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Poczàtkowym odcinkiem dróg oddechowych cz∏owieka jest jama nosowa, którà tworzà dwie samodzielnie funkcjonujàce przestrzenie oddzielone
przegrodà chrz´stno-kostnà. W obr´bie jamy nosowej i zatok przynosowych wdychane powietrze jest
nawil˝ane do oko∏o 90% wilgotnoÊci, ogrzewane
do temperatury 31–34°C oraz wst´pnie oczyszczane
z zawartych w nim zanieczyszczeƒ. Obj´toÊç ka˝dej
z jam nosa wynosi oko∏o 20 ml, przy powierzchni
ca∏kowitej ocenianej na oko∏o 160 cm2, czyli 4,5
razy wi´kszej ni˝ powierzchnia kuli o tej samej obj´toÊci. Przez t´ przestrzeƒ w ciàgu doby przep∏ywa
oko∏o 10 tysi´cy litrów powietrza, czyli ponad 115
mililitrów na sekund´.
Przedsionek nosa jest wys∏any skórà pokrytà
nab∏onkiem wielowarstwowym p∏askim rogowaciejàcym. Wyst´pujàce w rejonie przedsionka w∏osy
stanowià mechaniczny filtr wdychanego powietrza.
Okolica zastawki nosa, gdzie przebiega granica
mi´dzy skórà a b∏onà Êluzowà, jest pokryta nab∏onkiem przejÊciowym z licznymi mikrokosmkami
na zewn´trznej powierzchni, co zapewnia jej sta∏à
wilgotnoÊç. Jama nosowa i przestrzenie zatok przynosowych sà pokryte b∏onà Êluzowà zbudowanà
z trzech warstw: 1) nab∏onka wielorz´dowego
walcowatego urz´sionego, 2) kolagenowej b∏ony
podstawnej i 3) warstwy podÊluzowej zbudowanej
z obficie unaczynionej tkanki ∏àcznej. GruboÊç b∏ony
Êluzowej waha si´ od kilkudziesi´ciu nanometrów
do kilku milimetrów. Najcieƒsza b∏ona Êluzowa
wyst´puje w zatokach przynosowych, a najgrubsza
w rejonie dolnej i Êrodkowej ma∏˝owiny nosowej
oraz w Êrodkowej cz´Êci przegrody nosa. W cz´Êci
oddechowej jam nosa b∏ona Êluzowa przechodzi bez
wyraênej granicy w okostnà lub ochrz´stnà, dlatego
te˝ okreÊla si´ jà odpowiednio jako mucoperiosteum
lub mucoperichondrium.
B∏ona Êluzowa jam nosa odgrywa bardzo wa˝nà
rol´ jako pierwsza linia obrony przed potencjalnie
szkodliwymi czàsteczkami organicznymi i nieorga-

nicznymi zawartymi we wdychanym powietrzu.
Bakterie, wirusy, grzyby, alergeny, zanieczyszczenia
chemiczne i fizyczne osadzajà si´ na jej pokrytej
lepkim Êluzem powierzchni. Âluz ten sk∏ada si´
w 95% z wody i w 3% z mucyny (glikoproteiny kwasowe – sialomucyny i sulfomucyny oraz glikoproteiny oboj´tne – fukomucyny). Pozosta∏e 2% stanowià
inne sk∏adniki, w tym immunoglobuliny, albuminy,
enzymy, interleukiny, czynnik martwicy nowotworu i inne. Âluz pokrywajàcy drogi oddechowe
cz∏owieka ró˝ni si´ sk∏adem chemicznym w poszczególnych odcinkach, ale g∏ównym jego sk∏adnikiem zawsze pozostaje woda. Z tego powodu odpowiednie nawodnienie organizmu jest niezbywalnym
warunkiem jego prawid∏owego funkcjonowania.
GruboÊç pow∏oki Êluzowej pokrywajàcej b∏on´
Êluzowà wynosi od 0,5 do 1 mm. Zgodnie z teorià
Lucasa i Douglasa, Êluz mo˝na podzieliç na surowiczà warstw´ oko∏orz´skowà, w której poruszajà si´
rz´ski, zwanà „fazà sol”, oraz g´stà i lepkà pow∏ok´
Êluzowà przesuwanà przez rz´ski, zwanà „fazà ˝el”.
Wydzielina ta jest wytwarzana przez komórki kubkowe nab∏onka b∏ony Êluzowej oraz gruczo∏y surowicze warstwy podÊluzowej. Jej transport, zwany
transportem Êluzowo-rz´skowym, odbywa si´ dzi´ki
zsynchronizowanym ruchom rz´sek w kierunku
nozdrzy tylnych i gard∏a, gdzie Ê luz jest po∏ykany
bez Êwiadomego udzia∏u cz∏owieka.
W temperaturze ludzkiego cia∏a rz´ski poruszajà
si´ z cz´stoÊcià od 12 do 20 Hz (ciliary beat frequency
– CBF), a jego przemieszczanie odbywa si´ z pr´dkoÊcià od 3 do 25 mm na minut´. Mechanizm
zsynchronizowanego ruchu rz´sek jest bardzo czu∏y
na dzia∏anie wielu czynników. Stierna (2001) podaje, ˝e jednà z funkcji tlenku azotu, wytwarzanego
przez komórki nab∏onka zatok szcz´kowych, jest
stymulacja ruchu rz´sek. Du˝e st´˝enie tej substancji zwi´ksza cz´stoÊç ruchu rz´sek, a ma∏e koreluje
z ich dysfunkcjà. W alergicznym zapaleniu b∏ony
Êluzowej nosa obserwuje si´ zwi´kszenie st´˝enia
tlenku azotu, natomiast w przewlek∏ym zapaleniu
zatok przynosowych, czy te˝ w zespole Kartagenera
– jego zmniejszenie. Wed∏ug Proetza (1956)
przy zmniejszeniu wilgotnoÊci wzgl´dnej do 50%
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Osoby poczàtkujàce mogà wspó∏czesny zabieg
d˝alaneti wykonywaç przy u˝yciu naczynia z dziobkiem, najlepiej o prostych brzegach, nazywanego
neti-pot, czyli dzbanuszkiem neti (ryc. 1). G∏ow´
nale˝y przechyliç w bok i troch´ w dó∏, wprowadzajàc dziobek naczynia do otworu jamy nosa po∏o˝onego przy tej pozycji wy˝ej. Nast´pnie trzeba
otworzyç usta i oddychaç przez nie tak d∏ugo, a˝
woda zostanie wciàgni´ta do nosa. Woda powinna wyp∏ynàç cz´Êciowo przez drugie nozdrze, a cz´Êciowo przez usta. T´ cz´Êç mo˝na wypluç. Zabieg
powtarza si´, przechylajàc g∏ow´ na drugà stron´
i wprowadzajàc wod´ do drugiego otworu nosowego.

