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Przeziębienie
Przeziębienie (common colds)
– termin tradycyjnie używany
przez lekarzy i laików, odnoszący się do nagle pojawiającego
się i łagodnie przebiegającego
nieżytu nosa i gardła, wskazuje – niesłusznie zresztą – na
jedną jednostkę chorobową.
Przeziębienie to częsta dolegliwość wywoływana niezliczoną
liczbą wirusów (tab. 1.). Wirusy
te różnią się właściwościami
biochemicznymi, warunkującymi ich patogenność i epidemiologię. Dlatego oczekiwanie
na uniwersalny lek leczący
przeziębienia nie będzie urzeczywistnione.
Niemal każdy rodzaj wirusa
posiada swój immunotyp, który ma istotny wpływ na układ
immunologiczny osoby zakażonej. Kontrola ostrych chorób
wirusowych wymaga kompleksowego działania, traktującego indywidualnie każdą
grupę wirusów [1].

Spoœród setek wirusów wywo³uj¹cych przeziêbienie najczêœciej
5 typów (w tym rhinowirus w 40
proc.) przyczynia siê do rozwoju
zaka¿enia [2]. Bazuj¹c na wielowiekowych obserwacjach, przeziêbienie zawsze ³¹czono z czynnikiem infekcyjnym, jednak
pierwsze zidentyfikowano (hodowla tkankowa) w po³owie XX
w.: wirus paragrypy w 1955 r.,
rhinowirus w 1956 r., RSV
w 1997 r., w 1958 r. enterowirusy
i coxaccie A21, w 1960 r. wyizolowano coronavirusy i od tego
czasu nie wyhodowano nowych,
chocia¿ nadal czynniki etiologiczne pewnych postaci przeziêbienia
nie s¹ zidentyfikowane [1].
Epidemiologia
Mnogoœæ typów rhino-, adeno- i innych wirusów sprawia, ¿e
ka¿dy z nas podatny jest na przeziêbienie przez ca³e ¿ycie, a reinfekcje równie¿ s¹ powszechne.
Spoœród zaka¿onych coronawirusem, 80 proc. ma dodatnie przeciwcia³a na pocz¹tku objawów,

Typy antygenowe

Udzia³ procentowy*

Rhinoviruses

100 typów i podtypów

30–40

Coronavirus

3 i wiêcej typów

≥10

Grupa wirusów

Parainfluenza virus

4 typy

Respiratory syncytial virus

2 typy

Influenza virus

3 typy

10–15

47 typów

5

Adenovirus
Other viruses (enteroviruses,
rubeola, rubella, varicella)

Tab. 1.
Typy najczêstszych
wirusów
powoduj¹cych
przeziêbienie

Etiologia

5

Presumed undiscovered viruses

25–30

Group A beta-hemolytic streptococci**

5–10

*

Estunated percentage of colds annually.
Included because differentiation of streptococcal and viral pharyngitis is not possible by clinical menus.

**
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co œwiadczy o wczeœniejszym
zachorowaniu [3].
Przeziêbienie jest g³ówn¹ przyczyn¹ wizyt u lekarza, a tak¿e absencji w szkole i w pracy. Wysoka
zapadalnoœæ to charakterystyczna
cecha epidemiologiczna przeziêbienia. Wiêkszoœæ doros³ych przeziêbia siê œrednio 2–4 razy w roku, wiêkszoœæ dzieci – 8–9 razy.
Nik³y procent (1–2 proc.) przeziêbienia wik³a siê zaka¿eniem
bakteryjnym w postaci zapalenia
zatok przynosowych i zapalenia
ucha œrodkowego, które wymaga³oby leczenia antybiotykiem [4].
Diagnostyka
Objawy
(wodnisty
katar
i obrzêk b³ony œluzowej nosa) s¹
typowe i powszechnie znane, przypisywane przeziêbieniu przez samych pacjentów. Jednak okreœlenie
rodzaju wirusa odpowiedzialnego
za chorobê jest trudne. Jedynie wirus grypy (nagle wystêpuj¹ca wysoka gor¹czka, ból miêœni, katar +
uporczywy kaszel!!!) i adenowirus
(zapalenie spojówek, zapalenia
gard³a, gor¹czka) s¹ mo¿liwe do zidentyfikowania na podstawie objawów klinicznych [1].
Znajomoœæ charakterystycznego sezonowego pojawiania siê
wirusa równie¿ pomaga okreœliæ
czynnik etiologiczny (ryc. 1.).
Badania laboratoryjne generalnie nie s¹ potrzebne, za wyj¹tkiem podejrzenia anginy paciorkowcowej, która przebiega bez kataru i kaszlu; w razie trudnoœci
diagnostycznych wskazany szybki
test serologiczny.
Wiele wirusów wywo³uj¹cych
schorzenia dróg oddechowych
mo¿na izolowaæ w hodowlach
tkankowych, jednak nie jest to
przydatne klinicznie (hodowla trwa
ok. 3 tyg.).
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Przeziêbienie

