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a b s t r a c t

Due to rhinosinusitis symptoms severity and relatively high treatment resistance, exci-

pients, supplementing basic pharmacological and surgical treatment, have played

a significant role in the recent years. Phytotherapy is one of the most dynamically deve-

loping studies which focuses on implementing natural active substances into the treat-

ment. 2012 EPOS Report pinpoints the benefits of using substances of natural origin in

patients with acute rhinosinusitis. Sinupret drug has been proven effective in clinical

trials, as a drug for both acute and chronic rhinosinusitis, in children and adults. Sinu-

pret is a multidirectional drug, which significantly alleviates the symptoms of rhinosinu-

sitis.
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Wstęp

Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (rhino-
sinusitis) jest stanem zapalnym błony śluzowej wyściełającej
nos i zatoki przynosowe, powstającym w wyniku zaburzeń
ich drenażu i wentylacji, rozwijającym się w następstwie
zakażenia, alergii lub odmienności anatomicznych w obrębie
bocznej ściany jamy nosowej. Klinicznie rhinosinusitis rozpo-
znajemy, gdy występują dwa objawy główne: upośledzenie
drożności nosa z współwystępującym wyciekiem wydzieliny
z nosa bądź jej spływaniem po tylnej ścianie gardła. Do
objawów często towarzyszących rhinosinusitis należy ból lub
rozpieranie w obrębie twarzy, a także wyraźne osłabienie
węchu. U dzieci rhinosinusitis dodatkowo towarzyszy upor-
czywy kaszel [1]. W badaniu chorego z zastosowaniem endo-
skopu stwierdza się najczęściej obrzęk błony śluzowej oraz
obecność śluzowo-ropnej wydzieliny w obrębie środkowego
przewodu nosowego. Badaniem obrazowym stosowanym
z wyboru w diagnostyce zapalenia zatok przynosowych jest
tomografia komputerowa. Głównym wykładnikiem pozwala-
jącym na potwierdzenie zapalenia błony śluzowej nosa
i zatok przynosowych w tym badaniu są zmiany strukturalne
w obrębie kompleksu ujściowo-przewodowego [2].

Ze względu na czas, utrzymywanie się objawów rhinosinu-
sitis dzielimy na postać ostrą, gdy objawy całkowicie ustępują
przed upływem 12 tygodni, oraz przewlekłą, w sytuacji kiedy
objawy pomimo leczenia utrzymują się powyżej 12 tygodni.

Ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok (Acute
rhinosinusitis; ARS) jest częstą jednostką chorobową dotyka-
jącą 6–15% populacji. Do rozwoju ARS najczęściej dochodzi
w wyniku infekcji wirusowej (głównie przez rhinovirus) lub
wtórnego nadkażenia bakteryjnego (S. pneumoniae, Haemophi-
lus influenza, Moraxella catarrhalis). Współistniejące alergie
oraz ekspozycja na dym tytoniowy stanowią dodatkowe
czynniki predysponujące do rozwoju ARS poprzez upośle-
dzenie ruchomości rzęsek. Według raportu EPOS 2012,
w większości przypadków leczenie ostrego zapalenia zatok
nie wymaga rutynowego stosowania antybiotykoterapii, któ-
rej wdrożenie powinno być związane wyłącznie ze ściśle
określonymi przypadkami zakażeń bakteryjnych. Leczenie
powinno opierać się głównie na zastosowaniu sterydów
podawanych donosowo oraz preparatów obkurczających
błonę śluzową nosa i zatok przynosowych umożliwiających
prawidłową wentylację zatok.

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przy-
nosowych z polipami lub bez polipów (CRSwP, CRSsNP)
dotyka 5–15% populacji, podczas kiedy zaledwie 2–4% z nich
zostaje prawidłowo rozpoznanych.

Do rozwoju przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa
i zatok dochodzi najczęściej w wyniku nieprawidłowo leczo-
nego ARS (przewlekłe zapalenie nosa i zatok bez polipów) lub
ciężkiej atopii (przewlekłe zapalenie nosa i zatok z polipami)
[3].

Leczenie przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa
i zatok oparte jest głównie na zastosowaniu glikokortyko-
steroidów podawanych zarówno miejscowo, jak i systemowo
oraz antybiotykoterapii. W przypadku antybiotykoterapii
większość badań wykazała skuteczność terapii makrolidami
na poziomie 60–80% w stosunku do placebo. Długotrwała
antybiotykoterapia jest wskazana zwłaszcza u chorych,
u których poziom IgE utrzymuje się w granicach normy,
oraz u takich, u których miejscowe zastosowanie sterydów
nie pozwala na utrzymanie objawów na akceptowalnym
poziomie. W przypadku antybiotykoterapii miejscowej brak
jest danych mogących potwierdzić skuteczność terapii [1].

