
Úvod

Paracetamol (též acetaminofen) se v posledních letech stal nejpoužívanějším
analgetikem s antipyretickými účinky. Díky svému výbornému bezpečnostnímu
profilu (nízký výskyt nežádoucích účinků i lékových interakcí) je velice vhodný do
kombinací, a to nejen se slabými opioidy (kodein či tramadol), ale i s guaifenesinem
či kofeinem, které zesilují jeho analgetický účinek. Velmi zajímavý potenciál však
přinášejí i jeho kombinace s dekongesčně či antitusicky působícími látkami, jejichž
účinnost jistě přivítáme kdykoliv během nachlazení či dokonce při chřipce.

Charakteristika

Přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení (baleno po 12 či 24 tabletách)
obsahuje paracetamol 325 mg, pseudoefedrin 30 mg, a dex-tromethorfan 15 mg
v 1 potahované tabletě.

Paracetamol je anilinový derivát, a svojí strukturou se tak velmi podobá dnes již
obsoletnímu fenacetinu. Oproti látkám řazeným mezi nesteroidní antiflogistika (NSA)
nepůsobí paracetamol protizánětlivě. Přesný mechanismus účinku není znám. Disku-
tována je podobně jako u NSA inhibice cyklooxygenázy, a tedy tvorba prostanoidů,
avšak v posledních letech je stále silněji zdůroazňováno ovlivnění sestupných
serotonergních drah či modulace endogenního kanabinoidního systému.
Paracetamol je v doporučených terapeutických dávkách velmi bezpečným léčivem.
Maximální denní dávka (DMD) je 4 g; jednotlivá analgetická dávka pro adultis
odpovídá 0,75–1 g. Obecně je možné jej označit za vůbec jednu z nejbezpečnějších
látek, je-li užíván za respektování údajů v platném SPC.

Dextromethorfan je látka nekompetitivně antagonizující receptory pro NMDA
(N-methyl-d-aspartát), která je hojně využívána pro své antitusické účinky. Zároveň se
jedná o dextro-izomer levorphanolu, tedy strukturního analogu kodeinu. Teprve
nedávno bylo zjištěno, že je schopen modulovat proces vnímání bolesti cestou
nekompetitivní inhibice excitačních aminokyselin (glutamát či aspartát). Zcela
recentně bylo navíc poukázáno i na jeho možné neuroprotektivní vlastnosti.

Pseudoefedrin je sympatomimeticky účinkující látka, jejíž účinek je pouze zčásti
zprostředkován minimální agonistickou aktivitou na α- či ß-adrenergních recep-
torech. Maximum jeho účinku je dáno nepřímo, což znamená, že stimuluje uvolnění
neurotransmiteru noradrenalinu ze sekrečních vezikul z presynaptických neuronů.
Pro svůj vazokonstrikční účinek je využíván především za účelem dekongesce nosní
sliznice, což mimo jiné může v případě sinusitidy výrazně usnadnit odtok hlenů
z paranazálních sinů či ovlivnit průchodnost Eustachovy trubice.

Indikace

Přípravek Daleron proti chřipce a nachlazení je vhodný pro symptomatickou
léčbu horečnatých stavů virového původu, akutních i chronických onemocnění
respiračního traktu provázených suchým, dráždivým či záchvatovitým kašlem. 

Klinické studie

Vedle intenzivního využívání paracetamolu u osob s revmatickým one-
mocněním, jako je např. osteoartróza, je nepochybně jeho doménou využití léčba
bolesti (analgetické účinky) a horečky (antipyretické účinky), kde je jeho účinnost
podložena řadou preklinických i klinických studií. Je např. uváděna jeho antipyretická
účinnost srovnatelná s účinkem ibuprofenu, a dokonce dnes slýcháme o možnosti
vzájemné kombinace těchto léků u dětí.

Podobně i také na antitusický účinek dextromethorfanu je poukazováno v řadě
preklinických i klinických studií. Účinnost dextromethorfanu byla navíc zaznamenána 
i u kuřáků, u kterých je akcentována inhibice kašlacího reflexu. Nově je dále zmiňován
i rovněž jeho účinek analgetický u onkologických pacientů či u osob s indukovanou
neurotoxicitou nebo u pooperační bolesti.

Terapeutická účinnost pseudoefedrinu je podložena výsledky řady klinických
studií, ve kterých byl mimo jiné zjištěn i případný aditivní účinek v kombinaci s H1-–
antihistaminiky. Velice zajímavé výsledky však teprve před nedávnem přinesla dvojitě
zaslepená a placebem kontrolovaná studie (n = 305), v níž byla porovnávána
účinnost paracetamolu v kombinaci s pseudoefedrinem oproti paracetamolu
samotnému či oproti placebu u osob s nosní neprůchodností a přítomnou bolestí
z důvodu akutní respirační infekce, a to s ohledem na ukazatel NAR (nasal airflow
resistance), tedy ukazatel odrážející průchodnost nosu. Ukázalo se, že kombinace byla
výrazně účinnější než obě látky podané samostatně, a samozřejmě i více než placebo,
a to nejen s ohledem na NAR, ale též s ohledem na úlevu od bolesti či míru dosažené
dekongesce.

Nežádoucí účinky a kontraindikace

Jak již bylo zmíněno výše, paracetamol je při běžném dávkování velmi bez-
pečnou léčivou látkou, a nežádoucí účinky se tak vyskytují minimálně (v porovnání
s většinou běžně užívaných nesteroidních antiflogistik není gastrotoxický). Při
překročení doporučovaných dávek, zejména pak u predisponovaných jedinců, hrozí
především poškození jaterních funkcí. V souvislosti s pseudoefedrinem je třeba
zmínit možné riziko ovlivnění kardiovaskulárního (tachyarytmie, hypertenze) či
nervového systému (nespavost, úzkost, napětí), v souvislosti s dextromethorfanem
pak únavu či malátnost.

Dávkování

Doporučené dávkování pro dospělé a děti starší 15 let jsou 1–2 tablety ma-
ximálně 3x denně. Mezi jednotlivými dávkami by měl být odstup alespoň 4 hodiny.
Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství. 

Literatura u autora

Poznámka: Statut přípravku:  léčivý přípravek, není vázán na lékařský předpis. 
Úhrada z prostředků veřejného zdravotního pojištění: není hrazen. 
Profil přípravku zpracován kolektivem autorů vedeným MUDr. Jiřím Slívou, s využitím odborné literatury a SPC 2008.4, 
které doporučujeme k prostudování před užitím přípravku.
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