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Úvod
Infekční onemocnění respiračního traktu 

u dětí jsou nejčastějším onemocněním dětského 

věku. Jejich rozšíření lze zdůvodnit vyšší senziti-

vitou dětského organizmu k volatilním respirač-

ním, většinou virovým infekcím, způsobenou 

aktivní imunizací vyvíjejícího se imunitního sys-

tému (1). V předškolním věku tráví obvykle děti 

čas v relativně uzavřených komunitách zařízení 

předškolního vzdělávání, kde dochází snadno 

k epidemiologicky významným rozšířením jak vi-

rových, tak i bakteriálních infekcí (spála). Od nej-

menšího věku dochází u predisponovaných je-

dinců k rozvoji chronických neinfekčních zánět-

livých procesů (alergie, extraezofageální refluxní 

choroba – EERCH). Pacientů s oběma jednotkami 

stále přibývá, prevalence alergiků je 20–25 %, 

prevalence EERCH je 4–10 % populace (2). Lze 

předpokládat výrazně vyšší procento zastoupení 

pacientů s těmito onemocněními mezi skupinou 

pacientů s recidivujícími infekty dýchacích cest. 

Chronické neinfekční zánětlivé procesy oslabují 

primární bariérový a imunitní systém sliznice 

respiračního traktu a činí jej tak senzitivnějším 

k akutním infekcím. Stejně tak dochází k častěj-

ším infekcím u pacientů s anatomickými vadami 

v oblasti dýchacích cest (úzká nosní dutina, nízce 

nasedající Eustachova trubice u faciálních dys-

morfií (úzké, štíhlé splanchnokranium, rozštěpo-

vé vady rtu a patra). Zvláštní kategorií jsou paci-

enti s primárními a sekundárními imunodeficity 

u závažných onemocnění (nádory, metabolické 

vady) nebo pacienti s poruchou tvorby sekretu, 

kteří jsou náchylní ke všem typům respiračních 

infekcí. Prevalence těchto onemocnění je 1–2 % 

v dětské populaci (2).

Rozdělení typů respiračních infekcí 
z různých pohledů

Respirační infekce můžeme anatomicky 

rozdělit na infekce horních cest dýchacích – 

rinosinusitidy, otitidy, tonzilofaryngitidy 

a laryngitidy – a dolních cest dýchacích – tra-

cheobronchitidy a bronchopneumonie. Z hle-
diska věku lze rozdělit respirační infekce u dětí 

do 4 skupin. První skupinou jsou infekce u dětí 

nastávající časně po narození. Jedná se vět-

šinou o závažné infekce dolních dýchacích 
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Tabulka 1. Anamnestický dotazník

A) Otázky zaměřené na chronicitu problému

Jak dlouho má problémy? Měl už podobné problémy někdy předtím? Měl někdy i jiný problém s dýchací-

mi cestami? Kolikrát za poslední kalendářní rok měl celková antibiotika na respirační infekt? Trpí na anginy, 

otitidy, laryngitidy a bronchitidy?

B) Otázky zaměřené na nosní průchodnost

Chrápe v noci? Jak zvládá zátěž, stačí ostatním dětem? Jsou přítomny zástavy dechu ve spánku? Má ráno 

sucho v ústech, budí se v noci, chce pít? Dýchá otevřenými ústy v klidu a při zátěži? Přerušuje kojení pro 

nutnost nádechu ústy? Jak pečujete o nosní průchodnost, jestli odsáváte, jak?

C) Otázky zaměřené na extraezofageální reflux

Chraptí? Má spíše zadní rýmu (nelze nic odsát)? Pokašlává? Má suchý kašel po ulehnutí po jídle? Stěžuje si 

na bolesti břicha? Jak prospívá?

D) Doplňující otázky

Má někdo z rodičů alergie nebo astma? Má pacient alergické reakce – atopický ekzém, kýchání, konjunkti-

vitidy? Slyší dle rodičů a nezávislého okolí dobře? Umí smrkat? Jak dlouho je v předškolním kolektivu? 

