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OSTRE ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH: DOROÂLI

CELE

Zapalenia zatok przynosowych sà wa˝nym
i narastajàcym problemem, który obcià˝a finan-
sowo ca∏e spo∏eczeƒstwo. Niniejszy przewodnik
zawiera zalecenia dotyczàce diagnostyki i lecze-
nia tego schorzenia, opracowane na podsta-
wie wiarygodnych i aktualnych publikacji. Doku-
ment ten jest przeglàdem wspó∏czesnej wiedzy,
skierowanym zarówno do specjalisty, jak i le-
karza podstawowej opieki zdrowotnej. Ma on
na celu:

● przekazaç wspó∏czesnà wiedz´ na temat
zapaleƒ zatok przynosowych oraz polipów
nosa,

● zapewniç udokumentowany przeglàd wie-
dzy na temat metod diagnostycznych, 
opracowany na podstawie wiarygodnych 
i aktualnych publikacji, 

● zapewniç udokumentowany przeglàd wie-
dzy na temat dost´pnych metod leczenia,
opracowany na podstawie wiarygodnych 
i aktualnych publikacji, 

● zaproponowaç schematy post´powania 
terapeutycznego,

● zaproponowaç wskazówki oceny wyników
prowadzonych badaƒ.

KATEGORIE DOWODU

Ia – dowód z metaanaliz badaƒ randomizo-
wanych z kontrolà.

Ib – dowód z przynajmniej jednego badania 
randomizowanego z kontrolà.

IIa– dowód z przynajmniej jednego badania
kontrolowanego bez randomizacji.

IIb– dowód z przynajmniej jednego badania 
typu pó∏doÊwiadczalnego.

III – dowód z badaƒ niedoÊwiadczalnych –
opisowych, np. badaƒ porównawczych, opi- 
sujàcych zwiàzki czy przypadki kliniczne.

IV – dowód z raportów komisji eksperckich 
lub opinii czy te˝ doÊwiadczenia klinicz-
nego uznanych autorytetów lub obydwu 
jednoczeÊnie.

SI¸A ZALECENIA

A – bezpoÊrednio oparte na dowodzie kate-
gorii I. 

B – bezpoÊrednio oparte na dowodzie kate-
gorii II lub zalecenie wynikajàce z dowodu
kategorii I.

C – bezpoÊrednio oparte na dowodzie kate-
gorii III lub zalecenie wynikajàce z dowodu
kategorii I lub II.

D – bezpoÊrednio oparte na dowodzie kate-
gorii IV lub zalecenie wynikajàce z dowodu
kategorii I, II lub III.
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DEFINICJA ZAPALE¡ ZATOK PRZYNOSOWYCH ORAZ POLIPÓW NOSA

Definicja kliniczna
Zapalenia zatok przynosowych (wraz z polipa-

mi nosa) sà zdefiniowane jako:
● zapalenia zatok przynosowych charaktery-

zujàce si´ wyst´powaniem dwóch lub 
wi´cej objawów, z których jednym powinna 
byç blokada/niedro˝noÊç nosa lub wyciek 
z nosa (przedni lub tylny):

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu,

● w po∏àczeniu ze stwierdzeniem w badaniu
endoskopowym jam nosa zmian chorobo-
wych:

– polipów nosa 
i/lub

– Êluzowo-ropnej wydzieliny pierwotnie 
wyst´pujàcej w przewodzie nosowym 
Êrodkowym 

i/lub
– obrz´ku b∏ony Êluzowej w przewodzie 
nosowym Êrodkowym

i/lub
● obecnoÊci zmian chorobowych w obrazach 

tomografii komputerowej zatok przynosowych:
– zmiany chorobowe b∏ony Êluzowej obecne
w obr´bie kompleksu ujÊciowo-przewodo-
wego i/lub zatok przynosowych.

Nasilenie procesu chorobowego
Na podstawie wizualnej skali analogowej

(ang. visual analogue scale – VAS, 0–10 pkt),
która ocenia ca∏kowite nasilenie objawów,
wyró˝nia si´ trzy postacie choroby:

POSTAå ̧ AGODNA = VAS 0–3 pkt
POSTAå UMIARKOWANA = VAS > 3–7 pkt
POSTAå CI¢˚KA = VAS > 7–10 pkt.
W celu oceny stopnia nasilenia objawów

chory proszony jest o zaznaczenie na wizualnej
skali analogowej (VAS) odpowiedzi na pytanie:
Jak k∏opotliwe sà dla Pani/Pana objawy zapa-
lenia zatok przynosowych?

10 cm

0 pkt 10 pkt
wcale niek∏opotliwe najbardziej dokuczliwe

VAS > 5 pkt wp∏ywa na jakoÊç ˝ycia chorego.

Czas trwania procesu chorobowego
● ostry

– poni˝ej 12 tygodni
– ca∏kowite ustàpienie dolegliwoÊci.

● przewlek∏y
– nieca∏kowite ustàpienie dolegliwoÊci
– mo˝e ulegaç zaostrzeniom
– powy˝ej 12 tygodni.

