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Preparaty nawilżające błonę śluzową nosa i gardła  
 
 

Błony śluzowe nosa i gardła filtrują, nawilżają i ogrzewają wdychane powietrze dlatego 
pełnią ważną rolę w procesie oddychania. Muszą one utrzymywać stale odpowiednią 
wilgotność pomimo stałego przepływu powietrza, którego ruch je wysusza. W tym celu 
są pokryte cienką warstwą śluzu, utrzymującego ich wilgotność. Uszkodzenia 
i wysuszenie błony śluzowej nosa i gardła mogą być spowodowane nadużywaniem głosu, 
długim przebywaniem w zbyt suchym powietrzu, np. w przegrzanych, klimatyzowanych, 
słabo nawilżonych pomieszczeniach, w warunkach małej wilgotności powietrza i nagłych 
wahań temperatury, a także niewłaściwym tzn. na ogół zbyt długim stosowaniem leków 
obkurczających naczynia krwionośne nosa. Do objawów tego schorzenia należą: uczucie 
suchości i drapania, chrypka, zaburzenia głosu, pochrząkiwanie, krwawienia z nosa lub 
paradoksalnie katar. W leczeniu najważniejsze jest unikanie czynników drażniących, 
oddychanie wilgotnym powietrzem, a także stosowanie preparatów nawilżających 
i przyspieszających regenerację śluzówki. 

U niektórych osób uczucie suchości dotyczyć może błony śluzowej jamy ustnej 
i określane jest jako kserostomia, która z kolei może wchodzić w skład tzw. zespołu 
piekących ust (ang. burning mouth syndrome, BMS).  

Rozróżnia się̨ kserostomię prawdziwą i rzekomą - objawową. Prawdziwa kserostomia 
wywołana jest zmniejszonym wydzielaniem gruczołów ślinowych przy niezmienionej 
błonie śluzowej (poniżej 0,1 ml/min, w sytuacji, gdy organizm jest dobrze nawodniony) 
lub z towarzyszącym jej zanikiem (i widocznymi zmianami w gruczołach ślinowych, zaś 
kserostomia objawowa spotykana jest u pacjentów odczuwających suchość́ i pieczenie 
błony śluzowej przy prawidłowej czynności ślinianek oraz braku objawów obiektywnych. 
Kserostomia objawowa jest często objawem chorób ogólnoustrojowych, takich jak: 
niewyrównana cukrzyca (poliuria), nadczynność tarczycy, hiperkalcemia, kamica i stany 
zapalne ślinianek, sarkoidoza, skrobiawica, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń 
rumieniowaty, twardzina, zespół Sjgrena, ostra niewydolność nerek. Częstą przyczyną 
zaburzonej czynności gruczołów ślinowych są przyjmowane przez chorych leki: opioidy, leki 
moczopędne, leki antycholinergiczne (przeciwdepresyjne, neuroleptyki, rozkurczowe, 
przeciwhistaminowe). U pacjenta z kserostomią występuje blada i sucha błona śluzowa jamy 
ustnej, język pozbawiony brodawek, spękany, zaogniony, cechy zapalenia śluzówek jamy 
ustnej lub kącików ust. Tym, zmianom towarzyszą: uszkodzenia mechaniczne oraz 
zwiększona podatność́ na owrzodzenia błony śluzowej, kandydoza jamy ustnej, próchnica, 
nieprzyjemny zapach z ust, uczucie pieczenia języka i warg, zaburzenia smaku, zmiana 
zabarwienia nabłonka jamy ustnej. Zmiany te powodują trudności w mówieniu, pogarszające 
jakość́ życia chorych, zmniejszenie ilości przyjmowanych pokarmów i płynów, co sprzyja 
odwodnieniu organizmu, a w efekcie nasila suchość́ śluzówek. 

