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Wprowadzenie. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) jest częstym schorzeniem o nieznanej etiologii i mechanizmie powstawania. Wyróżnia się dwie podgrupy pacjentów
PZZP: z polipami oraz bez polipów, różniące się między sobą
obrazem klinicznym i immunologicznym oraz aktywnością choroby. Zmiany stężenia w tkance i surowicy krwi glikozoaminoglikanów (GAG) oraz aktywności egzoglikozydaz lizosomalnych
zaobserwowano w wielu procesach zapalnych.
Cel pracy. Ocena wpływu PZZP na zawartość GAG i aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w surowicy i w tkance błony
śluzowej nosa pacjentów z polipami oraz bez polipów.
Materiał i metody. Grupa badana obejmowała 30 pacjentów
(10-PZZP bez polipów; 10-PZZP z polipami, 10-grupa kontrolna). Materiał stanowiła błona śluzowa kompleksu ujściowo-przewodowego zatok przynosowych oraz surowica krwi
obwodowej. W pobranym materiale oceniano zawartość glikozoaminoglikanów oraz aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych.
Wyniki. W grupie pacjentów PZZP z polipami zaobserwowano
istotnie obniżony poziom GAG w tkance w porównaniu do
pacjentów z PZZP bez polipów oraz istotny spadek aktywności
wybranych egzoglikozydaz (α-fukozydazy, α-mannozydazy and
β-glukuronidazy) w porównaniu do grupy kontrolnej.
Wnioski. Podwyższone stężenie GAG w grupie pacjentów
PZZP bez polipów może być odpowiedzialne za proces włóknienia błony śluzowej jam nosa. Obniżone stężenie wybranych
egzoglikozydaz w śluzówce nosa pacjentów PZZP z polipami,
w porównaniu do PZZP bez polipów, zestawione ze zmniejszoną zawartością GAG, może tłumaczyć mechanizm powstania
obrzęku oraz polipów.
Słowa kluczowe: Przewlekłe Zapalenie Zatok Przynosowych,
PZZP, glikozoaminoglikany, egzoglikozydazy

