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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie. Istnieje potrzeba, aby dowolna konfiguracja opieki zdrowotnej była w stanie dokonać szybkiej iden-
tyfikacji pacjentów z zatokowym bólem głowy w innych przypadkach bólów głowy (neurologicznych i pierwotnych), 
takich jak migreny i przewlekły ból głowy.

  Materiały i metody. Dokonano oceny 117 przypadków potwierdzonych przypadków zapalenia zatok przynosowych, 
które wykazały cechy wspólne, mogące pomóc w przyśpieszeniu diagnozy zapalenia zatok.

  Wyniki. Najczęstszym wzorem obserwowanym w badaniu jest jednostronny, głuchy ból głowy i ból twarzy, zmiana in-
tensywności, trwająca codziennie przez średnio 4-6 godzin, z krótką historią przeziębienia w ostrym zapaleniu zatok.

  Dyskusja. Jednostronne, głuche bóle głowy i bóle twarzy, o zmiennej intensywności, trwające codziennie przez śred-
nio 4-6 godzin, wraz z wysoce wrażliwym kryterium (91%) w diagnostyce ostrego zapalenia zatok. Wspomniane in-
formacje, wraz z  historią poprzedniego zakażenia górnych dróg oddechowych są użyteczne dla szybkiej diagnozy 
pacjentów z ostrym zapaleniem zatok (wrażliwość 95%). Jednakże, w przypadkach tych dochodzi do występowania 
podzbioru innych przykładów bólu głowy, dlatego też we wspomnianych pozytywnych przypadkach należy przepro-
wadzić badanie obrazowe lub endoskopię w celu zwiększenia specyficzności kryteriów diagnostycznych.

SŁOWA KLUCZOWE:   rynologia, zatoki, bóle głowy, przewlekłe zapalenie zatok, ostre zapalenie zatok, kryteria diagnostyczne

ABSTRACT:   Introduction. There is need for any healthcare setup to rapidly identify Sinus headache patients from other cases of 
Neurological and Primary headaches like Migraine and Chronic Tension type headache.

  Materials and Methods. 117 cases of confirmed sinusitis were evaluated and analysed for common traits which 
could help in rapid diagnosis of Sinusitis.

  Results. Unilateral, dull aching headache and facial pain, of changing intensity, lasting all day on an average of 4 to 
6 hours with a previous short history of common cold in acute sinusitis is the most common pattern observed in this 
study.
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WPROWADZENIE

Połowa ogólnej populacji (50%) cierpi na ból głowy, a 9 na 10 
osób doświadczyło przynajmniej jednego epizodu bólu głowy 
w życiu [7]. Większość pacjentów zgłaszających się do przy-
chodni w związku z nawracającymi bólami głowy nie cierpi na 
zapalenie zatok [9]. Zatokowy ból głowy charakteryzuje się in-
tensywnością i cyklicznością, natomiast ostre zapalenie zatok 
szybko reaguje na terapię antybiotykową [10]. Leczenie bólu 
głowy i innych pierwotnych bólów głowy jest bardzo zróżnico-
wane [6]. Nieleczone ostre zapalenie zatok może prowadzić do 
różnych powikłań i wymaga dłuższego leczenia antybiotykiem 
[10]. Stratyfikacja i oddzielenie przypadków zatokowego bólu 
głowy od innych neurologicznych i pierwotnych bólów głowy 
jest obowiązkiem każdego przedstawiciela służby zdrowia. 
Poniższe badanie ma na celu wyjaśnienie kryterium diagno-
stycznego dla szybkiego zidentyfikowania pacjentów z ostrym 
zapaleniem zatok wśród pozostałych pacjentów z bólem głowy.

MATERIAŁY I METODY

Wśród pacjentów naszej kliniki rynologicznej wybrano 112 
chorych cierpiących na ostre lub przewlekłe zapalenie zatok. 
Objawy trwające dłużej niż 12 tygodni zostały sklasyfikowane 
jako przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych (CRS), 
podczas gdy u osób z krótszym czasem trwania choroby – jako 
ostre zapalenie nosa i zatok przynosowych (ARS) [1]. Nieliczne 
przypadki, które były okresowo bezobjawowe (całkowite wy-
leczenie), ale trwały łącznie ponad 12 tygodni, zostały sklasy-
fikowane jako nawracające ostre zapalenie nosa i zatok przy-
nosowych (RARS) [1]. 