W leczeniu i łagodzeniu suchości i/lub atrofii błony śluzowej nosa i gardła wywołanej 
niekorzystnymi czynnikami środowiska ważne jest utrzymywanie wilgotności błony 
śluzowej nosa przez stałe jej nawilżanie, wspomaganie regeneracji błony śluzowej, 
a przez to znoszenie uczucia suchości i podrażnienia błony śluzowej nosa i gardła. Tym 
działaniom musi towarzyszyć jednocześnie zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem 
na błonę śluzową czynników zewnętrznych. W tym celu stosuje się aerozole o działaniu 
natłuszczająco-nawilżającym. 
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Do głównych składników preparatów nawilżających błonę śluzową gardła i krtani należą: 
wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej, gliceryna, oliwa z oliwek, olej z rokitnika, olej z nagietka, 
olej rzepakowy, olejek rozmarynowy, witamina A i E, ekstrakt z aloesu, chitosan.  

Poniżej przedstawiono charakterystykę kilku wybranych składników wchodzących 
w skład preparatów o działaniu nawilżającym, łagodzącym i przyspieszającym 
regenerację śluzówki nosa, jamy ustnej, gardła i krtani.  
 
Olej sezamowy 

Skuteczność oleju sezamowego tłoczonego z nasion sezamu (łac. Sesamum 
indicum) została potwierdzona w badaniach klinicznych. Część naukowców uważa, że 
oczyszczony olej sezamowy pochodzenia naturalnego skuteczniej niż preparaty 
zawierające roztwory soli fizjologicznej zmniejsza objawy suchości i niedrożności nosa, 
ponieważ nie tylko długotrwale nawilża, ale także natłuszcza nabłonek nosa i dodatkowo 
wspomaga regenerację uszkodzeń. Preparaty zawierające olej sezamkowy zalecane są 
u pacjentów z objawami suchości niezależnie od ich przyczyny i niezależnie od ich wieku. 
Zawarte w oleju sezamowym nienasycone kwasy tłuszczowe (przede wszystkim kwas 
oleinowy i linolowy) oraz tokoferole natłuszczają, działają jak fizyko-chemiczna bariera 
powlekająca i chroniąca błonę śluzową nosa, a także wspomagająca regenerację błony 
śluzowej nosa. . W efekcie olej sezamowy zmniejsza dolegliwości związane z suchością 
śluzówki nosa, łagodzi jej podrażnienia, ułatwia usuwanie ewentualnych strupów, 
poprawia drożność nosa, znosi obrzęk błony śluzowej i poprawia (ułatwia) oddychanie 
przez nos. Preparaty zawierające olej sezamowy mogą być stosowane w leczeniu 
i profilaktyce suchości błony śluzowej przede wszystkim nosa, w przebiegu schorzeń 
i zaburzeń, zarówno miejscowych, jak i uogólnionych; u wszystkich pacjentów 
niezależnie od wieku i przyczyny suchości śluzówki nosa (Tab. 1). 

Trzeba pamiętać, że lek podany do nosa często spływa po tylnej ścianie gardła 
i oddziaływuje nie tylko na tzw. nosogardziel, ale także na niżej położone narządy gardło 
środkowe i dolne a nawet krtań. 
 
