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1    INFEKCE RESPIRAČNÍHO 
TRAKTU U DĚTÍ

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Abstrakt 
Respirační infekce patří k nejčastějším příčinám onemocnění dětí v rozvojových 

i vyspělých zemích. Infekce horních i dolních dýchacích cest se vzájemně prolína-
jí a mohou přecházet jedna v druhou nebo se vyskytují současně. Jejich správná 
diagnostika, léčba a  prevence se odvíjejí od rozpoznání jejich etiopatogeneze 
a klinického obrazu. 80–90 % dětských respiračních infekcí je virových a  léčba 
antibiotiky zde nemá žádný význam. Toto je nutno neustále opakovat a zdůraz-
ňovat, neboť k nadužívání antibiotik v běžné praxi dochází stále a proto hrozí 
kritický nárůst rezistence bakterií, který by mohl vést k neúčinnosti většiny zná-
mých antibiotik. 

Také léčba antivirotiky má omezené indikace, které musíme respektovat. 
Další léčebné možnosti, jako je podávání kortikosteroidů, se u  infekčních 

nemocí dostávaly jen pomalu ke slovu a měly své odpůrce. Byly používány hlavně 
na základě empirie u  některých komplikací tuberkulózy, pneumonie a  u  hvíz-
davých bronchitid. Dnes této empirii dávají za pravdu poznatky o etiopatogenezi 
a  léčebné úspěchy při onemocnění novým virem SARS COVID-19, které jasně 
ukazují, že v některých případech infekčních nemocí nad samotným negativním 
vlivem infekčního agens převládne v patogenezi destruktivní odpověd’ imunitní-
ho systému, kterou je proto nutno tlumit. 
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1.1  Infekce horních cest dýchacích
Horní cesty dýchací začínají nosními dírkami a končí tracheou. Dolní cesty dý-

chací jsou od trachey distálně až k bronchiolům. 
Infekce horních cest dýchacích jsou nejčastějším infekčním onemocněním 

u dětí na celém světě.
Nejčastějšími vyvolavateli jsou viry, léčba antibiotiky tedy není většinou indi-

kovaná.
Většina dětí prodělá minimálně jednu nezávažnou respirační infekci za rok, 

průměr je 6–8. U 12 % dětí to je dokonce 12 nachlazení za rok. 
Tyto infekce jsou častější v  předškolním věku, dítě v  kolektivním zařízení je 

má 2krát častěji než dítě mimo kolektiv. Běžné jsou v době od října do dubna 
(v mírném pásmu).

Průběh je většinou mírný, komplikace jsou vzácné. 
Podrobnější vyšetření je nutné pouze při přetrvávání příznaků, častých reci-

divách nebo podezření na komplikace.

1.1.1  Virová rinitida (rinofaryngitida, rinosinusitida), nachlazení
Etiopatogeneze, epidemiologie

Virový zánět postihuje sliznice nosu a většinou i paranazálních dutin a faryngu. 
Nejčastějšími vyvolavateli jsou rinoviry, koronaviry, respirační syncitiální viry 
(RSV) a metapneumoviry. 

Nejvíce je postižena sliznice nosu.
Medián četnosti u  dětí je 5  rým/nachlazení do roka, ale není výjimkou ani 

10 epizod ročně, horní hranicí ještě normální četnosti je 12 epizod. 
Nachlazení běžně trvá až 15 dní. 

Klinický obraz, diagnóza
Příznaky jsou: rýma, ucpaný nos, bolest v krku, kašel a zvýšená teplota, vzácněji 

horečka. Diagnóza je klinická, žádné další vyšetření není třeba. 

Léčba
Léčba je symptomatická – klid, antipyretika při febriliích. Volně prodejné léky 

na nachlazení a kašel nejsou u dětí účinné a nejsou indikované. K spontánnímu 
uzdravení dochází u 80 % dětí do 15 dní.

Při absenci dalších varovných známek nevyžadují opakovaná nachlazení po-
drobnější vyšetření, pokud netrvají déle než 15 dní a není jich více než 15 do roka. 

0,5–5 % epizod nachlazení je komplikováno bakteriální rinosinusitidou. 
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1.1.2  Bakteriální rinosinusitida
Etiopatogeneze, epidemiologie

Onemocnění postihuje sliznici nosu a paranazálních dutin. Pokud trvá < 30 dní, 
je akutní, při delším trvání je chronická.

Nejčastěji navazuje po nachlazení jako jeho komplikace.
K  nejčastějším vyvolavatelům patří Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae a Moraxella catarrhalis

Klinický obraz
Příznaky jsou rýma a  kašel přetrvávající bez zlepšení nebo se horšící po 

10 dnech, kdy začátek byl jako běžné nachlazení. Nemoc může mít i náhlý začá-
tek s horečkami a hnisavou rýmou trvající déle než 3 dny. Mohou být bolesti hlavy 
a v oblasti dutin, horečky, kašel po ulehnutí. 

Diagnóza
Diagnóza se opírá v  první řadě o  uvedené klinické příznaky, prostý snímek 

dutin nerozliší virový a bakteriální zánět. CT nebo MRI s kontrastem je nutné 
pokud je podezření na komplikace nebo je v plánu chirurgické řešení.

Léčba
Léčba je symptomatická – analgetika, antipyretika. Pokud dochází ke zlepšení, 

antibiotika nejsou nutná. Pokud ke zlepšení nedochází, je antibiotikem první vol-
by amoxicilin v dávce 40–90 mg/kg/den ve třech denních dávkách. Odezvu na 
léčbu lze očekávat 3.–4. den. 

Potom lze léčbu ukončit 10. den. Dalšími alternativami jsou amoxicilin/klavu-
lanát 40–90  mg amoxicilinu/kg/den ve třech  dávkách, nebo cefuroxim-axetil 
v dávce 40 mg/kg/den ve 2 denních dávkách.

Při těžkém průběhu je doporučován vankomycin 40  mg/kg/den ve čtyřech 
dávkách a cefotaxime 100–200 mg/kg/den ve čtyřech dávkách nebo ceftriaxone 
100 mg/kg/den ve dvou dávkách i. v.

Lokální vazokonstrikce je indikována pouze krátkodobě, pro zmírnění bolestí. 
Při užívání více než 7  dní může vzniknout rebound fenomén a  otok sliznic se 
naopak zhorší. 

Důležité je smrkání bez zvyšování tlaku v nose (!) nebo odsávání sekretů z nosu. 
Příznivý efekt byl prokázán při kombinaci lokálních nazálních steroidů s antibi-
otickou léčbou, a  to zejména u alergiků. Negativem užití nazálních steroidů je 
možná kolonizace pseudomonádami nebo jinými gramnegativními bakteriemi. 
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Oplachy sliznice izo- nebo hypertonickým solným roztokem pomohou eva-
kuovat hlen a bakterie. Ke zmírnění bolesti a horeček jsou vhodná analgetika/
antipyretika podle hmotnosti a věku pacienta

Celkově podávaná antihistaminika jsou indikována pouze u alergiků. 
Komplikace jsou vzácné, ale závažné. Je to meningitida, trombóza kavernóz-

ních splavů, orbitocelulitida.

1.1.3  Faryngitida, tonzilofaryngitida
Etiopatogeneze, epidemiologie

Faryngitida je akutní infekce postihující sliznici hltanu, při tonzilofaryngitidě 
jsou zasaženy i tonzily. 

V předškolním věku je nečastější etiologie virová, ve školním věku až do mla-
dé dospělosti jsou běžné i tonzilofaryngitidy bakteriální, vyvolané Streptococcus 
pyogenes sk. A. Ten je příčinou 15–36 % všech tonzilofaryngitid celkově. Z virů 
jsou nejčastější viry chřipky A, B, parainfluenzaviry 1–3, virus Epstein-Barrové 
(EBV), enteroviry a Mycoplasma pneumoniae.

Klinický obraz
Tonzilofaryngitida se klinicky projevuje bolestí v krku, horečkou nebo zvýše-

nou teplotou, krční lymfadenopatií, někdy i  celkovou únavou, bolestmi hlavy, 
svalů a kloubů. Sliznice faryngu je zarudlá a prosáklá, někdy s patrnou zvýraz-
něnou lymfatickou kresbou v podobě jemných nerovností, tonzily jsou zarudlé 
a  zvětšené, mohou být pokryté bělavým exsudátem. Petechie na měkkém pat-
ře jsou typické pro streptokokovou, EBV, spalničkovou nebo zarděnkovou in-
fekci. Exsudaci – povláčky – vyvolávají adenoviry, herpes simplex viry (HSV),  
S. pyogenes, Corynebacterium diptheriae, Arcanobacterium haemolyticum, EBV 
a candidy. Ulcerace vyvolávají HSV a enteroviry. Enterovirová infekce se projevu-
je současně i kožním exantémem a může vyvolat i aseptickou meningitidu. Ho-
rečky, bolesti hlavy, zvracení, bolesti břicha a zduření krčních uzlin patří k běžné-
mu obrazu streptokokového onemocnění. 

Diagnóza
Diagnóza je klinická, odlišení virové a bakteriální etiologie je obtížné. Typické 

příznaky ukazuje tabulka 1.1.
Při klinické rozvaze může pomoci modifikované Centorovo skóre. Při hodnotě 

0–1 není nutné provádět výtěr a antibiotika nejsou indikována, pravděpodobnost 
streptokokové infekce je 2–3 % až 4–6 %. Při hodnotě 2–3 je vhodné provést výtěr 
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a při pozitivitě kultivace nebo antigenního testu nasadit antibiotika, pravděpo-
dobnost streptokokové infekce je 10–12 % až 27–28 %. Při hodnotě 4 je možná 
empirická léčba antibiotiky, výtěr není nutný, ale je vhodný. Pravděpodobnost 
streptokokové infekce je 38–64 %. 

Modifikované Centorovo skóre pro pravděpodobnost přítomnosti S. pyoge- 
nes u pacientů s akutní tonzilitidou podle McIsaaca

Absence kašle 1
Otok a citlivost předních krčních uzlin 1
Teplota > 38 °C 1 
Exsudáty na tonzilách nebo jejich zduření 1 
Věk  3–14 let 1  

15–44 let 0  
> 45 let -1

Pokud není z klinického průběhu etiologie jasná, je nutné provést výtěr z obou 
tonzil a zadní klenby faryngu a odeslat na kultivaci. Při výtěru bychom se nemě-
li dotknout jazyka a  jiných oblastí. Dodržení techniky výtěru je důležité. Výtěr 
má být proveden ráno, nalačno, bez předchozího čištění zubů. Další možností je 
rychlý průkaz antigenu pyogenního streptokoka z tohoto stěru. Specificita testu 

Tab. 1.1 – Příznaky streptokokové a virové tonzilofaryngitidy

Streptococcus pyogenes sk. A Viry

Náhlý začátek bolesti v krku Konjunktivitida

Věk 5–15 let Rýma

Horečka Kašel

Bolest hlavy Průjem

Nauzea a zvracení, bolest břicha Chrapot

Tonzilofaryngitida Vřídky na ústní sliznici

Exsudace, povlaky Virový exantém

Petechie na patře

Bolestivé zduření krčních uzlin

Zima a časné jaro

Kontakt s nemocným

Spálový exantém
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je 95 %, senzitivita 70–90 %. Pokud je rychlý průkaz negativní, je vhodné poslat 
výtěr na kultivaci. Pozitivní kultivace nebo test ale neodliší pouhou kolonizaci 
streptokoky, která není příčinou pacientových obtíží a negativita testu je možná 
v 20–10 % případů streptokokové infekce. Definitivní rozhodnutí o léčbě je tedy 
vždy závislé na klinickém úsudku. 

Léčba
Lékem volby streptokokové tonzilitidy je orálně podávaný penicilin v  dáv-

ce 50 000 až 100 000 IU/kg/den ve 4–3 denních dávkách na 10 dní. Při alergii 
lze podat clarithromycin 15 mg/kg/den ve 2 dávkách. Dalšími možnostmi jsou 
klindamycin nebo cefalosporiny 1. generace. Parenterálně je možno užít prokain 
penicilin G intramuskulárně 1krát denně v dávce 50 000  IU/kg/den na 10 dní, 
u těžších infekcí podat penicilin intravenózně v dávce 100 000 i více IU/kg/den. 

Rezistence pyogenních streptokoků na penicilin nebyla dosud ve světě zachy-
cena. Zahájení léčby dříve než 48–56  hodin od začátku příznaků může někdy 
zbrzdit imunitu proti infikujícímu kmeni, což může vést k reinfekcím. Pokud není 
obraz jasný a příznaky nejsou závažné, je možné s nasazením antibiotik bez obav 
vyčkat do výsledku kultivace. 

Eventuální neúspěch léčby může nastat při nedodržení dávkování a také kvůli 
nedostatečné rekonvalescenci a časnému návratu do kolektivu, kde může dojít 
k reinfekci. Nosičství S. pyogenes je až u 20 % zdravých dětí a nepřináší jim zvýše-
né riziko onemocnění ani imunopatologických následků. Infekciozita nosičů pro 
okolí je nízká, ale pro rekonvalescenta oslabeného předchozí infekci může být vý-
znamná, a tak po předčasném návratu do kolektivu znovu onemocní. Přeléčování 
asymptomatických nosičů není indikované. 

Nosiči i  rekonvalescenti mohou mít zvýšenou hodnotu antistreptolyzinu 
O (ASLO) v krvi. Je to známkou imunitní odpovědi na tento toxin produkovaný 
pyogenním streptokokem a streptokoky skupiny C a G. Samotný tento nález tedy 
není nemoc! Léčba kvůli tomuto izolovanému laboratornímu nálezu není indi-
kovaná!

Komplikace
Jsou vzácné, k lokálním patří peritonzilární absces, akutní mezotitida, akutní 

sinusitida. Celkové oddálené komplikace jsou akutní revmatická horečka a akutní 
poststreptokoková glomerulonefritida.

Revmatická horečka je u nás a ve vyspělých zemích již léta vzácnou nemocí, 
došlo k obměně streptokokových kmenů a vymizely ty, které ji vyvolávaly. Proto 
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se zvažuje změna doporučených postupů a zkrácení doby podávání penicilinu při 
léčbě streptokokové tonzilitidy. 

1.1.4  Krup
„Krup“ – je název používaný pro infekční onemocnění dýchacích cest, pro která 

je typický různý stupeň obstrukce v oblasti hrtanu. V 19. století byl nejčastější 
příčinou takové obstrukce záškrt. Dnes pod pojmem krup rozumíme především 
akutní virovou subglotickou laryngotracheitidu a spasmodický krup. Infekcí vy-
volanou obstrukci v oblasti hrtanu dnes vzácně může způsobit i bakteriální la-
ryngotracheitida, epiglotitida a záškrt. V našich podmínkách je ze všech těchto 
onemocnění nejčastější spasmodický krup a subglotická laryngotracheitida. Obě 
tyto nemoci jsou si velmi podobné, klinicky je většinou nerozlišujeme a užívá se 
pro ně zjednodušeně název laryngitis acuta (subglotica). Někdy je pro ně také 
užíván název pseudokrup. 

Subglotická laryngotracheitida – laryngitis acuta (subglotica) – pseudokrup 
Etiologie, epidemiologie

Etiologie subglotické laryngotracheitidy je nejčastěji virová, parainfluenza vi-
rus 1 je nejčastější, (zejména na podzim a v zimě) další respirační viry – influen-
zy A a B, adenovirus, RSV, rinovirus, virus spalniček, metapneumovirus, korona 
a enteroviry – jsou vzácnější. 

Při infekci dochází rychle k otoku v subglotickém prostoru. To se projeví ště-
kavým kašlem, chrapotem, inspiračním stridorem a případně dušností.

Onemocní častěji chlapci, nejvyšší výskyt je mezi 18. a 24. měsícem věku (vy-
skytuje se od 6 měsíců do 6 let).

Klinický obraz
Nemoc začíná mírnou rýmou, faryngitidou, ne vždy musí být horečka. Po 

1–2 dnech se k ránu dítě náhle budí štěkavým kašlem, inspiračním stridorem, 
dušností. Při mírném průběhu jsou tyto příznaky patrné pouze při agitaci, nekli-
du dítěte. Příznaky se ve dne zlepší, v noci a k ránu jsou horší. Trvají zpravidla 
48 hodin.

Při středně těžkém průběhu je častý štěkavý kašel, inspirační stridor i  v  kli-
du, dušnost projevující se tachypnoí a  zatahováním interkostálních a  supra-
sternálních měkkých částí. Dítě však není agitované, je v kontaktu, pije bez obtíží.

Při těžkém průběhu je patrná výrazná dušnost, dítě je úzkostné, unavené, hrozí 
dehydratace, protože není schopno koordinovat dýchání a polykání. 
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U spasmodického krupu jsou teploty maximálně subfebrilní nebo nejsou vůbec 
a příznaky infekce – rýma – jsou mírnější nebo také chybí. Dítě se v noci náhle 
budí s inspiračním stridorem a štěkavým kašlem. Dušnost není velká a příznaky 
spontánně odezní do 1–6 hodin, ale mohou se v následujících 4 dnech opakovat. 
Typické pro tento typ laryngitidy je opakování 3–50krát za život. Předpokláda-
nou podstatou spasmodického krupu je hyperreaktivita subglotické sliznice vy-
volaná virovou infekcí. 

Ke zhodnocení závažnosti jsou používány různé skórovací systémy. Jeden z nej-
starších je podle Downese a Raphaelyho z roku 1974 – tab. 1.2. Byl vytvořen pri-
márně pro potřeby studií na léčbu. Oproti mnoha dalším skórovací systémům – 
tab. 1.3 – je pro klinické použití méně vhodný. U nás je přesto hojně používán. 

Podle Downese je do skóre 3 stupeň lehký, od 4 do 6 střední a 7 a více závažný, 
vyžadující intubaci. 

Od skóre 3–4 je doporučována hospitalizace. Skóre 3 – inspirační stridor a ště-
kavý kašel – má však téměř každý pacient s laryngitidou. Jsou to základní přízna-
ky, podle kterých laryngitidu poznáme. Každé dítě s těmito příznaky však určitě 
nemusí být hospitalizované. 

Nevýhodou Downesova skóre je, že na rozdíl od jiných nerozlišuje, zda se pří-
znaky vyskytují v klidu nebo při agitaci. Pro klinickou rozvahu je vhodnější skóre 
podle Westleyho – tab. 1.3

Tab. 1.2 – Klinické skóre virové laryngitidy

Klinické skóre virové laryngitidy (Downes a Raphaely)

0 1 2

Inspirační šelesty Normální Drsné rachoty Tiché

Stridor Není Inspirační Inspiračně-exspirační

Kašel Není Drsný při pláči Štěkavý

Zatahování a alární 
souhyb Není

Alární souhyb a zatahování 
suprasternálních měkkých 
částí

Jako u 1 
+ zatahování 
subkostálních 
a interkostálních 
měkkých částí 

Cyanóza Není Při inhalaci normálního 
vzduchu Při inhalaci 40% O

2
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K přijetí je indikována středně těžká laryngitida, zejména pokud nezareaguje na 
léčbu kortikoidy do 4 hodin a každá těžká laryngitida. 

Diagnóza
Diagnóza je klinická, žádná další vyšetření nejsou nutná. Pouze při atypickém 

průběhu a diagnostických pochybnostech ukáže předozadní nebo boční snímek 

Tab. 1.3 – Závažnost akutní subglotické laryngitidy

Závažnost akutní subglotické laryngitidy u dětí < 6 let podle Westleyho

Klinický 
projev

Mírná 
0–2 body

Střední 
3–7 bodů

Těžká 
8–11 bodů

Hrozící respirační 
selhání 12–17 bodů

Kašel Občasný 
štěkavý kašel

Častý štěkavý 
kašel Častý štěkavý kašel

Stridor Není v klidu Stridor v klidu Významný inspirační 
stridor v klidu

Významný inspirační 
stridor v klidu

Zatahování Není nebo 
mírné

Suprasternální 
a sternální 
retrakce v klidu

Výrazné sternální 
retrakce Výrazné

Agitovanost Není Není nebo jen 
mírná Výrazná

Apatie, porucha 
vědomí caynóza 
nebo bledost

Skórovací system podle Westleyho pro děti < 6 let:

Vědomí
Normální včetně spánku (0 bodů)
Dezorientace (5 bodů)

Cyanóza
Není (0 bodů)
Při neklidu (4 body)
V klidu (5 bodů)

Stridor
Není (0 bodů)
Při neklidu (1 bod)
V klidu (2 body)

Dýchání – množství 
nadechovaného vzduchu
Normální (0 bodů)
Snížené (1 bod)
Výrazně snížené (2 body)

Zatahování
Není (0 bodů)
Mírné (1 bod)
Střední (2 body)
Výrazné (3 body)
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krku oboustranné symetrické zúžení v subglotickém prostoru jako potvrzení di-
agnózy. Při hypoxii je však nutno vždy před jakýmkoliv manévrem, který může 
dušné dítě vnímat nepříjemně, tuto hypoxii korigovat! Jinak hrozí náhlá kardi-
opulmonální zástava. 

Léčba
K dítěti přistupujeme co nejšetrněji, vyšetřujeme nejlépe v náručí rodiče a po-

kud to je možné, vyhneme se nepříjemným procedurám. 
Pokud je dítě hypoxické (vzácně), je prvním léčebným zásahem oxygenoterapie.
Orálně podaný dexamethason v dávce 0,15–0,6 mg/kg (podle závažnosti) je prv-

ním lékem. Může být podán i parenterálně, parenterálně (i. m.). U mírné a středně 
těžké laryngitidy je možno místo toho podat inhalačně 2 mg budesonidu nebulizací.

Pokud při středně těžké laryngitidě je po 4 hodinách od podání zlepšení jen 
minimální nebo žádné, je indikována inhalace adrenalinu. 

Při těžké laryngitidě je inhalace adrenalinu podávána hned v úvodu, současně 
s kortikoidy. Po inhalaci adrenalinu je nutná observace po dobu alespoň 3 hodin, 
protože léčebný efekt je krátkodobý a již za 2 hodiny může dojít k relapsu obtíží. 

Obvyklé dávky jsou 0,5 mg/kg adrenalinu nebulizovaně maskou v koncentraci 
1 mg/1–2 ml fyziologického roztoku. Maximálně však 5 mg. Dávku lze opakovat 
po 2 hodinách, pokud je to nutné. Při nutnosti opakované inhalace adrenalinu je 
již indikováno přijetí na JIP. 

Podání adrenalinu bez současného či předchozího podání kortikoidů je nelo-
gické a není doporučováno!

Inhalace chladného nebo teplého vlhkého vzduchu je užívána tradičně, její 
účinnost však ve studiích prokázána nebyla. Má jistě psychologický efekt, rodina 
se uklidní, protože něco „děláme“. To uklidní i dítě a jeho respirační tíseň tím také 
může polevit.

Antihistaminika, antitusika, mukolytika nejsou při léčbě akutní subglotické 
 laryngotracheitidy účinná, naopak, mohou mít nežádoucí účinky. 

Průběh a prognóza
85 % dětí má mírný průběh, štěkavý kašel většinou odezní do 48  hodin. 

U poloviny pacientů se laryngitida opakuje, intubace je nutná u 1 % dětí, které 
mají závažný průběh.

Varovné známky, kdy je nutná hospitalizace a eventuálně další vyšetření:
• neschopnost pít a jíst,
• nutnost inhalace 2 a více dávek adrenalinu,
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• výrazná tachykardie a tachypnoe – může znamenat hrozící respirační selhání,
• těžká dušnost, hypoxie,
• agitovanost, cyanóza, bledost, porucha vědomí,
• predisponující faktory – subglotická stenóza,
•  recidivující laryngitidy u pacienta s rizikovou anamnézou pro možnou anato-

mickou predispozici – předchozí intubace, kožní hemangiomy.

Recidivující krup
Jsou to opakované epizody krupu více než 2krát do roka, často s atypickými 

příznaky.
Projevuje se opakovanými epizodami štěkavého kašle, dysfonie a stridoru. Od-

lišnosti krupu a recidivujícího krupu ukazuje tabulka 1.4.

Podle fáze dechového cyklu, kdy je stridor slyšitelný, lze určit lokalizaci ob-
strukce dýchacích cest.

Inspirační stridor je při extrathorakální obstrukci, exspirační stridor je při in-
trathorakální obstrukci trachey. Inspiračně-exspirační stridor je příznakem ob-
strukce v oblasti glottis nebo závažné subglotické obstrukce. Exspirační pískoty 
jsou příznakem obstrukce v oblasti bronchů až bronchiolů. 

Diferenciální diagnostika recidivujícího krupu:
•  subglotická stenóza postintubační – anamnéza intubace,
•  vrozená anomálie dýchacích cest – laryngomalacie = kongenitální laryngeální 

stridor, tracheomalacie,
•  subglotický hemangiom – hemangiomy viditelné na kůži, zejména v oblasti 

krku, 
•  vrozená subglotická stenóza – časný začátek – před 6. měsícem věku,

Tab. 1.4 – Rozdíly mezi krupem (akutní subglotickou latryngotracheitidou) 
a recidivujícím krupem

Krup Recidivující krup

Věk 6 měsíců – 3–6 let Kterýkoliv věk

Roční období Sezóna viróz (podzim, zima) Kdykoliv během roku

Trvání příznaků 1–2 dny I týdny, příznaky i mezi akutními 
epizodami

Odezva na léčbu Příznaky odezní Žádné nebo jen částečné zlepšení



INFEKCE RESPIRAČNÍHO TRAKTU U DĚTÍ

18

•  paréza hlasivek – slabý hlas, chrapot,
•  cévní prstenec komprimující tracheu eventuálně i jícen – dysfagie vleklý kašel, 

opakované respirační infekce,
•  aspirované cizí těleso – epizoda susp. aspirace v anamnéze,
•  patologický gastroezofageální reflux – GERD – zvracení, říhání, foetor ex ore, 

pyróza, kašel,
•  astma a alergie – hvízdání, alergická rinokonjuntivitida, ekzém,
•  anamnéza recidivujících laryngitid u rodičů 4krát zvyšuje pravděpodobnost 

stejné situace u dětí.

Varovné známky, vyžadující podrobnější vyšetření: 
•  krup častější než 2krát do roka,
•  atypické příznaky,
•  věk < 6 měsíců a > 3 roky,
•  prolongovaný průběh > 2 dny,
•  respirační selhání během epizody,
•  nedostatečná odezva na standardní léčbu,
•  chronické příznaky mezi epizodami,
•  slabý křik, drsný hlas,
•  chronický kašel,
•  recidivující infekce dolních cest dýchacích,
•  podezření na aspiraci.

