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ZESPÓ¸ PUSTEGO NOSA 
– PRZEGLÑD PIÂMIENNICTWA

Joanna Guzowska, Aleksandra Kargul, Emilia Nagórska,
dr med. Eliza Bro˝ek-Màdry, prof. dr hab. med. Antoni Krzeski

EMPTY NOSE SYNDROME 
– A LITERATURE REVIEW

Empty nose syndrome is an iatrogenic disease
caused by too radical resection of the nasal
structures. Clinical symptoms include paradoxical
nasal obstruction, dyspnea, nasal and throat
dryness, hyposmia and depression. Pathogenesis of
ENS remains unclear, although it is speculated that
ENS originates from anatomical changes and
abolishment of functions of nasal mucosa caused by
its too radical resection. There are still no applicable
standards in ENS diagnosis and it is mainly founded
on clinical symptoms reported by patients that have
a history of sinonasal surgery. Prevention of
developing ENS is the most important strategy that
includes restraining from performing radical
sinonasal surgeries. Medical therapy includes local
mucosal hydration, emollients, and stimulation of
TRPM8 receptors by inhaling or applying topically
menthol solutions. Surgical treatment aims at
reconstructing nasal cavity to its original shape from
before patient’s surgery.

(Mag. ORL, 2021, 80, XX, 128–138)
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Termin „zespó∏ pustego nosa” (ang. empty
nose syndrom, ENS) wprowadzili do nomenkla-
tury medycznej w 1994 roku Eugen B. Kern
i Monika Stenkvist, okreÊlajàc nim jatrogennà
chorob´ spowodowanà zbyt radykalnà resekcjà
struktur anatomicznych jam nosa. Charaktery-
zuje si´ ona mi´dzy innymi paradoksalnà nie-
dro˝noÊcià nosa, dusznoÊcià, uczuciem zbyt
otwartego nosa, suchoÊcià nosa i gard∏a, zasy-
chaniem wydzieliny w jamach nosa, hiposmià
oraz zaburzeniami depresyjnymi.

Zagadnienie zespo∏u pustego nosa szeroko
omówi∏ Eugen B. Kern podczas wyk∏adu
na IX Mi´dzynarodowym Kongresie Towarzy-
stwa Rynologicznego w Waszyngtonie w 2000
roku. Profesor Kern opar∏ swoje wystàpienie
na analizie 220 przypadków pacjentów, których
leczy∏ w ciàgu 30 lat swojej pracy. U wszystkich
tych chorych przeprowadzono wczeÊniej nie-
zwykle radykalny zabieg chirurgiczny struktur
anatomicznych jam nosa, a wykonane nast´pnie
badania TK prezentowa∏y charakterystyczny
obraz „pustego nosa” (ryc. 1).

W swoim wyk∏adzie prof. Kern zasugerowa∏,
˝e przyst´pujàc do leczenia chirurgicznego
w obr´bie jam nosa, nale˝y myÊleç o b∏onie Êlu-
zowej jako o narzàdzie, zwracajàc uwag´ na jej
znaczenie w pe∏nieniu przez nos wszelkich jego
funkcji. Zaznaczy∏, ˝e nadmierna resekcja struk-
tur jam nosa doprowadza do nadmiernej reduk-
cji jej fizjologicznych w∏aÊciwoÊci, co z kolei
skutkuje rozwojem objawów charakterystycz-
nych dla wtórnego zanikowego nie˝ytu nosa
(ang. secondary atrophic rhinitis). W wyniku pa-
tologicznie powi´kszonych jam nosa dochodzi
do atrofii b∏ony Êluzowej, zasychania wydzieliny
i strupienia oraz uczucia niedro˝noÊci nosa. Nie-
kiedy pacjenci skar˝à si´ równie˝ na nawracajà-
ce krwawienia z nosa oraz ból twarzy. Objawom
miejscowym towarzyszà objawy ogólne w posta-
ci pogorszenia jakoÊci ˝ycia w wyniku frustracji
i stanów depresyjnych (tab. I). Przedstawiajàc to
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Tabela I. Objawy zespo∏u pustego nosa z podzia∏em na kategorie (na podst. US Institute for Advanced
Sinus Care & Research – www.usasinus.org/empty-nose-syndrome)

OBJAWY
fizyczne poznawcze psychiczne

Objawy pierwotne
● paradoksalna niedro˝noÊç nosa ● zaburzenia koncentracji ● zaburzenia depresyjne

– brak czucia przep∏ywu powietrza 
przez jam´ nosowà ● aprosexia nasalis* ● dra˝liwoÊç, frustracja

● brak tchu – dusznoÊç, hiperwentylacja, 
koniecznoÊç u˝ywania dodatkowych ● trudnoÊci ze skupieniem ● ataki paniki, niepokój
mi´Êni oddechowych uwagi i jasnym myÊleniem

● przewlek∏a suchoÊç w jamach nosa, 
zaburzenia w´chu

● suchoÊç ust i warg
● ból twarzy

Objawy wtórne
● zaburzenia snu
● znacznie pogorszona jakoÊç ˝ycia

*aprosexia nasalis – t´poÊç umys∏u z niedro˝noÊci nosa, ci´˝kie zaburzenia pami´ci i koncentracji spowodowane niedro˝no-
Êcià nosa. Obecnie termin rzadko u˝ywany, historyczny, pochodzàcy z j´zyka greckiego. Po raz pierwszy opisany w 1887 r.
przez holenderskiego lekarza podczas kongresu niemieckich lekarzy i przyrodników w Wiesbadenie (Koechler 1894)

Ryc. 1. „Pusty nos” w obrazie TK zatok przynoso-
wych zaprezentowanym przez prof. E.B. Kerna pod-
czas wyk∏adu na IX Mi´dzynarodowym Kongresie
Towarzystwa Rynologicznego w Waszyngtonie
w 2000 r.

nych i psychiatrii, który okreÊli∏ prezentowane
trudnoÊci w oddychaniu jako dusznoÊç, a nie ob-
jawy zwiàzane z l´kiem.

Profesor Kern zauwa˝y∏, ˝e pozostawiona
po zabiegu chirurgicznym cz´Êç tkanki staje si´
niewydolna dopiero po up∏ywie pewnego czasu –
u niektórych chorych patologiczne objawy rozwi-
n´∏y si´ dopiero po szeÊciu latach od operacji.
Biopsja wykonana u jednego z pacjentów wykaza-
∏a metaplazj´ p∏askonab∏onkowà. W wyniku prze-
prowadzonej wczeÊniej operacji nos tego pacjenta
zosta∏ ca∏kowicie pozbawiony nab∏onka oddecho-
wego, co t∏umaczy, dlaczego niezdolny by∏ on
do prawid∏owego sprawowania swoich funkcji.

W maju 2001 roku Amerykaƒskie Towarzy-
stwo Rynologiczne opracowa∏o konsensus doty-
czàcy ma∏˝owin nosowych w chirurgii nosa i zatok
przynosowych. Ustalono, ˝e ze wzgl´du na ryzyko
wystàpienia zespo∏u pustego nosa, redukcj´ ma∏-
˝owin nale˝y ograniczaç do niezb´dnego mini-
mum, a w leczeniu chorób nienowotworowych nie
powinno si´ stosowaç równoczesnej resekcji ma∏-
˝owiny nosowej Êrodkowej i dolnej.

