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STRESZCZENIE:    Wstęp: Terapia wodą mineralną wzbogaconą w radon 222, charakteryzująca się bezpiecznym poziomem radioaktyw-
ności, stosowana jest w leczeniu zaburzeń reumatycznych, a jej skuteczność została już potwierdzona w kilku bada-
niach klinicznych. Terapia chorób zapalnych górnych i dolnych dróg oddechowych wodami radonowymi funkcjonuje 
w wielu ośrodkach dysponujących gorącymi źródłami, a do chwili obecnej nie powstał przegląd dotyczący ich zasto-
sowania.

  Metody: Dokonano przeglądu systematycznego w bazach danych PubMed i Scopus w odniesieniu do badań klinicz-
nych opublikowanych w ciągu ostatnich 20 lat, w których porównywano obiektywne parametry czynności górnego i 
dolnego odcinka dróg oddechowych, przed i po leczeniu inhalacyjnym wodą wzbogaconą radonem.

  Wyniki: Znaleziono cztery prospektywne badania: jedno badanie dotyczące leczenia astmy oskrzelowej, jedno badanie 
kontrolowane placebo dotyczące przewlekłego zapalenia zatok przynosowych, jedno badanie odnoszące się do stanów za-
palnych górnych dróg oddechowych z niedrożnością nosa oraz jedno badanie kliniczno-kontrolne dotyczące alergicznego 
nieżytu nosa. Pacjenci byli leczeni za pomocą inhalacji przez nos wody wzbogaconej w radon przez okres od 12 do 28 dni oraz 
oceniani na początku badania i po zakończeniu terapii. Po 2 tygodniach leczenia zmniejszyły się wartości oporów dróg no-
sowych, zwiększyły się wartości przepływów, poprawił się klirens śluzowo-rzęskowy, zwiększył się stosunek liczby komórek 
rzęskowych do śluzowych, wzrosła wartość procentowa FEV1 u pacjentów z astmą.

  Wnioski: Terapia inhalacyjna wodą termalną wzbogaconą w radon prowadzi do istotnej poprawy obiektywnych 
wskaźników funkcji nosa w alergicznym nieżycie nosa i przewlekłym zapaleniu nosa i zatok przynosowych oraz 
zmniejsza obturację płuc w astmie.

SŁOWA KLUCZOWE:   balneologia, alergiczny nieżyt nosa, przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych, astma, radon

ABSTRACT:   Background Radon-222-enriched hot spring therapy, which is characterized by a safe level of radioactivity, is used for 
the treatment of rheumatic disorders, and its efficacy has already been studied in several clinical trials. Radon-water 
inhalation therapy for the treatment of upper and lower airway inflammatory diseases is used in many hot springs 
centers. However, its application has not been reviewed to date. 

  Methods We systematically searched the PubMed and Scopus databases for clinical trials published in the last 20 
years in which objective parameters of upper and lower airway function had been tested before and after radon-en-
riched inhalation treatment.
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WPROWADZENIE

Terapia wodą termalną jest historycznie stosowana w le-
czeniu chorób zapalnych górnych i dolnych dróg oddecho-
wych. Istnieje kilka rodzajów wód termalnych, wyróżnianych 
w zależności od ich właściwości fizycznych i chemicznych. 
Niektóre ośrodki uzdrowiskowe na świecie dysponują wo-
dami termalnymi wzbogaconymi w radon. Radon-222 to 
radioaktywny pierwiastek gazowy, który emituje głównie 
promieniowanie alfa. Oceniano kliniczne efekty kąpieli 
w wodach termalnych w porównaniu z inhalacjami wód za-
wierających radon-222. Uwzględniano oddziaływania rado-
nu na aktywność oksydacyjną w procesie zapalnym poprzez 
zwiększanie aktywności katalazy i dysmutazy ponadtlen-
kowej [1]. Ich główne właściwości terapeutyczne związa-
ne są ze [2]: zwiększoną produkcją kortykosteroidów przez 
gruczoły nadnerczowe, degradacją wolnych rodników po-
przez stymulację ich enzymów przetwórczych, stymulacją 
mechanizmów naprawy DNA w jądrze komórkowym oraz 
ze stymulacją układu immunologicznego. Niektóre prace 
sugerują działanie modulacji również na obwodowy układ 
odpornościowy. [3]