Następnie przeprowadzono regularną ocenę kliniczną E.N.T 
dotyczącą zapalenia zatok, w oparciu o wytyczne określo-
ne w EPOS 2012 [1]. E.N.T. definiuje się jako zatkanie nosa 
/ przekrwienie / wysięk z nosa (przynajmniej jeden z dwóch 
objawów), ból / ucisk twarzy i zmniejszenie lub brak węchu 
(hyposmia/anosmia). Odnotowano historię niedawnego zaka-
żenia górnych dróg oddechowych, gorączki, cuchnący oddech 
[7]. Wykonano badanie rynoskopowe przednie, które stwier-
dza obecność wysięku z nosa, zapchania lub obrzęk małżowin 

Ryc. 1.  Lund-Mckay – klasa 2 (obie zatoki szczękowe) z klasą 1 (obie zatoki sitowe). 
W niniejszym przypadku uzyskano wynik 9 i 11 [2]. W sumie 63 przypadki 
poddane zostały tomografii komputerowej zatok przynosowych w 
celu potwierdzenia zapalenia zatok lub z powodu niejednoznaczności 
diagnozy.

  Discussion. Unilateral, dull aching headache and facial pain, of variable intensity, lasting all day on an average of 4 to 
6 hours along with is highly sensitive criterion (91%) for diagnosis of acute sinusitis. This, along with a history of pre-
vious Upper Respiratory tract infection, is useful to rapidly screen patients for acute sinusitis (95% sensitive). Though 
a subset of other headache cases will also be included by the criteria, imaging or Endoscopy must be done in these 
positive cases to increase the specificity of the diagnostic criteria.

KEYWORDS:  rhinology, Sinus, headache, chronic sinusitis, acute sinusitis, Diagnostic criteria

Tab. I. Ogólna historia bólu głowy [3, 4, 5].

CZAS WYSTĄPIENIA BÓLU GŁOWY

Początek wystąpienia bólu głowy: sekundy, minuty, godziny, dni
♦ Wszelkie czynniki wyzwalające.
♦ Podnoszenie ciężarów, seks, ćwiczenia, zimne napoje, spożywanie pokarmu, 
   brak snu, gorączka, ekspozycja na błyski światła, stres psychiczny.

Lokalizacja bólu w obszarze czaszki i twarzy
♦ Jednostronny, obustronny, przemienny lub brak określonego wzorca.

Czas trwania bólu
♦ Migrena – 4 godziny lub więcej, ból klasterowy < 3 godzin.

Częstotliwość i czas ataków
♦  Klasterowy ból głowy – wielokrotne ataki w ciągu dnia; zatokowy ból głowy  

– przedni / ból całej głowy.

Nasilenie bólu 
Charakter bólu
♦ Pulsujący, przeszywający, palący. Wszelkie parestezje w obrębie twarzy 
    lub skóry głowy.
♦ Stosowanie jakichkolwiek leków przez 3 miesiące lub dłużej 
    (nadużywanie środków przeciwbólowych). 
♦ Zmiana natężenia bólu (zmienność) [9].   
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nosowych. Zostało to potwierdzone przez diagnostyczną en-
doskopię górnych dróg oddechowych w znieczuleniu miejsco-
wym, która wykazała ropną wydzielinę z przewodu środkowe-
go lub innych ujść zatok [3]. Ostre powirusowe zapalenie nosa 
i zatok przynosowych definiuje się jako nasilenie objawów po 
5 dniach choroby lub utrzymywanie się objawów dłużej niż 
10 dni, ale mniej niż 12 tygodni, zgodnie z wytycznymi EPOS 
2012. Ostre bakteryjne zapalenie nosa i zatok przynosowych 
(ABRS) definiowane jest jako „podwójna choroba” (drugi ze-
spół), przy dodatkowych objawach ogólnoustrojowych i rop-
nej wydzielinie z nosa. Kryteria czasu trwania EPOS 2012 zo-
stały więc sprawdzone pod kątem konkretnych przypadków.

Tomografia komputerowa zatok przynosowych, badanie przy-
datne w jednoznacznym potwierdzaniu chorób, była wykony-
wana w przypadku podejrzenia ostrego bakteryjnego zapalenia 
nosa i zatok przynosowych (ABRS) lub w sytuacjach, w któ-
rych rozpoznanie nie było oczywiste. Kryteria diagnostyczne 
obejmowały obecność ponad 4-milimetrowego pogrubienia 

śluzówkowego w zatokach przynosowych. Do oceny stopnia 
zapalenia zatok użyto skali Lund-Mackay [2].

