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Projektplan 

Viskositetens betydelse för passagetiden av 

nässpray genom näsan 
 

 

 

Bakgrund 

 

Vuxna drabbas i genomsnitt av 2-3 övre luftvägsinfektioner varje år och ca en fjärdedel av 

den arbetande befolkningen lider av allergisk rinit. Produktionsbortfall och samhällskostnader 

p.g.a. förkylning är stora, varför det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns goda skäl att 

satsa på rinitforskning med syfte att förbättra både prevention och behandling
1
.  

Nässprayer och näsdroppar används för administration av läkemedel med lokalt verkande 

effekt i nässlemhinnan, så som t.ex. avsvällande spray och kortisonspray.  

 

Det har också blivit allt vanligare att använda sig av nässprayer för att få en systemisk effekt 

då absorptionen från GI-kanalen är nedsatt
2
 eller vid sväljnings svårigheter

3
. 

Tidigare studier har visat att det inte bara är själva innehållet i nasala läkemedel som är viktigt 

för dess effekt, utan även faktorer såsom distributionsform, sprayningsteknik
4
, ciliefunktion 

och anatomiska förhållanden spelar in
3
.  

 

Det finns flera faktorer som påverkar hur ett läkemedel tas upp i näsan
5
. Depositionen, d.v.s. 

var i näsan läkemedlet hamnar, är viktigt. Att sprida sprayen över stora ytor med bra 

blodflöde har stor betydelse för att administrera läkemedel
3
.  Näsmusslorna är de mest 

vaskulariserade områdena och har därmed det effektivaste systemiska upptaget. Nässprayer 

hamnar som regel långt fram i näskaviteten
5
 och sprids bättre och mera jämnt över 

slemhinnan än vad näsdroppar gör
4
.   

 

För att optimera spridningen av droppar kan man böja huvudet kraftigt bakåt eller framåt
6
. 

Vid användning av spray verkar inte positionen av huvudet vara lika avgörande. Sprayning 

med huvudet i normal position med 45 graders vinkel in i näsöppningen är optimalt
7
. 

Anatomin i näsan gör att sprayerna hamnar till största delen i främre delen oavsett hur man 

sprayar, att spraya i olika riktningar eller öka lösningens volym är därför inget som har någon 

större effekt på upptaget i slemhinnan
8
. Droppstorleken verkar inte heller ha någon större 

betydelse för passagetiden genom näsan
9
. 

 

Sprayflaskor är idag den vanligaste administrationsformen för nasala läkemedel. Jämfört med 

droppar är det lättanvänt, snabbt, ger en bättre spridning över mucosan och behöver inte 

användas i någon konstig huvudposition
10

.  

Absorptionen av läkemedlet kan även påverkas genom att tillsätta ämnen som fäster på 

slemhinnan
5
. 

 

Tiden läkemedlet stannar i näsan är också viktig för graden av absorption
3,5

. Lösning i främre 

delen av näsan ger längre passagetid jämfört med bakre delen
7
.  
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Ciliefunktionen är också viktig för passagetiden och spridningen bakåt i näskaviteten 

faciliteras med hjälp av den mucociliära transporten
5,6

. Främre delen av näsan har inte lika 

mycket cilier som de bakre delarna vilket ger en långsam transport av sprayen till att börja 

med. Då sprayen ligger kvar längre har läkemedlet lägre tid på sig att komma i kontakt med 

slemhinnan och tas därför lättare upp systemiskt
8
. Endast en liten del av mucosan i bakre 

delen av näsan nås av sprayningen initialt
7
.   

Undersökningar med spray märkt med en isotop, med hjälp av gammakamera, visade att 44 % 

av den initiala mängden spray hade flyttats bakåt till nasofarynx efter 30 minuter
2
. 

 

När det gäller konsistens på sprayer finns det framför allt gjorda studier med gammakameror. 

Vid test av 12 patienter med en tunnare och en mera trögflytande spray märkt med 

radioaktivitet och utvärderad med gammakamera, såg man att den tunna lösningen försvann 

snabbare än den tjockare. Skillnaden var som störst i början (1 h) för att sedan plana ut. Efter 

3-4 timmar såg man inte längre någon skillnad mellan grupperna
11

.  