ZESPÓ¸ PUSTEGO NOSA 
A ZANIKOWY NIE˚YT NOSA

W 2001 roku Moore i Kern opublikowali re-
trospektywnà prac´, w której przeanalizowali
242 przypadki chorych leczonych w Mayo Clinic
w latach 1982–1999 z powodu trudnoÊci w od-
dychaniu. Wszyscy ci pacjenci skar˝yli si´

zagadnienie, prof. Kern zwróci∏ szczególnà uwa-
g´ na dwoje pacjentów, m´˝czyzn´ i kobiet´,
którzy wskutek utrzymujàcych si´ objawów
pope∏nili samobójstwo. Przypadek kobiety by∏
konsultowany ze specjalistà chorób wewn´trz-
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na uczucie obustronnego zatkania nosa, strupie-
nie i suchoÊç w nosie. Ponadto u 115 pacjentów
(48%) wyst´powa∏ ból twarzy, u 80 (33%) okre-
sowe krwawienia z nosa, u 35 (16%) anosmia.
U 125 pacjentów (52%) zdiagnozowano depresj´
i w tej grupie u 45 (19%) chorych autorzy stwier-
dzili pierwotny zanikowy nie˝yt nosa, natomiast
a˝ u 197 (81%) rozpoznali wtórny zanikowy nie-
˝yt nosa. W grupie z wtórnym zanikowym nie˝y-
tem nosa 176 spoÊród 197 chorych poda∏o w wy-
wiadzie przebyte leczenie operacyjne w obr´bie
jam nosa. U 157 wykonano zabieg ca∏kowitej
bàdê cz´Êciowej resekcji ma∏˝owin nosowych
dolnych i/lub Êrodkowych, zlecony z powodu
przewlek∏ej niedro˝noÊci nosa. W omawianej
analizie terminu „zespó∏ pustego nosa” u˝ywano
w odniesieniu do chorych, u których typowe ob-
jawy zanikowego nie˝ytu nosa wspó∏wyst´po-
wa∏y z ca∏kowitym bàdê cz´Êciowym brakiem
ma∏˝owin nosowych, uwidocznionym w badaniu
TK zatok przynosowych.

W przesz∏oÊci termin „zespó∏ pustego nosa”
traktowano jako synonim wtórnego zanikowego
nie˝ytu nosa ze wzgl´du na podobieƒstwo obja-
wów klinicznych tych patologii. Nale˝y jednak pa-
mi´taç, ̋ e w przypadku wtórnego zanikowego nie-
˝ytu nosa ubytki tkanek ma∏˝owin nosowych sà
skutkiem rozwijajàcych si´ zmian zapalnych, pod-
czas gdy w zespole pustego nosa przyczyna tego
stanu rzeczy jest wy∏àcznie jatrogenna. Wtórny
zanikowy nie˝yt nosa mo˝e rozwijaç si´ nie tylko
w wyniku przeprowadzonej wczeÊniej chirurgicz-
nej redukcji ma∏˝owin, ale tak˝e na skutek urazów,
infekcji czy chorób autoimmunologicznych. Cha-
rakterystycznà cechà wtórnego zanikowego nie-
˝ytu nosa, pozwalajàcà odró˝niç go od zespo∏u
pustego nosa, jest wyst´powanie zaka˝enia bakte-
ryjnego wywo∏ywanego przez Klebsiella ozaenae,
Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus czy
Escherichia coli (Chhabra i Houser 2009; Shah,
Guarderas i Krishnaswamy 2016). 

PATOGENEZA
Houser (2007) wyró˝ni∏ 4 podtypy zespo∏u

pustego nosa: 
podtyp 1.: ENS-IT – wtórny do resekcji

ma∏˝owiny nosowej dolnej,
podtyp 2.: ENS-MT – wtórny do resekcji

ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej, 
podtyp 3.: ENS-both – wtórny do resekcji 

ma∏˝owiny nosowej dolnej i Êrod-
kowej,

podtyp 4.: ENS-type – dotyczy pacjentów, 
u których pozostawiono pozornie 
wystarczajàcà obj´toÊç ma∏˝owin 
nosowych podczas przeprowadzo-

nego zabiegu oszcz´dzajàcego ta-
kiego jak np. laserowa redukcja 
ma∏˝owin nosowych. Nie wyklu-
cza pe∏noobjawowego przebiegu 
choroby.

Cz´stoÊç wyst´powania poszczególnych pod-
typów choroby nie jest obecnie znana. Chhabra
i Houser (2009) szacujà jednak, ˝e zespó∏ pustego
nosa wyst´puje u 20% pacjentów, u których wyko-
nano resekcj´ ma∏˝owiny nosowej dolnej, a jesz-
cze wi´cej osób po tego typu zabiegach wykazuje
przynajmniej nadmiernà suchoÊç w jamach nosa.

Huizing i de Groot (2015) w swoim podr´czni-
ku bardzo krytycznie odnieÊli si´ do wi´kszoÊci
zabiegów chirurgicznych majàcych na celu znisz-
czenie struktur ma∏˝owin nosowych dolnych. Ca∏-
kowità resekcj´ ma∏˝owiny nosowej dolnej przy-
równali wr´cz do czynu kryminalnego, krytycznie
odnieÊli si´ równie˝ do zabiegów powierzchniowej
elektrokoagulacji. Zabiegi te, oprócz zmniejszenia
rozmiarów ma∏˝owiny, przyczyniajà si´ do nieod-
wracalnych zniszczeƒ w obr´bie b∏ony Êluzowej
i gruczo∏ów oraz zaburzajà fizjologiczne mechani-
zmy obronne nosa. Nab∏onek ulega metaplazji,
a transport Êluzowo-rz´skowy zostaje zniesiony.
Elektrokoagulacja jest procedurà, która pozwala
na zmniejszenie obj´toÊci tkanek, ale nie umo˝li-
wia zachowania ich fizjologicznych funkcji. Sche-
ithauer (2010) z kolei podkreÊla, ˝e sukces tera-
peutyczny tej metody jest raczej krótkotrwa∏y i nie
zapobiega nawrotowi przerostu ma∏˝owin noso-
wych dolnych.

OBJAWY I PATOFIZJOLOGIA
Objawy zespo∏u pustego nosa mo˝na podzieliç

na trzy kategorie: fizyczne, poznawcze i psychicz-
ne (tab. I). Znaczna cz´Êç objawów wyst´pujàca
w zespole pustego nosa jest bezpoÊrednim lub po-
Êrednim skutkiem zniesienia funkcji b∏ony Êluzo-
wej nosa. Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà recepto-
ry nerwu trójdzielnego TRPM8, czyli tak zwane
receptory cool messenger, reagujàce na spadek
temperatury. W warunkach fizjologicznych akty-
wujà si´ w nast´pstwie och∏odzenia b∏ony Êluzo-
wej przez wdychane powietrze. Informacja ta jest
przekazywana nast´pnie do mózgu, co sprawia, ˝e
odczuwamy dro˝noÊç nosa jako prawid∏owà.
UpoÊledzenie aktywacji receptorów TRPM8
przez usuni´cie lub umartwienie b∏ony Êluzowej
zaburza percepcj´ i transmisj´ bodêców do od-
powiedniego oÊrodka w OUN, a w konsekwencji
do odczuwania dusznoÊci i wzmo˝enia pracy mi´-
Êni oddechowych. Odpowiada to tak˝e za rozwi-
ni´cie si´ najbardziej charakterystycznego dla tej
jednostki chorobowej objawu – paradoksalnego
uczucia niedro˝noÊci (Baraniuk 2011).
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W powstawaniu dusznoÊci, ale te˝ hiperwen-
tylacji, wa˝nà rol´ odgrywajà tak˝e odruchy noso-
wo-wentylacyjne, których sprawnoÊç jest deter-
minowana przez opory w uk∏adzie oddechowym.
Stymulujà one prawid∏owy rytm oddychania, a ich
dezaktywacja powoduje ograniczenie wentylacji.
Najwi´kszym przew´˝eniem dróg oddechowych
jest zastawka wewn´trzna nosa – przestrzeƒ za-
warta mi´dzy ogonowym brzegiem chrzàstki
bocznej nosa a przegrodà nosa. Jest to miejsce,
gdzie powstaje najwi´kszy opór w ca∏ych drogach
oddechowych. Od do∏u pole zastawki jest ograni-
czone g∏owà ma∏˝owiny nosowej dolnej. Jej re-
sekcja skutkuje wi´c znacznym zmniejszeniem
oporu w drogach oddechowych, mniejszà warto-
Êcià ujemnego ciÊnienia wewnàtrzpiersiowego,
a w konsekwencji upoÊledzeniem rozszerzania p´-
cherzyków p∏ucnych. Ma to bezpoÊredni wp∏yw
na pogorszenie wymiany gazowej, odczuwanie
dusznoÊci i rozwój mechanizmu kompensacyjnego
– hiperwentylacji (Mangin i in. 2017).

