
 

Ocena intensywności objawów oraz jakości życia pacjentów 

z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych 

poddanych leczeniu chirurgicznemu metodą endoskopową 

Wstęp  

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok jest zespołem klinicznym 

zdefiniowanym przez utrzymujące się objawowe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej 

i  zatok przynosowych. Szacuje się, że w świecie Zachodnim występuje u około 10% populacji. 

Istotnie wpływa na jakość życia jednostki, powodując znaczne, bezpośrednie i  pośrednie 

koszty dla społeczeństwa[1]. EPOS2012 [1,3] określa kliniczną definicję zapalenia błony 

śluzowej nosa i zatok u dorosłych. Jest to występowanie co najmniej dwóch z  wymienionych 

poniżej czterech objawów, ale jednym z nich musi być jeden z  podkreślonych objawów, są to: 

upośledzona drożność nosa/blokada jam nosa, katar nosa (przedni/tylny), ból/uczucie 

rozpierania twarzoczaszki, zaburzenia/utrata węchu. Rozpoznanie może się opierać na 

badaniu endoskopowym nosa, które może uwidocznić polipy i/lub śluzowo-ropną  wydzielinę 

lub obrzęk w przewodzie nosowym środkowym jak również na tomografii komputerowej (TK) 

zatok z wykryciem zmian śluzówkowych w  obrębie kompleksu ujściowo-przewodowego i/lub 

zatok. PZZP charakteryzuje się występowaniem tych objawów powyżej 12 tygodni. W 

schemacie zaproponowanym przez autorów wytycznych EPOS2012 brak efektu leczenia 

farmakologicznego prowadzonego u  pacjentów z PZZP przez ponad 3 miesiące, jest 

wskazaniem do wykonania TK zatok przynosowych. Potwierdzenie TK rozpoznania PZZP jest 

wskazaniem do leczenia operacyjnego. Endoskopową chirurgię zatok uznaje się obecnie za 

metodę z  wyboru w  przewlekłym zapaleniu zatok [1].  

Cele 

 Ocena intensywności objawów PZZP u pacjentów w oparciu o wizualną skalę 

analogową VAS przed i po leczeniu chirurgicznym.  

 Ocena jakości życia pacjentów z PZZP w oparciu o kwestionariusz SNOT-22 przed i  po 

leczeniu chirurgicznym.  

 Poszukiwanie epidemiologicznego związku pomiędzy PZZP a wiekiem, płcią, miejscem 

zamieszkania pacjentów poddanych leczeniu chirurgicznemu.  



 Ocena związku między PZZP a alergicznym nieżytem nosa, astmą oskrzelową, 

nietolerancją niesterydowych leków przeciwzapalnych (NNLPZ). 

 Poszukiwanie zależności między nasileniem objawów chorobowych 

a  współistnieniem zaawansowania zmian zapalnych PZZP na podstawie TK zatok 

przynosowych.  

Materiał i metody 

Grupę badaną stanowiło 233 pacjentów dorosłych w wieku od 18 do 76 lat leczonych 

metodą chirurgii endoskopowej w Oddziale Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej 

w  W.Sz.P. im J.P.II w Krośnie w latach 2017-2019 z powodu przewlekłego zapalenia zatok 

przynosowych. Kryteria włączenia i wyłączenia do badania spełniło 128 pacjentów. Pacjentów 

wypełnili ankiety subiektywnej oceny intensywności objawów PZZP w oparciu o  wizualną 

skalę analogową VAS oraz kwestionariusz oceny jakości życia SNOT-22 przed i  około 6 

miesięcy po operacji. W badaniu analizowano również takie cechy jak: wiek, płeć, miejsce 

zamieszkania, występowanie chorób współistniejących tj. alergia, astma oskrzelowa, 

nietolerancja NLPZ oraz obecność polipów i skrzywienia przegrody nosa.  

