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Drodzy Czytelnicy,
po raz kolejny szykujemy si´ do nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia oraz
rozpocz´cia Nowego Roku.
Jest to dla mnie, jak i zapewne dla wielu
z Paƒstwa, czas zadumy, podsumowaƒ,
refleksji. Przecie˝ od poprzednich Âwiàt stara∏em si´ podejmowaç s∏uszne decyzje i robiç
same dobre rzeczy. Czy wszystko si´ uda∏o –
pewnie nie. JeÊli kogoÊ urazi∏em, komuÊ sprawi∏em przykroÊç, a zrobi∏em to nieÊwiadomie
– mówi´ przepraszam. Tych, których zawiod∏em,
rozczarowa∏em, równie˝ przepraszam. A tym od
których dozna∏em dobra – dzi´kuj´.
I od Nowego Roku postanawiam ponownie
czyniç samo dobro. A wszystkim Paƒstwu, których mam za swoich przyjació∏, sk∏adam serdeczne ˝yczenia zdrowych, spokojnych Âwiàt
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci w nadchodzàcym
Nowym Roku 2013.
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TWORZYLI POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢
Jubileusz Dziesi´ciolecia
Choroby nosa i zatok przynosowych sà jednymi z istotniejszych zagadnieƒ klinicznych i naukowych w otorynolaryngologii. Nale˝y przyjàç, ˝e
rozwój tego dzia∏u laryngologii w Polsce rozpoczà∏
si´ w pierwszych latach po II wojnie Êwiatowej.
G∏ównie dzi´ki licznym kontaktom i wizytom
w Stanach Zjednoczonych prof. Antoniego Dobrzaƒskiego, kierownika Kliniki Otolaryngologii
Akademii Medycznej w Warszawie w latach 19421952, wprowadzono do praktyki klinicznej w Polsce wiele nowoczesnych na owe czasy metod diagnostycznych i leczniczych z zakresu rynologii.
W kolejnych latach rozwój rynologii by∏ mo˝liwy
dzi´ki pracy ca∏ego zespo∏u warszawskiej Kliniki
Otolaryngologii, zw∏aszcza w okresie kierowania
klinikà przez profesorów Zbigniew Bochenka
i Grzegorza Janczewskiego.
Prze∏omowym momentem dla rozwoju rynologii w Polsce by∏o powo∏anie 16 listopada 1996 r.
Sekcji Rynologicznej PTORL-ChGiS. Decyzjà nowo
wybranego Zarzàdu Sekcji dr hab. med. Antonii
Krzeski zosta∏ upowa˝niony do nawiàzania kontaktów z mi´dzynarodowymi organizacjami rynologicznymi. Dzi´ki niezwyk∏ej aktywnoÊci dr. A.
Krzeskiego w czerwcu 2000 r. Polska sta∏a si´
cz∏onkiem The European Rhinologic Society (ERS)
podczas XVIII kongresu tego towarzystwa, który
mia∏ miejsce w Barcelonie. W tym samym roku,
podczas kongresu The International Rhinologic
Society „The Nose 2000 – and Beyond” w Waszyngtonie, Polska zosta∏a przyj´ta w poczet cz∏onków tej organizacji.
Prof. Antoni Krzeski jako delegat Komitetu
Wykonawczego The European Rhinologic Society
na Polsk´ zosta∏ zobowiàzany do powo∏ania krajowej organizacji rynologicznej, gdy˝ ówczesny
statut ERS zaleca∏ wybór delegatów z poszczególnych krajów z grona cz∏onków krajowych
towarzystw rynologicznych. Zgodnie z tym wymogiem zosta∏o powo∏anie do ˝ycia Stowarzy-
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szenia na Rzecz Rozwoju Rynologii w Polsce
(skrócona nazwa – Stowarzyszenie „Rynologia
Polska”).
Zebranie za∏o˝ycielskie Stowarzyszenia,
na którym uchwalono jego statut, wybrano
Komitet Za∏o˝ycielski, a tak˝e pierwszy Zarzàd
Stowarzyszenia i Komisj´ Rewizyjnà, odby∏o si´
15 kwietnia 2002 r. Do Komitetu Za∏o˝ycielskiego zostali wybrani dr Agnieszka Strzembosz
i prof. Antoni Krzeski. W sk∏ad Zarzàdu Stowarzyszenia weszli prof. Antoni Krzeski – prezes
oraz dr Iwona Jakubczyk i dr S∏awomir Bia∏ek –
cz∏onkowie, natomiast pierwsza Komisja Rewizyjna zosta∏a utworzona przez prof. Grzegorza
Janczewskiego – przewodniczàcego i dr Agnieszk´
Strzembosz i prof. Edwarda Zawisz´ – cz∏onków.
Zebraniu za∏o˝ycielskiemu przewodniczy∏ dr
Norbert Górski, funkcj´ sekretarza zebrania
pe∏ni∏a dr Agnieszka Strzembosz. Komitet Za∏o˝ycielski 29 kwietnia 2002 r. z∏o˝y∏ wniosek o rejestracj´ Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze
Sàdowym dla m.st. Warszawy i 30 lipca 2002 r.
postanowieniem sàdu Stowarzyszenie zosta∏o
wpisane do Krajowego Rejestru Sàdowego pod
numerem 0000125143. Na zebraniu za∏o˝ycielskim podj´to decyzj´ o wyborze formu∏y stowarzyszenia zamiast towarzystwa naukowego,
albowiem taka organizacja ma zdecydowanie
wi´kszà mo˝liwoÊç pozyskiwania Êrodków finansowych, które mo˝na przeznaczyç na rozwój
dziedziny, którà reprezentuje.
Stowarzyszenie „Rynologia Polska” jest organizacjà otwartà dla wszystkich, którzy pragnà
przyczyniaç si´ do rozwoju rynologii w Polsce.
G∏ównym celem statutowym Stowarzyszenia
jest upowszechnianie wiedzy o chorobach nosa
i zatok przynosowych, jak i wspó∏czesnych metodach ich leczenia i profilaktyki w Êrodowisku
polskich laryngologów oraz w spo∏eczeƒstwie.
Jednak˝e wed∏ug zapisów w statucie Stowarzyszenie jest upowa˝nione do promowania równie˝ wiedzy z zakresu otolaryngologii.
Swojà dzia∏alnoÊç Stowarzyszenie zainaugurowa∏o organizacjà mi´dzynarodowej konferencji pt. „Post´py w rynologii”. Odby∏a si´ ona
w czerwcu 2003 roku pod auspicjami The European
Rhinologic Society oraz The European Academy
of Facial Plastic Surgery, a wspó∏organizatorami
by∏y: Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej

– o dofinansowywaniu najlepszych projektów badawczym o tematyce szczególnie
wa˝nej dla rozwoju rynologii,
– o dofinansowywaniu wyjazdów na kongresy
krajowe i zagraniczne, stypendia, kursy szkoleniowe o tematyce zwiàzanej z rynologià.
Nadzór nad prawid∏owym przyznawaniem
nagród i dofinansowaƒ Zarzàd Stowarzyszenia
powierzy∏ Komitetowi Naukowemu w sk∏adzie:
profesorowie Dariusz Jurkiewicz, Jacek Sk∏adzieƒ
i Wojciech Golusiƒski (kadencja 2002-2008) i aktualnie Dariusz Jurkiewicz, Wojciech Golusiƒski
i Maciej Misio∏ek.
W 2005 r. Nagrod´ Naukowà Stowarzyszenia Zarzàd przyzna∏ dr Iwonie Gromek za prac´
doktorskà pt. „Rynologiczne aspekty astmy aspirynowej”. Ka˝dego roku Stowarzyszenie dofinansowuje kilka wniosków dotyczàcych uczestnictwa w zagranicznych konferencjach/kursach
rynologicznych. Nigdy nie pokrywamy pe∏nej
op∏aty, zazwyczaj jest to koszt op∏aty wpisowej,
zawsze stawiamy pytanie, co kandydat uczyni∏
dla Stowarzyszenia, i egzekwujemy otrzymanie
pisemnego sprawozdania, które drukowane jest
w biuletynie Stowarzyszenia.
Syllabus Rynologiczny jest biuletynem informacyjnym Stowarzyszenia, który ukazuje si´
raz na kwarta∏ jako dodatek do Magazynu Otorynolaryngologicznego. Zamieszczane sà w nim
w miar´ potrzeby bie˝àce informacje, ale przede
wszystkim publikowane sà sprawozdania z zagranicznych konferencji rynologicznych, w których uczestniczyli koledzy sponsorowani przez
Stowarzyszenie.
Patrzàc na niezwykle wysokà liczb´ krajowych i zagranicznych wyk∏adowców, uczestniczàcych w Forum Rynologicznym i w towarzyszàcych satelitarnych spotkaniach naukowo-szkoleniowych, nale˝y stwierdziç, ˝e dzia∏alnoÊç
Stowarzyszenia jest odbierana z wielkim zrozumieniem i szacunkiem w Êrodowiskach rynologicznych w kraju i za granicà. W podzi´kowaniu
za ˝yczliwoÊç, poÊwi´cony czas i ch´ç podzielnia
si´ wiedzà, tym samym za zas∏ugi dla rozwoju
polskiej rynologii, Stowarzyszenie w minionym
dziesi´cioleciu przyzna∏o 62 wybitnym wyk∏adowcom zarówno z kraju (20 osób), jak i z zagranicy (42 osoby) tytu∏ „Przyjaciela Polskiej Rynologii” – Amicus Rhinologiae Polonicae. Ponadto
godnoÊç t´ przyznano czterem instytucjom
wspierajàcym dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia oraz
oÊmiu osobom, które mimo ˝e nie sà lekarzami,
przez swojà dzia∏alnoÊç przyczynili si´ do propagowania jego idei. Wykaz nazwisk osób, którym
przyznano tytu∏ Amicus Rhinologiae Polonicae,
przedstawiono w za∏àczniku.

▲

w Warszawie oraz Sekcja Rynologii PTORL-ChGiS.
Z perspektywy czasu mo˝na stwierdziç, ˝e by∏o
to w pierwszym dziesi´cioleciu obecnego wieku
najpowa˝niejsze wydarzenie naukowo-szkoleniowe w Polsce poÊwi´cone rozpoznawaniu i leczeniu chorób jam nosa i zatok przynosowych.
W tej trzydniowej konferencji uczestniczy∏o
ponad 400 lekarzy laryngologów z ca∏ej Polski,
a w gronie 24 wyk∏adowców znaleêli si´ prawie
wszyscy najwybitniejsi rynolodzy ze Êwiata
i z Polski.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe przede wszystkim przez organizacj´ corocznych konferencji pod nazwà Krajowe Forum
Rynologiczne, które tradycyjnie odbywajà si´
na poczàtku grudnia ka˝dego roku. Tegoroczne
Forum b´dzie dziewiàtym z kolei. Zawsze bardzo
aktualny i interdyscyplinarny program naukowy,
a tak˝e uczestnictwo w charakterze wyk∏adowców wielu Êwiatowej s∏awy ekspertów z zakresu
rynologii sprawia, ˝e kolejne edycje Forum Rynologicznego cieszy∏y si´ i cieszà ogromnym zainteresowaniem w Êrodowisku laryngologów.
Ârednia liczba uczestników wszystkich konferencji oscyluje w granicach 450–500 osób. Najwi´kszà liczb´ uczestników – ponad 700 osób
– odnotowano w 2008 r.
Stowarzyszenie jako organizator Forów Rynologicznych dok∏ada staraƒ, aby równolegle
do obrad plenarnych toczy∏y si´ satelitarne specjalistyczne spotkania szkoleniowe dla w´˝szego
kr´gu zainteresowanych. Sà to na przyk∏ad seminaria, warsztaty, sympozja i kursy. ¸àcznie zorganizowano 11 takich satelitarnych spotkaƒ,
a prowadzone by∏y z regu∏y przez zaproszonych
zagranicznych ekspertów z zakresu omawianych
zagadnieƒ.
W 2007 r. Stowarzyszenie by∏o wspó∏organizatorem czterech konferencji z cyklu Vademecum
Lekarza Rodzinnego na temat „Zapalenia górnych dróg oddechowych”, które by∏y skierowane
przede wszystkim do lekarzy rodzinnych i odby∏y
si´ w Warszawie, Gdaƒsku, Krakowie i Katowicach.
Istotnym elementem dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia jest pomaganie m∏odym lekarzom w zdobywaniu wiedzy z zakresu rynologii oraz promowanie
ich dorobku naukowego na forum mi´dzynarodowym. W tym celu na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Cz∏onków Stowarzyszenia podj´to
uchwa∏y:
– o przyznawaniu m∏odym lekarzom nagród
naukowych za najlepsze prace opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych, za publikacje ksià˝kowe, prace
magisterskie, doktorskie i habilitacyjne o tematyce szczególnie wa˝nej dla rynologii,

www.magazynorl.pl
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Ponadto Stowarzyszenie pragnàc uhonorowaç wybitnych naukowców, którzy przyczynili
si´ do rozwoju rynologii w szerokim znaczeniu
tego poj´cia, zarówno w Polsce, jak i na Êwiecie,
przyzna∏o godnoÊç cz∏onka honorowego Artifex
Rhinologiae Polonicae siedmiu osobom. Sà to:
prof. Grzegorz Janczewski, prof. Benoît Lengelé,
prof. Valerie Lund, prof. Eugene B. Kern, dr John
F. Pallanch, prof. Heinz Stammberger i prof.
Maria Siemionow. Wszyscy wymienieni byli wyk∏adowcami kolejnych konferencji rynologicznych, organizowanych przez Stowarzyszenie,
i przedstawili wyk∏ady, w których zaprezentowali
swoje osiàgni´cia.
Stowarzyszenie udzieli∏o rekomendacji szeÊciu podr´cznikom z zakresu rynologii oraz dofinansowa∏o ich opublikowanie. By∏y to: Podstawy
chirurgii nosa (red. A. Krzeski), Wyk∏ady z chirurgii nosa (red. A. Krzeski), Diagnostyka rynologiczna (red. A. Krzeski), Zapalenia zatok przynosowych (red. A. Krzeski) i Chirurgia zatok
przynosowych – dost´py zewnàtrznosowe (red.
A. Krzeski) oraz jeden podr´cznik autorstwa dr
Iwony Gromek i prof. Antoniego Krzeskiego pt.
Rynologiczne aspekty astmy aspirynowej. Warto
poinformowaç, ˝e wszystkie te podr´czniki zosta∏y
wykupione w pierwszym roku od ich wydania
i mamy nadziej´, ˝e by∏y i sà przydatne kolejnym
pokoleniom kszta∏càcych si´ laryngologów.
Aktualnie Stowarzyszenie liczy 59 cz∏onków, w wi´kszoÊci m∏odych, zainteresowanych
rozwojem swojej wiedzy rynologicznej i w miar´
swoich mo˝liwoÊci aktywnych na rzecz Stowarzyszenia. Tym samym perspektywy dalszej
dzia∏alnoÊci statutowej Stowarzyszenia wydajà
si´ pomyÊlne.
Wszystkim Kolegom, którzy przyczynili si´
do rozwoju Stowarzyszenia w minionym dziesi´cioleciu, w imieniu Zarzàdu i Komisji Rewizyjnej
serdecznie dzi´kuj´.
dr n. farm. S∏awomir Bia∏ek
przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia „Rynologia Polska”

