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Niealergiczny nie¿yt nosa w ocenie cytologicznej b³ony
luzowej nosa
Non-allergic rhinitis in cytological examination of nasal mucosa
BO¯ENA TARCHALSKA-KRYÑSKA
Katedra i Zak³ad Farmakologii Dowiadczalnej i Klinicznej Akademia Medyczna w Warszawie
Wprowadzenie. Obraz cytologiczny b³ony luzowej nosa stanowi
odzwierciedlenie patofizjologicznych procesów zapalnych tocz¹cych
siê w drogach oddechowych.
Cel. Próbowano odpowiedzieæ na pytanie, czy badanie cytologiczne
b³ony luzowej nosa mo¿e byæ pomocne w diagnostyce niealergicznych
nie¿ytów nosa.
Materia³ i metody. Ocenê przeprowadzono w grupie 1029 pacjentów
(410 mê¿czyzn, 619 kobiet) z ca³orocznym niealergicznym,
nieinfekcyjnym, niestrukturalnym nie¿ytem nosa. Materia³ pobierano
metod¹ wyskrobin z obu dolnych ma³¿owin nosowych, barwiono
hematoksylin¹/eozyn¹ i oceniano w mikroskopii wietlnej.
Wyniki. Indywidualnie wyró¿niono szeæ ró¿nych typów cytogramów,
w zale¿noci od przewagi komórek wystêpuj¹cych w obrazie
cytologicznym: 1/ z przewag¹ komórek walcowatych (cytogram
prawid³owy), 2/ z przewag¹ komórek kubkowych (cytogram
wydzielniczy), 3/ z przewag¹ komórek p³askich (cytogram
uszkodzeniowy), 4/ z przewag¹ komórek neutrofilowych (cytogram
neutrofilowy), 5/ z przewag¹ komórek eozynofilowych (cytogram
eozynofilowy), 6/ cytogramy niesklasyfikowane. Najczêstszy
odsetek cytogramów stanowi³y cytogramy neutrofilowe  30,8%
badanych, cytogramy uszkodzeniowe (19,9%) oraz cytogramy
niesklasyfikowane (19,9%). Najmniejszy odsetek, bo tylko ok. 7%,
stanowi³y cytogramy prawid³owe.
Wnioski. Cytologiczna ocena jest metod¹ ³atw¹ i nieinwazyjn¹, która
mo¿e byæ u¿ywana w diagnostyce i monitorowaniu terapii
niealergicznych nie¿ytów nosa.