Příčiny extrathorakální obstrukce dýchacích cest, inspiračního stridoru podle 
lokalizace:

Nos, nazo- a orofarynx
•  Vrozené malformace 

– atrezie, stenóza choan 
– retrognathie (Pierre Robin syndrom)

•  Získané malformace 
– adenotonzilární hypertrofie 
– tumor v oblasti nosu, teratom 
– tumory v ústech, faryngu, jazyka 
– cysty žaberní výchlipky, cystický hygrom 
– přední encefalokéla 
– obezita nebo objemné tkáně hltanu 
– hypotonie (m. Down)
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•  Infekce 
– tonzilitida, peritonzilární absces 
– sublinguální absces 
– retorfaryngeální absces

•  Cizí těleso

Hrtan a subglotická část trachey
•  Vrozené malformace 

– laryngomalacie 
– paréza hlasivek 
– cysty  
– laryngokély 
– subglotická stenóza 
– hemangiom

•  Získané malformace
•  Tumory
•  Infekce 

– subglotická laryngitida 
– epiglotitida 
– bakteriální tracheitida 
– respirační papilomatóza 
– tetanus s laryngospasmem

•  Aspirace  
– cizího tělesa 
– gastroezofageální reflux s edémem tkání

•  Trauma 
– hematom laryngu 
– tepelné trauma hrtanu 
– postintubační stenóza  
– paréza hlasivek po operaci

•  Alergie – anafylaxe s edémem hrtanu
•  Psychogenní – dysfunkce hlasivek
•  Metabolické – hypokalcemie, hypomagnezemie

Vyšetření
Funkční vyšetření plic pomůže odlišit lokalizaci a závažnost obstrukce dýcha-

cích cest, případně reakci na bronchodilatační léčbu. 
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Rtg plic se zachycením oblasti krku ukáže útlak nebo zúžení lumen dýchacích 
cest, cizí těleso, je-li kontrastní.

Polykací akt baryovou kontrastní látkou – odhalí tracheální a jícnové imprese 
cévní nebo tumorem či cystou.

CT nebo MRI krku a  hrudníku s  nebo bez kontrastu ukáže cévní anomálie, 
tumory, cysty.

Laryngoskopie flexibilní optikou má výhodu v tom, že není nutná anestezie ani 
u kojenců a je tedy výkonem ambulantním. Ozřejmí oblast supraglotickou a glo-
ttis. Při kongenitálním stridoru je patrná měkká, kornoutovitá epiglottis a je mož-
no sledovat její vchlipování během nádechu, což vyvolává stridor. 

Bronchoskopie flexibilní nebo rigidní ozřejmí i poměry subglotické a v dolních 
cestách dýchacích.

Léčba
Při akutní epizodě podáme celkově kortikoidy a podle závažnosti eventuálně 

inhalačně adrenalin stejně jako u  akutní subglotické laryngitidy. Nedostatečná 
odezva na tuto léčbu zvýší podezření na jinou příčinu, než je prostá virová sub-
glotická laryngotracheitida. Léčba je potom podle příčiny.

1.1.5  Epiglotitida
Etiopatogeneze, epidemiologie

Akutní epiglotitida je život ohrožující infekce epiglottis a supraglotického pro-
storu která může způsobit fatální akutní obstrukci dýchacích cest. Jedná se o ce-
lulitidu supraglotických struktur, zejména linguální oblasti epiglottis a aryepiglo-
tických řas. Subglotický prostor a trachea jsou většinou ušetřeny.

Infekce je invazivní, bakterie proniká do krevního oběhu a vyvolává septický 
stav. Infekce se může rozšířit i do plic a vyvolat pneumonii.

Maximum výskytu je od 2 do 6 let, s vrcholem v období od prosince do květ-
na.

Hlavním vyvolavatelem před érou očkování nebo v zemích, kde není dostatečná 
proočkovanost byla gramnegativní opouzdřená bakterie Haemophilus infuenzae 
typ b. V zemích s plošným očkováním proti Haemophilus infuenzae typ b je nyní 
toto onemocnění vzácné, méně než 1/100  000. K  selhání vakcinace téměř ne-
dochází, a  navíc při plošném očkování funguje kolektivní imunita – eliminace 
bakterie z kolování v proočkované populaci ochraňuje i neočkovanou menšinu. 
Původcem epiglotitidy je v těchto zemích při nedostatečné proočkovanosti proti 
pneumokokům Streptococcus pneumoniae a streptokoky sk. A, B, C a G, S. au-
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reus, netypovatelný, neopouzdřený H. influenzae, H. parainfluenzae, Moraxella 
catarrhalis, Pseudomonas species, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Ne-
isseria species a příležitostně i viry – HSV. 

Po některých virových infekcích může epiglotitida nasednout jako superinfek-
ce. Je to zejména po infekci herpes simplex, chřipce, varicelle a EBV.

Klinický obraz
Začátek je náhlý, jen někdy předcházejí mírné příznaky nachlazení. Náhle se 

objeví horečka a bolest v krku. Po několika hodinách již může být nemožné po-
lykat i sliny, které tak vytékají z úst. Hlas je tlumený. Dítě má „toxický“ vzhled, je 
dušné, zaujímá pozici „čenichajícího psa“ – sedí opřeno o ruce, tělo předkloněno 
dopředu, krk je extendován, brada vysunuta vpřed. Tato pozice pomáhá udržet 
průchodnost dýchacích cest při zduřelé epiglottis. Někdy je tato pozice v anglo-
saské literatuře nazývána „tripod position“ stejně jako pozice při meningitidě. 
Nejsou však identické, při epiglotitidě je dítě nahnuto vpřed a rukama se opírá 
před tělem, při meningitidě sedí na podložce s pokrčenýma nohama, nakloněno 
vzad a opírá se rukama za zády. Pojem tripod position se však poněkud matoucně 
používá pro obě pozice. Při pokračujícím otoku epiglottis a aryepiglotických řas 
se objeví inspiračně expsirační stridor, dýchání je hlučné, hlas tlumený. Stridor 
je až pozdním příznakem, kdy v každém okamžiku hrozí úplný uzávěr dýchacích 
cest. 

Diagnóza
Při akutní (vyvíjející se během hodin) obstrukci horních dýchacích cest 

provázené horečkou, bolestí v krku, tlumeným hlasem, dysfagií, sliněním, dušnos-
tí je diagnóza epiglotitidy velmi pravděpodobná. 

Stridor je příznak pozdní, těsně předcházející úplnou obstrukci dýchacích cest.
Štěkavý kašel je vzácný.
Dítě je úzkostné, zaujímá typickou pozici, brání se položení. 
Je nutné vyhnout se všem procedurám, které by dítě mohly zneklidnit!
Laterální rtg krku ukáže zbytnělou epiglottis, ale jeho provádění je možné 

pouze u stabilizovaného pacienta a to v případě, že není diagnóza klinicky jas-
ná. 

Terapeutické testy inhalací kortikoidů nebo adrenalinu nebo parenterální po-
dání kortikoidů jsou kontraindikované, nejsou účinné, mohou dítě iritovat, což 
může zhoršit obstrukci dýchacích cest.

Přímá vizualizace epiglottis je možná až během intubace.
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Epiglotitida musí být odlišena od dalších příčin akutní obstrukce dýchacích cest 
jako je subglotická laryngotracheitida, bakteriální tracheitida, aspirace cizího tě-
lesa, viz tab. 1.5.

Léčba
Je nutné vyhnout se zneklidnění dítěte!
Vyšetřujeme v náručí rodiče.
Podáme kyslík do prostoru k ústům.
Uvědomíme intenzivisty, anesteziology a ORL lékaře zběhlé v péči o dítě s epi-

glotitidou.
Co nejdříve je nutné zajištění dýchacích cest intubací nebo tracheostomií (po-

kud není intubace možná). 
Po zajištění dýchacích cest je zahájena léčba antibiotiky. Podáváme i.  v. ce-

furoxim 150  mg/kg/den ve 3  dávkách (pokud není podezření na meningitidu) 
nebo ceftriaxon 100 mg/kg intravenózně po dobu 7 dní. Poté je možno pokra-
čovat v léčbě cefuroximem per os do 10. dne. Je-li vyvolavatelem S. pyogenes je 
indikován krystalický penicilin, při stafylokokové etiologii oxacilin, klindamycin, 
vankomycin nebo jiné antistafylokokové antibiotikum.

Prognóza 
10–25 % případů epiglotitidy, zejména u starších dětí, může být léčeno bez nut-

nosti intubace. Epiglotitida však může vést i k náhlé akutní obstrukci dýchacích 
cest a k smrti. 

1.1.6  Bakteriální tracheitida
Bakteriální tracheitida je někdy také uváděna pod pojmenováním: membranóz-

ní krup, laryngotracheobronchitida, bakteriální krup, pseudomembranózní krup 
nebo non difterická laryngitida s výraznou exsudací. Je to vzácné závažné, poten-
ciálně smrtelné, onemocnění s možnou akutní obstrukcí dýchacích cest. K nej-
častějším vyvolavatelům patří: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Moraxella catarrhalis a gramnegativní enterické bakterie a Pseudomonas spp.

Virové infekce, které předcházejí rozvoji bakteriální tracheitidy, jsou vyvolány 
virem chřipky, parainfluenzaviry, enteroviry. Bakteriální tracheitida je také mož-
nou komplikací spalniček. 

Bakterie vyvolají zánět sliznice dýchacích cest až po bronchy. Sliznice je ede-
matózní, tvoří se ulcerace, hustý ulpívající mukopurulentní sekret může dýchací 
cesty obturovat. 
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Onemocnění nemá sezónnost, vyskytuje se celoročně.
Věk výskytu je stejný jako u akutní laryngitidy, vrchol je okolo 4–5 let. 

Klinický obraz
Děti s bakteriální tracheitidou jsou na rozdíl od dětí s  laryngitidou (batolata) 

většinou starší – předškoláci. 
Příznaky se vyvíjejí náhle nebo pozvolna, během 5 dnů. 
Při plně vyvinutém obraze má dítě: 
• toxický vzhled,
• vysokou horečku,
• inspiračně exspirační stridor,
• štěkavý kašel,
• chrapot,
• dušnost, zatahování, alární souhyb,
• cyanózu.
Mohou se objevovat ataky dušení, dítě zaujímá ortopnoickou polohu, obtížně 

polyká. 

Diagnóza 
Klinický obraz se částečně podobá jak subglotické laryngotracheitidě tak epi-

glotitidě. Stejně jako u laryngitidy chybí slinění a dítě může bez potíží ležet.
Diferenciální diagnostiku ukazuje tabulka 1.5. 
Předozadní a boční rtg krku ukáže nepravidelné zúžení subglotického prosto-

ru.
Laryngoskopicky je vidět hustý mukopurulentní sekret nebo pablány v trachei.
Kultivace stěru a/nebo sekretu může prokázat etiologii. 

Léčba
Je nutná intenzivní monitorace za hospitalizace, většinou i  intubace a umělá 

plicní ventilace. Pomocí rigidní endoskopie je odstraňován hnisavý sekret a uvol-
ňovány dýchací cesty.

Inhalace zvlhčeného vzduchu a laváže pomáhají odstranit sekrety.
Intravenózní antibiotika jsou podávána stejně jako u epiglotitidy.

Prognóza
Komplikací může být septický šok, syndrom akutní respirační tísně, postintu-

bační plicní edém.
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1.2  Infekce dolních cest dýchacích
K  infekcím dolních dýchacích cest patří (tracheo)bronchitida, bronchiolitida 

a pneumonie. Etiologie těchto infekcí je v dětském věku převážně virová. Viry 
většinou napadají celý respirační trakt a onemocnění začíná jako rinosinusitida, 
faryngitida a postupně přechází na tracheu, průdušky a plicní parenchym. Může 
ale také postihovat jenom jednotlivé etáže dýchacích cest. 

1.2.1  Bronchitida
Patogeneze, etiologie, epidemiologie

Bronchitida je infekční nebo neinfekční (iritační – kouř) zánět bronchů. 
Bronchitida se vyskytuje společně s mnoha akutními i chronickými respirační-

mi nemocemi a její příznaky jsou stejné jako mnoha dalších onemocnění (astma, 
alergie s „postnasal drip“, gastroezofageální reflux).

Tab. 1.5 – Srovnání příznaků akutní subglotické laryngitidy, epiglotitidy 
a bakteriální tracheitidy

Faktor Epiglotitida Subglotická laryngitida Bakteriální tracheitida

Vyvolavatel Různé bakterie Parainfluenza virus 1, 3
Staphylococcus aureus, 
Streptococcus species, 
Moraxella catarrhalis 

Věk 2–6 let 6 měsíců až 6 let 6 měsíců až 6 let

Sezóna Celoročně Pozdní jaro, pozdní 
podzim Celoročně

Klinický 
obraz

Dítě sedí, toxický 
vzhled, sliní, 
dysfagie, tlumený, 
slabý hlas

Dítě leží, není toxický 
vzhled, má štěkavý kašel, 
zastřený has

Toxický vzhled, štěkavý 
kašel

Rozvoj 
příznaků Rychlý, několik hodin Různý, několik hodin i dní Různý, několik hodin 

i dní

Stridor Vzácný Běžný Běžný

Horečka Vysoká Nízká Vysoká

Zatahování Vzácné Běžné Běžné

Boční rtg 
krku Zbytnělá epiglottis Symetrické zúžení 

subgloticky
Pseudomembrány 
v průběhu trachey

Progrese Rychlá Většinou pomalá Většinou pomalá

Rekurence Vzácná Běžná Vzácná
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Bronchitida může být akutní, chronická, protrahovaná bakteriální a  vzácná 
plastická. 

Akutní bronchitida
Je nejčastěji vyvolána respiračními viry, projevuje se kašlem, s nebo bez expek-

torace, někdy s dušností. Současně bývá rýma, zprvu vodnatá, postupně zkalená, 
což však znamená pouze příměs leukocytů a není důkazem bakteriální infekce 
samo o sobě. 

Trvání nemoci je méně než 3–4 týdny, je samoúzdravná. 
Akutní a recidivující hvízdavá bronchitida – viz kapitola astma.

Etiologie a patogeneze akutní bronchitidy
Zánět, nejčastěji virový, postihne respirační epitel bronchů, ten je různou mě-

rou poškozen, dochází k otoku sliznice a tvorbě hlenu. Jsou drážděny receptory 
pro kašel (jsou v nose, paranazálních dutinách, hltanu, hrtanu, trachei, velkých 
bronších, v pleuře, perikardu, interalveolárních septech, na bránici a ve zvukovo-
du). 

K uzdravení dochází většinou do 2–3 týdnů. 
Nejčastější etiologie je: 
• RSV,
• adenoviry,
• viry chřipky,
• viry parainfluenzy. 
Bakteriání vyvolavatelé jsou podstatně vzácnější:
• Bordetella pertussis,
• Mycoplasma pneumoniae,
• Chlamydia pneumoniae.

Klinický obraz
Onemocnění může začínat rýmou, mohou být zvýšené teploty, postupně se ob-

jeví kašel, někdy dušnost, bolesti na hrudi při kašli, vykašlávání hlenů (starší děti), 
někdy s krví.

Diagnóza
Diagnóza je především klinická.
Vyšetření hrudníku může být normální nebo jsou slyšet difuzně chropy a vrzo-

ty v obou dechových fázích.
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Diferenciální diagnostika:
• astma,
• alergie s postnasal drip,
• akutní sinusitida,
• aspirace,
• gastroezofageální reflux,
• bakteriální tracheitida,
• inhalační poškození,
• bronchiektazie,
• pneumonie,
• tracheomalacie,
• tuberkulóza,
• habituální kašel.

Pro pneumonii svědčí horečka nad 38 °C, tachypnoe a hyposaturace. 
Pokud jsou přítomny aspoň dva tyto příznaky, je pravděpodobnost pneumonie 

vysoká. Pokud není splněna ani jedna z těchto podmínek, je pneumonie neprav-
děpodobná. 

Rtg plic není u bronchitidy nutný. Provádíme jej pouze při podezření na pneu-
monii nebo jiné onemocnění či komplikace. 

Funkční vyšetření plic není u akutní bronchitidy nutné, je však vhodné při reci-
divujících hvízdavých bronchitidách k diagnostice astmatu. 

Léčba
Léčba bronchitidy je především symptomatická: klid, tekutiny, antipyretika. 

Antibiotika nejsou indikována, ve většině případů jsou původci viry.
Volně prodejné léky na kašel a nachlazení nejsou u dětí účinné, a proto nejsou 

indikované. V dětském věku mají i mnohé nežádoucí účinky. 
Antivirotika – oseltamivir (Tamiflu) je indikován k  léčbě chřipky u  dětí pod 

2 roky a dětí se závažným průběhem nebo komorbiditami. Je nejúčinnější, pokud 
je podán do 48 hodin od prvních příznaků. Podává se 2krát denně, do 12. měsíce 
je na jednu dávku 3 mg/kg, 1–3 roky (< 15 kg) 30 mg, 4–7 let (15–23 kg) 45 mg 
a 8–12 let (24–40 kg) 60 mg. 

Antibiotika jsou indikována u  pertuse. Antibiotická léčba tu však zabrání 
rozvoji paroxyzmálního stadia pouze tehdy, pokud je zahájena ještě ve stadiu 
katarálním. Pokud je léčba započata až v paroxyzmálním stadiu, ovlivní pouze 
délku vylučování bordetel (5–7 dní u léčeného versus 4–6 týdnů u neléčeného). 
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Do 1 měsíce věku je doporučován azithromycin 10 mg/kg/den, 1krát denně 
po dobu 3 dnů nebo 10 mg/kg/první den, dále 4 dny 5 mg/kg. Od 1 měsíce 
clarithromycin 15 mg/kg rozděleně do 2 dávek/den po dobu 7–14 dní. Účinný 
je také 40 mg trimethoprim + 200 mg sulphamethoxazol na den rozděleně do 
2 dávek u dětí do 6 měsíců věku a dvojnásobné dávky u dětí starších. Oxyte-
tracyclin nebo chloramphenicol nejsou vzhledem k vedlejším účinkům běžně 
doporučovány, i když jsou účinné. 

Antibiotiky léčíme PBB (viz níže) a eventuálně mykoplazmové či chlamydiové 
bronchitidy, které jsou ale většinou samoúzdravné. V případě rozhodnutí o an-
tibiotické léčbě podáváme makrolidy nebo od 8 let deoxymykoin, dávkování viz 
kapitola Pneumonie.

Chronická bronchitida
Trvá déle než 3–4 týdny, je většinou projevem jiné chronické respirační nemoci 

(cystická fibróza, primární ciliární dyskineze, chronická aspirace).

Protrahovaná bakteriální bronchitida (PBB)
Jedná se o chronický bakteriální zánět průdušek. Je častější u dětí, které ma-

jí broncho- nebo tracheomalacii, jinak jsou zdravé. Jiná příčina není známa. 
Typický je pro ni chronický (4 a více týdnů trvající) vlhký kašel.

Přináší zvýšené riziko chronického poškození bronchů a tvorby bronchiekta-
zií. Lékem volby jsou zde antibiotika – amoxicilin v dávce 40–90 mg/kg/den ve 
3 denních dávkách nebo amoxicilin/klavulanát 40–90 mg amoxicilinu/kg/den ve 
3 dávkách na 14 dní. 

Plastická bronchitida
Jde o vzácné onemocnění. Vyskytnout se může u pacientů po Fontanově opera-

ci srdce, u dětí se srpkovitou anemií a astmatiků.
Podstatou je tvorba odlitkových válců v lumen průdušek, které obturují bron-

chy. Léčba spočívá v opakovaném odstraňování bronchoskopicky. 

Prognóza
U akutní bronchitidy je příznivá, u jinak zdravého dítěte odezní i bez léčby do 

15–25 dní. 
U chronické bronchitidy závisí na léčbě základního onemocnění. 
U PBB dojde k uzdravení po léčbě antibiotiky.
Průběh plastické bronchitidy je vleklý.
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1.2.2  Bronchiolitida
Patogeneze, etiologie, epidemiologie

Bronchiolitida je akutní virové onemocnění bronchiolů, chrakterizované otokem 
sliznice, nekrózou epitelu, deskvamací a tvorbou zánětlivého exsudátu a hlenu. 

Je nejčastější v kojeneckém věku, kdy je také nejčastější příčinou hospitalizace. 
Vyvolavatelem jsou RS viry (50–80 %), rinoviry (5–25 %), parainfluenzaviry, 

lidské metapneumoviry, koronaviry, adenoviry, viry chřipky a enteroviry. 
90 % dětí prodělá RS virovou infekci do 2 let věku, méně než 40 % z nich má 

příznaky onemocnění dolních cest dýchacích. 
Bronchiolitida se nejčastěji vyskytuje od listopadu do března.

Klinický průběh
Inkubační doba je 2–8 dní, nejčastěji 4–6 dní. Zprvu se objeví rýma, ucpa-

ný nos vede k obtížím s pitím. Kašel je občasný. Tepoty jsou subfebrilní, méně 
často nad 38 °C. Poté teplota často poklesne k normálu a během desítek hodin 
se objeví exspirační dušnost, tachypnoe, exspirační pískoty, při těžkém prů-
běhu i  grunting. Kašel je vlhký dráždivý, někdy se zvracením. Zhoršení kašle 
signalizuje postižení dolních dýchacích cest. Charakteristickým diagnostickým 
znakem jsou v dalším vývoji onemocnění bilaterální jemné inspirační chrůpky. 
K projevům patří také apnoe, která se může objevit i při nenápadných ostatních 
příznacích. 

Rizikové faktory jsou:
• věk pod 12 týdnů,
• prematurita,
• chronické kardiopulmonální onemocnění,
• imunodeficit, 
• Downův syndrom,
• nízká koncentrace mateřských protilátek,
• nekojení,
• expozice tabákovému kouři a kouření matky v graviditě, 
• přeplněná domácnost.
Průběh je variabilní, od mírného až po respirační selhání a úmrtí.
25–50 % dětí, které prodělaly bronchiolitidu má následně recidivy bronchioliti-

dy nebo opakované hvízdavé bronchitidy. Rozdíl mezi těmito dvěma jednotkami 
je zejména v kojeneckém věku mnohdy nepatrný, klinicky obtížně rozeznatelný. 

Rinovirová bronchiolitida prodělaná v útlém kojeneckém věku předpovídá poz-
dější rozvoj astmatu. 
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Diagnóza
Diagnóza bronchiolitidy je klinická, rtg plic ani laboratorní vyšetření nejsou 

nutná. Průkaz respiračních virů v sekretu dýchacích cest pomocí PCR je možný, 
ale pro diagnózu a léčbu také není nutný.

Léčba
Je podpůrná: oxygenoterapie při saturaci periferní krve pod 90–93 %, parente-

rální výživa pokud dítě není schopno pít. 
Při respiračním selhání ventilační podpora, umělá plicní ventilace nebo mimo-

tělní membránová oxygenace (ECMO).
Kortikoidy, beta-2-mimetika a  inhalce hypertonické soli nebo adrenalinu ne-

prokázaly přesvědčivou účinnost a nejsou doporučovány. 

Prevence 
Zabránění expozici tabákovému kouři a vyjmutí z kolektivního zařízení během 

RSV sezony je primární prevencí. 
K dalším preventivním opatřením patří kojení. 
V  epidemii je nejdůležitějším preventivním opatřením důkladné mytí rukou 

a  izolace pacientů. Vzhledem k tomu, že se virus většinou nešíří kapénkami, je 
používání roušek méně významné. 

Dosud jedinou účinnou imunoprofylaxí je pasivní imunizace humanizovanou 
monoklonální protilátkou proti proteinu F – palivizumabem. Intramuskulár-
ní podání 15  mg/kg/dávku jednou měsíčně od počátku sezóny zabrání rozvoji 
bronchiolitidy, ale nikoliv infekci horních cest dýchacích. Indikace této profylaxe 
se řídí podle doporučení neonatologické společnosti a  je podávána v centrech. 
Indikováni jsou: 

1.  Novorozenci narození v gestačním věku 28 + 6 a dříve, u kterých byla diagnos-
tikována bronchopulmonální dysplazie (BPD). Pro tyto pacienty platí věkový 
limit 1 rok věku nebo 12 měsíců od propuštění z perinatologického centra.

2.  Novorozenci narození v gestačním věku 28 + 6 a dříve, bez BPD, narození 
6 měsíců před začátkem nebo propuštění v průběhu RSV sezóny. 

3.  Všichni novorozenci s porodní hmotností ≤ 1 000 g, narození 6 měsíců před 
začátkem nebo propuštění v průběhu RSV sezóny.

4.  Všichni novorozenci s BPD, bez ohledu na gestační týden, kteří vyžadovali 
léčbu BPB/CLD (oxygenoterapii, bronchodilatační terapii, kortikoidy, diure-
tika) ještě 6 měsíců před začátkem RSV sezóny. Tito novorozenci mají nárok 
na imunoprofylaxi do 2 let věku (možnost aplikovat palivizumab i 2 sezóny). 
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5.  Hospitalizovaní nezralí novorozenci ohrožení nozokomiální RSV infekcí 
 mají nárok na aplikaci 1 dávky palivizumabu. 

6.  Děti do 2 let s významnou plicní hypertenzí.
Počátek RSV sezóny je určen datem 1. listopadu. V případě časnějšího nástupu 

sezóny, podle SZÚ, lze toto datum v jednotlivých sezónách upravovat. 
BPD/CLD je definována podle Jobe, A. H. and Bancalari, E. (21).

Prognóza
U jinak zdravých dětí je dobrá.
Na 100 000 živě narozených umírají na bronchiolitidu méně než 2 děti, z těch, 

které vyžadují intenzivní péči zemře 2–7 %.
Až 60 % pacientů může mít současně mezotitidu.
Vzácné komplikace jsou myokarditida, arytmie, kompletní AV blok, septický 

stav, křeče, neurologické postižení a hepatitida.
Po rinovirové bronchiolitidě se může rozvinout astma. Otázka příčinnosti je 

však stále nejasná.
K dlouhodobým následkům po těžké bronchiolitidě patří obliterující bronchio-

litida, opakované hvízdání, astma.

1.2.3  Recidivující infekce dolních cest dýchacích
Odlišení infekcí horních a dolních dýchacích cest je v praxi někdy obtížné, pří-

znaky jsou často podobné – zpočátku rýma, následuje kašel, teploty nebo horeč-
ky. Bronchitický poslechový nález je proměnlivý a může i při bronchitidě chybět. 
Infekce často také postihuje horní i dolní dýchací cesty současně. 

Za recidivující považujeme infekce dolních cest dýchacích (bronchitida, bron-
chiolitida) tehdy, pokud dítě prodělá tři a více epizod za rok. 

Rekurentní pneumonie je definována jako dvě a více peizod rtg konfirmované 
pneumonie za rok a  tři  a  více epizod za život, s  normálním rtg nálezem mezi 
epizodami. 

Diferenciální diagnostika recidivujících infekcí dolních cest dýchacích
•  Astma
•  Preexistující poškození plic  

– Bronchopulmonální dysplazie 
– Postinfekční bronchitida 
– Pertusse

•  Cystická fibróza
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•  Aspirace cizího tělesa 
– Lokalizace v intra- nebo extrathorakálních dýchacích cestách

•  Polknutí cizího tělesa – lokalizace v jícnu
•  Aspirační syndromy 

– Tracheoezofageální komunikace 
– Dyskoordinace polykání 
– Gastroezofageální reflux

•  Útlak dýchacích cest  
– Oslabení stěny dýchacích cest (tracheomalacie) 
– Zevní komprese (cévní prstenec)

•  Vrozená srdeční vada
•  Imunodeficit
•  Primární ciliární dyskineze
•  Expozice nespecifickým stimulům 

– Rekurentní infekty v kolektivním zařízení 
– Pasivní či aktivní kouření 
–  Znečištění ovzduší – smog, topení pevnými palivy, inhalace chemikálií 

(např. chloraminů při koupání v bazénu)

Diagnóza
Anamnéza

Nejprve je nutná objektivizace příznaků: 
Frekvence a trvání epizod, sezónnost – nachlazení běžně trvá 15 dní. Akutní 

bronchitida a kašel trvají do 25 dní. Běžné respirační infekce – nejčastěji virové – 
se objevují nejčastěji od října do dubna.

