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Diagnostyka obrazowa w wybranych schorzeniach  
zatok przynosowych u dzieci

Diagnostic imaging in selected diseases  
of the paranasal sinuses in children
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. zdjęcie rtg zatok przynosowych jest bardzo często podstawowym elementem diagnostycznym 
w ostrych i przewlekłych zapaleniach zatok przynosowych u dzieci. stanowi też element ścieżki diagnostycznej w poszuki-
waniu ognisk zakażenia. na podstawie obserwacji własnych i danych z piśmiennictwa takie postępowanie ma uzasadnienie 
jedynie w wybranych sytuacjach klinicznych, w wielu powinno być zastąpione tK z uwzględnieniem zasad aLara. 
Cel pracy. analiza zdjęć rtg oraz tK zatok, ocena zasadności ich wykonania oraz ich wartość diagnostyczna.
Materiał i metody. analizą objęto 2030 zdjęć rtg oraz 120 tK zatok wykonanych u pacjentów w wieku 1–18 lat, 
w okresie od 1.07.2009 do 1.07.2012 r. 
Wyniki. 25% zdjęć wykonano u dzieci poniżej 6. r.ż., w tym co piąte oceniono jako niediagnostyczne, tzn. nieostre ruchowo 
lub zacienione z powodu braku upowietrznienia zatok, będących w początkowym okresie rozwoju. u 776 pacjentów jako 
przyczynę badania podano poszukiwanie ognisk zakażenia, w tej grupie 22% badań oceniono jako prawidłowe. zastosowanie 
tK ograniczono do badań przedoperacyjnych lub wykonanych w celu poszukiwania oczodołowych lub wewnątrzczaszko-
wych powikłań zapalenia zatok.
Wnioski. niska wartość diagnostyczna zdjęć rtg zatok szczególnie w grupie dzieci poniżej 6. r.ż, przy jednoczesnym nad-
używaniu wskazań do ich wykonania, brak wiedzy dotyczącej narażenia na promieniowanie jonizujące przy coraz szerszych 
możliwościach stosowania innych metod, tzn. tK o obniżonej wartości mas (niskodawkowych). to skłania do dyskusji nad 
modyfikacją algorytmów postępowania w diagnostyce obrazowej schorzeń zatok przynosowych u dzieci.
Słowa kluczowe: dzieci, zdjęcia rtg zatok, zapalenie zatok przynosowych.

Background. the paranasal sinus X-ray is often an essential diagnostic tool in acute and chronic sinusitis in chil-
dren. it is also performed to look for outbreaks of infection. such proceeding is justified only in selected clinical situations. in 
many cases it should be replaced by ct with regard to the aLara principles.
Objectives. the aim of the study was to analyze the X-rays and ct scans of paranasal sinuses, the relevance of their implemen-
tation and their diagnostic value.
Material and methods. the analysis included 2030 X-rays and 120 ct scans of paranasal sinuses performed in patients be-
tween 1–18 years of age from July 2009 to July 2012.
Results. 25% of the X-rays were performed in children younger than 6 years of age, including 1 in 5 rated as nondiagnostic: 
blurred (movement) or shaded due to lack of aeration of the sinuses because of the initial stage of development. in 776 patients 
the paranasal X-rays were performed to search for infection source. in this group 22% of radiographs were normal. the use of 
ct was limited to the preoperative indications in chronic sinusitis or in the search of orbital or intracranial complications of 
sinusitis.
Conclusions. Low diagnostic value of sinus radiographs particularly among children below 6 years of age, overuse of indi-
cations to perform them, lack of knowledge of the exposure to ionizing radiation, with ever growing possibilities of using ct 
with reduced mas (low dose) leads to a discussion about the modification of algorithms for diagnostic imaging procedure in 
sinusitis in children.
Key words: children, sinus X-ray, sinusitis.

Streszczenie

Summary

Wstęp

zapalenie zatok przynosowych (zzP) jest częstym pro-
blemem klinicznym w populacji dziecięcej. około 5–10% 
infekcji górnych dróg oddechowych powikłanych jest zapa-
leniem zatok [1]. W 1997 r. Lanza i Kennedy opublikowali 
(na podstawie ustaleń multidyscyplinarnej grupy specjali-
stów z usa – rhinosinusitis task Force – rstF) definicję 
oraz obowiązującą do dziś klasyfikację zzP. określenie 
sinusitis zastąpiono terminem rhinosinusitis w celu zazna-

