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КРАТАК САДРЖАЈ
Алергијски фунгални синузитис (АФС) је хронично обољење, примарно неинвазивне природе.
Хиперсензитивни имунски одговор је најчешће покренут алергенима филаментозних гљивица из
родова: Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Fusarium, Bipolaris, Curvularia и Alternaria. АФС је кли
нички и имунолошки аналог алергијској бронхопулмоналној аспергилози (АБПА), а налаз гљивица
у синусном ексудату је сличан налазу у бронхоалвеоларном лавату код АБПА. Пацијенти са АФС су
углавном имунокомпетентне особе, атопијске конституције, мушког пола, док су најчешћи симптоми
главобоља, осећај пуноће у параназалним синусима и отежано дисање кроз нос. Клинички, слузни
цу синуса одликује хронично запаљење, а патохистолошким бојењем се уочавају алергијски муцин
и бројни еозинофили. Специјализованим методама бојења за гљивице, Grocott–Gomori метенамин
сребро (GMS) или period ic acid-Schiff (PAS), микроскопски се уочавају хифе, што је, поред изолације
гљивица (миколошка култура), најсигурнији доказ АФС. На налазу компјутеризоване томографије
(CT) параназалних синуса може се уочити зона хипердензитета. Када се АФС компликује ерозијом
коштаног ткива, на CT снимку се види и прекид континуитета коштаног зида синуса. Значајан ла
бораторијски налаз, који високо корелира са АФС, јесу високо позитивна имуноглобулин Е (IgE)
антитела (At) специфична за гљивице установљена кожним prick тестом или у серуму. Лечење АФС
је често хируршко, а након уклањања алергијског муцина, примењују се лекови: орални и назал
ни кортикостероиди, имунотерапија и локално антимикотици код доказане гљивичне етиологије.
Током лечења значајно је посматрање укупног, односно специфичног IgE, чија се концентрација
повећава с развојем АФС, а смањује у стању побољшања. Ипак, сазнања о патофизиолошким ме
ханизмима АФС су и даље оскудна, због чега је он предмет даљих истраживања чији је циљ да се
дефинише оптималан дијагностички и терапијски приступ.
Кључне речи: алергијски фунгални синузитис; патогенеза; клиничке одлике; лабораторијска ди
јагноза
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Алерг ијс ки рин ит ис (ринос ин уз ит ис) је
најчешће и најпревалентније хронично ре
курентно обољење данашњице, сврстано у
„болест 21. века“. Процењује се да око 500
милиона људи широм света болује од алер
гијског ринитиса, од којих трећина упоредо
има и астму. Најчешћи изазивачи су алерге
ни кућне прашине (гриње, бубашвабе, пле
сни и епител кућних љубимаца) и ванкућног
окружења (полени биљака). Синузитис се
одликује упалом слузнице параназалних си
нуса. „Риносинузитис“ је чешће коришћени
термин за ово стање, јер је запаљењем за
хваћена и носна слузница, те се синузитис
ретко јавља без ринитиса [1]. Хронични си
нузитис се опис ује као синузитис са симп
томима који трају дуже од 12 недеља с акут
ним егзацербацијама или без њих [2]. Ме
ханичка опструкција синусних шупљина је
веома значајна за патофизиологију настанка

овог обољења, а најчешћи узроци су носни
полипи, страна тела, девијација носног сеп
тума и тумори у синусним шупљинама [3].
Према класификацији Дешазоа (DeShazo)
[4], која је најчешће прихваћена, издвојено
је пет основних категорија фунгалног ри
носинузитиса (Табела 1). Ради разумевања
и правилне диф ер енцијације алергијског
фунгалног синузитиса (АФС), потребно је
дефинисати и остале врсте фунгалних ри
носинузитиса.
Инванзивни фунгални риносинузитиси
могу бити акутни, хронични и гранулома
тозни. Акутни некротизирајући фунгални
риносинузитис је ткивно-инвазивна гљи
вична инфекција код болесника нарушеног
имунског сис тема (оболели од дијабетеса,
малигнитета, особе с пресађеним органи
ма, на хемиотерапији или болесници који се
дуго лече у јединици интензивне неге). Око
4% болесника с трансплантираном костном
сржи имају инвазивну фунгалну инфекцију
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Табела 1. Класификација фунгалних риносинузитиса (Дешазо) [4]
Table 1. Classification of fungal rhinosinusitis (deShazo) [4]