Typ kašle – suchý, vlhký. Suchý kašel provází většinou virózy.
Chronický (déle než 4 týdny trvající, bez přestávky) vlhký kašel je většinou pro-

jevem chronického respiračního onemocnění a je nutné objasnění jeho příčiny.
Celkové dlouhodobé příznaky – dušnost, neprospívání, teploty – jsou opět pří-

znakem chronického respiračního onemocnění a je nutné objasnění příčiny.
Rizikové faktory pro častější respirační infekty jsou: docházka do kolektivu, 

mnohočlenná domácnost žijící v malém bytě, znečištění ovzduší, pasivní kouře-
ní, prematurita, atopie.

Klinické vyšetření
Nález může být mezi epizodami zcela normální. U dítěte s chronickým vlhkým 

kašlem může být poslechový nález také zcela normální a jediným nálezem nahro-
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maděných sekretů může být taktilní vjem při palpaci hrudníku při kašli nebo usi-
lovném výdechu. Toto vyšetření je v praxi mnohdy opomíjeno i přes jeho význam-
ný přínos! Jedná se o palpační vjem vyšetřovaný stejně jako fremitus pectoralis. 

Lokalizované poslechové nálezy, paličkovité prsty, deformita hrudníku, cyanó-
za – jsou příznaky chronického respiračního nebo kardiálního onemocnění. 

Vyšetření 
Většinou stačí anamnéza a klinické vyšetření. Pokud dítě zatím nebylo tak zá-

važně nemocné, aby byl proveden rtg plic, nebo pokud jej mělo s  normálním 
nálezem, není většinou další rtg plic nezbytný. Při nejasnostech nebo varovných 
známkách jej však provedeme. 

K základnímu vyšetření patří také krevní obraz s diferenciálním rozpočtem leu-
kocytů a hladina základních imunoglobulinů.

Alergologické vyšetření prokáže IgE mediovanou senzibilizaci. 
U spolupracujících dětí je vhodné funkční vyšetření plic s bronchomotorickými 

testy. 
ORL vyšetření prokáže eventuálně hypertrofii adenoidní vegetace nebo jinou 

patologii. 
Při varovných známkách nebo patologických výsledcích základních vyšetření 

provádíme další vyšetření podle předpokládané příčiny.

Varovné příznaky: 
•  dušnost od narození,
•  opakující se nebo přetrvávající těžké nebo neobvyklé respirační infekce,
•  anamnéza epizody – jedné či opakovaných – akutní těžké dušnosti, kašle, 
•  rodinná anamnéza dědičného respiračního onemocnění,
•  chronické predisponující onemocnění, např. neurologické postižení,
•  patologické nálezy při fyzikálním vyšetření,
•  vlhký kašel trvající déle než 4–8 týdnů,
•  neprospívání.

Léčba
Predisponující onemocnění léčíme podle doporučených postupů a ideálně kau-

zálně – astma, protrahovanou bakteriální bronchitidu, cystickou fibrózu… Pokud 
se jedná o recidivující nachlazení či virové bronchitidy, je vhodné rodiče uklidnit 
a doporučit režimová opatření – zlepšení kvality vzduchu, omezení docházky do 
kolektivu, zlepšení hygieny bydlení, rukou.
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Volně prodejné léky na kašel, nachlazení nejsou u dětí účinné a nejsou do-
poručovány! Jejich účinek nebyl u dětí prokázán, naopak byly zaznamenány 
některé závažné nežádoucí účinky a intoxikace. 

1.2.4  Pneumonie
Pneumonie je zánětlivé onemocnění dolních dýchacích cest a plicního paren-

chymu probíhající na úrovni respiračních bronchiolů, alveolů a intersticiální plic-
ní tkáně. Vede k obliteraci plicních sklípků zánětlivým exsudátem nebo k zánětli-
vým změnám intersticia, při komplikacích i k destrukci plicní tkáně. 

Klinicky se projevuje febriliemi, kašlem, případně tachypnoí až respirační tísní. 
Patologický poslechový nález nemusí být v počátku onemocnění rozvinut. 
Na skiagramu hrudníku jsou typickým nálezem nové infiltráty v plicní tkáni, 

eventuálně změny na pleuře.

Komunitní pneumonie (CAP) je pneumonie, která vznikla mimo nemocnici, 
nebo byla diagnostikována do 48  hodin po přijetí u  osob, které v  předchozích 
dvou týdnech nebyly hospitalizovány nebo nepobývaly ve zdravotnických či in-
ternátních zařízeních. Jedná se o osoby bez chronického plicního či jiného one-
mocnění. Opakem je pneumonie nozokomiální, získaná v nemocnici.

Typická pneumonie (lobární, segmentální, krupózní) je vyvolána nejčastěji 
pneumokokem. U  dětí mohou předcházet příznaky rinofaryngitidy, konjunkti-
vitidy nebo otitidy. Potom dojde k náhlému vzestupu teploty nad 38 °C (obvykle 
až 40 °C), který může vyvolat febrilní křeče, stav může být provázen zvracením 

Pneumonii můžeme klasifikovat podle různých hledisek: 

Epidemiologie komunitní x nozokomiální, ventilátorová

Etiologie  infekční (bakterie, viry, plísně,  parazité) x neinfekční  

Stav plic primární x sekundární

Rtg nález alární, lobární, bronchopneumonie, intersticiální

Klinický obraz typická x atypická (mycoplasma, chlamydie) 

Patologicko anatomický nález lalokové, segmentální, lalůčkové, intersticiální

Časový průběh akutní, chronické, recidivující, migrující

Závažnost lehká, středně těžká, těžká, s komplikacemi

Při jiných chorobách, 
u imunokompromitovaných

Aspirační
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a průjmem. Dítě je agitované, dušné, tachypnoické, dýchá mělce, má tachykardii, 
může být cyanotické a mít alární souhyb. Pohyby hrudníku mohou být asymetric-
ké, snížené na postižené straně. Kašel může aspoň v počátku zcela chybět. U star-
ších dětí je průběh stejný jako u dospělých – náhlé febrilie s třesavkou, bolest na 
hrudi nebo břicha, bolesti hlavy, dušnost, kašel. Sputum (hnisavé) vykašlou až 
děti starší 8–10 let, a to obvykle až v době, kdy dochází k provzdušnění postiže-
ného parenchymu při léčbě. Při postižení pleury jsou bolesti na hrudi, mohou být 
i bolesti břicha imitující náhlou příhodu břišní. Bolesti břicha a bolesti v rameni 
jsou při postižení diafragmatické pleury. Vzácně může být jediným příznakem 
typické pneumonie horečka bez jiné symptomatologie, zejména u kojenců a ba-
tolat. Na skiagramu hrudníku je alveolární infiltrace, okrouhlý infiltrát, lobární 
konsolidace, fluidothorax, může být i rozpad, pneumatokély. Celková alterace je 
výrazná, může se rozvinout sepse i respirační selhání. 

Atypická pneumonie je vyvolána nejčastěji mycoplasmaty a viry, u dětí vzácně 
chlamydiemi nebo legionellami. U batolat a předškoláků je mycoplasmová pne-
umonie vzácnější a má mírnější průběh než u školáků a adolescentů, kteří mají 
intenzivnější imunitní zánětlivou odpověď.

Mycoplasmová infekce probíhá v epidemiích s vrcholem jednou za 3–7 let. V ko-
lektivu nebo rodině se onemocnění objeví u jejich členů v intervalech 1–4 týdny. 

První projevy jsou celková únava, faryngitida, lymfadenopatie na krku, bolesti 
hlavy, svalů, febrilie k 39 °C. Postupně se po 4–7 dnech přidá suchý dráždivý kašel 
(tracheobronchitida). Kašel je dominujícím příznakem a může trvat 2–4  týdny 
i déle, postupně je vlhký s produkcí purulentního sputa. Poslechově slyšíme chrůp-
ky, rachoty i pískoty a vrzoty s prodloužením exspiria (obraz obstrukční bronchiti-
dy je častější u batolat). Celkový stav dítěte nemusí být alterován ani při poměrně 
rozsáhlém nálezu na rtg, odtud pramení název „walking pneumonia“. K vzácněj-
ším příznakům patří otalgie – myringitida, otitida, průjem, zvracení, artritida, 
perikarditida, meningitida a pestré exantémy. Teploty mohou trvat 7–21 dní.

Mezi fyzikálním nálezem při objektivním vyšetření a nálezem na rtg snímku 
hrudníku může být diskrepance. Rachůtky a  chrůpky, které mohou přetrvávat 
i měsíc po začátku infekce, mohou kontrastovat s malým rtg nálezem. Naopak 
normální poslechový nález může být provázen velkým nálezem na rtg – cent-
rální peribronchiální infiltrát s  atelektázou, mediastinální lymfadenopatií, ale 
i oboustranná intersticiální pneumonie. Vzácný není ani fluidothorax a atelektázy. 

Virové pneumonie mají často obdobný klinický průběh, většinou ale kratší tr-
vání. U RSV infekce může být zprvu typický klinický obraz bronchiolitidy, u rino-
virové pneumonie může dominovat pouze kašel. 
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Incidence u dětí podle věku:
•  0–12 měsíců 15–20 případů na 1 000 dětí/rok,
•  1–5 let 30–40 případů na 1 000 dětí/rok,
•  6–14 let 20 případů na 1 000 dětí/rok,
•  14–19 let 10 případů na 1 000 dětí/rok.
V ČR je odhadováno cca 30 000 případů pneumonie u dětí do 5  let/rok. Asi 

7–13 % dětí s pneumonií vyžaduje hospitalizaci (tj. cca 3 000 dětí/rok v ČR).

Etiologie 
Je nejčastěji virová. Viry způsobí 65–90 % všech dětských pneumonií a 80 % 

u dětí mladších 2 let.
V  15–20 % je koinfekce několika virů. Bakteriální a  virová koinfekce je 

prokazována v cca 5 % případů dětské CAP. Jedná se zejména o duální infekci vi-
rem chřipky a Streptococcus pneumonieae, Staphylococcus aureus a Streptococcus 
pyogenes sk. A.

Z virů jsou nejčastější: 
•  respirační syncitiální virus,
•  rinovirus,
•  lidský metapneumovirus,
•  adenovirus,
•  parainfluenzaviry typ 1–3,
•  influenzaviry A a B,
•  koronaviry.
Z bakterií patří k nejčastějším Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneu-

moniae – to zejména u adolescentů – a Staphylococcus aureus. U imunokompro-
mitovaných dětí to jsou i Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella species, Legionella, 
Enterobacter, Acinetobacter, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepa-
cia, anaeroby, mykobakterie a i plísně.

Klinický obraz
K nejčastějším příznakům pneumonie u dětí patří febrilie, kašel, dušnost, často 

také únava, nauzea, zvracení, bolesti břicha, vzácněji i průjem.
Objektivně nalézáme tachypnoi, zatahování, lokalizované inspirační chrůpky, 

vzácněji (zejména při virové nebo atypické etiologii) pískoty a akcentaci exspi-
ria. Při kondenzaci tkáně, atelektáze nebo výpotku je poslechové oslabení. Nad 
konsolidovanou tkání, při volném přívodném bronchu, je zesílená bronchofonie 
a fremitus pectoralis. Poklep je přitlumený.
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Diagnóza
Diagnóza je především klinická. 
Zlatým standardem k potvrzení klinické diagnózy je rtg plic, který však, pokud 

je diagnóza klinicky jasná a není podezření na komplikace, není nutný vždy a spo-
lehlivě neodliší virovou a bakteriální etiologii.

Při nálezu alveolární konsolidace, febriliích a leukocytóze s posunem doleva je 
bakteriální etiologie velice pravděpodobná. 

Při podezření na bakteriální etiologii je doporučována hemokultura, která je 
pozitivní u  < 10 % nekomplikovaných a téměř v  25 % komplikovaných bakte-
riálních pneumonií. 

Kultivace sputa je přínosná, pokud se jedná skutečně o sputum, tedy materiál 
expektorovaný z  dolních dýchacích cest, tj. obsahuje více než 25  neutrofilů na 
zorné pole a bakteriální kultura je monomorfní v kvantitě nad 108/ml. Zisk va-
lidního vzorku je většinou možný až u starších školních dětí. 

Pneumokokový antigen v  moči je dostatečně specifický až u  adolescentů. 
U  kojenců, batolat a  předškoláků je nespecifickým nálezem, který je pozitiví 
i u cca 30 % zdravých dětí. Pro průkaz etiologie pneumonie tak v tomto věku není 
doporučován.

Pro diagnostiku mycoplasmové, chlamydiové nebo virové pneumonie je možno 
užít PCR stanovení jejich genomu v aspirátu nebo stěru z dýchacích cest. Pro dia-
gnostiku pneumokokové pneumonie je však PCR stanovení genomu pneumokoka 
v nosohltanu bezcenné. Pneumokoky běžně kolonizují nosohltan zdravých dětí. 

Sérologie respiračních patogenů není pro diagnostiku přínosná. Pozitivita sa-
motného IgM je nespecifická, je nutný odběr párového séra v odstupu 14 dní, ve 
kterém musí být patrný 4násobný vzestup titru protilátek. Tento časový scénář je 
pro akutní diagnostiku již příliš pozdní. 

Diferenciální diagnostika virové, bakteriální a mycoplasmové pneumonie
Kromě přesvědčivého průkazu agens není žádné vyšetření spolehlivé, a  i  při 

průkazu jednoho agens se může jednat o infekci duální, bakteriální i virovou nebo 
dvěma viry či bakteriemi současně, kdy se některého vyvolavatele nemusí podařit 
laboratorně prokázat.

Pro bakteriální etiologii svědčí: 
•  teplota v axile nad 39 °C,
•  věk nad 9 měsíců,
•  absolutní počet neutrofilů v krevním obraze nad 9 000/mm3,
•  více než 5 % nezralých neutrofilních granulocytů – tyčí,
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•  CRP nad 80 mg/l,
•  prokalcitonin nad 1 μg/l,
•  leukocytóza nad 15–22 000/mm3,
•  sedimentace za první hodinu nad 60 mm/hod,
•  rtg infiltrát častěji jednostranný, lobulární, segmentální, subsegmentální, 

okrouhlý, fluidothorax, kavitace.
Pro virovou etiologii svědčí:
•  hvízdání a prodloužení exspiria,
•  rtg nález intersticiální a  peribronchiální infiltrace, neostře ohraničené, 

mnoho četné a oboustranné perihilární, retikulární, subsegmentální atelektá-
zy ve více lalocích nebo atelektáza horního nebo středního laloku. Parametry 
zánětu nižší než uvedené limity pro bakteriální infekci rovněž podporují vi-
rovou etiologii.

Pro mycoplasmovou etiologii svědčí: 
•  školní a adolescentní věk – u dětí hospitalizovaných pro pneumonii je my-

coplasma příčinou u 16 % 5–9letých a u 23 % 10–17letých,
•  u adolescentů je mycoplasmová etiologie pneumonie nejčastější,
•  provázejí jí chřipkové prodromy, v počátku faryngitida, teploty nedosahují 40 °C,
•  později se objevuje úporný dráždivý kašel a eventuálně exspirační dušnost,
•  CRP je do 100 mg/l,
•  počet leukocytů v krevním obraze je většinou normální.
V anamnéze se vyskytují podobné případy v rodině či blízkém okolí v rozmezí 

týdnů.
Rtg nález je oboustranný, jsou to intersticiální, ale i splývavé, lobární nebo cent-

rální infiltráty s hilovou adenopatií, může být výpotek i atelektázy.

Léčba
Při pravděpodobné bakteriální etiologii pneumonie nasazujeme po odběru ma-

teriálů na kultivaci empiricky antibiotika. U dětí do adolescentního věku to je při 
ambulantní léčbě amoxicilin, u adolescentů doxycyclin nebo makrolidy.

Při suspekci na chřipkovou etiologii pneumonie (jedná se díky tomu již 
o komplikovanou chřipku) podáváme oseltamivir.

Pro intravenózní podání je jako iniciální léčba nejvhodnější krystalický penici-
lin nebo ampicilin. Při podezření na stafylokokovou etiologii je to oxacilin, klin-
damycin nebo vankomycin. 

Při hypoxii podáváme kyslík, při febriliích antipyretika. Bronchodilatancia mají 
význam jen při známkách bronchiální obstrukce. 



INFEKCE RESPIRAČNÍHO TRAKTU U DĚTÍ

38

Další léčba je symptomatická – výživa a hydratace.
Kortikosteroidy mají při léčbě pneumonie v krátkodobém podávání (5–7 dní) 

1  mg/kg/den současně s  antibiotiky příznivý účinek na resorpci fluidothoraxu 
a provzdušnění atelektázy. Urychlí i hojení mycoplasmové pneumonie. U viro-
vých zánětů provázených hvízdáním pomohou zmírnit bronchiální obstrukci.

 
Doporučené dávkování antibiotik při léčbě dětské komunitní pneumonie

•  Amoxicilin 90 mg/kg/den ve 3 dávkách per os.
•  Doxycyclin u  dětí nad 8  let: děti nad 45  kg 200  mg/den ve 2  dávkách po 

12 hodinách, děti s hmotností nižší než 45  kg první den 4,4 mg/kg/den ve 
dvou dílčích dávkách po 12 hodinách, od druhého dne 2,2 mg/kg/den každé 
24 hodiny. Nutno užívat po největším jídle, nejčastěji po obědě, tak se mini-
malizují negativní účinky jako nauzea, zvracení. 

•  Clarithromycin 15 mg/kg/den ve 2 dávkách per os.
•  Krystalický penicillin 100–400 000 IU/kg/den, i více, ve 4–6 dávkách i. v.
•  Ampicilin 100–400 mg/kg/den ve 4–6 dávkách i. v.
•  Clindamycin 40 mg/kg/den ve 4 dávkách i. v.
•  Vancomycin 10 mg/kg/den ve 4 dávkách i. v.
•  Oxacilin: novorozenci s  tělesnou hmotností do  2  kg 50–100  mg/kg/den  

2krát denně do 1 týdne věku, dále 150 mg/kg/den 3krát denně, novorozenci 
s tělesnou hmotností nad 2 kg 150 mg/kg/den 3krát denně do 1 týdne věku, 
dále 200 mg/kg/den 4krát denně.

Prognóza
Ve vyspělých zemích je prognóza dětské pneumonie většinou dobrá, při težkém 

průběhu mohou být následkem bronchiektazie. Komplikace a  závažný průběh 
jsou častější u dětí s komorbiditami. 

Komplikace pneumonie
Pneumonie má komplikace plicní a mimoplicní. 
Plicní komplikace:
Mezi plicní komplikace patří pneumatokély, absces, nekróza, gangréna, atelek-

táza, fluidothorax, empyém, pneumothorax.
Pneumatokély jsou tenkostěnné dutiny, které se mohou zvětšovat a působit 

útlak plicní tkáně a přesun mediastina, případně způsobit pneumothorax. Pato-
geneze není zcela jasná. Jedná se patrně o  rupturu alveolů a  drobných dýcha-
cích cest, která vzniká při obturaci přívodného bronchu zánětlivým sekretem. 
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Jiná teorie spekuluje o splývání subpleurálních puchýřů. Pneumatokéla v počátku 
neobsahuje tekutinu, ale během doby se v ní tekutina může nahromadit. Někdy 
je obtížné odlišení od nekrózy nebo abscesu, zejména pokud je pneumatokéla 
obklopena konsolidovanou plicní tkání. V  tomto případě je možné ji prokázat 
i sonograficky, morfologické odlišení od abscesu je ale obtížné i touto metodou. 
Na rtg se pneumatokéla jeví jako projasnění různé velikosti, s vymizelou plicní 
kresbou, většinou ohraničené konsolidovanou plicní tkání. K odlišení od abscesu 
pomůže při nejasném rtg nálezu CT a celkový stav pacienta. Pneumatokély se 
často objeví po několika dnech léčby, kdy již je pacient afebrilní, většinou v dob-
rém stavu a klesá zánětlivá aktivita (na rozdíl od plicního abscesu, kdy přetrvávají 
teploty i vysoká aktivita zánětu). Antibiotická léčba je tedy úspěšná, jedná se spíše 
o mechanickou komplikaci. V této situaci je možno vyčkat spontánní resorpce, 
která trvá několik týdnů. V některých případech ale pneumatokély rychle během 
dní expandují, utlačují okolní plicní tkáň a při jejich výrazné expanzi může být 
přetlačeno i  mediastinum, hrozí jejich ruptura, pneumothorax. Klinicky může 
být u dětí, které mají postiženu jen jednu plíci a druhá je zdravá, i poměrně vý-
razná expanze v postižené plíci nenápadná. Pokud zaujme dutina celý hemitho-
rax a v hilu je patrna utlačená plicní tkáň, je někdy obtížné odlišení od tenzního 
pneumothoraxu. Řešením v obou případech je drenáž. Pokud se plíce nerozvi-
ne je nutná chirurgická revize, nebo videoasistovaná thorakoskopická chirurgie 
(VATS). Pro včasné odhalení hrozících komplikací je nutné první 1–2 týdny po 
objevení se pneumatokély pacienta kontrolovat v  několikadenních intervalech 
a to i včetně zobrazení (UZ, rtg). Antibiotická ani jiná léčba resorpci neovlivní, je 
nutné se vyhnout usilovnému kašli a usilovnému výdechu, tj. i intenzivní rehabi-
litaci a funkčnímu vyšetření plic. Po resorpci nezanechává pneumatokéla žádné 
následky. 

Pneumatokély vznikají nejčastěji u stafylokokových a pneumokokových pneu-
monií a jsou časté u hyper IgE syndromu. 

Plicní absces je podmíněn akumulací zánětlivých buněk, hlavně polymorfo-
nukleárů, v plicní tkáni, provázenou destrukcí a nekrózou a tvorbou jedné či více 
dutin. Je zvykem jako absces označovat jednu větší dutinu a mnohočetné men-
ší dutiny se stejnou stavbou jako nekrotizující pneumonii. Plicní absces je u dětí 
vzácný, nejčastěji se vyskytuje při opakovaných aspiracích a riziko roste, pokud je 
omezena očišťovací schopnost plic. Je častější u stafylokokových pneumonií, může 
vzniknout šířením z para- a retrofaryngeálních abscesů, metastaticky při infekční 
endokarditidě v pravém srdci (nejčastěji u narkomanů), při infikované trombofle-
bitidě nebo sepsi. Lokalizace je při aspiraci nejčastěji v oblastech, kam se vdech-



INFEKCE RESPIRAČNÍHO TRAKTU U DĚTÍ

40

nutý materiál nejsnáze dostane vleže, tj. v apikálních segmentech dolních laloků 
a v horních lalocích. Při hematogenním rozsevu jsou mnohočetná ložiska v peri-
ferii plic. Po aspiraci se absces vyvíjí několik dní. Lokalizovaný zánět a otok ztíží 
přívod krve a to uspíší nekrózu. V okolí se utvoří fibrinový lem. Dutina je vyplněna 
vzduchem a někdy je patrná i hladina tekutiny. Velikost je od několika milimetrů 
do několika centimetrů. Pokud je absces drénován do průdušek, je vykašláván put-
ridní zelený páchnoucí obsah (proto se někdy proces nazývá gangréna). Příznaky 
jsou obdobné jako u bakteriální pneumonie, která adekvátně nereaguje na léčbu 
nebo se horší. Laboratorní nálezy se rovněž od bakteriální pneumonie neliší.

Diagnózu většinou definitivně určí rtg nebo CT plic. Zpočátku ale nemusí být 
nález jasný, vzduch se do nekrotické tkáně může dostat až později. Pokud i při 
dostatečně intenzivní a dlouhé antibiotické léčbě přetrvávají teploty, zvýšená zá-
nětlivá aktivita a na rtg progreduje konsolidace, zvětšuje se objem postižené části 
plic, je nutno pomýšlet na možnou tvorbu abscesu. Nález může také imponovat 
jako pneumatokéla nebo organizovaný empyém. 

Etiologie je bakteriální, až v 30 % jsou vyvolavatelé anaerobní bakterie, z aerob-
ních bakterií to jsou streptokoky, stafylokoky i gramnegativní bakterie. 

Léčba antibiotiky je dlouhodobá, intravenózní podání trvá 2–3 týdny, perorální 
až 8 týdnů. Z antibiotik jsou vhodné penicilin, metronidazol, klindamycin, ampi-
cilin/klavulanát, ticarcillin, piperacillin/tazobaktam. Pokud je absces komplikací 
pneumonie nebo se jedná o metastatickou infekci, jsou vždy nutná protistafylo-
koková antibiotika. Drenáž abscesu je nutná, pokud při antibiotické léčbě nedo-
chází ke zlepšení nebo u kriticky nemocných.

Komplikace jsou provalení do okolních tkání, pyothorax, pneumothorax, 
bronchopleurální píštěl, bronchiektazie, metastatická infekce. Prognóza je při 
správné léčbě dobrá, k normalizaci rentgenového nálezu dochází do 6 měsíců. 

Parapneumonický výpotek je nejčastěji indukovaný, serózní, postupně ale 
může dojít k množení bakterií ve výpotku a rozvoji empyému. Nejčastější pří-
činou empyému u dětí je S. pneumoniae. Pokud není dítě při prvním vyšetření 
dušné, v těžkém stavu, výpotek je malý (na rtg snímku provedeném vleže na boku 
je výpotek v šíři do 1 cm a na rtg snímku v poloze vertikální nezaujímá více než 
čtvrtinu hemithoraxu) a není nezbytné získat pleurální tekutinu pro diagnostické 
účely, je zahájena léčba intravenózními antibiotiky a kortikosteroidy (i. v., per os) 
a s evakuací výpotku lze vyčkat. Indikací k punkci nebo drenáži a podávání fibri-
nolytik či videoasistované thorakoskopii je dušnost, septický stav, výpotek větší 
než malý (viz výše uvedená kritéria), neúspěch antibiotické léčby po 48 hodinách 
(při přetrvávajícím výpotku), podezření na empyém nebo progrese výpotku. 
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K  nejzávažnějším plicním komplikacím pneumonie patří respirační se-
lhání, syndrom akutní dechové tísně (ARDS) s nutností umělé plicní ven-
tilace. 

Po rozsáhlém zánětu s komplikacemi mohou přetrvávat fibrózní a adhezivní 
změny plic nebo pozánětlivé dutiny a bronchiektazie. Tyto změny jsou prová-
zeny i opakovaným vzplanutím infekce, deformitami hrudníku a skoliózou. V ně-
kterých případech je nutná chirurgická léčba.

