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Drodzy Czytelnicy,

Rozpocz´te nowe pi´ciolecie Magazynu
ORL przynosi szereg zmian. Przede wszystkim
zmieni∏ si´ sponsor gazety. Aktualnie Magazyn
ukazuje si´ dzi´ki zrozumieniu idei i hojnoÊci
przez firm´ KRKA. Jest to ju˝ trzeci sponsor
i mam nadziej´, ˝e wspó∏praca trwaç b´dzie
kolejne lata. Zmieni∏ si´ równie˝ sposób dys-
trybucji Magazynu. Nie b´dà Paƒstwo otrzy-
mywaç ju˝ Magazynu przesy∏kà pocztowà,
albowiem zgodnie z ˝yczeniem sponsora
Magazyn b´dzie dostarczany bezpoÊrednio
Paƒstwu do miejsc pracy przez przedstawicieli
medycznych firmy Krka – regularnie raz
na kwarta∏. Nie ma ograniczeƒ w nak∏adzie,
tak wi´c ka˝dy z Paƒstwa mo˝e otrzymaç
pismo. Jedynym warunkiem jest zg∏oszenie
zainteresowania jego otrzymywaniem. Mogà
to Paƒstwo uczyniç, porozumiewajàc si´ z lo-
kalnym przedstawicielem medycznym firmy
Krka, mo˝na swoje zainteresowanie zg∏osiç
telefonicznie (tel. 022–573 75 99 w godzinach
8.00–16.00 w dni powszednie) lub drogà
elektronicznà (e-mail: poland@krka.biz). 
Wdzi´czny b´d´ za rozpowszechnienie ni-
niejszej informacji wÊród kolegów w Paƒstwa
miejscach pracy.

Up∏yn´∏a równie˝ kadencja Rady Nau-
kowej. Chcia∏bym bardzo serdecznie po-
dzi´kowaç kolegom: prof. M. Chmielikowi,
prof. E. Zawiszy, dr hab. J. Frubie i dr. hab.
K. Kochankowi za pi´cioletnià wspó∏prac´
przy redagowaniu Magazynu. Mam nadziej´,
˝e pozostaniecie Paƒstwo wiernymi naszymi
czytelnikami. Aktualny sk∏ad Rady Naukowej
zamieszczony jest obok.
Serdecznie pozdrawiam

Redaktor naczelny 

Warszawa, kwiecieƒ 2007 r.

– dodatek syllabus  rynologiczny  
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TWORZYLI  POLSKÑ
LARYNGOLOGI¢

Urodzi∏ si´ w Gàbinie, w powiecie gostyƒ-
skim, syn Aleksandra i Wiktorii z d. Lendzion.
Gimnazjum ukoƒczy∏ w P∏ocku w 1890 r. i podjà∏
studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Warszawskiego. B´dàc studentem IV roku wzià∏
udzia∏ w patriotycznej manifestacji ulicznej,
zorganizowanej 17.04.1894 r. w setnà rocznic´
Powstania KoÊciuszkowskiego Zosta∏ areszto-
wany, wi´ziony w Arsenale i skazany na 3-letnie
zes∏anie do pó∏nocnych guberni Rosji. Przed
wywiezieniem skorzysta∏ z zezwolenia na po˝e-
gnanie si´ z rodzinà i zbieg∏ do Krakowa. Tam
kontynuowa∏ studia na UJ i 20.07.1896 r. uzy-
ska∏ dyplom lekarza. Podczas studiów pracowa∏
w Zak∏adzie Fizjologii UJ u prof. N. Cybulskiego.
W 1896 r. podjà∏ prac´ w Klinice Chirurgicznej
UJ jako asystent prof. L. Rydygiera. W 1897 r.
wraz z profesorem przeniós∏ si´ do Kliniki Chi-
rurgicznej Uniwersytetu we Lwowie. W 1898 r.
wyjecha∏ na studia w dziedzinie otiatrii do Wied-
nia, gdzie pracowa∏ w klinikach otiatrycznych
profesorów: A. Pulitzera, V. Urbantschitscha i
O. Chiariego. W koƒcu 1899 r. powróci∏ do kli-
niki chirurgicznej i zajmowa∏ si´ wy∏àcznie
chirurgià ogólnà. Praca w klinice pozwoli∏a mu
gruntownie opanowaç technik´ operacyjnà po-
trzebnà do przysz∏ego zawodu otolaryngologa.
Dwumiesi´czne wakacje w 1900 r. poÊwi´ci∏
pracy w klinice otiatrycznej prof. J. Luca i w
poliklinice zaburzeƒ mowy dr. A. Gutzmanna
w Berlinie. Od 1900 do 1908 r. prowadzi∏ utwo-
rzone przy klinice ambulatorium chorób uszu,
nosa i gard∏a. W 1907 r. habilitowa∏ si´ na
podstawie pracy pt. „Badania doÊwiadczalne
nad wytrzyma∏oÊcià b∏ony b´benkowej” i jako
drugi w kraju uzyska∏ veniam legendi z otiatrii.
Minister OÊwiaty i Wychowania reskryptem
z 25.10.1907 r. zatwierdzi∏ akt habilitacyjny
na docenta prywatnego chorób uszu. Odtàd
wyk∏ada∏ studentom metody badania narzàdu

TEOFIL ZALEWSKI
(1872–1953)

s∏uchu oraz patologi´ i leczenie chorób uszu.
Podczas I wojny Êwiatowej s∏u˝y∏ w stopniu kapi-
tana w armii austriackiej i kie- rowa∏ oddzia∏ami
otolaryngologicznymi w szpitalach wojskowych
w Opawie, O∏omuƒcu i Lwowie. W 1917 r. otrzy-
ma∏ tytu∏ profesora nadzwyczajnego tytularnego.
Od listopada 1918 r. s∏u˝y∏ w Wojsku Polskim
i kierowa∏ oddzia∏em chirurgicznym dla postrza-
∏ów g∏owy i szyi w szpitalu wojskowym we Lwo-
wie. S∏u˝b´ zakoƒczy∏ 30.09.1921 r. w stopniu
pu∏kownika. 1.10.1919 r. otrzyma∏ nominacj´
na prof. nadzw. i kierownika Katedry i Kliniki
Otolaryngologii UJK we Lwowie. W 1923 r.
zosta∏ mianowany profesorem zwyczajnym.
W przydzielonym przez Ministerstwo Spraw
Wojskowych osobnym budynku po koszarach au-
striackich przy ul. Pijarów 6 utworzy∏ 16.05.1924 r.
klinik´ na 40 ∏ó˝ek, z 5 ∏ó˝kami dla dzieci, labo-
ratoriami i innymi gabinetami. 10.02.1927 r.
otworzy∏ przy klinice ambulatorium foniatrycz-
ne. W latach 1934–1935 urzàdzi∏ oddzia∏ dla
chorych na gruêlic´ górnych dróg oddechowych.
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W klinice stworzy∏ nowoczesne warunki pracy,
zaopatrzy∏ jà w najnowsze urzàdzenia, szkoli∏
odpowiednie si∏y naukowe i pomocnicze. Habili-
towa∏ trzech docentów: A. Dobrzaƒskiego
(1929), W. Jankowskiego (1939) i T. Ceypka
(1939), wyszkoli∏ 23 asystentów na dobrych spe-
cjalistów, doktoryzowa∏ kilku swoich asysten-
tów. Na polu pedagogicznym dba∏ o wysoki
poziom wykszta∏cenia studentów, wprowadzi∏
dla studentów obowiàzkowe çwiczenia z otola-
ryngologii. Od 1927 do 1928 r. by∏ dziekanem,
a w 1930 r. – prodziekanem Wydzia∏u Lekar-
skiego. W 1930 r. zosta∏ wybrany senatorem RP.
Podczas okupacji sowieckiej kierowa∏ klinikà
w Lwowskim Paƒstwowym Instytucie Medycz-
nym, a podczas okupacji niemieckiej by∏ kierow-
nikiem oddzia∏u ORL w szpitalu lwowskim. 

W paêdzierniku 1945 r. w ramach przesie-
dlenia przyby∏ do Wroc∏awia. 1.03.1946 r. zosta∏
mianowany kierownikiem Katedry i Kliniki Oto-
laryngologii Wydzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu
i Politechniki Wroc∏awskiej. W marcu 1946 r.
otworzy∏ ambulatorium otolaryngologiczne.
1.05.1946 r. – oddzia∏ laryngologiczny w Szpita-
lu oo. Bonifratrów na 50 ∏ó˝ek i prowadzi∏ go
razem z doc. W. Jankowskim. W grudniu 1948 r.
otworzy∏ klinik´ na 72 ∏ó˝ka, w tym 16 ∏ó˝ek dla
dzieci. Od 1948 r. prowadzi∏ wyk∏ady dla studen-
tów medycyny. Uruchomi∏ ambulatorium przy-
kliniczne dla m∏odzie˝y szkolnej i akademickiej
oraz oÊrodek badawczo-leczniczy chorób zawo-
dowych. Habilitowa∏ jeszcze jednego docenta,
S. Kossowskiego (1951) i wyszkoli∏ oko∏o 10 le-
karzy otolaryngologów. By∏ w Polsce jednym
z pionierów chirurgii ucha. Do zagadnieƒ nauko-
wych podchodzi∏ zawsze krytycznie, przyjmujàc
za pewnik naukowy to, co by∏o oparte na
doÊwiadczeniu lub dok∏adnej obserwacji klini-
cznej. Og∏osi∏ w piÊmiennictwie polskim i za-
granicznym 68 prac naukowych o kierunku
doÊwiadczalnym i klinicznym. Badania doÊwiad-
czalne opublikowa∏ w 8 pracach. Praca habilita-
cyjna by∏a jedynà wówczas pracà w piÊmiennic-
twie Êwiatowym, w której wyjaÊnia∏ mechanizm
powstawania poÊrednich p´kni´ç b∏ony b´ben-
kowej. W pracach klinicznych poda∏ nowe meto-
dy post´powania w operacji doszcz´tnej ucha,
otwierania komórek wyrostka sutkowatego
za pomocà wiert∏a przy rozci´ciu tchawicy,
modyfikacj´ plastycznego zamkni´cia ubytków
po operacji wyrostka sutkowatego i leczenia
operacyjnego torbieli szcz´ki górnej. Opracowa∏
i wprowadzi∏ do kliniki tzw. wskaênik Zalewskiego,
pomocny w rozpoznawaniu zapalenia wyrostka
sutkowatego i ustalaniu wskazaƒ do zabiegu
operacyjnego na wyrostku. Od 1926 r. prowadzi∏

badania nad twardzielà na terenie Ma∏opolski
Wschodniej. Prace o epidemiologii twardzieli
stanowià jedyne w piÊmiennictwie polskim
opracowania naukowe rejestrowanych przypad-
ków twardzieli. Kilka prac dotyczy∏o tematyki
spo∏eczno-lekarskiej i historycznej. Oceni∏ 8
podr´czników otolaryngologii. Prze∏o˝y∏ z j´zyka
niemieckiego ksià˝k´ H. Neumayera „Higie-
na nosa, gard∏a i krtani” (1909). 

Czynnie uczestniczy∏ w Zjazdach Lekarzy
i Przyrodników Polskich, we wszystkich zjazdach
otolaryngologów polskich i w wielu mi´dzy-

narodowych zjazdach otolaryngologicznych.
Na I Mi´dzynarodowym Zjeêdzie Otolaryngologów
w Kopenhadze w 1928 r. zosta∏ wybrany do utwo-
rzonego wówczas Komitetu Mi´dzynarodowego
do wszechstronnego opracowania zagadnienia
twardzieli.

W Tow. Lekarskim Lwowskim pe∏ni∏ funkcj´
skarbnika (1920–1922), wiceprezesa w 1923 r.
i prezesa (1924–1925) Nale˝a∏ do Tow. Otolaryn-
gologicznego Lwowskiego. W latach1923–1925
by∏ prezesem Polskiego Tow. Otolaryngologicz-
nego i od 1929 r. jego cz∏onkiem honorowym.
W 1923 r. utworzy∏ Sekcj´ Lwowskà Polskiego
Tow. Otolaryngologicznego i by∏ jej przewodni-
czàcym do 1939 r. Organizowa∏ VII, X i XII Zjazd
Otolaryngologów Polskich we Lwowie w 1931,
1934 i 1937 r. Przewodniczy∏ II powojennemu
Zjazdowi Otolaryngologów Polskich we Wroc∏a-
wiu w 1948 r. By∏ przewodniczàcym Oddzia∏u
Wroc∏awskiego Polskiego Towarzystwa Otolaryn-
gologicznego. W 1924 r. by∏ redaktorem naczel-
nym, a od 1925 r. cz∏onkiem komitetu redakcyj-
nego „Polskiego Przeglàdu Otolaryngologicznego”,
a od 1947 r. „Otolaryngologii Polskiej”. By∏ cz∏on-
kiem Tow. Lekarzy Galicyjskich i Tow. Lekarzy
Polskich by∏ej Galicji, cz∏onkiem Zwiàzku Lekarzy
PP i Madryckiego Tow. Otolaryngologicznego oraz
prezesem Zwiàzku Oficerów Rezerwy we Lwowie.