Warszawa, wrzesieƒ 2012
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AMICUS RHINOLOGIAE
POLONICAE
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prof. Manuel BERNAL-SPREKELSEN (Hiszpania)
prof. Ewa BERNATOWSKA (Polska)
prof. Stanis∏aw BETLEJEWSKI (Polska)
prof. Stanis∏aw BIE¡ (Polska)
prof. Paul van CAUWENBERGE (Belgia)
prof. Mieczys∏aw CHMIELIK (Polska)
prof. Peter A.R. CLEMENT (Belgia)
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dr Oren FRIEDMAN (USA)
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prof. Peter HWANG (USA)
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prof. Marek KULUS (Polska)
prof. Jerzy KRUSZEWSKI (Polska)
prof. Kurt LEDRACH (Szwajcaria)
dr Meron LEVITATS (USA)
dr Peter J.F.M. LOHUIS (Holandia)
dr Ian MACKAY (W. Brytania)
dr Andrzej MARCINKOWSKI (Polska)
prof. Thomas J. McDONALD (USA)
prof. Leslie MICHAELS (W. Brytania)
dr hab. Wojciech MIKULEWICZ (Polska)
prof. Piero NICOLAI (W∏ochy)
prof. Andrzej OBR¢BOWSKI (Polska)
dr Kerry D. OLSEN (USA)
prof. Metin ÖNERCI (Turcja)
prof. Wiktor OSIATY¡SKI (Polska)
dr hab. Ewa OSUCH-WÓJCIKIEWICZ (Polska)
dr John F. PALLANCH (USA)
prof. Pietro PALMA (W∏ochy)
dr James N. PALMER (USA)

prof. Ruby PAWANKAR (Japonia)
pani El˝bieta PENDERECKA (Polska)
prof. Gerhard RETTINGER (Niemcy)
dr Tadeusz ROHOZI¡SKI (Kanada)
dr Julian ROWE JONES (W. Brytania)
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dr Daniel SIMMEN (Szwajcaria)
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prof. Eberhard STENNERT (Niemcy)
prof. Tomasz STRAHL (Polska)
prof. Andrzej SZCZEKLIK (Polska)
dr Zbigniew ÂWIERCZY¡SKI (Polska)
prof. Bo˝ena TARCHALSKA (Polska)
prof. M. Eugene TARDY (USA)
dr Regan THOMAS (USA)
prof. Gilbert J. NOLST TRENITÉ (Holandia)
prof. Jan VOKURKA (Czechy)
dr Hadé VUYK (Holandia)
prof. Regina P. WALKER (USA)
prof. Theresa L. WHITESIDE (USA)
dr Ewa WOYDY¸¸O-OSIATY¡SKA (Polska)
prof. Edward ZAWISZA (Polska)
prof. Thibaut van ZELE (Belgia)
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PATOGENEZA POLIPÓW NOSA
dr hab. med. Beata Rostkowska-Nadolska
PATHOGENESIS OF NASAL POLYPS
According to EAACI polyps are one of the symptoms
of chronic rhinosinusitis. The reason why nasal
polyps occur has not been explained yet. At present
it is thought to be a multifactorial disease, connected
to the local inflammatory process, and there are may
different etiologic mechanisms involved in progress
of this process. The multifactorial, inflammato-bioelectrical theory, where damage of the epithelium
plays the main role, is summerising present views
on the pathomechanism of nasal polyps. Different
aerodynamic conditions under the middle nasal
concha, damage of the epithelium caused by irritative
agents, bacterias and/or viruses, airborn or food
alergens influence, and also sodium ions (Na+)
absorption disturbances causes the damage of the
epithelium which is leading to its malfunction. As
a consequence of epithelial and/or structural cells
interactions, for example fibroblasts and inflowing
cells (mostly eosinophiles and lymphocytes), they
become the source of cytokines, chemokines and
growth factors. It releases a local inflammatory
process of the mucous membrane, with the domination of the eosinophiles. Those processes lead to
a change of the sodium and chloride channels integrity
on the surface of epithelial cells of the nasal mucous
membrane. It causes the entry of water into the cells
and intraparenchymal tissue, which leads to oedema
and then to nasal polyps. In the paper the role of
chemokines, adhesion molecules, growth factors,
metaloproteins and nitric oxide in the pathogenesis
of the chronic rhinosinusitis with nasal polyps was
characterized. Also the role of bacteria, especially
Staphylococcus aureus superantigen in the forming
of nasal polyps was discussed. The influence of
metabolic disturbances connected to arachidonic
acid on the nasal polyposis was described. The role
of the allergy in forming of nasal polyps and the
potential role of fungi is also being discussed for
many years. The genetic conditioning in the pathogenesis of nasal polyps was emphasized.

(Mag. ORL, 2012, 44, XI, 89-105)

Nazwa „polipy” wywodzi si´ od greckich
s∏ów poly pous, co oznacza wiele poduszeczek.
Makroskopowo sà to zmiany o delikatnej, przypominajàcej grona strukturze, o g∏adkiej powierzchni i ró˝owo- lub per∏owoszarym zabarwieniu.
Zgodnie z definicjà podanà w 1994 r. za polipy nosa uznaje si´ uwypuklenie obrz´kni´tej
b∏ony Êluzowej do Êwiat∏a przewodów nosowych
w kierunku jam nosa i/lub do Êwiat∏a zatok przynosowych (Position statement 1994). Wed∏ug
EAACI (European Academy of Allergology and
Clinical Immunology) polipy nosa wspó∏istniejà
i sà jednym z objawów przewlek∏ego zapalenia
b∏ony Êluzowej nosa i zatok (PZZP) (EPOS 2005,
EPOS 2007, EPOS 2012). Dotychczas jednak
nierozstrzygni´te pozostaje pytanie, dlaczego powstajà one tylko u ok. 20% pacjentów z przewlek∏ym zapaleniem b∏ony Êluzowej nosa i zatok
(Polzehl i in. 2006, Rinia i in. 2007, Settipane 1997).
Polipy wyst´pujà u wszystkich ras, a ich cz´stoÊç pojawiania si´ wzrasta wraz z wiekiem
(Collins i in. 2002). Niezwykle rzadko wyst´pujà
poni˝ej 20. roku ˝ycia (Settipane 1997), cz´Êciej
u m´˝czyzn ni˝ u kobiet (Johansson i in. 2003,
Larsen i Tos 2002). W zale˝noÊci od êród∏a w piÊmiennictwie i badanego obszaru geograficznego
zakres cz´stoÊci waha si´ od 0,2 do 42%, najcz´Êciej wynosi ok. 1–4% (w Polsce ok. 400 tys. przypadków). Johansson i wspó∏pracownicy po przebadaniu 1900 mieszkaƒców Skoved w Szwecji
stwierdzili wyst´powanie polipów u 2,7% tej populacji, cz´Êciej (5%) po 60. roku ˝ycia (Johansson
i in. 2003). Natomiast badania endoskopowe
jamy nosa populacji po∏udniowokoreaƒskiej
wykaza∏y obecnoÊç polipów jedynie w 0,5%
przypadków (Min i in. 1996). Settipane i Chafee
(Settipane i Chafee 1977) po przebadaniu 4986
pacjentów w stanie Rhode Island w USA stwierdzili polipy Êrednio w 4,2%. Z kolei Klossek z zespo∏em wykazali obecnoÊç polipów nosa we
Francji w 2,1% (Klossek i in. 2005). Badania endo-
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skopowe na zw∏okach przeprowadzone przez
Larsena i Tosa w Danii ujawni∏y obecnoÊç polipów nosa w 26%, jednak w wyniku penetracji
sitowia odsetek ten powi´kszy∏ si´ do 42% (Larsen
i Tos 1996).
Polipy nosowe mogà wspó∏istnieç z innymi
jednostkami chorobowymi i wtedy ich cz´stoÊç
wyst´powania bardzo wzrasta. W triadzie aspirynowej (astma oskrzelowa, nietolerancja
na niesteroidowe leki przeciwzapalne – NLPZ
i polipy nosa) ich obecnoÊç ocenia si´ na 36–72%,
u pacjentów z astmà nieatopowà na 12,5%, z astmà atopowà na 5,0%. W badaniach Szczeklika
z 2000 r. polipy nosa wyst´powa∏y u 60% pacjentów z astmà i przewlek∏ym zapaleniem zatok
(Szczeklik i in. 2000) W 20–50% polipy wspó∏istniejà z mukowiscydozà, a w 85% z alergicznym
grzybiczym zapaleniem zatok. Polipy stwierdza
si´ równie˝ w ok. 40% zespo∏ów z pierwotnym
uszkodzeniem rz´sek (zespo∏y Kartegenera
i Younga) (Settipane 1997). U dzieci cz´stoÊç
wyst´powania polipów jest znacznie mniejsza,
ale u dzieci z cystic fibrosis polipy wyst´pujà
do 48% (Hedman i Kaprio 1999).

Budowa histopatologiczna
Zràb polipów zawiera luênà tkank´ ∏àcznà
z wyraênymi cechami obrz´ku oraz nacieki komórek zapalnych (Pawankar 2005). Sk∏ad nacieku
i jego nasilenie sà zmienne i zale˝à od czasu
trwania i aktywnoÊci procesu zapalnego.
W wi´kszoÊci przypadków dominuje naciek
eozynofilów (Jankowski 1996), rzadziej neutrofilów lub limfocytów (Pawankar 2003). Ponadto
wzrasta iloÊç mastocytów i plazmocytów. Charakterystyczne jest pogrubienie b∏ony podstawnej oraz obecnoÊç nieposiadajàcych unerwienia
gruczo∏ów surowiczo-Êluzowych, które mogà
podlegaç hiperplazji (Pawankar 2005). Za deinerwacj´ i dewaskularyzacj´ tkanki polipowatej, a tak˝e gromadzenie przesi´ku, g∏ównie albumin, sà odpowiedzialne bia∏ka wydzielane
przez eozynofile ECP (ang. eosinophil cationic
protein) i MBP (ang. major basic protein). Polipy
sà pokryte w przewa˝ajàcej cz´Êci nab∏onkiem
walcowatym migawkowym, który znajduje si´
na ponad 50% powierzchni u 71% polipów.
Nab∏onek ten, zw∏aszcza w cz´Êciach przednich,
mo˝e ulegaç metaplazji p∏askonab∏onkowej
(Larsen i Tos 1989). Wed∏ug Marchanda najwi´kszej zmianie w porównaniu z prawid∏owà
b∏onà Êluzowà ulegajà tylko zewn´trzne powierzchnie komórek nab∏onka polipa i ich struktury powierzchniowe, natomiast okolice przypodstawne komórek nie odbiegajà w sposób
istotny od normy (Marchand i in. 1995).
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Fakt, ˝e w badaniach histologicznych polipów nosowych nie znaleziono komórek atypowych o cechach dysplazji, mo˝e Êwiadczyç
o ograniczonym charakterze procesu prowadzàcego do zmian morfologicznych komórek.

Klasyfikacja
Istniejà ró˝ne klasyfikacje polipów nosa
(Kakoi i Hiraide 1987, Kennedy i in. 1985,
Mygind i in. 1974, Lund i Mackay 1993, Settipane 1997, Stammberger 1995).
W po∏owie lat siedemdziesiàtych XX wieku
zosta∏ przyj´ty podzia∏ polipów na eozynofilowe
i neutrofilowe (Mygind i in. 1974). Podzia∏ ten
ma znaczenie w terapii, a tak˝e w prognozowaniu nawrotów i obowiàzuje do chwili obecnej.
Polipy eozynofilowe charakteryzujà si´ naciekami eozynofilowymi i wspó∏istniejà z eozynofilià nosowà, która poprzedza rozwój zmian
polipowatych. Polipy te najcz´Êciej wyst´pujà jako polipy pierwotne, ale mogà pojawiç si´ równie˝ w przebiegu astmy, w triadzie aspirynowej
lub w alergicznym grzybiczym zapaleniu zatok
(ang. allergic fungal sinusitis, AFS) (Bikfalvi i in.
1997, Schubert 2009).
Polipy neutrofilowe charakteryzujà si´ naciekami granulocytów oboj´tnoch∏onnych. W obrazie
rynoskopowym towarzyszy im treÊç ropna. Wyst´pujà w przewlek∏ym ropnym zapaleniu zatok,
w mukowiscydozie, zespole Kartegenera, zespole
Younga (zaburzenia ruchomoÊci rz´sek, zwi´kszenie lepkoÊci Êluzu). Ostatnio niektórzy autorzy wyodr´bniajà polipy z naciekiem komórek limfocytowych, traktujàc je jako osobnà grup´ histologicznà
(Dutsch-Wicherek i in. 2006).
Innym przyk∏adem jest podzia∏ histologiczny na postaç obrz´kowà (60%), gruczo∏owà
(27%) i w∏óknistà (13%) (Kakoi i Hiraide 1987).
W ostrym odczynie zapalnym wyst´puje wi´kszy
obrz´k, przekrwienie i gruczo∏y mieszane (Êluzowo-surowicze). Mówimy wtedy o polipach
obrz´kowych. JeÊli natomiast wyst´pujà przewa˝nie gruczo∏y Êluzowe i du˝e torbiele, oznacza
to polipy gruczo∏owe. W przewlek∏ym procesie
zapalnym mamy do czynienia z polipami w∏ókniejàcymi.
Podzia∏ oparty jedynie na wyniku badania
TK zaproponowa∏ Kennedy (Kennedy i in. 1985).
Zgodnie z tym podzia∏em stadium I dotyczy jedynie zmian jedno- lub obustonnych w sitowiu.
Stadium II obejmuje obustronne zaj´cie sitowia
i jednà zatok´ szcz´kowà lub czo∏owà. Stadium
III – obustronne zaj´cie sitowia oraz dwie lub
wi´cej zatoki zale˝ne. Stadium IV oznacza rozlanà polipowatoÊç nosowà.

