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Droga Kole˝anko,
Szanowny Kolego,

w poprzednim numerze obchodziliÊmy jubileusz
90. lecia nestora polskiej laryngologii – dr med.
Zbigniewa Szlenka. Wraz z prof. A. Kierzkiem
cieszyliÊmy si´, ˝e mogliÊmy Zbyszkowi z tej
okazji zrobiç przyjemnoÊç i okazaç mu nale˝ny
szacunek. W ten czas odby∏em równie˝ z nim
osobistà, bardzo mi∏à rozmow´, a rozmowy ze
Zbyszkiem mia∏y specyficznie delikatny charak-
ter. Poczucie zadowolenia, które wtedy mnie
zdominowa∏o, nie trwa∏o d∏ugo. Nieca∏e dwa
miesiàce póêniej otrzyma∏em informacj´, ˝e
Zbyszek odszed∏ od nas na „wieczny dy˝ur”. I tak
wyglàda samo ˝ycie. Nie pozostaje nic dodaç,
poza s∏owami ksi´dza Twardowskiego: 

„Âpieszmy si´ kochaç ludzi, tak szybko odchodzà”

Serdecznie Paƒstwa pozdrawiam

Prof. Antoni Krzeski
Warszawa, marzec 2022
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ASPEKT KLINICZNY PRZEWLEK¸EGO
KASZLU W LARYNGOLOGII

dr med. Dorota Rojek1, dr hab. med. Marta Dàbrowska2, 
prof. dr hab. med. Antoni Krzeski1

CLINICAL ASPECT OF CHRONIC COUGH IN ENT

Cough is the most common symptom of many
diseases of the upper respiratory tract and can be
a bothersome ailment, significantly worsening the
patient's quality of life, especially when it is chronic
(i.e. lasts for more than 8 weeks).

The diagnosis and treatment of chronic cough is
a difficult challenge due to the wide range of dise-
ases that may cause it, the frequent coexistence of
several diseases causing cough and the hypersensiti-
vity of the cough reflex.

The aim of the paper is to draw attention to the
important aspect of ENT consultations in chronic
cough – diagnostics and treatment, which may
be the domain of an ENT specialist and phoniatrist,
in particular non-pharmacological treatment of chro-
nic cough resistant to pharmacological treatment.

(Mag. ORL, 2022, 81, XXI, 5–16)

Key words:
chronic cough, rhinitis, ENT treatment of cough,
non-pharmacological therapy

Kaszel jest odruchem fizjologicznym uk∏adu
oddechowego s∏u˝àcym do ochrony i oczyszcza-
nia dróg oddechowych przez usuwanie z nich
wydzieliny, czynników dra˝niàcych i cia∏ obcych.
Ze wzgl´du na czas trwania u osób doros∏ych
wyró˝nia si´:

– ostry kaszel, trwajàcy krócej ni˝ 3 tygo-
dnie, najcz´Êciej b´dàcy objawem ostrej
infekcji górnych dróg oddechowych; 

– podostry kaszel, trwajàcy od 3 do 8 tygo-
dni, b´dàcy najcz´Êciej kaszlem poinfek-
cyjnym;

– przewlek∏y kaszel (PK), trwajàcy ponad 
8 tygodni, u którego pod∏o˝a mo˝e le˝eç
wiele ró˝nych przyczyn, omówionych 
w dalszej cz´Êci artyku∏u. 

Ze wzgl´du na odkrztuszanie wydzieliny
wyró˝niamy kaszel mokry, inaczej produktywny,
oraz kaszel suchy, nieproduktywny. Przewlek∏y
kaszel (PK) jest ucià˝liwà dolegliwoÊcià, znacznie
pogarszajàcà jakoÊç ̋ ycia (Voll-Aanerud i in. 2010).

PRZYCZYNY KASZLU
Kaszel nale˝y do najcz´stszych objawów

chorób górnych i dolnych dróg oddechowych
o charakterze zapalnym, Êródmià˝szowym lub
obturacyjnycm, mo˝e byç te˝ pierwszym obja-
wem nowotworu p∏uca czy oznakà chorób nie-
zwiàzanych z uk∏adem oddechowym. Lista przy-
czyn kaszlu jest bardzo d∏uga i nie da si´ do koƒ-
ca wyczerpaç tego tematu. W tabeli I podsumo-
wano przyczyny kaszlu w zale˝noÊci od cz´stoÊci
ich wyst´powania (Irwin i in. 2014, Krenke i in.
2018). Przewlek∏y kaszel mo˝e byç trudnym
wyzwaniem diagnostycznym ze wzgl´du
na szerokie spektrum chorób mogàcych byç jego
przyczynà, cz´ste wspó∏istnienie kilku schorzeƒ
powodujàcych kaszel oraz wyst´powanie nad-
wra˝liwoÊci odruchu kaszlu. 

DIAGNOSTYKA KASZLU
Na podstawie analizy dost´pnych badaƒ kli-

nicznych spe∏niajàcych kryteria medycyny opartej
na dowodach (ang. evidence based medicine,
EBM) wiele mi´dzynarodowych i krajowych towa-

1 Klinika Otolaryngologii 
Wydzia∏u Lekarsko-Stomatologicznego WUM
Szpital Czerniakowski 
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
ul. St´piƒska 19/25, 00-739 Warszawa 

2 Katedra i Klinika Chorób Wewn´trznych, 
Pneumonologii i Alergologii WUM
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Rafa∏ Krenke
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
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Tabela I. Przyczyny przewlek∏ego kaszlu u osób doros∏ych

Najcz´stsze Cz´ste/umiarkowanie cz´ste Rzadkie

– astma – leki (szczególnie inhibitory ACE) – sarkoidoza
– przewlek∏e zapalenie oskrzeli – nieastmatyczne eozynofilowe – Êródmià˝szowe choroby

i przewlek∏a obturacyjna zapalenie oskrzeli p∏uc
choroba p∏uc – rak p∏uca rozstrzenie – gruêlica

– zespó∏ przewlek∏ego kaszlu – rozstrzenie oskrzeli – mykobakteriozy 
zwiàzanego z górnymi – czynniki Êrodowiskowe, inne ni˝ gruêlica
drogami oddechowymi w tym zawodowe – dysfunkcja strun

– refluks ̋ o∏àdkowo-prze∏ykowy – obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS) g∏osowych
– choroby kardiologiczne – kaszel psychogenny

(np. niewydolnoÊç serca, wady zastawki
mitralnej, zaburzenia rytmu serca)

ACE – enzym konwertujàcy angiotensyn´

rzystw pulmonologicznych opracowuje szczegó∏o-
we wytyczne dotyczàce diagnostyki i leczenia cho-
rych cierpiàcych z powodu przewlek∏ego kaszlu.
Rekomendacje te w zwiàzku z nowymi danymi kli-
nicznymi by∏y i sà co kilka lat uaktualniane. 

WÊród najwa˝niejszych dokumentów mi´dzy-
narodowych nale˝y wymieniç wytyczne stowarzy-
szeƒ: ERS z 2004 r. (Morice i in. 2006), BTS z 2006 r.
(Morice, McGarvey, Pavord 2006), ACCP z 2006 r.
(Irwin i in. 2006) (nale˝àce do najszerszych
opracowaƒ), ERS z 2007 r. odnoszàce si´ do me-
tod mierzenia kaszlu, ACCP z 2016 r. (Irwin i in.
2018) (omawiajàce post´powanie w kaszlu trud-
nym do leczenia), ACCP z 2018 r. stanowiàce
uaktualnienie wytycznych z 2006 r., wreszcie
najnowsze wytyczne ERS z 2020 r. (Morice i in.
2020) podkreÊlajàce znaczenie nadwra˝liwoÊci
odruchu kaszlowego. 

Autorzy wszystkich wymienionych opraco-
waƒ sà zgodni, ˝e kaszel przewlek∏y nale˝y defi-
niowaç jako objaw trwajàcy ponad 8 tygodni,
który mo˝e byç wywo∏ywany przez wiele ró˝-
nych przyczyn. 

Diagnostyka kaszlu jest skomplikowana
i w wi´kszoÊci pozostaje w gestii interni-
stów/pulmonologów, a przyk∏adowy schemat
diagnostyki wg wytycznych ACCP (2018) przed-
stawiono na rycinie 1 (Irwin i in. 2018).

W literaturze pojawi∏y si´ ró˝ne okreÊlenia
dotyczàce PK, który nie ust´puje mimo leczenia:
PK oporny na leczenie (ang. refractory chronic
cough, RCC), kaszel przewlek∏y trudny do lecze-
nia (ang. difficult-to-treat chronic cough) lub
kaszel o nieznanej etiologii (ang. unexplained
chronic cough, UCC), czy inaczej okreÊlany jako
kaszel idiopatyczny (ang. idiopatic chronic co-
ugh, ICC).

KONSULTACJE LARYNGOLOGICZNE w PK

1. Kaszel zwiàzany z chorobami górnych
dróg oddechowych

WÊród najcz´stszych przyczyn przewlek∏ego
kaszlu u osób, które nie palà papierosów, wymie-
nia si´ zespól kaszlu zwiàzany z górnymi droga-
mi oddechowymi (ang. upper airway cough syn-
drome, UACS), który w zale˝noÊci od êróde∏ do-
tyczy oko∏o 20–67% chorych na PK (Perotin i in.
2018, Pratter, 2006), co powoduje, ˝e lekarz la-
ryngolog cz´sto jest pierwszym specjalistà bio-
ràcym udzia∏ w diagnostyce tej grupy chorych. 

WczeÊniejsza, nieu˝ywana obecnie nazwa
opisanego stanu chorobowego to zespó∏ sp∏y-
wania wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a (ang.
postnasal drip syndrome, PNDS), gdy˝ najcz´-
strzym objawem w tej grupie chorych jest sp∏y-
wanie wydzieliny po tylnej Êcianie jest obja-
wem najcz´Êciej zg∏aszanym przez chorych. Pa-
cjenci cierpiàcy na UACS/ PNDS zg∏aszajà uczu-
cie pe∏noÊci w tylnej cz´Êci jam nosa, cz´sto na-
silone rano po przebudzeniu, kaszel, chrzàka-
nie, koniecznoÊç odkrztuszenia wydzieliny. Po-
mimo ˝e UACS jest obok astmy i refluksu krta-
niowo-gard∏owego jednà z najcz´stszych przy-
czyn kaszlu, wcià˝ nie wiadomo dok∏adnie, jaki
jest mechanizm jego powstawania, a obecnie
rozpoznanie UACS nie ogranicza si´ tylko
do jednego objawu, nale˝y go rozumieç jako
przewlek∏y kaszel wspó∏wyst´pujàcy z innymi
anomaliami górnych dróg oddechowych, takimi
jak niedro˝noÊç nosa, bóle twarzy, zaburzenia
w´chu czy nie˝yty nosa (Irwin i in. 2006). Ist-
nieje kilka teorii opisujàcych mechanizm wy-
wo∏ywania kaszlu w przebiegu chorób górnych
dróg oddechowych z objawem sp∏ywania wy-
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dzieliny po tylnej Êcianie gard∏a, z których naj-
wa˝niejsze mówià, ˝e:

– wydzielina sp∏ywajàca z jamy nosa dra˝ni 
w wyniku mechanicznego i chemicznego 
pobudzenia aferentne zakoƒczenia n. b∏´d-
nego w gardle, krtani i dolnych drogach 
oddechowych (ang. postnasal drip theory) 
(Iwata i in. 2015, Pratter, 2006);

– nadwra˝liwoÊç receptorów w jamie nosa 
mo˝e skutkowaç uwra˝liwieniem w∏ókien 
nerwowych przekazujàcych impulsy z dol-
nych dróg oddechowych (ang. extra thoracic
airways hyperresponsiveness theory) 
(Kanda i in. 2019);

– nadwra˝liwoÊç czuciowa gard∏a i krtani
prowokuje do odruchu kaszlu na skutek 
takich bodêców, jak zmiana temperatury 
powietrza, mówienie, po∏ykanie (ang. sen-
sory neural hypersensitivity theory) (Yu 
i in. 2015);

– przyczynà jest zapalenie górnych i dolnych 
dróg oddechowych (ang. chronic airways 
inflammation theory) (Watelet, Van Zele, 
Brusselle 2010). 

Fakt, ˝e u pacjentów zg∏aszajàcych sp∏ywa-
nie wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a kaszel nie

wyst´puj´ cz´sto i nie stanowi g∏ównego obja-
wu, Êwiadczy o tym, ̋ e samo mechaniczne dra˝-
nienie przez sp∏ywajàcà wydzielin´ nie jest pod-
stawowym czynnikiem mogàcym wywo∏ywaç
kaszel (Tatar i in. 2009). Spraw´ komplikuje fakt,
˝e istnieje kilka schorzeƒ górnych dróg oddecho-
wych, które mogà wchodziç w sk∏ad zespo∏u
UACS lub niezale˝nie sà uznane za czynniki mo-
gàce wywo∏ywaç kaszel (Dabrowska i in. 2020,
Giavina-Bianchi i in. 2016). 

Badania pokazujà, ˝e zmniejszenie objawów
UACS powoduje zmniejszenie nasilenia kaszlu,
dlatego pierwszym krokiem jest leczenie wspó∏-
istniejàcych chorób górnych dróg oddechowych
(Macedo i in. 2009, Irwin i in. 2006). Do scho-
rzeƒ górnych dróg oddechowych, które najcz´-
Êciej powodujà UACS, nale˝à nie˝yty nosa
i zmiany zapalne w zatokach. 

A. Nie˝yty nosa
Nie˝yt nosa (rhinitis) jest stanem zapalnym

b∏ony Êluzowej nosa objawiajàcym si´ jednym lub
kilkoma z nast´pujàcych objawów: upoÊledzenie
dro˝noÊci nosa, katar, Êwiàd oraz kichanie. Istotà
tej choroby jest zapalenie b∏ony Êluzowej nosa wy-
wo∏ane przez ró˝norodne czynniki: alergiczne, in-

Ryc. 1. Schemat diagnostyki kaszlu opracowany na podstawie zaleceƒ ACCP 2018 i Polskich Wytycznych dla
lekarzy rodzinnych (Krenke i in. 2018)

Przewlek∏y kaszel

Wykluczyç objawy 
alarmowe

Kaszel idiopatyczny

Kaszel oporny na leczenie

Wywiady
Badanie przedmiotowe
RTG klatki piersiowej,

spirometria

Wykluczyç wp∏yw:
leków (ACEI), papierosów,

czynników Êrodowiskowych

Zmiany
w RTG klatki

piersiowej

Diagnostyka
i leczenie

w zale˝noÊci
od zmian 
w RTG

Nieodwracalna
obturacja

w spirometrii

Rozwa˝
rozpoznanie

POChP

Brak
rozpoznania

Poprawa

Poprawa

Brak poprawy

Brak poprawy

Diagnozuj i lecz
najcz´strze przyczyny kaszlu
Astma, GER, UACS, NAEB

Leczenie skuteczne =
potwierdzenie diagnozy

Leczenie zgodne 
z rozpoznaniem przyczyny

kaszlu

Dalsza diagnostyka 
w celu rozpoznania innych 

przyczyn kaszlu:
TK klatki piersiowej

TK zatok przynosowych
Ocena indukowanej plwociny

Ocena nadreaktywnoÊci oskrzeli
Diagnostyka laryngologiczna

Polisomnografia 
24-godzinna impedancja 
z pH -metrià prze∏yku /
manometria prze∏yku

Bronchoskopia

NAEB – niealergiczne eozynofilowe 
zapalenie oskrzeli

UACS – zespó∏ kaszlu zwiàzany 
z górnymi drogami oddechowymi

GER –  refluks ˝o∏àdkowo-prze∏ykowy
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fekcyjne, hormonalne, farmakologiczne, dra˝niàce
i zawodowe, a tak˝e inne, wyst´pujàce w przebie-
gu chorób uk∏adowych (Bousquet i in. 2020).

Istnieje kilka zbli˝onych do siebie klasyfika-
cji nie˝ytów nosa, zaproponowanych na potrze-
by kliniczne w Europejskich Wytycznych nt. Za-
palenia Zatok Przynosowych i Polipów Nosa (Eu-
ropean Position Paper on Rhinosinusitis and Na-
sal Polyps, EPOS) (Fokkens, 2020), w dokumen-
cie „Alergiczny nie˝yt nosa i jego wp∏yw na ast-
m´” (Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma,
ARIA) (Bousquet i in. 2020). W ostatnich latach
na Êwiecie obserwuje si´ istotne zwi´kszenie za-
padalnoÊci na nie˝yt nosa (o blisko 30%), a doty-
czy to zw∏aszcza alergicznego nie˝ytu nosa (Bo-
usquet i in. 2012, Platts-Mills, 2015). 

W diagnostyce klinicznej wa˝ne jest ustale-
nie przyczyny schorzenia i próba jego leczenia
na podstawie etiologii: 

– nie˝ytów nosa: alergicznych lub niealer-
gicznych, infekcyjnych (wirusowych lub 
bakteryjnych), wywo∏anych przez leki 
(szczególnie kwas acetylosalicylowy 
i NLPZ), zawodowych;

– niealergicznego nie˝ytu nosa z eozynofilià 
(NARES); 

– nie˝ytów nosa wynikajàcych z zaburzeƒ 
hormonalnych, emocjonalnych;

– zanikowego czy wreszcie idiopatycznego
nie˝ytu nosa.

● Alergiczny nie˝yt nosa (ANN; allergic rhi-
nitis, AR)

ANN jest najcz´Êciej spotykanym nie˝ytem
na Êwiecie (Bousquet i in. 2019). Istotà tego scho-
rzenia jest reakcja nadwra˝liwoÊci typu I, zale˝-
na od przeciwcia∏ IgE, prowadzàca do eozynofilo-
wego ANN, który mo˝e wyst´powaç okresowo lub
przewlekle (przez ca∏y rok). 

Zarówno ujemne testy skórne z alergenem,
jak i ma∏e st´˝enie swoistych przeciwcia∏ IgE w su-
rowicy nie wykluczajà jednoznacznie ANN, gdy˝
u oko∏o 10% chorych zwi´kszone st´˝enie swo-
istych przeciwcia∏ IgE wyst´puje jedynie w obr´-
bie b∏ony Êluzowej nosa. Z tego powodu najwa˝-
niejszy w diagnostyce jest wywiad dotyczàcy kore-
lacji objawów klinicznych z ekspozycjà na dany
alergen oraz dodatni wynik donosowej próby pro-
wokacyjnej (Pratter, 2006). ANN wywo∏ywany jest
g∏ównie przez alergeny wziewne, zdecydowanie
rzadziej przez alergeny pokarmowe. 

Przewlek∏y ANN ma wyraêny zwiàzek z ast-
mà. A˝ u 70% chorych na astm´ rozpoznaje si´
ANN, a u 30% pacjentów z ANN wyst´puje astma,
co zdaje si´ potwierdzaç koncepcj´ wspólnych
dróg oddechowych, czyli wspó∏wyst´powania za-

palenia zatok, nie˝ytu nosa i astmy (Bousquet i in.
2020). Zaobserwowano, ˝e leczenie nie˝ytu nosa
poprawia skutecznoÊç leczenia astmy, zmniejsza
cz´stoÊç jej zaostrzeƒ i ci´˝koÊç przebiegu, tym sa-
mym ma wp∏yw na kaszel, dlatego w przypadku
zapalenia alergicznego metoda z wyboru jest sto-
sowanie GKS do nosa i dooskrzelowo (Klimek i in.
2019). Kanda i wspó∏pracownicy (2019) podkre-
Êlajà, ˝e obok zapalenia eozynofilowego w ANN
wa˝nà rol´ odgrywa zapalenie neurogenne, wy-
zwalane przez liczne komórki zapalne, czym mo˝-
na t∏umaczyç nie w pe∏ni zadowalajàce efekty le-
czenia za pomocà GSK. 

