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DEFINICJA I ROZPOZNANIE 
POLIPÓW NOSA

Polipy nosa to groniaste uwypuklenia b∏ony
Êluzowej, wywodzàce si´ z rejonu kompleksu
ujÊciowo-przewodowego (EPOS 2007). Polipy nosa
sà objawem przewlek∏ego stanu zapalnego b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych o z∏o˝onej
wieloczynnikowej etiologii, a ich obecnoÊç Êwiadczy
o znacznym zaawansowaniu procesu zapalnego
i jest jego „stadium koƒcowym” (ang. endstage)
(Bernstein i Yankaskas 1997, Bernstein 2001,
2005, Mygind i wsp. 2000, Tos i Larsen 2001).

Wed∏ug European Position Paper on Rhino-
sinusitis and Nasal Polyps (EPOS) polipy nosa sà
podgrupà w zbiorze przewlek∏ych zapaleƒ zatok
przynosowych (ryc. 1). Wed∏ug tej definicji nie
nale˝y rozpatrywaç polipów nosa jako odr´bnego
schorzenia bez odnoszenia ich do przewlek∏ego
stanu zapalnego b∏ony Êluzowej nosa i zatok
przynosowych (EPOS 2005, 2007). Analogicznie,
wed∏ug definicji opracowanej w 2004 roku przez
grup´ ekspertów 5 amerykaƒskich towarzystw
otorynolaryngologicznych i alergologicznych,
przewlek∏e zapalenia zatok przynosowych mogà
przybieraç form´ klinicznà przebiegajàcà z poli-
pami nosa lub bez polipów (Meltzer i wsp. 2004).
Zatem polipy nosa sà wed∏ug tego konsensusu
„atrybutem” jednej z postaci przewlek∏ych zapa-
leƒ zatok przynosowych, a nie oddzielnà jed-
nostkà chorobowà. 
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PRACA RECENZOWANA

CHRONIC RHINOSINUSITIS WITH NASAL POLYPS

Nasal polyps are grape-like mucosal structures,
originating from the ostio-meatal complex, which
are attributed to a subgroup of chronic rhinosinusitis.
Eosinophil-dominated mucosal inflammation is the
predominant feature of majority of chronic rhino-
sinusitis with nasal polyps. In the general population,
the prevalence of nasal polyps is 0,5–4,5%. Risk
factors of the development of chronic rhinosinusitis
with nasal polyps include: bronchial asthma,
hypersensitivity to non-steroidal anti-inflammatory
drugs, nonallergic rhinitis with eosinophilia syndrome
(NARES), primary and secondary ciliary impairment
disorders, immunodeficiencies, some forms of systemic
vasculitis and some rare genetic syndromes. According
to current recommendations, chronic rhinosinusitis
with nasal polyps should be primary treated medically
and only in case of failure, patients should be referred
to surgical treatment. Topical nasal corticosteroids
are used in all types of chronic rhinosinusitis with
nasal polyps, because they are considered to be the
most effective anti-inflammatory drugs.
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Rycina 1. Spektrum przewlek∏ych zapaleƒ zatok
przynosowych i polipów nosa (EPOS 2005, 2007)



Po ukazaniu si´ definicji polipów nosa
wed∏ug EPOS pojawi∏ si´ do niej komentarz,
wyra˝ajàcy odmienny poglàd na temat zwiàzku
przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych z po-
lipami nosa. Wed∏ug tej hipotezy rozwój pewnej
niewielkiej cz´Êci polipów nosa mo˝e nie wiàzaç
si´ z obecnoÊcià przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych, a zatem polipy mogà stanowiç
izolowanà zmian´ ograniczonà do b∏ony Êluzo-
wej ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej lub innych
struktur kompleksu ujÊciowo-przewodowego
(Huizing 2005) (ryc. 2).

Kryteria rozpoznania przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych z polipami nosa wed∏ug
EPOS wymagajà obecnoÊci okreÊlonych objawów
subiektywnych oraz zmian w badaniu endosko-
powym jam nosa. Objawy subiektywne powinny
trwaç co najmniej 12 tygodni i obejmowaç upo-
Êledzenie dro˝noÊci nosa lub obecnoÊç patologicz-
nej wydzieliny w jamach nosa bàdê jej sp∏ywanie
do nosogard∏a oraz zaburzenia w´chu lub uczucie
bólu/rozpierania w obr´bie twarzy (EPOS 2007).
W badaniu endoskopowym jam nosa u chorego
nigdy nieleczonego operacyjnie dla rozpoznania
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych z
polipami nosa wymagane jest stwierdzenie obu-
stronnych polipów nosa w przewodzie nosowym
Êrodkowym. U chorych po przebytej operacji
zatok przynosowych kwalifikuje do tego rozpo-
znania obecnoÊç wszelkich uszypu∏owanych zmian
na b∏onie Êluzowej jamy nosowej lub zatok przy-
nosowych (EPOS 2005, 2007). Wed∏ug definicji
EPOS jednostronne zmiany polipowate nie po-
winny stanowiç jednoznacznego kryterium
wst´pnego rozpoznania przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych z polipami nosa. Stwier-
dzenie jednostronnych polipów nosa powinno za-
wsze wzbudziç najwy˝szà czujnoÊç i spowodowaç

przeprowadzenie diagnostyki wykluczajàcej obec-
noÊç powa˝nych schorzeƒ symulujàcych jedynie
polipy nosa. Chocia˝ na podstawie doÊwiadczenia
klinicznego wiadomo, ˝e niektórym postaciom
przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych mo˝e
towarzyszyç rozwój jednostronnych polipów nosa
(np. alergicznemu grzybiczemu zapaleniu zatok
przynosowych lub polipowi antrochoanalnemu),
takie rozpoznanie mo˝na postawiç dopiero po
wyeliminowaniu innej etiologii obserwowanych
zmian, przede wszystkim – nowotworowej. Cho-
rych z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynoso-
wych z jednostronnymi polipami nosa nie powinno
si´ w∏àczaç do badaƒ klinicznych (EPOS 2005).

Uwzgl´dniajàc, ˝e przewlek∏e zapalenia
zatok przynosowych sà grupà schorzeƒ, w pato-
genezie których uczestniczy wiele ró˝nych czyn-
ników, to polipy nosa towarzyszàce cz´Êci z nich
sà równie˝ niejednorodnym zjawiskiem. Prze-
wlek∏e zapalenie zatok przynosowych z polipami
nosa mo˝e byç bowiem izolowanà jednostkà
klinicznà o zró˝nicowanej etiologii lub stanowiç
element w obrazie schorzenia uk∏adowego.

Przewlek∏e zapalenia zatok przynosowych
z polipami nosa najcz´Êciej (65-90% przypadków)
wià˝à si´ z obecnoÊcià nacieków eozynofilowych
w b∏onie Êluzowej nosa i zatok przynosowych.
W∏aÊnie zapalenie eozynofilowe b∏ony Êluzowej
jest pod∏o˝em, na którym szczególnie ∏atwo po-
wstajà polipy nosa. Znacznie rzadziej przewlek∏e
zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa
przebiega z dominacjà neutrofilów w nacieku za-
palnym b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych
(Bachert i wsp. 2003, EPOS 2007).

PATOMECHANIZM ROZWOJU 
POLIPÓW NOSA

Patomechanizm powstawania polipów nosa
nie jest wcià˝ wyjaÊniony w dostatecznym stop-
niu. Wspó∏czeÊnie przyjmuje si´, ˝e w rozwoju
polipów nosa wspó∏uczestniczà dwa zjawiska:

– zaburzenie funkcji komórek nab∏onka;
– zapalenie eozynofilowe b∏ony Êluzowej 

(Bernstein 2005).
W wyniku dzia∏ania czynników uszkadza-

jàcych, takich jak bakterie, wirusy, alergeny,
substancje toksyczne czy hipoksja spowodowana
mechanicznymi przeszkodami w przep∏ywie po-
wietrza, dochodzi do zaburzenia funkcji komórek
nab∏onka b∏ony Êluzowej jamy nosowej i zatok
przynosowych. Komórki nab∏onka, stanowiàce
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oprócz fibroblastów i komórek Êródb∏onka naj-
wa˝niejsze elementy strukturalne b∏ony Êluzowej,
w efekcie dzia∏ania czynników uszkadzajàcych
mogà si´ staç êród∏em cytokin, chemokin i czyn-
ników wzrostu, zapoczàtkowujàcych rozwój zapa-
lenia eozynofilowego b∏ony Êluzowej. Wed∏ug
koncepcji mikroÊrodowiskowej proces powstawa-
nia polipów nosa zak∏ada aktywny w nim udzia∏
komórek nab∏onka (Bernstein 2001). Stwierdzono,
˝e komórki nab∏onka sà g∏ównym êród∏em eotak-
syny – chemokiny pe∏niàcej istotnà funkcj´ w
dojrzewaniu i uwalnianiu eozynofilów ze szpiku
do krwi obwodowej oraz w akumulacji eozyno-
filów w tkankach (ARIA 2002, Bachert i wsp.
2003). Z kolei pochodzàce zarówno z komórek
nab∏onka, jak i fibroblastów cytokiny prozapalne,
takie jak czynnik martwicy nowotworów (ang.
tumor necrosing factor-α, TNF-α) oraz inter-
leukina 1ß (IL-1ß), stymulujà zwi´kszonà pro-
dukcj´ czàsteczek adhezji komórkowej ICAM-1
(ang. intercellular adhesion molecule) oraz
VCAM-1 (ang. vascular cell adhesion molecule)
na komórkach Êródb∏onka. Umo˝liwia to migracj´
eozynofilów przez Êcian´ drobnych naczyƒ do
tkanek docelowych, czyli b∏ony Êluzowej nosa i za-
tok przynosowych (ARIA 2002, Bernstein 2001,
Bernstein i Kansal 2005, Calderón i wsp. 1997).
Komórki nab∏onka produkujà równie˝ czynnik
stymulujàcy tworzenie kolonii granulocytów i ma-
krofagów (ang. granulcyte-macrophage colony-
-stimulating factor, GM-CSF) oraz w niewielkiej
iloÊci bia∏ko RANTES (ang. regulated on activation
T-cell expressed and secreted), które sà mi´dzy
innymi odpowiedzialne za dojrzewanie eozynofi-
lów, ekspresj´ ich czàsteczek przylegania komór-
kowego i przechodzenie do tkanek, a tak˝e wyd∏u-
˝enie czasu prze˝ycia eozynofilów w tkankach
przez hamowanie zjawiska apoptozy (ARIA 2002,
Bacert i wsp. 2003, Bernstein 2005, Calderón
i wsp. 1997). Dzia∏anie czynników szkodliwych
zapoczàtkowuje równie˝ zjawisko nieprawid∏owej
regeneracji uszkodzonego nab∏onka. Zaburzona
odnowa nab∏onka prowadzi do hiperplazji komó-
rek podstawnych i komórek kubkowych oraz me-
taplazji nab∏onka walcowatego w nab∏onek p∏aski
(Bernstein 2001, Berstein i Kansal 2005). Zmienia
si´ tak˝e sk∏ad macierzy pozakomórkowej blaszki
podstawnej, zwi´ksza si´ iloÊç w∏ókien kolagenu,
fibronektyny oraz lamininy (EPOS 2005, Stierna
1997). Niektórzy autorzy okreÊlajà t´ wadliwà od-
now´ w obr´bie b∏ony Êluzowej jako przebudow´

nab∏onka (ang. remodeling) (Bernstein 2001,
Grieff i wsp. 1997, Meltzer i wsp. 2004). W wy-
niku nieprawid∏owej regeneracji mo˝e dojÊç do
zaburzenia funkcji kana∏ów jonowych odpowie-
dzialnych za przezb∏onowy transport jonów sodu.
Nadmierna absorpcja jonów sodu do przestrzeni
podÊluzowej stymuluje przechodzenie do niej
wody i rozwój obrz´ku blaszki podstawnej b∏ony
Êluzowej, co jest bardzo istotnym elementem
w patogenezie polipów nosa (Bernstein i Yanka-
skas 1997, Bernstein 2001).

Za rozwój zapalenia eozynofilowego b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych, poza wymie-
nionym udzia∏em komórek nab∏onka, odpowie-
dzialne mogà byç tak˝e inne zjawiska. Wed∏ug
najnowszej hipotezy istotnà rol´ w wywo∏ywaniu
zapalenia eozynofilowego mogà odgrywaç ente-
rotoksyny bakteryjne obecne w Êluzie pokrywajà-
cym b∏on´ Êluzowà nosa i zatok przynosowych.
Niektóre bakterie, a tak˝e wirusy oraz grzyby,
posiadajà zdolnoÊç produkcji egzotoksyn (entero-
toksyn), które, dzia∏ajàc jako superantygeny,
wywo∏ujà reakcj´ immunologicznà niezwiàzanà
z procesem zaka˝enia (Meltzer i wsp. 2004).
Superantygeny mogà aktywowaç subpopulacje
reprezentujàce 30% limfocytów T, podczas gdy
klasyczne antygeny wywo∏ujà pobudzenie mniej
ni˝ 0,01% limfocytów T. Superantygeny indukujà
produkcj´ cytokin charakterystycznych zarówno
dla limfocytów Th1, jak i Th2, jednak z pewnà
przewagà odpowiedzi Th2 (Seiberling i wsp.
2005b). Dodatkowo, superantygeny zachowujà
si´ jak klasyczne alergeny, indukujàc reakcj´
zale˝nà od immunoglobuliny E (IgE) (Bachert
i wsp. 2002, Benninger i wsp. 2003, Meltzer
i wsp. 2004). WÊród bakterii êród∏em egzotoksyn
mogà byç Staphylococcus aureus, Streptococcus
pyogenes i mykoplazmy, ale w patogenezie prze-
wlek∏ego zapalenia zatok przynosowych z polipami
nosa na razie sugeruje si´ udzia∏ wy∏àcznie ente-
rotoksyn gronkowcowych A i B (SAE-A, SAE-B)
(Bachert i wsp. 2002, Jakóbisiak i Romaniuk
1998, Seiberling i wsp. 2005b). Kolonizacj´ b∏ony
Êluzowej nosa przez Staphylococcus aureus oce-
nia si´ wed∏ug ró˝nych badaƒ na 20-39% popula-
cji, ale u chorych z przewlek∏ym zapaleniem zatok
przynosowych z polipami nosa wskaênik ten
osiàga 60-87,5% (Bachert i wsp. 2002, Bernstein
i Kansal 2005, EPOS 2005, 2007, Seiberling
i wsp. 2005b). Stwierdzono, ˝e stymulacja limfo-
cytów T przez SAE-A lub SAE-B mo˝e powodowaç
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produkcj´ cytokin, takich jak interleukiny IL-2,
IL-4, IL-5 oraz interferon γ (IFN-γ). Interleukiny
IL-2 i IL-4 pobudzajà limfocyty B do przekszta∏ce-
nia si´ w plazmocyty i produkcji poliklonalnej IgE,
zaÊ IL-5 powoduje dojrzewanie i migracj´ eozyno-
filów, a tak˝e ich akumulacj´ w tkankach. Razem
z IFN-γ i GM-CSF IL-5 jest tak˝e odpowiedzialna
za hamowanie apoptozy eozynofilów i podtrzy-
manie trwania zapalenia eozynofilowego (Bachert
i wsp. 2002, Benninger i wsp. 2003, Bernstein
i Kansal 2005, Seiberling i wsp. 2005a, b). W po-
lipach nosa stwierdzono równie˝ 10-krotnie wi´-
cej plazmocytów ni˝ w b∏onie Êluzowej osób bez
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych. Ob-
serwowano tak˝e znamiennie wy˝sze st´˝enia
swoistej IgE przeciwko SAE (SAE-IgE) w polipach
nosa i wycinkach b∏ony Êluzowej ma∏˝owiny noso-
wej dolnej chorych z przewlek∏ym zapaleniem
zatok przynosowych w porównaniu z wycinkami
uzyskanymi od osób zdrowych. Zjawisko miejsco-
wej produkcji SAE-IgE wyst´powa∏o u 50-60%
osób z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynoso-
wych, u 80-90% chorych z przewlek∏ym zapale-
niem zatok przynosowych z polipami nosa, astmà
oskrzelowà i nietolerancjà niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ), rzadko zaÊ stwierdzano
je u osób zdrowych (Conley i wsp. 2004, Meltzer
i wsp. 2004, Seiberling i wsp. 2005a, b). Podobnie
wysokie st´˝enia swoistej IgE obserwowano
w przypadku polipów nosa zarówno u chorych ze
wspó∏istniejàcà alergià, jak i bez alergii. St´˝enie
SAE-IgE dodatnio korelowa∏o ze st´˝eniem IL-5
w polipach nosa, ale jedynie w 65% przypadków
z dodatnim wynikiem testów skórnych (Bachert
i wsp. 2002, Bachert i wsp. 2003). Mo˝e to zatem
sugerowaç miejscowà produkcj´ swoistej IgE,
która aktywuje mastocyty, wià˝e si´ z nimi i po-
woduje ich degranulacj´. Mastocyty sà bowiem
kolejnymi po eozynofilach komórkami zapalnymi
obecnymi w polipach nosa, zarówno w warstwie
podÊluzowej, jak i w macierzy polipów, niezale˝-
nie od stanu atopii. Uwolnione z mastocytów me-
diatory sà silnie dzia∏ajàcymi chemoatraktantami
dla eozynofilów. W wyniku tych dwóch zjawisk
– uwolnienia cytokin przez limfocyty T oraz miej-
scowej nadprodukcji IgE i pobudzenia mastocy-
tów – dochodzi do zapalenia eozynofilowego
b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych oraz
rozwoju przewlek∏ego zapalenia zatok przynoso-
wych z polipami nosa (Benninger i wsp. 2003,
EPOS 2007, Meltzer i wsp. 2004). 

