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STRESZCZENIE:   Wstęp: Celem pracy była ocena wpływu czynników drażniących błonę śluzową nosa na występowanie przewlekłego zapalenia 
zatok przynosowych bez i z polipami nosa.  

  Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 100 dorosłych osób, w tym u 39 kobiet i u 61 mężczyzn, w wieku 21–68 lat, 
diagnozowanych i leczonych w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi. Pacjentów podzielono na dwie grupy na podstawie badania otorynolaryngologicznego 
oraz badań obrazowych (TK): I – 50 pacjentów, w tym 23 kobiety i 27 mężczyzn, w wieku 21–64 lat – z przewlekłym zapaleniem 
zatok przynosowych bez polipów nosa, II – 50 pacjentów, w tym 16 kobiet i 34 mężczyzn, w wieku 22–68 lat – z przewlekłym 
zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa. Grupę odniesienia stanowiło 50 osób (grupa III), w tym 25 kobiet i 25 
mężczyzn, w wieku 18–30 lat, studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wszyscy badani 
wypełniali opracowaną ankietę, składającą się z 17 pytań w formie anonimowego wywiadu. Ankieta została przeprowadzona 
wśród pacjentów leczonych w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii USK w Łodzi.

  Wyniki badań: Przeprowadzone badania ankietowe wskazują na wpływ następujących czynników patogenetycznych 
przewlekłego zapalenia zatok przynosowych bez i z polipami nosa: czynniki egzogenne (wirusy, bakterie, grzyby, leki, 
urazy, substancje toksyczne, zanieczyszczenie środowiska), czynniki endogenne ogólne (alergia, nadwrażliwość na kwas 
acetylosalicylowy i jego pochodne, zaburzenia hormonalne, refluks nadprzełykowy, choroby przebiegające z wytworzeniem 
ziarniny, zaburzenia odporności), czynniki endogenne miejscowe.

  Wnioski: W badanym materiale chorzy z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych bez i z polipami nosa w większosci 
przypadków znajdują w przedziale wiekowym 51–60 lat i powyżej 60. roku życia, najczęściej zamieszkują duże miasta 
powyżej 250 tys., chorują na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa w 38% w grupie I i w 36% w grupie II, odczuwają 
negatywny wpływ na komfort oddychania, ponieważ wynika to z gwałtownych zmian temperatury i suchego powietrza. 
Przeprowadzone badania ankietowe potwierdzają, że przyczyna przewlekłego zapalenia zatok przynosowych z polipami jest 
wieloczynnikowa, ale istotnym czynnikiem wpływającym na typowy remodeling tkankowy w tej chorobie jest długotrwałe 
oddychanie zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego.

SŁOWA KLUCZOWE: błona śluzowa nosa, czynniki drażniące, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych bez i z polipami nosa

ABSTRACT:   Introduction: The aim of the study was to assess the effect of nasal mucosa irritants on the occurrence of chronic rhinosinusitis 
without/and with nasal polyps.

  Material and methods: The study involved 100 adult participants, including 39 women and 61 men, aged 21–68, diagnosed 
and treated at the Department of Otolaryngology, ENT Oncology, Audiology and Phoniatrics at the University Clinical 
Hospital WAM in Łódź. Based on the otorhinolaryngological and imaging (CT) tests they were divided into two groups: I – 50 
patients, including 23 women and 27 men, aged 21–64 – with chronic rhinosinusitis without nasal polyps, II – 50 patients, 
including 16 women and 34 men, aged 22–68 – with chronic rhinosinusitis with nasal polyps. The control group consisted of 
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WYKAZ SKRÓTÓW

CRS – przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok 
CRSsNP – przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa  
bez polipów nosa 
CRSwNP – przewlekłe zapalenie zatok przynosowych  
z polipowatością nosa 
ECAP – Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce  
ECP – białko kationowe eozynofilów 
ESS – operacje endoskopowe nosa i zatok obocznych nosa  
TK – tomografia komputerowa 

WPROWADZENIE

Jak wynika z badań ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych 
w Polsce), przeprowadzonych przez zespół Profesora Bolesława 
Samolińskiego, 36,08% polskiego społeczeństwa cierpi na nie-
żyt nosa, a tym samym u 14,5 miliona Polaków okresowo lub na 
stałe wyłączone są funkcje, jakie pełnił nos [1]. Szacuje się, że na 
nieżyty nosa cierpi około 200 milionów ludzi na świecie. Czę-
stotliwość występowania alergicznego nieżytu nosa na terenach 
wiejskich została oceniona w badaniach ECAP na 16%, a na te-
renach wysoko zurbanizowanych na 22,9% [1].

Przewlekły nieżyt nosa jest dolegliwością zapalną błony śluzowej 
nosa, która utrzymuje się u chorego ponad 12 tygodni. Może być 
następstwem ostrych i powtarzających się zakażeń wirusowych 
nosa i zatok przynosowych. Przewlekły nieżyt nosa może mieć 
różne formy, a nieleczony prowadzi do wielu powikłań. Ogólnie 
błona śluzowa nosa posiada rzęski, które odpowiedzialne są za 
samoczyszczenie i wytwarzanie wydzieliny, która posiada właści-
wości nawilżające nabłonek i usuwające wszelkie zanieczyszczenia. 
Rzęski powodują, że wydzielina jest wydalana na zewnątrz [2].