Má sourozence v předškolním kolektivu? Jaká absolvoval vyšetření, léčbu nebo operace v souvislosti 

s respirační nemocností?

cest u dětí předčasně narozených, s primárním 

imunodeficitem nebo s vrozenou vývojovou 

vadou dýchacích cest. I v novorozeneckém 

a časně kojeneckém věku se může vyskytnout 

celkem nezávažná infekce horních dýchacích 

cest, většinou nehnisavá rinosinusitida, kterou 

lze léčit pouze mechanickou očistou nosní 

sliznice (oplachy). Druhou skupinou jsou děti, 

u kterých přestala být zajišťována výživa plně 

mateřským mlékem, které je nosičem proti-

látek od matky. Většinou jsou to děti, které 

začínají s příkrmy okolo 6. měsíce věku, nebo 

i mladší děti, které jsou vyživovány náhrad-

ní stravou. Jedná se o otitidy, rinosinusitidy 

a tracheobronchitidy. Velmi často nacházíme 

u těchto dětí sourozence v předškolním věku 

s fokální infekcí v horních dýchacích cestách. 

Jako podskupiny v této kategorii lze definovat 

děti s opakovanými laryngitidami s EERCH, 

děti s  recidivujícími rinosinusitidami s atopií 

a děti s recidivujícími bronchopneumoniemi 

s tendencí k bronchiální hyperreaktivitě. Třetí 

skupinou jsou děti předškolního věku, trávící 

první měsíce v předškolních vzdělávacích za-

řízeních komunitního typu. Jedná se většinou 

o recidivující rinosinusitidy s reaktivními kašli, 

otitidy a laryngotracheobronchitidy. Často 

u těchto dětí nacházíme chronický zánětlivý 

fokus v oblasti lymfatických tkání Waldayerova 

mízního okruhu (adenoidní vegetace, chronic-

ká tonzilitida) nebo vedlejších dutin nosních 

(chronická hnisavá rinosinusitida). Zároveň 

bývá zaznamenávána větší tendence k  reci-

divujícím respiračním infektům u dětí s pro-

jevy typickými pro čtvrtou věkovou skupinu. 

Čtvrtou skupinou jsou děti školního a staršího 

věku, u kterých se jedná většinou o akutní 

exacerbace chronického neinfekčního zá-

nětlivého procesu jak v horních, tak dolních 

dýchacích cestách (astma, polinóza, EERCH). 

Z hlediska závažnosti lze rozdělit respirační 

infekce na běžné – rýma, kašel – spontánně 

odeznívající do 2 týdnů, bez alterace celkové-

ho stavu, s tendencí ke zlepšení, bez recidiv. 

Tato onemocnění lze léčit zcela symptoma-

ticky, bez dalšího vyšetřování a cílené léčby. 

Druhou skupinou jsou infekce nezávažné 

nerecidivující – virové i bakteriální otitidy, 

rinosinusitidy, tonzilofaryngitidy, laryngotra-

cheobronchitidy. Tato onemocnění je nutno 

diagnostikovat ohledně eventuální bakteriální 

superinfekce (zánětlivé markery) a dle výsled-

ku nebo dle lokálního nálezu (hnis) a průbě-

hu onemocnění, cíleně léčit antimikrobními 

léčivy. Třetí skupinou jsou onemocnění ne-

závažná recidivující – otitidy, rinosinusitidy, 

laryngotracheobronchitidy. U těchto onemoc-

nění je potřeba vždy diagnostikovat případný 

zánětlivý fokus v oblasti lymfatických tkání 

Waldayerova mízního okruhu nebo vedlej-

ších dutin nosních nebo anatomickou vadu 

v dýchacích cestách. Není-li tento zdroj obtíží 

patrný, je dále třeba diagnostikovat známky 

alergické senzibilizace sliznic nebo EERCH. 