Wed∏ug innej hipotezy w rozwoju eozynofi-
lowego zapalenia b∏ony Êluzowej nosa i zatok
przynosowych istotnà rol´ mogà odgrywaç grzyby.
Wykazano, ˝e u cz´Êci chorych z przewlek∏ym
zapaleniem zatok przynosowych antygeny grzy-
bicze wywo∏ujà reakcj´ immunologicznà, nie-
zwiàzanà z nadwra˝liwoÊcià IgE-zale˝nà, lecz
wywo∏anà szczególnà aktywacjà limfocytów T
i nadprodukcjà cytokin IL-5, IL-13 oraz IFN-γ.
Interleukina-5, jak ju˝ wspomniano, jest najsil-
niejszà znanà cytokinà, indukujàcà rozwój zapa-
lenia eozynofilowego, IL-13 pobudza ekspresj´
VCAM-1 na komórkach Êródb∏onka, stymulujàc
selektywnà migracj´ eozynofilów do tkanek, zaÊ
IFN-γ mi´dzy innymi hamuje apoptoz´ eozynofi-
lów (Meltzer i wsp. 2004, Sasama i wsp. 2005).
W kilku niezale˝nych badaniach wykazano obec-
noÊç strz´pek grzybiczych w Êluzie pobranym
z wn´trza zatok przynosowych u blisko 100%
zarówno chorych z przewlek∏ym zapaleniem za-
tok przynosowych, jak i u osób zdrowych (EPOS
2005, Gosepath i Mann 2005, Meltzer i wsp.
2004, Ponikau i wsp. 1999, Sasama i wsp. 2005).
Jednak tylko u chorych z przewlek∏ym zapale-
niem zatok przynosowych obecnoÊç antygenów
grzybiczych z rodzaju Alternaria stymulowa∏a
wzrost produkcji IL-5, IL-13 i IFN-γ w komór-
kach jednojàdrzastych krwi obwodowej, g∏ównie
limfocytach T (Sasama i wsp. 2005). Jedynie
u 28% chorych w tym badaniu stwierdzono pod-
wy˝szenie st´˝enia swoistej IgE przeciwko anty-
genowi Alternaria. Nie obserwowano istotnych
ró˝nic w st´˝eniu IL-5 u chorych z przewlek∏ym
zapaleniem zatok przynosowych i alergià oraz
bez alergii, zatem IgE-zale˝na nadwra˝liwoÊç
nie odgrywa∏a w tej reakcji istotnej roli. Wyka-
zano natomiast znacznie wy˝sze st´˝enie swo-
istej IgG przeciwko antygenowi Alternaria
w grupie chorych z przewlek∏ym zapaleniem
zatok przynosowych w porównaniu z osobami
zdrowymi i st´˝enie to korelowa∏o z produkcjà
IL-5 (Sasama i wsp. 2005). Wyniki tych badaƒ
oraz inne wczeÊniejsze obserwacje uzasadniajà
rozpoznanie eozynofilowego grzybiczego zapa-
lenia zatok przynosowych (ang. eosinophilic
fungal rhinosinusitis, EFRS), przebiegajàceo bez
nadwra˝liwoÊci IgE-zale˝nej na antygeny grzyba.
Innym terminem u˝ywanym w tych przypad-
kach jest niealergiczne grzybicze eozynofilowe
przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych, pod-
kreÊlajàce ró˝nic´ z klasycznym alergicznym
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grzybiczym zapaleniem zatok przynosowych
(ang. allergic fungal rhinosinusitis, AFRS).
W preparatach histologicznych wycinków pobra-
nych z zatok przynosowych chorych z EFRS
stwierdza si´ charakterystyczny obraz Êluzu
eozynofilowego. Najwi´ksze nagromadzenie
eozynofilów i produktów ich degranulacji oraz
rozpadu (kryszta∏y Charcota-Leydena) obserwuje
si´ w najbli˝szym sàsiedztwie strz´pek grzybi-
czych w Êluzie. Na tej podstawie powsta∏a hipoteza,
˝e istot´ zmian histologicznych w przewlek∏ych
eozynofilowych zapaleniach zatok przynosowych
stanowi migracja eozynofilów z b∏ony Êluzowej
do Êluzu eozynofilowego, czego nast´pstwem
jest ich rozpad i efekt uszkodzenia b∏ony Êluzo-
wej. Wykazano, ˝e antygeny grzybicze wywo∏ujà
in vitro degranulacj´ eozynofilów i uwolnienie
z nich bia∏ek zasadowych, które w warunkach
naturalnych wywierajà dzia∏anie cytotoksyczne
na komórki nab∏onka wyÊcie∏ajàce zatoki przy-
nosowe (Benninger i wsp. 2003, Gosepath
i Mann 2005, Sasama i wsp. 2005).

Do bia∏ek zasadowych zawartych w ziarnisto-
Êciach dojrza∏ych eozynofilów nale˝à: g∏ówne
bia∏ko zasadowe (ang. major basic protein, MBP),
eozynofilowe bia∏ko kationowe (ang. eosinophil
cationic protein, ECP), neurotoksyna eozyno-
filowa (ang. eosinophil-derived neurotoxin,
EDN), peroksydaza eozynofilowa (ang. eosinophil
peroxidase, EPO) oraz ß-glukuronidaza (ARIA
2002, Kowalski 2000). Bia∏ka zasadowe sà wy-
dzielane z eozynofilów w miejscu ich akumulacji
g∏ównie pod wp∏ywem IL-5 i GM-CSF oraz RAN-
TES, a ich zasadniczym efektem dzia∏ania jest
uszkadzanie okolicznych tkanek, a zw∏aszcza
komórek nab∏onka (Gosepath i Mann 2005,
Kowalski 2000, Kuhn i Swain 2003). Dodatkowo,
ECP stymuluje wydzielanie Êluzu przez komórki
kubkowe dróg oddechowych, zaÊ MBP hamuje
produkcj´ Êluzu, powodujàc wzrost nap∏ywu
jonów Na+ z przestrzeni mi´dzykomórkowych
do komórek nab∏onka. W nast´pstwie tego docho-
dzi do wzrostu przenikania p∏ynów do komórek
nab∏onka i warstwy podÊluzowej, co mo˝e byç
czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój polipów
nosa na pod∏o˝u eozynofilowego zapalenia b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych (Bernstein
2001, 2005, Bernstein i Kansal 2005). Aktywo-
wane eozynofile wydzielajà ponadto ró˝ne media-
tory stanu zapalnego, takie jak cytokiny (IL-3,
IL-4, IL-5, IL-13, GM-CSF i cytokiny prozapalne

– IL-1α oraz TNF-α), chemokiny [RANTES, IL-8,
bia∏ko zapalne makrofagów (ang. macrophage
inflammatory protein, MIP-1α) oraz transformu-
jàcy czynnik wzrostu (ang. transforming growth
factor TGF-ß1)], mediatory lipidowe [leukotrieny
cysteinylowe Cys-LT, prostaglandyna PGE1,
tromboksan TXB2 oraz czynnik aktywujàcy p∏ytki
krwi (ang. platelet activating factor, PAF)], a tak˝e
aktywne rodniki tlenowe (Adamko i wsp. 2005,
ARIA 2002, Kowalski 2000). G∏ównà rolà wy-
dzielanych cytokin, chemokin i mediatorów jest
podtrzymywanie stanu zapalnego przez auto-
i parakrynne dzia∏anie na kolejne populacje eozy-
nofilów oraz innych komórek efektorowych,
polegajàce na stymulacji ich uwalniania ze szpiku
kostnego, nasilenia ekspresji czàsteczek adhezyj-
nych i chemotaksji komórek do ogniska zapalnego
(Adamko i wsp. 2005, Bernstein 2001, Meltzer
i wsp. 2004). Te same cytokiny i chemokiny odpo-
wiadajà tak˝e za zjawisko autokrynnie regulo-
wanej opóênionej apoptozy eozynofilów, dlatego
wed∏ug koncepcji dodatniego sprz´˝enia zwrot-
nego rozwój polipów nosa na pod∏o˝u zapalenia
eozynofilowego wynika z „samonap´dzania si´”
zapalenia eozynofilowego b∏ony Êluzowej nosa
i zatok przynosowych (Adamko i wsp. 2005,
Bachert i wsp. 2003, Meltzer i wsp. 2004). Oprócz
eozynofilów êród∏em mediatorów zapalnych
w polipach nosa sà tak˝e mastocyty i komórki
nab∏onka. Wa˝nà funkcj´ w rozwoju przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa
pe∏nià zw∏aszcza Cys-LT, które wywo∏ujà obrz´k
b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych, wzrost
wydzielania gruczo∏ów Êluzowych oraz uczest-
niczà w degranulacji mastocytów. Dodatkowo
Cys-LT sà silnymi chemoatraktantami dla eozyno-
filów, co jest powodem powstania omówionego
zjawiska „b∏´dnego ko∏a” w rozwoju zapalenia
eozynofilowego (ARIA 2002, Calderón i wsp.
1997, Eliashar i Levi-Schaffer 2005, Sanak i
Sampson 1999). Stwierdzono podwy˝szonà ekspre-
sj´ receptorów dla Cys-LT (ang. Cys-LT1/Cys-LT2
receptors) na komórkach zapalnych w polipach
nosa, a tak˝e obni˝one st´˝enie antagonistycznie
do Cys-LT dzia∏ajàcej PGE2 w b∏onie Êluzowej
nosa u chorych z przewlek∏ym zapaleniem zatok
przynosowych, zarówno z nadwra˝liwoÊcià na
NLPZ, jak i tolerujàcych te leki. St´˝enie PGE2
by∏o odwrotnie proporcjonalne do nat´˝enia
zapalenia eozynofilowego b∏ony Êluzowej nosa
i zatok przynosowych (EPOS 2007).
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Szczególne znaczenie w rozwoju polipów nosa
przypisuje si´ tak˝e cytokinom uczestniczàcym
w procesie przebudowy (ang. remodeling) b∏ony
Êluzowej zatok przynosowych, który zachodzi
w wyniku trwajàcego przewlek∏ego zapalenia.
W polipach nosa stwierdza si´ wzgl´dnie niskie
st´˝enie TGF-ß1, uczestniczàcego w procesach
naprawczych, przy znaczàcym wzroÊcie aktyw-
noÊci metaloproteaz macierzy pozakomórkowej
(ang. matrix metalloprotease, MMP) MMP-7
i MMP-9. Zaburzenie proporcji st´˝enia TGF-ß1
oraz metaloproteaz w b∏onie Êluzowej zatok
przynosowych mo˝e byç odpowiedzialne za
retencj´ albumin i powstawanie polipów nosa
(EPOS 2005, Meltzer i wsp. 2004). W tym sa-
mym mechanizmie równie˝ wysoka ekspresja
czynnika wzrostu Êródb∏onka naczyƒ (ang.
vascular endothelial growth factor, VEGF) w
polipach nosa w porównaniu ze zdrowà b∏onà
Êluzowà mo˝e si´ wiàzaç ze zwi´kszonà prze-
puszczalnoÊcià naczyƒ i powstawaniem polipo-
watego obrz´ku b∏ony Êluzowej (EPOS 2007).