Introduction. Chronic rhinosinusitis (CRS) is a common condition with unknown etiology and pathogenesis. The patients
with CRS are divided into two subgroups: with nasal polyps
(CRSwNP) and without nasal polyps (CRSsNP). They differ in clinical and immunological pictures and recurrence rate. Changes
in serum and blood serum levels of glycosaminoglycans (GAGs)
and lysosomal exoglycosidase activity have been observed in
many inflammatory processes.
Aim. Assessment of the effect of CRS on GAG content and
activity of lysosomal exoglycosidases in serum and nasal mucosal
tissue of patients with polyps and without polyps.
Material and Methods. The study group included 30 subjects
((10 CRSsNP patients, 10 CRSwNP patients and 10 controls).
The material was the mucous membrane of the osteomeatal
complex and the peripheral blood serum. GAGs concentration
and exoglycosidases activities were determined in the material.
Results. Patients with CRSwNP had significantly lower concentration of GAGs in nasal mucosa in comparison to CRSsNP
patients and significantly lower activity of selected exoglycosidases (α-fucosidase, α-mannosidase and β-glucuronidasein
comparison to control group.
Conclusions. Fibroses process observed in CRSsNP tissue
may be a result of the increased concentration of GAGs in
nasal tissue. Decreased activity of selected exoglycosidases in
CRSwNP with diminished concentration of tissue GAGs may
reflect anergic state that contributes to edematous change of
the nasal tissue.
Key words: chronic rhinosinusitis, CRSsNP, CRSwNP,
glycosaminoglycans, exoglycosidases
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Wykaz skórtów:
PZZP – przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
GAG – glikozoaminoglikany
GAL – galaktozydaza
GLU – β-glukuronidaza
HEX – N-acetylo-β-heksozoaminidaza
FUC – α-fukozydaza
MAN – α-mannozydaza
skala LM – skala Lund-Mackay
HS – siarczan heparyny/heparanu
CS – siarczan chondroityny
DS – siarczan dermatanu
SK – siarczan keratanu
HA – kwas hialuronowy
WSTĘP
Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych
(PZZP) jest stanem zapalnym błony śluzowej jam
nosa i zatok przynosowych trwającym ponad 12
tygodni, z jednoczesnym występowaniem takich
objawów jak: niedrożność nosa, katar, ściekanie
wydzieliny po tylnej ścianie gardła, ból twarzoczaszki w rzucie zatok przynosowych z towarzyszącym
zmniejszeniem lub utratą węchu [1]. W Europie na
PZZP choruje około 10,9% populacji. Zarówno
postać ostra zapalenia zatok przynosowych jak
i przewlekła wpływają nie tylko na jakość życia
pacjenta, ale również generują ogromne koszty związane z leczeniem ambulatoryjnym i stacjonarnym
pacjentów [2, 3].
Do czynników etiologicznych PZZP należą m.in.:
alergia, zmiany w biofilmie błony śluzowej jam nosa
i zatok przynosowych, nietolerancja kwasu acetylosalicylowego [4], refluks gardłowo-krtaniowy,
koinfekcja bakteryjna i grzybicza [5], niedobór witaminy D, odmienności w budowie anatomicznej jam
nosa, jednoczesne współistnienie superantygenów,
niedobory odporności czy różne predysponujące
czynniki genetyczne [2, 6].
Wyróżniamy dwie podgrupy pacjentów z PZZP:
bez polipów i z polipami. Obie podgrupy różnią
się obrazem klinicznym i immunologicznym, częstością nawrotów i nasileniem PZZP. Dokładny
patomechanizm powstawania PZZP i występowania powyższych różnic nie jest dokładnie poznany
[2, 6-8]. Jednocześnie żadna z dotychczasowych
teorii dotyczących PZZP nie rozważa roli glikozoaminoglikanów (GAG) w przebiegu lokalnego
stanu zapalnego w błonie śluzowej jam nosa i zatok
przynosowych pacjentów z polipami i bez polipów.
GAG wchodzą w skład proteoglikanów należących
do glikokoniugatów [9]. Glikokoniugaty to makro-
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cząsteczki obejmujące glikoproteiny, proteoglikany
i glikolipidy. Glikoproteiny to białka zawierające
oligosacharydy połączone bezpośrednio z białkiem
poprzez wiązania N- lub O-glikozydowe. Do GAG
należą: siarczan heparyny/heparanu (HS), siarczan
chondroityny (CS), siarczan dermatanu (CS), siarczan keratanu (SK) oraz kwas hialuronowy (HA)
[10]. Glikoproteiny są głównie zlokalizowane w
błonach komórkowych, macierzy pozakomórkowej
oraz płynach ustrojowych [11]. Proteoglikany są
głównie zlokalizowane w substancji pozakomórkowej, gdzie między innymi regulują nawodnienie
tkanek. Glikokoniugaty są zaangażowane w wiele
procesów zapalnych organizmu poprzez regulowanie odpowiedzi immunologicznej bezpośrednio
i pośrednio wpływając na adhezję, migrację i proliferację komórek. Glikokoniugaty i metabolizujące
je enzymy służą jako biomarkery wielu chorób,
takich jak choroby zapalne kości i stawów, choroby
nowotworowe, choroba Alzheimera czy choroby
sercowo-naczyniowe [12-15].
Łańcuchy oligo- i polisacharydowe glikokoniugatów są rozkładane przez lizosomalne egzoglikozydazy. Do egzoglikozydaz należą między innymi:
β-galaktozydaza (GAL) i β-glukuronidaza (GLU),
N-acetylo-β-heksozoaminidaza (HEX), α-fukozydaza (FUC), α-mannozydaza (MAN). Również
zmiany aktywności lizosomalnych egzoglikozydaz
są wykorzystywane jako specyficzne markery w różnych chorobach zapalnych, takich jak boreliozowe
zapalenie stawów czy choroby zapalne jelit [16-18].
Badanie patomechanizmów PZZP podjęliśmy
z nadzieją, że pozwoli nam to zmniejszyć częstość
nawrotów PZZP i zredukuje wskazania do leczenia
operacyjnego w tej grupie pacjentów. W niniejszym
artykule sprawdzamy wpływ PZZP z i bez polipów
na zmiany w stężeniu GAG oraz aktywność egzoglikozydaz w błonie śluzowej jam nosa i zatok przynosowych, porównując otrzymane wyniki do stężenia
GAG i aktywności egzoglikozydaz w surowicy krwi.
MATERIAŁ I METODY
Grupę badaną stanowiło 30 pełnoletnich pacjentów poddanych operacji mikrochirurgii wewnątrznosowej typu ESS (endoscopic sinus surgery) przeprowadzonej w Klinice Otorynolaryngologii Wydziału
Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie w 2016 roku. Zgodnie
z rozpoznaniem choroby, pacjentów podzielono na
trzy grupy według kryteriów klinicznych EPOS 2012
[1] (1. PZZP bez polipów – 10 os.; 2. PZZP z polipami
– 10 os.; 3. grupa kontrolna – 10 os.).
Wyniki przedoperacyjnych badań endoskopowych oceniano zgodnie ze skalą punktacji Lund
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WYNIKI
Zestawienie danych w tabeli I wskazuje, iż najmłodszą grupę stanowili pacjenci z grupy kontrolnej
(średnia wieku ok. 40 lat). Najstarszą grupę stanowili
pacjenci z PZZP z polipami (średnia wieku ok, 51
lat). Średnia wieku pacjentów z PZZP bez polipów
wynosiła ok 47 lat. W skali LM (ryc. 1) stwierdzono

