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Infekcje górnych dróg 
oddechowych, którym towarzyszy 
uciążliwy kaszel, zwłaszcza w 
okresie jesienno-zimowym i 
wczesno-wiosennym spędzają nam 
sen z powiek. Ten uciążliwy objaw 
jest na tyle typową i częstą 
dolegliwością, że zwykle 
bagatelizujemy go z nadzieją, że 
ustąpi samoistnie. Niestety 
męczący kaszel nierzadko 
utrzymuje się bardzo długo, 
uniemożliwiając swobodne 
oddychanie. Szczególnie uciążliwy 
bywa suchy kaszel, który może 
powodować szereg różnych 
powikłań. Co robić, gdy uciążliwy 
kaszel nie ustępuje i utrudnia 
normalne funkcjonowanie? 



I INFEKCJE GÓRNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH 

Infekcje górnych dróg oddechowych zazwyczaj mają całkiem 
łagodny przebieg, zwłaszcza na samym ich początku. Drapanie 
w gardle i ból podczas przełykania, niewielka gorączka czy 
zatkany nos nie zawsze skłaniają nas do wizyty u lekarza. 
Staramy się wówczas radzić sobie samemu. Walczymy z 
drobnoustrojami oraz objawami choroby, wspomagając się 
naturalnymi i domowymi metodami lub zwyczajnie czekamy, aż 
objawy ustąpią samoistnie. 

Z jednej strony takie postępowanie jest dobre, ponieważ 
pobudza do działania nasze wrodzone mechanizmy odporności, 
jednocześnie eliminując problem przyjmowania silnych leków - 
na przykład antybiotyków, które bardzo często stosujemy w 
ciemno i niekiedy zupełnie niepotrzebnie. Z drugiej zaś strony 
czekanie na to, aż dolegliwości ustąpią samoistnie, może 
jeszcze bardziej nasilić problem i pogorszyć nasze ogólne 
samopoczucie, utrudniając nam normalne funkcjonowanie. 

W trakcie infekcji górnych dróg oddechowych warto sięgać po 
leki działające objawowo.  

Jeśli zażywamy je zgodnie z zaleceniami lekarza i przez krótki 
czas, a tym samym nie nadużywamy ich, możemy szybko 
poprawić nasze samopoczucie i ogólne funkcjonowanie, a także 
przyspieszyć okres rekonwalescencji i zapobiec wystąpieniu i 
rozwojowi groźnych dla naszego zdrowia powikłań.  



INFEKCJE GÓRNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH A KASZEL 

Przy infekcjach górnych dróg oddechowych bardzo często 
pojawia się kaszel. To jeden z najczęściej zgłaszanych objawów 
w praktyce lekarskiej. Jego diagnostyka, określenie przyczyn i 
leczenie mogą jednak sprawiać poważne trudności. Dlaczego 
tak się dzieje? 

Kaszel jako nieswoisty sygnał może być wywoływany przez 
różnorodne czynniki. Sam odruch kaszlu wywoływany jest przez 
bodźce mechaniczne i fizykochemiczne. Bodźce te oddziałują 
na receptory kaszlowe znajdujące się w błonach śluzowych dróg 
oddechowych (w nosie, zatokach obocznych nosa, tchawicy, 
oskrzelach i krtani), ale także w innych miejscach, między 
innymi w błonie śluzowej uszu, przełyku, żołądka, osierdzia, 
opłucnej ściennej czy przepony. W powstawaniu odruchu 
kaszlowego biorą udział włókna nerwu błędnego, a także 
włókna nerwu trójdzielnego, językowo-gardłowego i 
krtaniowego górnego. Impulsy motoryczne doprowadzone są do 
efektorów za pośrednictwem nerwu krtaniowego wstecznego 
oraz nerwów rdzeniowych. 

W początkowej fazie infekcji zwykle mamy do czynienia z 
uciążliwym i duszącym kaszlem suchym, który stopniowo 
przechodzi w kaszel mokry, przy którym występuje 
odkrztuszanie zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny. 

Kaszel w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych (GDO) 
zwykle pojawia się nagle i najczęściej nasila się wieczorem. 



Początkowo odkrztuszanie pozbawione jest plwociny i może 
towarzyszyć mu podwyższona temperatura ciała. 

Po kilkunastu dniach kaszel suchy może ewoluować i mieć 
bardziej produktywny charakter – odkrztuszana jest gęsta, 
żółto-zielona wydzielina, która świadczyć może o nadkażeniu 
bakteryjnym. Z praktyki lekarskiej i aptecznej wynika jednak, że 
część pacjentów nie odkrztusza plwociny, pomimo uczucia 
„zalegania” w klatce piersiowej. Zacznijmy jednak od początku… 

CZYM JEST KASZEL? 
Kaszel jest fizjologicznym odruchem bezwarunkowym, 
wywołanym podrażnieniem zakończeń nerwowych błony 
śluzowej  w układzie oddechowym. Wyzwala go pobudzenie 
punktów kaszlowych znajdujących się w oskrzelach, krtani, 
tchawicy i nosogardzieli. Odruch ten mogą również wywoływać 
impulsy z tkanki płucnej, opłucnej, przepony, jamy brzusznej, a 
nawet przewodu słuchowego. Właśnie dlatego kaszel często 
powoduje także bóle głowy i brzucha.  
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Kaszel to odruch mający na celu oczyszczenie dróg 
oddechowych przez gwałtowny i nagły wypływ powietrza pod 
ciśnieniem, wywołanym zamknięciem głośni. 