W wyniku uszkadzajàcego dzia∏ania eozyno-
filowych bia∏ek zasadowych (zw∏aszcza MBP)
oraz procesów naprawczych nab∏onka mo˝e
dojÊç do wspomnianych wczeÊniej zaburzeƒ
w transporcie jonów przez b∏ony komórkowe
i do nadmiernej absorpcji jonów sody do war-
stwy podÊluzowej. W nast´pstwie dochodzi
do zwi´kszonego przechodzenia wody do tkanek
i ich obrz´ku. Zjawisko to mo˝e zachodziç
u wszystkich chorych z przewlek∏ym zapaleniem
zatok przynosowych i przyczyniaç si´ do poja-
wienia si´ polipów nosa (Bernstein 2001, 2005). 

Mukowiscydoza jest modelowym przyk∏a-
dem schorzenia, w którym dochodzi do rozwoju
polipów nosa w wyniku zaburzeƒ transportu
jonów przez b∏on´ Êluzowà. W chorobie tej
stwierdza si´: (1) defekt genu kodujàcego bia∏ko
CFTR, które wchodzi w sk∏ad kana∏u chlorkowego,
(2) zwi´kszonà liczb´ otwartych kana∏ów sodo-
wych na komórkach nab∏onka oraz (3) zwi´kszonà
liczb´ pomp Na+/K+ na powierzchniach bocznych
komórek nab∏onka. Wymienione zaburzenia po-
wodujà nadmierne przenikanie jonów sodowych
i wody do warstwy podÊluzowej, co prowadzi
do zag´szczenia Êluzu pokrywajàcego b∏on´ Êlu-
zowà i wystàpienia obrz´ku oraz rozwoju zmian
polipowatych b∏ony Êluzowej (Bernstein 2005,
Deane i Schwartz 1997). W pojawieniu si´ poli-
pów nosa u chorych na mukowiscydoz´ mogà

uczestniczyç tak˝e inne mechanizmy zwiàzane
z zaburzeniami wydzielania chemokin i media-
torów zapalnych w b∏onie Êluzowej nosa i zatok
przynosowych. Stwierdzono, ̋ e u chorych na mu-
kowiscydoz´ wyst´puje nadmierna ekspresja en-
zymu cyklooksygenazy (COX-1 i COX-2) w tkance
polipów nosa, czego nast´pstwem jest zwi´kszona
produkcja prostanoidów w porównaniu z obserwo-
wanà produkcjà w innych postaciach przewle-
k∏ych zapaleƒ zatok przynosowych z polipami
nosa (Roca-Ferrer i wsp. 2006). U chorych na mu-
kowiscydoz´ stwierdza si´ tak˝e zaburzenia
w wydzielaniu IL-8 przez komórki nab∏onka
pokrywajàce polipy nosa. Interleukina-8 jest
najwa˝niejszà chemokinà wywo∏ujàcà migracj´
neutrofilów do tkanki obj´tej zapaleniem oraz
pobudzajàcà ich w∏aÊciwoÊci bakteriobójcze.
Stwierdzono, ˝e komórki nab∏onka chorych na
mukowiscydoz´ wykazywa∏y znacznie zwi´kszonà
podstawowà produkcj´ IL-8 w porównaniu z ko-
mórkami nab∏onka chorych z polipami nosa
bez mukowiscydozy. Po stymulacji antygenem
Pseudomonas aeruginosa oraz cytokinà pozapal-
nà IL-1ß obserwowano z kolei znaczàco mniejszy
wzrost produkcji IL-8 u chorych na mukowiscydoz´
w porównaniu z odpowiedzià obserwowanà
w chorych z polipami nosa bez mukowiscydozy
(Carrabino i wsp. 2006). Dysregulacja w wydzie-
laniu IL-8 przez komórki nab∏onka mo˝e si´ przy-
czyniaç do rozwoju przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych, przebiegajàcego u chorych na
mukowiscydoz´ najcz´Êciej z neutrofilowymi  po-
lipami nosa i przewlek∏ym zaka˝eniem bakteryj-
nym zatok przynosowych. Przewlek∏e zaka˝enie
bakteryjne b∏ony Êluzowej zatok przynosowych
mo˝e si´ zatem wiàzaç zarówno z upoÊledzeniem
funkcji aparatu Êluzowo-rz´skowego spowodowa-
nym zbyt du˝à g´stoÊcià Êluzu, jak równie˝
z miejscowymi zaburzeniami reakcji zapalnej
(Deane i Schwartz 1997). 

Zaburzenie ruchomoÊci rz´sek nab∏onka odde-
chowego jest kolejnym czynnikiem predysponujà-
cym do rozwoju polipów nosa, prawdopodobnie
w mechanizmie przewlek∏ego zaka˝enia b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych. Uszkodzenie
i nieprawid∏owa odbudowa nab∏onka spowodo-
wane zaka˝eniem nak∏adajà si´ na jego dysfunk-
cj´ zwiàzanà z upoÊledzeniem ruchomoÊci rz´sek
i zaburzeniem czynnoÊci aparatu Êluzowo-rz´sko-
wego. Modelowym przyk∏adem rozwoju przewle-
k∏ego zapalenia zatok przynosowych z polipami
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nosa w tym mechanizmie sà wrodzone pierwotne
zespo∏y zaburzeƒ ruchomoÊci rz´sek nab∏onka
oddechowego (Zeiger 1991). 

Zaburzenia odpornoÊci, zarówno wrodzone,
jak i nabyte, mogà równie˝ predysponowaç
do wystàpienia przewlek∏ego zaka˝enia bakte-
ryjnego b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynoso-
wych. Prawdopodobnie równie˝ w mechanizmie
uszkodzenia, a nast´pnie nieprawid∏owej rege-
neracji nab∏onka u chorych z zaburzeniami
odpornoÊci dochodzi do rozwoju przewlek∏ych
zapaleƒ zatok przynosowych, przebiegajàcych
zarówno bez, jak i z polipami nosa (Zeiger 1991).
Podobnie jak w mukowiscydozie, w zespo∏ach
zaburzeƒ ruchomoÊci rz´sek nab∏onka oddecho-
wego oraz w zaburzeniach odpornoÊci zapaleniu
zatok przynosowych z polipami nosa towarzyszy
dominacja neutrofilów w nacieku zapalnym
(Settipane 1997, Zeiger 1991).

