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Czy alergia, astma lub nadwrażliwość na 
niesteroidowe leki przeciwzapalne jest 
czynnikiem ryzyka rozwoju określonego 
fenotypu przewlekłego zapalenia zatok? 
Allergies, asthma or hypersensitivity to NSAIDs – are they 
an equally important risk factor for the development 
of a specific CRS phenotype? 
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StreSzczenie:    Wstęp: CRS jest złożoną, układową chorobą dotyczącą ponad 10% populacji. Rozróżniamy dwa główne jej fenotypy: CRSwNP 
i CRSsNP. W populacji kaukaskiej obserwuje się markery stanu zapalnego typowe dla profilu Th1 u chorych z CRSsNP, nato-
miast markery profilu Th2 i Th17 u osób z CRSwNP. Zapalenie Th2 widoczne jest w fenotypie CRSwNP ze współistniejącą 
alergią, astmą i nadwrażliwością na NLPZ.

  cele: Celem pracy była ocena, na podstawie własnego materiału, czy alergia, astma lub nadwrażliwość na NLPZ jest czynni-
kiem ryzyka rozwoju określonego fenotypu CRS. Podjęto również próbę zbadania wpływu wymienionych chorób współistnie-
jących na zaawansowanie stanu zapalnego w zatokach oraz rozległość ESS.

  Metody: W latach 2006–2015 przeprowadzono ESS u 2217 pacjentów z różnym fenotypem CRS. Analizie poddano grupę cho-
rych obciążonych: alergią, astmą oskrzelową i nadwrażliwością na NLPZ. 

  Wyniki: Na podstawie regresji logistycznej stwierdzono, że wśród chorób współistniejących tylko astma (p < 0,0001) i nad-
wrażliwość na NLPZ (p = 0,0007) znacząco oddziałują na występowanie fenotypu z polipami, podczas gdy wpływ alergii jest 
statystycznie nieistotny (p = 0,1909). Zależność między rodzajem ESS a fenotypem CRS jest istotna statystycznie (p < 0,0001).

  Wnioski: Astma oskrzelowa i nadwrażliwość na NLPZ, w odróżnieniu od alergii, mają statystycznie istotny wpływ na wystę-
powanie fenotypu CRSwNP. Oddziaływanie alergii, astmy i nadwrażliwości na fenotyp zaobserwowano w grupie pacjentów 
poddanych najrozleglejszej operacji (ESS 4).

SłoWa kluczoWe:  alergia, astma, chirurgiczne operacje nosa, nadwrażliwość, zapalenie zatok

abStract:   introduction: CRS is a complex systemic disease affecting more than 10% of the population. There are two main types of CRS 
phenotypes: CRSwNP and CRSsNP. In the Caucasian population, the prevalence of inflammation markers typical of the Th1 
profile is observed in CRSsNP, whereas Th2 and Th17 in CRSwNP. Th2 inflammation is observed in the CRSwNP phenotype 
with concomitant allergies, asthma or hypersensitivity to NSAIDs. 

  objectives: The aim of the study was to evaluate, based on the authors’ own material, whether allergies, asthma or hypersensi-
tivity to NSAIDs were a risk factor for the development of a specific CRS phenotype. An attempt was also made to investigate the 
influence of comorbidities on the extent of sinus endoscopic procedures, which depended on the severity of inflammation.

Wkład autorów:
a – Projekt badań
b – Zbieranie danych
c – Analiza statystyczna
D – Interpretacja danych
e – Przygotowanie manuskryptu
F – Analiza literatury
G – Zbieranie funduszy
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Wykaz SkrótóW

AERD – choroba układu oddechowego zaostrzana przez aspirynę 
AFRS – alergiczne grzybicze zapalenie zatok 
CF – mukowiscydoza 
CRS – przewlekłe zapalenie zatok 
CRSsNP – przewlekłe zapalenie zatok bez polipów 
CRSwNP – przewlekłe zapalenie zatok z polipami 
DCs – komórki dendryczne 
EAACI – Europejska Akademia Alergologii i Immunologii Klinicznej 
ECP – kationowe białko eozynofilowe 
EFRS – eozynofilowe grzybicze zapalenie zatok 
ESS – operacja endoskopowa zatok 
GINA – Światowa Inicjatywa Zwalczania Astmy 
ICS – kortykosteroidy wziewne 
LABA – długo działający antagoniści receptora 
beta-adrenergicznego 
NERD – choroba układu oddechowego zaostrzana przez NLPZ 
NLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne 
OR – iloraz szans 
pDCs – plazmacytoidalne komórki dendrytyczne 
SABA – krótko działający antagoniści receptora 
beta-adrenergicznego

WProWaDzenie

CRS jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób prze-
wlekłych na świecie. W Europie obejmuje ona 10,9% populacji 
[1], a w Stanach Zjednoczonych – 12,5% [2]. Przewlekłe zapal-
nie zatok jest złożoną, układową chorobą. Klinicznie, w oparciu 
o badanie endoskopowe, rozróżniamy dwa główne jej fenotypy: 
CRSwNP i CRSsNP. 

