwierdza się zacienienie zatoki objętej zakażeniem, 
czasami z objawami destrukcji kostnej.

OPIS PRZYPADKU

Pacjentka T.Z. (nr hist. choroby 1402/2003), zgłosiła 
się dnia 22 maja 2003 r. do poradni laryngologicznej 
z powodu rozpoznanego przewlekłego zapalenia zatok 
przynosowych. Ze względu na objawy ze strony ukła-
du nerwowego (niedowład ośrodkowy nerwu VII oraz 

przebyty epizod dyzartrii/afazji) przekazano chorą do 
Kliniki Neurologii. W wywiadzie od około dwóch lat 
chora leczyła się samodzielnie różnymi antybiotykami 
z powodu przewlekłego zapalenia zatok przynoso-
wych. Badania wykonane w trakcie hospitalizacji 
potwierdziły wstępne podejrzenie zatokopochodnego 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, w trakcie ho-
spitalizacji zaobserwowano oprócz porażenia nerwu 
twarzowego po stronie lewej, dyskretny niedowład 
n. IX i X prawego, bóle głowy wymagające silnych 
analgetyków, wymioty. W badaniach dodatkowych 
stwierdzono podwyższenie CRP do 93,9, OB do 98, 
seromukoidu do 278, fi brynogen do 832 mg%. Krzy-
wa złotowa skrajnie lewostronna białko 66 mg%, L-
65,E-0,IgG-podwyższone. W MR głowy, po dożylnym 
podaniu Omniscanu obserwowano linijne uogólnione 
pogrubienie opon na sklepistości do ok. 3 mm, u pod-
stawy silniejsze po stronie lewej, pogrubiała śluzówka 
lewej zatoki szczękowej, która wykazywała łączność 
z jamą nosową jak po zabiegu operacyjnym. Obraz 
mógł odpowiadać zatokopochodnemu zapaleniu opon 
mózgowych.

Ryc. 4. Mycetoma lewej zatoki szczękowej – w TK zatok 
stwierdza się obecność guza w świetle zatoki, śródoperacyj-
nie twór zbudowany z brudnoszarych mas z towarzyszącym 
obrzękiem błony śluzowej Ryc. 5. RTG zatok w projekcji p-a chorego z rozpoznaną 

kandydozą zatoki szczękowej prawej – zacienienie zatoki 
identyczne jak w zapaleniu bakteryjnym
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Wobec takiego rozpoznania w związku z koniecz-
nością leczenia operacyjnego w dniu 1.06.2003 chorą 
przekazano do Kliniki Otolaryngologii.

02.06.2003 r. w znieczuleniu ogólnym z dojścia 
podwargowego otwarto zatokę szczękową lewą, w jej 
świetle stwierdzono szaro-zieloną wydzielinę oraz 
zmiany martwicze, a także serowato-polipowate na 
błonie śluzowej zatoki. Z dojścia wewnątrznosowego, 
po medializacji małżowiny nosowej środkowej otwarto 
sitowie przednie i tylne, odessano dużą ilość gęstej tre-
ści ropnej, stwierdzono zmiany martwicze i serowate 
oraz przerostowe podobne jak w zatoce szczękowej. 
Materiał zabezpieczono do badania histopatologicz-
nego, mykologicznego oraz bakteriologicznego. Po 
zabiegu stan pacjentki był dobry, jednak w 4. dobie 
po zabiegu nagle się pogorszył, wystąpiło całkowite 
porażenie n.VI, niedowład n. III lewego. Ze względu na 
podejrzenie procesu grzybiczego, jeszcze bez potwier-
dzenia mykologicznego, włączono leki przeciwgrzybi-
cze: Flumycon 1 x 400 mgs i.v. W 5 dobie po zabiegu 
przekazano chorą ponownie do Kliniki Neurologii 
celem dalszego leczenia. Badanie mykologiczne otrzy-
mane podczas pobytu chorej na Oddziale Neurologii 
potwierdziło zakażenie Cladosporium cladosporoides. 
Po wyrównaniu stanu ogólnego wypisano ją do domu, 
jednak jeszcze 6-krotnie zgłaszała się do Poradni La-
ryngologicznej z objawami zatokowymi oraz owrzo-
dzeniem błony śluzowej nosa. Wykonane kilkakrotnie 
badanie w kierunku choroby Wegenera potwierdziło to 
rozpoznanie, a RTG klatki piersiowej z dnia 8.10.2005 
wykazało w segmencie III płuca prawego wysyconą 
zmianę o rozmytych obrysach o wymiarach około 