Ingerencja w struktury anatomiczne jam
nosa, a szczególnie w struktur´ ma∏˝owin noso-
wych, mo˝e powodowaç równie˝ zmian´ toru
przep∏ywu wdychanego powietrza i doprowadziç
do ucià˝liwego odczuwania suchoÊci i hiposmii.
Zmiana przep∏ywu z turbulentnego na laminar-
ny sprawia, ˝e kontakt powietrza z b∏onà Êluzo-
wà jest bardzo ograniczony. Skutkuje to upoÊle-
dzeniem nawil˝ania wdychanego powietrza oraz
wysuszeniem samej b∏ony Êluzowej nosa i pola
w´chowego (Sozansky i Houser 2015). 

Nieust´pujàce uczucie niedro˝noÊci nosa
powoduje, ˝e chory zaczyna wspomagaç si´ od-
dychaniem przez usta, co z kolei powoduje wy-
suszenie ust i warg. 

Do zaburzeƒ poznawczych nale˝à przede
wszystkim zaburzenia koncentracji. Szczególnà
postacià tych zaburzeƒ jest aprosexia nasalis
– t´poÊç umys∏u z niedro˝noÊci nosa. Cechuje si´
ona bardzo nasilonymi zaburzeniami pami´ci
i koncentracji, które sà bezpoÊrednim rezulta-
tem odczuwanej niedro˝noÊci nosa. W swoim
wyk∏adzie wyg∏oszonym w 2000 roku Kern przy-
wo∏a∏ przypadek kobiety, która zg∏asza∏a uczucie
zatkanego nosa od momentu rynoplastyki prze-
prowadzonej cztery lata wczeÊniej, a poza tym
skar˝y∏a si´ na poczucie otumanienia i niemo˝-
noÊç skupienia uwagi.

Zdrowie psychiczne 
w zespole pustego nosa

U wielu pacjentów z zespo∏em pustego nosa
obserwuje si´ objawy depresji, która rozwija si´
w wyniku odczuwalnych przez nich zaburzeƒ od-
dychania. Celem badaƒ przeprowadzonych przez

Manji, Nayak i Thamboo (2018) by∏o okreÊlenie na-
silenia problemów ze zdrowiem psychicznym i po-
gorszeniem jakoÊci ̋ ycia u osób z rozpoznanym ze-
spo∏em pustego nosa. Badaniami obj´to 53 osoby,
które zosta∏y poproszone o wype∏nienie pi´ciu an-
kiet pozwalajàcych na ocen´ wyst´powania u nich
depresji (PHQ-9), l´ku (GAD-7), problemów ze
snem (ESS), trudnoÊci w pracy (WPAI) oraz ogólne-
go stanu zdrowia (EQ-5D-5L). Na podstawie wyni-
ków tych ankiet stwierdzono, ˝e nasilenie obja-
wów ENS by∏o silnie skorelowane z depresjà,
l´kiem, bólem i dyskomfortem w ciàgu dnia oraz
upoÊledzeniem wykonywania codziennych czyn-
noÊci. Cz´stoÊç wyst´powania klinicznie istotnych
objawów depresji i l´ku w badanej grupie wynosi-
∏a odpowiednio oko∏o 68 i 66%. Autorzy zwracajà
uwag´, ˝e kwestionariuszy stosowanych do prze-
siewowego wykrywania depresji (PHQ-9) i l´ku
(GAD-7) nie wykorzystuje si´ w diagnostyce zespo-
∏u pustego nosa, jakkolwiek mogà one wskazaç
na istotne klinicznie objawy, które powinny byç
poddane dalszej ocenie psychiatrycznej. W badanej
grupie zaburzenia snu nie by∏y tak licznie repre-
zentowane i dotyczy∏y 41,5% osób. W podgrupie
osób w Êrednim wieku oko∏o po∏owa nie by∏a za-
trudniona w okresie przeprowadzania badaƒ, na-
tomiast osoby zatrudnione zg∏asza∏y znaczàcy
spadek wydajnoÊci pracy. W konkluzji autorzy
zwracajà uwag´, ̋ e ka˝dy przypadek zespo∏u pu-
stego nosa jest odr´bnà jednostkà klinicznà
i optymalne leczenie jego objawów powinno
uwzgl´dniaç podejÊcie multidyscyplinarne, ∏àczàce
chirurgi´ z terapià poznawczo-behawioralnà.

W latach 2015–2017 Kim i wspó∏pracownicy
(2021) przeprowadzili badania porównujàce sto-
pieƒ nasilenia depresji u pacjentów z zespo∏em
pustego nosa oraz u pacjentów z przewlek∏ym za-
paleniem zatok przynosowych z polipami, prze-
wlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych bez poli-
pów oraz z alergicznym nie˝ytem nosa. Autorzy
wykazali, ˝e cz´stoÊç wyst´powania klinicznie
istotnej depresji u osób z zespo∏em pustego nosa
wynosi oko∏o 68%, natomiast u osób z pozosta∏ymi
dolegliwoÊciami wynosi odpowiednio 19, 15 i 27%.
Ponadto grupa z zespo∏em pustego nosa mia∏a
równie˝ wy˝szy wskaênik umiarkowanej i ci´˝kiej
depresji. Badania wykaza∏y, ̋ e depresja wyst´puje
cz´Êciej i jest bardziej nasilona u pacjentów z ze-
spo∏em pustego nosa ni˝ u pacjentów z jakà-
kolwiek innà chorobà zatok i nosa, niezale˝nie
od tego, czy jest to depresja wtórna, czy wspó∏ist-
niejàca. Autorzy sugerujà, ˝e w ramach przygoto-
waƒ do leczenia zespo∏u pustego nosa powinno si´
badaç stan psychiczny pacjentów, i podkreÊlajà, ̋ e-
by w planowanym procesie terapeutycznym nie
lekcewa˝yç problemów ze zdrowiem psychicznym.
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Zgodnie z klasyfikacjà zaburzeƒ psychicz-
nych Amerykaƒskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders – DSM-5) pacjenci z zespo∏em
pustego nosa spe∏niajà kryteria diagnostyczne
zaburzeƒ somatycznych (ang. somatic symptom
disorder, SSD). Tian z zespo∏em (2021) przepro-
wadzili badania majàce na celu ocen´ wp∏ywu
terapii poznawczo-behawioralnej wraz z lecze-
niem farmakologicznym (leki antydepresyjne)
u osób z zespo∏em pustego nosa. Do badania za-
kwalifikowali 33 pacjentów w wieku od 21 do 75 lat,
cierpiàcych na zespó∏ pustego nosa i spe∏niajà-
cych kryteria DSM-5 dla SSD. Badania ukoƒczy-
∏o 28 osób. Badania kontrolne, w czasie których
oceniano stan zdrowia psychicznego, przepro-
wadzono po 3 i 12 miesiàcach terapii. W wyniku
zastosowanego leczenia stwierdzono znaczne
zmniejszenie nasilenia takich objawów, jak budze-
nie si´ w nocy, brak spokojnego snu, trudnoÊci
z zasypianiem i os∏abiona koncentracja. Autorzy
stwierdzajà, ˝e pomimo ograniczeƒ zwiàzanych
z metodologià badaƒ, uzyskane wyniki sugerujà,
˝e pacjenci z zespo∏em pustego nosa, u których
rozpoznano SSD, odnieÊli korzyÊci z leczenia psy-
chiatrycznego.