Otrzyma∏ odznaczenia: Krzy˝ Komandorski
Orderu Polonia Restituta (1937), Medal X-lecia
Odzyskania Niepodleg∏oÊci i dwukrotnie Z∏oty
Krzy˝ Zas∏ugi, po raz drugi za odbudow´ ˝ycia
naukowego na Ziemiach Odzyskanych.

Zmar∏ w wieku 81 lat. Pochowany zosta∏
na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 

dr med. Stanis∏aw Zab∏ocki

SPROSTOWANIE
Autorem biografi prof. A. Laskiewicza, opublikowanej
w Suplemencie IX (z czerwca 2006 r.), jest dr med. Stani-
s∏aw Zab∏ocki, a nie jak podano prof. Andrzej Kierzek. 
Obu Panów autorów przepraszam za pomy∏k´

prof. A. Krzeski



PRACA RECENZOWANA

W ostatnich latach zmniejszy∏a si´ liczba no-
woczesnych leków wprowadzanych do u˝ytku
w ciàgu roku. W 2003 r. leków innowacyjnych
by∏o mniej ni˝ 30% spoÊród wszystkich leków
wprowadzonych na rynek, a 70% stanowi∏y
nowe wersje leków ju˝ zarejestrowanych. Du˝y
wzrost kosztów wprowadzania nowego leku
powoduje, ˝e firmy farmaceutyczne redukujà
liczb´ projektów badawczych i koncentrujà si´
na wybranych. W tym samym roku 2003 bud˝et
zaanga˝owany w dzia∏alnoÊç badawczà koncer-
nów farmaceutycznych wyniós∏ 50 miliardów
dolarów – o 25% wi´cej ni˝ w roku 1998. Dodat-
kowy wp∏yw na spadek liczby leków innowacyj-
nych mia∏o zaostrzenie przepisów regulujàcych
bezpieczeƒstwo badaƒ. 

Nowe technologie mogà staç si´ istotnym
elementem badaƒ klinicznych nad nowym
lekiem. Mo˝liwe b´dzie nie tylko skrócenie
wst´pnej fazy badaƒ, ale prawdopodobnie rów-
nie˝ obni˝enie ich kosztów. 

Nadziej´ na popraw´ na polu badaƒ i wpro-
wadzania nowych leków wià˝e si´ z mo˝li-
woÊciami zastosowania nowoczesnych metod
naukowych wykorzystujàcych farmakogenomik´
i wysoko zaawansowane techniki przechowywa-
nia i analizy danych. 

Ka˝da nowa substancja musi byç oceniona
najpierw w badaniach przedklinicznych na zwie-
rz´tach, a nast´pnie w badaniach klinicznych
u ludzi. Wi´kszoÊç randomizowanych, kontro-
lowanych badaƒ klinicznych opiera si´ na
stosowaniu w jednej grupie pacjentów leku
testowanego, a w drugiej nieaktywnego placebo
lub komparatora, a nast´pnie obserwacji obu
grup przez okreÊlony czas. 

Standardowa metoda analizy danych pocho-
dzàcych z badania pozwala na ogólnà ocen´ bez-
pieczeƒstwa i skutecznoÊci danej substancji, ale
dzia∏ania niepo˝àdane wyst´pujàce w pojedyn-
czych przypadkach u pacjentów w okreÊlonej
sytuacji klinicznej mogà nie zostaç odnotowane.
Mo˝liwa jest równie˝ sytuacja odwrotna: je˝eli
u niewielkiego odsetka pacjentów stwierdza si´
znaczàcà popraw´ po zastosowaniu leku, standar-
dowa analiza mo˝e rozszerzyç korzyÊci na ca∏à

mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY42

MEDYCYNA  SPERSONALIZOWANA
– CZY NOWA ERA FARMAKOTERAPII?

Katedra i Zak∏ad Farmakologii DoÊwiadczalnej 
i Klinicznej AM w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Cz∏onkowski
ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 26/28, 00-927 Warszawa

PERSONALIZED MEDICINE NEW PHARMACO-
THERAPIE
In humans, there are about 30 000 genes that can be
expressed during the course of a human’s normal li-
fe cycle. The inappropriate expression of a gene or
set of genes may result in cancer, heart or blood ves-
sel disease, a behavioral change, or some other ad-
verse event. New technologies and tools have been
developed to understand the entire sequence of the
molecule that holds the genetic information. Func-
tional and structural genomics are considered emer-
ging technologies that will help the development of
personalized medicine.

(Mag. ORL, 2007, VI, 2, 42–44)

KEY WORDS:
personalized medicine pharmacotherapie

prof. dr hab. med. Bo˝ena Tarchalska-Kryƒska
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grup´ badanà, mimo ̋ e u niektórych jej uczestni-
ków lek nie daje ˝adnego efektu. 

W wielu przypadkach liczba uczestników ba-
daƒ klinicznych jest zbyt ma∏a, ˝eby wykazaç
rzadkie dzia∏ania niepo˝àdane, wyst´pujàce
u niewielkiego odsetka osób. Od lat dyskutuje si´
nad koniecznoÊcià znalezienia sposobu przewidy-
wania tych dzia∏aƒ, jeszcze przed zarejestrowa-
niem leku i wprowadzeniem go na rynek, aby
ochroniç si´ przed takimi „wpadkami”, jak np.
z preparatem Vioxx (rofekoksyb), który nie tylko
szkodzi∏, ale i du˝o kosztowa∏. 

Nowe technologie u∏atwià eliminacj´ pro-
duktu o potencjalnym dzia∏aniu niepo˝àdanym
du˝o wczeÊniej ni˝ by∏o to dotychczas mo˝liwe.
Metody farmakogenomiki mogà wskazaç, jak prze-
prowadziç badania kliniczne, aby dowieÊç sku-
tecznoÊci leku i zwi´kszyç bezpieczeƒstwo jego
stosowania, jednoczeÊnie zmniejszajàc koszty. 

Wspó∏czesna medycyna dà˝y do zrozumienia
mechanizmów biologicznych powodujàcych cho-
roby. Przyk∏adem sà d∏ugoletnie badania nad
sekwencjà ludzkiego genomu, który determinuje
fenotyp organizmu oraz sk∏onnoÊci do rozwoju
chorób. Wszystko to pozwoli na lepszà identyfi-
kacj´ celów terapii lekami.

Gen jest jednostkà lub fragmentem DNA,
który zawiera informacje na temat okreÊlonych
bia∏ek, odpowiadajàcych za prawid∏owe funkcjo-
nowanie ka˝dej komórki organizmu. Ca∏e DNA –
zwane genomem – zawiera ogromnà liczb´ ge-
nów i koduje informacje pozwalajàce na powsta-
nie z pojedynczej komórki wielokomórkowego
organizmu, sk∏adajàcego si´ z wyspecjalizowa-
nych tkanek i organów. 

U cz∏owieka w trakcie jego ˝ycia ulega eks-
presji oko∏o 30 tysi´cy genów. Czasem dochodzi
do nieprawid∏owej ekspresji genów z powodu
wrodzonego defektu genetycznego lub w wyniku
ekspozycji na czynniki chemiczne bàdê fizyczne.
Mo˝e to doprowadziç do rozwoju chorób nowo-
tworowych, metabolicznych, uk∏adu krà˝enia i
innych.

W ramach badaƒ nad ludzkim genomem roz-
win´∏o si´ wiele nowych dziedzin nauki, które
pozwalajà g∏´biej oceniaç dzia∏anie ludzkiego
organizmu. 

Genomika jest dziedzinà biologii moleku-
larnej, która zajmuje si´ poznaniem i analizà
genomu. W jej ramach wyró˝nia si´ genomik´
strukturalnà i genomik´ funkcjonalnà.

Genomika strukturalna bada struktur´ i
organizacj´ genomu, identyfikuje geny odpowie-
dzialne lub predysponujàce do okreÊlonej cho-
roby, a tak˝e decydujàce o okreÊlonej odpowiedzi
na leki.

Genomika funkcjonalna zajmuje si´ ba-
daniem funkcji poszczególnych elementów ge-
nomu oraz regulacji transkrypcji. Mo˝na anali-
zowaç ekspresj´ genów w warunkach prawid∏o-
wych i patologicznych, co stwarza mo˝liwoÊç
opracowania profilu ekspresji genów w okreÊlo-
nej sytuacji klinicznej.

Rozwój nowych technologii genomiki struk-
turalnej i funkcjonalnej jest podstawowym ele-
mentem tzw. medycyny spersonalizowanej
(ang. personalized medicine), która opiera si´
na indywidualnym podejÊciu do pacjenta. 

Najwi´kszym zarzutem stawianym medycy-
nie konwencjonalnej jest leczenie choroby, a nie
chorego. Dotàd mo˝liwoÊç leczenia spersonali-
zowanego g∏osi∏a wy∏àcznie homeopatia, gdzie
leki dostosowuje si´ indywidualnie do pacjenta.
I by∏ to koronny argument niemo˝noÊci wykony-
wania badaƒ leków homeopatycznych, poniewa˝
w tym samym schorzeniu dobierano ró˝ne leki,
indywidualnie do chorego. Po uzyskaniu indywi-
dualnego profilu genetycznego pacjenta mo˝li-
we b´dzie skuteczniejsze i bezpieczniejsze jego
leczenie.

Pojawi∏y si´ ju˝ pierwsze doniesienia na te-
mat wykorzystania nowej technologii medycyny
spersonalizowanej. Naukowcy z Medical College
of Georgia (USA) zaproponowali test pozwalajà-
cy na analiz´ wariancji dwóch g∏ównych genów
zaanga˝owanych w procesy metaboliczne oko∏o
25% wszystkich dost´pnych leków. Geny
CYP2D6 i CYP2C19 ulegajà ekspresji przede
wszystkim w wàtrobie. U oko∏o 10% ludzi docho-
dzi do bardzo szybkiej lub bardzo wolnej prze-
miany leków. Mo˝e to znaczàco zmieniaç klirens
leków metabolizowanych przez te izoenzymy
cytochromu P-450, powodujàc brak skuteczno-
Êci leków w przypadku szybszej przemiany lub
nasilone dzia∏ania niepo˝àdane w przypadku
przemiany zwolnionej.

Nowa technologia umo˝liwia szybkà ocen´
profilu metabolizmu pacjenta na podstawie
próbki krwi i dobranie indywidualnej dawki
leku. Test zostanie zaaprobowany przez Amery-
kaƒskà Agencj´ ds. ̊ ywnoÊci i Leków (FDA) i b´-
dzie wykorzystany do optymalizacji dawkowania
leków psychiatrycznych. 

W ramach badaƒ nad genomem rozwin´∏a
si´ równie˝ proteomika, na którà sk∏ada si´ pro-
teomika strukturalna, funkcjonalna i ekspresyj-
na. Proteomika strukturalna analizuje struktur´
bia∏ka, pokazuje miejsce ∏àczenia leku z bia∏kami
i sposób wzajemnej interakcji pomi´dzy bia∏-
kami. Proteomika funkcjonalna pomaga ustaliç
funkcj´ bia∏ek i pokazuje sposoby ich ∏àczenia
w wi´ksze kompleksy, bada interakcje i ich
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charakter. Proteomika ekspresyjna natomiast
zajmuje si´ analizà ekspresji bia∏ek, pozwala
na identyfikacj´ bia∏ek, mo˝e byç przydatna
w diagnostyce lub terapii celowanej. 

Trzecià nowà dziedzinà jest metabolomika.
Zajmuje si´ analizà metabolitów, jeÊli modyfi-
kacja dotyczy genów.

Równoleg∏e badania nad tysiàcami genów
stworzy∏y koniecznoÊç rozwoju bioinformatyki.
W ramach tej dziedziny analizuje si´ ogromne
iloÊci uzyskanych informacji biologicznych oraz
wizualizuje je w formie umo˝liwiajàcej ich inter-
pretacj´ przez badaczy. Pozwala równie˝ na two-
rzenie baz danych, które mogà byç udost´pnione
obecnie i w przysz∏oÊci szerokiemu gronu. 

Powsta∏a równie˝ toksykogenomika, czyli
po∏àczenie genomiki, proteomiki i bioinformaty-
ki w celu zrozumienia zagadnieƒ zwiàzanych
z toksykologià, oceniajàcà profile dzia∏ania zna-
nych i potencjalnych substancji toksycznych.