1,5x1 cm – zmiana o charakterze ziarniniaka Wege-
nera. W związku z tym rozpoznaniem pacjentka jesz-
cze wielokrotnie hospitalizowana była na oddziałach 
wewnętrznych, leczona długotrwale sterydami oraz 
cytostatykami, a od 2.04.04 r. do 14.06.04 r. w stanie 
ciężkim przyjęta na Oddział OIOM z rozpoznaniem 
grzybicy układowej w przebiegu mukormykozy zato-
kowo-mózgowej. W przebiegu tego ciężkiego, zagraża-
jącego życiu zakażenia wystąpił u chorej wstrząs sep-
tyczny, rozsiane zapalenie płuc oraz zespół dysfunkcji 
wielonarządowej. Chora wymagała długotrwałego, 
intensywnego, wielokierunkowego leczenia, które 
z trudem doprowadziło do poprawy stanu ogólnego, 
jednak przez 2 lata utrzymywało się u niej jeszcze 
porażenie nerwu twarzowego lewego, zez rozbieżny 
oka lewego, źrenica tego oka nie reagowała na światło, 
mowa pozostała nieznacznie dyzartryczna.

Powyższy przypadek zainteresował autorów ze 
względu na trudności diagnostyczne, podstępny 
przebieg oraz początkowo bardzo rzadki czynnik 
wywołujący, tj. jeszcze do niedawna uważany za 
całkowicie niepatogenny dla człowieka – grzyb z ro-
dzaju Cladosporium. Diagnostyka i terapia zakażenia 
u chorej okazała się nadzwyczaj trudna ze względu 
na niedoszacowanie problemu powoli rozwijającej się 
choroby podstawowej (ziarniniaka Wegnera) i zespołu 
nakładania się objawów chorobowych oraz znacznie 
ograniczone w porównaniu z infekcjami bakteryjnymi 
możliwości zastosowania odpowiednich leków.

OMÓWIENIE

Zakażenia grzybicze należą do najtrudniejszych 
problemów w praktyce klinicznej. 

Współczesna medycyna coraz lepiej potrafi  uporać 
się ze schorzeniami jeszcze do niedawna uważanymi 
za nieuleczalne, jednak ceną za to jest często eskalacja 
zakażeń, w szczególności o etiologii wieloopornych 
zakażeń grzybiczych. Wśród najczęściej rozpoznawa-
nych czynników usposabiających do rozwoju infekcji 
grzybiczej wymienia się długotrwałą steroidoterapię, 
antybiotykoterapię (powyżej 14 dni), zaburzenia od-
porności o różnej etiologii. Często niedoceniane jest 
również długotrwałe (ponad 7 dni) profi laktyczne lub 
lecznicze stosowanie leków przeciwgrzybicznych, np. 
amfoterycyny, fl ukonazolu, które powodują selekcję, 
a co za tym idzie – rozpowszechnianie opornych ga-
tunków patogenów. Nie bez wpływu na możliwość 
powstania ciężkich infekcji jest kolonizacja przewodu 
pokarmowego wyselekcjonowanymi szczepami grzy-
bów chorobotwórczych lub potencjalnie chorobo-
twórczych, czemu sprzyja zanieczyszczone otoczenie 

Ryc. 6. Pacjentka T.Z. z zatokopochodnym, grzybiczym 
zapaleniem opon mózgowych. Bardzo silnie pogrubiała błona 
śluzowa zatoki szczękowej lewej, która wykazuje łączność 
z jamą nosową, jak po zabiegu operacyjnym
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chorego (powietrze, pokarm), hospitalizacje i kontakt 
z patogenami wewnątrzszpitalnymi. Zakażenia grzybi-
cze zatok przynosowych, często w początkowej fazie 
rozwoju imitujące „zwykłe” zakażenie bakteryjne, 
jednak znacznie ciężej przebiegające i poddające się 
leczeniu, ze względu na potencjalne zdolności przej-
ścia w postać agresywną, zagrażającą życiu chorego 
urastają obecnie do rangi najniebezpieczniejszych dla 
życia człowieka powikłań infekcyjnych. Inwazyjność 
chorób grzybiczych zależy w dużej mierze od indy-
widualnych predyspozycji pacjenta, m.in. od zmian 
w genach białka wiążącego mannozę i elementów 
odporności wrodzonej i nabytej, np. zaburzeń w ukła-
dzie mediatorów Th1/Th2. W wielu ośrodkach trwają 
obecnie intensywne badania dotyczące określania 
czynników ryzyka inwazyjności grzybic i ich powiązań 
z indywidualnymi predyspozycjami człowieka/go-
spodarza, co w przyszłości pomoże optymalizować 
metody terapii w praktyce klinicznej. 
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