ruchy rz´sek ustajà po 10 minutach, a przy jej
ograniczeniu do 30% – ju˝ po 3–5 minutach. Dla
prawid∏owej pracy rz´sek nab∏onka oddechowego
optymalnà temperaturà powietrza wdychanego jest
18–37° C, a przy temperaturze 7–12° C ruch rz´sek
ustaje ca∏kowicie. UpoÊledzona w przebiegu ostrej
infekcji wirusowej funkcja rz´sek wraca do normy
po ustàpieniu ostrej fazy choroby, jeÊli proces chorobowy nie przejdzie w faz´ bakteryjnà. W trakcie ropnego zapalenia zatok przynosowych cz´stoÊç ruchu
rz´sek jest zmniejszona lub ustaje on ca∏kowicie.
Powraca po oczyszczeniu zatok przynosowych i jamy
nosowej z ropnej wydzieliny w nast´pstwie p∏ukania
tych regionów fizjologicznym roztworem chlorku
sodu (Huizing i Groot, 2003).
Na znaczenie higieny nosa dla zachowania zdrowia prawdopodobnie jako pierwsi zwrócili uwag´
jogini ju˝ oko∏o 3 tysi´cy lat temu. Wed∏ug Eliade
(1997) hathajoga przypisuje wielkie znaczenie
wst´pnym „oczyszczeniom”, do których nale˝y zabieg neti, polegajàcy na oczyszczaniu jamy nosowej
za pomocà w∏ókien wprowadzanych do nozdrzy. Natomiast kapa-labha-ti zawiera trzy warianty oczyszczania jam nosowych, w tym wciàganie wody przez
nos i wypluwanie jej ustami.
Kuvalayananda (1971) podaje, ˝e w tekstach
staro˝ytnych opisane sà trzy rodzaje zabiegów
s∏u˝àcych oczyszczeniu jamy nosowej i zwi´kszeniu
odpornoÊci b∏ony Êluzowej na dzia∏anie py∏u i
innych zanieczyszczeƒ. Nale˝à do nich: d˝ala-kapalabha-ti, neti i watakarma-kapa-labha-ti.
D˝ala-kapa-labha-ti, dziÊ nazywany d˝alaneti, to

Ryc.1. Dzbanuszek neti
W d˝ala-kapa-labha-ti i d˝alaneti stosuje si´ solanki o zmiennym st´˝eniu – od hipotonicznego
do hipertonicznego, oraz o ró˝nej temperaturze –
od goràcej do zimnej. Rozpoczyna si´ od letniego fizjologicznego roztworu chlorku sodu. Jego st´˝enie
i temperatur´ nale˝y stopniowo zwi´kszaç do osiàgni´cia roztworu hipertonicznego i goràcego, a
nast´pnie zmniejszaç do osiàgni´cia roztworu hipotonicznego i zimnego, aby z kolei przejÊç do zwyk∏ej
zimnej wody, uznawanej przez joginów za niedra˝niàcà jam nosa.
Neti (sutraneti) to uodpornianie b∏ony Êluzowej
nosa za pomocà masa˝u mechanicznego. Klasycznie
u˝ywano do tego celu taÊm bawe∏nianych o d∏ugoÊci
oko∏o 45 cm, nazywanych neti lub sutraneti. Jednà
trzecià taÊmy skr´cano i zanurzano w wosku pszczelim, a nast´pnie ch∏odzono, otrzymujàc w efekcie
elastycznà wst´g´. T´ cz´Êç wprowadzano do jednego z nozdrzy przy zrelaksowanym podniebieniu
i opuszczonej ˝uchwie. Gdy jej koniec dochodzi∏
do tylnej Êciany gard∏a otwierano usta i pociàgajàc,
palcami wyciàgano na zewnàtrz ca∏à nawoskowanà
czeÊç taÊmy przez jam´ ustnà. Drugà r´kà chwytano
wystajàcy z nosa mi´kki koniec wst´gi i przeciàgano
jà w obie strony 10–15 razy. Po zakoƒczeniu zabiegu
usuwano taÊm´ przez usta, a po wyp∏ukaniu jej
w wodzie, powtarzano zabieg po przeciwnej stronie
(ryc. 2). Neti nale˝a∏o stosowaç po d˝ala-kapa-labha-ti,
czyli po p∏ukaniu nosa.