Medycyna ju˝ nied∏ugo odpowie na pytania:
dlaczego tylko niektórzy chorujà, dlaczego ró˝-
nie chorujemy na t´ samà chorob´, dlaczego naj-
bardziej skuteczne leki u niektórych pacjentów
nie sà tak efektywne, jak si´ spodziewamy, dla
innych zaÊ sà zbyt toksyczne? Mo˝liwe stanie
si´ indywidualne dobieranie dawkowania leków.
Rozpoczynamy nowy etap medycyny, który
nazywa si´ medycyna spersonalizowana.  ●

Opracowano na podstawie artyku∏u: 
D.A. Casciano: Paving the way for safer, 

more effective drugs, food, and medical products.
FDA Consumer Magazine, 

Novemer-December 2005. 

Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
www.magazynorl.pl

INTERNATIONAL  WORKSHOP
PROGRESS IN RHINOLOGY

MEET THE MASTERS

Warszawa, 30 listopada – 2 grudnia 2007

ORGANIZATORZY:

● Klinika Otolarygologii AM w Warszawie

● Sekcja Rynologii Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów 
– Chirurgów G∏owy i Szyi

KIEROWNIK NAUKOWY I ORGANIZACYJNY:
– prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

UDZIA¸ ZAPOWIEDZIELI:

– prof. Gilbert J. Nolst Trenité (Holandia)

– dr Oren Friedman (USA)

– dr John F. Pallanch (USA)

– dr James N. Palmer (USA)

– dr Daniel Simmen (Szwajcaria)

– dr Tadeusz Rohozinski (Kanada)

WST¢PNY PROGRAM:
● Alergologia dla laryngologów

– moderator: prof. dr hab. J. Kruszewski (Warszawa)

● Ostre zapalenie zatok przynosowych
– moderator: prof. dr hab. A. Radzikowski (Warszawa)

● Dziecko „wiecznie zasmarkane”
– moderator: prof. dr hab. M. Kulus (Warszawa)

● Moi „rynologiczni” doktoranci
– moderator: prof. dr hab. A. Krzeski (Warszawa)

● Patologia zatoki szcz´kowej
– moderator: prof. dr hab. Cz. Stankiewicz (Gdaƒsk)

● Chrapanie – leczyç czy izolowaç? 
– moderator: dr med. J. Balcerzak (Warszawa) 

● RozmaitoÊci rynologiczne
– moderator: prof. dr hab. St. Bieƒ (Kielce)
– moderator: prof. dr hab. W. Golusiƒski (Poznaƒ)

● TEMATY WOLNE
– sekretarz: dr med. Z. Âwierczyƒski (Bielsko-Bia∏a)

● WALNE ZEBRANIE SEKCJI RYNOLOGII 
PTORL-CHGiS

● WIECZÓR PE¸EN NIESPODZIANEK

AKTUALNE INFORMACJE
www.magazynorl.pl

IV KRAJOWE  FORUM

RYNOLOGICZNE



www.magazynorl.pl 45

ZNACZENIE  KLINICZNE
LEUKOTRIENÓW 

W  NIE˚YTACH  NOSA 
dr med. Monika Âwierczyƒska1, prof. dr hab. med. Bo˝ena Tarchalska-Kryƒska2

THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF CYSTEINYL
LEUKOTRIENES
A growing body of evidence supports the conclusion
that cysteinyl leukotrienes are potent upper airway
inflammatory mediators. An overproduction of leu-
kotrienes is crucial for aspirin-induced rhinitis and
important for allergic rhinitis, whereas elucidation
of its role in other types of rhinitis is still a matter of
debate. In recent years, antileukotrienes were
suggested as therapeutic option in the therapy of
rhinitis. We herein discuss alterations of leuko-
trienes in distinct types of rhinitis and the potential
role of antileukotrienes in their management.

(Mag. ORL, 2007, VI, 2, 45–50)

KEY WORDS: 
cysteinyl leukotrienes, rhinitis

Do najistotniejszych mediatorów zapalenia
b∏ony Êluzowej nosa i oskrzeli zalicza si´ leuko-
trieny cysteinylowe (cys-LTs) – pochodne kwasu
arachidonowego (ryc.1). Istotnà rol´ tych eiko-
zanoidów wykazano w alergicznym i niealergicz-
nym nie˝ycie nosa, polipach nosa oraz w astmie
atopowej, nieatopowej, wysi∏kowej i aspiry-
nowej (Mygind i Dahl 2000, Howarth 2000,
Bousquet i in. 2001, Peters-Golden i Henderson
2005, EAACI 2005, Currie i in. 2005, Dahlen
2006).

W opublikowanym w 2001 r. dokumencie pt.
„Alergiczny nie˝yt nosa i jego wp∏yw na astm´
oskrzelowà” (Allergic rhinitis and its impact on
astma, ARIA) nie sprecyzowano jasno znaczenia
leków antyleukotrienowych w terapii nie˝ytu nosa
(Bousquet i in. 2001). Od tamtej pory przeprowa-
dzono natomiast wiele badaƒ nad udzia∏em leuko-
trienów w patogenezie poszczególnych typów
nie˝ytu nosa oraz nad skutkami terapii lekami
antyleukotrienowymi w tej jednostce chorobowej.
W 2006 r. na podstawie przeglàdu piÊmiennictwa
dokonano aktualizacji znaczenia leków antyleuko-
trienowych w terapii alergicznego nie˝ytu nosa
ARII (Bousquet i in. 2006).

Szlaki lipooksygenazy
Istniejà dwie g∏ówne drogi metabolizmu

kwasu arachidonowego po uwolnieniu z fosfoli-
pidów b∏ony komórkowej przez fosfolipaz´ A2.
Pierwsza to peroksydacja enzymatyczna, umo˝-
liwiajàca powstanie eikozanoidów dzi´ki dzia∏a-
niu cyklooksygenaz (COX), lipoksygenaz (LO)
(ryc. 1) i enzymów grupy cytochromu P-450.
Druga droga polega na peroksydacji nieenzyma-
tycznej, zwiàzanej z dzia∏aniem wolnych rodni-
ków, w wyniku której powstajà izoeikozanoidy
(Peters-Golden i Henderson 2005).

Wyró˝nia si´ trzy g∏ówne izoformy lipooksy-
genazy: 5-LO, 12-LO i 15-LO. Dzi´ki aktywnoÊci
5-LO kwas arachidonowy podlega przemianom
do leukotrienów. ObecnoÊç 5-LO wykryto w neu-
trofilach, eozynofilach, monocytach, makrofagach,

1Klinika Pulmonologii II Katedry 
Chorób Wewn´trznych Collegium Medicum UJ
Kierownik Kliniki: 
prof. dr hab. Ewa Ni˝ankowska-Mogilnicka
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Andrzej Szczeklik
ul. Skawiƒska 8, 31-066 Kraków

2Katedra i Zak∏ad Farmakologii DoÊwiadczalnej 
i Klinicznej AM w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Cz∏onkowski
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komórkach tucznych i bazofilach. Leukotrieny
powstajàce przez przy∏àczenie glutationu noszà
nazw´ leukotrienów cysteinylowych (cys-LTs). 

Leukotrieny dzia∏ajà poprzez swoiste recep-
tory (Peters-Golden i Henderson 2005): LTB4
∏àczy si´ z receptorem B-LT1 zlokalizowanym
na leukocytach oraz z niedawno odkrytym
B-LT2. Receptorami cys-LTs sà: cys-LT1, umiej-
scowiony w mi´Êniach g∏adkich dróg oddecho-
wych i komórkach Êródb∏onka naczyniowego,
oraz cys-LT2, obecny m. in. w ˝y∏ach p∏ucnych. 

Wp∏yw leukotrienów na uk∏ad oddechowy
Leukotrieny cysteinylowe majà istotny

wp∏yw na przebieg zapalenia w górnych i dol-
nych drogach oddechowych, co udowodniono
w licznych badaniach na zwierz´tach oraz z wy-
korzystaniem donosowych prób prowokacyjnych
z alergenem czy te˝ cys-LTs (tab. 1) (Howarth
2000, Mygind i Dahl 2000).

Badania te wykaza∏y, ˝e cys-LTs powodujà
wzrost przepuszczalnoÊci naczyƒ i wydzielania
Êluzu, co skutkuje obrz´kiem b∏ony Êluzowej
dróg oddechowych i zatkaniem nosa (Howarth
2000). Leukotrien D4 (LTD4) 5000-krotnie sil-
niej od histaminy indukuje zwi´kszenie oporu
dla przep∏ywu powietrza w nozdrzach, a zatka-
nie nosa wywo∏ane jego donosowym podaniem
trwa d∏u˝ej (Okuda i in. 1988). Nie stwierdzono
natomiast, by zwiàzki te powodowa∏y kichanie
i Êwiàd nosa (Okuda i in. 1988). Ustalono, ˝e
cys-LTs mogà nasilaç chemotaksj´ komórek
zapalnych, przede wszystkim eozynofili, co byç
mo˝e ma pewne znaczenie w rozwoju polipów
nosa (Bousquet i in. 2001, EAACI 2005). Ostat-
nie interesujàce wyniki badaƒ wskazujà, ˝e leu-
kotrieny mogà odgrywaç istotnà rol´ w obronie
drzewa oskrzelowego przed zaka˝eniami (Gul-
den i in. 2005).

Leki antyleukotrienowe hamujà syntez´
cys-LTs przez zablokowanie 5-lipooksygenazy
(zileuton) bàdê receptorów cys-LT1 (zafirlukast,
montelukast, pranlukast) (Currie i in. 2005). Le-
ki te znalaz∏y zastosowanie poczàtkowo przede
wszystkim w terapii astmy oskrzelowej. Jak do-
tàd najwi´cej danych dotyczàcych zaburzeƒ me-
tabolizmu leukotrienów oraz skutecznoÊci tera-
pii skierowanej przeciwko tym eikozanoidom
zgromadzono dla nie˝ytu w przebiegu nadwra˝-
liwoÊci na aspiryn´ i alergicznego nie˝ytu nosa.

Leukotrieny w nie˝ycie 
z nadwra˝liwoÊcià na aspiryn´

Nadwra˝liwoÊç na aspiryn´ i inne niestero-
idowe leki przeciwzapalne (NLPZ) jest rozpozna-
wana rzadko. A przecie˝ nale˝y o niej pami´taç,
zw∏aszcza u chorych na nie˝yt nosa i zatok
o ci´˝kim, przewlek∏ym przebiegu, wik∏ajàcym
si´ nasilonà polipowatoÊcià nosa i zatok. Niektó-
rzy autorzy sugerujà, ˝e ok. 40% chorych na
polipy nosa jest nadwra˝liwych na aspiryn´
(Sampson 1999). Istotnà cechà przewlek∏ego
zapalenia nosa i zatok w astmie aspirynowej
(ang. aspirin-induced asthma, AIA) sà obfite na-
cieki eozynofilowe b∏ony Êluzowej nosa i zwi´k-
szone wytwarzanie leukotrienów w ca∏ym drze-
wie oskrzelowym (Szczeklik i in. 2006). 

Mechanizmem przyczynowym w AIA jest
zahamowanie przez aspiryn´ i inne NLPZ
dzia∏ania cyklooksygenazy 1 (COX-1), co praw-
dopodobnie pociàga za sobà zmniejszenie syn-
tezy prostaglandyny E2 (PGE2) i odblokowanie
niekontrolowanego wytwarzania cys-LTs (Szcze-
klik i in. 2006). Typowà cechà AIA jest zwi´k-
szone wydzielanie cys-LTs w warunkach wyj-
Êciowych i po próbie prowokacyjnej z aspirynà,
co dotyczy równie˝ górnych dróg oddechowych. 

Nadmiernà ekspresj´ syntazy LTC4 wykazano
w eozynofilach dróg oddechowych (Cowburn i in.
1998). Swoisty dla chorych na AIA wydaje si´
polimorfizm genu syntazy LTC4 (Sanak i in. 1997)
oraz nasilona ekspresja receptorów cys-LT1
na leukocytach obecnych w b∏onie Êluzowej nosa
(Sousa i in. 2002). Chorzy reagujàcy na aspiryn´
objawami zarówno ze strony oskrzeli, jak i nosa
cechujà si´ wy˝szymi st´˝eniami LTE4 w moczu
w porównaniu z chorymi wykazujàcymi izolowane
objawy ze strony nosa (Âwierczyƒska i in. 2003).

Wysokie wyjÊciowe st´˝enie LTE4 w moczu
sugeruje rozpoznanie astmy aspirynowej. U ˝ad-
nego z chorych na astm´ bez nadwra˝liwoÊci
na aspiryn´ lub AIA, wykazujàcych jedynie izo-
lowanà reakcj´ ze strony nosa na aspiryn´, st´-
˝enie LTE4 nie przekracza∏o 1000 pg/ml kreat.
(Âwierczyƒska i in. 2004).