Zgodnie z dostępnymi w literaturze danymi, zdjęcie rentge-
nowskie zatok przynosowych nie jest obecnie wystarczające 
do zdiagnozowania zapalenia błony śluzowej nosa. Dlatego nie 
zostało ono wykonane.

KRYTERIA KWALIFIKUJĄCE

Diagnoza pacjentów została potwierdzona i dokonano klasy-
fikacji 3 rodzajów zapalenia zatok.

1.  Ostre zapalenie nosa i zatok przynosowych (ARS) po-
twierdzono w 63 przypadkach uwzględnionych w ni-
niejszym badaniu:

• u 10 pacjentów spełniających kryteria EPOS 2012 
w ostrym powirusowym zapaleniu nosa i zatok 
przynosowych (APVRS) [1]

Tab. II. Czerwone flagi w bólu głowy („SNOOP”). Kryteria kwalifikujące [3, 4].

♦  Objawy ogólnoustrojowe (gorączka, utrata masy ciała) lub wtórne czynniki ryzyka (HIV, rak układowy).
♦  Objawy neurologiczne lub objawy niestandardowe (upośledzenie uwagi lub świadomości, dezorientacja).
♦ Początek bólu: nagły, gwałtowny.
♦  Pojawiający się i postępujący ból głowy, zwłaszcza u osób w średnim wieku (mężczyzna, wiek powyżej 50 lat, większe ryzyko wystąpienia olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic).
♦  Poprzednia historia bólu głowy: pojawiający się inny rodzaj bólu (znaczna zmiana w częstotliwości, nasilenie lub inne cechy kliniczne).

Tab. III. Charakter bólu głowy i twarzy w zapaleniu zatok.

NR OBJAW PROCENT 
PRZYPADKÓW

Ostre zapalenie 
zatok; N = 63 

Jednostronny ból lub parestezje  
w policzku

86% (54)

Jednostronny przedni ból głowy 81% (51)

Ból gardła 68% (43)

Ból pomiędzy oczami 30% (19)

Ból wierzchołka głowy 13% (8)

Jednostronny przejściowy ból głowy 11% (7)

Jednostronny ból ucha 8% (5)

Przewlekłe zapalenie 
nosa i zatok 
przynosowych (CRS); 
N = 43 

Jednostronny tępy ból głowy i ból twarzy
(Dowolny ból) 
Czołowy, skroniowy
Szczękowy lub pomiędzy oczami
Obustronny ból został wykluczony, 
patrz: dyskusja

44% (19)

Ból gardła 37% (16)

3. Nawracające ostre 
zapalenie nosa i 
zatok przynosowych 
(RARS). N = 11 

Jednostronny tępy ból głowy i ból twarzy
(Jakikolwiek ból)
Tylko ból epizodyczny
Ciągły 
Obustronny ból został wykluczony, 
patrz: dyskusja

100%

Tab. IV. Jakość bólu głowy i twarzy w zapaleniu zatok

S. NR OBJAWY [9] PROCENT 
PRZYPADKÓW

Ostre zapalenie 
nosa i zatok 
przynosowych
N = 63 

Jednostronny tępy ból o zmiennej 
intensywności, ciągły przez kilka godzin 
(zwykle od 4 do 6)

95% (60)

Jednostronny o charakterze crescendo 
(rosnący), od rana do popołudnia

49% (31)

Ból jednostronny nasilający się przy 
pochylaniu się

34% (22)

Ból jednostronny, kłujący, ostry 30% (19)

Jednostronne uczucie ciężkości twarzy 71% (45)

Jednostronne parestezje lub zmienione 
odczucie twarzy

8% (5)

Ból nietypowy 3% (2)

Przewlekłe 
zapalenie 
nosa i zatok 
przynosowych 
(CRS); N = 43 

Ból jednostronny, tępy, epizodyczny 95,3% (41)

Jednostronne parestezje lub zmienione 
odczucie twarzy

55,8% (24)

Ból jednostronny, tępy, ciągły 13,9% (6)

3. Nawracające 
ostre zapalenie 
nosa i zatok 
przynosowych 
(RARS); N = 11 

Jednostronny tępy ból głowy i ból twarzy
(Jakikolwiek ból),
Tylko ból epizodyczny
Ciągły 
Obustronny ból został wykluczony, patrz: 
dyskusja

100% (11)
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stronny [7], co silnie sugeruje ostre zapalenie zatok. Ból był 
najczęściej zlokalizowany w okolicy czołowej, policzkach lub 
w okolicy zębów. 