Testy serologiczne diagnozuj¹ce wirus grypy, paragrypy, RSV,
adenowirus s¹ dostêpne w oœrodkach specjalistycznych, stosowane
g³ównie do celów naukowych.
Krew pobiera siê 2 razy w odstêpie
3 tyg.; 4-krotny wzrost przeciwcia³
w drugim pobraniu œwiadczy
o œwie¿ym zaka¿eniu. Nie oznacza
siê przeciwcia³ dla rhinowirusa
z uwagi na ró¿norodnoœæ antygenow¹ tego patogenu (100 typów).

Rhinovirus

Parainfluenza virus

G³ówne zadanie lekarzy udzielaj¹cych porad pacjentowi to odró¿nienie wtórnego bakteryjnego
zaka¿enia zatok (0,5–2 proc. przeziêbionych) i bakteryjnego zapalenia ucha œrodkowego (2 proc.) od
niepowik³anego przeziêbienia. Jest
to trudne zadanie, równie¿ dla lekarza z uwagi na brak szybkich, tanich testów diagnostycznych przeznaczonych do tego celu.
Ka¿de zapalenie gard³a to mo¿liwoœæ wielu czynników etiologicznych: adenowirus, wirus
opryszczki, mononukleoza, angina
Vincenta, b³onica czy wreszcie angina paciorkowcowa. Okreœlenie
czynnika etiologicznego decyduje
o wyborze leczenia (z antybiotykiem czy bez).
Obraz kliniczny
Przeziêbienie jako jednostka
kliniczna charakteryzuje siê ³agodnymi, samoograniczaj¹cymi siê
objawami nie¿ytu górnych dróg
oddechowych. Zapchany nos,
wodnisty katar, kichanie, drapanie
w gardle, uczucie rozbicia, ból
g³owy czasami mierna gor¹czka,
to powszechne objawy przeziêbienia. Podwy¿szona temperatura
utrzymuje siê maksymalnie 3 dni,
ból gard³a i nie¿yt nosa ok. 7 dni,
zaœ kaszel 2–3 tyg.
Wirusy grypy i adenowirusy wywo³uj¹ objawy przeziêbienia, które
charakteryzuj¹ siê ciê¿kim przebiegiem, daj¹cym objawy w dolnych
drogach oddechowych [1].
Zatoki oboczne nosa zajête s¹
nawet podczas niepowik³anego
przeziêbienia. Tomografia kom-

Coronavirus

RSV

Ryc.
Pojawianie siê
wirusów w zale¿noœci
od pory roku.
[Hendley JO.
The common cold .
In: Goldman L, Bennett
JC (eds.) Cecil Textbook
of Medicine, 21st ed.
Philadelphia, WB
Saunders, 2000,
pp 1790-1793].