En annan studie mätte upptag med nässprayer innehållande tre hydroxypropylmethylcellulose 

lösningar med tre olika viskositeter. Tömningen från näsan mättes med en gamma- kamera 

och man såg att tömningsgraden av nässprayen minskade om viskositeten var högre
8
.   Högre 

viskositet kan därför öka passagetiden och därmed påverka effekt och absorption av det 

insprayade läkemedlet
5
. 

 

 

Syfte 

 

Målsättningen med studien är att med fiberskop undersökning av näsan, studera hur en 

nässprays konsistens påverkar tiden det tar för sprayen att passera näsan och nässvalget. 

Genom att undersöka försökspersonerna in vivo räknar vi med att också kunna studera  

skillnader mellan olika individer.  

 

 

 

Material och metod 

Själva nässprayen kommer att blandas till av Sjukhusapoteket genom att tillsätta 

förtjockningsmedel Xantan (XANTAN GUM 100% Net Wt. 06 oz Now Healthy Foods3955 

Glen Ellyn Rd, Bloomingdale IL 60108USA Code 6199) till vanlig fysiologisk 

koksaltlösning. Även grön karamellfärg tillsätts lösningen. Fyra konsistenser med olika 

viskositeter kommer att tillredas. En viskosimeter (Consistometer. Endecotts Limited, 

Lombard Road, London SW19 3TZ England) kommer att användas för att mäta viskositeten 

av de olika konsistenserna.  

En vanlig spraypump som avger 0,1 ml/dos används för distributionen i näsan 

Fyra friska frivilliga försökspersoner kommer att inkluderas i studien.  

 

Inklusionskriterier: Vuxna, helt friska personer (4 st) som inte har någon allergi eller 

avvikande anatomi i näsan, såsom t.ex. ett snett nässeptum. Personerna skall heller inte ha 

genomgått någon kirurgi av näsa/bihålor. De får inte använda några som helst nasala 

läkemedel. Vid tiden för försöken måste det ha gått minst två veckor sedan eventuella 

förkylningssymptom. 

Försökspersonerna kommer att ersättas med 2000 kr till de som fullföljer studien.  

Etiskt tillstånd kommer att inhämtas.  
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Procedur: Undersökningarna kommer att ske vid 4 olika tillfällen, en separat dag för varje 

konsistens. Avsvällning och bedövning kommer att göras med ofärgad Nafazolin/Lidokain. 

Fem puffar sprayas sedan i båda näsborrarna. Vid insprayning av testsubstanserna kommer ett 

långt spraymunstycke att användas för att bättre kunna se att sprayen kommer i önskvärd 

vinkel. Vi riktar sprayen åt olika håll för att undvika att allt hamnar på samma ställe. En spray 

riktas mot ögats övre kant, en mot ögats nedre kant, en längs näs-golvet, en mot septum och 

en mot nedersta näsmusslan. Båda näsborrarna används för att på så vis kunna jämföra inte 

bara mellan individer utan även mellan sidorna på samma individ. Huvudet hålls hela tiden i 

neutralläge. Patienten ska inte sniffa eller dra in sprayen och inte heller snyta sig innan 

provtagningarna är utförda.  

Undersökning med fiberskop sker därefter vid 4 tillfällen. 0 minuter, 30 minuter, 1 timme, 

samt 2 timmar efter sprayning. Foton tas på 4 stycken anatomiska landmärken. Ett 

kryssformulär används också för att ange om grön färg ses vid bestämda punkter: Framför 

nedersta näsmusslan, framför mellersta näsmusslan samt i epifarynx. 

Undersökaren, ST-läkare Emma Oja, kommer att vara blindad avseende nässprayens innehåll. 

 

Bearbetning: När försöken är gjorda kommer kryssformulären att sammanställas. För varje 

konsistens tittar vi på hur många individer som har kvar grön färg vid mätplatserna vid de 

olika tidpunkterna. På så vis kan vi se ifall det skiljer sig åt mellan konsistenserna hur snabbt 

färgen förvinner från näsan. Vi kommer även att titta på om det finns stora skillnader mellan 

individerna. När resultaten är färdiga kommer blindningen att brytas. 

Resultaten kommer att redovisas i tabeller och diagram. 

 

 

Tidsplan 

Studien kommer att genomföras på Sunderby Sjukhus under hösten 2013 som vetenskapligt 

arbete för ST- läkare Emma Oja . Handledare: Krister Tano, universitetslektor, Umeå 

Universitet, överläkare ÖNH-kliniken, Sunderby sjukhus. 
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