DEFINICJA ZAPALE¡ ZATOK PRZYNOSOWYCH I POLIPÓW NOSA
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OSTRE ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH U DOROS¸YCH

Ostre zapalenie zatok przynosowych u doros∏ych 
– schemat post´powania terapeutycznego opracowany na podstawie wiarygodnych i aktualnych
publikacji

Tabela 1. Si∏a dowodów i zaleceƒ poszczególnych metod leczniczych ostrego zapalenie zatok przynosowych
u pacjentów doros∏ych.

Leczenie Poziom Stopieƒ IstotnoÊç
rekomendacji

Antybiotyk doustnie Ia A tak, po 5 dniach 
lub w ci´˝kich przypadkach

Glikokortykosteroid miejscowy Ib A tak

Po∏àczenie miejscowego 
glikokortykosteroidu 
i antybiotyku doustnego Ib A tak

Glikokortykosteroid doustny Ib A tak, zmniejsza ból w przypadku 
du˝ego nasilenia choroby

Doustny lek antyhistaminowy Ib B tak, tylko u chorych z alergià

P∏ukanie jam nosa Ib (-) D nie

Lek przeciwobrz´kowy Ib (-) D tak, jako lek doraêny

Mukolityk brak nie nie

Fitoterapia Ib D nie

Ib (-) – badanie z wynikiem ujemnym
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OSTRE ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH U DOROS¸YCH

➝
➝

➝➝
➝ ➝

➝
➝

➝
➝

➝ ➝
➝

➝

Ostre zapalenie zatok przynosowych u doros∏ych 
– schemat post´powania terapeutycznego dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i nie laryngo-
logów opracowany na podstawie wiarygodnych i aktualnych publikacji

Rozpoznanie

Ustalone na podstawie objawów, nie ma po-
trzeby wykonywania badaƒ obrazowych (brak
wskazaƒ do wykonania przeglàdowego zdj´cia
RTG zatok przynosowych).

Objawy utrzymujàce si´ krócej ni˝ 12 tygodni
Nag∏y poczàtek dwóch lub wi´cej objawów,

z których jednym powinna byç blokada nosa lub
wyciek z nosa (przedni lub tylny):

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± zmniejszenie/utrata w´chu

z okresami bezobjawowymi, jeÊli problem ma cha-
rakter nawrotowy; 
z mo˝liwoÊcià konsultacji telefonicznej lub wywia-
dem bezpoÊrednim z uwzgl´dnieniem pytaƒ w kie-
runku objawów alergicznych (kichanie, wodnisty
wyciek z nosa, Êwiàd nosa oraz oczu z ∏zawieniem).

Ryc. 1. Schemat leczenia pacjentów doros∏ych z ostrym zapaleniem zatok przynosowych w podstawowej opiece
zdrowotnej

Przezi´bienie/ostre wirusowe zapalenie zatok
przynosowych jest zdefiniowane jako:

czas trwania objawów < 10 dni.

Ostre niewirusowe zapalenie zatok przynosowych
jest zdefiniowane jako:

nasilenie si´ dolegliwoÊci objawów po 5 dniach
trwania choroby lub utrzymywanie si´ ich
powy˝ej 10 dni i ca∏kowitym czasem trwania
poni˝ej 12 tygodni.

Nag∏y poczàtek dwóch lub wi´cej objawów, z których jednym powinna
byç blokada nosa lub wyciek z nosa (przedni lub tylny)

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu

Badanie przedmiotowe: rynoskopia przednia
Badanie RTG/CT nie zalecane

Objawy trwajàce krócej ni˝ 5 dni
lub o mniejszym nasileniu

po tym okresie

Objawy trwajàce d∏u˝ej ni˝ 5 dni
lub nasilajàce si´

Przezi´bienie Umiarkowane

Glikokortykosteroidy
miejscowe

Antybiotyki
Glikokortykosteroidy miejscowe

Ci´˝kie

Post´powanie objawowe

Brak poprawy po 14 dniach
leczenia Poprawa w ciàgu 48 godzin Brak efektu w ciàgu 48 godzin

Skieruj do specjalistyRozwa˝ skierowanie do specjalisty

Bezwzgl´dne pilne skierowanie 
do szpitala/hospitalizacja:

● obrz´k powiek
● przemieszczona ga∏ka oczna
● podwójne widzenie
● zaburzona ruchomoÊç 

ga∏ki ocznej
● pogorszenie ostroÊci wzroku
● silny jedno- lub obustronny  

ból g∏owy w okolicy czo∏a
● obrz´k tkanek mi´kkich 

w okolicy czo∏a
● objawy zapalenia opon 

mózgowo-rdzeniowych lub
ogniskowe objawy neurologiczne

Kontynuuj leczenie przez 7–14 dni



8

OSTRE ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH U DOROS¸YCH

Ostre zapalenie zatok przynosowych u doros∏ych 
– schemat post´powania opracowany na podstawie wiarygodnych i aktualnych publikacji

Tabela 1. Si∏a dowodów i zaleceƒ poszczególnych metod leczniczych ostrego zapalenie zatok przynosowych
u pacjentów doros∏ych.