Influenza virus

Adenovirus

puterowa wykonana w ostrej fazie choroby ujawnia nieprawid³owoœci u 87 proc. zaka¿onych
osób. Bez antybiotyku blisko 79
proc. uzyskuje znamienn¹ poprawê lub te¿ ca³kowite wyleczenie
w ci¹gu 2 tygodni. Nie jest wiadome, czy zatoki zajête s¹ w wyniku bezpoœredniego wp³ywu wirusa na œluzówki, czy te¿ w wyniku wtórnych do infekcji zaburzeñ
dro¿noœci nosa.
Powik³ania bakteryjne zdarzaj¹
siê i s¹ prawdopodobne, jeœli ropny katar (zielony lub ¿ó³ty) oraz
ból twarzy lub zêbów utrzymuj¹
siê powy¿ej 7 dni [5]. Bakterie odpowiedzialne za takie objawy to
Streptococcus pneumoniae, inne
paciorkowce, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Moraxella catharrhalis [6].
Wizyta u lekarza konieczna
jest, gdy:
gor¹czka trwa wiêcej ni¿ 3 dni,
wydzielina z nosa d³u¿ej ni¿ 10
dni,
w k¹cikach oczu pojawia siê
ropna wydzielina,

gdy boli ucho i zatoki,
w kolejnym dniu choroby pojawia siê ból gard³a.
Leczenie
Pomimo d³ugich poszukiwañ
odpowiedniego leczenia ustalono
jedynie schemat postêpowania objawowego. Spoœród setek dostêpnych leków przeciwprzeziêbieniowych, jedynie kilka szybko zwalcza objawy przeziêbienia, zaœ
niektóre z nich mog¹ byæ szkodliwe dla zdrowia pacjenta nawet
w dawkach terapeutycznych [7].
Z dostêpnych farmaceutyków, po
które siêga pacjent z katarem i bólem gard³a zauwa¿amy: niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki antyhistaminowe pierwszej generacji,
leki przeciwkaszlowe, odtykacze
(pseudoefedryna i fenylefryna), witamina C, miejscowe œrodki anemizuj¹ce b³onê œluzow¹ nosa, p³yn do
p³ukania gard³a, pastylki do ssania.
Wiêkszoœæ pacjentów przekonana
jest o skutecznoœci antybiotyku stosowanego w infekcjach wirusowych, jednak leczenie objawowe
jest wystarczaj¹ce.
przewodnik
lekarza
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Witamina C = ascorbic acid:
po du¿e dawki witaminy C (≥2 g)
siêgaj¹ pacjenci w obawie przed
przeziêbieniem, a tak¿e w czasie
choroby. W ostatnich latach najwiêcej kontrowersji zwi¹zanych
z przeziêbieniem dotyczy³o skutecznoœci witaminy C w profilaktyce i leczeniu. W dwóch dok³adnie przeprowadzonych badaniach
klinicznych, witamina C podana
w dawce dobowej 3 g nie zapobieg³a kolejnym objawom i nie zmieni³a przebiegu choroby [8, 9]. Jednak¿e przeciwhistaminowe dzia³anie witaminy C mo¿e dawaæ ulgê
osobom z alergicznym nie¿ytem
nosa [10, 11]. Choæ powszechnie
uznana jest za bezpieczn¹, w dawkach zakwaszaj¹cych mocz (4–12
g/dobê) mo¿e powodowaæ kamicê
uk³adu moczowego (precypitacja
cystyny, szczawianów i moczanów), przez co ulega zmianie wydzielanie przez nerki innych, równoczeœnie podawanych leków
[12]. Praca opublikowana przez
Baxmann podkreœla zwiêkszone
tworzenie z³ogów szczawianu
wapnia w nerkach po dawce
1 g/dobê witaminy C przez 3 dni
u osób ze sk³onnoœciami do kamicy, a u zdrowych pacjentów po
2 g/dobê przez 3 dni [13].
Kwas askorbinowy jest koenzymem, odgrywaj¹cym rolê
w tworzeniu kolagenu, odnowie
uszkodzonych tkanek, syntezie
t³uszczów i bia³ek. Jest antyoksydantem, bierze udzia³ w metabolizmie ¿elaza i kwasu foliowego,
uszczelniacza naczynia. Wczesne
objawy niedoboru witaminy C to
uczucie rozbicia, rozdra¿nienia,
bóle stawów, nadmierne z³uszczanie naskórka i mieszków w³osowych, wybroczyny na skórze.
Przewlek³y niedobór witaminy C
daje objawy szkorbutu. Witamina
C jest obecna w surowicy krwi
i w komórkach. Najwiêksze stê¿enie obserwuje siê komórkach
gruczo³owych. Witamina C wydalana jest z moczem, jednak gdy
spo¿ycie jest <10 mg/dobê nie
jest obecna w moczu [14]. Du¿a
lekarza
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czêœæ witaminy C wydalana jest
przez nerki w formie niezmienionej, pozosta³a ulega przemianie
w szczawiany moczowe [12]. Dobowe zapotrzebowanie na witaminê C – 55–60 mg dla doros³ych, 35 mg dla niemowl¹t, 40
mg dla dzieci starszych, 45–60 –
dla m³odzie¿y; kobiety w ci¹¿y
i karmi¹ce – 60 mg. Zapotrzebowanie na witaminê C wzrasta
w przypadku urazów, zaka¿eñ
i ekspozycji na wolne rodniki tlenowe (nikotyna, promieniowanie
UV, dieta). W takich sytuacjach
wskazana jest suplementacja.
Jakie dawki nale¿y stosowaæ
w przeziêbieniu, skoro w szkorbucie zalecana dawka witaminy
C wynosi 0,5–1 g/dzieñ, dla osób
z ciê¿kim poparzeniem 200–500
mg [14]?
W australijskim oœrodku uniwersyteckim przeprowadzono badanie kliniczne wœród 400 wolontariuszy, oceniaj¹ce skutecznoœæ
witaminy C (w dawce 0,03 g, 1 g,
3 g) w leczeniu objawów przeziêbienia. Wyniki pracy wykluczaj¹
lecznicze dzia³anie wiêkszych dawek; witamina C w dawce >1 g
nie redukuje objawów przeziêbienia bardziej ni¿ za¿ywana
w dawce 0,03 g (mniejsza ni¿
zalecana dzienna – 0,06) [15].
Preparaty cynku stosowane
s¹ do leczenia objawów przeziêbienia, jednak wyniki badañ klinicznych nie potwierdzaj¹ ich
skutecznoœci [16].
Nedokromil sodu w postaci
donosowej przynosi ulgê u osób
przeziêbionych [17].
Kwas acetylosalicylowy =
aspiryna; stosowana w przeziêbieniu z uwagi na dzia³anie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgor¹czkowe. Podana doustnie,
dobrze wch³ania siê z przewodu
pokarmowego. Zalecane stê¿enie
terapeutyczne wynosi 100–150
µg/ml, a ju¿ przy stê¿eniu 200
µg/ml mog¹ wyst¹piæ pierwsze objawy przedawkowania, a powy¿ej