Wyniki 

Przeprowadzone badanie wykazało, że 96 pacjentów ze 128 poddanych leczeniu 

metodą endoskopową z powodu PZZP osiągnęło zmniejszenie wyniku na podstawie ankiety 

SNOT-22 o 9 lub więcej punktów, co stanowi 75 % ogółu badanych pacjentów. Wykazali oni 

klinicznie odczuwalną poprawę stanu zdrowia. Wynik ten jest zgodny z  badaniami innych 

autorów. Pacjenci odczuwali istotnie mniejsze nasilenie dolegliwości związanych z PZZP 

mierzonych skalą VAS po leczeniu. Jakość życia pacjentów z PZZP mierzona kwestionariuszem 

SNOT-22, poprawiła się istotnie po leczeniu. Nie znaleziono istotnego związku pomiędzy: 

wiekiem, miejscem zamieszkania, alergią, astmą oskrzelową, obecnością   polipów, 

skrzywieniem przegrody nosa, przebyciem septoplastyki a subiektywną ogólną oceną 

nasilenia dolegliwości PZZP mierzonych skalą VAS, wśród badanych pacjentów   przed i po 

leczeniu. Nie wykazano istotnych różnic w ocenie jakości życia pacjentów z PZZP mierzonej 

kwestionariuszem SNOT-22 w zależności od miejsca zamieszkania, występowania alergii, 

obecności polipów, skrzywienia przegrody nosa oraz przebycia septoplastyki. Wykazano 



istotny związek pomiędzy wiekiem a oceną jakości życia badanych pacjentów z   PZZP mierzony 

kwestionariuszem SNOT-22 przed i po leczeniu. Wraz z wiekiem obniżała się jakość życia 

pacjentów. U kobiet zaobserwowano większe obniżenie dolegliwości związanych z PZZP oraz 

poprawę jakości życia po leczeniu. Znacznie niższą jakość życia pacjentów z PZZP mierzoną 

kwestionariuszem SNOT-22 przed leczeniem, wykazano u osób z astmą oskrzelową. Znacznie 

wyższe nasilenie dolegliwości związanych z PZZP i niższą jakość życia wykazano u pacjentów, 

którzy nie mieli NNLPZ. Nie wykazano istotnego związku pomiędzy stopniem zaawansowania 

zmian zapalnych w TK zatok a subiektywną ogólną oceną nasilenia dolegliwości PZZP mierzoną 

skalą VAS i oceną jakości życia badanych pacjentów mierzoną kwestionariuszem SNOT-22.  

Wnioski 

 Pacjenci odczuwali istotnie zmniejszone dolegliwości związane z PZZP mierzone 

zarówno skalą VAS jak i kwestionariuszem SNOT-22.  

 Jakość życia pacjentów obniżała się wraz z wiekiem. 

 U kobiet zaobserwowano istotne zmniejszenie dolegliwości związanych z PZZP oraz 

poprawę jakości życia po leczeniu.  

 Znacznie niższą jakość życia pacjentów z PZZP mierzoną kwestionariuszem  

SNOT-22 przed leczeniem, wykazano u osób z astmą oskrzelową.  

 Wyniki uzyskane przy pomocy skali VAS, pokrywają się z wynikami mierzonymi 

kwestionariuszem SNOT-22. W związku z tym obydwa kwestionariusze mogą być 

używane w badaniu jakości życia pacjentów z PZZP.  

 



 

Assessment of the intensity of symptoms and the quality of life in patients 

with chronic rhinosinusitis 

treated with endoscopic surgery 

Introduction  

Chronic rhinosinusitis is a clinical syndrome defined by persistent symptomatic 

inflammation of the mucosa of the nasal cavity and the paranasal sinuses. It is estimated to 

occur in ca. 10% of the population in the Western world. It has a significant effect on the 

quality of life of the individual, causing considerable, direct and indirect costs for the society 

[1]. EPOS2012 [1,3] provides a clinical definition of the rhinosinusitis in adults. The disease 

involves the occurrence of at least two of the four symptoms presented below, provided that 

they include at least one of the underlined symptoms: impaired nasal patency/nasal 

obstruction, rhinorrhoea (anterior/posterior), pain/sensation of distension, disturbance/loss 

of smell. The diagnosis can rely on an endoscopic nasal examination, which can reveal polyps 

and/or a mucous and purulent secretion or swelling in the middle nasal meatus, as well as on 

computed tomography (CT) of the sinuses, which can reveal mucous changes within the 

ostiomeatal complex and/or the sinuses. Chronic rhinosinusitis (CRS) is characterised by the 

occurrence of such symptoms for over 12 weeks. In the regimen suggested by the authors of 

the EPOS2012 guidelines, the lack of any effects of pharmacological treatment provided to 

CPS patients for over 3 months is an indication for the performance of a CT scan of paranasal 

sinuses. CT confirmation of CPS diagnosis is an indication for surgical treatment. The 

endoscopic sinus surgery is currently regarded as the method of choice in chronic sinusitis [1].  