● Przewlek∏y niealergiczny nie˝yt nosa
(NNN, non-allergic rhinitis, NAR)

W przewlek∏ym niealergicznym nie˝ycie no-
sa wyró˝nia si´ nie˝yt naczynioruchowy oraz
niealergiczny nie˝yt nosa z eozynofilià. Zapale-
nie, b´dàce istotà nie˝ytu nosa, jest czynnikiem
usposabiajàcym do utrzymywania si´ nieprawi-
d∏owej reakcji kaszlu na poziomie obwodowym
i oÊrodkowym (Diver, Russell, Brightling 2019).

W nie˝ycie naczynioruchowym (ang. vaso-
motor rhinitis, VR) obserwuje si´ obfità wydzie-
lin´ Êluzowà, której nadprodukcja wynika z nad-
miernej reakcji na ró˝ne nieswoiste bodêce fi-
zyczne, takie jak zmiana temperatury czy wil-
gotnoÊci otoczenia lub bodêce chemiczne, np. je-
dzenie czy alkohol (Pratter, 2006). Dra˝nienie
b∏ony Êluzowej jam nosa mo˝e wywo∏aç odruchy
obronne ze strony dolnego odcinka dróg odde-
chowych, m.in. kaszel. Nie ma jednego specy-
ficznego czynnika wyzwalajacego zapalenie nie-
alergiczne, jest to kilka mediatorów zapalnych,
stàd leczenie cz´sto jest nie w pe∏ni zadowalaja-
ce i wymaga przewlek∏ego stosowania miejsco-
wych leków przciwzapalnych (Kanda i in. 2019).

Niealergiczny nie˝yt nosa z eozynofilià (ang.
nonallergic rhinitis with eosinophilia, NARES)
charakteryzuje si´ wyst´powaniem eozynofilii
w b∏onie Êluzowej nosa przy braku potwierdzo-
nych dowodów na zapalenie alergiczne (ujemne
testy skórne). Rozpoznanie zwykle stawia si´
po wykluczeniu innych przyczyn zapalenia, gdy˝
objawy kliniczne NARES sà identyczne z objawa-
mi ka˝dego innego nie˝ytu nosa (Pratter, 2006).
Istotna jest w tej odpowiedzi rola uk∏adu para-
sympatycznego – uk∏adu autonomicznego, który
reguluje czynnoÊç naczynioruchowà i wydzielni-
czà w jamach nosa. W literaturze przedmiotu po-
jawi∏y si´ badania sugerujàce du˝y wp∏yw auto-
nomicznego uk∏adu nerwowego i rol´ histaminy
modulujàcej odpowiedê poprzez receptor H3 od-
powiedzialny za bóle twarzy, g∏owy i uczucie
rozpierania (Yao, Wilson, Ball 2018). 
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B. Przewlek∏e zapalenie zatok
przynosowych 

Przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) jest heterogennà grupà chorób b∏ony Êlu-
zowej nosa i zatok przynosowych, których istotà
jest zapalenie. W wyniku procesu zapalnego do-
chodzi do dysfunkcji i przebudowy b∏ony Êluzo-
wej nosa i zatok przynosowych. W 2005 roku ze-
spó∏ ekspertów sk∏adajàcy si´ z otorynolaryngo-
logów, chirurgów g∏owy i szyi, alergologów oraz
lekarzy pierwszego kontaktu podjà∏ prób´ usys-
tematyzowania i ujednolicenia wiedzy z zakresu
zapalenia zatok przynosowych. Wyniki ich pracy
zosta∏y opublikowane i sà znane jako konsensus
EPOS (European Position Paper on Rhinosinusi-
tis and Nasal Polyps) – Europejskie Wytyczne nt.
Zapalenia Zatok Przynosowych i Polipów Nosa.
Dokument ten by∏ aktualizowany i publikowany
jako EPOS 2007 i EPOS 2012 – ostania wersja
EPOS 2020.

W nowej, zaktualizowanej wersji EPOS
z 2020 roku klasyfikacj´ PZZP oparto na poj´-
ciach fenotypu i endotypu, wyró˝niajàc zapale-
nie pierwotne i wtórne, a ka˝de z nich dodatko-
wo podzielono na ograniczone (ang. localized)
i uogólnione (ang. diffuse), zgodnie z odpowia-
dajàcymi im anatomicznymi lokalizacjami zmian
zapalnych. Ze wzgl´du na dominujàcy endotyp
zapalenia pierwotne zosta∏y podzielone na te,
w których dominuje typ 2 zapalenia i te, w któ-
rych nie ma wyk∏adników zapalenia typu 2 (typ
nie-2), co ma te˝ swoje wyk∏adniki w klinicznych
objawach choroby (Fokkens, 2020).

Nie ma pewnych danych na temat znaczenia
swoistych czàsteczek, które mog∏yby odgrywaç
kluczowà rol´ w patofizjologii kaszlu zwiàzanego
z PZZP. Z danych z literatury wynika, ˝e istnieje
bezsprzeczna korelacja mi´dzy przewlek∏ym
kaszlem i astmà a stopniem nasilenia zapalenia
zatok (French i in. 2015, Iyer, Lim 2013) oraz ˝e
stopieƒ zmian zapalnych w zatokach przynoso-
wych koreluje z ci´˝koÊcià astmy (Rosati, Peters
2016, Brussino, Solidoro, Rolla 2017, Sahay i in.
2016).

W zmienionej zapalnie b∏onie Êluzowej dróg
oddechowych na ró˝nych poziomach nast´puje
nieprawid∏owa aktywacja mechanizmów odru-
chowych (Plevkova, Song 2013), dochodzi
do otwarcia kana∏ów jonowych z grupy m.in.
TRPV1, pe∏niàcych wa˝nà funkcj´ w wywo∏ywa-
niu odruchów obronnych dróg oddechowych,
odpowiedzialnych za kichanie i kaszel (Eisenhut,
Wallace 2011). Tworzenie strategii s∏u˝àcych
transformacji systemu opieki zdrowotnej
na rzecz opieki zintegrowanej jest podstawà
do stworzenia zasad zintegrowanej, systema-

tycznej opieki nad pacjentami, u których jedno-
czeÊnie wyst´puje nie˝yt nosa i astma (Bousquet
i in. 2020).

2. Kaszel zwiàzany z refluksem 
˝o∏àdkowo-prze∏ykowym 

i refluksem krtaniowo-gard∏owym

A. Refluks ˝o∏àdkowo-prze∏ykowy
Wspó∏wyst´powanie refluksu ˝o∏àdkowo-

-prze∏ykowego i kaszlu, okreÊlane jako zespó∏ re-
fluksowo-kaszlowy (ang. reflux cough syndro-
me), jest szeroko opisywane w literaturze,
w wi´kszoÊci uwa˝ane obok kaszlu zwiàzanego
z chorobami górnych dróg oddechowych (ang.
upper airway cough syndrome, UACS) i astmy
za jednà z cz´stszych przyczyn odpowiedzial-
nych za wyst´powanie PK (Kahrilas i in. 2016,
Chang i in. 2011). 

Refluks ̋ o∏àdkowo-prze∏ykowy (ang. gastro-
esophageal reflux, GER) polega na nadmiernym
cofaniu si´ treÊci ̋ o∏àdkowej do prze∏yku, gard∏a
i krtani, co wywo∏uje dolegliwoÊci i zmiany
strukturalne w b∏onie Êluzowej prze∏yku, czyli
chorob´ refluksowà prze∏yku (ang. gastroeso-
phageal reflux disease, GERD). Warunkiem po-
wstania refluksu jest przede wszystkim zmniej-
szenie napi´cia dolnego zwieracza prze∏yku. Ty-
powymi objawami refluksu sà: uczucie zgagi,
pieczenie za mostkiem i odbijanie, za atypowe
zaÊ objawy uznaje si´ ból za mostkiem i reflukso-
we zespo∏y: kaszlowy, krtaniowy, astmatyczny
oraz zespó∏ nad˝erek z´bowych. Sugeruje si´, ̋ e
GER mo˝e mieç te˝ zwiàzek z zapaleniem gar-
d∏a, zapaleniem zatok przynosowych, w∏óknie-
niem p∏uc i nawracajàcym zapaleniem ucha
Êrodkowego (Trojanowska, Bieƒkiewicz, Kowal-
ski 2015).

Refluks ˝o∏àdkowo-prze∏ykowy wywo∏uje
kaszel u 30–48% osób cierpiàcych z powodu
przewlek∏ego kaszlu, ale dok∏adna patofizjologia
kaszlu w tej jednostce chorobowej nie jest
do koƒca poznana (Houghton, Smith 2017, Gib-
son i in. 2016, Palombini i in. 1999, French
1998). 

Istniejà ró˝ne hipotezy wywo∏ywania kaszlu
przez GER. Pierwsza z nich zak∏ada, ˝e cofajàca
si´ treÊç ˝o∏àdkowa dra˝ni zakoƒczenia n. b∏´d-
nego w b∏onie Êluzowej prze∏yku, co wywo∏uje
odruch kaszlowy. W badaniach przeprowadzo-
nych w grupie 7 pacjentów z astmà kwaÊna treÊç
wywo∏ywa∏a podra˝nienie dolnego odcinka prze-
∏yku, a w nast´pstwie kaszel, co mo˝e byç argu-
mentem na rzecz pierwszej hipotezy (Wu i in.
2002). Wed∏ug innej teorii u cz´Êci chorych skut-
kiem refluksu mo˝e byç mikroaspiracja treÊci ̋ o-
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∏àdkowej do krtani i dolnych dróg oddechowych,
co bezpoÊrednio prowadzi do podra˝nienia re-
ceptorów kaszlowych b∏ony Êluzowej drzewa
oskrzelowego (Kahrilas i in. 2016). 

Uwa˝a si´, ˝e GER mo˝e nie tylko wywo∏y-
waç kaszel, ale równie˝ uwra˝liwiaç w∏ókna ner-
wowe odpowiedzialne za wywo∏ywanie kaszlu
na poziomie OUN (Houghton, Smith 2017, Gra-
bowski i in. 2011, Smith i in. 2010). 

Zbie˝noÊç aferentnej drogi unerwienia
z oskrzeli i prze∏yku sugeruje wyst´powanie
i modulacj´ odruchu prze∏ykowo-oskrzelowego,
co wykazali w swojej pracy Smith i wspó∏pra-
cownicy (2010), udowadniajàc zwiàzek refluksu
z kaszlem a˝ u 70% badanych, niezale˝nie od je-
go rodzaju (kwaÊny/niekwaÊny). 

Grabowski i wspó∏pracownicy (2011) pod-
kreÊlajà, ˝e wzajemna zale˝noÊç refluksu i kasz-
lu ma charakter b∏´dnego ko∏a – refluks wp∏ywa
na receptory kaszlowe, powodujàc kaszel, który
z kolei, wtórnie, mo˝e wyzwalaç refluks, co mo-
˝e te˝ t∏umaczyç, dlaczego leczenie inhibitorami
pompy protonowej (IPP) nie doprowadza u wi´k-
szoÊci chorych do redukcji kaszlu. Brak odpowie-
dzi na terapi´ IPP wynika z faktu, ̋ e leki zoboj´t-
niajà treÊç ˝o∏àdkowà, ale nie znoszà refluksu,
a wiadomo, ˝e refluks niekwaÊny te˝ mo˝e wy-
wo∏ywaç kaszel. 

W rozpoznawaniu kaszlu zwiàzanego z GER
za najbardziej czu∏à metod´ diagnostycznà uwa-
˝ano do niedawna 24-godzinnà wielokana∏owà
impedancj´ prze∏yku po∏àczonà z pH-metrià
(ang. pH-multichannel intraluminal impedance,
pH-MII). Pozwala ona na rozpoznanie refluksu
kwaÊnego i niekwaÊnego, zarówno p∏ynnego, jak
i gazowego, oraz na ustalenie, czy napady kaszlu
majà czasowy zwiàzek z refluksem (Iyer, Lim
2013). Obecnie nie zaleca si´ wykonywania sa-
mej pH-metrii prze∏yku. 

Obecnie jako najbardziej czu∏à metod´ dia-
gnostycznà zaleca si´ manometri´ prze∏ykowà
wysokiej rozdzielczoÊci, którà proponuje si´
w przypadku niepowodzenia leczenia empirycz-
nego jako badanie pozwalajàce oceniç rucho-
moÊç prze∏yku i zaburzenia jego perystaltyki,
najcz´Êciej przed planowanym leczeniem opera-
cyjnym refluksu (Morice i in. 2019). 

Terapia kaszlu zwiàzanego z refluksem obej-
muje modyfikacj´ stylu ˝ycia, farmakoterapi´
(w pierwszej kolejnoÊci IPP, mniej znamienna
jest rola H2-blokerów, leków prokinetycznych
czy baklofenu) i leczenie operacyjne. Zalecenia
co do leczenia kaszlu zwiàzanego z refluksem nie
sà jednak jednoznaczne. Poczàtkowo stosowano
terapi´ inhibitorami pompy protonowej (IPP)
w du˝ej dawce, nawet do 8 tygodni.

Wed∏ug wytycznych American College of
Chest Physician (ACCP) sama terapia IPP nie jest
wystarczajàca w ∏agodzeniu kaszlu w przebiegu
GER. PodkreÊla si´ koniecznoÊç unikania sytuacji
i czynników, które mog∏yby nasilaç relaksacj´
zwieracza dolnego prze∏yku. 

W leczeniu kaszlu zwiàzanego z GER reko-
menduje si´ terapi´ ∏àczàcà diet´ przeciwrefluk-
sowà oraz zmian´ stylu ˝ywienia nastawionà
na redukcj´ masy cia∏a z terapià empirycznà IPP
przez 4–6 tygodni (Irwin i in. 2018). 

Podobne rekomendacje przedstawili Kahrilas
i wspó∏pracownicy (2016) z wyraênym naciskiem
na zmian´ stylu ˝ycia i leczenie farmakologiczne
tylko w przypadkach typowych objawów klinicz-
nych, jak zgaga i pieczenie za mostkiem.

Zalecenia ERS dotyczàce kaszlu z 2020 roku
potwierdzajà zasadnoÊç stosowania IPP tylko
u tych chorych z przewlek∏ym kaszlem, u których
wyst´pujà typowe kliniczne objawy refluksu, takie
jak zgaga, odbijanie, cofanie si´ pokarmu. Nie re-
komenduje si´ podawania IPP, jeÊli u chorego nie
stwierdza si´ refluksu kwaÊnego (Gibson i in.
2016). Poniewa˝ refluks kwaÊny wtórnie mo˝e do-
prowadziç do paroksyzmu prze∏yku i zaburzeƒ je-
go motoryki, lekami z wyboru mogà si´ okazaç
prokinetyki, a IPP nie b´dà skuteczne. 

Leczenie kaszlu zwiàzanego z GER mo˝e nie-
kiedy wymagaç polipragmazji. Nale˝y wtedy mieç
na uwadze mo˝liwe dzia∏ania niepo˝àdane leków,
a tak˝e pami´taç o licznych interakcjach w przy-
padku leków metabolizowanych przez cytochrom
P450. Niestety, wcià˝ brakuje wiarygodnych ba-
daƒ, które potwierdza∏yby skutecznoÊç terapii
u pacjentów z podejrzeniem PK zwiàzanego z GER.
W sytuacjach nasilonego refluksu do rozwa˝enia
pozostaje leczenie chirurgiczne z wykonaniem
fundoplikacji (Richter i in. 2018).

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

pharyngeal reflux, LPR) jest klinicznym warian-
tem refluksu ˝o∏àdkowo-prze∏ykowego. Scho-
rzenie to jest rozpoznawane, kiedy treÊç ˝o∏àdka
cofa si´ do wysokoÊci krtani i gard∏a, powodujàc
zmiany zapalne i uszkodzenia w b∏onie Êluzowej
górnych dróg oddechowych. Sprzyjajà temu wa-
runki anatomiczne sàsiedztwa prze∏yku i krta-
niowej cz´Êci gard∏a. 

WÊród epizodów, podobnie jak w GER, tak˝e
wyró˝niamy refluks kwaÊny (pH ≤ 4), s∏abo kwa-
Êny (pH 4–7) oraz niekwaÊny (pH > 7). W przy-
padku refluksu niekwaÊnego zapalenie mogà
podtrzymywaç kwasy ˝ó∏ciowe (Campagnolo
i in. 2014). AktywnoÊç proteolityczna pepsyny
wraz z bakteriami i kwasami ˝ó∏ciowymi powo-
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duje uszkodzenie i zmiany zapalne b∏ony Êluzo-
wej przez uwalnianie do krwiobiegu nieswo-
istych mediatorów stanu zapalnego (Salihefen-
dic, Zildzic, Cabric 2017, Weitzendorfer i in.
2017). Pepsyna mo˝e byç przez d∏u˝szy czas
obecna w gardle w postaci nieaktywnej
i przy sprzyjajàcych warunkach dietetycznych
i zmianach pH mo˝e si´ aktywowaç, powodujàc
zapalenie b∏ony Êluzowej krtani i oskrzeli, a na-
st´pnie wywo∏ywaç kaszel. Samo wykrycie pep-
syny w b∏onie Êluzowej/Êlinie nie stanowi o roz-
poznaniu LPR, gdy˝ mo˝e ona tam wyst´powaç
równie˝ fizjologicznie. Dopiero wykazanie pep-
syny w Êlinie w po∏àczeniu z objawami kliniczny-
mi, takimi jak kaszel i charakterystyczne zmiany
w krtani, mo˝e przemawiaç za jego rozpozna-
niem. Do tej pory nie ustalono, jakie st´˝enie
pepsyny jest istotne przy rozpoznawaniu choro-
by (Klimara i in. 2020). 

Trwajà poszukiwania innych swoistych bio-
markerów s∏u˝àcych rozpoznaniu LPR, wÊród
których wymienia si´ anhydraz´ w´glanowà, ka-
deryn´ i mucyn´ (Campagnolo i in. 2014). Wa˝-
nym, ale jeszcze nie do koƒca zbadanym ogni-
wem w patofizjologii LPR jest dysfunkcja auto-
nomicznej cz´Êci n. b∏´dnego skorelowana ze
stresem. Z tego powodu w rekomendacjach do-
tyczàcych leczenia LPR, podobnie jak w przypad-
ku GER, znalaz∏y si´ wytyczne odnoszàce si´
do zmiany stylu ˝ycia, przede wszystkim reduk-
cji stresu, obok modyfikacji diety i terapii farma-
kologicznej (Lechien, Nandhan Sampath Kumar,
Chiesa-Estomba 2020).