Zarówno objawy fizyczne, jak i dyskomfort
psychiczny u pacjentów z zespo∏em pustego no-
sa mo˝na ∏agodziç, stosujàc terapi´ poznawczo-
-behawioralnà w po∏àczeniu z lekami przeciw-
psychotycznymi.

DIAGNOSTYKA
W diagnostyce zespo∏u pustego nosa brak

ujednoliconych standardów post´powania. Roz-
poznanie opiera si´ g∏ównie na ocenie klinicznej
objawów zg∏aszanych przez pacjentów, u któ-
rych przeprowadzono ingerencj´ chirurgicznà
w obr´bie jam nosa i zatok przynosowych. Obec-
nie w celu potwierdzenia ostatecznej diagnozy
zasadne wydaje si´ przeprowadzenie nast´pujà-
cych badaƒ dodatkowych:

SNOT-25 (The 25-Item Sino-Nasal Outco-
me Test) – kwestionariusz pozwalajàcy okreÊliç
zaburzenia zatokowo-nosowe w zespole suche-
go nosa 

Kwestionariusz SNOT-25 zosta∏ opracowany
przez Housera w 2001 roku jako modyfikacja
SNOT-20. Autor uwzgl´dni∏ w nim pi´ç dodatko-
wych czynników typowych dla zespo∏u pustego
nosa. Sà nimi: suchoÊç w jamach nosa, trudnoÊci
w oddychaniu przez nos, dusznoÊç, uczucie zbyt
otwartego nosa oraz strupienie/zasychanie wy-
dzieliny w nosie. SNOT-25 jest prosty do wype∏-
nienia i ∏atwo go stosowaç w rutynowej praktyce

klinicznej. Informuje lekarza o ró˝norodnych
problemach zwiàzanych z zespo∏em suchego no-
sa, jest u˝yteczny tak˝e jako test do oceny popra-
wy jakoÊci ̋ ycia po zabiegu implantacji (Chhabra
i Houser 2009).

ENS6Q (The Empty Nose 6-Item Question-
naire) – kwestionariusz zawierajàcy 6 pytaƒ
na temat zespo∏u pustego nosa

Kwestionariusz opracowany przez Velasaquez
i jej zespó∏ (2017) pozwala na okreÊlenie jakoÊci
˝ycia pacjentów, u których podejrzewa si´ zespó∏
pustego nosa. Umo˝liwia równie˝ ró˝nicowanie
ENS z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynoso-
wych bez polipów nosa. Odpowiadajàc na pytania
ENS6Q, pacjenci dokonujà samooceny pod wzgl´-
dem stopnia nasilenia szeÊciu objawów typowych
dla zespo∏u pustego nosa, którymi sà: suchoÊç
w jamach nosa, uczucie zmniejszonego przep∏ywu
powietrza przez nos, dusznoÊç, uczucie zbyt
otwartego nosa, zasychanie wydzieliny oraz pie-
czenie w jamach nosa. Ka˝demu z tych objawów
mo˝na przypisaç od 0 do 5 pkt, gdzie 0 oznacza
brak danego objawu, a 5 –najwi´ksze nasilenie ob-
jawu. Maksymalnie mo˝na otrzymaç 30 pkt. Punk-
tem odci´cia, po którego uzyskaniu mo˝na wiary-
godnie rozpoznaç zespó∏ pustego nosa, jest wynik
10,5 pkt (Velasquez i in. 2017) (tab. II).

Badanie endoskopowe jam nosa
W przypadku zespo∏u pustego nosa w badaniu

endoskopowym jam nosa mo˝na zaobserwowaç
brak lub redukcj´ ma∏˝owin nosowych dolnych
i/lub Êrodkowych, w zale˝noÊci od wykonanego
wczeÊniej zabiegu. Nie stwierdza si´ wyst´powa-
nia potencjalnej przeszkody, która mog∏aby bloko-
waç przep∏yw powietrza. B∏ona Êluzowa jam nosa
jest zazwyczaj wysuszona i blada. Obserwuje si´
tak˝e zaleganie wyschni´tej wydzieliny, która –
nadka˝ona – mo˝e mieç ropny charakter (Moore
i Kern 2001; Kuan, Suh i Wang 2015; Sozansky
i Houser 2015).

Tomografia komputerowa 
zatok przynosowych

TK zatok przynosowych umo˝liwia okreÊle-
nie wielkoÊci jam nosowych po redukcji ma∏˝o-
win nosowych, co stanowi wa˝ne uzupe∏nienie
wyników badania endoskopowego i przedmioto-
wego. Thamboo i wspó∏pracownicy (2016) zaob-
serwowali, ˝e w porównaniu z grupà kontrolnà
u pacjentów z zespo∏em pustego nosa w central-
nej i tylnej cz´Êci przegrody nosowej wyst´puje
przerost b∏ony Êluzowej.
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Test z watkà 
Opisany przez Housera w 2007 roku test

z watkà (ang. cotton test) polega na umieszczeniu
w jamie nosa bawe∏nianego wacika nasàczonego
fizjologicznym roztworem soli. Test znajduje za-
stosowanie u pacjentów, u których przeprowadzo-
no zabieg resekcji ma∏˝owiny nosowej dolnej i/lub
Êrodkowej. Wykonuje si´ go po wype∏nieniu kwe-
stionariusza ENS6Q. Po 20–30 minutach od wpro-
wadzenia wacika pacjent ponownie wype∏nia kwe-
stionariusz i na tej podstawie ocenia si´ zg∏aszanà
przez pacjenta ewentualnà popraw´ oddychania
przez nos. Zmniejszenie punktacji uzyskanej
w kwestionariuszu ENS6Q Êwiadczy o potencjal-
nej korzyÊci z chirurgicznego odtworzenia struktur
anatomicznych Êciany bocznej nosa. Pozwala on
równie˝ ustaliç najkorzystniejszà lokalizacj´ zabie-
gu implantacji (Houser 2007, Thamboo i in. 2016).