istotne statystycznie różnice między grupami; najwyższe wartości były w grupie PZZP z polipami, a
najniższe w grupie kontrolnej (tab. I).
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-Kennedy’ego [19]. Przed zabiegiem wykonano każdemu pacjentowi badanie tomografii komputerowej
zatok przynosowych, a stopień zaawansowania
zmian zapalnych oceniano zgodnie z radiologiczną
skalą punktacji Lund-Mackay (skala LM) [20]. Na
podstawie badania podmiotowego, przedmiotowego
oraz badania radiologicznych pacjentów odpowiednio przypisywano do grup badanych. Grupę kontrolną stanowili pacjenci z odmiennościami w budowie
jam nosa, takimi jak skrzywienie przegrody nosa czy
małżowina nosowa puszkowa, bez jednoczesnych
klinicznych i radiologicznych cech PZZP.
Materiał stanowiła pełnej grubości błona śluzowa pobrana z przednio-dolnego fragmentu małżowiny nosowej środkowej lub fragment wyrostka
haczykowatego (rejon kompleksu ujściowo-przewodowego zatok przynosowych). Po oczyszczeniu
z fragmentów kostnych, błonę śluzową przechowywano w temp. -80°C do czasu analizy biochemicznej. Jednocześnie w trakcie zabiegu pobierano
od pacjentów krew (5 ml) z żyły obwodowej do
probówek, które po wytworzeniu się skrzepu wirowano 10 minut, 4000 obrotów na minutę w +4°C.
Surowicę przenoszono do plastikowych probówek
typu Eppendorf i przechowywano w temp. -80°C
do czasu oznaczeń biochemicznych.
Oznaczenia biochemiczne przeprowadzono
w Wydziale Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
a wyniki opracowano w Klinice Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.
Stężenia glikozoaminoglikanów w surowicy
i tkankach oznaczano metodą Barbosa i wsp. [21],
a aktywność lizosomalnych egzoglikozydaz oznaczano metodą Marciniak i wsp. [22].
Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu programu Statistica 12.0 metodą ANOVA. Za
statystycznie istotne uważano wartości p<0,05. Test
Anova posłużył do oceny istotności statystycznej
pomiędzy badanymi grupami. Do analizy korelacji
między zmiennymi użyto dodatkowo testu Bonferoniego oraz testu korelacji Spearmana.
Badanie było wykonywane za zgodą Komisji Bioetycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
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Ryc. 1. Stan pacjentów w skali LM w grupie: 1 – PZZP
bez polipów; 2 – PZZP z polipami; 3 – grupa kontrolna)
(p<0,001, p<0,001, p<0,02)
Tabela I. Charakterystyka kliniczna pacjentów
Grupa
badana
Liczba
pacjentów
Średnia
wieku
Kobiety/
Mężczyźni
Średnia
w skali LM