Leczenie Poziom Stopieƒ IstotnoÊç
rekomendacji

Antybiotyk doustnie Ia A tak, po 5 dniach 
lub w ci´˝kich przypadkach

Glikokortykosteroid miejscowy Ib A tak

Po∏àczenie miejscowego 
glikokortykosteroidu 
i antybiotyku doustnego Ib A tak

Glikokortykosteroid doustny Ib A tak, zmniejsza ból w przypadku 
du˝ego nasilenia choroby

Doustny lek antyhistaminowy Ib B tak, tylko u chorych z alergià

P∏ukanie jam nosa Ib (-) D nie

Lek przeciwobrz´kowy Ib (-) D tak, jako lek doraêny

Mukolityk brak nie nie

Fitoterapia Ib D nie

Ib (-) – badanie z wynikiem ujemnym
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OSTRE ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH U DOROS¸YCH

➝

➝ ➝ ➝

➝

➝

Ostre zapalenie zatok przynosowych u doros∏ych 
– schemat post´powania dla laryngologów opracowany na podstawie wiarygodnych i aktualnych
publikacji

Znaczne nasilenie objawów 
bez poprawy po 48 godzinach

leczenia

Powik∏ania
Umiarkowane nasilenie objawów 

bez poprawy po 14 dniach
leczenia

Przeanalizuj ponownie
rozpoznanie

Badanie endoskopowe jam nosa

Rozwa˝ badania obrazowe

Rozwa˝ posiew

Antybiotyki doustne

Leczenie w zale˝noÊci od
rozpoznania

Rozwa˝ hospitalizacj´

Badanie endoskopowe jam nosa

Posiew

Badania obrazowe

Rozwa˝ antybiotyki do˝ylne

Rozwa˝ glikokortykosteroidy
doustne

Rozwa˝ leczenie chirurgiczne

Hospitalizacja

Badanie endoskopowe jam nosa

Posiew

Badania obrazowe

Antybiotyki do˝ylne i/lub leczenie
chirurgiczne

Ryc. 2. Schemat post´powania dla laryngologów w przypadku chorych z ostrym zapaleniem zatok przynosowych

Rozpoznanie

Nag∏y poczàtek dwóch lub wi´cej objawów,
z których jednym powinna byç blokada nosa lub
wyciek z nosa (przedni lub tylny):

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu.

Badanie przedmiotowe
● badanie jam nosa (obrz´k, zaczerwienienie, 

zapalna wydzielina),
● badanie jamy ustnej (wydzielina zapalna

na tylnej Êcianie gard∏a),
● wykluczenie zaka˝enia z´bopochodnego.

Badanie laryngologiczne powinno uwzgl´dniaç
endoskopowà ocenà jam nosa.

Badania obrazowe
Brak wskazaƒ do wykonania przeglàdowego
RTG zatok przynosowych.
Tomografia komputerowa zatok przynoso-

wych równie˝ nie jest konieczna, chyba ˝e wy-
st´pujà dodatkowe wskazania, jak:

● bardzo nasilone objawy,
● chory ma rozpoznane zaburzenia odpornoÊci,
● wyst´pujà objawy powik∏aƒ zatoko-

pochodnych.

Skierowanie od lekarza
pierwszego kontaktu
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PRZEWLEKE ZAPALE¡IE ZATOK PRZYNOSOWYCH BEZ POLIPÓW I Z POLIPAMI U DOROS¸YCH

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych z polipami lub bez polipów nosa u doros∏ych – schemat post´-
powania opracowany na podstawie wiarygodnych i aktualnych publikacji

Tabela 2. Si∏a dowodów i zaleceƒ poszczególnych metod leczniczych dla doros∏ych chorych na przewlek∏e zapa-
lenia zatok przynosowych bez polipów nosa.*

Leczenie Poziom Stopieƒ IstotnoÊç
rekomendacji

Antybiotyk doustny, krótko < 2 tyg. Ib (-) C nie

Antybiotyk doustny, d∏ugo > 12 tyg. Ib A tak

Antybiotyki – miejscowo III D nie

Glikokortykosteroid – miejscowo Ib A tak

Glikokortykosteroid – doustnie brak danych D nie

P∏ukanie jam nosa roztworem soli 
fizjologicznej Ib A tak

Lek przeciwobrz´kowy 
doustny/miejscowy brak danych D nie

Lek mukolityczny III C nie

Leki przeciwgrzybicze – ogólnie Ib (-) D nie

Leki przeciwgrzybicze – miejscowo Ib (-) D nie

Doustne leki przeciwhistaminowe 
u chorych z alergià brak danych D nie

Inhibitory pompy protonowej brak danych D nie

Lizaty bakteryjne Ib A nie

Immunomodulatory Ib (-) D nie

Fitoterapia Ib (-) D nie

Leki przeciwleukotrienowe III C nie

* Do cz´Êci badaƒ byli w∏àczeni chorzy na przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa.
Ib (-) – badanie z wynikiem ujemnym
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PRZEWLEKE ZAPALE¡IE ZATOK PRZYNOSOWYCH BEZ POLIPÓW I Z POLIPAMI U DOROS¸YCH

