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Nosogard∏o, okreÊlane równie˝ gard∏em gór-
nym lub cz´Êcià nosowà gard∏a, jest przestrzenià
∏àczàcà jam´ nosa z gard∏em. Sklepienie nosogar-
d∏a od ty∏u i ku do∏owi ogranicza cz´Êç podstaw-
na koÊci potylicznej, na której dolnej powierzchni
znajduje si´ guzek gard∏owy b´dàcy przyczepem
wi´zad∏a pod∏u˝nego przedniego kr´gos∏upa, po-
wi´zi gard∏owo-podstawnej i zwieracza górnego
gard∏a. Przednia cz´Êç sklepienia jest zbudowa-
na z trzonu koÊci klinowej, której blaszki przyÊrod-
kowe wyrostków skrzyd∏owatych tworzà cz´Êç
Êciany bocznej nosogard∏a i sà miejscem przycze-
pu dla zwieracza górnego gard∏a. Tylno-dolna Êcia-
na kostna jest ukszta∏towana przez kr´g szczyto-
wy. Od przodu przestrzeƒ nosogard∏a ograniczajà
nozdrza tylne ∏àczàce nosogard∏o z jamà nosowà,
a dolnà granic´ nosogard∏a wyznacza podniebie-
nie mi´kkie (Bochenek i Reicher 2007, Drake, Vogl
i Mitchell 2015).

Nosogard∏o sàsiaduje z przestrzenià oko∏o-
gard∏owà, dzielàcà si´ na nieparzystà przestrzeƒ
zagard∏owà i parzystà przygard∏owà. W prze-
strzeni zagard∏owej znajduje si´ luêna tkanka
∏àczna, która oddziela jà od blaszki przedkr´go-
wej powierzchni szyi. Blaszka ta jest utworzo-
na przez powi´ê, która pokrywa mi´Ênie g∏´bo-
kie szyi, wi´zad∏o pod∏u˝ne przednie kr´gos∏upa
oraz trzony kr´gów szyjnych. B∏ona podÊluzowa
w górnej cz´Êci nosogard∏a jest pogrubia∏a i nosi
nazw´ powi´zi gard∏owo-podstawnej (Bochenek
i Reicher 2007, Drake, Vogl i Mitchell 2015).

Na Êcianie bocznej nosogard∏a znajduje si´
ujÊcie gard∏owe tràbki s∏uchowej. Le˝y ono
na poziomie tylnego koƒca ma∏˝owiny nosowej
dolnej. Górnà i tylnà cz´Êç ujÊcia tràbki s∏ucho-
wej otacza migda∏ek tràbkowy – skupienie tkan-
ki ch∏onnej pokryte nab∏onkiem wielorz´dowym
urz´sionym. Migda∏ek ten tworzy wynios∏oÊç
wokó∏ ujÊcia tràbki s∏uchowej, okreÊlanà rów-
nie˝ jako wa∏ tràbkowy. BezpoÊrednio nad nim
znajduje si´ zachy∏ek Rosenmüllera rozciàgajàcy
si´ a˝ do sklepienia (Bochenek i Reicher 2007,
Drake, Vogl i Mitchell 2015). 

Migda∏ek gard∏owy z kolei jest po∏o˝ony
na tylnej Êcianie nosogard∏a. Ma on kszta∏t czwo-
rokàtny lub trójkàtny skierowany podstawà
ku do∏owi. Do przodu od migda∏ka gard∏owego
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organizmu (Kardos i Malek 2017). Do zaka˝enia
wirusami mo˝e dochodziç drogà kropelkà lub kon-
taktowà. WÊród wirusów wywo∏ujàcych nasopha-
ryngitis acuta wymienia si´ wirusy RS, wirusy pa-
ragrypy, koronawirusy i adenowirusy. Pomimo
istnienia ponad 200 gatunków wirusów mogàcych
wywo∏aç przezi´bienie, to rhinowirusy (ang. rhi-
noviruses, RVs) sà powodem ponad 80% infekcji.
RVs ró˝nià si´ od innych wirusów oddzia∏ywaniem
na receptory komórek nab∏onka. Ponadto RVs
w inny sposób stymulujà powstawanie stanu za-
palnego: nie dzia∏ajà cytotoksycznie, lecz wywo∏u-
jà humoralnà odpowiedê organizmu na czynnik
infekcyjny. Obecne w nosogardle RVs oddzia∏ujà
na receptory komórek nab∏onka (Jacobs i in. 2013,
Winther i in. 1984):

– ICAM-1/CD54 – receptor dla g∏ównych pod-
typów RV,

– ILDL – receptor dla mniejszych serotypów RV,
– Ityp-C – nie do koƒca poznany receptor dla 

RVs.
Rozpoznanie przezi´bienia ustala si´ co

do zasady na podstawie badania podmiotowego
dotyczàcego szybkiego rozwoju dolegliwoÊci.
Stwierdzane w przezi´bieniu objawy mo˝na po-
dzieliç na miejscowe: niedro˝noÊç nosa, katar,
kichanie, kaszel, ból gard∏a, sp∏ywanie wydzieli-
ny po tylnej Êcianie gard∏a, oraz ogólne: goràcz-
ka, bóle mi´Êniowe, zm´czenie, brak apetytu.
W szczególnych przypadkach diagnostyk´ infek-
cji wirusowej mo˝na przeprowadziç z wykorzy-
staniem badaƒ serologicznych (Mahony, Petrich
i Smieja 2011). 

W badaniu przedmiotowym obserwuje si´
obrz´k b∏ony Êluzowej w obr´bie jam nosa, zaczer-
wienionà, zmienionà zapalnie b∏on´ Êluzowà gar-
d∏a, zaczerwienie i obrz´k tkanek nosogard∏a, na-
strzykni´cie (zaczerwienienie) spojówek. Z regu∏y
objawy sp∏ywajàcej wydzieliny po tylnej Êcianie
gard∏a mogà na siebie nachodziç i wyst´powaç
jednoczeÊnie.

Charakterystyczny obraz kliniczny zaka˝e-
nia wirusowego nie wymaga podejmowania
szczególnych dzia∏aƒ diagnostycznych i terapeu-
tycznych. Terapia ostrego zapalenia nosogard∏a
nie zak∏ada leczenia przyczynowego, w wi´kszo-
Êci przypadków wystarcza leczenie objawowe,
a wskazania do antybiotykoterapii sà sporadycz-
ne. Pasotti i wspó∏pracownicy wykazali w bada-
niu, ˝e lekarze zbyt cz´sto zalecajà antybiotyki
(nawet u ponad 30% pacjentów). Takie post´po-
wanie zwi´ksza lekoopornoÊç patogenów i mo˝e
utrudniaç leczenie pacjenta w przysz∏oÊci (Passioti
i in. 2014). Choroba ma charakter samoograni-
czajàcy w wyniku dzia∏ania uk∏adu immunolo-
gicznego cz∏owieka. Z tego powodu warto