Najczęstszym powodem upośledzenia drożności ujścia zatok 
przynosowych jest wcześniejsza infekcja wirusowa błony ślu-
zowej nosa, jednak istnieją również inne czynniki nieinfekcyj-
ne, mogące prowadzić do rozwoju tego schorzenia. Wyróż-
niamy wśród nich: alergiczny nieżyt nosa, wady anatomiczne  

(szczególnie w budowie przegrody i ściany bocznej nosa), zabu-
rzenia w funkcjonowaniu komórek rzęskowych odpowiedzialnych 
za transport śluzu (np. w przebiegu mukowiscydozy), refluks żo-
łądkowo-przełykowy oraz refluks krtaniowo-gardłowy, wrodzone 
i nabyte niedobory odporności, nadmierną ekspozycję na dym 
tytoniowy, pył, kurz oraz zanieczyszczenia powietrza. Czynni-
kami ryzyka są również: obecność polipów, guzów i perforacji 
ściany przegrody nosa [3].

Istnieje wiele hipotez tłumaczących powstawanie polipów [4–7]. 
W 1896 roku Hayek założył, że polipy są następstwem tworzą-
cego się wysięku, który wypycha błonę śluzową, prowadząc do 
lokalnego przekrwienia, obrzęku i zastoju krwi w naczyniach [2]. 
W 1907 roku Yonge opisał inną przyczynę, a mianowicie torbie-
lowate rozdęcie gruczołów błony śluzowej (spowodowane ich 
nadmierną aktywnością i toczącym się przewlekłym zapaleniem), 
które miało mechanicznie uciskać na lokalne naczynia krwiono-
śne i same gruczoły, prowadząc do obrzęku oraz przekrwienia [2]. 

W nowszych hipotezach zwrócono uwagę na znaczenie izolowa-
nego uszkodzenia nabłonka i jego błony podstawnej związanego  
z procesem zapalnym jako sygnału do rozpoczęcia polipogenez [7]. 

Z kolei Bernstein [4] przedstawił ciekawą koncepcję zaburzeń 
funkcji kanałów jonowych błony komórkowej nabłonka, w tym 
nadmiernej absorpcji jonów Na+ oraz zwiększonej przepusz-
czalności jonów CL-. Twierdził on, iż wzmożony transepitelial-
ny transport jonowy, zwiększając przemieszczanie się wody do 
przestrzeni śródmiąższowych, indukuje obrzęk i tworzenie się 
polipów nosa.

Wśród czynników patogenetycznych przewlekłego zapalenia za-
tok przynosowych z polipami nosa wymienia się obecnie [8–12]:

• czynniki egzogenne (wirusy, bakterie, grzyby, leki, urazy, sub-
stancje toksyczne, zanieczyszczenie środowiska),

• czynniki endogenne ogólne (alergia, nadwrażliwość na kwas 
acetylosalicylowy i jego pochodne, zaburzenia hormonalne, re-
fluks nadprzełykowy, choroby przebiegające z wytworzeniem 

50 people (group III), including 25 women and 25 men, aged 18–30, students of the Faculty of Military Medicine at the Medical 
University of Lodz. All respondents completed a prepared questionnaire consisting of 17 questions addressed in the form 
of an anonymous interview among patients treated in the Department of Otolaryngology, ENT Oncology, Audiology and 
Phoniatrics.

  Results: The conducted surveys indicate the impact of the following factors in pathogenesis of chronic rhinosinusitis without/
with nasal polyps: exogenous factors (viruses, bacteria, fungi, drugs, injuries, toxic substances, environmental pollution), 
general endogenous factors (allergy, hypersensitivity to acetylsalicylic acid and its derivatives, hormonal disorders, 
supraesophageal reflux disease, granulation disease, immunity disorders, local endogenous factors.

  Conclusions: In the examined material, patients with chronic rhinosinusitis without/and nasal polyps in most cases are in 
the age range 51–60 years and over 60 years, they most often live in large cities over 250 thousand inhabitants, suffer from 
allergic rhinorhinitis in 38.0% in group I and 36.0% in group II, rapid temperature changes and dry air have a negative impact 
on comfort of breathing. The conducted surveys confirm that the cause of chronic rhinosinusitis with polyps is multifactorial, 
but a significant factor affecting typical tissue remodeling in this disease is long-term breathing of polluted atmospheric air.

KEYWORDS:   chronic rhinosinusitis with/without nasal polyps, irritants, nasal mucosa
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ziarniny, zaburzenia odporności, genetyczne zespoły zaburzeń 
rucho-mości rzęsek (zespół Kartagenera, mukowiscydoza), 
przyczyny obrzękowe,

• czynniki endogenne miejscowe (anomalie anatomiczne: po-
większona puszka sitowa, upowietrzniona i rozdęta małżowina 
nosowa środkowa, skrzywienie przegrody nosa), guzy, nabyte 
zespoły zaburzeń ruchomości rzęsek nabłonka oddechowego.

Celem pracy była ocena wpływu czynników drażniących błonę 
śluzową nosa na występowanie przewlekłego zapalenia zatok 
przynosowych bez i z polipami nosa. 

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono u 100 dorosłych osobach, w tym u 39 ko-
biet i u 61 mężczyzn, w wieku 21–68 lat, diagnozowanych i leczonych 
w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii 
i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Ło-
dzi, których na podstawie badania otorynolaryngologicznego oraz 
badań obrazowych (TK) podzielono na dwie grupy:

• I – 50 pacjentów (badana), w tym 23 kobiet i 27 mężczyzn,  
w wieku 21–64 lat (średnia wieku – 48,3 lat) – z przewlekłym 
zapaleniem zatok przynosowych bez polipów nosa;

• II – 50 pacjentów (badana), w tym 16 kobiet i 34 mężczyzn, 
w wieku 22–68 lat (średnia wieku – 56,6 lat) – z przewlekłym 
zapaleniem zatok przynosowych z polipami nosa. 