Refluks krtaniowo-gard∏owy jest jednostkà
chorobowà o bogatej symptomatologii. Oprócz
kaszlu u chorych wyst´pujà inne objawy klinicz-
ne ze strony krtani, g∏ównie dysfonia i chrypka.
Obserwuje si´ równie˝ wzmo˝onà odpowiedê
ruchowà krtani na bodêce nieswoiste, objawiajà-
cà si´ nadreaktywnoÊcià krtani, uczuciem prze-
szkody w gardle, szyi, uczuciem zalegania cia∏a
obcego, drapaniem, sw´dzeniem w okolicy gar-
d∏a, chrypkà, zanikami g∏osu, po objawy ucisku
w gardle oraz dusznoÊci, pieczenia i palenia
(Campagnolo i in. 2014). Cz´stymi objawami sà
te˝: chrzàkanie i sp∏ywanie wydzieliny po tylnej
Êcianie gard∏a. Allotussia (wyzwalanie kaszlu
przez bodêce nieswoiste) jest charakterystyczna
dla chorych na LPR z towarzyszàcym przewle-
k∏ym kaszlem (Vertigan i in. 2018). Pojawiajà si´
g∏osy, ̋ e rozpoznanie LPR jest zbyt ∏atwo stawia-
ne, podczas gdy powinno byç diagnozà z wyklu-
czenia (Carroll 2019).

U chorych na LPR w badaniu krtani obser-
wuje si´ cechy hiperfunkcji, nadmierne napi´cie
fa∏dów g∏osowych (ang. muscle tension dysfo-

nia, MTD), odruch zamykania szpary g∏oÊni, za-
burzenia ruchomoÊci fa∏dów g∏osowych oraz pa-
radoksalne ruchy fa∏dów g∏osowych (ang. para-
doxical vocal fold movement, PVFM) (Salihefen-
dic, Zildzic, Cabric 2017, Carroll 2019, Spyrido-
ulias i in. 2015). Zaburzenia funkcji krtani coraz
cz´Êciej rozpoznaje si´ jako sk∏adowy element
zespo∏u przewlek∏ego kaszlu zwiàzanego z LPR
(Gibson i in. 2014, Vertigan i in. 2017). 

Belafsky, Postma i Koufman (2001a, 2001b)
oraz Belafsky i wspó∏pracownicy (2008) wprowa-
dzili do oceny LPR dwie u˝yteczne ankiety. Sà to:

– skala oceniajàca nasilenie objawów refluksu
(ang. reflux symptom index, RSI), czyli 
wype∏niana przez pacjenta ankieta pozwa-
lajàca na wst´pne rozpoznanie LPR, gdy 
suma uzyskanych przez niego punktów 
wynosi ≥ 12 (tab. II). Ka˝dy z 9 objawów 
oceniany jest w skali od 0 (brak objawu) 
do 5 (silne dolegliwoÊci). Przy silnych dole-
gliwoÊciach mo˝na uzyskaç maksymalnie 
45 punktów;

– skala oceny morfologii zmian zapalnych 
wtórnych do LPR (ang. reflux finding score,
RFS) w badaniu fiberoskopowym krtani.

Stwierdzane objawy mo˝na oceniç na maksy-
malnie 26 punktów, a rozpoznanie LPR stawia
si´ w przypadku uzyskania co najmniej 13 punk-
tów (tab. III). Im wy˝sza liczba punktów, tym
wy˝szy stopieƒ zaawansowania zmian.

3. Kaszel a zespó∏ obturacyjnych
bezdechów podczas snu

Zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas
snu (OBPS; obstructive sleep apnea, OSA) to
choroba spowodowana powtarzajàcymi si´
w czasie snu epizodami zatrzymania oddychania
(bezdechów) lub jego sp∏ycenia (hipowentylacji)
wynikajàcymi z zapadania si´ tanek mi´kkich
gard∏a i j´zyka. Ocena stopnia ci´˝koÊci tego
schorzenia polega na okreÊleniu liczby bezde-
chów i epizodów hipowentylacji na godzin´ snu,
czyli indeksu AHI (ang. apnoea-hypopnea index)
w badaniu polisomnograficznym, które jest uwa-
˝ane za „z∏oty standard” w diagnostyce OBPS
(Rundo, Downey 2019). Ze wzgl´dów praktycz-
nych w ocenie prawdopodobieƒstwa wyst´po-
wania zespo∏u bezdechów podczas snu mogà byç
u˝yteczne ankiety, takie jak: skala sennoÊci
Epworth, kwestionariusz berliƒski czy kwestio-
nariusz STOP-Bang.

W literaturze podkreÊla si´ zwiàzek prze-
wlek∏ego kaszlu z OBPS (Sundar, Daly 2014,
Chan, Ing, Birring 2015, Mosley i in. 2016). Sun-
dar i Daly rozpoznali OBPS u 44% chorych cier-
piàcych na przewlek∏y kaszel, natomiast w gru-
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pie pacjentów z rozpoznanym OBPS kaszel zg∏a-
sza∏o 33–39% chorych (Chan, Ing, Birring
2015). Kaszel u pacjentów z OBPS charakteryzu-
je si´ napadami nocnymi, cz´sto z zaburzeniami
rytmu serca i uczuciem pieczenia za mostkiem
(Perotin i in. 2018), dlatego triada objawów: su-
chy, przewlek∏y kaszel, chrapanie i objawy re-
fluksu, mo˝e wskazywaç na zale˝noÊç kaszlu
od OBPS (Chan, Ing, Birring 2015, Sundar i in.
2010). 

Podczas chrapania dochodzi do wibracji wiot-
kich tkanek gard∏a Êrodkowego (w tym g∏ównie j´-
zyczka i okolic ∏uków podniebiennych), co powo-
duje mechaniczny uraz komórek nab∏onka, stan
zapalny i obrz´k tych struktur. Obrz´k tkanek i za-
padanie si´ j´zyka w czasie snu powoduje zw´˝e-
nie dróg oddechowych (w obr´bie gard∏a) i wytwo-
rzenie podciÊnienia podczas próby nabrania po-
wietrza. Sytuacja ta sprzyja zmniejszeniu napi´cia
zwieracza górnego prze∏yku, usposabiajàc wtórnie
do LPR, który mo˝e nasilaç miejscowe zapalenie
w tkankach gard∏a i krtani. Uwa˝a si´, ˝e kaszel
zwiàzany z OBPS mo˝e wynikaç ze zmian zapal-
nych w gardle i wspó∏istnienia refluksu krtaniowo-
-gard∏owego. Zwi´kszona wra˝liwoÊç odruchu
kaszlowego u tych pacjentów mo˝e równie˝ wyni-
kaç z zapalenia w drogach oddechowych zwiàza-
nego z oty∏oÊcià.

Mo˝na powiedzieç, ̋ e OBPS powoduje kaszel,
gdy˝ cz´sto wspó∏istnieje ze schorzeniami gór-
nych dróg oddechowych, w tym z zapaleniem gar-
d∏a, natomiast zmiany patofizjologiczne napi´cia
zwieraczy prowadzà do refluksu, zw∏aszcza krta-
niowo-gard∏owego. Ponadto bezdechy obserwo-
wane podczas snu skutkujà zaburzeniami wymia-
ny gazowej w p∏ucach. Istnieje hipoteza, wed∏ug
której hipoksemia podtrzymuje zapalenie w dol-
nych drogach oddechowych na poziomie gard∏a

Tabela III. Skala oceny morfologii zmian zapal-
nych (RFS)

Zmiany stwierdzane Stopieƒ zaawansowania 

w krtani zmian

Obrz´k podg∏oÊniowy 0 – brak 
2 – wyst´puje

Sp∏ycenie przedsionka 0 – brak 
krtani 2 – cz´Êciowe

4 – ca∏kowite
Rumieƒ/przekrwienie 0 – brak 

2 – fa∏dy nalewkowo-
-nag∏oÊniowe

4 – rozlany
Obrz´k fa∏dów 0 – brak 
g∏osowych 1 – ∏agodny

2 – umiarkowany
3 – ci´˝ki
4 – zmiany polipowate

Rozlany obrz´k krtani 0 – brak 
1 – ∏agodny
2 – umiarkowany
3 – ci´˝ki
4 – zw´˝ajàcy

Przerost spoid∏a tylnego 0 – brak 
1 – ∏agodny
2 – umiarkowany
3 – ci´˝ki
4 – zw´˝ajàcy

Ziarninowanie w krtani 0 – brak 
2 – wyst´puje

Pogrubienie b∏ony  0 – brak
Êluzowej krtani 2 – wyst´puje

Suma punktów: – –/ 26 

Tabela II. Skala oceny nasilenia objawów refluksu (RSI)

Które z objawów wystàpi∏y u Pani/Pana w ciàgu ostatniego miesiàca? 0 – brak objawu
Zaznacz po prawej stronie tabeli odpowiednià kratk´, aby okreÊliç, 5 – silne dolegliwoÊci
w jakim nasileniu wyst´powa∏y te objawy.

1 Chrypka lub inne problemy z g∏osem 0 1 2 3 4 5

2 Chrzàkanie 0 1 2 3 4 5

3 Uczucie nadmiaru Êluzu lub sp∏ywania wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a 0 1 2 3 4 5

4 TrudnoÊci z po∏ykaniem pokarmów, p∏ynów lub tabletek 0 1 2 3 4 5

5 Kaszel po jedzeniu lub po po∏o˝eniu si´ 0 1 2 3 4 5

6 Problemy z oddychaniem lub dusznoÊç 0 1 2 3 4 5

7 Kaszel (dokuczliwy, irytujàcy) 0 1 2 3 4 5

8 Uczucie przeszkody w gardle, czucie ,,ÊciÊni´tego gard∏a” 0 1 2 3 4 5

9 Zgaga, ból w klatce piersiowej, niestrawnoÊç, uczucie kwasu w gardle 0 1 2 3 4 5
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Êrodkowego, j´zyczka i okolicy nag∏oÊniowej.
Zwi´kszenie wra˝liwoÊci odruchu kaszlowego
stwierdza si´ zw∏aszcza u kobiet, w stosunku 2/3
w odniesieniu do m´˝czyzn, g∏ównie oty∏ych
i z OBPS (Guglielminotti i in. 2007, Chan, Ing, Bir-
ring 2015).

OBPS przyczynia si´ do utrzymywania si´
kaszlu ze wzgl´du na wspomniane ju˝ wspó∏wy-
st´powanie schorzeƒ górnych dróg oddechowych,
np. zapalenie gard∏a i GER, zw∏aszcza LPR, kaszel
zaÊ u pacjentów z OBPS rozwija si´ jako jedna z do-
legliwoÊci towarzyszàcym temu schorzeniu. Jest
on oporny na leczenie i zwykle ma ci´˝szy przebieg
ni˝ w przypadku innych chorób wspó∏wyst´pujà-
cych z przewlek∏ym kaszlem (Gouveia i in. 2019).

Obserwowano istotne zmniejszenie subiek-
tywnych dolegliwoÊci kaszlowych po leczeniu
sta∏ym dodatnim ciÊnieniem w drogach odde-
chowych (ang. continuous positive airway pres-
sure, CPAP), co jest kolejnym argumentem
za zwiàzkiem kaszlu z OBPS.

Terapia CPAP tworzy pewnego rodzaju rusz-
towanie dla górnych dróg oddechowych, zapo-
biega zapadaniu si´ tkanek mi´kkich gard∏a oraz
powstawaniu LPR, zmniejsza zapalenie, reduku-
je stres wynikajàcy z hipoksemii i wydaje si´
obiecujàcà metodà terapeutycznà, wymaga jed-
nak dalszych badaƒ w zwiàzku z leczeniem PK
(Sundar, Daly 2014, Good i in. 2018).

LECZENIE PK

1. Leczenie farmakologiczne
Pomimo nieustajàcych prób opracowania

skutecznych metod leczenia przewlek∏ego kasz-
lu oczekiwania pacjentów i lekarzy wcià˝ pozo-
stajà niezaspokojone, a proponowane terapie
farmakologiczne majà swoje ograniczenia z po-
wodu niewystarczajàcej skutecznoÊci stosowa-
nych leków i ich niepo˝àdanych dzia∏aƒ.

Rynek medyczny proponuje szerokà gam´ le-
ków OTC (ang. over the counter) „na kaszel”. Sà
one przeznaczone g∏ównie dla osób cierpiàcych
na infekcje górnych dróg oddechowych, którym
cz´sto przejÊciowo (przez 2–3 tygodnie) towarzy-
szy dokuczliwy kaszel, wymagajàcy leczenia obja-
wowego. Nie wszystkie leki OTC majà dobrze udo-
kumentowanà skutecznoÊç w ∏agodzeniu kaszlu
i nie wszystkie z nich sà bezpieczne, dlatego nie
powinno si´ ich u˝ywaç cz´sto. 

Leczenie kaszlu przewlek∏ego u doros∏ych
z powinno si´ opieraç na leczeniu przyczynowym,
o ile przyczyn´ udaje si´ ustaliç, a nie objawowym.
Prawdziwym wyzwaniem terapeutycznym pozo-
staje wcià˝ leczenie PK o nieustalonej przyczynie
lub kaszlu opornego na leczenie.

W ciàgu ostatnich 20 lat przeprowadzono
i opublikowano wyniki wielu randomizowanych
badaƒ dotyczàcych nowych farmakologicznych
i niefarmakologicznych sposobów leczenia cho-
rych z przewlek∏ym kaszlem, niepoddajàcym si´
leczeniu (Ryan, Vertigan, Birring 2018, Grab-
czak i in. 2020). Prowadzi si´ te˝ badania
nad nowymi lekami ukierunkowanymi na wy-
brane kana∏y jonowe, bioràce udzia∏ w aktywacji
neuronów i powstawaniu kaszlu. Nale˝y jednak
podkreÊliç, ˝e jak dotychczas wszystkie majà
ograniczonà skutecznoÊç. 

Wynika to z bardzo z∏o˝onych i ró˝norod-
nych mechanizmów, które wywo∏ujà aktywacj´
w∏ókien nerwowych i kaszel, tworzàcych ró˝ne
fenotypy lub endotypy kaszlu (Belvisi i in. 2016,
Song, Chung 2020). 

Obecnie w leczeniu kaszlu opornego na le-
czenie wykorzystuje si´ zarówno leczenie niefar-
makologiczne, jak i ró˝ne leki dzia∏ajàce
na uk∏ad nerwowy oÊrodkowo i obwodowo. W le-
czeniu ukierunkowanym na receptory w OUN
wyró˝nia si´ opiaty, leki nieopioidowe i neuro-
modulatory; aktualne wytyczne do terapii kaszlu
niepoddajàcego si´ leczeniu wskazujà na opiaty,
gabapentyn´ i pregabalin´ (Morice i in. 2020).
Podejmowane sà te˝ próby leczenia ukierunko-
wanego na wybrane receptory obwodowe (kana-
∏y jonowe), bioràce udzia∏ w wywo∏ywaniu kasz-
lu. Najwi´kszà korzyÊcià takiego leczenia mo˝e
byç brak niepo˝àdanych objawów ze strony
OUN, przede wszystkim sennoÊci i ogólnego roz-
bicia, a mo˝liwoÊç podania leków bezpoÊrednio
do dróg oddechowych prawdopodobnie pozwoli-
∏aby na ograniczanie innych niepo˝àdanych ob-
jawów ogólnych. Obecnie kilka grup leków dzia-
∏ajàcych na ró˝ne kana∏y jonowe w zakoƒcze-
niach nerwowych dróg oddechowych jest
w trakcie badaƒ klinicznych. Najbardziej za-
awansowane w ocenie (badania III fazy) sà anta-
goniÊci receptora P2X3. 

2. Leczenie niefarmakologiczne
Oprócz badaƒ nad nowymi terapiami farma-

kologicznymi pojawi∏y si´ dane na temat wyko-
rzystania niefarmakologicznych metod post´po-
wania w przewlek∏ym kaszlu. Za leczenie niefar-
makologiczne uwa˝a si´ post´powanie, którego
celem jest redukcja objawów choroby bez stoso-
wania preparatów farmakologicznych. Do metod
takich nale˝y informowanie pacjenta o koniecz-
noÊci ograniczenia czynników dra˝niàcych,
zw∏aszcza papierosów, w tym aerozolowych
form e-papierosów, oraz unikanie czynników
Êrodowiskowych i zawodowych, jeÊli wiadomo,
˝e wywo∏ujà lub nasilajà kaszel. Praktykuje si´
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w coraz szerszym zakresie ró˝ne formy terapii
niefarmakologicznych, wykorzystujàc sposoby
nie tylko skupiajàce si´ na edukacji pacjenta,
lecz tak˝e na zabiegach manualnych i çwicze-
niach mi´Êni krtani i gard∏a. 

Nowe kierunki terapii sta∏y si´ wa˝nym ele-
mentem post´powania leczniczego, które w∏à-
cza si´ do protoko∏u leczenia, zw∏aszcza jeÊli in-
ne strategie okaza∏y si´ nieskuteczne. Dodatko-
wo ich wartoÊç zwi´ksza fakt, i˝ nie wykazujà
dzia∏aƒ niepo˝àdanych, wyst´pujàcych niekiedy
podczas leczenia farmakologicznego (Gibson,
2019, Gibson, Vertigan 2015). Pierwsze dane
dotyczàce wykorzystania „naturalnych sposo-
bów” w leczeniu kaszlu pojawi∏y si´ ju˝ w latach
80. XX wieku. W dost´pnej literaturze spotkaç
mo˝na ró˝ne angielskoj´zyczne nazwy dla nie-
farmakologicznych sposobów leczenia kaszlu,
np. speech pathology management lub cough
suppression therapy, non-pharmacological inte-
rventions for cough, speech and language thera-
py for management of chronic cough. W polskiej
literaturze funkcjonuje okreÊlenie „terapia mo-
wy” (Krakowiak i in. 2017, Dabrowska i in.
2018, Krenke i in. 2018), co mo˝e byç mylàcà
nazwà.

Pomimo ró˝nic w nazewnictwie poszczegól-
nych technik za∏o˝enia metod niefarmakologicz-
nych terapii przewlek∏ego kaszlu sà ze sobà spój-
ne i wyp∏ywajà z tych samych przes∏anek, bazu-
jàcych na fizjologii organizmu. Elementami wy-
korzystywanymi w leczeniu sà: edukacja doty-

czàca patomechanizmu i konsekwencji kaszlu,
nauka technik hamowania kaszlu, nauka prawi-
d∏owego u˝ywania g∏osu, nawyków dotyczàcych
zdrowego stylu ̋ ycia, w tym w∏aÊciwego nawad-
niania organizmu, oraz coaching, czyli pomoc
w realizacji ustalonego celu i motywowanie cho-
rego (ryc. 2) (Song, Chung 2020). 

PODSUMOWANIE
Problem leczenia PK jest interdyscyplinar-

nym zagadnieniem klinicznym. Warto stworzyç
zintegrowanà platform´ wymiany wiedzy o PK
w oÊrodkach zajmujàcych si´ przewlek∏ym kasz-
lem, aby wspólnie opracowywaç cele, badaç
i wprowadzaç do powszechnej praktyki klinicz-
nej sprawdzone metody leczenia. 

Procedur´ terapii niefarmakologicznej po jej
uzgodnieniu mo˝na opracowaç w formie filmu
szkoleniowego, co by∏oby wartoÊcià dodanà
w dobie pandemii COVID 2019 jako odpowiedê
na nowe potrzeby e-learningowych konsultacji
i terapii. 