oraz ku ty∏owi od lemiesza zmiennie po∏o˝ona jest
przysadka gard∏owa, pozosta∏oÊç rozwojowa kie-
szonki przysadkowej. Migda∏ek gard∏owy pokry-
wa nab∏onek dwuwarstwowy walcowaty urz´-
siony, miejscami wielowarstwowy p∏aski, który
przechodzi ku do∏owi w nab∏onek wielowarstwo-
wy p∏aski. Na powierzchni migda∏ka gard∏owego
wyst´pujà pod∏u˝ne bruzdy, na których dnie
otwierajà si´ przewody wyprowadzajàce gruczo-
∏ów surowiczo-Êluzowych. Poni˝ej migda∏ka gar-
d∏owego, na tylnej Êcianie nosogard∏a pokrytej
b∏onà Êluzowà, sà rozsiane drobne skupiska
tkanki ch∏onnej, tzw. grudki ch∏onne, które po-
wi´kszajà si´ w stanach zapalnych. Grudki wy-
st´pujà równie˝ w gardle Êrodkowym. Zarówno
migda∏ek gard∏owy, jak i tràbkowy wraz z grud-
kami ch∏onnymi wchodzà w sk∏ad pierÊcienia
ch∏onnego Waldeyera (Bochenek i Reicher 2007,
Drake, Vogl i Mitchell 2015). 

Nosogard∏o jest przestrzenià trudnà do oceny
klinicznej. Klasycznie bada si´ je za pomocà luster-
ka, co jest trudne technicznie i wymaga du˝ej bie-
g∏oÊci w celu rzetelnej oceny zawartych w nim
struktur. Obecnie t´ technik´ badania zast´puje
si´ badaniem endoskopowym z zastosowaniem
endoskopu sztywnego lub fiberoskopu, które
umo˝liwiajà bezpoÊrednià ocen´ wzrokowà struk-
tur zawartych w nosogardle (Major, Flores-Mir
i Major 2006, Yilmaz i in. 2008). W uzasadnionych
przypadkach w ocenie struktur nosogard∏a wyko-
rzystuje si´ badania radiologiczne, tj. tomografi´
komputerowà – TK i rezonans magnetyczny – MR.

Ostre zapalenie nosogard∏a
– Nasopharyngitis acuta

Rozwija si´ w przebiegu infekcji wirusowej
górnych dróg oddechowych, okreÊlanej mianem
przezi´bienia (ang. common cold). Wed∏ug euro-
pejskich wytycznych na temat zapalenia zatok
przynosowych i polipów nosa (EPOS 2020) prze-
zi´bienie definiuje si´ jako ostrà infekcj´ wirusowà
trwajàcà maksymalnie 10 dni (Fokkens i in. 2020).
WÊród dzieci w wieku szkolnym przezi´bienie
mo˝e wyst´powaç 7–10 razy w ciàgu roku. U doro-
s∏ych osób cz´stoÊç ta zmniejsza si´ do 2–5, mimo
to Êrednia liczba zachorowaƒ wynosi 3–4 rocznie.
Przezi´bienia sà zatem nieod∏àcznym elementem
nie tylko ̋ ycia rodzinnego, ale tak˝e praktyk lekar-
skich. Oznacza to, ˝e nasopharyngitis acuta wià˝e
si´ nie tylko ze znacznym zwi´kszeniem liczby
wizyt lekarskich, ale równie˝ ze zwi´kszonà ab-
sencjà w szkole lub pracy.

Do czynników ryzyka wyst´powania przezi´-
bienia mo˝emy zaliczyç: przebywanie w miejscach
z du˝ymi skupiskami ludnoÊci, czynniki genetycz-
ne, stres, palenie tytoniu oraz przetrenowanie



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY6

w trakcie rozmowy z pacjentami podkreÊlaç, ˝e
odpoczynek oraz czas odgrywajà kluczowà rol´
w ich rekonwalescencji (Passioti i in. 2014). 

Rozpoznajàc ostre zapalenie nosogard∏a
w przebiegu przezi´bienia, nie mo˝emy pominàç
wspó∏wyst´pujàcego z nim zapalenia b∏ony Êlu-
zowej nosa i zatok przynosowych (rhinosinusi-
tis). Ostre zapalenie zatok przynosowych (rhino-
sinusitis acuta, RSA) jest definiowane jako nag∏e
wystàpienie dwóch lub wi´cej objawów, z któ-
rych jednym powinna byç niedro˝noÊç nosa lub
wydzielina z nosa (katar przedni/tylny) oraz do-
datkowo ból lub czucie rozpierania twarzy i za-
burzenia w´chu. RSA mo˝e si´ równie˝ wiàzaç
z objawami z pozosta∏ych cz´Êci górnych dróg
oddechowych, takimi jak ból gard∏a, chrypka
i kaszel, jak równie˝ dawaç niespecyficzne dole-
gliwoÊci ogólnoustrojowe, takie jak z∏e samopo-
czucie, uczucie zm´czenia i niewielka goràczka.
Przyjmuje si´, ˝e czas trwania RSA wynosi poni-
˝ej 12 tygodni. Badanie endoskopowe jam nosa
i diagnostyka radiologiczna nie sà wymagane
do postawienia rozpoznania RSA. Zaleca si´ wyko-
nanie przede wszystkim rynoskopii przedniej.
Badanie to mo˝e ujawniç objawy zapalenia, obrz´k
b∏ony Êluzowej i patologicznà wydzielin´. W bada-
niach laboratoryjnych zwi´kszenie wartoÊci se-
dymentacji erytrocytów (ESR) i CRP mo˝e byç
zwiàzane z RSA, ale nie sà to badania wymagane
do postawienia diagnozy (Fokkens i in. 2012, Klos-
sek i Mesbah 2011, Hueston i in. 1998).

Ostre zapalenie zatok przynosowych, po-
dobnie jak przezi´bienie, jest w 80% infekcjà wi-
rusowà, która obejmuje nos, nosogard∏o, jam´
ustnà i zatoki przynosowe. Szacuje si´, ˝e doro-
Êli chorujà do trzech razy rocznie na RSA. Ponad-
to RSA stanowi od 2 do 10% przyczyn wizyt u le-
karza POZ lub laryngologa, natomiast wÊród
dzieci jest to cz´stszy problem i wynosi 8–10%
rozpoznaƒ pediatrycznych. Warto zauwa˝yç,
˝e zanieczyszczenie Êrodowiska i ekspozycja
na dym tytoniowy sprzyjajà rozwini´ciu si´ RSA
(Monto 2002, Aitken i Taylor 1998, Brozek i in.
2009, van Cauwenberge i Ingels 1996).

W przebiegu RSA obserwuje si´ aktywacj´
mechanizmów obronnych jam nosa i zatok przyno-
sowych. W indukcji tych reakcji bierze udzia∏ rów-
nie˝ wrodzony i nabyty uk∏ad odpornoÊciowy.
Do charakterystycznych odruchów obronnych
zaliczamy: kichanie – by usunàç du˝e czàsteczki
dra˝niàce b∏on´ Êluzowà, Êluz – aby uwi´ziç mniej-
sze czàsteczki, transport Êluzówkowo-rz´skowy –
majàcy na celu przemieszczenie Êluzu do przewo-
du pokarmowego i w nim neutralizacj´ patogenów
(van Cauwenberge i Ingels 1996).