Grupę odniesienia stanowiło 50 osób (grupa III), w tym 25 kobiet  
i 25 mężczyzn, w wieku 18–30 lat (średnia wieku – 23,5 lat), studen-
tów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi (zdrowych). 

Po uzyskaniu zgody dyrektora szpitala wszyscy badani wypełniali 
opracowaną ankietę, składającą się z 17 pytań w formie anonimo-
wego wywiadu. Ankieta została przeprowadzona wśród pacjentów 
leczonych w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, 
Audiologii i Foniatrii USK w Łodzi.

Ankieta obejmowała następujące zagadnienia: wiek, płeć, miejsce 
zamieszkania, wykształcenie, częstotliwość zachorowań, występo-
wanie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynoso-
wych, nadwrażliwości na alergeny wziewne i/lub pokarmowe, wy-
stępowanie uczulenia na niesterydowe leki przeciwzapalne, astmy 
oskrzelowej, choroby refluksowej żołądka, czynników drażniących 
wpływających na komfort oddychania, wpływ czynników drażnią-
cych na nieżyt nosa, ocenę zanieczyszczenia powietrza, ocenę stanu 
powietrza w swojej miejscowości, występowanie objawów choro-
bowych ze strony nosa, rodzaj zastosowanego leczenia farmakolo-
gicznego, masę ciała, stosowane używki. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, w której za-
stosowano test istotności niezależności Ch2. Za znamienne sta-
tystycznie wyniki przedmiotowych testów istotności uznawa-
no wtedy, kiedy poziom istotności był mniejszy niż 5 punktów  
procentowych (p < 0,05). 

WYNIKI BADAŃ

Badania przeprowadzono łącznie u 150 osób, z czego prze-
dział wiekowy badanych przedstawiał się następująco: w grupie  
I (z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych bez polipów 
nosa); 18–30 lat – 10 chorych (4 kobiety i 6 mężczyzn), 31–40 
lat – 10 chorych (4 kobiety i 6 mężczyzn), 41–50 lat – 10 chorych  
(6 kobiet i 4 mężczyzn), 51–60 lat – 8 chorych (3 kobiety i 5 męż-
czyzn) i powyżej 60 lat – 12 chorych (6 kobiet i 6 mężczyzn),  
w grupie II (z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych  
z polipami nosa); 18–30 lat – 3 chorych (2 kobiety i 1 mężczyzna),  
31–40 lat – 7 chorych (2 kobiety i 5 mężczyzn), 41–50 lat – 8 cho-
rych (4 kobiety i 4 mężczyzn), 51–60 lat – 16 chorych (4 kobiety i 12 
mężczyzn) i powyżej 60 lat – 16 chorych (4 kobiet i 12 mężczyzn), 
natomiast w grupie III (odniesienia) byli to studenci w przedziale 
wiekowym 18–30 lat (25 kobiet i 25 mężczyzn).

Zarówno w grupie I, jak i II, pacjenci zamieszkiwali w dużych mia-
stach powyżej 250 tys., odpowiednio 20-krotnie (40%) i 24-krotnie 
(48%). Natomiast wieś była miejscem zamieszkania odpowiednio 
10-krotnie (20%) i 12-krotnie (24%). Podobnie w grupie III – 24 
osoby (48%) zamieszkiwały w miastach powyżej 250 tys. i 11 osób 
(22%) na wsi.

W grupie I wykształcenie średnie posiadało 25 chorych (50%)  
i 22 chorych (44%) wykształcenie wyższe, natomiast w grupie II 
przeważały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 
15-krotnie (30%), średnim i wyższym, odpowiednio 12-krotnie 
(24%) i 9-krotnie (18%). 

Z kolei badana częstotliwość zachorowań w ciągu roku na infek-
cje górnych dróg oddechowych prezentowała się następująco:  
w grupie I, odpowiednio 1–2 razy w 18 przypadkach (u 4 kobiet 
i 14 mężczyzn), 3–4 razy w 16 przypadkach (u 10 kobiet i 6 meż-
czyzn) oraz 5 razy i częściej w 11 przypadkach (u 7 kobiet i 4 męż-
czyzn), w grupie II, odpowiednio 20-krotnie (6 kobiet i 14 meż-
czyzn), 10-krotnie (5 kobiet i 5 mężczyzn) i 12-krotnie (4 kobiety 
i 8 mężczyzn), natomiast w grupie III odpowiednio 24-krotnie 
(12 kobiet i 12 meżczyzn), 18-krotnie (7 kobiet i 11 mężczyzn)  
i 5-krotnie (4 kobiety i 1 mężczyzna). Nie chorowało 5 osób (10%) 
w grupie I, 8 osób (16%) w grupie II i 3 osoby (6%) w grupie III.

Z przedstawionego diagramu na Ryc. 1. wynika, że na alergicz-
ne zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych choruje:  
19 (38%) osób (11 kobiet i 8 mężczyzn) z grupy I, 18 (36%) osób  
(6 kobiet i 12 mężczyzn) i 8 osób (16%) osób (2 kobiety i 6 mężczyzn).