➝

➝ ➝

➝ ➝

➝

➝
➝

➝

➝

Przewlek∏e zapalenia zatok przynosowych z polipami lub bez polipów nosa u doros∏ych 
– schemat post´powania dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i nie laryngologów opracowany
na podstawie wiarygodnych i aktualnych publikacji

Rozpoznanie

Objawy utrzymujà si´ d∏u˝ej ni˝ 12 tygodni
Dwa lub wi´cej objawów, z których jednym

powinna byç blokada nosa lub wyciek z nosa
(przedni lub tylny):

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu

z mo˝liwoÊcià konsultacji telefonicznej lub

Ryc. 3. Schemat post´powania dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i nie laryngologów w przypadku chorych
z przewlek∏ymi zapaleniami zatok przynosowych z polipami lub bez polipów nosa

wywiadem bezpoÊrednim z uwzgl´dnieniem
pytaƒ w kierunku objawów alergicznych (kicha-
nie, wodnisty wyciek z nosa, Êwiàd nosa oraz
oczu z ∏zawieniem). W tych przypadkach wska-
zane jest wykonanie testów alergicznych.

Brak wskazaƒ do wykonania przeglàdowego
RTG zatok przynosowych. 

➝➝
➝

➝
➝

➝

Dwa lub wi´cej objawów, z których jednym powinna byç blokada nosa 
lub wyciek z nosa (przedni lub tylny)

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu

Badanie przedmiotowe: rynoskopia przednia
Badanie RTG/CT nie zalecane

Badanie endoskopowe
jam nosa, o ile dost´pne

Skieruj do laryngologa, 
jeÊli rozwa˝ane jest leczenie

operacyjne

Badanie endoskopowe jam nosa
niedost´pne

Badanie przedmiotowe:
rynoskopia przednia

Badanie RTG/CT nie zalecane

Glikokortykosteroidy miejscowe

P∏ukanie jam nosa
+ leki przeciwhistaminowe

w przypadku alergii

Powtórna ocena po 4 tygodniach

Poprawa Brak poprawy

Kontynuacja leczenia Skieruj do laryngologa

ObecnoÊç polipów

Post´puj zgodnie
ze schematem
leczenia PZZP 
z polipami nosa 
dla laryngologa

Post´puj zgodnie
ze schematem
leczenia PZZP 

bez polipów nosa 
dla laryngologa

Brak polipów

Rozwa˝ inne rozpoznania:
● objawy jednostronne
● krwawienie z nosa
● zasychanie wydzieliny
● przykry zapach z nosa

Objawy ze strony narzàdu wzroku:
● obrz´k powiek
● przemieszczona ga∏ka oczna
● podwójne widzenie
● zaburzenie ruchomoÊci ga∏ki 

ocznej

Silny ból g∏owy w okolicy czo∏owej

Obrz´k tkanek mi´kkich okolicy czo∏a

Objawy zapalenia opon mózgowo-
-rdzeniowych lub ogniskowe objawy
neurologiczne

Objawy ogólne

Pilna diagnostyka i leczenie

Zaostrzenia przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych powinny byç leczone jak ostre zapalenie zatok  przynosowych.
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PRZEWLEKE ZAPALE¡IE ZATOK PRZYNOSOWYCH BEZ POLIPÓW I Z POLIPAMI U DOROS¸YCH

Trudno jest uogólniç wyniki badaƒ dotyczà-
cych leczenia operacyjnego zatok przynosowych,
poniewa˝ leczenie to jest wskazane w wybranej
grupie chorych, którzy niewystarczajàco zare-
agowali na leczenie zachowawcze. Mamy do
czynienia z konkretnymi problemami oceny sku-
tecznoÊci leczenia chirurgicznego, albowiem
leczenie to jest niezwykle trudne do oceny i wy-
standaryzowania, szczególnie w badaniach
wielooÊrodkowych. W ocenie skutecznoÊci tego
leczenia trudno jest zastosowaç Êlepà prób´,
a randomizacja mo˝e stwarzaç problemy etyczne,
chyba ˝e zastosujemy wàskie kryteria w∏àczenia
chorych do badania. Kolejnà trudnoÊcià jest ze-
branie jednorodnej grupy pacjentów, u których
zastosowano porównywalne metody lecznicze,
umo˝liwiajàce niezale˝nà ocen´ wyników prze-
prowadzonych zabiegów operacyjnych. 

1. W ostrym zapaleniu zatok przynosowych 
leczenie chirurgiczne jest zarezerwowane 
dla najci´˝szych przypadków oraz jego
powik∏aƒ.

