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Przewlekłe powiększenie małżowiny nosowej dolnej 
oraz wskazania do zabiegu chirurgicznego
Chronic inferior turbinate enlargement and the implications for surgical 
intervention
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Zaburzenia drożności nosa w wyniku przewlekłego powiększe-
nia małżowiny nosowej dolnej są częstym problemem napotyka-
nym przez chirurgów otorynolaryngologów. W niniejszej pracy 
omówiona zostanie patologia obustronnego i jednostronnego 
powiększenia małżowin nosowych dolnych wynikających z prze-
wlekłego nieżytu nosa i skrzywienia przegrody nosa, oraz przed-
stawione zostaną zmiany strukturalne zachodzące w obrębie 
małżowin. Powiększenie małżowiny może być spowodowane 
hyperplazją komórek, obrzękiem tkanek lub przekrwieniem, 
istnieją też dowody, że do jednostronnej postaci tego schorzenia 
może przyczyniać się rozrost kości. Brak natomiast dowodów 
dla hypertrofi i komórek jako mechanizmu leżącego u podstaw 
powiększenia małżowiny nosowej; z tego też względu, pomimo 
powszechnego stosowania terminu „hypertrofi a małżowiny”, 
powinien on być zastąpiony bardziej odpowiednim pojęciem 
– „powiększenie małżowiny”. Rozpoznanie mechanizmów 
patologicznych leżących u podstaw powiększenia małżowiny 
nosowej jest istotne dla chirurgicznego leczenia zaburzeń 
drożności nosa.

Słowa kluczowe: hipertrofi a małżowiny, powiększenie 
małżowiny, operacja, błona śluzowa, kość

Nasal obstruction due to chronic enlargement of the inferior 
turbinate is a common problem for the ENT surgeon. This 
review will discuss the pathology of ‘bilateral’ and ‘unilateral’ 
turbinate enlargement associated with chronic rhinitis and 
nasal septal deviation, and focus on the structural changes in 
the turbinates. Cellular hyperplasia, tissue oedema and vascular 
congestion all contribute to turbinate enlargement, but there 
is some evidence that bony enlargement is associated with uni-
lateral turbinate enlargement. There is no evidence for cellular 
hypertrophy despite the common use of the term ‘turbinate 
hypertrophy’ and this term should be replaced with the more 
correct term of ‘turbinate enlargement’. The underlying patho-
logy of turbinate enlargement has important implications for the 
surgical management of nasal obstruction.
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Wprowadzenie

 Powszechnym objawem chorób nosa jest jego 
przewlekła niedrożność, powodowana najczęściej 
powiększeniem małżowin nosowych dolnych [1]. 
Powiększenie małżowin nosowych dolnych może 
być obustronne lub jednostronne. Postać obu-
stronna jest najczęściej wynikiem stanu zapalnego 
w obrębie nosa, spowodowanego alergicznym bądź 
niealergicznym nieżytem nosa, czynnikami śro-
dowiskowymi, jak kurz czy dym tytoniowy, oraz 
czynnikami medycznymi, w tym ciążą [2]. Postać 
jednostronna jest związana z wrodzonymi lub na-