Wyróżnione klinicznie fenotypy nie odzwierciedlają profilu cy-
tokin biorących udział w procesie zapalnym. Tomassen i wsp. [3] 
zdefiniowali endotypy CRS jako „podtypy chorób o unikalnym pa-
tomechanizmie, różniące się funkcjonalnie i patologicznie od in-
nych poprzez zaangażowanie określonej cząsteczki lub komórki”. 
W CRS biorą udział cytokiny związane z nakładającymi się typami 
zapalenia, zależnymi od rodzaju limfocytów pomocniczych: Th1, 
Th2 i Th17. W populacji kaukaskiej częstość występowania mar-
kerów stanu zapalnego typowych dla profilu Th1 obserwuje się 
w CRSsNP, natomiast Th2 i Th17 w CRSwNP. Zapalenie Th2 z wy-

soką przewagą Interleukiny-5 (IL-5), powodujące wtórną eozyno-
filię tkankową, obserwuje się w fenotypie CRSwNP ze współistnie-
jącą astmą. Eozynofilowe zapalenie zatok widoczne jest również 
u pacjentów z chorobami układu oddechowego, spowodowany-
mi alergią IgE-zależną lub nadwrażliwością na NLPZ [4], EFRS 
i AFRS [2]. CRSwNP z przewagą zapalenia neutrofilowego (typ 
Th1) występuje w przypadku zaburzeń drożności kompleksu uj-
ściowo-przewodowego na skutek: wrodzonych deformacji anato-
micznych, przewlekłego (alergicznego lub niealergicznego) zapale-
nia śluzówki nosa oraz w CF czy pierwotnej dyskinezie rzęsek [4].

Celem pracy było zbadanie czy choroby współistniejące, którym 
towarzyszy stan zapalny z dominującą rolą eozynofilii, takie jak: 
alergia, astma lub nadwrażliwość na NLPZ, są równie ważnymi 
czynnikami ryzyka rozwoju określonego fenotypu CRS. U osób 
rasy białej w polipach występują głównie nacieki eozynofilowe, 
co sugeruje wspólny patomechanizm zapalenia górnych i dolnych 
dróg oddechowych. W istniejącej literaturze można znaleźć do-
niesienia sugerujące wpływ astmy, alergii IgE-zależnej i NERD na 
nasilenie CRSwNP oraz rozległość i częstotliwość reoperacji zatok 
[6–10]. Postanowiono sprawdzić, w oparciu o własny materiał, czy 
te współistniejące choroby mają wpływ na stopień zmian zapalnych 
w zatokach, a w konsekwencji na rozległość operacji endoskopowej.

Autorzy niniejszej pracy przeprowadzili retrospektywną analizę 
wszystkich pacjentów (tylko 1% osób spełniających opisane poni-
żej kryterium wykluczenia nie zostało ujętych w analizie) przyję-
tych na oddział, zakwalifikowanych i operowanych z powodu CRS 
w latach 2006–2015. Uwzględniono: dane demograficzne, feno-
typ choroby i choroby współistniejące, takie jak: alergia, astma 
i nadwrażliwość na NLPZ, a także rozległość ESS. Oceniono zwią-
zek między fenotypami CRS a wyżej wymienionymi chorobami.

Materiał i MetoDy

Badana populacja

W latach 2006–2015 ESS przeprowadzono u 2217 pacjentów 
w wieku powyżej 18 lat z CRSsNP lub CRSwNP. Grupa badana 
składała się z 1021 kobiet (46,05% wszystkich pacjentów) i 1196 
mężczyzn (53,95% wszystkich pacjentów). Średni wiek kobiet wy-
nosił 48,03 ± 13,41, a mężczyzn – 46,91 ± 14,55. Wszyscy chorzy 
należeli do rasy kaukaskiej.

  Methods: In the years 2006–2015, ESS was performed on 2217 patients with different CRS phenotypes. Patients with an allergy, 
bronchial asthma and hypersensitivity to NSAIDs were subjected to analysis.

  results: Based on logistic regression, it was found that among the mentioned comorbidities, only asthma (P < 0.0001) and 
hypersensitivity to NSAIDs (P = 0.0007) significantly affect the occurrence of the phenotype with polyps, whereas the impact 
of allergies is statistically insignificant (P = 0.1909). The relationship between the type of ESS and CRS phenotypes is statisti-
cally significant (P < 0.0001).

  conclusions: Bronchial asthma and hypersensitivity to NSAIDs have a statistically significant effect on the occurrence of the 
CRSwNP phenotype. This effect was not observed in allergies. The impact of allergies, asthma and hypersensitivity on the 
phenotype was observed in the group of patients subjected to the most extensive surgery (ESS 4).

keyWorDS:  allergy, asthma, hypersensitivity, nasal surgical procedures, sinusitis 
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lifikowani do swoistej immunoterapii alergenowej. Założono, że 
pozytywny wynik testu, bez objawów klinicznych, nie kwalifikował 
pacjentów do grupy z alergiami. Osoby z objawami klinicznymi 
i dodatnimi wynikami testu na alergeny sezonowe operowano poza 
sezonem pylenia. Pacjenci z reakcjami alergicznymi występującymi 
w innych mechanizmach immunologicznych (alergie niezależne 
od IgE) nie byli tutaj zaliczani.

Druga grupa obejmowała chorych z nadwrażliwością na NLPZ. 
AERD to „złożony zespół charakteryzujący się leżącym u podstaw 
zapaleniem dróg oddechowych, w którym pacjenci doświadczają 
astmy w wieku dorosłym, polipowatości nosa/przewlekłego za-
palenia błony śluzowej nosa i nadwrażliwości na aspirynę/nie-
steroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)”[12]. Autorzy przyjęli 
termin „nadwrażliwość na NLPZ”, który jest zdefiniowany przez 

Rozległość operacji

Rozległość endoskopowej operacji zatok określano jako typy 1–4:

•	 typ pierwszy – usunięcie wyrostka haczykowatego 
i poszerzenie ujścia zatoki szczękowej (antrostomia 
z uncinektomią);

•	 typ drugi – otwarcie przednich lub przednich i tylnych 
komórek sitowych (przednia lub przednia i tylna 
etmoidektomia);

•	 trzeci typ polega na otwarciu zatoki czołowej (z lub bez 
antroetmoidektomii); 

•	 czwarty typ polega na otwarciu zatoki klinowej 
(operowanej razem z innymi zatokami lub też nie);

•	 autorzy przyjęli powyższy opis typów ESS w celu 
pogrupowania wykonanych zabiegów. Operacje 
przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym z podciśnieniem.

