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На алергічний риніт страждає від 10 
до 40% населення [1], а серед дітей частота 
захворювання складає 2-25% [2]. Пошире-
ність алергічного риніту в Україні стано-
вить 5,4-5,62 на 1000 дітей [3]. 

Алергічний риніт поділяють на сезон-
ний і цілорічний. Сезонний алергічний ри-
ніт спричинюють пилки трав, дерев чи кві-
тів. Причиною цілорічного алергічного ри-
ніту є інгаляційні алергени, незалежно від 
пори року (наприклад, гриби, кліщі домаш-
нього пилу, домашні рослини, корм для 
риб), а також харчові алергени (полуниці, 
горіхи, яйця, молоко, мука тощо). ARIA 
2001 року впровадила терміни «інтермітую-
чий» і «персистуючий» алергічний риніт 
[4]. Сучасні рекомендації [4] вважають ко-
ректним залишити також розподіл на сезон-
ний і цілорічний алергічний риніт. 

Найчастішими проявами алергічного 
риніту є свербіння в порожнині носа, погі-
ршення носового дихання, чхання, часто 
приступоподібне, прозорі водянисті виді-
лення з порожнини носа [5]. Хворі також 
скаржаться на відчуття важкості в голові, 
погіршення самопочуття, відсутність апети-
ту, вегетативні прояви, порушення нюху, 
нерідко також виявляють запалення 
кон’юнктиви. Слизова оболонка порожнини 
носа синюшна і бліда, проте при гострих 
станах може бути темно-червона. Іноді мо-
же бути звичайний блідо-рожевий колір 
слизової оболонки порожнини носа. Носові 
раковини набряклі, в носових ходах – бага-
то водянистих виділень. 

Для постановки діагнозу важливим є 
оцінка як особистого, так і сімейного анам-
незу алергії. Якщо у одного з батьків є алер-
гія, то ризик алергії у дитини удвічі біль-
ший, а якщо в обох батьків є алергічні хво-
роби, то ризик алергії у дитини збільшуєть-
ся в 4 рази [5]. 

Першим кроком в лікуванні алергіч-
ного риніту є елімінація алергенів.  

Метою даного клінічного досліджен-
ня була оцінка ефективності та безпеки за-
стосування «Апіколд мінт» назального 
спрею у дітей та дорослих при алергічному 
риніті. 

 
Матеріали та методи дослідження 
В комплексній/моно терапії пацієнтів 

з алергічним ринітом застосовувався «Апі-
колд мінт» назальний спрей виробництва 
АПІФАРМА д.о.о. Хорватія, ЄС. Для очи-
щення слизової оболонки порожнини носа 
від алергенів та усунення закладеності носа 
проводили розпилення назального спрею в 
кожну половину носа тричі на добу.  

«Апіколд мінт» назальний спрей – це 
ізотонічний дозований спрей (300 доз) у 
флаконі без тиску, у поєднанні з ментолом 
та глобулами евкаліптової олії. Варто зазна-
чити, що при виробництві «Апіколд мінт» 
застосовується виробництво за міжнарод-
ними стандартами GMP [6, 7]. 

Назальний спрей «Апіколд мінт» нор-
малізує функцію слизової оболонки порож-
нини носа природним шляхом. Дрібнодис-
персний ізотонічний розчин діє на всю по-
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верхню слизової оболонки порожнини носа. 
Склад виробу допомагає відновити природ-
ний рівень рН і гідратацію слизової оболон-
ки порожнини носа, а також сприяє зволо-
женню сухої слизової оболонки і видален-
ню сухого секрету з порожнини носа для 
полегшення дихання. Додавання олії менто-
лу та евкаліпта викликає приємне відчуття 
свіжості після використання.  

Показаннями для призначення наза-
льного спрею «Апіколд мінт» є зволоження 
і очищення носових ходів, для щоденної 
гігієни слизової оболонки порожнини носа 
у дітей віком від 4-х років і дорослих при 
проживанні в приміщеннях з кондиціонера-
ми, при шкідливому впливі атмосферного 
повітря і пилу, під час перебування в сухих і 
теплих приміщеннях (з центральним опа-
ленням), при наявності симптомів алергіч-
ного риніту і застудних захворювань.  