W związku z uporczywością objawów przewlekłego zapale-
nia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych oraz stosun-
kowo dużą opornością na leczenie, w ostatnich latach
znaczącą rolę zaczynają odgrywać substancje pomocnicze
stanowiące uzupełnienie leczenia podstawowego, zarówno
farmakologicznego, jak i chirurgicznego. Jednym z dynami-
czniej rozwijających się kierunków jest niewątpliwie fitotera-
pia, polegająca na wykorzystaniu w terapii naturalnych roślin-
nych substancji czynnych [4]. Raport EPOS 2012 wskazuje
także na korzyści płynące z zastosowania substancji pocho-
dzenia roślinnego jako leczenia uzupełniającego w ostrym
rhinosinusitis.

Sinupret jest preparatem złożonym, zawierającym nastę-
pujące substancje czynne: Gentinae radix (korzeń goryczki),
Primulae flos (kwiat pierwiosnka), Rumicis herba (ziele szcza-
wiu), Sambuci flos (kwiat bzu czarnego), Verbenae herba (ziele
werbeny).

W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność leku
Sinupret i jego działania jako leku wspomagającego leczenie
zarówno ostrego, jak i przewlekłego zapalenia błony śluzo-
wej nosa i zatok przynosowych u dzieci i dorosłych. Sinu-
pret działa wielokierunkowo, istotnie łagodząc objawy rhino-
sinusitis.
Działanie zmniejszające lepkość śluzu
i poprawiające efektywność transportu śluzowo-
-rzęskowego

Jednym z warunków skutecznego leczenia rhinosinusitis jest
przywrócenie prawidłowej wentylacji i drożności zatok przy-
nosowych oraz ewakuacja zakażonej wydzieliny. Udowod-
niono, że preparat Sinupret ma właściwości zmniejszające
lepkość śluzu. Istotnie poprawia efektywność transportu
śluzowo rzęskowego oraz ewakuację wydzieliny w kierunku
kompleksu ujściowo-przewodowego.

Nabłonek pokryty rzęskami, wyściełający nos i zatoki
przynosowe podlega skomplikowanej zewnętrznej oraz
wewnętrznej regulacji. Stanowi on barierę odpowiedzialną
za oczyszczanie nosa i zatok z mikrocząsteczek, które
dostają się do układu oddechowego wraz z wdychanym
powietrzem. Jednym z najistotniejszych elementów warun-
kujących skuteczne funkcjonowanie transportu śluzowo-
-rzęskowego jest wykazująca aktywność biologiczną ultra
cienka warstwa płynu pokrywającego powierzchnię błony
śluzowej – tak zwana ASL (airway surface liquid). Zaburzony
transport anionów chlorkowych Cl� w poprzek błony komór-
kowej prowadzi do odwodnienia ASL, co powoduje upośle-
dzenie ewakuacji i zaleganie gęstego śluzu w obrębie zatok
przynosowych [5]. CFTR jest regulatorem kanału jonowego
przewodzącego aniony chlorkowe. Prawidłowa funkcja
kanału CFTR warunkuje m.in. odpowiednio wysoką sekrecję
elektrolitów w nabłonku wydzielniczym (gruczoły śluzowe)
i odpowiednio niższą absorpcję w komórkach nabłonkowych
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Ryc. 1 – Zależny od dawki leku Sinupret wzrost wydzielania
anionów Cl-
*CFTR – białko tworzące kanał chlorkowy odgrywa
kluczową rolę w zakresie modulacji ASL poprzez
wydzielanie i wchłanianie soli oraz wody
DMSO – dimetylosulfotlenek
Isc – pomiar zwarcia zdefiniowany jako ruch anionów
w kierunku od surowicy do śluzu
Fig. 1 – Dose-dependent increase in the secretion of Sinupret
anions Cl
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Ryc. 2 – Zahamowanie obrzęku przy pomocy rożnych stężeń
leku Sinupret (Sin) i fenylobutazonu (Phe)
Fig. 2 – Inhibition of edema with various concentrations of drug
Sinupret (Sin) and phenylbutazone (Phe)
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wyściełających drogi oddechowe. Dzięki temu drogi odde-
chowe zdrowych osób pokryte są wyłącznie cienką warstwą
rzadkiego śluzu, który nie pozostaje w zagłębieniach gruczo-
łów, a ponadto pełni swoją fizjologiczną funkcję – chroni
drogi oddechowe przed cząsteczkami, bateriami oraz wiru-
sami, które atakują ludzki organizm wraz z wdychanym
powietrzem.