Lund i Mackay przedstawili klasyfikacj´
zmian zapalnych nosa i zatok (Lund i Mackay
1993) opartà na punktowej ocenie pi´ciu elementów: diagnostyki rynologicznej (0–4 pkt),
endoskopowej, radiologicznej (0–24 pkt), chirurgicznej (0–1 pkt) oraz ocenie objawów przedi pooperacyjnych (0–10 pkt). Klasyfikacja ta ma
s∏u˝yç zarówno do oceny rozleg∏oÊci choroby, jak
i post´powania terapeutycznego.
Stammberger poda∏ klasyfikacj´ polipów
w zale˝noÊci od wyniku badania klinicznego, endoskopowego i mikroskopowego (Stammberger
1995):
I grupa – polip antrochoanalny, zwykle pojedynczy, wywodzàcy si´ z tylnej Êciany
zatoki szcz´kowej, wype∏niajàcy Êwiat∏o
zatoki. Mo˝e przechodziç do Êrodkowego
przewodu nosowego i przez nozdrza tylne
do nosogard∏a. W obrazie histologicznym
charakterystyczny jest skàpy naciek eozynofilowy i obrz´k torbielowaty. Leczenie
chirurgiczne, nawroty rzadkie.
II grupa – polipy choanalne, czyli izolowane
du˝e polipy, czasami towarzyszà im niewielkie polipy sitowia, wywodzàce si´
z miejsc kontaktu (ang. contact areas)
w sitowiu przednim lub zachy∏ku klinowo-sitowym. Zawierajà torbiele i gruczo∏y,
rzadko eozynofile. Leczenie z wyboru jest
chirurgiczne, zw∏aszcza ˝e nawroty sà
rzadkie.
III grupa – polipy zwiàzane z przewlek∏ym
zapaleniem b∏ony Êluzowej nosa i zatok,
z naciekiem komórek neutrofilowych i innych, bez dominujàcego nacieku eozynofilów. Wzrost polipów nast´puje w rejonie
kompleksu ujÊciowo-przewodowego. Leczenie chirurgiczne i miejscowa antybiotykoterapia.
IV grupa – rozleg∏e zmiany polipowate zwiàzane z przewlek∏ym zapaleniem b∏ony Êluzowej nosa i zatok, z dominujàcym naciekiem komórek eozynofilowych. Postaç ta
cechuje si´ ci´˝kim przebiegiem klinicznym i du˝ym odsetkiem nawrotów po leczeniu operacyjnym. Zatoki sà zwykle zaj´te w stopniu od I do IV wg klasyfikacji
Kennedy'ego. Do grupy tej zalicza si´ polipy
zwiàzane z astmà i nietolerancjà na NLPZ.
Leczenie chirurgiczne, miejscowa steroidoterapia i antybiotykoterapia.
V grupa – polipy nosa zwiàzane z okreÊlonymi
jednostkami chorobowymi, np. alergicznym grzybiczym zapaleniem zatok, mukowiscydozà (Stammberger 1995).
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Patomechanizm powstawania
Pomimo dynamicznego rozwoju nauk podstawowych, tj. immunologii, biologii molekularnej i genetyki, przyczyna powstawania polipów
nosa nadal nie jest do koƒca poznana. Obecnie
przyjmuje si´, ˝e jest to choroba wieloczynnikowa, zwiàzana z miejscowym procesem zapalnym, w której rozwoju biorà udzia∏ ró˝ne mechanizmy etiologiczne.
Wed∏ug EPOS 2012 do czynników majàcych
wp∏yw na powstanie przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych z polipami nosa nale˝à:
Os∏abienie funkcji nab∏onka rz´skowego.
Transport Êluzowo-rz´skowy gra podstawowà
rol´ w oczyszczaniu zatok i pe∏ni funkcj´ w zapobieganiu stanom zapalnym zatok. Os∏abienie
funkcji rz´sek wyst´puje u pacjentów z pierwotnà dyskinezà rz´sek, z zespo∏em Kartegenera
czy z zespo∏em Younga. Równie˝ w mukowiscydozie niewydolnoÊç aparatu Êluzowo-rz´skowego
w 40% przypadków prowadzi do powstania polipów nosa (Hadfield i in. 2000). U pacjentów
z przewlek∏ym zapaleniem zatok mo˝e wyst´powaç tak˝e wtórna dyskineza rz´sek. W tym wypadku zmiany sà najcz´Êciej odwracalne, chocia˝
odbudowa nab∏onka mo˝e zajmowaç wi´cej czasu (Al-Ravi i in. 1998).
Alergia. Od wielu lat dyskutowana jest rola
alergii w powstawaniu polipów nosa. Wed∏ug
opublikowanych danych statystycznych polipy
nosa wyst´pujà u 0,5–4,5% pacjentów z alergicznym zapaleniem b∏ony Êluzowej nosa (Caplin i in. 1971, Settipane i Chaffae 1977, Bunnag
i in. 1983), czyli podobnie jak w zdrowej populacji (Kern 1993). Z drugiej strony obecnoÊç alergii
u pacjentów z polipami nosa by∏a stwierdzona w 10% (Blumstein i Tuft 1957), 54% (Enflish
1985), a nawet w 64% (Drake-Lee 1984). Settipane i Chafee na podstawie analizy 2758 pacjentów z przewlek∏ym nie˝ytem nosa stwierdzili
wyst´powanie polipów tylko u 1,5% badanych
z katarem alergicznym, natomiast u 5% pacjentów z katarem niealergicznym (Settipane i Chafee 1977). Badania wykazujàce podobny poziom
histaminy w polipach pacjentów atopowych
i nieatopowych, a tak˝e podobnà iloÊç mastocytów
i eozynofilów w polipach pacjentów atopowych
i nieatopowych równie˝ Êwiadczà o niewielkim
wp∏ywie alergii na powstawanie polipów (Drake-Lee i in. 1984). Nie wykazano równie˝ zale˝noÊci
wyst´powania alergii od nasilenia objawów
u pacjentów w PZZP z polipami nosa, a tak˝e nasilenia zmian w badaniu endoskopowym i w badaniu TK (Periç i in. 2012). Byç mo˝e odpowiedzialne
sà za to cytokiny przeciwzapalne wytwarzane
przez limfocyty T, wyizolowane z tkanek polipów

grupà badanà i grupà kontrolnà (Klossek i in.
2005).
Zaburzenia odpornoÊci. Objawy wrodzonych zaburzeƒ odpornoÊci ujawniajà si´ we
wczesnych okresach ˝ycia. Dysfunkcja systemu
immunologicznego mo˝e pojawiç si´ równie˝
w sposób nabyty w póêniejszym okresie ˝ycia.
W obu przypadkach mo˝e dochodziç do powstania przewlek∏ego zapalenia zatok z polipami
nosa. W badaniach Chee i zespo∏u w grupie
pacjentów z uporczywym zapaleniem zatok
przynosowych stwierdzono niski poziom IgG
w 17,9%, IgA w 16,7%, IgM w 5%, pospolity
zmienny niedobór odpornoÊci (ang. common
variable immunodeficiency, CVID) w 10%,
a w 6% selektywny niedobór IgA (ang. selective
IgA deficiency, SIAD) (Chee i in. 2001). Dane te
wskazujà na koniecznoÊç przeprowadzania testów
immunologicznych pacjentom z przewlek∏ym
uporczywym zapaleniem zatok przynosowych.
Czynniki genetyczne. Pomimo przypadków
rodzinnego wyst´powania polipów nosa, nie
stwierdzono genetycznych nieprawid∏owoÊci,
które wskazywa∏yby na zwiàzek PZZP z polipami
nosa. Jednak˝e czynniki genetyczne majà wp∏yw
na powstawanie polipów w przypadku mukowiscydozy czy te˝ pierwotnej dyskinezy rz´sek
(Riordan i in. 1989).
OdmiennoÊci anatomiczne bocznej Êciany
nosa. Do niedawna uwa˝ano, ˝e niektóre odmiennoÊci anatomiczne, takie jak wadliwa puszka sitowa, skrzywienie przegrody nosa czy nieprawid∏owy kszta∏t wyrostka haczykowatego mogà
stanowiç potencjalne ryzyko wystàpienia PZZP
z polipami nosa (Zinreich i in. 1988, Wagenmann
i Naclerio 1992). Istnieje jednak wiele opracowaƒ, których autorzy nie znaleêli dodatniej korelacji mi´dzy zapaleniem zatok a wariacjami anatomicznymi bocznej Êciany nosa (Bolger i in.
1991, Nouraei i in. 2009, Holbrook i in. 2005,
Jones 2002). Niestety, brakuje prac dotyczàcych
wp∏ywu poszczególnych zmian anatomicznych
na dro˝noÊç kompleksu ujÊciowo-przewodowego.
Biofilmy. Wiele chorobotwórczych bakterii
kolonizuje powierzchnie polipów nosa, formujàc
biofilmy. Nie sà one podstawowym czynnikiem
etiologicznym, ale przyczyniajà si´ do nasilenia
stanu zapalnego.
Biofilmy bakteryjne to zorganizowana spo∏ecznoÊç komórek bakteryjnych, otoczona wytwarzanà polimerowà matrix, wykryte w drugiej
po∏owie XX wieku. Mogà one pe∏niç istotnà
funkcj´ w patogenezie PZZP z polipami nosa.
Wed∏ug Zernottiego biofilmy bakteryjne mogà
wp∏ywaç na uszkodzenie b∏ony Êluzowej, powodowaç nap∏yw komórek zapalnych i w konse-