czenia związku patologii zatok przynosowych, która naj-
częściej jest poprzedzona zapaleniem błony śluzowej nosa. 
rstF w 1996 r. wyróżniła następujące postaci zzP: 
 – ostre zzP (trwające do 4 tygodni), 
 – podostre zzP (trwające od 4 do 12 tygodni), 
 – przewlekłe zzP (trwające powyżej 12 tygodni), 
 – nawracające ostre zzP (4 lub więcej epizodów w ciągu 

roku, każdy trwający 7–10 dni),
 – zaostrzenie przewlekłego zzP (nagłe pogorszenie sta-

nu przewlekłego i powrót do stanu wyjściowego po 
leczeniu zachowawczym) [2]. 
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dzieci z podejrzeniem zzP pozostają pod opieką pe-
diatrów, lekarzy rodzinnych, pulmonologów i laryngolo-
gów, a wykonanie zdjęć rtg zatok jest często rutynowym 
postępowaniem, zarówno w ostrych, jak przewlekłych zzP, 
również w młodszej grupie wiekowej, tj. poniżej 6. r.ż. 

zdjęcia zatok wykonywane są także w celu wykluczenia 
ewentualnego ogniska zakażenia u dzieci ze schorzeniami 
reumatologicznymi, nefrologicznymi czy innymi choroba-
mi o podłożu alergicznym. należy jednak zaznaczyć, że 
u 25–40% pacjentów bez żadnych dolegliwości na zdjęciu 
rtg zatok przynosowych można znaleźć cechy procesu 
chorobowego [2].

trudności w uzyskaniu technicznie dobrych zdjęć oraz 
w interpretacji uzyskanego obrazu radiologicznego, przy 
jednocześnie często skąpych danych klinicznych na skie-
rowaniu, skłoniły nas do analizy zasadności zlecania zdjęć 
w poszczególnych sytuacjach klinicznych. obowiązki na-
łożone na radiologów, zgodne z nowym prawem atomo-
wym (mówiące że „lekarz biorący udział w wykonywaniu 
badań medycznych związanych z narażeniem na działanie 
promieniowania jonizującego ponosi odpowiedzialność 
kliniczną odpowiednio do wykonanych czynności, obej-
mującą w szczególności: uzasadnienie ekspozycji, opty-
malizację ochrony przed promieniowaniem jonizującym, 
kliniczną ocenę wyniku”), wymuszają konieczność współ-
pracy między klinicystą a radiologiem i wypracowania stan-
dardów postępowania [3].

Pamiętać należy, że rozwój zatok szczękowych i sitowia 
rozpoczyna się w 3. miesiącu ciąży. W momencie urodze-
nia są one upowietrznione, jednak nie w pełni wykształcone. 
zatoki szczękowe rozwijają się do około 4. r.ż i są najczęst-
szym miejscem infekcji, kolejno stanem zapalnym objęte jest 
sitowie. rozwój zatok czołowych i zatoki klinowej rozpo-
czyna się w 3. r.ż. i trwa do około 5.–6. r.ż., a w pełni wy-
kształcone są dopiero w okresie dojrzewania [4, 5].

rozpoznanie ostrego zapalenia zatok przynosowych 
u dzieci powinno się opierać wyłącznie na objawach kli-
nicznych. nie ma konieczności rutynowego wykonywania 
zdjęć rtg ani pobierania materiału z zatok przynosowych 
do badań bakteriologicznych. Wskazaniem do wykonania 
zdjęcia rtg zatok przynosowych jest nasilenie objawów 
klinicznych po 48–72 godzinach prawidłowo prowadzone-
go leczenia zachowawczego lub wyraźna lokalizacja bólu 
w rzucie zatok przynosowych, co nasuwa podejrzenie za-
legania w nich treści ropnej [2]. Podobne zalecenia zostały 
ustalone przez acr (american college of radiology) [6]. 
Jednak w praktyce rtg zatok jest wykonywane rutynowo 
także w celu poszukiwania „ognisk zakażenia” w innych 
ostrych stanach klinicznych.

interpretacja zdjęcia zatok u dziecka jest trudna, a czu-
łość i swoistość niewielka. ze względu na dużą zmienność 
wielkości i symetrii zatok przynosowych u poszczególnych 
dzieci ocena może być niejednoznaczna, a niedorozwój 
zatoki może zostać zinterpretowany jako jej zacienienie [2]. 
Przy podejrzeniu rozwijających się powikłań ostrego zzP, 
zapalenia przewlekłego oraz w ocenie przedoperacyjnej 
badaniem z wyboru jest tK zatok przynosowych [7, 8]. 

