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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)
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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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