W grupie I 36 (72%) chorych (17 kobiet i 19 mężczyzn) podało, 
że nie posiada alergii, w grupie II odpowiednio 40 (80%) chorych  
(13 kobiet i 27 mężczyzn) i w grupie III odpowiednio 40 (80%) osób 
(20 kobiet i 20 mężczyzn). Wśród alergików przeważało uczule-
nie na alergeny wziewne, odpowiednio w 11 przypadkach (22%) 
w grupie I, w 5 przypadkach (10%) w grupie II i w 5 przypadkach 
(10%) w grupie III (Tab. I.).

Uczulenie na niesterydowe leki przeciwzapalne podawało 4 (8%) 
chorych z grupy I i 5 chorych (10%) z grupy II. Stwierdzono zależ-
ność znamiennie statystyczną między występowaniem uczulenia 
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Tab. I.  Zestawienie badanych w zależności od świadomej nadwrażliwości na alergeny wziewne i/lub pokarmowe i płci.

Tab. II.  Zestawienie badanych w zależności od występowania czynników drażniących wpływających na komfort oddychania.

Ryc. 1.  Zestawienie badanych w zależności od występowania alergicznego zapalenia 
błony śluzowej nosa i zatok przynosowych i płci.

ŚWIADOMA NADWRAŻLIWOŚĆ  
NA ALERGENY 

WZIEWNE POKARMOWE WZIEWNE I POKARMOWE NIE POSIADA ALERGII

K M K M K M K M

n % n % n % n % n % n % n % n %

GRUPA I
Przewlekłe zapalenie zatok 
przynosowych bez polipów nosa

4 8.0 7 14.0 1 2.0 1 2.0 1 2.0 - - 17 34.0 19 38.0

GRUPA II
Przewlekł zapalenie zatok przy  
z polipami nosa nosowych 

1 2.0 4 8.0 - - 1 2.0 2 2.0 2 2.0 13 26.0 27 54.0

GRUPA III 
Odniesienia 2 4.0 3 6.0 2 4.0 - - 1 2.0 2 4.0 20 40 20 40

WYSTĘPOWANIE CZYNNIKÓW 
DRAŻNIĄCYCH

GWAŁTOWNE 
ZMIANY 

TEMPERATURY

NAGŁE ZMIANY 
CIŚNIENIA 

POWIETRZA

SUCHE 
POWIETRZE

 
INTENSYWNE  

ZAPACHY
OSTRE 

POTRAWY
PODNIECENIE 

SEKSUALNE STRES LEKI

K M K M K M K M K M K M K M K M

GRUPA I
Przewlekłe zapalenie zatok 
przynosowych bez polipów nosa

17 13 7 6 13 16 8 2 5 2 - 2 4 3 1 -

GRUPA II
Przewlekłe zapalenie zatok 
przynosowych z polipami nosa 

9 19 2 7 11 16 4 4 2 1 2 - 5 1 3 2

GRUPA III 
Odniesienia 11 14 4 2 14 16 12 8 6 6 3 1 6 5 2 -

22%

12%

4%

16%

24%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Grupa I Grupa II Grupa III

Kobiety Mężczyźni

na niesterydowe leki przeciwzapalne a jej brakiem w poszczegól-
nych grupach badanych (p < 0,05, p < 0,05 i p < 0,05).

Występowanie astmy oskrzelowej zgłaszało 4 (8%) chorych z gru-
py I, 10 chorych (20%) z grupy II i 4 (8%) osoby z grupy III. Stwier-
dzono zależność znamiennie statystyczną między występowaniem 
astmy oskrzelowej a jej brakiem w poszczególnych grupach bada-
nych (p < 0,05, p < 0,05 i p < 0,05).

Z kolei choroba reflluksowa żołądka występowała u 11 (22%) cho-
rych w grupie I, 7 (14%) chorych w grupie II i 3 (6%) osób w gru-
pie III. Stwierdzono zależność znamiennie statystyczną między 

występowaniem choroby reflluksowej żołądka a jej brakiem  
w poszczególnych grupach badanych (p < 0,05, p < 0,05 i p < 0,05).

Badając wpływ występowania czynników drażniących, oddziałują-
cych na komfort oddychania (Tab. II.), chorzy najczęściej wymie-
niali gwałtowne zmiany temperatury w 30 przypadkach (17 kobiet 
i 13 mężczyzn) i suche powietrze w 29 przypadkach (13 kobiet i 16 
mężczyzn) w grupie I i odpowiednio w 28 przypadkach (9 kobiet  
i 19 mężczyzn) oraz w 27 przypadkach (11 kobiet i 16 mężczyzn) 
w grupie II, natomiast w grupie III odpowiednio w 25 przypad-
kach (11 kobiet i 14 mężczyzn) i w 30 przypadkach (14 kobiet i 16 
mężczyzn). Stwierdzono zależność statystyczną pomiędzy gwał-
townymi zmianami temperatury i suchym powietrzem a pozosta-
łymi czynnikami drażniącymi błonę śluzową nosa w poszczegól-
nych grupach (p < 0,05, p < 0,05 i p < 0,05).