Wykorzystanie wód termalnych wzbogaconych w radon-222 
jest szeroko udokumentowane w literaturze w odniesieniu do 
leczenia objawów chorób reumatycznych, takich jak reuma-
toidalne zapalenie stawów [4, 5, 6, 7], choroba zwyrodnienio-
wa stawów [8, 9, 10] oraz zesztywniające zapalenie stawów 
kręgosłupa [11].

W analogiczny sposób ośrodki uzdrowiskowe korzystają z wód 
termalnych wzbogaconych w radon w formie inhalacji w le-
czeniu chorób zapalnych górnego i dolnego odcinka układu 
oddechowego – patologii, które zgodnie z wytycznymi ARIA, 
posiadają wspólną etiologię i analogiczną patofizjologię.

Celem niniejszego opracowania było znalezienie istniejących 
badań klinicznych, dotyczących leczenia uzdrowiskowego cho-
rób górnego i dolnego odcinka układu oddechowego, takich jak 
nieżyt nosa, zapalenie zatok przynosowych i astma oskrzelowa.

METODOLOGIA

Przeprowadzono kompleksowe przeszukiwanie baz danych 
PubMed i Scopus. W systematycznym przeglądzie hasła „uzdro-
wisko”, „radon”, „inhalacje”, „nawadnianie”, „termalny”, „balne-
oterapia” zostały połączone przy użyciu operatora logicznego 
Boole’a „i” z terminami „nieżyt nosa”, „zapalenie zatok przy-
nosowych”, „zapalenie zatok przynosowych i nosa”, „alergia”, 
„astma”, „choroba górnych dróg oddechowych”, „choroba dol-
nych dróg oddechowych”. Nie zastosowano ograniczeń w od-
niesieniu do języka. Analizie poddano publikacje z ostatnich 
20 lat (od stycznia 1997 roku).

Kryteriami włączenia do badania były: przeprowadzenie 
przynajmniej badania prospektywnego, wykonywanie inha-
lacji nosa wodnym aerozolem wzbogaconym w radon oraz 
zastosowanie obiektywnych parametrów służących ocenie 
stanu pacjenta.

Za obiektywne parametry przyjęto pomiar wartości przepły-
wów i oporów w drogach nosowych, szybkość transportu ślu-
zowo-rzęskowego lub ocenę FVC i FEV1, zarówno przed, jak 
i po leczeniu.

WYNIKI

W sumie znaleziono i włączono do analizy 4 prace opubliko-
wane w latach 2000–2016.

Jedno badanie japońskie na temat leczenia inhalacyjnego wodą 
radonową w astmie oskrzelowej [12] oraz 3 badania włoskie, 
dotyczące leczenia inhalacyjnego wieloletniego alergicznego 
nieżytu nosa i przewlekłego zapalenia zatok przynosowych 
i nosa [13, 14, 15].

W sumie badaniem objęto 110 pacjentów, 9 w grupie Mitsuno-
bu i wsp., 27 z badania Marullo i Abramo, 33 z badania Passa-
liego i wsp. z 2012 roku oraz 41 chorych z badania Passaliego 
i wsp. z 2016 roku (tabele 1 i 2).

  Results Four prospective studies were found: 1 asthma trial, 1 placebo-controlled chronic rhinosinusitis trial, 1 up-
per respiratory tract inflammation with nasal obstruction trial, and 1 case-control allergic rhinitis trial. Patients were 
treated with nasal inhalations of radon-enriched water for 12 to 28 days and were assessed at baseline and after ther-
apy. After 2 weeks of treatment, nasal resistance decreased, flow increased, mucociliary clearance was enhanced, cili-
ated-to-muciparous cell ratio increased, and %FEV1 increased in asthmatic patients.