bytymi zmianami anatomicznymi w obrębie prze-
grody nosowej, zaburzającymi przepływ powietrza 
po stronie przeciwnej. Sugeruje się, że jednostronne 
powiększenie małżowiny nosowej dolnej przyczy-
nia się do ochrony drożnego przewodu nosowego 
przed wysychaniem i strupieniem spowodowanymi 
wzmożonym przepływem powietrza [3,4], jednakże 
mechanizm tego procesu pozostaje niewyjaśniony.
 Pomimo braku znajomości przyczyn powięk-
szenia małżowiny nosowej dolnej, często przepro-
wadzane są operacje w celu poprawienia drożności 
nosa. W literaturze [3,4] i w podręcznikach rynologii 
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[1] powszechnie wskazuje się na warstwę błony ślu-
zowej małżowiny nosowej dolnej jako na strukturę 
odpowiedzialną za jej powiększanie. Szczególnie 
często postuluje się, że mechanizmem leżącym u 
podstaw tego procesu jest poszerzenie ciał zatok 
żylnych w wyniku ich przekrwienia [1,5]. Pollock [6] 
sugeruje, że powiększenie małżowiny nosowej dol-
nej jest spowodowane „przerostem błony śluzowej”. 
Sugeruje się także, że przyczyną tego procesu może 
być obrzęk błony śluzowej wywołany odpowiedzią 
zapalną z udziałem eozynofi lów i komórek tucznych 
[1]. Saunders [7] opisuje trzy drogi, na których 
małżowina nosowa dolna przyczynia się do zabu-
rzenia drożności nosa. Oprócz przekrwienia błony 
śluzowej wskazuje on na nadmiernie wystającą kość 
małżowiny nosowej oraz nadmierny rozrost błony 
śluzowej jako potencjalne mechanizmy przyczynia-
jące się do powiększenia małżowiny nosowej dolnej 
[7]. Fairbanks i Kaliner [8] postulują, że w proces 
ten zaangażowane są zarówno elementy kostne, jak 
i błona śluzowa.
 Pojęcie „hypertrofi a małżowiny” zostało stwo-
rzone pod koniec XIX wieku [9,10] w celu opisa-
nia powiększenia małżowiny nosowej dolnej i jest 
powszechnie stosowane do dziś. Hypertrofi a ozna-
cza „powiększenie narządu lub tkanki w wyniku 
zwiększenia rozmiaru komórek” [11]. Hyperplazja 
natomiast oznacza powiększenie narządu lub tkanki 
w wyniku zwiększenia liczby komórek. Zarówno 
hyperplazja jak i hypertrofi a warstw błony śluzowej 
czy warstw kostnych mogą stanowić wyjaśnienie 
mechanizmów powiększenia małżowin nosowych 
dolnych (ryc. 1).

 W niniejszej pracy omówiona zostanie budowa 
prawidłowej małżowiny nosowej dolnej oraz proce-
sy patologiczne leżące u podstaw jej powiększenia. 
Szczególna uwaga poświęcona zostanie zmianom 
w obrębie błony śluzowej i kości występującym 
w obustronnej lub jednostronnej postaci choroby. 
Omówione zostanie także zastosowanie technik 
operacyjnych w leczeniu niedrożności nosa. Sugestią 
niniejszego opracowania jest zastąpienie terminu 
„hypertrofia małżowiny” pojęciem dokładniej 
oddającym patologię choroby „powiększenie mał-
żowiny”.

Budowa prawidłowej małżowiny nosowej dolnej

 Małżowina nosowa dolna jest parzystą, wy-
dłużoną i zwiniętą spiralnie strukturą, znajdująca 
się w bocznej części ściany nosa. Składa się ona 
z centralnej warstwy kostnej oraz warstwy błony 
śluzowej leżącej po każdej ze stron [12]. Grubość 
prawidłowej warstwy błony śluzowej oraz kości 
została oceniona z zastosowaniem badań tomografi i 
komputerowej (TK) [13] i histologicznych [3,12]. 
Tomografia komputerowa wykazała, że średnia 
grubość przyśrodkowej i bocznej warstwy błony 
śluzowej małżowiny w jej części przedniej wynosi 
odpowiednio 3,33 mm oraz 2,06 mm [13]. Należy 
jednak podkreślić, że badana grupa pacjentów nie 
stanowiła dobrej grupy reprezentatywnej, ze wzglę-
du na odchylenia od normy w strukturze przegrody 
nosa oraz pomiary, które były dokonane w prze-
wodzie nosowym po stronie mniejszej małżowiny. 
W przypadku wycinków pobranych pośmiertnie 
bądź po operacji, średnia grubość przyśrodkowej 
i bocznej warstwy błony śluzowej wynosiła od-
powiednio 1,76 mm oraz 1,03 mm [3]. W innym 
podobnym badaniu odnotowano wartości 1,59 
mm i 0,94 mm [12]. Wartości te wydają się być 
niewielkie, stąd podejrzenie o niedoszacowanie 
grubości warstwy błony śluzowej w ocenie histo-
patologicznej, wynikające z nieuwzględnienia jej 
komponentu naczyniowego z powodu zapadnięcia 
pojemnościowych zatok żylnych.
 Małżowina nosowa pokryta jest głównie dwu-
rzędowym nabłonkiem walcowatym z mniejszymi 
wyspami nabłonka płaskiego, komórek podstaw-
nych, migawkowych lub niemigawkowych i obej-
muje 10% komórek kubkowych [12]. Nabłonek jest 
oddzielony od blaszki właściwej (lamina propria) 
warstwą podstawną. Blaszka właściwa jest grubsza 
w części przyśrodkowej niż w części bocznej i sięga 
warstwy okostnowej kości. Zbudowana jest z tkanki 
łącznej zawierającej niewielką ilość limfocytów i in-
nych komórek immunokompetentnych, gruczołów 
surowiczo-śluzowych, gęstej sieci cienkościennych 
zatok żylnych oraz kilku tętnic. Warstwa kostna zbu-

