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StreSzczenie:    Wstęp: Polipy nosa i zatok przynosowych są jednym z najczęstszych problemów współczesnej laryngologii. Niejednokrotnie, 
pomimo leczenia operacyjnego, polipy nosa i zatok przynosowych mają tendencję do nawrotów, wymagając ponownego le-
czenia operacyjnego. Bardzo trudno jest przewidzieć, którzy pacjenci są szczególnie narażeni. Wciąż poszukuje się markerów, 
które pozwoliłyby stwierdzić, którzy pacjenci znajdują się w grupie szczególnego ryzyka, wymagając tym samym wzmożone-
go nadzoru klinicznego. Galektyny stanowią grupę glikoprotein, które ostatnio skupiają coraz większą uwagę badaczy. Część 
cukrowa tych białek może odgrywać rolę w przekazywaniu sygnałów międzykomórkowych. Zainteresowanie laryngologów 
budzą m.in. galektyny-1 i -3. Stwierdzenie zwiększonej ich zawartości w tkance nowotworowej może obecnie być traktowane 
jako marker złośliwości nowotworu, który pogarsza rokowanie u pacjentów. Ostatnio przywiązuje się coraz większą uwagę do 
udziału galektyn w łagodnych zmianach rozrostowych, a do takich właśnie zalicza się polipy nosa i zatok przynosowych. 

  Materiały i metody: W naszej pracy oznaczono zawartość galektyn -1 i -3 w tkance usuniętych polipów pierwotnych (n = 35) 
i nawrotowych (n = 15).  

  Wyniki: Zawartość galektyny-1 i -3 nie wykazywała istotnych statystycznie różnic pomiędzy polipami pierwotnymi i nawrotowymi. 

  Wnioski: Zawartość galektyny-3 była niższa w polipach nawrotowych, lecz zaobserwowana różnica nie osiągnęła istotno-
ści statystycznej (p = 0,07). Ponieważ otrzymana wartość „p” jest bliska granicy istotności, rekomendowane jest poszerzenie 
przedstawionych badań na większej grupie pacjentów, aby móc w pełni ocenić, czy oznaczanie zawartości galektyny-3 może 
być pomocne w ocenie ryzyka nawrotu polipów nosa.

SłoWa kluczoWe:  galektyny, polipy, polipy nawrotowe, zatoki przynosowe

abStract:   introduction: Nasal and paranasal sinus polyps are one of the most common laryngological problems. Often, despite sur-
gical treatment of nasal and paranasal sinus polyps, they grow back and require surgical retreatment. It is very difficult to 
predict which patients are particularly exposed to it. Markers are still being sought to predict which patients are particularly 
exposed to regrowth of polyps and thus require increased clinical surveillance. Galectins are a group of glycoproteins that 
have been intensively studied recently. The sugar part of these proteins can play a role in transmitting intercellular signals. 
Laryngologists are especially interested in galectins-1 and -3. The determination of their increased content in cancer tissue is 
considered as a marker of malignancy, which worsens prognosis in patients. Recently, more and more attention has been paid 
to the role of galectins in benign lesions, and such are the nasal and paranasal sinus polyps. 

  Materials and methods: In our work, the contents of galectin-1 and-3 were determined in the tissue of the surgically re-
moved primary (n = 35) and recurrent polyps (n = 15). 

  results: The content of galectin-1 and-3 showed no statistically significant differences between primary and recurrent polyps. 

  conclusions: The content of galectin-3 was lower in recurrent polyps, however the observed difference did not reach statistical 
significance (p = 0.07). Since the obtained „p” value is close to the significance limit, it is advisable to broaden the submitted 
studies to a larger group of patients in order to be able to fully assess whether the determination of the content of galectin-3 
may be helpful in assessing the risk of recurrence of nasal and paranasal sinus polyps.
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Skróty

CRS – przewlekłe zapalenie zatok przynosowych 
EPOS – European Position Papers on Rhinosinusitis 
and Nasal Polyps