Pobudzone receptory kaszlowe w nabłonku dróg oddechowych, 
tkance płucnej i ścianie oskrzeli przenoszą sygnał poprzez nerw 
błędny i nerw krtaniowy do ośrodka kaszlu znajdującego się w 
rdzeniu kręgowym. Stamtąd impuls nerwowy przemieszcza się 
do mięśni przepony, klatki piersiowej i brzucha. W efekcie 
mięśnie kurczą się, wymuszając gwałtowne otwarcie głośni i 
ruch powietrza. 

Kaszel jest jednym z podstawowych mechanizmów obronnych  
organizmu w przebiegu rozwijającej się infekcji. Jego 
podstawowym zadaniem jest szybkie oczyszczenie dróg 
oddechowych z zalegającego śluzu i zanieczyszczeń. 

Najczęstszą przyczyną kaszlu są wirusowe infekcje górnych 
dróg oddechowych.  

I choć infekcje górnych dróg oddechowych zwykle nie stwarzają 
poważnego zagrożenia dla naszego zdrowia, a sam kaszel jest 
naszym sojusznikiem w walce z chorobą i zalegającą wydzieliną, 
pod żadnym pozorem nie wolno ich ignorować.  

Nieleczone i bagatelizowane infekcje z czasem mogą przybierać 
na sile i skutkować rozwojem trudnych do leczenia nadkażeń 
bakteryjnych oraz zapalenia górnych dróg oddechowych o 
ciężkim przebiegu. 

Kaszel nie jest chorobą, a objawem choroby, którego nie można 
bagatelizować! 



UWAGA: kaszel może być następstwem drażniącego działania 
wydzieliny spływającej po tylnej ścianie gardła. Obserwuje się 
wówczas nasilone przełykanie śluzu oraz odchrząkiwanie 
zbierającej się flegmy. 

RODZAJE KASZLU 
Kaszel może mieć łagodny charakter i ustępować samoistnie w 
krótkim czasie, jednak bardzo często przybiera także postać 
długotrwałego i męczącego objawu rozwijającej się infekcji. 
Może nawet utrzymywać się przez wiele tygodni, utrudniając 
choremu swobodne oddychanie i normalne funkcjonowanie.  

Kaszel może być także objawem występującym samodzielnie. 
Natomiast jeśli u podłoża kaszlu leży infekcja górnych dróg 
oddechowych, mogą pojawić się także: katar, gorączka, bóle 
mięśni i stawów, a także uczucie ogólnego rozbicia.  

Wyróżnia się kilka rodzajów kaszlu:  

✓ ostry 

✓ przewlekły 

✓ alergiczny 

✓ produktywny, inaczej nazywany kaszlem mokrym 

✓ nieproduktywny, określany jako kaszel suchy 

Kaszel ostry występuje najczęściej przy infekcjach o różnym 
podłożu (UWAGA: ostry kaszel nasilający się w nocy i trwający 
przez wiele godzin może wskazywać na wirusowe zapalenie 



krtani, tchawicy lub oskrzeli). Z kolei kaszel utrzymujący się 
powyżej 8 tygodni nazywa się kaszlem przewlekłym. Taki kaszel 
może utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy i zwykle jest 
skutkiem nieleczonego lub niedoleczonego zapalenia oskrzeli, 
które z czasem przechodzi w stan chroniczny. 

Często występującym i długotrwale utrzymującym się objawem 
jest również kaszel alergiczny, będący reakcją układu 
odpornościowego na alergen. Jego odróżnienie od kaszlu o 
podłożu infekcyjnym stanowi dla wielu pacjentów nie lada 
wyzwanie. Wykrztuszana przez alergika wydzielina ma jednak 
bezbarwny, nie żółty kolor, a sam kaszel alergiczny może 
utrzymywać się lub nawracać przez cały rok. W odróżnieniu od 
kaszlu w przebiegu infekcji może więc trwać znacznie dłużej niż 
tylko przez kilka lub kilkanaście dni. 

Uwaga! Warto również zwrócić uwagę na możliwość 
wystąpienia kaszlu psychogennego. Problem ten najczęściej 
dotyczy osób młodych i dzieci. Charakteryzuje się  
występowaniem napadów głośnego, „szczekającego” kaszlu w 
obecności innych osób, epizodami kaszlu w sytuacjach 
stresowych i zwykle brakiem kaszlu w nocy. Takie podejrzenie 
nie zwalnia jednak lekarza z poszukiwania innych przyczyn, aby 
nie przeoczyć podłoża chorobowego. 

Istnieje wiele nietypowych przyczyn, które mogą wywoływać 
przewlekły kaszel. Stąd najważniejszą kwestią jest znalezienie 
przyczyny kaszlu i leczenie choroby podstawowej lub usunięcie 
czynnika wywołującego. 



KASZEL SUCHY CZY MOKRY? 
W przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych najczęściej 
spotykamy się jednak z określeniami kaszlu suchego i mokrego. 
Suchy kaszel, czyli inaczej kaszel nieproduktywny, 
charakteryzuje się uczuciem nieprzyjemnego i uciążliwego 
podrażnienia oraz dyskomfortem w oddychaniu. Jego przebieg 
jest zazwyczaj gwałtowny i występuje głównie w pierwszej fazie 
infekcji.  
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Suchy kaszel pojawia się zwykle na samym początku infekcji i 
jest męczący, a także bardzo dokuczliwy. Pomimo że jest 
naturalnym mechanizmem obronnym organizmu w walce z 
chorobą, może znacząco utrudnić normalne funkcjonowanie - 
ulgę przyniosą leki dostępne bez recepty, hamujące ten odruch. 
Warto wiedzieć, że kaszel suchy może jednak utrzymywać się 
nawet kilka tygodni po przebytej infekcji. 

