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Etiologie 

 

• Bakterie 

 

• Viry - respirační viry, herpetické viry, virus spalniček 

 

• Houby - Pneumocystis jiroveci, Candida albicans, 

                    Aspergillus fumigatus, flavus 

 

• Paraziti - škrkavka dětská (askarióza) 

 



Rozhodování o pravděpodobné etiologii nemoci 

Etiologie Virová Bakteriální 

Lokalizace obtíží Postižení několika 
sliznic (faryngitida, 
konjunktivitida) 
nebo několik úseků 
dýchacích cest 

Obtíže v jednom 
místě 

Celkový stav Bez celkové alterace, 
při poklesu teploty 
čilý 

Apatie, 
nechutenství, 
vyčerpanost 

Leukocyty v krvi Normální, snížený Leukocytóza 

Diferenciál 
leukocytů 

Lymfozytóza, 
monocytóza 

Polymorfonukleáry, 
tyče 

CRP v séru Nízké hodnoty Zvýšeno, vysoké 



Souvislost etiologie s klinickou diagnózou 

Etiologie Virová Bakteriální 

Klinická diagnóza Rhinitida 
Difuzní faryngitida 
Laryngitida 
Tracheitida 
Akutní bronchitida 
Bronchiolotida 
 

Tonzilitida 
Epiglotitida 
Akutní exacerbace 
CHOPN 
Pneumonie 

Terapie Symptomatická Symptomatická + AB 



Diferenciální diagnostika 
epiglotitidy a laryngitidy 

Epiglotitis  Laryngitis 

Etiologie bakteriální, Hib virová 

Vznik náhle, z plného zdraví náhle v noci 

Kašel chybí suchý, štěkavý 

Horečka vysoká subfebrilie 

Polykání ztížené, vytékají sliny bez omezení 

Poloha sed, odmítá si lehnout bez omezení 

Hlas tichý, huhňavý chrapot až afonie 

Průběh perakutní 

Objektivní nález 



Faktory předurčující etiologii pneumonií 

Predispozice Nejčastější patogeny 

Věk < 1 měsíců E. coli, Str. agalactiae, S. aureus, 
Chl. Trachomatis 

1-12 měsíců RSV, viry chřipky, S. pneumoniae, 
H. influenzae 

Batolata - adolescenti Str. pneumoniae, 
H. influenzae (< 5 let), 
M. Pneumoniae (> 5 let), 
viry 

Mladší dospělí 
(18 - 45 let) 

Str. pneumoniae, M. pneumoniae, 
Chl. pneumoniae, viry 

Starší dospělí 
( > 45 let) 

Str. pneumoniae, M. pneumoniae, 
Legionella spp., anaerobní bakterie 

Senioři v zařízeních 
sociální péče 

Str. pneumoniae, G-tyčky, S. aureus, 
M. tubecrulosis, viry chřipky 



Situace 
- onemocnění 

Nejčastější patogeny 

Porucha vědomí, 
polykání, aspirace 

Anaerobní bakterie, orální 
streptokoky, S. aureus, 
K. pneumoniae + další enterobacterie 

Cystická fibróza Ps. eruginosa, S. aureus 

CHOPN H. influenzae, Str. pneumoniae, 
M. Catarrhalis 

Chřipka + jiná 
destrukce 
respiračního epitelu 

S. aureus, H. influenzae, 
S. Pneumoniae 

Těžké poruchy 
buněčné imunity 

Pneumocystóza, CMV, HSV, VZV, 
aspergilóza + mykózy jiné etiologie, 
TBC a atypická mykobakteria 

Alkoholismus Str. pneumoniae, anaerobní bakterie, 
Kl. pneumoniae a další G-tyčky, 
M. tuberculosis 



Pneumonie neobvyklé etiologie 

 

 

Situace Diferenciální rozvaha 

Návrat ze Středomoří, kontakt s 
domácími zvířaty 

Q horečka, brucelóza 

Návrat z USA, 
expozice půdě a prachu 

Americké endemické mykózy, 
hantavirový plicní syndrom 

Návrat z JV Asie SARS, ptačí chřipka, melioidóza 

Subakutně probíhající 
pneumonie 

TBC, nokardióza, Rhodococcus 
egui 

Bioteroristický útok 
Inhalační antrax, 
plicní mor 



Chřipka 

• virové, vysoce nakažlivé onemocnění 

• influenza viry A,B,C 

• obal obsahuje 2 antigeny-hemaglutinin (H 1-18), 
neuraminidázu (N 1-11), H1N1, H3N2 