2. Ponad sto recenzowanych badaƒ serii przy-
padków (poziom IV) z wysoce spójnymi 
wynikami wykazuje, ˝e chorzy z przewle-
k∏ymi zapaleniami zatok przynosowych
z polipami nosa i bez polipów odnoszà 
korzyÊci z przeprowadzonego leczenia ope-
racyjnego zatok przynosowych.

3. Znaczàce powik∏ania wyst´pujà u mniej ni˝
1% chorych, a reoperacj´ przeprowadza si´
w oko∏o 10% przypadków w ciàgu 3 lat.

4. U wi´kszoÊci chorych z przewlek∏ym zapa-
leniem zatok przynosowych odpowiednie 
leczenie zachowawcze jest tak samo sku-
teczne jak zabieg operacyjny, tak wi´c le-
czenie chirurgiczne powinno byç zarezer-
wowane dla chorych, u których leczenie 
zachowawcze nie daje zadowalajàcych re-
zultatów (poziom Ib).

5. CzynnoÊciowa chirurgia endoskopowa zatok
przynosowych ma przewag´ nad konwen-
cjonalnymi zabiegami minimalnie inwazyj-
nymi, takimi jak polipektomia czy p∏ukanie 
zatok, ale nie udowodniono jej przewagi 
nad klasycznà antrostomià dolnà czy sphe-
noethmoidektomià.

6. W przypadku chorych z przewlek∏ym zapa-
leniem zatok przynosowych, którzy nie byli
jeszcze operowani, zabieg chirurgiczny
o szerokim zakresie nie ma przewagi
nad zabiegiem o mniejszej rozleg∏oÊci 
(poziom Ib). Chocia˝ nie jest to post´powa-
nie oparte na wiarygodnych i aktualnych
publikacjach, zakres zabiegu operacyjnego
cz´sto pokrywa si´ z zakresem rozleg∏oÊci
procesu chorobowego, co wydaje si´ roz-
sàdnym podejÊciem. W chirurgii zatok
przynosowych wykonywanej po raz pierw-
szy polecane sà raczej zabiegi oszcz´dzajàce.

7. Powtórna wewnàtrznosowa endoskopowa
interwencja chirurgiczna jest wskazana 
tylko w przypadku niepowodzenia leczenia
zachowawczego. Przynosi ona znaczàcà 
popraw´, zmniejszajàc stopieƒ nasilenia 
objawów u chorego z przewlek∏ym zapale-
niem zatok przynosowych z polipami i bez
polipów, jednak nie jest ona tak skuteczna,
jak w przypadku zabiegu pierwotnego.
Cz´stoÊç powik∏aƒ oraz ryzyko nawrotu
choroby sà w tej grupie chorych wy˝sze ni˝
w przypadku pierwszej operacji.

Wskazania do leczenia chirurgicznego zapaleƒ zatok przynosowych opracowane na podstawie wiary-
godnych i aktualnych publikacji
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➝

➝

➝

➝

➝

Rozpoznanie

Objawy utrzymujà si´ d∏u˝ej ni˝ 12 tygodni
Dwa lub wi´cej objawów, z których jednym

powinna byç blokada nosa lub wyciek z nosa
(przedni lub tylny):

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu.

Badanie przedmiotowe
Endoskopowe badanie jam nosa – bez widocz-

nych polipów w przewodzie nosowym Êrodko-
wym, jeÊli to konieczne po zastosowaniu Êrodka
obkurczajàcego b∏on´ Êluzowà nosa. (Definicja
ta przyjmuje, ˝e przewlek∏e zapalenie zatok
przynosowych bez polipów nosa jest grupà scho-
rzeƒ, która mo˝e zawieraç stany z polipowatymi
zmianami b∏ony Êluzowej zatok przynosowych

i/lub przewodu nosowego Êrodkowego, ale aby
uniknàç wzajemnego ich nak∏adania si´ wyklu-
cza te stany, w których wyst´pujà polipy w ja-
mach nosa).

● Powtórna ocena rozpoznania i zastosowa-
nego sposobu leczenia przez lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej.

● Kwestionariusz w kierunku alergii i, jeÊli 
wynik jest dodatni, nale˝y wykonaç testy 
alergiczne, pod warunkiem, ˝e do tej pory 
nie zosta∏y jeszcze wykonane.

Leczenie powinno byç uzale˝nione od stopnia
nasilenia objawów.

● Ocena nasilenia stopnia dolegliwoÊci 
za pomocà skali VAS.

