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Prechladnutie je najčastejší prípad akútnych respiračných infekcií, ktoré sa na morbidite v celosvetovom meradle podieľa-
jú až z 10 %. V prevažnej väčšine sú vírusovej etiológie, napriek tomu sa odhaduje, že prinajmenšom polovica chorých je 
vo vyspelých krajinách nesprávne liečená antibiotikami. Napokon, z dostupných štatistík je zrejmé, že viac ako polovi-
ca receptov na antibiotiká v ordináciách praktického lekára je určená práve na liečbu ochorení dýchacích ciest. V súlade 
s platnými odporúčaniami je však namieste nasadenie symptomatickej liečby zahŕňajúcej kľudový režim, dostatočný 
príjem tekutín a užívanie analgetík – antipyretík, prípravkov proti kašľu, bolesti v krku a pod.
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E MOŽNOSTI SYMPTOMATICKEJ LIEČBY PRECHLADNUTIA 

POTLAČENIE HORÚČKY A BOLESTI

Ak máme hovoriť o farmakoterapii bolesti pohybového aparátu, ktorej príči-

nou je prechladnutie, potom sa celkom iste nezaobídeme bez analgetík – anti-

pyretík alebo nesteroidných antifl ogistík (NSA). Z prvej skupiny sú najčastej-

šie využívané liečivé prípravky s obsahom paracetamolu (syn. acetaminofén) 

a kyseliny acetylsalicylovej, ďalej potom metamizol (dostupný iba v príprav-

koch viazaných na lekársky predpis) a propyfenazón (dostupný len vo fi xných 

kombináciách s paracetamolom a kofeínom). Hoci antipyretický účinok je 

možné očakávať aj od jednotlivých zástupcov nesteroidných antifl ogistík, vrá-

tane napr. antipyretického pôsobenia nimesulidu, v súlade s platnými SPC t. č. 

povolených liečivých prípravkov je v tejto indikácii možné užiť len neselektívne 

NSA, ibuprofén.1,2 

Nejeden pacient v súvislosti s paracetamolom argumentuje jeho nedostatočnou 

účinnosťou ako analgetika. Je však potrebné pripomenúť, že jeho účinná dávka 

zodpovedá 10 – 15 mg/kg telesnej hmotnosti, čo pre väčšinu dospelej populá-

cie korešponduje s najmenej jeden a pol až dvoma bežnými tabletkami. Príči-

nou uvádzanej neúčinnosti je tak najčastejšie neužitie dostatočne veľkej dávky. 

Súčasne je potrebné rešpektovať odporúčané denné maximum odpovedajúce 

4 g pre dospelých, respektíve 50 mg/kg/24 h u detí pri rešpektovaní užívania 

v 6-hodinových intervaloch. Súčasne je potrebné pacientom pri každej príleži-

tosti zdôrazňovať, aby vzájomne nekombinovali jednozložkové a viaczložkové 

prípravky s obsahom paracetamolu z dôvodu rizika možného predávkovania. 

Pri ibuproféne platí odporúčaná dávka 7,5 – 10 mg/kg telesnej hmotnosti 

a denné maximum je 2,4 g, pre dieťa 20 – 30 mg/kg. Výhodou nesteroidných 

antifl ogistík je protizápalový účinok, nevýhodou je vyšší potenciál pre liekové 

interakcie (najmä u seniorov).

Každá z uvedených látok má svoje silné stránky, ako aj slabiny, a preto sa tre-

ba pri ich voľbe rozhodovať vždy v kontexte aktuálnych potrieb konkrétneho 

pacienta. Svoje uplatnenie nachádzajú tiež v kombinovaných liečivých príprav-

koch, najčastejšie s látkami potláčajúcimi kašeľ (najmä dextrometorfan a i.) 

alebo látkami zmenšujúcimi prekrvenie, a teda opuch hrdla (najmä priamo 

sympatomimeticky na alfa-1 adrenergných receptoroch pôsobiaci fenylefrín 

alebo nepriamo sympatomimeticky pôsobiaci pseudoefedrín).

Vyslovene pri bolesti v krku sa často užívajú lokálne antiseptiká alebo antibiotiká 

(najmä kvartérne amónne bázy, alkoholy, tyrothricín a i.), lokálne nesteroidné 

antifl ogistiká (fl urbiprofén, diklofenak a i.) či lokálne anestetiká (lidokaín a i.), 

a to mnohokrát vo vzájomnej kombinácii.