Przebieg RSA charakteryzuje si´ fazami,
które przechodzà jedna w drugà w miar´ trwa-
nia choroby. Przedstawione w tabeli I fazy RSA
mo˝emy podzieliç na dwie wirusowe oraz trzecià
okreÊlanà okresem nadka˝enia bakteryjnego. 

Leczenie RSA jest g∏ównie objawowe. W po-
czàtkowej fazie choroby, która charakteryzuje
si´ wodnistym, obfitym wyciekiem z jam nosa,
niedro˝noÊcià nosa oraz uczuciem zatkania uszu,
lekiem z wyboru powinny byç leki obkurczajàce
b∏on´ Êluzowà jam nosa. Du˝e metaanalizy nie
wykaza∏y jednak, aby poziom skutecznoÊci tych
leków w RSA by∏ znaczàcy. W kolejnym etapie
choroby pojawia si´ g´stsza, Êluzowa wydzieli-
na z jam nosa. W tej fazie rozpoczyna si´ leczenie
przeciwzapalne oparte g∏ównie na glikokortyko-
steroidach donosowych dzia∏ajàcych miejscowo.
Ich du˝à zaletà jest znikoma biodost´pnoÊç, co mi-
nimalizuje dzia∏ania niepo˝àdane tej grupy leków.
Po drugiej fazie mo˝e dojÊç do wyleczenia bàdê
do przejÊcia RSA w trzecià faz´ nadka˝enia bakte-
ryjnego. W codziennej praktyce wdro˝enie anty-
biotykoterapii w zapaleniu zatok przynosowych
jest rekomendowane jedynie wtedy, gdy rozwija
si´ ostre bakteryjne zapalenie zatok przynosowych
objawiajàce si´ nawrotem lub nasileniem dolegli-
woÊci. W uzasadnionych przypadkach, je˝eli pa-
cjent jest wspó∏pracujàcy, nale˝y zastosowaç me-
tod´ „czekaj i patrz”, tzn. ˝e pacjent na pierwszej
wizycie dostaje recept´ na leki, w tym na anty-
biotyk, ale jest poinstruowany, w jakim stanie
choroby mo˝e samodzielnie rozpoczàç antybio-
tykoterapi´. Post´powanie to minimalizuje oba-
wy pacjentów dotyczàce niedogodnoÊci umawia-
nia kolejnej wizyty, wydatków z tym zwiàzanych,
a przede wszystkim opóênieƒ leczenia (Orlandi
i in. 2016).

Jako alternatyw´ dla leczenia glikokortyko-
steroidami donosowymi mo˝na stosowaç fitote-
rapi´. Glatthaar-Saalmuller i wspó∏pracownicy
przeprowadzili badanie na liniach komórkowych
zaka˝onych wirusami wywo∏ujàcymi RSA. Badali
wp∏yw fitoterapii na infekcj´ wirusowà, stosujàc
preparat zawierajàcy mieszanin´ nast´pujàcych
zió∏: korzeƒ goryczki, kwiat pierwiosnka, ziele
szczawiu, kwiat bzu czarnego i ziele werbeny.
Preparat mia∏ dwie postacie: roztworu z kropel
i roztworu z suchego ekstraktu. Badacze wyka-
zali zmniejszenie replikacji wirusa i tym samym
przeciwwirusowe dzia∏anie preparatów. Ponadto
zauwa˝yli lepsze dzia∏anie przeciwwirusowe
ekstraktu ni˝ preparatu w kroplach (Glatthaar-
- Saalmuller i in. 2011). Kolejne badanie dotyczàce
fitoterapii w RSA zosta∏o przeprowadzone w wa-
runkach in vivo na szczurach przez Rossiego
i wspó∏pracowników. Analizowali oni wp∏yw tych
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samych preparatów zio∏owych na wywo∏any do-
Êwiadczalnie stan zapalny op∏ucnej, uzyskujàc
potwierdzenie hamujàcego ich wp∏ywu na stan
zapalny (Rossi i in. 2012). Z kolei Jund i wspó∏-
pracownicy badali wp∏yw ekstraktu zio∏owego
na przebieg choroby u pacjentów z RSA w porów-
naniu z placebo. Wykazali, ˝e fitoterapia w RSA
przyspiesza ustàpienie objawów, daje wy˝sze
prawdopodobieƒstwo pe∏nego wyleczenia i popra-
wia jakoÊç ̋ ycia pacjentów (Jund i in. 2015).

Przewlek∏e zapalenie nosogard∏a
– Nasopharyngitis chronica

Przewlek∏e zapalenie nosogard∏a – nasopha-
ryngitis chronica, (NC) jest chorobà trudnà
do zdefiniowania. Pomimo ˝e w piÊmiennictwie
naukowym temat ten jest bardzo rzadko poru-
szany, ta jednostka chorobowa jest wyszczegól-
niona w klasyfikacji ICD 10. W diagnostyce cho-
rób przewlek∏ych decydujàcym warunkiem jest
okres utrzymywania si´ dolegliwoÊci. Dlatego
te˝ jako przewlek∏e zapalenie nosogard∏a okre-
Êlamy stan, w którym objawy zapalenia tkanek
nosogard∏a utrzymujà si´ powy˝ej kilku tygodni.
Mówiàc o przewlek∏ym procesie chorobowym,
nale˝y pami´taç, ˝e to okreÊlenie nie odnosi si´
do czasu trwania dolegliwoÊci, lecz do dokonanej
przebudowy morfologicznej tkanek. W codzien-
nej praktyce lekarskiej problem przewlek∏ego
zapalenia nosograd∏a wyst´puje g∏ównie u pa-
cjentów, którzy uskar˝ajà si´ na sp∏ywanie wy-
dzieliny po tylnej Êcianie gard∏a (ang. postnasal
drip, PND). Badanie endoskopowe u tych

chorych wykazuje niejednokrotnie przetrwa∏y
migda∏ek gard∏owy w stanie zapalnym. Najcz´-
Êciej powtarzajàcà si´ dolegliwoÊcià zwiàzanà
z nasopharyngitis chronica jest PND, które jest
przedmiotem medycznych dyskusji od po-
nad 200 lat. Po raz pierwszy zosta∏ zdefiniowany
w 1866 r. przez brytyjskiego otorynolaryngologa
H. Dobella. Opisywa∏ on objaw sp∏ywania w na-
st´pujàcy sposób: 

1. Poczucie pe∏noÊci w tylnej cz´Êci jam nosa 
oraz pogrubienie tkanek j´zyczka, podnie-
bienia mi´kkiego i tylnej cz´Êci podnie-
bienia twardego. Problem wymienianych 
dolegliwoÊci nasila si´ po Ênie, dlatego 
ka˝dego ranka pacjenci budzà si´ z bólem 
gard∏a. Badajàc osoby zg∏aszajàce powy˝sze
dolegliwoÊci, nie znajduje si´ ewidentnych
cech stanu zapalnego. 