• ID: 18 - 24 hodin, infekční dávka malá, snadné šíření viru 

• z plného zdraví, suchý kašel, nebývá rýma 

• virová pneumonie, hemoragická tracheitis, bakteriální 
superinfekce 

 

Drift - malá změna povrchových antigenů - každoroční epidemie 

Shift - velká změna povrchových antigenů, 
            nový subtyp viru-pandemie 

 



Diagnostika: 
• vyšetření do 3 dnů od začátku onemocnění 
• stěr z nosohltanu, respirační sekrety - PCR 
• krev-sérologie 
 
Prevence: 
vakcinace říjen, listopad, séroprotekce za 2 - 3 týdny 
Dočasná imunita trvá jeden rok. 
 
Terapie:  
• symptomatická 
• antivirotika – do 48hodin, mírní příznaky o 1 – 3dny 
 
Chřipka A – amantadin (Viregyt-K tbl.), rimantadin 
 
Chřipka A,B – oseltamivir (Tamiflu tob, susp.), 
                          zanamivir (Relenza prášek k inhalaci) 



 
Pertusse 

 
 

 

• černý kašel je pouze lidské, vysoce nakažlivé onemocnění 

     s charakteristickými příznaky a značnou zhoubností  

     pro kojence a batolata 

   

• Bordetella pertussis - aerobní gramnegativní neinvazivní 
bakterie 

 

• Patogeneze: adheziny a toxiny – pertussový toxin 

• Index nakažlivosti: 50 – 100 % 

• Inkubace: 7 – 21 dní, rychle hyne ve vnějším prostředí 

• Vylučování mikroba trvá týdny až měsíce 

 
 



Klinika 

1. Katarální (1 – 2 týdny): únava, rýma, subfebrilie, suchý      
dráždivý kašel 

2. Paroxysmální (4 – 8 týdnů): typické záchvaty kašle, hypoxie, 
cyanóza, děti zvrací, kojenci absence kašlacího refluxu, 
apnoe 

3. Rekonvalescence (týdny až měsíce): ústup potíží,  

       opakování kašle při respiračním infektu  

 



Pertuse u dospělých či očkovaných 
• déle než 10 dní dráždivý, suchý kašel 

• nebývá horečka 

 

Postinfekční imunita - není trvalá, protilátky klesají 

Imunita po očkování -  protilátky klesají po pěti letech, 
                                          trvání protekce cca 12 let 

 

„Kdo jednou záchvat černého kašle viděl a slyšel, tomu 

 tato nemoc tak utkví v paměti, že ji podruhé ihned pozná“ 

Eiselt 1879 





Pertuse, EPIDAT, SZÚ 



PERTUSE, ČR, 2015, 
počet případů a nemocnost 

na 100 000 obyvatel podle věku 



Pertusse a novorozenci 
Mateřské protilátky: maximálně 4 - 8 týdnů od narození 

 

Očkování: od 9. týdne od narození hexavakcínou 

Přeočkování: 10. – 11. rok věku 

 

Rodinná strategie „cocoon strategy“: 

• rodiče, prarodiče, sourozenci, osoby v kontaktu s novorozenci, 

• osoby plánující založení rodiny, gravidita ve třetím trimestru 



PERTUSE, ČR, 2015, děti do 1 roku, 
dovršený věk v měsících v době 

onemocnění, počet případů 



Diagnostika 

• Kašel trvající ↑14 dní 

• Leukocytóza s lymfocytózou, mírná elevace CRP 

 

• Kultivace + PCR výtěr z nosohltanu 

 

• Sérologie 
- párová séra, 2 - 3 týdenní odstup 

     - signifikantní je čtyřnásobný vzestup specifických protilátek    

       nebo sérokonverze  

 
Stanovení diagnózy z jednoho vzorku je chybné! 



Terapie 
 • makrolidy (clarithromycin, azitromycin) 

• tetracykliny 

• co-trimoxazol 

• chloramfenikol 

! Délka podávání – 14 dní, riziko relapsu ! 