Introduction. Cytological examination of the nasal mucosa is one of
the diagnostic methods used in the evaluation of upper airways. It can
reveal the patophysiologic mechanisms underlying the inflammatory
diseases of the airways.
Aim. It was attempted to find out whether a cytological examination
of the nasal mucosa could help diagnose non-allergic rhinitis.
Material and methods. The evaluation was performed in the group
of 1029 patients (410 men and 619 women) with perennial nonallergic, non-infection, non-structural rhinitis. Samples were collected
by the scraping technique from both inferior nasal turbinates, stained
with hematoxylin/eosin and examined under a light microscope.
Results. In the evaluation of the cytograms of each patient it was
discovered that they could be classified to one of six types of cytograms,
depending on the predominance of one particular type of cells: 1/
columnar cells (normal cytograms  7.2%), 2/ goblet cells (secretory
cytograms  10.4%), 3/ squamous cells (injure cytograms  19.9%),
4/ neutrophils (neutrophil cytograms  30.8%), 5/ eosinophils
(eosinophil cytograms  11.8%) and nonclassifed cytograms  19.9%.
Normal cytograms represented the smallest proportion (7%) of all
cytograms.
Conclusions. The cytological assessment is an easy and non-invasive
method that can be useful in diagnosis and treatment of non-allergic
rhinitis.
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WSTÊP
Okrelenie niealergiczny nie¿yt nosa tworzy bardzo niejednorodn¹ grupê ró¿nych patologii,
a w okreleniu tym wykluczamy jedynie alergiê
[1,2]. W alergicznym nie¿ycie nosa mamy obiektywne metody oceny alergii (testy skórne, ozna-
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czanie swoistych IgE w surowicy krwi) i najczêciej ³atwy do ustalenia zwi¹zek objawów nie¿ytu
z ekspozycj¹ na alergeny a badanie cytologiczne
b³ony luzowej nosa najbardziej przydatne jest
wtedy do oceny stosowanej terapii [3-6]. W przypadku niealergicznego nie¿ytu nosa badanie takie
mo¿e mieæ znaczenie diagnostyczne [7,8].
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Ocena morfologiczna b³ony luzowej nosa
mo¿e byæ przeprowadzona przy pomocy badania
histologicznego wycinku b³ony luzowej lub cytologicznego wymazu z powierzchni b³ony luzowej.
Ocena histologiczna jest bardzo dok³adn¹ metod¹ topograficzn¹, oceniaj¹c¹ wystêpowanie
wszystkich komórek na ca³ym przekroju przez b³onê luzow¹, jest jednak metod¹ inwazyjn¹ i najczêciej nie mo¿e byæ stosowana w rutynowej diagnostyce ambulatoryjnej. Takie mo¿liwoci stwarza natomiast ocena b³ony luzowej nosa metod¹
cytologii z³uszczeniowej [9-11].
Badanie cytologiczne wymazów z powierzchni b³ony luzowej nosa jest metod¹, któr¹ mo¿na
wykonaæ w ka¿dym wieku i wielokrotnie powtarzaæ u tej samej osoby, a przy tym niewymagaj¹c¹
du¿ych kosztów. Zw³aszcza w diagnostyce ma³ych
dzieci jest bardzo przydatna [12-14].
W ostatnich latach rozwój rynologii spowodowa³ koniecznoæ dok³adniejszej oceny zmian patologicznych i okrelenie morfologii tocz¹cych siê
procesów w obrêbie b³ony luzowej nosa. Jednoczenie wiadomo, ¿e nie ma zapalenia zatok przynosowych bez zapalenia b³ony luzowej nosa,
a wzajemna zale¿noæ pomiêdzy górnymi i dolnymi drogami oddechowymi nie budzi obecnie w¹tpliwoci. Cytodiagnostyka b³ony luzowej nosa
mo¿e staæ siê nieodzown¹ metod¹ diagnostyczn¹
dla lekarza zajmuj¹cego siê problematyk¹ rynologiczn¹ [15-18].