Po rozwa˝eniu ró˝nych aspektów diagnosty-
ki i terapii pacjentów cierpiàcych na przewlek∏y
kaszel proponuje si´ wprowadzenie okreÊlenia
dla niefarmakologicznego leczenia przewlek∏ego
kaszlu: terapia behawioralno-logopedyczna, któ-
re nie tylko pozostaje w prostej opozycji do okre-
Êlenia: terapia farmakologiczna, lecz tak˝e do-
precyzowuje merytorycznà zawartoÊç tego spo-
sobu post´powania terapeutycznego.  ●

Terapia
behawioralno-logopedyczna

Edukacja
Techniki 
hamujàce 

kaszel

Higiena 
g∏osu i krtani

Coaching

Ryc. 2. Elementy terapii niefarmakologicznej



www.magazynorl.pl 15

▲

PIÂMIENNICTWO

– Belafsky P.C., Postma G.N., Koufman J.A. (2001a) Laryngopha-
ryngeal reflux symptoms improve before changes in physical 
findings. Laryngoscope 111, 979-981.

– Belafsky P.C., Postma G.N., Koufman J.A. (2001b). The validity 
and reliability of the reflux finding score (RFS). Laryngoscope 
111, 1313-1317.

– Belafsky P.C., Rees C.J., Rodriguez K., Pryor J.S., Katz P.O. (2008) 
Esophagopharyngeal reflux. Otolaryngol. Head Neck Surg. 138, 
57-61.

– Belvisi M.G., Birrell M.A., Khalid S., Wortley M.A., Dockry R.,
Coote J., Holt K., Dubuis E., Kelsall A., Maher S.A., Bonvini S., 
Woodcock A., Smith J.A. (2016) Neurophenotypes in Airway 
Diseases. Insights from Translational Cough Studies. Am. J. 
Respir. Crit. Care Med. 193, 1364-1372.

– Bousquet J. i in. (2012) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma
(ARIA): achievements in 10 years and future needs. J. Allergy 
Clin. Immunol. 130, 1049-1062.

– Bousquet J. i in. (2020) Next-generation Allergic Rhinitis and Its 
Impact on Asthma (ARIA) guidelines for allergic rhinitis based 
on Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation (GRADE) and real-world evidence. J. Allergy Clin. 
Immunol. 145, 70-80 e3.

– Bousquet J. i in. (2019) Next-generation ARIA care pathways for 
rhinitis and asthma: A model for multimorbid chronic diseases. 
Clin. Transl. Allergy 9, 44.

– Brussino L., Solidoro P., Rolla G. (2017) Is it severe asthma or asth-
ma with severe comorbidities? J. Asthma Allergy 10, 303-305.

– Campagnolo A.M., Priston J., Thoen R.H., Medeiros T., Assuncao 
A.R. (2014) Laryngopharyngeal reflux: Diagnosis, treatment, 
and latest research. Int. Arch. Otorhinolaryngol. 18, 184-191.

– Carroll T.L. (2019) Reflux and the Voice: Getting Smarter About 
Laryngopharyngeal Reflux. Otolaryngol. Clin. North Am. 52, 723-733.

– Chan K., Ing A., Birring S.S. (2015) Cough in obstructive sleep 
apnoea. Pulm. Pharmacol. Ther. 35, 129-131.

– Chang A.B., Lasserson T.J., Gaffney J., Connor F.L., Garske L.A. 
(2011) Gastro-oesophageal reflux treatment for prolonged non-
-specific cough in children and adults. Cochrane Database Syst. 
Rev. CD004823.

– Chen M., Hou C., Chen T., Lin Z., Wang X., Zeng Y. (2018) Reflux 
symptom index and reflux finding score in 91 asymptomatic 
volunteers. Acta Otolaryngol. 138, 659-663.

– Dàbrowska M., Arcimowicz M., Grabczak E.M., Truba O., Rybka A.,
Bialek-Gosk K., Klimowicz K., Jamroz B., Niemczyk K., Krenke R. 
(2020) Chronic cough related to the upper airway cough syndro-
me: one entity but not always the same. Eur. Arch. Otorhinola-
ryngol. 277, 2753-2759.

– Dàbrowska M., Grabczak E.M., Rojek D., Lobacz A., Klimowicz K.,
Truba O., Rybka A., Krzeski A., Krenke R. (2018) Speech therapy in 
the management of difficult-to-treat chronic cough – preliminary
results. Adv. Respir. Med. 86(6), 268-274.

– Diver S., Russell R.J., Brightling C.E. (2019) Cough and eosino-
philia. J. Allergy Clin. Immunol. Pract. 7, 1740-1747.

– Eisenhut M., Wallace H. (2011) Ion channels in inflammation. Pflu-
gers Arch. 461, 401-421.

– Fokkens W.J. (2020) EPOS2020: a major step forward. Rhinology 
58, 1.

– French C.L.I. (1998) Impact of cronic cough on quality of life. 
Intern. Med. 158, 1657-1661.

– French C.T. i in. (2015) Assessment of Intervention Fidelity and 
Recommendations for Researchers Conducting Studies on the 
Diagnosis and Treatment of Chronic Cough in the Adult: Chest 
Guideline and Expert Panel Report. Chest 148, 32-54.

– Giavina-Bianchi P., Aun M.V., Takejima P., Kalil J., Agondi R.C. 
(2016) United airway disease: Current perspectives. J. Asthma 
Allergy 9, 93-100.

– Gibson P., Wang G., Mcgarvey L., Vertigan A.E., Altman K.W., 
Birring S.S., Panel C.E.C. (2016) Treatment of Unexplained 
Chronic Cough: Chest Guideline and Expert Panel Report. Chest 
149, 27-44.

– Gibson P.G. (2019) Management of cough. J. Allergy Clin. Im-
munol. Pract. 7, 1724-1729.

– Gibson P.G., Simpson J.L., Ryan N.M., Vertigan A.E. (2014) Mecha-
nisms of cough. Curr. Opin. Allergy Clin. Immunol. 14, 55-61.

– Gibson P.G., Vertigan A.E. (2015) Management of chronic refrac-
tory cough. BMJ 351, h5590.

– Good J.T., JR., Rollins D.R., Kolakowski C.A., Stevens A.D., Den-
son J.L., Martin R.J. (2018) New insights in the diagnosis of 
chronic refractory cough. Respir. Med. 141, 103-110.

– Gouvei C.J., Yalamanchili A., Ghadersohi S., Price C.P.E., Bove M.,
Attarian H.P., Tan B.K. (2019) Are chronic cough and laryngo-
pharyngeal reflux more common in obstructive sleep apnea 
patients? Laryngoscope 129, 1244-1249.

– Grabczak E.M., Dabrowska M., Birring S.S., Krenke R. (2020) 
Looking ahead to novel therapies for chronic cough. Part 1 – pe-
ripheral sensory nerve targeted treatments. Expert Rev. Respir. 
Med. 14, 1217-1233.

– Grabowski M., Kasran A., Seys S., Pauwels A., Medrala W., Du-
pont L., Panaszek B., Bullens D. (2011) Pepsin and bile acids in 
induced sputum of chronic cough patients. Respir. Med. 105, 
1257-1261.

– Guglielminotti J., Tesniere A., Rackelboom T., Mantz J., Vecchierini
M.F., Bonay M., Marmuse J.P., Montravers P., Desmonts J.M. 
(2007) Cough reflex sensitivity is decreased in female obese pa-
tients with obstructive sleep apnea. Respir. Physiol. Neurobiol. 
158, 83-87.

– Houghton L.A., Smith J.A. (2017) Gastro-oesophageal reflux 
events: just another trigger in chronic cough? Gut 66, 2047-2048.

– Irwin R.S. i in. (2006) Diagnosis and management of cough exe-
cutive summary: ACCP evidence-based clinical practice guideli-
nes. Chest 129, 1S-23S.

– Irwin R.S., French C.L., Chang A.B., Altman K.W., Panel C.E.C. 
(2018) Classification of Cough as a Symptom in Adults and Ma-
nagement Algorithms: CHEST Guideline and Expert Panel 
Report. Chest 153, 196-209.

– Irwin R.S., French C.T., Lewis S.Z., Diekemper R.L., Gold P.M., 
Panel C.E.C. (2014) Overview of the management of cough: 
CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest 146, 885-889.

– Iwata T., Ito I., Niimi A., Ikegami K., Marumo S., Tanabe N., Nakaji 
H., Kanemitsu Y., Matsumoto H., Kamei J., Setou M., Mishima 
M. (2015) Mechanical Stimulation by Postnasal Drip Evokes 
Cough. PLOS One, 10, e0141823.

– Iyer V.N., Lim K.G. (2013) Chronic cough: An update. Mayo Clin. 
Proc. 88, 1115-1126.

– Kahrilas P.J., Altman K.W., Chang A.B., Field S.K., Harding S.M., 
Lane A.P., Lim K., Mcgarvey L., Smith J., Irwin R.S., Panel C.E.C. 
(2016) Chronic Cough Due to Gastroesophageal Reflux in Adults: 
CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest 150, 1341-1360.

– Kanda A., Kobayashi Y., Asako M., Tomoda K., Kawauchi H., Iwai H.
(2019) Regulation of Interaction between the Upper and Lower 
Airways in United Airway Disease. Med. Sci. (Basel) 7(2), 27.

– Klimara M.J., Johnston N., Samuels T.L., Visotcky A.M., Poetker 
salivary and nasal lavage pepsin with MII-pH testing. Laryngo-
scope 130, 961-966.

– Klimek L. i in. (2019) ARIA guideline 2019: Treatment of allergic
rhinitis in the German health system. Allergol. Select. 3, 22-50.

– Krakowiak K., Dabrowska M., Bula F., Lobacz A., Rojek D., Grab-
czak E.M., Krzeski A., Krenke R. (2017) Speech therapy – a non-
-pharmacological method to manage difficult-to-treat chronic 
cough. Adv. Respir. Med. 85, 116-120.



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY16

– Krenke R., Chorostowska-Wynimko J., Dàbrowska M., Bieƒkowski
P., Arcimowicz M., Grabczak E.M., Mastalerz-Migas A. (2018) 
Post´powanie w kaszlu u osób doros∏ych – rekomendacje dla le-
karzy rodzinnych. Lekarz POZ 4, 425-452.

– Lechien J.R., Nandhan Sampath Kumar R., Chiesa-Estomba C.M.
(2020) Laryngopharyngeal reflux and autonomic nerve dysf-
unction: What about stress? Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 277, 
2937-2938.

– Macedo P., Saleh H., Torrego A., Arbery J., Mackay I., Durham 
S.R., Chung K.F. (2009) Postnasal drip and chronic cough: An 
open interventional study. Respir. Med. 103, 1700-1705.

– Morice A.H., Mcgarvey L., Pavord I., British Thoracic Society 
Cough Guideline Group (2006) Recommendations for the mana-
gement of cough in adults. Thorax 61(Suppl. 1), i1-24.

– Morice A.H. i in. (2020) ERS guidelines on the diagnosis and 
treatment of chronic cough in adults and children. Eur. Respir. J. 
55(1), 1901136.

– Morice A.H. i in. (2019) ERS guidelines on the diagnosis and treat-
ment of chronic cough in adults and children. Eur. Respir. J. 55(1), 
1901136.

– Mosley J.D. i in. (2016) A genome-wide association study 
identifies variants in KCNIP4 associated with ACE inhibitor-
induced cough. Pharmacogenomics J. 16(3), 231-237.

– Palombini B.C., Villanova C.A., Araujo E., Gastal O.L., Alt D.C., 
Stolz D.P., Palombini C.O. (1999) A pathogenic triad in chronic 
cough: Asthma, postnasal drip syndrome, and gastroesophageal 
reflux disease. Chest 116, 279-284.

– Perotin J.M., Launois C., Dewolf M., Dumazet A., Dury S., 
Lebargy F., Dormoy V., Deslee G. (2018) Managing patients with 
chronic cough: Challenges and solutions. Ther. Clin. Risk 
Manag. 14, 1041-1051.

– Platts-Mills T.A. (2015) The allergy epidemics: 1870-2010. J. 
Allergy Clin. Immunol. 136, 3-13.

– Plevkova J., Song W.J. (2013) Chronic cough in subjects with 
upper airway diseases - analysis of mechanisms and clinical 
applications. Asia Pac. Allergy 3, 127-135.

– Pratter M.R. (2006) Chronic upper airway cough syndrome 
secondary to rhinosinus diseases (previously referred to as 
postnasal drip syndrome): ACCP evidence-based clinical 
practice guidelines. Chest 129, 63S-71S.

– Richter J.E., Kumar A., Lipka S., Miladinovic B., Velanovich V. 
(2018) Efficacy of Laparoscopic Nissen Fundoplication vs 
Transoral Incisionless Fundoplication or Proton Pump Inhibitors 
in Patients With Gastroesophageal Reflux Disease: A Systematic 
Review and Network Meta-analysis. Gastroenterology 154,
1298-1308 e7.

– Rosati M.G., Peters A.T. (2016) Relationships among allergic 
rhinitis, asthma, and chronic rhinosinusitis. Am. J. Rhinol. 
Allergy 30, 44-47.

– Rundo J.V., Downey R., 3rd (2019) Polysomnography. Handb. 
Clin. Neurol. 160, 381-392.

– Ryan N.M., Vertigan A.E., Birring S.S. (2018) An update and 
systematic review on drug therapies for the treatment of refractory 
chronic cough. Expert Opin. Pharmacother. 19, 687-711.

– Sahay S., Gera K., Bhargava S.K., Shah A. (2016) Occurrence 
and impact of sinusitis in patients with asthma and/or allergic 
rhinitis. J. Asthma 53, 635-643.

– Salihefendic N., Zildzic M., Cabric E. (2017) Laryngopharyngeal 
Reflux Disease - LPRD. Med. Arch. 71, 215-218.

– Shields M.D., Bush A., Everard M.L., Mckenzie S., Primhak R., 
British Thoracic Society Cough Guideline Group (2008) BTS 
guidelines: Recommendations for the assessment and 
management of cough in children. Thorax 63(Suppl. 3), iii1-iii15.

– Smith J.A., Decalmer S., Kelsall A., Mcguinness K., Jones H., 
Galloway S., Woodcock A., Houghton L.A. (2010) Acoustic 
cough-reflux associations in chronic cough: Potential triggers 
and mechanisms. Gastroenterology 139, 754-762.

– Song W.J., An J., Mcgarvey L. (2020) Recent progress in the
management of chronic cough. Korean J. Intern. Med. 35, 811-822.

– Song W.J., Chun K.F. (2020) Exploring the clinical relevance of 
cough hypersensitivity syndrome. Expert Rev. Respir. Med. 14, 
275-284.

– Spyridoulias A., Lillie S., Vyas A., Fowler S.J. (2015) Detecting
laryngopharyngeal reflux in patients with upper airways 
symptoms: Symptoms, signs or salivary pepsin? Respir. Med. 
109, 963-969.

– Sundar K.M., Daly S.E. (2014) Chronic cough and OSA: An unde-
rappreciated relationship. Lung 192, 21-25.

– Sundar K.M., Daly S.E., Pearce M.J., Alward W.T. (2010) Chronic 
cough and obstructive sleep apnea in a community-based pul-
monary practice. Cough 6, 2.

– Tatar M., Plevkova J., Brozmanova M., Pecova R., Kollarik M. 
(2009) Mechanisms of the cough associated with rhinosinusitis. 
Pulm. Pharmacol. Ther. 22, 121-126.

– Trojanowska E., Bieƒkiewicz B., Kowalski M.L. (2015) Choroba 
refluksowa prze∏yku a choroby uk∏adu oddechowego. Alergia 
Astma Immunologia 20, 40-45.

– Vertigan A.E., Kapela S.M., Franke I., Gibson P.G. (2017) The 
Effect of a Vocal Loading Test on Cough and Phonation in 
Patients With Chronic Cough. J. Voice 31, 763-772.

– Vertigan A.E.,Kapela S.M., Kearney E.K., Gibson P.G. (2018) La-
ryngeal Dysfunction in Cough Hypersensitivity Syndrome: 
A Cross-Sectional Observational Study. J. Allergy Clin. Immu-
nol. Pract. 6, 2087-2095.

– Voll-Aanerud M., Eagan T.M., Plana E., Omenaas E.R., Bakke 
P.S., Svanes C., Siroux V., Pin I., Anto J.M., Leynaert B. (2010) 
Respiratory symptoms in adults are related to impaired quality 
of life, regardless of asthma and COPD: Results from the Euro-
pean community respiratory health survey. Health Qual. Life 
Outcomes 8, 107.

– Watelet J.B., Van Zele T., Brusselle G. (2010) Chronic cough in 
upper airway diseases. Respir. Med. 104, 652-657.

– Weitzendorfer M., Pfandner R., Antoniou S.A., Langsteger W., 
Witzel K., Emmanuel K., Koch O.O. (2017) Role of Pepsin and 
Oropharyngeal pH-Monitoring to Assess the Postoperative Out-
come of Patients with Laryngopharyngeal Reflux: Results of a
Pilot Trial. J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A 27, 937-943.

– Wu D.N., Yamauchi K., Kobayashi H., Tanifuji Y., Kato C., Suzuki 
K., Inoue H. (2002) Effects of esophageal acid perfusion on 
cough responsiveness in patients with bronchial asthma. Chest 
122, 505-509.

– Yao A., Wilson J.A., Ball S.L. (2018) Autonomic nervous system 
dysfunction and sinonasal symptoms. Allergy Rhinol. (Provi-
dence), 9, 2152656718764233.

– Yu L., Xu X., Lv H., Qiu Z. (2015) Advances in upper airway 
cough syndrome. Kaohsiung J. Med. Sci. 31, 223-228.



www.magazynorl.pl 17

▲

THE ROLE OF CAPSAICIN IN THE NASAL MUCOSA
DISEASES – A REVIEW OF CURRENT LITERATURE

Capsaicin is the active component of chilli pepper,
plant of the genus Capsicum. It interacts with tran-
sient receptor potential vanilloid subfamily member
1 (TRPV1), a receptor found in key sensory afferents.
Because of its ability to evoke the initial neuronal
excitation followed by a long-lasting refractory
period, it is considered a treatment option in various
conditions, such as neuropathic pain. The objective
of this paper was to assess the role of capsaicin in
rhinologic disorders, including nonallergic rhinitis
and chronic rhinosinusitis. We reviewed latest
studies on capsaicin mechanisms of action and its
utility as a therapeutic agent. A beneficial role of
capsaicin has been reported in idiopathic nonallergic
rhinitis and chronic rhinosinusitis with nasal polyps.
However, limited data are insufficient to fully
understand and assess the effectiveness of capsaicin
in studied conditions.

(Mag. ORL, 2022, 81, XXI, 17–31)

Key words: 
capsaicin, nonallergic rhinitis, chronic rhinosinusitis,
nasal polyps, treatment

ZASTOSOWANIE KAPSAICYNY 
W CHOROBACH B¸ONY ÂLUZOWEJ NOSA

– PRZEGLÑD PIÂMIENNICTWA

Kapsaicyna – 8-metylo-N-wanilino-6-nona-
mid – jest alkaloidem z grupy waniloidów, wy-
st´pujàcym w owocach papryczek chili z rodzaju
Capsicum. Wywo∏uje ból i uczucie pieczenia po-
przez interakcj´ chemicznà z receptorem wanili-
noidowym podtypu 1 (ang. transient receptor
potential vanilloid 1, TRPV1), b´dàcym prze-
zb∏onowym kana∏em jonowym. Jego odkrycie
zosta∏o uhonorowane w 2021 roku Nagrodà
Nobla w dziedzinie fizjologii/medycyny (prof.
prof. David Julius i Ardem Patapoutian). Ekspre-
sj´ TRPV1 stwierdza si´ przede wszystkim w za-
koƒczeniach nerwowych w∏ókien nocyceptyw-
nych nerwu trójdzielnego i nerwu b∏´dnego oraz
oÊrodkowym uk∏adzie nerwowym (m.in. w pod-
wzgórzu, gdzie bierze udzia∏ w termoregulacji).
Ekspresja TRPV1 wyst´puje tak˝e poza neurona-
mi: w mi´Êniach g∏adkich naczyƒ, oraz tkankach
wp∏ywajàcych na termoregulacj´ (skóra, tchawi-
ca) (Bevan, Quallo, Andersson 2014).

