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Organismus, jehož imunita je z různých příčin oslabená, neo-

dolá působení virů, plísní a bakterií, takže se dostaví typické 

symptomy – bolesti hlavy a v krku, myalgie, schvácenost a nechuten-

ství, a vzácností není ani vyústění banální respirační infekce v akutní 

horečnatý stav, vyžadující podávání analgetik-antipyretik, mukolytik 

a nosních dekongestiv, a několikadenní klid na lůžku. 

NA VINĚ JE KLIMATIZACE

 Úměrně k narůstajícímu počtu klimatizovaných prostor (v budovách 

i dopravních prostředcích) přibývá letních zánětů dýchacích cest. Platí 

pravidlo, že klimatizaci není vhodné používat nadměrně, neboť vysu-

šuje už tak dosti suchý vzduch. V klimatizovaných místnostech je ví-

řen prach, což vede ke zvýšenému dráždění sliznic dýchadel a k rych-

lejšímu šíření potenciálních patogenů. Nelze přehlédnout ani teplotní 

šok, kterému je tělo vystaveno např. po opuštění klimatizovaného au-

tomobilu. Teplotní rozdíly (6 a více stupňů) působí šokově na obrany-

schopnost a mohou být jednou z příčin propuknutí infekce. 

KAM NECHODÍ SLUNCE,

TAM CHODÍ LÉKAŘ? 

  Přiměřené (mírné) slunění má na imunitu nesporně pozitivní vliv. 

Avšak při spálení reaguje kůže zánětem a infiltrací lymfocyty, které se 

snaží odstranit DNA poškozenou UV zářením. Relativní systémový 

imunodeficit má za následek tvorbu oparů (herpes labialis) a sníženou 

obranyschopnost sliznic dýchacích cest. 

CESTOVNÍ STRES A DEHYDRATACE

Nepříznivě působí taktéž stres spojený s cestováním a změnou časo-

vých pásem, a dehydratace. Jelikož je obranyschopnost těsně provázána 

s psychikou a endokrinní soustavou, zvýšená hladina kortizolu přispívá 

k imunosupresi a nedostatek tekutin vede k hemokoncentraci a zpoma-

lení pohotovostní reakce a tkáňové distribuce buněk imunitního systé-

mu. Mnoho lidí tak onemocní krátce po návratu z dovolené.   

           

LÉKÁRNIČKA NA DOVOLENOU

  Přibalit do kufru osvědčená antipyretika, orální antiseptika a de-

kongescenční nosní kapky, příp. též multivitamin, není určitě od věci. 

Kyselina acetylsalicylová (ASA) spolehlivě tlumí tzv. běžné bolesti1 

(tj. cefaleu, bolesti zubů, zad, svalů i kloubů), snižuje horečku a působí 

antif logisticky. Na žebříčku WHO obsazuje první příčku analgetické 

mohutnosti. Může se kombinovat s analgetiky ze 2. a 3. příčky a koa-

nalgetiky. Jednotlivou dávku představuje 500 – 1000 mg po 4 – 8 hod, 

nejvyšší denní pak 4 g. V množství 80-100 mg pro dosi se doporuču-

je jako profylaxe trombotických stavů při dlouhých letech spojených 

s mnohahodinovou nečinností dolních končetin („syndrom turistic-

ké třídy“). V topicky aplikovaném alkoholetherovém roztoku ASA 

odstraňuje postherpetickou neuralgii refrakterní na celkově podáva-

né opioidy. Má stropový efekt, nepodává se dětem do 15 let, v posled-

ním trimestru gravidity a při známé alergii. Velká opatrnost je nutná 

u astmatiků, warfarinizovaných pacientů a obecně u seniorů nad 65 

let. ASA je dostupná v různých lékových formách (perorální, žvýkací, 

efervescentní tablety). K zajímavostem patří, že tvoří stabilní součást 

palubní lékárny Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). 

Po mnoho let je diskutováno podávání vyšších dávek (až několik g/den)

vitaminu C při nachlazení a chřipce. Má své zastánce i odpůrce; na 

základě dosud provedených studií kyselina askorbová nesnižuje ná-

chylnost k respiračním infekcím, na druhou stranu je však schopna při 

nachlazení redukovat jeho závažnost a délku trvání. Proto vitamin C 

bývá v desítkách až stovkách miligramů adjuvantní složkou analgetik-

antipyretik a roborancií.2,3   

Orální antiseptika působí symptomatickou úlevu při bolestech v kr-

ku, dysfagii a afonii. Obsahují nejčastěji deriváty fenolu a éterické 

oleje, účinkují lokálně bakteriostaticky až baktericidně, virostaticky 

a fungistaticky, aplikují se ve formě pastilek roztoků ke kloktání a vý-

plachům ústní dutiny nebo spreje. Přísada mentholu slouží jako dezo-

dorant, korrigens chuti a mírné anestetikum. Po použití je třeba ales-

poň 30 min nejíst, nepít a nekouřit.           

Nosní sprej s dekongestantem (např. s α-sympatomimetikem xylome-

tazolinem) prostřednictvím vazokonstrikce zprostředkovává oplask-

nutí nosní sliznice nastupující do několika málo minut a přetrvávající 

až 10 hod. V kombinaci s dexpanthenolem nedochází k vysoušení nos-

ní sliznice, ale naopak jsou v ní podporovány regenerační pochody.      

ZÁVĚR 

K úlevě od příznaků nachlazení a chřipky přispívá též inhalace s Vin-

centkou, med a šalvěj.  

Pokud nedojde k odeznění symptomů v průběhu 5 – 7 dnů, doporu-

čuje se vyhledat lékaře, který rozhodne o dalším průběhu léčby.  
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CO DOPORUČIT PŘI LETNÍ 

CHŘIPCE A NACHLAZENÍ?

Paradoxně i za horkých letních dnů lze onemocnět chřipkou a nachlazením.


