
Оториноларингологія, №1 (4), 2021 81

ОБМІН ДОСВІДОМ

УДК 616.216.1-002:615.474.9

Д.Т. ОРІЩАК

ЕФЕКТИВНІСТЬ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ “СПАРКЛІН” 
В ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО БАКТЕРІАЛЬНОГО РИНОСИНУСИТУ

Каф. оториноларингології, офтальмології з курсом хірургії голови та шиї 
(зав. – проф. В.І. Попович) Івано-Франківського нац. мед. ун-ту

За даними літератури, в Україні на 
гострий риносинусит хворіє до 10% на-
селення. Серед хворих, які перебувають у 
ЛОР-стаціонарах, до 42% становлять паці-
єнти з синуситами [5, 6]. 

Провідною ланкою патогенезу го-
строго бактеріального риносинуситу (ГБР) 
є набряк слизової оболонки порожнини 
носа, зокрема, остіомеатального комплек-
су та навколоносових пазух. Наростаючий 
запальний набряк слизової оболонки поси-
лює функціональну недостатність співусть 
навколоносових пазух і призводить до їх 
повної блокади. На тлі застою та накопичен-
ня в пазухах секрету і практично повного 
паралічу мукоциліарного транспорту фор-
мується ключова ланка ГБР – патогенізація 
сапрофітної флори. Провідну роль відігра-
ють Streptococcus pneumonia (42% випадків), 
Haemophilus influenza (29-47% випадків), 
Moraxella catarralis (22% випадків), асоціа-
ція Staphylococcus aureus + ентеробактерії 
(10% випадків). Внаслідок приєднання бак-
теріального компонента запальний процес 
поглиблюється, розповсюджується на влас-
ну пластинку слизової оболонки, що при-
зводить до посилення її набряку. Оскільки 
запальні зміни при ГБР стосуються не лише 
поверхневого шару, а практично всієї товщі 
слизової оболонки, ці запальні морфологічні 
зміни можна охарактеризувати як мукозит. 
При ГБР утворюється гній – забарвлений 
ексудат з високим вмістом білка і ліполітич-
них ферментів, тканинного детриту, клітин 
переважно живих чи дегенерованих мікро-

організмів або нейтрофільних лейкоцитів. 
Зелений колір зумовлений наявністю мієло-
пероксидази, протимікробного білка інтен-
сивного зеленого кольору, що виробляється 
лейкоцитами [6]. Головною метою лікування 
гострого риносинуситу є елімінація збудни-
ка та створення умов для адекватного відто-
ку ексудату з пазухи.

Мета дослідження – оцінити клініч-
ну ефективність назального спрею “Спар-
клін” виробництва вітчизняної компанії 
“Фармак”, що містить 0,9% розчин морської 
води з додаванням 0,4% СО2, порівняно з 
іншими ізотонічними розчинами морської 
води в лікуванні гострого бактеріального ри-
носинуситу у дорослих. 

Матеріал і методи дослідження
Дослідження проведено на базі кафе-

дри оториноларингології, офтальмології з 
курсом хірургії голови та шиї в режимі ам-
булаторного та стаціонарно-амбулаторного 
спостереження. 

До дослідження було включено 56 па-
цієнтів віком від 18 до 42 років з ГБР, які 
скаржились на утруднене носове дихання, 
виділення з порожнини носа, зниження 
нюху, а також лицеві і головні болі. Діагноз 
ГБР виставлено згідно загальноприйнятих 
критеріїв EPOS 2020 (при наявності що-
найменше 3 з наступних симптомів/ознак): 
двофазність захворювання, закладеність 
носа, лицевий біль або відчуття тиску, го-
ловний біль, гнійні виділення з носа, осла-
блення чи втрата нюху, підвищення тем-
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ператури ≥38oC, підвищення показників 
ШОЕ/СРБ.

Всім пацієнтам проводилось клінічне 
обстеження: ендоскопія ЛОР органів, ви-
значення функції носового дихання, ступінь 
закладеність носа, інтенсивності больових 
відчуттів, кількість і характер виділень з 
порожнини носа, визначалась динаміка ри-
носкопічної картини, проводилось бактеріо-
логічне обстеження (мазок з середнього но-
сового ходу, взятий під контролем ендоско-
па), визначення часу мукоциліарного клірен-
су з допомогою сахаринового тесту.

Риноскопічно виявляли набряк, гіпере-
мію слизової оболонки порожнини носа, на-
явність слизисто-гнійних виділень в ділянці 
середнього і загального носового ходів.