Wśród czynników drażniących, wpływających na nieżyt nosa, 
badani najczęściej podawali (Tab. III.): w grupie I – przeziębienie  
w 42 (84%) przypadkach (19 kobiet i 23 mężczyzn), spadek od-
porności w 17 (34%) przypadkach (10 kobiet i 7 mężczyzn)  
i zanieczyszczenie powietrza w 14 (28%) przypadkach (9 kobiet 
i 5 mężczyzn), w grupie II odpowiednio w 43 (86%) przypad-
kach (15 kobiet i 28 mężczyzn), w 9 (18%) przypadkach (5 kobiet  
i 4 meżczyzn) i w 15 (30%) przypadkach (3 kobiet i 12 mężczyzn), 
natomiast w grupie odpowiednio w 40 (80%) przypadkach (21 
kobiet i 19 mężczyzn), w 34 (68%) przypadkach (18 kobiet i 16 
mężczyzn) i w 13 (26%) przypadkach (8 kobiet i 5 mężczyzn). 
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Zarówno w grupie I, jak i II, chorzy najczęściej podawali zanie-
czyszczenie powietrza jako średnie i duże (Tab. IV.), odpowiednio 
w 21 (42%) przypadkach (10 kobiet i 11 mężczyzn) i w 21 (42%) 
przypadkach (9 kobiet i 12 mężczyzn) oraz w 16 (32%) przypad-
kach (7 kobiet i 9 mężczyzn) i w 15 (30%) przypadkach (2 kobiet  
i 13 mężczyzn). W grupie III zaobserwowano podobne zależno-
śći, tj. na średnie i duże zanieczyszczenie powietrza skarżyło się 
odpowiednio po 16 (32%) przypadków. Na wyjątkowo czyste po-
wietrze wskazywało zaledwie po 2 (4%) osoby w każdej grupie.

Na Ryc. 2. zestawiono badanych w zależności od stanu powietrza 
w swojej miejscowości. I tak w badanych grupach przeważał dym 
i mgła, odpowiednio 34-krotnie (68%) i 12-krotnie (24%) w grupie 
I, 31-krotnie (62%) i 20-krotnie (40%) w grupie II oraz 36-krotnie 
(72%) i 10-krotnie (20%) w grupie III. Dym częściej zgłaszany był 
przez mężczyzn niż kobiety w każdej badanej grupie, natomiast 
pył jedynie w grupie II. Zależności te były znamienne statystycz-
nie (p < 0,05). Najczęstszymi objawami chorobowymi ze strony 
nosa były niedrożność nosa i wydzielina z nosa (Tab. V.): w 45 
(90%) przypadkach (u 19 kobiet i 26 mężczyzn) i w 34 (68%) przy-
padkach (u 18 kobiet i 16 mężczyzn) w grupie I, w 47 (94%) przy-
padkach (u 14 kobiet i 33 mężczyzn) i w 30 (60%) przypadkach 
 (u 7 kobiet i 23 mężczyzn) w grupie II oraz w 37 (74.0%) przypadkach  
(u 16 kobiet i 21 mężczyzn) i w 33 (66%) przypadkach (u 17 kobiet  
i 16 mężczyzn) w grupie III. Stwierdzono zależność statystyczną 
między występowaniem objawu niedrożności nosa i wydzieliny  

z nosa u kobiet i mężczyzn (p < 0.05 i p < 0.05). Objawy charakte-
rystyczne dla nieżytu alergicznego, takie jak: kichanie, łzawienie 
i świąd nosa występowały na podobnym poziomie we wszystkich 
badanych grupach.

Z zestawienia w Tab. VI. wynika, że nie stosowano leczenia farma-
kologicznego w 19 (38%) przypadkach (u 4 kobiet i 15 mężczyzn) 
w grupie I, w 10 (20%) przypadkach (u 5 kobiet i 5 mężczyzn)  
w grupie II i w 12 (24% przypadkach (u 7 kobiet i 5 mężczyzn)  
w grupie III. Stwierdzono zależność statystyczą między  

WYSTĘPOWANIE CZYNNIKÓW 
DRAŻNIĄCYCH NA NIEŻYT NOSA

SPADEK 
ODPORNOŚCI

PRZEMĘ-
CZENIE STRES

 
PRZEZIĘBIENIE NIEDO- 

ŻYWIENIE

ZANIECZY- 
SZCZENIE

POWIETRZA

PALENIE 
PAPIEROSÓW, 

NADUŻYWANIE
ALKOHOLU

K M K M K M K M K M K M K M

GRUPA I
Przewlekłe zapalenie zatok 
przynosowych bez polipów nosa

10 7 8 5 5 1 19 23 1 1 9 5 1 3

GRUPA II
Przewlekłe zapalenie zatok 
przynosowych z polipami nosa  

5 4 3 3 6 3 15 28 - - 3 12 3 5

GRUPA III 
Odniesienia 18 16 5 6 2 3 21 19 - - 8 5 2 3

OCENA ZANIECZYSZCZENIA 
POWIETRZA

BARDZO DUŻE DUŻE ŚREDNIE MAŁE WYJĄTKOWO CZYSTE

K M K M K M K M K M

n n n n n n n n n n

GRUPA I
Przewlekłe zapalenie zatok 
przynosowych bez polipów nosa

3 3 7 9 10 11 3 2 - 2

GRUPA II
Przewlekłe zapalenie zatok 
przynosowych z polipami nosa 

3 3 2 13 9 12 2 4 - 2

GRUPA III 
Odniesienia 4 8 6 10 10 6 3 1 2 -

Tab. III.  Zestawienie badanych w zależności od wpływu czynników drażniących na nieżyt nosa.

Tab. IV.  Zestawienie badanych w zależności od oceny zanieczyszczenia powietrza.
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Ryc. 2.  Zestawienie badanych w zależności od stanu powietrza w swojej miejscowości 
i płci.
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Papierosy paliło 18 (36%) chorych (7 kobiet i 11 mężczyzn) z grupy 
I, 11 (22%) chorych (4 kobiety i 7 mężczyzn) z grupy II i 14 (28%) 
osób z grupy III (4 kobiety i 10 mężczyzn). Stwierdzono zależność 
statystyczną między osobami palącymi a niepalącymi w badanych 
grupach (p < 0,05, p < 0,05 i p < 0,05).