Důkladná endoskopie horních dýchacích cest, 

kterou je možno v  indikovaných případech 

provést až do úrovně hlasivek, je schopna pro-

vést výše zmíněnou diagnostiku pomocí popi-

su typických lokálních nálezů (3). Léčba těchto 

onemocnění je vždy kombinovaná, zaměřená 

jednak na dlouhodobou léčbu chronického 

neinfekčního zánětlivého procesu (atopie, 

astma, EERCH) a jednak cílenou antimikrob-

ní léčbu akutního problému. V indikovaných 

případech je potřeba operačně eliminovat 

zánětlivý fokus (adenoidektomie, tonzilekto-

mie) nebo upravit anatomickou vadu (zprů-

chodnění stenotických choan, funkční endo-

skopická endonazální chirurgie u starších dětí 

(nad 10 let) s chronickou rinosinusitidou nebo 

funkčně významným vybočením nosní pře-

pážky). Čtvrtá skupina zahrnuje onemocnění 

závažná s komplikacemi, jejichž diagnostika 

i léčba je většinou individuální a zahrnuje cí-

lenou antimikrobní léčbu (epiglotitida, pneu-

monie, pneumonie novorozenců), případně 

doplněnou o časný chirurgický zákrok (mas-

toiditida, komplikovaná sinusitida). Pátá skupi-

na představuje děti s opakovanými akutními 

exacerbacemi chronických zánětů v terénu 

závažného systémového onemocnění (cili-

ární dyskineze, imunodeficit) nebo vývojové 

anomálie v dýchacích cestách. Všechny tyto 

pacienty je třeba léčit intenzivně antimikrob-

ními léčivy a zaměřit na stabilizaci základního 

onemocnění, event. správně indikovat operač-

ní zákrok zaměřený na odstranění strukturální 

anomálie.

Vlastní diagnostický proces
Ač to zní jako dávno překonané dogma a kli-

šé, je nejdůležitějším momentem pro správ-

nou diagnostiku respiračních infekcí správně 

strukturovaná anamnéza. Za klíčové místo pa-

tologie v oblasti horních cest dýchacích cest je 

považována nosní dutina a nosohltan, které mají 

spojitost jak s patologií středouší, tak s patologií 

faryngu a dolních cest dýchacích. Tato souvislost 

je jak anatomická, tak funkčně-reflexní. Proto je 

dáván důraz na otázky zaměřené na stav nosní 

průchodnosti (tabulka 1). Pro každou patologic-

kou jednotku je třeba dotazník rozšířit o dotazy 

směřující k problematice konkrétní oblasti k ově-

ření diagnostických kritérií konkrétních jednotek 

(např. alergická rinosinusitida – musí splňovat 

alespoň 2 kritéria obecná – obstrukce, sekrece, 

porucha čichu, obličejová bolest – a jedno spe-

cifické – kýchání, oční příznaky; trvat alespoň 1 

hodinu každý den; dále specifikujeme dle délky 

obtíží intermitentní – méně než 4 dny v týdnu 

a 4 týdny v roce a perzistentní – více; dle zá-

važnosti průběhu – lehká – nenarušuje běžné 

denní činnosti, těžká – narušuje) (4). Vzhledem 

k tomu, že se jedná o výrazně subjektivní údaje, 

které udává u malých dětí spíše než pacient jeho 

zákonný zástupce, je třeba diagnostická kritéria 

u malých dětí racionálně zobecňovat a zestruč-

ňovat a zaměřovat se především na objektivní 

klinický stav.

Lokální ORL vyšetření
Základem vyšetření ORL je pro dobrou pře-

hlednost všech struktur a minimální zátěž pro 

pacienta důkladná endoskopie celé přehledné 
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oblasti horních cest dýchacích. Ideální je prove-

dení flexibilní nazofaryngolaryngoskopie ultra-

tenkým videoendoskopem s možností prezen-

tace nálezu na monitoru a možností archivace 

nálezu, event. jeho on-line konzultaci  s kolegy. 

Ultratenkým endoskopickým instrumentáriem 

o zevním průměru 1,9 mm lze vyšetřovat děti 

jakéhokoli věku. 

Pacienty s běžným a nezávažným onemoc-

něním lze ve výjimečných případech (místní 

či časová nedostupnost endoskopů) vyšetřit 

klasickou technikou pomocí zrcátek.

V současnosti nelze akceptovat jiné než 

endoskopické vyšetření za validní pro další 

diagnostiku a léčbu pacientů s chronickými, 

recidivujícími a závažnými onemocněními 

(5). Při endoskopickém vyšetření hodnotíme 

barvu a charakter sliznice dutiny nosní (čer-

vená – akutní zánět, lividní – chronický zánět), 

přítomnost a charakter sekretu (hnis v před-

ní části – většinou běžná rinosinusitida, hnis 

v zadní části – většinou akutní rinosinusitida, 

hlenové můstky – chronická neinfekční rino-

sinusitida), tvar nosní přepážky a její vztah 

k  ostiím vedlejších dutin nosních, velikost 

a charakter lymfatické tkáně v nosohltanu (ve-

likost – hodnotíme podle vztahu k choanám 

a vstupům do Eustachových trubic, charak-

ter – hodnotíme zánětlivou aktivaci, přítom-

nost a charakter sekretu), charakter sliznice 

v mezofaryngu (překrvení laterálně svědčí pro 

extraezofageální reflux), velikost zadních por-

cí tonzil ve vztahu k průsvitu dýchacích cest 

(ev. obsah tonzilárních krypt), nález na hrtanu 

(hybnost hlasivek, tvar a charakter zadní části 

– překrvení, edém a hlen svědčí pro EERCH). 