Ryc. 1. Prawdopodobne mechanizmy prowadzące do 
powiększenia małżowin nosowych dolnych

Błona 
śluzowa

Tkanka 
kostna

Poszerzenie zatok żylnych
Obrzęk tkanki
Hypertrofi a komórek
Hyperplazja komórek

Hypertrofi a komórek
Hyperplazja komórek

Obustronne lub 
jednostronne 
powiększenie 

małżowin 
nosowych dolnych

 Zrozumienie mechanizmów strukturalnych 
odpowiedzialnych za powiększenie małżowiny 
nosowej dolnej jest istotne dla rynologa, który 
często styka się z tym problemem w swojej praktyce 
lekarskiej. Szczególnie pomocna jest wiedza czy po-
większenie dotyczy błony śluzowej czy kości, gdyż 
ma to wpływ na wybór operacji.
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dowana jest z kości gąbczastej. Średnia grubość ko-
ści wynosi 1,2 mm [12] w badaniu histologicznym 
oraz 1,6 mm w pomiarze dokonanym tomografi ą 
komputerową [13]. Średnia wysokość małżowin no-
sowych dolnych wynosi 7,75 mm [3]. Wiek i płeć nie 
mają wpływu na grubość małżowiny nosowej ani 
żadnej z jej warstw. Znana jest jednakże zależność 
pomiędzy starzeniem się a zmniejszeniem ilości gru-
czołów podśluzówkowych i powiększeniem zatok 
żylnych [12].
 Budowa małżowiny nosowej dolnej może być 
określona różnymi technikami: badaniem histolo-
gicznym, tomografi ą komputerową (TK) oraz na 
drodze obkurczania błony śluzowej nosa. Histologia 
dostarcza informacji na temat ilości tkanek miękkich 
i kostnych oraz względnych ilości różnych struktur, 
jak gruczoły czy zatoki żylne. Badanie histologicz-
ne pozwala ocenić czy powiększenie małżowiny 
nosowej dolnej jest wynikiem hypertrofi i komórek 
czy też hyperplazji. Za pomocą TK można zmierzyć 
ilość tkanek miękkich i kostnych w małżowinach. 
Miejscowa aplikacja środka obkurczającego błonę 
śluzową nosa pozwala ocenić ilość zatok żylnych 
w małżowinach.

Budowa powiększonej małżowiny nosowej dolnej 
w jednostronnej postaci choroby
Histologia