WStęp

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (ang. chronic rhinosi-
nusitis; CRS) jest jedną z częstszych chorób zapalnych dotyka-
jących nawet 15–16% populacji. Roczny koszt leczenia różnych 
postaci zapalenia zatok wynosi w Stanach Zjednoczonych około 
6 miliardów dolarów rocznie, a liczba dni niezdolności do pracy  
z powodu zapalenia zatok przynosowych jest zbliżona do liczby 
dni z powodu astmy oskrzelowej. Według European Position Paper 
on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS 2007, 2012) przewlekłe 
zapalenie zatok jest dzielone na postać bez oraz z polipami [1–3]. 
W innym podziale wyróżnia się 3 postacie przewlekłego zapalenia 
zatok obocznych nosa: z polipami, bez polipów i alergiczne grzy-
bicze zapalenie zatok przynosowych [4]. Częstotliwość występo-
wania polipów nosa i zatok przynosowych w populacji ogólnej 
jest szacowana na 4% [5], do 4% lub 0,5–4,3% [6, 7]. Dla pacjenta 
są nieprzyjemną dolegliwością, która może w istotny sposób po-
gorszyć jakość życia. Mimo faktu, że ich rozpoznanie nie stanowi 
problemu diagnostycznego, to efekty leczenia są ograniczone ze 
względu na ich częste nawracanie. Szacuje się, że u co dziesiąte-
go pacjenta, poddanego chirurgicznemu usunięciu polipów nosa 
lub zatok przynosowych, nastąpi ich nawrót z poważnymi dole-
gliwościami wywołującymi pogorszenie jakości życia i wymagają-
cymi reoperacji [6]. Według niektórych autorów, aż u 60% pacjen-
tów po operacji usunięcia polipów nosa lub zatok przynosowych 
może wystąpić ich nawrót, a spośród nich ok. 27% decyduje się 
 na ponowną operację [8]. Wiele badań poświęcono etiopatoge-
nezie polipów nosa i zatok przynosowych, zwracając uwagę na 
czynniki zapalne (interleukiny IL-5, IL-6, IL-8, IL-12, IL-25, IL-
32, IL-33; TNF-α, TGF-β, INF-γ), naciek eozynofilowy i infekcje 
grzybicze [7, 9–11]. Stosunkowo niewielu badaczy próbowało od-
naleźć markery pozwalające przewidzieć, u których pacjentów po 
operacji usunięcia polipów nosa i zatok przynosowych można się 
spodziewać ich ponownego wystąpienia. Pewne nadzieje wzbu-
dza oznaczanie interleukiny-5, lecz wyniki nie są jednoznaczne 
[7], zawartość eozynofilów w polipach [12] lub ilość eozynofilów 
i bazofilów w krwi obwodowej [13].

Galektyny w ostatnich latach cieszą się sporym zainteresowaniem 
badaczy. Stanowią one rodzinę endogennych lektyn. Wykazują 
duże powinowactwo do β-galaktozydów. Te oddziaływania mają 
istotne znaczenie w przekazywaniu sygnałów międzykomórko-
wych: w regulacji adhezji komórek, wzrostu komórek, procesów 
immunologicznych i rozwoju nowotworów [14]. Ponadto oddzia-
łują one na receptory. Wspomniane wyżej cechy galektyn powo-
dują, że coraz częściej mówi się o zdolności glikanów do przecho-
wywania informacji biologicznej. Z 16 poznanych aż 12 występuje 

u człowieka. Warto podkreślić, że galektyny odgrywają istotną rolę 
w nowotworach, np. w raku płaskonabłonkowym gardła zwiększo-
na ekspresja galektyny-1 może być negatywnym czynnikiem pro-
gnostycznym [15]. Z kolei galektyna-3 wykazuje zwiększoną eks-
presję w inwazyjnym raku krtani [16]. Galektyny-1 i -3 były także 
badane w tkance polipów nosa i zatok przynosowych, gdzie w nie-
których pracach stwierdzono ich zwiększoną zawartość [17–20]. 
Biorąc pod uwagę fakt, że galektyny-1 i -3 są związane nie tylko 
z proliferacją komórek nowotworowych, ale mają również znaczenie 
w chorobach zapalnych i alergicznych, postanowiliśmy sprawdzić, 
czy ich zawartość w tkance polipów pierwotnych oraz nawroto-
wych wykazuje różnice.

Materiał i MetoDy

Badaniem objęto 50 pacjentów z polipami nosa i zatok przyno-
sowych: pierwotnymi (n = 35) i nawrotowymi (n = 15). Badanie 
uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego (nr: KNW/0022/KB1/127/I/16). Charakterystykę pa-
cjentów przedstawia Tab. I. Po chirurgicznej resekcji polipy były 
zamrażane w –70°C – do czasu wykonania oznaczeń. Po homoge-
nizacji oznaczono zawartość galektyny-1 i -3 metodą ELISA przy 
zastosowaniu komercyjnych zestawów Quantikine® ELISA Human 
Galectin-1 Immunoassay i Quantikine® ELISA Human Galectin-3 
Immunoassay firmy R&D Systems (Minneapolis, USA). Część la-
boratoryjna została wykonana przez laboratorium Anchem w Ka-
towicach. Do analizy statystycznej zastosowano test t-Studenta.

Wyniki

Ryc. 1. przedstawia zawartość obu galektyn we wszystkich badanych 
polipach. Analiza statystyczna wykazała brak istotnych statystycz-
nie różnic w zawartości galektyny-1 pomiędzy polipami pierwot-
nymi i nawrotowymi nosa i zatok przynosowych (Ryc. 2.). Chociaż 
zawartość galektyny-3 też nie różniła się istotnie statystycznie po-
między polipami pierwotnymi a nawrotowymi (Ryc. 3.), to wartość 
p = 0,07 jest bliska granicy istotności statystycznej (0,05).

