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Pod pojmem nachlazení (angl.
common cold) si obvykle představíme
bolest v krku či pálení v nose spojené
s rýmou, celkovou únavou a zvýšenou
teplotou, či dokonce horečkou. Běžným
původcem tohoto stavu jsou viry, avšak
odlišné od viru chřipky. Chřipka je in-
fekční onemocnění především dýcha-
cího ústrojí, ale projevuje se i v jiných
částech těla. Začíná náhle zimnicí a te-
plotou, která rychle vystoupí až na 39–
40 °C. Typickými projevy jsou silné bo-
lesti svalů celého těla. Od začátku
nemoci se proto člověk cítí slabý a vyčerpaný. Současně se přidružují silné
bolesti hlavy, často se světloplachostí a bolestmi očí.

Chřipka
Chřipka (z italského „influenza“ – původně míněno něco, co přichází

z vesmíru; poté „influenza di freddo“ = „nachlazení“) je vyvolána virem čeledi
Orthomyxoviridae, náležící mezi RNA viry (tč. zahrnuje rody Influenzavirus A,
Influenzavirus B, Influenzavirus C, Isavirus a Thogotovirus). Bližší
nomenklatura virů chřipky se dále odvíjí od přítomnosti jednotlivých
antigenních struktur. Jedná se především o neuraminidázu, což je enzym
odpovědný za uvolnění nově vytvořených virových částic (celkem 16
variant) a hema-glutinin, který je nezbytný pro vazbu virové částice na cílové
buňky (celkem 9 variant) – odsud tedy označení viru např. H5N1. Antigenní
struktura chřipkového viru se neustále mění. Jednak pozvolna dochází
k dílčím změnám antigenního vybavení (antigenní drift), které jsou
odpovědné za nejvyšší výskyt chřipkových onemocnění v měsících únoru
a březnu. Naproti tomu velké antigenní změny (antigenní shift) jsou
provázeny pandemiemi, ze kterých zmiňme asi nejznámější španělskou
chřipku (typ A, H1N1), která si v letech 1918–1919 vyžádala nejméně 40
milionů obětí.

V boji s chřipkou se dnes uplatňuje jednak přístup preventivní
(subjednotkové či štěpené vakcíny), jednak je možné využít antivirotik
(oseltamivir, zanamivir, amantadin). Antibiotika logicky nemá větší význam
pacientům s chřipkou podávat, avšak realita bývá mnohdy opačná. Důvodů
zde může být hned několik. Ze strany nemocného je zřejmé vnímání
antibiotika jako léčiva, které mu jako jediné je schopno pomoci, ze strany
lékaře lze jistě mnohdy vystopovat jeho preskripci takříkajíc „pro jistotu“.
Z takovéhoto počínání se následně generuje rezistence mikroorganismů
k dnes běžně užívaným antibiotikům, což sekundárně vede k potřebě
užívat novější a obvykle i dražší přípravky. Na straně pacienta je třeba zmínit
ovlivnění jeho fyziologické mikroflóry (střevo, pochva) a možnost lékových
interakcí (např. makrolidy + statiny) či nežádoucích účinků.

Symptomatická léčba
Kromě léčby specificky zaměřené, která u většiny nemocných není ze

zřejmých důvodů mnohdy využívána, je třeba dodržovat naprosto obecná
doporučení: dbát na dostatečný příjem tekutin, doplňovat vitaminy a mi-
nerály, jíst hodně ovoce a zeleniny.

Velmi zajímavý je proto v tomto smyslu i současný pohled na využití
vitaminu C, který je široce podáván a doporučován právě jako látka vhodná
k podpoře organismu při nachlazení či jiných infekcích. Z tohoto hlediska je
zcela zásadní metaanalýza účinnosti právě v těchto indikacích, vycházející
z dosud publikovaných prací ve světovém písemnictví.