oczyszczanie nosa za pomocà wody. Dawniej wykonywano ten zabieg wed∏ug dwóch metod:
1. Wjutkrama-kapa-labha-ti. Wody nabierano w
zag∏´bienie d∏oni i, trzymajàc jà pod górnà wargà,
zanurzano w niej nos. G∏ow´ nale˝a∏o nieco pochyliç do przodu. Podniebienie mi´kkie i ˝uchwa
by∏y opuszczone. W ten sposób zasysana woda
przep∏ywa∏a przez dolne partie jamy nosowej, a
potem przez nozdrza tylne do nosogard∏a i jamy
ustnej. Nast´pnie p∏yn ten wypluwano. Zabieg
powtarzano kolejno dwa albo trzy razy.
2. Sitkrama-kapa-labha-ti. Oczyszczanie zaczynano od wyp∏ukania jamy ustnej i gard∏a wodà raz
lub dwa razy. Nast´pnie nale˝a∏o nabraç wody
w usta, opuszczajàc podniebienie mi´kkie i ˝uchw´,
po czym „pochylajàc si´ nieco ku przodowi dmuchnàç przez nos i wessaç równoczeÊnie wod´ w g∏àb
jamy ustnej, przyciskajàc podstaw´ j´zyka do tylnej
cz´Êci podniebienia twardego, jak przy wydawaniu
dêwi´ków gard∏owych”. Woda wyp∏ywa∏a przez nos.
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dell i Fine, 1994) podkreÊlajà brak dostatecznych
podstaw naukowych do twierdzenia, ˝e nieodpowiednia wentylacja wp∏ywa na samopoczucie ludzi
pracujàcych w takich wie˝owcach. Zwracajà tak˝e
uwag´ na fakt, ˝e wp∏yw wentylacji na zdrowie cz∏owieka nie jest wyczerpujàco zbadany. Niemniej jednak objawy zwiàzane z suchoÊcià b∏ony Êluzowej
nosa, takie jak sw´dzenie i podra˝nienie oraz zasychanie wydzieliny w jamach nosa, zg∏asza tak˝e
m.in. personel pok∏adowy i pasa˝erowie linii lotniczych podczas d∏ugich rejsów. Równie˝ w tych przypadkach dolegliwoÊci ze strony jam nosa sà zapewne
zwiàzane ze sztucznym systemem wentylacji.
Obecnie p∏ukanie nosa zaleca si´ w ró˝nych
schorzeniach jamy nosowej. W alergii znaczenie
p∏ukania nosa polega na oczyszczaniu powierzchni
b∏ony Êluzowej jamy nosowej z alergenów, dzi´ki
czemu ogranicza si´ ich kontakt z b∏onà Êluzowà.
Krótszy okres stymulacji b∏ony Êluzowej alergenami
zmniejsza objawy alergicznego nie˝ytu nosa.
Oczyszczanie jam nosa pozwala na zmniejszenie
penetracji alergenu do dolnych dróg oddechowych.
Jest to efekt odwrotny do zwi´kszonej penetracji
alergenów, jakà obserwuje si´ po zastosowaniu
leków zmniejszajàcych obrz´k b∏ony Êluzowej nosa
i hamujàcych kichanie. Zjawiska te przynale˝à
do naturalnego mechanizmu obronnego dolnych
dróg oddechowych przed szkodliwymi substancjami. Wyniki badaƒ cytologicznych pacjentów
z alergià, którzy stosujà p∏ukanie nosa, potwierdzajà, ˝e zabieg ten zmniejsza objawy choroby.
Dowody jego efektywnoÊci spowodowa∏y, ˝e mi´dzynarodowe stowarzyszenie Allergy Foundation
zdecydowa∏o si´ rekomendowaç p∏ukanie nosa fizjologicznym roztworem soli jako rutynowà metod´
stosowanà w leczeniu nie˝ytów nosa.
W ostrym i przewlek∏ym zapaleniu zatok przynosowych p∏ukanie nosa stanowi wspomagajàce leczenie umo˝liwiajàce oczyszczanie jam nosa z g´stej
ropnej i Êluzowo-ropnej wydzieliny, a tak˝e nawil˝ajàce b∏on´ Êluzowà. Takie zabiegi poprawiajà dro˝noÊç nosa i u∏atwiajà oddychanie przez nos.
P∏ukanie nosa zmniejsza suchoÊç b∏ony Êluzowej
wynikajàcà z wieku, spowodowanà zamieszkiwaniem w domach zbudowanych z materia∏ów wysuszajàcych powietrze, takich jak beton i gips, lub te˝
b´dàcà nast´pstwem przebywania w pomieszczeniach o zmniejszonej wilgotnoÊci wskutek centralnego ogrzewania w zimie.
Wykazano równie˝, ˝e p∏ukanie nosa zmniejsza
dolegliwoÊci pracowników nowoczesnych biurowców, personelu pok∏adowego i pasa˝erów samolotów

Ryc. 2. Technika zabiegu sutraneti

Kapãlabhãti, czyli oczyszczanie nosa i zatok przynosowych powietrzem przy u˝yciu odpowiedniej
techniki oddychania, jogini wykonywali jako trzeci
i ostatni zabieg oczyszczania jamy nosowej.
Wspó∏czeÊnie Êrodowisko cz∏owieka ulega coraz
wi´kszemu zanieczyszczeniu, zw∏aszcza od czasu
rewolucji przemys∏owej w XIX wieku. Do atmosfery
emitowane sà niezliczone iloÊci py∏ów, dymów, spalin samochodowych i gazów, takich jak tlenki siarki,
azotu czy chlor. Ju˝ w 1895 r. w „British Medical
Journal” opisano „nos cywilizowany” jako jeden
z najbrudniejszych organów cz∏owieka. Do utrzymania higieny nosa zalecano zanurzanie twarzy
w naczyniu z czystà, zimnà lub letnià wodà i delikatne jej wciàganie, a nast´pnie wydmuchiwanie.
Od oko∏o 40 lat do szerokiej gamy problemów
cywilizacyjnych dopisano „sick building syndrome”
– zespó∏ objawów zwiàzanych z pracà w wie˝owcach
z zamkni´tymi na sta∏e oknami i sztucznym, zamkni´tym systemem wentylacji. Pracownicy tych
budynków zg∏aszajà zauwa˝alnie cz´sto takie m.in.
dolegliwoÊci, jak suchoÊç gard∏a, wodnistà wydzielin´
z nosa, sw´dzenie i podra˝nienie b∏ony Êluzowej nosa, uczucie blokady nosa i bóle g∏owy. Berardi i wsp.
(1991) podajà, ˝e czynniki etiologiczne tych dolegliwoÊci nie zosta∏y ustalone, pomimo badaƒ nad czynnikami patologicznymi, które mog∏yby odgrywaç
rol´ w takich budynkach, jak mikroorganizmy, zanieczyszczenia chemiczne czy mikroklimat. Z regu∏y
temperatura i wilgotnoÊç powietrza wewnàtrz budynków jest sta∏a i na w∏aÊciwym poziomie. Autorzy
ci wnioskujà, ˝e przyczynà dolegliwoÊci pracowników budynków sztucznie wentylowanych mo˝e byç
niedostateczna wentylacja, czyli zbyt ma∏a iloÊç powietrza wt∏aczana z zewnàtrz. Inni autorzy (Men-
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nia stosowanych zwykle leków. Badany roztwór skutecznie nawil˝a∏ atroficznà, suchà b∏on´ Êluzowà nosa,
sp∏ukiwa∏ zaschni´tà wydzielin´ oraz odegra∏ wspomagajàcà rol´ w leczeniu objawów uczuleniowych.
Holmström i wsp. (1997) przeprowadzili badania
wÊród 48 pracowników przemys∏u drzewnego.
Przed zastosowaniem izotonicznego roztworu soli
morskiej do p∏ukania nosa u wszystkich pracowników przeprowadzono badanie laryngologiczne,
ankiet´, badanie szczytowej obj´toÊci wydechowej
mierzonej przy wydechu przez nos (nasal peak
expiratory flow – NPEF) i przez usta (lung peak expiratory flow – LPEF) oraz badanie transportu Êluzowo-rz´skowego. Na podstawie kwestionariusza
objawów klinicznych u 11 (23%) osób rozpoznano
alergiczny nie˝yt b∏ony Êluzowej nosa. U 22 (46%)
pracowników stwierdzono objawy nadreaktywnoÊci
b∏ony Êluzowej nosa, zdefiniowanej jako podra˝nienie (kichanie, wodnisty wyciek, uczucie blokady
nosa) w wyniku ekspozycji na dym, zapachy, czynniki dietetyczne lub klimatyczne. Po∏owa pracowników nie zg∏asza∏a dolegliwoÊci ze strony nosa. W kolejnej cz´Êci badania przez trzy tygodnie cztery razy
dziennie badani p∏ukali jam´ nosa sterylnym izotonicznym roztworem wody morskiej.
Ocen´ stanu b∏ony Êluzowej u badanej grupy
oraz badania NPEF i LPEF przeprowadzono ponownie po trzech tygodniach stosowania p∏ukania
jamy nosowej oraz po trzech tygodniach od jego
zakoƒczenia. Wykazano zmniejszenie upoÊledzenia
dro˝noÊci nosa, sw´dzenia, kichania, sp∏ywania
wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a oraz iloÊci wydzieliny w trakcie stosowania izotonicznego roztworu soli morskiej. Transport Êluzowo-rz´skowy
uleg∏ poprawie, a w grupie z rozpoznanymi w ankiecie objawami alergicznej choroby nosa zwi´kszy∏
si´ NPEF. Pomiary LPEF nie uleg∏y zmianie w trakcie
badania. Po zakoƒczeniu badania 88% pracowników
wyrazi∏o ch´ç kontynuowania tej metody leczenia.
W tej grupie znaleêli si´ tak˝e pracownicy, którzy
pierwotnie nie zg∏aszali dolegliwoÊci ze strony nosa.
Autorzy uznali, ˝e ta grupa równie˝ mog∏a mieç
dolegliwoÊci, które co prawda nie zosta∏y wymienione w ankiecie, ale zmniejszy∏y si´ w trakcie
leczenia.
Bachmann i wsp. (1986) przeprowadzili badania
porównujàce stosowanie roztworu soli emskiej i
soli fizjologicznej. Do badaƒ zakwalifikowano
pacjentów z objawami przewlek∏ego zapalenia zatok
przynosowych trwajàcymi co najmniej od szeÊciu
miesi´cy, u których dominujàcym objawem by∏o
utrudnione oddychanie przez nos. Aby potwierdziç