 
Kryteria włączenia
Pacjenci, którzy zgłaszali niedrożność nosa, ściekanie wydzieli-
ny lub co najmniej jeden z pozostałych objawów, takich jak upo-
śledzenie węchu lub ból twarzy trwający ponad 12 tygodni bez 
całkowitego ustąpienia po zastosowaniu optymalnego leczenia, 
zostali zakwalifikowani do operacji zgodnie z wytycznymi EPOS 
2012 [11]. W przypadku 504 pacjentów (22,73% całkowitej licz-
by osób) były to reoperacje jamy nosowej i zatok, dla pozostałych 
1713 (77,27%) – pierwsze operacje. Fenotypy CRS zidentyfikowano 
podczas endoskopii nosa. Wielkość polipów w obrębie jamy nosa 
została oceniona według skali Lund-Kennedy’ego.

U każdego pacjenta wykonano tomografię zatok, na podstawie 
której oszacowano nasilenie zmian zapalnych w skali Lund-Mac-
kay’a [stopień zacienienia w zatokach szczękowych, przednich 
i tylnych sitowych, czołowych oraz klinowych, a także niedrożność 
kompleksów ujściowo-przewodowych oceniano (po obu stronach) 
w skali 0–2 – maksymalnie 24 punkty], a następnie zaplanowano 
rozległość ESS. Osoby przyjęte do oddziału w celu wykonania ope-
racji endoskopowej były zdiagnozowane i leczone ambulatoryjnie 
z powodu CRS i związanych z nim chorób, takich jak: alergia, ast-
ma oskrzelowa i nadwrażliwość na NLPZ. Tab. I. pokazuje liczbę 
pacjentów w odniesieniu do chorób współistniejących. Chorych 
przydzielono do trzech grup, w zależności od chorób współistnie-
jących. Jednakże jeden pacjent mógł należeć do jednej, dwóch lub 
wszystkich trzech grup.

Pierwsza grupa obejmowała pacjentów z alergią IgE-zależną na 
alergeny sezonowe (drzew, traw, chwastów) oraz całoroczne (roz-
tocza i zarodniki pleśni, alergeny kota i psa). Chorzy mieli reakcje 
alergiczne na jeden lub kilka różnych alergenów. Badane alergeny 
sezonowe oraz zarodniki grzybów pleśniowych były charaktery-
styczne dla klimatu umiarkowanego Europy Środkowej. Ta grupa 
obejmowała pacjentów zgłaszających objawy kliniczne spowodo-
wane przez alergeny. Alergie były potwierdzone za pomocą testu 
skórnego lub obecności specyficznych przeciwciał IgE w surowi-
cy. Badania zostały przeprowadzone ambulatoryjnie i skorelowane 
z objawami klinicznymi. Chorzy byli pod stałą opieką alergologa, 
który zastosował leczenie zachowawcze. Niektórzy zostali zakwa-

tab. i.   Liczba pacjentów w odniesieniu do chorób współistniejących.

choroba WSPółiStniejąca DiaGnoza
razeM

alerGia alerGia aStMa crSWnP crSSnP

– – – 539 957 1496 1496

+ + – 62 99 161

– – – 35 48 83

– – + 140 84 224

+ + – 8 3 11 721

+ + + 50 24 74

– – + 104 32 136

+ + + 25 7 32

Σ+ = 278 Σ+ = 278 Σ+ = 466 Σ = 963 Σ = 1254 Σ = 2217

„+” oznacza występowanie danej choroby, „–” oznacza brak danej choroby, np. w drugim 
rzędzie tabeli, gdzie „+” znajduje się tylko w kolumnie alergii, 161 osób ze wszystkich 2217 
pacjentów miało alergię bez współistniejącej nadwrażliwości (–) lub astmy (–); spośród 161 
pacjentów 62 miało CRSwNP, pozostali pacjenci (99) – CRSsNP; 721 z 2217 pacjentów miało co 
najmniej jedną chorobę współistniejącą, a 32 pacjentów miało wszystkie trzy.

tab. ii.  Związek między chorobami współistniejącymi a diagnozą. 

DiaGnoza 
choroba WSPółiStniejąca

WSzyScy Pacjenci n = 2217

crSWnP
nWP = 963 
(43,44% z n)

crSSnP
nnP = 1254
(56,54% z n)

Wartość P

współistniejąca

Tak 
(278 pacjentów) 
12,54% z n

52,16% 47,84%

p = 0.0017 *
Nie  
(1939 pacjentów) 
87.46% z n

42,19% 57,81%

Nadwrażliwość

Tak  
(262 pacjentów) 
11,82% z n

65,65% 34,35%

p < 0.0001
Nie  
(1955 pacjentów) 
88,18% z n

40,46% 59,54%

Astma

Tak  
(466 pacjentów) 
21,02% z n

68,45% 31,55%

p < 0.0001
Nie  
(1751 pacjentów) 
78,98% z n

36,78% 63,22%

* p < 0.01, wartości p uzyskane z testu Chi-kwadrat, który sprawdza czy istnieje związek 
między występowaniem określonej choroby współistniejącej a fenotypem CRS.
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przyjęciem do szpitala, ze źle kontrolowaną astmą oskrzelową, 
udokumentowanymi alergiami IgE-zależnymi na pyłki traw, drzew 
lub chwastów aktualnie obecnych w środowisku, upośledzoną od-
pornością, mukowiscydozą oraz z nowotworami zatok rozpozna-
nymi w badaniu histopatologicznym materiału pobranego z zatok.