Kapsaicyna potencjalnie mo˝e mieç szerokie
zastosowanie w medycynie ze wzgl´du na ró˝-
norodne efekty biologiczne, wywierane przez
ten waniloid. Jej niewàtpliwà zaletà jest ∏atwa
dost´pnoÊç oraz niski koszt produkcji, dlatego
te˝ stanowi atrakcyjnà opcj´ terapeutycznà.
Do tej pory odkryto, ˝e odgrywa ona istotnà rol´
w schorzeniach metabolicznych, w tym wp∏ywa
na obni˝enie ciÊnienia krwi (Harada, Okajima
2009, Segawa i in. 2020 ), wspomaga utrat´ wa-
gi (Kawabata i in. 2006) oraz reguluje gospodar-
k´ insulinowà (Vahidi Ferdowsi i in. 2021, Fosha-
ti i in. 2021). 

Na przestrzeni lat opublikowano wiele wyni-
ków badaƒ potwierdzajàcych korzystne dzia∏anie
kapsaicyny w leczeniu ró˝norodnych schorzeƒ. Zo-
sta∏o ono udowodnione w takich jednostkach, jak
fibromialgia, bóle porodowe, bóle g∏owy, choroba
Alzheimera czy powierzchowne punkcikowate za-
palenie rogówki, a badane jest wcià˝ w schorze-
niach takich jak zespó∏ p´cherza nadreaktywnego,
∏uszczyca, niektóre nowotwory czy ból neuropa-
tyczny (Sharma, Vij, Sharma 2013). 
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zji wirusa SARS-Cov2 do wn´trza komórki.
Skuteczniejszymi od kapsaicyny w tym celu
terapeutycznym okaza∏y si´ jednak kurkumina
i piperyna (Nag i in. 2021). 

W¸AÂCIWOÂCI KAPSAICYNY
Kapsaicyna, opisywana wzorem chemicz-

nym C18H27NO3, jest lotnym, ostrym w smaku,
nierozpuszczalnym w wodzie, bezzapachowym
bia∏ym proszkiem. Zarejestrowane postacie kap-
saicyny to suchy proszek, postaç p∏ynna oraz ae-
rozol (Sharma, Vij, Sharma 2013). W organizmie
jest ona metabolizowana przy udziale kompleksu
cytochromów P 1A1, 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19,
2D6, 2E1 i 3A4 (Reilly i in. 2003). Wyjàtkowe
dzia∏anie kapsaicyny wynika z jej komponenty
dra˝niàcej, poniewa˝ pobudzenie nerwowe pro-
wokowane tym alkaloidem skutkuje d∏ugotrwa∏ym
okresem refrakcji, podczas którego pierwotnie po-
budzone neurony nie odpowiadajà na dalszà sty-
mulacj´. Zjawisko to nazywane jest defunkcjonali-
zacjà (Fokkens, Hellings, Segboer 2016). 

MECHANIZM DZIA¸ANIA KAPSAICYNY, 
RECEPTOR TRPV1

Wraz z rosnàcym zainteresowaniem poten-
cjalnymi zastosowaniami terapeutycznymi kap-
saicyny rozpocz´to liczne badania nad mechani-
zmem jej dzia∏ania. Ich rezultatem by∏o opubli-
kowanie w 1997 roku wyników badania, które
pozwoli∏o na sprecyzowanie celu molekularnego
tej substancji. Caterina i wspó∏pracownicy
(1997) wykazali, ˝e receptorem dla kapsaicyny
jest nieselektywny kana∏ jonowy, strukturalnie
zbli˝ony do receptorów przejÊciowego potencja-
∏u – TRP. Receptor waniloidowy TRPV1 pe∏ni
funkcj´ przezb∏onowego kana∏u jonowego neu-
ronów, zw∏aszcza dla kationów potasu, sodu, li-
tu, cezu i rubidu, a tak˝e w pewnym stopniu ma-
gnezu i wapnia (Pingle, Matta, Ahern 2007).
TRPV1 jest kana∏em multimodalnym, pobudza-
nym zarówno przez bodêce fizyczne, np. tempe-
ratur´ (próg pobudzenia wynosi 43°C), jak
i bodêce chemiczne, takie jak kationy wodoru
(w kwasowym pH poni˝ej 6) oraz endogenne
substancje prozapalne, np. metabolity kwasu
arachidonowego czy bradykinina Naturalnymi
agonistami TRPV1 sà produkty roÊlinne, np.
kapsaicyna, piperyna oraz resiniferatoksyna,
a tak˝e zwiàzki pochodzenia zwierz´cego: jady
i toksyny, np. skorpionów, w´˝y, meduz (Szallasi,
Blumberg 1989, Fischer, Ciotu, Szallasi 2020).
Syntetycznym antagonistà kompetycyjnym
TRPV1 jest kapsazepina (Bevan i in. 1992). 

Uwa˝a si´, ˝e w warunkach fizjologicznej
temperatury cia∏a receptor powinien pozosta-

Zhao i wspó∏pracownicy (2021) wykazali, ˝e
zastosowanie kapsaicyny przeciwdzia∏a odpo-
wiedzi zapalnej jelit na lipopolisacharyd (LPS)
poprzez uszczelnianie bariery jelitowej oraz
wspomaganie absorpcji glukozy. Mechanizm po-
lega na zmniejszeniu ekspresji genów i sekrecji
cytokin prozapalnych, których wydzielanie jest
indukowane przez LPS za poÊrednictwem szlaku
sygna∏owego TLR4/NF-κB. Ponadto terapia
z wykorzystaniem kapsaicyny powoduje wzrost
ekspresji genów oraz zwi´kszone wytwarzanie
bia∏ek budujàcych po∏àczenia zamykajàce (ang.
tight junctions) komórek. Absorpcja glukozy po-
prawia si´ wskutek zwi´kszenia ekspresji trans-
porterów substancji od˝ywczych, np. kotran-
sportera glukozowo-sodowego 1 (ang. so-
dium/glucose cotransporter 1, SGLT1). Z kolei
Guo z zespo∏em (2021) otrzymali obiecujàce wy-
niki, stosujàc kapsaicyn´ w skojarzeniu z kolisty-
nà w leczeniu infekcji oportunistycznej bakterià
Acinetobacter baumanii, której opornoÊç na po-
limyksyny wcià˝ wzrasta. Kapsaicyna mo˝e byç
te˝ w przysz∏oÊci istotnym elementem strategii
terapeutycznych majàcych na celu walk´ z za-
gra˝ajàcymi ̋ yciu komplikacjami neurologiczny-
mi, wywo∏ywanymi przez wirus Zika, takimi jak
mikrocefalia u noworodków czy zespó∏ Guilla-
ina-Barrégo u doros∏ych (Bhandari i in. 2021).

Pog∏´biono tak˝e wiedz´ dotyczàcà dzia∏ania
kapsaicyny w leczeniu bólu neuropatycznego.
Anand i wspó∏pracownicy (2021) poddali leczeniu
kapsaicynà 16 osób z nadwra˝liwoÊcià dystalnych
cz´Êci koƒczyn na zimno i towarzyszàcym temu
bólem neuropatycznym (ang. non-freezing cold
injury, NFCI). Charakterystycznà cechà obrazu hi-
stologicznego dla tej jednostki chorobowej jest
zmniejszenie zag´szczenia w∏ókien nerwowych
w naskórku. Kapsaicyna okaza∏a si´ skuteczna
w redukcji bólu: po 3 miesiàcach stosowania ok∏a-
dów raz dziennie przez 30 minut zaobserwowano
zmiany w grupie badanej. Co wi´cej, biopsje skóry
potwierdzi∏y, ˝e kapsaicyna oprócz ∏agodzenia ob-
jawów bólowych wp∏ywa równie˝ na regeneracj´
i odbudow´ w∏ókien nerwowych.

W zwiàzku z panujàcà na Êwiecie pandemià
COVID-19 podj´to próby zastosowania substan-
cji naturalnych, w tym kapsaicyny, przeciwko wi-
rusowi SARS-CoV-2, które tak˝e zakoƒczy∏y si´
powodzeniem. Udowodniono, ˝e kurkumina, pi-
peryna, allicyna, aldehyd cynamonowy, ginge-
rol, olejek imbirowy oraz kapsaicyna znaczàco
ogranicza∏y przy∏àczanie si´ zmutowanej labora-
toryjnie wersji wirusa do receptora ACE2 (en-
zym konwertujàcy angiotensyn´ typu 2; ang. an-
giotensin converting enzyme 2) na powierzchni
komórek, zmniejszajàc tym samym ryzyko inwa-
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lu (Nazıroǧlu 2015). Konsekwencjà pobudzenia
receptora TRPV1 jest jego desensytyzacja (ryc. 2).
Zjawisko to mo˝e pojawiç si´ ju˝ przy pojedyn-
czej szybkiej lub te˝ powolnej powtarzalnej apli-
kacji agonisty tego receptora. Przypuszcza si´, ̋ e
desensytyzacja jest zwiàzana g∏ównie z trans-
portem jonów wapniowych, czyli jonów trans-
portowanych po aktywacji kana∏u przez kapsa-
icyn´ (Pingle, Matta, Ahern 2007). Efekt ten jest
zauwa˝alny zw∏aszcza wtedy, kiedy kapsaicyna
jest podawana w powtarzalnych wysokich daw-
kach. Wówczas mo˝e tak˝e dojÊç do denerwacji
czy te˝ zniszczenia danej subpopulacji zakoƒ-
czeƒ nerwowych (Szolcsányi 2004).

DYSTRYBUCJA TKANKOWA TRPV1
TRPV1 jest szeroko rozdystrybuowany tkan-

kowo. Wysokà ekspresj´ wykazano w zwojach
grzbietowych nerwów rdzeniowych (ang. dorsal
root ganglion, DRG), zwojach nerwu trójdzielne-
go (ang. trigeminal ganglia, TG) oraz zwojach
dolnych nerwu b∏´dnego (ang. nodose ganglia,
NG) (Pingle, Matta, Ahern 2007). Przewa˝ajàca
iloÊç tego receptora znajduje si´ w neuronach
peptydergicznych oraz niepeptydergicznych

waç nieaktywny, jednak jego aktywnoÊç zmienia
si´ w zale˝noÊci od stanu panujàcego w organi-
zmie. Towarzyszàcy stan zapalny i obecnoÊç
czynników prozapalnych mo˝e znaczàco obni˝aç
próg aktywacji kana∏u TRPV1 (Díaz-Franulic i in.
2016). 

Receptor TRPV1 jest zbudowany z szeÊciu
przezb∏onowych domen. Koniec aminowy oraz
koniec karboksylowy po∏o˝one sà wewnàtrzko-
mórkowo. Mi´dzy segmentem 5 i 6 znajduje si´
brama, tworzàca struktur´ kana∏u jonowego.
D∏u˝szy N-koniec zakotwiczony w 1 domenie
mo˝e wiàzaç adenozyno-5”-trifosforan (ang.
adenosine triphosphate, ATP), natomiast krótszy
C-koniec mo˝e wiàzaç kalmodulin´, wyst´pujàcà
powszechnie w organizmach eukariotycznych,
oraz 4,5-bisfosfonian fosfatydyloinozytolu (ang.
phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate, PIP2)
(Ufret-Vincenty i in. 2011, Marrone i in. 2017).
AgoniÊci receptora, w tym kapsaicyna, aktywu-
jàc TRPV1, indukujà nap∏yw kationów do komór-
ki. Nie jest to kana∏ selektywny, ale preferuje na-
p∏yw jonów wapnia, czego skutkiem jest depola-
ryzacja komórki (ryc. 1). Sygna∏y przekazywane
do mózgu sà odbierane jako wra˝enie ciep∏a i bó-

Ryc. 1. Budowa receptora TRPV1 oraz mechanizm dzia∏ania kapsaicyny (CAP). Receptor TRPV1 zbudowany jest
z szeÊciu przezb∏onowych domen i posiada koniec aminowy (N) oraz koniec karboksylowy (C), które sà po∏o˝o-
ne wewnàtrzkomórkowo. Mi´dzy segmentem 5 i 6 znajduje si´ brama tworzàca struktur´ kana∏u jonowego.
D∏u˝szy N-koniec zakotwiczony w 1 domenie wià˝e adenozyno-5”-trifosforan (ATP), natomiast krótszy C-ko-
niec wià˝e kalmodulin´ (KALM) oraz 4,5-bisfosfonian fosfatydyloinozytolu (PIP2). Kapsaicyna mo˝e wiàzaç si´
z receptorem TRPV1 po stronie zewn´trznej b∏ony komórkowej, ale tak˝e po jej stronie wewn´trznej. Zwiàza-
nie kapsaicyny powoduje nap∏yw jonów Ca2+ do wn´trza komórki, wywo∏ujàc depolaryzacj´.
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o Êrednicy ma∏ej i Êredniej, do których nale˝à
g∏ównie w∏ókna nerwowe C niezmielinizowane
oraz subpopulacja w∏ókien nerwowych A z cien-
kà os∏onkà mielinowà (Mitchell i in. 2010, Mit-
chell i in. 2014, Szallasi 2016, Blivis i in. 2017).
W∏ókna nerwowe peptydergiczne majà znacze-
nie w rozwoju bólu neurogennego oraz zapale-
nia, natomiast niepeptydergiczne odgrywajà
znaczàcà rol´ w przewodzeniu bólu przewlek∏e-
go (Pingle, Matta, Ahern 2007). 

Ekspresj´ TRPV1 stwierdzono równie˝
w wielu regionach mózgowia, w∏àczajàc w to
podwzgórze, mó˝d˝ek, kor´ mózgowà, prà˝ko-
wie, Êródmózgowie, opuszk´ w´chowà, most,
rdzeƒ przed∏u˝ony, wzgórze oraz istot´ czarnà
(Mezey i in. 2000). Rozmieszczenie tego recep-
tora nie ogranicza si´ jedynie do tkanki nerwo-
wej. Jego obecnoÊç wykazano tak˝e w keratyno-
cytach naskórka, nab∏onku przejÊciowym, mio-
cytach mi´Êni g∏adkich p´cherza moczowego,
hepatocytach, makrofagach, granulocytach, ko-
mórkach glejowych czy komórkach tucznych (To-
minaga, Tominga 2005). Wykazano jednak brak

ekspresji TRPV1 na komórkach dendrytycznych
prezentujàcych antygeny (O'Connell, Pingle,
Ahern 2005). 

ROLA RECEPTORA TRPV1 
W CHOROBACH UK¸ADU ODDECHOWEGO

Ju˝ w latach 90. XX wieku stwierdzono, ˝e
miejscowe zastosowanie kapsaicyny w jamie no-
sowej u pacjentów z alergicznym nie˝ytem nosa
(ang. allergic rhinitis, AR) (Stjarne i in. 1998)
oraz z niealargicznym nie˝ytem nosa (ang. no-
nallergic rhinitis, NAR) (Lacroix i in. 1991) po-
woduje znaczàce i d∏ugotrwa∏e zmniejszenie ob-
jawów tych schorzeƒ (Lacroix i in. 1991, Stjärne
i in. 1998). Odkrycia te sugerowa∏y ekspresj´
TRPV1 w nab∏onku uk∏adu oddechowego. Eks-
presja receptora TRPV1 zosta∏a wykazana za-
równo w obr´bie b∏ony Êluzowej jamy nosowej
(Seki i in. 2006), jak i w nab∏onku dróg oddecho-
wych (Agopyan i in. 2003) (Agopyan i in. 2003,
Seki i in. 2006). Alvarez-Berdugo i wspó∏pra-
cownicy (2016) potwierdzili, ˝e TRPV1 jest
obecny w obszarze unerwienia nerwów czaszko-
wych: nerwu V, IX oraz X. Zlokalizowany jest
na komórkach nab∏onka oraz na w∏óknach czu-
ciowych w warstwie podÊluzowej.

Kana∏y TRP odgrywajà g∏ównà rol´ w odpo-
wiedzi czuciowej na podra˝nienie nab∏onka od-
dechowego. Objawy astmy oskrzelowej sà nasi-
lane przez ró˝norodne czynniki fizyczne i che-
miczne, dlatego w badaniu prowadzonym przez
McGarveya i jego zespó∏ (2014) porównano eks-
presj´ TRPV1 w drogach oddechowych osób
chorujàcych na astm´ i osób zdrowych. Za po-
mocà biopsji wycinkowej oraz biopsji szczotecz-
kowej oskrzeli pobrano próbki nab∏onka od 24
pacjentów z ∏agodnà lub umiarkowanà astmà,
a tak˝e 22 pacjentów z ci´˝kà astmà opornà
na leczenie. Grup´ kontrolnà stanowi∏o 18 zdro-
wych ochotników. Ponadto obserwacji poddano
hodowle pierwotnych komórek nab∏onka odde-
chowego pobrane od 4 pacjentów z astmà ∏agod-
nà, 4 osób, u których wyst´powa∏ kaszel, ale bez
stwierdzonej astmy oskrzelowej, oraz 4 osób
zdrowych w celu zbadania funkcjonalnej roli
TRPV1. Badanie immunohistochemiczne wyka-
za∏o znacznie wy˝szà ekspresj´ TRPV1 w prób-
kach pobranych od astmatyków w porównaniu
z grupà kontrolnà. JednoczeÊnie najwi´kszà
iloÊç tego receptora stwierdzono w grupie pa-
cjentów z astmà opornà na leczenie. Testy PCR
potwierdzone analizà Western blot potwierdzi∏y
ekspresj´ genu TRPV1 w hodowlach komórko-
wych. Badanie elektrofizjologiczne metodà
patch-clamp (technika stabilizacji skrawka b∏o-
ny) bezpoÊrednio potwierdzi∏o obecnoÊç recep-

Ryc. 2. Mechanizm desensytyzacji. Receptor TRPV1
aktywowany jest przy udziale temperatury, jonów
wodorowych (H+) lub agonistów takich jak kapsa-
icyna. Regularne pobudzanie receptora bàdê du˝e
pobudzenie jednorazowe powoduje nast´powà de-
sensytyzacj´ receptora przez jego internalizacj´. Do-
datkowo pobudzenie receptora TRPV1 zmniejsza
wra˝liwoÊç pozosta∏ych receptorów zakoƒczenia
nerwowego na pobudzenie. 
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tora w próbkach nab∏onka ka˝dej z trzech grup.
Ponadto badacze zweryfikowali odpowiedê re-
ceptora na jego naturalnego agonist´ – kapsaicy-
n´ – w rezultacie stwierdzili uwolnienie inter-
leukiny 8 (IL-8) w iloÊci zale˝nej od zastosowa-
nej dawki kapsaicyny. Wyrzut IL-8 by∏ blokowa-
ny przez antagonist´ TRPV1 – kapsazepin´.
Stwierdzenie nadekspresji TRPV1 w nab∏onku
oddechowym astmatyków czyni ten receptor po-
tencjalnym celem terapeutycznym w leczeniu
astmy oskrzelowej.