Obliczeniowa mechanika p∏ynów 
Obliczeniowa mechanika p∏ynów (ang. com-

putational fluid dynamics, CFD) wykorzystuje
metody numeryczne do opisu charakterystyki
przep∏ywu p∏ynów. Pozwala na przybli˝one wy-
znaczenie ich pr´dkoÊci, ciÊnienia, temperatury
i innych parametrów. Metoda ta znajduje zasto-
sowanie tak˝e w analizie przep∏ywu powietrza
przez górne drogi oddechowe. Dayal, Rhee
i Garcia (2016) stworzyli modele jam nosa
po wirtualnie symulowanych zabiegach resekcji
ma∏˝owiny nosowej dolnej lub Êrodkowej,
na których nast´pnie przeprowadzili kompute-
rowà symulacj´ przep∏ywu wdychanego powie-
trza. Wykazali, ˝e zwi´kszona obj´toÊç jamy nosa
skutkuje zmniejszeniem oporu stawianego przez
te struktury i zwi´kszeniem przez nie przep∏ywu
powietrza. Stwierdzili tak˝e pogorszenie ogrzewa-
nia i nawil˝ania wdychanego powietrza w zwiàzku
ze znacznym zmniejszeniem powierzchni b∏ony

Êluzowej wyÊcielajàcej jam´ nosa. Wszystkie z za-
rejestrowanych zmian by∏y bardziej nasilone
w przypadku resekcji ma∏˝owiny nosowej dolnej.

Li i wspó∏pracownicy (2018) przeprowadzili
badania na grupie 27 pacjentów z zespo∏em pu-
stego nosa, u których wykonano w przesz∏oÊci
zabieg chirurgiczny ma∏˝owiny nosowej dolnej.
U dwóch osób wykonano ca∏kowità resekcj´ ma∏-
˝owiny nosowej dolnej, a u pozosta∏ych przepro-
wadzono zabieg cz´Êciowej turbinektomii bàdê
redukcj´ ma∏˝owiny nosowej dolnej z zachowa-
niem b∏ony Êluzowej. Siedmioro z tych pacjen-
tów mia∏o dodatkowo przeprowadzone ingeren-
cje chirurgiczne w obr´bie ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej. Dla ka˝dego z tych pacjentów stwo-
rzono indywidualne modele jam nosa metodà
CFD na podstawie wczeÊniej wykonanych po-
operacyjnych zdj´ç TK zatok przynosowych.
Wszyscy zostali poproszeni o wype∏nienie kwe-
stionariusza ENS6Q. U pacjentów z zespo∏em
pustego nosa autorzy wykazali znaczàco ni˝sze
wartoÊci maksymalnego napr´˝enia stycznego
(ang. peak wall shear stress, peak WSS) zarówno
w rejonie ma∏˝owiny nosowej dolnej, jak i Êrod-
kowej. Ustalili równie˝, ˝e ni˝sze wartoÊci mak-
symalnego WSS korelujà z wi´kszym nasileniem
objawów ocenionych na podstawie kwestiona-
riusza ENS6Q.

Maza i wspó∏pracownicy (2019) uzyskali
w swoich badaniach obiecujàce wyniki, wskazujà-
ce na potencja∏ obliczeniowej dynamiki p∏ynów ja-
ko obiektywnej metody diagnostycznej zespo∏u
pustego nosa. Przeanalizowali oni przypadki 4
pacjentów, u których w przesz∏oÊci przeprowa-
dzono operacje endoskopowe w jamach nosa
(ang. endoscopic endonasal approaches, EEA).
By∏y to: resekcja ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej
i górnej, septektomia tylna oraz sphenoidoto-
mia. Dwóch pacjentów mia∏o wyraêne objawy

Tabela II. Kwestionariusz ENS6Q

Bardzo 
Objaw Brak ma∏y Ma∏y Âredni Du˝y Objaw o ekstremalnie

problemu problem problem problem problem ci´˝kim nasileniu

SuchoÊç w jamach nosa 0 1 2 3 4 5

Uczucie zmniejszonego 
przep∏ywu powietrza przez nos               0 1 2 3 4 5

DusznoÊç 0 1 2 3 4 5

Uczucie zbyt otwartego nosa 0 1 2 3 4 5

Strupienie / zasychanie 
wydzieliny 0 1 2 3 4 5

Uczucie pieczenia w nosie 0 1 2 3 4 5
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zespo∏u pustego nosa ze Êrednim wynikiem
13 pkt w teÊcie ENS6Q. Pacjenci bez objawów
pustego nosa (EEAw/oENS) uzyskali w tym te-
Êcie Êrednio 4 pkt. Pacjenci prezentujàcy objawy
zespo∏u pustego nosa (EEAwENS) przeszli
w przesz∏oÊci drobne zabiegi podÊluzówkowej
redukcji ma∏˝owin nosowych, które by∏y ledwie
dostrzegalne w obrazowaniu diagnostycznym.
Na podstawie zdj´ç TK/MR wykonano modele
jam nosa tych pacjentów technikà CFD. Uzyska-
ne wyniki porównano z wynikami pacjentów
z badaƒ Li i wspó∏pracowników (2018), u któ-
rych uprzednie ingerencje chirurgiczne by∏y wy-
konane metodami nieendoskopowymi (non-EEA
ENS). W grupie pacjentów EEAwENS Maza ze
wspó∏pracownikami (2019) zaobserwowali zna-
czàco zmniejszony przep∏yw powietrza w rejonie
ma∏˝owiny nosowej dolnej i zwi´kszony w rejo-
nie ma∏˝owiny nosowej Êrodkowej. Takà samà
zmian´ toru przep∏ywu powietrza uzyskali Li
i spó∏pracownicy (2018), analizujàc pacjentów
non-EEA ENS w porównaniu z grupà kontrolnà.
U pacjentów ENSw/oENS przep∏yw powietrza
przez jam´ nosowà by∏ roz∏o˝ony bardziej rów-
nomiernie. Ponadto u pacjentów EEAwENS, tak
samo jak u pacjentów non-EEA ENS, wykazano
mniejsze maksymalne napr´˝enie styczne (peak
WSS) w rejonie ma∏˝owiny nosowej dolnej. Auto-
rzy sugerujà, ˝e wyst´powanie objawów zespo∏u
pustego nosa koreluje nie tylko z anatomià jam no-
sa, ale tak˝e ze zmianami w aerodynamice.

Ocena wra˝liwoÊci nerwu trójdzielnego
Unerwienie czuciowe jam nosa pochodzi

od dwóch nerwów: w´chowego i trójdzielnego.
Nerw trójdzielny nie tylko bierze udzia∏ w rozpo-
znawaniu zapachów, ale równie˝ przekazuje in-
formacj´ o przep∏ywie powietrza przez nos
do mózgu. Aktywacja w∏ókien nerwu trójdziel-
nego przez substancje dra˝niàce, alergeny lub
bakterie uruchamia tak˝e odruchy obronne, któ-
re chronià przed zainhalowaniem potencjalnie
niebezpiecznych substancji. W pe∏nieniu tych
funkcji istotnà rol´ odgrywajà termowra˝liwe
kana∏y przejÊciowego potencja∏u TRP (ang. tran-
sient receptor potential), TRPM8, TRPA1
i TRPV1 (Huart i in. 2019).