Przewlek∏e zapalenia zatok przynosowych bez polipów nosa u doros∏ych 
– schemat post´powania dla laryngologów opracowany na podstawie wiarygodnych i aktualnych publikacji

Ryc. 4. Schemat post´powania dla laryngologa w przypadku chorych z przewlek∏ym zapaleniem zatok przyno-
sowych bez polipów nosa

➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝➝
Dwa objawy, z których jednym powinna byç blokada nosa lub przejrzysty
wyciek z nosa

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu

Badanie laryngologiczne z badaniem endoskopowym jam nosa
Rozwa˝ badanie CT
Wyklucz alergi´
Rozwa˝ diagnostyk´ i leczenie chorób wspó∏istniejàcych, np. astmy

¸agodne 
VAS 0–3

Glikokortykosteroidy 
miejscowe

P∏ukanie jam nosa

Kontrola + p∏ukanie
jam nosa

Glikokortykosteroidy 
miejscowe

± d∏ugotrwa∏a terapia
makrolidami

Poprawa Badanie CT

Brak efektu 
po 3 miesiàcach

Leczenie
chirurgiczne

Umiarkowane/ci´˝kie 
VAS > 3–10

Glikokortykosteroidy 
miejscowe

P∏ukanie jam nosa

Posiew

D∏ugotrwa∏a terapia
makrolidami

Rozwa˝ inne rozpoznania:
● objawy jednostronne
● krwawienie z nosa
● zasychanie wydzieliny
● przykry zapach z nosa

Objawy ze strony narzàdu wzroku:
● obrz´k powiek
● przemieszczona ga∏ka oczna
● podwójne widzenie
● zaburzenie ruchomoÊci ga∏ki 

ocznej

Silny ból g∏owy w okolicy czo∏owej

Obrz´k tkanek mi´kkich okolicy czo∏a

Objawy zapalenia opon mózgowo-
-rdzeniowych lub ogniskowe objawy
neurologiczne

Objawy ogólne

Pilna diagnostyka i leczenie

➝Brak efektu 
po 3 miesiàcach
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Tabela 3. Si∏a dowodów i zaleceƒ poszczególnych metod leczniczych dla pacjentów doros∏ych z przewlek∏ymi
zapaleniami zatok przynosowych z polipami nosa.*

Leczenie Poziom Stopieƒ IstotnoÊç
rekomendacji

Antybiotyk doustny, krótko < 2 tyg. brak danych D nie

Antybiotyk doustny, d∏ugo > 12 tyg. brak danych D tak, dla póênych nawrotów

Antybiotyki – miejscowo brak danych D nie

Glikokortykosteroid – miejscowo Ib A tak

Glikokortykosteroid – doustnie Ib A tak

P∏ukanie jam nosa roztworem Ib A tak, 
soli fizjologicznej brak danych dla zmniejszenia 

dla jednokrotnego u˝ycia dolegliwoÊci

Lek przeciwobrz´kowy brak danych
doustny/miejscowy dla jednokrotnego u˝ycia D nie

Lek mukolityczny brak danych D nie

Leki przeciwgrzybicze – ogólnie Ib (-) D nie

Leki przeciwgrzybicze – miejscowo Ib (-) A nie

Doustne leki przeciwhistaminowe 
u chorych z alergià Ib (I) A tak, w przypadku alergii

Kapsaicyna II B nie

Inhibitory pompy protonowej II C nie

Immunomodulatory brak danych D nie

Fitoterapia brak danych D nie

Leki przeciwleukotrienowe III C nie

* Do cz´Êci badaƒ byli w∏àczeni chorzy na przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych bez polipów nosa.
Ib (-) – badanie z wynikiem ujemnym
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PRZEWLEKE ZAPALE¡IE ZATOK PRZYNOSOWYCH BEZ POLIPÓW I Z POLIPAMI U DOROS¸YCH

Rozpoznanie

Objawy utrzymujà si´ d∏u˝ej ni˝ 12 tygodni
Dwa lub wi´cej objawów, z których jednym

powinna byç blokada nosa lub wyciek z nosa
(przedni lub tylny):

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu.

Badanie przedmiotowe (jeÊli jest wskazane)
Endoskopowe badanie jam nosa – obustronne

polipy, uwidocznione w przewodzie nosowym
Êrodkowym:

Przewlek∏e zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa u doros∏ych 
– schemat post´powania dla laryngologów opracowany na podstawie wiarygodnych i aktualnych publikacji

Ryc. 5. Schemat post´powania dla laryngologa w przypadku chorych z przewlek∏ym zapaleniem zatok przyno-
sowych i polipami nosa

➝

➝ ➝

➝
➝

➝

➝

➝

➝ ➝

➝

➝

➝

➝
➝

➝

➝

➝

➝

➝

➝

Dwa objawy, z których jednym powinna byç blokada nosa lub przejrzysty wyciek 
z nosa

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu

Badanie laryngologiczne z badaniem endoskopowym jam nosa (wielkoÊç polipów)
Rozwa˝ badanie CT
Wyklucz alergi´
Rozwa˝ diagnostyk´ i leczenie chorób wspó∏istniejàcych, np. astmy aspirynowej

¸agodne 
VAS 0–3

Poprawa

Ocena co 6 miesi´cy

Brak poprawy

Poprawa

Brak poprawy

Badanie CT

Leczenie
chirurgiczne

Glikokortykosteroidy
miejscowe (spray)

Umiarkowane
VAS > 3–7

Glikokortykosteroidy
miejscowe (krople)