 Badaniom histologicznym poddano tkanki mał-
żowin nosowych wyizolowanych od pacjentów ze 
skrzywioną przegrodą nosa oraz wyrównawczym 
jednostronnym powiększeniem małżowiny [3]. 
Ilość gruczołów podśluzówkowych, tkanki łącznej, 
nabłonka, tętnic i zatok żylnych w małżowinach 
nosowych dolnych nie różniła się istotnie w porów-
naniu z tkankami wyizolowanymi ze zwłok (grupa 
kontrolna) [3]. Grubość błony śluzowej w części 
środkowej i dolnej nie różniły się istotnie w obu 
grupach, pomimo faktu, że małżowiny nosowe 
dolne były istotnie szersze [3]. Jakościowa ocena 
struktury błony śluzowej wykazała zmiany patolo-
giczne w przypadku 42,1% małżowin uzyskanych 
od pacjentów z powiększeniem wyrównawczym. 
Zmiany te obejmowały powiększenie i przekrwienie 
cienkościennych zatok żylnych, zwłóknienie blaszki 
właściwej, podnabłonkowy napływ limfocytów, 
komórek osocza i eozynofi lów oraz poszerzenie 
gruczołowych przewodów wydzielniczych [3].
 Histologiczna ocena małżowin nosowych 
dolnych u pacjentów ze skrzywieniem przegrody 
nosowej oraz powiększeniem wyrównawczym mał-
żowiny kontralateralnej wykazała istotny rozrost 
kości w porównaniu z grupą kontrolną [3]. Dodat-
kowo zaobserwowano dwukrotny wzrost grubości 

warstwy kostnej małżowin nosowych dolnych [3]. 
Powiększenie warstwy kostnej stanowiło ¾ cał-
kowitego wzrostu małżowin nosowych dolnych. 
W badaniu tym nie oceniano ilości ani rozmiaru 
pojedynczych komórek.

Tomografi a komputerowa

 W innych badaniach, wykorzystujących tech-
nikę tomografi i komputerowej, analizie poddano 
względne powiększenie tkanek miękkich i kostnych 
u pacjentów z wyrównawczym jednostronnym 
powiększeniem małżowin, związanym ze skrzywie-
niem przegrody nosa [4,13]. Przewagą tych badań 
jest analiza małżowiny nosowej dolnej u żywych 
pacjentów.
 Średnia grubość przedniej przyśrodkowej błony 
śluzowej w jednostronnej postaci choroby wyno-
siła 5,33 mm i była istotnie większa w porówna-
niu z małżowiną przeciwstawną, jako kontrolą. 
Boczna warstwa błony śluzowej także okazała się 
być istotnie grubsza u pacjentów z jednostronnym 
powiększeniem wyrównawczym [13].
 W celu określenia stopnia wpływu błony śluzo-
wej na powiększenie małżowiny nosowej dolnej, 
u 99 pacjentów z nieprawidłowościami w budowie 
przegrody nosowej w stopniu średnim do poważ-
nego przeprowadzono badanie z wykorzystaniem 
techniki TK, mające na celu obliczenie współczyn-
ników wewnątrzmałżowinowych (intraturbinate 
ratios) [4]. Współczynnik wewnątrzmałżowinowy 
jest to stosunek całkowitej powierzchni przekrojo-
wej małżowiny do powierzchni przekrojowej części 
kostnej. W przypadku powiększenia małżowin no-
sowych dolnych, związanych z nieprawidłowościami 
w budowie przegrody nosowej, współczynnik ten 
był najwyższy w części tylnej, co wskazuje, że za 
masę małżowin w tym rejonie odpowiedzialny jest 
w głównej mierze komponent śluzówkowy [4].
 Współczynnik międzymałżowinowy (intratur-
binate ratios) obliczany na podstawie TK określa 
stosunek powierzchni przekrojowej części kostnych 
małżowin nosowych dolnych po każdej ze stron 
przegrody nosowej. Współczynnik ten jest istotnie 
wyższy w części przedniej i środkowej małżowin 
u pacjentów z poważnymi nieprawidłowościami 
w budowie przegrody nosowej w porównaniu 
z pacjentami, u których zmiany te są łagodne, bądź 
u których przegroda nosowa ma budowę prawi-
dłową [4]. Wyniki te wskazują, że w przypadku 
wyrównawczego powiększenia małżowin nosowych 
dolnych związanego z poważnymi zmianami w bu-
dowie przegrody nosowej, ma miejsce wyraźne, 
w porównaniu z małżowiną przeciwstawną, po-
większenie kości w części przedniej i środkowej.
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Badania z zastosowaniem obkurczenia błony 
śluzowej nosa

