
A szezonális influenza tünetei és kezelése

Magyarországon a késő ősztől kora tavaszig tartó időszakban több tízezer ember fordul háziorvoshoz
influenzás, vagy influenza-szerű panaszokkal. A tüneti kezelés, úgy, mint fájdalom- és lázcsillapítás,
folyadékpótlás, ágynyugalom, az esetek döntő többségében elegendő. A szezonális influenza
megelőzéséhez hozzájárulhat az immunrendszer támogatását segítő antioxidánsok, vitaminok pótlása.

Az influenza okai, előfordulása
A fertőzés okozói az orthomyxoviridae családba tartozó influenza A, B és C vírusok. A C vírustörzs
egyedei stabil antigén-tulajdonsággal rendelkeznek, járványokat nem okoznak. Azonban az A és B
törzsekre nagyfokú variabilitás jellemző, mely a felszíni struktúrát meghatározó neuraminidáz és
hemagglutinin fehérjék pontmutációinak köszönhető. Ennek következménye, hogy egy adott évben
átvészelt influenzafertőzéssel, vagy védőoltással megszerzett immunitás nem, vagy csak alig nyújt
védettséget a következő években kifejlődő törzsekkel szemben. Az A vírustörzsek antigénjeinek
genetikai rekombinációja világjárványok (pl. H1N1, H3N2), valamint zoonózisok kialakulásához
vezethet.
Az influenzavírus elsősorban levegő útján, cseppfertőzéssel terjed, beszéd, köhögés, tüsszentés során.
Az egyéb légúti fertőzésektől eltérően az influenzafertőzés zárt, zsúfolt közösségi tereken, például
tömegközlekedési eszközön, óvodákban, iskolákban, munkahelyeken, kórházakban, időseket ellátó
otthonokban igen gyorsan, járványszerűen terjedhet. Hazánkban a járványveszélyes időszak általában
december végétől március közepéig tart.

Az influenza tünetei, szövődményei
A panaszok többnyire a fertőződést követő 24–48 órában, igen hirtelen, magas (39°C-ot meghaladó)
lázzal, erős levertséggel, fejfájással, hidegrázással, izom- és ízületi fájdalmakkal kezdődnek, melyeket
orrfolyás, köhögés, torokfájás, az orr és légutak nyálkahártyájának duzzanata kísér. Gyermekkorban,
emésztőszervi panasz, hányás, hasmenés is előfordulhat. A betegség kezdeti tünetei közül a hurutos
panaszok legtöbbször hiányoznak, továbbá a gyors állapotromlás klinikai szempontból eltér az egyéb
légúti megbetegedésektől (pl. rhino-, adeno-, parainfluenza vírus okozta, „közönséges” nátha). A korai
panaszok általában 2–3 nap alatt szűnnek, a láz azonban 5 napig is eltarthat. A kezdetben igen enyhe
légúti tünetek később súlyosbodhatnak, a száj és a garat környéke kivörösödhet, a kötőhártya enyhén
begyulladhat, a köhögés köpetürítéssel járhat, és akár hetekig is fennmaradhat.
A betegség egyik legsúlyosabb szövődménye a tüdőgyulladás, mely legtöbbször bakteriális
felülfertőződés eredménye. Továbbá középfülgyulladás, orrmelléküreg-gyulladás, ritkábban agyhártya-
vagy szívizomgyulladás is előfordulhat a legyengült immunrendszer következtében.

Az influenza kezelése
Az influenza esetében legtöbbször tüneti kezelésről beszélhetünk, vírusellenes szerek adása csak
kivételes esetben indokolt, a szövődmények kialakulásának magas rizikója miatt (pl. asztma, COPD,
szívelégtelenség esetén). A tünetek enyhítésére -- helyesen alkalmazva -- kiváló vény nélkül kapható
gyógyszerek állnak rendelkezésre. Kiemelten fontos továbbá a szigorú ágynyugalom, és a napi
legalább 2 litert meghaladó folyadékpótlás.