400 µg/ml – ostre zatrucie kwasem
salicylowym. Ze wzglêdu na ma³¹
rozpiêtoœæ miêdzy dawk¹ toksyczn¹ a terapeutyczn¹ nale¿y œciœle
przestrzegaæ dawkowania leku.
Aspiryna jako lek przeciwgor¹czkowy jest zalecana w dawce
50–65 mg/kg/dobê w 4–6 dawkach podzielonych.
W 1986 r. FDA wyda³ zalecenie, aby z powodu prawdopodobnego zwi¹zku pomiêdzy stosowaniem tego leku a zespo³em Rey’a,
nie przepisywaæ rutynowo aspiryny dzieciom, które nie ukoñczy³y 12. roku ¿ycia. U doros³ych
czêsto powoduje krwawienie
z przewodu pokarmowego [18].
Ibuprofen – pochodna kwasu
propionowego, która podobnie jak
pochodne kwasu acetylosalicylowego ma dzia³anie przeciwbólowe, przeciwgor¹czkowe i przeciwzapalne. Przeciwgor¹czkowe
dzia³anie ibuprofenu polega na hamowaniu produkcji prostaglandyn
na obwodzie. Po wch³oniêciu siê
z przewodu pokarmowego, maksymalne stê¿enie w surowicy krwi
osi¹ga po med. 60 min, zalecana
dawka ibuprofenu dla dzieci
20–30 mg/kg/godz. W piœmiennictwie brak jest doniesieñ o skutecznoœci leku i tolerancji przez
niemowlêta, które nie ukoñczy³y
6. mies. ¿ycia. Z tego te¿ powodu
niemowlêta w pierwszym pó³roczu otrzymuj¹ce ibuprofen d³u¿ej
ni¿ 24 godz. musz¹ pozostawaæ
pod œcis³ym nadzorem medycznym. W piœmiennictwie napotyka
siê na opisy powa¿nych powik³añ
po przedawkowaniu tego leku.
Ibuprofen, jak inne niesteroidowe
leki przeciwzapalne, obni¿a przep³yw nerkowy, mo¿e powodowaæ
krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacjê.
Opisywane przypadki ostrego zatrucia przebiegaj¹ z kwasic¹ metaboliczn¹, niewydolnoœci¹ nerek
i mog¹ zakoñczyæ siê zgonem.
Ibuprofen, tak jak inne leki niesteroidowe przeciwzapalne, nie jest
zalecany u dzieci z astm¹ [18].
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Gor¹czka, bóle g³owy, bóle
miêœni skutecznie ustêpuj¹ po
paracetamolu (acetaminofenie),
jeœli jest stosowany w dawkach
terapeutycznych (1 g/dawkê;
maks. 4 g/dobê). Szereg badañ
klinicznych podwa¿a skutecznoœæ
paracetamolu w dawce 500 mg.
Paracetamol stosowany w dawce
1 g jest lekiem skutecznym i najbezpieczniejszym spoœród leków
przeciwbólowych i przeciwgor¹czkowych [19].