2. Kaszel pojawiajàcy si´ zw∏aszcza nocà
i nad ranem lub podczas d∏ugiego okresu 
bez przyjmowania p∏ynów lub pokarmów.
W badaniu klatki piersiowej, p∏uc nie 
stwierdza si´ nieprawid∏owoÊci. 

3. Cz´ste chrzàkanie, koniecznoÊç odkrztu-
szenia wydzieliny bardzo lepkiej, o kolorze
pomaraƒczowobràzowym. 

4. W badaniu laryngologicznym widoczne sà 
cienkie smugi wydzieliny za podniebie-
niem mi´kkim. Tylna Êciana gard∏a mo˝e 
byç pokryta bràzowà wydzielinà i czasami 
stwierdza si´ zaczerwienienie b∏ony Êlu- 
zowej oraz powi´kszenie grudek ch∏onnych
(Sanu i Eccles 2008).

Tabela I. Fazy przebiegu ostrego zapalenia zatok przynosowych 

FAZA RSA Objawy miejscowe trwania Objawy ogólne Czas 

Naczyniowa ● obfity surowiczy wyciek ● goràczka
z jam nosa ● bóle g∏owy, 2–3 dni

● niedro˝noÊç nosa ucha, gard∏a
● zatkanie uszu ● suchy kaszel

Komórkowa ● zmiana charakteru wydzieliny ● goràczka
z surowiczej na Êluzowà ● bóle g∏owy, 3–7 dni

● niedro˝noÊç nosa ucha, gard∏a
● kaszel

Wtórnego zaka˝enia ● zmiana charakteru wydzieliny ● goràczka (nasilenie)
bakteryjnego ze Êluzowej na ropnà ● bóle g∏owy, ucha, do kilku

● niedro˝noÊç nosa gard∏a (nasilenie) tygodni
● kaszel

w
ir

us
ow

a
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Nale˝y zaznaczyç, ˝e w piÊmiennictwie od-
ró˝nia si´ zespó∏ sp∏ywania wydzieliny po tylnej
Êcianie gard∏a od objawu sp∏ywania wydzieliny
po tylnej Êcianie gard∏a. Zespó∏ sp∏ywania wy-
dzieliny po tylnej Êcianie gard∏a (ang. postnasal
drip syndrome, PNDS) wspó∏czeÊnie jest okre-
Êlany jako zespó∏ przewlek∏ego kaszlu zwiàzane-
go z górnymi drogami oddechowymi (ang. upper
airway cough syndrome, UACS). UACS powstaje
w wyniku stymulacji zakoƒczeƒ nerwowych od-
powiedzialnych za kaszel przez sp∏ywajàcà wy-
dzielin´ po tylnej Êcianie gard∏a, czynniki dra˝-
niàce oraz odpowiedê zapalnà tkanek (Pratter
2006a,b, Irwin i in. 2006). Natomiast termin
sp∏ywanie wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a
(PND) jest jednym z objawów, który wyst´puje
zarówno w zapaleniach nosogard∏a, jak i innych
infekcjach górnych dróg oddechowych. 

Ocena kliniczna nasilenia dolegliwoÊci PND
jest trudna. U pacjentów doros∏ych uskar˝ajà-
cych si´ na PND powinna byç przeprowadzo-
na przede wszystkim wnikliwa ocena struktur
nosogard∏a. Podczas badania mo˝na stwierdziç
(Sylvester i in. 2012):

– zaczerwienienie/przekrwienie/pogrubienie
b∏ony Êluzowej nosogard∏a,

– przetrwa∏y migda∏ek gard∏owy,
– obrz´k wa∏u tràbkowego,
– zaleganie wydzieliny.
Na temat powstawania PND istniejà dwie teo-

rie: 1. PND powstaje, gdy dochodzi do zwi´kszenia
wytwarzania wydzieliny w jamach nosa i nosogar-
dle (nozdrzy tylnych); mo˝e byç zwiàzane ze
zwi´kszeniem lepkoÊci wydzielanego Êluzu, 2. Ob-
jaw PND powstaje wskutek dra˝nienia receptorów
w gardle przez stan zapalny b∏ony Êluzowej, co
mo˝e powodowaç koniecznoÊç odkrztuszania,
kaszlu (Rimmer, Hellgren i Harvey 2015).

Etiologia przewlek∏ego zapalenia nosogard∏a
jest z∏o˝ona, a okreÊlenie jego przyczyn – trudne.
Nale˝y uwzgl´dniç czynniki takie jak:

Miejscowe:
– przewlek∏a niedro˝noÊç nosa,
– przewlek∏e zapalenia zatok przynosowych,
– przeroÊni´ty/przetrwa∏y migda∏ek gard∏owy,
– biofilm bakteryjny,
– mikrobiom jam nosa i nosogard∏a,
– guzy nosogard∏a,
– powik∏anie terapii CPAP,
– torbiel Thornwaldta.
Ogólne:
– reakcje nadwra˝liwoÊci, 
– czynniki Êrodowiskowe, 
– refluks ̋ o∏àdkowo-prze∏ykowy (GERD)
– refluks krtaniowo-gard∏owy (LPR).

Przewlek∏a niedro˝noÊç nosa
U blisko po∏owy populacji stwierdza si´ nie-

prawid∏owà budow´ struktur anatomicznych
jam nosa, np. przeroÊni´tà lub upowietrznionà
ma∏˝owin´ nosowà Êrodkowà, nadmiernie upo-
wietrznione komórki sitowe, skrzywienie prze-
grody nosa i inne. Te nieprawid∏owoÊci budowy
anatomicznej struktur jam nosa, zaw´˝one prze-
strzenie, zaburzajà przep∏yw powietrza. W na-
st´pstwie dochodzi do zaburzenia cyrkulacji
powietrza, powstaje przestrzeƒ martwa, a w kon-
sekwencji rozwija si´ stan zapalny b∏ony Êluzowej
nosa. Narastajàcy obrz´k sprzyja zaleganiu Êluzu,
zwi´kszajàc stan zapalny b∏ony Êluzowej. Istotnie
narasta opór dla wdychanego powietrza. Zaburzo-
ny przep∏yw powietrza, jak równie˝ stan zapalny
b∏ony Êluzowej nosa doprowadzajà do przerostu
tkanki limfatycznej w cz´Êci nosowej gard∏a.
Leczenie chirurgiczne, które przywraca dro˝noÊç
jam nosa, z regu∏y normalizuje przep∏yw powie-
trza, likwiduje zaleganie Êluzu oraz sprzyja
ustàpieniu stanu zapalnego b∏ony Êluzowej nie
tylko jam nosa, ale tak˝e nosogard∏a (Jorissen
i in. 1997).