  Conclusion Radon-enriched inhalation therapy improves objective indicators of nasal function in allergic rhinitis and 
chronic rhinosinusitis, and causes relief of pulmonary obstruction in asthma.

KEYWORDS:  Balneology, Allergic Rhinitis, Chronic Rhino sinusitis, Asthma, Radon
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KRYTERIA WŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA

U wszystkich pacjentów rozpoznano przewlekłe choroby za-
palne nosa lub astmę oskrzelową.

W badaniu Mitsubonu i wsp. u chorych rozpoznano astmę 
oskrzelową z objawami klinicznymi, zwiększoną wartością 

FEV1, która przekraczała 15% przy leczeniu agonistami re-
ceptora beta-adrenergicznego oraz wieloletnią atopią, rozpo-
znaną przy użyciu zarówno punktowych testów skórnych, jak 
i poziomu specyficznych IgE w surowicy. Kryteriami wyklucze-
nia były palenie tytoniu, dodatni wywiad w kierunku zakażeń 
górnych dróg oddechowych oraz stosowanie leków przeciw-
astmatycznych w ciągu ostatniego miesiąca.

Tab. I. Materiały i metody z czterech prób.

AUTORZY ROK PROJEKT BADANIA GRUPA KONTROLNA APLIKOWANIE BADANE PARAMETRY

Marullo T., 
Abramo A.

2000 Prospektywne, 
nierandomizowane 
badanie kontrolowane z 
podwójną ślepą próbą

1 grupa – placebo, 
1 grupa – kontrolna

Inhalacje 10 min + aerozol 
donosowo 10 min/dzień, 
codziennie przez 12 dni

Przepływ, opór, transport śluzowo-
rzęskowy, cytologia, stężenie jonów Na, K, 
Ca, białek, IgA, IgG, IgM i albumin w śluzie 
nosowym

Mitsunobu F. i wsp. 2003 Prospektywne, 
kontrolowane

1 grupa – kontrolna Inhalacje 40 min/dzień, raz w 
tygodniu, przez 5 tygodni

FEV1, FVC, katalaza, dysmutaza 
ponadtlenkowa, peroksydaza lipidowa

Passali i wsp. 2012 Prospektywne, 
nierandomizowane

Brak Inhalacje 10 min + aerozol 
donosowo 10 min/dzień, 
codziennie przez 14 dni

Przepływ, opór, transport śluzowo-
rzęskowy, cytologia

Passali i wsp. 2016 Prospektywne, 
randomizowane, 
kontrolowane, z 
podwójną ślepą próbą

1 grupa – leczona 
miejscowo za pomocą 
mometazonu

Inhalacje 10 min + aerozol 
donosowo 10 min/dzień, 
codziennie przez 14 dni

Kwestionariusz SNOT, przepływ, opór, 
transport śluzowo-rzęskowy, cytologia

Tab. II. Cechy kliniczne czterech prób klinicznych.

AUTORZY ROK LICZBA 
PACJENTÓW 
[WODA 
TERMALNA]

ZAKRES 
WIEKU 
(LATA)

CZAS 
LECZENIA

BADANE 
PUNKTY 
CZASOWE

KRYTERIA WŁĄCZENIA KRYTERIA WYŁĄCZENIA

Marullo T., 
Abramo A.

2000 27 15–81 12 dni i 12. dzień Co najmniej 3 epizody zakażenia 
górnych dróg oddechowych w ciągu 
ostatniego roku.
Przewlekłe zapalenie 
górnych dróg oddechowych 
udokumentowane badaniem 
otorynolaryngologicznym.

Stosowanie w ciągu ostatnich 2 
miesięcy niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, kortykosteroidów,  
leków antyhistaminowych, leków 
obkurczających naczynia krwionośne 
i mukolityków.
Krwawienia z nosa.