Для зволоження слизової оболонки 
порожнини носа достатньо 1 розпилення в 
кожний носовий хід кілька разів на добу. 
Для усунення закладеності носа рекоменду-
ється впорснути назальний спрей «Апіколд 
мінт» 1 або 2 рази в кожний носовий хід і 
повторити цю процедуру кілька разів протя-
гом доби. 

До клінічного спостереження було 
включено 45 пацієнтів з алергічним рині-
том. Критерії включення пацієнтів в клініч-
не спостереження: діти віком від 4 до 18 
років та дорослі, які мали клінічну симпто-
матику алергічного риніту (набряк слизової 
оболонки порожнини носа, ринорею, чхан-
ня, свербіння в порожнині носа). Критерії 
виключення: діти віком до 4 років,пацієнти 
з відомою або підозрюваною гіперчутливіс-
тю до компонентів «Апіколд мінт» назаль-
ний спрей, пацієнти з важкими супутніми 
захворюваннями, психічними порушення-
ми, ГРВІ. 

На рис. 1 наведено розподіл пацієнтів 
з алергічним ринітом за віком і статтю. З 
наведених на рис. 1 даних видно, що серед 
пацієнтів з алергічним ринітом були прак-
тично з однаковою частотою особи жіночої 
(22/49%) та чоловічої (23/51%) статі. У клі-
нічному дослідженні брали участь 21 (47%) 
дитина віком від 4 до 18 років та 24 (53%) 
дорослих. Пацієнти, які брали участь в клі-
нічному спостереженні, застосовували інші 

препарати для лікування алергічного риніту 
та супутніх захворювань у встановлених 
дозах. 

 
 

 
Рис. 1. Розподіл пацієнтів з алергічним 

ринітом за віком і статтю. 
 
 
Аналіз ефективності «Апіколд мінт» 

назальний спрей при застосуванні пацієн-
тами з алергічним ринітом проводився на 
основі порівняльної оцінки даних, отрима-
них до та після лікування. При 
об’єктивному огляді порожнини носа вра-
ховувалась ступінь вираженості таких 
ознак: закладеність носа, водянисті виді-
лення з порожнини носа, чхання, свербіж, 
сухість слизової оболонки. Показники, що 
виражаються в балах, оцінювалися за 3-
бальною шкалою, де: 0 – відсутність ознак, 
1 – помірний ступінь вираженості, 2 – силь-
ний ступінь вираженості. 

 
Результати дослідження  
та їх обговорення 
Усі пацієнти добре переносили ліку-

вання і не мали загострення захворювання 
при застосуванні препарату «Апіколд мінт» 
назальний спрей. На початку терапії у всіх 
пацієнтів спостерігались закладеність носа, 
чхання, водянисті виділення з порожнини 
носа, сухість слизової оболонки та свербіж. 
Динаміка симптомів алергічного риніту в 
процесі лікування приведена на рис. 2.  
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Рис. 2. Динаміка симптомів алергічного риніту до (1-а доба), під час, та після (8-а доба) застосуван-

ня «Апіколд мінт» назальний спрей (середнє значення балів). 
 
 
З даних, наведених на рис. 2, видно, 

що уже на 5-6-у добу лікування клінічні 
прояви алергічного риніту значно зменшу-
вались і мали позитивну динаміку до заве-
ршення лікування. 

Результати дослідження показали, що 
застосування препарату «Апіколд мінт» на-
зальний спрей сприяє зменшення симптомів 
алергічного риніту та усуває відчуття сухос-
ті, що нерідко має місце при застосуванні 
топічних кортикостероїдів та деконгестантів. 
Крім того, при застосуванні препарату «Апі-
колд мінт» назальний спрей значно зменши-
лась потреба в призначенні судинозвужува-
льних крапель, що також є позитивним в 
лікуванні хворих на алергічний риніт. 

У 44 (98%) пацієнтів з алергічним ри-
нітом не було проявів побічної дії препарату. 
Один пацієнт з алергічним ринітом оцінив 
побічну дію, як слабо виражену, яка прояв-
лялася у вигляді печії у порожнині носа. 