Mimoplicní komplikace:
Mimoplicní komplikace pneumonie jsou:
•  febrilní křeče,
•  bakteriemie provází 4–25 % případů pneumokokové pneumonie, 
•  metastatické infekce při invazivním onemocnění – mozek, klouby, endokard, 

perikard, peritoneum, sepse,
•  dehydratace,
•  syndrom inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu (SIADH), hypo-

natremie,
•  prerenální selhání ledvin,
•  hemolyticko-uremický syndrom (HUS) vyvolaný toxiny pneumokoků.
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Seznam použitých zkratek
ACE inhibitory – inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu
ASLO – antistreptolyzin O AV – atrioventrikuární
BPD – bronchopulmonální dysplazie
CAP – komunitní pneumonie
CLD – chronické plicní onemocnění plic novorozenců
CRP – C reaktivní protein
CT – computerová tomografie
EBV – virus Epsteina-Barrové
ECMO – mimotělní membránová oxygenace
HSV – herpes simplex viry
HUS – hemolyticko-uremický syndrom
IgA – imunoglobulin A IgG – imunoglobulin G
IgM – imunoglobulin M
MRI – nukleární magnetická rezonance
NK buňky – přirozeně zabíječské buňky 
RSV – respirační syncitiální viry
Rtg – rentgen
ORL – otorhinolaryngologie
PBB – protrahovaná bakteriální bronchitida
PCR – polymerázová řetězová reakce
SIADH – syndrom inadekvátní sekrece antidiuretického hormonu 
TBC – tuberkulóza
Th2 lymfocyty – pomahačské lymfocyty
UZ – ultrazvuk
VATS – viedoasistovaná thorakoskopická chirurgie
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2   BRONCHIÁLNÍ ASTMA
MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Abstrakt
Astma je nejčastější chronickou nemocí v dětském věku. V posledních dese-

tiletích však došlo k několika zvratům v jeho nazírání u dětí. Od názorů, že pod 
6 let věku astma neexistuje, přes názor, že každý kojenec, batole či předškolák, 
který prodělá 3 a více hvízdavých bronchitid je astmatik, jsme dospěli k poznání, 
že astma sice často začíná v kojeneckém či batolecím věku, ale že 2/3 dětí, které 
v  tomto věku mají opakované hvízdavé bronchitidy astma nemají a ve školním 
věku se těchto potíží zbaví. 

Kapitola se zabývá především úskalími diagnostiky a  správné léčby dětských 
hvízdavých bronchitid a astmatu. Představuje i různorodost nazírání problema-
tiky v jednotlivých národních či světových doporučeních a její příčiny.



BRONCHIÁLNÍ ASTMA

46

Astma je nejčastější chronickou nemocí v  dětství. O  něco dříve se objevuje 
u chlapců než u děvčat. U nás je prevalence dětského astmatu 8–13 %. Ke vzniku 
onemocnění je nutná genetická predispozice a nepříznivý vliv okolního prostředí. 

2.1  Definice
Astma je heterogenní nemoc, obvykle charakterizovaná chronickým zánětem 

dýchacích cest. Je definováno anamnézou respiračních příznaků jako je hvízdání, 
dušnost, tlak na hrudi a kašel, které se mění v čase i v intenzitě a jsou provázeny 
variabilním exspiračním ventilačním omezením.

Astma je z  pohledu dnešní moderní medicíny srovnatelným zastřešujícím 
pojmem jako artritida nebo anemie. Jeho diagnóza se opírá o soubor typických 
příznaků a nálezů, z nichž však žádný není dostatečně specifický ani senzitivní. 
Stejně jako u anemie či artritidy se musíme i u astmatu snažit rozlišovat jednotlivé 
podtypy s různou patofyziologií. Jen tak se vyhneme nesprávné nebo zbytečně 
podávané terapii nebo nepodání indikované léčby. U astmatu však bohužel dosud 
stále většinou panuje simplistické vnímání onemocnění jako jedné jednotky, což 
se odráží i  ve světových a  národních doporučených postupech, které se v  léč-
bě opírají dominantně o hodnocení závažnosti příznaků a poruchy funkce plic. 
Patrně i proto se spektrum léků na astma rozšiřuje jen pomalu. Pokud ve studii 
s novým lékem nerozlišíme pacienty podle podstaty onemocnění, ale pouze podle 
tíže příznaků, je logické, že se správných výsledků nedočkáme. 

2.2  Etiologie a patogeneze
Astma vzniká u geneticky disponovaných jedinců (astma rodičů zvyšuje prav-

děpodobnost astmatu u potomků, mají-li oba rodiče astma, je riziko až 70%) s při-
spěním zevních vlivů (viry, alergeny, znečištění vzduchu, kouř). U vnímavého je-
dince se po kontaktu s těmito agens v průduškách rozvine chronický zánět, jehož 
hojení probíhá odlišně od zdravých, neastmatických jedinců. Tyto procesy potom 
ovlivní růst a vývoj dýchacích cest a mohou mít trvalé následky v dospělosti. Opa-
kované zánětlivé stimuly podporují chronicitu a zvyšují riziko exacerbací. 

Zánět probíhá i  při klinické remisi. Největší změny bývají v  průduškách 
středního kalibru. Kromě nejtěžších forem však nebyl prokázán přímý vztah in-
tenzity zánětu a klinických obtíží. Zánět je u většiny astmatiků podobný zánětu 
alergickému, jaký vidíme např. u  alergické rýmy. Vlivem cytokinů uvolněných 
Th2 lymfocyty dochází k aktivaci žírných buněk, NK buněk a eozinofilů. Jejich 
mediátory potom zánět udržují, vyvolávají i spasmus hladkých svalů ve stěnách 
průdušek, zvyšují propustnost cévní stěny a sekreci hlenu. V těchto procesech se 
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angažují i buňky epiteliální, endoteliální a hladké svaly. Fibroblasty se podílejí na 
tvorbě kolagenu a remodelaci průdušek. Nervová vlákna jsou zvýšeně dráždivá, 
to vede k vyšší iritabilitě průdušek. Významnými mediátory alergického zánětu 
jsou cysteinylové leukotrieny. Antileukotrieny proto patří spolu s kortikosteroidy 
k základním antiastmatikům. 

Omezení průchodnosti intrathorakálních dýchacích cest bronchospasmem 
a nahromaděným sekretem vede k prodloužení výdechu a hvízdání ve výdechu. 
Klinicky nelze odlišit, zda je obstrukce dána bronchospasmem nebo pouze nahro-
maděným sekretem. Na podání krátkodobě působících beta-2-mimetik (SABA) 
reaguje pouze bronchospasmus. Do jisté míry lze bronchospasmus považovat za 
obranný mechanizmus dýchacích cest (obdobně jako kašel), který má zamezit 
průniku škodlivin distálněji. Škodlivý vliv průniku alergenů k distálním dýchacím 
cestám ukazuje tzv. bouřkové astma. Vlivem atmosférických změn se pylová zrna 
rozpadají na částečky menší než 5 µm a ty snadnou pronikají až k alveolům. V ta-
kových situacích bývá pozorován explozivní nárůst těžkých exacerbací astmatu, 
a to i u těch, kteří dosud astmatem netrpěli. Průnik škodlivin nebo alergenů do 
distálních dýchacích cest je tu zřejmým vyvolávajícím faktorem. U astmatu má 
však bronchospasmus negativní dopad, přetrvává, je nadměrné intenzity, je spou-
štěn celou řadou podnětů, způsobuje pacientovi výrazné obtíže.

Prostředí
Opakované hvízdání je v  dětském věku nejčastěji vyvoláno virovou infekcí. 

Jsou to zejména rinoviry, RS viry, influenza viry, adenoviry, parainfluenzaviry 
a metapneumoviry. 

Expozice alergenům udržuje chronický alergický zánět průdušek. Jsou to pře-
devším roztoči, plísně, zvířecí alergeny. 

Tabákový kouř a další škodliviny v ovzduší zhoršují zánět v průduškách. Hyper-
ventilace chladného a suchého vzduchu a inhalace silných pachů působí podobně.

K dalším faktorům přispívajícím k rozvoji astmatu patří výživa umělou formulí, 
nekojení, obezita, podávání antibiotik v kojeneckém věku, nadměrné solení.

2.3  Klinické příznaky
10–15 % dětí má příznaky astmatu již v prvním roce života, až 50 % dětí do 5 let.
Typické příznaky jsou:
•  polyfonní hvízdání v  exspiriu, prodloužení exspiria – příznaky však nejsou 

specifické a rodiče je správně mnohdy nepopíší, proto je nutná jejich objekti-
vizace lékařem,
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•  recidivující nebo chronický kašel – typicky horší v noci, po půlnoci (samotný 
kašel při absenci dalších příznaků však není astma),

•  bolesti, sevření na hrudi,
•  dušnost.
Typické spouštěče jsou:
•  chladný vzduch,
•  virová infekce,
•  fyzická námaha,
•  smích, pláč,
•  kontakt s alergeny,
•  znečištění ovzduší (smog, kouř).
Většina dětských astmatiků má také příznaky alergie – ekzém, polinóza – u dětí 

pod 5 let věku však tyto typické příznaky mohou chybět:
•  nemoc se může projevovat pouze omezením aktivity dítěte, únavou, 
•  nočním buzením (většinou po půlnoci),
•  opakovaně jsou chybně podávána antibiotika pro „bronchitidy“ nebo „pneu-

monie“. 
Nejzávažnějším projevem astmatu je akutní exacerbace, kdy dušnost může 

progredovat až k respiračnímu selhání. U dětí je nejčastější příčinou exacerbace 
virová infekce. 

2.4  Diagnóza
Diagnóza je nejproblematičtější u  kojeneckého a  dětského astmatu (do cca 

5 let). Je otázkou, zda v této věkové kategorii máme již hovořit o astmatu nebo 
pouze o recidivujících hvízdavých bronchitidách. 

Při diagnóze astmatu se opíráme hlavně o klinické příznaky. Nejnápadnějším 
z nich jsou reverzibilní stavy bronchiální obstrukce, projevující se hvízdavým de-
chem s prodloužením exspiria. Ve věku do 5 let rozeznáváme podle aktuálních 
projevů dva typy hvízdání/obstrukce. Prvním jsou epizodické, při virové infekci, 
které se projevují jen v období virové infekce a v mezidobí ne. Druhým typem 
jsou hvízdání multifaktoriální, které mají časté exacerbace a příznaky (kašel, za-
dýchání po námaze…) i mezi epizodami.

Hvízdavá/obstrukční bronchitida vyvolaná virovým infektem je v tomto věku 
běžná i u jinak zdravých dětí, neastmatiků. Téměř 30 % dětí do 3 let věku prožije 
jednu epizodu obstrukční hvízdavé dušnosti a do věku 6 let prodělá minimálně 
jednu epizodu obstrukční hvízdavé bronchitidy 50 %. 35 % dětí do 6 let má reci-
divující obstrukční/hvízdavé bronchitidy, pouze 30 % z nich má v 6 letech astma. 
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Na rozdíl od astmatu nebyl u dětí s čistě virovým hvízdáním prokázán chro-
nický zánět průdušek a není tak splněno jedno ze základních diagnostických 
kritérií astmatu. Jedná se o stavy s odlišnou prognózou a patrně i patogenezí, 
které však v tomto věku neumíme klinicky od sebe odlišit, neboť i astmatici mají 
exacerbace při infektech, které jsou klinicky identické. 

Určení, které z  opakovaně hvízdajících dětí do 5  let je astmatikem, je stále 
obtížné, proto někteří odborníci doporučují diagnózu astmatu stanovit až ve 
školním věku a předtím hovořit o recidivujícím hvízdání. K odlišení předškolního 
hvízdání od astmatu jsou také někdy používány termíny jako infekční astma nebo 
infekční hvízdání. 

Ve snaze předpovědět, u  kterého z  opakovaně hvízdajících dětí obtíže neo-
dezní, vytvořila na základě studií skupina José A. Castro-Rodriguéze skórovací 
systém pro děti do 3 let, kdy diagnóza astmatu je pravděpodobnější při splnění 
minimálně jednoho z hlavních nebo minimálně dvou vedlejších kritérií. Při první 
hvízdavé/obstrukční bronchitidě a pozitivním indexu je riziko aktivního astmatu 
v 6–13 letech 2,6–5,5krát vyšší než při negativním indexu. Při 4 a více hvízda-
vých bronchitidách a pozitivním indexu je riziko aktivního astmatu v 6–13 letech  
4,3–9,8krát vyšší. Naopak, při negativitě indexu je i u dětí, které měly 4 a více 
epizod hvízdání 95% pravděpodobnost, že pacient astma v 6–13 letech mít nebu-
de. Podobných indexů bylo následně publikováno několik desítek. Žádný z nich se 
však neukázal být pro pozitivní predikci astmatu citlivý a specifický dostatečně. 

Index predikce astmatu podle Castro-Rodriguéze
Kritéria hlavní:
•  astma u rodičů,
•  lékařem diagnostikovaná atopická dermatida. 
Kritéria vedlejší:
•  hvízdání mimo infekty, 
•  eozinofilie nad 4 %,
•  lékařem diagnostikovaná alergická rýma.

Kromě anamnézy a  fyzikálního vyšetření jsou pro diagnózu astmatu důležité 
další testy.

K základním patří vyšetření funkce plic.
U  spolupracujících pacientů diagnózu astmatu pomáhá potvrdit vyšetření 

funkce plic metodou spirometrie – křivka průtok/objem a  určení reverzibili-
ty eventuální obstrukční ventilační poruchy, odpovědi na bronchodilataci nebo 
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bronchokonstrikci. Při dobré motivaci zvládnou spirometrii i 3leté děti. Správ-
nost manévru potvrdí jeho reprodukovatelnost. Manévr většinou opakujeme 
několikrát a  k  hodnocení vybereme křivky s  rozptylem hodnot menším než  
5 %. Normální hodnoty objemů a průchodnosti dýchacích cest pro děti jsou zá-
vislé na věku, pohlaví a výšce. Celosvětově jsou užívány normy podle Zapletala. 

Pokud je prokázána reverzibilní obstrukce – po bronchodilataci krátkodobě pů-
sobícím beta-2-agonistou – SABA (eventuálně s  celkově podanými kortikoidy) 
nebo spontánně se funkce plic upraví k normě, je diagnóza astmatu při typických 
klinických projevech pravděpodobná. Obstrukce u astmatiků je u nejmírnějších 
poruch pouze v malých, periferních dýchacích cestách. K limitaci usilovné jedno-
vteřinové vitální kapacity (FEV1) pod 80 % dochází až u středně těžkého astmatu. 

K potvrzení pozátěžové bronchokonstrikce je vhodný test zátěží běháním ven-
ku. Nejvíce se blíží přirozeným podmínkám, ve kterých mají děti obtíže. Při do-
držení pravidel provedení testu je riziko vyvolání akutní dušnosti malé. 

Význam pozitivity bronchomotorických testů
Pozitivní bronchokonstrikční či bronchodilatační test mohou mít jak astmatici, 

tak i zcela asymptomatičtí jedinci, neastmatici.
Význam negativity bronchomotorických testů 
Pokud má dítě symptomy odpovídající astmatu a předpokládáme u něj eozi-

nofilní astma, ale bronchomotorické testy jsou negativní, potom jeho příznaky 
nejsou způsobeny eozinofilním astmatem a  nemůžeme tedy očekávat efekt od 
léčby inhalačními kortikoidy. Je nutno pátrat po jiné diagnóze než je eozinofilní 
astma.

Význam fixované obstrukce
Pokud u dítěte se symptomy astmatu prokážeme fixovanou obstrukci (FEV1 se 

nezlepší ani po několikadenním podávání systémových steroidů a akutním po-
dání betamimetika) je zřejmé, že eskalace dávky inhalačních kortikoidů nebo jiné 
medikace zde nemá význam. 

Vyšetření FeNO
Měření frakce oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu – FeNO zvládnou 

většinou až děti okolo 6 let. Monitoruje alergický zánět v dýchacích cestách, při 
zvýšených hodnotách podpoří diagnózu alergického zánětu a  je prediktorem 
dobré odpovědi na inhalační kortikoidy. 

V krevním obrazu s diferenciálním rozpočtem pátráme zejména po zvýšené 
hodnotě eozinofilů (nad 4 %), což je opět ukazatelem pravděpodobně dobré od-
povědi na steroidy.
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Při základním vyšetření humorální imunity – stanovení sérového IgM, IgG, 
IgA a stanovení celkového eventuálně specifického IgE proti nejběžnějším inhalač-
ním a potravinovým alergenů – zjistime ev. imunodeficit a alergickou senzibilizaci. 

Skiagram hrudníku může u astmatika zachytit hyperinflaci plic, při akutním 
stavu jsou časté i atelaktázy způsobené hlenovými zátkami. 

ORL vyšetření požadujeme při podezření na zvětšenou adenoidní vegetaci ne-
bo zánět – alergický či jiný – v oblasti nosu a paranazálních dutin. Mnoho ast-
matiků má současně alergickou rýmu, a to již i ve věku 3 let. Její léčba je nutná 
současně s léčbou astmatu. 

Diferenciální diagnóza
V diferenciální diagnostické rozvaze u astmatu zvažujeme nemoci provázené 

chronickým nebo recidivujícím kašlem, recidivujícími pískoty a dušnostmi. Při 
chronickém kašli je nutno vyloučit i onemocnění horních cest dýchacích, při reci-
divujících pískotech a dušnostech onemocnění průdušek a plic. Gastroezofageál-
ní reflux a alergická rinosinusitida jsou nejen diferenciální diagnostikou, ale také 

Tab. 2.1 – Diferenciální diagnostika astmatu podle věku

Relativní frekvence výskytu

Kojenec Dítě Adolescent

Běžné infekce +++ +++ ++

Prolongované infekce, pertusse +++ ++ +

Tracheobronchomalacie ++ + -

Cizí těleso ++ +++ ±

Protrahovaná bakteriální bronchitida +++ +++ -

Cystická fibróza +++ ++ +

TBC ± ± +

Vývojové vady kardiorespirační +++ ++ -

Bronchopulmonální dysplazie +++ ++ - 

Primární ciliární dyskineze + ++ +

Bronchiektazie + + +

Tumory ± ± ±

Aspirační syndromy, GERD + ± ±

Dysfunkce hlasivek - ± +

Plicní edém + + +
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komorbiditami astmatu. Pokud nejsou adekvátně léčeny, zhoršují kontrolu nad 
astmatem. Diferenciální diagnostiku podle věku ukazuje tab. 2.1. 

Diferenciální diagnostika astmatu: 
•  alergická a chronická rinosinusitida,
•  sinusitida,
•  hyperplazie adenoidní vegetace a tonzil,
•  cizí těleso v nose,
•  virové bronchitidy, bronchiolitidy, 
•  bronchopulmonální dysplazie nebo chronické postižení plic z prematurity,
•  aspiraci cizího tělesa, 
•  tracheomalacie, bronchomalacie, 
•  vrozené malformace – cysty, cévní prstence, 
•  TBC,
•  hypersenzitivní pneumonitida,
•  plicní eozinofilie,
•  plicní hemosideróza,
•  vrozené srdeční vady,
•  útvary v mediastinu, 
•  gastroezofageální reflux – opakované aspirace, 
•  aspirace při poruchách polykání, 
•  protrahovaná bakteriální bronchitida,
•  cystická fibróza, 
•  imunodeficit, 
•  ciliární dyskineze,
•  dysfunkce hlasivek,
•  užívání léků s možným nežádoucím účinkem kašlem – ACE inhibitory,  

beta-2-antagonisté, inhibitory acytelcholinesterázy.
K varovným příznakům patří:
•  neprospívání, 
•  příznaky již od novorozeneckého věku,
•  trvalé pískoty, 
•  zvracení spjaté s respiračními příznaky, 
•  neúčinnost protiastmatické medikace, 
•  paličkovité prsty, 
•  ložiskové nálezy na plicích, 
•  hyposaturace mimo akutní respirační infekce. 
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2.5  Léčba
Cílem léčby astmatu je zbavit pacienta obtíží, zabránit komplikacím a současně 

nevyvolat žádné vedlejší účinky. Léčba se opírá o:
•  stanovení správné diagnózy a závažnosti astmatu,
•  režimová opatření, léčbu komorbidit,
•  farmakoterapii, správnou inhalační techniku, 
•  zhodnocení rizika exacerbace a opatření proti nim, 
•  edukaci, 
•  hodnocení léčby, vedlejších účinků. 

2.5.1  Klasifikace závažnosti astmatu
Závažnost astmatu hodnotíme podle frekvence a závažnosti příznaků, omezení 

aktivity, počtu exacerbací, funkce plic. 

U dosud neléčených pacientů klasifikujeme astma podle závažnosti do 4 stup-
ňů – viz tab. 2.2. 

1.  Intermitentní astma – pacient má příznaky v  denní době méně než 1krát 
týdně, krátké a nezávažné exacerbace, noční příznaky méně než 2krát mě-
síčně a normální funkci plic.

2.  Mírné perzistující astma – pacient má příznaky ve dne více než 1krát týdně, 
ale méně než 1 krát denně, exacerbace nenarušují aktivitu a spánek, noční 
příznaky častěji než 2krát měsíčně, funkci plic hodnocenou podle usilovně 
vydechnutého objemu vzduchu za jednu vteřinu – FEV1 nebo vrcholové vý-
dechové rychlosti – PEF v normě, ale větší denní variabilitu PEF – 20–30 %. 

3.  Středně těžké perzistující astma – pacient má denně příznaky, exacerbace 
narušují aktivitu a spánek, noční příznaky jsou 1 a více krát týdně, ale ne kaž-
dou noc, pacient používá denně úlevové léky, funkce plic je zhoršená – FEV1 
nebo PEF v rozmezí 60–80 % náležité hodnoty a variabilita PEF je nad 30 %.

4.  Těžké perzistující astma má celodenní příznaky, časté exacerbace, noční pří-
znaky 2–7krát týdně, omezení fyzické aktivity, zhoršenou funkci plic – FEV1 
nebo PEF pod 60 % a variabilitu PEF nad 30 %. 

Hodnocení astmatu podle kontroly nad příznaky, viz tab. 2.2. 
Pro zhodnocení úrovně kontroly příznaků astmatu jsou sledována podobná 

kritéria: četnost příznaků během dne, omezení aktivity, četnost nočních přízna-
ků, potřeba úlevových léků, plicní funkce (pokud lze vyšetřit), exacerbace. Roze-
znáváme 3 stupně kontroly astmatu:
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1.  Jsou li příznaky astmatu pod kontrolou má pacient obtíže trvající maximálně 
několik minut během dne a to méně než 2krát do týdne a stejně častou i po-
třebu úlevových léků, ostatní kritéria jsou v normě. 

2.  Jsou-li příznaky astmatu pouze pod částečnou kontrolou, má pacient obtíže 
trvající několik minut během dne více než 2krát do týdne, stejně tak potřebu 

Tab. 2.2 – Hodnocení astmatu podle závažnosti 

Intermitentní Lehké perzistující Středně těžké 
perzistující

Těžké 
perzistující

Denní příznaky méně než 
1krát týdně

více než 1krát 
týdně, méně než 
1krát denně

denně denně

Omezení 
aktivity žádné jakékoliv jakékoliv jakékoliv

Noční 
příznaky/buzení

méně než 2krát 
měsíčně

více než 2krát 
měsíčně

více něž 1krát 
týdně časté

Potřeba 
úlevových léků

méně než 1krát 
týdně

více než 1krát 
týdně, méně než 
1krát denně

denně denně

Funkce plic v normě v normě, variabilita 
PEF 20–30 %

PEF či FEV1 
60–80 % n. h. 
nebo o. n. h.
Variabilita PEF 
nad 30 %

PEF či FEV1 
pod 60 % n. h. 
nebo o. n. h.
Variabilita PEF 
nad 30 %

Exacerbace krátké, 
nezávažné

narušují aktivitu 
a spánek

narušují aktivitu 
a spánek časté

Tab. 2.3 – Hodnocení astmatu podle kontroly nad příznaky

Denní příznaky Žádné (nejvýše 2krát týdně) Více než 2krát týdně

Tři nebo 
více znaků 
částečné 
kontroly 
v týdnu

Omezení aktivity Žádné Jakékoliv

Noční příznaky/buzení Žádné Jakékoliv

Potřeba úlevových léků Žádná (nejvýše 2krát týdně) Více než 2krát týdně

Funkce plic Normální < 80 % n. h. 
nebo o. n. h.

Exacerbace Žádné Jedna nebo více 
za rok Více za rok
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úlevových léků, jeho aktivity jsou nemocí omezeny, příznaky budí pacienta ze 
spánku, je snížená funkce plic.

3.  Nejsou-li příznaky astmatu pod kontrolou vůbec, jsou během jednoho týdne 
zhoršena tři nebo více ze sledovaných kriterií. Obtíže ve dne trvají minuty 
až hodiny a mohou se během jednoho dne opakovat, po podání krátkodo-
bě působících beta-2-agonistů s rychlým nástupem účinku (SABA), dochází 
k úplné nebo jen částečné úpravě, aktivity pacienta jsou omezeny, astma ho 
budí ze spánku, je snížená funkce plic. 

Hodnocení astmatu podle reakce na léčbu:
1.  Snadno léčitelné astma – ke kontrole příznaků stačí nízká dávka kontrolující 

medikace.
2.  Obtížně léčitelné astma – ke kontrole příznaků jsou nutné vysoké dávky 

kontrolující medikace.
3.  S častými exacerbacemi – i při dobré kontrole příznaků mají pacienti těžké 

exacerbace.
4.  Astma refrakterní na léčbu – špatná kontrola příznaků i při vysokých dáv-

kách léků.

Léčba se řídí aspekty všech tří hodnocení. Cílem je dosáhnout úplné kontroly 
příznaků, normální kvality života a žádných vedlejších účinků léčby. 

Doporučené postupy léčby astmatu jsou opakovaně inovovány a uveřejňují je 
jak celosvětová aktivita Globální iniciativa pro astma (GINA), tak další odborné 
společnosti. V některých aspektech se vzájemně liší, jednak díky různé dostupnosti 
léků v dané zemi, jednak díky publiku, pro které jsou určeny. Níže předkládané in-
formace se opírají o současná doporučení i s jejich mezerami a otazníky, kterých je 
nejvíce u dětí pod 5 let věku. Nutno říci, že ani doporučení jednotlivých vyspělých 
zemí či kontinentů nejsou zcela stejná, což potvrzuje určitou nejistotu v současném 
poznání o astmatu. Lepší informace však zatím bohužel nemáme. Snahou každého 
lékaře by mělo být léčbu astmatu u každého pacienta co nejvíce individualizovat 
a doporučené postupy brát jako doporučené, ne jako dogma. Rozhodnutí o léčbě 
je individuální a závisí na zkušenostech lékaře a postoji pacienta a jeho rodiny. Ná-
sledující text vychází z nejnovějších publikovaných poznatků i z letité zkušenosti. 