Zaburzenie aktywności białka kanału chlorkowego skut-
kuje przewagą absorpcji nad sekrecją. W związku z tym śluz
staje się gęsty i zalega w drogach oddechowych, upośledza-
jąc ich prawidłowe funkcjonowanie i stając się pożywką dla
bakterii wywołujących nawracające infekcje oraz stan
zapalny [6]. Konsekwencją jest rozwój przewlekłego, opor-
nego na antybiotykoterapię rhinosinusitis. Stwierdzono, że
naturalne flawonoidy mają zdolność przyłączania się
i aktywacji CFTR, przez co wpływają na pobudzenie przez-
błonowego transportu anionów [7]. Virgin i wsp. [8] badali
wpływ bioflawonoidów zawartych w preparacie Sinupret na
transport anionów chlorkowych na dobrze opisanych liniach
komórkowych mysiego nabłonka jamy nosowej (MNSE) oraz
in vivo z zastosowaniem technik mierzących różnice poten-
cjałów elektrycznych w błonie śluzowej nosa u myszy (NPD).
W pracy wykazano istotny statystycznie, zależny od dawki,
wzrost ilości wydzielanych anionów chlorkowych zarówno
w modelu in vitro, jak i in vivo (Ryc. 1).

Świadczy to o tym, że lek Sinupret w sposób znaczący
przyczynia się do zmniejszania lepkości zalegającego śluzu
poprzez zwiększone wydzielanie Cl� i wzrost uwodnienia
ASL nabłonka. Ma to bezpośredni wpływ na poprawę
efektywności transportu śluzowo-rzęskowego, co istotnie
wpływa na skuteczność leczenia farmakologicznego rhino-
sinusitis zarówno w postaci ostrej, jak i przewlekłej.
Działanie przeciwzapalne

Właściwości przeciwzapalne leku Sinupret badano [9]
z zastosowaniem modelu, w którym indukowano stan
zapalny poprzez aplikację karagininy (polisacharyd algi) do
tylnej łapy szczura. Progresję zapalenia stwierdzano, obser-
wując postępujący obrzęk tkanek, natomiast jako skutecz-
ność przeciwzapalnego działania leku uznawano za hamo-
wanie narastania obrzęku. Porównywano skuteczność Sinu-
pretu w różnych stężeniach w stosunku do działania
referencyjnego, syntetycznego leku przeciwzapalnego –

fenylobutazonu (Ryc. 2).
Jednoznacznie wykazano, że Sinupret zastosowany

w odpowiednio wysokiej dawce hamuje proces rozwoju
obrzęku podczas sztucznie wywołanej reakcji zapalnej
u szczura, a jego działanie jest porównywalne do syntetycz-
nego środka przeciwzapalnego. Zmniejszenie narastającego
obrzęku w obrębie kompleksu ujściowo-przewodowego ma
istotne znaczenie, zwłaszcza w leczeniu ostrej postaci zapa-
lenia zatok. Według raportu EPOS 2012, leczenie zmniejsza-
jące obrzęk błony śluzowej stanowi podstawowy element
terapii ostrej postaci rhinosinusitis, ponieważ umożliwia
właściwą wentylację zatok przynosowych i usunięcie zalega-
jącej w nich wydzieliny.
Działanie antywirusowe

Glatthaar i Saalmueler wykazali na modelu in vitro antywi-
rusowe właściwości preparatu Sinupret [10]. Hodowle ludz-
kich komórek nabłonkowych zainfekowano typami wirusów,
które odgrywają kluczową rolę w rozwoju ostrej postaci
rhinosinusitis – wirusem grypy typu A oraz wirusem RSV
(respiratory syncytium viruses). Porównywano działanie wiru-
sostatyczne leku Sinupret, a także osobno ziela werbeny
oraz kwiatu pierwiosnka będących składnikami leku Sinu-
pret oraz dwóch preparatów przeciwwirusowych jako leków
referencyjnych – amantadyny w przypadku wirusa grypy
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Ryc. 3 – Działanie wirusostatyczne preparatu Sinupret w stosunku do syntetycznych leków przeciwwirusowych
Fig. 3 – Virustatic effect of drug Sinupret comparing to synthetic antiviral drugs
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typu A oraz rybawiryny w przypadku wirusa RSV. Krople
Sinupret zastosowane w stężeniach poniżej poziomów cyto-
toksycznych wykazały w stosunku do leków kontrolnych
dużą aktywność wirusostatyczną, osiągając ponad 90%
zahamowania aktywności wirusa (Ryc. 3).
Działanie przeciwbakteryjne

