Boj s vetøelcem zvaným chøipka

JAN JELÍNEK
Boj s chøipkou, to je filmový souboj s vetøelcem na galaktickém korábu. Pøíera se dostala dovnitø a postupnì vysává jednoho
astronauta za druhým. Bere si jejich
sílu, mohutní a mnoí se. Posádka vyhlauje poplach a snaí se
zabijáka vemi prostøedky zlikvidovat. Utrpí pøitom øadu rámù, krvácí, ale ve správném filmu nakonec vítìzí.
Tady ovem analogie konèí.
Chøipková epidemie není hollywoodský trhák, zpravidla sice konèí astnì, ale obèas se na ni i umírá. Tìch pár dní, co s ní
zápasíme, se ná organismus musí velmi snait, aby
vyhrál. Zkusme se podívat, jak taková bitva vypadá.

1. den: Virus zaútoèil, ale jetì o tom
nevíme

Vude kolem poletují viry chøipky. Jsou mení
ne nic, ale zato útoèí po miliardách. Pohybují se
velmi rychle a pùsobí i na relativnì velké vzdálenosti. Nejvíc jich je v okolí tìch, kteøí právì chøipku
mají. Tím, jak kalou, kýchají, dýchají a mluví, je
vypoutìjí do prostoru. Vetøelec se díky nim mùe
mnoit a hledat dalí obìt. Najde ji ve chvíli, kdy se
dostane na sliznici horních cest dýchacích, do nosohltanu.
Virus na nás ovem nemusí skoèit pøímou cestou
- z krku do krku, i kdy tento pøenos je nejbìnìjí.
Chøipka je zøejmì,jak ukázaly nìkteré pokusy, i nemocí z nemytých rukou.
V onu chvíli, kdy se viry dostanou na sliznici
dýchacího traktu, zaèíná dílo zkázy. Èlovìk to ovem
nijak nepozná, nebolí to, ani neimrá. Ale i kdybychom to tuili, u bychom stejnì nemohli nic dìlat.
Nejsme-li oèkováni, èeká nás pøiblinì sedm nepøíjemných dnù. Pokud ovem nenastanou komplikace.
Ná imunitní systém u mezitím vyhlásil alarm
a zjiuje, co se to vlastnì dìje.
Virus chøipky se svými drápky zachytil na povrchu sliznice, kterou zaèíná nahlodávat a nièit. Lze
si ho pøedstavit jako kulièku s ostrými výstupky, jimi se dokáe pøichytit na sliznici podobnì, jako se
spojuje suchý zip. Jakmile se buòky chytne, zaène
vnikat do jejího jádra, tam pak oálí její genetickou
výbavu;take buòka zaène pracovat v jeho prospìch
a umoní mu se rozmnoovat.

2. den: Tìlo vyhlásilo poplach a je nám
bídnì

Miliony virù nièí nai sliznici. Z napadených
bunìk puèí v ohromných kvantech nové a nové viry,
které okamitì zaèínají parazitovat na dalích buòkách. Ty pøitom hynou.