Postuluje si´ równie˝ mo˝liwoÊç wykorzy-
stania oddzia∏ywania na szlak receptora TRPV1
w innych chorobach uk∏adu oddechowego. Wang
i wspó∏pracownicy (2019) zaprezentowali wyni-
ki badania, w którym wywo∏any przez dym tyto-
niowy stres oksydacyjny i póêniejsza odpowiedê
zapalna by∏y hamowane przez przedekspozycyj-
nà blokad´ farmakologicznà TRPA1 i TRPV1 lub
usuni´cie genu kodujàcego dla tych receptorów.
Leki blokujàce TRPV1 wydajà si´ potencjalnà
opcjà terapeutycznà w przewlek∏ej obturacyjnej
chorobie p∏uc, poniewa˝ hamujà proces zapalny
i remodeling, a tak˝e zmniejszajà kaszel.

NIEALERGICZNI NIE˚YT NOSA
Niealergiczny nie˝yt nosa definiuje si´ jako

trwajàcy ponad 12 tygodni nie˝yt u pacjentów
bez potwierdzonej etiologii alergicznej, infekcyj-
nej czy anatomicznej. Do g∏ównych objawów na-
le˝à: obrz´k b∏ony Êluzowej z niedro˝noÊcià no-
sa, wyciek z nosa, kichanie oraz Êwiàd. Nie˝yt
niealergiczny cechuje wyst´powanie objawów
z górnych dróg oddechowych wywo∏ywanych
przez chemiczne Êrodki dra˝niàce, silne bodêce
zapachowe, pogod´ lub zmian´ temperatury
u pacjentów bez podwy˝szonego poziomu swo-
istych IgE i z negatywnymi testami skórnymi.
Mieszany nie˝yt nosa (alergiczno-niealergiczny)
jest z kolei okreÊlany jako wyst´powanie obja-
wów wywo∏ywanych przez takie bodêce jak
w przypadku nie˝ytu niealergicznego z dodatko-
wym jednym lub wi´cej klinicznie istotnym po-
zytywnym wynikiem testu skórnego. Szacuje
si´, ˝e na Êwiecie oko∏o 200–400 milionów osób
choruje na NAR, z czego wi´kszoÊç to kobiety.
Wyró˝nia si´ kilka podtypów niealergicznego
nie˝ytu nosa: polekowy, zawodowy (spowodowa-
ny ekspozycjà na substancje dra˝niàce w powie-
trzu), smakowy, hormonalny (w tym nie˝yt nosa
u kobiet ci´˝arnych), nie˝yt osób palàcych tytoƒ,
nie˝yt nosa osób starszych oraz idiopatyczny
(naczynioruchowy). Nie˝yt idiopatyczny, rozpo-
znawany u pacjentów bez znanej etiologii, jest
najcz´stszy (Mo/ lgaard i in. 2007, Bousquet i in.
2008, Knudsen i in. 2009,Hellings i in. 2017,

Segboer i in. 2019, Dykewicz i in. 2020 ). W pa-
tomechanizmie NAR istotnà rol´ odgrywa akty-
wacja receptora TRPV1 powodujàca depolaryza-
cj´ nerwu trójdzielnego. Czynniki powodujàce
aktywacj´ TRPV1, takie jak ró˝nica temperatur,
substancje chemiczne, osmolalnoÊç i inne, sà
znanymi czynnikami wywo∏ujàcymi objawy NAR
(Bernstein, Singh 2015). TRPV1 jest receptorem
poÊredniczàcym w przekazywaniu sygna∏ów za-
palenia neurogennego, odczuç bólowych, Êwià-
du, kichania i wydzielania Êluzu w jamie nosowej
(Tóth i in. 2018). Zaanga˝owany jest on w pato-
mechanizm nie˝ytu nosa naczynioruchowego,
idiopatycznego czy pojawiajàcego si´ pod wp∏y-
wem bodêców smakowych (Smith, Collins 2011,
Van Gool, Hox 2015, Fokkens, Hellings, Segboer
2016). Równie˝ w patogenezie przewlek∏ego za-
palenia zatok przynosowych uwzgl´dnia si´ rol´
TRPV1 (Tóth i in. 2018).

Terapia NAR jest zale˝na od etiologii i prze-
biegu choroby. W nie˝ytach wywo∏anych przez
dra˝niàce czynniki chemiczne, takie jak dym pa-
pierosowy czy perfumy, podstawowà metodà le-
czenia jest unikanie ekspozycji. Leczenie farma-
kologiczne jest zalecane w przypadkach, kiedy
brak jest takiego czynnika, ograniczenie ekspo-
zycji jest niemo˝liwe lub niewystarczajàce
do ustàpienia objawów. Do Êrodków stosowa-
nych w NAR nale˝à doustne i donosowe leki an-
tyhistaminowe, donosowe glikokortykosteroidy
(lub w szczególnych przypadkach stosowane
systemowo) oraz leki antycholinergiczne. Bro-
mek ipratropium ∏agodzi wyciek z nosa i jest cz´-
sto stosowany w nie˝ycie osób starszych, a do-
nosowe leki przeciwhistaminowe sà przydatne
u pacjentów z kichaniem jako objawem dominu-
jàcym. Mo˝liwe jest równie˝ leczenie chirurgicz-
ne, takie jak konchoplastyka w przypadku bloka-
dy nosa wtórnej do przerostu ma∏˝owiny noso-
wej czy neurektomia nerwu kana∏u skrzyd∏owe-
go (nerwu Vidiana). Do innych opcji terapeu-
tycznych nale˝à donosowe podanie kapsaicyny,
iniekcje toksyny botulinowej typu A, sympatyko-
mimetyki podawane miejscowo i systemowo
oraz toaleta nosa w postaci irygacji nosa solà fi-
zjologicznà (Greiner, Meltzer 2011, Garzaro i in.
2012, Ma i in. 2014, Wu, Ting 2014, Ozcan, Ismi
2016, Hellings i in. 2017, Kompelli i in. 2018,
Segboer i in. 2019, ).

KAPSAICYNA W LECZENIU
NIEALERGICZNEGO NIE˚YTU NOSA

Pierwsze próby donosowego podania kapsa-
icyny u pacjentów z nie˝ytem niealergicznym
nosa odby∏y si´ pod koniec XX wieku (Stamm-
berger, Wolf 1988, Stjärne i in. 1989). Kolejne
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badania wskazywa∏y na znaczàce zmniejszenie
dolegliwoÊci utrzymujàce si´ nawet do szeÊciu
miesi´cy od zakoƒczenia terapii (Lacroix i in.
1991, Marabini i in. 1991, Filiaci i in. 1994,
Eberle, Glıck 1994, Wolf i in. 1995). 

W 2015 roku zosta∏ opublikowany przeglàd
systematyczny Cochrane, w którym oceniano
skutecznoÊç kapsaicyny w porównaniu do braku
terapii, placebo, budezonidu podawanego dono-
sowo lub innych dawek kapsaicyny. Do przeglà-
du w∏àczono cztery badania (pi´ç publikacji),
w których ∏àcznie wzi´∏o udzia∏ 302 pacjentów
z idiopatycznym nie˝ytem nosa w wieku 16–65
lat (Êredni wiek: 36 lat). Kryteriami w∏àczenia
by∏o wyst´powanie objawów nie˝ytu nosa utrzy-
mujàce si´ ponad rok, co najmniej godzin´
dziennie przez 5 dni w ciàgu 14 dni poprzedzajà-
cych w∏àczenie do badania, przy jednoczesnym
wykluczeniu przyczyn alergicznych, anatomicz-
nych, infekcyjnych, hormonalnych czy chorób
systemowych. Kapsaicyna by∏a podawana w po-
staci sprayu donosowego w ró˝nych dawkach:
Blom i wspó∏pracownicy (1997, 1998) zastoso-
wali siedmiokrotnie dawk´ 0,15 mg kapsaicyny
podawanà do ka˝dego nozdrza co 2–3 dni; w ba-
daniu Havasa i Taplina (2002) pacjenci raz w ty-
godniu przez 4 tygodnie donosowo przyjmowali
dwukrotnie dawk´ 0,654 µg kapsaicyny; van Rij-
swijk i wspó∏pracownicy (2003) jednorazowo
stosowali 8,25 µg kapsaicyny, pacjenci suma-
rycznie otrzymywali 5 dawek do obu nozdrzy
w odst´pach godzinnych lub co 2–3 dni; w bada-
niu Ciabattiego i D’Ascania (2009) pacjentom
podawano kapsaicyn´ w dawkach 1, 2 lub 4 µg 3
razy dziennie w odst´pach trzydziestominuto-
wych przez 3 kolejne dni. Jako placebo Blom
i wspó∏pracownicy (1997, 1998) zastosowali
0,9% NaCl, van Rijswijk i wspó∏pracownicy
(2003) rozpuszczalnik kapsaicyny, natomiast
w artykule Ciabattiego i D’Ascania (2009) nie
opisano sk∏adu placebo. W badaniu Havasa i Ta-
plina (2002) grup´ badanà porównywano do gru-
py otrzymujàcej donosowy roztwór budezonidu
w dawce 64 µg. Blom i wspó∏pracownicy (1997,
1998) oraz van Rijswijk i wspó∏pracownicy
(2003) przed podaniem kapsaicyny/placebo za-
stosowali podawanà donosowo lidokain´ z ksylo-
metazolinà, Havas i Taplin (2002) podawali do-
nosowy spray zawierajàcy lidokain´ i fenylefry-
n´, natomiast w artykule Ciabattiego i D’Ascania
(2009) nie opisano ˝adnej kointerwencji. Wyniki
wszystkich w∏àczonych badaƒ pozwalajà stwier-
dziç, ˝e kapsaicyna mo˝e znaczàco zmniejszyç
nosowe objawy nie˝ytu idiopatycznego, mierzo-
ne czy to za pomocà skali wizualno-analogowej
(ang. visual analogue scale, VAS), czy za pomocà

codziennych kwestionariuszy oceniajàcych nasi-
lenie i czas trwania objawów. Korzystne efekty
zastosowania kapsaicyny by∏y obserwowane
do 36 tygodni od zakoƒczenia leczenia bez wy-
stàpienia znaczàcych dzia∏aƒ niepo˝àdanych.
U pacjentów nie wystàpi∏y zaburzenia smaku ani
w´chu, nie odnotowano równie˝ znaczàcych ró˝-
nic w zakresie wra˝liwoÊci b∏ony Êluzowej nosa,
ciÊnienia t´tniczego oraz czynnoÊci akcji serca.
Najmniejszà skutecznà dawkà okaza∏o si´ jedno-
razowe podanie 4 µg kapsaicyny. JakoÊç dowo-
dów ma jednak wartoÊç od niskiej do umiarko-
wanej, dlatego powinny zostaç przeprowadzane
kolejne randomizowane badania na wi´kszych
grupach pacjentów (Gevorgyan i in. 2015).

Do przeglàdu systematycznego nie w∏àczo-
no randomizowanego badania prowadzonego
metodà podwójnie Êlepej próby przeprowadzo-
nego przez Bernsteina i wspó∏pracowników
(2011), do którego w∏àczono 42 pacjentów z nie-
alergicznym lub mieszanym nie˝ytem nosa,
zdiagnozowanym przynajmniej 6 miesi´cy
przed zakwalifikowaniem do udzia∏u. Dodatko-
wym kryterium w∏àczenia by∏o odnotowane
zmniejszenie objawów podczas u˝ywania prze-
pisanego leku na nie˝yt nosa z ich nasileniem
po zaprzestaniu leczenia. Kryteria wy∏àczenia
obejmowa∏y m.in. zapalenie zatok przynoso-
wych w ciàgu 30 dni poprzedzajàcych w∏àczenie
do badania, przyjmowanie doustnych glikokorty-
kosteroidów 7 dni przed, obecne palenie lub
bierna ekspozycja na dym papierosowy w ciàgu
6 miesi´cy poprzedzajàcych w∏àczenie do bada-
nia oraz cià˝a. Kobiety w wieku reprodukcyjnym
musia∏y korzystaç ze skutecznej antykoncepcji
w czasie trwania badania, a tak˝e mia∏y wykona-
ny test cià˝owy przed rozpocz´ciem leczenia.
Pacjentów podzielono na dwie grupy: grupa ba-
dana otrzymywa∏a 2 razy dziennie przez 2 tygo-
dnie preparat zawierajàcy homeopatyczne dawki
kapsaicyny i eukaliptol, grupa kontrolna natomiast
otrzymywa∏a filtrowanà wod´ w takich samych in-
terwa∏ach czasowych. W razie nadmiernego nasi-
lenia objawów podczas badania pacjenci mogli za-
stosowaç difenhydramin´ w dawce 25 mg, 1–2
tabletki co 4–6 h, maksymalnie 200 mg/dzieƒ.
Po pierwszym podaniu kapsaicyny lub placebo
pacjenci wyznaczali moment poczàtku ust´po-
wania objawów oraz oceniali nasilenie objawów
w pierwszej godzinie po podaniu preparatu. Po ty-
godniu leczenia zosta∏y przeprowadzone telefo-
niczne rozmowy z pacjentami, podczas których
sprawdzano utrzymanie regularnoÊci w przyjmo-
waniu kolejnych dawek, u˝ycie difenhydraminy
oraz ewentualne dzia∏ania niepo˝àdane. W dniu
rozpocz´cia interwencji, po tygodniu jej trwania
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oraz na zakoƒczenia pacjenci oceniali jakoÊç ˝ycia
za kwestionariusza RQLQ. Tydzieƒ przed rozpo-
cz´ciem leczenia oraz w dzieƒ ostatniego podania
leku wszyscy pacjenci mieli wykonanà rynometri´
akustycznà, a cz´Êç z nich równie˝ olfaktome-
tri´. W badaniu wykazano, ˝e dwutygodniowe
leczenie preparatem zawierajàcym homeopa-
tyczne dawki kapsaicyny oraz eukaliptol znaczàco
zmniejsza∏o objawy nosowe nie˝ytu, zatkanie
nosa, ból zatok i g∏owy w porównaniu z placebo.
Preparat równie˝ mia∏ krótki czas do rozpocz´cia
dzia∏ania (Êredni czas wynosi∏ 52,6 s) i pacjenci
z grupy badanej odczuwali ulg´ znacznie szyb-
ciej ni˝ osoby z grupy kontrolnej, u których Êred-
ni czas wynosi∏ 184,32 s, w tym u 4 pacjentów
nie wystàpi∏ moment zmniejszenia objawów.
Podczas interwencji nie nastàpi∏ wzrost wytwa-
rzania wydzieliny przez b∏on´ Êluzowà nosa czy
upoÊledzenie w´chu zwiàzane z donosowym po-
daniem kapsaicyny. Badanie nie zosta∏o w∏àczo-
ne do przeglàdu systematycznego z powodu
mo˝liwego wp∏ywu eukaliptolu obecnego w pre-
paracie podawanym grupie badanej, a nieobec-
nego w roztworze dla grupy kontrolnej. Ponadto
dawki kapsaicyny zawarte w preparacie by∏y
„homeopatyczne”, co kwestionuje mo˝liwoÊç
dzia∏ania terapeutycznego tej substancji. Brak od-
dzielnego raportowania wyników dla pacjentów
z nie˝ytem niealergicznym i nie˝ytem mieszanym
równie˝ utrudnia obiektywnà ocen´ uzyskanych
danych.

Van Gerven z zespo∏em (2014) przedstawili
mechanizmy dzia∏ania kapsaicyny u pacjentów
z idiopatycznym nie˝ytem nosa. Do badania w∏à-
czono 14 pacjentów z idiopatycznym nie˝ytem
nosa, u których wyst´powa∏y przynajmniej dwa
objawyów nosowe (m.in. blokada nosa, wyciek
z nosa, kichanie) przez przynajmniej godzin´,
trwajàce ponad rok i niezwiàzane z alergià, za-
paleniem czy odmiennoÊciami budowy anato-
micznej nosa, oraz 12 zdrowych niepalàcych
ochotników, u których wykluczono infekcj´, wa-
dy anatomiczne czy alergi´. Kapsaicyn´ (w daw-
ce 24,4 µg) podawano pi´ciokrotnie w odst´pach
godzinnych, dwa pierwsze podania by∏y poprze-
dzone znieczuleniem b∏ony Êluzowej 5% roztwo-
rem kokainy. SkutecznoÊç leczenia mierzono
za pomocà VAS oraz odpowiedzi na prowokacj´
zimnym suchym powietrzem. Dodatkowo od pa-
cjentów pobrano próbki wydzieliny z nosa oraz
wykonano biopsje b∏ony Êluzowej nosa. U pa-
cjentów z NAR stwierdzono zwi´kszonà ekspre-
sj´ TRPV1 w b∏onie Êluzowej nosa oraz wy˝sze
st´˝enia substancji P w wydzielinie nosowej. Nie
wykazano natomiast zwi´kszonej ekspresji TRP-
M8 czy podwy˝szonego st´˝enia neurokininy A.

Po leczeniu kapsaicynà stwierdzono zniesienie
nadreaktywnoÊci b∏ony Êluzowej nosa u 13 z 14
pacjentów z grupy badanej, równie˝ w przypad-
ku nadreaktywnoÊci indukowanej prowokacjà
zimnym suchym powietrzem; obni˝y∏a si´ rów-
nie˝ ekspresja TRPV1 i TRPM8 oraz zmniejszy∏o
st´˝enie substancji P w wydzielinie. Kapsaicyna
nie zmieni∏a jednak ani ekspresji c-KIT, ani mor-
fologii komórek nab∏onka b∏ony Êluzowej nosa.

W kolejnym badaniu Van Gerven i wspó∏pra-
cownicy (2017) zaprezentowali wyniki wykorzy-
stania pomiarów potencja∏ów b∏onowych komórek
b∏ony Êluzowej nosa w celu zbadania skutków wy-
korzystania kapsaicyny w terapii idiopatycznego
nie˝ytu nosa. Do badania w∏àczono 33 pacjentów
z NAR oraz 12 zdrowych ochotników. Pacjenci
z NAR zostali losowo podzieleni na grup´ otrzymu-
jàcà kapsaicyn´ w dawce 24,4 µg oraz grup´ otrzy-
mujàcà placebo. Roztwory donosowe by∏y poda-
wane pi´ciokrotnie w odst´pach godzinnych.
Zdrowi ochotnicy nie otrzymywali ˝adnego lecze-
nia. Potencja∏y b∏onowe mierzono podczas ekspo-
zycji na izotiocyjanian allilu, agonist´ TRPA1
i TRPV1. Do pomiarów próbowano wykorzystaç
równie˝ kapsaicyn´, jednak kaszel wyst´pujàcy
po jej podaniu zak∏óca∏ wykonanie pomiaru. Po-
nadto przed rozpocz´ciem leczenia i po leczeniu
pobrano biopsje b∏ony Êluzowej nosa. Zastoso-
wania terapia spowodowa∏a podwy˝szenie progu
odpowiedzi na izotiocyjanian allilu mierzonego
po 4 (p = 0, 0406) i 12    (p = 0,0325) tygodniach
od zakoƒczenia leczenia wzgl´dem placebo. Ró˝ni-
ca w 26 tygodniu po zakoƒczeniu terapii nie by∏a
ju˝ istotna statystycznie (p = 0,0611). Podwy˝sze-
nie progu korelowa∏o ze zmianà w VAS (p = 0,004)
oraz ogólnà ocenà objawów (p = 0,0018).