▲

nosa po stymulacji alergenem wziewnym (Faith
i in. 2012). Autorzy sugerujà, ˝e limfocyty T sà
odpowiedzialne za wytwarzanie IL-10 lub stymulacj´ jej wytwarzania przez inne komórki w odpowiedzi na alergen. IL-10, inaczej czynnik hamujàcy
syntez´ cytokin (ang. cytokine synthesis inhibitory
factor, CSIF), to cytokina przeciwzapalna, która
hamuje wytwarzanie cytokin prozapalnych, takich
jak interferon-gamma, IL-2, IL-3, TNF-alfa czy
GM-CSF. Przeciwzapalne dzia∏anie IL-10 sprawia,
˝e w terapii zapalenia stosuje si´ leki pobudzajàce
jej syntez´. Jednak˝e zarówno niedobór IL-10, jak
i jej nadmiar mogà byç szkodliwe dla organizmu
(Asadullah i in. 2003).
Chocia˝ atopia mo˝e nie byç bezpoÊrednià
przyczynà powstawania polipów, to u chorych
z tà jednostkà wykazano wzmo˝onà ekspresj´
receptora FcεRI, wià˝àcego IgE. CzynnoÊciowym
odzwierciedleniem tego zjawiska jest stwierdzenie podwy˝szonego, zale˝nego od IgE uwalniania histaminy z mastocytów obecnych w polipach nosa u chorych z atopià. Przewlek∏a aktywacja mastocytów nawet niewielkimi bodêcami
mo˝e mieç wp∏yw na wyst´powanie procesu
zapalnego i zwi´kszonà nawrotowoÊç polipów
(Pawankar 2005). Stwierdzono tak˝e zale˝noÊç
mi´dzy poziomem ca∏kowitego i specyficznego
IgE a infiltracjà eozynofilów w polipach nosa.
Jednak wyniki te nie korelowa∏y z badaniem skin
prick test (Bachert i in. 2001).
Astma. Wykazano cz´stsze wyst´powanie
polipów nosa u pacjentów z astmà (Szczeklik i in.
2000, Bateman i in. 2003, Tos i Larsen 2001).
W badaniach Settipane i Chafee Êrednio 7% pacjentów z astmà mia∏o polipy nosa, w astmie atopowej 5%, a w astmie nieatopowej 13% (Settipane i Chafee 1977).
W badaniach TK twarzoczaszki stwierdzono
zmiany polipowate w zatokach przynosowych
u pacjentów z umiarkowanà postacià astmy
w 88% w porównaniu z grupà kontrolnà (Serrano i in. 2005). Wykazano równie˝, ˝e utrata w´chu
u pacjentów z polipami nosa by∏a du˝o bardziej
nasilona w przypadku wspó∏istnienia astmy
(Alobid i in. 2011).
Nietolerancja aspiryny. U pacjentów z nietolerancjà aspiryny w 36–96% wyst´pujà polipy
nosa (Caplin i in. 1971, Settipane 1997, Szczeklik i in. 1975) i w 96% zmiany w TK zatok
(Szczeklik i Stevenson 2003). Stwierdzana
wi´ksza cz´stoÊç wyst´powania genu HLA1/B8
u pacjentów z astmà, nietolerancjà aspiryny i polipami nosa (Moloney i Oliver 1980) nie zosta∏a
potwierdzona w badaniach Klossek i wspó∏pracowników, którzy nie znaleêli w badaniach 10 033
pacjentów statystycznie istotnej ró˝nicy mi´dzy
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kwencji zapalenie eozynofilowe, które w 60
–90% mo˝e doprowadziç do powstania polipów
(Zernotti in. 2010). W badaniach Bezzara u 78%
pacjentów z PZZP z polipami stwierdzono biofilmy bakteryjne za pomocà skaningowej mikroskopii elektronowej (Bezzera i in. 2011). Mladina wykaza∏ obecnoÊç biofilmów na powierzchni
polipów nosa i antrochoanalnych. Jednak w dalszych badaniach autor ujawni∏ biofilmy równie˝
na zdrowej b∏onie Êluzowej, stwierdzajàc, ˝e jest
to prawid∏owa cz´Êç sk∏adowa aparatu Êluzowo-rz´skowego (Mladina i in. 2010). Nie wykazano
równie˝ korelacji mi´dzy zaawansowaniem
zmian w TK w przebiegu PZZP z polipami nosa
a obecnoÊcià biofilmów (Chen i in. 2012).
Klinicznie przebieg choroby z obecnoÊcià biofilmów na powierzchni polipów nosa jest ci´˝szy,
a wyniki pooperacyjne gorsze (Cohen i in. 2009,
Sun i in. 2012). Bachert i wspó∏pracownicy po
zbadaniu 70 pacjentów wykazali, ˝e stan zapalny
b∏ony Êluzowej polipów nosa, zwiàzany z obecnoÊcià Th2 cytokin i nasilany przez enterotoksyny
Staphylococcus aureus, charakteryzuje si´ wzrostem zapalenia eozynofilowego i powstawaniem
przeciwcia∏ IgE (Bachert i in. 2010).
Czynniki Êrodowiskowe. Rola czynników
Êrodowiska w powstawaniu polipów nosa nie
jest jasna. Rugina z zespo∏em nie stwierdzili
zwiàzku powstawania polipów nosa z zanieczyszczeniem Êrodowiska w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy. Wykazali natomiast niewielkà zale˝noÊç wyst´powania polipów wÊród
palaczy tytoniu – 35% w stosunku do 15%
w grupie kontrolnej (Rugina i in. 2002). Kim
i Hanley stwierdzili dodatnià korelacj´ mi´dzy
rozwojem polipów a stosowaniem pieców
na drzewo jako g∏ówne êród∏o ogrzewania (Kim
i Hanley 2002).
Podstawowe znaczenie w patogenezie przewlek∏ego zapalenia zatok z polipami nosa ma odpowiedê immunologiczna b∏ony Êluzowej bocznej Êciany nosa i zatok przynosowych na ró˝ne
czynniki etiologiczne (Leung i in. 2011).
Zaka˝enia wirusowe i bakteryjne. Istotny
udzia∏ w powstawaniu i nasilaniu procesów zapalnych i immunologicznych mo˝na przypisaç
zaka˝eniom wirusowym i bakteryjnym (Denys
1997, Kozak i in. 1991, Van Cauwenberge i Ingels 1996). Wiele bakterii wytwarza czynniki,
które uszkadzajà komórki nab∏onka rz´skowego,
powodujàc dyskinez´ rz´sek, a tak˝e niszczàc
nab∏onek oddechowy (Bernstein i Kansal 2005,
Meltzer i in. 2011). UpoÊledzone oczyszczanie
Êluzowo-rz´skowe pozwala bakteriom przeniknàç przez warstw´ Êluzu. Adhezja i nast´pujàca
po niej kolonizacja z namna˝aniem si´ bakterii
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mo˝e prowadziç do modyfikacji profilu cytokinowego w b∏onie Êluzowej i do rozwoju reakcji
zapalnej, co z kolei mo˝e sprzyjaç powstawaniu
polipów. Bakterie, które sà najcz´Êciej izolowane
w posiewach materia∏u z zatok i nosa, to Staphylococcus koagulazoujemny, Staphylococcus aureus,
Streptococcus viridans. Bakterie te kolonizujà
górne drogi oddechowe jako flora komensalna.
Staphylococcus aureus wyst´puje w przedsionku
nosa, w jamie nosowo-gard∏owej w oko∏o 25%
populacji. Przy zaburzeniach odpornoÊci czy te˝
du˝ym namno˝eniu flora ta mo˝e byç chorobotwórcza lub kopatogenna.
Izolowanie w PZZP z polipami nosa Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae,
Moraxella catarrhalis, wyst´pujàcych g∏ównie
w ostrych zapaleniach zatok przynosowych, mo˝e
wskazywaç na ich zwiàzek przyczynowo-skutkowy.
Pa∏eczki Gram-ujemne Pseudomonas aeruginosa,
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis sà izolowane przede wszystkim po operacjach, po steroidoterapii ogólnej, po wielokrotnie powtarzanych antybiotykoterapiach. Rzadziej spotykamy
bakterie beztlenowe – np. Fusobacterium, czy
bakterie atypowe. Chocia˝ w badaniach z zastosowaniem PCR wykazano w 93% polipów obecnoÊç Mycoplasma pneumoniae (Gurr i in. 1996).
Bakterie odgrywajà istotnà rol´ w polipach neutrofilowych i w zaostrzeniach zapaleƒ eozynofilowych z polipami.
W ostatnich latach wykazano równie˝
szczególnà rol´ superantygenów Staphyloccocus
aureus w powstawaniu polipów nosa, które mogà mieç swój udzia∏ w akumulacji eozynofilów
i limfocytów (Bernstein i Kansal 2005). Udowodniono zwi´kszone wyst´powanie gronkowca
z∏ocistego w tkance nab∏onkowej polipów nosa
oraz podwy˝szone miano przeciwcia∏ IgE skierowanych przeciwko Staphyloccocus aureus
(Bachert i in. 2003).
Niektóre bakterie, wirusy, a tak˝e grzyby
majà zdolnoÊç wytwarzania enterotoksyn, które
jako superantygeny mogà stymulowaç ok. 30%
limfocytów T, podczas gdy klasyczne antygeny
ok. 0,01%. Bakterie Staphylococcus aureus wytwarzajà enterotoksyny od A do E oraz TSST-1
(ang. toxic shock syndrome toxin-1, czyli toksyna zespo∏u wstrzàsowego-1). Enterotoksyny te
mogà aktywowaç komórki T przez receptor TCR
(ang. T-cell receptor), co prowadzi do zapalenia
eozynofilowego i miejscowego wytwarzania IgE.
Jednak nie reagujà one z unikatowym miejscem
wià˝àcym antygen na receptorze TCR, utworzonym przez ∏aƒcuchy alfa i beta, lecz tylko
z zewn´trznà powierzchnià odcinka V ∏aƒcucha
beta (Baker i Acharya 2004, Bernstein i in.

Ponikau z zespo∏em uwa˝a, ˝e w niektórych
przypadkach antygeny grzybów mogà stymulowaç limfocyty Th do wytwarzania IL-5, IL-13,
IFN-γ. Za∏o˝enia te zosta∏y potwierdzone w badaniach in vitro. Po stymulacji jednojàdrzastych
komórek krwi od pacjentów z PZZP wyciàgiem
z grzybów Alternaria stwierdzono wzrost IL-5,
IL-13 i IFN-γ (Shin i in. 2004, Sasama i in. 2005,
Orlandi i in. 2009). IFN hamuje apoptoz´ eozynofilów (Sasama i in. 2005), a IL-5, wg Bacherta
najistotniejsza interleukina odpowiedzialna za eozynofili´ tkankowà, mo˝e przed∏u˝aç prze˝ycie
i funkcje efektorowe eozynofilów (Bachert i in.
1997). IL-13 pobudza ekspresj´ VCAM-1 (ang.
vascular cell adhesion molecule-1) na komórkach Êródb∏onka, co stymuluje migracj´ eozynofilów do tkanek. Limfocyty pacjentów z grupy
kontrolnej (zdrowi) nie wydziela∏y IL-5 i IL-13
po stymulacji alergenem grzybiczym (Shin i in.
2004, Sasama i in. 2005, Orlandi i in. 2009).
Wyniki tych badaƒ pozwoli∏y Ponikau z zespo∏em
wysunàç w∏asnà koncepcj´ patomechanizmu
PZZP z polipami, w której najwa˝niejszà rol´
odgrywa zapalenie eozynofilowe indukowane
przez grzyby. Dope∏nia jà teoria migracji eozynofilów z b∏ony Êluzowej w okolic´ strz´pków grzybów, gdzie tworzà one charakterystyczne skupiska – tzw. Êluz eozynofilowy. Proponowane przez
autorów leczenie przeciwgrzybicze w randomizowanych próbach nie dawa∏o jednak dobrych
efektów i przez wielu autorów zosta∏o definitywnie odrzucone w leczeniu PZZP z polipami nosa
(Fokkens i in. 2012, Sacks i in. 2012).
Eozynofile sà jednym z kluczowych czynników bioràcych udzia∏ w procesie powstawania
polipów nosa. Sà one êród∏em szeregu bia∏ek kationowych (ECP, EPO, MBP, EDN), a tak˝e innych
mediatorów o silnym dzia∏aniu prozapalnym,
takich jak czynnik aktywujàcy p∏ytki (ang. platelet-activating factor, PAF) czy leukotrieny.
Stwierdzono dodatnià korelacj´ nasilenia nacieku eozynofilowego z przebiegiem klinicznym
PZZP z polipami nosa (Kowalski i in. 2005). Chocia˝ w tkankach polipów znajduje si´ zwi´kszona liczba eozynofilów, mechanizmy odpowiedzialne za ich akumulacj´ nie sà zupe∏nie jasne.
Do cytokin wspierajàcych lub powodujàcych
selektywny nap∏yw eozynofilów zalicza si´ m.in.
IL-1, IL-4, IL-5, IL-8, RANTES (ang. regulated
on activation, normal T-cell expressed and
secreted), eotaksyn´ i MCP-3 (ang. monocyte
chemotactic protein-3). Ich zwi´kszona aktywnoÊç w tkance polipów zosta∏a stwierdzona przez
ró˝nych autorów (Bachert i in. 1997, Bartels i in.
1997, Beck i in. 1996, Davidsson i in. 1996,
Eisma i in. 1997, Rostkowska-Nadolska i in.
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2011). Dodatkowo do rozpoznania kompleksu
czàsteczka MHC–superantygen nie jest potrzebny udzia∏ dodatkowych czàsteczek CD4+
i CD8+ limfocytów T, w zwiàzku z tym odsetek
limfocytów aktywowanych przez superantygen
jest znacznie wi´kszy ni˝ w przypadku klasycznej prezentacji bia∏ka przez komórki prezentujàce antygen receptorowi limfocytu T. Superantygeny indukujà tak˝e odpowiedê zale˝nà od IgE
podobnie jak klasyczne antygeny. Badania m.in.
Bacherta wykaza∏y, ˝e stymulacja limfocytów T
przez enterotoksyn´ Staphyloccocus aureus
(SAE) A i B mo˝e powodowaç wytwarzanie IL-2,
IL-4, IL-5, IFN-γ, czyli cytokin charakterystycznych dla limfocytów Th1 i Th2 z pewnà przewagà Th2 (Bachert i in. 2008). IL-5 i IFN-γ hamujà
apoptoz´ eozynofilów. IL-2 i IL-4 pobudzajà limfocyty B do przekszta∏cenia si´ w plazmocyty, których stwierdzono 10 razy wi´cej w polipach ni˝
w prawid∏owej b∏onie Êluzowej, i do produkcji
IgE. Stwierdzono wy˝sze st´˝enie specyficznej
IgE przeciwko SAE w polipach nosa i ma∏˝owinie
dolnej w porównaniu z prawid∏owà b∏onà Êluzowà (Zhang i in. 2005). IgE swoiste dla enterotoksyny Staphylococcus aureus stwierdza si´
Êrednio w ok. 50% przypadków polipów nosa,
zw∏aszcza u pacjentów z astmà oskrzelowà i nietolerancjà niesteroidowych leków przeciwzapalnych (Meltzer i in. 2011). Wyst´powanie miejscowego wytwarzania IgE przeciwko SAE powoduje
aktywacj´ mastocytów i ich degranulacj´. Uwolnione mediatory sà chemoatraktantami dla
eozynofilów, co prowadzi do rozwoju zapalenia
eozynofilowego (Bernstein 2005, 2011).
Potencjalnà rol´ grzybów w powstawaniu
polipów nosa postulowa∏ Ponikau z zespo∏em
(Ponikau i in. 1999). Strz´pki grzybów i ich antygeny mo˝na stwierdziç w Êluzie z zatok przynosowych czy w tkance polipów nosa metodà RT-PCR
lub fluorescencyjnà. Badania udowodni∏y, ˝e wyst´pujà one u prawie 100% ludzi zarówno z PZZP
z polipami i bez polipów, jak i zdrowych (Ponikau
i in. 1999, Braun i in. 2003, Lackner i in. 2005,
Sasama i in. 2005). Zgodnie z sugestià autorów
grzyby obecne na b∏onie Êluzowej nosa powodujà,
byç mo˝e w wyniku stymulacji alergenowej,
nap∏yw komórek uk∏adu immunologicznego,
g∏ównie eozynofilów. W wyniku uwalniania przez
nie toksycznych bia∏ek, g∏ównie MBP (ang. major
basic protein, g∏ówne bia∏ko zasadowe), dochodzi
do uszkodzenia nab∏onka i rozwoju stanu zapalnego. W badaniach in vitro grzyby wywo∏ujà
degranulacj´ eozynofilów i uwolnienie z nich
bia∏ek cytotoksycznych (Benninger i in. 2003,
Gosepath i Mann 2005, Sasama i in. 2005).
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2006). Wed∏ug Bacherta IL-5 jest najistotniejszà
cytokinà odpowiedzialnà za eozynofili´ tkankowà w polipach nosa (Bachert i in. 1997). Przypuszcza si´, ˝e IL-5 na drodze autokrynnej mo˝e
przed∏u˝aç prze˝ycie i funkcje efektorowe eozynofilów i w konsekwencji przed∏u˝aç stan zapalny. Wykazano jej podwy˝szony poziom w tkance
polipów oraz udzia∏ w rekrutacji i aktywacji
eozynofilów (Bachert i in. 1997). Odpowiedzialne za eozynofili´ tkankowà mo˝e byç zahamowanie apoptozy, jednak˝e dok∏adny mechanizm
tego procesu nadal nie jest do koƒca poznany.
Stwierdzono, ˝e cytokiny IL-3, IL-5 i GM-CSF
obecne w tkance polipa hamujà apoptoz´ eozynofilów in vitro (Shin i in. 2003). IL-4 jest zaanga˝owana w wytwarzanie IgE oraz dzia∏anie
chemotaktyczne w stosunku do eozynofilów
przy wspó∏udziale VCAM-1 (Eweiss i in. 2009).
Rola chemokin. Szczególnà funkcj´ w patogenezie PZZP z polipami nosa pe∏nià chemokiny.
Zasadniczym elementem ich aktywnoÊci jest
dzia∏anie sprzyjajàce zapaleniu, jak równie˝ regulacja aktywacji proliferacji i ró˝nicowania
okreÊlonych komórek, bioràcych udzia∏ w procesach zapalnych, i regulacja odpowiedzi immunologicznej. Komórki w procesie tworzenia nacieku
sà przyciàgane z odleg∏ych cz´sto miejsc ustroju,
aktywowane i pobudzane do uwalniania mediatorów zapalenia, bioràcych bezpoÊredni udzia∏
w powstawaniu stanu zapalnego. Chemokiny,
nale˝àce do rodzin alfa, beta i gamma, mimo podobnej budowy dzia∏ajà na komórki docelowe
przez ró˝ne receptory b∏onowe. Wiele receptorów dla chemokin ma zdolnoÊç ∏àczenia si´
z wi´cej ni˝ jednym ligandem. RANTES jest
czynnikiem chemotaksji nasilajàcym reakcj´ zapalnà ze wzgl´du na specyficznoÊç w stosunku
do eozynofilów. Wzmo˝one wytwarzanie RANTES mo˝e nasilaç przewlek∏e zapalenie eozynofilowe. W obr´bie polipów obserwuje si´ zwi´kszonà jego ekspesj´ (Bartels i in. 1997, Scapa
i in. 2011). Stwierdzono tak˝e, ˝e RANTES indukuje uwolnienie ECP (ang. eosinophil cationic
protein) in vitro (Ebisawa i in. 1994) Wed∏ug
Allen RANTES jest wytwarzany w obr´bie polipów nosa i jest odpowiedzialny za rekrutacj´
eozynofilów w nich obserwowanà (Allen i in.
1998). Stwierdzi∏a ona metodà immunohistochemicznà 40-krotnie wy˝szy poziom RANTES
w polipach ni˝ w zdrowej b∏onie Êluzowej nosa
(Allen i in. 1998). Matsukura bada∏ ekspresj´
RANTES w komórkach nab∏onka polipów nosa
przed i po zaka˝eniu wirusem grypy typu A.
W komórkach niezainfekowanych nie wykryto
RANTES, natomiast po 72 godz. od zaka˝enia
ekspresja RANTES by∏a znaczna. Badania te
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sugerujà, ˝e infekcja wirusem grypy mo˝e indukowaç RANTES w komórkach nab∏onka polipów
nosowych (Matsukura i in. 1998). Ostatnie badania sugerujà szczególnà rol´ RANTES w chorobach atopowych. U pacjentów z nietolerancjà
aspiryny wykazano znaczàco wy˝szà ekspresj´
bia∏ka i mRNA dla RANTES w porównaniu z
pacjentami z polipami bez nietolerancji niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Mo˝e to
t∏umaczyç ci´˝szy przebieg kliniczny choroby
(Meyer i in. 2005).
Oprócz RANTES selektywnym czynnikiem
chemotaktycznym dla eozynofilów jest eotaksyna. Indukuje ona migracj´ eozynofilów in vivo
(Garcia-Zepeda i in. 1996). LPS, IL-4, TNF-alfa
indukujà ekspresj´ genów i wytwarzanie bia∏ka
eotaksyny w fibroblastach polipów nosa in vitro
(Yoshifuku i in. 2007, Nonaka i in. 1999). Ponadto
wykazano immunohistochemicznie jej obecnoÊç
w eozynofilach i komórkach Êródb∏onka naczyƒ
polipów, a ekspresja mRNA eotaksyny koreluje
dodatnio z lokalnà eozynofilià w tkankach polipów nosowych (Seto i in. 2004, Shin i in. 2000,
Chao i in. 2012).
MCP-3 (ang. monocyte chemotactic protein),
monocytarny chemotaktyczny czynnik bia∏kowy
– chemokina β, ma zdolnoÊç do uwalniania histaminy i dzia∏a na eozynofile. Jest silnym chemoatraktantem dla eozynofilów, a tak˝e dla monocytów i bazofilów. Stwierdzono podwy˝szonà
ekspresj´ MCP-3 w atopowych i nieatopowych
polipach nosa w porównaniu ze zdrowà b∏onà
Êluzowà, co mo˝e Êwiadczyç o roli tej chemokiny
w patomechanizmie powstawania polipów (Bartels i in. 1997).
Rola czàstek adhezyjnych. Wzmo˝ona migracja eozynofilów mo˝e nast´powaç równie˝
przez wzrost ich adhezji do komórek endotelialnych. Rola VCAM-1 i ICAM-1 (ang. intercellular
cell adhesion molecule) w rekrutacji eozynofilów
nie jest w pe∏ni wyjaÊniona. Zaobserwowano
znaczàcy wzrost ekspresji VCAM-1 w Êródb∏onku naczyƒ w tkankach polipów nosowych
w porównaniu z tkankami ma∏˝owiny nosowej
u tego samego pacjenta. Ponadto ustalono wysokà
korelacj´ mi´dzy liczbà eozynofilów w podÊcielisku a nasileniem ekspresji VCAM-1 w naczyniach polipów. Na podstawie tych spostrze˝eƒ
Jahnsen wysunà∏ hipotez´, ˝e IL-4 mo˝e wyzwalaç indukcj´ VCAM-1 w eozynofilach (Jahnsen
i in. 1995). Potwierdzajà to badania Nonaki,
który wykaza∏, ˝e ok. 80% komórek, w których
stwierdzono obecnoÊç IL-4 w polipach nosa, to
eozynofile (Nonaka i in. 1995). Ustalono ponadto, ˝e VCAM-1 jest wytwarzane przez fibroblasty
nosowe po stymulacji TNF-alfa, przy udziale