Ná imunitní systém u rozpoznal druh a místo
nebezpeèí a poutí se s viry do boje. Od chvíle,
kdy viry zaèaly devastovat sliznici
naeho krku, do vyhláení imunitního poplachu a nasazení prvních
bojových jednotek, uplynulo dvanáct a ètyøiadvacet hodin, nìkdy
ménì, jindy více.
Toto období naopak poznáme
velmi dobøe - z hodiny na hodinu
zaèneme pociovat vechny typické pøíznaky chøipky: zimnici,
suchý kael, slabost a tìkou schvácenost, bolesti kloubù a vùbec celého tìla.
Teplota nám najednou vyskoèí a ke ètyøicítce.
Mohou nás pálit a bolet oèi, obvykle patnì snáíme ostré svìtlo. Ani nemusíme chodit k lékaøi, abychom vìdìli, co s námi je. Nebo pro chøipku je
pøíznaèné, e se její pøíznaky objeví náhle, z èistého
nebe. Nic, a najednou je to tady.
A pak je jetì jedno dobré poznávací znamení kdy onemocníme chøipkou, zpoèátku nemáme
rýmu.
Viry chøipky, které se - zatím - spokojenì mnoí,
mohou ovem za to, e je nám bídnì, jen nepøímo.
Bolest a malátnost jsou dùsledkem mobilizace naeho imunitního systému. A ten, nadnesenì øeèeno,
sbírá síly a z paty. Prostì hoøí a hasièi se honem
sjídìjí zdaleka.
Naím organismem zaènou k postienému místu
putovat èetné divize bílých krvinek, které dokáí
uvolòovat velmi úèinné látky schopné znepøíjemnit
virùm ivot. Dalí expanzi virù brzdí i horeèka, protoe vyí tìlesná teplota mnoení virù neprospívá.
Ná organismus je teï ve stresu. Aby zlikvidoval následky pohromy, musí podávat nadprùmìrný
výkon. Paradoxnì si nyní nejvíc pomùe tím, e nebudeme dìlat vùbec nic. Rozhodnì to nechce zvýenou námahu. Rada lékaøù, e chøipku je tøeba vyleet a dát tìlu anci, má ovem jetì jeden význam.
Kdy doma zalehneme do peøin, nebudeme íøit nákazu.

3. den: Lze èekat malý obrat k lepímu

Chøipka nás deptá svou intenzitou. Záleí na
vìku, na schopnostech naeho imunitního systému
a mnoství a typu virù, které jsme inhalovali. Dìti
snáejí chøipku obvykle lépe, starí pacienti hùøe.
Tøetí den, ale nìkdy ètvrtý, jindy pátý, si èlovìk mùe
øíct, e je mu o chloupek lépe. Horeèka klesá, nepøíjemný suchý kael se mìní, u pomalu zaèínáme
vykalávat hleny.
Kael je - na rozdíl od ostatních pøíznakù - dùsledkem pøímého postiení øasinkového epitelu na
sliznici. Pøedstavme si kartáèek, jeho tìtinky neustále kmitají smìrem ven a snaí se tak dopravovat

pryè hlen, který se tvoøí i za normálních okolností.
Bìhem chøipky je kartáèek pokozen, èitìní neprobíhá, hlen se hromadí, a pøitom ho sliznice produkuje více. A my zpoèátku kaleme a kaleme, ale
nic nevykaleme.
Pokud horeèka nepøesáhne 38,5 °C, není tøeba
se vzruovat.

4.-5. den: Èas obnovy a sbírání sil

Je zase o trochu lépe. U vykaláváme hlen, by
bolest v krku je vìtí. Horeèka klesla, naopak se nám
moná spustila rýma.
Od samého poèátku kontaktu s virem si organismus zaèal vytváøet protilátky. Zprvu v malém mnoství, ale tak od pátého dne u jsou zjistitelné a úèinné. Nedovolí viru, aby se pøichytil ke sliznici, v
podstatì ho obalí a zamezí mu, aby se dostal do tìsného kontaktu s povrchem buòky. Metoda suchého
zipu pøestane fungovat, vir dobojoval.
Kromì této tzv. protilátkové imunity zaène fungovat jetì mnohem efektivnìjí bunìèná imunita.
Díky ní se ji buòky epitelu dokáí pronikání viru
chøipky bránit. Prostì nae sliznice u se nenechá
tak jednodue zmást a zotroèit jako na zaèátku nemoci.
V naich horních cestách dýchacích pomalu zaèíná generální úklid. Znièené tkánì jsou postupnì
nahrazovány novými, ty odumøelé vykaláváme. Obnova ovem mùe trvat est a osm týdnù.
Ná imunitní systém se vrací do normálu, vechny nepøíjemné pøíznaky mizí jeden za druhým. Tedy
a na ten kael.
Bouølivá imunitní reakce vak ná organismus
notnì vyèerpala, celkovì jsme oslabeni a èím lepí
mu teï vytvoøíme podmínky pro regeneraci, tím
rychleji nabere pùvodní sílu.