Oprócz infekcji górnych dróg oddechowych u typowych przyczyn 
kaszlu suchego leżą również: 

✓ alergia 
✓ astma 
✓ odma  
✓ zalegające ciało obce 

Częstymi czynnikami wyzwalającymi kaszel (głównie ten suchy) 
jest zimne lub suche powietrze, dym nikotynowy, smog, mocne 
zapachy, szkodliwe opary związków chemicznych czy 
hiperwentylacja związana z wysiłkiem fizycznym, gwałtownym 
śmiechem, płaczem lub emocjami. 

Jeśli przyczyną suchego kaszlu jest infekcja, wraz z jej dalszym 
rozwojem objaw ten z czasem przekształca się w kaszel mokry, 
nazywany także produktywnym. Dochodzi wówczas do 
wykrztuszania zalegającej wydzieliny w celu oczyszczenia dróg 
oddechowych. Wydzielina ta ma gęstą i lepką konsystencję, 
dlatego odruch wykrztuśny nie zawsze przynosi ulgę. Co więcej, 
zalegająca flegma jest dobrym środowiskiem do rozwoju 
bakterii, których namnażanie może prowadzić do rozwoju 
groźnych i trudnych do leczenia zakażeń bakteryjnych. Z tego 



względu tak ważne jest, aby nie bagatelizować kaszlu - zarówno 
tego suchego, jak i mokrego, jak najszybciej rozpoczynając 
odpowiednie leczenie. 

PRZYCZYNY KASZLU 
Kaszel może mieć bardzo wiele przyczyn, począwszy od infekcji 
wirusowych i bakteryjnych, aż po choroby takie jak astma, 
alergia czy poważne schorzenia układu oddechowego i 
sercowo-naczyniowego. Najczęstszą przyczyną pojawiającego 
się kaszlu są jednak infekcje górnych dróg oddechowych. 

Odruch kaszlowy to złożony proces, u którego źródła leży 
podrażnienie gałązek nerwu błędnego (będącego jednym z 
nerwów czaszkowych) przez receptory kaszlowe znajdujące się 
w całym układzie oddechowym. 

Receptory kaszlowe mogą pobudzać różne bodźce: 
mechaniczne (np. zalegająca w drogach oddechowych 
wydzielina), chemiczne (np. zanieczyszczenia znajdujące się w 
powietrzu) i fizyczne (np. zimne powietrze). Z fizjologicznego 
punktu widzenia kaszel jest całkowicie naturalnym odruchem i 
reakcją mającą na celu usunięcie z dróg oddechowych 
czynników podrażniających jej śluzówkę.  



To warto wiedzieć... 

Oprócz infekcji górnych dróg oddechowych, wśród przyczyn 
kaszlu znajdują się: 

✓ niewydolność serca (towarzyszą jej pienista wydzielina o 
różowym kolorze i duszności) 

✓ rozstrzenie oskrzeli i ropień płuc (wraz z nieprzyjemnie 
pachnącą wydzieliną) 

✓ zapalenie płuc (kaszel występuje tu z rdzawą wydzieliną i 
krwiopluciem) 

✓ nowotwór (z ciemnoczerwoną plwociną) 

✓ refluks żołądkowo-przełykowy (w tym przypadku jest to 
długotrwały suchy kaszel, który nasila się w pozycji 
leżącej) 

Kaszel może wywoływać także stosowanie niektórych leków - 
na przykład popularnych środków na nadciśnienie, 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) czy beta-
blokerów. Ich przyjmowanie oprócz kaszlu może skutkować 
pojawieniem się świszczącego oddechu. 

Choć kaszel ma niepodważalny pozytywny wpływ na walkę z 
patogenami i zalegającą w  drogach oddechowych wydzieliną, 
niestety znacznie obniża samopoczucie chorego. I dotyczy to 
nie tylko napadowego kaszlu pojawiającego się głównie w nocy, 
ale każdego rodzaju kaszlu, bez względu na jego charakter i 
przyczynę.  



Długo utrzymujący się kaszel nie tylko podrażnia drogi 
oddechowe i upośledza prawidłowe funkcjonowanie błony 
śluzowej, ale utrudnia oddychanie i zasypianie, upośledzając 
normalne funkcjonowanie. 

KASZEL W PRZEBIEGU INFEKCJI 
GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH  
U DZIECI 

Infekcje górnych dróg oddechowych należą do najczęściej 
występujących infekcji wśród dzieci. Są także głównym 
powodem, z którym do lekarzy pediatrów zgłaszają się rodzice. 

Zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a 
także maluchy uczęszczające do żłobka są szczególnie 
narażone na infekcje. Rozpoznaje się je średnio nawet kilka razy 
w ciągu roku. I choć większość z nich ma łagodny przebieg, a 
objawy nie są bardzo uciążliwe, to każda pojawiająca się infekcja 
wymaga odpowiedniego leczenia i właściwej reakcji rodzica.  

Nieleczona lub niedoleczona infekcja górnych dróg 
oddechowych może przekształcić się w zapalenie płuc lub 
zapalenie oskrzelików o ciężkim przebiegu - groźne dla zdrowia, 
a nawet życia dziecka. 