DySkuSja

Polipy zatok przynosowych są często chorobą niedorozpozna-
waną. Przytoczone we wstępie dane dotyczące częstotliwości ich 
występowania w populacji ogólnej mogą być zaniżone, gdyż doty-
czą one pacjentów, u których z reguły polipy zatok przynosowych 
wywoływały dolegliwości wymagające rozpoczęcia diagnostyki 
kończącej się wykryciem polipów. Pozostają jednak osoby z bez-
objawowymi polipami zatok przynosowych. W 2004 roku Larsen 
i Tos [21] ocenili częstotliwość występowania polipów nosa i zatok 
przynosowych w materiale sekcyjnym. Ich obecność stwierdzono 
aż u 32% ciał poddanych sekcji zwłok. Podobne dane (31,7%) uzy-
skał wcześniej Tarp wraz z zespołem, analizując obrazy uzyskane 

keyWorDS:  galectins, paranasal sinus, polyps, reccurent polyps
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w badaniach rezonansu magnetycznego głowy wykonywanych 
z różnych wskazań neurologicznych. W 2001 roku francuski ba-
dacz Crampette stwierdził, że wśród osób z polipami nosa około 
połowę stanowią osoby po uprzedniej polipektomii [22]. Jednakże 
nasze dane nie potwierdzają tego stwierdzenia. Wśród pacjentów 
objętych naszym badaniem osoby z nawrotowymi polipami nosa 
i zatok obocznych nosa stanowiły jedynie 30%.

Warto podkreślić, że polipy nosa i zatok przynosowych często 
współistnieją z innymi chorobami. Do najważniejszych z nich 
należą astma i alergiczne grzybicze zapalenie zatok. Ponadto od 
niedawna zwraca się uwagę na fakt, że polipy nosa i zatok obocz-
nych nosa mogą mieć związek z innymi patologiami, takimi jak: 
eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń, pierwotna 
dyskineza rzęsek i mukowiscydoza [11, 23].

Dane dotyczące zawartości galektyn-1 i -3 w tkance polipów nosa 
i zatok przynosowych nie są jednorodne. W badaniach Dilci i wsp. 
ekspresja galektyny-1 w polipach nosa nie różniła się istotnie staty-
stycznie w porównaniu z małżowinami nosowymi [24]. Sena i wsp. 
zaobserwowali, że w polipach nosa jest mniejsza ekspresja genu 
galektyny-1, natomiast przy leczeniu sterydami ulega zwiększe-
niu [18]. Z kolei Delbrouck i wsp. stwierdzili, że w polipach nosa 
w porównaniu z małżowinami nosowymi, jest większa ekspresja za-
równo galektyny-1, jak i galektyny-3 [17]. W cytowanej pracy Del-
brouck’a i wsp. oraz w badaniach Duray’a i wsp. [14] zauważono, że 
zawartości galektyny-1 i galektyny-3 nie różnią się w polipach aler-
gicznych i niealergicznych nosa i zatok przynosowych. Bazując na 
tych obserwacjach, postanowiliśmy w naszym badaniu nie rozdzie-
lać grup polipów pierwotnych i nawrotowych na podgrupy polipów 
alergicznych oraz niealergicznych. Analiza wieloczynnikowa poli-
pów nawrotowych, wykonana u chińskich pacjentów, wykazała, że 
największe ryzyko nawrotu polipów było związane ze zwiększoną 
ekspresją w polipach interleukiny-5, IgE, kationowego białka eozy-
nofilowego (ECP) i immunoglobuliny E specyficznej dla enterotok-
syny Staphylococcus aureus (SE-IgE) [9]. Cytowane w naszej pracy 
piśmiennictwo wskazuje, że wciąż nie ma powszechnie akcepto-
wanego wskaźnika, pozwalającego ocenić ryzyko nawrotu polipów 
nosa i zatok przynosowych. Biorąc pod uwagę, że zaobserwowane 
w naszej pracy różnice w zawartości galektyny-3 pomiędzy polipa-
mi pierwotnymi a nawrotowymi, chociaż nie są istotne statycznie, 
to wartość p = 0,07 jest bliska wartości 0,05, będącej graniczną dla 
istotności statystycznej. W tej sytuacji wskazane jest powtórzenie 
naszych badań na większej grupie pacjentów z pierwotnymi i na-
wrotowymi polipami nosa oraz zatok obocznych nosa, aby móc 
ocenić, czy oznaczanie w nich zawartości galektyny-3 może okazać 
się pomocne przy ocenie ryzyka ich nawrotu.

ryc. 1.  Zawartość galektyny-1 i galektyny-3 we wszystkich polipach nosa i zatok 
przynosowych (średnia ± odchylenie standardowe).

ryc. 2.  Zawartość galektyny-1 w polipach pierwotnych i nawrotowych nosa i zatok 
przynosowych (średnia ± odchylenie standardowe; p = 0,42).

ryc. 3.  Zawartość galektyny-3 w polipach pierwotnych i nawrotowych nosa i zatok 
przynosowych (średnia ± odchylenie standardowe; p = 0,07).

tab. i.  Charakterystyka pacjentów. 

kobiety Mężczyźni Wiek W latach [śreDnia ± SD]

Wszystkie polipy 8 42 53,6 ± 12,8

Pierwotne polipy 8 27 52,0 ± 12,7

Nawrotowe polipy 0 15 57,3 ± 12,8
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