Fájdalom- és lázcsillapítás

A fenti indikációkban a nem-szteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok) például ibuprofen, diclofenac,
acetilszalicilsav, metamizol stb. eredményesen alkalmazhatók. Kombinációjukat nem javasolják, mert
nemkívánatos hatásaik (pl. gyomornyálkahártya-károsítás, só-vízretenció, nephrotoxicitás)
fokozódhatnak, hatásosságuk mértéke viszont együttadásuk esetén sem fokozható. Szükség esetén a
NSAID-ok jól kombinálhatók az egyszerű fájdalom- és lázcsillapító hatású paracetamollal, így
dózisemelés nélkül is növelhető a gyógyszerek hatásfoka. Az ibuprofen és a paracetamol szirup,
szuszpenzió, vagy kúp formájában már 3 hónapos kortól alkalmazható. Szalicilsav tartalmú szerek
alkalmazása gyermekeknél 10 éves kor alatt nem ajánlott a Reye-szindróma kialakulásának veszélye
miatt, mely kiszáradással, hányással, splenomegáliával jellemezhető.



A lázcsillapítás csak abban az esetben indokolt, ha azt a beteg közérzete megköveteli: levert, fájdalma,
diszkomfort érzete van. A testhőmérséklet csökkentése még magas láz esetén (39 °C) sem lehet a
lázcsillapítás egyedüli javallata, mivel a lázas állapot önmagában még 40 °C felett sem károsítja a
szervezetet, sőt, éppen annak védelmét szolgálja. A guideline-ok szerint 41 °C fok alatti érték – ha a
közérzete, étvágya jó a gyermeknek, és egyéb tünete, fájdalma nincs – nem veszélyes. 41 °C fok felett nagy
valószínűséggel társul egyéb tünet is, ekkor 'elég' lázat csillapítani, illetve orvoshoz vinni a gyermeket. A
fizikális lázcsillapítás (hűtőfürdő és törzs vagy egésztest borogatás) pontatlan gyakorlata és a gyermekek
rossz élménye miatt az ajánlások a gyógyszeres (per os) kezelést részesítik előnyben. Ugyanakkor magas
láz esetén a megfelelő technikájú, kíméletes fizikális hűtés megkímélheti a szervezetet a gyakori
gyógyszeradástól. Az aktuális testhőmérsékletű fürdővizet lassan hűtsük, gyakran kavargassuk, amíg nem
kellemetlen, de 31 °C alá semmiképp! A didergést el kell kerülni, mert akadályozza a hőleadást.

Orrtünetek kezelése

A dekongesztáns, vazokonstriktív hatóanyagot tartalmazó nazális készítmények hatására gyorsan
csökken a gyulladt nyálkahártya duzzanata, és a túlzott váladékozás. Hatáskifejtés tekintetében a
tramazolin orrspray már 5 percen belül megszüntetheti az orrdugulást, és akár 10 órán keresztül
felszabadítja az orrot. Az oxy- és xylometazolin tartalmú orrcseppek és orrspray-k 6–8 órán át hatnak,
és megfelelő koncentrációban csecsemőknél is alkalmazhatók. Egyes kombinációs készítmények
gyulladáscsökkentő dexpantenolt, vagy nyákoldó hatóanyagot tartalmaznak a letapadt váladék oldása,
illetve a sinusitis megelőzése érdekében. A tengervizes vagy fiziológiás sóoldattal történő orröblítés
kiegészítő terápiaként való alkalmazása már régóta szerepel a szakmai ajánlásokban, hiszen
hozzájárul az orrnyálkahártya integritásának megőrzéséhez, visszaállításhoz, valamint meggátolja az
orrjáratba jutó szennyeződések, pollenek, egyéb allergének megtapadását, így akut- és krónikus
rhinosinusitisben is hatékonyan alkalmazhatók. Néhány sóoldat kombinációban enyhe
gyulladáscsökkentőt (pl. ectoin, dexpanthenol) vagy hidratáló tulajdonságú anyagot (pl. Na-hialuronát)
tartalmaz, az irritált nyálkahártya hatékonyabb védelme érdekében.
A nazális dekongesztánsok tartós, 7–14 napon túli alkalmazása hozzászokást, rebound vazodilatációt,
ennek következtében tartós orrdugulást (ún. rhinitis medicamentosa) okozhat, emiatt 2 hétnél tovább
nem használhatók. A hosszabb hatástartamú készítmény alkalmazásával – mely az orrcsepp, spray
ritkább adagolását kívánja meg – mérsékelni lehet a rebound hatást.
Az orális dekongesztánst (pl. fenilefrin, pszeudoefedrin) és kombinációban gyulladáscsökkentőt vagy
nyákoldót is tartalmazó tabletták, illetve forróital porok esetében mindig felvilágosítást kell adni a napi
maximális adagról, illetve meg kell győződni arról, hogy a beteg nem szed-e más, ugyanolyan vagy
hasonló támadáspontú gyógyszert párhuzamosan (különösen a paracetamol és a NSAID-ok
tekintetében), hisz ez könnyen túladagoláshoz vezethet.

