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Bipolarna termoterapia Êródmià˝szowa – (Ra-
diofrequency Therapy – RFT) ma zastosowanie
w dermatologii, chirurgii, urologii, a tak˝e w laryn-
gologii. Urzàdzenia do termoterapii generujà pràd
o wysokiej cz´stotliwoÊci od 300 kHz do 2 MHz.
W miejscu wprowadzenia elektrody dochodzi do
wytworzenia wysokiej temperatury (ponad 60°C),
a˝ do uzyskania efektu koagulacji. Zdenaturowana
tkanka tworzy blizn´ zmniejszajàcà jej obj´toÊç.

W laryngologii metoda RFT wykorzystywana
jest w leczeniu przerostów ma∏˝owin nosowych,
zespo∏u bezdechów w czasie snu (poprzez
zmniejszenie masy podniebienia mi´kkiego) [6,
9, 13], polipów nosowych oraz paliatywnym le-
czeniu egzofitycznych nowotworów g∏owy
i szyi.

Zaburzenia oddychania przez nos dotyczà
oko∏o 30% populacji ludzkiej. Wiele chorób
zwiàzanych z obturacjà nosa ma swoje pod∏o˝e
w przeroÊcie ma∏˝owin nosowych.
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Summary
Disturbance of nasal airflow occurs in about 30% of human population. Turbinate hypertrophy is frequently the base
of many nasal obturative diseases. The aim of this study was to determine short- term and long term effects of the
radiofrequency therapy (RFT) for patients with turbinate hypertrophy. Forty- one patients with inferior turbinate
hypertrophy (19 females and 22 males) were enrolled in this study prospectively. The examination included:
rhinoscopy, subiective visual analogue scale (VAS) score, in which a patient described his symptoms in points from
0, (always very good nasal airflow) to 10 points (always total obstruction) and anterior rhinomanometry. The clinical
assessment was before radiofrequency-turbinectomy and within the days 7 to 25 afther this therapy (follow-up 1) and
12 months later (follow-up 2). RFT was performed in local anesthesia (1% Lidocain) by means of CELON. Rhinoscopy
before RFT revealed turbinate hypertrophy, which was decreased in the follow-up examination. Subjective improve-
ment of nasal airflow was felt by 39 patients (95%) at follow–up 1. At follow–up 2 fifteen patients (37%) reported a
decreased nasal airflow when compared with the follow-up 1. Rhinomanometric results were better at follow-up 1 for
the left side (p = 0,0003), the right side (p = 0,0002) and both sides altogether (p = 0,0001). The improvement contin-
ued at follow-up 2 for the left side (p = 0,0004), the right side (p = 0,001) and both sides (p = 0,001) when compared
with rhinomanometry before RFT. There were not statistically significant differences between the rhinomanometric
results at follow–up 1 and follow-up 2. Bipolar radiofrequency thermal ablation is an effective method for the thera-
py of turbinate hypertrophy.
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CEL PRACY

Celem pracy by∏a ocena wczesnych i póênych
efektów leczenia pacjentów z przerostowym nie˝y-
tem nosa za pomocà metody bipolarnej termotera-
pii Êródmià˝szowej.

MATERIA¸ I METODYKA

Badaniami obj´to 41 pacjentów z przerostowym
nie˝ytem nosa, w wieku od 18 do 64 lat. W grupie
tej by∏o 19 kobiet i 22 m´˝czyzn. Ârednia wieku
wynosi∏a 36,27 (SD 13,68). DolegliwoÊci w postaci
zaburzeƒ oddychania przez nos trwa∏y od szeÊciu
miesi´cy do pi´ciu lat. Dotychczas stosowane le-
czenie zachowawcze nie przynios∏o poprawy dro˝-
noÊci nosa. Ocen´ klinicznà wykonywano przed za-
biegiem, w ciàgu 7 do 25 dni po zabiegu (badanie
kontrolne I) i 12 miesi´cy po zabiegu (badanie kon-
trolne II).

Badania obejmowa∏y:
a. badanie podmiotowe,
b. wziernikowe badanie laryngologiczne,
c. subiektywnà ocen´ stopnia niedro˝noÊci nosa

na podstawie wizualnej skali analogowej (WSA),
gdzie wartoÊç 0 odpowiada∏a ca∏kowitej i sta∏ej
dro˝noÊci nosa, a wartoÊç 10 odpowiada∏a ca∏kowi-
tej blokadzie nosa,

d. rynomanometri´ przednià. 
Do grupy badanej w∏àczono pacjentów z przero-

stowym nie˝ytem nosa, u których w trakcie bada-
nia rynomanometrycznego nie stwierdzano reakcji
ma∏˝owin na Êrodek anemizujàcy (Oxymetazolina).

Na wizualnej skali analogowej pacjenci zaznacza-
li wartoÊci odpowiednie do oceny dro˝noÊci nosa.