 W kilku badaniach oceniono wpływ komponen-
tu naczyniowego na wyrównawczą jednostronną 
hypertrofi ę małżowiny nosowej, z zastosowaniem 
techniki rynometrii akustycznej i oceną odpo-
wiedzi na czynniki obkurczające błonę śluzową 
nosa [14-16]. Hilberg [14] nie znalazł istotnych 
różnic wpływu obkurczenia błony śluzowej nosa 
na minimalną powierzchnię przekrojową (minimal 
cross-sectional area – MCA), a także powierzchnię 
przekrojową w odległości 3,3 cm oraz 4 cm od noz-
drza przedniego pomiędzy osobami zdrowymi i pa-
cjentami z powiększoną małżowiną. Wg Grymera 
[15] obecność „hypertrofi i śluzówkowej” występuje 
wtedy, gdy obkurczenie błony śluzowej nosa zwięk-
sza powierzchnię przekrojową o więcej niż 100% w 
porównaniu do wartości otrzymanych w przypadku 
braku jej obkurczania. Wyniki te odniesione są do 
63% wzrostu powierzchni w zdrowej grupie referen-
cyjnej. Takie kryterium „hypertrofi i śluzówkowej” 
spełnione zostało w przypadku 62% pacjentów 
z wyrównawczym jednostronnym powiększeniem 
małżowiny wynikającym z różnego stopnia nie-
prawidłowości w budowie przegrody nosa [15]. To 
skłoniło autorów do stwierdzenia, że „hypertrofi a 
śluzówkowa” jest zjawiskiem powszechnym u pa-
cjentów z zaburzeniami drożności nosa bez względu 
na stopień nieprawidłowości w budowie przegrody 
nosa.

Budowa powiększonej małżowiny nosowej dolnej 
w obustronnej postaci choroby
Histologia

 Charakterystyczny obraz małżowiny został 
zaobserwowany w trepanobioptatach otrzyma-
nych z małżowin nosowych dolnych pacjentów 
z przewlekłym przerostowym alergicznym bądź nie-
alergicznym nieżytem nosa [17]. W materiale tym 
stwierdzono wzrost populacji komórek kubkowych 
oraz zgrubienie błony podstawnej. Zaobserwowa-
no także zwiększenie ilości naczyń krwionośnych, 
z towarzyszącym temu obrzmieniem błony śluzowej 
nosa, oraz obrzęk zrębowy tkanki łącznej. Dodat-
kowo wykazano zwiększoną ilość eozynofilów 
u pacjentów z alergicznym nieżytem nosa, oraz 
zaznaczoną dominację gruczołów śluzowych u pa-
cjentów z niealergiczną postacią nieżytu [17].
 Analiza w mikroskopie elektronowym biopta-
tów otrzymanych z małżowin nosowych dolnych 
od osób zdrowych i pacjentów cierpiących na dłu-
gotrwały nieżyt nosa wykazała jakościowe różnice 
w mikrostrukturze błony śluzowej. U pacjentów 
chorych zaobserwowano więcej nabłonka dwurzę-

dowego walcowatego oraz komórek kubkowych niż 
w grupie kontrolnej, co wskazuje, że hyperplazja 
komórkowa jest odpowiedzialna za hypertrofi ę 
małżowiny [14].
 Berger porównał wycinki małżowin nosowych 
dolnych pacjentów z ich obustronnym powiększe-
niem z wycinkami grupy kontrolnej poddawanej 
operacji przegrody nosa [19]. Pomimo szeregu 
problemów dotyczących natury grupy kontrolnej, 
jest to jedyne badanie oceniające zarówno błonę 
śluzową, jak i komponent kostny w obustronnym 
powiększeniu małżowin. Powiększone małżowiny 
były istotnie szersze w grupie badanej niż w kontroli, 
przy czym największy wpływ na całkowity wzrost 
szerokości małżowiny nosowej odnotowano dla 
warstwy błony śluzowej w jej części środkowej [19]. 
Nie zaobserwowano istotnych różnic pomiędzy gru-
pami w szerokości warstwy bocznej błony śluzowej 
oraz warstwy kostnej. Ponadto, wzrost szerokości 
części środkowej błony śluzowej spowodowany 
był głównie wzrostem grubości blaszki właściwej 
zawierającej podnabłonkowe komórki zapalne, 
zatoki żylne oraz gruczoły podśluzówkowe [19]. 
Względna ilość zatok żylnych była istotnie więk-
sza w małżowinach powiększonych niż w grupie 
kontrolnej. Zatoki żylne stanowiły 26,8% środ-
kowej warstwy błony śluzowej w powiększonych 
małżowinach nosowych dolnych, w porównaniu 
z 19,2% w grupie kontrolnej [19]. Ocena jakościo-
wa powiększonych małżowin nosowych dolnych 
wykazała metaplastyczny nabłonek płaski w 10% 
analizowanych prób, zwłóknienie blaszki właściwej 
w 90%, poszerzenie i obrzęk cienkościennych zatok 
żylnych w 15%, natomiast zaznaczony podnabłon-
kowy napływ komórek zapalnych w 65% przypad-
ków. Ocena jakościowa grupy kontrolnej wykazała 
jedynie poszerzenie zatok żylnych, które pojawiło 
się w 5% analizowanych próbek [19].