W 2018 roku Van Gerven i wspó∏pracownicy
przedstawili wyniki badania, w którym 0,1 mM
roztwór kapsaicyny podawano pacjentom z nie-
˝ytem idiopatycznym spe∏niajàcym ustalone
kryteria (wiek w zakresie 18–60 lat, brak nara-
˝enia na dym tytoniowy, negatywne testy skórne
na 18 najpopularniejszych alergenów, brak kli-
nicznych dowodów na infekcj´ w obr´bie nosa
czy wad´ anatomicznà, niewyst´powanie prze-
wlek∏ego zapalenia zatok z/bez polipów oraz
brak odpowiedzi na leczenie glikokortykostero-
idami) oraz pacjentom niespe∏niajàcym tych kry-
teriów (z wyjàtkiem braku odpowiedzi na lecze-
nie glikokortykosteroidami), a których chorob´
zaklasyfikowano jako nie˝yt mieszany. Interwen-
cja polega∏a na pi´ciokrotnej aplikacji kapsaicy-
ny w tej samej dawce w godzinnych odst´pach
po miejscowym znieczuleniu kokainà. Odpowiedê
na leczenie oceniano za pomocà specjalnie przy-
gotowanego kwestionariusza. W obu grupach
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pacjentów odnotowano skutecznoÊç terapeu-
tycznà, u pacjentów z nie˝ytem mieszanym by∏a
nieco mniejsza ni˝ u tych z nie˝ytem idiopatycz-
nym, ale ró˝nica nie by∏a istotna statystycznie.
Efekty leczenia w grupie osób z nie˝ytem mie-
szanym by∏y znaczàco lepsze u pacjentów z sa-
modzielnie zg∏aszanà nadreaktywnoÊcià b∏ony
Êluzowej nosa w porównaniu z pacjentami bez
nadreaktywnoÊci (p = 0,039).

Zebda i wspó∏pracownicy (2020) przedstawili
wyniki badania przeprowadzonego na 22 pa-
cjentach w wieku 18–70 lat z niealergicznym
nie˝ytem nosa, u których przez ponad rok wyst´-
powa∏y dwa z trzech objawów (wyciek z nosa,
blokada nosa, kichanie). Przed w∏àczeniem
do badania pacjenci musieli zrezygnowaç z u˝y-
wania leków mogàcych wp∏ywaç na objawy nie-
˝ytu, takich jak donosowe glikokortykosteroidy,
leki antyhistaminowe czy Êrodki obkurczajàce
b∏on´ Êluzowà nosa. Protokó∏ badania wymaga∏,
aby przed rozpocz´ciem leczenia pacjenci mieli
wykonane skórne testy dla szeÊciu najcz´stszych
alergenów (kurz, pleÊnie, sierÊç kota, trawy, eks-
trakty owadów, cynodon palczasty), nosowà pró-
b´ prowokacyjnà z u˝yciem 0,05 mM roztworu
kapsaicyny ocenianà za pomocà optycznej ryno-
metrii przedniej oraz wype∏niali kwestionariusz
VAS dotyczàcy nasilenia poszczególnych obja-
wów nie˝ytu. Podczas kolejnej wizyty pacjenci
zostali podzieleni na dwie grupy: grupa A otrzy-
mywa∏a placebo w postaci 1% etanolu w roztwo-
rze 0,9% NaCl, natomiast grupa B – 0,1 mM roz-
twór kapsaicyny o takim samym sk∏adzie jak
w badaniu Van Rijswijka i wspó∏pracowników
(2003). Roztwory by∏y podawane w postaci pi´-
ciu cogodzinnych dawek po znieczuleniu 100 µl
1% lidokainy wprowadzanej do obu nozdrzy. Po
4 i 12 tygodniach od zakoƒczenia badania pa-
cjenci przechodzili dodatkowe próby prowoka-
cyjne za pomocà 0,05 mM roztworu kapsaicyny
wraz z ocenà przy u˝yciu rynometrii optycznej
oraz klasyfikowali objawy za pomocà skali VAS.
¸àczna liczba punktów w kwestionariuszu VAS
po 4 tygodniach od leczenia by∏a mniejsza ni˝
przed rozpocz´ciem terapii w grupie badanej,
a wi´ksza w grupie kontrolnej, a po 12 tygo-
dniach od zakoƒczenia interwencji ró˝nica ta
by∏a istotna statystycznie (p = 0,03). Ponadto
po 12 tygodniach od zakoƒczenia leczenia 60%
pacjentów z grupy badanej spe∏nia∏o kryteria
rozpoznania niealergicznego nie˝ytu nosa wo-
bec 80% w grupie kontrolnej.

Van Gerven i wspó∏pracownicy (2021)
przedstawili wyniki badania, w którym pacjen-
tów z idiopatycznym nie˝ytem nosa podzielono
na dwie grupy: pierwsza z nich liczàca, 52 pa-

cjentów, zosta∏a poddana pi´ciokrotnym cogo-
dzinnym donosowym podaniom placebo, nato-
miast druga grupa (16 pacjentów) otrzymywa∏a
kapsaicyn´ o st´˝eniu 0,1 mM w takich samych
interwa∏ach czasowych. Jako placebo wykorzy-
stano rozpuszczalnik dla kapsaicyny. Nast´pnie
pacjenci zostali odes∏ani do domu, ka˝dy z nich
otrzyma∏ donosowy spray do samodzielnej apli-
kacji w domu przez 4 tygodnie: pacjenci z dru-
giej grupy i 16 pacjentów z grupy pierwszej
otrzyma∏o placebo, kolejnych 18 pacjentów
z pierwszej grupy 0,01 mM roztwór kapsaicyny,
a pozosta∏e 18 osób 0,001 mM roztwór kapsaicy-
ny po uprzednim znieczuleniu 5% kokainà.
Przed rozpocz´ciem leczenia, w dzieƒ zakoƒcze-
nia leczenia oraz 8 i 20 tygodni po jego zakoƒ-
czeniu pacjenci oceniani swoje objawy nosowe
za pomocà skali VAS. Dodatkowo przed rozpo-
cz´ciem leczenia, w dzieƒ zakoƒczenia oraz 8 ty-
godni po zakoƒczeniu zebrano od pacjentów wy-
dzielin´ z nosa w celu oceny poziomu substancji
P. Obni˝enie objawów nosowych, a zw∏aszcza
blokady nosa, by∏o istotne statystycznie tu˝
po zakoƒczeniu leczenia (ogólne objawy nosowe)
oraz 8 tygodni po zakoƒczeniu (ogólne objawy
nosowe i blokada nosa) dla grup leczonych 0,1 mM
i 0,01 mM kapsaicynà wzgl´dem grupy place-
bo/placebo. Dla grupy otrzymujàcej 0,001 mM
roztwór kapsaicyny nie uzyskano podobnej za-
le˝noÊci. Równie˝ st´˝enia substancji P by∏y zna-
czàco zmniejszone w grupach 0,1 mM i 0,01 mM
kapsaicyny w porównaniu z grupà placebo/pla-
cebo. Poziom substancji P korelowa∏ z wynikiem
VAS dla nosowych objawów ogólnych i blokady
nosa. Podobna skutecznoÊç 0,1 mM i 0,01 mM
kapsaicyny oraz lepsza tolerancja ni˝szych dawek
kapsaicyny umo˝liwia potencjalne jej zastosowa-
nie w domowym leczeniu nie˝ytu idiopatycznego.
Co ciekawe, a˝ 23% pacjentów przyjmujàcych po-
dwójnie placebo odnotowa∏a popraw´ w zakresie
wyst´pujàcych objawów prawdopodobnie ze
wzgl´du na codzienne p∏ukanie nosa.

Podsumowujàc, kapsaicyna wydaje si´ bar-
dzo obiecujàcym lekiem, redukujàcym objawy
wyst´pujàce w przebiegu idiopatycznego nie˝y-
tu nosa. Nieznany jest jednak dok∏adny mecha-
nizm dzia∏ania kapsaicyny, dlatego jej zastoso-
wanie jest nadal doÊç ograniczone. Dodatkowo
interwencje przeprowadzane w ramach badaƒ
klinicznych sà zazwyczaj ograniczone tylko
do pacjentów spe∏niajàcych Êcis∏e kryteria: wiek
w zakresie 18–60 lat, brak nara˝enia na dym
tytoniowy, negatywne testy skórne na 18 najpo-
pularniejszych alergenów, brak klinicznych do-
wodów na infekcj´ w obr´bie nosa czy wad´
anatomicznà, niewyst´powanie przewlek∏ego
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zapalenia zatok z/bez polipów oraz brak od-
powiedzi na leczenie glikokortykosteroidami.
W rzeczywistoÊci jednak raportuje si´, ˝e nawet
50% pacjentów z nie˝ytem niealergicznym nie
spe∏nia tych kryteriów, poniewa˝ podejrzewa
si´, ˝e choroba mo˝e byç warunkowana przez
wi´cej ni˝ jeden czynnik etiologiczny. Wyniki ba-
dania Van Gerven i wspó∏pracowników (2018)
oraz Bernsteina i jego zespo∏u (2011) sugerujà,
˝e kapsaicyna mo˝e byç zastosowana w szerszej
grupie pacjentów ni˝ tylko osoby z nie˝ytem
idiopatycznym. W zwiàzku z tym niezb´dne sà
kolejne badania w celu oszacowania rzeczywi-
stej skutecznoÊci kapsaicyny w leczeniu nie˝y-
tów nosa.

Donosowe podanie kapsaicyny mo˝e si´
równie˝ wiàzaç z wystàpieniem krótkotrwa∏ych
dzia∏aƒ niepo˝àdanych w postaci nadmiernego
wydzielania przez b∏on´ Êluzowà nosa, blokady
nosa, Êwiàdu, kichania, suchoÊci b∏ony Êluzowej,
uczucia pieczenia, ∏zawienia czy bólów g∏owy
(Riechelmann, Davris, Sharma 1993, Sanico i in.
1998). Zazwyczaj niezb´dne jest wówczas miej-
scowe znieczulenie b∏ony Êluzowej przed poda-
niem roztworu kapsaicyny. Nieznane sà natomiast
d∏ugoterminowe skutki podania kapsaicyny (Ge-
vorgyan i in. 2015). 

Po pewnym czasie od zakoƒczenia leczenia
nast´puje nawrót objawów u pacjentów, u któ-
rych leczenie si´ powiod∏o. SkutecznoÊç tera-
peutyczna sygnalizowana w dotychczas opubli-
kowanych artyku∏ach wynosi∏a od 6 do 9 miesi´-
cy, choç ˝adne z badaƒ nie mia∏o na celu oszaco-
wania czasu trwania odpowiedzi na leczenie.
Na podstawie dotychczasowych danych mo˝na
jednak stwierdziç, ˝e regeneracja nerwów po le-
czeniu kapsaicynà mo˝e trwaç ponad 6 miesi´cy
(Van Gerven i in. 2017).

INNE SUBSTANCJE STOSOWANE 
W LECZENIU NIEALERGICZNEGO NIE˚YTU

NOSA (ZWIÑZANE Z TRPV1)
Coraz cz´Êciej badane jest równie˝ zastoso-

wanie innych leków, majàcych podobny punkt
uchwytu do kapsaicyny. Na przyk∏ad azelastyna,
lek przeciwhistaminowy drugiej generacji, któ-
rego skutecznoÊç w redukcji objawów zosta∏a
udowodniona u pacjentów z nie˝ytem idiopa-
tycznym, tak˝e wykazuje bezpoÊrednie dzia∏anie
na receptor TRPV1, powodujàc nap∏yw Ca2+
do wn´trza neuronów i ich desensytyzacj´,
w wyniku czego nast´puje zw´˝enie naczyƒ oraz
zmniejszenie wydzielania przez gruczo∏y obecne
w b∏onie Êluzowej (Gehanno i in. 2001, Banov,
Lieberman 2001, Gawlik 2013, Singh i in.
2014). Coraz wi´cej dowodów sugeruje, ˝e leki

nale˝àce do grupy antycholinergików, takie jak
tiotropium czy ipratropium, dotychczas w ogra-
niczonym stopniu stosowane w leczeniu NAR,
wykazujà równie˝ dzia∏anie na kana∏ TRPV1, co
t∏umaczy ich potencjalnà skutecznoÊç w zapaleniu
oraz nadwra˝liwoÊci dróg oddechowych wywo∏a-
nej mechanizmami neuronalnymi (Bernstein,
Singh 2015, Musella i in. 2010, Birrell i in. 2014). 

Holland i wspó∏pracownicy (2014) przedsta-
wili wyniki badania, w którym oceniano skutecz-
noÊç oraz profil bezpieczeƒstwa donosowo poda-
wanego SB-705498, selektywnego antagonisty
TRPV1. Do badania w∏àczono 41 niepalàcych pa-
cjentów w wieku 18–55 lat, u których wykluczo-
no alergi´ oraz przynajmniej rok wczeÊniej zdia-
gnozowano NAR, definiowany jako obecnoÊç ob-
jawów wywo∏ywanych przez czynniki Êrodowi-
skowe (zmiany pogody, zanieczyszczenie powie-
trza itp.) Najpierw pacjenci zostali poddani te-
stowi prowokacji kapsaicynà – do prawego noz-
drza otrzymywali 50 µg kapsaicyny w postaci
roztworu, a nast´pnie monitorowano objawy
zwiàzane z dzia∏aniem podanej substancji (uczu-
cie pieczenia, nie˝yt nosa, ∏zawienie i blokada
nosa). Pacjenci, u których rozwin´∏a si´ pe∏na re-
akcja na kapsaicyn´, zastali w∏àczeni do kolejnej
fazy badania. Otrzymali oni donosowo 12 mg
SB-705498 lub placebo, a nast´pnie przeszli
ocen´ nasilenia objawów po podaniu wzrastajà-
cych dawek kapsaicyny (2,5 µg, 12,5 µg i 50 µg)
(po godzinie). W grupie leczonej SB-705498 ob-
jawy po podaniu kapsaicyny by∏y znaczàco mniej
nasilone ni˝ w grupie kontrolnej. Wyniki po-
twierdzajà za∏o˝enie, ˝e selektywna blokada
TRPV1 w jamie nosowej mo˝e przyczyniç si´
do redukcji nadwra˝liwoÊci wywo∏ywanej dzia-
∏aniem czynników pobudzajàcych neurony czu-
ciowe, takich jak kapsaicyna, dym papierosowy
czy zimne i suche powietrze. 

Tymczasem doniesienie Murdocha i wspó∏-
pracowników (2014) podaje w wàtpliwoÊç sku-
tecznoÊç u˝ycia antagonistów TRPV1 w ∏agodze-
niu objawów NAR. Do badania zosta∏o w∏àczonych
40 pacjentów w wieku 18–65 lat z niealergicznym
nie˝ytem nosa, definiowanym jako utrzymujàce
si´ od ponad roku objawy powodowane przez
czynniki Êrodowiskowe niezwiàzane z alergià, za-
paleniem czy wadami budowy anatomicznej nosa.
Grupa badana otrzymywa∏a przez dwa tygodnie
donosowo SB-705498 w dawce 12 mg, natomiast
grupie kontrolnej podawano placebo. Rezultaty
leczenia by∏y mierzone na podstawie odpowiedzi
na prowokacj´ zimnym suchym powietrzem
godzin´ i 24 godziny po podaniu leku. Wyniki
wskazujà na brak korzyÊci czternastodniowego do-
nosowego podawania SB-705498 w porównaniu
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z placebo. W tej sytuacji dalsze badania sà ko-
nieczne w celu obiektywnej oceny mo˝liwoÊci
zastosowania selektywnych antagonistów
TRPV1 w terapii.

PRZEWLEK¸E ZAPALENIE 
ZATOK NOSOWYCH (PZZP)

Wed∏ug definicji EPOS 2020 pierwotne
przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych mo˝-
na podzieliç na postaç ograniczonà i uogólnionà.
Kliniczne fenotypy uogólnionej postaci PZZP to
eozynofilowe oraz nieeozynofilowe PZZP. Eozy-
nofilowe PZZP stwierdza si´ na podstawie bada-
nia histopatologicznego, które polega na ocenie
liczby granulocytów kwasoch∏onnych w polu wi-
dzenia (wpw) – wg EPOS 2020 liczbà wymaganà
do rozpoznania jest ≥ 10 eozynofili wpw
(przy powi´kszeniu 400x). Eozynofilowe PZZP
mo˝na nast´pnie podzieliç na wariant choroby
z obecnoÊcià 10–100 eozynofilów wpw w ≥ 2 po-
lach oraz ePZZP z >100 eozynofili wpw w ≥ 2 po-
lach. WielkoÊç nacieku koreluje z nasileniem re-
akcji zapalnej i wp∏ywa na rokowanie i ci´˝koÊç
choroby. 

Rozpoznanie przewlek∏ego zapalenia b∏ony
Êluzowej nosa i zatok przynosowych z polipami
stawia si´ na podstawie wyst´powania ≥ 2 obja-
wów, do których nale˝à: niedro˝noÊç nosa, katar
(przedni lub tylny), ból/uczucie rozpierania twa-
rzy oraz upoÊledzenie/utrata w´chu. Jednym
z objawów powinna byç niedro˝noÊç lub katar,
a dolegliwoÊci powinny utrzymywaç si´ powy˝ej
12 tygodni. Kolejnym kryterium rozpoznania
PZZP z polipami jest potwierdzenie obecnoÊci
polipów w badaniu endoskopowym lub w tomo-
grafii komputerowej (TK). PZZP z polipami mo˝e
wyst´powaç zarówno w eozynofilowych, jak
i nieeozynofilowych przewlek∏ych zapaleniach
zatok przynosowych. Nasilenie poszczególnych
objawów mo˝e byç ró˝ne w PZZP z polipami oraz
PZZP bez polipów nosa. PZZP z polipami nosa
charakteryzuje si´ zwykle mniejszymi dolegli-
woÊciami bólowymi oraz niedoczulicà mimo po-
dobnej g´stoÊci neuronów nocyceptywnych (Bo-
gaert i in. 2020). Wed∏ug aktualnych wytycznych
podstawowym leczeniem polipów w przebiegu
uogólnionej postaci przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych jest miejscowa farmakote-
rapia glikokortykosteroidami (GKS). Istotnym
elementem jest równie˝ unikanie substancji
dra˝niàcych, a tak˝e ustalenie czynników mody-
fikowalnych. Donosowe GKS zmniejszajà wiel-
koÊç polipów, a ich stosowanie po wczeÊniejszej
operacji endoskopowej zapobiega ponownym
rozrostom b∏ony Êluzowej nosa oraz zatok przy-
nosowych. Je˝eli leczenie GKS nie przynosi

efektów, zalecane jest wykonanie TK oraz po-
twierdzenie endotypu PZZP. Zgodnie z EPOS
2020 dowody na zwi´kszanie dawek glikokorty-
kosteroidów czy stosowanie alternatywnych
form ich podania sà niskiej jakoÊci i brak jest ba-
daƒ potwierdzajàcych skutecznoÊç takiego po-
st´powania. W przypadku braku remisji choroby
po 6–12-tygodniowej terapii obejmujàcej GKS
donosowo oraz p∏ukanie nosa 0,9% NaCl nale˝y
rozwa˝yç w∏àczenie doustnej terapii GKS lub
wykonanie funkcjonalnej endoskopowej operacji
zatok przynosowych.

Od kilku lat pojawiajà si´ doniesienia o al-
ternatywnym leczeniu eozynofillowego przewle-
k∏ego zapalenia zatok przynosowych zwiàzanym
z zastosowaniem leków biologicznych. Sà nimi
przeciwcia∏a monoklonalne skierowane przeciw-
ko konkretnej fazie zapalenia typu 2, tj. przeciw-
cia∏a anty-IgE, anty-IL-5 (mepolizumab) oraz
anty-IL-4/IL-13 (dupilumab). 