Do oceny funkcji nerwu trójdzielnego wyko-
rzystuje si´ tzw. test lateralizacji. Polega on
na jednoczasowym podawaniu substancji sty-
mulujàcej nerw trójdzielny do jednego nozdrza
i substancji bezwonnej do drugiego. Podczas te-
go badania pacjenci majà zas∏oni´te oczy, aby
uniknàç ewentualnej identyfikacji wzrokowej
podawanych substancji. Substancje b´dàce ago-
nistami nerwu trójdzielnego powodujà oprócz

wydzielania zapachu ró˝nego rodzaju wra˝enia
czuciowe, takie jak np. pieczenie czy uczucie
ch∏odu. Substancje czysto zapachowe, niedra˝-
niàce, nie aktywujà nerwu trójdzielnego i ich la-
teralizacja nie jest mo˝liwa. Konstantinidis
i wspó∏pracownicy (2017) zbadali zdolnoÊç
do lateralizacji bodêców za pomocà roztworu
mentolu (50 g mentolu w 50 ml glikolu propyle-
nowego) i bezwonnej substancji w postaci gliko-
lu propylenowego. Mentol aktywuje wyst´pujà-
ce w b∏onie Êluzowej jam nosa receptory TRPM8,
co powoduje powstanie tzw. cooling sensation,
czyli wra˝enia nag∏ego och∏odzenia b∏ony Êluzo-
wej jam nosa. W badaniach udzia∏ wzi´∏o 39 pa-
cjentów, u których w przesz∏oÊci wykonano
zabieg radykalnej resekcji ma∏˝owiny nosowej
dolnej z septoplastykà lub bez niej. U 21 osób
zdiagnozowano zespó∏ pustego nosa. Badania
wykaza∏y, ̋ e osoby z zespo∏em pustego nosa wy-
kazujà znaczàco mniejszà zdolnoÊç do lateraliza-
cji mentolu. Li i wspó∏pracownicy (2018) pos∏u-
˝yli si´ w swoich badaniach testem oceny progu
lateralizacji mentolu (ang. menthol lateraliza-
tion detection thresholds, LDS), podczas którego
wykorzystuje si´ ró˝ne st´˝enia roztworu men-
tolu w celu ustalenia progu jego wykrywalnoÊci.
Poprawna lateralizacja roztworu o wi´kszym
stopniu rozcieƒczenia wskazywa∏a na wi´kszà
wra˝liwoÊç nerwu trójdzielnego na prezentowa-
ny bodziec. Badacze wykazali, ˝e osoby z zespo-
∏em pustego nosa majà tak˝e znaczàco ni˝szy
(gorszy) próg lateralizacji mentolu.

LECZENIE
Zapobieganie 

W piÊmiennictwie podkreÊla si´, ˝e odstàpie-
nie od zbyt radykalnej ingerencji chirurgicznej jest
podstawowym dzia∏aniem zapobiegajàcym po-
wstawaniu zespo∏u pustego nosa. Zachowanie co
najmniej 50% obj´toÊci ma∏˝owiny nosowej dolnej
umo˝liwia zachowanie normalnej dynamiki prze-
p∏ywu powietrza przez jam´ nosowà, natomiast
subtotalna resekcja ma∏˝owiny nosowej dolnej nie
tylko powoduje zmian´ toru przep∏ywu powietrza
przez jam´ nosa, lecz mo˝e tak˝e spowodowaç
drastyczne zmniejszenie liczby zakoƒczeƒ nerwu
trójdzielnego, przyczyniajàc si´ do paradoksalnego
uczucia niedro˝noÊci nosa le˝àcego u podstaw
ENS (Konstantinidis i in. 2017). W badaniach ko-
hortowych Tana i wspó∏pracownicy (2018) ustalo-
no, ˝e cz´Êciowa resekcja ma∏˝owiny nosowej
Êrodkowej nie doprowadza do zwi´kszonego ryzy-
ka wystàpienia ENS.
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Leczenie zachowawcze
W dost´pnym piÊmiennictwie brak jakich-

kolwiek doniesieƒ jednoznacznie dowodzàcych
skutecznoÊci leczenia zachowawczego w zespole
pustego nosa. Ze wzgl´du na brak opracowanych
schematów post´powania lekarz zajmujàcy si´
pacjentem z ENS zmuszony jest opieraç si´
na swoim doÊwiadczeniu i stosowaç leczenie
empiryczne.

Talmadge i wspó∏pracownicy (2019) proponu-
jà nast´pujàcy schemat post´powania zachowaw-
czego: miejscowe nawil˝anie b∏ony Êluzowej nosa
solà fizjologicznà, stosowanie emolientów, które
∏agodzà uczucie suchoÊci, zapobiegajà formowa-
niu si´ strupów oraz zmniejszajà odczuwany ból.
Autorzy zalecajà równie˝ stymulacj´ receptorów
TRPM8 roztworem mentolu przez inhalacj´ lub
bezpoÊrednià aplikacj´. W warunkach fizjolo-
gicznych receptory TRPM8 aktywujà si´ w wyni-
ku obni˝enia temperatury b∏ony Êluzowej przez
wdychane powietrze i poÊredniczà w przekazy-
waniu informacji o dro˝noÊci nosa do mózgu. Jak
ju˝ wspomniano, mentol ma zdolnoÊç bezpo-
Êredniej aktywacji tych receptorów i wywo∏uje
tzw. cooling sensation, co powoduje powstanie
subiektywnego uczucia dro˝noÊci nosa.

Ze wzgl´du na obcià˝ajàcy aspekt psychicz-
ny ENS oraz udokumentowane przypadki l´ku
uogólnionego i depresji pacjentom powinna te˝
zostaç udzielona pomoc psychologiczna lub psy-
chiatryczna. Wa˝na jest tak˝e diagnostyka
wszelkich zaburzeƒ psychicznych, do których
mo˝e predysponowaç ENS (Talmadge i in. 2019).

Bro˝ek-Màdry i wspó∏pracownicy (2020)
przeprowadzili badania, w których dokonali
klinicznej oceny skutecznoÊci zastosowania
preparatu Rinotac u pacjentów, którzy cierpià
na syndrom suchego nosa w przebiegu nie˝ytu
nosa (alergicznego lub niealergicznego) albo
przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych.
Preparatowi temu przypisuje si´ dzia∏anie na-
wil˝ajàce, regenerujàce i nat∏uszczajàce b∏on´
Êluzowà nosa. Przez cztery tygodnie pacjenci
otrzymywali Rinotac 3 razy dziennie po 2 rozpy-
lenia do ka˝dej jamy nosa. W badanej grupie
286 pacjentów 50 osób cierpia∏o na zanikowy
nie˝yt nosa. Na podstawie analizy kwestionar-
iuszy SNOT-22 oraz ENS6Q autorzy zaobserwo-
wali z∏agodzenie dolegliwoÊci zwiàzanych z za-
nikowym nie˝ytem nosa po czterotygodniowym
okresie stosowania preparatu Rinotac, wykazu-
jàc tym samym korzyÊç p∏ynàcà z jego stosowa-
nia w tej grupie pacjentów.