Objectives  

 Assessment of the intensity of CPS symptoms in patients based on a Visual Analogue 

Scale (VAS) before and after surgical treatment.  

 Assessment of the quality of life of CPS patients based on SNOT-22 before and after 

surgical treatment.  

 Search for an epidemiological link between CPS and the age, sex and place of 

residence of the patients subjected to surgical treatment.  



 Assessment of the link between CPS and allergic rhinitis, bronchial asthma, 

intolerance to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). 

 Search for relationships between the exacerbation of pathological symptoms and the 

co-occurrence of advancement of CRS inflammatory changes based on a CT scan of 

paranasal sinuses.  

Material and methods 

The study group included 233 adult patients aged 18-76 who were underwent 

endoscopic surgery in the Department of Otolaryngology and Children's Otolaryngology of 

John Paul II Memorial Podkarpacie Voivodship Hospital in Krosno in the period of 2017-2019 

due to chronic paranasal sinusitis. 128 patients met the inclusion and exclusion criteria. The 

patients filled out questionnaire forms on subjective assessment of the intensity of CRS-

related symptoms on the basis of a Visual Analogue Scale (VAS) and the SNOT-22 

questionnaire on assessment of quality of life before and ca. 6 months after the surgery. 

Moreover, the study analysed such features as the age, sex, place of residence, occurrence of 

concomitant diseases, i.e. allergy, bronchial asthma, intolerance to NSAIDs, the presence of 

polyps and the deviation of the nasal septum.  

Results  

The study showed that 96 out of the 128 patients treated with endoscopic surgery for 

CPS achieved a reduced score in SNOT-22, by 9 or more points, which accounts for 75% of all 

examined patients. They exhibited a clinically important improvement in health. The outcome 

is in agreement with studies carried out by other authors. The patients felt a  significantly 

lower intensity of CRS-related complaints as measured with VAS after treatment. The quality 

of life of CPS patients as measured with SNOT-22 improved markedly after treatment. No 

significant relationship was found in the examined patients before or after treatment between 

the age, place of residence, allergy, bronchial asthma, the presence of polyps, the deviation 

of the nasal septum and history of septoplasty on the one side and the subjective general 

assessment of the exacerbation of CRS-related complaints as measured with VAS on the other. 

No significant differences in the assessment of the quality of life of CRS patients as measured 

with SNOT-22 were found depending on the place of residence, the occurrence of allergy, the 



presence of polyps, the deviation of the nasal septum and history of septoplasty. A significant 

correlation was found between the age and the assessment of the quality of life of the 

examined CRS patients as measured with SNOT-22 before and after treatment. The quality of 

life of the patients decreased with age. Females were found with stronger reduction in CRS-

related complaints and an improved quality of life after treatment. A much lower quality of 

life of CPS patients as measured with SNOT-22 before treatment was shown in patients with 

bronchial asthma. A  considerably higher intensification of CRS-related complaints and a lower 

quality of life was found in patients who did not suffer from intolerance to NSAIDs. No 

significant relationship was found between the degree of advancement of inflammatory 

changes on a sinus CT scan on the one side and the subjective general assessment of the 

exacerbation of CRS-related complaints as measured with VAS and the assessment of the 

quality of life of the examined patients as measured with SNOT-22 on the other side.  

Conclusions 

 The patients felt considerably decreased CRS-related complaints as measured with 

both VAS and SNOT-22.  

 The quality of life of the patients decreased with age.  

 Females were observed with a significant decrease in CRS-related complaints and an 

improved quality of life after the treatment.  

 A much lower quality of life of CRS patients as measured with SNOT-22 before 

treatment was shown in patients with bronchial asthma.  

 The results obtained with VAS coincide with the results measured with SNOT-22. 

Therefore, both questionnaires can be used to examine the quality of life of CRS 

patients.  

 

 

 

 