OBRAZ HISTOLOGICZNY 
POLIPÓW NOSA

W przewlek∏ym zapaleniu zatok przynoso-
wych z polipami nosa dochodzi do rozwoju zmian
histopatologicznych b∏ony Êluzowej nosa i zatok
przynosowych okreÊlanych jako zwyrodnienie po-
lipowate. Komórki nab∏onka ulegajà znacznemu
sp∏aszczeniu, a w warstwie podÊluzowej groma-
dzi si´ p∏yn koloidowy, z∏o˝ony z albumin i innych
bia∏ek osocza, co daje efekt obrz´ku podÊcieliska.
Pogrubieniu ulega blaszka podstawna b∏ony
Êluzowej. Nagromadzony w podÊcielisku p∏yn
koloidowy powoduje powstawanie pseudotorbieli,
które mogà uwypuklaç nab∏onek, powodujàc roz-
wój polipa. Poszczególne pseudotorbiele sà po∏à-
czone siateczkà zbudowanà z w∏ókien fibronektyny,
otoczonych przez eozynofile i fibroblasty. Naj-
wi´ksze skupiska eozynofilów powstajà na szczycie
uwypuklenia tworzàcego polip, tu˝ pod warstwà
nab∏onka. Eozynofile otaczajà pseudotorbiele,
tworzàc na nich rodzaj „czapeczki”. Tak charakte-
rystyczna budowa polipa mo˝e sugerowaç, ̋ e po-
jawienie si´ pseudotorbieli, zawierajàcych wyna-
czynione albuminy osocza pod warstwà komórek
eozynofilowych, jest sygna∏em do formowania si´
polipa nosa (Meltzer i wsp. 2004). Z kolei obec-
noÊç nacieku eozynofilowego tu˝ pod nab∏onkiem
i wydzielanie z ziarnistoÊci pobudzonych eozyno-
filów bia∏ka zasadowego MBP mo˝e stymulowaç
nap∏yw jonów sodu i akumulacj´ wody w prze-
strzeni podnab∏onkowej, prowadzàc w efekcie

do narastajàcego obrz´ku warstwy podÊluzowej
i powi´kszania si´ polipów nosa (Bernstein i Kansal
2005, Mygind i wsp. 2000). Pozosta∏e elementy
b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynosowych, takie
jak naczynia w∏osowate i gruczo∏y Êluzowe, ule-
gajà redukcji. Dochodzi tak˝e do zaniku w∏ókien
nerwowych w podÊcielisku polipów nosa (EPOS
2005, Meltzer i wsp. 2004). Eozynofile sà g∏ównymi
komórkami zapalnymi stwierdzanymi w zdecydo-
wanej wi´kszoÊci polipów nosa. Inne komórki
efektorowe wyst´pujàce w polipach nosa to
mastocyty, limfocyty i makrofagi. Oprócz form
dojrza∏ych komórek zapalnych w tkance polipów
obecne sà tak˝e komórki macierzyste dla eozyno-
filów i mastocytów (Bachert i wsp. 2003, Benn-
inger i wsp. 2003, Brnstein 1997, EPOS 2007,
Meltzer i wsp. 2004).

Przyczynà nielicznych przypadków przewle-
k∏ych zapaleƒ zatok przynosowych z polipami
nosa nie jest zapalenie eozynofilowe b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych, lecz stan
zapalny zdominowany przez inne komórki. W ta-
kich polipach nosa dominujàcà rol´ w nacieku
zapalnym odgrywajà limfocyty, neutrofile oraz
mastocyty, a w celu odró˝nienia od polipów roz-
wijajàcych si´ na pod∏o˝u zapalenia eozynofilo-
wego okreÊla si´ je jako nieeozynofilowe lub
neutrofilowe (Settipane 1997, Van der Baan 1997,
Zeiger 1991). Za obraz histologiczny polipów
neutrofilowych prawdopodobnie odpowiedzialne
jest wspó∏istniejàce zaka˝enie bakteryjne zatok
przynosowych. Stwierdzono bowiem, ˝e w przy-
padku infekcyjnych zaostrzeƒ eozynofilowych
przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych polipy,
które rozwin´∏y si´ na pod∏o˝u zapalenia eozy-
nofilowego, przejÊciowo nabierajà cech mikro-
skopowych i immunologicznych neutrofilowych
polipów nosa (Sasama i i wsp. 2005).

W tabeli 1 zawarto podzia∏ zapaleƒ zatok
przynosowych oraz zespo∏ów chorobowych prze-
biegajàcych z rozwojem polipów nosa w zale˝no-
Êci od rodzaju komórek zapalnych w polipach.

Hellquist (1997) zaproponowa∏ nast´pujàcy
podzia∏ polipów nosa ze wzgl´du na ich obraz
histologiczny:

● polipy obrz´kowe eozynofilowe (ang. 
oedematous eosinophilic polyps), wyst´-
pujàce najcz´Êciej (86%), charakteryzujà 
si´ obrz´kiem podÊcieliska, obecnoÊcià 
nacieków zapalnych z∏o˝onych z eozynofi-
lów i mastocytów, pogrubieniem blaszki 
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polipy gruczo∏owo-torbielowate (5-30%), polipy
w∏ókniejàce (10%) oraz polipy z atypià zr´bu
(<1%) (Arcimowicz 2005).

EPIDEMIOLOGIA POLIPÓW NOSA
I WSPÓ¸WYST¢POWANIE 
Z INNYMI CHOROBAMI

Cz´stoÊç wyst´powania polipów nosa na
podstawie wyników badaƒ endoskopowych jamy
nosowej ocenia si´ na 0,5-4,5% ogólnej populacji.
Wyniki badaƒ autopsyjnych wykazujà znacznie
wi´kszà cz´stoÊç wyst´powania polipów nosa, bo
si´gajàcà 26-42%, co sugeruje, ̋ e du˝a cz´Êç poli-
pów nosa przebiega bezobjawowo lub ˝e u cz´Êci
chorych polipy nie zostajà w∏aÊciwie zdiagnozo-
wane w badaniu klinicznym. ZachorowalnoÊç
na polipy nosa wzrasta wraz z wiekiem i wynosi
Êrednio 0,86/1000/rok u m´˝czyzn i 0,39/1000/rok
u kobiet, jednak mi´dzy 50. a 59. rokiem ˝ycia,
kiedy przypada szczyt zachorowaƒ, wskaêniki te
wynoszà odpowiednio 1,68 i 0,82/1000/rok.
Âredni wiek pojawienia si´ polipów nosa wynosi
42 lata (EPOS 2005).

Przewlek∏e zapalenia zatok przynosowych
z polipami nosa stanowià podgrup´ wszystkich
zapaleƒ zatok przynosowych. Uwa˝a si´, ˝e
okreÊlenie rzeczywistej cz´stoÊci wyst´powania
wszystkich postaci przewlek∏ych zapaleƒ zatok
przynosowych jest trudne, a podawane w pi-
Êmiennictwie wskaêniki, wynoszàce 1,01-15%
ogólnej populacji, opierajà si´ na ró˝nych kryte-
riach rozpoznania choroby. Uwzgl´dniajàc jednak,

podstawnej b∏ony Êluzowej oraz obecno-
Êcià w b∏onie Êluzowej licznych komórek
kubkowych;

● polipy w∏óknisto-zapalne (ang. fibroin-
flammatory polyps, chronic inflammatory 
polyps), wyst´pujàce znacznie rzadziej 
(<10%), charakteryzujà si´ brakiem 
obrz´ku podÊcieliska, mniej licznymi 
komórkami kubkowymi, ale znacznà ilo-
Êcià fibroblastów i elementów w∏óknistych
oraz masywnymi naciekami zapalnymi 
z∏o˝onymi g∏ównie z limfocytów i mniej 
licznych eozynofilów; cz´sto wyst´puje
metaplazja nab∏onka;

● polipy gruczo∏owe (ang. polyps with sero-
mucinous glands), wyst´pujàce rzadko 
(<5%), charakteryzujà si´ znacznà iloÊcià
gruczo∏ów surowiczo-Êluzowych w obrz´-
kowym podÊcielisku ubogim w inne 
komórki i elementy histologiczne;

● polipy z atypià podÊcieliska (ang. polyps
with stromal atypia) spotyka si´ spora-
dycznie; charakteryzujà si´ one obecno-
Êcià nietypowych (hiperchromatycznych, 
gwiaêdzistych) komórek w podÊcielisku, 
g∏ównie pobudzonych fibroblastów; brak
figur podzia∏u odró˝nia ten obraz od po-
dobnego spotykanego w ró˝nych zmia-
nach nowotworowych.