Mitsunobu F. 
i wsp.

2003 9 23–79 28 dni 1., 12. i 28. 
dzień

Astma oskrzelowa rozpoznana na 
podstawie kryteriów NIH/WHO.
Alergia rozpoznana na podstawie 
poziomu specyficznych IgE w 
surowicy.

Palenie tytoniu.
Zakażenia górnych dróg 
oddechowych w ciągu ostatniego 
miesiąca.

Passali i wsp. 2012 33 Powyżej 
12. roku 
życia 

14 dni i 14. dzień Niedrożność nosa oceniona na 
podstawie skali VAS.
Niedrożność nosa z przerostem 
małżowin nosowych dolnych.

Ostry wirusowy nieżyt nosa.
Polipy nosa.
Stosowanie w ciągu ostatnich 2 
miesięcy niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, kortykosteroidów, 
leków antyhistaminowych, leków 
obkurczających naczynia krwionośne 
i mukolityków

Passali i wsp. 2016 41 14–80 14 dni Wyjściowo, 
14. dzień

Przewlekły alergiczny nieżyt nosa, 
rozpoznany za pomocą punktowych 
testów skórnych.
Niedrożność nosa oceniona na 
podstawie skali VAS.

Uczulenie na ASA.
Astma oskrzelowa.
Ostry wirusowy nieżyt nosa.
Polipy nosa.
Stosowanie w ciągu ostatnich 2 
miesięcy niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, kortykosteroidów, 
leków antyhistaminowych, leków 
obkurczających naczynia krwionośne 
i mukolityków.
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Funkcjonalne i cytologiczne parametry nosa oceniono przed 
rozpoczęciem i po zakończeniu leczenia (w 14. dniu).

We wszystkich trzech włoskich doświadczeniach u pacjentów 
zastosowano leczenie przy użyciu wody termalnej wzbogaco-
nej w radon z Merano (Włochy). Charakteryzuje się ona ra-
dioaktywnością na poziomie 1,43 Bq/l.

METODY BADANIA

W badaniu Mitsubonu, dotyczącym chorych z astmą oskrze-
lową, prowadzono ocenę czynnościową płuc, biorąc pod 
uwagę wartości takie jak: FEV1, FVC i FEC1/FVC. Dokony-
wano również oceny parametrów stresu oksydacyjnego: ak-
tywności katalazy, dysmutazy ponadtlenkowej oraz perok-
sydazy lipidowej.

W pracy Marullo i Abramo, poświęconej chorym z przewle-
kłym zapaleniem zatok przynosowych i nosa, analizie podda-
no szybkość transportu śluzowo-rzęskowego, rynomanometrię 
aktywną przednią z pomiarem wartości przepływów i oporów 
oraz badania chemiczne śluzu nosowego (stężenia jonów Na, 
K, Ca, białka całkowitego, albuminy, IgA, IgG, IgM) .

U obu badaniach Passaliego i wsp. oceniano szybkość trans-
portu śluzowo-rzęskowego, rynomanometrię aktywną przed-
nią z pomiarem wartości przepływów i oporów oraz badanie 
cytologiczne. W badaniu z 2016 roku ocenie poddano również 
kwestionariusz pomiaru jakości życia w chorobach układu od-
dechowego SNOT-22 (Sinonasal Outcome Test).

WYNIKI BADAŃ

W badaniu Mitsubonu i wsp. – po 28 dniach leczenia u pa-
cjentów występowała poprawa w zakresie wszystkich para-
metrów czynnościowych płuc: FEV1 wzrósł z 70,2% warto-
ści wyjściowej do 77,7%, FVC zwiększył się z 87,1% do 95,6%, 
stosunek FEV1/FVC wzrósł z 56,3% do 61,6%. Wszystkie 
wskaźniki aktywności antyoksydacyjnej wykazały wzrost 
stężenia w osoczu: poziom katalazy wzrósł po 28 dniach le-
czenia (+ 238% w porównaniu do grupy kontrolnej), poziom 
dysmutazy ponadtlenkowej wzrósł już po 14 dniach leczenia 
(+121%), poziom peroksydazy lipidowej uległ redukcji po 14 
dni leczenia (-43%).