 

• codein, sedativa 

 

• antitusika a antihistaminika nejsou účinná 

 

Paroxysmální stadium: 

• kortikoidy  

• antibiotika neúčinná, toxiny již fixovány v dýchacích cestách, 
ale jsou indikována, aby se zabránilo dalšímu šíření infekce 



Legionelová pneumonie 

    Legionella pneumophila, G-tyčky, ID: 1 – 28 dnů 

 

• Komunitní – 5 %, nozokomiální infekce - 30 % 

 

• Horečky, myalgie, cefalea, bolesti na hrudi, neproduktivní 
kašel, gastrointestinální příznaky, encefalopathie 

     pleurální výpotek, ARDS, multiorgánové selhávání,   

     mnohočetné abscesy  

 

• Letalita 30 – 50 % 



Diagnostika: 

• sekret z dýchacích cest - kultivace, PCR 

• moč - antigen 

• krev - ELISA, pozdní nástup protilátek (3 - 4 týden) 

 

 

Terapie: 

makrolidy, chinolony, parenterálně, minimálně 14 dní 



Pneumocystová pneumonie 
    Pneumocystis jiroveci 

• mykotický mikroorganismus 

 

• primární asymptomatická infekce, reaktivace při poklesu 
imunity 

 

• těžký imunodefekt - AIDS, transplantace orgánů, onkologie, 
novorozenci s nízkou porodní váhou 

 

• neproduktivní kašel, narůstající dušnost, subfebrilie - febrilie 

 

• Diagnostika: sputum, BAL, PCR, laktátdehydrogenáza 

 

• Terapie: megadávky co-trimoxazolu 120 mg/kg, kortikoidy 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzveqf9OHPAhUKsxQKHfrYALEQjRwIBw&url=http://www.wikiwand.com/cs/Z%C3%A1pal_plic&psig=AFQjCNGj7J-WxnD-FS-wj_oD533OpU9CDQ&ust=1476796004516921


 
Mykoplasmové infekce 

     Mycoplasma pneumoniae 

• nejčastější příčinou pneumonií u starších dětí a do 30ti let 

• kapénkový přenos, ID: 21 dnů  

      

Klinika:  

• tracheobronchitida, faryngitida, sekrece z nosu,  

     krční lymfadenitida 

• pneumonie - horečky, cefalea, suchý dráždivý kašel,   

     poslechový nález nevýznamný 

     rtg: intersticiální infiltráty, výpotek 

     makulopapulózní exantém, bulózní myringitida 



 

Průběh: 
• bez celkové alterace stavu 
• u polymorbidních velmi těžký 

 
Diagnostika: 
• sérologie  ELISA– IgA, IgG 
• PCR - sputum, BAL, výtěr z nosohltanu 
• kultivace rutinně ne 
• mírná elevace CRP, FW, mírná leukocytóza 

 
Terapie: 
• doxycyklin 200 mg/den 14 - 21 dní 
• makrolidy 7 – 10 dní 
• spontánní úzdrava i bez antibiotické terapie 



Chlamydiové infekce 

     Chlamydophila pneumoniae 

• druhou nejčastější příčinou komunitní pneumonie 
u školních dětí a mladých dospělých 

• 80 % populace se setká s touto infekcí, ID: 14 – 14 dní 
 

Průběh: 
• asymptomatický 
• akutní horečnaté onemocnění s faryngitidou, bronchitidou 
• pneumonie 
 
Kašel přetrvává dlouhodobě s malou expektorací, chrapot 
Poslechový nález minimální, rtg intersticiální pneumonie 
 
Imunita není spolehlivá, reinfekce 



Diagnostika - velmi problematická 
Sérologie: 

• přínosná pouze u primoinfekcí novorozenců a malých dětí 

• interpretace obtížná v odlišení akutní infekce, rekurence, 
reinfekce a perzistence 

• zkřížené reakce s jinými chlamydiemi 

• prevalence protilátek u populace je vysoká 

Rozhoduje klinický stav, sérologii neindikuji! 