genezy i obrz´ku, jest równie˝ zwi´kszone w polipach nosa (Gosepath i in. 2005), a ekspresja
tego czynnika jest nasilana przez TGF-β. TGF-β
reguluje równie˝ funkcje immunologiczne komórek. Jest silnym supresorem aktywacji komórek T i wydzielania przeciwcia∏ przez limfocyty
B. Ostatnie doniesienia sugerujà, ˝e TGF-β pe∏ni
funkcj´ w supresji i ró˝nicowaniu komórek T regulatorowych, które mogà wp∏ywaç supresyjnie
na mediatory zarówno Th1, jak i Th2-zale˝ne.
Zmniejszona ekspresja TGF-β w PZZP z polipami
nosa mo˝e byç wynikiem upoÊledzonej funkcji
komórek T-regulatorowych (Van Zele i in. 2006,
Van Bruaene i in. 2008). Mniejsza ekspresja
TGF-β1 w tkance polipów mo˝e byç równie˝
zwiàzana z obecnoÊcià innej izoformy, np.
TGF-β3, oraz mo˝e odgrywaç rol´ w mechanizmach hamujàcych powstawanie polipów nosa
(Figueiredo i in. 2007).
Metaloproteinazy. Niskiemu st´˝eniu TGF-β1
w polipach nosa towarzyszy wzrost aktywnoÊci
metaloproteaz macierzy pozakomórkowej (ang.
matrix metalloprotease, MMP) MMP-7 i MMP-9.
Zaburzenie proporcji st´˝enia TGF-β1 oraz metaloproteaz w b∏onie Êluzowej zatok przynosowych mo˝e byç odpowiedzialne za retencj´ albumin i powstawanie polipów nosa (EPOS 2005,
Meltzer i in. 2011). Metaloproteinazy biorà
udzia∏ w degradacji macierzy zewnàtrzkomórkowej oraz jej remodelingu. Wykazujà szerokie
spektrum aktywnoÊci w stosunku do proteoglikanów, kolagenu typu IV, V, IX i X, lamininy, fibronektyny, elastyny i prokolagenu (Nicholson
i in. 1989). Sà wi´c zdolne rozk∏adaç ró˝ne komponenty macierzy zewnàtrzkomórkowej i b∏ony
podstawnej. Wykazano podwy˝szony poziom
MMP-2 i MMP-9 w gruczo∏ach i nab∏onku polipów nosa, zw∏aszcza u pacjentów z alergià. Jednak nie stwierdzono korelacji poziomu nasilenia
zmian zapalnych z ekspresjà MMP (Wang i in.
2012).
Przemiana kwasu arachidonowego. Bardzo
cz´ste wyst´powanie polipów nosa u osób z nietolerancjà NLPZ i z astmà oskrzelowà (od 36
do 96% wg ró˝nych autorów) sugeruje wp∏yw
zaburzeƒ metabolicznych zwiàzanych z przemianà kwasu arachidonowego (Bateman i in.
2003, Tos i Larsen 2001). Prostaglandyna E2
i leukotrieny cysteinowe powstajà w procesie
metabolizmu kwasów arachidonowych przy
udziale cyklooksygenazy i odgrywajà kluczowà
rol´ w etiopatogenezie przewlek∏ego hiperplastycznego zapalenia zatok obocznych nosa (Bousquet i in. 2004). Zgodnie z hipotezà Szczeklika
(Szczeklik i in. 1975, Szczeklik 1995, Szczeklik
i Nelson 1999), u pacjentów nadwra˝liwych
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czynnika Nf-kappaB (ang. nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) (Ohori
i in. 2007).
Czynniki wzrostu. Komórki nab∏onkowe,
limfocyty i fibroblasty odgrywajà rol´ w patomechanizmie polipów nosa jako êród∏o cytokin
i mediatorów zapalenia. W wyniku uwolnienia
GM-CSF przez fibroblasty lub komórki nab∏onkowe dochodzi do aktywacji eozynofilów (Shin i in.
2003). Nonaka i wspó∏pracownicy przeprowadzili badania i stwierdzili, ˝e po stymulacji LPS
dochodzi do ekspresji GM-CSF tylko w fibroblastach nosowych, natomiast w fibroblastach
z gard∏a, tchawicy, oskrzeli i p∏uc nie stwierdza
si´ GM-CSF. Autorzy sugerujà, ˝e tylko fibroblasty nosowe odgrywajà wa˝nà rol´ w rekrutacji
i aktywacji eozynofilów w polipach nosowych
przez uwolnienie GM-CSF (Nonaka i in. 1999).
Ponadto fibroblasty przez swojà proliferacj´,
na którà majà wp∏yw czynniki wzrostu, m.in.
TGF-α i TGF-β, bezpoÊrednio uczestniczà w procesie tworzenia polipów. Transformujàcy czynnik wzrostu (TGF-β) (ang. transforming growth
factor-β) jest cytokinà niezb´dnà w procesie pobudzania proliferacji fibroblastów. Bierze on tak˝e udzia∏ w procesie przebudowy (ang. remodeling) b∏ony Êluzowej zatok przynosowych, który
zachodzi w wyniku trwajàcego przewlek∏ego zapalenia. Uwa˝a si´, ˝e nasilone w∏óknienie podÊcieliska, widoczne w procesie powstawania polipów nosa, jest wywo∏ane wzmo˝onà ekspresjà
TGF-β (Chang i in. 2001, Elovic i in. 1994). Wyniki
ostatnich badaƒ sugerujà, ˝e obecnoÊç TGF-β
mo˝e prowadziç do nasilonej aktywnoÊci fibroblastów przez wzmo˝enie wytwarzania eotaksyny
w komórkach polipów w nast´pstwie stymulacji
IL-4 oraz lipopolisachrydem (Nonaka i in. 2002).
Ze wzgl´du na to, ˝e eozynofile sà równie˝ êród∏em TGF-β, uwa˝a si´, ˝e mogà same nasilaç
w∏asnà migracj´ do tkanki polipa przez wp∏yw
na fibroblasty (Coste i in. 2000). TGF-β odgrywa
fundamentalnà rol´ w remodelingu macierzy
pozakomórkowej, w wyniku którego nast´puje
zwi´kszenie iloÊci w∏ókien kolagenu, fibronektyny i lamininy (EPOS 2007). Stwierdzono ró˝nic´
w ekspresji TGF-β w b∏onie Êluzowej zatok
w przebiegu przewlek∏ego zapalenia z polipami
nosa i bez polipów. PZZP bez polipów charakteryzuje si´ znaczàco wy˝szym poziomem TGF-β
w porównaniu z kontrolà. Natomiast w PZZP
z polipami nosa TGF-β1 wykazuje znaczàco ni˝szà ekspresj´ ni˝ w kontroli (Van Zele i in. 2006,
Rostkowska-Nadolska i in. 2007). St´˝enie naczyniowego czynnika wzrostu Êródb∏onka VEGF
(ang. vascular endothelial growth factor), b´dàcego niezb´dnym elementem pobudzenia angio-
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na NLPZ dochodzi do zahamowania syntezy prostaglandyn z jednoczesnym wzrostem wytwarzania leukotrienów cysteinylowych (ang. cysteinyl leukotrienes, Cys-LT) i wtórnà aktywacjà komórek uk∏adu immunologicznego, szczególnie
eozynofilów i mastocytów (Szczeklik i Sanak
2002, Szczeklik i Stevenson 2003). Kluczowa dla
tego zjawiska wydaje si´ nadmierna synteza leukotrienów i wzgl´dny niedobór prostaglandyny
E2 (ang. prostaglandin E2, PGE2). Prostaglandyna E2 jest metabolitem kwasu arachidonowego
o w∏aÊciwoÊciach przeciwzapalnych, co przejawia si´ m.in. hamowaniem aktywnoÊci 5-lipooksygenazy odpowiedzialnej za syntez´ leukotrienów (Kowalski i Makowska 2006, Szczeklik
1995). Wykazana obni˝ona ekspresja cyklooksygenazy-2 (COX-2) w polipach pochodzàcych
od pacjentów z astmà aspirynozale˝nà mo˝e byç
t∏umaczona niskim wytwarzaniem PGE2 i wzrostem wra˝liwoÊci na hamujàcy efekt aspiryny
(Picado 2002, Roca-Ferrer i in. 2011).
Aspiryna wyzwala wytwarzanie 15-HETE
(ang. 15-(s)-hydroxyeicosatetraenoic acid) w komórkach nab∏onka polipów nosa i leukocytach
krwi obwodowej pacjentów z nietolerancjà
aspiryny, ale nie pacjentów tolerujàcych aspiryn´, co sugeruje wyst´powanie u tych pacjentów swoistej nieprawid∏owoÊci w szlaku 15-LOX.
Regulacja w mechanizmie sprz´˝enia zwrotnego
dodatniego 15-lipooksygenazy i zmniejszone
wytwarzanie lipoksyny A4, przeciwzapalnego
metabolitu 15-LO, znajdowanego w leukocytach
i tkance polipów nosowych od pacjentów z nietolerancjà ASA (ang. acetylsalicylic acid), wskazuje nadal na wyraênà, ale jeszcze niewyjaÊnionà
rol´ szlaku 15-lipooksygenazy. Komórki nab∏onkowe polipów nosowych aspirynozale˝nych
i nieaspirynozale˝nych mogà anga˝owaç inne
mechanizmy odpowiedzi na stymulacj´ aspirynà
lub rozwijaç inny patomechanizm przewlek∏ego
zapalenia (Kowalski i in. 2000). Kowalski
i wspó∏pracownicy wykazali znaczàcà ró˝nic´
w metabolizmie kwasu arachidonowego w komórkach nab∏onkowych polipów nosa pobranych
od pacjentów cierpiàcych na triad´ aspirynowà
w porównaniu z polipami nosa pobranymi od pacjentów z astmà nieaspirynozale˝nà (Kowalski
i in. 2000).
W najnowszych pracach dowiedziono, ˝e poziom PGE2 oraz jej metabolitów nie zmienia si´
u pacjentów nadwra˝liwych na ASA po prowokacji aspirynà w przeciwieƒstwie do osób dobrze
tolerujàcych aspiryn´ (Mastalerz i in. 2008).
Stwierdzono równie˝, ˝e wytwarzanie 15-HETE
w polipach nosa pacjentów z nietolerancjà aspiryny jest niezale˝ne od aktywacji mastocytów
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i eozynofilów (Lewandowska-Polak i in. 2011).
Leukotrieny cysteinylowe indukujà skurcz mi´Êni g∏adkich prowadzàcy do zw´˝enia oskrzeli,
naczyƒ krwionoÊnych. Stymulujà zwi´kszone
wydzielanie Êluzu, wzrost przepuszczalnoÊci naczyƒ, chemotaksj´ i chemokinez´ oraz promujà
wzrost komórek szpiku i nab∏onka dróg oddechowych (Kupczyk, Kuna 1999).
Tlenek azotu. Opisywana jest równie˝ potencjalna rola tlenku azotu (ang. nitric oxide,
NO) w powstawaniu zmian zapalnych, na których pod∏o˝u dochodzi do rozwoju polipów nosa
(Ramis i in. 1996). Tlenek azotu odgrywa wa˝nà
rol´ jako neuroprzekaênik i mediator procesu zapalnego. Jest silnym czynnikiem rozszerzajàcym
naczynia, zwi´ksza przesàczanie osocza z naczyƒ
i wydzielanie gruczo∏ów, co prowadzi do obrz´ku
typowego dla polipów nosa (Furukawa i in. 1996,
Mygind 1999). Jest on wytwarzany przez syntaz´ tlenku azotu (ang. nitric oxide synthase, NOS)
z argininy. Znane sà trzy izoformy tego enzymu.
Dwie z nich: NOS-1 i NOS-3, zosta∏y zakwalifikowane jako postacie o sta∏ej ekspresji. Rozpocz´cie ekspresji izofomy NOS-2 wymaga natomiast
czynnika indukujàcego. Jednak˝e, co zosta∏o wykazane badaniami in vivo, NOS-2 podlega sta∏ej
ekspresji w b∏onie Êluzowej nosa. W górnych
drogach oddechowych syntaza znajduje si´
w nab∏onku oraz neutrofilach i makrofagach.
W ostatnio przeprowadzonych badaniach
stwierdzono, ˝e ka˝da z trzech izoform tlenku
azotu wyst´puje w mastocytach, eozynofilach,
makrofagach, neutrofilach i komórkach T w iloÊci statystycznie wi´kszej w tkankach polipów
nosa ni˝ w prawid∏owej b∏onie Êluzowej (Yoshimura i in. 2012). AktywnoÊç syntaz stymulowana jest m.in. przez panel cytokin i antygenów
bakteryjnych (Van der Vliet i in. 1999). Potencjalnie silnym êród∏em NOS sà tak˝e eozynofile
(Saleh i in. 1998). Metabolity powstajàce
pod wp∏ywem NO mogà odgrywaç wa˝nà rol´
w patogenezie polipów nosa. Podwy˝szony poziom tlenku azotu i produktów jego metabolizmu
przez wytworzenie cytotoksycznych form mo˝e
uszkadzaç zdrowy nab∏onek, wyÊcie∏ajàcy jamy
nosa (Escobar i in. 2005, Furukawa i in. 1996,
Mygind 1999, Ziora i Misio∏ek 2009). Prace dotyczàce udzia∏u tlenku azotu w patogenezie chorób
nosa i zatok przynosowych prezentujà jednak
rozbie˝ne wyniki. U chorych na alergiczny nie˝yt
nosa i zapalenie zatok stwierdzono znamiennie
zwi´kszone st´˝enie NO w b∏onie Êluzowej nosa.
Cz´Êç z autorów dowodzi, ˝e polipy nosa charakteryzuje wy˝sza aktywnoÊç NOS w porównaniu
ze zdrowà b∏onà Êluzowà (Escobar i in. 2005). Inni, przeciwnie, wykazujà niski poziom NO, który