Inna spotykana w polskim piÊmiennictwie
terminologia typów histologicznych polipów nosa
obejmuje: polipy obrz´kowe (60-85% przypadków),

Tabela 1. Podzia∏ zapaleƒ zatok przynosowych oraz zespo∏ów chorobowych przebiegajàcych z rozwo-
jem polipów nosa w zale˝noÊci od rodzaju komórek zapalnych dominujàcych w polipach

Przewlek∏e zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa

Polipy eozynofilowe Polipy neutrofilowe

Alergiczne grzybicze zapalenie zatok przynosowych Bakteryjne zaostrzenie przewlek∏ych eozynofilowych 
zapaleƒ zatok przynosowych z polipami nosa

Niealergiczne eozynofilowe grzybicze 
przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych Zespo∏y zaburzeƒ ruchomoÊci rz´sek nab∏onka 

oddechowego
Eozynofilowe przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
z polipami nosa bez obecnoÊci strz´pek grzyba Mukowiscydoza

Zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa Zaburzenia odpornoÊci
i nadwra˝liwoÊcià na niesteroidowe 
leki przeciwzapalne Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych 

z polipem antrochoanalnym



Êluzowo-rz´skowego (pierwotna dyskineza rz´-
sek, zespó∏ Kartagenera, mukowisydoza, zespó∏
Younga), zaburzenia odpornoÊci i niektóre uk∏a-
dowe zapalenia naczyƒ (zespó∏ Churga-Strauss)
oraz inne rzadkie, genetycznie uwarunkowane
choroby (zespó∏ Woakes’a (tab. 2). Alergiczny
nie˝yt nosa jest czynnikiem ryzyka rozwoju
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych,
jednak raczej postaci bez polipów nosa, ponie-
wa˝ cz´stoÊç wyst´powania polipów nosa u
chorych z atopià nie odbiega od wskaêników
dla ogólnej populacji (ARIA 2002, EPOS 2005,
Mygind i wsp. 2000, Settipane 1997, Van der
Baan 1997). Jedynie u chorych z alergicznym
grzybiczym zapaleniem zatok przynosowych
(AFRS) wskaênik rozwoju polipów nosa wynosi
66-100%. Jest to jednak szczególna postaç prze-
wlek∏ego zapalenia zatok przynosowych, w któ-
rej wspó∏istniejà ró˝ne czynniki patogenetyczne
choroby, czyli alergia, obecnoÊç antygenów grzy-
biczych w Êluzie pokrywajàcym b∏on´ Êluzowà
zatok przynosowych oraz miejscowa reakcja
na te alergeny (Kuhn i Swain 2003, Meltzer
i wsp. 2004, Singh i Bhalodiya 2005).

˝e wed∏ug cytowanych definicji obecnoÊç poli-
pów nosa jest równoznaczna z rozpoznaniem
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych,
faktyczna cz´stoÊç wyst´powania wszystkich
postaci przewlek∏ych zapaleƒ zatok przyno-
sowych, z towarzyszàcymi polipami nosa i bez
polipów, przekracza na pewno znaczàco 2-4%,
bo takie sà najcz´Êciej podawane wskaêniki
wyst´powania polipów nosa w populacji ogólnej
(EPOS 2005, Mygind i wsp. 2000). 

W piÊmiennictwie brak jednoznacznej infor-
macji, jakà cz´Êç wszystkich przewlek∏ych za-
paleƒ zatok przynosowych stanowià przewlek∏e
zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa.
Jednak codzienna praktyka kliniczna pozwala
na ostro˝ne oszacowanie, ˝e oko∏o 30% wszyst-
kich zapaleƒ zatok przynosowych mo˝e prze-
biegaç z rozwojem polipów nosa.

Do czynników ryzyka rozwoju przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa
nale˝à: astma oskrzelowa, nadwra˝liwoÊç na
NLPZ, niealergiczny nie˝yt nosa z eozynofilià
(ang. nonallergic rhinitis with eosinophilia syn-
drome, NARES), zespo∏y zaburzeƒ ruchomoÊci
rz´sek nab∏onka oddechowego oraz transportu
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Tabela 2. Cz´stoÊç wyst´powania przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa w
ró˝nych zespo∏ach chorobowych (wg Cuttinga 2001, Karlssona i wsp. 1985, Moneret-Vautrin i wsp.
1990, Myginda i wsp. 2000, Settipane’a 1991, 1997, Tosa i Larsena 2001, Van der Baana 1997)

Schorzenie Cz´stoÊç wyst´powania 

polipów nosa

Astma oskrzelowa u doros∏ych (atopowa/nieatopowa) 7% (5%–13%)

Astma oskrzelowa u dzieci 0,1%

Nadwra˝liwoÊç na niesteroidowe leki przeciwzapalne 
(astma aspirynowa z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych 35–96%
lub izolowane przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych)

Niealergiczny nie˝yt nosa z eozynofilià (NARES) 30–40%

Alergiczne grzybicze zapalenie zatok przynosowych (AFRS) 66–100%

Zespó∏ Churga-Strauss 34–50%

Mukowiscydoza 10–50%

Pierwotna dyskineza rz´sek 5–15%

Zespó∏ Kartagenera 19–40%

Zespó∏ Younga 5%

Zaburzenia odpornoÊci 17%



Zapalenie zatok przynosowych u dzieci bar-
dzo rzadko przybiera postaç klinicznà z polipami
nosa. Stwierdzenie u dziecka polipów nosa
wymaga dok∏adnej diagnostyki, wykluczajàcej
w pierwszej kolejnoÊci mukowiscydoz´, a na-
st´pnie wrodzone zaburzenia ruchomoÊci rz´sek
nab∏onka oddechowego, zaburzenia odpornoÊci
oraz zmiany wrodzone nieb´dàce polipami nosa,
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Ryc. 3. Podzia∏ etiologiczny przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych z polipami nosa (wg Meltzera
i wsp. 2004)

Przewlek∏e zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa

Eozynofilowe Nieeozynofilowe

Z obecnoÊcià strz´pek
grzybów w Êluzie

Bez obecnoÊci strz´pek
grzybów w Êluzie

Zespo∏y zaburzeƒ ruchomoÊci
rz´sek i transportu 

Êluzowo-rz´skowego

Zaburzenia odpornoÊci

Z dodatnimi testami
skórnymi 

na alergeny grzybów
(klasyczne AFRS)

Bez IgE-zale˝nej
reakcji na antygeny

grzybów 

Z nadwra˝liwoÊcià
na NLPZ

Bez nadwra˝liwoÊci
na NLPZ 

Z nadwra˝liwoÊcià
na NLPZ

Bez nadwra˝liwoÊci
na NLPZ

a jedynie je symulujàce (Bernstein 1997, Pena
i Zalzal 2006) (tab. 3).

KLASYFIKACJE KLINICZNE 
POLIPÓW NOSA

Wed∏ug najnowszych definicji polipy nosa to
jedynie objaw niektórych postaci przewlek∏ych
zapaleƒ zatok przynosowych o ró˝nej etiologii,
zatem podzia∏ polipów nosa uwzgl´dniajàcy ich
patogenez´ mo˝na przedstawiç tak, jak to ilustru-
je rycina 3. Wraz z pojawianiem si´ nowych kon-
cepcji powstawania polipów nosa, z których cz´Êç
zostanie udowodniona, a cz´Êç odejdzie w nie-
pami´ç, klasyfikacja etiologiczna polipów nosa
b´dzie prawdopodobnie wcià˝ ulegaç zmianom.

Oprócz wymienionych klasyfikacji polipów
nosa w zale˝noÊci od patogenezy oraz obrazu
histologicznego i rodzaju komórek dominujàcych
w nacieku zapalnym funkcjonujà inne podzia∏y
polipów nosa, uwzgl´dniajàce jednoczeÊnie
charakter mikroskopowy polipów i ich przebieg
kliniczny, a tak˝e umiejscowienie anatomiczne
zmian oraz ich rozleg∏oÊç (Mackay i Lund 1997,
Settipane 1997, Stammberger 1997) (tab. 4, 5).

Tabela 3. Rozpoznanie ró˝nicowe polipów nosa
u dzieci (wg Bernsteina 1997)

Wady wrodzone Przepuklina oponowo-mózgowa
Glejak nosowy
Torbiel skórzasta
Torbiel przewodu nosowo-∏zowego

Nowotwory Czaszkogardlak
∏agodne (craniopharyngioma)

Naczyniak (haemangioma)
Nerwiakow∏ókniak (neurofibroma)

Nowotwory Mi´Êniakomi´sak
z∏oÊliwe (rhabdomyosarcoma)
Cia∏o obce



Tabela 5. Klasyfikacja zaawansowania polipów
nosa (wg Mackay’a i Lund 1997)

Badanie endoskopowe Stopieƒ

Brak polipów nosa 0

Polipy pod ma∏˝owinà nosowà Êrodkowà 1

Polipy widoczne poni˝ej ma∏˝owiny nosowej 
Êrodkowej 2

Polipy wype∏niajà przewód nosowy wspólny 3
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Tabela 4. Klasyfikacja kliniczna polipy nosa wg Stammbergera (1997)

Rodzaj polipów nosa Charakterystyka

Polipy antrochoanalne Pojedynczy du˝y polip wywodzàcy si´ z b∏ony Êluzowej tylnej Êciany zatoki szcz´kowej, 
który przez wtórnie poszerzone ciemiàczko tylne lub ujÊcie naturalne zatoki penetruje
na d∏ugiej i masywnej szypule do nozdrzy tylnych, nosogard∏a, a nawet do gard∏a 
Êrodkowego; jest to rzadka postaç polipów nosa (< 0,8%), stosunkowo cz´sto spotykana
u dzieci; leczenie operacyjne charakteryzuje si´ pomyÊlnym rokowaniem przy
radykalnym usuni´ciu cz´Êci wewnàtrzzatokowej polipa

Polipy choanalne Pojedynczy du˝y polip, wywodzàcy si´ z pól kontaktu b∏ony Êluzowej sitowia przedniego
– wyrostka haczykowatego, puszki sitowej i ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej, a czasem 
– z sitowia tylnego, skàd przez zachy∏ek klinowo-sitowy penetruje do nosogard∏a; 
najcz´Êciej jest to polip nieeozynofilowy; leczenie operacyjne jest z regu∏y zakoƒczone
bardzo dobrym wynikiem