U Marullo i Abramo – po 12 dniach leczenia wartości prze-
pływów w drogach nosowych zwiększyły się z 573,22 ml/s 
do 747,41 ml/s, wartości oporów zmniejszyły się z 0,34 Pa/
(cm3/s) do 0,20 Pa/(cm3/s), szybkość transportu śluzowo-

W pracy Marullo i Abramo kryteria włączenia obejmowały 
co najmniej 3 epizody ostrego zapalenia zatok przynosowych 
i nosa w ciągu ostatniego roku oraz udokumentowane przewle-
kłe zapalenie zatok przynosowych i nosa. Kryteria wykluczenia 
stanowiły stosowanie w ciągu ostatnich 2 miesięcy leków ob-
kurczających naczynia krwionośne, mukolityków, niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych oraz leków antyhistaminowych.

Do badania Passaliego i wsp. z 2012 roku włączono pacjentów 
cierpiących z powodu niedrożności nosa, ocenionej na podsta-
wie występowania objawów klinicznych i cech przerostu mał-
żowin nosowych dolnych, z dodatnim wywiadem w kierunku 
alergicznego nieżytu nosa, przewlekłego zapalenia zatok przy-
nosowych i naczynioruchowego nieżytu nosa. Kryteriami wy-
kluczenia były ostry wirusowy nieżyt nosa, niedrożność nosa 
wywołana polipami, stosowanie sterydów doustnych i leczenie 
mukolityczne w ciągu ostatnich 2 miesięcy. 

W badaniu  Passaliego i wsp. z 2016 roku wzięli udział pacjen-
ci cierpiący na wieloletni alergiczny nieżyt nosa, rozpoznany 
za pomocą punktowych testów skórnych. Kryteriami wyklu-
czenia były sezonowy alergiczny nieżyt nosa, ostry wirusowy 
nieżyt nosa, niedrożność nosa wywołana polipami nosa, sto-
sowanie sterydów doustnych i leczenie mukolityczne w ciągu 
ostatnich 2 miesięcy.

TERAPIA, CZAS JEJ TRWANIA ORAZ PUNKTY 
KONTROLNE

W badaniu Mitsubonu i wsp. u pacjentów stosowano inhala-
cje przez nos oparów z gorących źródeł raz w tygodniu, w 1., 
7., 14., 21. i 28. dniu terapii, przez 40 minut. Chorych podda-
wano trzykrotnym kontrolom: 2 godziny po inhalacji oraz 14 
dni i 28 dni po niej. U pacjentów z Misasa Medical Center of 
Okayama Medical School w Japonii stosowano drogą prze-
znosową inhalacje i aerozole z wody termalnej wzbogaconej 
w radon o radioaktywności na poziomie 2,080 Bq/l. Do bada-
nia włączono grupę kontrolną.

W badaniu Marullo i Abramo u pacjentów wykonywano 10-mi-
nutowe inhalacje oraz 10-minutowe aplikacje aerozolu dono-
sowo raz dziennie, przez okres 12 dni. Chorych poddawano 
ocenie na początku badania i po zakończeniu leczenia (w 12. 
dniu). Do badania włączono grupę kontrolną oraz grupę, któ-
rej podawano placebo (chorzy otrzymywali inhalacje z wody 
wodociągowej).

W obu doświadczeniach Passaliego i wsp., pacjentów podda-
wano 10-minutowym inhalacjom oraz 10-minutowym apli-
kacjom aerozolu donosowo raz dziennie, przez okres 14 dni. 
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cjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych i nosa 
oraz alergicznym nieżytem nosa.