Analiza statystyczna
Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Stati-
stica 12.5. Została ona podzielona na dwie części. Najpierw osobno 
badano (analiza jednowymiarowa, każda choroba współistniejąca 
– zmienna dychotomiczna – została potraktowana w analizie jako 
pojedynczy predyktor jakościowy) wpływ każdej choroby współist-
niejącej (alergia, astma lub nadwrażliwość na NLPZ) na fenotypy 
CRS. W ten sposób wydzielono 3 grupy, zgodnie z opisem podanym 
w „Kryteriach włączenia” i w każdej z nich analizowano indywidu-
alnie związek pomiędzy fenotypem a poszczególnym schorzeniem. 
Tę samą analizę przeprowadzono również po podzieleniu każdej 
z trzech grup na podgrupy, w zależności od rozległości operacji. 
W tym celu zastosowano test Chi-kwadrat. W uzasadnionych przy-
padkach użyto tekstu Chi-kwadrat z odpowiednią poprawką. 

W drugim etapie zbadano, które z trzech chorób współistnieją-
cych (trzy jakościowe predyktory w analizie) wpływają na fenotypy. 
W tym celu przeprowadzono analizę wielowymiarową opartą na 
regresji logistycznej (logit). Jako miarę wpływu zastosowano OR.

Wyniki

W grupie badanej liczącej 2217 osób było 1254 pacjentów z CRS-
sNP (56,56% wszystkich badanych) i 963 z CRSwNP (43,44%). 
Grupa z CRSsNP składała się z 616 kobiet i 638 mężczyzn. Fe-
notyp CRSwNP wystąpił u 405 kobiet i 558 mężczyzn. Związek 
między diagnozą a płcią jest statystycznie istotny (p = 0,0009). 
Kobiety częściej niż mężczyźni cierpiały na CRSsNP – 60,33% 
(616 na 1021 kobiet). U 53,34% mężczyzn (638 z 1196) zdia-
gnozowano CRSsNP, a polipy u 46,66%. Jednak wpływ płci na 
występowanie określonego fenotypu nie został uwzględniony 
w dalszej analizie.

EAACI jako obiektywnie powtarzalne objawy, które są spowo-
dowane przez ekspozycję na określony bodziec w dawce tolero-
wanej przez inne osoby. Objawy kliniczne dotyczą błon śluzo-
wych układu oddechowego i pokarmowego oraz skóry i mogą 
być indukowane nie tylko przez aspirynę, ale także przez jeden 
lub więcej NLPZ [13].

U badanych, którzy zgłaszali nadwrażliwość na aspirynę i inne 
NLPZ, po zażyciu leków występowały: ataki duszności, surowicza 
wydzielina z jamy nosa/obrzęk błony śluzowej nosa lub ostra po-
krzywka. Nie przeprowadzono prowokacji z aspiryną u pacjentów 
po przyjęciu na oddział. Kluczową rolę odegrał wywiad medyczny, 
opisujący objawy wynikające z przyjmowania leku/ów. Informa-
cje o niespodziewanych objawach po zażyciu NLPZ zostały prze-
kazane podczas wywiadu lekarskiego, a nie za pomocą kwestio-
nariusza. Nie wszyscy pacjenci z nadwrażliwością na NLPZ mieli 
astmę; niektórzy zgłaszali także alergię IgE-zależną.

Trzecia grupa obejmowała pacjentów z astmą oskrzelową zdiagno-
zowaną w warunkach ambulatoryjnych. Według GINA [14], astma 
jest heterogenną chorobą określaną podczas wywiadu medycz-
nego, której towarzyszą objawy oddechowe, takie jak: świszczący 
oddech, duszność, ucisk w klatce piersiowej i kaszel, różniące się 
w czasie i pod względem nasilenia, oraz zmienna niedrożność 
dróg oddechowych. Pacjenci ze współistniejącą astmą, w zależ-
ności od jej nasilenia (lekka, umiarkowana, ciężka), przyjmowali: 
SABA, ICS w połączeniu lub nie z LABA i/lub leki przeciwleu-
kotrienowe. Specjalistyczne leczenie było prowadzone ambula-
toryjnie. Aktualny (ostatnie 4 tygodnie przed leczeniem chirur-
gicznym) poziom kontroli astmy (dobry, częściowy lub zły) był 
istotny dla autorów. Astmę uznano za dobrze kontrolowaną, gdy 
pacjent nie zgłaszał żadnych objawów nocnych, dzienne objawy 
występowały rzadziej niż dwa razy w tygodniu, SABA stosowa-
no rzadziej niż dwa razy w tygodniu i choroba nie miała wpływu 
na codzienne czynności.

Kryteria wykluczenia
Z badania wykluczeni zostali pacjenci: w wieku poniżej 18 lat, z za-
ostrzeniem zapalenia zatok trwającym mniej niż 4 tygodnie przed 

tab. iii.   Rozkład liczby pacjentów w zależności od diagnozy, rozległości operacji i chorób współistniejących. 

choroba WSPółiStniejąca rozleGłość oPeracji

eSS 1 eSS 2 eSS 3 eSS 4

alerGia naDWrażliWość aStMa DiaGnoza DiaGnoza DiaGnoza DiaGnoza

crSWnP crSSnP crSWnP crSSnP crSWnP crSSnP crSWnP crSSnP

– – – 114 545 198 227 12 16 215 169

+ – – 10 56 23 24 –––– 1 29 18

– + – 9 26 16 13 1 1 9 8

– – + 23 44 44 21 6 1 67 18

+ + – 1 1 1 –––– –––– 1 6 1

+ – + 5 11 16 7 2 –––– 27 6

– + + 12 6 40 13 –––– –––– 52 13

+ + + –––– –––– 8 3 1 –––– 16 4

razem 174 689 346 308 22 20 421 237

“+” oznacza występowanie danej choroby, „– “oznacza brak danej choroby.
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ESS 1 – fenotyp CRS a choroby współistniejące

W grupie ESS 1 nie ma statystycznie istotnego związku między fe-
notypem a występowaniem alergii (p = 0,7887). Pacjenci z alergią 
stanowili 19,05% w grupie z polipami i 80,95% w grupie bez po-
lipów. Rozkład był podobny w grupie bez alergii – 20,28% miało 
CRSwNP, a pozostałe 79.72% miało CRSsNP.

