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Straipsnyje pristatomas natūralus vietinio poveikio preparatas FaringoSpray, kurio sudėtyje yra medektų ir šaltalankių
aliejų. Aptariamas šio preparato veiksmingumas malšinant ryklės skausmą. Straipsnyje pristatomas LSMU MA ANG
ligų klinikoje atliktas atsitiktinių imčių dvigubai aklas placebu kontroliuojamas tyrimas, kuriame įrodomas vietinio
purškalo veiksmingumas slopinant ryklės skausmą ir mažinant diskomfortą po ryklės operacijų.

FaringoSpray – tai natūralus vietinio poveikio
preparatas, skirtas burnos ertmės ir ryklės glei
vinei gydyti. Į jo pagrindinę sudėtį įeina medet
kų ir šaltalankių aliejų, todėl purškalas pasižy
mi antiseptiniu (antivirusiniu, antibakteriniu),
uždegimą slopinančiu bei ląstelių regeneraciją
skatinančiu poveikiu. Medetkų aliejus dėl jame
esančių flavanoidų, polisacharidų, karotinoi
dų ir eterinių aliejų pasižymi antiseptinėmis
ir uždegimą slopinančiomis savybėmis [1, 2].
Šaltalankių aliejaus sudėtyje yra oleino, stea
rino, linolino, palmino ir kitų rūgščių, gliceridų,
nemažai riebaluose tirpių vitaminų, jame gausu
ir tokoferolių, fosfolipidų, cholino, betaino. Dėl
išvardytų veikliųjų medžiagų poveikio šaltalan
kių aliejus greitina epitelizaciją, padeda rege
neruoti audiniams pažeistos odos ir gleivinės
vietose, t. y. greitina žaizdų gijimą, pasižymi
uždegimą ir skausmą slopinančiu, antioksidaci
niu poveikiu, taip pat stimuliuoja imunitetą [1,
2]. Šio preparato vaistinės medžiagos sustiprina
viena kitos uždegimą veikiančias ir antimikro
bines savybes, dėl to efektyviau slopinamas
uždegimas, malšinamas skausmas; aliejinė pre
parato forma užtikrina ilgą veikliųjų medžiagų
veikimą gleivinėje. Taigi FaringoSpray veikia
trejopai: mažina uždegimą, malšina skausmą
bei skatina gleivinės regeneraciją.
FaringoSpray purškalas gali būti skiriamas
ūminei viršutinių kvėpavimo takų infekcijai
gydyti bei pooperaciniam ryklės skausmui ir
diskomfortui malšinti po įvairių ryklės ope
racijų.
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Pooperacinis ryklės skausmas