Przewlek∏e zapalenia zatok 
przynosowych (PZZP)

Analizujàc klasyfikacj´ Kennedy’ego PZZP
z 1995 r. oraz aktualne wytyczne EPOS 2020,
nale˝y stwierdziç, ˝e objaw sp∏ywania wydzieli-
ny po tylnej Êcianie gard∏a jest zaliczany
do g∏ównych objawów PZZP i nasila si´ zw∏asz-
cza w zaostrzeniach przewlek∏ych zapaleƒ zatok.
Na podstawie doÊwiadczenia naszej kliniki mo˝-
na zaznaczyç, ̋ e pomimo przebycia leczenia chi-
rurgicznego z powodu przewlek∏ego zapalenia
zatok u wi´kszoÊci chorych objaw sp∏ywania
wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a nadal utrzy-
mywa∏ si´ po zabiegu. Dane te potwierdzajà
teori´ z∏o˝onoÊci problemu sp∏ywania wydzieli-
ny po tylnej Êcianie gard∏a (Fokkens i in. 2020,
Bachert i Holtappels 2015, Gwaltney Jr., Jones
i Kennedy 1995).

PrzeroÊni´ty/przetrwa∏y 
migda∏ek gard∏owy

Migda∏ek gard∏owy, który jest skupiskiem
tkanki limfatycznej wchodzàcej w sk∏ad pierÊcie-
nia Waldeyera, staje si´ istotny klinicznie, jeÊli
dochodzi do jego przerostu. Hipertrofia migda∏-
ka gard∏owego jest powszechnà przyczynà nie-
dro˝noÊci nosa wÊród dzieci (Tuncer i in. 2004).
Objawy zg∏aszane przez pacjentów to: niedro˝ny
nos, oddychanie przez usta, sp∏ywanie wydzieli-
ny po tylnej Êcianie gard∏a, mowa nosowa, zapa-
lenie ucha Êrodkowego/niedos∏uch, obturacyjny
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bezdech podczas snu. Wraz z wiekiem migda∏ek
gard∏owy zanika. ObecnoÊç przetrwa∏ego mig-
da∏ka gard∏owego wÊród doros∏ych powoduje
wiele problemów diagnostycznych i b∏´dów te-
rapeutycznych (Rout i in. 2013). Problem ten jest
bardziej z∏o˝ony ni˝ u dzieci, co wi´cej, cz´sto
pomijany. Rozpoznanie przetrwa∏ego migda∏ka
gard∏owego opiera si´ na wywiadzie, badaniu
endoskopowym i w szczególnych przypadkach
na ocenie radiologicznej nosogard∏a (Surov i in.
2016, Baldassari i Choi 2014). Przetrwa∏y mig-
da∏ek gard∏owy u doros∏ych mo˝e byç nast´p-
stwem przewlek∏ej stymulacji przez czynnik
infekcyjny bàdê zapalny. Charakterystyczne ob-
jawy polegajà na zaleganiu g´stej wydzieliny
w gardle oraz sp∏ywaniu wydzieliny po tylnej
Êcianie gard∏a. Niejednokrotnie chorzy uskar˝ajà
si´ na uczucie „kluchy” w gardle czy te˝ koniecz-
noÊç odchrzàkiwania. Warto zaznaczyç, ˝e histo-
logiczna struktura migda∏ka gard∏owego u doro-
s∏ych ró˝ni si´ od migda∏ka wyst´pujàcego u dzieci.
Potwierdzajà to badania przeprowadzone przez
Kamela i Yildirima wraz z ich zespo∏ami. Wykazali
oni, ˝e u doros∏ych tkanki usuni´tego powi´kszo-
nego migda∏ka gard∏owego mikroskopowo ró˝nià
si´ od tkanek migda∏ka gard∏owego usuni´tego
u dzieci. U dzieci charakterystyczne sà powi´k-
szone grudki ch∏onne. Natomiast u doros∏ych
komórki zapalne znajdujà si´ w rejonie przewle-
k∏ego zapalenia oraz wykazuje si´ zmiany wtórne
do zapalenia, takie jak w∏óknienie i metaplazja.
Histopatologicznie rozpoznawano zapalenie tka-
nek nosogard∏a lub przewlek∏e zapalenia migda∏ka
gard∏owego (Kamel i Ishak 1990, Yildirim, Sahan
i Karslioglu 2008). 

Biofilm bakteryjny
Biofilm bakteryjny jest zorganizowanym trój-

wymiarowym skupiskiem bakterii, przytwierdzo-
nym do powierzchni wewn´trznych organizmów
˝ywych: b∏on Êluzowych czy te˝ sprz´tów medycz-
nych majàcych kontakt z wn´trzem organizmu:
wenflonów lub rurek tracheostomijnych. Tworze-
nie biofilmu przebiega w kilku etapach. Poczàtko-
wo pojedyncze bakterie w formie planktonowej
przyczepiajà si´ do powierzchni i zaczynajà two-
rzyç mikrokolonie. Gdy dojdzie do nagromadzenia
znacznej liczby bakterii, pojawia si´ zjawisko tzw.
odczuwania kworum. Bakterie komunikujà si´
mi´dzy sobà przez przesy∏anie sygna∏u i rozpoczy-
na si´ kaskada ekspresji genów, która powoduje
formowanie si´ dojrza∏ej formy biofilmu i ró˝nico-
wanie agregatów bakteryjnych w z∏o˝one formy
wie˝, warstw i kana∏ów wodnych. Konstrukcja ta
jest utworzona nie tylko z komórek bakteryjnych,
ale równie˝ z ich macierzy pozakomórkowej

– egzopolisacharydów – która stanowi 90% struk-
tury biofilmu (Palmer i Górski 2007). Pomi´dzy
skupiskami bakterii przep∏ywa ciecz, która nie
tylko od˝ywia, ale tak˝e oczyszcza Êrodowisko
wokó∏ mikrokolonii. Dzi´ki takiej budowie do-
godne warunki do rozwoju majà wszystkie bak-
terie, nawet te g∏´biej po∏o˝one. Biofilm ˝yje
w organizmie w∏asnym ˝yciem. Dodatkowo
z biofilmu mogà si´ od∏àczaç pojedyncze bakte-
rie, przemieszczaç do innych, nawet odleg∏ych
miejsc i tam powodowaç nowe ogniska infekcji
(Harvey i Lund 2007). Wyjàtkowa struktura bio-
filmu chroni bakterie przed uszkodzeniami ter-
micznymi, chemicznymi i fizycznymi. Ponadto
biofilm wyró˝nia si´ opornoÊcià na dzia∏anie
uk∏adu odpornoÊciowego cz∏owieka i antybio-
tykoterapi´. Jest kilka teorii t∏umaczàcych to
zjawisko. Jedna dotyczy macierzy polisachary-
dowej, która jest fizycznà barierà dla leków,
przeciwcia∏ i innych komórek uk∏adu immuno-
logicznego. Druga mówi o tym, ˝e antybiotyki
penetrujàce do wewnàtrz biofilmu mogà byç
neutralizowane przez kontakt z polimerami ma-
cierzy biofilmu. Kolejna teoria dotyczy zmiany
budowy pojedynczej komórki bakteryjnej pole-
gajàcej na zmniejszeniu kana∏ów porynowych
i w konsekwencji na gorszym przenikaniu anty-
biotyku do wn´trza komórki bakteryjnej (Palmer
i Górski 2007). W trakcie nieskutecznej terapii
nast´puje wymiana materia∏u genetycznego,
która stymuluje geny opornoÊci na antybiotyki
i wzrost antybiotykoopornoÊci. Ponadto niesku-
teczna odpowiedê immunologiczna organizmu
na biofilm powoduje destrukcj´ pozosta∏ych tka-
nek otaczajàcych biofilm, pog∏´bienie stanu za-
palnego, proteoliz´ oraz toksycznoÊç uwalnia-
nych cytokin (Suh, Ramakrishnan i Palmer 2010,
Tajudeen, Schwartz i Palmer 2016).