Пацієнти були розподілені на 2 групи. 
1-а група (основна) – 28 пацієнтів 

(16 чоловіків і 12 жінок), середній вік паці-
єнтів – 38,93±4,1 років. Тривалість захворю-
вання на момент включення до дослідження 
знаходилась в межах 6-14 діб і в середньому 
складала 9,05±1,90 діб.

2-а група (контролю) – 28 пацієнтів 
(18 чоловіків, 10 жінок) середній вік пацієн-
тів – 37,23±5,0 років. Тривалість захворю-
вання на момент включення до дослідження 
становила 6-15 діб і в середньому становила 
9,17±1,24 діб.

Включення пацієнтів до дослідження 
проведено після постановки діагнозу відпо-
відно клінічним критеріям EPOS 2020. Всі 
пацієнти отримували стандартне лікуван-
ня (антибіотики, фітонірингові препарати, 
іригаційну терапію). Тривалість лікування 
складала 7 діб. Іригаційна терапія в 1-й групі 
проводилась назальним спреєм “Спарклін” 
по 2 впорскування в кожну ніздрю 2 рази на 
добу. Пацієнти 2-ї групи отримували ізото-
нічний розчин морської води у формі спрею. 
Побічних ефектів або алергічних реакцій у 
пацієнтів не спостерігалось. 

Ефективність лікування оцінювалась 
за змінами сумарного значення суб’єктивних 
(болючість при пальпації в ділянці проекції 
ДПН, головний біль) і об’єктивних (підви-
щення температури, дані ендоскопічої кар-
тини) критеріїв за верифікаційною шкалою 
балів: 0 балів – відсутність ознаки; 1 бал – 
слабо виражена; 2 бали – помірно виражена; 
3 бали – виражена (А Б. Кисельов, 2012 р.).

Результати клінічного дослідження 
та їх обговорення
Підвищення температури виявлено 

при включенні до дослідження у 19 (67,8 %) 
пацієнтів групи дослідження і 15 (53,6%) 
хворих контрольної групи. В 1-й групі тем-
пература на момент включення в досліджен-
ня становила 37,15±0,090 С, на 3-ю добу 
дослідження – 36,7±0,07 0С. В 2-й групі – 
37,12±0,07 і 36,65±0,02 0С, відповідно. Ста-
тистично значущої різниці між показниками 
температури в обох групах на 3-ю добу ліку-
вання не спостерігалось.

Болючість при пальпації в області 
проекції навколоносових пазух спостеріга-
лась при включенні до дослідження у 83,3% 
хворих 1-ї групи і 76,6% хворих 2-ї групи. 
Симптом спостерігався при першому кон-
трольному обстеженні (на 3-ю добу) у 20% 
хворих групи 1-ї групи і у 26,6% хворих 2-ї 
групи. 

Головний біль спостерігався при вклю-
ченні до дослідження у 88,9% хворих обох 
груп. На 3-ю добу лікування симптом спо-
стерігався 59,9% хворих групи досліджен-
ня і 67,5% хворих контрольної групи; на 5-у 
добу – у 16,7% хворих групи дослідження 
і 20,0% хворих контрольної групи. На 7-у 
добу головний біль виявлено в одному ви-
падку групи контролю. Проте при обсте-
женні пацієнтки на цьому етапі зареєстро-
вана артеріальна гіпертензія, яка теж може 
сприяти головному болю. В подальшому 
симптом не виявлений. Динаміка болючості 
в проекції пазух, відчуття тиску, головного 
болю представлена на рис. 1. Інтенсивність 
болю (головний біль, лицевий біль, відчут-
тя тиску) у обстежуваних хворих на момент 
включення до дослідження за верифікацій-
ною шкалою становив 2,70±0,80 бали у 1-й 
групі і 2,6±0,81 бали у 2-й групі. На 3-ю 
добу лікування у пацієнтів 1-ї групи, на від-
міну від 2-ї групи, ми спостерігали статис-
тично достовірне зменшення інтенсивності 
болю (0,80±0,50 бали, р<0,05). В той же час 
у пацієнтів 2-ї групи цей показник ставав 
статистично достовірним (p<0,05) лише на 
5-у добу лікування.

Аналогічна картина відмічалась з 
оцінкою інтенсивності закладеності носа 
(рис. 2). У пацієнтів 1-ї групи на 1-у добу до-
слідження цей показник становив 2,70±0,80 
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бали, на 3-ю добу – 1,00±0,30 бали (р<0,05). 
У 2-й групі – 2,72±1,01 та 2,20±0,50 бали, 
відповідно (р>0,05). Відчуття закладеності 
носа у пацієнтів 2-ї групи статистично зна-

чуще зменшувалось на 5-у добу лікування. 
На 7-у добу вище описані симптоми прак-
тично не спостерігались у обстежених обох 
груп.