Základní součástí léčby astmatu jsou nefarmakologická režimová opatření. 
V první řadě je to zamezení inhalace kouře, škodlivin, eventuálně alergenů, na 
které pacient reaguje. Dále je to prevence infekcí, zdravý životní styl, pestrá strava 
s dostatkem vitaminů, dostatek pohybu, otužování. 
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2.5.2  Farmakologická léčba 
Léčba úlevová a léčba intermitentního astmatu – stupeň 1

Všichni pacienti s  příznaky astmatu by měli mít k  dispozici úlevovou léčbu, 
nejčastěji inhalační krátkodobě působící beta-2-agonisty SABA. Od kojenec-
kého věku se podává 0,2–0,4  mg salbutamolu nebo jiného SABA, tj. 2–4  dáv-
ky dávkovaného aerosolu v  intervalech desítek minut až hodin (v  exacerbaci  
3krát 2–10 vstřiků à 20 minut, následně 2 vstřiky à 3–4–6 hodin, dechovým ná-
stavcem nebo přímo, podle spolupráce) nebo nebulizovaně 2,5–5 mg salbutamo-
lu – viz léčba akutní exacerbace.

Použití SABA je však nutné omezit pouze na dobu akutních obtíží a exacerbací, 
nepatří do léčby dlouhodobé. Pokud je jejich podání nutné dlouhodobě nebo více 
než 2krát za týden po dobu jednoho měsíce, příznaky tedy nejsou pod dostateč-
nou kontrolou, musí být zahájena pravidelně podávaná protizánětlivá léčba – in-
halační kortikosteroidy (IKS) nebo antagonisté leukotrienů (LTRA) – jejíž efekt je 
po 6 týdnech hodnocen a léčba je upravena. SABA je při akutní exacerbaci možno 
kombinovat s krátkodobě působícími inhalačními antagonisty metacholinového 
receptoru (SAMA) – ipratropium bromidem – v dávkování 2–8 vstřiků à 20 μg 
po 20 minutách, následně 2 vstřiky à 3–4–6 hodin bez rozdílu věku  (dechovým 
nástavcem nebo přímo, podle spolupráce) nebo nebulizovaně 250 μg/dávku – viz 
léčba akutní exacerbace. 

K  léčbě intermitentního astmatu, kdy můžeme konstatovat, že příznaky jsou 
pod kontrolou, postačují samotné SABA při objevení se příznaků. 

U  dětí nad 12  let se nyní nově jako úlevová léčba doporučuje i  nízká dávka 
IKS  +  dlouhodobě působící beta-2-agonista (LABA), konkrétně budesonide 
s formoterolem, podávaná pouze při potížích nebo IKS a SABA podávané rovněž 
pouze při potížích.

Léčba protizánětlivá, udržovací, kontrolující, preventivní
Od lehkého perzistujícího astmatu – stupeň 2 – a pokud příznaky jsou pouze 

pod částečnou kontrolou, nasazujeme protizánětlivou léčbu. Lékem první volby 
jsou u dětí inhalační kortikosteroidy v nízké dávce – tab. 2.4 a 2.5 – podávané ve 
2 denních dávkách. Alternativou jsou od 6 měsíců antagonisté leukotrienů. Anti-
leukotrieny jsou vhodné zejména u pacientů, u kterých jsou v popředí pozátěžové 
obtíže. 

Další alternativou jsou od 6 let IKS nasazované v počátku obtíží současně se 
SABA a  po jejich odeznění vysazované nebo u  dětí od 12  let IKS/formoterol  
(= LABA) rovněž užívané v tomto režimu.
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U středně těžkého astmatu – stupeň 3 – je doporučována fixní kombinace IKS 
(nízká dávka) a LABA – bez věkového omezení nebo jsou podávány nízké dávky 
IKS a LTRA.

Od 5 let je možná kombinace vyšší dávky IKS a teofylinu.
U těžkého astmatu – stupeň 4 – pokračujeme střední dávkou IKS, je možno 

zvýšit také frekvenci podávání IKS a přidat LTRA. Vždy je nutno pátrat po příčině 
neúspěchu léčby – ověřit techniku inhalace, compliance, prostředí.

Od 6  let podáváme střední nebo vysokou dávku IKS + LABA a při zhoršení 
přidáváme tiotropium nebo LTRA.

Nejtěžší případy vyžadují léčbu kortikoidy celkově. U  dětí nad 6  let je při 
 splnění kritérií možno použít i biologickou léčbu – anti-IgE (omalizumab) nebo 
anti-interleukin-5/5R (mepolizumab) pro děti ≥ 6 let; intravenózní reslizumab 
pro percent ≥18  let nebo anti-interleukin 5  receptor (podkožní benralizumab) 
pro děti ≥ 12 let, nebo anti-interleukin-4R α (podkožní dupilumab). Tato léčba 
je podávána ve specializovaných centrech. 

Pokud je pacient díky léčbě zbaven veškerých příznaků, lze nejdříve po 3 mě-
sících od nasazení léčbu snižovat a poté pacienta dále kontrolovat, zda nedošlo 
ke zhoršení. Naopak pokud příznaky při zavedené léčbě neustoupí, musí se tato 
upravit co nejdříve.

Po nasazení léčby je nutné sledování pacienta a hodnocení účinnosti léčby. Pa-
cienty zveme ke kontrole za 3 měsíce. Pokud obtíže ustoupily a pacient se ne-
nachází ve svém nejrizikovějším období roku (např. pylové sezoně nebo období 
podzim/zima, kdy je zvýšená nemocnost respiračními infekty), lze dlouhodobou 
protizánětlivou léčbu snižovat a pacienta dále sledovat. Pokud však obtíže pře-
trvávají, je nutné přehodnocení, úprava prostředí a odstranění škodlivých vlivů, 
ověření compliance a techniky podávání léků a je-li správná, je nutné zvýšení léč-
by, jak bylo popsáno. 

Nedílnou součástí léčby je edukace pacienta a  rodičů. U  nově diagnosti-
kovaných astmatiků, kde rodina nemá s průběhem nemoci zkušenosti, je zejména 
nutné upozornění na varovné signály exacerbace. 

Léčba recidivujícího hvízdání v předškolním věku
Léčba akutní hvízdavé dušnosti u předškoláků je i přesto, že diagnóza astma-

tu ještě není jistá, obdobná jako u astmatu. Léčba dlouhodobá u recidivujících 
hvízdání se však od léčby astmatu přece jen v něčem liší – v této věkové kategorii 
je nutné ji zkoušet v intervalech několika týdnů až měsíců vysazovat, protože je 
pravděpodobné spontánní odeznění obtíží s věkem pacienta. 
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Zatím rovněž nemáme důkazy, že by preventivní dlouhodobá protizánětlivá 
léčba IKS nasazená v předškolním věku zabránila rozvoji astmatu v budoucnosti. 
Dokáže však zmírnit aktuální závažnost a četnost epizod hvízdavých bronchitid.

Před zahájením léčby bychom měli určit:
1. zda má dítě variabilní obstrukci odpovídající na beta-2-mimetika, 
2.  zda má eozinofilní zánět, který pravděpodobně dobře zareaguje na podávání IKS.
V prvním případě je nutné bedlivé zhodnocení poslechového nálezu a saturace 

O2 po technicky správném podání SABA, a pokud to dítě zvládne, tak i spiromet-
rie s bronchodilatačním testem. 

Pokud neprokážeme efekt podávání SABA, je tato léčba neúčinná a  neměli 
bychom je podávat.

V druhém případě pátráme po eozinofilii v krvi nad 300/µl a alergické senzibili-
zaci k aeroalergenům. U spolupracujících je významná i pozitivita FeNO. 

Léčbu IKS indikujeme při průkazu eozinofilního zánětu nebo vždy (bez ohlelu 
na průkaz eozinofilního zánětu) u  dětí s  opakovanými nebo těžkými příznaky 
(4 a vícekrát ročně nebo s těžkým průběhem 2krát za 6 měsíců). 

Schéma je následující: 
1.  IKS podávaný přes vhodný dechový nástavec – ekvivalentní dávka 200 μg 

beklometasonu dipropionátu 2krát denně po dobu 6 týdnů, potom kontrola.
2.  Po 6 týdnech ukončení léčby v každém případě. Pokud nebyla účinná, zkon-

trolujeme techniku a  compliance podávání nebo zvážíme jinou diagnózu. 
Pokud uspěla, ukončíme ji také (!) a vyčkáme, zda se příznaky opět objeví.

3.  Pokud dojde k recidivě, nasadíme opět ICS a titrujeme na co nejnižší účinnou 
dávku. 

Tab. 2.4 – Nízké denní dávky inhalačních kortikosteroidů, u kterých nebyly 
prokázány vedlejší účinky, děti < 5 let (GINA 2020)

Lék Nízká denní dávka (μg)
(nejnižší věk, pro který je dostatek údajů)

beklometason dipropionát aerosol (HFA) 100 (≥ 5 let)

beklometason dipropionát aerosol extra 
jemných částic (HFA) 50 (≥ 5 let)

mometason furoát aerosol (HFA) 100 (≥ 5 let)

budesonid nebulizovaný 500 (≥ 1rok)

flutikason propionát aerosol (HFA) 50 (≥ 4 roky)

HFA – hydrofluoroalkanový hnací plyn
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Dlouhodobější podávání IKS však není některými odborníky doporučováno 
u dětí do 1 roku věku.

U  lehčích epizodických virových obstrukcí je ve věku do 5  let doporučována 
léčba IKS a SABA nasazovanými pouze při obtížích nebo léčba samotnými SABA 
při obtížích. Dávkování IKS a SABA je stejné jako u léčby astmatu.

LTRA jsou většinou v tomto věku při virovém hvízdání neúčinné.

Tab. 2.5 – Nízká, střední a vysoká denní dávka inhalačních kortikosteroidů 
u dětí nad 5 let (GINA 2020)

Dospělí a děti > 12 let  Nízká, střední a vysoká denní 
dávka IKS (μg)

Lék Nízká Střední Vysoká

beklometason dipropionát aerosol (HFA) 200–500 > 500–1 000 > 1 000

beklometason dipropionát aerosol extra 
jemných částic (HFA) 100–200 > 200–400 > 400

budesonid práškový inhalátor 200–400 > 400–800 > 800

ciklesonid aerosol (HFA) 80–160 > 160–320 > 320

flutikason furoát práškový inhalátor 100 100 200

flutikason propionát práškový inhalátor 
nebo aerosol (HFA) 100–250 > 250–500 > 500

mometason furoát práškový inhalátor 200 200 400

mometason furoát aerosol (HFA) 200–400 200–400 > 400

Děti 6–11 let

beklometason dipropionát aerosol (HFA) 100–200 > 200–400 > 400

beklometason dipropionát aerosol extra 
jemných částic (HFA) 50–100 > 100–200 > 200

budesonid práškový inhalátor 100–200 > 200–400 > 400

budesonid nebulizací 250–500 > 500–1 000 > 1 000

ciklesonid aerosol extra jemných částic (HFA) 80 > 80–160 > 160

flutikason furoát práškový inhalátor 50 50 –

flutikason propionát práškový inhalátor 50–100 > 100–200 > 200

flutikason propionát aerosol (HFA) 50–100 > 100–200 > 200

mometason furoát aerosol (HFA) 100 100 200
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V některých studiích byla u dětí s těžkými atakami hvízdání účinná akutní léčba 
makrolidy, která by však kvůli velkému riziku nárůstu rezistence a slabém průka-
zu jejich účinnosti měla být rezervována pouze pro ty nejtěžší případy, u nichž 
je také možno zkusit inhalační nebo celkovou léčbu MgSO4, stejně jako u akutní 
exacerbace astmatu. 

Systémové kortikoidy by měly být podávány pouze u  nejtěžších případů 
u hospitalizovaných dětí.

2.6  Komorbidity astmatu
Dětské astma vzniká nejčastěji na podkladě alergie, a proto je často provázeno 

i dalšími alergickými onemocněními, jako je alergická rýma, polinóza, potra-
vinová alergie, ekzém. Léčba alergické rýmy pomáhá usnadnit i  léčbu astma-
tu. Potravinová alergie provázející astma zvyšuje riziko anafylaxe. Anafylaxe 
má těžší průběh u astmatiků. Léčba astmatu a doprovázejících alergií musí být 
komplexní, tak je nejefektivnější. Při podávání lokálních kortikoidů nazálně, 
inhalačně, na kůži je nutno zvažovat kumulaci dávek a hlídat možné vedlejší 
účinky. 

Patologický gastroezofageální reflux (GERD) může být příčinou obtížné kont-
roly astmatu. I když studie hodnotící efekt nasazení inhibitorů protonové pumpy 
u astmatiků s příznaky pod nedostatečnou kontrolou neprokázala zlepšení, jiné 
studie ukázaly, že 43 % dětí s perzistujícím astmatem má současně GERD. Zlatým 
standardem diagnostiky gastroezofageálního refluxu je 24hodinová pH-metrie 
s impedancí. Vyšetření je indikováno zejména u pacientů, kteří mají zhoršení ast-
matu v  noci, vleže a  po jídle. Při průkazu patologického GERD doporučujeme 
omezit dráždivé potraviny a nápoje, jíst nejpozději 2 hodiny před ulehnutím, zvý-
šenou polohu hlavy a trupu při spaní, podáváme inhibitory protonové pumpy na 
8–12 týdnů, eventuálně prokinetika. 

2.7  Exacerbace astmatu 
Akutní exacerbace astmatu je definována jako závažné akutní nebo subakut-

ní zhoršení příznaků astmatu, které si vyžádá lékařskou pomoc a  podání kor-
tikosteroidů per os nebo parenterálně. Nejčastější příznaky jsou hvízdavý dech, 
dušnost, kašel – zejména v noci, snížená tolerance fyzické zátěže, letargie, nedo-
statečná odpověď na beta-2-mimetika. Rodiče si někdy nejsou jisti při rozpoznání 
těchto příznaků, a  proto musejí být ubezpečeni, že je lépe podat záchrannou 
léčbu zbytečně než ji nepodat. Vedlejší účinky iniciálních dávek jsou minimální, 
nepodání léčby včas může mít fatální důsledky. 
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Exacerbace je u dětí nejčastěji vyvolána virovým respiračním onemocněním. 
Dalším vyvolávajícím faktorem bývá tělesná námaha, inhalace studeného vzdu-
chu, alergenů, tabákového kouře nebo jiných škodlivin, které znečišťují ovzduší. 
Hodnocení závažnosti ukazuje tab. 2.6. 

 
Rizikové faktory pro exacerbaci astmatu v příštích několika měsících

– nedostatečná kontrola nad příznaky, 
– jedna nebo více závažných exacerbací v posledním roce, 
– období obvyklých sezónních zhoršení astmatu (jaro, podzim), 

Tab. 2.6 – Závažnost exacerbace astmatu

Závažnost 
Příznaky Mírná Středně závažná Závažná Hrozící respirační 

selhání

Oxymetrie při 
prvním vyšetřní ≥ 92 % ≥ 92 % < 92 %

Hovoří ve větách/
jednotlivých 
slovech

celé věty nedořekne celou 
větu

jednotlivá 
slova

Pulzová frekvence

≤ 140/min 
u dětí věku 
1–5 let 
≤ 125/min u dětí 
věku > 5 let

> 140/min 
u dětí věku 
1–5 let
> 125/min 
u dětí věku 
> 5 let bradykardie

Dechová frekvence

≤ 40/min u dětí 
věku 1–5 let 
≤ 30/min u dětí 
věku >5 let 

> 40/min 
u dětí věku 
1–5 let 
>30/min u dětí 
věku >5 let 

Vědomí může být 
agitace agitace agitace apatie, zmatenost

Intenzita hvízdání

střední 
intenzity 
ke konci 
exspiria

hlasité hvízdání 
během celého 
exspiria

hlasité 
hvízdání 
během inspiria 
i exspiria

„tichý hrudník”

Užití přídatných 
dechových svalů 
(dg. možno palpací 
krčních svalů)

většinou 
ne často většinou paradoxní dýchání

Dušnost při chůzi v klidu, kratší křik, 
pouští se při pití

v klidu, není 
schopno pít

Poloha jakákoliv preferuje sezení ortopnoe
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– expozice tabákovému kouři, znečištění prostředí nebo domácím alergenům, 
– významné negativní psychologické nebo socioekonomické faktory v rodině, 
– špatná adherence k léčbě, špatná inhalační technika.
Závažnost excerbace lze hodnotit podle příznaků uvedených v  tabulce 2.6. 

Mnohdy nejsou splněny všechny současně, proto se řídíme tím nejtěžším. 
Indikace k okamžitému přijetí do nemocnice jsou uvedeny v tabulce 2.7. 
Léčba akutní exacerbace astmatu musí být započata neodkladně doma. Její za-

hájení musí být důrazné, řídí se závažností a věkem pacienta. 
Spektrum účinných léků první volby je úzké. Jsou to kyslík, SABA, SAMA, 

kortikoidy. K záložním, byt’ ne vždy prokazatelně účinným nebo s častějšími ne-
žádoucími účinky patří: MgSO4 inhalačně nebo celkově, aminophylliny celkově, 
beta-2-mimetika celkově. 

Jako první krok je vždy korekce hypoxemie podáváním kyslíku k udržení satu-
race nad 90–94 %.

Lehká exacerbace
Při prvních příznacích je nutné v  první hodině podat 3krát po 20  minutách  

2–4–8  vstřiky (0,2–0,8  mg) salbutamolu nebo alternativního SABA. U  dětí do 
2 let je doporučená dávka většinou do 4 vstřiků, u starších až 8 vstřiků.

Alternativou je podání nebulizací maskou, dávky salbutamolu jsou 2,5–5 mg. 
Pokud nedojde ke zlepšení po celkem 10 vstřicích salbutamolu, je nutné akutní 

vyšetření lékařem.
Efekt podané dávky SABA by měl vydržet minimálně 3–4 hodiny, pokud ne, je 

nutné další dávku navýšit a zajistit vyšetření lékařem, který zváží podání SAMA 
a kortikoidů celkově.

Tab. 2.7 – Indikace k přijetí na lůžko při exacerbaci astmatu

Indikátory okamžitého přijetí k hospitalizaci, splnění kteréhokoliv z nich indikuje přijetí

Žádná odezva do 2 hodin po podání 3 sérií SABA

Tachypnoe i po podání 3 sérií SABA (> 60/d/min u dětí do 2 měs., > 50 do 12 měs. 
a > 40 do 5 let

Znesnadněné mluvení nebo pití

Cyanóza

Zatahování mezižebří a epigastria

Saturace krve kyslíkem pod 92 % při dýchání vzduchu

Non-compliance rodiny
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Pokud dojde po iniciálním podání SABA ke zlepšení a příznaky nerecidivují po 
1–2 hodinách, pokračují rodiče v podávání 2 vstřiků SABA v intervalech 3–4 ho-
din. Pokud se ale příznaky vracejí i po 24 hodinách této léčby, je nutné vyšetření 
lékařem a ev. hospitalizace.

U dětí nad 5 let, které užívají dlouhodobě IKS + formoterol (LABA) je doporu-
čeno při exacerbaci tuto léčbu užít i úlevově až do dávky 72 μg formoterolu/den.

Technika podávání inhalační léčby
Podávání inhalačních SABA je v akutní exacerbaci vhodné přes dechový ná-

stavec s  náústkem nebo maskou, alternativou je nebulizace maskou. Ideální 
depozice do plic je při užití dechového nástavce při klidném dýchání, ne při 
křiku a pláči, jak se mylně domnívají i někteří lékaři. V praxi je však klidné dý-
chání při použití dechového nástavce obtížně dosažitelné zejména u kojenců 
a batolat. 

Pokud jsou SABA podávány po 4 hodinách nebo častěji, je nutné vysadit LABA, 
pokud je pacient dlouhodobě užívá. Dlouhodobá udržovací léčba IKS nebo LTRA 
se však nevysazuje. 

Středně těžká exacerbace
Korigujeme hypoxemii podáváním O2 maskou nebo nosními kanylami k udr-

žení na 90–94 %. 
Další léčba je zahájena stejně jako u lehké exacerbace, užíváme však vyšší dávky 

SABA – do 10 vstřiků na jedno podání nebo nebulizovaně 2,5–5 mg salbutamolu/
dávku ve stejných intervalech jako při lehké exacerbaci.

U  dětí do 2  let věku současně podáváme SAMA – ipratropium bromid – 
inhalačně 2–8  vstřiků (à  20  μg) 3krát à  20  minut nebo nebulizovaně 3krát  
250 μg/dávku u dětí < 20 kg, 500 μg/dávku u dětí > 20 kg. 

U dětí nad 2 roky současně rovnou podáváme prednison 1–2 mg/kg per os.
Pokud u dětí pod 2 roky nedojde ke zlepšení do jedné hodiny, přidáváme i u nich 

prednison 1–2  mg/kg, u  dětí nad 2  roky potom přidáme inhalačně  SAMA –  
ipratropium bromid – inhalačně 2–8 vstřiků (à 20 μg) 3krát à 20 minut nebo ne-
bulizovaně 3krát 250 μg/dávku u dětí < 20 kg, 500 μg/dávku u dětí > 20 kg. 

Při zlepšení po iniciální léčbě – hodnoceno 60 min po podání poslední dávky – 
pokračujeme salbutamolem 2–4 vstřiky nebo 2,5 mg à 4 hodiny a rozvolňujeme 
podle průběhu. Současně podáváme prednison 0,5–1 mg/kg/den ve 2 dávkách 
(maximálně 60 mg/den) po dobu 3–5 dní nebo dexamethason 0,6 mg/kg (maxi-
mum 16 mg) 1krát denně, celkem 2 dny. 
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Těžká exacerbace
Korigujeme hypoxemii podáváním O2 maskou nebo nosními kanylami. 
Podáváme současně salbutamol 8–10 vstřiků nebo nebulizovaně 5 mg a ipra-

tropium bromid – inhalačně 2–8 vstřiků (à 20 μg) 3krát à 20 minut nebo nebu-
lizovaně 3krát 250 μg/dávku u dětí < 20 kg, 500 μg/dávku u dětí > 20 kg. 

Současně podáváme také kortikoidy – nejčastěji prednison 1–2 mg/kg per os ve 
dvou dávkách, methylprednisolon 4 mg/kg/den ve 4 dávkách nebo dexamethason 
0,6 mg/kg (maximum 16 mg) 1krát denně.

Okamžitou lékařskou pomoc vyžadují zejména děti pod 1 rok věku, kterým je 
nutné během několika hodin podávat opakovaně SABA, děti, u kterých příznaky 
po podání SABA zcela neustoupí nebo je nutné intervaly mezi jednotlivými dáv-
kami zkracovat a děti, které jsou v dechové tísni.

V  nemocnici léčba pokračuje oxygenoterapií obličejovou maskou k  udržení 
saturace nad 90–94 %. U dětí v hypoxii nelze oxygenoterapii přerušovat, a  tak 
je nutné podávat bronchodialatační léky nebulizovaně maskou – 2,5–5 mg sal-
butamolu nebo ekvivalentu à 20 minut nebo kontinuálně nebulizací přes kyslík 
obličejovou maskou 0,5 mg/kg/hodinu. Jinak je u kojenců a batolat, pokud nejsou 
hypoxická, většinou účinnější podání SABA dávkovaným aerosolem přes ná-
stavec s maskou než podání nebulizovaně maskou. Pokračujeme v podávání ipra-
tropium bromidu v nebulizaci 250–500 μg/dávku současně s podáváním SABA.

V některých studiích se u dětí nad 2 roky ukázalo účinné i podání inhalace 2,5 ml 
izotonického magnesium sulfátu (3% MgSO4) v první hodině léčby současně s po-
dáváním SABA a SAMA. Jednoznačné potvrzení o jeho účinnosti však dosud chybí. 

U všech dětí se středně těžkým a  těžkým průběhem exacerbace, které nedo-
statečně reagují na iniciální léčbu SABA a ipratropiem je nutné neprodleně po-
dat kortikosteroidy celkově, pokud nebyly podány během předchozí léčby. Před-
nost má podání per os, jehož účinnost je stejná jako u  parenterálního podání. 
 Dávkování je prednison 1–2 mg/kg per os ve dvou dávkách, methylprednisolon 
4  mg/kg/den ve 4  dávkách nebo dexamethason 0,6  mg/kg (maximum 16  mg)  
1krát denně v prvním dni. Dále podáváme prednison 1 mg/kg/den nejlépe v jedné 
ranní dávce. Lze podávat 4–7 dní bez rizika utlumení osy hypothalamus-hypofýza, 
lze tedy náhle vysadit, bez postupného snižování. 

Při neúspěchu dosud popsané léčby je již nutná hospitalizace na monitorova-
ném lůžku nebo na jednotce intenzivní péče – JIP. Tam lze podávat intravenózně 
aminophylin v iniciální dávce 6 mg/kg a následně udržovací dávce 1 mg/kg/hod  
za kontrol plazmatické koncentrace. V dalším kroku je možné přidat také intrave-
nozní beta-2-mimetika například terbutalin (500 μg/1 ml) i. v. 2–10 μg/kg bolus, 
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dále kontinuálně 0,1–0,4 μg/kg/min nebo salbutamol 15 μg/kg jako bolus, násle-
dovaný kontinuálním podáváním 1–5 μg/kg/min. Lze zkusit i jednorázvé intra-
venózní podání MgSO4, 40 mg/kg, max. 2 g v infuzi na 20 minut.

Součástí léčby je prevence komplikací – stresového vředu a hypokalemie vy-
volané podáváním kortikoidů a beta-2-mimetik. Podáváme blokátory protonové 
pumpy a substituujeme kalium.

+

•  Oxygenoterapie k udržení saturace periferní krve O
2
 nad 90–94 %.

•  SABA (salbutamol 100 μg/vstřik), 2–10 vstřiků à 20 min – 3krát v první 
hodině, dále 2–4 vstřiky à 4 h, nebo nebulizace 2,5–5 mg/dávka, ve 
stejných intervalech. 

•  Přidat SAMA – short acting metacholin antagonists – ipratropium bromid 
20 μg 3krát 2–8 vstřiků v první hodině a potom 4krát 2 vstřiky denně, nebo 
nebulizací 250–500 μg ve stejných intervalech.

•  Kortikosteroidy – KS celkově (prednison, solumedrol) – 1–2–4 mg/kg/1. 
den, dále 1 mg/kg/den až 7 dní, po této době lze vysadit náhle, bez 
postupného snižování. Dexamethason 0,6 mg/kg/dávka 1krát denně, 
celkem 2 dny.

•  U dětí > 2 roky nebulizovaně 2,5 ml 3 % MgSO
4
 3krát v první hodině spolu 

se SABA a SAMA.
•  Aminophyllin parenterálně 6 mg/kg bolus a následně v udržovací dávce 

1 mg/kg/hod.
•  Terbutalin (500 μg/1ml) i. v. 2–10 μg/kg bolus, dále kontinuálně  

0,1–0,4 μg/kg/min.
•  I. v. MgSO

4
 40 mg/kg, max. 2 g v infuzi na 20 min.

•  Neinvazivní ventilační podpora, umělá plicní ventilace (UPV). 

•  Inhibitor protonové pumpy 1–2 mg/kg/den, substituce kalia.
•  Při neklidu lze podat chloralhydrát 30–80 mg/kg/dávka, max. 3krát denně, 

netlumí dechové centrum.

Obr. 2.1 – Léčba exacerbace astmatu – shrnutí. Léčba je přidávána postupně při 
nezlepšení nebo podle závažnosti nasazována již léčba kombinovaná – viz před-
chozí odstavce. 
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Tlumení pacienta sedativy je možné pouze za monitorace na JIP, jinak je kon-
traindikováno. Při dostatečné monitoraci je při výrazné excitaci na standardním 
oddělení přípustné pouze podání chloralhydrátu, který netlumí dechové cent-
rum, v dávce 30–80 mg/kg. Nadměrná excitace vede u dítěte často k vyčerpání 
a zhoršení dušnosti a zklidnění je žádoucí.