KLIRENS ŚLUZOWO-RZĘSKOWY

Czynność aparatu śluzowo-rzęskowego stanowi jeden z naj-
ważniejszych mechanizmów obronnych dróg oddechowych, 
który w przypadku przewlekłej choroby dotyczącej górnego 
i dolnego odcinka układu oddechowego zostaje zaburzony. 
Mechanizm dysfunkcji rzęsek obejmuje rozmaite przyczyny: 
bezpośrednie długotrwałe uszkodzenie komórek rzęskowych 

-rzęskowego zmniejszyła się z 11 min do 18,17 min. Badanie 
cytologiczne po 14 dniach leczenia inhalacyjnego radonem 
wykazało zwiększoną ilość dojrzałych komórek nabłonko-
wych w porównaniu z niedojrzałymi, zwiększenie ilości ko-
mórek rzęskowych w porównaniu z komórkami śluzowymi 
oraz zwiększenie ilości komórek plazmatycznych. Analiza 
błony śluzowej nosa wykazała zwiększony poziom Na, białek, 
albuminy i wydzielniczej postaci IgA w porównaniu z gru-
pą kontrolną.

W badaniu Passaliego i wsp. z 2012 roku – po 14 dniach le-
czenia wartości przepływu nosowego zwiększyły się z 672 ml/s 
do 740 ml/s, wartości oporu nosowego zmniejszyły się z 0,38 
Pa/(cm3/s) do 0,29 Pa/(cm3/s), a szybkość transportu śluzowo-
-rzęskowego zmniejszyła się z 14 minut do 12.

W badaniu Passaliego i wsp. z 2016 roku – po 14 dniach le-
czenia alergicznego nieżytu nosa wynik uzyskany w kwestio-
nariuszu SNOT-22 zmniejszył się z 29 pkt do 20 pkt; wartości 
przepływu nosowego zwiększyły się z 482 ml/s do 528 ml/s, 
wartości oporu nosowego zmniejszyły się z 0,25 Pa/(cm3/s) 
do 0,23 Pa/(cm3/s), szybkość transportu śluzowo-rzęskowego 
zmniejszyła się z 13 minut do 12. W badaniu cytologicznym, 
liczba komórek rzęskowych po 14 dniach leczenia zwiększyła 
się z 30 do 33,4 komórek w polu widzenia.

DYSKUSJA

Dzięki analizie czterech zaprezentowanych badań, dotyczą-
cych terapii inhalacyjnej wodą termalną wzbogaconą w radon, 
uzyskano kompleksowe podsumowanie działania tego rodza-
ju leczenia w odniesieniu do przewlekłych stanów zapalnych 
górnych i dolnych dróg oddechowych.

Poprawa obiektywnych parametrów uwzględnionych w czte-
rech badaniach wykazuje bardzo wyraźne efekty, które mody-
fikują zarówno objawy kliniczne, jak i patofizjologiczne me-
chanizmy chorób przewlekłych, takich jak alergiczny nieżyt 
nosa, astma oskrzelowa i przewlekłe zapalenie zatok przy-
nosowych i nosa.

PRZEPŁYW I OPÓR

Rynomanometria aktywna przednia uważana jest za standar-
dową technikę oceny drożności nosa [16]. W badaniach kli-
nicznych przeprowadzonych przez Abramo i Marullo oraz 
Passaliego i wsp. w 2012 i 2016 roku odnotowano zmniejsze-
nie wartości oporów i wzrost wartości przepływów w drogach 
nosowych po 2 tygodniach leczenia inhalacyjnego, w tym u pa-

Ryc. 1.  Przepływ. Na rycinie przedstawiono średnie wartości przepływów 
uzyskane w rynomanometrii aktywnej przedniej przed leczeniem 
i po cyklu terapii inhalacyjnej wodą termalną wzbogaconą w radon 
w odniesieniu do patologii nosa w trzech badaniach klinicznych.