Pro hodnocení velikosti lymfatické tkáně no-

sohltanu je třeba vždy nález hodnotit v inspiriu 

nosem při povoleném velofaryngeálním uzá-

věru, což je někdy u nespolupracujících dětí 

obtížné, a proto je potřeba uvažovat zkreslení 

prostoru nosohltanu při uzavřeném měkkém 

patře. Pro hodnocení endoskopického nálezu 

na hrtanu lze u starších dětí použít Reflux fiding 

score dle Belafskyho (6).

Při vyšetřování uší preferujeme vyšetřo-

vání mikroskopem nebo zvětšovací optikou. 

Zásadní je pak funkční vyšetření zahrnující ob-

jektivní audiometrii – impedanční – tympa-

nometrii (stav tlaku nebo přítomnost tekutiny 

ve středouší) a vyšetření sluchu – otoakustické 

emise – OAE (zjišťují poškození sluchu větší 

než 30 dB). U starších dětí (od 4 let věku) lze 

provádět tónovou audiometrii. Nelze opome-

nout ani klasickou sluchovou zkoušku, která, 

je-li dobře provedena, podává jediný obraz 

klinického stavu sluchu v reakci na podněty 

u malých dětí do 4 let (7).

Pro prosté (neendoskopické) vyšetřování 

hltanu je vhodné vyšetření přímým světlem při 

stlačení nevyplazeného jazyka. Na tonzilách 

je třeba hodnotit jejich velikost (vztah k pat-

rovým obloukům a průsvitu istmus faucium) 

a charakter (zánětlivý obsah i po expresi), dále 

hodnotíme charakter zadní stěny mezofaryngu 

(přítomnost subslizničních lymfatických uzlí-

ků a charakter a barvu laterálních faryngálních 

pruhů). Zároveň hodnotíme vzhled jazyka a stav 

chrupu, kdy zvýšená mapovitost jazyka a zvý-

šená kazivost chrupu může svědčit pro EERCH.

Laboratorní vyšetření
U akutních nebo prolongovaných procesů 

provádíme vyšetření krve – v základu krevní ob-

raz s diferenciálním rozpočtem, spolu s hladinou 

sedimentace a rychlých zánětlivých parametrů 

(C reaktivní protein, prokalcitonin) k monitoraci 

celkové odpovědi organizmu na lokální zánět. Pro 

stanovení podrobnější diagnostiky je možno pro-

vést celou řadu dalších krevních testů – sérologii 

(podezření na syndrom infekční mononukleózy, 

u kašlů), imunologii (u alergií, u chronických pro-

cesů). U opakovaných streptokokových tonzilofa-

ryngitid doplňujeme vyšetření moči k vyloučení 

sdruženého onemocnění ledvin.

Zobrazovací metody
Prostý rtg není dle stávajících postupů do-

poručen k diagnostice onemocnění vedlejších 

dutin nosních (4). Jeho indikaci lze akceptovat 

u nejasných výsledků adekvátní léčby a u jed-

nostranné symptomatologie. Za patologický 

nález na rtg vedlejších nosních dutin lze pova-

žovat především nález empyému, nikoli prosté 

zastření. Cílený rtg u recidivujících a chronických 

středoušních zánětů má u dětí také spíše orien-

tační a forenzní význam.

CT (počítačová tomografie) je dominantní 

vyšetřovací metodou, která objasňuje anato-

mické poměry ve vedlejších dutinách nosních 

a v ostiomeatální jednotce. Je též nejpřehled-

nější metodou k vyšetření pneumatického sys-

tému středního ucha. CT vyšetření indikujeme 

u perakutních procesů s hrozícími komplikace-

mi (subperiostální absces očnice, mastoiditida). 

Dále je indikováno provedení CT u recidivujících 

a chronických procesů při selhání adekvátní kon-

zervativní léčby. V oblasti VDN se jedná o stavy 

s trvající symptomatologií rinosinusitidy, kdy 

jsou sanována endoskopicky dostupná infekční 

ložiska (konzervativně či chirurgicky), apliková-

na adekvátní léčba chronických neinfekčních 

zánětlivých procesů (extraezofageální reflux, 

alergie, imunodeficit). Další indikací k provedení 

CT je podezření na vrozenou vývojovou vadu 

či jiný patologický proces (tumor). CT vyšetření 

je výhodné absolvovat po přípravě týdenního 

užívání perorálních kortikosteroidů s antibio-

tiky, kdy jsou zobrazeny poměry v maximálně 

funkčně zklidněném terénu. U středoušních 

patologií a poruch sluchu provádíme CT (resp. 