Trening w´chowy
Koncepcja neurostymulacji w leczeniu ENS

polega na wielodniowej stymulacji receptora
TRPM8, b´dàcej swego rodzaju treningiem ner-
wu trójdzielnego. Le Bon i wspó∏pracownicy
(2020) przeprowadzili ocen´ wp∏ywu treningu
nerwu trójdzielnego na subiektywnie odczuwa-
nà niedro˝noÊç nosa oraz na jakoÊç ̋ ycia pacjen-
tów cierpiàcych na zespó∏ pustego nosa. W ich
badaniach wzi´∏o udzia∏ 14 osób, które popro-
szono o co najmniej 30-dniowe stosowanie si´
do zasad treningu nerwu trójdzielnego: nale˝a∏o
3 razy dziennie wdychaç zawartoÊç dwóch, za-
pewnionych im, butelek przez co najmniej 10 s.
Osobom tym dostarczono po dwie butelki
z bràzowego szk∏a o obj´toÊci 30 ml. W jednej
znajdowa∏o si´ 10 ml kryszta∏ów lewomentolu
rozpuszczonych w glikolu propylenowym (1 g/1 ml),
w drugiej 10 ml czystego roztworu eukaliptolu.
Wybrano te substancje, gdy˝ wywo∏ujà one sil-
ne, dobrze tolerowane odczucie ch∏odzenia,
chemicznie aktywujàc ten sam receptor nerwu
trójdzielnego (TRPM8), który wywo∏uje uczucie
subiektywnej dro˝noÊci nosa. Uczestnicy badaƒ
dwukrotnie wype∏niali kwestionariusze NOSE,
SNOT-22 i ENS6Q: przed oraz po treningu. Tre-
ning ukoƒczy∏o 7 z 14 pacjentów, 5 osób zrezy-
gnowa∏o w ciàgu pierwszych 12 dni, a 2 osoby
nie zg∏osi∏y si´ na weryfikacj´ wyników.

W efekcie 30-dniowego codziennego trenin-
gu nerwu trójdzielnego uzyskano znaczne
zmniejszenie punktacji w kwestionariuszu
NOSE: z 12,4/20 pkt do 9,8/20pkt. Podobnie
w skali SNOT-22, w której uzyskano zmniejszenie
punktacji z 63,7/110 pkt do 50,7/110 pkt. W wyni-
kach ENS6Q nie zanotowano istotnych zmian.

Zastosowanie neurostymulacji w leczeniu
zespo∏u pustego nosa wymaga dalszych badaƒ,
a w opinii autorów uzyskane przez nich wyniki
mogà mieç wp∏yw na wykszta∏cenie nowej me-
tody leczenia tej choroby.

Leczenie chirurgiczne
W zespole pustego nosa celem leczenia chi-

rurgicznego jest zmniejszenie przewodów noso-
wych, a tym samym stworzenie oporów zbli˝o-
nych do tych poprzedzajàcych resekcj´ ma∏˝owi-
ny nosowej dolnej. Efekt ten mo˝na uzyskaç
przez wprowadzenie wype∏niaczy podÊluzówko-
wych (karbometyloceluloza, kwas hialuronowy),
bezkomórkowego alloprzeszczepu skórnego,
chrzàstki autologicznej czy te˝ implantu synte-
tycznego.

Alternatywnie, w przypadku braku mo˝li-
woÊci zwi´kszenia obj´toÊci ma∏˝owiny nosowej
dolnej odleg∏oÊç mi´dzy przegrodà nosowà
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a ma∏˝owinà nosowà dolnà mo˝na zmniejszyç
przez poszerzenie przegrody nosa.

Przeglàd systematyczny opublikowany
w „Laryngoscope” (Leong 2015) przedstawia
wyniki zawarte w 8 pracach omawiajàcych
∏àcznie przypadki 128 pacjentów. Prace te doty-
czy∏y ingerencji chirurgicznych przeprowadza-
nych z u˝yciem przeszczepu auto- i allogenicz-
nego, implantów lub iniekcji majàcych wp∏ynàç
na zmniejszenie nasilenia objawów zespo∏u pu-
stego nosa w ciàgu 12 miesi´cy. Autorzy zauwa-
˝ajà, ˝e obiektywna ocena skutecznoÊci tej pro-
cedury wymaga d∏u˝szego czasu obserwacji oraz
analizy zarówno subiektywnych, jak i obiektyw-
nych testów. Interwencja chirurgiczna znajduje
si´ w klasie C rekomendacji, jest procedurà do-
puszczalnà, ale nie rekomendowanà.

Ma i wspó∏pracownicy (2017) wykonali meta-
analiz´ skutecznoÊci wszczepianych implantów
w leczeniu zespo∏u pustego nosa. Uwzgl´dnili
6 publikacji omawiajàcych ∏àcznie 122 pacjentów.
Na podstawie analizy przed- i pooperacyjnych
wyników kwestionariusza SNOT wykazali, ˝e le-
czenie operacyjne mo˝e z∏agodziç objawy choro-
by. Dodatkowo zauwa˝yli, ˝e zastosowanie auto-
i alloprzeszczepów przynosi∏o zauwa˝alnie lepsze
rezultaty ni˝ u˝ycie implantów wykonanych z ma-
teria∏u obcego.

Talmadge i wspó∏pracownicy (2019) zwróci-
li uwag´, ˝e leczenie chirurgiczne zyskuje coraz
wi´kszà akceptacj´, poniewa˝ coraz wi´cej prac
dokumentuje skutecznoÊç dotyczàcà zarówno
objawów zespo∏u, jak i wspó∏istniejàcych chorób
psychicznych. Wype∏niacze podÊluzówkowe
wprowadzone w 6–12 miesi´cy po zabiegu b´-
dàcym przyczynà ENS mogà stanowiç korzystne
i bezpieczne dla pacjenta rozwiàzanie tymcza-
sowe przed zabiegiem naprawczym. Wzmacnia-
jàc miejsce wczeÊniejszego usuni´cia tkanek
ma∏˝owiny nosowej dolnej, dajà czas konieczny
do wyleczenia operowanych struktur oraz rege-
neracji wszelkich po∏àczeƒ nerwowych. Bioràc
pod uwag´ doniesienia o znaczeniu receptorów
TRPM8 nerwu trójdzielnego w rozwoju zespo∏u
pustego nosa, takie post´powanie mo˝e dopro-
wadziç do ustàpienia zwiàzanych z tà chorobà
dolegliwoÊci.

Thamboo i wspó∏pracownicy (2020) prze-
prowadzili pilota˝owe badania na grupie 10 pa-
cjentów cierpiàcych na zespó∏ pustego nosa. Ce-
lem by∏o zbadanie, czy poddanie ich zabiegowi
zwi´kszenia obj´toÊci ma∏˝owiny nosowej dolnej
(ang. inferior meatus augmentation procedure,
IMAP) jest skutecznà metodà leczenia tej choroby.
Do zabiegu u˝ywano prefabrykatów – podÊlu-
zówkowego wycinka z jelita cienkiego (ang. small

intestinal submucosa, SIS graft) lub bezko-
mórkowej macierzy pochodzenia dermalnego
o nazwie Alloderm. Rezultaty tych interwencji
oceniano na podstawie kwestionariusza ENS6Q
wype∏nianego przez pacjentów przed zabiegiem
i 6 miesi´cy po nim. Porównanie wyników wyka-
za∏o obni˝enie punktacji Êrednio o 13 punktów
wzgl´dem wartoÊci wyjÊciowej. Ponadto zaob-
serwowano cofni´cie si´ wielu objawów psy-
chicznych i popraw´ wyników w kwestionariu-
szach PHQ-9 (depresja) oraz GAD-7 (l´k
uogólniony). Na tej podstawie autorzy sugerujà,
˝e wykonanie zabiegu zwi´kszajàcego obj´toÊç
ma∏˝owiny nosowej dolnej (IMAP) mo˝e popra-
wiç jakoÊç ˝ycia pacjentów z zespo∏em pustego
nosa. Sami badacze wskazujà jednak na ograni-
czenia swojej pracy, wynikajàce z nielicznej gru-
py badanych oraz krótkiego czasu obserwacji pa-
cjentów, uniemo˝liwiajàcego ocen´ stopnia
wch∏oni´cia przeszczepu. 