Tcanecu i wsp. [11] na modelu in vivo indukowali infekcję
bakteryjną, podając donosowo myszom bakterię Streptococus
pneumoniae. Badanie randomizowano, dzieląc grupę 200
myszy na cztery podgrupy i każdej z nich podając odpowied-
nio: placebo w grupie kontrolnej oraz ampicylinę, deksameta-
zon i Sinupret w dawce 300 mg/kg/dzień w pozostałych
grupach. Po 4 i 8 dniach od indukcji zakażenia analizowano
wzrost bakterii w obrębie błony śluzowej myszy i poddawano
ocenie histopatologicznej wycinki błony śluzowej, badając
następujące wykładniki: ilość komórek kubkowych, tworzenie
się polipów, złuszczanie nabłonka oraz ilość komórek zapal-
nych.

Zarówno wzrost bakterii, jak i czynniki patologiczne po
8 dniach były niższe i statystycznie istotne w grupie, u której
podawano Sinupret, w stosunku do grupy kontrolnej
(p< 0,01). Neubauer i März [12] wykazali skuteczność prepa-
ratu Sinupret jako wsparcia antybiotykoterapii. Zaprojekto-
wano randomizowane, kontrolowane przez placebo badanie
prospektywne z udziałem chorych na ostrą bakteryjną postać
zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych,
potwierdzoną na podstawie podmiotowego i przedmiotowego
badania laryngologicznego (ból głowy, drożność nosa, wygląd
błony śluzowej) oraz badań obrazowych. 81 chorych wcho-
dzących w skład grupy badanej leczono według schematu:
doksycyklina, ksylometazolina plus Sinupret, natomiast
79 chorych wchodzących w skład grupy kontrolnej: doksycy-
klina, ksylometazolina oraz placebo zamiast leku Sinupret.
Po 14 dniach powtórnie badano chorych i oceniano poprawę
w zakresie objawów, a także powtórnie wykonywano badania
obrazowe. W badaniach radiograficznych u 50 chorych spoś-
ród grupy badanej stwierdzono ustąpienie zmian (64%),
uzyskując poziom istotności statystycznej (p = 0,0084)
w porównaniu z grupą otrzymującą placebo zamiast Sinupret.
60% chorych będących w grupie leczonej Sinupretem po
dwóch tygodniach leczenia zgłosiło całkowite ustąpienie
objawów versus 25% w grupie placebo.
Wnioski

Rhinosinusitis, zwłaszcza w przewlekłej postaci, stanowi istotny
problem epidemiologiczny i niejednokrotnie jest poważnym
problemem terapeutycznym. Obecnie złotym standardem jest
leczenie oparte na antybiotykoterapii oraz systemowym imiej-
scowym podawaniu sterydów. Istnieje jednak trend w po-
szukiwaniu nowych substancji, zwłaszcza pochodzenia nie-
syntetycznego, mogących w znaczący i udowodniony nau-
kowo sposób wspomagać i modulować standardowe leczenie
farmakologiczne. Substancja taka powinna być stosowana
w dawkach niepowodujących efektu toksycznego, działać
wielokierunkowo, wspomagając efekt działania terapii kon-
wencjonalnej zarówno w eliminacji etiopatogenetycznych czy-
nników rozwoju infekcji, jak i łagodzeniu objawów klinicz-
nych.

Ze względu na swoje właściwości preparat Sinupret speł-
nia powyższe oczekiwania, zarówno w przypadku ostrego, jak
i przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przy-
nosowych. Wspiera konwencjonalne leczenie rhinosinusitis,
zmniejszając lepkość śluzu i wspomagając efektywność
transportu śluzowo-rzęskowego. Ponadto blokuje rozwój
reakcji zapalnej, hamując namnażanie wirusów i wspomaga
istotnie przeciwbakteryjne działanie antybiotyków.
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