Zabieg z wykorzystaniem RFT przeprowadzano
aparatem CELON w znieczuleniu miejscowym po-
wierzchniowym (1% Lignocaina) bez Êrodków ob-
kurczajàcych, które powodujàc zmniejszenie prze-
strzeni pomi´dzy b∏onà Êluzowà a okostnà mog∏yby
ograniczyç obszar koagulacji. Ig∏´ – aplikator
umieszczano na szczycie ma∏˝owiny i przesuwano
pod b∏onà Êluzowà a˝ do jej tylnego bieguna. Na-
st´pnie stopniowo wycofywano aplikator z pr´dko-
Êcià ok. 3 mm/s przy w∏àczonym urzàdzeniu. Âred-
nica obszaru martwicy wynosi∏a od 3,8 mm do 4,5
mm. Pod koniec zabiegu koagulowano miejsce
wk∏ucia ig∏à – aplikatorem, co zapobiega∏o krwa-
wieniu. Typowa moc pràdu stosowana w czasie za-
biegu wynosi∏a 12W, a czas trwania zabiegu wyno-
si∏ od 3 do 7 minut po ka˝dej ze stron.

Zabieg wykonywany by∏ na sali zabiegowej,
w ramach pobytu jednodniowego. W okresie po-
operacyjnym pacjenci stosowali roztwory soli fizjo-
logicznej lub wody morskiej do p∏ukania jam nosa
oraz leki przeciwbólowe (Paracetamol).

WYNIKI BADA¡

Wziernikowe badanie laryngologiczne przed
zabiegiem potwierdzone badaniem rynomanome-
trycznym wykazywa∏o przerosty ma∏˝owin noso-
wych. Efekt w postaci poprawy dro˝noÊci nosa
wyst´powa∏ bezpoÊrednio po wykonaniu zabiegu.
Nast´pnie w ciàgu kilku godzin narasta∏ stopnio-
wo obrz´k i utrzymywa∏ si´ przez 5–6 dni, powo-
dujàc przejÊciowe pogorszenie dro˝noÊci nosa.
Trwa∏à popraw´ dro˝noÊci nosa uzyskiwano po
tygodniu. W badaniach kontrolnych stwierdzano
zmniejszenie masy ma∏˝owin. Nie obserwowano
blizn i zrostów. W miejscu wprowadzenia elek-
trody b∏ona Êluzowa ma∏˝owiny by∏a wygojona. 

Przed zabiegiem subiektywna ocena niedro˝-
noÊci nosa na podstawie WSA wynosi∏a od 5 do 9,
a w czasie pierwszego badania kontrolnego od 1
do 5. Znacznà popraw´ dro˝noÊci nosa w czasie
pierwszego badania kontrolnego zg∏asza∏o 26
(63,4%) pacjentów (przesuni´cie w WSA o wi´cej
ni˝ 3 stopnie), popraw´ nieznacznà 13 (31,7%) pa-
cjentów (przesuni´cie w WSA od 1 do 3 stopni),
natomiast brak poprawy poda∏o dwóch pacjentów.
W drugim badaniu kontrolnym, przeprowadzo-
nym po roku od zabiegu, 15 (36,6%) pacjentów
zg∏osi∏o pogorszenie w stosunku do pierwszego
badania kontrolnego, pozosta∏ych 26 (63,4%) nie
zg∏asza∏o pogorszenia dro˝noÊci nosa.

W ocenie rynomanometrycznej brano pod
uwag´ przep∏ywy nosowe dla ka˝dej strony od-
dzielnie porównujàc wartoÊci z badania przed za-
biegiem oraz z obu badaƒ kontrolnych. Porówna-
nie wyników badaƒ rynomanometrycznych
przedstawiono na ryc. 1, 2.

WartoÊci przep∏ywów nosowych wyra˝one zo-
sta∏y w cm3/s dla wartoÊci ciÊnienia 75 Pa. Warto-
Êci Êrednie przep∏ywów strony lewej przed zabie-
giem wynosi∏y 145,27, a strony prawej 127,80
(∏àcznie dla obu stron 273,07). Po zabiegu
w pierwszym badaniu kontrolnym pomiary kszta∏-
towa∏y si´ odpowiednio 217,76; 234,15; ∏àcznie –
451,90 i w drugim badaniu 202,15; 199,02; ∏àcznie
401,17. Stwierdzono statystycznie istotnà popra-
w´ przep∏ywów nosowych w pierwszym badaniu
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kontrolnym w stosunku do wartoÊci wyjÊciowych
dla strony lewej (p = 0,0003) i prawej (p = 0,0002),
∏àcznie p = 0,0001. Stwierdzono równie˝ popraw´
w drugim badaniu kontrolnym w stosunku do
wartoÊci wyjÊciowych dla strony lewej (p =
0,0004), dla strony prawej (p = 0,001), obustronnie
p = 0,0001. Nie stwierdzono statystycznie istot-
nych ró˝nic pomi´dzy wynikami pierwszego
i drugiego badania kontrolnego, a wartoÊci dla
strony lewej wynosi∏y p = 0,2430, strony prawej
p = 0,1190, natomiast obustronnie p = 0,0848.