Mají-li pacienti již nějakou dlouhodobou udržovací antiastmatickou léčbu 
(IKS, antileukotrieny), pokračují v jejím podávání i během exacerbace. 

Po zvládnutí akutní exacerbace musí být rodiče a pacienti důkladně poučeni 
o  příznacích a  vhodné domácí léčbě a  musí být zkontrolována také správnost 
techniky podání léků. Všichni pacienti by po exacerbaci měli být léčeni IKS 
v dvoj- až trojnásobně vyšší dávce, než minimální, eventuálně dalšími léky, podle 
jejich předchozí léčby. Kontrola lékařem po propuštění je vhodná do cca 7 dní 
a dále potom za 1–2 měsíce.

2.8  Nežádoucí účinky léčby astmatu
S rostoucí dobou používání léků nabýváme rovněž větších znalostí o jejich mož-

ných nežádoucích účincích, zejména dlouhodobějších. Ve studiích jsou sledovány 
pouze po omezenou dobu – maximálně několika let. Hranice bezpečnosti podá-
vaných inhalačních steroidů se tak postupně snižovala až na současně uváděné 
hodnoty. Také inhalační betamimetika mohou mít negativní účinky, zejména při 
vysokém dávkování v akutním stavu. Část populace má také genetickou variantu 
beta-2 receptoru, při které jsou tyto léky neúčinné.

Nežádoucí účinky beta-2-mimetik
Nežádoucí účinky vyšších dávek inhalačních beta-2-mimetik mohou být: 
•  tachykardie, 
•  neklid – zvýšení nároků na kyslík,
•  hyper- či hypotenze, arytmie,
•  zvýšení kolapsibility dýchacích cest – zhoršení obstrukce,
•  ventilačně perfuzní nepoměr – vede k hypoxii,
•  hyperglykemie, hyperlaktacidemie, hypokalemie. 
Je nutno o nich vědět, při neznalosti jsou přičítány k tíži základnímu onemoc-

nění a dávky jsou místo snížení zvyšovány. Nežádoucí účinky inhalačních korti-
koidů se mohou objevit při vyšším než nejnižším dávkování a při kumulaci dávek 
při podávání ještě jinou cestou než inhalačně (na kůži, do nosu, celkově…). 

Přehled nízkých, středních a vysokých dávek inhalačních kortikosteroidů uvádí 
tab. 2.5 a 2.6.
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Nežádoucí účinky IKS
Lokální: 
•  soor,
•  myopatie svalů hlasivek vedoucí k chrapotu.
Celkové: 
•  útlum osy hypotalamus-hypofýza,
•  hyperglykemie,
•  hypertenze, hypercholesterolemie,
•  porucha růstu,
•  osteoporóza,
•  Cushingův syndrom,
•  glaukom, katarakta.
Riziko nežádoucích účinků roste s výškou dávky, proto je nutná pravidelná mo-

nitorace. 
U pacientů užívajících nízké nebo střední dávky IKS monitorujeme: TK, růst, 

nástup puberty, hmotnost, zajišťujeme dostatečný příjem Ca a vitaminu D.
U  vysokých dávek IKS: kromě výše uvedeného každoročně provádíme oční 

vyšetření (glaukom, katarakta), kostní denzitometrii, při stresu musíme počítat 
s možnou adrenální krizí.

U velmi vysokých dávek a celkového podávání KS: kormě předchozích prová-
díme každoročně denzitometrii, endokrinologické sledování, při stresu musíme 
počítat s možnou adrenální krizí.

Nežádoucí účinky LTRA
Neuropsychiatrické vedlejší účinky – neklid, agresivita, u  adolescentů suici-

dální tendence. Syndrom Churga-Straussové – eozinofilní plicní vaskulitida.

2.9  Prognóza astmatu 
Prognóza astmatu a opakovaných stavů průduškové obstrukce u dětí je dob-

rá. Přechodné, časně se objevivší a nezávažné virové obstrukce většinou vymizí 
s věkem. Pokud se prokáže, že se jedná o astma, je pravděpodobné pokračování 
nemoci i v dospělosti. Při správné léčbě může však vést většina astmatiků zcela 
normální plnohodnotný život bez omezení aktivit i včetně vrcholového sportu. 
Olympionici astmatici získali ve srovnání s neastmatiky na olympiádě v Londýně 
2krát více medailí na hlavu.
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Seznam použitých zkratek
FeNo – frakce oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu
FEV1 – usilovná jednovteřinová vitální kapacita
GERD – patologický gastroezofageální reflux (gastroesofageal reflux disease)
GINA – globální iniciativa pro astma 
HFA – hydrofluoroalkan
IKS – inhalační kortikosteroidy
LABA – dlouhodobě působící beta-2-agonista
LTRA – antagonisté leukotrienů
PEF – vrcholová výdechová rychlost 
SABA – krátkodobě působící beta-2-mimetika
SAMA – krátkodobě působící antagonisté metacholinového receptoru
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3   CYSTICKÁ FIBRÓZA 
MUDr. Veronika Skalická

Abstrakt
Cystická fibróza je nejčastějším autozomálně recesivně dědičným onemocně-

ním kavkazské rasy. Onemocnění má charakter multiorgánového postižení. Je 
sice nevyléčitelné, ale stále více a  lépe léčitelné s postupným zlepšováním kva-
lity a prodlužováním délky života nemocných. Prognóza velmi závisí na včasné 
diagnostice, multioborovém léčebném přístupu s  využitím nejnovějších po-
znatků i hlubokých zkušeností. Komplexní léčba je zaměřená na péči o dobrou 
průchodnost dýchacích cest, péči o dobrý stav výživy, boj proti infekci a zánětu 
a soustavné vyhledávání a léčbu komplikací. Nejnovější terapeutické trendy smě-
řují k léčbě kauzální na principu nápravy defektního proteinu zodpovědného za 
patologické složení sekretů exokrinních žláz. 
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3.1  Úvod 
Cystická fibróza (CF) je nejčastějším autozomálně recesivně dědičným one-

mocněním kavkazské populace.   S  výskytem (údaje založené na datech od za-
vedení  celoplošného novorozeneckého screeningu CF v  ČR od října 2009)  
1 : 5 500 se řadí mezi vzácná onemocnění. Každý zhruba 27. člověk v české popu-
laci je zdravým nosičem mutace genu pro CF. Dnes je známo více než 2 000 muta-
cí tohoto genu, jež jsou různého klinického významu, od tzv. těžkých, přes mutace 
širšího spektra, mírné, o nejistém klinickém významu, až po mutace bez klinic-
kých souvislostí. Nejčastější z tzv. těžkých CF způsobujících mutací je F508del, 
která je přítomna na 71 % chromozomů českých nemocných s CF. 

Onemocnění postihuje zejména dýchací a trávící ústrojí, ale i mnoho dalších 
orgánů. 

Cystická fibróza je v současné době sice stále nevyléčitelná, je ale léčitelná. Se 
zlepšujícími se diagnostickými a léčebnými možnostmi se zlepšuje kvalita života 
nemocných a prodlužuje se jeho délka. V současné době již existují možnosti, jak 
onemocnění ovlivnit v  jeho základní podstatě. Střední doba přežití se v  rozvi-
nutých zemích nyní pohybuje mezi 42 a 50 lety.

3.2  Etiopatogeneze
Onemocnění CF je způsobeno mutací v genu označovaném jako CFTR (cystic 

fibrosis transmembrane conductance regulator, regulátor transmembránové vo-
divosti). Tento gen řídí syntézu bílkoviny, zvané též CFTR, v buněčných organe-
lách, která pak vycestuje k povrchu buňky, kde tvoří chloridový kanál na apikální 
membráně buněk. Gen CFTR zodpovídá za vlastní strukturu bílkoviny, ale pro 
optimální nastavení funkce kanálu je neméně důležité i její konečné množství na 
povrchu buněk a správné vycestování k povrchu buněk. 

Různé mutace různě ovlivňují tento proces, nicméně obecně je pak dů-
sledkem odchylky porucha chloridového kanálu, která způsobí, že chloridy jsou 
nedostatečně transportovány přes buněčnou membránu a pro zachování elek-
troneutrality je nadměrně absorbován sodík a s ním i voda. Tak se mění složení 
a vlastnosti sekretů, především jejich vazkost, což je příčinou většiny klinických 
příznaků.

Na opravě funkce chloridového kanálu v současné době stojí nové směry v léč-
bě CF. Tato skutečnost dává pohledu na prognózu CF zcela nové rozměry. Samo-
zřejmě, že užitek z takové nové léčby mohou mít hlavně ti nemocní, kteří mají 
co nejméně pokročilých orgánových změn. V těchto souvislostech je zřejmé, jak 
důležitá je včasné diagnóza a komplexní léčebný přístup.
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3.3  Klinický obraz
Onemocnění postihuje zejména dýchací a trávicí ústrojí, obecně lze shrnout, že 

s výjimkou CNS postihuje všechny systémy. 
Detailnějším pohledem na problematiku lze rozlišovat variabilitu fenotypických 

projevů mutací, tedy zohledňovat jejich různý klinický význam. Nicméně je zapo-
třebí pacienty nejen s těžkými mutacemi, ale i pacienty s mutacemi širšího spek-
tra projevů či zdánlivě mírnými, zodpovědně terapeuticky vést, stav nepodce-
ňovat, klást důraz na, byť preventivní, péči o dobrou průchodnost dýchacích cest, 
monitorovat stav výživy a  pátrat po možných komplikacích (viz dále). Jedince 
s mutací s neznámou nebo nejasnou klinickou závažností, ale i s mutacemi bez 
klinických souvislostí, je nutné dispenzarizovat, nestresovat, ale poučit, a v přípa-
dě klinických příznaků adekvátně a naplno léčit. 

První příznaky se u většiny nemocných dají pozorovat již v prvních měsících či 
rocích života. Bohužel ne vždy se jim věnuje patřičná pozornost, a tak se nezřídka 
stává, že nemocní jsou diagnostikováni pozdě, často již s velmi rozvinutými pří-
znaky, potížemi a komplikacemi.

V dýchacích cestách při CF vede porucha transportu iontů chloridovými kanály 
na apikální membráně buněk v hlenových žlázách k produkci vazkého hlenu, který 
je překážkou volného proudění vzduchu dýchacími cestami a způsobí váznutí sa-
moočistných procesů. Ulpívající hlen je ideální živnou půdou pro bakterie, infekce 
pak vede k rozvoji zánětu, čímž se roztáčí bludný kruh destrukce plicní tkáně. 

Příznaky postižení dýchacích cest jsou dlouhodobý vlhký či suchý dráždivý kašel, 
opakované či protrahované respirační infekce, zvláště bronchitidy a bronchopne-
umonie. U starších dětí dochází k expektoraci mukopurulentního sputa. Postupně 
může dojít k rozvoji námahové dušnosti. Aspekcí může být u pokročilejších stavů 
patrný soudkovitý tvar hrudníku s větším předozadním průměrem, vždy pátrá-
me po rozvoji paličkovitých prstů. Typický poslechový nález představují přízna-
ky bronchiální obstrukce a zvýšené produkce hlenu (vrzoty, chropy, ev. pískoty), 
obvykle po odkašlání zachytíme i  chrůpky při bazích. Na skiagramu hrudníku 
mohou být patrné atelektázy, zvláště pravého horního laloku, bronchiektazie i ob-
raz hyperinflace, pravidelně nacházíme zhrubělou perihilózní kresbu. Chronické 
plicní postižení může vést k pneumothoraxu a/nebo k hemoptýze. K rentgenové-
mu obrazu patří i trvalé zastření dutin u recidivující sinusitidy a nosní polypózy. 
S progresí onemocnění nacházíme na CT hrudníku bronchiektazie, atelektázy, 
emfyzematické změny i air-traping zvýrazněný na výdechových skenech, v po-
drobnějším módu (dříve nazýváno HRCT) obraz mléčného skla a známky chro-
nické bronchiolitidy (tree in bud). Při vyšetření funkce plic zjišťujeme obstrukční 
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tvar exspirační části křivky, často ireverzibilní (nereagující na bronchodilatancia 
a antiastmatické léky). Řada příznaků však v útlém věku nemusí být patrná.

Dýchací cesty nemocných s  CF bývají běžně osídleny bakteriemi Staphylo-
coccus aureus, Haemophilus influenzae, Stenotrophomonas maltophilia, Achro-
mobacter xylosoxidans, specificky Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepa-
cia, významně mykotickými organismy rodu Candida a Aspergillus, prognosticky 
závažná jsou i netuberkulózní mykobakteria.

U 85 % nemocných je opět v důsledku poruchy transportu iontů chloridovými 
kanály také nedostatečná zevně sekretorická činnost slinivky břišní, jež prakticky 
neprodukuje trávicí enzymy. To je pak je hlavní příčinou nedostatečného vstře-
bávání živin, což vede až ke známkám podvýživy u neléčeného pacienta. Pacienti 
proto neprospívají, nepřibývají na váze, ačkoli většinou hodně jedí, a mívají ob-
jemné mastné stolice. Typický je habitus s velkým bříškem, tenkými končetina-
mi; při dobré chuti k  jídlu však stav výživy na první pohled může být i dobrý. 
V důsledku malabsorpce jsou časté i příznaky hypoproteinemie, hypoalbumine-
mie s edémy, anemie, popřípadě kožní projevy karence stopových prvků a vitami-
nů. 10 až 15 % novorozenců s CF se rodí s mekoniovým ileem. Některé děti trpí 
na prolapsy rektální sliznice. Naopak recidivující pankreatitida je častá hlavně 
u nemocných se zachovalou zevně sekretorickou funkcí slinivky (tab. 3.1).

Pot nemocných CF je výrazně slanější než pot zdravých, obsahuje až 5krát více 
solí. Při políbení čelíčka novorozence či malého kojence vnímají maminky často 
slanou chuť, v horkém počasí se nemocným CF mohou dokonce tvořit krystalky 
soli na čele nebo na nose. Velké ztráty solí potem, zvláště v horkém počasí, při 
horečce, či při velké fyzické námaze, mohou vést až k těžkému rozvratu vnitřního 
prostředí s hyponatremií, hypochloremií s metabolickou alkalózou. Z toho důvo-
du je pro nemocné s CF nebezpečný i pobyt v sauně. 

Častou komplikací je cukrovka vázaná na CF (cystic fibrosis related diabetes, 
CFRD). 

U řady nemocných se rozvíjí postižení jater v důsledku zvýšené hustoty a snížené 
alkality žluči vedoucí ke ztíženému průchodu žlučových cest s druhotným posti-
žením tkáně jater ve smyslu zánětu a rozvoje fibrózy až cirhózy. 

Častou komplikací je i osteoporóza. 
Reprodukční trakt je u 98 % mužů s CF postižen vrozeným chyběním vývodu 

nadvarlete, nejspíše v důsledku ucpání vývodných cest hustým hlenem bezpro-
středně před narozením. To je příčinou neplodnosti, při které se spermie normál-
ně tvoří a jsou normálně pohyblivé, nedostávají se však do ejakulátu pro zmíně-
nou neprůchodnost vývodných cest; sexuální potence je přitom normální. 
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Tab. 3.1 – Má-li pacient některý z těchto příznaků, pak je potřeba myslet 
i na CF

Příznaky CF

Ze ztrát elektrolytů
Výrazně slaná chuť potu při políbení čelíčka novorozence

Metabolický rozvrat – hypoelektrolytemie s metabolickou 
alkalózou

Z insuficience zevně 
sekretorické funkce pankreatu Mekoniový ileus

Malabsorpce Neprospívání

Průjmovité nebo kopiózní, 
páchnoucí stolice, s příměsí tuku

Hypoproteinemie s edémy

Anemie

Nejasné kožní projevy (známky 
deficitu vitaminů, stopových prvků)

Prolaps rekta

Z postižení žlaz dýchacích cest Chronický kašel s produkcí sputa

Recidivující bronchitidy a bronchopneumonie

Recidivující až chronické sinusitidy

Nosní polypy

Obstrukční ventilační porucha

Charakteristické rtg 
změny

Bronchiektazie, atelaktázy 
především pravého horního laloku, 
infiltráty, hyperinflace

Paličkovité prsty

Chronická infekce 
v dýchacích cestách

Neobvyklé patogeny ve sputu, zvl. 
Pseudomonas aeruginosa

Abnormální imunologické nálezy: 
hypogammaglobulinemie nebo 
hyperimunoglobulinemie, pozitivní 
ANCA

Z postižení žlučovodů Hepatopatie 
nejasné etiologie Protrahovaný ikterus novorozence

Recidivující pankreatitida (většinou u pankreaticky suficientních pacientů)

Obstruktivní azoospermie Mužská neplodnost

Dilatační kardiomyopatie
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V  prenatálním období je diagnosticky významný ultrazvukový nález hypere-
chogenity dutiny břišní u plodu v 17.–20. týdnu těhotenství v důsledku obstrukce 
terminální části tenkého střeva abnormálně vazkým obsahem střevním u plodů 
s prenatální formou CF. Většinou se jedná o přechodný nález, protože zahuštěný 
obsah terminálního ilea se po 20.–21. týdnu rozpustí a  jen v 10–15 % případů 
přetrvá do narození a projeví se mekoniovým ileem. 

3.4  Diagnostika
Přítomnost klinických příznaků CF je indikací k provedení potního testu, 

diagnózu následně potvrdí molekulárně genetické vyšetření DNA nálezem 
dvou mutací genu CFTR. 

Potní test spočívá ve stanovení koncentrace chloridů v potu po stimulaci pot-
ních žláz pilokarpinovou iontoforézou na malé plošce kůže, nejčastěji na volární 
straně předloktí a následném sběru potu do kapilární spirály. Před testem ani při 
něm není žádné omezení v režimu a příjmu stravy. Normální koncentrace chloridů 
v potu se pohybuje mezi 10–30 mmol/l potu, u CF jsou hodnoty nad 60 mmol/l. 
Hodnoty mezi 30 a 60 mmol/l potu jsou považovány za hraniční. I v případě nále-
zu hraničních hodnot je indikováno molekulárně genetické vyšetření. 

V rodinách nemocných s CF se doporučuje genetické poradenství s vyšetře-
ním nosičství mutací genu CFTR u pokrevních příbuzných. Rodičům nemocného 
dítěte, resp. partnerům, kteří jsou oba nosiči mutace genu CFTR, je možné na-
bídnout pro další těhotenství buď prenatální diagnostiku (určení z buněk plodu, 
zda se vyvíjí plod s  CF nebo zdravý jedinec) nebo preimplantační diagnostiku 
(umělé oplodnění, při kterém jsou k  těhotenství vybrána embrya, která nemají 
dvě mutace genu). 

Od října roku 2009  existuje v  České republice celoplošný novorozenecký 
screening cystické fibrózy (NSCF). Screeningem je u  většiny nemocných sta-
novena diagnóza ve věku zhruba jednoho měsíce, kdy symptomy nejsou dosud 
vyjádřeny, nebo jen v mírné formě. To je pro nemocné velmi příznivé, protože to 
umožní okamžité zahájení léčby, což velmi zlepší jejich vyhlídky. V současné době 
používáme model, kdy v prvním kroku se ze suché kapky na Guthrieho kartičce 
měří množství imunoreaktivního trypsinogenu (IRT), což je produkt acinů pan-
kreatu, jehož koncentrace bývá v krvi novorozených dětí s CF o něco vyšší než 
u dětí ostatních, i když na druhou stranu ne všechny děti se zvýšeným IRT mají 
CF. Je-li naměřená hodnota IRT nad cut-off hodnotou, následuje v druhém kroku 
molekulárně genetická analýza nejčastějších populačně významných mutací ge-
nu CFTR. Při pozitivním nálezu v  tomto kroku je výsledek vydán jako „NSCF 
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pozitivní“ a dítě voláno k potnímu testu. Je-li potní test negativní, dítě je s největší 
pravděpodobností zdravým nosičem mutace a rodině je nabídnuto v případě je-
jich zájmu genetické poradenství. Je-li test pozitivní, je diagnóza prakticky jistá 
a dítě je pozváno k zahájení léčby, edukaci rodičů a komplexnímu vyšetření, které 
zahrnuje i definitivní průkaz dvou mutací CFTR genu molekulárně genetickým 
vyšetřením ze žilní krve dítěte. 

Novorozenecký screening má ale svoje úskalí a nelze na něj stoprocentně 
spoléhat, proto je na CF nutno stále myslet i u těch dětí, které NSCF prošly 
jako negativní a v případě, že mají jakékoliv příznaky suspektní k diagnóze 
CF, indikovat potní test.

Novorozenecký screening též generuje skupinu, označovanou jako „CF-SPID“ 
(CF Screen Positive Inconclusive Diagnosis). Jedná se o  jedince s  pozitivním 
NSCF s  nepřesvědčivou nebo neprůkaznou diagnózou. Ti buď mají normální 
hodnotu potního testu a dvě mutace, z nichž alespoň jedna má nejasný klinický 
význam, nebo hraniční potní test a jednu nebo žádnou mutaci genu CFTR. Do-
savadní zkušenost ukazuje, že v naprosté většině nemají žádné klinické příznaky 
a v dalším vývoji lze očekávat, že tato kombinace by neměla způsobovat klasické 
projevy CF, ale je vhodné tyto jedince dispenzarizovat pro případ, že by se přeci 
jen některý z příznaků objevil, a pak adekvátně léčit.

3.5  Terapie
Včasné zahájení léčby je velmi důležité. Její důsledné dodržování a pátrání po 

prvních příznacích případných komplikací s jejich okamžitou léčbou dává šanci 
na dobrou kvalitu života a prodlužování věku života nemocných. 

Moderní léčba CF se opírá o Standardy péče o nemocné cystickou fibrózou: ev-
ropský konsensus Evropské společnosti pro CF (ECFS) z roku 2014, resp. 2018. Je 
důležité, aby léčbu nemocných s CF řídilo pracoviště, které se na toto onemocně-
ní specializuje, má s jejím léčením zkušenosti a jsou mu dostupná další pracoviště 
schopná léčit všechny komplikace, které se mohou u CF vyskytnout.

Nosné pilíře léčby jsou:
1.  péče o dobrou průchodnost dýchacích cest inhalacemi a následnou fyzi-

oterapií (dechová fyzioterapie a pohybové aktivity),
2.  péče o dobrý stav výživy, tj. vysokokalorická strava a užívání trávicích 

enzymů v kapslích,
3. potlačení infekce a zánětu agresivní antibiotickou léčbou, 
4. léčba komplikací.
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3.5.1  Péče o dobrou průchodnost dýchacích cest
Péče o  dobrou průchodnost dýchacích cest  je jedním ze stavebních pilířů 

péče o nemocné s CF. Je zajištěna především inhalacemi a následnou respirační 
fyzioterapií (RFT), zaměřenou na podporu odstranění retinovaného sekretu z dý-
chacích cest. Techniky hygieny dýchacích cest, které mají Evidence based medici-
ne (EBM), garantuje mezinárodní skupina fyzioterapeutů IPG/CF (International 
Physiotherapy Group for Cystic Fibrosis) a přehled těchto technik je dostupný na 
https://www.ecfs.eu/ipg_cf/booklet. Cílem RFT je optimalizovat dechové zdraví 
dítěte s CF. Cvičební metody jsou voleny s ohledem na věk dítěte, jeho klinický 
stav a schopnost jeho spolupráce.

Inhalací roztoků, které narušují viskozitu hlenů, začíná každá cvičební lek-
ce. Inhalace i dechová fyzioterapie se provádějí 3krát denně. Inhalovaný roztok je 
vdechován formou speciálního inhalačního dýchání pomocí výkonného inhalátoru 
s tvorbou částic do 5 μm a dostatečnou intenzitou mlžení, trvá 10–15 minut. Dnešní 
výkonné inhalátory v kombinaci s optimálním provedením inhalačního nádechu mo-
hou dobu inhalace zkrátit na čas 5–8 minut. V současné době se nejčastěji inhaluje 
hypertonický roztok NaCl, a to většinou 3–7% (v případě snížené tolerance o i kon-
centraci nižší, např. 2% či 1,5%), vždy jej necháváme připravovat jako sterilní a do 
lahviček o objemu 10–20 ml k minimalizaci rizika pomnožení patogenů ze zevního 
prostředí. Hypertonický roztok NaCl poměrně vydatně ředí sputum, má i bakteri-
cidní účinky, ale některé pacienty dráždí a může vyvolat i bronchospasmus, proto se 
před jeho inhalací doporučuje použít inhalační beta-2-mimetikum, většinou salbu-
tamol 2 dávky cca 5–15 minut před inhalací. Pokud pacient toleruje inhalaci dobře, 
není premedikace nezbytná. Velmi účinná v případě hnisavého sputa je rekombi-
nantní lidská DNasa (dornáza alfa), která se v léčbě CF používá od 90. let 20. století, 
a která v purulentním hlenu CF štěpí DNA uvolněnou z rozpadlých polymorfonukle-
árů a tím zkapalňuje sputum; užívá se nejčastěji 1krát denně, k polední nebo časně 
odpolední inhalaci, u mohutně zahleněných nemocných 2krát denně. Mukolytika 
ambroxol, mesnum, acetylcystein nejsou vhodná k dlouhodobému užití. V případě 
kolonizace dýchacích cest Pseudomonas aeruginosa je součástí léčby inhalační po-
dávání antibiotika tobramycinu či colistinu. V případě zvýšené bronchiální reaktivity 
se léčba doplňuje kromě inhalace bronchodilatancií i  inhalačními kortikosteroidy. 
Účinek inhalace je podpořen správně provedeným nádechem, který musí být 
plynulý a pomalý. Správnou intenzitu nádechu nacvičují děti herní formou pomocí 
nádechových trenažérů, například CliniFlo, Coach 2000, Respipro a dalších. 

Jako velmi účinná se pro řadu nemocných stala nosní forma aerosolové pulzní 
inhalace, určená k léčbě horních nazálních cest dýchacích, především čelistních 
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dutin. Nosní inhalace vyžaduje specifický inhalátor, určený pro tento typ inhalace 
a rovněž vyžaduje zvláštní formu inhalační nádechové techniky, kterou s nemoc-
nými nacvičují fyzioterapeuti. Počet nosních inhalací za den a  inhalované léky 
doporučuje lékař. 

Po inhalaci hypertonické soli následuje dechová fyzioterapie bezprostředně, po 
inhalaci rhDNasy se doporučuje důkladné dechové cvičení za 1–2 hodiny, po 
které DNasa působí. Pokud je indikována inhalace antibiotika, provádí se až na 
závěr, do odhleněných dýchacích cest.