W cytogramie b³ony luzowej nosa spotykamy ró¿ne komórki. Podstawowa ró¿nica miêdzy
norm¹ a patologi¹ to przewagi jednych komórek
nad innymi [19]. Jedynie wystêpowanie eozynofilów kojarzone jest z patologi¹ np. w postaci eozynofilowego niealergicznego nie¿ytu nosa [20] lub
alergicznego nie¿ytu nosa [21].
W pracy oceniano niealergiczny nie¿yt nosa od
strony obrazu cytologicznego b³ony luzowej nosa.
Celem by³o odpowiedzieæ na pytanie czy badanie
cytologiczne b³ony luzowej nosa mo¿e byæ pomocne w diagnostyce niealergicznych nie¿ytów
nosa?
MATERIA£ I METODY
Praca jest podsumowaniem wieloletnich (od
1993 r.) badañ cytologicznych b³ony luzowej nosa
i jest to ocena wy³¹cznie od strony wyników cytologicznych kierowanych na to badanie pacjentów.
W pracy przedstawiono cytogramy pacjentów,
u których lekarz kieruj¹cy na badanie wykluczy³
stosuj¹c diagnostyczne metody standartowe jako
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przyczyny dolegliwoci alergiê i zapalenie zatok,
a w badaniu rynoskopowym nie stwierdzano
zmian strukturalnych, polipowatoæ nosa, du¿ej
iloci ropnej wydzieliny. Lekarz lecz¹cy chorego kierowa³ go na badanie cytologiczne b³ony luzowej
w ramach morfologicznej diagnostyki niealergicznego nie¿ytu nosa. Cytogramy pacjentów, którzy
nie mieli wykonanej pe³nej diagnostyki alergologicznej i oceny zatok przynosowych wy³¹czono
z przedstawianej oceny.
Ocenie retrospektywnej poddano 1029 cytogramów chorych doros³ych, u których wykonano
pierwsz¹ ocenê cytologiczn¹ b³ony luzowej nosa
w latach 1993-2004. Ocenian¹ grupê stanowi³o 410
mê¿czyzn i 619 kobiet, rednia wieku wynosi³a 36,5
lat (od 18 do 72 lat), u których dolegliwoci utrzymywa³y siê ca³y rok i trwa³y minimum 2 lata.
Materia³ pobierano z ma³¿owiny nosowej dolnej 1 cm od przedniego jej brzegu przy pomocy
ezy mikrobiologicznej i ocenie podlega³y obie jamy
nosowe, do utrwalania wymazu u¿ywano cytofixu lub 96% alkoholu etylowego (do 1998 roku).
Preparat barwiono hematoksylin¹ i eozyn¹ po 48
h utrwalania i oceniano w mikroskopie wietlnym.
Wynik zapisywano w formie cytogramów  oceniaj¹c odsetkowe wystêpowanie poszczególnych
komórek nab³onkowych i nap³ywowych, które liczono razem, zliczaj¹c 500 komórek [3]. Tylko w
preparatach reprezentatywnych okrelano cytogram. Materia³ by³ zawsze pobierany i oceniany
przez autora. Przy ocenie mikroskopowej preparatów stosowana by³a zawsze metoda lepej próby (ocena obrazu mikroskopowego bez danych
chorego).
WYNIKI
W wyniku przeprowadzonej analizy 1029 cytogramów pacjentów z niealergicznym nie¿ytem
nosa trwaj¹cym d³ugi okres czasu, minimum 2 lata
stwierdzono wystêpowanie ró¿nych obrazów cytologicznych. Kieruj¹c siê przewag¹ wystêpowania lub obecnoci¹ niektórych komórek np. eozynofilów, neutrofilów, komórek walcowatych itp.
stworzono w³asn¹ klasyfikacjê morfologiczn¹,
nazywaj¹c cytogramy odpowiednio: cytogram
eozynofilowy, cytogram neutrofilowy, cytogram
infekcyjny, cytogram uszkodzeniowy, cytogram
wydzielniczy, cytogram prawid³owy. Klasyfikacja
ta nie by³a synonimem klinicznego rozpoznania,
jedynie cytologicznego obrazu. Kryteria przynale¿noci do poszczególnych typów cytogramów
podano w tabeli I.
Za³o¿ono, ¿e cytogram nazwany jako prawid³owy zawiera przewagê komórek walcowatych
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Tabela I. Zastosowana w pracy klasyfikacja morfologiczna obrazów
cytologicznych b³ony luzowej nosa i jej kryteria
Typ
cytogramu