1. antazoline (Phenazolinum)
2. cyproheptadine hydrochloride (Peritol, Protadine)
3. dimetindene maleate (Fenistil)
4. hydroxyzine hydrochloride (Atarax, Hydroxyzinum)
5. ketotifen (Ketotifen, Pozitan, Zaditen)
Tab. 2.
Leki
przeciwhistaminowe
pierwszej generacji

6. clemastine (Clemastinum)
7. promethazine hydrochloride (Diphergan, Coldrex Nite)

1. cetirizine (Allertec, Ameritil, Cet-Alergin, Letizen, Virlix, Zyrtec Cirrus)
2. ebastine (Kestine)

Obrzêk œluzówek nosa skutecznie likwidowany jest przez
odtykacze – wœród nich fenylefrynê i pseudoefedrynê [19].
Chlorowodorek pseudoefedryny dzia³a na receptory alfa 1 w naczyniach obwodowych, dzia³a na
receptory β w sercu. Zmniejsza
przekrwienie b³ony œluzowej nosa.
Przechodzi do OUN. Oœrodkowo
dzia³a jak amfetamina, daj¹c nadmierne pobudzenie, bezsennoœæ,
niepokój, dr¿enia, nerwowoœæ, euforiê. Zwiêksza ciœnienie œródga³kowe (nie wolno stosowaæ leku
w jaskrze). Czêsto powoduje bóle
i zawroty g³owy, suchoœæ w jamie
ustnej, brak ³aknienia, skurcze
w jamie brzusznej, i inne zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe, nadmiern¹ potliwoœæ, przyspieszenie
czynnoœci serca, wzrost ciœnienia
têtniczego krwi, trudnoœci w oddawaniu moczu, zmiany libido.
W razie stosowania z glikozydami
naparstnicy mog¹ nasiliæ siê zaburzenia rytmu serca [18].
Chlorowodorek fenylefryny –
amina sympatykomimetyczna,
dzia³a na receptory alfa1 w naczyniach. Podanie doustne powoduje
obkurczenie têtniczych naczyñ
w b³onach œluzowych dróg oddechowych, co owocuje ich anemizacj¹, daj¹c obkurczenie obrzêkniêtej b³ony œluzowej, udro¿nienie
nosa i zwiêkszenie iloœci przep³ywaj¹cego przez nos powietrza.
Chlorowodorek fenylefryny dzia³a na uk³ad naczyniowy, daj¹c