Respirační fyzioterapie je zahájena co nejdříve po stanovení diagnózy CF. 
Od zavedení celoplošného novorozeneckého screeningu pro CF se fyzioterapeut 
setkává s  rodiči nemocných dětí již v novorozeneckém věku dítěte s CF, větši-
nou při edukačním pobytu v nemocnici. Základní fyzioterapeutickou metodou 
je respirační handling (RH), který zajišťuje dobrou průchodnost dýchacích cest 
a současně podporuje fyziologický vývoj motorických dovedností dítěte. Kojenci 
většinou inhalují a cvičí v náručí jednoho z rodičů, kteří současně provádějí pod-
poru expektorace formou kontaktního dýchání. Při něm se používají dlaněmi 
navozené pohyby hrudníku, určené k uvolnění a následnému odstranění hlenů 
z dýchacích cest. Dalším cvičebním postupem je neurofyziologická facilitace 
dýchání. Jedná se o proprioceptivní a taktilní stimulace pohybových dovedností 
dítěte z reflexně aktivních zón trupu, určené k celkovému zlepšení fyziologických 
přirozených pohybů těla a  jeho motorických projevů. RH je dynamický kon-
cept RFT, cvičební metoda, která nemá absolutní kontraindikace, je použitelná 
kdykoliv během 24 hodin denně, dlouhodobě a každý den. Pod patronací Klubu 
nemocných cystickou fibrózou v  ČR vzniklo pro rodiče novorozenců s  CF in-
struktážní video o respiračním handlingu, dostupné na https://klubcf.cz/.

U starších dětí, které již mohou aktivně spolupracovat, se pak používají dal-
ší expektorační techniky založené na účinku výdechového průtoku (autogen-
ní drenáž s  kontrolou kašle a  aktivní cyklus dechových technik) nebo účinku 
pozitivního výdechového tlaku, tzv. PEP systém dýchání. Pro systém dýchání 
na principu výdechu proti korigovanému odporu do 20 cm H2O, při němž stou-
pá intrabronchiální tlak, slouží PEP maska. Další pomůcka, zvaná PARI O PEP 
(Flutter), vytváří oscilující pozitivní výdechový tlak, který vyvolává v dýchacích 
cestách opakované jemné intrabronchiální vibrace s následným uvolněním hlenů. 
Flutter je také možno kombinovat s autogenní drenáží a huffingem (expektorační 
výdech) a v kombinaci s inhalací je terapeuticky a časově velmi efektivní. Další-
mi často používanými pomůckami, vhodnými pro menší děti, jsou RC Cornet, 
RC Cornet N (nazální použití), Acapella Choice, Thera PEP, Shaker Classic a pro 
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starší děti také Shaker Plus a výdechové trenažéry POWERbreathe Medic Plus, 
EMST 150 a další. 

Technologický pokrok je patrný i v respirační fyzioterapii, kdy především v kli-
nicky závažných situacích děti využívají ke snadnější expektoraci přístrojovou pod-
poru respirační fyzioterapie. Přístroj Simeox napomáhá zkapalnění a mobilizaci se-
kretů z malých průdušek distálních částí plic do velkých průdušek, aby bylo možno 
snadno odstranit sputum z dýchacích cest. Literatura uvádí i využití kašlacích asi-
stentů. Jedná se o přístroje, které kombinují nucenou insuflaci a exsuflaci, simu-
lují mechanismus přirozeného kašle a pomocí nuceného proudu vzduchu pomáhají 
odstranit stávající hlen z dýchacích cest. Přístroje podporující expektoraci vyžadují 
přesný zácvik nemocných a opakované odborné vedení od fyzioterapeutů.

Respirační fyzioterapie je časově náročná, ale celoživotně podstatná část kom-
plexní péče a léčby nemocných s CF, proto je třeba pravidelně, nejpozději 1krát 
za půl roku, docházet na konzultace RFT k respiračnímu fyzioterapeutovi.

Důraz klademe i na pravidelné celkové pohybové aktivity a budování dobré 
tělesné zdatnosti.

3.5.2  Péče o dobrý stav výživy
Je známo, že při udržení dobrého stavu výživy se lépe udrží i dobrá funkce 

plic. Naopak zhoršení stavu výživy vede prudce i  ke  zhoršení funkce plic. Při 
následném zlepšení stavu výživy se dýchání bohužel již většinou nevrací do pů-
vodních hodnot.

Základním kamenem léčby malnutrice u cystické fibrózy je včasné rozpoznání 
a léčba pankreatické insuficience. K tomu slouží vyšetření elastázy-1 ve stolici, 
enzymu produkovaného slinivkou břišní. Pro stanovení stačí jeden vzorek sto-
lice, o velikosti oříšku, norma je více než 200 µg  elastázy-1 na 1 g stolice. Jedná 
se o  specificky lidský enzym, hodnota není zkreslena případně již podávanou 
pankreatickou substitucí. 

Pankreaticky insuficientní nemocní CF musí substituci užívat před každým 
jídlem. Dávkování: 10 000  j. lipázy na 1 kg tělesné hmotnosti a den. Pankrea-
tické enzymy jsou ve formě acidorezistentních minimikropelet (kuliček) v že-
latinových kapslích. Kojencům se kuličky podávají vysypané na lžičku s malým 
množstvím mléka nebo kaše na začátku jídla, případně jejich část v polovině jídla 
a nesmějí se drtit, aby nedošlo k porušení jejich acidorezistentního povrchu. En-
zymy se nemusí podávat před ovocnými džusy, limonádami, samotným ovocem. 
Naopak musí být užity i před pamlsky podávanými mezi jídly, pokud od předcho-
zího užití enzymů uplynulo více než 1,5 hodiny. 
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Strava musí být vysokokalorická, na 130–150 % doporučených denních dávek 
pro běžnou populaci, protože je i přes substituci pankreatickými enzymy nutné 
počítat s nedostatečnou resorpcí i zvýšeným výdejem energie při práci dýchacích 
svalů a expektoraci. Zastoupeny musí být všechny živiny, v přiměřeném množ-
ství i vláknina. V energetickém příjmu mají 35–45 % hradit tuky. Nutná je suple-
mentace vitaminů rozpustných v tucích, suplementace NaCl. Vhodná jsou probi-
otika, zvláště při léčbě antibiotiky.

V případě potřeby je namístě obohacení stravy maltodextrinem, čistým kasei-
nem, běžné je využití doplňkové enterální výživy formou upíjení (sipping), vyšším 
stupněm intervence je podávání enterální výživy do žaludku cestou perkutánní 
endoskopické gastrostomie (PEG), a to i v noci během spánku, s pravidelným 
podáváním substituce pankreatických enzymů. V  případě nutnosti intenzivní 
nutriční intervence je nutno podávat výživu i nitrožilně formou all-in-one vaků. 

3.5.3  Agresivní antibiotická a protizánětlivá léčba 
Antibiotické léčbě u CF se právem říká agresivní, neboť antibiotika (ATB) se 

nasazují ihned při prvních známkách infekce a ve vysokých dávkách. To zna-
mená, že při každé akutní exacerbaci respirační infekce je na místě ordinovat an-
tibiotika širokospektrá, s protistafylokokovým účinkem (amoxicilin s klavulaná-
tem, cotrimoxazol, cefalosporiny I. a II. generace, doxycyklin). Dávkování vždy na 
horní hranici dávkovacího rozmezí, minimálně na 14 dnů.

Při záchytu Pseudomonas aeruginosa je nutná cílená antibiotická terapie proti 
tomuto patogenu se snahou o jeho eradikaci, a to i v případě, že nejsou přítomny 
klinické příznaky exacerbace respirační infekce. V případě prvozáchytu se zaha-
juje vysoce dávkovaným perorálním ciprofloxacinem 30 mg/kg/den, na 3 týdny 
v kombinaci s  inhalací tobramycinu ve 28denních cyklech nebo každodenního 
kolistinu po 3  měsíce. Nezdaří-li se infekci potlačit, je u  dětí indikovaná léčba 
intravenózní v dvojkombinaci ATB podle citlivosti, nejčastěji betalaktamy v kom-
binaci s aminoglykosidy, v dávkování až nad horní hranicí dávkovacího rozmezí, 
s laboratorním stanovováním hladin aminoglykosidů, na 14 dnů, a inhalační ATB 
minimálně na rok. 

Nejvíce se lékaři i pacienti obávají infekce komplexu bakterií Burkholderia ce-
pacia, která je na antibiotika téměř rezistentní. Proto se při infekci touto bakterií 
antibiotika šetří spíše pro případ akutní exacerbace respirační infekce, nutné bývá 
podávání trojkombinace antibiotik. 

Poměrně časté jsou i  infekce mykotické, zvl. Candida spp. a  Aspergillus fu-
migatus, případně hypersenzitivní reakce, zvaná alergická bronchopulmonální 
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aspergilóza (ABPA). Při infekci, resp. masivním nálezu těchto patogenů ve sputu, 
je nutná léčba antimykotiky od flukonazolu přes itrakonazol až po vorikonazol, 
případně amphothericin B či caspofungin. V případě ABPA je indikovaná léčba 
systémovými kortikosteroidy.

Význam má i  léčba protizánětlivá, s  využitím dlouhodobě podávaného azit-
romycinu podle zvláštního dávkovacího schématu, event. vysoce dávkovaného 
ibuprofenu s pravidelným monitorováním hladin. Kortikoidy se celkově podáva-
jí jen krátkodobě při těžkých exacerbacích nebo v  případě výše uvedené AB-
PA. U pacientů s prokázanou bronchiální hyperreaktivitou je ke zvážení i léčba 
inhalačními kortikosteroidy, případně v kombinaci s dlouhodobě působícími beta 
agonisty. 

Velmi důležité je dodržování zvláštního hygienicko-epidemiologického reži-
mu nemocnými, pečujícími osobami a  zdravotnickým personálem ke snížení 
rizika nákazy závažnými patogeny typu Pseudomonas aeruginosa a Burkholderia 
cepacia. Tato opatření spočívají především v úzkostlivé péči o čistotu a vysoušení 
inhalátoru a  dalších inhalačních pomůcek a  v  předcházení riziku nákazy z  ae-
rosolu stojatých vod. Vzhledem k  vysokému nebezpečí přenosu nákazy těmito 
patogeny z pacienta na pacienta se nemocní nesmějí navzájem stýkat.

3.5.4  Léčba komplikací spojených s CF
V rámci pravidelných kontrol je nutné neustálé pátrání po příznacích možných 

komplikací tak, aby se případně začalo včas s jejich léčbou.
Častou komplikací CF je na CF vázaný diabetes mellitus, cirhóza jater, 

osteoporóza a další. 

3.5.4.1  Diabetes vázaný na CF
Diabetes vázaný na CF (Cystic fibrosis related diabetes, CFRD) je spojen s vyš-

ší morbiditou a mortalitou, pacienti mají horší stav výživy a těžší postižení 
plic. Na rozvoji CFRD se účastní hlavně dva mechanismy: redukce vlastní funkč-
ní tkáně slinivky břišní s postupným rozvojem nedostatečné produkce inzulinu, 
u řady pacientů hraje roli i zvýšená inzulinová rezistence způsobená chronickým 
zánětem. Důsledkem postižení pankreatu je nedostatečné uvolňování inzulinu 
a postupný rozvoj porušené glukózové tolerance. Začátek CFRD může být nená-
padný, bez přítomnosti polyurie či polydypsie, proto je třeba po něm u všech dětí 
s CF po 10. roce života pátrat, standardně se provádí orální glukózo-toleranční 
test 1krát ročně (samotné vyšetření glykosylovaného hemoglobinu není dosta-
tečně citlivé). V léčbě tohoto typu diabetu se neomezuje dieta, protože nemocní 
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musejí stále dodržovat zásady vysokokalorického stravování. Důležité je moni-
torování glykemií a pro udržení celkově dobrého stavu pacienta má zásadní vý-
znam adekvátní léčba inzulinem.

Dieta u CFRD musí být bohatá na tuky i bílkoviny. Není zde restrikce žádné-
ho z  typů tuků, je tedy dovolena konzumace i nasycených tuků. Bílkoviny ve 
stravě neomezujeme. Samostatnou kapitolu tvoří sacharidy, které jsou na rozdíl 
od tuků a bílkovin velmi dobře vstřebávány. Sacharidy ve stravě omezujeme 
jen rámcově, naopak doporučujeme příjem sacharidů opakovaně u  všech jí-
delních porcí během dne. Vylučujeme pouze pití sladkých nápojů. Konzu-
mace běžných sladkostí, jako jsou sušenky, sladké tvarohové krémy, smetanové 
zmrzliny, tedy sladká jídla ve vazbě na tuky, jsou naopak výhodné, protože 
tuky zpomalují vstřebávání sacharidů a nedochází tak k velkým výkyvům gly-
kemií. Výrobky pro diabetiky nedoporučujeme, nemají žádný podstatný vliv na 
kompenzaci.

Na rozdíl od ostatních diabetiků není žádoucí u pacientů s CFRD ani vyšší podíl 
vlákniny ve stravě. Vláknina budí pocit nasycení, tím dochází ke snížené konzu-
maci jídla a energetického příjmu. 

Podstatou úspěšnosti léčby diabetu u cystické fibrózy je pravidelný a dostatečný 
příjem potravy alespoň 6krát denně. Vzhledem ke zvláštnosti diabetu je nutné, 
aby tito pacienti navštěvovali diabetologické ambulance, které mají dostatek 
zkušeností s léčbou CFRD, nikoliv běžné diabetologické ambulance.

3.5.4.2  Postižení jater
Při prvních známkách postižení jater, ať už sonografických nebo laboratorních, 

je u dětí na místě zahájit podávání ursodeoxycholové kyseliny ke zlepšení chole-
rézy. Při progresi hepatopatie s rozvojem portální hypertenze, cirhózy a jaterní-
ho selhání se léčebná opatření řídí obecnými gastroenterologickými opatřeními 
a postupy včetně indikace k transplantaci jater.

3 5.4.3  Osteoporóza
V prevenci a léčbě osteoporózy je nevyhnutelná pravidelná substituce vitaminu 

D, u části nemocných i substituce vápníku a v indikovaných případech i podávání 
bisfosfonátů. 

3.5.4.4   Progrese chronického plicního postižení
Při zhoršení zdravotního stavu je třeba nemocné hospitalizovat, podávat vy-

soké dávky antibiotik i. v., případně kyslíkovou léčbu. Nelze-li průběh nemo-
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ci zvládnout intenzivní léčbou a stav nemocných se nezadržitelně zhoršuje, je 
zvažována transplantace plic. Transplantace plic je jedinou léčebnou možností 
pro pacienty v  konečném stadiu progredujícího plicního onemocnění. Limi-
tem  resp. kontraindikací je kolonizace Burkholderia cenocepacia či netuber-
kulózními mykobakterii, představující značné riziko infekčních komplikací po 
transplantaci.

3.5.5  Kauzální léčba CF
První možnosti kauzální léčby přinášejí látky, které cílí na chloridový kanál na 

apikální membráně buněk, tzv. modulátory proteinu CFTR (CFTRm). 
Prvním je od roku 2012 potenciátor CFTR ivakaftor, účinný u pacientů, kteří 

mají kanál na membráně přítomný, ale nefunkční v důsledku poruchy jeho oteví-
rání. Jsou to jedinci, skupina cca 5 % všech pacientů s CF, nesoucí alespoň jednu 
mutaci tzv. funkční třídy III, nejčastěji G551D, tzv. keltské. 

Dalším lékem, od roku 2015, je kombinace korektoru lumakaftoru s potenciá-
torem ivakaftorem. Korektor ovlivní proces vzniku kanálu uvnitř buňky tam, kde 
se kanál vytváří chybně a rozpadá se ještě před dosažením buněčné membrány. 
Opravou se zvýší počet kanálů na buněčné membráně a  následně potenciátor 
ovlivní jeho otevírání. Tento lék však prokazuje určitou účinnost jen u pacientů 
nesoucích mutaci F508del v homozygotním stavu. Novější kombinace, od roku 
2018, korektoru tezakaftoru s potenciátorem ivakaftorem, prokázala účinnost jak 
pro nemocné s  genotypem F508del/F508del, tak pro další jedince, kteří nesou 
mutaci F508del v kombinaci s mutací s reziduální funkcí CFTR. 

Další generací CFTRm je pak od roku 2019 (US), resp. 2020 (EU) trojkombinace 
s účinnými korektory tezakaftorem a elaxakaftorem v kombinaci s potenciátorem 
ivakaftorem. Toto léčivo prokazuje vysokou účinnost jak u pacientů s genotypem 
F508del/F508del, tak i u těch, kteří nesou jen jednu mutaci F508del a na druhé 
alele mají mutaci jinou. Tato, svým způsobem přelomová, léčba de facto rozšiřuje 
možnost kauzální terapie pro 90 % všech pacientů s CF.

Dále trendy směřují k  tzv. personalizované léčbě zaměřené pro méně časté 
mutace, spočívající v předchozím ověření její účinnosti na tzv. organoidech vy-
pěstovaných v laboratoři z vlastních buněk pacienta.

3.5.6  Očkování
Děti s CF se běžně očkují podle očkovacího kalendáře jako děti zdravé, není ná-

mitek proti nadstandardním očkováním. Doporučuje se pravidelně očkovat proti 
chřipce vždy před sezónou.
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3.5.7  Psychosociální podpora
Nedílnou součástí péče o pacienty je i psychosociální podpora. V tomto pomá-

hají i pacientské organizace. Klub cystické fibrózy (www.klubcf.cz) je spolek, jehož 
členy jsou nemocní s CF, resp. jejich rodiče, jeho posláním je zlepšování kvality ži-
vota nemocných CF a zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění. 

3.6  Závěr
Cystická fibróza dnes nepředstavuje onemocnění výhradně dětského věku. 

V současné době žije v ČR 680 nemocných, z nichž již 50 % je v dospělém vě-
ku, věk nemocných se kontinuálně prodlužuje a procento dospělých v populaci 
CF stoupá. Vývoj onemocnění u  jednotlivce ovlivňuje řada faktorů. Genetická 
výbava, tzn. typ mutace genu CFTR, je jen jedním z nich, výzkumy ukazují i na 
účast dalších, modifikujících genů, určitý vliv má i pohlaví. Dalším prognosticky 
významným faktorem je i věk stanovení diagnózy, racionálně poskytovaná kom-
plexní léčba nejen medikamentózní (předpis jednotlivých léků), ale i celkové od-
borné vedení pacienta s výrazným důrazem na správně volené účelné techniky 
dechové fyzioterapie. Vyhlídky nemocného dítěte souvisejí neodmyslitelně 
též s celkovou péčí rodiny a úrovní její spolupráce se zdravotníky a další-
mi odborníky centra, které léčbu řídí. V neposlední řadě v prognóze hraje roli 
i vliv prostředí, a to přítomnost mikroorganismů, expozice cigaretovému kouři, 
výživa a stres.

3.7  Souhrn pro praxi
1.  Na diagnózu CF myslet i v době provádění novorozeneckého screeningu, 

který může být falešně negativní, CAVE (!) u  pacientů s  poruchou odchodu 
smolky – mekoniového ileu, mekoniové zátky, ale nejen u nich.

2.  Pravidelně provádět mikrobiologická vyšetření z dýchacích cest: kultivace 
ze sputa, resp. pokud nemocný neprodukuje, z výtěru z krku, ideálně 1krát za 
4–6 týdnů. 

3.  Antibiotika indikovat při každých příznacích akutní exacerbace respirační 
infekce (zhoršený kašel, zvýšené množství sputa, změna barvy sputa, zvýšená 
únavnost, teplota...), a to i původně virové etiologie, dávkovat je na horní hra-
nici dávkovacího rozmezí, podávat 14 dnů.

4.  Ze stravy nevylučovat mléko, není-li zcela výjimečně prokázána jeho intole-
rance.

5.  U diabetu vázaného na CF vyloučit pití sladkých nápojů, jinak sladká jídla 
obsahující i tuk ze stravy nevylučovat, nedoporučovat výrobky pro diabetiky.
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Seznam použitých zkratek
ABPA – alergická bronchopulmonální aspergilóza
ATB – antibiotika
CF – cystická fibróza
CF-SPID – cystic fibrosis screen positive inconclusive diagnosis, jedinec s pozitivním 

novorozeneckým screeningem cystické fibrózy s nepřesvědčivou nebo 
neprůkaznou diagnózou

CFRD – cystic fibrosis related diabetes, diabetes vázaný na cystickou fibrózu
CFTR – cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, regulátor 

transmembránové vodivosti u cystické fibrózy
CFTRm – cystic fibrosis transmembrane conductance regulator modulator, 

modulátor proteinu-regulátoru transmembránové vodivosti u cystické fibrózy
CNS – centrální nervová soustava
CT – computerová (výpočetní) tomografie
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ČR – Česká republika
DNA – deoxyribonukleová kyselina (acid)
EBM – evidence based medicine, medicína založená na důkazech
ECFS – European Cystic Fibrosis Society, Evropská společnost pro cystickou fibrózu
EU – Evropská unie
HRCT – high-resolution computed tomography, výpočetní tomografie s vysokým 

prostorovým rozlišením
IPG/CF – International Physiotherapy Group for Cystic Fibrosis, Mezinárodní skupina 

pro fyzioterapii cystické fibrózy
IRT – imunoreaktivní trypsinogen
NSCF – novorozenecký screening cystické fibrózy
PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie
PEP – positive expiratory pressure, pozitivní výdechový tlak
RFT – respirační fyzioterapie
RH – respirační handling
rhDNasa – recombinant human deoxyribonuclease, enzym rekombinantní lidská 

deoxyribonukleáza
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4    TUBERKULÓZA 
A MYKOBAKTERIÓZY U DĚTÍ 
A DOROSTU 

MUDr. Karolína Doležalová

Abstrakt
Publikace stručnou formou představuje problematiku tuberkulózy a  myko-

bakterióz v  dětském a  dorostovém věku v  České republice. Znalost klinického 
obrazu, diagnostických metod a koncepce léčby by měla být v širším povědomí 
praktických dětských lékařů, nemocničních pediatrů a plicních specialistů, i přes 
velmi příznivý trend v incidenci tuberkulózy u nás. 

V  publikaci se věnujeme epidemiologickým datům, formám tuberkulózy 
a mykobakterióz, klinickému obrazu, diagnostice a léčbě. Velká pozornost je vě-
nována též kapitole o prevenci tuberkulózy a novým doporučením v péči o děti, 
které byly v kontaktu s tuberkulózou. V neposlední řadě zmiňujeme onemocně-
ní netuberkulózními mykobakteriemi, tzv. mykobakteriózy, jejichž nárůst přímo 
souvisí s ukončením celoplošného vakcinačního programu v roce 2010.

Publikace svým rozsahem přestavuje pouze úvodní zasvěcení do problematiky, 
podrobnější informace je nutno čerpat z jiných zdrojů. 
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4.1  Epidemiologie tuberkulózy a mykobakterióz
Tuberkulóza (TB) je stále jedním z nejčastějších infekčních onemocnění na ce-

lém světě. Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) onemocní tuber-
kulózou ročně na světě kolem 10 milionů osob a z nich 1,3 miliony zemřou. Pro 
dětský věk se udává ročně 1,1 miliony nových případů a 450 000 úmrtí. Odhaduje 
se, že tuberkulózou je infikována přibližně čtvrtina až třetina světové populace. 
Z infikovaných jedinců onemocní během života jen kolem 10 % díky přirozené 
imunitní ochraně, zbylých 90 % má tzv. latentní tuberkulózní infekci (LTBI). Čes-
ká republika patří mezi země s  nízkou incidencí tuberkulózy. Incidence TB se 
v posledních letech pohybuje do 5/100 000. Za rok 2019 onemocnělo tuberkuló-
zou 464 lidí, incidence byla 4,3/100 000. 

Onemocnění způsobuje obligátní patogen ze skupiny Mycobacterium tubercu-
losis complex. K hlavním příčinám, které nepříznivě ovlivňují výskyt tuberkulózy 
ve světě, patří šíření infekce virem lidské imunodeficience (HIV), který podporuje 
rozvoj této infekční choroby i  v  zemích s  její původně velmi nízkou incidencí. 
Dále je to narůstající výskyt multirezistentních a v poslední době i extenzivně 
rezistentních kmenů Mycobacterium tuberculosis.

Nontuberkulózní mykobakteriózy jsou nákazy netuberkulózními myko-
bakterii (NTM), tedy ubikviterními saprofyty, které se vyskytují celosvětově. 
Rezervoárem těchto mykobakterií jsou sladkovodní i mořské vodní plochy, pů-
da, zvířata. Rozhoduje expozice v zevním prostředí, interhumánní přenos nebyl 
popsán. Mykobakteria typicky napadají jedince s  chronickým postižením plic 
(silikóza, pneumokonióza, cystická fibróza) nebo jedince se sníženou imunitou 
(AIDS). V dětském věku (nejčastěji kolem 2–3  let) se infekce NTM, nejč. My-
cobacterium avium, projeví jako unilaterální krční lymfadenitida. Výskyt přípa-
dů aviární mykobakteriózy ve formě krční lymfadenitidy v posledních 10 letech 
signifikantně vzrostl. Důvodem je pravděpodobně ukončení celoplošného vakci-
načního programu proti tuberkulóze v roce 2010, neboť BCG vakcína díky zkří-
žené imunitě chrání i před onemocněním NTM.

4.2  Formy dětské tuberkulózy a mykobakterióz
4.2.1  Rozdělení pacientů podle věku a pohlaví

Výskyt tuberkulózy v dětském věku je přímým odrazem epidemiologické situa-
ce u dospělých. Zdrojem onemocnění pro dítě je nejčastěji dospělá osoba s nakaž-
livou formou tuberkulózy (mikroskopicky a/nebo kultivačně pozitivní). Podle po-
hlaví je podíl chlapců a dívek vyrovnaný. Podle věku se v období po ukončení ce-
loplošné kalmetizace vytvořily dva vrcholy onemocnění – jedním jsou malé děti 
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do 5 let, druhým jsou dorostenci. Počet romských dětí je v incidenci dětské TB 
zřetelně vyšší, než odpovídá jejich podílu v dětské populaci (přes 20 %). V posled-
ní době přibývá také dětí cizinců (Vietnam, země bývalého SSSR aj.). 

Mykobakterióza ve formě jednostranné krční lymfadenitidy se nejčastěji vy-
skytuje u kojenců. Věkový medián je 2,5 roku. Predispozicí je růst dentice. Mírně 
převažují děvčátka. 

4.2.2  Rozdělení podle forem onemocnění
Podle forem onemocnění převažují u dětí formy plicní (80 %). V předškolním 

a raném školním věku jsou to formy primární (TB primární komplex, TB nitro-
hrudních uzlin), v prepubertě a pubertě jsou potom častější formy postprimární 
(nejčastěji ložisková a infiltrativní TB plic, u nekalmetizovaných akutní miliární 
TB). Exsudativní TB pleuritida se může vyskytnout ve všech věkových skupinách. 
Plicní postižení mohou způsobovat i  netuberkulózní mykobakteria (NTM). 
V dětském věku tyto oportunní patogeny komplikují průběh chronických plicních 
chorob, u dětí především cystickou fibrózu pod obrazem NTM – diseminované 
plicní formy. Nejvíce se u  pacientů s  CF uplatňují Mycobacterium abscessus 
complex (MABSC ) a Mycobacterium avium complex (MAC). 