 

PCR: BAL, respirační sekrety 

 

Terapie: 

• doxycyklin 200 mg/den 14 - 21 dní 

• makrolidy 7 – 10 dní 

• chinolony 3. - 4. generace 



Diagnostika 

 

 

Diagnóza (suspekce) 
+ agens 

Vyšetřovaný materiál Metoda 

Str. pneumoniae 

sputum 
 
krev 
 
moč 

mikroskopie, kultivace 
 
hemokultivace 
 
antigen 

Staphylococcus aureus 
sputum 
krev 

mikroskopie, kultivace 
 
hemokultivace 

Legionelová pneumonie 

moč 
 
BAL, aspiráty 
 
sražená krev 

antigen 
 
kultivace na speciální 
půdě, PCR 
 
sérologie (vzestup 
protilátek od 3. - 4. týdne) 



Diagnóza 
(suspekce) 

+ agens 
Vyšetřovaný materiál Metoda 

Pneumocystová 
pneumoniae 

BAL, aspiráty, indukované 
sputum 

mikroskopie, imunofluorescence, 
PCR 

mykózy sputum, BAL, aspiráty 

mikroskopie, kultivace, PCR, 
imunofluorescence,  
galaktomanan (aspergilóza) 
panfungální antigen = glukan 

viry 
sražená krev 
 
stěry, aspiráty 

sérologie 
 
PCR 

M. pneumoniae 
sputum, BAL, aspiráty 
 
sražená krev 

PCR, kultivace ne 
 
sérologie – čtyřnásobný vzestup 
protilátek po 2-3 týdnech 

Ch. pneumoniae 
sputum, BAL, aspiráty 
 
sražená krev 

PCR, kultivace ne 
 
nevýtěžné 



Interpretace sérologických vyšetření 

Sérologie - vyšetření lidského séra na přítomnost protilátek  

Využití: pokud není možný přímý průkaz agens kultivací 

 

Sérologické metody - rozmanité způsoby detekce reakcí mezi 
antigenem a protilátkou – imunitní reakce 

 



Co nabízí sérologie? 

 průkaz antigenu/toxinu  -  VHB, rotaviry, adenoviry, influenza, 
Str. pneumoniae, Aspergillus,  Cryptococcus neoformans, 
Legionella pn., Cl. difficile/Cl. difficile 

 

 průkaz protilátek - IgG, IgM, IgA, IgE, IgD 

 

 detekujeme přítomnost agens ve vzorku, nikoliv odpověď organismu 
na něj (mrtvé agens, kolonizace…) 

 

 detekujeme odpověď organismu na infekční agens, které však 
nemusí být recentně v organismu přítomno! 

 

 epidemiologické faktory - postvakcinační titry, sérostatus u rizikových 
pacientů, sérotypizace 



Interpretace - verifikace akutní infekce 
pomocí protilátkové odpovědi 

Jednorázový odběr u infekcí typu „hit and run“: 

 pozitivita akutních markerů (IgM, IgA, IgE) 

 signifikantní titr celkových protilátek  

 

Párová séra: 2 odběry s odstupem 1 – 3 týdnů 

 čtyřnásobný vzestup protilátek (pertusse) 

 zachycení sérokonverze 



 
Interpretace chronických/perzistujících 

infekcí (chlamydiové, mykoplasmové) 
 

 vyšetřujeme kompletní sérologii včetně avidity 
 

 doplňujeme dalšími diagnostickými metodami (přímé průkazy) 
 
 odběry konfirmujeme (WB, referenční laboratoře) 
 
Častější výskyt falešně pozitivních nálezů (nespecifická tvorba, 
zkřížené reakce, kontaminace, laboratorní chyba) 
 
Častější výskyt falešně negativních nálezů (lokalizované infekce, 
diagnostické okno, novorozenci, imunodeficity…)  
 



Závěr pro praxi 

Pozitivita protilátek nedělá automaticky diagnózu! 

 

Negativita protilátek s jistotou nevylučuje nákazu! 

 

Interpretace sérologického nálezu zejména u chronicky 
probíhajících infekcí vyžaduje zkušenost. 

 

Za „interpretačně rizikové“ lze obecně označit:  

pacienty s autoimunitními chorobami, pozitivitou RF, 
onkologickým onemocněním, metabolickým rozvratem, 
gravidní, novorozence… 

 



Kašel je hlídačem plic 

Netřeba ho tlumit, když pomáhá 

 

Třeba ho však tlumit nebo úplně odstranit, když nepomáhá či škodí 

 

Třeba ho podporovat, když je slabý 