Badania z zastosowaniem obkurczenia błony 
śluzowej nosa

 W celu wykazania istotnych różnic w odpowiedzi 
na miejscowe zastosowanie środków obkurczających 
błonę śluzową nosa pomiędzy kontrolą a pacjenta-
mi z alergicznym nieżytem nosa, Corey zastosował 
rynometrię akustyczną na minimalnej powierzchni 
przekrojowej (MCA) [16]. Średni odsetek zmian 
powierzchniowych MCA kontroli wynosił 15,6% 
w porównaniu z 24,6% u pacjentów z alergicznym 
nieżytem nosa [16]. Wskazuje to na wzmożoną 
odpowiedź pacjentów z alergicznym nieżytem nosa 
na środki obkurczające błonę śluzową, co wynika 
z istnienia u nich większej różnicy w objętości zatok 
żylnych niż w grupie kontrolnej. Jednakże, pomimo 
wyraźnego objawu przekrwienia nosa, u pacjentów 



119Farmer SEJ, Eccles R.   Przewlekłe powiększenie małżowiny nosowej dolnej oraz wskazania do zabiegu ...

tych nie zostało postawione rozpoznanie hypertrofi i 
małżowiny. Badania z wykorzystaniem środków 
obkurczających błonę śluzową nosa mogą niedosza-
cowywać wpływu komponentu naczyniowego na 
powiększenie błony śluzowej u niektórych pacjen-
tów z przewlekłym stanem zapalnym. Ma to miejsce 
w przypadkach, gdy dochodzi do śluzówkowego 
nacieku tkanki włóknistej, co może uniemożliwiać 
obkurczanie obrzękniętych zatok żylnych [21,22].

Dyskusja

 Niniejsza praca jest pierwszym opracowaniem 
przeglądowym opisującym mechanizmy powiększe-
nia małżowin nosowych. Pomimo powszechnego 
występowania tej choroby istnieje niewiele dowo-
dów wyjaśniających, które struktury małżowin są 
odpowiedzialne za ich powiększenie. Ograniczona 
ilość dowodów wskazuje na istnienie dwóch ro-
dzajów powiększenia małżowin wraz z różnymi 
patologiami leżącymi u ich podstaw.
 W przypadku jednostronnej postaci powiększe-
nia małżowin nosowych dolnych, związanej z nie-
prawidłowościami przegrody nosowej upośledza-
jącymi drożność nosa po stronie kontralateralnej, 
niewielka liczba doniesień wskazuje na rozrost kości 
jako główny czynnik sprawczy choroby. Na podsta-
wie badań TK sugeruje się, że w proces ten zaanga-
żowany może być także komponent śluzówkowy. 
Pomimo udokumentowanego zwiększenia rozmiaru 
składnika kostnego małżowin nie jest jak dotąd 
wyjaśnionym, czy jest to spowodowane jedynie 
zwiększeniem rozmiaru całej małżowiny. Sugeruje 
się, że jednostronne powiększenie małżowin zwią-
zane z nieprawidłową budową przegrody ma na celu 
ochronę tego bardziej drożnego kanału nosowego 
przed wysychaniem i strupieniem, spowodowanych 
nadmiernym przepływem powietrza [3,4]. Skrzy-
wienie przegrody nosa może mieć charakter wro-
dzony będąc konsekwencją asymetrii wzrostowej, 
lub może być wynikiem urazu. Jednakże pozostaje 
niewyjaśnionym czy hyperplazja bądź hypertrofi a 
komórkowa są mechanizmami leżącymi u podstaw 
rozrostu kości. Przyczyna jednostronnego powięk-
szenia małżowin nosowych dolnych pozostaje także 
nieznana. Małżowiny ulegają powiększeniu w celu 
zajęcia zwiększonej przestrzeni przewodu nosowe-
go, jednakże czynniki zapoczątkowujące ten proces 
i kontrolujące go są, jak dotąd, niewyjaśnione.
 W przypadku obustronnego powiększenia 
małżowin nosowych istnieją dowody na rolę 
komponentu śluzówkowego. Badania histologicz-
ne sugerują, że za powiększenie błony śluzowej 
może być odpowiedzialna kombinacja różnych 