Инвазивни
риносинузитиси
Invasive
rhinosinusitis

Неинвазивни
риносинузитиси
Non-invasive
rhinosinusitis

Акутни некротизирајући фунгални
риносинузитис
Acute necrotizing invasive fungal
rhinosinusitis
Хронични инвазивни фунгални
риносинузитис
Chronic invasive fungal rhinosinusitis
Грануломатозни инвазивни (индолентни)
фунгални риносинузитис
Granulomatous invasive (indolent) fungal
rhinosinusitis
Мицетом (fungal ball)
Mycetoma (fungal ball)
Алергијски фунгални синузитис
Allergic fungal sinusitis

[5]. Инфекција се шири кроз слузницу у мека ткива и
кост. Патохистолошки, уочавају се некроза и запаљењ
ски инфилтрат у којем доминирају џиновске ћелије,
лимфоцити и неу т рофили, у зависнос ти од имуно
компетенције и имунских механизама у гљивичним
инфекцијама [6, 7]. Хистолошким бојењем Grocott–Go
mori метенамин сребром (GMS) или periodic acid-Schiff
(PAS) доказује се инвазија слузнице, крвних судова и
кости [7].
Хронични инвазивни фунгални риносинузитис је
инвазивна гљивична инфекција која је клинички мање
компликована него акутни облик, а оболевају особе
нарушеног имунског система. Према подацима Кли
нике „Мејо“ (Mayo Clinic), инциденција овог облика
фунгалног синузитиса у однос у на све хроничне си
нузитисе је 0,004% [8]. Хис толошка слика указује на
гљивичну инфилтрацију слузнице, а од ћелијских еле
мената заступљени су лимфоцити, џиновске ћелије и
некротични грануломи.
Грануломатозни инвазивни (индолентни) фунгални
риносинузитис се јавља код имунокомпетентних боле
сника. Гљивичну инвазију обично чине инкапс улира
ни грануломи, при чему је изражена некроза, инвазија
крвних судова без јасног присуства полиморфонукле
ара. Прогноза је добра.
Неинванзивни фунгални риносинузитиси су мице
том и АФС. Мицетом (mycetoma; fungal ball) одликује
акумулација велике количине дегенерисаних хифа, ко
је формирају лопт у унутар синусне шупљине, али ван
слузнице. Најчешће је захваћен само један синус. Оро
антрална фистула, претходно оперисани синуси и хе
миотерапија су фактори ризика за појаву овог обољења.
АФС одлик ују пос тојање гљивица које углавном
не врше инвазију ткива и изражена хиперсензитив
на реакција. Инциденција АФС је 5–10% свих хро
ничних синузитиса који се лече хируршки [8]. Први
је Сафирс тајн (Safirstein) [9] 1976. године запазио да
је постојање носне полипозе заједно с едемом мукозе
носних шупљина и синуса уз налаз гљивице Aspergillus
у узорк у синусног секрета слично налазу алергијске
бронхопулмоналне аспергилозе (АБПА). Окаракте
рисао га је као бенигни алергијски гљивични процес.
Године 1989. Робсон (Robson) и сарадници [10] увели