Za zdecydowaną większość infekcji górnych dróg oddechowych 
u dzieci odpowiadają wirusy, a wśród nich: wirus grypy i wirus 
paragrypy, koronawirusy, rynowirusy i adenowirusy. 

Infekcje górnych dróg oddechowych wywołują jednak nie tylko 
wirusy, ale także bakterie. Choć rzadko są ich pierwotną 



przyczyną choroby, stwarzają jednak poważny problem 
zdrowotny. Najczęściej odgrywają rolę patogenu nadkażającego 
w przebiegu długotrwałej infekcji wirusowej. Rozwijające się 
bakterie, a co za tym idzie, infekcje o podłożu bakteryjnym są 
więc jednym z powikłań infekcji wywołanej przez wirusy. 

Wśród bakterii, które są najczęstszą przyczyną infekcji dróg 
oddechowych, można wymienić: pneumokoki (Streptococcus 
pneumoniae), chlamydię (Chlamydia pneumoniae), pałeczkę 
krztuśca (Bordetella pertussis), pałeczkę hemofilną 
(Haemophilus influenzae), mykoplazmę (Mycoplasma 
pneumoniae) czy wirusa Coxsackie. 

W zależności od stanu zdrowia i kondycji dziecka infekcja 
górnych dróg oddechowych może przyjmować postaci m.in.: 
grypy, paragrypy, zapalenia gardła i migdałków, nieżytu nosa, 
zapalenia zatok czy zapalenia krtani. 

Każda z infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci może mieć 
różny przebieg. Może także objawiać się w inny sposób, a 
występowanie konkretnych objawów uzależnione jest od 
lokalizacji zakażenia: 

✓ infekcje nosa, gardła, zatok i uszu: uporczywy katar, 
wyciekająca wydzielina i zatkany nos, ból gardła i/lub 
ucha, gorączka 

✓ infekcje krtani i tchawicy: duszący kaszel, chrypka i 
duszności o różnym nasileniu 

✓ zapalenie płuc i oskrzeli: uciążliwy kaszel i gorączka 



Dzieci, u których rozwija się infekcja górnych dróg 
oddechowych, mogą sygnalizować osłabienie i zmęczenie. 
Jednym z charakterystycznych objawów jest także 
rozdrażnienie - dziecko jest markotne i zachowuje się inaczej 
niż zwykle. Warto wiedzieć, że objawy nie muszą występować 
jednocześnie - zdarza się, że maluchowi dokucza tylko jedna 
dolegliwość, na przykład katar lub kaszel. 

Jednym z najczęstszych objawów infekcji górnych dróg 
oddechowych jest uporczywy kaszel. 

Kaszel w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci 
jest następstwem spływającej z nosa do gardła wydzieliny, która 
podrażnia śluzówkę. Zwykle zaczyna się od kaszlu suchego 
(nieproduktywnego) - dziecko pokasłuje i może uskarżać się na 
ból gardła. Najczęściej po 2-3 dniach zamienia się w kaszel 
mokry (produktywny) i maluch zaczyna odkasływać śluz, który 
gromadzi się w drogach oddechowych. W ten sposób  organizm 
próbuje radzić sobie z rozwijającą się infekcją i usunąć 
zalegającą flegmę. Mokry kaszel może utrzymywać się nawet 
przez kilka tygodni, dopóki drogi oddechowe nie zostaną 
całkowicie udrożnione i oczyszczone. 

Rozpoznanie infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci 
zawsze opiera się na diagnozie postawionej przez lekarza na 
podstawie objawów zgłaszanych przez rodziców oraz dziecko. 
Aby zdiagnozować rozwijającą się lub postępującą infekcję 
wirusową zwykle wystarczy wywiad lekarski i badanie fizykalne. 
Jeśli jednak objawy choroby są nietypowe, lekarz może zlecić 
wykonanie dodatkowe badania laboratoryjne, które pozwolą 



potwierdzić lub wykluczyć ewentualną infekcję o podłożu 
wirusowym. 

KASZEL W PRZEBIEGU INFEKCJI 
GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH U 
NIEMOWLĄT 

Infekcje górnych dróg oddechowych są główną przyczyną kaszlu 
u niemowląt. To objaw, który zawsze budzi niepokój wśród 
rodziców i skłania do szybkiego kontaktu z lekarzem. Kaszel 
wśród małych dzieci zdarza się bardzo często i zazwyczaj ma 
łagodny przebieg, a co istotne, ustępuje stosunkowo szybko (po 
około 7 dniach). Nie oznacza to jednak, że można go ignorować i 
czekać, aż minie samoistnie! 

Początkowo całkiem niewinny i niegroźny kaszel z czasem może 
się nasilić, zagrażając zdrowiu malucha! 

Jeżeli kaszel u niemowlaka nie ustępuje, a dodatkowo pojawia 
się gorączka, trzeba reagować i udać się po poradę do lekarza. 
Zanim jednak to nastąpi, możemy sięgnąć po sprawdzone 
sposoby, a także środki dostępne w aptece bez recepty - syropy, 
inhalacje z soli fizjologicznej i leki zbijające gorączkę. 

UWAGA! Jeśli kaszel u niemowlęcia nasila się w pozycji leżącej, 
może wskazywać na rozwijające się zapalenie gardła lub krtani, 
a także na zapalenie dolnych dróg oddechowych - zapalenie 
oskrzeli, oskrzelików lub płuc. 