W przypadku pacjentów z nadwrażliwością związek między jej 
występowaniem a diagnozą jest statystycznie istotny (p = 0,0001). 
Wśród osób z nadwrażliwością u 40% zdiagnozowano CRSwNP, 
a w grupie bez nadwrażliwości tylko 18,82% miało polipy.

W grupie badanych z astmą związek między jej występowaniem 
a fenotypem jest również istotny statystycznie (p < 0,0001). 
U 39,60% pacjentów z astmą zdiagnozowano CRSwNP, natomiast 
82,4% pacjentów bez astmy miało CRSsNP.

ESS 2 – fenotyp CRS a choroby współistniejące 
W grupie ESS 2 również nie ma statystycznie istotnego związku 
między występowaniem alergii a fenotypem. W grupie 82 pacjen-
tów z alergią u 58,54% zdiagnozowano CRSwNP. Osoby bez aler-
gii, u których zdiagnozowano CRSwNP, stanowili podobny odse-
tek, tj. 52,10% z 572.

Zależność między występowaniem nadwrażliwości a fenotypem 
jest istotna statystycznie (p = 0,0006). Spośród 94 pacjentów z nad-
wrażliwością 69,15% miało fenotyp CRSwNP, podczas gdy w gru-
pie 560 pacjentów bez nadwrażliwości było to 50,18% (CRSwNP).

Istotny jest również związek między występowaniem astmy a fe-
notypem (p < 0,0001). Spośród 152 badanych z astmą u 71,05% 
występował fenotyp z polipami, podczas gdy w grupie 502 osób 
bez astmy u 52,59% występował fenotyp bez polipów.

ESS 3 – fenotyp CRS a choroby współistniejące 
W grupie ESS 3, składającej się z 42 pacjentów, tylko 5 miało aler-
gię, 4 – nadwrażliwość i 10 – astmę. Ze względu na dużą dyspro-
porcję w liczbie osób w stosunku do innych rodzajów ESS, porów-
nano tylko istotne frakcje w grupie ESS 3.

W grupie 37 pacjentów bez alergii 19 (51.35%) miało feno-
typ CRSwNP. 3 pacjentów z alergią (60%) miało ten sam fenotyp. 
W przypadku 4 pacjentów z nadwrażliwością połowa z nich mia-
ła fenotyp CRSwNP. W grupie pozostałych 38 bez nadwrażliwości 
18 (47,37%) miało fenotyp CRSsNP. Z 10 osób z astmą, u 9 zdiagnozo-
wano CRSwNP, a w grupie 32 osób bez astmy – 59,38% miało CRSsNP.

Alergia a fenotyp CRS 

Spośród wszystkich 2217 pacjentów, 278 (12,54% wszystkich le-
czonych osób) miało alergię (Tab. II.). Wśród badanych z alergią, 
145 (52,16% z 278) miało CRSwNP. Pozostałe 133 (47,84% z 278) 
– CRSsNP. U 1121 (57,81% z 1939 pacjentów bez alergii) zdia-
gnozowano CRSsNP. Zależność między występowaniem alergii 
a diagnozą jest istotna statystycznie (p = 0,0017) (Tab. II.). Na tym 
etapie występowanie fenotypu z polipami wydaje się być związa-
ne z obecnością alergii.

NLPZ a fenotyp CRS
Nadwrażliwość na NLPZ występowała w 262 przypadkach (11,82% 
wszystkich 2217 operowanych pacjentów) (Tab. II.). Wśród pacjen-
tów z nadwrażliwością na NLPZ 172 (65,65%) miało polipy, a 90 
(34,35%) nie. Ze wszystkich 963 pacjentów z CRSwNP 172 (17,86%) 
zgłosiło nadwrażliwość. W grupie bez polipów, która obejmowała 
1254 osób, tylko 90 (7,18%) zgłosiło nadwrażliwość. Występowanie 
nadwrażliwości wiąże się z obecnością polipów (p < 0,0001) (Tab. II.).

Astma a fenotyp CRS
Astma oskrzelowa występowała u 466 pacjentów (21,02% z 2217). 
W grupie badanych z astmą oskrzelową 319 (68,45%) miało poli-
py, natomiast u 147 (31,55%) polipy nie występowały. Spośród 963 
osób z CRSwNP 33,13% cierpiało na astmę oskrzelową. Związek 
między występowaniem astmy oskrzelowej a diagnozą jest staty-
stycznie istotny (p < 0,0001) (Tab. II.). Astma występuje częściej 
w grupie z polipami.

Typ ESS, fenotyp CRS a choroby współistniejące
W tej części pracy postanowiono sprawdzić, czy powyższe relacje 
miały podobny charakter w grupach podzielonych ze względu na 
rozległość operacji. W tym celu całą grupę badaną podzielono ze 
względu na typ ESS, uzyskując cztery niezależnie analizowane grupy. 

Spośród wszystkich 2217 przypadków grupa ESS 1 była najlicz-
niejsza (863; 38.93% wszystkich leczonych pacjentów), natomiast 
grupa ESS 3 najmniej liczna (42; 1,89% z 2217). W pozostałych gru-
pach, a mianowicie ESS 2 i ESS 4, liczebność była porównywalna 
i wynosiła odpowiednio: 654 (29,50%) i 658 (29,68%) (Tab. III.).

Zależność między ESS a fenotypem jest istotna statystycznie 
(p < 0,0001). W grupie CRSsNP, ESS 1 stanowił ponad połowę 
wszystkich przypadków (54,94%); pozostałe typy – 2, 3 i 4 – sta-
nowiły odpowiednio: 24,56%, 1,59% i 18,9%. W grupie CRSwNP 
najczęściej występował ESS 4 (43,72%), a pozostałe typy 1, 2 i 3 
stanowiły odpowiednio: 18,07%, 35,93% i 2,28%. W grupie ESS 1 
dominowały głównie przypadki bez polipów (79,84% wszystkich 
osób z ESS 1), natomiast w pozostałych grupach ESS – przypad-
ki z polipami: 52,91% (ESS 2), 52,38% (ESS 3) i 63,98% (ESS 4).