су термин АФС анализирајући велики број студија које
су показале да бројне гљивице могу бити узрочници
настанка АФС, не само Aspergillus, како се дотад сма
трало.
АФС је тип хроничног синузитиса који је клинички
и имунолошки аналоган АБПА [11]. Иако је постојање
хифа у синусима типично за АФС, ово није инвазивна
гљивична инфекција, већ алергијски одговор на екс
трамукозно прис уство филаментозних гљивица [12].
Неколико међусобно повезаних фактора и догађаја
доводе до развоја АФС. Прво, човек с атопијском кон
стит уцијом мора бити изложен гљивицама, што чини
почетни антигенски надражај. Почетни запаљењски
одговор је резултат првог (посредован имуноглобу
лин Е антителима – IgE At) и трећег типа преосетљи
вости (посредован имунолошким комплексима), што
изазива едем ткива. Опс трукција синуса нас таје као
последица запаљења и едема ткива, али додатно може
бити подстакнута анатомским деформацијама у гра
ђи синуса и носних шупљина, као што су девијација
септ ума, полипоза или хипертрофија слузнице. Због
претходно нав еденог, јавља се стаз а унут ар син ус а,
чиме се повећава антигенска изложеност код људи с
атопијском конс тит уцијом, што чини идеа лно окру
жење за даље размножавање гљивица. Ово доводи до
настанка алергијског муцина, који испуњава захваћени
синус код болесника са АФС, што доприноси опструк
цији синуса и ширењу процеса.
У студији Манинга (Manning) и Холмана (Holman)
[13] показано је да око 50% болесника болује од астме.
Тачан проценат преосетљивости на аспирин код ових
болесника није утврђен, мада је доказано да је прео
сетљивост на салицилате честа код ових болесника.
КЛИНИЧКЕ ОДЛИКЕ АЛЕРГИЈСКОГ ФУНГАЛНОГ
СИНУЗИТИСА
Болесници су млађе особе (просечан узраст оболелих
је 28,9 година), чешће мушког пола, имунокомпетент
ни и атопијске констит уције, нижег социоекономског
стат уса и с претходном историјом хроничног синузи
тиса [11, 12]. Сматра се да 5–10% болесника с хронич
ним риносинузитисом има АФС. Око 90% ових боле
сника има повишен ниво специфичних IgE At на више
од једног гљивичног агенса [12].
Ово обољење је удружено с риносинусном поли
позом [11, 12], чешће унилатерално с истовременом
захваћеношћу више синуса [12-15]. Болесници често
дају податак о претходној хируршкој интервенцији,
јер АФС одликује висок ниво рецидивирања полипа,
а да претходно АФС није ни препознат [11]. Шуберт
(Schubert) и Гетс (Goetz) [11] у својој студији наводе
да 64% болесника има астм у, док Манинг и Холман
[13] сматрају да их је око 50%. Први аутори су у сво
ме истраживању показали да се синдром неалергијске
хиперсензитивнос ти на ацетилсалицилну киселину
(ASA) јавља код 13% особа са АФС, а код 75% уколико
постоји назални алергијски муцин [11]. Инфективни
www.srp-arh.rs
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Слика 1. Гљивични синузитис – микроскопски препарат с културе
Figure 1. Fungal sinusitis – microscopic preparation from the culture

Слика 2. Муцин сличан путеру од кикирикија
Figure 2. Peanut butter-like mucus

синдром изостаје сем у случају суперинфекције. Ато
пија се бележи код 77–100% болесника [11, 12], док су
специфична антигљивична IgE At, откривена кожним
prick тестом, запажена у свим случајевима [11]. У ра
ним, почетним стадијумима алергија, периферна еози
нофилија и пораст седиментације се ретко бележе [11].
Радиолошки, на компјутеризованој томографији (CT)
без контрастног средства уочава се иста слика као код
хроничног синузитиса с полипозом [11, 16, 17]. Ерози
ја кости код компликованих АФС бележи се у 34,6–93%
случајева [17, 18], док код деце тај проценат иде и до
пропратне проптозе у 50% случајева [19]. Ширење ка
ендокранијуму могуће је из етмоидалног, чеоног и сфе
ноидног синуса, што доводи до неуролошких испада
[19, 20]. Екстрасинусна пропагација АФС је последица
ресорпције кости изазване притиском алергијског му
цина, а не инвазијом гљивица у слузниц у, кости или
друга ткива [21]. Радиографски налази плућа код ве
ћине оболелих су нормални, сем код мале групе боле
сника који имају истовремено и АБПА [11], због чега
је уведен термин „синобронхијална алергијска микоза“
(САМ) [22].