mechanizmów, włączając hyperplazję komórkową, 
obrzęk tkanki oraz przekrwienie. Nie ma natomiast 
dowodów dla hypertrofi i komórkowej. Z tego też 
względu brak jest uzasadnienia dla stosowania 
terminu „hypertrofi a małżowin” i proponuje się 
zastąpienie go określeniem dokładniej opisującym 
ten stan - „powiększenie małżowin”. Brak jest także 
dowodów na rozrost kości w obustronnej postaci 
choroby. Na podstawie przypadków ostrego nieżytu 
nosa wydaje się, że główną przyczyną powiększenia 
małżowin nosowych jest wypełnienie krwią zatok 
żylnych; potwierdza to możliwość redukcji rozmia-
ru małżowiny poprzez miejscowe zastosowanie 
środków obkurczających błonę śluzową nosa [22]. 
W przypadkach przewlekłego nieżytu nosa może 
dochodzić do zwłóknienia tkanki w wyniku prze-
wlekłej odpowiedzi zapalnej, a to może utrudniać 
zmniejszenie wielkości małżowiny z zastosowaniem 
środków medycznych, jak np. miejscowo stoso-
wanych kortykosteroidów. W takich przypadkach 
jedyną możliwością zmniejszenia rozmiaru małżo-
winy w leczeniu niedrożności nosa wydaje się być 
operacja.
 Jak dotąd opisano wiele technik operacyjnych 
zmniejszających rozmiar małżowin nosowych. 
Dzisiaj można podzielić je na dwie główne katego-
rie: elektrochirurgię małżowin lub redukcję tkanek 
miękkich (włączając diatermię podśluzówkową i po-
wierzchniową) oraz wycięcie/zredukowanie kości 
małżowin (włączając przycinanie kości małżowiny 
nosowej dolnej oraz całkowite usunięcie małżo-
winy). Ocena względnego powiększenia tkanek 
kostnych i miękkich małżowiny nosowej dolnej jest 
istotna dla zadecydowania o właściwym wyborze 
rodzaju interwencji chirurgicznej.
 Techniki elektrochirurgiczne polegają na pod-
grzaniu zawartości komórek, co prowadzi do 
odparowania wody. Ciepło wywołuje koagulację 
i zanik zatok żylnych, co prowadzi do zwłóknienia 
i bliznowacenia warstwy podśluzówkowej [23], 
która zakotwicza błonę śluzową w okostnej. Z tego 
też względu elektrochirurgia jest bardziej przydatna 
w leczeniu śluzówkowego powiększenia małżowin 
powstającego w wyniku przekrwienia i obrzęku; 
pozwala ona uniknąć innych czynników ryzyka 
związanych z chirurgią kości małżowin nosowych 
dolnych. Najlepszą techniką leczenia powiększenia 
małżowin nosowych dolnych wynikającego ze zmian 
w kościach, tak jak ma to miejsce w jednostronnym 
powiększeniu wyrównawczym związanym z nie-
prawidłową strukturą przegrody, jest redukcja bądź 
wycięcie kości małżowiny nosowej dolnej.
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