Таким чином, застосування препарату 
«Апіколд мінт» назальний спрей сприяє 

більш швидкому зменшенню проявів алер-
гічного риніту (закладеність носа, водянисті 
виділення з порожнини носа, чхання, свер-
біж, сухість слизової оболонки) та не ви-
кликає суттєвої побічної дії. 

Все вищезазначене дозволяє рекоме-
ндувати «Апіколд мінт» назальний спрей 
при лікуванні пацієнтів з алергічним рині-
том. 

 
Висновки 
1. «Апіколд мінт» назальний спрей 

виробництва АПІФАРМА д.о.о. Хорватія, 
ЄС при лікуванні дітей з 4 років та дорос-
лих, хворих на алергічний риніт, не викли-
кає патологічних змін в організмі та алергі-
чних реакцій. 

2. Призначення препарату «Апіколд 
мінт» назальний спрей в комплексній тера-
пії алергічного риніту сприяє більш швид-
кому зменшенню симптомів захворювання 
та підвищує ефективність використання 
місцевих лікарських препаратів. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ЗАСТОСУВАННЯ  
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А н о т а ц і я  

Вступ: На алергічний риніт страждає від 10 до 40% населення, а серед дітей частота захворювання 
складає 2-25%. 

Мета роботи: Оцінка ефективності та безпеки застосування «Апіколд мінт» назального спрею у 
дітей та дорослих при алергічному риніті. 

Матеріал та методи: Проводилось дослідження дії засобу «Апіколд мінт» назальний спрей (ви-
робник АПІФАРМА д.о.о) у 45 пацієнтів з алергічним ринітом. У клінічному дослідженні брали участь 21 
(47%) дитина віком від 4 до 18 років та 24 (53%) дорослих.  

Результати та обговорення: Застосування препарату «Апіколд мінт» назальний спрей сприяє 
зменшення симптомів алергічного риніту та усуває відчуття сухості, що нерідко має місце при застосу-
ванні топічних кортикостероїдів та деконгестантів. Крім того, при застосуванні препарату «Апіколд мінт» 
назальний спрей значно зменшилась потреба в призначенні судинозвужувальних крапель, що також є 
позитивним в лікуванні хворих на алергічний риніт. 

Висновки: Призначення препарату «Апіколд мінт» назальний спрей в комплексній терапії алергіч-
ного риніту сприяє більш швидкому зменшенню симптомів захворювання та підвищує ефективність вико-
ристання місцевих лікарських препаратів. 

Ключові слова: «Апіколд мінт» назальний спрей, ментол, глобули евкаліптової олії, алергічний ри-
ніт, діти, дорослі. 
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EVALUATION OF EFFICIENCY AND SAFETY OF APICOLD MINT NOSE SPRAY 
FOR ALLERGIC RHINITIS 

Kosakovskyi A 
Shupyk National Healthcare University of Ukraine (Kyiv, Ukraine) 
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A b s t r a c t  

Introduction: Allergic rhinitis affects 10 to 40% of the population, and among children the incidence is 2-
25%. 

Aim: Evaluation of the effectiveness and safety of "Apicold Mint" nasal spray in children and adults with 
allergic rhinitis. 

Material and methods: The effect of "Apicold Mint" Nasal Spray (manufactured by APIPHARMA doo) 
was studied in 45 patients with allergic rhinitis. The clinical study involved 21 (47%) children aged 4 to 18 years 
and 24 (53%) adults. 

Results and discussion: The use of the drug "Apicold Mint" nasal spray helps to reduce the symptoms of 
allergic rhinitis and eliminates the feeling of dryness, which often occurs with the use of topical corticosteroids 
and decongestants. In addition, the use of the drug "Apicold Mint" nasal spray significantly reduced the need for 
vasoconstrictor drops, which is also positive in the treatment of patients with allergic rhinitis. 

Conclusion: Appointment of the drug "Apicold Mint" nasal spray in the complex therapy of allergic rhini-
tis contributes to a faster reduction of symptoms and increases the effectiveness of local drugs. 

Key words: "Apicold mint" nasal spray, menthol, globules of eucalyptus oil, allergic rhinitis, children, 
adults. 

 

mailto:alkoss@ukr.net