Większość badanych piło kawę i herbatę (Ryc. 4.), odpowiednio  
w 47 (94%) przypadkach (21 kobiet i 26 mężczyzn) w grupie I, w 43 
(86%) przypadkach (13 kobiet i 30 mężczyzn) w grupie II i w 41 (82%) 
przypadkach (20 kobiet i 21 mężczyzn) w grupie III. Stwierdzono 
zależność statystyczną między osobami pijącymi kawę i herbatę,  
a niespożywającymi w badanych grupach (p < 0,05, p < 0,05 i p < 0,05).

Alkohol spożywało zaledwie 6 (12%) chorych (1 kobieta i 5 męż-
czyzn) w grupie I i 10 (20%) chorych (2 kobiety i 8 mężczyzn)  
w grupie II. Dla porównania w grupie III alkohol był spożywany  
w 16 (32%) przypadkach (6 kobiet i 10 mężczyzn). 

Stwierdzono zależność statystyczną między osobami pijącymi al-
kohol, a abstynentami w badanych grupach (p < 0,001, p < 0,05  
i p < 0,05).

DYSKUSJA I OMÓWIENIE WYNIKÓW

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, zgodnie z Europejskimi 
Wytycznymi (ang. European Position Paper on Rhinosinusitis and 

niestosowaniem leczenia a grupami I i II (p < 0,05) oraz między płcią  
w grupie I (p < 0,05). 

Stosowanie leków sterydowych doustnych i wziewnych miejsco-
wo było podobne w grupie I i II, odpowiednio w 25 (50%) przy-
padkach i w 23 (46%) przypadkach, natomiast w grupie II w 14 
(28%) przypadkach. Stwierdzono zależność statystyczną między 
stosowaniem leków sterydowych a płcią w grupie II (p < 0,05).  
Z kolei najczęściej leki anemizujące błonę śluzowa nosa (Tab. VI.) 
stosowały osoby z grupy III, bo aż w 28 (56%) przypadkach, w po-
równaniu do grupy I i II, odpowiednio w 11 (22%) przypadkach 
i w 21 (42%) przypadkach. Stwierdzono zależność statystyczną 
między stosowaniem leków anemizujących błonę śluzową nosa 
w grupie I i III (p < 0,05).

Prawidłową masę ciała stwierdzono częściej w grupie III niż  
w grupie I i II (Ryc. 4.), odpowiednio w 42 (84%) przypadkch  
(u 23 kobiet i 19 mężczyzn), w 20 (40%) przypadkach (u 8 kobiet  
i 12 mężczyzn) i w 12 (24%) przypadkach (u 4 kobiet i 8 mężczyzn). 
Stwierdzono zależność statystyczną między grupą I i III oraz II  
i III a prawidłową masą ciała (p < 0,05 i p < 0,05).

Nadwagę znaczną częściej zaobserwowano w grupie I niż II, od-
powiednio w 21 (42%) przypadkach (u 10 kobiet i 11 mężczyzn)  
i w 16 (32%) przypadkach (u 5 kobiet i 11 mężczyzn). Stwierdzono 
zależność statystyczną pomiędzy grupą I i III oraz II i III a znacz-
ną nadwagą (p < 0,05 i p < 0,05).

Tab. V.  Zestawienie badanych w zależności od występowania objawów chorobowych ze strony nosa.

Tab. VI.  Zestawienie badanych w zależności od rodzaju zastosowanego leczenia farmakologicznego i płci.

WYSTĘPOWANIE OBJAWÓW
NIEDROŻNOŚĆ NOSA WYDZIELINA 

Z NOSA KICHANIE ŚWIĄD NOSA ŁZAWIENIE KASZEL

K M K M K M K M K M K M

GRUPA I
Przewlekłe zapalenie zatok 
przynosowych bez polipów nosa

19 26 18 16 14 8 6 3 9 7 10 6

GRUPA II
Przewlekłe zapalenie zatok 
przynosowych z polipami nosa 

14 33 7 23 7 15 4 9 6 7 12 14

GRUPA III 
Odniesienia 16 21 17 16 18 10 8 3 6 7 12 14

ZASTOSOWANE LECZENIE 
FARMAKOLOGICZNE

STERYDY DOUSTNIE STERYDY WZIEWNE MIEJSCOWO LEKI ANEMIZUJĄCE
BŁONĘ ŚLUZOWĄ NIE STOSUJE

K M K M K M K M

n % n % n % n % n % n % n % n %

GRUPA I
Przewlekłe zapalenie zatok 
przynosowych bez polipów nosa

5 10.0 2 4.0 11 22.0 7 14.0 7 14.0 4 8.0 4 8.0 15 30.0

GRUPA II
Przewlekłe zapalenie zatok 
przynosowych z polipami nosa

- - 2 4.0 6 12.0 15 30.0 6 12.0 15 30.0 5 10.0 5 10.0

GRUPA III 
Odniesienia 3 6.0 3 6.0 4 8.0 4 8.0 12 24.0 16 32.0 7 14.0 5 10.0
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Nasal Polyp 2012; EPOS 2012), zdefiniowane zostało jako występo-
wanie przez ponad 12 tygodni dwóch objawów, z których jednym  
jest niedrożność nosa lub katar przedni i/lub tylny. 