POTLAČENIE KAŠĽA

Látky ovplyvňujúce kašeľ sa stále častejšie podávajú formou monokompo-

nentných prípravkov – antitusiká na suchý kašeľ a expektoranciá na vlhký ka-

šeľ. Antitusiká nie je vhodné podávať súčasne s expektoranciami z dôvodu 

vzájomne protichodného účinku. Obvyklé expektoračné dávky guajfenezínu 

u dospelých sú však 200 – 400 mg. Pri guajfenezíne je opísaný aj antitusický 

účinok, ale zvyčajne až od dávky 400 mg.7 Dobre známy je vplyv guajfenezínu 

na zvýšenie absorpcie paracetamolu či nimesulidu8, čo dokazujú závery štúdie, 

v rámci ktorej bol guajfenezín podávaný spoločne s dextrometorfanom.9 Butami-

rát je antitusikum, u ktorého prevláda centrálny účinok. Má tiež nešpecifi cký an-

ticholinergný a bronchospazmolytický účinok, ktorý zlepšuje respiračné funkcie. 

Kodeín je derivátom morfínu (príbuznou látkou je tiež  dextrometorfan), ktorý 

je často obsiahnutý v kombinovaných prípravkoch s expektorantami rastlinného 

pôvodu, ako je extrakt z tymiánu alebo saponíny, ktoré majú mierne antitusické, 

antiseptické a expektoračné účinky. Dropropizín, respektíve jeho L-izomér le-

vodropropizín, pôsobí skôr na periférii, kde blokujú senzorické percepčné miesta 

v laryngotracheálnej oblasti, čím znižuje ich dráždivosť a tlmí kašeľ. Prídavný 

antihistamínový účinok navyše tlmí kašeľ alergického pôvodu. Taktiež mentol 

obsiahnutý ako pomocná látka v niektorých liečivých prípravkoch môže zmier-

niť kašeľ vďaka miernemu zvýšeniu prahu pre kašlací refl ex.

Z expektorancií je dnes najvyužívanejšou látkou ambroxol. Ide o aktívny 

N-desmetyl metabolit bromhexínu, ktorý bol do klinickej praxe zavedený už 

v polovici 60. rokov. V respiračnom trakte podporuje sekréciu hlienu, zvyšuje 

tvorbu pľúcneho surfaktantu a stimuluje činnosť riasiniek, čo vedie k zlepšeniu 

slizničného transportu (mukociliárny klírens) a v konečnom dôsledku uľah-

čuje vykašliavanie. Podporuje tiež penetráciu antibiotík do pľúcneho tkaniva 

a podieľa sa na znižovaní bronchiálnej hyperreaktivity. Zvyšuje tiež sekréciu 

IgA do bronchiálneho sekrétu, pôsobí antioxidačne a nedávno sa poukázalo 

na jeho lokálne znecitlivejúci účinok. Pre expektoračné účinky sa využíva 

niekoľko ďalších látok, ako sú N-acetylcysteín, karbocysteín alebo napríklad 

terpín hydrát pôsobiaci priamo na sekrečné žliazky dýchacieho epitelu s ná-

slednou zvýšenou sekréciou hlienu s nízkou viskozitou.

Stále viac hľadáme pomoc od kašľa v prírode – dobre účinkuje napr. brečtan, 

skorocel, podbeľ, baza a i.

POTLAČENIE KONGESCIE

Ako bolo uvedené vyššie, za účelom zníženia kongescie v oblasti hrdla či nosa 

je možné systémovo podávať látky s alfa-1 mimetickým pôsobením, ako je 
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bohato užívaný fenylefrín či nepriame sympatomimetikum pseudoefedrín. 

Podobný účinok môžu mať aj niektoré systémovo podané antihistaminiká 

(napr. dimetindén). Od nadmernej kongescie nosovej sliznice môžu pomôcť 

zdravotnícke prostriedky na báze soľného roztoku alebo lokálne pôsobiace 

alfa-1 mimetiká (nafazolín, xylometazolín, tetryzolín, tramazolín, oxymetazo-

lín). Prínosom sú tiež prípravky na báze éterických olejov.