Дані риноскопічної картини показали 
наступну динаміку вияву симптомів. Пато-
логічні зміни порожнини носа при включен-
ні в дослідження визначені у 100% хворих; 
при спостереженні на 3-ю добу – у 100% 
хворих; на 5-у добу – у 23,3% хворих групи 
дослідження і 30,3% хворих групи контро-
лю. На 7-у добу патологічних змін при огля-
ді порожнини носа у пацієнтів не виявлено. 
Виявлені достовірні відмінності між група-

ми з боку порожнини носа представлено на 
рис. 3 та 4. 

На 3-ю добу лікування такі симптоми 
як набряк, гіперемія, виділення з порожнини 
носа статистично значуще (р<0,05) зменшу-
вались у хворих 1-ї групи. У хворих 2-ї групи 
ці показники достовірно (p<0,05) зменшува-
лись на 5-у добу від початку лікування. На 
7-у добу лікування зміни цих показників ста-
тистично достовірними були в обох групах.

Рис. 1. Динаміка синдрому болю. Рис. 2. Динаміка закладеності носа.

Рис. 3. Динаміка риноскопічної картини (набряк, 
гіперемія).

Рис. 4. Динаміка риноскопічної картини 
(виділення).
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Дані мікробіологічного дослідження 
порожнини носа до і після лікування пред-

ставлені в таблиці, свідчать про ефективну 
ерадикацію збудників ГБР. 

 Мікробіологічне обстеження порожнини носа пацієнтів 
з гострим бактеріальним риносинуситом у динаміці спостереження

Показник

Групи

1-а група 2-а група

термін спостереження

1-а доба
n (%)

7-а доба
n (%)

1-а доба
n (%)

7-а доба
n (%)

S. pneumoniae 15 (35,7%) 2 (4,6%)* 14 (33,3%) 4 (9,5%)

H. influenzae 11 (26,2%) 4 (9,3%) 7 (16,6%) 3 (7,1%)

Moraxella catar. 7 (16,7%) 3 (6,9%)* 10 (23,8%) 5 (11,9%)

Змішана мікрофлора 9 (21,4%) 1 (2,3%)* 11 (26,2%) 4 (9,5%)

Примітка: * р<0,05 порівняно з 2-ю групою.

З метою оцінки стану мукоциліарно-
го транспорту після проведеного лікування 
пацієнтам обох груп провели сахариновий 
тест. На 7-у добу лікування показники муко-
циліарного транспорту в основній групі на-
близилися практично до норми і становили 
15,20±0,23 хв. В групі контролю – 18,10±0,12 
хв. (при нормі 12-15 хв). Незважаючи на на-
явність ознак клінічного одужання після 
проведеного лікування, у пацієнтів 2-ї групи 
стан мукоциліарного транспорту статистич-
но достовірно (p<0,05) відрізнявся від показ-
ників пацієнтів 1-ї групи.

 Використанням назального спрею 
“Спарклін” в комплексному лікуванні ГБР 
сприяє більш швидкому зменшенню набря-
ку слизової оболонки носа, закладеності, 
відновленню носового дихання, мукоцилі-
арного транспорту за рахунок ефективного 
механічного видалення патологічного вмісту 
з порожнини носа, протизапального та про-
тинабрякового впливу на слизову оболонку 
порожнини носа.

 Результати клінічних досліджень 
вказують на більшу ефективність викори-

стання в комплексному лікуванні пацієнтів 
назального спрею “Спарклін”, що особли-
во виражено вже на 3-ю добу лікування. 
Пацієнти, що використовували “Спарклін”, 
відзначали відчуття глибокого й повного 
очищення носа, відчуття свіжості, змен-
шення закладеності носа і полегшення ди-
хання.

Висновки
1. Назальний спрей “Спарклін” є ефек-

тивним засобом комплексної терапії гостро-
го бактеріального риносинуситу.

2. Оцінка скарг, даних ендоскопічного 
та мікробіологічного досліджень показали 
статистично достовірну різницю позитивної 
динаміки лікування. 

3. Використання назального спрею 
“Спарклін” прискорює відновлення функції 
мукоциліарної системи слизової оболонки 
порожнини носа.

4. Вища ефективність назального 
спрея “Спарклін” в основній групі спосте-
реження порівняно з групою контролю пояс-
нюється наявністю в його складі 0,4% СО2.
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