KASZEL W PRZEBIEGU INFEKCJI 
GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH U 
KOBIET W CIĄŻY 

Ciąża to szczególny okres w życiu kobiety. Jej organizm, 
przygotowując się na narodziny dziecka, podlega nieustannym 
zmianom, które obejmują również układ immunologiczny. 
Odporność i bariery ochronne słabną. A to oznacza, że infekcje 

https://unituss.pl


górnych dróg oddechowych atakują ze zdwojoną siłą. 
Powiększająca się macica unosi przeponę, a błona śluzowa w 
układzie oddechowym ulega przekrwieniu. W efekcie pojawia 
się obrzęk i nadmierna produkcja wydzieliny. Nie bez znaczenia 
są tutaj także zmiany hormonalne, które wpływają na ogólne 
funkcjonowanie górnych dróg oddechowych. 

Błona śluzowa górnych dróg oddechowych u kobiet w ciąży 
wydziela nadmierne ilości wydzieliny, która może sprzyjać 
rozwojowi bakterii zagrażających zdrowiu przyszłej mamy i jej 
nienarodzonego dziecka. 

Infekcje górnych dróg oddechowych w czasie ciąży mogą stać 
się poważnym zagrożeniem dla kobiety i jej dziecka. Ryzyko, 
które niosą za sobą zakażenia wirusowe i bakteryjne, takie jak 
zapalenie krtani, oskrzeli czy płuc, znacznie wzrasta. 
Towarzyszący infekcjom górnych dróg oddechowych kaszel 
może uprzykrzyć życie przyszłej mamy. Możliwości leczenia są w 
tym okresie niestety mocno zawężone, a dodatkowo narastają 
wątpliwości, czy uporczywe odkrztuszanie nie zaszkodzi 
dziecku.  

Kobiety w ciąży nie mogą przyjmować wielu popularnych  
i powszechnie stosowanych leków z racji ich niekorzystnego 
wpływu na płód. Trzeba mieć jednak świadomość, że nieleczona 
infekcja może grozić zakażeniem płodu i przedwczesnym 
porodem. 



KASZEL W PRZEBIEGU INFEKCJI 
COVID-19 
Kaszel jest jednym z częstszych objawów infekcji COVID-19. U 
niektórych osób może utrzymywać się nawet kilka tygodni lub 
nawet do 2-3. miesięcy po wyzdrowieniu. Często towarzyszy mu 
chroniczne zmęczenie, zaburzenia funkcji poznawczych, duszność 
lub ból – zbiór długotrwałych skutków określanych jako zespół 
pocovidowy. 

Kaszel przy COVID-19 może być suchy lub mokry, tak jak to z reguły 
bywa przy infekcjach wirusowych dróg oddechowych. Zazwyczaj 
występujący na początku infekcji suchy kaszel, zmienia się po paru 
dniach w kaszel mokry. 

Kaszel związany z COVID-19 leczy się na ogół według znanych 
wytycznych leczenia kaszlu infekcyjnego, a więc między innymi 
lekami przeciwkaszlowymi.  

Przy suchym i uporczywym kaszlu w celu ograniczenia niechcianych 
powikłań warto zastosować sprawdzone i szybko działające leki 
przeciwkaszlowe, o których piszemy szerzej w rozdziale poniżej, 
zatytułowanym: “Sposoby leczenia i łagodzenia kaszlu”.



SPOSOBY LECZENIA I ŁAGODZENIA 
KASZLU  

Podczas infekcji często stajemy przed dylematem: czy dalej 
leczyć się samodzielnie, czy raczej skorzystać z konsultacji 
lekarskiej? Samoleczenie jest wygodne, bo w przeciwieństwie 
do konsultacji w gabinecie lekarskim nie wymaga umówienia się 
na wizytę. 

W łagodzeniu kaszlu możemy wspomagać się na przykład: 
inhalacjami solą fizjologiczną, maściami z olejkami eterycznymi, 
ziołami śluzowymi i przeciwzapalnymi (lipą, korzeniem 
prawoślazu, kwiatem bzu czarnego, babką lancetowatą) oraz 
miodem.  

Co ciekawe, w jednym z badań porównywano działanie miodu z 
placebo, brakiem interwencji oraz difenhydraminą (lekiem 
przeciwhistaminowym). Okazało się, że miód dawał lepsze i 
mocniejsze efekty w przebiegu ostrej infekcji oraz poprawiał 
jakość snu. Pamiętajmy jednak, że u niemowląt istnieje ryzyko 
botulizmu, czyli zatrucia jadem kiełbasianym po podaniu miodu, 
dlatego należy wstrzymać się z jego stosowaniem do 
ukończenia 12. miesiąca życia malucha. 

Inhalacje i domowe sposoby nie zawsze jednak przynoszą dobry 
i przede wszystkim szybki efekt. Przy suchym i uporczywym 
kaszlu w celu minimalizacji niechcianych powikłań warto 
zastosować sprawdzone i szybko działające leki 
przeciwkaszlowe. 



W leczeniu kaszlu mamy do wyboru dwa główne rodzaje leków 
przeciwkaszlowych:  

✓ działające ośrodkowo (opioidowe i nieopioidowe)  

✓ działające obwodowo  

O wyborze odpowiedniego medykamentu decyduje zazwyczaj 
lekarz po przeprowadzeniu wywiadu medycznego, ocenie 
charakteru kaszlu oraz czynników ryzyka (w tym m.in. interakcji 
z innymi przyjmowanymi lekami). 

Leki przeciwkaszlowe działające ośrodkowo blokują ośrodek 
kaszlu w ośrodkowym układzie nerwowym. Są to m.in. 
butamirat, dekstrometorfan i kodeina. 