6.-7. den: Máme v krku magnet na bacily

Vìtinou máme vyhráno, jsme jetì slabí, ale u
bychom se pomalu zvedali do práce. Lékaø nám vak
mùe doporuèit prodlouit neschopenku jetì o týden. Jakkoliv se toti chøipka povauje za celkem
banální onemocnìní, nìkdy mùe mít komplikace,
které nás mohou ohrozit na ivotì.
Kdy nám viry chøipky znièily v dýchacím ústrojí
rozlehlé plochy sliznice, naruily tím i celistvost
naeho obranného systému. V jindy neprostupné
obranné linii najednou máme díru. A ta, ne se zacelí, pøitahuje jako magnet bakterie a plísnì, které
se bìnì vyskytují vude kolem. Take záhy mohou
pøijít druhotné komplikace. Prùbìh nemoci pøitom

nejspí bude horí, protoe organismus je oslaben.
Aèkoliv se lékaøi nejvíc obávají o nae zdraví v
pøípadì tzv. primárních infekcí, které jsou pøímo
vyvolány virem chøipky napøíklad zápalu plic, zánìtu mozku èi zánìtu srdeèního svalu, bìnìjí jsou
tzv. druhotné bakteriální zánìty. U dospìlého se
nejèastìji jedná o bakteriální zápal plic, u dítìte o
zánìt støedního ucha.
Budeme-li mít smùlu, zápal plic nás zaskoèí tak
sedmý den po zaèátku chøipky. Lékaø ho vìtinou
dobøe pozná. Má pøed sebou pacienta, jeho stav se
zlepil, ale pak se opìt pøehoupl k horímu. Znovu
teploty a kael, také dunost a zrychlený tep, sedimentace a krevní obraz jsou mimo normu, na rentgenovém snímku je patrné loisko. Dostaneme antibiotika.

Kdo nemá protilátky, musí být ve støehu

Nejlépe je na tom letos ten, kdo se vèas nechal
oèkovat. Odborníci se toti docela strefili do odhadu, jak bude chøipkový vir vypadat, a uili mu vakcínu témìø na míru.
A jak vakcína pùsobí? V tìle vzniknou stejné
protilátky, které si jinak organismus vytváøí, a kdy
ho chøipka napadne. A jakmile se vir usadí na sliznici, protilátky mu nedovolí, aby zaèal vysávat buòku
za buòkou. Chøipka se nám vyhne.
Zrada, jak známo, je jen v tom, e pokud se vìdcùm nepodaøí pøítí podobu viru odhadnout, vyrobí
se vakcína sice úèinná, ale proti úplnì jinému druhu
chøipkového viru. Jinak øeèeno - vakcína funguje,
ale nehodí se.
e patøíte k oné drtivé vìtinì, která se oèkovat
nenechala, a pøitom se jí
chøipka vyhnula? Moná jste chøipku podobného typu, jako je ta souèasná, kdysi prodìlali a máte
v sobì dostatek protilátek. Nebo se pohybujete v prostøedí, kde se chøipkové viry zatím moc nevyskytují. Dùvod k radosti to není.
Epidemie jetì postupuje a v jejím závìru prý
bývá prùbìh chøipky vdy horí, viry jako by se utrhly z øetìzu. Ostatnì ona nechvalnì známá panìlská
chøipka, která se objevila v roce 1918, nakazilo sejí
kolem pùl miliardy lidí a a 30 milionù z nich zemøelo, mìla dvì vlny. Ta první pøila zjara a mìla
lehèí prùbìh. Ta druhá pak na podzim s tragickými
konci.
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