Kwas hialuronowy 

Preparaty przywracające prawidłowe funkcje błony śluzowej nosa, gardła i krtani, 
zmniejszające lub likwidujące w nich uczucie suchości i pieczenia, mogą także zawierać 
kwas hialuronowy i glicerol. Kwas hialuronowy jest stosowany w postaci soli sodowej lub 
estru. Ester kwasu hialuronowego (Hydeal-D) wykazuje doskonałe właściwości 
przylegania do błony śluzowej. Po aplikacji na błonę śluzową nosa absorbuje dzięki 
swoim właściwościom znaczną ilość wydzieliny i jednocześnie tworzy warstwę ochronną 
ułatwiającą prawidłowe funkcjonowanie błon śluzowych. Preparaty z kwasem 
hialuronowym są przeznaczone do nawilżania wysuszonych błon śluzowych niezależnie 
od ich przyczyny. Dodatkowo przyspieszają gojenie się ewentualnych podrażnień 
a nawet ran, zapobiegają uszkodzeniom prowadzącym do krwawień, wspomagają 
naturalny proces gojenia i odbudowywania błony śluzowej nosa (Tab. 1, 2). Niektóre 
preparaty oprócz kwasu hialuronowego i glicerolu zawierają niekiedy pantenol, który 
jeszcze bardziej zwiększa wilgotność nabłonka, uelastycznia go i przyspiesza gojenie ran 
i/lub alantoinę pobudzającą ziarninowanie w miejscach uszkodzeń i przez to 
przyspieszającą gojenie ran (Tab. 1). Kwas hialuronowy wchodzi także w skład 
nawilżających tabletek do ssania. Składniki tabletek takiego preparatu, po rozpuszczeniu 
i uwolnieniu tworzą kompleks hydrożelowy dobrze przylegający do błon śluzowych. 
Tworzy się więc dodatkowa specjalna powłoka ochraniającą podrażnione miejsca. Dzięki 
obecności składnika mineralnego oraz lekkiemu działaniu musującemu przy jego 
uwalnianiu, te tabletki powodują stymulację wydzielania śliny, która wspomaga 
nawilżanie błon śluzowych (Tab. 2). 
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Niekiedy dodatkowy składnik w preparatach nawilżających błonę śluzową stanowią 
metabolity bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus, np. : kwas mlekowy, 
bakteriocyny, kwasy organiczne i nieorganiczne. Te związki ograniczają rozwój bakterii 
wywołujących infekcje jamy ustnej i gardła, przez tworzenie niekorzystnych warunków dla 
rozwoju bakterii chorobotwórczych, lub też same uszkadzają błonę komórkową bakterii 
i zmieniają niekorzystnie ich metabolizm (Tab. 2).  
 
Wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej  

Wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej (łac. Chondrus crispus) stanowi źródło dobrze 
przyswajalnych białek, węglowodanów, lipidów, witamin i soli mineralnych. Szczególnie 
korzystne właściwości lipidów są zależne od obecności w nich nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, np. kwasu gamma-linolenowego (GLA), eikozapentenowego (EPA) 
i dokozaheksanowego (DHA). Wśród obecnych w wyciągu z chrząstnicy kędzierzawej 
węglowodanów najwięcej jest kwaśnych polisacharydów, np. kwasu alginowego i jego 
soli czyli alginianów, a także karagenianów czyli anionowych polisacharydów 
posiadających grupy sulfonowe. Charakteryzują się one właściwościami 
antyseptycznymi i intensywnie wiążącymi wodę (tzw. hydrokoloidy). Dzięki dużej 
zawartości polisacharydów i alkoholi cukrowych (mannitol, sorbitol) wyciąg z chrząstnicy 
kędzierzawej tworzy na błonie śluzowej ochronny film, dając długotrwałe uczucie 
nawilżenia. Gliceryna to bezbarwna, oleista ciecz higroskopijna, która miesza się z wodą 
bez ograniczeń a chitosan wykazuje silne właściwości nawilżające. Oba te związki 
dodane do wyciągu z chrząstnicy wspomagają odbudowę nabłonka błon śluzowych 
i wzmacniają jego działanie nawilżające (Tab. 1, 2). 
 
Olej z rokitnika i olej z nagietka 

Oleje z rokitnika zwyczajnego (łac. Hippophae rhamnoides i nagietka lekarskiego (łac. 
Calendula officinalis) działają przeciwzapalne, zmniejszają obrzęk, ból oraz podrażnienie 
gardła i przez to ułatwiają przełykanie (Tab. 2). Olej z nagietka dezynfekuje błonę 
śluzową, co utrudnia rozprzestrzenianie się ewentualnej infekcji. Ponadto wykazuje 
działanie nawilżające i wygładzające. Olej z rokitnika zwyczajnego zwiększa miejscową 
odporność i pobudza procesy regeneracji, wspomagając w ten sposób proces gojenia 
uszkodzonej błony śluzowej. Olej pozyskiwany z miąższu owoców i nasion rokitnika 
zawiera m.in. kwasy tłuszczowe, karotenoidy, flawonoidy, witaminy C i E. Większość 
z tych związków ma właściwości przeciwzapalne, co ma szczególne znaczenie 
w przypadku infekcji błon śluzowych. Dodatkowo zapobiegając utlenianiu się cholesterolu 
wzmacniają ścianki małych naczyń krwionośnych. Kwas palmitynowy ułatwia 
ziarninowanie ran i regenerację nabłonka. Olej otrzymany z owoców, ale nie z nasion 
rokitnika, ma unikalny skład kwasów tłuszczowych. Jako nieliczny olej roślinny zawiera 
duże stężenie kwasu tłuszczowego palmityno-oleinowego (omega-7).  