Mikrobiom jam nosa i nosogard∏a
Poj´cie mikrobiomu, które zosta∏o wprowa-

dzone na poczàtku XXI wieku, okreÊla ogó∏ mi-
kroorganizmów zamieszkujàcych dane siedlisko.
Dla cz∏owieka mikrobiomem sà wirusy, grzyby,
bakterie i wiele innych rodzajów mikroorgani-
zmów, które bytujà na skórze, w b∏onie Êluzowej
nosa, jamie ustnej, uk∏adzie pokarmowym, od-
dechowym i moczowo-p∏ciowym. Szacuje si´, ˝e
iloÊç mikroorganizmów bytujàcych w organi-
zmie ludzkim dziesi´ciokrotnie przewy˝sza iloÊç
naszych w∏asnych komórek, a ich ∏àczna masa
stanowi a˝ 1–3% masy cia∏a cz∏owieka (Bro˝ek-
-Màdry i Krzeski 2016). Wi´kszoÊç bytujàcych
w organizmie ludzkim mikroorganizmów nie
czyni cz∏owiekowi krzywdy. Wr´cz przeciwnie,
obecnoÊç tych mikrolokatorów jest niezb´dna dla
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prawid∏owego funkcjonowania poszczególnych
uk∏adów fizjologicznych. Mikroorganizmy uczest-
niczà w wielu istotnych procesach metabolicz-
nych: biosyntezie witamin i regulacji gospodarki
wodorow´glanowo-lipidowej, wspomagajà proces
trawienia pokarmu, stymulujà uk∏ad odpornoÊcio-
wy, a tak˝e wydzielajà substancje przeciwzapalne
(Wilson i Hamilos 2014). Analizujàc badania doty-
czàce mikrobiomu jam nosa i nosogard∏a, nale˝y
zaznaczyç, ̋ e ró˝nice pomi´dzy zdrowymi i chory-
mi osobnikami sà niewielkie. Do istotnych ró˝nic
nale˝y przewaga u osób zdrowych bakterii z grupy
Propionibacterium acnes, natomiast u osób ze sta-
nami zapalnymi w obr´bie jam nosa i nosogard∏a
najcz´Êciej stwierdzanà bakterià by∏a Staphylo-
coccus aureus (Bro˝ek-Màdry i Krzeski 2016). Pra-
wid∏owe zasiedlenie organizmu cz∏owieka przez
bakterie tworzy podstaw´ zachowania fizjologii
zachodzàcych w nim procesów. Zaburzenie funk-
cjonowania mikrobiomu mo˝e predysponowaç
do stanów patologicznych w rejonie jam nosa i no-
sogard∏a, a zw∏aszcza do zaburzenia klirensu
Êluzowo-rz´skowego i stanu zapalnego b∏ony
Êluzowej (ryc. 1).

Guzy nosogard∏a
Analizujàc problem przewlek∏ego zapalenia

nosogard∏a, nale˝y pami´taç, aby podczas dia-
gnostyki ró˝nicowej uwzgl´dniç choroby nowo-
tworowe. Rak nosogard∏a jest stosunkowo rzadko
wyst´pujàcym nowotworem o bardzo skàpych
i niespecyficznych objawach. Cz´sto nowotwór
ten jest rozpoznawany w momencie wystàpienia
przerzutów. Najcz´stsze objawy, jakie si´ stwier-
dza u pacjentów z guzem nosogard∏a, to prze-
wlek∏y nie˝yt nosa, objawy uszne (ból, wysi´ko-
we zapalenie ucha), bóle g∏owy. WÊród populacji
mo˝na zaobserwowaç dwa szczyty zachorowaƒ:
pomi´dzy 15 a 25 rokiem ˝ycia oraz po 45 roku
˝ycia (Brennan 2006). Wed∏ug Krajowego Rejestru
Nowotworów w Polsce odnotowuje si´ oko∏o

Ryc. 1. Rola mikrobiomu w patofizjologii zapalenia
nosogard∏a

Zaburzenia klirensu
Êluzowo-rz´stkowego
Niedobory odpornoÊci

ZAPALENIE

Kolonizacja
mikrobiomem

800 przypadków nowo rozpoznanego raka gard∏a
rocznie, z czego szacunkowo 150 to nowotwory
nosogard∏a. Do powstawania raka nosogard∏a mo-
gà predysponowaç: zaka˝enia wirusem Epsteina-
-Barr (EBV), spo˝ywanie ryb konserwowanych so-
là, niedobory witaminy C oraz czynniki genetyczne
(Neel 3rd, Pearson i Taylor 1984, Yu i Henderson
1987, Farrow i in. 1998, He i in. 2007).

Terapia CPAP
Istotà obturacyjnego bezdechu podczas snu

(ang. obstructive sleep apnea, OSA) jest zapadanie
si´ Êcian górnych dróg oddechowych, co prowadzi
do licznych spadków saturacji podczas snu i wià˝e
si´ z wieloma powik∏aniami, takimi jak: nadciÊnie-
nie t´tnicze, choroba wieƒcowa, cukrzyca, udar
czy depresja. Terapia protezà powietrznà (ang.
continuous positive airway pressure, CPAP) jest
z∏otym standardem w leczeniu OSA. Jednak lecze-
nie to niesie ze sobà nie tylko korzyÊci, ale jest rów-
nie˝ obarczone ryzykiem wystàpienia skutków
niepo˝àdanych. Badania dotyczàce terapii CPAP
wykazujà, ˝e pacjenci stosujàcy to leczenie zg∏a-
szali takie objawy, jak: suchoÊç w nosie, ustach
oraz gardle, wzmo˝ona niedro˝noÊç nosa, upo-
rczywe kichanie, ale tak˝e sp∏ywanie wydzieliny
po tylnej Êcianie gard∏a (Pepin i in. 1995, Brander,
Soirinsuo i Lohela 1999, Engleman, Martin i Do-
uglas 1994, Ruhle i in. 2011). Opracowanie
nowych aparatów CPAP z mo˝liwoÊcià nawil˝ania
powietrza pozwoli∏o zmniejszyç wyst´powanie
tych niekorzystnych objawów (Ruhle i in. 2011,
Wiest i in. 2000, Wiest i in. 1999).