Lee i wspó∏pracownicy (2018) w badaniach
retrospektywnych porównali dwie procedury
chirurgiczne stosowane w leczeniu pacjentów
z ENS pod wzgl´dem ich skutecznoÊci: wszcze-
pienie implantu do Êciany bocznej ma∏˝owiny
nosowej dolnej oraz umieszczenie go na dnie ja-
my nosa. Pod wzgl´dem redukcji objawów psy-
chicznych nie wykazali statystycznie znaczàcych
ró˝nic mi´dzy tymi dwoma podejÊciami, nato-
miast u pacjentów z implantami umieszczonymi
w ma∏˝owinie nosowej dolnej stwierdzili
wi´kszà popraw´ wyników uzyskanych w kwe-
stionariuszu SNOT-22 ni˝ u pacjentów z implan-
tami w dnie jamy nosa.

Borchard z zespo∏em (2019) w pracy oryginal-
nej badali zastosowanie donosowych wype∏niaczy
podÊluzówkowych jako implantów przejÊciowych
w leczeniu zespo∏u pustego nosa. W badaniach
wzi´∏o udzia∏ 14 pacjentów, którym zosta∏y one
wstrzykni´te w rejonie ma∏˝owiny nosowej dolnej.
Zabieg ten wykonuje si´ w warunkach ambulato-
ryjnych i mo˝e poprzedzaç lub byç alternatywà dla
zabiegów trwa∏ych i bardziej inwazyjnych, takich
jak operacja wszczepienia implantu w Êcian´ jamy
nosa. Ponadto autorzy sugerujà, ˝e zastosowanie
wype∏niaczy podÊluzówkowych mo˝e okazaç si´
korzystne dla pacjentów z zespo∏em pustego nosa
(ENS6Q >11 pkt), u których wynik testu z watkà
jest nierozstrzygajàcy. W badaniu zastosowano
preparat z karboksymetylocelulozy (CMC)/˝elu
glicerynowego, który z czasem ulega samoistne-
mu wch∏oni´ciu. Chocia˝ sami autorzy widzà
ograniczenia swoich badaƒ zwiàzane z ma∏à gru-
pà badawczà oraz brakiem obiektywnych badaƒ
poziomu przep∏ywu powietrza przez jamy nosa
przed i po wykonanym zabiegu, to z∏agodzenie
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dzi´ki opisanej procedurze cz´Êci objawów typo-
wych dla zespo∏u pustego nosa przemawia, ich
zdaniem, na jej korzyÊç.

Osocze bogatop∏ytkowe 
Osocze bogatop∏ytkowe (ang. platelet-rich

plasma, PRP) to autologiczny koncentrat p∏ytek
krwi w niewielkiej iloÊci osocza. P∏ytki krwi za-
wierajà kilka czynników wzrostu, które promujà
proliferacj´ komórek, procesy regeneracyjne,
angiogenez´ i rewaskularyzacj´ oraz wytwarza-
nie fibroblastów i kolagenu. Ponadto preparat
ten jest równie˝ dobrym êród∏em adhezyn, które
sà odpowiedzialne za migracje komórek nab∏on-
kowych. PRP otrzymuje si´ z poddanej procesowi
wirowania krwi ̋ ylnej pacjenta. Jest to procedu-
ra bardzo szybka i bezpieczna. Po raz pierwszy
osocze bogatop∏ytkowe zosta∏o zastosowane
w leczeniu trombocytopenii w drugiej po∏owie
XX wieku. Od tego momentu dzi´ki swoim w∏a-
ÊciwoÊciom znalaz∏o zastosowanie w wielu dzie-
dzinach medycyny, mi´dzy innymi w chirurgii
twarzowo-szcz´kowej, chirurgii plastycznej,
dermatologii czy ortopedii. Coraz wi´cej obiecu-
jàcych badaƒ pojawia si´ równie˝ na temat sku-
tecznoÊci osocza bogatop∏ytkowego w leczeniu
schorzeƒ otorynolaryngologicznych. 

Di Rienzo Busino i wspó∏pracownicy (2015)
wykazali skutecznoÊç rekonstrukcji ma∏˝owiny no-
sowej dolnej z zastosowaniem osocza bogatop∏yt-
kowego i lipoaspiratu (ang. plalet rich lipotrans-
fert, PRL) w leczeniu zespo∏u pustego nosa. Do ba-
dania zakwalifikowano 46 pacjentów, którzy
w przesz∏oÊci poddani zostali zabiegowi resekcji
lub kauteryzacji co najmniej 50% powierzchni
ma∏˝owiny nosowej dolnej. Ponadto wszyscy pa-
cjenci podczas przeprowadzania testu z watkà za-
sygnalizowali subiektywnà popraw´ zg∏aszanych
objawów.

Badanych podzielono na dwie równe grupy:
grup´ A (kontrolnà) i grup´ B (badawczà).
W grupie A pacjenci otrzymali terapi´ medycznà
w postaci sprayu do nosa z roztworem solno-

-bromowo-jodowej wody termalnej. W grupie B
przed rozpocz´ciem stosowania wskazanego
sprayu do nosa pacjenci zostali poddani zabie-
gowi endoskopowej rekonstrukcji ma∏˝owiny
nosowej dolnej z zastosowaniem autologicznego
PRL. Zabieg wykonano w znieczuleniu lokalnym.
Roztwór PRL zosta∏ wstrzykni´ty w miejsce,
w którym umiejscowiono bawe∏niany wacik
podczas wykonywania testu z watkà. Na podsta-
wie analizy kwestionariuszy SNOT-22 wype∏nio-
nych przed i po ukoƒczeniu badania autorzy
wykazali znaczàco wi´kszà popraw´ w ∏agodze-
niu objawów zwiàzanych z zespo∏em pustego
nosa u pacjentów w grupie badawczej. Badanie
histologiczne po 12 miesiàcach od zabiegu wy-
kaza∏o zmniejszenie stanu zapalnego i niemal
ca∏kowità reepitelializacj´ b∏ony Êluzowej. Zaob-
serwowano te˝ skrócenie czasu transportu Êlu-
zowo-rz´skowego (ang. mucocilliary transport
time, MCTt), co Êwiadczy o rzeczywistej popra-
wie funkcji b∏ony Êluzowej. 

PODSUMOWANIE
Podstawà w zapobieganiu zespo∏u pustego

nosa jest zaniechanie nadmiernej ingerencji chi-
rurgicznej w obr´bie struktur jam nosa. Niezwy-
kle istotne jest wi´c zwi´kszenie ÊwiadomoÊci
lekarzy wykonujàcych zabiegi w tym rejonie
w kwestii ich mo˝liwych negatywnych skutków.
Rozpoznanie zespo∏u pustego nosa opiera si´
na ocenie objawów klinicznych u pacjentów pod-
dawanych wczeÊniej ingerencji chirurgicznej
naruszajàcej integralnoÊç struktur jam nosa.
Do potwierdzenia diagnozy przydatne sà nast´-
pujàce badania dodatkowe: SNOT-25, ENS6Q,
badanie endoskopowe jam nosa, TK zatok przy-
nosowych, test z watkà, obliczeniowa mechanika
p∏ynów oraz ocena wra˝liwoÊci nerwu trójdziel-
nego. Do metod leczenia nale˝y leczenie zacho-
wawcze, chirurgiczne i trening w´chowy. Brak
jest jednak wystandaryzowanych schematów
opieki nad chorym.  ●
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