 
Wyciąg z aloesu 

Wyciąg z aloesu (łac. Aloe vera) jest składnikiem preparatów stosowanych w celu 
poprawy stanu błony śluzowej nosa, gardła i krtani (Tab. 1, 2). Składnikami aktywnymi 
tego wyciągu są mukopolisacharydy i glikoproteiny, np.: acemannan, aloemannan lub 
aklotyna. Polisacharydy i glikoproteiny w tym zwłaszcza zwłaszcza acemannan, 
wykazują działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne oraz immunomodulujące. 
Mukopolisacharydy czyli naturalne wielocukry o długim łańcuchu węglowym są 
składnikami nawilżającymi, które tworzą ochronną warstwę uszczelniającą barierę 
śluzówkowo-nabłonkową. Mają one zdolność wprowadzania wody bezpośrednio 
w środowisko tkanek, wspomagają podziały komórkowe, szczególnie przy uszkodzeniach 
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tkanek, gdy istnieje potrzeba szybszej niż zazwyczaj regeneracji komórek, a także 
przyspieszają ziarninowanie czyli przyspieszają gojenie się ran. Ponadto lupeol zawarty 
w wyciągu z aloesu, działa miejscowo znieczulająco i przynosi ulgę w przypadkach bólu, 
a także zmniejsza uczucia pieczenia, swędzenia, czy kłucia. 

Tab. 1. Preparaty nawilżające błonę śluzową nosa. 

Preparat Składnik nawilżający Postać 
Nozoil olej sezamowy krople 10 ml 
Nasolan kwas hialuronowy  

gliceryna  
żel 10 g, 20 g 

Tantum Verde Protect  kwas hialuronowy  
gliceryna 

spray 15 ml 

Tantum Verde Protect  kwas hialuronowy  
gliceryna 
kwas poliakrylowy 

żel 20 ml 

Nasogel hialuronian sodu  
gliceryna 
karboksymetyloceluloza 
alantoina 
wyciąg z aloesu 

spray 30 ml 

Tonimer kwas hialuronowy  
gliceryna 
witamina F 
wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej 
mocznik 

spray 20 ml 

Rinopanteina D-pantenol 
witamina A 

maść 10 g 

Solik Complex gliceryna  
D-pantenol 
 sole mineralne 
 wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej 

spray 20 ml 

Tab. 2. Preparaty nawilżające błonę śluzową gardła i krtani. 

Preparat Składnik nawilżający Postać 
Tonimer wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej 

chitosan 
spray 15 ml 

Olivocap oliwa z oliwek 
witamina A i E 
olejek miętowy 

spray 20 ml 

Larimax T olej z rokitnika 
olej z nagietka 

spray 20 ml 
 

GardVit witamina A i E 
wyciąg z aloesu 

spray 30 ml 

Lactoangin metabolity Lactobacillus 
gliceryna 
olejek miętowy 

spray 30 ml 

Tonozil olej rzepakowy 
olejek rozmarynowy 

spray 20 ml 

Oritolin oliwa z oliwek 
olej mineralny 
esencja miodowa 

spray 20 ml 

Glosal wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej 
gliceryna 

spray 25 ml 

Gelovox karbomer 
hialuronian sodu 
mannitol 
wodorowęglan sodowy 
dwutlenek krzemu 

20 tabletek do ssania 
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