Latentní tuberkulózní infekce (LTBI)
Latentní tuberkulózní infekce (dále LTBI) definujeme přetrvávající odpovědí na 

stimulaci antigeny Mycobacterium tuberculosis bez známek klinicky manifestní 
aktivní TB. Je to tedy stav, kdy se organismus setkal s Mycobacterium tuberculosis, 
proběhly imunologické pochody, ale nedošlo k manifestní nákaze. Tento stav je 
charakterizován absencí obvyklých klinických symptomů, konverzí tuberkulino-
vého testu z negativního na pozitivní, pozitivním nálezem v IGRA testu (obvyk-
le Quantiferon Gold) a fyziologickým nálezem na skiagramu hrudníku. Pacient, 
u kterého byla zjištěna LTBI, není infekční pro své okolí a nemusí být izolován. 
Udává se, že LTBI má cca 1/3  světové populace, což představuje rezervoár asi 
2 miliard lidí. Přechod z latentní do manifestní infekce proběhne zhruba u 5–10 % 
infikovaných, nejčastěji v prvních 5 letech. Při nasazení biologické léčby se udává 
riziko vzniku aktivní TB infekce v prvních 6 měsících po nasazení terapie. Rozvoji 
TB z  LTBI lze do určité míry předejít preventivní léčbou. Vyhledávání a  léčba 
LTBI u rizikových skupin je považována za jednu z hlavních metod eliminace TB.

V ordinaci plicního lékaře s tímto stavem budeme nejčastěji konfrontováni při 
vyšetřování kontaktů s tuberkulózou a před nasazením biologické léčby preparáty 
blokující TNF-α. Případně v našich podmínkách zřídkavě při poradenství HIV po-
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zitivním pacientům a dále u imunosuprimovaných a dialyzovaných pacientů, kandi-
dátů transplantace krvetvorných buněk a solidních orgánů a u pacientů se silikózou.

Diagnóza LTBI je stanovena na základě pozitivity IGRA testu, event. TST (tuber-
kulinový kožní test), kdy nejsou u pacienta vyjádřené klinické příznaky onemocnění 
TB, a není přítomen radiologický nález odpovídající TB. Při patologickém radiologic-
kém nálezu je zahájen vyšetřovací postup k vyloučení aktivní TB nebo jiné nemoci.

Z mimoplicních forem tuberkulózy převažuje v současnosti postižení lymfatic-
kých uzlin, hlavně krčních, které se označuje také jako skrofulóza či česky krtice. 
Projevuje se jako krční lymfadenitida s kolikvací a vznikem spontánních píštělí. TB 
bazilární meningitida je vzácný projev mimoplicní tuberkulózy, proti kterému 
je účinná vakcinace BCG. Rozvíjí se plíživě, v klinickém nálezu dominuje únava, 
subfebrilní teploty, nechutenství. Typickým nálezem je pak postižení hlavových ner-
vů. TB kostí je nejčastěji lokalizována v obratlech, mluvíme o tzv. Pottově nemoci. 
Jedná se o chronickou epidurální tuberkulózní infekci se zánětem obratlů (spon-
dylitis obratlových těl), obvykle v dolní hrudní páteři. Při zborcení 2 sousedních 
obratlů se vytvoří blok či zatuhnutí a může dojít k míšní kompresi. Až v polovině 
případů se vyskytne paralýza dolních končetin. Nemoc tedy shrnují 3 základní pří-
znaky: plegie, kyfóza a absces. Dále mohou být TB kostí postiženy kyčle či prs-
ty horních či dolních končetin. TB ostatních mimoplicních lokalit je velmi vzácná 
a k jejímu případnému studiu doporučuji monografii Mimoplicní tuberkulóza. 

Nontuberkulózní mykobakteriózy 
Jednostranná krční lymfadenitida je typickým představitelem onemocnění 

způsobených netuberkulózními mykobakterii v dětském věku. Nejvíce se uplat-
ňuje Mycobacterium avium. Jedná se onemocnění imunokompetentních malých 
dětí (průměrný věk 2,5 roku, mírně převažují holčičky), které nebyly kalmetizova-
né. Díky zkřížené imunitě BCG vakcinace chrání velmi dobře i před touto formou 
onemocnění. V klinickém nálezu dominuje rezistence v oblasti kývače, subman-
dibulárně nebo sublinguálně. Onemocnění se rozvíjí pozvolna, nebývá spojeno 
s nárůstem parametrů zánětu, dítě nevypadá nemocně. Sérologické odběry jsou 
negativní. Sonograficky může být patrna kolikvace uzlin. Řešení je chirurgické 
(viz níže). U  jedinců s vrozeným defektem imunity se mohou vyskytnout i  jiné 
formy infekce Mycobacterium  avium, např. infekce kostí či měkkých tkání.

4.3  Klinický obraz dětské tuberkulózy
Na rozdíl od dospělých probíhá plicní tuberkulóza u dětí většinou s minimální 

symptomatologií nebo zcela asymptomaticky. Děti vypadají zdravé, jsou eu-
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pnoické, mají normální chuť k jídlu, většinou jsou bez febrilií. To platí především 
u primárních forem tuberkulózy. U postprimárních forem jsou příznaky již ob-
vykle přítomny a jsou tím závažnější, čím je dítě mladší. 

Kašel, zvýšená tělesná teplota, únava, (noční) pocení, hubnutí jsou přízna-
ky, které vídáme u adolescentů a dospělých pacientů. V dětském věku se vyskytují 
jen výjimečně.

Dušnost bývá přítomna u  akutní miliární tuberkulózy a  je tím významnější, 
čím je dítě mladší. 

Fyzikální nález na plicích je u většiny pacientů s primární formou onemocnění 
zcela negativní. U akutní miliární TB bývá též poslechový nález negativní. U infil-
trativní tuberkulózy odpovídá poslechový nález změnám svědčícím pro infiltraci 
plicního parenchymu (oslabené dýchání, chrůpky, poklepové přikrácení).

Hemoptýza se u  dětí vyskytuje pouze výjimečně, a  to u  rozsáhlých rozpa-
dových postprimárních forem onemocnění. 

4.4  Diagnostika tuberkulózy a mykobakterióz
Diagnostika tuberkulózy a mykobakterióz se tak v dětském věku opírá o násle-

dující kritéria:
• Epidemiologická souvislost. 
• Rentgenologické vyšetření. 
• Tuberkulinový kožní test a IGRA testy. 
• Bakteriologický průkaz.
• Histologické vyšetření.
• Pomocné vyšetřovací metody.

U  dětí se při stanovení diagnózy opíráme hlavně o  první tři kritéria, která 
bývají častěji splněna u plicní formy onemocnění a  jsou-li splněna všechna tři, 
je možno diagnózu považovat téměř za jistou i  bez bakteriologického ověření. 
U mimoplicních forem onemocnění tato kritéria často selhávají, proto musíme 
usilovat o ověření diagnózy pomocí histologického vyšetření a bakteriologického 
průkazu.

4.4.1  Epidemiologická souvislost 
Nález u dítěte odhalíme nejčastěji při jeho vyšetření jako kontaktu s dospělou 

osobou, u níž se zjistí nakažlivá forma onemocnění. Inkubační doba bývá nej-
častěji mezi 4  týdny a  2  roky od expozice. U  plicních forem TB bývá zdrojem 
onemocnění dospělá osoba s nakažlivou, často mikroskopicky pozitivní formou 
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plicní TB, která žije přímo v rodině nebo v bezprostředním okolí. Nemocné dítě 
bývá zdrojem onemocnění pro jiné dítě zcela výjimečně. U mimoplicních forem 
TB se zdroj onemocnění nepodaří zjistit skoro nikdy. Postižení zde vzniká často 
šířením infekce lymfohematogenní cestou z primárního ložiska, nejčastěji plicní-
ho, a projeví se často až s odstupem několika let. 

4.4.2  Rentgenologické vyšetření
Skiagram hrudníku je zlatým standardem zobrazovacích metod u tuberkuló-

zy. Radiologicky se nemoc projevuje čtyřmi způsoby, izolovaně, nebo sdruženě: a) 
jako onemocnění parenchymu, b) jako lymfadenopatie, c) pleurálním výpotkem, 
d) miliárním výsevem. CT hrudníku indikujeme zejména u malých dětí, které 
byly v jednoznačném blízkém kontaktu s TB a mají pozitivní TST či Quantiferon. 
CT pomůže odhalit diskrétnější patologické nálezy, které jsou na klasickém skia-
gramu překryté stínem thymu a srdce. 

4.4.3  Tuberkulinový kožní test (TST) a IGRA testy
K provedení tuberkulinového testu se užívá čištěný bílkovinný derivát PPD (Pu-

rified Protein Derivative) v ředění Mantoux II (Mx II), které obsahuje v 0,1 ml 
2 TU (tuberculin unit). Reakci odečítáme za 48–72 hodin po aplikaci. Hodnotí se 
indurace příčně k ose předloktí. Hodnocení je následující: indurace do 5 mm = 
test negativní, u nekalmetizovaných 6 a více mm = pozitivní, u kalmetizovaných 
5–10 mm postvakcinační alergie, nad 10 mm = postinfekční alergie. 

Mezi moderní diagnostické metody se řadí tzv. IGRA testy (Interferon Gam-
ma Release Assay), např. Quanti FERON-TB Gold® (QFT). Jeho úloha spočívá 
v měření tvorby interferonu-γ (IFN-γ) senzitizovanými lymfocyty poté, co došlo 
ke stimulaci plné krve TB antigeny. Velkou roli hraje převážně u latentních forem 
tuberkulózy. Jedná se o vyšetření s vyšší senzitivitou a specificitou oproti kožní-
mu tuberkulinovému testu. Na rozdíl od kožního testu QFT reaguje na infekci 
či onemocnění TB, nikoliv na BCG vakcinaci. Senzitivita QFT testu se pohybuje 
kolem 80 %. 

4.4.4  Bakteriologický průkaz
Sputum je nejvhodnějším zdrojem mykobakterií u plicních forem onemocnění, 

děti ale sputum většinou nevykašlávají. Daří se je získat až od dospívajících. Vyšet-
ření sputa je u dětí nahrazeno vyšetřením laryngeálních výtěrů a žaludeční laváže. 
Laryngeální výtěry (cough swab) se provádějí u dětí, které nevykašlávají sputum. 
Odběr se provádí ráno nalačno, odběr se provede třemi sondami a opakuje se 
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3 dny po sobě. Žaludeční laváž se provádí ráno nalačno instilací 20 ml fyziologic-
kého roztoku a odsátím. Většinou ji opakujeme po 3 a 6 týdnech léčby k ověření 
debacilizace. Po úvodní sérii mikrobiologických odběrů nasazujeme léčbu antitu-
berkulotiky. Kultivace mykobakterií je velmi náročná a trvá 6 až 9 týdnů. Urych-
lení kultivace umožňuje radiometrická metoda BACTEC, která ve speciálním kul-
tivačním médiu obsahuje palmitovou kyselinu značenou izotopem C¹⁴. Výsledek 
vyšetření touto metodou je znám většinou do 3  týdnů se současnou možností 
určení citlivosti na rifampicin. K dalším speciálním metodám patří detekce bakte-
riální DNA v analyzovaném vzorku pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). 
Obvykle se používá GeneXpert Mycobacterium tuberculosis, které lze použít též 
na detekci genu rezistence k  rifampicinu. U pozitivních kultivačních nálezů se 
provádějí testy citlivosti na jednotlivá antituberkulotika k vyloučení rezistence.

4.4.5  Histologické vyšetření
Histologické vyšetření se provádí k průkazu specifické granulační tkáně z bi-

ologického materiálu, nejčastěji z exstirpovaných lymfatických uzlin, plicní biop-
sie nebo jiných mimoplicních ložisek. Pro specifický zánět jsou typické rozsáhlé 
kaseifikující granulomy s centrální nekrózou a palisádovitě uspořádané obrovské 
mnohojaderné Langhansovy buňky. Histologické vyšetření neodliší tuberkulózu 
od mykobakteriózy. 

4.4.6  Pomocná vyšetření 
Z  dalších laboratorních vyšetření může být přínosné především stanovení 

adenosindeaminázy v pleurálním výpotku, eventuálně v  likvoru při podezření 
na bazilární tuberkulózní meningitidu. 

4.4.7  Vyšetření k vyloučení LTBI před nasazením „biologické” léčby
V současné době bývá terénní pneumolog opakovaně konfrontován s úkolem, 

aby vyloučil LTBI u pacienta, u kterého má být zahájena léčba preparáty blokují-
cími produkci TNF-α.

Součástí tohoto vyšetření je pečlivý odběr epidemiologické anamnézy, fyzikální 
vyšetření, skiagram hrudníku, tuberkulinový kožní test a/nebo IGRA test. Pokud 
jsou tato vyšetření bez patologického nálezu, může být biologická léčba zaháje-
na podle indikujícího lékaře. Po půl roce od zahájení léčby se vyšetření opakují, 
následně pak v ročním intervalu, obvykle již jen skiagram hrudníku a IGRA test. 
Pokud je pozitivní nález IGRA testu a tuberkulinového testu, předchází nasazení 
biologické léčby nejprve léčba LTBI (viz kapitola 4.5.4). Pokud je pozitivní i skia-
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gram hrudníku je nutné pacienta izolovat na specializovaném lůžkovém zařízení 
a zahájit terapii aktivní tuberkulózy (viz kapitola 4.5.1).

4.5  Terapie 
4.5.1  Léčba tuberkulózy 

Moderní léčba tuberkulózy spočívá v podávání antituberkulotik podle daných 
léčebných režimů. V současné době je naprostá většina dětí z území České repub-
liky léčena v Praze na Pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice. Léčba začíná 
na lůžku a po debacilizaci může pokračovat ambulantně, pokud je rodina spolu-
pracující a schopná léčebný režim dodržet. 

Celé období antimikrobní léčby se dělí na dvě fáze:
Iniciální fáze intenzivní léčby trvá většinou dva měsíce při ústavní léčbě a uží-

vá se při ní troj- až čtyřkombinace základních antituberkulotik podle závažnosti 
nálezu (mimo STM). 

Pokračovací fáze udržovací léčby trvá většinou 4 měsíce a probíhá ambulantně, 
pokud došlo v iniciální fázi k debacilizaci. Užívá se většinou dvojkombinace INH 
a RMP. Celková doba léčení u většiny forem dětské tuberkulózy trvá tedy 6 mě-
síců, u závažných plicních forem a u mimoplicních forem TB bývá delší, obvykle 
9–12 měsíců. 

Přehled antituberkulotik
Při léčbě tuberkulózy u dětí vystačíme většinou se základními antituberkuloti-

ky, která jsou uvedena v tabulce 4.1. Pouze v případě rezistentních forem volíme 
doplňková antituberkulotika 2. řady. 

Tab. 4.1 – Přehled základních antituberkulotik

Název léčiva Dávka Způsob podání Kontrolní vyšetření

INH
isoniazid

5–10 mg/kg/den 
(max. 300 mg)

p. o. 1krát denně
nalačno 

AST, ALT, bilirubin 
1krát za 2 měsíce 

STM
streptomycin

15–20 mg/kg/den
(max. 750 mg) i. m. 1krát denně zkouška sluchu, moč, 

krevní obraz 1krát za 2 měsíce.

RMP
rifampicin

10–20 mg/kg/den 
(max. 600 mg)

p. o. 1krát denně 
nalačno

AST, ALT, bilirubin,
trombocyty 1krát za 2 měsíce

EMB
ethambutol

15–25 mg/kg/den
(max. 1 000 mg)

p. o. 1krát denně 
nalačno

visus, perimetr, barvocit
1krát za 2 měsíce 

PZA
pyrazinamid

20–30 mg/kg/den
(max. 1 500 mg)

p. o. 1krát denně 
nalačno 

AST, ALT, bilirubin, kyselina 
močová 1krát za 2 měsíce



TUBERKULÓZA A MYKOBAKTERIÓZY U DĚTÍ A DOROSTU

96

Vlastní léčba antituberkulotiky u dětí se řídí podle třech zásad:
1. Antituberkulotika podáváme vždy v kombinaci. 
2. Antituberkulotika podáváme v jedné denní dávce. 
3. Antituberkulotika podáváme dlouhodobě.

4.5.2  Léčba rezistentních forem tuberkulózy 
Léčba rezistentních forem tuberkulózy vychází z  globálních strategií WHO. 

Uplatňují se při ní především záložní antituberkulotika. Tato léčba patří jedno-
značně na specializovaná oddělení. 

4.5.3  Léčba netuberkulózních mykobakterióz
U nekalmetizovaných dětí se nejčastěji vyskytuje aviární mykobakterióza. Ne-

výhodou těchto forem onemocnění je výrazná rezistence vyvolavatele na většinu 
základních i  náhradních antituberkulotik, proto se dává přednost chirurgické 
léčbě s radikálním odstraněním celé skupiny postižených uzlin. Péči o tyto 
děti řídí ORL lékař se znalostí této problematiky. Po exstirpaci krčních uzlin léč-
ba antituberkulotiky není nutná. Tam, kde dochází k  recidivám, je indikována 
léčba náhradními léky podle zjištěné citlivosti (rifabutin, cycloserin, kanamycin, 
 clarithromycin, moxifloxacin aj.). 

4.5.4  Chemoprofylaxe
Primární chemoprofylaxe je preventivní léčba dětských kontaktů s  osobou 

s  bakteriologicky ověřenou formou TB, které nemají klinické ani rentgenové 
známky onemocnění TB. Podle nových doporučení WHO se dává všem dětem 
do 5 let včetně, které žijí ve společné domácnosti s osobou, u níž byla bakterio-
logicky prokázána plicní tuberkulóza. Sekundární chemoprofylaxe je de facto 
léčba latentní tuberkulózní infekce; to znamená léčba pacientů, kteří nemají 
klinické ani rentgenové známky onemocnění TB, ale mají pozitivní TST a/ne-
bo IGRA test. Podle současných doporučení WHO je podávání chemoprofylaxe 
možné několika způsoby, přičemž první dva jsou podle WHO preferované:

•  Dvojkombinace isoniazidu a rifampicinu denně po dobu 3 měsíců.
•  Monoterapie rifampicinem po dobu 4 měsíců.
•  Monoterapie isoniazidem po dobu 6  měsíců (v  indikovaných případech až 

9 měsíců). 

Léčba tuberkulózy a latentní tuberkulózní infekce spadá do kompetence lékaře 
se specializací pneumologie a ftizeologie nebo dětská pneumologie. Během léčby 



TUBERKULÓZA A MYKOBAKTERIÓZY U DĚTÍ A DOROSTU

97

je třeba provádět kontrolu jaterních testů po 3–6 týdnech. Podrobnosti k zajištění 
pacienta, který byl v kontaktu s plicní TB, lze najít na http://www.pneumologie.
cz/guidelines/.

4.5.5  Nežádoucí účinky antituberkulotik 
Většina antituberkulotik má řadu vedlejších účinků, které jsou uvedeny  

v  tabulce 4.2. Nejčastějším vedlejším účinkem u  většiny základních antituber-
kulotik je hepatotoxicita, která je nejzávažnější u PZA, který je proto u kojenců 
a nejmenších dětí relativně kontraindikován a podává se jen v nezbytných přípa-
dech. Rovněž EMB podáváme kojencům a předškolním dětem jen v přísně in-
dikovaných případech, protože nespolupracují při kontrolním očním vyšetření 
(visus, perimetr, barvocit). Naštěstí je lék dobře snášen i u menších dětí, neměl by 
se ale podávat déle než dva měsíce. Při léčbě antituberkulotiky je třeba provádět 
pravidelně kontrolní vyšetření, která jsou uvedena v tabulce 4.1.

4.6  Prevence tuberkulózy
Při prevenci TB se užívá jednak chemoprofylaxe, aktivní depistáže nemoc-

ných a jejich kontaktů, léčby latentní tuberkulózní infekce a BCG vakcinace. 

4.6.1  Chemoprofylaxe a léčba LTBI 
Viz kapitola Terapie tuberkulózy.

Tab. 4.2 – Nejčastější nežádoucí účinky základních antituberkulotik 

Název léku Nežádoucí účinky

INH 
isoniazid Hepatotoxicita, periferní neuritis, poškození CNS (cave epilepsie!)

RMP
rifampicin

Hepatotoxicita, nefrotoxicita, trombocytopenie, lékové interakce 
(kortikoidy, antikoagulancia, antikonceptiva, antibiotika, digitalis)

PZA 
pyrazinamid Hepatotoxicita, hyperurikemie

EMB 
ethambutol Neuritida optického nervu, kožní vyrážka

STM
streptomycin Ototoxicita, nefrotoxicita, kožní vyrážka
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4.6.2  Aktivní depistáž kontaktů s dospělou osobou s bakteriologicky ověřenou 
tuberkulózou

Zajištění dětského kontaktu s  dospělou osobou s  bakteriologicky ověřenou 
tuberkulózou patří mezi rutinní náplní práce dětského pneumologa. Podle věku 
a komorbidit dítěte se děti dělí do několika skupin. Jsou dispenzarizované něko-
lik měsíců a kontrolovány tuberkulinovým testem, IGRA testem a skiagramem 
hrudníku. Děti do 5 let, které žijí ve společné domácnosti s osobou s bakterio-
logicky ověřenou tuberkulózou, se zajišťují primární chemoprofylaxí. Podrobné 
schéma managementu dětského kontaktu s TB lze nalézt na stránkách www.det-
skapneumologie.cz nebo http://www.pneumologie.cz/guidelines. 

4.6.3  Kalmetizace 
K očkování proti tuberkulóze se užívá živé oslabené vakcíny z kmene Mycobac-

terium bovis BCG. Hlavní význam BCG vakcíny spočívá v tom, že dokáže zabrá-
nit vzniku generalizovaných forem onemocnění, jakými jsou akutní miliární TB 
nebo TB meningitida a případnému úmrtí. Od 1. 11. 2010 se v České republice 
očkují jen děti indikované z dotazníku k definici rizika tuberkulózy a děti, je-
jichž rodiče si očkování přejí a uhradí. Od roku 2015 je k dispozici polská vakcí-
na BCG 10 Biomed Lublin. Je připravena z brazilského kmene Moreau, v dávce 
0,1 ml i. d. obsahuje 150–600 tisíc živých zárodků. 

Cílená indikace kalmetizace podle dotazníku k definici rizika tuberkulózy 
je následující: 

1.  Jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnosti, 
v níž dítě žije, měl/má aktivní tuberkulózu.

2.  Dítě, jeden nebo oba z rodičů dítěte nebo sourozenec dítěte nebo člen domácnos-
ti, v níž dítě žije, se narodil nebo souvisle déle než 3 měsíce pobývá/pobýval ve 
státě s vyšším výskytem tuberkulózy než 40 případů na 100 000 obyvatel. Minis-
terstvo zdravotnictví každoročně uveřejní seznam států s vyšším výskytem tuber-
kulózy do 30 dnů od aktualizace provedené Světovou zdravotnickou organizací.

3.  Dítě bylo v kontaktu s nemocným s tuberkulózou
Dlouhodobě pokračuje snaha o vyvinutí nové vakcíny. V době psaní této publi-

kace bylo v laboratořích po celém světě testováno 28 vakcín, některé z nich již ve 
fázi II a III klinického výzkumu. 

Komplikace po BCG vakcíně 
Obvyklou reakcí po BCG vakcinaci je vřídek v místě po očkování nebo mírné 

zvětšení regionálních lymfatických uzlin. Za komplikace po BCG vakcinaci pod-
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léhající hlášení se považují tyto stavy: velké ulcerace nebo abscesy v místě očková-
ní, zvětšení regionálních uzlin, kožní komplikace, orgánové komplikace. 

4.7  Závěr 
Česká republika se řadí mezi země s nízkou incidencí TB. Výskyt tuberkulózy má 

u nás dále klesající trend. Celosvětově je však tuberkulóza nadále velmi rozšířené 
onemocnění s vysokou mortalitou. Mezi nejrizikovější skupiny obyvatel patří děti 
a HIV pozitivní jedinci. Globálním problémem je trvalý nárůst MDR forem TBC. 

Příznivá epidemiologická situace v České republice vedla k zrušení celoploš-
ného očkovacího programu a  jeho převedení na selektivní formu určenou pro 
definované rizikové skupiny. 

Po 10 letech od této změny vakcinačního programu nepozorujeme signifikant-
ní nárůst incidence TB dětí. Naopak signifikantní je nárůst netuberkulózních 
mykobakterióz, hlavně tzv. aviární mykobakteriózy. 

Získání kontroly nad tuberkulózou je jedním z  klíčových programů WHO, 
tč. je v rámci kampaně END – TB snaha eliminovat tuberkulózu do roku 2035. 
Dlouhodobě se pracuje na vytvoření nové vakcíny mající účinnost nejen na koje-
necké formy tuberkulózy, ale hlavně na ochranu před tuberkulózou dospívajících 
a dospělých, kteří tvoří rezervoár tuberkulózní infekce. Dále se vyvíjejí nové léky 
s účinností i na rezistentní kmeny Mycobacterium tuberculosis. 

Literatura
1.  Global Tuberculosis Programme. Global Tuberculosis Reports. WHO. [online]. [cit. 2021-

11-06]. Dostupné z: https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/
tb-reports.

2.  Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe, 2019. ECDC. [online]. [cit. 2021-11-
06]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/tuberculosis-
surveillance-and-monitoring-europe-2019.

3.  Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018. 
ÚZIS ČR. [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: https://www.uzis.cz/index.
php?pg=record&id=8271.

4.  DOLEŽALOVÁ, K., KŘEPELA, K. HOUŠTKOVÁ, H. Incidence of tuberculosis at children 
in the Czech Republic in years 2000-2015. Česko-Slovenská Pediatrie. 2016, 71(7–8). 
ISSN 0069-2328.

5.  ŠKOLOUDÍK, L., CHROBOK, V., RYŠKOVÁ, L. et al. Netuberkulózní mykobakteriální 
krční lymfonoditida v dětském věku. [online]. Pediatrie pro praxi. 2018, 19(5),  
244-247 [cit. 2021-11-06]. ISSN 1213-0494. DOI: 10.36290/PED.2018.048.



TUBERKULÓZA A MYKOBAKTERIÓZY U DĚTÍ A DOROSTU

100

6.  HRICÍKOVÁ, I., KOPECKÁ, E., POLCOVÁ, V. et al. Problematika tuberkulózy a latentní 
tuberkulózní infekce u pacientu s idiopatickými střevními záněty léčenými 
biologickou léčbou. [online]. Gastroenterologie a Hepatologie. 2017, 71(3), 251-255 
[cit. 2021-11-06]. ISSN 1804-803X.  DOI: 10.14735/AMGH2017251.

7.  STERLING, T. R. Guidelines for the Treatment of Latent Tuberculosis Infection: 
Recommendations from the National Tuberculosis Controllers Association and 
CDC, 2020. [online]. MMWR. Recommendations and Reports. 2020, 69(1), 1–11 
[cit. 2021-11-06]. ISSN 1057-5987; 1545-8601. DOI: 10.15585/MMWR.RR6901A1.

Klíčová slova
Tuberkulóza, mykobakteriózy, kalmetizace, antituberkulotika, chemoprofylaxe

Seznam použitých zkratek
TB – tuberkulóza
NTM – nontuberkulózní mykobakteriózy
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TST – tuberkulinový kožní test (Mx II)
BCG – kalmetizace, očkování proti TB
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