Polipy nosa w przebiegu Liczne obustronne polipy nosa, wywodzàce si´ z pól kontaktu b∏ony Êluzowej kompleksu
przewlek∏ych ujÊciowo-przewodowego; powi´kszajàc si´, wychodzà z przewodu nosowego
nieeozynofilowych Êrodkowego i stajà si´ widoczne w przewodzie nosowym wspólnym; wtórnie dochodzi
zapaleƒ zatok do rozwoju polipów we wn´trzu zatok przynosowych; leczenie operacyjne rokuje 
przynosowych pomyÊlnie we wszystkich tych przypadkach, w których wst´pne leczenie farmakologiczne

nie przynios∏o trwa∏ego efektu

Polipy nosa w przebiegu Najcz´Êciej obustronne polipy nosa o ró˝nej rozleg∏oÊci, którym towarzyszy bardzo
przewlek∏ych g´sty Êluz we wn´trzu zatok przynosowych; cz´sto wspó∏istnieje nadreaktywnoÊç 
eozynofilowych dolnych dróg oddechowych lub pe∏noobjawowa astma oskrzelowa; wst´pne leczenie
zapaleƒ zatok farmakologiczne powinno byç uzupe∏nione chirurgià zatok przynosowych z szerokim
przynosowych otwarciem ujÊç zatok, bowiem istnieje du˝e ryzyko odrostu polipów nosa w zamkni´tych

przestrzeniach zatok przynosowych; konieczna jest kontynuacja leczenia farmakolo-
gicznego po operacji; rokowanie w tym przypadku jest niezbyt pomyÊlne, gdy˝ nawroty
polipów nosa sà spowodowane zapaleniem eozynofilowym le˝àcym u pod∏o˝a procesu

Polipy nosa w przebiegu Polipy, które uzupe∏niajà obraz kliniczny chorób ogólnoustrojowych, takich jak
ró˝nych mukowiscydoza, lub sà rozpoznawane w przebiegu nieinwazyjnej i niealergicznej
specyficznych chorób grzybicy zatok przynosowych bàdê guzów nowotworowych

Klasyfikacje zaawansowania ró˝nych postaci
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych
opierajà si´ g∏ównie na wynikach badaƒ radiolo-
gicznych (tomografii komputerowej). W przypadku
przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych z poli-
pami nosa mo˝liwe staje si´ okreÊlenie rozleg∏o-
Êci procesu zapalnego równie˝ dzi´ki ocenie
wielkoÊci polipów w badaniu endoskopowym
jamy nosowej. Tabela 5 zawiera powszechnie
stosowany system klasyfikacyjny.
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RÓ˚NICOWANIE 
POLIPÓW NOSA

Polipy nosa sà najcz´Êciej wyst´pujàcà
zmianà guzowatà (ang. tumor) w jamach nosa.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e polipy nosa mogà
wspó∏istnieç z guzami o charakterze nowotwo-
rowym lub wrodzonym, utrudniajàc ich wykry-
cie, lub te˝ polipów nosa mo˝e nie byç wcale,
a guzy nowotworowe lub wrodzone sà jedynie
do nich podobne makroskopowo. Dlatego
wszystkie zmiany polipowate wyst´pujàce tylko
po jednej stronie jamy nosowej wymagajà szcze-
gó∏owej diagnostyki. Z tego samego powodu
wszystkie usuni´te z jamy nosa twory polipo-
wate, nawet te wyst´pujàce obustronnie, nale˝y
wys∏aç do badania histopatologicznego. Jedno-
stronne polipy nosa, które wspó∏istniejà z guzem
nowotworowym, okreÊla si´ czasem jako „polipy
sygnalne”. U dzieci diagnostyka zmian polipo-
watych w nosie powinna si´ zawsze rozpoczàç
od badaƒ obrazowych, najlepiej jednoczesnej
tomografii komputerowej (TK) i rezonansu ma-
gnetycznego (ang. magnetic resonance imaging,
MRI). W pierwszej kolejnoÊci, jeszcze przed po-
braniem wycinków lub usuni´ciem ca∏ej zmiany,
nale˝y wykluczyç ubytek Êciany kostnej pod-
stawy czaszki i obecnoÊç w jamie nosa przepu-
kliny oponowo-mózgowej (Bernstein 1997,
Stammberger 1997).

W tabeli 3 przedstawiono rozpoznania ró˝-
nicowe polipów nosa u dzieci. Tabela 6 zawiera
zestawienie diagnostyki ró˝nicowej polipów no-
sa u doros∏ych. 

LECZENIE PRZEWLEK¸YCH ZAPALE¡ 
ZATOK PRZYNOSOWYCH 

Z POLIPAMI NOSA
Wspó∏czeÊnie uwa˝a si´, ̋ e wszystkie posta-

cie przewlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych,
w tym równie˝ z polipami nosa, powinno si´
wst´pnie leczyç farmakologicznie i dopiero w
przypadku braku powodzenia farmakoterapii
chorych nale˝y kwalifikowaç do leczenia opera-
cyjnego (EPOS 2005, 2007, Ragab i wsp. 2004).

Ze wzgl´du na ró˝nà patogenez´ przewle-
k∏ych zapaleƒ zatok przynosowych z eozynofilowy-
mi i neutrofilowymi polipami nosa, nale˝y liczyç
si´ z ró˝nym przebiegiem choroby i ró˝nà odpo-
wiedzià na leczenie, a tak˝e innym rokowaniem. 

Leczenie farmakologiczne przewlek∏ego za-
palenia zatok przynosowych z polipami nosa jest

nakierowane na ograniczenie procesu zapalne-
go, który stanowi przyczyn´ obserwowanych
zmian. Leczenie glikokortykosteroidami (GKS)
miejscowymi wspó∏czeÊnie zaleca si´ we
wszystkich postaciach przewlek∏ych zapaleƒ
zatok przynosowych z polipami nosa (EPOS
2005, 2007). Glikokortykosteroidy sà jak dotàd
najskuteczniejszymi lekami, powodujàcymi
hamowanie zapalenia na ró˝nych jego etapach.
Przede wszystkim wywierajà efekt redukujàcy
zapalenie eozynofilowe, zatem bezsprzecznie
sà wskazane w leczeniu eozynofilowych postaci
polipów nosa (Badia i Lund 2001, Mygind i wsp.
2000). Jednak GKS wywierajà tak˝e efekt hamu-
jàcy na akumulacj´ neutrofilów w ognisku zapal-
nym, a tak˝e dzi´ki antagonistycznemu wp∏y-
wowi na enzym fosfolipaz´ A2, uwalniajàcy kwas
arachidonowy z fosfolipidów b∏on komórkowych,
redukujà produkcj´ syntetyzowanych de novo
mediatorów zapalnych – zarówno PG, jak i LT.
Mediatory te powstajà nie tylko w eozynofilach,
ale te˝ w innych komórkach zapalnych (np. ma-
stocytach) oraz strukturalnych (np. komórkach
nab∏onka), które uczestniczà w rozwoju neutro-
filowych polipów nosa. Dzia∏anie GKS obejmuje
równie˝ zmniejszenie przepuszczalnoÊci naczyƒ
krwionoÊnych i produkcji Êluzu przez gruczo∏y
b∏ony Êluzowej. Klinicznie efekt dzia∏ania leków
objawia si´ zmniejszeniem przekrwienia i obrz´-
ku b∏ony Êluzowej, a tak˝e ograniczeniem iloÊci
wydzieliny zapalnej w ró˝nych rodzajach nie-
˝ytów nosa i zapaleniach zatok przynosowych,
w tym – w postaciach przewlek∏ych zapaleƒ
zatok z polipami nosa (ARIA 2002, Assanasen
i Naclerio 2001, Calderón i wsp. 1997, Clerico
2001, Stammberger 1997). Obserwowano nawet
korzystny wp∏yw leczenia GKS chorych z prze-
wlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych z
„klasycznymi” neutrofilowymi polipami nosa
w przebiegu mukowiscydozy, co nale˝y przypisaç
z∏o˝onemu, wielopunktowemu dzia∏aniu prze-
ciwzapalnemu GKS. Sugerowano korzystny
wp∏yw GKS na zmniejszenie obrz´ku b∏ony
Êluzowej, a tak˝e ograniczenie nadprodukcji
PG (Deane i Schartz 1997, EPOS 2005, 2007,
Roca-Ferrer i wsp. 2006).

