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LA RIVISTA DEL FARMACISTA PER IL  FARMACISTA

Chřipka a chřipkovitá onemocnění, jejichž projevy se přes některé odlišnosti souhrnně označují 

jako chřipkový syndrom, představují v dětském věku významný zdravotnický problém. Proto se stále 

hledají možnosti jejich účinné prevence. Ke standardně používaným preventivním prostředkům patří 

protichřipková vakcína a bakteriální lyzáty. Novou alternativu představuje kombinovaný přípravek Guna-

prevac (Guna, Itálie). 

Gunaprevac 

Gunaprevac je kombinovaný přípravek s imunomo-

dulačním, sliznice stabilizujícím a symptomy potlačující-

cím  účinkem. Je určený k prevenci, ale i léčbě chřipkové-

ho syndromu, resp. chorob horních cest dýchacích. Látky 

jsou v přípravku obsaženy v nízkých farmakologických 

koncentracích, které zajišťují účinnost při vysoké bezpeč-

nosti. Do imunomodulační skupiny patří protivirově pů-

sobící Anas barbariae  (extrakt z kachních jater a myokar-

du s obsahem antigenních segmentů virů); směs sérotypů 

inaktivované bakterie Haemophilus infl uenzae, posilující 

protibakteriální imunitu (prevence bakteriálních kompli-

kací chřipky); extrakt z tolity lékařské, stimulující protiviro-

vou imunitu; a extrakt z Echinacea angustifolia  s imunos-

timulačním a protizánětlivým účinkem. Druhou skupinu 

komponent tvoří látky, které mají preventivní, sliznici sta-

bilizující efekt, případně ve fázi již probíhajícího onemoc-

nění potlačují symptomy. Cuprum metallicum stabilizuje 

slizniční integritu, působí proti myalgii. Belladonna působí 

dekongesci sliznic; extrakt z Aconitum napellus, zlepšuje 

slizniční integritu, působí analgeticky a antipyreticky.

Klinické studie

Gunaprevac vs. protichřipková vakcína

V prospektivní, multicentrické, randomizované, place-

bem kontrolované studii1 byla porovnávána preventivní 

účinnost přípravku Gunaprevac a protichřipkové vakcíny 

a kombinace obou postupů v prevenci chřipkového syn-

dromu. Celkem 176 dětí bylo randomizováno na skupinu 

dětí očkovaných protichřipkovou vakcínou, skupinu, v níž 

byl podáván 8 týdnů Gunaprevac, skupinu kombinují-

cí oba postupy a skupinu placeba. Výsledky ukázaly, že 

vakcinace i aplikace přípravku Gunaprevac chrání před 

vznikem chřipkového syndromu srovnatelně, přičemž 

jednotlivým konkrétním formám postižení (např. rinitidě, 

faryngitidě) brání v odlišné míře a obě metody se tak do-

plňují. Nejúčinnější byla jejich kombinace. 

Gunaprevac vs. bakteriální lyzáty

V kontrolované multicentrické studii2 byla porovnávána 

účinnost bakteriálních lyzátů (Biomunil nebo Broncho-Mu-

nal, resp. Broncho-Vaxom) a přípravku shodného složením 

s Gunaprevakem v prevenci infekcí horních cest dýchacích 

u 291 dětí ve věku 3 až 6 let v průběhu 165denního sledo-

vání. Ve skupině, kde byl preventivně použit kombinovaný 

přípravek, onemocnělo 38 % dětí, zatímco po podávání 

bakteriálního lyzátu onemocnělo 50 % dětí. Kombinovaný 

přípravek se jevil v této studii pro prevenci infekcí horních 

cest dýchacích účinnější než bakteriální lyzáty. 

Závěr

Jak ukázaly uvedené studie, přípravek Gunaprevac 

představuje účinnou a bezpečnou možnost pro prevenci 

chřipky a chřipkovitých onemocnění, resp. infekcí hor-

ních cest dýchacích. 

MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.

Edukafarm, Praha
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jako nová možnost prevence chřipkového syndromu
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BRAŇTE SE NÁSTRAHÁM ZIMY

k prevenci i léčbě
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