LEWODROPROPIZYNA W LECZENIU 
SUCHEGO KASZLU O RÓŻNEJ 
ETIOLOGII 

Wśród leków działających obwodowo znajdziemy 
lewodropropizynę stosowaną od lat 80. ubiegłego wieku. 
Lewodropropizyna działa poprzez hamowanie uwalniania 
neuropeptydów z włókien nerwów czuciowych C nerwu 
błędnego. W rezultacie hamuje skurcz oskrzeli wywołany 
histaminą, serotoniną i bradykininą.  

Analiza badań porównawczych wykazała, że lewodropropizyna 
jest nie tylko skutecznym lekiem przeciwkaszlowym u dzieci i 
dorosłych, ale charakteryzuje się przy tym wyższą 
skutecznością niż działające ośrodkowo leki przeciwkaszlowe.  



Warto również wspomnieć, że w przypadku tego leku mamy do 
czynienia z bardzo dobrym profilem bezpieczeństwa 
wyrażającym się w stosunku korzyści do ryzyka.  

Lewodropropizyna odróżnia się pod tym względem od leków o 
działaniu ośrodkowym, które zwłaszcza u dzieci mogą 
powodować poważne zdarzenia niepożądane, takie jak: 
senność, uzależnienie, utratę świadomości, bezsenność i 
trudności w oddychaniu. 

Lewodropropizynę stosuje się objawowo w celu hamowania 
suchego kaszlu w przebiegu chorób o różnej etiologii. 
Najczęściej są to infekcje górnych dróg oddechowych, ale 
stwierdzono także jej dobre działanie w kaszlu astmatycznym. 
W toku badań wykazano, że lek ten sprawdza się także w 
przypadku kaszlu nieproduktywnego u chorych pacjentów z 
rakiem płuc, z włóknieniem śródmiąższowym płuc, zapaleniem 
opłucnej czy gruźlicą. 

Warto wiedzieć! Choć lewodropropizyna dobrze radzi sobie w 
leczeniu kaszlu suchego o różnej etiologii, nie przeciwdziała 
jednak kaszlowi będącemu skutkiem wpływu acetylocholiny. 

Lewodropropizyna praktycznie nie wykazuje interakcji z innymi 
lekami.  Należy jednak zachować ostrożność u pacjentów 
stosujących równolegle leki uspokajające. Działania uboczne 
leku pojawiają się jednak bardzo rzadko, tj. mniej niż u jednego 
pacjenta na 10000 leczonych osób. Mogą to być objawy 
żołądkowo-jelitowe, objawy alergiczne, osłabienie i reakcje 
nadwrażliwości ogólnej. Szczegółowy opis działań 
niepożądanych dostępny jest w ulotce dołączonej do leku. 

https://unituss.pl/ulotka-informacyjna/


Przeciwwskazaniami do stosowania lewodropropizyny są  
nadmierne wydzielanie śluzu w drzewie oskrzelowym i 
zaburzenia czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego. Nie należy 
również stosować tej substancji w czasie ciąży i okresie 
karmienia piersią ze względu na brak wystarczających badań. 

Lewodropropizynę można stosować u dzieci powyżej 2. roku 
życia. Z kolei osoby w podeszłym wieku powyżej 80. roku życia, 
mogą stosować ten lek po obserwacją. Ostrożność zaleca się 
również u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, ponieważ 
lek wydalany jest głównie z moczem. 

https://unituss.pl


INFEKCJE GÓRNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH - MOŻLIWE 
POWIKŁANIA 

Infekcje dróg oddechowych są najczęstszą przyczyną zgłoszeń 
pacjentów do gabinetów lekarzy pierwszego kontaktu oraz 
lekarzy pediatrów. Choć infekcje górnych dróg oddechowych 
zwykle nie stwarzają poważnego zagrożenia dla zdrowia, to 
nieleczone i bagatelizowane zbyt długo mogą skutkować 
groźnymi i trudnymi do leczenia powikłaniami. 

Oczywiste jest, że nie każda infekcja w obrębie dróg 
oddechowych wymaga leczenia specjalistycznego, wdrożonego 
przez lekarza. Trzeba jednak mieć świadomość, jakie objawy 
powinny wzbudzić nasz niepokój i skłonić do wizyty lekarskiej. 
Jeśli podejrzewamy, że przebieg infekcji górnych dróg 
oddechowych jest nietypowy i może dojść do rozwoju powikłań 
lub zauważamy częste nawroty czy przejścia choroby w formę 
przewlekłą, powinniśmy zgłosić się do lekarza. 

Do najczęstszych powikłań infekcji górnych dróg oddechowych 
zalicza się: 

✓ bakteryjne zapalenie płuc 

✓ zapalenie ucha środkowego 

✓ zapalenie krtani 

✓ zapalenie zatok 

✓ zapalenie oskrzeli 



BAKTERYJNE ZAPALENIE PŁUC 
Nieleczone lub niedoleczone infekcje górnych dróg 
oddechowych mogą skutkować groźnymi i trudnymi do leczenia 
powikłaniami, takimi jak m.in. bakteryjne zapalenie płuc. 
Problem ten dotyczy zwłaszcza osób starszych, a także małych 
dzieci. 

Bakteryjne zapalenie płuc rozwija się w momencie, gdy zwykła 
infekcja na skutek wtórnych nadkażeń ewoluuje w infekcję 
bakteryjną. Wówczas bakterie bytujące w górnych drogach 
oddechowych przedostają się do jego dolnej części. 