Ryklės operacijos – vienos dažniausiai atlie
kamų operacijų otorinolaringologų praktikoje.
Svarbiausios šių operacijų indikacijos yra lėtinis
gomurio tonzilų uždegimas bei obstrukcinės
miego apnėjos sindromas. Pagrindinė proble
ma po ryklės operacijų – skausmas, sąlygoja
mas nervų galūnėlių sudirginimo, uždegimo
ir ryklės raumenų spazmų [3]. Po operacijos
smarkiai skauda ryklę, dažna otalgija, sunku iš
sižioti, skauda ryjant, dėl to sutrinka paciento
įprastinis maitinimasis, nukenčia gyvenimo
kokybė. Šie nusiskundimai tęsiasi tol, kol po
operacinės žaizdos pasidengia regeneravusia
gleivine. Pacientas ilgai gali būti nedarbingas
[3]. Pooperacinį skausmą būtina sumažinti ne
tik tam, kad pacientui būtų lengviau, bet ir dėl
didėjančios dehidratacijos, infekcijos bei ant
rinio kraujavimo rizikos. Adekvati hidratacija
(užtikrinant fiziologinį žmogaus skysčių poreikį
per parą) ir analgezija pirmą pooperacinę savai
tę yra esminiai veiksniai, mažinantys antrinio
pooperacinio kraujavimo pavojų [4]. Tyrimų
duomenimis, veiksmingiausi sisteminiai vaistai
skausmui slopinti po tonzilektomijos yra ne
steroidiniai vaistai nuo uždegimo diklofenakas,
ibuprofenas ir COX-2 receptorių inhibitorius
celekoksibas [5]. Įrodyta, kad šie vaistai nesu
kelia antrinio kraujavimo [6].
Be geriamųjų skausmą ir uždegimą mal
šinančių vaistų, galima saugiai vartoti ryklės
gleivinę vietiškai veikiančius preparatus, pa
vyzdžiui, FaringoSpray.
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FaringoSpray veiksmingumas malšinant
pooperacinį ryklės skausmą
LSMU MA ANG ligų klinikoje atlikto
tyrimo pristatymas
LSMU MA ANG ligų klinikoje 2009–2010 m.
atliktas atsitiktinių imčių dvigubai aklas pla
cebu kontroliuojamas tyrimas, kuriuo siekta
nustatyti, ar purškalas FaringoSpray yra veiks
mingas slopinant pooperacinį ryklės skausmą
ir mažinant ryklės diskomfortą.
Klinikinėje studijoje dalyvavo 45 suaugę pa
cientai nuo 18 iki 69 m. amžiaus (vidurkis 36,7 ±
13,2 m.), kuriems buvo atliktos ryklės operacijos
(tonzilektomija, uvulopalatoplastika, uvulopalato
faringoplastika kartu su tonzilektomija). Atsitikti
ne tvarka pacientams buvo skiriamas arba tikrasis
preparatas – FaringoSpray purškalas, arba placebas
– fiziologinis, tokios pačios spalvos kaip vaistas, tir
palas, tokiame pačiame buteliuke. Pacientai, kurie
vartojo ryklės purškalą, sudarė FaringoSpray grupę
(23 pacientai), pacientai, kurie vartojo placebą, pla
cebo grupę (22 pacientai). Pacientų grupės nesi
skyrė pagal amžių, lytį, atliktas operacijas, sulašintų
skysčių kiekį. Visiems pacientams po operacijos
skirti vienos rūšies sisteminiai analgetikai. Opera
cijos dieną, 1-ą, 2-ą, 3-ią, 5-ą ir 7-ą dienomis po
operacijos pacientai pildė nusiskundimų dienyną,
kuriame 100 mm vaizdo atitikmens skalėje (VAS)
(1 mm = 1 balas; 0 – simptomo nėra; 100 – simp
tomas labai stiprus) buvo vertinami tokie simp
tomai: ryklės, ausų skausmas, pasunkėjęs maisto,
skysčių, tablečių rijimas ir išsižiojimas (trismus),
taip pat bendroji savijauta bei išvardytų simpto
mų poveikis socialiniam aktyvumui ir darbingu
mui. Dienynuose abiejų grupių pacientai žymėjo
suvartotų analgetikų kiekį per parą, temperatūrą,
registravo nepageidaujamą purškalų poveikį. Ana
lizuojant gydytojų įrašus pacientų ligos istorijose,
buvo įvertintas abiejų grupių pacientų operacijos
metu ir po operacijos skirtas skysčių kiekis, suvar
totų kiekis analgetikų, temperatūra ir kraujavimo
požymiai ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu.
Tyrimas patvirtintas KMU etikos komisijos.
Statistinė duomenų analizė atlikta SPSS
(11 versija) paketu. Hipotezės apie normaliai
pasiskirsčiusių kiekybinių parametrų vidur
kių skirtumus tarp grupių tikrintos Stjudento
t kriterijumi, nenormaliai pasiskirsčiusių ir
ranginių kintamųjų – neparametriniu ManoVitnio-Vilkoksono kriterijumi, požymių tarpu
savio priklausomybė – chi kvadrato kriterijumi,
simptomų sunkumo kitimas – poriniu Stjuden
to kriterijumi. Skirtumas laikytas statistiškai
reikšmingu, kai p < 0,05.
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Tyrimo rezultatai. Ankstyvuoju pooperaci
niu laikotarpiu abiejų grupių pacientus stipriau
siai vargino ryklės skausmas, pasunkėjęs maisto,
skysčių, tablečių rijimas ir pasunkėjęs išsižioji
mas. Reikšmingi skirtumai tarp grupių rodme
nų nustatyti nuo antros pooperacinės dienos.
Tuo laikotarpiu pacientus, vietiškai vartojusius
FaringoSpray purškalą, reikšmingai mažiau, nei
pacientus, vartojusius placebą, vargino pasunkė
jęs išsižiojimas (p < 0,05; 1 pav.). Nuo trečios po
operacinės dienos FaringoSpray grupės pacientus
reikšmingai mažiau vargino ne tik pasunkėjęs iš
sižiojimas, bet ir disfagija, jiems mažiau skaudėjo
ryklę (p < 0,05; 2 pav.). Septintą parą po opera
cijos analizuotų simptomų intensyvumas ženkliai
sumažėjo visiems pacientams (p < 0,05).
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FaringoSpray purškalu gydytiems pacientams,
kuriems buvo operuotas minkštasis gomurys,
nustatyta daugiau reikšmingų skirtumų, paly
ginti su placebu, nei pacientams, kuriems buvo
operuotos tik gomurio tonzilės. Nė vienas
pacientas, pooperaciniu laikotarpiu vartojęs
FaringoSpray, nenurodė papildomų simptomų
ar nepageidaujamo purškalo poveikio. Grės
mingų kraujavimo atvejų nebuvo registuota nė
vienoje grupėje.
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Ankstyvuoju pooperaciniu laikotarpiu
FaringoSpray grupės pacientų bendroji savijau
ta buvo geresnė, o simptomų įtaka socialiniam
aktyvumui ir darbingumui buvo mažesnė nei
vartojant placebą, tačiau reikšmingų skirtumų
tarp grupių rodmenų nenustatyta.
Tyrimas parodė, kad geriamųjų analgetikų
poreikis vartojant FaringoSpray buvo mažes
nis (3 pav.). Šiems pacientams reikėjo mažes
nių analgetiko dozių (vidutiniškai 1 tabletė per
parą) nei placebo grupės asmenims (vidutiniš
kai 2 tabletės per parą; p < 0,05).
Lyginamoji pooperacinio ryklės diskomforto
atsižvelgiant į operacijų tipus analizė rodo, kad

Išvados

  Natūralus vietinio poveikio purškalas
FaringoSpray, į kurio sudėtį įeina medetkų
ir šaltalankių aliejų, yra veiksmingas slo
pinant pooperacinį pirmos savaitės ryklės
skausmą ir mažinant ryklės diskomfortą.
  Pacientams, po ryklės operacijų vartoju
siems FaringoSpray purškalą, ryklės skaus
mas, disfagija ir pasunkėjęs išsižiojimas,
vertinant vaizdo atitikmens skale, buvo
reikšmingai mažiau ženklūs, nei pacien
tams pooperaciniu laikotarpiu vartojusiems
placebą. Be to, pacientams, vartojantiems
šį purškalą, sumažėja sisteminių analgetikų
poreikis.
  Purškalą FaringoSpray vartoti yra saugu.
Nepageidaujamų reiškinių nepasitaikė.
  Remiantis klinikinio tyrimo rezultatais,
purškalas FaringoSpray gali būti naudingas
ir rekomenduotinas pirmąją savaitę po ry
klės operacijų, ypač jeigu kartu operuojamas
minkštasis gomurys.
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