W badanym materiale najczęstszymi objawami chorobowymi ze 
strony nosa były niedrożność nosa i wydzielina z nosa, odpowiednio: 
w 90% przypadków i w 68% przypadków w grupie I, w 94% przy-
padków i w 60% przypadków w grupie II oraz w 74% przypadków 
i w 66% przypadków w grupie III, czyli odniesienia. Opisywane 
objawy były jednak spowodowane naczynioruchowym nieżytem 
nosa, ponieważ byli to studenci w przedziale wiekowym 18–30 
lat. Objawy charakterystyczne dla nieżytu alergicznego, takie jak: 
kichanie, łzawienie i świąd nosa występowały na podobnym po-
ziomie w grupie I i II.

Stosowanie leków sterydowych doustnych i wziewnych miejsco-
wo było podobne w grupie I i II, odpowiednio w 50% przypadków  
i w 46% przypadków, natomiast w grupie II w 28% przypadków. 
Z kolei najczęściej leki anemizujące błonę śluzową nosa stosowa-
ły osoby z grupy III, bo aż w 56% przypadków, w porównaniu do 
grupy I i II, odpowiednio w 22% przypadków i w 42% przypadków. 

Prawidłową masę ciała częściej stwierdzono w grupie III niż w gru-
pie I i II, odpowiednio w 84%, 40% i 24% przypadków.

Znaczną nadwagę częściej zaobserwowano w grupie I niż II, 
odpowiednio w 42% przypadków i w 32% przypadków, co było 
związane ze stosowaniem doustnym sterydów. 

W patofizjologii przewlekłego zapalenia zatok przynosowych 
opisywane są trzy główne grupy, zależne od odpowiedzi im-
munologicznej: Th1-zależne, Th2-zależne oraz Th17-zależne. 
Odpowiedz Th-1 zależna (humoralna) jest związana z: prze-
wlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa bez polipów nosa 
(ang. chronic rhinosinusitis without nasal polyps; CRSsNP), 
neutrofilią, zwiększonymi stężeniami mieloperoksydaz, in-
terferonu gamma (IFN-ϒ), interleukiny IL-2 oraz czynnikiem 
martwicy guza (TNF-α).    

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami wiąże 
się zwykle z odpowiedzią komórkową Th-2 zależną, którą 
cechują: eozynofilia, podwyższone stężenia: IL-2, IL-5, IL-
10, IL-13 oraz białko kationowe eozynofilów (ang. eosinophil 
cationic protein; ECP). Odpowiedź komórkowa Th-17-zależ-
na jest dominująca u mieszkańców Azji, związana głównie z 
przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych z polipowa-
tością nosa (ang. chronic rhinosinusitis with nasal polyps; 
CRSwNP). W odpowiedzi Th17 jest głównie wykazywana 
zwiększona ekspresja cytokin: IL-6, IL-17, IL-22 oraz czyn-
nik martwicy nowotworu TNFα [13–15].

Remodeling tkankowy to proces dynamiczny, skutkujący przej-
ściową lub trwałą zmianą składu histologicznego tkanek. Może 
on przebiegać z wytwarzaniem lub degeneracją macierzy zewną-
trzkomórkowej, co powoduje powstawanie tkanki prawidłowej i/
lub tkanki patologicznej [16]. Głównymi cechami histologicznymi 
przebudowy tkankowej są: makrofagi i migracja limfocytów, pro-
liferacja fibroblastów, angiogeneza, włóknienie podnabłonkowe 
oraz degeneracja tkanki. Istnieje wiele badań wykazujących, że 
przebudowa tkankowa ma miejsce również w przewlekłym za-
paleniu zatok przynosowych, a cechy przebudowy podścieliska 
są zróżnicowane w zależności od typu zapalenia [17].

Z badań własnych wynika, że alergii nie posiadalo 72% cho-
rych w grupie I, 80% chorych w grupie II i 80% osób w grupie 
III. Wśród alergików przeważały uczulenia na alergeny wziew-
ne, odpowiednio w 22% w grupie I, w 10% w grupie II i w 10% 
w grupie III.

Z kolei uczulenie na niesterydowe leki przeciwzapalne po-
dawało 8% chorych z grupy I i 10% chorych z grupy II. Wy-
stępowanie astmy oskrzelowej zgłaszało 4 (8%) chorych  
z grupy I, 20% z grupy II i 8% osób z grupy III. 

Choroba reflluksowa żołądka występowała u 22% chorych  
w grupie I, 14% chorych w grupie II i 6% osób w grupie III.

Z danych z piśmiennictwa wynika, że przyczyna przewlekłe-
go zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa jest bardzo 
złożona i patomechanizm nie do końca został wyjaśniony. 

Typowy remodeling tkankowy w przewlekłym zapaleniu za-
tok przynosowych z polipami cechuje się: tworzeniem torbieli 
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Ryc. 3.  Zestawienie badanych w zależności od masy ciała i płci.

Ryc. 4.  Zestawienie badanych w zależności od stosowanego typu używki. 
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rzekomych, obrzęków, akumulacją albumin, zmniejszeniem za-
wartości kolagenu w macierzy zewnątrzkomórkowej oraz zmniej-
szoną ekspresją TGF β1, natomiast w przewlekłym zapaleniu za-
tok przynosowych bez polipów wykazywany jest wzrost stężenia 
IFN-ϒ, TGF β1 oraz zawartości kolagenu w macierzy zewnątrz-
komórkowej [18].