Fosfolipidy 
b∏ony komórkowej

Kwas arachidonowy

Kwas 5-hydroperoksyeikozatetraenowy

Inhibitory
5-lipoksygenazy

AntagoniÊci
receptora
cysteinylowego

5-lipoksygenaza

Fosfolipaza A2

Ryc. 1. G∏ówne szlaki metaboliczne kwasu arachidio-
nowego.
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Poznanie znaczenia zaburzeƒ metabolizmu
kwasu arachidonowego w patogenezie astmy
aspirynowej sprawi∏o, ˝e w leczeniu tego scho-
rzenia szczególne nadzieje wiàzano z terapià
lekami antyleukotrienowymi (Dahlen i in. 2006).
Pierwsze doniesienia mówi∏y o korzystnym
wp∏ywie zileutonu na ograniczenie objawów ze
strony nosa po podaniu aspiryny u chorych
na AIA (Israel i in. 1993). Inni autorzy donosili
o istotnym zmniejszeniu wydzielania cys-LTs
oraz tryptazy po podaniu aspiryny dzi´ki uprzed-
niej terapii zileutonem (Fischer i in. 1994). Wie-
looÊrodkowe badanie oceniajàce skutecznoÊç
zileutonu u 40 chorych na AIA wykaza∏o popra-
w´ kontroli astmy oraz zmniejszenie wycieku
z nosa, blokady nosa i popraw´ w´chu u cz´Êci
chorych (Dahlen i in.1998).

Otwarte badanie z zastosowaniem montelu-
kastu u chorych na AIA z polipami nosa wykaza-
∏o subiektywnà, nieistotnà statystycznie popra-
w´ u po∏owy chorych; zwi´kszenie przep∏ywów
nosowych nastàpi∏o jedynie u chorych tolerujà-
cych aspiryn´, a wartoÊci rynometrii akustycznej
i st´˝enia tlenku azotu nie zmieni∏y si´ istotnie
w ˝adnej z grup (Ragab i in. 2001). W innym ba-
daniu zastosowanie montelukastu zmniejszy∏o
objawy ze strony nosa i poprawi∏o jakoÊç ˝ycia
chorych (Paganin i in. 2003). W 2004 r. wykaza-
no, ˝e montelukast w pojedynczej dawce 10 mg
cz´Êciowo blokuje wystàpienie reakcji na dono-
sowà prób´ prowokacyjnà z aspirynà lizynowà
(Lee i in. 2004). Podobnie, Micheletto i in.
w 2005 r. zaobserwowali, ˝e czterotygodniowa
terapia montelukastem chorych na AIA zmniej-
szy∏a nasilenie odpowiedzi na donosowà prób´
prowokacyjnà z aspirynà, ocenionà za pomocà
rynomanometrii oraz eozynofilii i ECP we krwi
(Micheletto i in. 2005). 

Mniej danych jest dost´pnych na temat zna-
czenia zafirlukastu w leczeniu chorych na nie˝yt
nosa z nadwra˝liwoÊcià na aspiryn´. Badanie
przeprowadzone w 2002 r. w Polsce wykaza∏o
korzystny rezultat u chorych z polipami nosa
i nadwra˝liwoÊcià na aspiryn´ (Modrzyƒski i
in. 2002).

Leukotrieny w alergicznym nie˝ycie nosa
Patogeneza alergicznego nie˝ytu nosa jest

z∏o˝ona, a leukotrieny sà jedynie jednym z ogniw
∏aƒcucha mediatorów, które biorà udzia∏ w zapo-
czàtkowaniu i podtrzymaniu mediowanego IgE
zapalenia b∏ony Êluzowej nosa (Bousquet i in.
2001, Peters-Golden i Hendreson 2005). 

Zauwa˝ono, ˝e testy prowokacyjne z alerge-
nem lub histaminà powodujà korelujàcy z nasi-
leniem objawów klinicznych wzrost cys-LTs

w wydzielinie z nosa (Bousquet i in. 2001). Eozy-
nofile chorych na atopowy nie˝yt nosa wydziela-
jà wi´cej LTC4 w porównaniu z eozynofilami
osób zdrowych (Kohi i in. 1990). W sezonowych
zaostrzeniach alergicznego nie˝ytu nosa nast´-
puje wzrost ekspresji receptorów cys-LT1
na eozynofilach i komórkach tucznych (Figureoa
i in. 2003). 

Rola leków przeciwleukotrienowych w aler-
gicznym nie˝ycie nosa doczeka∏a si´ wi´kszej licz-
by opracowaƒ ni˝ w przypadku nie˝ytu w przebie-
gu nadwra˝liwoÊci na aspiryn´ (Wilson i in. 2004,
Peters-Golden i Henderson 2005). Wykazano
m.in., ˝e zileuton spowodowa∏ z∏agodzenie blo-
kady nosa i wydzielania LTB4 po prowokacji aler-
genem (Knapp 1990). Howarth i in. stwierdzili
po zastosowaniu zielutonu spadek oporu dla prze-
p∏ywu powietrza w nozdrzach i zmniejszenie iloÊci
wydzieliny po prowokacji alergenem py∏ków
(Howarth 1995). Udowodniono te˝, ˝e monotera-
pia montelukastem w porównaniu z placebo do-
prowadzi∏a do z∏agodzenia objawów ze strony
nosa oraz do poprawy jakoÊci ̋ ycia chorych (Phillip
i in. 2004). 

SkutecznoÊç montelukastu porównano tak-
˝e z lekiem przeciwhistaminowym. Stwierdzo-
no, ˝e po∏àczenie montelukastu z loratadynà
u 460 chorych na sezonowy alergiczny nie˝yt
nosa spowodowa∏o znamiennie wi´kszà popra-
w´ w zakresie objawów ze strony nosa oraz jako-
Êci ˝ycia w porównaniu z ka˝dym z tych leków
zastosowanych w monoterapii (Meltzer i in.
2000). Podobnego korzystnego dzia∏ania z∏o˝o-
nej terapii montelukastem i cetyryzynà dowiedli
badacze polscy i w∏oscy (Kurowski i in. 2004, Ci-
prandi i in. 2004). W 2006 r. korzystny wp∏yw
jednoczesnej terapii montelukastem wykazano
zarówno dla desloratadyny, jak i lewocetyryzyny
(Ciebiada i in. 2006).

Nie zawsze udawa∏o si´ zaobserwowaç
korzystne skutki terapii lekami antyleukotrieno-
wymi. Nayak i in. nie stwierdzili addycyjnego
skutku terapii lekami przeciwhistaminowymi
i antyleukotrienowymi (Nayak i in. 2002). Nie
zaobserwowano przewagi po∏àczenia montelu-
kastu z loratadynà nad feksofenadynà w sezono-
wym alergicznym nie˝ycie nosa (Wilson i in.
2002). W 2001 r. Wilson i in. donieÊli o prze-
wadze budezonidu nad montelukastem (Wilson
i in. 2001), a inni badacze opisali podobne obser-
wacje w odniesieniu do flutikazonu (Saengpa-
nich i in. 2003). Bardziej korzystne dzia∏anie
flutikazonu by∏o widoczne tak˝e w przypadku
skojarzenia montelukastu z loratadynà (Pullerits
i in. 2004), czy te˝ montelukastu z cetyryzynà
(Di Lorenzo i in. 2005).
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Tabela 1. Udzia∏ kluczowych leukotrienów w patogenezie zapalenia b∏ony drzewa oskrzelowego.

Eikozanoid Wp∏yw na naczynia Wp∏yw na mi´Ênie g∏adkie Wp∏yw na komórki i mediatory

LTB4 znaczenie w patogenezie chemotaksji, agregacji,
przewlek∏ego nie˝ytu oskrzeli, adhezji i aktywacji neutrofili 
mukowiscydozie syntezy IL-5 przez limfocyty T 

syntezy IL-6 przez monocyty

LTC4 skurczu Êciany naczyƒ skurczu (1000 razy silniej
od histaminy i PGF2

LTD4 przepuszczalnoÊci naczyƒ skurczu (szybciej od LTC4) chemotaksji eozynofili
wydzielania tachykinin

blokady nosa aktywacji bazofili i komórek 
(dzia∏anie silniejsze dendrytycznych
od histaminy)

LTE4 skurczu po inhalacji chemotaksji eozynofili
d∏ugotrwa∏y wzrost
nadreaktywnoÊci nieswoistej

Mniejszà uwag´ poÊwi´cono zafirlukastowi.
Wykazano popraw´ objawów ze strony nosa
dzi´ki zastosowaniu zafirlukastu w monoterapii
w porównaniu z placebo (Piatti i in. 2003), nato-
miast nie uda∏o si´ dowieÊç jego przewagi
nad beklometazonem (Pulleritis i in. 1999).

Doniesienia na temat pranlukastu pochodzà
g∏ównie z Japonii. W kilku badaniach udoku-
mentowano, ˝e tak˝e ten lek przeciwleukotre-
inowy ∏agodzi blokad´ nosa i wyciek z nosa
(Peters-Golden i Henderson 2005). Skutki jego
dzia∏ania sà lepsze ni˝ mekwitazyny (Numata
i in. 1999).

Podsumowaniem wyników wielu wspomnia-
nych badaƒ by∏a metaanaliza przeprowa-
dzona w 2004 r. przez Wilsona i in. (Wilson i in.
2004). Autorzy ci na podstawie wyników 11 ba-
daƒ wyciàgn´li wniosek, ˝e antagoniÊci recep-
tora leukotrienowego wywierajà skutek umiar-
kowanie lepszy w porównaniu z placebo i równy
lekom przeciwhistaminowym. JednoczeÊnie
zauwa˝yli, ˝e leki antyleukotrienowe s∏abiej ni˝
donosowe glikokortykosteroidy wp∏ywajà na
popraw´ objawów ze strony nosa i jakoÊci ˝ycia
chorych na sezonowy alergiczny nie˝yt nosa
(Wilson i in. 2004). W 2006 r. Rodrigo i Yanez
na podstawie 17 randomizowanych badaƒ rów-
nie˝ wykazali, ̋ e leki antyleukotrienowe cechujà
si´ porównywalnà skutecznoÊcià w zestawieniu
z lekami przeciwhistaminowymi i s∏abszym
efektem terapeutycznym w zestawieniu z dono-
sowymi glikokortykosteroidami (Rodrigo i Yanez
2006).

Leukotrieny w innych typach 
nie˝ytów nosa

DoÊwiadczeƒ dotyczàcych zaburzeƒ meta-
bolizmu leukotrienów i wykorzystania leków
przeciwleukotrienowych w innych ni˝ aspi-
rynowy i alergiczny typach nie˝ytów nosa jest
znacznie mniej ni˝ przedstawionych powy˝ej.
Doniesiono o reakcji mediowanej leukotrienami
w odpowiedzi na donosowà prób´ prowokacyjnà
suchym, zimnym powietrzem (Mohammadian
i in. 1999). Nie wykazano natomiast zmian st´-
˝eƒ cys-LTs u chorych na idiopatyczny nie˝yt
nosa, poddanych donosowej stymulacji kapsa-
icynà (Bloom i in. 1997).

Zespó∏ niealergicznego nie˝ytu b∏ony Êluzo-
wej nosa z eozynofilià (ang. non-allergic rhinitis
with eosinophilia syndrome, NARES) charakte-
ryzuje si´ ca∏orocznymi objawami ze strony
nosa, ujemnym wywiadem i wynikami badaƒ
dodatkowych w kierunku alergii oraz wysokim
odsetkiem eozynofili w b∏onie Êluzowej nosa
(Mullarkay i in. 1980). Wst´pne doniesienia do-
tyczàce polskich chorych na NARES wykazujà, ̋ e
wielu z nich cechuje si´ wyjÊciowym wysokim
poziomem LTE4 w moczu (Âwierczyƒska i in.
2002). W opublikowanym w 2004 r. badaniu
Shahab i in. oceniali poziom LTE4 w biopsjach
b∏ony Êluzowej nosa u nieleczonych chorych
na NARES (a tak˝e u chorych na alergiczny nie-
˝yt nosa). Autorzy wykazali ni˝sze poziomy tego
mediatora w grupie chorych w porównaniu
z grupà kontrolnà, a leczenie flutikazonem spo-
wodowa∏o istotny statystycznie wzrost poziomu
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3 grudnia 2006 r., w ostatnim dniu III Kra-
jowego Forum Rynologicznego, odby∏o si´ mi´-
dzynarodowe sympozjum pt: „Diagnostyka
i leczenie nowotworów skóry g∏owy i szyi”. 

Organizatorami sympozjum byli: Klinika
Otolaryngologii AM w Warszawie, Stowarzy-
szenie Rynologia Polska, Sekcja Rynologii
PTORL Chirurgów G∏owy i Szyi, Oddzia∏ Mazo-
wiecki PTORL oraz Polska Grupa Badaƒ Nowo-
tworów G∏owy i Szyi. Sympozjum odbywa∏o si´
pod auspicjami Europejskiej Akademii Chirur-
gii Plastycznej Twarzy.