Aby ocenić związek między rodzajem fenotypu a chorobami współ-
istniejącymi w zależności od rozległości operacji, analizowano go 
indywidualnie w każdej grupie ESS. Odpowiednie wartości p po-
dano w Tab. IV.

tab. iV.   Zależność między poszczególnymi chorobami współistniejącymi 
a fenotypami dla konkretnego typu ESS.

eSS 1 eSS 2 eSS 3 eSS 4

Fenotyp a alergia p = 0,7887 p = 0,2747 --------------- p = 0,0358

Fenotyp a 
nadwrażliwość  

p = 0,0001 p = 0,0006 --------------- p = 0,0038

Fenotyp a astma p < 0,0001 p < 0,0001 --------------- p < 0,0001
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wydzielina. Innymi oznakami mogą być: ból w obrębie twarzy, 
pogorszenie albo utrata węchu lub oba jednocześnie. Autorzy ni-
niejszej pracy ograniczyli swoje obserwacje do dwóch fenotypów 
CRS, wyróżnionych na podstawie badania endoskopowego nosa. 
W badanej grupie 2217 pacjentów było 56,56% (1254) przypadków 
z CRSsNP i 43,44% (963) z CRSwNP. Badanie wykazało, że CRS-
sNP występuje częściej u kobiet (616 z 1021 kobiet, 60,33%) niż 
u mężczyzn (638 z 1196 mężczyzn, 53,34%). Jednak większy odse-
tek mężczyzn (558 z 1196, 46,66%) niż kobiet (405 z 1021, 39,67%) 
miał fenotyp CRSwNP. Podobnej obserwacji dokonał Tan [15], który 
przedstawił wyniki retrospektywnych obserwacji 444 680 pacjen-
tów podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2001–2010. CRSwNP 
zdiagnozowano u 595 osób, a CRSsNP u 7523, CRSwNP wystę-
powało częściej u mężczyzn (54,5%), a CRSsNP u kobiet (58,2%).

Należy pamiętać, że istnieją także inne fenotypy. Klinicznie CRS 
można podzielić według: stopnia jego nasilenia (łagodne, umiarko-
wane i ciężkie), czasu trwania stanu zapalnego (ostre i przewlekłe), 
koloru wydzieliny, zależnie od tego, czy reaguje na konwencjonalną 
terapię, od stopnia kontroli choroby (w pełni kontrolowane, czę-
ściowo kontrolowane i niekontrolowane zapalenie) [16]. Niektó-
re podtypy CRS, takie jak: mukowiscydoza, pierwotna dyskineza 
rzęsek, polipy antrochoanalne i choroby grzybicze (alergiczne 
i inwazyjne), choroby ogólnoustrojowe lub upośledzona odpor-
ność, nie są wymienione w wytycznych opartych na dowodach, 
ponieważ ich leczenie nie różni się znacząco od innych fenotypów 
zapalenia zatok [6, 16]. Fenotypy określane badaniem klinicznym 
nie zapewniają pełnego wglądu we wszystkie leżące u podstaw ko-
mórkowe i molekularne mechanizmy patofizjologiczne CRS. Ta 
heterogeniczność potwierdza koncepcję, że CRS składa się z wie-
lu endotypów biologicznych, które mogą być opisane w oparciu 
o odpowiednie biomarkery [16]. Endotyp zapalenia z przewagą 
IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 jest związany z limfocytami typu Th2. Te 
interleukiny wpływają na wzrost i proliferację limfocytów B [17], 
natomiast pod wpływem IL-5 zapalenie eozynofilowe rozwija się 
w obrębie błony śluzowej zatok, zwykle o znacznym nasileniu.

Podobny mechanizm zapalenia obserwowano w astmie oskrzelowej 
niezależnie od jego fenotypu [18]. Autorzy wykazali, na podstawie 
własnego materiału, że astma i nadwrażliwość na NLPZ wpływają 
na rozwój fenotypu CRSwNP, który u osób rasy białej występuje 
z przewagą mediatorów Th2 i eozynofilii. Poziom ECP w materiale 
z wyrostków haczykowatych pacjentów z CRSwNP, badany przez 
Weibmana [19], był wyższy u pacjentów z astmą i AERD, czego 
nie stwierdzono w przypadku współistniejących alergii. Potwier-
dza to obserwacje autorów niniejszej pracy, że astma i nadwrażli-
wość na NLPZ wpływają na fenotyp CRS.

Badanie autorstwa Tana, którego celem było zaobserwowanie, ja-
kie dodatkowe dolegliwości występują częściej u pacjentów z CRS, 
wykazało również, że astma była najsilniej związana z fenotypem 
CRSwNP, podczas gdy ostre zapalenie zatok, zapalenie ucha środko-
wego, zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli były związane ze zdiagno-
zowanym CRSsNP. Dodatkowo, alergiczny nieżyt nosa występował 
w podobnym odsetku przypadków w obu fenotypach zapalenia zatok. 

CRSwNP jest chorobą zapalną jamy nosowej i zatok przynoso-
wych o nieznanej przyczynie i często towarzyszy chorobom ukła-

ESS 4 – fenotyp CRS a choroby współistniejące 

W grupie ESS 4 istotny jest związek między fenotypem a wystę-
powaniem alergii (p = 0,0358). W grupie 107 pacjentów z alergią 
72,9% miało CRSwNP, natomiast w grupie 551 pacjentów bez aler-
gii ten sam fenotyp (CRSwNP) miało 62,25%. Stwierdzono zatem, 
że wpływ alergii na fenotyp z polipami jest znaczący tylko w gru-
pie poddanej najrozleglejszej operacji.