Torbiel Thornwaldta
Badajàc nosogard∏o i widzàc tkanki przypo-

minajàce przetrwa∏y migda∏ek gard∏owy, musi-
my braç pod uwag´, ˝e mo˝e to byç torbiel
Thornwaldta. Kieszonka Thornwaldta jest pozo-
sta∏oÊcià z ˝ycia p∏odowego embrionalnego po∏à-
czenia mi´dzy strunà grzbietowà a jamà gard∏a.
Zmiana znajduje si´ na tylnej Êcianie nosogard∏a
w jej linii poÊrodkowej. Zamkni´cie ujÊcia kie-
szonki Tornwaldta w wyniku urazu, tamponady
nosa, infekcji w nosogardle mo˝e doprowadziç
do wytworzenia si´ torbieli Tornwaldta. Jest to
˝ó∏tawa, dobrze odgraniczona, okràg∏a bàdê
owalna zmiana bez widocznej siatki naczyniowej
czy zmian nekrotycznych, która jest pozosta∏oÊcià
rozwojowà. W wi´kszoÊci przypadków torbiel
Thornwaldta jest bezobjawowa, a dolegliwoÊci
kliniczne powstajà w przypadku jej p´kni´cia.
Przez powsta∏à przetok´ okresowo wydziela si´
gesty Êluz, którego ewakuacja sprawia pacjentowi
du˝à trudnoÊç i daje odczucie sp∏ywania wydzie-
liny po tylnej Êcianie gard∏a (Righi i in. 2014).
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dotyczàce reakcji z wieloma alergenami pokar-
mowymi sà niejednoznaczne. Bioràc pod uwag´
mnogoÊç reakcji z wieloma alergenami wziew-
nymi, trudno jest przewidzieç wszystkie rodzaje
reakcji krzy˝owych. 

2. Mechanizm nieimmunologiczny: 
Reakcje na pokarmy, w których nie uczestni-

czà mechanizmy immunologiczne, dotyczà naj-
cz´Êciej farmakologicznego dzia∏ania substancji
znajdujàcych si´ w po˝ywieniu (kofeina, tyrami-
na), niedoborów enzymatycznych (fruktoza, lak-
toza) oraz zaburzeƒ wch∏aniania. Inne reakcje
na pokarm wià˝à si´ z niespecyficznymi objawa-
mi jelitowymi, takimi jak zespo∏y czynnoÊciowe
i przewlek∏e choroby przewodu pokarmowego.

3. Reakcje toksyczne:
¸àczà si´ najcz´Êciej z zespo∏ami objawów

zwiàzanymi z obecnoÊcià toksyn bakteryjnych,
dotyczà równie˝ zatruç pokarmowych.

Analiza wielu mechanizmów reakcji na po-
karmy wskazuje, ˝e w odró˝nieniu od alergii po-
karmowej nietolerancja pokarmowa to ka˝da
niepo˝àdana reakcja pozostajàca w zwiàzku
przyczynowo-skutkowym ze spo˝ywanym po-
karmem lub zwiàzkami do niego dodanymi,
wynikajàca z mechanizmów fizjologicznych lub
nieimmunologicznych.

Czynniki Êrodowiskowe 
Wszystkie komponenty Êrodowiska wp∏y-

wajà na ludzkie zdrowie. Wp∏yw ten zale˝y
od uwarunkowaƒ genetycznych jednostki oraz
mo˝liwoÊci adaptacyjnych ludzkiego organizmu.
Istotne w patofizjologii nasopharyngitis chronica
jest oddychanie suchym powietrzem oraz zjawi-
sko zwane SBS (ang. sick building syndrome),
czyli zespó∏ objawów zwiàzanych z przebywa-
niem w wie˝owcach z zamkni´tymi na sta∏e
oknami i sztucznym, wymuszonym systemem
wentylacji. SBS ju˝ od blisko 60 lat jest zaliczany
do szerokiego spektrum problemów cywiliza-
cyjnych. Pracownicy tych budynków cz´sto
zg∏aszajà takie dolegliwoÊci, jak suchoÊç gard∏a,
Êluzowy katar, sw´dzenie i podra˝nienie b∏ony
Êluzowej nosa, uczucie blokady nosa i bóle g∏o-
wy. WÊród etiologicznych czynników tych dole-
gliwoÊci wymienia si´ mikroorganizmy, zanie-
czyszczenia chemiczne i mikroklimat panujàcy
w zamkni´tych pomieszczeniach. Z regu∏y tem-
peratura i wilgotnoÊç powietrza wewnàtrz
sztucznie wentylowanych budynków jest sta∏a.
Przypuszcza si´, ˝e przyczynà dolegliwoÊci
pracujàcych w nich ludzi jest nieprawid∏owo
funkcjonujàca wentylacja, sprawiajàca, ˝e zbyt
ma∏a iloÊç powietrza jest wt∏aczana z zewnàtrz
(Berardi i in. 1991, Rios i in. 2009, Erdmann i Apte

Reakcje nadwra˝liwoÊci
Cz´stoÊç wyst´powania alergii pokarmowej

waha si´ od 6 do 17% populacji europejskiej,
cz´Êciej wyst´puje w krajach pó∏nocnych. WÊród
czynników ryzyka podkreÊla si´ wp∏yw Êrodowi-
ska, który mo˝e zak∏ócaç rozwój uk∏adu odpor-
noÊciowego, szczególnie na wczesnych etapach
rozwoju (np. w okresie prenatalnym i wczesnego
dzieciƒstwa). Wyst´powanie zaburzeƒ alergicz-
nych w populacji wià˝e si´ z wiekiem i potocznie
nazywane jest „marszem alergicznym” (Nwaru
i in. 2014). W dzieciƒstwie dominuje alergia po-
karmowa, która nast´pnie u starszych pacjen-
tów objawia si´ atopowym zapaleniem skóry,
astmà i alergicznym nie˝ytem nosa.

Niepo˝àdane reakcje po spo˝yciu pokarmów
mogà mieç mechanizm immunologiczny, nieim-
munologiczny i toksyczny.

1. Mechanizm immunologiczny:
Ten rodzaj reakcji obejmuje alergie pokarmo-

wà i celiaki´. Alergia pokarmowa jest niepo˝àdanà
reakcjà na pokarm o etiologii immunologicznej.
Podstawowy mechanizm alergii pokarmowej to
reakcja IgE-zale˝na. Obraz kliniczny reakcji
alergicznej mo˝e obejmowaç zmiany skórne (po-
krzywka), obrz´k naczynioruchowy, skurcz
oskrzeli, zapalenie b∏ony Êluzowej nosa, a tak˝e
biegunki i wymioty, reakcj´ anafilaktycznà czy
zespó∏ alergii jamy ustnej. Do objawów alergii
pokarmowej, w której nie uczestniczà mechani-
zmy zale˝ne od IgE, zalicza si´ zapalenie jelita
grubego oraz inne enteropatie wywo∏ane bia∏kami
pokarmowymi (ang. food protein-induced procto-
colitis; food protein-induced enteropathies).
Do reakcji, w których biorà udzia∏ ró˝ne mechani-
zmy, zalicza si´ eozynofilowe zapalenie prze∏yku
oraz eozynofilowe zapalenie ̋ o∏àdka.