Pacjentom, którzy zg∏aszali pogorszenie dro˝-
noÊci nosa, w drugim badaniu zaproponowano
dalsze leczenie. W pi´ciu przypadkach powtó-
rzono zabieg stosujàc t´ samà metod´, a u oÊmiu
pacjentów wykonano mukotomi´ laserowà.
Dwóch pacjentów nie zdecydowa∏o si´ na kolej-
ny zabieg.

OMÓWIENIE

W leczeniu przerostów ma∏˝owin nosowych
oprócz RFT stosuje si´ Êrodki farmakologiczne (le-
ki steroidowe, przeciwhistaminowe, sympatykomi-
metyki) oraz procedury operacyjne (mukotomia
klasyczna, krioterapia, kauteryzacja, chirurgia lase-
rowa, cz´Êciowa konchotomia podÊluzówkowa) [1,
3, 15, 17].

Metoda bipolarnej termoterapii Êródmià˝szowej
stosowana jest w laryngologii od kilku lat, a przed-
stawiane w literaturze wyniki wskazujà na du˝à
skutecznoÊç tej metody. Pierwsze doniesienia na te-
mat RFT przedstawili Li i wsp. (1998), Utley i wsp.
(1999), Smith i wsp. (1999), Hierl i wsp. (2000).

Znieczulenie powierzchniowe stosuje wi´k-
szoÊç autorów, a niektórzy [13, 18] tak˝e nasi´ko-
we. Nasze obserwacje potwierdzajà opisanà w lite-
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raturze skutecznoÊç tej metody w leczeniu przero-
stów ma∏˝owin nosowych. Po roku od zabiegu
u 63% badanych utrzymywa∏a si´ dobra dro˝noÊç
nosa. Dodatkowym atutem metody jest mo˝liwoÊç
stosowania jej w warunkach ambulatoryjnych przy
zastosowaniu znieczulenia miejscowego. Aplikato-
ry u˝ywane w RFT skonstruowane sà na podstawie
technologii bipolarnej. Pràd przep∏ywa pomi´dzy
dwoma elektrodami na koƒcu aplikatora. WielkoÊç
i kszta∏t koagulowanej tkanki zale˝à od mocy urzà-
dzenia i czasu trwania zabiegu oraz szybkoÊci prze-
suwania aplikatora. Je˝eli aplikator jest nierucho-
my, uzyskamy elipsoidalny kszta∏t obszaru ulegajà-
cego martwicy, je˝eli natomiast b´dziemy prze-
mieszczaç zg∏´bnik, obszar martwicy przyjmie
kszta∏t rurowaty.

Zabieg jest bezpieczny, nie powoduje krwawie-
nia, trwa krótko (kilkanaÊcie sekund), nie wymaga
stosowania tamponady nosa [18]. Wi´kszoÊç auto-
rów wskazuje na brak lub minimalnà liczb´ powi-
k∏aƒ [2, 4, 8, 10].

W naszych badaniach subiektywnà popraw´
dro˝noÊci nosa zg∏asza∏o 95% pacjentów w pierw-
szym badaniu kontrolnym. Dane podajà Li i wsp.
[10] (równie˝ 95%) i Lin i wsp. [11] (92% pacjentów
z poprawà). Po roku od zabiegu utrzymywa∏a si´ do-
bra dro˝noÊç nosa u 63% pacjentów. W badaniach
Smitha i wsp. [17] nie stwierdzono ró˝nic w subiek-
tywnej ocenie pacjentów pomi´dzy stanem dro˝no-
Êci nosa po oÊmiu tygodniach od zabiegu a rokiem
od zabiegu (p < 0,15). Harsten i wsp. [8] podajà, ˝e
u 85% utrzymuje si´ dobry efekt dro˝noÊci nosa po
30 miesiàcach, zaÊ w badaniach Seegera i wsp. [16]
u 68%. Elwany i wsp. [5] stwierdzili, ˝e 76% pa-
cjentów zg∏asza dobry efekt po 20 miesiàcach od za-
biegu. Dobre wyniki w subiektywnej ocenie pacjen-
tów uzyskali równie˝ inni autorzy [1, 2, 12, 14].

Ocena rynomanometryczna w badaniach Hierla
i wsp. [7] wykaza∏a znacznà, statystycznie zna-
miennà popraw´ parametrów przep∏ywowych z 40
ml/s przed zabiegiem do 641 ml/s po zabiegu. Se-
eger i wsp. [16] podajà popraw´ z 686 ml/s przed
zabiegiem do 896 ml/s dwa miesiàce po zabiegu.
Wyniki obu autorów by∏y zbli˝one do wyników na-
szych badaƒ. 

WNIOSKI

1. Metoda bipolarnej termoterapii Êródmià˝szo-
wej jest prostym, mo˝liwym do wykonania w wa-
runkach ambulatoryjnych zabiegiem przynoszàcym

popraw´ dro˝noÊci nosa u pacjentów z przerosto-
wym nie˝ytem nosa.

2. Poprawa po zabiegu jest d∏ugotrwa∏a u ponad
po∏owy pacjentów.

3. Zabieg wykonany metodà RFT nie jest obcià-
˝ony powik∏aniami i w przypadku braku spodzie-
wanego efektu mo˝e byç powtórzony. 
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