Charakterystyczne
komórki

Eozynofilowy Eozynofile
Neutrofilowy Neutrofile
Infekcyjny
Neutrofile
Uszkodzeniowy P³askie i podstawne
Wydzielniczy Kubkowe (wydzielnicze)
Prawid³owy
Walcowate

Odsetek wystêpowania
charakterystycznych
komórek
> 20
> 50
> 80
> 70
> 50
>80

zw³aszcza urzêsionych, które s¹ charakterystycznymi komórkami prawid³owego wielorzêdowego
nab³onka oddechowego i nie powinien zawieraæ
komórek eozynofilowych, a neutrofile jedynie pojedyncze w preparacie. W niealergicznym nie¿ycie
nosa taki cytogram mo¿e równie¿ byæ obserwowany, kiedy objawom nie towarzysz¹ zmiany
morfologiczne nab³onka. W ocenianej grupie by³o
takich prawid³owych cytogramów 74 (7,2%) (tab.
II). Cytogram prawid³owy mo¿e wystêpowaæ np.
w niealergicznym naczynioruchowym nie¿ycie
nosa.
U 205 pacjentów z objawami nie¿ytu nosa nie
mo¿na by³o zakwalifikowaæ cytogramów do ¿adnego opisanego wy¿ej typu, pacjenci ci stanowili
19,9% badanych (cytogram nieprawid³owy, ale
niesklasyfikowany) (tab. II).
W ocenianej grupie najwiêcej by³o cytogramów
neutrofilowych, stanowi³y one 30%, i uszkodzeniowych, w których wystêpowa³a przemiana w kierunku nab³onka p³askiego stanowi¹cych prawie
20% (tab. II).
Tabela II. Wystêpowanie poszczególnych typów cytogramów w grupie 1029 chorych z niealergicznym nie¿ytem nosa
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nosa (tab. III). Jeli w kolejnych cytogramach (nieujêtych w tym opracowaniu) odsetek eozynofilów
by³ nadal podobny (wiêkszy od 0 ale mniejszy od
20) ostateczne rozpoznanie brzmia³o eozynofilowy niealergiczny nie¿yt nosa.
Tabela III. Wszystkie cytogramy, w których wystêpowa³y eozynofile
w badanej grupie chorych (n = 1029) z klinicznym rozpoznaniem niealergicznego nie¿ytu nosa
Odsetek eozynofilów

Iloæ cytogramów

rednia wieku

>20
w tym >50
0 < 20 do powtórnej oceny

121
27
74

39,6
40,5
40,2

U 27 pacjentów eozynofilia nosowa by³a bardzo du¿a, komórki te stanowi³y ponad 50%
wszystkich komórek w cytogramach. Byli to chorzy, których po ocenie cytologicznej kierowano na
intensywn¹ terapiê glikokortykosteroidami. U takich pacjentów z czasem mog¹ rozwijaæ siê polipy
i astma, nawet przy okresowo prowadzonej terapii steroidami donosowymi (obserwacje w³asne
u pacjentów z kolejnymi badaniami cytologicznymi po latach).
Badanie cytologiczna b³ony luzowej nosa
mo¿e odpowiedzieæ na pytanie: dlaczego glikokortykosteroidy donosowe s¹ u danego chorego nieskuteczne lub mniej skuteczne ni¿ dawniej?. Taka
sytuacje najczêciej ma miejsce przy nasilonej metaplazji w kierunku nab³onka p³askiego. W ocenianej grupie taki obraz cytologiczny okrelono
jako cytogram uszkodzeniowy. Wystêpowa³ on
u 205 pacjentów i wiêkszoæ z nich mia³a wykonane badanie cytologiczne z powodu braku poprawy po steroidoterapii miejscowej (tab. II).
PODSUMOWANIE

Cytodiagnostyka w nie¿ytach niealergicznych
nosa jest powoli coraz bardziej doceniana przez
laryngologów. W 1993 roku niealergiczny nie¿yt
Prawid³owy
74 (7,2%)
35,9
nosa stanowi³ 15% wykonywanych przeze mnie
Neutrofilowy
317 (30,8%)
33,7
ocen, od 2000 roku pacjenci tacy stanowi¹ ponad
w tym infekcyjny
41 (39,8%)
32,2
po³owê wszystkich badañ, a w roku 2006 u doroWydzielniczy
107 (10,4%)
30,5
s³ych pierwsze badanie cytologiczne wyj¹tkowo
Uszkodzeniowy
205 (19,9%)
40,8
wykonywane by³o z innego powodu. Wynika to
Eozynofilowy
121 (11,8%)
39,6
z tocz¹cej siê ostatnio dyskusji na temat zapaleñ
Niesklasyfikowany
205 (19,9%)
35,2
zatok przynosowych, wprowadzenie nowej klasyfikacji i definicji. Zaakceptowano powszechnie, ¿e
Eozynofilowy niealergiczny nie¿yt nosa w ba- nie¿yt nosa i zapalenie zatok przynosowych zwydanej grupie rozpoznano (stosuj¹c kryteria zawar- kle wspó³istniej¹ i u wiêkszoci ludzi wystêpuj¹
te w tabeli I) u 121 pacjentów, co stanowi 11,6%. razem jako rhinosinusitis (zapalenie b³ony luzoW ocenianej grupie by³y równie¿ cytogramy z ni¿- wej jam nosa i zatok przynosowych) [22]. Okreleszym odsetkiem tych komórek i byli to pacjenci nie to lepiej oddaje naturê tocz¹cego siê procesu
kierowani do dalszej obserwacji, w tym wykona- zapalnego.
nia kolejnych ocen cytologicznych b³ony luzowej
Typ cytogramu