typu Th1 jest zdominowana przez komórki fagocytarne, sterowane przez limfocyty Th1 (IFN-γ,
IL-2). W odpowiedzi typu Th2 biorà udzia∏ g∏ównie eozynofile, które podlegajà wp∏ywowi cytokin typu Th2 (IL-4, IL-5, IL-13) i GM-CSF (ang.
granulocyte macrophage colony-stimulating
factor) i przeciwcia∏ klasy IgE. W tkankach polipów nosa wykryto limfocyty CD4+ i CD8+, które
wytwarzajà IFN-γ, IL-2, IL-4 i IL-5, co wskazuje
na wyst´powanie ekspresji cytokin typu Th1
i Th2 (Bernstein i in. 2004). Jednak˝e w badaniach porównawczych Van Zele i wspó∏pracownicy wykazali Th2-zale˝ny profil cytokinowy
w polipach nosa, z relatywnie wysokim poziomem Il-5, oraz Th1-zale˝ny profil w b∏onie Êluzowej w przewlek∏ym zapaleniu zatok bez polipów z relatywnie wysokim poziomem IFN-γ (Van
Zele i in. 2006). Badania ostatnich lat pokazujà,
˝e profil cytokin stwierdzany w polipach nosa zale˝y równie˝ od rasy. W polipach nosa pacjentów
rasy azjatyckiej stwierdza si´ podwy˝szony poziom cytokin typu Th1/Th17 z przewa˝ajàcym
naciekiem neutrofilów (Jiang i in. 2011). Wed∏ug
Bacherta profil cytokinowy Th2 wyst´puje w polipach nosa rasy europejskiej, a profil cytokinowy Th1/Th17 – w polipach rasy azjatyckiej
(Bachert i in. 2010). Natomiast polipy nosa
w mukowiscydozie wykazujà przewag´ cytokin
typu Th17 (Dubin i Kolls 2011). Z kolei we
wszystkich rodzajach polipów wykazano niski
poziom komórek T regulatorowych (Kim i in.
2010, Li i in. 2010).
Na skutek oddzia∏ywania na siebie komórek
nab∏onkowych i/lub komórek strukturalnych, np.
fibroblastów i komórek nap∏ywowych, przede
wszystkim eozynofilów i limfocytów, dochodzi
do zaburzenia ich funkcji, w wyniku czego stajà
si´ êród∏em cytokin, chemokin i czynników
wzrostu. Bernstein i wspó∏pracownicy wykazali
ekspresj´ TNF-β oraz IL-1β w komórkach nab∏onka i Êródb∏onka naczyƒ polipów nosa (Bernstein
i in. 2004). Cytokiny te stymulujà wytwarzanie
czàsteczek adhezyjnych ICAM-1 i VCAM-1 w komórkach Êródb∏onka naczyƒ, co wp∏ywa na migracj´ eozynofilów przez Êciany naczyƒ do b∏ony
Êluzowej. Wyzwala to miejscowy proces zapalny
b∏ony Êluzowej z dominacjà komórek kwasoch∏onnych. Procesy te prowadzà do zmian w integralnoÊci kana∏ów sodowych i chlorkowych
na powierzchni komórek nab∏onkowych b∏ony
Êluzowej nosa. Powoduje to wnikanie wody
do wn´trza komórek i do tkanki Êródmià˝szowej.
Powstaje obrz´k, a nast´pnie polipy nosa (Bernstein 2005).
Teoria mechaniczna. Stammberger i Wolf
wysun´li mechanicznà teori´ powstawania poli-
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wià˝à z blokadà ujÊç zatok przez masy polipów
(Dötsch i in. 2002). Ten niski poziom tlenku azotu, posiadajàcego równie˝ dzia∏anie przeciwbakteryjne, mo˝e t∏umaczyç do pewnego stopnia
wyst´powanie cz´stych infekcji w tej grupie pacjentów. Konsekwentnie niski poziom NO i ekspresji NOS-2 wykazano równie˝ w ostrych
i przewlek∏ych zapaleniach zatok (Ziora i Misio∏ek 2009).
Istnieje wiele hipotez dotyczàcych patogenezy
powstawania polipów. Wiele z nich ma znaczenie
historyczne (Hajek 1896, Yonge 1907, Jenkins
1932, Krajina 1963, Tos 1989, Wilson 1988).
Teoria p´kni´tego nab∏onka. Patogenez´
powstawania polipów nosa usi∏uje wyt∏umaczyç
wysuni´ta w 1977 roku przez Tosa i Mogensena teoria p´kni´tego nab∏onka (ang. epithelium
rupture theory), wed∏ug której u pod∏o˝a powstawania zmian polipowatych le˝y rozleg∏y
obrz´k b∏ony Êluzowej. W takich warunkach mo˝e dojÊç do p´kni´cia nab∏onka b∏ony Êluzowej,
a nast´pnie wypadni´cia przez powsta∏à szczelin´ warstwy podÊluzowej (lamina propria). Wypadni´ta tkanka stopniowo ulega epitelizacji
i w ten sposób tworzy si´ polip w pe∏ni pokryty
ju˝ nab∏onkiem (Tos i Mogensen 1977). Dalszy
rozwój polipa odbywa si´ w wyniku powstawania nowych gruczo∏ów podÊluzowych (Larsen
i in. 1992, Tos 1990). Teori´ t´ potwierdzi∏ Larsen w 1991 roku, wywo∏ujàc doÊwiadczalnie
polipy w uchu Êrodkowym u szczurów (Larsen
i Tos 1991).
Teoria wieloczynnikowa, zapalno-bioelektryczna, w której podstawowà rol´ gra uszkodzenie nab∏onka, stanowi podsumowanie obecnych
poglàdów na patomechanizm polipów nosa.
(Bernstein 2005, Bachert i in. 2003) Wed∏ug
Bernsteina odmienne warunki aerodynamiczne
pod ma∏˝owinà Êrodkowà, uszkodzenie nab∏onka
przez czynniki dra˝niàce, bakterie i/lub wirusy,
wp∏yw alergenów wziewnych lub pokarmowych,
a tak˝e zaburzenia absorpcji jonów sodu (Na+)
powodujà uszkodzenie komórek nab∏onka. Odpowiedê immunologiczna na wtargni´cie bakterii, wirusów i innych antygenów jest uzale˝niona od wrodzonych lub nabytych mechanizmów
molekularnych. Mechanizmy wrodzone polegajà
na szybko wzrastajàcej odpowiedzi immunologicznej, w której zaanga˝owane sà fagocyty
i NKC (ang. natural killer cells). Pojawiajà si´
prozapalne i regulacyjne cytokiny. Mechanizmy
nabyte obejmujà komórki prezentujàce antygen,
które przedstawiajà antygen nieaktywnym limfocytom i komórkom pami´ci. Aktywacja tych
grup komórek doprowadza do ró˝nicowania ich
w kierunku limfocytów Th1 i Th2. Odpowiedê
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pów nosa. Polipy wed∏ug nich majà wyrastaç
w miejscach kontaktowych b∏ony Êluzowej nosa,
gdzie wskutek pobudzenia uk∏adu NANC
(ang. non-adrenergic non-cholinergic) dochodzi
do aktywacji odruchów aksonalnych i uwalniania neuropeptydów (Stammberger i Wolf 1988).
W efekcie nast´puje uwalnianie histaminy i powstanie lokalnego obrz´ku b∏ony Êluzowej, czyli
tzw. zapalenie neurogenne.
Teorie genetyczne. W ostatnich latach ze
wzgl´du na gwa∏towny rozwój biologii molekularnej pojawi∏y si´ te˝ teorie, które podkreÊlajà
genetyczny aspekt powstawania polipów. W bibliografii istnieje dotychczas niewiele prac
na temat uwarunkowania genetycznego w patogenezie polipów nosa. Greissner i Settipane
(Greissner i Settipane 1996) stwierdzili u 50 pacjentów pozytywny wywiad rodzinny w kierunku
wyst´powania polipów nosa w 14% przypadków.
W tych samych badaniach 50% pacjentów mia∏o
co najmniej jednego cz∏onka w rodzinie cierpiàcego na polipy nosa. W badaniach Ruginy
i wspó∏pracowników (Rugina i in. 2002) wi´cej
ni˝ po∏owa z 224 pacjentów (52%) mia∏a pozytywny wywiad rodzinny zwiàzany z polipami nosa. Stwierdzono tak˝e zale˝noÊç mi´dzy wyst´powaniem HLA-A1B8 i HLA-A74 a polipami nosa (Moloney i Oliver 1980, Luxenberger i in.
2000). W badaniach Molnar-Gabor wykazano, ˝e
u jednostek z genotypem HLA-DRB1, -DQA1 i
-DQB1, dwa do trzech razy cz´Êciej rozwijajà si´
polipy nosa (Molnar-Gabor i in. 2000). Drake-Lee opisa∏ wyst´powanie polipów nosa u bliêniàt monozygotycznych (Drake-Lee 1992). Studia nad bliêni´tami jednojajowymi nie zawsze
jednak wykazujà wzrost polipów u obojga rodzeƒstwa. Mo˝e to Êwiadczyç o wp∏ywie czynników Êrodowiskowych na rozwój choroby (Lockey
i in. 1973, Settipane 1996, Collins i in. 2002).
Wp∏yw palenia papierosów na rozwój choroby
nie zosta∏ potwierdzony, chocia˝ stwierdzono
gorsze wyniki po endoskopowym leczeniu chirurgicznym u palaczy (Alexiou i in. 2011, Krzeski
i in. 2011).
Z doÊwiadczeƒ klinicznych wynika, ˝e polipy
nosa, rozpoznawane na podstawie badania laryngologicznego i histopatologicznego, w praktyce wykazujà ró˝ny przebieg kliniczny i ró˝nie
reagujà na leczenie. Du˝a i ciàgle wzrastajàca
liczba znanych czynników wp∏ywajàcych na proces powstawania polipów nosa sugeruje niejednorodnoÊç choroby (Arcimowicz i in. 2005).
Mo˝e o tym Êwiadczyç ró˝norodnoÊç w badaniu
histopatologicznym. Pog∏´bienie wiedzy molekularnej o tych zaburzeniach mo˝e mieç wartoÊç
diagnostyczno-prognostycznà w ocenie sk∏onno-
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Êci do nawrotów, dynamiki rozrostu lub w ró˝nicowaniu polipów, a tak˝e mo˝e byç pomocne
w ich terapii.
Ekspresja genów jest procesem dwuetapowym. Podczas transkrypcji powstaje komplementarny do sekwencji nukleotydowych genów
mRNA, który nast´pnie staje si´ matrycà do syntezy bia∏ek w procesie translacji. Jedna z najnowszych technik biologii molekularnej – mikromacierze DNA – pozwala na analiz´ ekspresji
genów na poziomie transkrypcji. Twórcami mikromacierzy oligonukleotydowych byli naukowcy z Whitehead Institute for Biomedical Research (Massachusetts, USA) (Stephenson 1999).
Zasada dzia∏ania techniki mikromacirzy opiera
si´ na metodzie hybrydyzacji wykorzystujàcej
zjawisko tworzenia dwuniciowych kompleksów
przez jednoniciowe fragmenty kwasów nukleinowych. Rol´ sond pe∏nià krótkie, oligonukleotydowe fragmenty DNA, umieszczone na szklanych
p∏ytkach. W reakcji hybrydyzacji, zgodnie z zasadà
komplementarnoÊci, przy∏àczajà si´ do nich znakowane barwnikami fluorescencyjnymi fragmenty
kwasów deoksyrybonukleinowego lub rybonukleinowych, izolowane z badanych tkanek. Zastosowanie czu∏ych technik detekcji umo˝liwia precyzyjnà identyfikacj´ i szacunkowà ocen´ iloÊciowà
ka˝dej badanej czàsteczki. Komercyjnie dost´pne
mikroprocesory zawierajà od 200 do 250 000
oligonukleotydów na cm2, co pozwala na analiz´
aktywnoÊci transkrypcyjnej setek lub tysi´cy
genów w trakcie jednego doÊwiadczenia.
Porównanie ekspresji profilu genów w tkankach zdrowych i chorych niejednokrotnie pozwala na wyjaÊnienie spodziewanych i nieoczekiwanych Êcie˝ek sygna∏owych. Analiza ekspresji genów
w zapalnie zmienionej tkance polipa mo˝e wytyczyç przyczynowe kierunki farmakoterapii,
a tak˝e mo˝e przyczyniç si´ do wyjaÊnienia patogenezy i uzupe∏niaç diagnostyk´. Zmiany molekularne mogà wskazywaç na kierunek zmian
klinicznych (fenotypowych). W ostatnich latach
ukaza∏o si´ kilka istotnych prac, oceniajàcych
ekspresj´ genów z wykorzystaniem techniki
mikromacierzy w polipach nosa (Benson i in. 2004,
Fritz i in. 2003, Liu i in. 2004, Wang i in. 2006).
Jednak wiarygodne porównanie wyników uzyskanych przez ró˝nych autorów nie jest obecnie
mo˝liwe. Nale˝y wziàç pod uwag´ ró˝nice metodyczne, zw∏aszcza jeÊli chodzi o zastosowane
mikromacierze, ró˝nice w sekwencjach stosowanych sond, brak danych o sekwencji sond, czy
te˝ brak jednolitego nazewnictwa genów (Jarzàb
i in. 2005). Liu stosujàc technik´ mikromacierzy
oligonukleotydowych firmy Affimetrix HG-U95Av2,
bada∏ profil ekspresji genów w tkankach polipów