PZZP bez
polipów

PZZP
z polipami

Grupa
kontrolna

Wszyscy
pacjenci

10

10

10

30

od 24
do 68 (47)
5/5

od 31
do 73 (51)
4/6

od 22
do 60 (40)
3/7

46
12/18

8,9

16,65

2,29

11,4

Stężenia glikozoaminoglikanów w tkance
i surowicy
Stwierdzono istotne statystycznie wyższe stężenia GAG w tkankach pacjentów z PZZP bez polipów
w porównaniu do pacjentów z PZZP z polipami.
Jednocześnie pacjenci z PZZP z polipami wykazywali tendencję do niższych wartości stężeń GAG
w tkance w stosunku do grupy kontrolnej (ryc. 2).
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic
w GAG surowicy, jednak najwyższe wartości zanotowano w grupie kontrolnej (3,19 µg/ml surowicy)
w porównaniu do PZZP z polipami (3,17 µg/ml
surowicy) i bez polipów (3,05 µg/ml surowicy).
Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych
w tkance i surowicy
U pacjentów z PZZP z polipami stwierdzono
istotne statystycznie obniżenie aktywności: FUC,
MAN, GLU w badanej tkance w porównaniu do
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grupy kontrolnej, z jednoczesną tendencją do niższych wartości FUC, MAN, GLU w porównaniu do
pacjentów z PZZP bez polipów (ryc. 3, 4, 5). Nie
stwierdzono różnic statystycznych w aktywności
GAL i HEX, jednak tendencję do najniższych wartości zaobserwowano w grupie pacjentów z PZZP
z polipami (GAL – 8,7 pKat/mg białka; HEX – 100
pKat/mg białka), w porównaniu do grupy kontrolnej
(GAL – 10,8 pKat/mg białka; HEX – 120 pKat/mg
białka) i PZZP bez polipów (GAL – 10,5 pKat/mg
białka; HEX – 130 pKat/mg białka). Nie stwierdzono istotnie statystycznych różnic między badanymi
grupami w aktywności badanych egzoglikozydaz
w surowicy krwi.

Ryc. 4. Aktywność α-mannozydazy(MAN) w błonie śluzowej jam nosa i zatok przynosowych, p<0,01 w grupie:
1 – PZZP bez polipów; 2 – PZZP z polipami; 3 – kontrolnej
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Ryc. 5. Aktywność β-glukuronidazy (GLU) w błonie śluzowej jam nosa i zatok przynosowych w grupie: 1 – PZZP
bez polipów (p<0,002); 2 – PZZP z polipami (p<0,007);
3 – kontrolnej
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Ryc. 2. Stężenie GAG w błonie śluzowej jam nosa i zatok
przynosowych, p<0,05 w grupie: 1 – PZZP bez polipów;
2 – PZZP z polipami; 3 – kontrolnej
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Ryc. 3. Aktywność α-fukozydazy (FUC) w błonie śluzowej
jam nosa i zatok przynosowych, p<0,02 w grupie: 1 –
PZZP bez polipów; 2 – PZZP z polipami; 3 – kontrolnej