Niezmiernie ciekawa tematyka zgromadzi∏a
spore grono zainteresowanych, a ˝ywa dyskusja
po wyk∏adach dowiod∏a trafnoÊci wyboru tematu.
Sympozjum zaszczycili swojà obecnoÊcià znako-
mici wyk∏adowcy, praktycy w zakresie leczenia
nowotworów skóry twarzy: prof. E. Haneke z Frei-
burga, prof. A. W∏odarkiewicz z AM w Gdaƒsku –
obaj sà dermochirurgami, oraz dr P. J. Lohuis z
Netherland Cancer Institute w Amsterdamie.

Problematyka wyk∏adów dotyczy∏a nowo-
tworów ∏agodnych i z∏oÊliwych skóry twarzy,
zasad leczenia chirurgicznego nowotworów
i przerzutów do w´z∏ów ch∏onnych oraz metod
leczenia zachowawczego. Osobna sesja by∏a po-
Êwi´cona nowotworom z∏oÊliwym skóry nosa,

a przede wszystkim sposobom rekonstrukcji
pooperacyjnych ubytków. Temat szeroki, obej-
mujàcy wiedz´ z zakresu onkologii – jak i co roz-
poznaç, chirurgii – w jaki sposób wyciàç zmian´,
aby zachowaç odpowiednio bezpieczny margi-
nes, oraz chirurgii plastycznej – jak zszyç lub
zrekonstruowaç ubytek tkanek, aby uzyskaç jak
najlepszy efekt kosmetyczny. Wiedz´ swà w spo-
sób skondensowany, kompetentny i poparty w∏a-
snym doÊwiadczeniem przedstawili zaproszeni
wyk∏adowcy. W dyskusji pada∏y pytania prak-
tyczne i nie pozostawa∏y bez odpowiedzi. Inte-
resujàcy wyk∏ad zaprezentowa∏ prof. S. Bieƒ;
poruszy∏ w nim problemy zwiàzane z leczeniem
operacyjnym raka skóry i rekonstrukcjà u osób
w wieku podesz∏ym, w∏àczajàc do dyskusji
uczestników.

Sympozjum mia∏o wymiar praktyczny i
znaczàcy dla chirurgów g∏owy i szyi, poniewa˝
coraz wi´cej chorych z nowotworami skóry zg∏a-
sza si´ w∏aÊnie do nich. Wymiana doÊwiadczeƒ
pomi´dzy przedstawicielami chirurgii dermato-
logicznej i chirurgii onkologicznej niewàtpliwie
wzbogaci∏a wiedz´ uczestników sympozjum. 

dr hab. med. Ewa Osuch-Wójcikiewicz

Warszawa, grudzieƒ 2006
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Po raz pierwszy w historii American Aca-
demy of Otolaryngology – Head and Neck
Surgery doroczny zjazd tej organizacji odby∏ si´
poza granicami USA, w Toronto, w Kanadzie.
Organizatorzy t∏umaczyli, ˝e Toronto ma opini´
najbezpieczniejszej metropolii wÊród miast
Ameryki Pó∏nocnej. Jest domem dla ponad 100
narodowoÊci. Z populacjà 4,7 miliona miesz-
kaƒców Toronto jest najwi´kszym miastem
w Kanadzie i piàtym co do wielkoÊci w Amery-
ce Pó∏nocnej. To miasto pi´kne, bezpieczne,
z licznymi zabytkami, centrami handlowymi
i restauracjami, a w dodatku le˝y w pobli˝u gra-
nicy z USA. Jego nazwa w j´zyku miejscowych
Indian znaczy „miejsce spotkaƒ”. Faktycznie,
miasto po∏o˝one nad brzegiem jeziora Ontario
poczàtkowo by∏o miejscem wymiany towarów,
a póêniej sta∏o si´ du˝ym portem Êródlàdowym,
po∏àczonym siecià kana∏ów z innymi Wielkimi
Jeziorami tego regionu.

Miejscem obrad Zjazdu AAO-HNS by∏o
Metropolitan Convention Center, ogromny
kompleks ró˝nej wielkoÊci sal, który przez 8,5
tys. uczestników konferencji zosta∏ zaj´ty tylko
cz´Êciowo. Salon wystawienniczy OTO EXPO
zgromadzi∏ prawie 300 producentów narz´dzi
laryngologicznych, leków i Êrodków parame-
dycznych.

Otwarcie obrad odby∏o si´ z udzia∏em ˝o∏-
nierzy Gwardii Kanadyjskiej, charakterystycznie
ubranych w czerwone mundury i szerokie kape-
lusze. Dokona∏ go przewodniczàcy AAO-HNS
na rok 2006 prof. Ron Connon. Wyk∏ad inaugu-
racyjny wyg∏osi∏ prof. John Conley i dotyczy∏ on
Medical Ethics. W sytuacji, kiedy szeroko poj´ty
przemys∏ medyczny zajmuje trzecià pozycj´
w dochodzie USA, zachowanie wobec pacjentów
uczciwych, zgodnych z etykà lekarskà standar-
dów post´powania jest sprawà niezmiernej wagi
– i o to apelowa∏ prof. Conley.

Codzienne sesje naukowe rozpoczyna∏y si´
ju˝ o 6.30 rano. Na t´ godzin´ zaprasza∏y firmy
farmaceutyczne, kuszàc uczestników nie tylko
atrakcyjnymi tematami, np. „Allergic Rhinitis:
What’s True about What’s New”, czy te˝ „Upda-
te on Allergic and Nonallergic Rhinitis”, ale

i wspania∏ymi Êniadaniami serwowanymi w luk-
susowych warunkach.

Ogromna liczba ciekawych sesji naukowych
stawia∏a uczestników konferencji w trudnej
sytuacji dokonywania wyboru mi´dzy sesjami
bardzo ciekawymi i niezmiernie ciekawymi.
I ciàgle pozostawa∏o uczucie niedosytu, ˝e coÊ
umkn´∏o uwadze, na czym powinno si´ t´ uwag´
skoncentrowaç. Chcia∏abym przekazaç kilka
informacji z ciekawszych, moim zdaniem, sesji.

Du˝a sesja by∏a poÊwi´cona zapaleniom
ucha zewn´trznego. Panel z∏o˝ony z pi´ciu pro-
fesorów, ∏àcznie z prof. R. Connonem, stara∏ si´
ustaliç konsensus dotyczàcy post´powania
w ostrym zapaleniu ucha zewn´trznego, zwa-
nym inaczej „uchem p∏ywaka” lub „zapaleniem
zwiàzanym z tropikiem”. Poniewa˝ ten typ zapa-
lenia dotyka rocznie 1 na 10 Amerykanów,
a koszty leczenia ocenia si´ na 7,5 mln dolarów,
ustalenie optymalnego sposobu post´powania
terapeutycznego jest niezmiernie istotne. Zgod-
nie z wypracowanym przez panel siedmiostop-
niowym schematem post´powania nale˝y
uwzgl´dniç stopieƒ nasilenia bólu ucha, terapi´
wst´pnà z zastosowaniem Êrodków odka˝a-
jàcych, terapi´ miejscowà z antybiotykiem,
stan b∏ony b´benkowej, ró˝nicowanie z innymi
typami zapalenia. Sprawie bólu towarzyszàcego
zapaleniu ucha zewn´trznego poÊwi´cono spe-
cjalnà uwag´, ustalono, ˝e to w∏aÊnie pacjent
powinien byç przewodnikiem lekarza po stopniu
nasilenia bólu i skutecznoÊci terapii. Warto
zwróciç uwag´, ˝e w siedmiopunktowym sche-
macie post´powania podanie antybiotyku ogól-
nie znajduje si´ na jednym z ostatnich miejsc.

Sàdzàc z przedstawionych w czasie kilku
sesji referatów, plakatów oraz kursów prowadzo-
nych w ramach sesji dodatkowych, coraz wi´cej
zwolenników znajduje terapia schorzeƒ ucha
wewn´trznego za pomocà leków podawanych
transtympanalnie. Dotyczy to zarówno leków
majàcych dzia∏anie otoprotekcyjne przy stoso-
waniu np. cisplatyny czy gentamycyny, jak i
terapii steroidami i lekami ototoksycznymi sto-
sowanymi np. w chorobie Ménire’a. Autorzy
takich referatów, jak: „Round Window Perfusion

Sprawozdanie z dorocznej Konferencji 
American Academy of Otolaryngology 

– Head and Neck Surgery
Toronto, 17–20 wrzeÊnia 2006 r.
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and Otoprotection against Cisplatin”, „Endo-
tymphatic Sac Shunt with Intratympanic Steroid
Injection”, czy te˝ „Intratympanic Steroids for
Treatment of Sudden Hearing Loss” lub „Trans-
tympanic Medicines: a Decade of Work and
Future Goals” i kilku innych podkreÊlali zalety
i dobre efekty terapii transtympanalnej. Gwoli
obiektywnego spojrzenia na ró˝ne doniesienia
w czasie konferencji trzeba tak˝e nadmieniç, ˝e
w czasie sesji „Sudden Sensorineural Hearing
Loss: State of the Art 2006” by∏y równie˝ g∏osy
krytyczne, negujàce dobre efekty takiej terapii.
Konkluzjà tej sesji by∏o stwierdzenie, ˝e mimo
narastajàcej w ciàgu ostatnich kilku dekad uwa-
gi, leczenie nag∏ej g∏uchoty jest ró˝ne, raczej
zwiàzane z lokalnà tradycjà ni˝ z pewnikami uza-
sadnionymi osiàgni´ciami naukowymi. Problem
leczenia nag∏ej g∏uchoty wymaga zatem dal-
szych wnikliwych badaƒ wielooÊrodkowych.

Kilka referatów dotyczy∏o roli biofilmów
bakteryjnych w niepoddajàcych si´ standar-
dowej terapii zapaleniach uszu, szczególnie
u dzieci. O ile znaczenie biofilmów w zapa-
leniach zatok wydaje si´ ju˝ uznanym faktem
(co znalaz∏o odbicie w kilku prezentowanych
pracach), o tyle w zapaleniach uszu jest sprawà
stosunkowo nowà i dlatego wartà odnotowania.

W sesji dotyczàcej guzów kàta ciekawa by∏a
prezentacja „Prophylactic Famvir Treatment for
Delayed Facial Paresis” przygotowana przez ze-
spó∏ z Los Angeles. Po przebadaniu prawie 200
pacjentów wyciàgni´to wniosek, ˝e tzw. póêne
niedow∏ady lub pora˝enia nerwu twarzowego
po usuni´ciu guza kàta mogà byç spowodowane
infekcjà wirusowà. Dotyczy to 12% chorych.  Po-
danie profilaktyczne Êrodków przeciwwiru-
sowych na 3 dni przed operacjà i 5 dni
po zmniejsza liczb´ tego typu powik∏aƒ o 25%.

Warte odnotowania jest równie˝ wzrasta-
jàce zainteresowanie problemem zaburzeƒ snu
u dzieci. Tematyce tej by∏a poÊwi´cona oddziel-
na sesja. Zacz´∏a si´ ona krótkim filmem nakr´-
conym w szkole ukrytà kamerà. W ∏awce szkol-
nej siedzia∏a dziewczynka, aktywnie bioràca
udzia∏ w lekcji, i ch∏opiec, któremu zamyka∏y si´
oczy, opada∏a g∏owa na klatk´ piersiowà; ˝eby
zmusiç si´ do uwagi od czasu do czasu dziecko
desperacko wali∏o si´ pi´Êcià w czo∏o. Tak wyglà-
da dziecko z zaburzeniami snu! Wed∏ug niektó-
rych doniesieƒ, nawet do 90% dzieci mo˝e mieç
obturacyjne bezdechy podczas snu, w wyniku
czego nie sà w stanie prawid∏owo funkcjonowaç
w ciàgu dnia. PodkreÊlano, ˝e metody diagno-
styczne stosowane u doros∏ych nie sprawdzajà
si´ u dzieci. Chrapanie wynikajàce z wzmo˝onej
opornoÊci górnych dróg u dzieci ma zupe∏nie

inny charakter ni˝ u doros∏ych i w zwiàzku z tym
mo˝e byç bagatelizowane przez otoczenie. OBPS
u dziecka powoduje bardzo powa˝ne konse-
kwencje w sensie funkcji behawioralnych i po-
znawczych oraz mo˝e powodowaç zaburzenia
metaboliczne rzutujàce na ca∏e ˝ycie.