PODPORA IMUNITY

Vo forme doplnkov stravy je možné sa stretnúť aj s užívaním prípravkov 

s obsahom echinacei (Echinacea purpurea, E. angustifolia, E. pallida a i.), 

u ktorej sa zmieňuje okrem antimikrobiálneho účinku aj protizápalový/anal-

getický účinok (obmedzenie tvorby prostaglandínu PGE
2
). Z účinných látok 

sú zmieňované predovšetkým deriváty kyseliny kávovej (kyselina cichorová 

a jej estery) a polysacharidy, ktorým sa pripisuje imunostimulačný účinok. 

Výťažky z koreňov (v menšom množstve tiež z kvetov či listov) echinacey vyka-

zujú navyše desenzitizující účinok na vaniloidných TRPV1 receptoroch, ktoré 

hrajú dôležitú úlohu v procese vnímania bolestivého stimulu (zníži sa tak ich 

schopnosť vytvárať či zosilňovať už vzniknutý bolestivý impulz).10 Echinacea 

je však súčasťou aj kombinovaných prípravkov, a to napr. s bakteriálnymi ly-

zátmi (napr. Haemophilus infl uenzae a i.) určenými na podporu špecifi ckej 

i nešpecifi ckej imunity za súčasnej podpory úľavy od príznakov prechladnu-

tia. Stále veľkej obľube sa tešia tzv. medicinálne huby v čele s hlivou ustrico-

vou (Pleurotus ostreatus), lesklokôrkou lesklou (Ganoderma lucidum, reishi), 

húževnatcom čínskym (Lentinula edodes, shiitake).

Určite možno využiť aj prípravky s obsahom kolostra, nukleotidov, bakteri-

álnych lyzátov, rakytníka (Hippophae rhamnoides), pelargónie (Pelargonium 

sidoides), chlorelly či mumia a pod., a to s rešpektovaním nie vždy dostatočne 

klinicky overenej klinickej účinnosti.

Súčasťou doporučení je vždy dostatočný prísun vitamínov a minerálov.
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U PROFIL LIEČIVÉHO PRÍPRAVKU
COLDREX GRIP PLUS KAŠEĽ S PRÍCHUŤOU 
CITRÓNU A MENTOLU
500 MG/200 MG/10 MG PRÁŠOK NA PERORÁLNY ROZTOK

ZLOŽENIE

Každé jedno vrecúško ako účinné látky obsahuje 500 mg paracetamolu, 200 mg 

guajfenezínu a 10 mg fenylefrínu.

CHARAKTERISTIKA

Prechladnutie je najčastejší prípad akútnych respiračných infekcií, ktoré sa 

na morbidite v celosvetovom meradle podieľajú až z 10 %. V prevažnej väčši-

ne sú vírusovej etiológie, napriek tomu sa odhaduje, že prinajmenšom polovica 

chorých je vo vyspelých krajinách nesprávne liečená antibiotikami. Napokon 

z dostupných štatistík je zrejmé, že viac ako polovica receptov na antibiotiká v or-

dináciách praktického lekára je určená práve na liečbu ochorení dýchacích ciest. 

V súlade s platnými odporúčaniami je však namieste nasadenie symptomatickej 

liečby zahŕňajúcej kľudový režim, dostatočný príjem tekutín a užívanie analgetík 

- antipyretík, prípravkov proti kašľu, bolesti v krku a pod.

Vo farmakoterapii bolesti pohybového aparátu, ktorej príčinou je prechladnu-

tie, sa celkom iste nezaobídeme bez analgetík - antipyretík alebo nesteroidných 

antifl ogistík (NSA). Z prvej skupiny sú najčastejšie využívané liečivé prípravky 

s obsahom paracetamolu (syn. acetaminofén) a kyseliny acetylsalicylovej, ďalej 

potom metamizol (dostupný iba v prípravkoch viazaných na lekársky predpis) 

a propyfenazón (dostupný len vo fi xných kombináciách s paracetamolom a kofeí-

nom). Hoci antipyretický účinok je možné očakávať aj od jednotlivých zástupcov 

nesteroidných antifl ogistík, vrátane napr. antipyretického pôsobenia nimesulidu, 

v súlade s platnými SPC t. č povolených liečivých prípravkov je v tejto indiká-

cii možné užiť len neselektívne NSA, ibuprofén.1,2 Od opuchnutého/bolestivého 

hrdla môžu pomôcť látky s vazokonstrikčnými účinkom, ktorých dôsledkom pô-

sobenia je aj druhotné zníženie opuchu - najčastejšie fenylefrín a pseudoefedrín. 