nosa w porównaniu z b∏onà Êluzowà pobranà
z zatoki klinowej. SpoÊród 10 500 genów 192
wykaza∏y podwy˝szonà ekspresj´ w polipach
nosa. By∏y to g∏ównie geny kodujàce bia∏ka zaanga˝owane w procesy odpowiedzi immunologicznej, migracji i proliferacji komórek (Liu i in.
2004). Benson z zespo∏em wykorzystujàc mikromacierze oligonukleotydowe HG-U133A firmy
Affymetrix, bada∏, jak zmienia si´ ekspresja genów
w tkankach polipów nosa pod wp∏ywem steroidoterapii donosowej. Z ocenionej ekspresji 22 283
genów zmienionà aktywnoÊç transkrypcyjnà
wykaza∏ w przypadku 203 genów, z czego najwi´kszà grup´ stanowi∏y geny kodujàce bia∏ka
zwiàzane z procesem zapalnym. W pracy zwrócono uwag´, ˝e pod wp∏ywem glikokortykosteroidów nie tylko dochodzi do obni˝enia ekspresji
prozapalnych mediatorów, ale równie˝ nadekspresji czynników antyzapalnych, co mo˝e wed∏ug autorów przyczyniaç si´ do korzystnego
efektu glikokortykosteroidów in vivo (Benson
i in. 2004). Wang i wspólpracownicy badali 491
genów w polipach nosa i tkankach prawid∏owych
b∏on Êluzowych za pomocà techniki mikromacierzy cDNA BionstarH-IC, wykazujàc 5 genów
o podwy˝szonej ekspresji i 10 genów o obni˝onej
ekspresji w dwóch chipach. Autorzy wykazali 87
genów o zmienionej aktywnoÊci transkrypcyjnej,
w tym niektóre cytokiny (m.in. IL-17), chemokiny (MCP-2), czàsteczki adhezyjne (ICAM-3)
i ich receptory (Wang i in. 2006).
Teoria genetyczno-nowotworowa. Fritz z zespo∏em sà autorami teorii genetyczno-nowotworowej. Przy zastosowaniu mikromacierzy oligonukleotydowych ró˝nicowali oni b∏on´ Êluzowà
pobieranà od pacjentów z alergicznym nie˝ytem
i polipami nosa od b∏ony Êluzowej pacjentów
z alergicznym nie˝ytem bez polipów nosa. SpoÊród 12 000 genów wykazali 34 transkrypty

o zró˝nicowanej aktywnoÊci. Stwierdzili w tkankach polipów obecnoÊç mammoglobiny, której
funkcja polega na modulowaniu procesów zapalnych i ∏àczeniu ligandów steroidowych. Proteina
ta jest równie˝ znajdowana w pierwotnych nowotworach sutka i w tkance limfatycznej w´z∏ów
ch∏onnych, do których nowotwory sutka dajà
przerzuty (Fritz i in. 2003).
Ukaza∏y si´ tak˝e prace, w których oceniano
geny markerów prozapalnych w tkankach polipów nosowych. Wykazano m.in. wy˝szy poziom
ekspresji 36 genów w b∏onie Êluzowej, potwierdzajàc 5 spoÊród nich: IL-5, IL-9, TNF-α, TGFb1
i bFGF (ang. basic fibroblast growth factor) metodà RT-PCR (Figueiredo i in. 2007). W innej pracy
stwierdzono podwy˝szonà ekspresj´ 99 genów
w porównaniu z prawid∏owà b∏onà Êluzowà, potwierdzajàc 4 markery o najwy˝szej ekspresji
metodà RT-PCR, tj.: MMP-10 (metaloproteinaza 10), ALOX15 (lipooksygenaza 15), NOS2A
(syntetaza tlenku azotu) i IL-8 (interleukina 8)
(Rostkowska-Nadolska i in. 2011).
Podsumowujàc, nale˝y podkreÊliç, ˝e pomimo poznania roli i funkcji wielu sk∏adników
uk∏adu immunologicznego oraz niektórych mechanizmów patogenetycznych nadal nie ma jednoznacznej teorii wyjaÊniajàcej w sposób wyczerpujàcy przyczyny powstawania polipów nosa.
Proces zapalny odgrywa g∏ównà rol´ w rozwoju
polipów i wià˝e si´ nie tylko z naciekami eozynofilowymi, lecz tak˝e z uwalnianiem mediatorów
zapalenia i cytokin wp∏ywajàcych na funkcj´ komórek strukturalnych b∏ony Êluzowej nosa i ich
wzajemne interakcje. Jednak˝e, pomimo wielu
badaƒ i rozwoju nauk podstawowych, nadal wiele
pytaƒ pozostaje bez odpowiedzi i nie potrafimy
wyt∏umaczyç, dlaczego u niektórych pacjentów
polipy powstajà, a u innych tych zmian nie spotykamy? ●
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Chirurgia, sen i oddychanie

V Konferencja Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Chirurgów Snu

22-25 marca 2012, Wenecja (W∏ochy)
Sprawozdanie

Tytu∏ brzmi troch´ jak zagadka: które ze s∏ów
nie pasuje do pozosta∏ych? Prawdopodobnie wi´kszoÊç odpowiedzia∏aby, ˝e „chirurgia”. Sen i oddychanie to czynnoÊci fizjologiczne i ani snu, ani oddychania zoperowaç nie mo˝na. Tymczasem konferencja o takim w∏aÊnie tytule (Surgery, Sleep &
Breathing) odby∏a si´ w ostatnich dniach marca
tego roku w Wenecji. By∏a to ju˝ piàta konferencja
Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Chirurgów
Snu (International Surgical Sleep Society) – i oczywiÊcie nie chodzi tutaj o neurochirurgi´ podwzgórza, ale o zabiegi stosowane w leczeniu zaburzeƒ
oddychania podczas snu.
Organizatorami byli prof. Claudio Vicini
i prof. Giovanni Sorrenti (W∏ochy), prof. B. Tucker
Woodson (USA), prof. Nico De Vries (Holandia)
oraz prof. Kenny Pang (Singapur).
Obrady odbywa∏y si´ w Centrum Konferencyjnym Laguna Palace w Wenecji.
Dzieƒ pierwszy by∏ poÊwi´cony operacjom
podniebienia mi´kkiego w zaburzeniach oddychania w czasie snu. Du˝o czasu poÊwi´cono
zagadnieniom praktycznym wykonywanych zabiegów i w∏aÊciwej kwalifikacji pacjentów. Podnoszono kwesti´ wykonywania endoskopii
górnych dróg oddechowych we Ênie farmakologicznym. Przedstawiono w zwiàzku z tym ró˝ne
typy klasyfikacji zw´˝eƒ. Debatowano g∏ównie
na temat klasyfikacji NOHL (ang. nose, oropharynx,
hypopharynx, larynx) i VOTE (ang. velum, oropharynhx, tongue, epiglotis). Obie majà swoje
wady i zalety. Z rynologicznego punktu widzenia
istotna jest ocena dro˝noÊci nosa uwzgl´dniona w klasyfikacji NOHL, opisanej w 2007 roku
przez prof. Claudia Viciniego i wspó∏pracowników.
Aspektowi prawid∏owej dro˝noÊci nosa
w zaburzeniach oddychania w czasie snu po-

Êwi´cony by∏ wyk∏ad prof. Kenny'ego Panga. Wykaza∏ on istotnà rol´ zabiegów poprawiajàcych
dro˝noÊç nosa w kompleksowym podejÊciu do
leczenia zaburzeƒ oddychania w czasie snu.
Przedstawi∏ zarówno procedury rynoplastyczne,
jak i prostsze zabiegi na ma∏˝owinach nosowych
dolnych przy u˝yciu narz´dzi wysokoobrotowych
lub radiochirurgii. W dyskusji prof. Klaus Vogt
przypomnia∏ o udziale rynomanometrii w diagnostyce dro˝noÊci nosa. PodkreÊlano, ˝e skutecznoÊç
operacji na podniebieniu mi´kkim zale˝y w du˝ym
stopniu od w∏aÊciwej klasyfikacji pacjentów, a jej
skutecznoÊç mo˝e si´ wahaç w bardzo szerokich
granicach od 8 do 80%. Stàd wynika koniecznoÊç
ujednolicenia niekiedy w du˝ym stopniu subiektywnych metod diagnostycznych i systemów klasyfikacji. Pozwoli to lepiej oceniaç skutecznoÊç
wykonywanych zabiegów i porównywaç wprowadzane modyfikacje.
Kolejny dzieƒ rozpoczà∏ si´ od sprawdzenia,
jak naprawd´ skuteczne jest stosowanie protezy
powietrznej – CPAP (ang. continuous positive
airway pressure). By∏o to konieczne w celu porównania ze skutecznoÊcià metod zabiegowych.
Referaty przedstawili doktorzy M.J.L. Ravesloot
z Holandii i B. Stuck z Niemiec. Co si´ okaza∏o?
Po zastosowaniu prostych metod matematycznych wyliczono, ˝e skutecznoÊç stosowania protezy powietrznej w warunkach domowych ró˝ni
si´, i to doÊç znaczàco, od uzyskiwanej w warunkach szpitalnych. Wskaênik bezdechów i sp∏yceƒ
oddychania (ang. apnoe hypopnea index – AHI),
który po zastosowaniu aparatu CPAP w laboratorium snu spada poni˝ej 5, po powrocie do domu
wzrasta do 12. Wynika to g∏ównie z braku idealnej wspó∏pracy ze strony pacjenta, który aparat
CPAP powinien stosowaç ka˝dej nocy od mo-
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mentu zaÊni´cia do obudzenia. Leczenie chirurgiczne nie wymaga a˝ takiego zaanga˝owania
w samà terapi´ ze strony pacjenta. OczywiÊcie,
co tak˝e podkreÊlano, istotne jest utrzymywanie
w∏aÊciwej masy cia∏a, gdy˝ jest to tak˝e istotny
czynnik rokowniczy ostatecznego efektu leczenia zabiegowego. W skrajnych przypadkach
oty∏oÊci do arsena∏u metod do∏àcza si´ chirurgia
bariatryczna.
Jak wi´c przedstawiono, dla chirurgicznego
leczenia zaburzeƒ oddychania w czasie snu pozostaje szerokie pole do dzia∏ania. Oprócz w∏aÊciwej kwalifikacji pacjentów pozostaje jeszcze
dyskutowana kwestia oceny wyników leczenia.
Obecnie „z∏otym standardem” pozostaje polisomnografia z g∏ównym wskaênikiem AHI. Obserwuje si´ jednak dysproporcj´ pomi´dzy subiektywnymi odczuciami pacjentów po operacjach a kontrolnymi wynikami polisomnografii.
Zwykle czujà si´ oni znacznie lepiej ni˝ pokazuje
AHI. Poprawia si´ te˝ ich jakoÊç ˝ycia mierzona
standaryzowanymi kwestionariuszami. Zagadnienie to wymaga dalszych prospektywnych
badaƒ i byç mo˝e nowych narz´dzi badawczych.
W dyskusjach przewija∏y si´ tak˝e kwestie
finansowania poszczególnych badaƒ diagnostycznych i terapii. Dzi´ki ró˝norodnoÊci systemów ubezpieczeƒ w ró˝nych krajach mo˝na
by∏o us∏yszeç ciekawe odpowiedzi, jak sobie radziç w czasach kryzysu.
Zaprezentowano tak˝e nowinki techniczne.
Jednà z nich by∏o urzàdzenie, którego zadaniem
jest oduczenie pacjenta spania na wznak. W momencie kiedy pacjent k∏adzie si´ na plecach, urzàdzenie wibruje i zmusza do zmiany pozycji. Stosowane jest u pacjentów z zaburzeniami oddychania
w czasie snu zale˝nymi od pozycji cia∏a. Zaprezentowano równie˝ interesujàce urzàdzenie
– stymulator nerwu podj´zykowego. Prace
nad nim sà ju˝ na etapie badaƒ klinicznych.
Prowadzà je trzy firmy, a prezentowane przez
uczestników panelu wyniki wydajà si´ obiecujàce. Generalnà zasadà tego urzàdzenia jest
pobudzenie bodêcem elektrycznym nerwu podj´zykowego. Skutkiem jest wysuni´cie j´zyka,
a przez to zwi´kszenie przestrzeni gard∏a dolnego
i swobodniejszy przep∏yw powietrza.
Ostatni dzieƒ by∏ poÊwi´cony g∏ównie redukcji masy j´zyka i operacjom na gardle dolnym. Zaprezentowano wykorzystanie robota Da
Vinci do tego typu zabiegów. Zastàpiono w ten
sposób dost´p otwarty na endoskopowy w rozleg∏ych zabiegach na gardle dolnym i j´zyku.
W trakcie przerwy przedstawiciel producenta
udost´pni∏ model pokazowy robota z modu∏em
treningowym i uczestnicy konferencji mieli mo˝-

Miejsce obrad nocà.