Występuje bardzo duża rozbieżność między zmia-
nami opisywanymi na zdjęciu rtg zatok a ich obrazem 
w tK. niemniej istotny pozostaje fakt dawki pochłoniętej 
w trakcie jednej i drugiej metody diagnostycznej. Jest niż-
sza w przypadku zdjęć rtg, jednak nie jest bez znaczenia 
w ogólnej dawce populacyjnej, głównie z uwagi na liczbę 
wykonywanych ekspozycji. Jednocześnie zwiększająca się 
liczba tK niosących jednostkowo wyższą dawkę efektyw-
ną nakłada na radiologów obowiązek przestrzegania ściśle 
określonych wskazań oraz stosowania protokołów pedia-
trycznych, w tym o obniżonej wartości mas [9]. 

Cel pracy
celem pracy była analiza zdjęć rtg i badań tK zatok 

u dzieci z ostrymi i przewlekłymi zzP, a także innymi współ-

istniejącymi schorzeniami oraz poddanie dyskusji celowo-
ści rutynowego wykonywania zdjęć rtg zatok u dzieci. 

Materiał i metody 

analizie poddano 2030 zdjęć rtg zatok (grupa I) 
z okresu od lipca 2009 do lipca 2012 r. oraz 120 badań 
tK (grupa II) wykonanych w tym samym okresie. u 76 pa-
cjentów z grupy ii (63%) wykonano uprzednio zdjęcie rtg. 
W obu grupach podzielono pacjentów na 3 podgrupy wie-
kowe: 0–6 lat, 7–12 lat oraz od 13–18 lat.

zdjęcia rtg zatok wykonywano aparatem firmy sie-
mens (axiom iconos r 100) w rutynowej projekcji Watersa, 
a tK zatok – przy użyciu 128-warstwowego tomografu kom-
puterowego somatom definition as firmy siemens. W przy-
padku podejrzenia powikłań oczodołowych lub wewnątrz-
czaszkowych badanie tK powtarzano po podaniu środka 
kontrastowego w dawce 1,5–2,0 ml/kg masy ciała.

Wyniki i omówienie

W analizowanej grupie i jako przyczynę wykonywania 
zdjęć rtg podawano najczęściej: katar, kaszel, bóle głowy 
lub poszukiwanie ognisk zakażenia. objawy kliniczne wy-
stępowały z równą częstością w postaci ostrej, jak i prze-
wlekłej. Badania tK, które stanowiły jedynie 6% badań 
w stosunku do zleconych 2030 zdjęć rtg, wykonywane 
były w grupie ii przy podejrzeniu wewnątrzczaszkowych lub 
oczodołowych powikłań zzP oraz u pacjentów przed plano-
wanym zabiegiem operacyjnym na zlecenie laryngologów.

W grupie i pacjenci w wieku 0–6 r.ż. stanowili 25% ba-
danych, dzieci w wieku 7–12 lat – 43%, a w wieku 13–18 
lat – 32% badanych. W grupie ii 20% to dzieci 0–6 r.ż., 
43% – 7–12 r.ż. i 37% – 13–18 r.ż.

obrazy radiologiczne zdjęć rtg u pacjentów poniżej 6. 
r.ż. były najtrudniejsze do interpretacji. duża grupa (20%)
zdjęć niediagnostycznych, zarówno tych nieostrych rucho-
wo, jak i niejednoznacznych z uwagi na początkowy okres 
rozwoju zatok, była powodem braku możliwości udzielenia 
pewnej odpowiedzi na stawiane przez klinicystów pytania. 
Podkreślić należy, że w wieloośrodkowych badaniach po-
twierdzono, że czułość zdjęć rtg zatok jest niska i sięga 
do 67,7%, zaś ich swoistość – 87,6%; wartość predykcyjna 
wyniku dodatniego wynosi 82,5%, a negatywna – 76,9% 
[10, 11].

Poza technicznymi trudnościami wykonania zdjęć inter-
pretacja tego samego obrazu przez dwóch różnych specja-
listów wielokrotnie różniła się w ocenie stopnia nasilenia 
zmian. dane z piśmiennictwa wskazują, że częstość róż-
nic w interpretacji przez radiologów sięga nawet do 50% 
[11–13]. 

ocena analizowanej przez nas grupy wykazała brak 
jednoznacznie ustalonych wskazań do diagnostyki radiolo-
gicznej zatok przynosowych u dzieci. Pozwala to na dużą 
dowolność i nadużywanie zleceń.