oraz osób pracujàcych w zapylonym Êrodowisku,
na przyk∏ad pracowników przemys∏u drzewnego.
Od wielu lat chirurdzy operujàcy nos polecajà
p∏ukanie nosa po zabiegach w celu stworzenia korzystnych warunków do prawid∏owego przebiegu
procesu gojenia. Usuwanie w ten sposób skrzepów
krwi i zalegajàcego Êluzu ma na celu zapobieganie
infekcjom pooperacyjnym i tworzeniu si´ zrostów.
Brak dotychczas jednolitego poglàdu co do tego,
jaki powinien byç sk∏ad i st´˝enie roztworu do p∏ukania nosa. Najcz´Êciej stosuje si´ 0,9% roztwór
chlorku sodu, czyli tak zwany fizjologiczny (izotoniczny) roztwór soli, lub sól fizjologiczna. Istniejà
próby zastosowania roztworów hipertonicznych,
zawierajàcych nawet do 8% chlorku sodu. Ponadto
polecane sà roztwory soli morskiej, naturalnej solanki mineralnej wydobywanej z du˝ych g∏´bokoÊci
lub p∏yn wieloelektrolitowy. Rozwa˝a si´ wzbogacanie p∏ynów w dodatkowe substancje o dzia∏aniu
leczniczym i wspomagajàcym.
Osobnym problemem jest buforowanie p∏ynu
w celu uzyskania odpowiedniej alkalicznoÊci, czyli st´˝enia jonów wodorowych (pH). Nadal kontrowersyjnà
i cz´sto badanà kwestià pozostaje wp∏yw poszczególnych roztworów na efektywnoÊç transportu Êluzowo-rz´skowego oraz cz´stoÊç ruchów rz´sek (ciliary beat
frequency – CBF). Niestety wiele badaƒ okreÊlajàcych
skutecznoÊç p∏ukania nosa ma charakter jedynie prób
klinicznych albo przeprowadzano je bez odpowiedniej
grupy kontrolnej i na zbyt ma∏ej liczbie pacjentów.
W niewielu badaniach porównywano poszczególne
preparaty i przepisy na roztwór do p∏ukania nosa.
Wi´kszoÊç bazowa∏a na subiektywnej ocenie pacjentów, nie zawsze porównywanej z obiektywnymi
wynikami leczenia. Niemniej jednak skutecznoÊç
p∏ukania nosa pozostaje bezsporna.

Izotoniczny roztwór chlorku sodu
(sól fizjologiczna)
Izotoniczne roztwory soli morskiej
Izotoniczne solanki mineralne
Nuutinen i wsp. (1986) przeprowadzili badanie 93
pacjentów cierpiàcych na przewlek∏e alergiczne,
atroficzne lub suche zapalenie b∏ony Êluzowej nosa,
ozen´, przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych,
polipy nosa oraz pacjentów po operacjach w obr´bie
jamy nosowej. Badani stosowali roztwór soli fizjologicznej dozowany za pomocà pompki. Zmniejszenie
objawów ze strony nosa zg∏asza∏o 85 pacjentów
(91% badanych), a 22 (71%) pacjentów stosujàcych
leki przeciwalergiczne (g∏ównie sterydy donosowe)
poda∏o dodatkowo zwi´kszenie efektywnoÊci dzia∏a-
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Procentowe skrócenie czasu testu sacharynowego
to odpowiednio 17 i 2% po u˝yciu hipertonicznego i
izotonicznego roztworu soli. Autorzy doszli do wniosku, ˝e chorzy na przewlek∏e zapalenie zatok przynosowych (tak˝e po operacjach w obr´bie zatok)
powinni korzystaç z hipertonicznego roztworu soli
do p∏ukania nosa, natomiast pacjenci z innymi
schorzeniami b∏ony Êluzowej nosa mogà odnieÊç
korzyÊci, stosujàc fizjologiczny roztwór soli. Do rozwa˝enia pozostawiono kwesti´ wp∏ywu alkalicznoÊci stosowanych roztworów na transport Êluzowo-rz´skowy.
Adam i wsp., (1998) badali zastosowanie hipertonicznego roztworu soli do p∏ukania nosa u pacjentów
z objawami przezi´bienia. Celem obserwacji by∏o
okreÊlenie, czy takie leczenie zmniejszy dolegliwoÊci
lub skróci czas przebiegu zapalenia. Pacjentów podzielono na trzy grupy, w dwóch stosowano do p∏ukania nosa odpowiednio: roztwór hipertoniczny lub
izotoniczny; trzecià by∏a grupa kontrolna. Przez 7 dni,
ka˝dego dnia choroby pacjenci wype∏niali formularz
dotyczàcy objawów choroby, w którym zawarto m.in.
pytanie: „Czy czujesz si´ znów zdrowy?”. Formularz
dotyczàcy objawów ze strony nosa, takich jak obrz´k
b∏ony Êluzowej, wyciek z nosa, ból g∏owy, ka˝dy
pacjent wype∏nia∏ 3. dnia choroby i w dniu, w którym
uzna∏, ˝e powróci∏ do zdrowia. W badaniu wzi´∏y
udzia∏ 143 osoby, z których 119 ukoƒczy∏o obserwacj´. Poszczególne grupy nie ró˝ni∏y si´ pod wzgl´dem czasu trwania choroby. Dodatkowo 32% osób
stosujàcych roztwór hipertoniczny zg∏osi∏o uczucie
pieczenia po p∏ukaniu nosa, w porównaniu do 13%
osób u˝ywajàcych p∏ynu fizjologicznego. Jedynie
44% osób stosujàcych hipertoniczny roztwór soli
u˝y∏oby go ponownie. Autorzy wnioskujà, ˝e hipertoniczny roztwór soli zastosowany do p∏ukania nosa
u chorych z ostrà infekcjà górnych dróg oddechowych
nie zmniejsza objawów ze strony b∏ony Êluzowej nosa,
nie skraca czasu trwania choroby, a nawet nieco go
wyd∏u˝a.
Boek i wsp. (1999) badali in vitro wp∏yw st´˝enia
roztworów soli na cz´stoÊç ruchu rz´sek (ciliary
beat frequency – CBF). Fragmenty prawid∏owej
b∏ony Êluzowej nosa pobrano do badania podczas
operacji przysadki mózgowej z dojÊcia przez zatok´
klinowà. Po pobraniu materia∏ przep∏ukiwano
i przechowywano w roztworze Lockego-Ringera,
który nie ma wp∏ywu na CBF. Cz´stoÊç ruchu rz´sek
mierzono przy u˝yciu metody fotoelektrycznej opisanej przez Ingelsa i wsp. (1991) wyjÊciowo w roztworze Lockego-Ringera, a tak˝e w 0,9, 7,0 i 14,4%
roztworach soli. Autorzy wykazali, ˝e 0,9% (fizjolo-