Zgodnie z Międzynarodowym Konsensusem
Towarzystwa Alergologii i Rynologii z 2015 roku,
„Zapalenie zatok przynosowych jest terminem
obejmującym kilka chorób zapalnych błony śluzowej jam nosa i zatok przynosowych.” [2]. Pomimo
konsensusu PZZP zarówno u dzieci jak i u dorosłych
podzielone jest na dwie podgrupy w zależności od
obecności polipów: PZZP z polipami oraz PZZP bez
polipów [23]. Dokładna przyczyna oraz mechanizm
powstawania PZZP nie są dokładnie poznane [2].
W naszym badaniu stwierdziliśmy: 1. Znacznie obniżone stężenie GAG w grupie z polipami
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w porównaniu do tkanki pacjentów z PZZP bez
polipów, oraz tendencję do zmniejszania się stężenia
GAG w błonie śluzowej w stosunku do grupy kontrolnej (ryc. 2); 2. Znacząco niższą aktywność FUC
(ryc. 3), MAN (ryc. 4), GLU (ryc. 5) błonie śluzowej
PZZP z polipami w porównaniu do aktywności
w śluzówce nosa pacjentów grupy kontrolnej i spadek aktywności GAL oraz HEX w błonie śluzowej
PZZP z polipami w porównaniu do śluzówki nosa
pacjentów z PZZP bez polipów; 3. Znaczący wzrost
wyniku w skali LM w PZZP bez polipów w porównaniu do kontroli i PZZP z polipami w porównaniu
do PZZP bez polipów i grupy kontrolnej (ryc. 1).
Nasze wyniki wskazujące na znacznie podwyższony poziom GAG w błonie śluzowej jam nosa i zatok przynosowych u pacjentów z PZZP bez polipów
koreluje z obrazem podwyższonego poziomu m.in.
HA w takich chorobach jak idiopatyczne włóknienie
płuc, gdzie proces włóknienia jest stymulowany
przez nadmierne wytwarzanie GAG poprzez określone czynniki stanu zapalnego obserwowane we
włóknieniu płuc [23, 24]. Podobny przebieg procesu
włóknienia do obserwowanego w płucach został
także opisany u pacjentów z PZZP bez polipów
[8, 25].
Znaczący spadek stężenia GAG w błonie śluzowej jam nosa i zatok przynosowych pacjentów PZZP
z polipami w porównaniu do pacjentów PZZP bez
polipów potwierdza hipotezę, iż PZZP z polipami
jest względnie anergicznym stanem w porównaniu
do pacjentów z PZZP bez polipów. Istnieją bowiem
doniesienia wskazujące, iż PZZP bez polipów różni
się w porównaniu do PZZP z polipami m.in. ilością
lizozymu, jak również aktywnością C3 i C5 układu
dopełniacza [26-28], a co za tym idzie u pacjentów
z PZZP bez polipów istnieje zwiększona aktywność
układu odpornościowego w stosunku do różnych
drobnoustrojów [2].
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Niższa aktywność FUC (ryc. 3), MAN (ryc. 4)
oraz GLU (ryc. 5) u pacjentów z PZZP z polipami
w stosunku do grupy kontrolnej dodatkowo potwierdza anergizm w grupie pacjentów z polipami.
Teza o anergii w tkance polipów jest zgodna z doniesieniem Chojnowskiej i wsp. [29], o obniżonej
aktywności HEX i HEXB w błonie śluzowej bezpośrednio pobranej z polipów jam nosa w porównaniu
do aktywności HEX i HEXB w błonie śluzowej pobranej od pacjentów z hipertroficznym przerostem
małżowiny nosowej dolnej.
Poziom aktywności egzoglikozydaz w błonie
śluzowej jam nosa i zatok przynosowych jest
prawdopodobnie wynikiem aktualnego stężenia
glikozoaminoglikanów i stanu metabolicznego
błony śluzowej jam nosa i zatok przynosowych
w poszczególnych grupach pacjentów, ze względu
na bezpośrednią korelację pomiędzy stężeniem GAG
a aktywnością egzoglikozydaz. W PZZP bez polipów
zaobserwowaliśmy korelację odwrotnie proporcjonalną pomiędzy GAG a aktywnością egzoglikozydaz,
tj. zwiększoną zawartość GAG przy jednoczesnym
niedoborze aktywności egzoglikozydaz, enzymów
je degradujących, co może wyjaśniać przebudowę
włóknistą błony śluzowej jam nosa i zatok przynosowych u pacjentów z PZZP bez polipów [8, 25].
Podsumowując, obecne wyniki wskazujące na
różnice w stężeniu GAG i aktywności egzoglikozydaz
lizosomalnych między błoną śluzową nosa i zatok
przynosowych pacjentów z PZZP bez polipów
i z polipami, mogą posłużyć w dalszych badaniach
nad różnicowaniem obu tych schorzeń, a co za tym
idzie opracowywaniem w przyszłości spersonalizowanej terapii tych pacjentów. Jednak wyjaśnienie
patomechanizmu PZZP bez polipów i z polipami
wymaga dalszych, pogłębionych badań obejmujących między innymi metabolizm energetyczny.
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