W przypadku przewlek∏ych zapaleƒ zatok
przynosowych z polipami nosa, zarówno eozyno-
filowymi, jak i neutrofilowymi, leczenie antybio-
tykami tak˝e mo˝e byç uzasadnione, chocia˝
niektóre dost´pne opracowania podwa˝ajà rol´
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tej terapii (Bachert i wsp. 2003, EPOS 2005,
2007, Meltzer i wsp. 2004). Wydaje si´, ˝e
zw∏aszcza w neutrofilowych polipach nosa,
a tak˝e w bakteryjnych zaostrzeniach przewle-
k∏ych zapaleƒ zatok przynosowych z eozynofilo-
wymi polipami nosa pewne znaczenie mo˝e
mieç wp∏yw zaka˝enia bakteryjnego na przebieg
choroby. Dlatego w tych przypadkach uzasadnione
jest po∏àczenie antybiotykoterapii celowanej
z krótkim kursem steroidoterapii doustnej jako
radykalne leczenie zachowawcze przewlek∏ego
zapalenia zatok przynosowych. Leczenie takie
wydaje si´ równie˝ godne polecenia w przypad-
kach „klasycznych” eozynofilowych polipów nosa,
w patogenezie których istotà problemu mo˝e
byç nie zaka˝enie, lecz kolonizacja bakteryjna.
Celem antybiotykoterapii w leczeniu przewle-
k∏ych zapaleƒ zatok przynosowych nie jest bo-
wiem eradykacja zaka˝enia, lecz zmniejszenie

iloÊci infekujàcych patogenów lub ograniczenie
roli kolonizujàcej flory bakteryjnej (Clerico
2001, Winther i Gwaltney 2001). Radykalne
leczenie zachowawcze przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych z polipami nosa powinno
poprzedzaç decyzj´ o wskazaniach do leczenia
operacyjnego, a tak˝e przygotowywaç chorego
do operacji (Assanasen i Naclerio 2001, Kennedy
2001a, Ragab i wsp. 2004). 

Leczenie zachowawcze przewlek∏ego zapa-
lenia zatok przynosowych z polipami nosa
(zw∏aszcza na tle zapalenia eozynofilowego)
wymaga d∏ugotrwa∏ej terapii przeciwzapalnej
(Bolger i Kennedy 2001, Kennedy 2001b, Palmer
i Kennedy 2003, Ragab i wsp. 2004). Wed∏ug
niektórych publikacji d∏ugotrwa∏e leczenie za-
chowawcze przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych z eozynofilowymi polipami nosa
jest bezwzgl´dnym warunkiem dla uzyskania

Tabela 6. Rozpoznanie ró˝nicowe polipów nosa u doros∏ych (wg Bernsteina 1997)

Zmiany ∏agodne
Anatomiczne Powietrzna ma∏˝owina nosowa Êrodkowa (concha bullosa)

Nowotwory nab∏onkowe Brodawczak odwrócony, grzybiasty, cylindryczny
Gruczolak wielopostaciowy drobnych gruczo∏ów Êluzowych

Nowotwory nienab∏onkowe Oponiak, nerwiak os∏onkowy, nerwiakow∏ókniak, naczyniak,
naczyniakow∏ókniak, w∏ókniak kostniejàcy, mi´Êniak g∏adkokomórkowy

Ziarniniaki zapalne ZiarniniakowatoÊç Wegenera
Sarkoidoza
Choroba Crohna

Zmiany z∏oÊliwe
Nowotwory nab∏onkowe Rak p∏askonab∏onkowy (carcinoma planoepitheliale)

Rak gruczo∏owy (adenocarcinoma)
Rak gruczo∏owo-torbielowaty (carcinoma adenoides cysticum)
Rak zrazikowo-komórkowy (acinic cell carcinoma)
Rak Êluzowo-naskórkowy (carcinoma mucoepidermale)
Nerwiak w´chowy (esthesioneuroblastoma, olfactory neuroblastoma)
Czerniak z∏oÊliwy (melanoma malignum)
Przerzuty raka jasnokomórkowego nerki, raków sutka i trzustki
Rak niezró˝nicowany

Nowotwory nienab∏onkowe Limforetikularne – ch∏oniaki z∏oÊliwe, szpiczak mnogi
Mi´Êniakomi´sak (rhabdomyosarcoma)
Chrz´stniakomi´sak (chondrosarcoma)
Guz Ewinga



16

Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
www.magazynor l .p l

zadowalajàcych wyników pooperacyjnych (Pal-
mer i Kennedy 2003, Zacharek i Krouse 2003). 

Szeroko poj´te leczenie przeciwzapalne
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych
z polipami nosa obejmuje tak˝e inne grupy leków
poza GKS, z których cz´Êç ju˝ od kilku lat stosuje
si´ w wielu oÊrodkach (np. leki antyleukotrienowe
i d∏ugotrwa∏e kuracje ma∏ymi dawkami makro-
lidów), zaÊ inne znajdujà si´ dopiero w fazie badaƒ
przedklinicznych (np. leki immunosupresyjne).
Do grupy leków o szeroko poj´tym efekcie prze-
ciwzapalnym w przewlek∏ym zapaleniu zatok
przynosowych zalicza si´ antybiotyki makroli-
dowe, leki antyleukotrienowe, leki immunomo-
dulujàce oraz immunosupresyjne, czyli wszystkie
te, które wp∏ywajà na poziom i aktywacj´ media-
torów oraz komórek zapalnych (Amrol i Murray
2005, Ercan i wsp. 2006, McCarty Statham i
Seiden 2005, Parnes 2003). 

Inne potencjalne metody terapeutyczne
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych
z polipami nosa, które majà zarówno zagorza-
∏ych zwolenników, jak i licznych przeciwników,
to terapia anty-IgE oraz miejscowe leczenie roz-
tworami leków przeciwgrzybiczych (amfoterycy-
na B), kapsaicyny, czy furosemidu (Bernstein
2005, EPOS 2005, 2007, Gosepath i Mann 2005,
Sasama i wsp. 2005, Singh i Bhalodiya 2005).

W przypadku braku zadowalajàcego i trwa-
∏ego efektu leczenia zachowawczego przewle-
k∏ego zapalenia zatok przynosowych z polipami
nosa, jak ma to miejsce w wi´kszoÊci przy-
padków zaawansowanych zmian polipowatych,
istniejà wskazania do przeprowadzenia leczenia
operacyjnego – mikrochirurgii wewnàtrznosowej
zatok przynosowych. Zasadà leczenia chirurgicz-
nego przewlek∏ego zapalenia zatok przynoso-
wych z polipami nosa powinno byç szerokie i
radykalne otwarcie przestrzeni zatok przyno-
sowych, tak aby stworzyç jednà wspólnà jam´
pooperacyjnà, co umo˝liwi wczesne rozpoznanie
odrostu polipów nosa i u∏atwi penetracj´ leków
stosowanych miejscowo. 

U chorych z zaburzeniami odpornoÊci, ze-
spo∏ami zaburzeƒ ruchomoÊci rz´sek nab∏onka
oddechowego lub mukowiscydozà leczenie

operacyjne i przeciwzapalne nale˝y uzupe∏niç
innymi Êrodkami farmakologicznymi, wspoma-
gajàcymi leczenie przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych z polipami nosa. 

Wyniki leczenia ró˝nych postaci przewle-
k∏ych zapaleƒ zatok przynosowych z polipami
nosa nie sà tak pomyÊlne jak w przypadku prze-
wlek∏ych zapaleƒ zatok bez polipów. Do czynni-
ków ryzyka uzyskania gorszych wyników lecze-
nia operacyjnego tych postaci choroby oprócz
obecnoÊci i zaawansowania samych polipów nosa
nale˝à tak˝e: alergia, astma oskrzelowa, nad-
wra˝liwoÊç na NLPZ, przebyte wczeÊniej leczenie
operacyjne, palenie tytoniu oraz, jak wykazano
niedawno, obecnoÊç na b∏onie Êluzowej zatok
przynosowych biofilmów bakteryjnych. Mimo ˝e
alergia sama w sobie nie predysponuje do rozwoju
polipów nosa, jednak obecnoÊç u chorego z prze-
wlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych cech
atopii stanowi czynnik ryzyka ci´˝szego przebiegu
zapalenia zatok, cz´stszych zaostrzeƒ choroby
oraz cz´stszych nawrotów polipów nosa po le-
czeniu. Równie˝ wspó∏istnienie u chorego
z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych
z polipami nosa chorób uk∏adowych, takich jak
mukowiscydoza czy wrodzone zespo∏y zaburzeƒ
ruchomoÊci rz´sek nab∏onka oddechowego oraz
zaburzeƒ odpornoÊci, pogarsza wynik leczenia
operacyjnego (Bendouah i wsp. 2006, Cullen
i Bolger 2001, Deal i Kountakis 2004, Kennedy
1992, Kirtsreesakul i Atchariyasathian 2006,
Lawson 1991, Senior i wsp. 1998, Watelet i wsp.
2004, Wynn i Har-El 2004).

Leczenie przewlek∏ego zapalenia zatok przy-
nosowych z polipami nosa najcz´Êciej wymaga
zastosowania terapii z∏o˝onej – farmakologicz-
nej i chirurgicznej, a i tak niejednokrotnie bywa
zakoƒczone wynikiem niesatysfakcjonujàcym
chorego i lekarza. Lepsze zrozumienie patogenezy
polipów nosa w przebiegu ró˝nych postaci prze-
wlek∏ych zapaleƒ zatok przynosowych byç mo˝e
poprawi skutecznoÊç leczenia tego z∏o˝onego
problemu rynologicznego. ●
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