Charakter bólu w chorobach zatok
Przy obserwacji pacjentów pod kątem charakteru bólu i bólu 
głowy zostały zebrane następujące dane. Tabela IV.

DYSKUSJA

Termin „zatokowy bólu głowy” jest wątpliwy, ponieważ same 
zatoki są stosunkowo niewrażliwe na ból [7]. Najczęstsze ro-
dzaje bólów głowy i twarzy, z którymi spotykamy się w leczeniu 
klinicznym, dotyczą obszarów czołowego, ocznego, skroniowe-
go lub wierzchołkowego i błędnie można uznać je za spowo-
dowane patologią zatokową [11]. Druga edycja Międzynaro-
dowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-II) nie uznaje związku 
przyczynowego pomiędzy bólem głowy a przewlekłym zapale-
niem zatok. Przewlekłe zapalenie zatok nie jest rozpoznawane 
u każdego pacjenta zgłaszającego się z bólem głowy. Ból głowy, 
oczu, ich zaczerwienienie, wyciek z nosa, przekrwienie bło-
ny śluzowej nosa, obrzęk powiek, zwężenie źrenic, łzawienie 
i przekrwienie twarzy obserwuje się w klastrowym bólu gło-
wy, który można błędnie rozpoznać jako patologię zatokową. 
Te cechy autonomiczne są zwykle odnotowywane natychmiast 
po przebudzeniu, co jest wskazówką diagnostyczną. Ataki zda-
rzają się w klastrach, epizodyczne ataki bólowe od 1 do 8 razy 
dziennie, po których następują okresy remisji, trwające mie-
siące, a nawet lata, stąd nazwa klasterowy ból głowy. Cechy te 
są ważnymi punktami diagnostycznymi.

• u 53 pacjentów spełniających kryteria ostrego 
bakteryjnego zapalenia nosa i zatok przynosowych 
(ABRS) wg EPOS 2012; potwierdzenie metodą tomografii 
komputerowej wykonano w 21 przypadkach [1].

2.  Przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych (CRS) 
potwierdzono w 43 przypadkach uwzględnionych w ni-
niejszym badaniu. Badanie metodą tomografii kompute-
rowej wykonano w 37 przypadkach

3.  Nawracające ostre zapalenie nosa i zatok przynosowych 
(RARS) potwierdzono w 11 przypadkach. Badanie meto-
dą tomografii komputerowej wykonano w 5 przypadkach. 
Były to kryteria kwalifikacji do badania.

KRYTERIA DYSKWALIFIKUJĄCE

Rezydenci wykorzystali Kryteria Amerykańskiego Towarzy-
stwa Interwencyjnego Leczenia Bólów Głowy (SNOOP) [3 i 4] 
w badaniach przesiewowych przypadków. Obecność którego-
kolwiek z poniższych objawów i wskazuje na potrzebę prze-
prowadzenia szerszej oceny.

WYNIKI

Obserwacje opisano w następujących sekcjach:

Charakter bólu głowy i twarzy
U większości pacjentów najczęściej pojawiał się ból jedno-

Tab. V. Proponowane kryteria diagnostyczne dotyczące bólu głowy zatokowego wraz z odpowiednimi danymi biostatycznymi.

DIAGNOZA CHOROBY PUNKT DIAGNOSTYCZNY LUB CECHA WRAŻLIWOŚĆ KRYTERIUM
Z WARTOŚCIĄ P

SPECYFIKA KRYTERIUM Z WARTOŚCIĄ P

Ostre zapalenie nosa i zatok 
przynosowych (ARS) 

Tępy, bolesny ból o różnej intensywności, 
trwający średnio od 4 do 6 godzin

90,90% (co oznacza, że większość 
przypadków ostrego zapalenia zatok 
może być szybko zdiagnozowana przez 
ten test)
p = 0,0034 przy 95% przedziale ufności 
(alfa wynosi 0,05)

21% (co oznacza, że wielu pacjentom 
„nie-zatokowym” zostanie postawiona 
nieprawidłowa diagnoza)
p = 0,018 przy 95% przedziale ufności

Tępy ból trwa średnio od 4 do 6 godzin oraz 
wcześniejsze przeziębienie w ciągu ostatnich 
2 tygodni 

95% (to samo)
p = 0,00992 przy 95% przedziale ufności

55% (to samo)
p = 0,0356 przy 95% przedziale ufności

Jednostronny charakter bólu głowy i twarzy 76% (to samo)
p = 0,042 przy 95% przedziale ufności