Pod koniec XX wieku rozpocz´to badania
nad terapià kapsaicynà w PZZP, która wg EPOS
2020 mo˝e byç dobrym kierunkiem w poszuki-
waniu sposobów na utrzymanie remisji choroby.

KAPSAICYNA W LECZENIU PZZP 
Z POLIPAMI NOSA

Jednym z pierwszych artyku∏ów dotyczàcych
zastosowania kapsaicyny w leczeniu polipów nosa
by∏o praca Filiaciego i wspó∏pracowników (1996)
pt. Local treatment of nasal polyposis with capsa-
icin: preliminary findings. Do randomizowanego
badania z podwójnie Êlepà próbà i kontrolà place-
bo w∏àczono 30 chorych; 15 losowo wybranym
pacjentom podano po wczeÊniejszym znieczuleniu
30 µmol kapsaicyny raz na tydzieƒ przez 5 tygodni.
Pozosta∏ym 15 chorym zaaplikowano 0,1 ml roz-
tworu fizjologicznego soli. Oceny skutecznoÊci
terapii dokonano po jednym oraz po trzech miesià-
cach, porównujàc wyniki, w których wykazano, ˝e
w grupie badanej nastàpi∏o istotne zmniejszenie
wszystkich objawów, takich jak niedro˝noÊç, wy-
dzielina z nosa, Êwiàd czy kichanie. Ponadto le-
czenie kapsaicynà przynios∏o znacznà popraw´
pod wzgl´dem wielkoÊci nawracajàcych polipów,
co odnotowano w zmniejszonej punktacji w skali
NPS (ang. nasal polyp score). Za pomocà aktywnej
rynomanometrii przedniej wykazano zmniejszony
opór nosa, a testy prowokacyjne z zimnà wodà
wykaza∏y zmniejszenie nadreaktywnoÊci nosa.
Parametrem, który si´ zwi´kszy∏, by∏a iloÊç tkan-
kowych eozynofilów.

Na poczàtku XXI wieku w czasopiÊmie Acta
Oto-Laryngologica opublikowano dwa artyku∏y
dotyczàce próby leczenia kapsaicynà pacjentów
z nawracajàcymi polipami nosa. Zheng, Wang
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i Lacroix (2000) do randomizowanego badania
z podwójnie Êlepà próbà i kontrolà placebo za-
kwalifikowali 51 pacjentów, u których polipy no-
sa utrzymywa∏y si´ od co najmniej roku. Innym
kryterium w∏àczenia do badania by∏ ujemny wy-
wiad w kierunku astmy, alergii i schorzeƒ atopo-
wych. Chorzy poddani badaniu zg∏aszali blokad´
nosa oraz katar jako g∏ówne objawy choroby.
W momencie kwalifikacji do leczenia zalecono
zaprzestanie przyjmowania jakichkolwiek leków
przez okres miesiàca przed przystàpieniem
do badania, a ponadto wszystkich pacjentów
poddano polipektomii wraz z resekcjà przedniej
po∏owy ma∏˝owiny Êrodkowej nosa oraz etmo-
idektomià przednià. Roztwór kapsaicyny (Sigma,
USA, 3 µmol) rozpuszczonej w 70% etanolu po-
dano 29 pacjentom, natomiast 22 pacjentów
otrzyma∏o roztwór zawierajàcy tylko etanol. Te-
rapi´ rozpocz´to po dwóch tygodniach od zabie-
gu endoskopowego. Aplikacja roztworów odby∏a
si´ w znieczuleniu miejscowym lidokainà oraz
po podaniu adrenaliny w celu obkurczenia na-
czyƒ. Bawe∏niany wacik nasàczony substancjà
umieszczono pod kontrolà endoskopu w przewo-
dzie nosowym Êrodkowym na 20 minut. ¸àczna
liczba miejscowych aplikacji kapsaicyny z etano-
lem lub samego etanolu wynosi∏a raz na tydzieƒ
przez 5 tygodni. Efekty leczenia zosta∏y ocenione
za pomocà VAS. Weryfikacji pacjentów dokonano
na tydzieƒ przed zabiegiem (polipektomià po∏à-
czonà z etmoidektomià) oraz 9 miesi´cy
po wdro˝eniu leczenia. Subiektywna ocena zw´-
˝enia dróg oddechowych wykaza∏a, ˝e pacjenci,
którym podano kapsaicyn´, zg∏osili wyraênà po-
praw´ dro˝noÊci nosa. Natomiast nie wykazano
zmniejszenia wycieku z nosa – by∏ taki sam jak
przed w∏àczeniem leczenia, zarówno w grupie
badanej, jak i kontrolnej. Innà skalà okreÊlenia
efektów leczenia by∏a ocena zaawansowania kli-
nicznego nawrotu polipów za pomocà endosko-
pu przez tego samego lekarza. U pacjentów, któ-
rzy przyjmowali kapsaicyn´, wykazano istotnie
mniejszy stopieƒ zaawansowania polipów w po-
równaniu z pacjentzmi, którym aplikowano sam
etanol. W grupie kontrolnej obraz badania endo-
skopowego by∏ zbli˝ony do tego sprzed w∏àcze-
nia leczenia i operacji. Autorzy wykazali, ˝e kap-
saicyna mo˝e znacznie opóêniaç proces nawrotu
polipów po wczeÊniejszej polipektomii. Dzi´ki
zastosowaniu schematu leczenia wielokrotnych
aplikacji mo˝liwe jest zahamowanie procesu za-
palnego sprzyjajàcego rozwojowi polipów.

Z kolei Baudoin, Kalogjera i Hat (2000)
przedstawili badanie, do którego zakwalifikowa-
no 9 chorych po nieskutecznej, miejscowej ste-
roidoterapii trwajàcej ponad osiem miesi´cy.

Innym kryterium w∏àczenia by∏a obecnoÊç obu-
stronnych polipów nosa i ich eozynofilowy cha-
rakter. Przed rozpocz´ciem leczenia wykonano
kontrolne TK, badanie endoskopowe wraz z po-
braniem biopsji i pop∏uczyn z nosa. Przez 3 kolej-
ne dni podawano wszystkim pacjentom 0,5 ml
30 µmol/l roztworu kapsaicyny w postaci aero-
zolu, a w 4 i 5 dniu – 100 µmol/l. Przed pierwszà
aplikacjà aerozolu pacjenci otrzymali miejscowe
znieczulenie. Pop∏uczyny z jam nosa pobrano po-
nownie po ostatniej dawce leczenia oraz 4 tygo-
dnie po zakoƒczeniu terapii w celu oceny iloÊci
bia∏ka kationowego eozynofilów (ang. eosinophil
cationic protein, ECP). TK powtórzono po 4 tygo-
dniach w celu oceny obj´toÊci powietrza w ja-
mach nosa (ang. nose sinuses air volume,
NSAV). Natomiast badanie endoskopowe i su-
biektywnà ocen´ objawów wykonano przed oraz
po ostatniej dawce, a tak˝e w 1, 2 oraz 4 tygo-
dniu po zakoƒczeniu. Niektórzy pacjenci zg∏asza-
li Êwiàd i dra˝nienie w jamach nosa w momencie
pierwszej aplikacji. Wyniki leczenia wskazywa∏y
na znaczàcà popraw´ dro˝noÊci oraz zmniejsze-
nie wycieku z nosa, a najlepszy rezultat uzyska-
no u pacjentów, którzy wczeÊniej zostali poddani
polipektomii. W subiektywnej ocenie dolegliwo-
Êci najlepszy wynik uzyskano tydzieƒ po zakoƒ-
czeniu terapii, a w badaniu endoskopowym
w kolejnym tygodniu. Parametrem, który tylko
nieznacznie si´ poprawi∏ po zastosowaniu kap-
saicyny, by∏ w´ch. Na podstawie TK wykonanej
po 4 tygodniach od ostatniej dawki odnotowano
zwi´kszenie NSAV. Autorzy podkreÊlajà, ̋ e obraz
tomografii komputerowej mo˝e byç dobrym
obiektywnym narz´dziem oceny skutków lecze-
nia kapsaicynà.

Tóth i wspó∏pracownicy (2018) przeprowa-
dzili badanie majàce na celu zweryfikowanie
obecnoÊci TRPV1 oraz TRPA1 w polipach nosa
wspó∏istniejàcych z PZZP. Do badania w∏àczono
42 pacjentów z PZZP z polipami nosa oraz
16 osób zdrowych stanowiàcych grup´ kontrol-
nà. Próbki biopsji pobrane z polipów by∏y badane
za pomocà testu PCR i metod immunohistoche-
micznych, a ponadto ustalono profil cytokinowy.
W wyniku tych badaƒ wykazano pozanerwowà
obecnoÊç receptorów TRPV1 i TRPA1 w pobra-
nych próbkach. W tkankach stwierdzono wyst´-
powanie immunododatnich komórek tucznych
i makrofagów. Zosta∏a potwierdzona pozanerwo-
wa miejscowa ekspresja genów dla TRPV1
i TRPA1. Cz´Êç komórek plazmatycznych wyka-
zywa∏a ekspresj´ jedynie TRPV1, natomiast ˝a-
den z receptorów nie by∏ obecny na powierzchni
badanych eozynofilów. Znaczàco wy˝szy poziom
mRNA TRPV1 wyst´powa∏ u pacjentów ze
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wspó∏istniejàcà astmà i alergicznym nie˝ytem
nosa w porównaniu z pozosta∏à cz´Êcià grupy
badanej. W zwiàzku z uzyskanymi wynikami
przypuszcza si´, ̋ e podwy˝szony poziom ekspre-
sji TRPV1 u chorych na astm´ i alergiczny nie˝yt
nosa mo˝e odgrywaç rol´ w patogenezie PZZP
z polipami nosa. ObecnoÊç receptora na komór-
kach plazmatycznych i komórkach tucznych
wskazuje na jego rol´ w ich aktywacji i uwalnia-
niu mediatorów zapalnych. 

Wed∏ug EPOS 2020 dowody leczenia PZZP
z polipami nosa roztworem kapsaicyny sà niskiej
jakoÊci (1b), a dane pochodzà z ma∏ych badaƒ.
Niemniej jednak istotna poprawa dro˝noÊci nosa
oraz redukcja polipów wyra˝ona w skali NPS
Êwiadczà o tym, ˝e kapsaicyna mo˝e byç opcjà
w leczeniu PZZP z polipami nosa, lecz wymaga
przeprowadzenia dodatkowych badaƒ.

Z badaƒ przeprowadzonych przez Baudoina,
Kalogjer´ i Hata oraz Zhenga, Wanga i Lacroix
wynika, ˝e zastosowanie kapsaicyny u pacjen-
tów po wczeÊniejszej polipektomii wp∏ywa
na opóênienie nawrotu polipów. Istotne jest, aby
schemat dawkowania uwzgl´dnia∏ wielokrotne
aplikacje. Po jednorazowym podaniu dochodzi
bowiem do procesu, w którym kapsaicyna ∏àczy
si´ z TRPV1, aktywuje receptor i uwalnia peptyd

zwiàzany z genem kalcytoniny (ang. calcitonin
gene-related peptide, CGRP), neurokinin´
A (NKA), neurokinin´ K (NKK) oraz substancj´ P
o potencjalnym dzia∏aniu prozapalnym. Dopiero
po drugiej i kolejnej dawce dochodzi do wyczer-
pania tej odpowiedzi (Sanico i in. 1998). Dzi´ki
temu procesowi mo˝liwa jest inhibicja zapalenia,
które prawdopodobnie przyczynia si´ do rozwoju
polipów nosa. Opisany mechanizm dzia∏ania kap-
saicyny mo˝e t∏umaczyç wystàpienie objawów
niepo˝àdanych u pacjentów po pierwszej dawce
(Baudoin, Kalogjera, Hat 2000). 

Podsumowujàc przeglàd dotychczasowych
publikacji, nale˝y stwierdziç, ˝e kapsaicyna mo-
˝e stanowiç alternatywnà metod´ leczenia PZZP
z polipami nosa oraz niealergicznego oraz mie-
szanego nie˝ytu nosa. Istotne zmniejszenie ob-
jawów zg∏aszanych przez pacjentów mo˝e kwali-
fikowaç jà równie˝ jako uzupe∏nienie terapii PZZP
lub mieszanego nie˝ytu nosa, zw∏aszcza jeÊli
leczenie glikokortykosteroidami nie jest satysfak-
cjonujàce lub wyst´pujà dzia∏ania niepo˝àdane.
W po∏àczeniu z wczeÊniejszà polipektomià, kapsa-
icyna mo˝e opóêniaç nawrót polipów nosa. Jej do-
datkowym atutem jest stosunkowo niski koszt
terapii w porównaniu z GKS, dzi´ki czemu mo˝e
stanowiç alternatyw´ terapeutycznà.  ●
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(1918–1979)

Tadeusz Lech Bardadin urodzi∏ si´ 2 czerw-
ca 1918 r. w Kijowie jako syn Antoniego i Wandy
z domu Przesmyckiej. W latach 1927–1937 po-
biera∏ nauki w Paƒstwowym Gimnazjum im. Bo-
les∏awa Prusa w Siedlcach, po czym rozpoczà∏
studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jó-
zefa Pi∏sudskiego w Warszawie, które kontynu-
owa∏ podczas okupacji niemieckiej, do wybuchu
Powstania Warszawskiego, na Wydziale Lekar-
skim Tajnego Uniwersytetu Warszawskiego.
Po upadku powstania w 1944 r. zosta∏ areszto-
wany przez gestapo i wywieziony do obozu
w Stuthofie, z którego wróci∏ do Warszawy
po zakoƒczeniu wojny. Wznowi∏ studia na Uni-
wersytecie Warszawskim i 6 czerwca 1947 r.
uzyska∏ dyplom lekarza. Wkrótce rozpoczà∏ pra-
c´ w charakterze asystenta prof. Antoniego Do-
brzaƒskiego w Klinice Otolaryngologicznej UW,
gdzie uzyska∏ specjalizacj´ z otolaryngologii oraz
22 grudnia 1951 r. stopieƒ doktora medycyny
na podstawie pracy O wp∏ywie toksycznym
streptomycyny na narzàd s∏uchu na podstawie
badaƒ audiometrycznych. Pod wp∏ywem prof.
Henryka Lewenfisza, który zwróci∏ uwag´ na je-
go zdolnoÊci manualne i talent lekarski, skiero-
wa∏ swoje zainteresowania na zagadnienie reha-
bilitacji operacyjnej s∏uchu.

W 1951 r. podjà∏ te˝ prac´ jako konsultant
w Instytucie Reumatologii. W 1962 r. w Instytu-
cie Reumatologii objà∏ stanowisko kierownika
Kliniki Otolaryngologii, która mia∏a za zadanie
rozwiàzywanie zagadnieƒ rehabilitacji operacyj-
nej s∏uchu oraz problemów otolaryngologicz-
nych w reumatologii. Klinika by∏a wyposa˝o-
na w nowoczesny sprz´t, bogate instrumenta-
rium do mikrochirurgii ucha i krtani oraz cenny
ksi´gozbiór. WÊród zagadnieƒ rehabilitacji ope-
racyjnej s∏uchu zajà∏ si´ przede wszystkim oto-
sklerozà. Dokonywa∏ do 90 operacji rocznie
i po pierwszych dwóch latach podsumowa∏ swo-

je doÊwiadczenie w zakresie techniki operacyj-
nej w leczeniu otosklerozy i wprowadzi∏ stape-
dektomi´ zamiast mobilizacji. Ca∏kowicie odda-
ny by∏ otochirurgii i z odwagà dokonywa∏ opera-
cji w przypadkach o du˝ym ryzyku i u ludzi star-
szych, wykorzystujàc nawet minimalnà szans´
w walce z g∏uchotà. Podjà∏ si´ opracowania me-
tody operacyjnego leczenia ankilozy stawu skro-
niowo-˝uchwowego u chorych na reumatoidal-
ne zapalenie stawów. Habilitowa∏ si´ w Akade-
mii Medycznej w Warszawie 8 listopada 1968 r.
na podstawie rozprawy Otoskleroza z punktu wi-
dzenia badaƒ biochemicznych i klinicznych,
za którà uzyska∏ tytu∏ docenta i nagrod´ Rady
Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Spo-
∏ecznej. W klinice organizowa∏ kursy doskonalà-
ce z zakresu otochirurgii i zagadnieƒ zwiàzanych
z reumatologià. Pod jego kierownictwem dwóch
lekarzy uzyska∏o stopieƒ doktora medycyny,
a wielu stopieƒ specjalisty. Bra∏ udzia∏ w opraco-



wywaniu i ocenie prototypów aparatury elektro-
akustycznej.

W latach 1969–1974 pe∏ni∏ funkcj´ asysten-
ta specjalisty krajowego ds. otolaryngologii.
W Instytucie Reumatologii od 1969 r. by∏ cz∏on-
kiem Rady Naukowej, a w latach 1971–1979 za-
st´pcà dyrektora ds. klinicznych oraz cz∏onkiem
Odwo∏awczej Komisji Kontroli Zawodowej.

Pozostawi∏ dorobek naukowy obejmujàcy 65
publikacji z dziedziny audiologii, otochirurgii,
foniatrii i zagadnieƒ otolaryngologicznych
w reumatologii.

Czynnie uczestniczy∏ w zjazdach krajowych
otolaryngologów i reumatologów polskich oraz
w Zjeêdzie Otolaryngologów Czechos∏owackich
w Hradec Karlove (1965), Pradze (1978), w Mi´-
dzynarodowym Kongresie Audiologów w Kopen-
hadze (1964), II Kongresie Otolaryngologów
Brytyjskich w Oksfordzie (1967), I Europejskim
Kongresie Otolaryngologii Pediatrycznej w War-
szawie (1979).

By∏ cz∏onkiem Polskiego Towarzystwa Oto-
laryngologicznego, Polskiego Towarzystwa Reu-

matologicznego i Mi´dzynarodowego Towarzy-
stwa Audiologicznego. Od 1950 do 1973 r. pe∏ni∏
funkcj´ sekretarza redakcji „Otolaryngologii Pol-
skiej”, a nast´pnie zast´pcy redaktora naczelne-
go. Pracowa∏ w redakcji „Reumatologii” i wcho-
dzi∏ w sk∏ad rady programowej „Polskiego Tygo-
dnika Lekarskiego”.

Odznaczony zosta∏ Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi,
Medalem X-lecia Polski Ludowej, Medalem XXX-
-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i odzna-
kà Zas∏u˝ony Pracownik S∏u˝by Zdrowia. 

Czas wolny poÊwi´ca∏ na polowanie i nar-
ciarstwo. Mimo Êmiertelnej choroby trwa∏
na stanowisku w klinice do koƒca ̋ ycia. W ostat-
nich dniach ˝ycia otrzyma∏ tytu∏ profesora,
nadany mu przez Rad´ Paƒstwa. 

Zmar∏ 1 paêdziernika 1979 r. i zosta∏ pocho-
wany na cmentarzu Powàzkowskim. O˝eni∏ si´
z Zofià z domu Bulskà. Mia∏ dwóch synów leka-
rzy: Krzysztofa (ur. 1946), anatomopatologa,
i Jana (ur.1951), otolaryngologa. ●

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek, 
przewodniczàcy Sekcji Historycznej PTORL-ChGiS
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