Досад је утврђено да су најчешћи изазивачи АФС
гљивице родова: Aspergillus, Penicillium, Cladosporium,
Fusarium, Bipolaris, Curvularia и Alternaria. Важно је
напоменути да се запажају географске варијације, од
носно да се у различитим деловима света јављају раз
личите врсте гљивица као узрочници АФС. Наиме, у
литерат ури аутора из југозападних делова Сједињених
Америчких Држава најчешће гљивице узрочници АФС
су родови: Aspergillus, Bipolaris, Curvularia и Alternaria
[11, 12, 23, 24]. Источноиндијски аутори наводе да су
најчешће узрочници АФС родови: Alternaria, Penicilli
um, Aspergillus, Cladosporium и Fusarium [18]. У јужном
делу Индије најчешће су доказани родови: Aspergillus
(врсте A. flavus и A. fumingatus), Drechslera и Curvula
ria [25]. Аутори са севера Индије у својој студији на
воде да су у више од 80% узорака болесника са АФС
изоловали A. flavus, док се ређе изолују A. fumingatus,
Bipolaris specifera и род Penicillium [26]. У Ирану су нај
чешће изоловане врсте Candida albicans, A. fumingatus,
A. flavus, као и врсте рода Mucor [27]. Код болесника у
Египт у су најчешће изоловане гљивице рода Bipolaris,
а ређе родови Curvularia и Aspergillus [28]. Пакистан
ски аутори као најчешће узрочнике наводе врс те A.
fumingatus, A. flavus и A. niger [29], док су аутори из
Саудијске Арабије најчешће изоловали врсте из родо
ва Aspergillus, а затим Bipolaris, Alternaria и Penicillium
[30]. Шпански аутори наводе врсте Cladosporium cla
dosporioides, C. herbarum, Alternaria alternata, A. flavus
и A. niger, као и врсте рода Penicillium [31]. Код нас је
дијагностикован занимљив случај АФС с компликаци
јом у виду оштећења базе лобање, где је изазивач би
ла гљивица Schizophyllum commune, врста која је досад
ретко описана у литерат ури као узрочник АФС [32],
док је у другом случају изолована Alternaria [33]. На
основу публикованих радова види се значајна разлика
у преваленцији појединих врста гљивица у зависности
од географског подручја (Табела 2).
Staphylococcus aureus је бактерија која се чес то на
лази са гљивицама, па се дуго сматрала узрочником
ових алергија [11]. Тврдња да је 97% хроничних сину

ХИСТОПАТОЛОШКИ И МИКОЛОШКИ НАЛАЗ КОД
АЛЕРГИЈСКОГ ФУНГАЛНОГ СИНУЗИТИСА
Клинички и макроскопски типичан налаз код АФС је
густ тамнозелени секрет жилаве конзистенције (енгл.
peanut butter-like mucus) (Слика 1), који представља
алергијски муцин. Микроскопски, екстрамукозни
алергијски муцин се састоји од бројних еозинофила и
Шарко-Лејденових (Charcot–Leyden) кристала.
Бојењем хематоксилин-еозином (H&E) уочава се хи
пертрофична, едематозна слузница са бројним лимфо
цитима, плазма ћелијама и еозинофилима, који чине
хронични запаљењски инфилтрат. У оквиру алергиј
ског муцина могу да се уоче хифе гљивица, за шта су
неопходне специјалне мотеде бојења, као на пример
GMS или PAS (Слика 2) [11, 12, 19, 23].
doi: 10.2298/SARH1310698A
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Табела 2. Алергијски риносинузити и врсте гљивица на различи
тим географским подручјима
Table 2. Allergic rhinosinusitis and fungal species in different
geographic locations
Географско подручје
Geographic area
САД (југозапад)
USA (southwest)