Występowanie fenotypu z polipami zależy zasadniczo od obec-
ności nadwrażliwości (p = 0,0038). Spośród 109 osób z nadwraż-
liwością 76,15% miało CRSwNP, podczas gdy wśród 549 osób bez 
nadwrażliwości było to 61,57%.

Fenotyp jest znacząco zależny od współistnienia astmy (p < 0,0001). 
Spośród 203 pacjentów z astmą 79,8% miało CRSwNP. 59,92% 
z 455 pacjentów bez astmy miało ten sam fenotyp.

Analiza wielowymiarowa (regresja logistyczna)
Poprzednia jednowymiarowa analiza umożliwiła autorom oce-
nę wpływu każdej z trzech chorób współistniejących na fenotyp, 
niezależnie od pozostałych dwóch. W celu dalszego oszacowania 
wpływu chorób współistniejących (trzech predyktorów jednocze-
śnie) na występowanie określonego fenotypu zapalnego zbudowa-
no model logistyczny, w którym alergia, astma i nadwrażliwość 
zostały uwzględnione jako predyktory. Spośród wybranych pre-
dyktorów tylko astma i nadwrażliwość były statystycznie istotne, 
odpowiednio p < 0,0001 i p = 0,0007. Występowanie alergii jest 
statystycznie nieistotne w tym modelu (p = 0,1909). Uzyskane rów-
nanie regresji logistycznej ma następującą postać: 

logit P = 1.15 x asthma + 0,51 x intolerance – 0,59 (1)

Na podstawie punktu przecięcia można stwierdzić, że prawdopo-
dobieństwo wystąpienia fenotypu CRSwNP w grupie pacjentów, 
u których nie pojawiła się żadna z analizowanych chorób współ-
istniejących, wynosi 0,55. Zgodnie z uzyskanym modelem, 64,55% 
przypadków jest poprawnie sklasyfikowanych, co wskazuje na śred-
nią jakość klasyfikacji. Prognoza braku stanu zapalnego z polipami 
jest wysoka, ponieważ wynosi 88%. Jednak współistnienie astmy 
i nadwrażliwości nie jest wystarczające, aby przewidzieć wystąpienie 
stanu zapalnego z polipami (prognoza wynosi tylko 34%). Interpreta-
cja obliczonych OR pozwala stwierdzić, że możliwość wystąpienia fe-
notypu CRSwNP w grupie osób z astmą jest ponad 3 razy większa niż 
w grupie bez rozpoznanej astmy (OR = 3,16). U osób z nadwrażliwo-
ścią na NLPZ istnieje o 70% większe prawdopodobieństwo (OR = 1,67) 
rozwoju zapalenia z polipami niż u tych bez nadwrażliwości. Jednak 
w przypadku alergii OR wynosi tylko 1,19, więc prawdopodobieństwo 
wystąpienia fenotypu CRSwNP w grupie osób z alergią jest nieco wyż-
sze (o około 20%) niż w grupie osób bez alergii.

DySkuSja

Zapalenie zatok jest definiowane jako zapalenie nosa i zatok przy-
nosowych, charakteryzujące się dwoma lub więcej objawami, 
z których jednym powinno być ograniczenie drożności nosa lub 
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nie wpływały znacząco na stopień kontroli CRS, ponieważ odsetek 
osób w trzech kategoriach kontroli nie różnił się między CRSwNP 
i CRSsNP [34]. CRSwNP z towarzyszącą astmą charakteryzuje się 
starszym wiekiem, dłużej trwającym ograniczeniem drożności nosa, 
gorszym wynikiem w tomografii komputerowej zatok i endoskopii 
nosa oraz częstszym występowaniem reoperacji nosa i zatok. Jest to 
szczególnie prawdziwe w przypadku fenotypu CRSwNP z nadwraż-
liwością na NLPZ [20, 24]. Podczas 12-letnich obserwacji Bachert 
[6] wykazał, że 80% pacjentów z CRSwNP miało nawrót polipów, 
a około 37% wymagało ponownej operacji. Dotyczyło to głównie 
pacjentów z zapaleniem eozynofilowym i AERD [5, 6].

W badanym materiale ESS 1 najczęściej wykonywano w fenotypie 
CRSsNP, podczas gdy fenotyp CRSwNP wymagał rozległej operacji 
polegającej na otwarciu wszystkich zatok, mianowicie: ESS 4 (spo-
radycznie ograniczała się tylko do otwarcia zatoki klinowej) lub ESS 
3. Potrzebę ponownej operacji (ESS 3 i 4) potwierdzili autorzy, któ-
rzy stwierdzili wyższy wynik tomografii komputerowej według skali 
Lund-MacKay’a i wyższy wynik endoskopii według skali Lund-Ken-
nedy’ego w CRSwNP, szczególnie u pacjentów z atopią i nadwraż-
liwością na NLPZ [7]. Noon [35] porównał spostrzeżenia autorów 
z Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej, podkreślając lepsze wyniki 
pooperacyjne u pacjentów z CRSwNP, którzy przeszli rozległą ope-
rację, szczególnie gdy cierpieli na astmę i AERD. Należy pamiętać, 
że oprócz astmy i nadwrażliwości towarzyszącej CRSwNP, lepsze 
wyniki pooperacyjne uzyskuje się wykonując rozległą ESS również 
w innych, nie tylko nowotworowych, chorobach zatok [36]. Poziom 
IgE w surowicy u pacjentów z alergią jest czynnikiem stymulującym 
częstsze leczenie chirurgiczne, ale nie obserwowano różnicy w wy-
nikach leczenia zachowawczego i chirurgicznego u osób z i bez ato-
pii [37, 38]. Wyższy poziom ECP w tkance wyrostka haczykowatego 
i polipach nosa istotnie koreluje z nasileniem zapalenia, co określono 
na podstawie wyników CT. Markery śluzówkowe związane z choro-
bami współistniejącymi (astmą, atopią i nadwrażliwością na aspi-
rynę) pomagają lepiej ustalić koncepcję ujednoliconego zapalenia 
dróg oddechowych [19]. Najnowsza analiza parametrów klinicznych 
i biologicznych stosowanych obecnie do fenotypowania i endotypo-
wania w CRSwNP wykluczyła alergię jako czynnik patofizjologiczny 
[39], co potwierdza nasze wyniki analizy statystycznej. Badania auto-
rów potwierdzają wpływ zapalenia eozynofilowego z astmą i nadwraż-
liwością na NLPZ na: rozwój fenotypu z polipami, bardziej zaawan-
sowane zmiany zapalne w zatokach i potrzebę rozleglejszej operacji.