Uczestnicy konferencji. Od lewej: prof. Karl Hörmann
(prezydent Niemieckiej Akademii Otorynolaryngologii),
prof. B. Tucker Woodson (przewodniczàcy Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Chirurgów Snu) i autor
niniejszego sprawozdania.

liwoÊç przetestowania w∏asnej sprawnoÊci manualnej w wirtualnym polu operacyjnym.
Do dzia∏aƒ na j´zyku nie zawsze potrzebny jest
tak wysublimowany i drogi sprz´t. Prezentowano
tak˝e inne zabiegi: endoskopowà redukcj´ masy
j´zyka za pomocà urzàdzeƒ wysokoobrotowych,
radiochirurgii, wszczepiania implantów. Wi´kszoÊç tych „mniejszych” zabiegów wchodzi∏a
w sk∏ad kompleksowego podejÊcia do dro˝noÊci
górnych dróg oddechowych.
Podsumowujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e chirurgiczne podejÊcie „pasuje” do snu i oddychania.
Patologie laryngologiczne i odmiany anatomiczne budowy górnych dróg oddechowych sà podstawowà przyczynà zaburzeƒ oddychania podczas snu. W ocenie skutecznoÊci leczenia oprócz
wyliczeƒ z polisomnografii nale˝y tak˝e braç
pod uwag´ satysfakcj´ pacjenta i jakoÊç jego
˝ycia. Metody leczenia chirurgicznego, odpowiednio dobrane do pacjenta, stajà si´ powa˝nà
konkurencjà dla protezy powietrznej i skutecznà
alternatywà leczenia.
dr Tomasz Grochowski
Warszawa, marzec 2012 r.
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XXIV Kongres Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego
Tuluza (Francja), 17-21 czerwca 2012 r.
Sprawozdanie
XXIV Kongres Europejskiego Towarzystwa
Rynologicznego (The European Rhinologic Society,
ERS) i XXIX Mi´dzynarodowe Sympozjum Zaka˝eƒ i Alergii Nosa (The International Symposium
on Infection and Allergy of the Nose, ISIAN) odby∏y
si´ 17–21 czerwca 2012 r. w Tuluzie (Francja).
Obrady, w których wzi´∏o udzia∏ ponad 600
uczestników z ca∏ego Êwiata, zorganizowano
w modernistycznym Centrum Kongresowym Pierre-Baudis. Tematyka wyk∏adów, obrad okràg∏ego
sto∏u i warsztatów tematycznych, odbywajàcych
si´ jednoczeÊnie w 13 salach, obejmowa∏a zagadnienia patofizjologii, diagnostyki i leczenia
schorzeƒ zapalnych, chorób nowotworowych,
technik obrazowania, rynologii dzieci´cej, chirurgii rekonstrukcyjnej i plastycznej twarzy.
Du˝a grupa wyk∏adów dotyczy∏a zagadnieƒ wewnàtrznosowej chirurgii podstawy czaszki i endoskopowej neurochirurgii. Te zaawansowane
techniki operacyjnie nierozerwalnie wià˝à si´
z wykorzystaniem najnowszych technologii
w medycynie, co tak˝e znalaz∏o swoje odzwierciedlenie w tematyce wystàpieƒ prezentowanych w Tuluzie.
UroczystoÊç otwarcia kongresu odby∏a si´
w Audytorium St Exupery. Uczestników konferencji przywita∏ prof. Elie Serrano, prezydent
kongresu.
Podczas uroczystoÊci przedstawiono osoby,
którym przyznano cz∏onkostwo honorowe Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego, oraz
wyró˝nione najlepsze prace badawcze z zakresu
rynologii. Zakoƒczeniem cz´Êci oficjalnej by∏
koktajl powitalny nazwany przez organizatorów
„Ice Breaking Reception”. „¸amanie lodów” pomi´dzy uczestnikami kongresu przebieg∏o w mi∏ej atmosferze i w wielu przypadkach mia∏o ciàg
dalszy ju˝ poza Centrum Kongresowym, w mi∏ych lokalach pi´knej starówki Tuluzy.
Nast´pnego dnia o godzinie 9 rozpocz´∏y si´
wyk∏ady, m.in. profesorów: Kennedy’ego, Stammbergera, Jankowskiego, Carrau, Lacroix, Vlaminicka, ¸opatina, niestety jednoczeÊnie we
wszystkich 13 salach. S∏uchacze stan´li przed
trudnym wyborem tematów i wyk∏adowców. Te
cz´sto bardzo nie∏atwe decyzje towarzyszy∏y
uczestnikom kongresu do samego jego zakoƒczenia. W czasie gdy prof. Kennedy przedstawia∏
wizj´ rozwoju i przysz∏oÊci rynologii pod znamiennym tytu∏em: „Rhinology in 2020: what
should we expect?”, prof. Stammberger oma-

wia∏ anatomi´, patofizjologi´ i za∏o˝enia chirurgii kompleksu ujÊciowo-przewodowego, prof.
Jankowski analizowa∏ rozwój filogenetyczny
twarzoczaszki, a prof. Carrau ewolucj´ koncepcji
rekonstrukcji chirurgicznej podstawy czaszki.
Wyk∏ady o tematyce chirurgicznej dotyczy∏y
zarówno problemów zwiàzanych z rynologicznymi
technikami wewnàtrznosowymi, jak i chirurgii
plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz przeznosowych
operacji wewnàtrzczaszkowych i podstawy czaszki.
Podczas licznych wyk∏adów oraz innych
form prezentacji s∏uchacze mogli zapoznaç si´
z aktualnym spojrzeniem ekspertów na wszystkie zagadnienia istotne zarówno dla lekarzy
praktyków, jak i specjalistów zajmujàcych si´
niekiedy bardzo hermetycznymi enklawami wiedzy,
wchodzàcymi w zakres szeroko poj´tej rynologii.
Jak zawsze na kongresach Europejskiego
Towarzystwa Rynologicznego niezwykle dok∏adnie analizowano wszelkie zagadnienia zwiàzane
z przyczynami, patomechanizmami, diagnostykà
i post´powaniem terapeutycznym w zapaleniu
zatok przynosowych. Kanwà wi´kszoÊci tych wystàpieƒ by∏a wydana kilka miesi´cy wczeÊniej
najnowsza wersja EPOS 2012 (European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps
2012). WÊród zmian w EPOS 2012 w porównaniu z dokumentem z 2007 roku mo˝na zauwa˝yç
wyodr´bnienie definicji przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych u dzieci, w której miejsce
zaburzeƒ w´chu (tak trudnych do stwierdzenia
u najm∏odszych pacjentów) zaj´∏o nowe kryterium rozpoznania, jakim jest kaszel. Kaszel sta∏
si´ zatem jednym z g∏ównych objawów przewlek∏ego zapalenia zatok u dzieci obok zaburzeƒ
dro˝noÊci nosa/wydzieliny w nosie i bólu/rozpierania w obr´bie twarzy. WÊród wielu czynników
istotnych w patogenezie zapaleƒ zatok przynosowych w najnowszej wersji EPOS podkreÊla si´
miejscowe zaburzenia odpowiedzi immunologicznej b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych na czynniki Êrodowiskowe (jest to tzw.
hipoteza bariery immunologicznej w rozwoju
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych).
Dokument EPOS 2012 zawiera tak˝e najnowsze
wytyczne, dotyczàce leczenia ostrego i przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych, wÊród których
na uwag´ zas∏ugujà zw∏aszcza rekomendacje
negatywne, których w EPOS 2007 nie by∏o. Rekomendacje negatywne, czyli wskazanie, aby danego
rodzaju terapii NIE stosowaç, otrzyma∏y np. miej-

3

scowe i doustne leki przeciwgrzybicze w leczeniu
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych zarówno bez polipów nosa, jak i z polipami, oraz preparaty antyleukotrienowe w leczeniu przewlek∏ego zapalenia zatok z polipami nosa.
Pierwszego dnia, 18 czerwca, odby∏a si´
ERS Junior Session prezentujàca dokonania najm∏odszych uczestników kongresu. Sesja by∏a
wspó∏prowadzona przez dr. Piotra Skar˝yƒskiego
z Mi´dzynarodowego Centrum S∏uchu i Mowy
w Kajetanach, który na poprzednim kongresie
ERS w 2010 roku w Genewie zosta∏ wybrany
wiceprzewodniczàcym powo∏anego wówczas
Stowarzyszenia M∏odych Rynologów.
Kolejne dni up∏ywa∏y uczestnikom na pracowitym wyszukiwaniu w programie kongresu tematyki i wyk∏adowców najbardziej przez nich
oczekiwanych, dokonywaniu trudnych niekiedy
wyborów, polegajàcych na podejmowaniu decyzji, na którà sal´ nale˝y si´ udaç i czyje wystàpienie zas∏uguje na pierwszeƒstwo. O skali trudnoÊci tych wyborów mo˝e Êwiadczyç lista wyk∏adowców i uczestników paneli i warsztatów.
Oprócz poprzednio wymienionych byli nimi: J.
Palmer, B. Senior, V. Lund, R. Mladina, R. Kamel,
D. Simmen, A. Stamm, W.J. Fokkens, P. Palma, G.
Rettinger, P. Castelnuovo, C. Bachert, J. Ponikau
i wielu innych.
Nie sposób w sprawozdaniu przedstawiç
wszystkich godnych upublicznienia doniesieƒ,
niemniej jednak kilka z nich, reprezentujàcych ró˝ne dzia∏y rynologii, zostanie krótko omówionych.
Kolonizacja zatok biofilmami bakteryjnymi
stanowi nadal wyzwanie z uwagi na trudnoÊci ze
znalezieniem skutecznej metody ich eradykacji.
Obecnie wydaje si´, ˝e najbardziej skutecznym
sposobem post´powania jest mechaniczne usuwanie struktur biofilmów solà fizjologicznà z dodatkiem antybiotyków, leków steroidowych
i surfaktantów. Na podstawie tej koncepcji terapii prof. Palmer przedstawi∏ algorytm post´powania w przypadku przewlek∏ego zapalenia zatok
wywo∏anego biofilmami.
Czym dla chirurga operujàcego zatoki przynosowe technikà endoskopowà lub mikroskopowà
sà pooperacyjne zrosty, wiedzà wszyscy, którzy
zajmujà si´ tym dzia∏em rynologii. Poszukujàc
rozwiàzania tego problemu, prof. Kennedy
przedstawi∏ wyniki prac badawczych dokumentujàcych skutecznoÊç zastosowania implantu
PROPEL umieszczanego w obr´bie sitowia w celu
zmniejszenia ryzyka powstawania zrostów pooperacyjnych w tej przestrzeni oraz w okolicy
naturalnych ujÊç zatok, zw∏aszcza zatoki czo∏owej. Produkt ten nie jest jeszcze dost´pny
na rynku, ale wyniki badaƒ oceniajàcych jego
skutecznoÊç sà bardzo obiecujàce.
Prof. Kamel zaproponowa∏ nowà klasyfikacj´
zaawansowania brodawczaka odwróconego,

której najistotniejszym elementem jest okreÊlenie okolicy b´dàcej punktem wyjÊciowym rozwoju
nowotworu. OkreÊlenie stopnia zaawansowania
wed∏ug tej klasyfikacji warunkuje metod´ post´powania terapeutycznego i skutecznoÊç leczenia.
Prof. Simmen przedstawi∏ algorytm post´powania w przypadkach krwawienia z nosa. Jednym
z istotnych elementów post´powania w zaopatrywaniu tych krwawieƒ jest embolizacja naczyƒ
t´tniczych bezpoÊrednio zaopatrujàcych potencjalne miejsca krwawienia, a endoskopowa koagualcja t´tnic klinowo-podniebiennej i sitowej
przedniej cechuje si´ du˝à skutecznoÊcià i bezpieczeƒstwem.
Polsk´ na kongresie reprezentowali rynolodzy
z Warszawy, Opola i Krakowa, którzy przedstawili dziesi´ç prac formie plakatów.
Zakoƒczenie kongresu rozpocz´∏o jednoczeÊnie dwuletni okres przygotowaƒ do kolejnego,
XXV Kongresu Europejskiego Towarzystwa
Rynologicznego, który odb´dzie si´ w roku 2014
w Amsterdamie.
dr hab. med. Pawe∏ Str´k, prof. CM UJ
dr med. Iwona Gromek
dr med. Roman G∏owacki
czerwiec 2012
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