Torokfájás kezelése

Az influenzát kísérő garat- és torokgyulladás tüneteinek csillapítására számos antiszeptikus,
fájdalomcsillapító hatóanyagot vagy helyi hatású antibiotikumot (pl. tyrothricin) tartalmazó gyógyszer
érhető el, torokfertőtlenítő csepp, oldatos spray, szopogató tabletta, pasztilla formájában. Használtuk
csökkenti a gyulladást, enyhíti a fájdalmat, nedvesíti a nyálkahártyát, ezáltal megakadályozhatják a
bakteriális vagy gombás felülfertőződést. A helyileg ható antibiotikumot tartalmazó gyógyszerek
hatékonysága nem haladja meg más készítmények hatékonyságát. A változatos gyógyszerforma és
ízesítés közül történő választás a beteg egyéni preferenciáját figyelembe véve történhet. Amennyiben
ismert gyógyszerérzékenység áll fenn (pl. lidokain és származékai, NSAID hatóanyagok gyakran
allergizálhatnak), válasszunk más hatóanyagú készítményt.

Köhögéscsillapítók, köptetők, nyákoldók

A kezdeti, kínzó száraz köhögést enyhítheti a központi támadáspontú dextrometorphan szirup és oldat,
mely emeli a nyúltvelői köhögési központ ingerküszöbét, gyermekeknek 2,5 éves kortól adható. A
butamirát broncho-spazmolitikus tulajdonságával javítja a légzésfunkciót, 12 éves kor felett
alkalmazható. A kodeint és köptető hatású gvajakol-szulfonát tartalmú szirup 2 éves kortól ajánlott,
maximum 5 napig. A perifériás köhögéscsillapítók közül a prenoxdiazin tabletta felnőttek, a
levodropropizin csepp és szirup gyermekek számára javallott.



Amennyiben produktív, köpetürítéssel járó köhögéssel állunk szemben, ajánlhatunk növényi
szekretolitikus hatóanyagot tartalmazó készítményt (pl. kakukkfű, orvosi ziliz, borostyánlevél,
ipecacuanha, stb.), illetve gvajfenezint. A mucolitikumok közül az acetilcisztein, karbocisztein,
brómhexin, erdosztein és ambroxol választható, utóbbi hatóanyag csepp formájában kisgyermekeknek
is adagolható.

Az influenza megelőzése
Az immunrendszer megfelelő működését támogathatjuk vitaminpótlással, bizonyos nyomelemek,
például cink, vas és szelén bevitelével, bioflavonoidokkal. Komplex vitaminkészítményekben a felsorolt
anyagok többsége hozzáférhető, ám a járványos időszakban, illetve meglévő fertőzés során magasabb
dózisok is szükségessé válhatnak. Felnőttek számára ajánlott napi 500–1000 mg C-vitamin, illetve napi
1500–2000 IU D-vitamin bevitele. Az antioxidáns hatású bioflavonoidok, például a rutin, heszperidin,
naringin stb., érfalvédő és szabadgyök-fogó tulajdonságuk mellett fokozzák az A-, C- és E-vitaminok
biológiai aktivitását. Sok C-vitamin készítmény rutint is tartalmaz. A magas flavonoid-tartalmú
grapefruitmag-kivonat -- csepp vagy kapszula formájában -- felső légúti- és torokfertőzések
kezelésében terápiás értékű, C-vitaminnal kombinálva az antioxidáns hatás fokozható.
A Nemzetközi Oltóközpont felhívása alapján a szezonális influenza elleni védőoltás 6 hónapos kortól
mindenkinek javasolt. Az évente történő immunizálás optimális esetben mintegy 70--90%-os
védettséget nyújt.

dr. Bor Andrea PhD.
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