Bakteryjne zapalenie płuc ma ostry przebieg. Objawy, takie jak 
wysoka gorączka, poty, dreszcze i ból w klatce piersiowej, 
pojawiają się nagle. Mogą towarzyszyć mu także trudna do 
odkrztuszenia plwocina i gwałtowna, napadowa duszność. 
UWAGA! Bakteryjne zapalenie płuc wymaga konsultacji 
lekarskiej i odpowiedniego leczenia. 

ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO 
Pierwszym sygnałem rozwijającego się zapalenia ucha jest 
pojawiający się ból. Małe dzieci - noworodki i niemowlęta - 
mogą sygnalizować go przez pociąganie za małżowinę uszną. 
Oprócz bólu ucha pojawiają się także: wysoka gorączka, wysięk 
w jamie bębenkowej oraz zaczerwienienie błony bębenkowej.  

UWAGA! Dwa ostatnie objawy muszą zostać potwierdzone tylko 
i wyłącznie przez lekarza laryngologa. 



Zarówno zapalenie ucha środkowego, jak i jej objawy postępują 
bardzo szybko. Pod żadnym pozorem nie wolno ich ignorować, 
bo rozprzestrzeniający się i nieleczony stan zapalny może 
doprowadzić do tymczasowego niedosłuchu lub głuchoty! 

Zapalenie ucha środkowego jest także najczęstszą przyczyną 
przepisywania antybiotyków u najmłodszych dzieci.  

ZAPALENIE KRTANI 
Zapalenie krtani jest częstym powikłaniem infekcji górnych 
dróg oddechowych. Krtań znajdująca się pomiędzy gardłem a 
tchawicą jest podatna na rozwój stanu zapalnego, co wynika 
głównie z budowy anatomicznej układu oddechowego.  

W przebiegu zapalenia krtani toczący się stan zapalny obejmuje 
błony śluzowe górnych dróg oddechowych, powodując szereg 
objawów. Są to m.in.: napadowy i suchy kaszel występujący 
głównie w nocy, katar, ból gardła, wysoka gorączka, 
przyspieszony oddech i duszności, a także charakterystyczny 
świst słyszalny w trakcie oddychania. Wśród najczęstszych 
dolegliwości towarzyszących zapaleniu krtani wymienia się 
także chrypkę. 

Objawy zapalenia krtani pojawiają się po 2-3 dniach od chwili 
pojawienia się stanu zapalnego w górnych drogach 
oddechowych i mogą utrzymywać się do 3 tygodni. 

Na ostry przebieg zapalenia krtani  w szczególności narażone są 
małe dzieci. Ich krtań różni się bowiem od krtani dorosłych 
budową - część podgłośniowa u dzieci jest znacznie węższa, 



dlatego nawet jej niewielkie zwężenie w przebiegu choroby 
może utrudniać oddychanie i powodować uciążliwą duszność. 

UWAGA: za stan zapalny toczący się w krtani najczęściej 
odpowiadają wirusy, w związku z tym leczenie ma na celu zwykle 
łagodzenie zapalenia i jego objawów. W przebiegu zapalenia 
gardła stosuje się tabletki do ssania, aerozole i syropy. Bardzo 
ważne jest także oszczędzanie głosu i częste nawilżanie strun 
głosowych. 

ZAPALENIE ZATOK 
Zapalenie zatok może być następstwem nieleczonej lub 
niedoleczonej infekcji górnych dróg oddechowych. Objawia się 
uciążliwym i nawracającym katarem, uczuciem zatkanego nosa, 
silnym bólem w okolicy czoła, oczu i oczodołów, nasady czoła, 
policzków i tyłu głowy oraz ogólnym uczuciem rozbicia, 
osłabienia, bólami mięśni, drapaniem w gardle i podwyższoną 
temperaturą. 

W trakcie zapalenia zatok po tylnej ścianie gardła do dolnych 
części układu oddechowego ścieka wydzielina, która podrażnia 
śluzówkę, zmuszając chorego do odchrząkiwania i 
odkasływania. Bardzo ważne jest, aby w porę przeciwdziałać 
rozwijającemu się stanowi zapalnemu i jego objawom. 
Przewlekłe zapalenie zatok może mieć poważne konsekwencje 
dla zdrowia. Grozi m.in.: zmianami przerostowymi w obrębie 
błony śluzowej nosa i tworzeniem się torbieli we wnętrzu zatok, 
a nawet zapaleniem opon mózgowych i powstaniem ropni 
mózgu! 



ZAPALENIE OSKRZELI 
Zapalenie oskrzeli to jedno z najczęstszych następstw infekcji 
górnych dróg oddechowych, która dotyka zarówno dzieci, jak i 
dorosłych. Bardzo często jego objawy, zwłaszcza w pierwszej 
fazie choroby, mylone są ze zwykłym przeziębieniem lub grypą. 
Pomyłka ta może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia.  

Zapalenie oskrzeli jest niebezpieczną chorobą wirusową lub 
bakteryjną, która bardzo często rozwija się wśród dzieci. Objawy 
choroby są niejednoznaczne i zależą głównie od wieku 
pacjenta.  

Jednym z pierwszych objawów rozwijającego się zapalenia 
oskrzeli jest nieżyt nosa i zaczerwienione gardło (w 
szczególności u niemowląt). Później pojawia się suchy i 
męczący kaszel, który z czasem ewoluuje w kaszel mokry. Na 
tym etapie choroby dużym problemem jest nadmiernie 
produkowana wydzielina, której odkrztuszanie jest nie lada 
wyzwaniem przede wszystkim dla małych dzieci. 