HRCT – High Resolution CT – CT s vysokým roz-

lišením) skalních kostí především u chronických 

zánětlivých procesů s poruchou sluchu a nejas-

ným otomikroskopickým nálezem nebo jako 

předoperační vyšetření. Diagnostický význam 

má vždy podrobné otomikroskopické vyšetření 

nebo přímo explorativní tympanotomie (8).

Sonografie má dominantní význam ve vy-

šetřování patologií měkkých částí krku. V oblasti 

hlubokých žilních systémů doplňujeme i o du-

plexní dopplerovskou sonografii znázorňující 

cévní průtok k vyloučení trombózy komplikující 

některé zánětlivé afekce krku a pneumatického 

systému středouší u predisponovaných jedinců 

(trombofilní stavy).

Magnetická rezonance (MRI) je metoda 

první volby k diagnostice komplikací zánětů 

měkkých částí krku, tam, kde je sonografické 

vyšetření nedostačující. Lze provést též vyšetření 

MRAG (magnetická rezonanční angiografie) k vy-

loučení trombóz – viz výše. Kde není dostupné 

nebo není možné provedení vyšetření MRI, lze 

jej nahradit vyšetřením CT s kontrastem.

Konziliární vyšetření
Ke stanovení správné diagnózy někte-

rých (především recidivujících a chronických) 

zánětlivých procesů je potřeba multioborová 

spolupráce zahrnující vyšetření pediatrem, 
otorinolaryngologem, alergologem-imuno-
logem a pneumologem. Ideální je vždy vyšet-

ření odborníkem specializovaným na dětskou 

problematiku, a to i u specialistů hodnotících 

výsledky vyšetření zobrazovacími metodami.

Ostatní vyšetřovací metody

Vyšetření cílená na vyloučení závažných 

celkových onemocnění

Vyšetření hybnosti řasinek (vyloučení primár-

ní ciliární dyskineze) a vyšetření chloridů v potu 

(vyloučení cystické fibrózy) je indikováno u pacien-

tů s chronickou rinosinusitidou, anamnesticky trva-

jící od novorozeneckého nebo časně kojeneckého 

věku a nereagující adekvátně na odpovídající léč-

bu, u pacientů s nosní polypózou, ale i u pacientů 

s těžkou sekretorickou otitidou.
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Přehledové články

Vyšetření cílené na extraezofageální refl ux

U signifikantního endoskopického nálezu 

nasazujeme terapeutický test s inhibitory pro-

tonové pumpy (1 mg/kg/den) a po 4 (respektive 

8) týdnech hodnotíme klinický stav i endosko-

pický nález (9).

K dispozici je celá řada vyšetřovacích metod, 

které objektivizují a kvantifikují refluxní epizody. 

Jejich dostupnost je zatím poměrně obtížná a 

možná jen na specializovaných pracovištích.  

Histologické vyšetření
Má zásadní význam u expanzivních procesů, 

ale i u definitivní diagnostiky chronických zá-

nětlivých procesů (např. eozinofilní ezofagitida).

Další vzácně nebo experimentálně 
využívané vyšetřovací metody

Jejich použití má u malých dětí s ohledem 

na nutnost spolupráce nebo nedostatek srov-

návacích dat omezený význam.

Jedná se o vyšetření oxidu dusnatého 
ve vydechovaném vzduchu ke stanovení ak-
tivity zánětu v lymfatické tkáni nosohltanu 

(10) a objektivní vyšetření nosní průchodnosti 
rinomanometrií či akustickou rinometrií (11).

Závěr
Klíčovou úlohou v diagnostice respiračních 

infekcí u dětí je rozlišit banální komunitní pro-

blém, který lze přejít bez cílené léčby, od zá-

važných a chronických procesů vyžadujících 

cílenou a individuálně stanovenou léčbu. Využití 

dostupných vyšetření odpovídajícími specia-

listy, jejichž základem je především důsledná 

endoskopie dýchacích cest, a racionální indikace 

pomocných vyšetřovacích metod vede k úspěš-

né léčbě pacientů v adekvátním čase a při mi-

nimalizované zátěži jak pacientů, tak prostředků 

veřejného zdravotního pojištění.
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