3. feksofenadyne hydrochloride (Telfast)
4. lewocetirizine (Xyzal)
5. loratadine (Aleric, Claritine, Flonidan, Loratadyna, Loratan, Nalergine,
Rotadin, Clarinase)
Tab. 3.
Leki
przeciwhistaminowe
nowej generacji

6. desloratadine (Aerius)
7. mizolastine (Mizzolen)

wzrost ciœnienia w têtniczych naczyniach obwodowych, wzrost ciœnienia skurczowego i rozkurczowego, nieznaczne zmniejszenie
zdolnoœci wyrzutowej serca, kr¹¿enie krwi jest zwolnione i wzrasta
ciœnienie w uk³adzie ¿ylnym bez
zwê¿enia naczyñ. Prawie wszystkie naczynia têtnicze ulegaj¹ obkurczeniu: nerkowe, skórne, naczynia koñczyn, jednak przep³yw
przez naczynia wieñcowe ulega
zwiêkszeniu. W odpowiedzi na
wzrost ciœnienia w naczyniach têtniczych nastêpuje zwolnienie czynnoœci serca (bradykardia). Chlorowodorek fenylefryny w znikomej
iloœci przenika do OUN, dziêki
czemu nie ma wp³ywu na pracê
mózgu i czynnoœci rdzenia krêgowego. Nie wp³ywa na receptory β
w sercu, przez co nie daje zaburzeñ
rytmu serca. Nawet przy powtarzaniu dawek fenylefryny nie zmienia
siê jej efekt dzia³ania. Fenylefryna
jest lekiem tak silnie obkurczaj¹cym naczynia, jak pseudoefedryna,
jednak w odró¿nieniu od tej drugiej zupe³nie nie przyspiesza pracy serca (bez dzia³ania chronotropowego), nie daje zaburzeñ rytmu
i nie os³abia si³y kurczu miêœnia
sercowego (bez dzia³ania inotropo-

wego). Dzia³a d³u¿ej ni¿ pseudoefedryna. Fenylefryna zalecana jest
w podciœnieniu, jako lek obkurczaj¹cy naczynia, odtykacz górnych
dróg oddechowych, równie¿
w okulistyce [20]. Przedawkowanie felynefryny objawia siê nadciœnieniem, bólem g³owy, drgawkami, krwawieniem do OUN i wymiotami [21].
Leki przeciwhistaminowe
pierwszej generacji (tab. 2.) – podobnie jak antybiotyki nie maj¹ zastosowania w rutynowym leczeniu
przeziêbienia [22]. Stosowane
w celu z³agodzenia kaszlu, okaza³y siê równie skuteczne jak placebo [23]. Wielu pacjentów
z alergicznym nie¿ytem nosa siêga po przeciwhistaminiki pierwszej generacji, jednak ta grupa leków jest zdecydowanie mniej
bezpieczna w porównaniu z lekami nowej generacji. Powoduj¹
one niepo¿¹dane objawy z OUN,
zwiêkszaj¹ ryzyko urazów przy
pracy, iloœæ wypadków samochodowych, a u dzieci odpowiadaj¹ za
zmniejszon¹ zdolnoœæ uczenia siê.
Leki przeciwhistaminowe
drugiej generacji (tab. 3.) – maprzewodnik
lekarza
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(uspokojenie polekowe, bezdechy, mniejsza mo¿liwoœæ koncentracji, czujnoœæ, zapaœæ kr¹¿eniowa) lub pobudzeniem OUN (bezsennoœæ, halucynacje, zwiêkszone
napiêcie, drgawki) [21].