Индија
India

Иран
Iran

Египат
Egypt
Пакистан
Pakistan

Саудијска Арабија
Saudi Arabia

Судан
Sudan

Шпанија
Spain

Србија
Serbia

Врста гљивице
Species of fungi
Bipolaris
Culvularia
Aspergillus (flavus/niger)
Alternaria
Aspergillus flavus
Aspergillus fumigatus
Alternaria
Penicillium
Cladosporium
Fusarium
Drechslera australiensis
Curvularia
Bipolaris specifera
Candida albicans
Aspergillus fumigatus
Aspergillus flavus
Mucor
Bipolaris
Curvularia
Aspergillus fumigatus
Aspergillus flavus
Aspergillus fumingatus
Aspergillus niger
Aspergillus flavus
Bipolaris/Drechslera
Aspergillus niger
Alternaria
Aspergillus terreus
Penicillium
Aspergillus flavus
Aspergillus fumigatus
Rhizopus arrhizus
Alternaria spp.
Cladosporium
cladosporiodes
Cladosporium herbarum
Alternaria alternata
Penicillium spp.
Aspergillus flavus
Aspergillus niger
Schizophyllum commune
Alternaria

Референце
Reference

[5, 6, 23, 24]

[18, 25, 26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]
[34]

зитиса гљивичне етиологије пољуљана је налазом да у
контролној групи испитаника који немају хронични
синузитис у 100% случајева је из носног секрета изо
лована култ ура гљивица, што би значило да гљиви
це стално постоје на површини носне слузнице [34].
Такође, алергијски муцин је заб ележен код особ а с
хроничним синузитисом без одлика које указују на
алергију [35, 36, 37], а клиничка обележја болесника с
хроничним синузитисом су често иста као и код оних
са АФС (укључујући и хиператенуацију на CT сним
ку), што све отежава јасно дефинисање АФС [35, 36].

ДИЈАГНОСТИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ АЛЕРГИЈСКОГ
ФУНГАЛНОГ СИНУЗИТИСА
Не постоји консензус о дијагностичким критеријуми
ма за АФС. Алфин (Allphin) и сарадници [38] су 1991.
године забележили неке значајне разлике за диферен
цијацију АФС од других облика фунгалних синузити
са, као што су хиператенуација на CT снимку парана
залних синуса, типичан хистолошки налаз алергијског
муцина и лабораторијски налази који говоре у при
лог хиперсензибилизацији. Лури (Loury) и сарадници
[39] су 1993. дали предлог критеријума за дијагностику
АФС, укључујући еозинофилију, кожну сензитивност
или гљивична IgG At у серуму, повишен ниво укупних
IgE At у серуму, едем назалне мукозе или полипозу, хи
стопатолошки налаз алергијског муцина који садржи
неинвазивне гљивичне хифе и типичан CT или маг
нетнорезонантни (MRI) налаз. Студија Кодија (Cody)
и сарадника [24] са Клинике „Мејо“ из 1994. године
дала је поједностављене дијагностичке критеријуме за
АФС, који укључују само постојање типичног алергиј
ског муцина и неинвазивних хифа гљивица у муцину
или позитивну култ уру на гљивице. Бент (Bent) и Кун
(Kuhn) [40] су 1994. године описали критеријуме за
дијагнозу АФС који се темеље на анализи 15 случаје
ва. Бележили су пет истих карактеристика које су се
јављале код свих болесника. То су: тип I преосетљиво
сти на гљивице (посредован IgE At), назална полипоза,
типичан радиографски налаз, постојање алергијског
еозинофилног муцина без инв азије гљивица у тки
во синуса и позитивна култ ура или постојање хифа у
узорку добијеном из синуса након хируршког лечења.
Дешазо и Свајн (Swain) [23] су 1997. предложили сли
чан скуп од пет критеријума, укључујући радиограф
ски доказ синузитиса, постојање алергијског муцина
(установљен хис топатолошки), позитивн у култ уру
или постојање хифа у узорку добијеном из синуса на
кон операције, изостанак инвазије гљивица у синусно
ткиво и изостанак придружених обољења, као што су
шећерна болест и имунодефицијенције.
Позитиван налаз гљивица у синусима, на култ ури,
не потврђује дијагнозу АФС, али га такође ни нега
тивна култ ура не искључује. На пример, гљивице могу
бити сапрофити у оболелим синусима [41]. Такође, ве
ома је значајно узимање узорака директно из синуса,
па резултат може варирати и због методологије узор
ковања, која до данас није јасно утврђена. Због прет
ходно наведеног, алергијски муцин је најпоузданији
показатељ АФС с обзиром на то да ни назална поли
поза, ни пос тојање гљивица у синусима нис у специ
фични само за АФС, већ и за друге облике фунгалних
риносинузитиса.
Најчешће прихваћени критеријуми за дијагноз у
АФС данас су [11]:
•м
 акроскопско и/или патохис толошко доказ ано
постојање алергијског муцина;
•п
 остојање хифа у алергијском муцину;
• х ис топатолошки изос танак гљивичне инв азије,
некрозе, гранулома и гигантских ћелија;
www.srp-arh.rs
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• друге врсте фунгалних риносинузитиса морају би
ти искључене.
Клинички критеријуми кључни за дијагнозу АФС
су [11, 12, 42, 43]:
• смањење транспарентности лумена синуса у виду
хипердензивне промене и могући прекид конти
нуитета коштаног зида синуса код насталих ком
пликација на CT снимку параназалних шупљина;
• атопијска констит уција;
• имунокомпетентне особе.
ЛАБОРАТОРИЈСКИ КРИТЕРИЈУМИ АЛЕРГИЈСКОГ
ФУНГАЛНОГ СИНУЗИТИСА
Болесници са АФС су најчешће имунокомпетентне
особ е. Од лаб ораторијских показ атеља за АФС нај
значајнији су:
1) повишен ниво укупних IgE At у серуму; и
2) повишена концент рација специфичног ант и
гљивичног IgE At (позитиван кожни prick тест и/
или позитивна антитела серолошким методама
тестирања).
Укупна IgE At у серуму су повишена код АФС, нај
чешће више од 1000 U/ml. Бележење промена нивоа
укупних IgE At се претходно користило у клиничком
праћењу клиничког тока АБПА. Према истом прин
ципу, како је запажено да се концентрација IgE At у
серуму повећава код рекурентних случајева, овај би
омаркер се користи за праћење клиничког тока АФС.
Болесници са АФС најчешће имају позитивну реак
цију на кожне тестове in vivo. Такође, позитивна вред
ност специфичних IgE At у серуму на одређене гљивич
не алергене се очекује и серолошким тестовима in vitro.
ЛЕЧЕЊЕ АЛЕРГИЈСКОГ ФУНГАЛНОГ СИНУЗИТИСА
У основи успешне терапије АФС је одговарајући хи
руршки приступ, као први корак у лечењу болесника
са АФС [11, 42, 43], али не постоје студије које се баве
посебно поређењем различитих хируршких приступа.
Аналогија између АФС и АБПА помаже у одређивању
медикаментног лечења. Оба обољења су ткивно неин
вазивна, настала услед преосетљивости на гљивице и
оба у значајној мери рецидивирају. Примарна меди
каментна терапија АБПА састоји се од примене орал
них кортикостероида након бронхоскопског уклања
ња алергијског муцина [44]. Бележење промена нивоа
укупног IgE у серуму може указати на ремисију уко
лико дође до смањења концентрације IgE, односно на
рецидив уколико се концентрација IgE повећава [44].
Антимикотици за системску употребу се не препору
чују ако нема инвазије ткива гљивицама с обзиром на
нежељена дејства ових лекова [11, 42, 44]. Досад нис у
објављене студије у којима је испитивано деловање
антимикотика примењених у виду назалних спрејева
и лаважа, али је примена лаваже сланим растворима
дала добре резултате код болесника са АФС [45], што
doi: 10.2298/SARH1310698A

