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Ефективність та безпечність промивань носа розчином  
на основі морської води при гострих інфекційних 

захворюваннях верхніх дихальних шляхів

До ГІВДШ належать гострі інфекційні хвороби з ура-
женням носа, приносових пазух, глотки, середнього 
вуха, гортані та надгортанника, бронхів. Застуда, яка 
є найпоширенішою ГІВДШ, являє собою гостре само-
обмежувальне захворювання, що уражає верхні ди-
хальні шляхи, зумовлюючи чхання, закладеність носа, 
нежить, біль у горлі, кашель, незначне підвищення 
температури, головний біль та слабкість (Harris A. M. 
et al., 2016; Thomas M., Bomar P. A., 2020; Moriyama M. 
et al., 2020; O’Connor R. et al., 2019; Fashner J. et al., 2012; 
Malesker M. A. et al., 2017).

ГІВДШ можуть бути спричинені різними патоген-
ними вірусами (Harris A. M. et al., 2016); вони зазви-
чай потребують лише симптоматичного лікування 
без необхідності прийому антибіотиків (O’Connor R. 
et al., 2019; Yoon Y. K. et al., 2017). Типове лікування 
ГІВДШ є підтримувальним; рекомендуються рясне 
вживання рідини та відпочинок (Harris A. M. et al., 2016; 
Simasek M., Blandino D. A., 2007).

Основна причина звернень дорослих пацієнтів 
з ГІВДШ до лікаря протягом перших днів після початку 
хвороби –  потреба в полегшенні симптомів. Незважа-
ючи на наявні рекомендації та самообмежувальний 
характер цієї групи захворювань, у більшості випадків 
лікарі призначають симптоматичну фармакотерапію. 
Деконгестанти, антигістамінні препарати та  їхнє 
поєднання здатні зменшити закладеність носа, кашель 
й інші симптоми ГІВДШ (Irwin R. S. et al., 2006). Хоча 
топічні (оксиметазолін) і пероральні (псевдоефедрин) 
деконгестанти мають помірний сприятливий вплив 
на перебіг ГІВДШ за рахунок зменшення опору носо-
вих повітропровідних шляхів (Fashner J. et al., 2012; 
Arroll B., 2011), цим засобам притаманний підвищений 
ризик збільшення артеріального тиску, тому пацієнтам 
з артеріальною гіпертензією слід бути обережними при 
застосуванні цих препаратів (Watts A. M. et al., 2019; 
DeGeorge K.C. et al., 2019). Що стосується антигістамін-
них засобів, то вони можуть спричиняти сонливість 
(препарати І покоління) (Maurer M. et al., 2017). Параце-
тамол і нестероїдні протизапальні препарати зменшу-
ють дискомфорт і біль у горлі, однак їхнє застосування 
асоціюється з подразненням слизової оболонки шлунка 
(Kim S. Y. et al., 2015; Li S. et al., 2013). Отже, з огляду 
на потенційні несприятливі впливи наявних ліків існує 
потреба в створенні нових ефективних і безпечних ме-
тодів симптоматичного лікування ГІВДШ.

Суттєво полегшити симптоми ГІВДШ можна за до-
помогою промивання, яке дозволяє усунути слиз, 
зменшити закладеність носа та полегшити дихання. 
Крім того, після промивання покращується мукоци-
ліарний транспорт –  природний механізм очищення 
порожнини носа від слизу; також вимиваються при-
чинні патогени, продукти їхньої життєдіяльності та за-
пальні медіатори (Tomooka L. T. et al., 2000; Bustamante-
Marin X.M. et al., 2017; Chen J. R. et al., 2014).

Промивання носа вже давно посідає важливе місце 
в лікуванні синуситів, а також алергічного риніту 
(Sindwani R. et al., 2019; Chen J. R. et al., 2014). Опи-
сано також застосування промивань носа морською 
водою чи  фізіологічним розчином у дітей з ГІВДШ 
і грипом. Так, T. Koksal і співавт. (2016) повідомили, що 
таке промивання зменшує закладеність носа, нежить, 
слабкість, кашель, покращує якість сну й апетит у дітей 
із застудою віком до 2 років. У дорослих промивання 
носа досліджувалися значно менше.

Метою багатоцентрового ретроспективного ко-
гортного дослідження M. Jiang і співавт. (2021) стало 
вивчення сприятливого впливу промивань морською 
водою на ступінь закладеності носа та нежить у до-
рослих з ГІВДШ. Учасники випробування підлягали 
стандартному підтримувальному (контрольна група) чи 
стандартному підтримувальному лікуванню в поєднанні 
з промиваннями носа фізіологічним  розчином у формі 

спрею, виготовленого з морської води. Стандартне під-
тримувальне лікування передбачало рясне тепле пиття 
та відпочинок упродовж більшої частини доби.

Всіх пацієнтів проінструктували щодо правильного 
промивання носа: слід піднести носик флакона до ніз-
дрі та зробити 4-8 вприскувань, після чого необхідно 
витерти носовий секрет і зайвий розчин паперовою 
серветкою, повторити процедуру для другої ніздрі. 
Частота промивань становила 2-6 р/день (залежно 
від вираженості закладеності носа). Період лікування 
тривав 3 дні.

Для оцінки симптомів ГІВДШ (нежить, закладеність 
носа, кашель, якість сну, апетит, втомлюваність) засто-
совувалася візуально-аналогова шкала, де 0 означав від-
сутність симптомів, а 10 –  найтяжчі можливі симптоми. 
Первинною кінцевою точкою дослідження була частка 
ефективності, визначена як відсоток пацієнтів, у яких 
спостерігалося зменшення таких симптомів, як закладе-
ність носа та нежить на ≥30%; вторинні кінцеві точки –  
вираженість кашлю, якість сну, апетит і втомлюваність.

До  випробування було залучено 144 пацієнтів 
(по 72 особи в групі контролю та групі промивання 
носа), 143 з яких закінчили дослідження. Групи не від-
різнялися за статтю, віком, температурою тіла, часто-
тою дихання та серцебиття, систолічним і діастолічним 
артеріальним тиском.

За допомогою аналізу отриманих даних виявлено, що 
додавання промивання спреєм на основі морської води 

до рутинного лікування супроводжувалося значно 
вищою ефективністю: так, у групі промивання закла-
деність носа зменшилася на ≥30% у 87,3% учасників, 
а в контрольній –  лише в 59,7%. Аналогічна ситуація 
спостерігалася і щодо нежитю: у групі промивання 
нежить суттєво зменшився у 85,9% учасників, а в групі 
контролю –  в 61,1% (обидва р<0,001) (рис. 1-3). Кашель 
та втомлюваність однаково зменшилися в обох групах, 
однак група промивання відрізнялася достовірно вира-
женішим покращенням якості сну й апетиту.

Що стосується безпеки, то жодних несприятливих 
явищ, у т. ч. носових кровотеч, в обох групах зафіксо-
вано не було.

Отже, промивання носа розчином на основі морської 
води вже через 3 дні забезпечувало ефективне зменшення 
таких симптомів ГІВДШ, як закладеність носа, нежить, 
погіршення сну та зниження апетиту. Профіль безпеки 
промивань не відрізняється від профілю традиційного 
підтримувального лікування (рясне пиття, відпочинок). 
Додатковими перевагами промивань є простота у вико-
нанні та низька вартість такого методу лікування.
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