Kodeina
Dextrometorfan
Tab. 4.
Leki
przeciwkaszlowe

Butamirat

Guajafenezyna
Jodek sodu
Jodek potasu
Jodek wodoru (jodowodór)
Jodek wapnia
Glicerol jodynowany
Chlorek amonu
Ipecacuana
Wêglan wapnia
Tab. 5.
Leki wykrztuœne

Terpin

Acetylocysteina
Bromhexydyna
Karbocysteina
Mesna
Ambroksol
Tab. 6.
Leki mukolityczne

Dornaza alfa

j¹ mniejszy, niekorzystny wp³yw
na OUN, nie zaburzaj¹ zdolnoœci uczenia siê u dzieci i w znacz¹cy sposób nie wchodz¹ w interakcjê z innymi lekami. Skutecznoœæ i bezpieczeñstwo leków
przeciwhistaminowych zosta³o
ustalone i og³oszone przez FDA.
W odró¿nieniu od leków pierwszej generacji wydawanych na
zlecenie lekarza, druga generacja dostêpna jest bez recepty dla
pacjentów (OTC)[24].
Przedawkowanie leków przeciwhistaminowych pierwszej generacji objawia siê depresj¹ OUN

Nazwa preparatu

Tab. 7.
Leki z³o¿one
najczêœciej
stosowane
w przeziêbieniu

Leki przeciwkaszlowe (tab. 4.)
bez recepty – powszechnie stosowane s¹ przez pacjentów celem
z³agodzenia kaszlu przeziêbieniowego. Jak dot¹d badania kliniczne nie potwierdzi³y skutecznoœci
tych leków u dzieci. Dodatkowo
s¹ one odpowiedzialne s¹ za pojedyncze przypadki zgonu, które nast¹pi³y po przedawkowaniu lub
d³ugotrwa³ym stosowaniu w prawid³owej dawce [25].
Wyniki 6 du¿ych, randomizowanych badañ klinicznych z podwójnie œlep¹ prób¹ (przeprowadzonych wœród przeziêbionych,
kaszl¹cych dzieci) porównuj¹cych skutecznoœæ przeciwkaszlow¹ leków OTC z placebo pokaza³y, i¿ leki przeciwkaszlowe
OTC, antyhistaminiki – odtykacze i inne kombinacje nie by³y
skuteczniejsze w kaszlu od placebo. Jedna praca przedk³ada³a skutecznoœæ dextromethorphanu nad
placebo, podczas gdy inna wyklucza³a jego skutecznoœæ [26].
W niektórych postaciach przeziêbienia przewlek³y kaszel
utrzymuj¹cy siê jeszcze podczas
zdrowienia mo¿e zaburzaæ sen.
W takich sytuacjach kodeina jest
najbardziej skutecznym lekiem
spoœród wielu przeciwkaszlowych [27]. S¹ równie¿ badania
kliniczne, mówi¹ce o skutecznoœci kodeiny równej placebo [26].
Leki wykrztuœne (tab. 5.) –
nasilaj¹ wydzielanie p³ynu w dro-

gach oddechowych, co prowadzi
do uwalniania flegmy. Wzmagaj¹ ruch rzêsek, przez co oczyszczaj¹ drzewo oskrzelowe, s¹ ³atwo wch³aniane z przewodu pokarmowego [28]. Wyniki dwóch
du¿ych badañ klinicznych porównuj¹cych skutecznoœæ guajafenezyny z placebo wskazuj¹, i¿ kaszel ustêpuje u 75 proc. stosuj¹cych guajafenezynê i u 31 proc.
za¿ywaj¹cych placebo [26].
Leki rozrzedzaj¹ce wydzielinê (tab. 6.) – s¹ skuteczne miêdzy
4. a 10. dniem kaszlu [26].
Pacjent najchêtniej siêga po
najwygodniejsze w stosowaniu
leki z³o¿one bez recepty (tab. 7.)
(1 tabletka = szerokie dzia³anie),
które w ró¿nej konfiguracji zawieraj¹: odtykacze, leki antyhistaminowe, przeciwkaszlowe,
wykrztuœne, przeciwbólowe, witaminy.
R. Rakel – autor najs³ynniejszego, uaktualnianego co 2 lata
amerykañskiego podrêcznika
Conn’s Current Therapy zaleca
leki z³o¿one zawieraj¹ce mo¿liwie najmniej sk³adowych, które likwiduj¹ najwiêksze objawy
(gor¹czka, obrzêk b³on œluzowych nosa), wówczas z³agodzone s¹ równie¿ objawy towarzysz¹ce (chrypa, kaszel).
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