W analizowanym materiale u 776 (38%) pacjentów na 
skierowaniu do zdjęcia rtg jako powód do jego wykona-
nia podano poszukiwanie ognisk zakażenia. W ponad po-
łowie tych przypadków (dokładnie 441 – 62%) obrazy rtg 
były prawidłowe, co stanowiło 22% ogólnej liczby zdjęć. 
nie podano informacji, czy pacjenci byli konsultowani 
przez laryngologa lub też, czy z badania podmiotowego  
i/lub przedmiotowego wynika współistniejące ostre lub 
przewlekłe zzP.

z piśmiennictwa dotyczącego diagnostyki obrazowej 
w zzP u dzieci jednoznacznie wynika, że zdjęcie rtg zatok 
przynosowych nie jest wymagane u pacjentów z ostrym zzP, 
natomiast w niepoddających się rutynowemu leczeniu me-
todą z wyboru jest tK zatok [14, 15]. W naszym materiale tK 
zatok wykonane było jedynie u 120 pacjentów, przy czym 
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u 76 z nich uprzednio wykonano co najmniej jedno zdjęcie 
rtg. Jeden z pacjentów z rozpoznaniem mukowiscydozy 
miał na przestrzeni 5 lat aż 10 zdjęć rtg zatok. informacje, 
jakie można uzyskać dzięki tK, pozwalają na ocenę zatok 
przynosowych, uszu i migdałka gardłowego. umożliwiają 
wykluczenie wad wrodzonych lub wariantów anatomicz-
nych budowy zatok sprzyjających nawracającym zzP.

Bezwzględnie należy pamiętać, że dawka pochłonięta 
w trakcie badania tK jest wyższa niż w zdjęciu rtg, jed-
nak stosowanie protokołów pediatrycznych oraz tzw. nisko-
dawkowych, o obniżonej wartości mas, pozwala na ograni-
czenie dawki pochłoniętej, przy jednoczesnym utrzymaniu 
wartości diagnostycznej badania [9, 16]. 

tK jest aktualnie jednym z podstawowych narzędzi dia-
gnostycznych, a wykonywane w ściśle określonych sytu-
acjach klinicznych i przy przestrzeganiu wszystkich zasad 
aLara [17, 18] daje korzyści diagnostyczne przewyższają-
ce ryzyko napromieniowania. 

W prezentowanym materiale lekarzami kierującymi do 
zdjęć rtg byli z równą częstością pediatrzy i laryngolo-
dzy. W celu poszukiwania ognisk zakażenia zlecano ba-
dania głównie w schorzeniach o podłożu reumatoidalnym, 
w astmie oraz u pacjentów nefrologicznych. skierowania do 
badań tK pochodziły głównie od laryngologów i pulmono-
logów. celem badań w tych przypadkach była ocena przed-
operacyjna pacjentów z podejrzeniem wewnątrzczaszko-
wych i/lub oczodołowych ostrych powikłań zzP lub też 
ocena rozległości zmian przy podejrzeniu polipów i skrzy-

wienia przegrody nosa m.in. u dzieci z mukowiscydozą.
na podstawie przeprowadzonej analizy najistotniej-

szy wydaje się brak algorytmów w diagnostyce obrazowej 
zzP u dzieci. Fakt ten nie pozwala na eliminację z badań 
dużej grupy pacjentów, u których zdjęcia rtg zatok nie 
wnoszą istotnych informacji, a wiążą się z niepotrzebnym 
napromieniowaniem. rutynowe zlecanie zdjęć, np. w celu 
poszukiwania ognisk zakażenia wobec braku klinicznych 
objawów, szczególnie u pacjentów pediatrycznych, nie po-
winno mieć miejsca. 

zdjęcia rtg zatok w okresie 3-letniej obserwacji sta-
nowiły aż 1,3% ogółu ekspozycji wykonanych w zakładzie 
radiologii Pediatrycznej.

Wnioski
na podstawie przeprowadzonej analizy można stwier-

dzić, że interpretacja zdjęć zatok w grupie dzieci poniżej 
6. r.ż. jest trudna i obarczona dużym błędem, a w ostrym, 
niepowikłanym zzP rzadko przynosi modyfikację postępo-
wania terapeutycznego.

Kierowanie do zdjęcia rtg zatok w celu poszukiwa-
nia ognisk zakażenia powinno być poprzedzone badaniem 
laryngologicznym, nie powinno być natomiast postępowa-
niem rutynowym.

W przypadku powikłanych, ostrych lub przewlekłych 
zzP złotym standardem diagnostycznym powinno być tK 
zatok prowadzone według protokołów pediatrycznych, naj-
lepiej przy obniżonej wartości mas.
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