Rol´ zabiegów chirurgicznych w leczeniu
zaburzeƒ snu analizowano w czasie sesji „The
Untold Truth about Sleep Surgery: Does it
Work?” Konkluzja brzmia∏a: tak, to dzia∏a, o ile
zastosujemy prawid∏owe kryteria kwalifikacji
do operacji.

Jedna z koƒcowych sesji by∏a poÊwi´co-
na mo˝liwoÊci zastosowania robotów w opera-
cjach otorynolaryngologicznych. Dotychczas robo-
ty sprawdzi∏y si´ w operacjach usuni´cia Êlinianek
pod˝uchwowych, znacznie skracajàc czas zabiegu,
dajàc niemal niewidocznà ran´ pooperacyjnà
i dzi´ki temu skracajàc czas leczenia. Jednak istot-
nym ograniczeniem w rozpowszechnianiu tego
typu post´powania jest cena aparatury, stanowià-
ca zapor´ nie tylko dla lekarzy z Europy Centralnej.

Program ka˝dej Konferencji AAO-HNS jest
tak skonstruowany, ˝e godziny popo∏udniowe sà
przeznaczone na kursy prowadzone przez naj-
lepszych specjalistów w wybranym temacie.
Kursy te sà p∏atne (40–60 dolarów za godzin´),
ale niektóre z nich cieszà si´ tak du˝ym powo-
dzeniem, ˝e rezerwacje sà dokonywane z pó∏-
rocznym wyprzedzeniem.

Jak na ka˝dej konferencji, wieczory s∏u˝y∏y
do odnawiania kontaktów towarzyskich, zawie-
rania nowych znajomoÊci lub kontynuowania
dyskusji na interesujàce tematy zawodowe.
Zawsze organizowa∏y je du˝e firmy farmaceu-
tyczne w salach wynajmowanych w najbardziej
renomowanych hotelach, a urozmaicone by∏y
nie tylko muzykà i wyst´pami artystów.

Nast´pny AAO-HNS Annual Meeting &
OTO EXPO odb´dzie si´ ju˝ na terenie USA,
w Waszyngtonie, w terminie 16–19 wrzeÊnia
2007 r. 

dr Irena Krzeska-Malinowska

Katedra i Klinika Otolaryngologii AM w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. K. Niemczyk

Warszawa, paêdziernik 2006
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ERS-Newsletter 2007

Congresses

Dear Colleagues;
I want to call your attention to two major Rhinologic congresses. One is the next Congress of the

European Rhinologic Society in yours Crete, Greece from June 15–19, 2008, combined with ISIAN.

A. Papavassiliou has chosen the magnificent Creta Maris Hotel and Congress Center in Hersonissos,

an excellent environment for our congress (information: www.ers2008isian.com).

Before, still in 2007, D. Passali invites to the 12th Congress of the International Rhinologic

Society  in Venice (Italy) from December 5–8, 2007. 

For further information see www.irspinocchio2007.org.

Courses under ERS-Auspices

– 19th International Course on Endoscopic Surgery of the Paranasal Sinuses, Ghent (B): 
August 22–25, 2007
Course Director: Prof. C. Bachert 
Fax: +32 /9-240 4993
Email: petra.vandewalle@ugent.be
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tego eikozanoidu zarówno w grupie NARES, jak
i u chorych na alergiczny nie˝yt nosa (Shahab
i in. 2004). 

Podsumowanie
Leukotrieny cysteinylowe wytwarzajà i pod-

trzymujà stan zapalny zarówno w dolnych, jak
i górnych drogach oddechowych. Zaburzenia ich
przemian sà kluczowe dla nadwra˝liwoÊci
na aspiryn´. Pe∏nià równie˝ wa˝nà, choç za-
pewne nie najwa˝niejszà, funkcj´ w alergii. Byç
mo˝e leukotrieny odpowiadajà za objawy tak˝e
innych nie˝ytów nosa. 

Odkrycie leków antyleukotrienowych wyda-
wa∏o si´ kolejnym wa˝nym etapem w udoskona-
laniu terapii nie˝ytu nosa. 

Aktualnie uwa˝a si´, i˝ dzia∏anie tych leków
w alergicznym nie˝ycie nosa jest porównywalne

z lekami przeciwhistaminowymi i s∏absze w ze-
stawieniu z glikokortykosteroidami donosowymi
(Bousquet i in. 2006).

Istotnà zaletà leków przeciwleukotrieno-
wych wydaje si´ zdolnoÊç skojarzonego dzia∏a-
nia na objawy nie˝ytu nosa i astmy oskrzelowej.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e glikokortykosteroidy nie
hamujà wydzielania cys-LTs. Nie bez znaczenia
jest tak˝e postaç doustna leków, sprzyjajàca
przestrzeganiu przez chorych zaleceƒ lekar-
skich. Byç mo˝e wy∏onienie okreÊlonych grup
chorych, np. obcià˝onych genetycznymi zabu-
rzeniami sprzyjajàcymi nadmiernemu wydziela-
niu cys-LTs czy wykazujàcych nadwra˝liwoÊç
na aspiryn´, pomo˝e w przysz∏oÊci okreÊliç pre-
cyzyjnie wskazania dla leków przeciwleukotrie-
nowych w terapii nie˝ytu nosa.  ●
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DIAGNOSTYKA  CYTOLOGICZNA
B¸ONY  ÂLUZOWEJ  NOSA

prof. dr hab. med. Bo˝ena Tarchalska-Kryƒska

B∏ona Êluzowa nosa jest najbardziej dost´p-
nà cz´Êcià dróg oddechowych. W ramach pod-
stawowego badania laryngologicznego w ryno-
skopii przedniej oceniamy: wielkoÊç ma∏˝owin
nosowych, ich obrz´k, polipowatoÊç, zanik lub
przerost, zabarwienie ma∏˝owin (barwa blada,
sina, ˝ywoczerwona) oraz wydzielin´ w przewo-
dach nosowych (Êluzowa, wodnista, ropna).
Na podstawie tej obserwacji w ˝adnym wypadku
nie mo˝na stawiaç rozpoznania.

Ocena morfologiczna b∏ony Êluzowej nosa
mo˝e byç przeprowadzona za pomocà badania:

1 – histologicznego materia∏u tkankowego
pobranego w czasie zabiegu operacyjnego, np.
polipów nosa,

2 – histologicznego wycinka b∏ony Êluzowej
(biopsja),

3 – cytologicznego wymazu z powierzchni
b∏ony Êluzowej (cytologia z∏uszczeniowa),

4 – cytologicznego pop∏uczyn z nosa,
5 – cytologicznego wydzieliny wydmucha-

nej na szkie∏ko mikroskopowe (Welch i Meltzer
1991).

Badanie histologiczne jest bardzo dok∏adnà
metodà topograficznà, oceniajàcà wyst´powanie
wszystkich komórek na ca∏ym przekroju b∏ony
Êluzowej. Jest to jednak metoda inwazyjna i dla-
tego nie mo˝e byç cz´sto stosowana w rutyno-
wej diagnostyce ambulatoryjnej. Takie mo˝liwo-
Êci stwarza natomiast ocena b∏ony Êluzowej nosa
metodà cytologii z∏uszczeniowej (Bryan i Bryan
1959, Gilain i in. 1992). 

Za ojca cytologii z∏uszczeniowej uwa˝a si´
Georgie Papanicolaou, który w 1928 r. opisa∏ no-
wà metod´ wykrywania raka narzàdów rodnych
u kobiet, polegajàcà na ocenie komórek pobra-
nych z wymazów z szyjki macicy. Ze wzgl´du
na du˝à skutecznoÊç i niski koszt metoda ta
zosta∏a w∏àczona w wielu krajach Europy do

Katedra i Zak∏ad Farmakologii DoÊwiadczalnej 
i Klinicznej AM w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Cz∏onkowski
ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 26/28, 00-927 Warszawa

EFFECT OF GLICOCORTICOSTEROIDS ON NASAL
CYTOLOGY
Nasal cytology is one of the diagnostic methods used
in upper respiratory tract diseases, but unlike the
biopsy is the noninvasive method, possible to per-
form in each age. Cytograms of healthy people sho-
uld consist mainly of epithelial cells – cylindrical, ci-
liated in the majority to nonciliated and the goblet.
The proportion between cylindrical and goblet cells
should be like 5:1.

(Mag. ORL, 2007, VI, 2, 51–54)
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narodowych programów profilaktyki nowotwo-
rów, doprowadzajàc do radykalnego zmniejsze-
nia liczby przypadków zaawansowanych stadiów
raka szyjki macicy. W Polsce ocena cytologicz-
na wymazów z szyjki macicy by∏a kiedyÊ bada-
niem profilaktycznym, wykonywanym obowiàz-
kowo raz na rok u kobiet pracujàcych zawodowo.

Badanie cytologiczne wymazów z po-
wierzchni b∏ony Êluzowej nosa nie sta∏o si´ tak
popularne jak cytologia ginekologiczna, mimo ̋ e
jest to metoda nieinwazyjna, którà mo˝na wyko-
naç w ka˝dym wieku i wielokrotnie powtarzaç
u tej samej osoby, a przy tym nie wymaga du˝ych
kosztów (Tarchalska-Kryƒska 2001, Tarchalska-
-Kryƒska i Modrzyƒski 2001, Tarchalska-Kryƒ-
ska i in. 2002). 

W ostatnich latach rozwój rynologii spowo-
dowa∏ koniecznoÊç dok∏adniejszej oceny zmian
patologicznych i okreÊlenia morfologii toczàcych
si´ procesów w obr´bie b∏ony Êluzowej nosa.
JednoczeÊnie wiadomo, ̋ e nie ma zapalenia b∏o-
ny Êluzowej nosa bez zapalenia b∏ony Êluzowej
zatok przynosowych, a wzajemna zale˝noÊç po-
mi´dzy górnymi i dolnymi drogami oddechowy-
mi nie budzi obecnie wàtpliwoÊci. Cytodiagno-
styka b∏ony Êluzowej nosa staje si´ zatem nie-
odzownà metodà diagnostycznà dla lekarza zaj-
mujàcego si´ problematykà rynologicznà (Misz-
ke i in. 1983, Tarchalska-Kryƒska i in. 1996,
Meltzer i in. 1993).

Po raz pierwszy badanie cytologiczne b∏ony
Êluzowej nosa wykonali Eyerman i Hansel
w 1927 r. Ocenili wymazy pobrane od 92 pacjen-
tów, stwierdzajàc obecnoÊç wszystkich komórek
nab∏onka wyÊcie∏ajàcego jamy nosa. 

Komórki obecne w cytogramach 
b∏ony Êluzowej nosa

B∏ona Êluzowa nosa jest pokryta nab∏onkiem
migawkowym wielorz´dowym walcowatym. Ha-
lama i in. oceniajàc wycinki z jam nosa i zatok
pobrane poÊmiertnie od 214 osób stwierdzili, ˝e
wyst´powanie komórek urz´sionych zwi´ksza
si´ w kierunku tylnym jam nosa (Halama i in.
1990). W zatokach przynosowych komórki te
wyst´powa∏y w wi´kszej iloÊci ni˝ w jamach no-
sowych. Komórki bez rz´sek wyst´powa∏y
na przegrodzie nosa i przedniej cz´Êci ma∏˝owi-
ny nosowej dolnej i Êrodkowej. Komórek kubko-
wych by∏o istotnie mniej w b∏onie Êluzowej zatok
w porównaniu z jamami nosa.

W rozmazach cytologicznych mogà wyst´-
powaç wszystkie lub wy∏àcznie niektóre komór-
ki nab∏onkowe, tj.: walcowate urz´sione i nie-
urz´sione, kubkowe, podstawne, p∏askie, oraz
pojawiaç si´ komórki nap∏ywowe, takie jak: neu-

trofile, eozynofile, mastocyty, limfocyty, mono-
cyty (Tarchalska-Kryƒska 1995).

Komórki walcowate o wielkoÊci 10–50 µm
majà ràbek migawkowy, mogà wyst´powaç
w wymazach cytologicznych bez rz´sek lub
z bardzo wyraênymi rz´skami. Te ostatnie sà za-
wsze komórkami prawid∏owego nab∏onka b∏ony
Êluzowej nosa (Miszke i in. 1985, Miszke i San-
kowska 1994). Cytoplazma komórek walcowa-
tych jest zasadoch∏onna, jednorodna, z jàdrem
doÊç du˝ym, umieszczonym przy podstawie. Ko-
mórki te mogà uk∏adaç si´ pojedynczo lub w sku-
piskach, tworzàc palisady. JeÊli w rozmazie ko-
mórki walcowate sà po∏o˝one w przekroju po-
przecznym, majà wyglàd okràg∏y lub wielokàtny,
z jàdrem po∏o˝onym poÊrodku. Skupiska takich
komórek wyglàdajà jak plastry miodu i nale˝y je
ró˝nicowaç z komórkami podstawnymi. 