wyst´powanie zmian w b∏onie Êluzowej, wykonano
u nich przeglàdowe badanie radiologiczne zatok
przynosowych. Leczenie polega∏o na stosowaniu
200 ml roztworu soli emskiej lub soli fizjologicznej
do p∏ukania nosa za pomocà irygatora dwa razy
dziennie przez siedem dni. Przeprowadzona próba
by∏a podwójnie zamaskowana. Ponadto zezwolono
chorym na dodatkowe stosowanie soli fizjologicznej
w aerozolu w zale˝noÊci od potrzeb. Pacjenci z obu
grup zg∏osili popraw´ dro˝noÊci nosa, bez statystycznie istotnej ró˝nicy pomi´dzy grupami. Pacjenci, którzy stosowali fizjologiczny roztwór soli,
cz´Êciej wymagali dodatkowych aplikacji aerozolu.
Badanie endoskopowe i kontrolne zdj´cia przeglàdowe zatok przynosowych wykaza∏y u nich popraw´
stanu b∏ony Êluzowej. Przeprowadzone testy sacharynowe wykaza∏y popraw´ sprawnoÊci transportu
Êluzowo-rz´skowego. Wyniki rynomanometrii nie
uleg∏y zmianie po zastosowanym leczeniu. Autorzy
podkreÊlali, ˝e p∏ukanie nosa zarówno roztworem
soli fizjologicznej (0,9%), jak i roztworem soli emskiej (1,1%) jest skuteczne w zachowawczym leczeniu przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych.
Taccariello i wsp. (1999) porównali stosowanie
fizjologicznego roztworu chlorku sodu z izotonicznym
roztworem soli morskiej w przewlek∏ym zapaleniu
zatok przynosowych. Wykazali, ˝e ju˝ samo p∏ukanie
nosa zmniejsza widoczne w badaniu endoskopowym
objawy zapalenia b∏ony Êluzowej nosa i zwi´ksza
jakoÊç ˝ycia osób cierpiàcych na to schorzenie. Zastosowanie soli fizjologicznej znacznie poprawi∏o stan
b∏ony Êluzowej jamy nosowej oceniany w badaniu endoskopowym, natomiast pacjenci stosujàcy roztwór
soli morskiej zg∏aszali popraw´ jakoÊci ˝ycia.

Hipertoniczne roztwory chlorku sodu
Talbot i wsp. (1997) opisali badanie klirensu Êluzowo-rz´skowego mierzonego za pomocà testu sacharynowego u 21 niepalàcych ochotników, którzy
nie przebywali w zadymionych pomieszczeniach,
nie mieli objawów alergii, nie przyjmowali leków sympatykomimetycznych, parasympatykomimetycznych i przeciwhistaminowych. Test sacharynowy powtórzono u nich po zastosowaniu 0,9% lub
3% roztworu soli (oba roztwory by∏y buforowane
do pH 7,6), a nast´pnie procedur´ powtórzono jeszcze
raz – innego dnia, z alternatywnym roztworem. DoÊwiadczenie wykaza∏o, ˝e u 15 (71%) badanych czas
testu sacharynowego uleg∏ skróceniu po zastosowaniu hipertonicznego (3%) roztworu soli, natomiast
zastosowanie roztworu izotonicznego (0,9%) poprawi∏o sprawnoÊç transportu tylko u 10 (48%) osób.
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przeprowadzili badania w grupie 150 pacjentów
z objawami przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych. Ka˝dy uczestnik tej obserwacji stosowa∏ 2,7%
roztwór soli, przygotowywany przez siebie w domu
z wody i gotowego pakietu z solà do rozpuszczenia.
W grupie pierwszej roztwór by∏ aplikowany za
pomocà strzykawki, w grupie drugiej przy u˝yciu
naczynia do p∏ukania nosa. Grupa trzecia stosowa∏a
refleksoterapi´ – masa˝ w formie ucisku wskazanych punktów na powierzchni d∏oniowej palców ràk
i powierzchni podeszwowej palców nóg. We wszystkich grupach obserwowano ponad 70-procentowà
popraw´ jako zmniejszenie nasilenia objawów wymienionych w ankiecie wype∏nianej przez uczestników badania. Lepsze wyniki uzyskano u m´˝czyzn
(84%) ni˝ u kobiet (68%). Nieco gorsze wyniki uzyskano u palaczy (58%) w stosunku do osób niepalàcych (76%). Autorzy sugerujà, ˝e równie dobry efekt
masa˝u jak efekt p∏ukania nosa nie wyklucza
skutecznoÊci hipertonicznego roztworu soli w
przewlek∏ym zapaleniu zatok przynosowych. Refleksoterapia jest rozpowszechniona w Stanach
Zjednoczonych od lat 30. XX wieku, jej mechanizm
dzia∏ania nie jest znany, a skutecznoÊç nigdy wczeÊniej nie by∏a badana. Wyniki opisanego badania
mogà wskazywaç na z∏o˝ony mechanizm powstawania dolegliwoÊci w przewlek∏ym zapaleniu zatok
przynosowych, w którym mogà odgrywaç rol´ takie
czynniki jak stres.
Rabago i wsp. (2002) badali wp∏yw p∏ukania
nosa hipertonicznym roztworem soli na jakoÊç ˝ycia,
wyst´powanie objawów przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych i iloÊç zu˝ywanych z powodu
tej choroby leków. Badanie trwa∏o 6 miesi´cy. Jego
uczestnicy zg∏aszali zmniejszenie liczby d∏u˝szych
ni˝ dwutygodniowe zaostrzeƒ przewlek∏ego zapalenia zatok przynosowych, przebiegajàcych z zatokowymi bólami g∏owy, uciskiem okolicy czo∏owej
i blokadà nosa. Stosowali mniej antybiotyków i aerozoli donosowych. A˝ 91% badanych zg∏asza∏o
ogólnà popraw´ jakoÊci ˝ycia, natomiast nikt nie
zg∏osi∏ jej pogorszenia. Objawy uboczne by∏y niewielkie i rzadkie. Pacjenci byli zadowoleni zarówno
z metody, jak i efektów leczenia.
Zastosowanie hipertonicznego roztworu soli do
p∏ukania nosa w przebiegu alergii sezonowej badali
u dzieci Garavello i wsp. (2003). Grupa 10 dzieci stosowa∏a p∏ukanie nosa przez 5 tygodni. Oprócz wyst´powania objawów alergii, takich jak Êwiàd nosa, wodnisty wyciek z nosa, blokada nosa i kichanie, oceniano
tak˝e iloÊç zu˝ytych leków przeciwhistaminowych.
Od 3. tygodnia leczenia u dzieci stosujàcych hiperto-