Ryc. 2.  Opór. Na rycinie przedstawiono średnie wartości oporów uzyskane 
w rynomanometrii aktywnej przedniej przed leczeniem i po cyklu terapii 
inhalacyjnej wodą termalną wzbogaconą w radon w odniesieniu do 
patologii nosa w trzech badaniach klinicznych.

Ryc. 3.  Klirens śluzowo-rzęskowy . Na rycinie przedstawiono średnie wartości 
czasu transportu śluzowo-rzęskowego z użyciem proszku węglowego. 
Obliczano go jako czas upływający od umieszczenia proszku węglowego 
w okolicy głowy małżowiny nosowej środkowej do momentu jego 
pojawieniem się w części ustnej gardła.  Uzyskany czas uznaje się za 
wskaźnik czynności nabłonka rzęskowego.
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by komórek rzęskowych po 2 tygodniach terapii. Odnotowano 
również normalizację stosunku komórek rzęskowych i śluzo-
wych. Uzyskano ograniczone informacje na temat aktywności 
komórek zapalnych, zwłaszcza eozynofilów.

SPIROMETRIA

Ocena ograniczenia przepływów powietrza, mierzona pro-
centowymi zmianami przewidywanej wartości FEV1, do-
starcza lekarzowi ważnych informacji, umożliwiających 
rozpoznanie i leczenie astmy oskrzelowej [20]. W badaniu 
Mitsunobu i wsp. w 28. dniu terapii inhalacyjnej wodą ter-
malną wzbogaconą w radon, wartość FEV1 uległa istotne-
mu zwiększeniu.

AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA

Obecnie nie dysponujemy bezpośrednim biomarkerem 
obturacyjnej choroby płuc uzyskiwanym z surowicy [21]. 
Mitsunobu i wsp. oceniali zwiększenie aktywności katala-
zy i dysmutazy ponadtlenkowej w surowicy, a także zmniej-
szenie aktywności peroksydazy lipidowej po terapii inhala-
cyjnej wodą termalną wzbogaconą w radon. Na podstawie 
uzyskanych wyników sugerują bezpośredni wpływ promie-
niowania alfa na funkcjonowanie tych ważnych enzymów 
homeostatycznych.

z utratą rzęsek; postępujący wzrost liczby komórek nabłonka 
płaskiego i zmniejszenie liczby komórek rzęskowych (aspekt 
zanikowy); wzrost liczny niedojrzałych form komórek nabłon-
kowych; uszkodzenie czynnościowe, tzn. zmniejszenie lub brak 
adaptacji dynamicznej regulacji czynności rzęsek, co predyspo-
nuje do gromadzenia się zakaźnych lub szkodliwych cząsteczek 
w zatokach przynosowych [18].

W badaniach przeprowadzonych przez Marullo i Abramo oraz 
Passaliego i wsp. zastosowano tradycyjną i prostą metodę oceny 
szybkości transportu śluzowo-rzęskowego z użyciem proszku 
węglowego, obserwując wyraźną poprawę szybkości transpor-
tu śluzowo-rzęskowego.

BADANIE CYTOLOGICZNE

Badanie za pomocą mikroskopu optycznego obrazu cytolo-
gicznego błony śluzowej nosa (pobranej i wybarwionej przy 
użyciu standardowych technik) stanowi wiarygodną metodę 
oceny stanu zapalnego [19]. Duża liczba dojrzałych komórek 
rzęskowych, stanowiących do 90% komórek wymazu z nosa, 
odpowiada zdrowemu, funkcjonalnemu nabłonkowi nosa. 
W przeciwieństwie do tego obrazu, obecność neutrofilów i eozy-
nofilów oraz zaburzenia liczby komórek śluzowych związane 
są z przewlekłym zapaleniem nosa. Badania Abramo i Marullo 
oraz Passaliego z 2012 i 2016 roku oceniały skuteczność lecze-
nia inhalacyjnego radonem w zwiększaniu bezwzględnej licz-
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