Komórki kubkowe o wielkoÊci 15–80 µm
uk∏adajà si´ w wymazach najcz´Êciej pojedyn-
czo, a ich kszta∏t zale˝y od fazy wydzielniczej.
JeÊli komórki zawierajà du˝à iloÊç wydzieliny, sà
bardzo rozd´te (balony), z jasnà cytoplazmà i jà-
drem zepchni´tym ku podstawie, cz´sto sp∏asz-
czonym (ksi´˝ycowatym). Sà to komórki wyst´-
pujàce w cytogramach ludzi zdrowych, a ich sto-
sunek do komórek walcowatych wynosi najcz´-
Êciej 1:5. Jednak wzrost liczby tych komórek
w cytogramach i przewaga komórek z du˝à ilo-
Êcià wydzieliny Êwiadczy o patologii (Tarchalska-
-Kryƒska i Zawisza 1997). 

Komórki podstawne o wielkoÊci 8–12 µm sà
okràg∏e, z du˝ym okràg∏ym jàdrem zajmujàcym
wi´kszà cz´Êç komórki. Sà komórkami macierzy-
stymi dla komórek walcowatych i kubkowych,
od nich zaczyna si´ regeneracja nab∏onka. W wa-
runkach prawid∏owych nie ulegajà z∏uszczeniu
i nie powinny znajdowaç si´ w rozmazach cyto-
logicznych bàdê te˝ wyst´powaç pojedynczo.

Komórki p∏askie (nab∏onka p∏askiego) mogà
byç komórkami najwi´kszymi, najcz´Êciej
o wielkoÊci 35–60 µm. Sà wielokàtne, o ró˝owej
cytoplazmie, z ma∏ymi, bardzo silnie jednolicie
wybarwionymi na fioletowo jàdrami po∏o˝onymi
w samym Êrodku komórki. Mogà uk∏adaç si´
w skupiskach. JeÊli przewa˝ajà w cytogramach,
b´dàc w ró˝nym stadium rozwoju, a materia∏ po-
brany by∏ prawid∏owo, oznacza to patologi´. 

Z komórek nap∏ywowych najcz´Êciej w roz-
mazach wyst´pujà granulocyty wielojàdrowe
oboj´tnoch∏onne (neutrofile) o wielkoÊci 10-
12 µm. Majà charakterystyczne 2–5-segmento-
we, poprzew´˝ane jàdro komórkowe, które
w barwieniu hematoksylinà przyjmuje kolor fio-
letowy. Jako pojedyncze komórki sà cz´sto
stwierdzane w cytogramach b∏ony Êluzowej nosa
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ludzi zdrowych. W nie˝ytach infekcyjnych mogà
byç jedynymi komórkami w wymazie.

Granulocyty kwasoch∏onne (eozynofile)
o wielkoÊci 10–14 µm majà w cytoplazmie cha-
rakterystyczne kuliste ziarnistoÊci, które w bar-
wieniu hematoksylinà-eozynà wyglàdajà jak
czerwony kawior. Wyst´powanie tych komórek
nap∏ywowych i ich odsetek w wymazach z b∏ony
Êluzowej jest bardzo znaczàcà wskazówkà dia-
gnostycznà, Êwiadczàcà o nasileniu procesu za-
palenia nie tylko alergicznego. Jedynie
po stwierdzeniu eozynofilów w cytogramach
b∏ony Êluzowej nosa u chorych z niealergicznym
nie˝ytem nosa mo˝na potwierdziç rozpoznanie
eozynofilowego niealergicznego nie˝ytu nosa
(Meltzer i in. 1993).

W rozmazach z b∏ony Êluzowej nosa spora-
dycznie mogà wyst´powaç monocyty (komórki
o w∏aÊciwoÊciach ˝ernych) i limfocyty. Monocyty
o wielkoÊci 15–20 µm majà piankowate, owalne
lub nerkowate jàdro. Limfocyty zaÊ sà komórka-
mi o Êrednicy 6–9 µm, o intensywnie wybarwio-
nym du˝ym jàdrze, otoczonym bardzo wàskim
ràbkiem cytoplazmy.

Mastocyty (komórki tuczne), du˝e komórki
o Êrednicy 15–30 µm, w wymazach b∏ony Êluzo-
wej nosa wyst´pujà sporadycznie, poniewa˝ sà
komórkami ∏atwo ulegajàcymi uszkodzeniu i wy-
magajà specjalnej metody barwienia. ¸atwiej je
wykazaç w materiale tkankowym metodà histo-
logicznà (Bryan i Bryan 1959).

Niekiedy w wymazach cytologicznych sà
obecne równie˝ erytrocyty, mimo braku makro-
skopowo widocznych uszkodzeƒ b∏ony Êluzowej
w badaniu rynoskopowym.

Zasady przeprowadzania 
oceny cytologicznej b∏ony Êluzowej nosa

Celem przeprowadzenia badania cytologicz-
nego mo˝e byç badanie diagnostyczne i badanie
monitorujàce skutecznoÊç prowadzonej terapii.

1. Badanie diagnostyczne:
– badanie wst´pne, np. objawy sugerujà 

alergiczny nie˝yt nosa przy braku mo˝-
liwoÊci wykonania testów skórnych 
alergicznych (koniecznoÊç póêniejszego
potwierdzenia wst´pnego rozpoznania!),

– badanie ró˝nicujàce, np. odczyn zapa-
lenia alergicznego i zapalenia infekcyj-
nego, zw∏aszcza u dzieci z alergicznym 
nie˝ytem nosa,

– okreÊlenie cytologicznej postaci nie-
alergicznego nie˝ytu nosa.

2. Badanie monitorujàce skutecznoÊç pro-
wadzonej terapii:

– badania przed i po zabiegu operacyjnym,

– badania przed i po zastosowaniu far-
makoterapii, zw∏aszcza przewlek∏ej,

– potwierdzenie wskazaƒ lub przeciw-
wskazaƒ cytologicznych do zastosowa-
nia danego leku/terapii, np. glikokorty-
kosteroidami.

Na w∏aÊciwe rozpoznanie cytologiczne majà
wp∏yw: prawid∏owe pobranie materia∏u (Êwiado-
me wybranie miejsca), dobre utrwalenie, odpo-
wiednie barwienie i fachowa ocena preparatu
mikroskopowego. Ocena mikroskopowa powin-
na byç prowadzona zawsze metodà Êlepej próby.
Dopiero po jej wykonaniu nale˝y przeprowadziç
identyfikacj´ danych pacjenta.

Materia∏ do oceny cytologicznej powinien
byç pobierany po uprzedniej dok∏adnej ocenie
jam nosowych (warunków anatomicznych, obec-
noÊci wydzieliny i wyglàdu b∏ony Êluzowej). 

Pobieranie materia∏u do badania cytologicz-
nego jest niepotrzebne, jeÊli sà obecne makro-
skopowe zmiany patologiczne, takie jak np. du˝a
iloÊç ropnej wydzieliny, strupy pokrywajàce b∏o-
n´ Êluzowà, uszkodzone naczynie krwionoÊne.

Diagnostyczne badanie cytologiczne jest
najbardziej celowe, jeÊli lekarz nie widzi istot-
nych zmian patologicznych w czasie wzierniko-
wania jam nosa, a pacjent zg∏asza objawy. Wyjà-
tek stanowià polipy nosa. Ocenie cytologicznej
podlega wtedy b∏ona Êluzowa niezmieniona poli-
powato. 

Najcz´Êciej materia∏ pobiera si´ z ma∏˝owi-
ny nosowej dolnej 1 cm od przedniego jej brze-
gu. Ocenie mo˝e podlegaç jedynie jedna jama
nosowa, ale jeÊli sà mi´dzy nimi makroskopowe
ró˝nice, nale˝y materia∏ pobraç z obu. Dodatko-
wo mo˝na pobieraç materia∏ z innych miejsc, np.
z przegrody, jest to wtedy cytologia celowana.

Najcz´Êciej pope∏niane b∏´dy techniczne
podczas pobierania materia∏u do oceny cytolo-
gicznej b∏ony Êluzowej nosa to:

– wymaz pobrany zbyt powierzchownie, 
– pobranie g∏ównie wydzieliny z przewodów

nosowych,
– wysuszenie preparatu – zbyt wolne utrwa-

lanie,
– materia∏ nierozprowadzony na szkie∏ku 

podstawowym (zlep komórkowy), 
– komórki uszkodzone przez zbyt silne roz-

prowadzanie na szkie∏ku podstawowym 
(artefakty),

– z∏e utrwalanie preparatu.
Materia∏ na szkie∏ku podstawowym jest

utrwalany najcz´Êciej za pomocà cytofixu lub
96% alkoholu. Inne utrwalacze stosuje si´ w
zale˝noÊci od metody barwienia, np. przy bar-
wieniu mastocytów. Najcz´Êciej wykonywane
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barwienia to H-E (hematoksylina-eozyna).
Cytologiczna ocena wymazów b∏ony Êluzo-

wej nosa mo˝e byç ogólna, opisowa lub w posta-
ci cystogramu, z zastosowaniem metody odset-
kowej oceny wyst´powania poszczególnych ko-
mórek nab∏onkowych i nap∏ywowych. Ten ostat-
ni sposób oceny jest konieczny przy porównywa-
niu poszczególnych wyników, np. w ocenie tera-
pii. Ocena cytologiczna powinna koƒczyç si´
wnioskiem cytologicznym. 

Zasadà podstawowà oceny mikroskopowej
jest przejrzenie najpierw ca∏ego preparatu (po-
suwajàc si´ „z góry do do∏u”) i okreÊlenie stopnia
jego reprezentatywnoÊci:

– materia∏ ca∏kowicie reprezentatywny,
– ocena preparatu ograniczona, ale mo˝liwa 

(np. miejscami zbyt gruba warstwa komó-
rek, artefakty, du˝o krwinek czerwonych), 

– ocena preparatu niemo˝liwa (np. brak 
komórek, jeden du˝y zlep, z∏e barwienie).

Tylko preparaty reprezentatywne pozwalajà
na ustalenie miarodajnego rozpoznania cytolo-
gicznego. 

Nale˝y podkreÊliç, ˝e ocena cytologiczna
b∏ony Êluzowej nosa jest tylko jednà ze stosowa-
nych metod diagnostycznych w schorzeniach
górnych dróg oddechowych i nie mo˝e zast´po-
waç innych badaƒ, np. testów alergicznych. ●
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EFFECT OF GLICOCORTICOSTEROIDS ON NASAL
CYTOLOGY
Nowadays glicocorticosteroids become the treat-
ment of choice in chronic rhinitis and rhinosinusitis.
They can suppress many stages of the inflammatory
process: inhibit migratory cells and cytokines. This
overview concentrates on effect of topical glicocorti-
costeroids on nasal cytology. 
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Glikokortykosteroidy sta∏y si´ obecnie leka-
mi z wyboru w farmakoterapii przewlek∏ego za-
palenia b∏ony Êluzowej nosa i zatok przynoso-
wych. Wp∏ywajà hamujàco na wiele etapów pro-
cesu zapalnego, niezale˝nie od jego przyczyny.
Glikokortykosteroidy zmniejszajà nie tylko
obrz´k b∏ony Êluzowej nosa, ale równie˝ nasile-
nie kataru i kichania. U˝ywane sà przewlekle
w postaci preparatów do stosowania miejscowe-
go na b∏on´ Êluzowà nosa. W leczeniu przewle-
k∏ego zapalenia zatok, w skojarzeniu z antybioty-
kiem oraz w ci´˝kich przypadkach alergicznego
nie˝ytu nosa glikokortykosteroidy sà podawane
w postaci doustnej przez 2-3 tygodnie. Leczenie
musi byç prowadzone ostro˝nie, z uwzgl´dnie-
niem wszelkich przeciwwskazaƒ (Holm i Fok-
kens 2001).

Dzia∏anie glikokortykosteroidów jest wyni-
kiem wiàzania si´ leku z receptorem dla gliko-
kortykosteroidów, który jest zlokalizowany g∏ów-
nie w cytoplazmie komórki. Kompleks leku z re-
ceptorem przemieszcza si´ do jàdra. Pobudzony
przez czàsteczk´ glikokortykosteroidu receptor
wià˝e si´ z sekwencjà DNA, co nasila lub hamu-
je ekspresj´ genów. Motywy DNA odpowiadajàce
na glikokortykosteroidy wyst´pujà w genach ko-
dujàcych czynniki transkrypcyjne dla mediato-
rów i cytokin prozapalnych.