Zalegająca w drogach oddechowych wydzielina zapycha drogi 
oddechowe i utrudnia swobodne oddychanie. W efekcie pojawia 
się charakterystyczny świszczący oddech, a także duszności. 
Niestety objawy zapalenia oskrzeli, zwłaszcza w przypadku 
dorosłych, są bardzo często bagatelizowane, bo łudząco 
przypominają objawy grypy i przeziębienia. Powinniśmy także 
pamiętać, że toczący się w oskrzelach stan zapalny bardzo 
często jest ich następstwem i nie powinniśmy ignorować ich 
długotrwałych objawów. Zapalenie oskrzeli wymaga 



odpowiedniego leczenia, dlatego w przypadku niepokojących 
dolegliwości warto zgłosić się do lekarza. 

Częste i nawracające infekcje dróg oddechowych w 
dzieciństwie zwiększa ryzyko zapalenia oskrzeli w dorosłym 
życiu! 

UWAGA! Trzeba zdawać sobie sprawę, że na najcięższy przebieg 
zapalenia oskrzeli narażone są bardzo małe dzieci. W ich 
przypadku choroba może nawet zakończyć się śmiercią!  

SAM KASZEL MOŻE DOPROWADZIĆ DO 
WIELU POWIKŁAŃ! 

Kaszel wymaga diagnozy i leczenia, zwłaszcza jeśli ma duże 
nasilenie lub jest przewlekły, ponieważ może  doprowadzić do 
wystąpienia wielu powikłań. Do najczęstszych należą: 

✓ omdlenia (związane ze zmniejszonym powrotem żylnym) 

✓ odma opłucnowa i odma śródpiersiowa 

✓ kaszlowe złamania żeber (przy współistnieniu osteoporozy) 

✓ urazy mięśni i nerwów międzyżebrowych 

✓ bóle głowy 

✓ nietrzymanie moczu 

✓ odruch wymiotny 

✓ pękanie naczynek krwionośnych w śluzówce dróg 
oddechowych 



KASZEL I INFEKCJE GÓRNYCH DRÓG 
ODDECHOWYCH - NIE IGNORUJ 
PIERWSZYCH OBJAWÓW I DBAJ O 
PROFILAKTYKĘ 

Powikłań z pozoru błahego przeziębienia czy infekcji jest 
naprawdę sporo, a każde z nich może mieć różny przebieg. Nie 
bagatelizujmy żadnych objawów i od razu rozpocznijmy leczenie. 
Na samym początku rozwijającej się choroby w zupełności 
wystarczą leki objawowe, które może dostać bez recepty w 
każdej aptece. Jeśli obserwujemy niepokojące objawy, nie 
zwlekajmy z konsultacją lekarską. Lekarz w razie potrzeby 
wdroży odpowiednie, specjalistyczne leczenie, które pozwoli 
uniknąć wielu groźnych dla zdrowia powikłań. 

Dobrym sposobem na wzmocnienie odporności i walkę z 
infekcjami będą domowe syropy przygotowane na bazie miodu 
czosnku i cytryny. Sprawdzą się także zioła takie jak: lipa, kwiat 
bzu czarnego, korzeń prawoślazu czy babka lancetowata. 

Jeśli pozwala na to stan zdrowia i ogólne samopoczucie, a także 
warunki pogodowe, nie bójmy się przebywać na świeżym 
powietrzu. 

Krótki i spokojny spacer na świeżym powietrzu w czasie infekcji 
nie jest zabroniony, a wręcz zalecany!  

Świeże powietrze może złagodzić katar i kaszel, dlatego bardzo 
ważne jest również częste wietrzenie pomieszczeń i 
odpowiednia wilgotność powietrza w domu. Nie powinniśmy 



zapominać także o dobrze zbilansowanej diecie oraz nie 
przegrzewaniu się, tj. odpowiednim ubiorze dostosowanym do 
warunków pogodowych i temperatury. 

Dotleniony organizm o wiele lepiej funkcjonuje i szybciej się 
regeneruje. Nie obawiajmy się więc spacerów nawet w 
chłodniejszy dzień - co więcej, niższa temperatura obkurcza 
naczynia i zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa. 

Dbajmy także o dobrą drożność nosa, stosujmy miejscowe 
środki przeciwzapalne na błonę śluzową. Nie wymuszajmy na 
lekarzu wdrożenia antybiotykoterapii, bo bardzo często nie jest 
w ogóle konieczna. Odpowiednia profilaktyka i mądre podejście 
do własnego zdrowia to najlepsze, co możemy dla siebie zrobić! 



 
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 

www.unituss.pl 
Nazwa produktu leczniczego: Unituss Junior, 60 mg/10 mL, syrop. Substancja czynna: Lewodropropizyna 
(Levodropropizinum). Dawka: 10 mL syropu zawiera 60 mg lewodropropizyny.Postać farmaceutyczna: syrop. 
Przezroczysta, lepka ciecz o zapachu truskawkowym. Wskazania do stosowania: objawowe leczenie 
nieproduktywnego kaszlu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu leczniczego u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i 
zaburzeniami czynności rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskineza rzęsek). Lek jest 
przeciwwskazany u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę. Stosowanie leku w okresie laktacji również 
jest przeciwwskazane. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy, ul. 
Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa, https://uniapharm.pl. OTC - produkty lecznicze wydawane bez recepty. 

http://www.unituss.pl
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