Workman i wsp. [19] opublikowali listę biomarkerów, których stę-
żenie jest podwyższone w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej 
nosa i zatok (ang. chronic rhinosinusitis; CRS). Jednakże biomarkery 
te nie są ograniczone tylko do CRS. Mogą być stwierdzone w ast-
mie oskrzelowej czy atopowym zapaleniu skóry. Materiał do oce-
ny biomarkerów można pozyskać z: krwi obwodowej, wydzieliny 
jam nosa oraz tkanki polipów nosa. Lista biomarkerów obejmuje 
m.in.: eozynofilię krwi obwodowej, immunoglobulinę IgE, cytokiny 
– IL-4, IL-5, IL-13, IL-25, IL-33, periostinę, glikoprotenę-P, CXCL-
12, CXCL-13, metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej.

Brescia i wsp. [20] wykazali, że remodeling tkankowy to proces 
dynamiczny, w którym występują różnice w liczbie tkankowych 
eozynofilii między pierwotnym a nawracającym CRSwNP. Bada-
no histopatologicznie tkanki, które pobrane w trakcie pierwotnej 
operacji oraz po 3, 6 i 12 miesiącach od pierwszego zabiegu en-
doskopowego nosa i zatok obocznych nosa (ang. endoscopic sinus 
surgery; ESS) (nawrót stwierdzono u 7 z 32 pacjentów). Badania 
wykazały dodatnią korelację między wszystkimi badanym para-
metrami histopatologicznymi a eozynofilami tkankowymi a licz-
bą eozynofilii w krwi obwodowej. W operacji rewizyjnej jedynie 
grubość błony podstawnej korelowała dodatnio z eozynofilami 
tkankowymi oraz rozrostem komórek kubkowych. W nawraca-
jącym CRSwNP ponownie wystąpiła dodatnia korelacja między 
eozynofilią tkankową a eozynofilami krwi obwodowej, jednak-
że średnia liczba tkankowych eozynofilli była istotnie niższa niż  
w czasie pierwotnego zabiegu.

Zwłóknienie podnabłonkowe jest wynikiem odkładania niepra-
widłowo zbudowanych włókien kolagenowych (m.in. typ I, III, 
V), fibronektyny, tenascyny oraz gromadzenia się składników 
macierzy zewnątrzkomórkowej w obrębie błony podstawnej [21].

Maxfield i wsp. [22] wykazali, że poziom periostyny w surowi-
cy jest wyższy u pacjentów z CRSwNP w stosunku do pacjentów  
z CRSsNP oraz osób z grupy kontrolnej. Nie wykazano natomiast 
dodatniej korelacji z: nikotynizmem, płcią, stosowaniem doust-
nej sterydoterapii w ciągu miesiąca, stosowaniem sterydów do-
nosowych, wcześniejszymi interwencjami rynologicznymi oraz 
nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy.

Badając wpływ występowania czynników drażniących, wpływa-
jących na komfort oddychania, chorzy najczęściej wymieniali 

gwałtowne zmiany temperatury w 60% przypadków i suche 
powietrze w 58% przypadków w grupie I oraz odpowiednio  
w 56% przypadków i w 54% przypadków w grupie II, natomiast 
w grupie III odpowiednio po 30% przypadków. 

Zarówno w grupie I, jak i II, chorzy najczęściej podawali zanie-
czyszczenie powietrza jako średnie i duże (dym i mgła), odpo-
wiednio w 42% przypadków i w 42% przypadków oraz w 32% 
przypadków i w 30% przypadków. 

Papierosy paliło 36% chorych z grupy I i 22% chorych z grupy 
II, natomiast alkohol spożywało zaledwie 12% chorych w gru-
pie I i 20% chorych w grupie II. 

Reaumując, należy stwierdzić, że przewlekłe zapalenie za-
tok przynosowych z polipami nosa jest chorobą, której przy-
czyna jest wieloczynnikowa (wpływ czynników drażniących 
zewnętrznych i wewnętrznych, zapalenia alergiczne i infek-
cyjne, nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, zaburze-
nia immunologiczne, anomalia anatomiczne itp.). Jednak 
istotnym czynnikiem wpływającym na typowy remodeling 
tkankowy w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych  
z polipami jest długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym 
powietrzem atmosferycznym, co potwierdzają m.in. wyko-
nane badania ankietowe. 

 WNIOSKI

1.  W badanym materiale chorzy z przewlekłym zapaleniem za-
tok przynosowych bez i z polipami nosa w większości przy-
padków są w przedziale wiekowym 51–60 lat i powyżej 60. 
roku życia, najczęściej zamieszkują duże miasta powyżej 250 
tys., chorują na alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa  
w 38% w grupie I i w 36% w grupie II, negatywny wpływ na 
komfort oddychania mają gwałtowne zmiany temperatury 
i suche powietrze;

2.  Używki, takie jak palenie papierosów i spożywanie alkoholu, 
nie są główną przyczyną drażniacego wpływu na błonę ślu-
zową nosa, odpowiednio paliło 36% chorych z grupy I i 22% 
chorych z grupy II, natomiast alkohol spożywało zaledwie 
12% chorych w grupie I i 20% chorych w grupie II;

3.  Przeprowadzone badania ankietowe potwierdzają, że przy-
czyna przewlekłego zapalenia zatok przynosowych z poli-
pami jest wieloczynnikowa, ale istotnym czynnikiem wpły-
wającym na typowy remodeling tkankowy w tej chorobie 
jest długotrwałe oddychanie zanieczyszczonym powietrzem 
atmosferycznym.
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