Autoři této recentní metaanalýzy se
snažili zodpovědět otázku, zda perorál-
ně podávaný vitamin C v dávkách 0,2 g
a více je schopen omezit výskyt, trvání či
tíži běžných respiračních infekcí, ozna-
čovaných jako nachlazení, a to jak při
profylaktickém užívání, tak i při podává-
ní po vzniku prvních příznaků nemoci.
Do hodnocení bylo zahrnuto 30 place-
bem kontrolovaných studií (n = 11 350).
Při profylaktickém podávání bylo rela-
tivní riziko onemocnění sníženo pouze
nepatrně (RR: 0,96). Významnějšího

přínosu však bylo dosaženo v 6 studiích (n = 642), kterých se účastnily osoby
vystavené vyšší fyzické zátěži (maratonští běžci, lyžaři či vojáci
v subarktických oblastech) – zde riziko onemocnění pokleslo na polovinu
(RR: 0,50). Terapeutický účinek vitaminu C po vzniku symptomů
onemocnění nebyl v této metaanalýze prokázán. Nejvyšší přípustné
množství vitaminu C v denní dávce činí 2 000 mg.

S ohledem na již zmíněnou skutečnost, že chřipka i většina akutních
respiračních infekcí je virového původu, se v léčbě nachlazení obvykle
omezujeme na ovlivnění symptomů. Z analgetik/antipyretik je nejčastěji
léčebně využíván paracetamol, event. aloxiprin, z nesteroidních antiflogistik
se největší oblibě stále těší ibuprofen, ale jistě i kyselina acetylsalicylová.
Právě paracetamol a ibuprofen mohou být bezpečně užity i v léčbě horečky
v dětském věku, a to de facto se srovnatelnou účinností i bezpečností.

S ohledem na přítomnost kašle, respektive jeho charakter, je možné
využití řady dostupných přípravků, ať již ze skupiny expektorancií (např.
ambroxol, acetylcystein aj.) v případě silného zahlenění a vlhkého kašle, či
antitusik (např. dextromethorphan) u kašle suchého a dráždivého. 

Významnou úlevu jistě přináší i využití látek s dekongesčním účinkem,
a to nejen v lokální formě (nafazolin, oxymetazolin aj.), ale též ve formě
perorální (např. pseudoefedrin).

Jelikož akutní infekce horních cest dýchacích je charakteristická celým
komplexem příznaků, nabízí se možnost využití takových přípravků, ve
kterých účinky v nich obsažených látek se mohou navzájem potencovat
(kyselina acetylsalicylová + vitamin C; paracetamol + pseudoefedrin +
dextromethorfan apod.).

Ve formě doplňků stravy je možné se setkat i s užíváním přípravků
s obsahem třapatky – vedle účinku antimikrobiálního je uváděn též účinek
protizánětlivý/analgetický (omezení tvorby prostaglandinu PGE2).
Z účinných látek jsou zmiňovány především deriváty kyseliny kávové
(kyselina cichoriová a její estery) a polysacharidy, kterým je připisován
imunostimulační účinek. Výtažky z kořenů (v menším množství též z květů
či listů) třapatky vykazují navíc desenzitizující účinek na vaniloidních TRPV1
receptorech, které hrají významnou úlohu v procesu vnímání bolestivého
stimulu (sníží se tak jejich schopnost vytvářet bolestivý impuls či zesilovat
impuls již vzniklý).

Nepochybně je možné využít i přípravky s obsahem kolostra,
nukleotidů, bakteriálních lyzátů, chlorely či mumia apod., a to s respe-
ktováním ne vždy dostatečně klinicky ověřené klinické účinnosti.

Terapeuticky jsou jistě vhodné a pacienty oblíbené přípravky určené
k tlumení bolesti v krku (flurbiprofen) nebo působící především antisepticky
(benzalkonium, cetylpyridinium, chlorhexidin, iodpovidonum a řada
dalších).
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Respirační infekce se na celosvětové morbiditě
podílejí přibližně 10 %. Ačkoliv je naprostá většina

z nich virové etiologie, odhaduje se, 
že až tři čtvrtiny nemocných jsou léčeny antibiotiky.

Pro zajímavost uveďme, že podle statistik je více
než 50 % předpisů na antibiotika v ordinacích

praktického lékaře určeno právě k léčbě
onemocnění dýchacích cest.
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