Od kašľa pomáhajú antitusiká (suchý kašeľ) a expektoranciá (vlhký kašeľ).

Keďže prechladnutie je charakteristické súčasným výskytom viacerých symptó-

mov, sme svedkami trendu zvýšeného dopytu po takých liečivých prípravkoch, 

ktoré by chorému zabezpečili úľavu od viac ako jedného symptómu, čo vyžadu-

je vhodne zvolenú kombináciu účinných látok so vzájomne komplementárnym 

účinkom.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Mechanizmy účinku, farmakodynamické i farmakokinetické vlastnosti každej 

z uvedených látok sú dobre známe. Pri paracetamole je antipyretický účinok 

daný dominantne potlačením syntézy prostaglandínov inhibíciou cyklooxyge-

názy, z pohľadu jeho analgetických vlastností sa však ako významné ukazuje tiež 

ovplyvnenie descendentných sérotonergických dráh, interakcia s tvorbou oxidu 

dusnatého, opioidným či endogénnym kanabinoidným systémom. Pri fenyle-

fríne je zrejmý priamy agonistický účinok na alfa-1 adrenergných receptoroch. 

Nakoniec, pri guajfenezíne nie je presný mechanizmus účinku známy, avšak 

zvyšuje objem sekrétu v dýchacích cestách a uľahčuje jeho vykašliavanie. 

Okrem toho sú mu takisto vlastné účinky anxiolytické a centrálne myorelaxač-

né. V kombinácii s paracetamolom navyše zosilňuje/potencuje jeho absorpciu 

z gastrointestinálneho traktu3,4, čo bolo napokon popísané aj u iných analgetík.5

 

INDIKÁCIE

Krátkodobé zmiernenie príznakov prechladnutia a chrípky v zmysle zmiernenia 

bolesti v hrdle, bolesti hlavy, upchatého nosa, horúčky a vlhkého kašľa.

KONTRAINDIKÁCIE

Okrem známej precitlivenosti na ktorúkoľvek z obsiahnutých látok nesmie byť 

prípravok podávaný pacientom so zhoršenou činnosťou pečene alebo ťažkou 

poruchou činnosti obličiek, pri ochoreniach srdca a kardiovaskulárnych poru-

chách, hemolytickej anémii, hypertenzii, hypertyreóze, diabete a feochromo-

cytóme. Prípravok je tiež kvôli obsahu fenylefrínu kontraindikovaný u osôb, 

ktoré v posledných dvoch týždňoch užívali inhibítory monoaminooxidázy alebo 

iné sympatomimetiká. Nakoniec nesmú ním byť liečení pacienti s glaukómom 

so zatvoreným uhlom alebo s retenciou moču.

TEHOTENSTVO A DOJČENIE

S odkazom na obsah fenylefrínu sa užívanie prípravku počas gravidity neodpo-

rúča, analogická situácia sa týka aj dojčiacich žien.

KLINICKÉ SKÚSENOSTI

Všeobecne možno povedať, že terapeutická účinnosť každého zo zvolených kom-

ponentov je dostatočne zdokumentovaná nielen empiricky, ale aj na úrovni kli-

nických štúdií.

Nejeden pacient v súvislosti s paracetamolom argumentuje jeho nedostatočnou 

účinnosťou ako analgetika. Je však potrebné pripomenúť, že jeho účinná dávka 

zodpovedá 10 – 15 mg/kg telesnej hmotnosti, čo pre väčšinu dospelej populácie 

korešponduje s množstvom paracetamolu 750 mg až 1 000 mg v rámci jednej dáv-

ky. Príčinou uvádzanej neúčinnosti je tak najčastejšie neužitie dostatočne veľkej 

dávky. Guajfenezín v klinických štúdiách výrazne znižoval množstvo tvoreného 

spúta a stenčoval vrstvu hlienu pokrývajúcu epitel dýchacích cest.6 Signifi kantne 