Analizujàc obraz kliniczny alergii na pokar-
my, trzeba tak˝e pami´taç o reakcjach krzy˝o-
wych. Mimo ̋ e nie ma wielu danych epidemiolo-
gicznych, to wydaje si´, ˝e wobec narastajàcej
iloÊci zachorowaƒ na choroby alergiczne (zwià-
zanej z uczuleniem na alergeny wziewne) roÊnie
iloÊç reakcji krzy˝owych z alergenami pokarmo-
wymi. Reakcja krzy˝owa oparta jest na wiàzaniu
si´ przeciwcia∏a IgE z homologicznymi struktu-
rami alergenowymi. Chorzy z objawami aler-
gicznego nie˝ytu nosa zwiàzanego z uczuleniem
na py∏ki drzew mogà prezentowaç objawy alergii
krzy˝owej z alergenami jab∏ka, wiÊni, nektaryn-
ki, brzoskwini, orzecha laskowego, marchwi,
soi, ziemniaka (Werfel i in. 2015). Przyk∏adami
innych alergenów, u których wyst´pujà epitopy
alergeniczne mogàce dawaç reakcje krzy˝owe,
sà alergeny nale˝àce do rodziny panalergenów
PR-10, profiliny, glukanazy tropomyozyny. Dane
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2004). Warto zauwa˝yç, ˝e ekspozycja na dym ty-
toniowy równie˝ sprzyja cz´stszemu wyst´powa-
niu stanu zapalnego tkanek nosogard∏a. Ponadto
wdychanie czynników dra˝niàcych, takich jak
kurz, py∏y, detergentów czy opary przemys∏owe,
równie˝ diametralnie zmienia stan zdrowia i pre-
dysponuje do powstawania stanu zapalnego b∏ony
Êluzowej (Orlandi i in. 2016).

Tabela II. Diagnostyka ró˝nicowa GERD i LPR

Objaw GERD LPR

Objawy dzienne nie tak
Objawy nocne tak nie
Zgaga tak nie
Odbijanie tak nie
Chrypka nie tak
Uczucie „kluchy” w gardle nie tak
Astma nie tak
Kaszel nie tak
Kaszel po zmianie pozycji cia∏a 
na le˝àcà tak nie
Zapalenie prze∏yku tak nie
Zaburzona motoryka prze∏yku tak nie
Oty∏oÊç tak nie

Refluks krtaniowo-gard∏owy
Refluks krtaniowo-gard∏owy (ang. laryngo-

pharyngeal reflux, LPR) jest cz´stym problemem
wÊród pacjentów laryngologicznych. Dawniej
LPR by∏ okreÊlany nadprze∏ykowà postacià cho-
roby refluksowej (ang. gastro oesophageal reflux
disease, GERD). Obecnie w diagnostyce ró˝nico-
wej te dwie jednostki chorobowe traktuje si´
osobno. W tabeli II przedstawiono zasadnicze
ró˝nice pomi´dzy obiema jednostkami chorobo-
wymi (Kowalik i Krzeski 2017).

Statystyki podajà, ˝e LPR wyst´puje u oko∏o
10% pacjentów z problemami laryngologiczny-
mi, natomiast wÊród pacjentów z przewlek∏à
chrypkà jest rozpoznawany u oko∏o 50% (Gro-
ome i in. 2007, Johnston i in. 2007). Jednym
z mechanizmów w patofizjologii LPR jest bezpo-
Êrednie dra˝nienie b∏ony Êluzowej górnych dróg
oddechowych przez zarzucany sok ˝o∏àdkowy,
na który sk∏ada si´ kwas solny, pepsyna, a w nie-
których postaciach sole i kwasy ˝ó∏ciowe wraz
z bakteriami bytujàcymi w przewodzie pokarmo-
wym. Kolejnym mechanizmem powstawania
objawów LPR jest odruch z nerwu b∏´dnego.
Dra˝nienie nag∏oÊni lub dystalnej cz´Êci prze∏y-
ku przez sok ˝o∏àdkowy mo˝e stymulowaç nerw
b∏´dny i doprowadziç do powstawania skurczu
oskrzeli, kaszlu lub koniecznoÊci odchrzàkiwania
(Kowalik i Krzeski 2017, Loughlin i Koufman
1996, Poelmans, Tack i Feenstra 2004, Koufman
i Blalock 1991, Wong i in. 2000, Koufman 1991). 

Ryc. 2. ObecnoÊç pepsynogenu w tkance migda∏ka
gard∏owego u pacjenta z zapaleniem ucha Êrodkowe-
go. Silniejsze wybarwienie jàder Êwiadczy o wi´k-
szej iloÊci bia∏ka w tkance. èród∏o: Luo i in. 2014 

Ryc. 3. ObecnoÊç pepsynogenu w tkance migda∏ka
gard∏owego u pacjenta bez zapalenia ucha Êrodko-
wego. S∏absze wybarwienie jàder Êwiadczy o mniej-
szej iloÊci bia∏ka w tkance. èród∏o: Luo i in. 2014 
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Dra˝nienie nosogard∏a przez pepsyn´ pod-
czas epizodów refluksu powoduje uszkodzenie
jego b∏ony Êluzowej i w konsekwencji staje si´
przyczynà zapalenia tkanek nosogard∏a. W bada-
niu przedmiotowym mo˝na wówczas stwierdziç: 

● zaczerwienienie b∏ony Êluzowej,
● obecnoÊç g´stej wydzieliny w nosogardle,
● zapalenie tkanek nosogard∏a (nasopha-

ryngitis),
● przetrwa∏y migda∏ek gard∏owy,
● obrz´k tràbki s∏uchowej,
● zapalenie ucha Êrodkowego.
ObecnoÊç pepsynogenu w tkance przeroÊni´-

tego migda∏ka gard∏owego by∏a analizowana przez
Luo i wspó∏pracowników u pacjentów bez innych
dolegliwoÊci oraz w grupie z zapaleniem ucha
Êrodkowego. Poziom ekspresji pepsynogenu
oceniano w nab∏onku pokrywajàcym migda∏ek
gard∏owy na podstawie barwienia immunohisto-
chemii. Autorzy pracy wykazali, ˝e w grupie

pacjentów z zapaleniem ucha Êrodkowego iloÊç
pepsynogenu by∏a wi´ksza ni˝ w grupie bez tych
dolegliwoÊci (ryc. 2 i 3). Dodatkowo w grupie pa-
cjentów z zapaleniem ucha pobierano p∏yn
z ucha Êrodkowego, a nast´pnie badano go
na obecnoÊç pepsyny – aktywnej formy pepsyno-
genu. We wszystkich przypadkach potwierdzono
jej obecnoÊç, co tylko podkreÊla rol´ pepsyny nie
tylko w zapaleniu nosogard∏a, ale tak˝e innych
struktur (Luo i in. 2014).

PODSUMOWANIE
Zapalenie tkanek nosogard∏a jest patologià

cz´sto wyst´pujàcà, jednak rzadko nazywanà
i dyskutowanà. Etiopatologia ostrego oraz prze-
wlek∏ego zapalenia tkanek nosogard∏a powin-
na byç dok∏adnie analizowana. Wiedza ta pozwoli
nie tylko prawid∏owo diagnozowaç problem
wyst´pujàcy u pacjenta, ale tak˝e skutecznie
leczyç i minimalizowaç powik∏ania terapii.  ●
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