указује на то да би и локална примена антимикотика у
виду спреја могла имати позитиван ефекат. Утврђено
је да алерген-специфична имунотерапија доприноси
смањењу учесталос ти рецидива АФС [43]. Још једно
посебно стање захтева обазривост када је имунотера
пија у питању, а то је заступљеност АФС истовремено
са АБПА. За разлику од АФС, гљивице у респиратор
ном тракт у болесника са АБПА се не могу хируршки
отклонити, што говори о томе да је антиген стално
прис утан. Клиничке манифестације АФС су ређе те
шке у поређењу са АБПА, а такође су и ређе опасне по
живот болесника.
ИСХОД И ПРОГНОЗА
Код болесника са АФС веров атноћа појаве рециди
ва је висока, али генерално варира од 10% до скоро
100%. Због честих рецидива, ове болеснике потребно
је надгледати током дужег периода [46]. Болесници,
без обзира на прес танак субјективних симптома, не
би треб ало да прекидају пос топерацион у терапију.
Шуберт и Гетс [11] су у својој студији описали исход
67 испитаника са АФС након хируршке интервенције.
Болесници лечени системским кортикостероидима су
поређени са испитаницима који нису примали корти
кос тероидну терапију. Годину дана после операције,
код болесника лечених оралним кортикос тер оиди
ма установљена је статис тички значајно ређа појава
поновног АФС (35%) него код испитаника који нис у
примали ову терапију (55%) [11]. Ипак, рек урентни
облици код болесника са АФС су прилично чести без
обзира на методу лечења. Гљивична и негљивична спе
цифична имунотерапија може имати значајног пози
тивног учинка у појави рецидива, али ова метода није
до краја испитана када је у питању лечење оболелих од
АФС. У студији Марпла (Marple) и сарадника [47], од
42 испитаника са АФС, након хируршке интервенци
је и примењене имунотерапије, код четири болесника
запажен је рекурентни облик АФС, што је приписано
неправилној примени имунотерапије или непотпуном
уклањању алергијског муцина из синуса.
ПРАКТИЧАН ПРИСТУП ТЕРАПИЈИ АЛЕРГИЈСКОГ
ФУНГАЛНОГ СИНУЗИТИСА
Поред клиничких налаза, CT и патохис толошки на
лази могу да усмере лекара да помисли на АФС, али
тачна дијагноз а се заснив а само на лаб ораторијској
изолацији и идентификацији узрочника, што осим
потврде АФС омогућава и одређивање осетљивос ти
гљивица на антимикотике in vitro најчешће коришће
ним техникама, као што су диск-дифузиона метода
или Е-тест [48, 49]. Због тога се развијају процед уре
за испитивање осетљивости филаментозних гљивица
in vitro, а стандардизација се врши у оквиру Америч
ког националног комитета за клиничке и лабораториј
ске стандарде (NCCLS/CLSI) и Европског комитета за
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испитивање осетљивости на антимикробна средства
(AFST-EUCAST) [50]. Након исцрпне анамнезе, кли
ничког прегледа и радиолошког испитив ања, где је
златни стандард CT параназалних синуса (коронарни
и аксиларни пресек), болесник у се узима крв за ла
бораторијско испитив ање, како би се имала у вид у
могућа придружена обољења, која би могла утицати
на лечење, поготов о на примен у оралних кортико
стероида. Код особа за које се сумња да су оболеле од
АФС обавезно се врши кожни prick тест за утврђивање
хиперсензитивнос ти тип I. Осим одређивања нивоа
укупних и специфичних IgE At у серуму, значајни су и
налаз специфичних IgG, IgM или IgA антигљивичних
At, спирометрија и рендгенски снимак плућа. Прак
тичан приступ терапији АФС је хируршко уклањање
патолошког садржаја, проширење природних отво
ра параназалних шупљина и евак уација алергијског
муцина. Сав материјал одс трањен током хируршког
захвата потребно је испитати патохистолошки и мико
лошки. У постоперационом лечењу примењују се раз
личити протоколи: давање оралних кортикостероида,
лаважа синуса сланим растворима, локална примена
кортикос тероида и антимикотика и имунотерапија.
Не пос тоји студија у којој су истовремено поређени
и праћени ефекти различитих терапијских приступа.