Ocena po 3 miesiàcach Ocena po miesiàcu

Ci´˝kie
VAS > 7–10

Glikokortykosteroidy
doustne (krótki kurs)

Glikokortykosteroidy
miejscowe

Glikokortykosteroidoterapia
miejscowa – kontynuacja

Rozwa˝ inne rozpoznania:
● objawy jednostronne
● krwawienie z nosa
● zasychanie wydzieliny
● przykry zapach z nosa

Objawy ze strony narzàdu wzroku:
● obrz´k powiek
● przemieszczona ga∏ka oczna
● podwójne widzenie
● zaburzenie ruchomoÊci ga∏ki 

ocznej

Silny ból g∏owy w okolicy czo∏owej

Obrz´k tkanek mi´kkich okolicy czo∏a

Objawy zapalenia opon mózgowo-
-rdzeniowych lub ogniskowe objawy
neurologiczne

Pilna diagnostyka i leczenie

Obserwacja 

P∏ukanie jam nosa

Glikokortykosteroidy miejscowe ± doustne

± D∏ugotrwa∏a antybiotykoterapia

● powtórna ocena diagnozy i sposobu lecze-
nia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

● kwestionariusz w kierunku alergii; jeÊli 
wynik jest dodatni, nale˝y wykonaç testy 
alergiczne, pod warunkiem, ˝e do tej pory 
nie zosta∏y jeszcze wykonane.

Nasilenie objawów
● (na podstawie skali VAS, w celu ca∏kowitej

oceny dolegliwoÊci) ∏agodna/umiarkowana 
/ci´˝ka.
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Schemat post´powania w przypadku leczenia dzieci opracowany na podstawie wiarygodnych 
i aktualnych publikacji

Tabela 4. Si∏a dowodów i zaleceƒ poszczególnych metod leczniczych dla dzieci chorych na ostre zapalenie zatok
przynosowych.

Leczenie Poziom Stopieƒ IstotnoÊç
rekomendacji

Antybiotyk doustny Ia A tak, po 5 dniach 
lub w ci´˝kich przypadkach

Glikokortykosteroid – miejscowo IV D tak

Glikokortykosteroid miejscowo 
z antybiotykiem doustnym Ib A tak

Lek obkurczajàcy miejscowo III (-) C nie

P∏ukanie jam nosa roztworem 
soli fizjologicznej IV D tak

III (-) – badanie z wynikiem ujemnym

Przedstawiony poni˝ej schemat powinien po-
móc lekarzom ró˝nych specjalnoÊci w leczeniu
zapaleƒ zatok przynosowych u dzieci. Zalecenia

zosta∏y oparte na dost´pnych dowodach, ale szcze-
gó∏owe wybory powinny byç podejmowane
po przeanalizowaniu indywidualnych przypadków. 
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Rozpoznanie

Objawy
Nag∏y poczàtek dwóch lub wi´cej objawów,

z których jednym powinna byç blokada nosa lub
wyciek z nosa (przedni lub tylny):

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu.

Badanie przedmiotowe (jeÊli jest wskazane)
● badanie jam nosa (obrz´k, zaczerwienienie,

zapalna wydzielina),
● badanie jamy ustnej (wydzielina zapalna

na tylnej Êcianie gard∏a),
● wykluczenie zaka˝enia z´bopochodnego. 

Ostre zapalenie zatok przynosowych u dzieci 
– schemat post´powania opracowany na podstawie wiarygodnych i aktualnych publikacji

Ryc. 6. Schemat leczenia ostrego zapalenia zatok przynosowych u dzieci

Badanie laryngologiczne z uwzgl´dnieniem
endoskopowej oceny jam nosa.

Badania obrazowe
Brak wskazaƒ do wykonania przeglàdowego

RTG zatok przynosowych.
Tomografia komputerowa równie˝ nie jest

zalecana, chyba ˝e wyst´pujà dodatkowe wska-
zania, jak:

● bardzo nasilone objawy,
● pacjent jest w stanie immunosupresji,
● wyst´pujà objawy powik∏aƒ zatokopochodnych.

➝➝
➝

➝

➝➝

Nag∏y poczàtek dwóch lub wi´cej objawów, z których jednym powinna byç blokada
nosa lub przejrzysty wyciek z nosa

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu

Badanie przedmiotowe: rynoskopia przednia
Badanie RTG/CT nie zalecane

Objawy trwajàce krócej ni˝ 5 dni
lub mniej nasilone po tym

okresie

➝Przezi´bienie

➝

Post´powanie
objawowe

➝ Nie

Post´powanie
objawowe

➝Astma /  Przewlek∏e
zapalenie oskrzeli

➝ Tak

Mo˝na rozwa˝yç
doustnà

amoksycyklin´

Objawy trwajàce krócej ni˝ 5 dni
lub mniej nasilone po tym

okresie

➝Umiarkowane

➝Antybiotyki doustne

➝Brak efektu po 48
godzinach

Hospitalizacja

➝Nietoksyczne

Hospitalizacja

Antybiotyki do˝ylnie

➝Toksyczne, 
ci´˝ko chory

Ci´˝kie

Bezwzgl´dne pilne skierowanie do
laryngologa/hospitalizacja:

● obrz´k powiek
● przemieszczona ga∏ka oczna
● podwójne widzenie
● zaburzenie ruchomoÊci ga∏ki 

ocznej
● pogorszenie ostroÊci wzroku
● silny ból g∏owy w okolicy czo∏a
● obrz´k tkanek mi´kkich okolicy 

czo∏a
● objawy zapalenia opon mózgowo-

-rdzeniowych lub ogniskowe 
objawy neurologiczne

Hospitalizacja

Badanie endoskopowe jam nosa

Posiew

Badania obrazowe (CT)

Antybiotyki do˝ylne i/lub leczenie
chirurgiczne

➝➝
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Tabela 5. Si∏a dowodów i zaleceƒ poszczególnych metod leczniczych dla dzieci chorych na przewlek∏e zapa-
lenia zatok przynosowych.

Leczenie Poziom Stopieƒ IstotnoÊç
rekomendacji

Antybiotyk doustny Ia A tak, efekt nieznaczny

Glikokortykosteroid – miejscowo IV D tak

P∏ukanie jam nosa roztworem 
soli fizjologicznej III C tak

Leczenie refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego III C tak

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych u dzieci 
– schemat post´powania opracowany na podstawie wiarygodnych i aktualnych publikacji

Rozpoznanie

Objawy utrzymujàce si´ d∏u˝ej ni˝ 12 tygodni
Dwa lub wi´cej objawów, z których jednym

powinna byç blokada nosa lub wyciek z nosa
(przedni lub tylny):

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu.

Dodatkowe informacje diagnostyczne
● nale˝y przeprowadziç wywiad w kierunku

alergii, a jeÊli oka˝e si´ dodatni, wykonaç
testy alergiczne,

● powinny zostaç rozwa˝one inne czynniki
predysponujàce: niedobory immunologiczne
(wrodzone, nabyte, refluks ˝o∏àdkowo-
-prze∏ykowy).

Badanie przedmiotowe (jeÊli jest wskazane)
● badanie jam nosa (obrz´k, zaczerwienienie, 

zapalna wydzielina),

● badanie jamy ustnej (wydzielina Êluzowo-
-ropna na tylnej Êcianie gard∏a),

● wykluczenie zaka˝enia z´bopochodnego. 

Badanie laryngologiczne z uwzgl´dnieniem
endoskopowej oceny jam nosa.

Badania obrazowe
Brak wskazaƒ do wykonania przeglàdowego

RTG zatok przynosowych.
Tomografia komputerowa równie˝ nie jest

zalecana, chyba ˝e wyst´pujà dodatkowe wska-
zania, jak:

● bardzo nasilone objawy,
● pacjent ma upoÊledzonà odpornoÊç,
● wyst´pujà cechy powik∏aƒ zatokopochodnych.

Leczenie powinno byç uzale˝nione od stopnia
nasilenia objawów.
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PRZEWLEK¸E ZAPALENIE ZATOK PRZYNOSOWYCH U DZIECI

➝

Pilna diagnostyka i leczenie

➝
Kontynuuj leczenie

Zredukuj dawk´
leku do mo˝liwie

najmniejszej

Ryc. 7. Schemat leczenia dzieci z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych

➝ ➝➝➝

➝

➝

Dwa lub wi´cej objawów, z których jednym powinna byç blokada nosa lub wyciek 
z nosa (przedni lub tylny)

± ból/uczucie rozpierania twarzy
± upoÊledzenie/utrata w´chu

Badanie przedmiotowe: rynoskopia przednia
Badanie RTG/CT nie zalecane

Miernie nasilone Cz´ste zaostrzenia
➝➝

➝

Leczenie nie jest
konieczne

Alergia +

➝ ➝
➝

➝Ocena po 4
tygodniach

Poprawa Bez poprawy Bez poprawy

Rozwa˝ leczenie
chirurgiczne

➝Bez chorób
ogólnoustrojowych

Antybiotyki
2–6 tygodni

Niedobory
odpornoÊci

Leczenie choroby
ogólnoustrojowej,
jeÊli to mo˝liwe

Rozwa˝ inne rozpoznania:
● objawy jednostronne
● krwawienie z nosa
● zasychanie wydzieliny
● przykry zapach z nosa

Objawy ze strony narzàdu wzroku:
● obrz´k powiek
● przemieszczona ga∏ka oczna
● podwójne widzenie
● zaburzenie ruchomoÊci ga∏ki 

ocznej

Silny ból g∏owy w okolicy czo∏owej

Obrz´k tkanek mi´kkich okolicy czo∏a

Objawy zapalenia opon mózgowo-
-rdzeniowych lub ogniskowe objawy
neurologiczne

Objawy ogólnoustrojoweGlikokortykosteroidy 
miejscowe

P∏ukanie jam nosa

± Leki
antyhistaminowe

➝