giczny) roztwór soli i 14,4% roztwór soli nieodwracalnie hamujà ruch rz´sek. Z tego wynika, ˝e fizjologiczny roztwór soli nie powinien byç stosowany ani
do badaƒ nad transportem Êluzowo-rz´skowym w
grupie kontrolnej, nawet jako rozpuszczalnik, ani
jako preparat do p∏ukania nosa. Roztwór 7% soli powodowa∏ odwracalne zahamowanie ruchu rz´sek,
dlatego te˝ jako jedyny zosta∏ zarekomendowany dla
chorych na astm´ i mukowiscydoz´. Rozbie˝noÊç
mi´dzy wynikami tego badania a pozytywnymi
efektami stosowania soli fizjologicznej we wczeÊniejszych badaniach u chorych z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych i innymi chorobami
b∏ony Êluzowej nosa wynika prawdopodobnie raczej
z korzystnego wp∏ywu oczyszczania w procesie
p∏ukania jamy nosowej ze skrzepów i zalegajàcej
wydzieliny, ni˝ z ochronnego wp∏ywu soli fizjologicznej na transport Êluzowo-rz´skowy. Doniesienie
Boeka nie znajduje bezpoÊredniego potwierdzenia
w innych badaniach, aczkolwiek przytoczone wy˝ej
badania Adama i wsp. (1998) potwierdzajà jego
wyniki: niewielkie wyd∏u˝enie czasu trwania ostrej
infekcji nosa i zatok przynosowych w stosunku
do grupy kontrolnej po zastosowaniu zarówno roztworu hipertonicznego, jak i izotonicznego.
W badaniu przeprowadzonym przez Tamooka
i wsp. (2000) pacjenci stosowali roztwór sporzàdzany
w warunkach domowych wed∏ug nast´pujàcej
recepty: 250 ml wody kranowej zmieszanej z solà
sto∏owà w iloÊci oko∏o po∏owy ∏y˝eczki do herbaty.
Temperatur´ wody, iloÊç dodawanej soli (!) oraz ciÊnienie podawania ka˝dy pacjent regulowa∏ indywidualnie, zale˝nie od w∏asnej wygody i komfortu. Hipertoniczny roztwór stosowano dwa razy dziennie
przez 3–6 tygodni. Z grupy 211 pacjentów, 114 nie
zg∏osi∏o si´ na wizyt´ kontrolnà i z tego powodu
nawiàzano z nimi kontakt telefoniczny. Autorzy zanotowali korzystny wp∏yw takiego leczenia u 76%
pacjentów. Polega∏ on na zmniejszeniu nasilenia 23
spoÊród 30 badanych objawów, do których nale˝a∏y:
przekrwienie b∏ony Êluzowej nosa, iloÊç wydzieliny
z nosa, iloÊç wydzieliny sp∏ywajàcej po tylnej Êcianie
gard∏a, uczucie ograniczenia dro˝noÊci nosa, Êwiàd
nosa i oczu, cz´stoÊç bólów g∏owy i twarzy, zaburzenia w´chu, kaszel, zaburzenia snu i ogólny stres.
Stwierdzane objawy niepo˝àdane to: podra˝nienie
nosa, uczucie dyskomfortu i ból podczas aplikacji,
otalgia oraz gromadzenie si´ roztworu w zatokach
przynosowych, wymagajàce w konsekwencji drena˝u.
Interesujàcych spostrze˝eƒ dotyczàcych p∏ukania nosa z u˝yciem hipertonicznego roztworu soli
dostarcza praca Heatleya i wsp. (2001). Autorzy
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w przebiegu mukowiscydozy oraz dodatkowo, raz
dziennie, z tobramycynà w celu zahamowania
wzrostu bakterii z rodzaju Pseudomonas (Davidson
i wsp. 1995).
Unal i wsp. (2001) przeprowadzili badanie porównujàce wp∏yw p∏ukania nosa 0,9% roztworem chlorku
sodu i roztworem Ringer-Lactate, tak˝e w fizjologicznym st´˝eniu, u pacjentów ze skrzywieniem przegrody nosa zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego.
Roztwory stosowano za pomocà atomizera cztery razy dziennie przez 3 tygodnie. Transport Êluzowo-rz´skowy oceniano za pomocà testu sacharynowego
przed i po septoplastyce. Po leczeniu operacyjnym
transport Êluzowo-rz´skowy uleg∏ poprawie w grupie
stosujàcej roztwór Ringer-Lactate, inaczej ni˝ u osób
stosujàcych sól fizjologicznà.
Rola stosowania do p∏ukania nosa roztworów z dodatkiem leków przciwgrzybiczych nie jest do dzisiaj
odpowiednio poznana. Dwa najwa˝niejsze badania
przeprowadzone przez Ponikaua i wsp. (2002) oraz
Ricchetti i wsp. (2002), dotyczàce stosowania amfoterycyny B do p∏ukania nosa, donoszà o skutecznoÊci,
ale zosta∏y przeprowadzone bez odpowiedniej grupy
kontrolnej. Kuhn i Swain (2003) przypominajà twierdzenie farmaceutów, ˝e amfoterycyna B w roztworze
soli ma niestabilnà struktur´.
Przes∏ankà do stosowania roztworu soli morskiej
wzbogacanego jonami miedzi do p∏ukania nosa
(na przyk∏ad Sterimar Cu) sà obserwacje zaburzeƒ
odpornoÊci stwierdzane u chorych z niedoborem
miedzi. Percival (1998) podaje, ˝e niedostateczne
st´˝enie miedzi powoduje niedobory st´˝enia interleukiny 2, co wià˝e si´ ze zmniejszonà zdolnoÊcià
do proliferacji limfocytów T. Przy znacznych niedoborach miedzi liczba limfocytów oboj´tnych maleje,
a ich zdolnoÊç do wytwarzania nadtlenków i zabijania sfagocytowanych mikroorganizmów jest
upoÊledzona.