ЗАКЉУЧАК
Опречна мишљења око питања јасних критеријума за
дијагнозу и режима лечења болесника са АФС и даље
постоје. Иако нис у савршене, новије студије показују
да је АФС имунопатолошко обољење, а не обољење ин
фективне природе. АФС је јасно издвојен као посебан
ентитет у оквиру хроничног риносинузитиса, због чега
су неопходни специфичан приступ и диференцијална
дијагноза у односу на инвазивни фунгални синузитис.
Ово обољење је тежак медицински проблем, те је ве
ома значајно поставити тачну дијагнозу. У лечењу су
подједнако важни хируршки приступ и медикамент
на терапија. У лечењу овог обољења значајан помак је
направљен применом комбинације хируршке, медика
ментне и имунолошке терапије. Будућа истраживања
треба да дају одговор који су то имуногенетски и мо
лекуларни механизми значајни за развој АФС.
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SUMMARY
Allergic fungal sinusitis (AFS) is a chronic non-invasive disease.
Hypersensitive immune response is usually initiated by aller
gens of filamentous fungi Aspergillus, Penicillium, Cladosporium,
Fusarium, Bipolaris, Curvularia and Alternaria. AFS is a clinical
and immune analogue of the allergic bronchopulmonary as
pergillosis (ABPA) as the sinus exudate resembles that of the
bronchoalveolar lavage (BAL) in ABPA. Patients with AFS are
usually immunocompetent, atopic and males. The most com
mon symptoms are headache, fullness in the paranasal sinuses,
and difficult breathing through the nose. Clinically, there is a
chronic mucosal inflammation and histopathologic finding
shows allergic mucin and eosinophils. Specific staining met
hods, Gomori’s Methenamine Silver (GMS) or periodic acid-Schi
ff (PAS), are used for microscopic visualisation of hyphae, which
are, in addition to the isolated fungi, most reliable evidence
of AFS. Computerized tomography (CT) of paranasal sinuses
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shows the areas of hyperdensity. In cases where AFS is compli
cated by the erosion of bone tissue, discontinuation of the sinus
bone wall can be seen. Significant laboratory finding, which
correlate highly with the AFS, are high immunoglobulin E (IgE)
antibodies specific for fungi, detected by the skin prick test or
in serum. Treatment is often surgical, and after removal of the
allergic mucin, therapy involves oral and nasal corticosteroids,
immunotherapy and locally applied antimycotics (with verified
fungal etiology). During treatment, the total/specific IgE is mo
nitored – concentration increases with the development of AFS,
and decreases during the improvement process. Knowledge
of the pathophysiological mechanisms of AFS is scarce, and
represents the focus of further research in order to define an
optimal diagnostic and therapeutic approach.
Keywords: allergic fungal sinusitis; pathogenesis; clinical cha
racteristics; laboratory diagnosis
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