Liczba cytogramów redni wiek chorych
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Wprowadzenie do klasyfikacji zapaleñ zatok przynosowych rodzaju komórek, które dominuj¹ w nacieku zapalnym (eozynofilowe zapalenie zatok
przynosowych, neutrofilowe zapalenie zatok) wymaga do rozpoznania oceny cytologicznej. Takie
rozró¿nienie niesie za sob¹ równie¿ implikacje terapeutyczne w postaci odmiennego postêpowania
leczniczego [23].
Ocena cytologiczna b³ony luzowej nosa jest
tylko jedn¹ ze stosowanych metod diagnostycznych w schorzeniach górnych dróg oddechowych
i nie mo¿e nigdy zastêpowaæ innych badañ. Znamienna iloæ komórek nap³ywowych eozynofilów
lub neutrofilów w wykonanym wymazie z b³ony
luzowej nosa mo¿e jedynie pomóc w ustaleniu
etiologii choroby. Pojedyncze badanie cytologiczne jest tylko wstêpem do takiej oceny, dopiero wielokrotne badania, w postaci monitorowania zmian
odpowiedzi zapalnej b³ony luzowej nosa lub
utrzymywania siê takiego samego obrazu cytologicznego w kolejnych badaniach daje nam wiêcej
podpowiedzi na temat tocz¹cego siê procesu chorobowego w obrêbie nosa i zatok przynosowych.
Jeli w ocenie cytologicznej b³ony luzowej nosa
mo¿emy okreliæ typ cytogramu, to mo¿na nazwaæ
takie okrelenie rozpoznaniem cytologicznym nie¿ytu nosa. Kieruj¹c siê tym rozpoznaniem i ocen¹
kliniczn¹ mo¿emy zastosowaæ farmakoterapiê celowan¹, przestaje byæ ona prowadzona na lepo. W przypadku cytogramu eozynofilowego
wskazana jest terapia glikokortykosteroidami miej-
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scowymi, ale taka terapia zastosowana przy cytogramie uszkodzeniowym jest zupe³nie nieskuteczna, a nawet mo¿e nasiliæ dolegliwoci pacjenta.
Najczêciej zainteresowanie ocen¹ cytologiczn¹ skupia siê g³ównie na komórkach nap³ywowych determinuj¹cych rodzaj zapalenia (eozynofilowe, neutrofilowe). Mniej autorów zwraca uwagê na komórki nab³onkowe. Miszke i wsp. u chorych z eozynofilowym niealergicznym nie¿ytem
nosa stwierdzili przesuniêcie obrazu w kierunku
komórek p³askich [20]. Komórki nab³onkowe
mog¹ okrelaæ morfologiczne skutki tocz¹cego siê
procesu zapalnego [24] lub prowadzonego leczenia [25].
W ocenie obrazów cytologicznych b³ony luzowej nosa du¿e trudnoci stwarza zdefiniowanie
prawid³owego obrazu, poniewa¿ nawet u ludzi
bez objawów nie¿ytu okrelanych jako zdrowi
obserwowano obrazy na granicy patologii, obecnoæ eozynów i wzrost komórek p³askich [15,16].
Zalet¹ tego badania jest jego nieinwazyjnoæ,
niski koszt i mo¿liwoæ wykonania w ka¿dej sytuacji u ka¿dego pacjenta, w ka¿dym wieku, nawet
u noworodków urodzonych przed 37 tygodniem
ci¹¿y [26]. Jednak brak standardów metody cytologicznej nie pozwala na porównywanie badañ
przeprowadzonych w ró¿nych orodkach, a w dobie medycyny opartej na faktach wiarygodnoæ
danych otrzymanych tak¹ metod¹ jest niska. Jednak dla lekarza lecz¹cego konkretnego pacjenta jest
ona bardzo pomocna.
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