niczny roztwór soli zaobserwowano zmniejszenie objawów alergii sezonowej i zmniejszenie zu˝ycia leków
przeciwhistaminowych.
Shoseyov i wsp. (1998) porównywali wp∏yw fizjologicznego roztworu soli (0,9% NaCl) i hipertonicznego roztworu soli (3,5% NaCl), stosowanych w postaci
kropli donosowych u dzieci z przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych. W badaniu wzi´∏o udzia∏
34 dzieci w wieku od 4 do 16 lat; 30 z nich ukoƒczy∏o
badanie. Czworo dzieci (w tym troje stosujàcych roztwór hipertoniczny) przerwa∏o badanie ze wzgl´du
na z∏à tolerancj´ kropli – uczucie pieczenia i sw´dzenia b∏ony Êluzowej nosa po zastosowaniu p∏ynu.
W badaniu oceniano zmiany w b∏onie Êluzowej zatok
szcz´kowych na podstawie wyników przeglàdowego
badania radiologicznego wykonanego na poczàtku
i po 4 tygodniach leczenia. Oceny klinicznej dokonywano na poczàtku leczenia, a nast´pnie raz w tygodniu w trakcie 4-tygodniowego leczenia i 4 tygodnie
po leczeniu. Badanie wykaza∏o, ˝e roztwory soli w
obu st´˝eniach wp∏yn´∏y pozytywnie na zmniejszenie
iloÊci wydzieliny wytwarzanej w nosie i zmniejszy∏y
sp∏ywanie wydzieliny po tylnej Êcianie gard∏a. U dzieci z grupy stosujàcej roztwór hipertoniczny dodatkowo zaobserwowano zmniejszenie nasilenia kaszlu
i zmniejszenie zmian zapalnych w b∏onie Êluzowej
zatok szcz´kowych. Krople hipertoniczne by∏y gorzej
tolerowane ni˝ krople izotoniczne, ale po pierwszych
4 dniach objawy pieczenia i sw´dzenia w jamach
nosa ust´powa∏y i oba roztwory by∏y przez dzieci
zaakceptowane.

Wzbogacane roztwory do p∏ukania nosa
Middleton i wsp. (1993) badali klirens rz´skowy
za pomocà testu sacharynowego w grupie 12 chorych na mukowiscydoz´ i w 12-osobowej grupie
kontrolnej przed i po zastosowaniu w nebulizacji
soli fizjologicznej albo roztworu amiloridu (leku
o udowodnionym wp∏ywie na p∏ucny klirens Êluzowo-rz´skowy). Przeprowadzona próba by∏a podwójnie zamaskowana. Celem badania by∏o okreÊlenie, czy zastosowany powierzchniowo amilorid ma
wp∏yw na klirens rz´skowy. W badaniu nie wykazano wp∏ywu tego preparatu na transport Êluzowo-rz´skowy, natomiast udowodniono, ˝e roztwór
soli podany w nebulizacji znaczàco poprawia klirens
rz´skowy zarówno u osób zdrowych, jak i chorych.
W Nasal Dysfunction Clinic Uniwersytetu Kalifornijskiego roztwór hipotoniczny soli stosowany
do p∏ukania nosa zaleca si´ rutynowo i obowiàzkowo
po operacji zatok przynosowych u pacjentów z
przewlek∏ym zapaleniem zatok przynosowych

Buforowanie roztworów do p∏ukania nosa
Wp∏yw st´˝enia jonów wodorowych na ruchy rz´sek
i transport Êluzowo-rz´skowy jest problemem nadal
dyskutowanym. Van de Donk i wsp. (1980) udowodnili, ˝e rz´ski zarodków kurzych i nab∏onka tchawicy
szczura poruszajà si´ prawid∏owo w pH pomi´dzy
7,0 a 10,0. Clary-Meinesz i wsp. (1998) wykazali, ˝e
pH od 3,5 do 10,5 nie powoduje nieodwracalnych
zaburzeƒ w ruchu rz´sek nab∏onka oddechowego
cz∏owieka. Autorzy ci sugerujà, ˝e dla prawid∏owej
cz´stoÊci ruchu rz´sek korzystne jest pH zasadowe.
To doniesienie potwierdza badania przeprowadzone
przez Luk i Dulfano (1983), w których stwierdzono,
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˝e optymalne dla ruchu rz´sek jest pH pomi´dzy 7,0
a 7,9. Tak˝e Homer i wsp. (1999) badali wp∏yw
st´˝enia jonów wodorowych w hipertonicznym roztworze soli do p∏ukania nosa na cz´stoÊç ruchu
rz´sek. Autorzy nie stwierdzili ró˝nicy w transporcie
Êluzowo-rz´skowym, stosujàc roztwór niebuforowany i buforowany do pH 8,0. Talbot i wsp. (1997)
uwa˝ajà, ˝e optymalne pH p∏ynu do p∏ukania nosa
dla ruchu rz´sek wynosi 7,6. Prawdopodobnie zasadowy odczyn p∏ynu do p∏ukania nosa wp∏ywa
na utrzymanie odpowiedniej gruboÊci „fazy sol”
Êluzu pokrywajàcego b∏on´ Êluzowà nosa.