15% (to samo)
p = 0,0232 przy 95% przedziale ufności

Przewlekłe zapalenie nosa i 
zatok przynosowych (CRS)

Jednostronny tępy ból głowy i ból twarzy, ból 
o charakterze epizodycznym

16%
p = 0,0092 przy 95% przedziale ufności

9%
p = 0,032 przy 95% przedziale ufności

Nawracające ostre zapalenie 
nosa i zatok przynosowych 
(RARS)

Zbyt mały rozmiar próby, aby uzyskać 
jakikolwiek wynik statystyczny

p = 5,98 przy 95% przedziale ufności nieistotne
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głowy występujących w leczeniu klinicznym, w opracowywa-
niu kryteriów diagnostycznych, wykorzystano również dane 
szpitalne. Czułość definiowana jest jako zdolność testu lub 
kryterium do prawidłowej identyfikacji osób, które faktycznie 
chorują, podczas gdy swoistość definiowana jest jako zdolność 
testu do identyfikacji osób, które nie cierpią na chorobę lub ce-
chę, ale zdają test lub spełniają kryteria.

Mając na uwadze szeroki kontrast objawów, chcielibyśmy 
zaproponować następującą prostą diagnozę systemową za-
palenia zatok.

WNIOSEK

• Jednostronne, tępe bóle głowy i ból twarzy o zmiennym 
charakterze, utrzymujące się codziennie przez średnio 
od 4 do 6 godzin, są bardzo wrażliwymi kryteriami 
dla szybkiego postawienia diagnozy ostrego zapalenia 
zatok. 

• Kryteria te będą obejmować podgrupę większości 
przypadków ostrego powirusowego zapalenia nosa 
i zatok przynosowych i ostrego bakteryjnego zapalenia 
nosa i zatok przynosowych (ABRS), jak zdefiniowano 
w kryteriach EPOS 2012. 

• Informacje te, wraz z historią wcześniejszego zakażenia 
górnych dróg oddechowych, są przydatne w celu 
szybkiego zbadania pacjentów pod kątem ostrego 
zapalenia zatok. 

• Chociaż podzbiory innych przypadków bólu głowy 
zostaną również uwzględnione w kryteriach, w takich 
przypadkach należy wykonać obrazowanie lub badanie 
endoskopowe, aby zwiększyć specyficzność kryteriów.

Kompleksowe oceny biostatystyczne zostały wykonane przy uży-
ciu pakietu oprogramowania PAST Statistical. Przedział ufności 
95% (p = 0,05) został ustalony dla całej hipotezy weryfikowanej 
w niniejszym badaniu. Analiza testu wariancji (ANOVA), test 
chi-kwadrat Pearsona i regresja liniowa zastosowane zostały 
w celu porównania obserwowanych cech zgodnie z cechami 
demograficznymi i klinicznymi. W przypadku wątpliwości co 
do stanu normalności danych, użyto testu nieparametrycznego 
do porównania dwóch próbek (Manna-Whitneya). Członko-
wie kohorty byli normalnymi pacjentami, którzy zostali prze-
badani i uznani za wolnych od tej choroby. Test t-Studenta, 
wykorzystujący oddzielną wariancję dla dwóch niezależnych 
środków populacyjnych zastosowano w 95% przedziale ufno-
ści dla stwierdzenia różnicy statystycznej.

W praktyce klinicznej najczęściej spotykanymi przyczynami 
bólu głowy są ból typu przewlekłego – według niektórych ba-
dań na ten rodzaj bólu cierpi od 4 do 5% populacji ogólnej – 
oraz migrena. Głównym punktem diagnostycznym bólu gło-
wy typu przewlekłego jest to, że jest on dwustronny, podczas 
gdy ból zatokowy w większości przypadków jest jednostronny. 
Jednak ból, który jest tępy i ciągły, któremu towarzyszy uczu-
cie ciężkości, jest bardzo podobny do bólu głowy zatokowego.

Szacuje się, że 12% populacji Ameryki Północnej cierpi na jakiś 
typ migreny [6]. Migrenowy ból głowy jest jednostronny i to-
warzyszy mu aura (klasyczna migrena), a większość pacjentów 
doświadcza burzliwego ataku migreny, który mocno kontra-
stuje z pozornie niewinnym bólem zatokowym. W przypadku 
braku aury migrenowej (pospolita migrena), ból jest opisywany 
jako pulsujący, intensywny, towarzyszy mu światłowstręt. Ten 
obraz ponownie znacznie różni się od zatokowego bólu gło-
wy. Podczas gromadzenia danych z innych przypadków bólów 
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