Glikokortykosteroidy zmniejszajà przepusz-
czalnoÊç naczyƒ w∏osowatych (Barrody i in.
1992), odpowiedê gruczo∏ów na stymulacj´ cho-
linergicznà (Sorensen i in. 1976), zaburzajà me-
tabolizm kwasu arachidonowego, co skutkuje
zmniejszeniem wytwarzania mediatorów (Jack-
son 1992), zmniejszajà uwalnianie mediatorów
(Pipcorn i in. 1987), jak równie˝ wp∏ywajà ha-
mujàco na komórki stanu zapalnego:

– znamiennie zmniejszajà iloÊç komórek
Langerhansa w drogach oddechowych 

PRACA RECENZOWANA
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oraz hamujà wychwytywanie i przetwa-
rzanie przez nie antygenów, nie wp∏ywa-
jàc na ich prezentacj´ (ARIA 2002),

– zmniejszajà liczb´ eozynofilów i st´˝enie
wydzielanych przez nie substancji,
zmniejszajà czas ich prze˝ycia w drogach 
oddechowych (ARIA 2002),

– zmniejszajà nap∏yw mastocytów i bazofi-
lów do b∏ony Êluzowej nosa (Bascom i in. 
1988),

– zmniejszajà liczb´ limfocytów T u chorych 
na alergiczny nie˝yt nosa; zmniejszajà 
wytwarzanie cytokin (Masuyama i in. 1994),

– podawane miejscowo prawdopodobnie nie
wp∏ywajà na makrofagi i neutrofile; nie
upoÊledzajà odpowiedzi immunologicznej
na zaka˝enie bakteryjne (Godthelp i in.
1996).

Obraz cytologiczny b∏ony Êluzowej w aler-
gicznym nie˝ycie nosa zosta∏ dobrze poznany,
zarówno po eksperymentalnej prowokacji, jak
i w czasie naturalnej ekspozycji na alergen.
Uwa˝a si´, ˝e komórkami charakterystycznymi
dla zapalenia alergicznego sà eozynofile i komór-
ki zasadoch∏onne. Stwierdzono znaczàcy wzrost
ca∏kowitej liczby eozynofilów i wzrost liczby
eozynofilów aktywowanych (Bentley i in. 1992).
Cz´stoÊç wyst´powania eozynofilów wynosi
50-100% (Miller i in. 1982, Meltzer i in. 1990,
Kaufmann i in.1982, Lans i in. 1989). Komórki
zasadoch∏onne sà obecne w wydzielinie z nosa
w czasie sezonowej ekspozycji na alergen (Bryan
i in. 1968, Otsuka i in. 1995, Okuda i in. 1989).
W zale˝noÊci od miejsca pobrania próbki, komór-
ki zasadoch∏onne mogà byç reprezentowane
przez bazofile lub mastocyty. Sà one rzadziej
wykrywane ni˝ eozynofile, ale ich liczba dobrze
koreluje z eozynofilià (Okuda i Otsuka 1977).
Stwierdzenie w badaniu cytologicznym komórek
zasadoch∏onnych i/lub eozynofilów zwi´ksza
do 80% czu∏oÊç metody cytologii b∏ony Êluzowej
nosa jako testu potwierdzajàcego alergiczny nie-
˝yt nosa (Lang i in. 1988).

W prospektywnych badaniach dzieci (0-4
lat) pochodzàcych z rodzin z dodatnim wywia-
dem alergicznym, w wymazach z nosa stwier-
dzono eozynofile i bazofile (Zeiger i Heller
1993), podczas gdy u dzieci bez takiego wywia-
du wyst´powa∏y one sporadycznie (Tarchalska
i in. 2000).

Inne komórki mogà równie˝ odgrywaç wa˝-
nà rol´ w zapaleniu alergicznym. Liczba neutro-
filów ma tendencj´ wzrostowà w czasie szczytu
pylenia. W rozmazie cytologicznym utworzonym
z pop∏uczyn z nosa neutrofile sà dominujàcymi
leukocytami u osób z alergicznym nie˝ytem

nosa. Próbki uzyskane w populacji osób z alergià
zawierajà istotnie wi´cej komórek, a wÊród nich
neutrofilów i eozynofilów, w porównaniu z oso-
bami zdrowymi (Lim i in. 1995). W cytogramach
chorych na ca∏oroczny alergiczny nie˝yt nosa
(w okresie nasilenia objawów) neutrofile mogà
przewa˝aç nad eozynofilami (Tarchalska i in.
1996).

Opisywano wzrost liczby komórek kubko-
wych w okresie pylenia (Tarchalska i in. 1996),
ale tak˝e ich spadek (Lin i in. 2001).

Leczenie miejscowe steroidami podawany-
mi donosowo powoduje znaczàcy spadek iloÊci
eozynofilów, neutrofilów i komórek zasado-
ch∏onnych w wydzielinie z nosa w trakcie odpo-
wiedzi póênej na prowokacj´ alergenem i w cza-
sie naturalnej ekspozycji na alergen (Bascom
i in. 1988, Meltzer i in. 1990, Okuda i in. 1989,
Orgel i in.1986). 

Meltzer i in. (1998) stwierdzili w wymazach
b∏ony Êluzowej nosa chorych na sezonowy aler-
giczny nie˝yt nosa zmniejszenie iloÊci eozynofilów
po 2 i 4 tygodniach leczenia flutikazonem (25, 100,
400 mg), niezale˝nie od dawki leku. Flutikazon
w dawce 200 mg stosowany 6 tygodni przed okre-
sem pylenia hamowa∏ wzrost eozynofilii i naciek
mastocytów, a wyniki badania cytologiczne zna-
miennie korelowa∏y z wynikami badania biopsyj-
nego (Jacobson i in. 1999). Meltzer i in. (1998)
i Tarchalska i in. (1998) w swoich badaniach wyka-
zali zmniejszenie liczby eozynofilów równie˝
w wyniku dwutygodniowego leczenia mometazo-
nem (200 mg). Dipropionian beklometazonu
(4x42 mg) (Orgel i in. 1986) i flutikazon (200
mg/24 h) (Nathan i in. 1991) spowodowa∏y istotne
zmniejszenie liczby eozynofilów po 15 dniach le-
czenia. Wodny roztwór budezonidu (128 mg) obni-
˝y∏ istotnie liczb´ eozynofilów w grupie dzieci
badanych metodà cytologicznego szczoteczkowej
(Fokkens i in. 2002).

W populacji chorych z ca∏orocznym nie˝y-
tem nosa w pop∏uczynach z nosa stwierdzono
istotny spadek liczby eozynofilów i bazofilów
po 6 tygodniach leczenia budezonidem (Meltzer
1995). Podobny efekt zanotowano po 24 tygo-
dniach leczenia flutikazonem (200 mg) i beklo-
metazonem (168 mg) (Meltzer 1995). Flunizolid
(100 mg/24 h) stosowany przez 9 tygodni istot-
nie zmniejszy∏ odsetek eozynofilów w wymazach
z nosa (Tarchalska i Zawisza 1992).

Tydzieƒ terapii flunizolidem (100 mg), po-
przedzajàcej prób´ prowokacyjnà z alergenem,
hamowa∏ nap∏yw komórek zasadoch∏onnych
i eozynofilów (Bascom i in. 1988), podobnie jak 4
tygodnie stosowania flutikazonu (Ciprandi
i in.1998). 
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Tabela 1. Wp∏yw glikokortykosteroidów w postaci do nosa na komórki nap∏ywowe w badaniu cytolo-
gicznym b∏ony Êluzowej nosa u chorych z sezonowym alergicznym nie˝ytem nosa.

Glikokortykosteroid Eozynofile Bazofile Neutrofile
i mastocyty

Meltzer (1995) flutikazon (25,100,400 µg) (400 µg)

Fokkens i in. (2002) budezonid 128 µg – –

Orgel i in. (1986) beklometazon 4x42µg – –

Meltzer i in. (1998) mometazon 200 µg

Benson i in. (2000) miejscowy glikokortykosteroid –

Tarchalska i in. (1998) mometazon 200 µg –
→

 →
 →

 →
 →

 → →

→

→
     →

→
 

→
          →

  

Tabela 2. Wp∏yw glikokortykosteroidów w postaci do nosa na komórki nab∏onkowe w badaniu cyto-
logicznym b∏ony Êluzowej nosa u chorych z sezonowym alergicznym nie˝ytem nosa.

Glikokortykosteroid Komórki kubkowe Komórki walcowate Komórki p∏askie

Meltzer i (1994) flutikazon (25,100,400 µg) – –

Fokkens i in. (2002) budezonid 128 µg – – –

Orgel i in. (1986) beklometazon 4x42 µg – – –

Meltzer i in. (1998) mometazon 200 µg –

Lin i in.(1997) ró˝ne miejscowe glikokortykosteroidy – –

Tarchalska i in. (1998) mometazon 200 µg

→

→

→
→

→

→

→

→

→ →
→

Meltzer (1995) nie wykaza∏ zmian w iloÊci
neutrofilów pod wp∏ywem leczenia budezoni-
dem do nosa, niezale˝nie od dawki, opisa∏ nato-
miast istotny spadek liczby neutrofilów po le-
czeniu flutikazonem w dawce 400 mg (Meltzer
1998). Flutikazon w dawce 200 mg nie wp∏ywa
istotnie na neutrofili´ (Meltzer i in. 1998,
Nathan i in. 1991). Istotne zmniejszenie neu-
trofilii stwierdzono po dwutygodniowym lecze-
niu mometazonem 200 mg (Meltzer i in.1998,
Tarchalska i in. 1998). Liczba neutrofilów w po-
p∏uczynach z nosa pozosta∏a niezmieniona po-
mimo leczenia przez 6 tygodni beklometazo-
nem w postaci do nosa (Pelucchi i in. 1995,
Meltzer i in. 1998) (tab.1.). Flunizolid w dawce
100 mg stosowany przez 9 tygodni spowodowa∏
istotny wzrost odsetka neutrofilów (Tarchalska
i Zawisza 1992).

Wp∏yw glikokortykosteroidów na komórki
nab∏onka walcowatego w leczeniu alergicznego
nie˝ytu nosa nie jest opisywany zbyt cz´sto. Flu-
nizolid stosowany przez 9 tygodni nie zmieni∏
liczby komórek nab∏onkowych (Tarchalska i Za-
wisza 1992). Wzrost ich liczby wykazali Tarchal-

ska i in. (1998) i Meltzer i in. (1998) po terapii
mometazonem. 

Liczniejsi autorzy oceniajà obecnoÊç komó-
rek kubkowych i równie˝ nie stwierdzajà istot-
nych zmian pod wp∏ywem leczenia (Natan i in.
1991, Tarchalska i in.1998, Meltzer 1994, Lin
i in. 2000). Pojedyncze badania mówià o zmniej-
szeniu iloÊci komórek kubkowych po leczeniu
glikokortykosteroidami (Lin i in.1997) (tab.2.). 

Po dwutygodniowym leczeniu beklometazo-
nem w wymazach z nosa stwierdzono zmian´
stosunku neutrofilów do komórek nab∏onkowych
na korzyÊç komórek nab∏onkowych. W odniesie-
niu do eozynofilów równie˝ zaobserwowano po-
dobnà zmian´, ale mniejszego stopnia (Orgel
i in. 1986). 

Autorce nie uda∏o si´ znaleêç wyników ba-
daƒ, które przedstawia∏yby wp∏yw leczenia do-
ustnym glikokortykosteroidem na obraz cytolo-
giczny b∏ony Êluzowej nosa, jakkolwiek doustne
podanie prednizonu przez 2 dni hamuje nap∏yw
eozynofilów, ale nie neutrofilów w próbie prowo-
kacyjnej z alergenem w przypadku alergicznego
nie˝ytu nosa (Bascom i in. 1989). 
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Glikokortykosteroidy, niezale˝nie od postaci
leku i od etiopatogenezy stanu zapalnego, istot-
nie zmniejszajà liczb´ eozynofilów. Obserwacje
zachowaƒ neutrofilów prowadzà do wniosku, ˝e
glikokortykosteroidy nie wp∏ywajà na nie lub
zmniejszajà ich liczb´. 

Glikokortykosteroidy tak˝e w niewielkim
stopniu wp∏ywajà na komórki nab∏onkowe – ob-
serwuje si´ przede wszystkim wzrost liczby ko-
mórek p∏askich. 

Jednak wp∏yw leczenia glikokortykostero-
idami na komórki nab∏onkowe jest cz´sto przez

autorów pomijany, a wi´c trudno o jednoznacznà
ocen´.

Terapia glikokortykosteroidami wywiera
wp∏yw na obraz cytologiczny b∏ony Êluzowej no-
sa, niezale˝nie od techniki wykonania badania
cytologicznego. Obraz b∏ony Êluzowej nosa
zmienia si´ niezale˝nie od drogi podania leków. 

Nale˝y stwierdziç, ˝e cytologia b∏ony Êluzo-
wej nosa jest niedocenianà metodà oceny i doku-
mentacji odpowiedzi na leczenie, nie tylko
w kontekÊcie badaƒ klinicznych, ale te˝ w co-
dziennej praktyce.  ●
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