WnioSki

1.  U pacjentów ze współistniejącą astmą i nadwrażliwością na 
NLPZ istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju fenoty-
pu CRSwNP;

2.  W przypadku alergii prawdopodobieństwo wystąpienia fenoty-
pu CRSwNP w grupie osób z alergią jest nieco wyższe (o około 
20%) niż w grupie osób bez alergii;

3.  Wpływ alergii, astmy i nadwrażliwości na fenotyp zaobserwo-
wano w grupie pacjentów poddanych najrozleglejszej operacji 
(ESS 4). W innych rodzajach operacji istotny był tylko związek 
między fenotypem z polipami a astmą i nadwrażliwością.

du oddechowego, takim jak: astma, nadwrażliwość na aspirynę 
i idiopatyczne rozstrzenie oskrzeli [20–22]. Javris [1], na podsta-
wie wieloośrodkowego badania przeprowadzonego w 12 krajach 
europejskich, odkrył silną korelację między CRS a astmą, zwłasz-
cza gdy CRS towarzyszył alergiczny nieżyt nosa. Astma występuje 
częściej u pacjentów z CRSwNP (7%) niż w populacji ogólnej (4%), 
głównie u kobiet [23, 24]. 

W badanej grupie astma oskrzelowa występowała u 466 pacjentów 
(21,02% z 2217). W grupie osób z astmą oskrzelową 319 (68,45%) 
miało polipy, natomiast u 147 (31,55%) polipów nie stwierdzono. 
Bilodeau [25] zaobserwował, że u chorych z CRSwNP i towarzyszą-
cą astmą występują cięższe zakażenia dolnych dróg oddechowych 
i gorsza kontrola astmy w porównaniu z pacjentami z CRSsNP.

W badanej grupie 12,54% osób miało klinicznie potwierdzone aler-
gie za pomocą testów skórnych i/lub testów in vitro. Występowanie 
alergii IgE-zależnych na alergeny środowiskowe u pacjentów z CRS 
szacuje się na około 60% w porównaniu z 30–40% w przypadku 
populacji ogólnej. Sugeruje się, że może ono raczej podtrzymywać 
zapalenie eozynofilowe w błonie śluzowej, a nie być jego przyczyną 
[2, 26]. Wyniki analizy wielowymiarowej przeprowadzonej przez 
autorów nie wykazały wpływu alergii na fenotyp CRS. Podobne 
wnioski uzyskał Li Qc [27] w badaniu 210 pacjentów, które nie 
wykazało związku między obecnością atopii a polipami. Chociaż 
alergie nie wpływają na fenotyp CRS, nadwrażliwość na NLPZ wy-
daje się być silnie związana z obecnością polipów.

AERD charakteryzuje się nadwrażliwością na aspirynę, astmą 
i CRSwNP i występuje u około 1% populacji, w tym u 4,3–20% ast-
matyków i 14–22% pacjentów z polipami [11, 28–31]. W badanym 
materiale nadwrażliwość na NLPZ występowała w 262 przypadkach 
(11,82% z 2217 operowanych pacjentów). Autorzy potwierdzili po-
wszechność występowania astmy i nadwrażliwości NLPZ u pacjen-
tów z CRSwNP, szczególnie u kobiet. Stanowiły one 65,27%, nato-
miast mężczyźni – 34,73%. Pacjenci z nadwrażliwością na NLPZ 
często mają polipy nosa i astmę. Ten unikalny endotyp jest związany 
z eozynofilią tkankową i wzrostem produkcji leukotrienów [16, 31]. 
Yamaguchi [32] wykazał, że pacjenci z astmą i nadwrażliwością na 
aspirynę mieli większą liczbę eozynofilów w błonie śluzowej zatok 
i wyższe stężenie leukotrienów E4 w moczu (U–LTE4) w porówna-
niu z osobami z astmą i dobrą tolerancją NLPZ. Badania Pezato [33] 
wykazały, że wrastała ilość DCs u chorych z CRSwNP w porówna-
niu z grupą kontrolną, ekspresja pDCs zmniejszyła się u pacjentów 
z astmą i u tych, u których nie występowała produkcja interferonu 
gamma (IFN gamma) w błonie śluzowej nosa. Wykazano, że komórki 
pDC w przypadku astmatyków były dysfunkcyjne i wydzielały mniej 
wrodzonych IFN w odpowiedzi na ekspozycję na rihnowirusy. Pe-
zato [33] stwierdził, że ilość komórek dendrytycznych zmniejszyła 
się w grupach z cięższą astmą i CRSwNP oraz w grupach z nadwraż-
liwością na aspirynę. Wyniki te potwierdzają koncepcję ujednoli-
conych dróg oddechowych, według której błony śluzowe górnych 
i dolnych dróg oddechowych mają wspólne patogeny, mechanizmy 
zapalne oraz odporności wrodzonej [15].

U pacjentów z nadwrażliwością na aspirynę znacznie częściej wystę-
powało niekontrolowane CRS, czego nie obserwowano w przypad-
ku astmy i atopii [34]. Fenotyp zapalenia zatok i obecność polipów 
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