priaznivý vplyv podávania guajfenezínu v dennej dávke 2 400 mg sa pozoroval 

aj na priechodnosť nosa (kongesciu sliznice plus množstvo tvoreného sekrétu) 
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u HIV pozitívnych (n = 23). Priaznivý vplyv na mukociliárny klírens a frekvenciu 

kmitajúcich riasiniek bol napokon preukázaný v následnej štúdii so zdravými 

dobrovoľníkmi.8 Podľa niektorých prác guajfenezín nepôsobí iba expektoračne, 

ale tiež antitusicky, a to prostredníctvom centrálnej inhibície centra kašľa, jednak 

vďaka periférnemu účinku spočívajúcemu vo zvýšení tvorby redšieho spúta, kto-

ré slúži ako bariéra pred podráždením nervových zakončení v dolných dýchacích 

cestách.9 Prínos guajfenezínu je preukázaný tiež pri jeho kombinácii s dekonges-

tívne pôsobiacim nepriamym symptomatikom, pseudoefedrínom. Táto kombi-

nácia plus antibiotikum u osôb s akútnou infekciou dýchacích ciest viedla oproti 

placebu k štatisticky významnému zlepšeniu v celkovom symptómovom skóre 

(p = 0,026). Najvýraznejší účinok sa týkal kongescie nosovej sliznice a bolesti 

paranazálnych dutín. U takto liečených pacientov došlo tiež rýchlejšie k celkovej 

úľave od symptómov (p = 0,038). Oproti pacientom užívajúcim spoločne s ATB 

placebo bolo v tomto prípade výrazne viac tých, ktorí liečbu hodnotili kladne 

počnúc 2. dňom užívania (p = 0,002). Liečba bola pritom veľmi dobre znášaná.10

NEŽIADUCE ÚČINKY

Spektrum nežiaducich účinkov tohto kombinovaného prípravku sa nijako vý-

znamne nelíši od všeobecne známych bezpečnostných profi lov jednotlivých 

komponentov. Všeobecne platí, že ak je prípravok užívaný v súlade s platnými 

odporúčaniami, možno očakávať dobrú znášanlivosť aj nízky výskyt nežiaducich 

účinkov.

LIEKOVÉ INTERAKCIE

Profi l liekových interakcií tohto polykomponentného prípravku zodpovedá 

dobre známym profi lom jednotlivých látok. Pri fenylefríne je potrebné pamätať 

na riziko možnej synergie s prípadne inými súbežne podávanými sympatiko-

mimetikami; zvýšenú opatrnosť treba tiež všeobecne pri látkach s potenciálom 

ovplyvňovať kardiovaskulárny systém, vrátane napr. aj tricyklických antidepresív. 

Prípravok je možné podávať súčasne aj s monokomponentným paracetamolom, 

avšak s vedomím jeho celkovej maximálnej možnej dávky, t. j. 4 g pre dospe-

lých. Pozornosť treba tiež pri kombinácii s inými potenciálne hepatotoxicky pô-

sobiacimi liečivami. Pri guajfenezíne možno očakávať výraznejšiu myorelaxáciu 

či útlm pri kombinácii s látkami s centrálne tlmivým účinkom (t. j. centrálne 

myorelaxanciá, anxiolytiká, opioidy, alkohol, anestetiká a pod.).

DÁVKOVANIE

Prípravok je určený na perorálne použitie. Jedno vrecúško sa nechá rozpustiť 

v teplej vode (250 ml) a následne vypije v priebehu 1,5 hodiny. Prípravok nie je 

určený pre osoby mladšie ako 12 rokov.

Odporúčaná dávka je 1 vrecúško po štyroch hodinách podľa potreby, nanajvýš 

však štyri vrecúška denne. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako päť dní, chorému 

je odporúčaná konzultácia s lekárom.

DRŽITEĽ REGISTRAČNÉHO ROZHODNUTIA

Wraft on Laboratories Limited, Braunton, Veľká Británia
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Poznámka:

Štatút prípravku: Liečivý prípravok nie je viazaný na lekársky predpis. Úhrada 

z prostriedkov verejného zdravotného poistenia: nie je hradený VšZP. Profi l prí-

pravku spracoval kolektív autorov pod vedením MUDr. J. Slívu, PhD. s využitím 

odbornej literatúry a SCP podľa poslednej verzie.