SterylnoÊç p∏ynu do p∏ukania nosa
Wi´kszoÊç autorów zaleca do p∏ukania nosa p∏yny sterylne. Niemniej jednak, jak wynika z doÊwiadczeƒ
joginów, sterylnoÊç nie jest warunkiem koniecznym.
Niektórzy autorzy podajà, ˝e w grupie chorych stosujàcych do p∏ukania nosa wod´ kranowà zanotowali
przypadki ostrego zapalenia ucha Êrodkowego. Nie
bez znaczenia jest natomiast odpowiedzialnoÊç
prawna lekarza zalecajàcego stosowanie niesterylnego roztworu. Bezpieczniej jest stosowaç gotowe
preparaty do p∏ukania nosa, a jedynie w wyjàtkowych
przypadkach u˝ywaç przegotowanej wody do przygotowywania roztworu w domu.

Metody p∏ukania nosa
Poza opisanym powy˝ej sk∏adem p∏ynu do p∏ukania
nosa, istotny mo˝e byç równie˝ sam sposób p∏ukania.
Podstawowà metodà jest wciàganie do nosa p∏ynu
nalanego na d∏oƒ (p∏ukanie za pomocà podciÊnienia),
a tak˝e p∏ukanie z zastosowaniem aerozoli (metody
nadciÊnieniowe). Osobnà metod´ stanowi pos∏ugiwanie si´ nebulizatorami. Wcià˝ stosuje si´ tak zwane
neti pot, czyli specjalne naczynia wykorzystywane
od tysi´cy lat przez joginów, dost´pne na przyk∏ad
w Stanach Zjednoczonych w sprzeda˝y wysy∏kowej.
Badacze Olson i wsp. (2002) podajà, ˝e istotà
wszelkich metod p∏ukania nosa jest konieczny kontakt roztworu soli z b∏onà Êluzowà nosa i zatok
przynosowych. Autorzy przeprowadzili badanie porównawcze oczyszczania jamy nosowej za pomocà
irygacji z podciÊnieniem, irygacji z nadciÊnieniem
oraz nebulizacji. Stopieƒ penetracji do zatok przynosowych p∏ynu zawierajàcego kontrast by∏ nast´pnie oceniany w tomografii komputerowej.
W badaniu wzi´∏o udzia∏ 8 m∏odych i zdrowych
ochotników. Badani w odst´pach jednodniowych
kolejno oczyszczali nos przy u˝yciu wymienionych
metod, a nast´pnie niezw∏ocznie wykonywano im
badania komputerowe tak oczyszczanych zatok.

Okaza∏o si´, ˝e bez wzgl´du na zastosowanà metod´ zatoki klinowe i czo∏owe s∏abo poddawa∏y si´
irygacji. Metody ciÊnieniowe okaza∏y si´ bardziej
skuteczne w oczyszczaniu obu zatok szcz´kowych
i sitowych. P∏ukanie z zastosowaniem podciÊnienia
oczyszcza∏o zawsze tylko jednà zatok´ szcz´kowà –
prawdopodobnie t´, w której powsta∏o wi´ksze
podciÊnienie. Nebulizator okaza∏ si´ znaczàco mniej
skuteczny w odniesieniu do wszystkich zatok ni˝
pozosta∏e dwie metody.

DoÊwiadczenia w∏asne
P∏ukanie nosa solà fizjologicznà zalecamy naszym
pacjentom ju˝ od ponad 10 lat. Ze wzgl´du na koniecznoÊç zachowania sterylnoÊci przepisujemy
wy∏àcznie roztwory przygotowane fabrycznie. Opcjà
najtaƒszà jest stosowanie 0,9% roztworu NaCl
do wlewów do˝ylnych w opakowaniu 500 ml, które
powinno wystarczaç na 5–6 dni. Pacjentom bardziej
zamo˝nym polecamy wygodniejsze w u˝yciu aerozole, na przyk∏ad Stérimar. Jedynie w przypadkach
zaostrzeƒ stanów zapalnych bàdê nadka˝eƒ dopuszczamy mo˝liwoÊç dodania sody oczyszczonej do
roztworu soli fizjologicznej (w proporcjach 1/2 ∏y˝eczki sody oczyszczonej na 0,5 litra 0,9% roztworu
chlorku sodu). P∏yn do p∏ukania powinien byç wciàgany do nosa z d∏oni; aerozole stosuje si´ zgodnie
z instrukcjà za pomocà aplikatora. Prawid∏owo p∏yn
powinien przep∏ynàç przez nozdrza tylne do gard∏a.
Dla wielu osób p∏ukanie nosa sta∏o si´ takim
samym zabiegiem higienicznym jak mycie z´bów.
Zawsze zwracamy uwag´, aby nie wykonywaç p∏ukania nosa fizjologicznym roztworem soli cz´Êciej
ni˝ 2–3 razy dziennie, a w przypadku preparatów
gotowych – stosowaç je zgodnie z zaleceniami producenta (na przyk∏ad zaleca si´ 6 aplikacji dziennie
Stérimaru). Jest to wa˝ne, poniewa˝ niekiedy pacjenci zu˝ywajà nawet 0,5 litra roztworu soli
dziennie, co w efekcie mo˝e powodowaç wysuszanie
b∏ony Êluzowej.
Nie przeprowadzaliÊmy w∏asnych badaƒ dotyczàcych skutecznoÊci p∏ukania nosa polecanym
przez nas sposobem, niemniej jednak mo˝emy
stwierdziç, i˝ bardzo wielu naszych chorych podawa∏o zmniejszenie dolegliwoÊci ze strony jamy
nosowej podczas jego stosowania. KoniecznoÊç p∏ukania nosa po endoskopowych czynnoÊciowych operacjach zatok przynosowych nie podlega dyskusji.
Pomini´cie tych zabiegów w post´powaniu pooperacyjnym zwi´ksza ryzyko infekcji i powstawania
zrostów b∏ony Êluzowej, a to nierzadko zmniejsza
skutecznoÊç operacji.
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Warto zwróciç uwag´, ˝e p∏ukanie nosa oprócz
w∏aÊciwoÊci higienicznych czy leczniczych ma jeszcze jeden, bardzo wa˝ny aspekt, a mianowicie pozwala na zachowanie fizjologicznego sposobu oczyszczania nosa. Kulturowo nauczeni jesteÊmy od dzieciƒstwa oczyszczaç nos, wydmuchujàc wydzieliny,
zwykle w chusteczk´. Sposób ten, mimo ˝e ca∏kowi-

cie niezgodny z fizjologià nosa, jest uznawany za kulturalny i przekazywany z pokolenia na pokolenie.
Mechanizm transportu Êluzowo-rz´skowego przemieszcza wydzieliny w stron´ nosogard∏a. Wciàgajàc do jam nosowych roztwór podczas p∏ukania nosa,
przywracamy fizjologiczny kierunek przemieszczania Êluzu. ●
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