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Úvod 

Pro svoji absolventskou práci jsem si vybrala téma akutní epiglotitida – neboli 

zánět hrtanové příklopky – v přednemocniční péči. Dlouho jsem nad tématem práce 

přemýšlela, až mě nakonec zaujala praxe na otorinolaryngologickém oddělení, kde 

jsem se s epiglotitidou poprvé setkala.  

Jedním z velice vážných a život ohrožujících stavů z hlediska počtu dětí, které 

každý rok na toto onemocnění zemřou, je právě zánět hrtanové příklopky – 

epiglotitida. Epiglotitida postihuje nejen dětskou populaci, ale vyskytuje se 

i u dospělých – a to v kterémkoliv věku. Nebývá to příliš časté onemocnění, proto musí 

být v řadách zdravotnických záchranářů povědomí o této nemoci, nejlépe v porovnání 

s akutním zánětem hrtanu (laryngitis subglotika).  

Ve své práci popisuji anatomii dýchacích cest a seznamuji čtenáře 

s onemocněním dýchacího systému. Především uvádím rozdíly mezi epiglotitidou 

a laryngitidou – s jejími příznaky, diagnostikou a léčbou.  

Hlavním cílem práce je poskytnout přehled o příznacích, diagnostice a léčbě 

tohoto život ohrožujícího stavu, abychom uměli především v praxi bezpečně a včas 

epiglotitidu diagnostikovat a předejít tak případnému úmrtí pacienta. 

V absolventské práci čerpám nejen z odborné literatury, ale především z vlastní 

praxe na ORL oddělení v Oblastní nemocnici Náchod a praxe na zdravotnické 

záchranné službě.  
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1 Cíle práce 

1.1 Hlavní cíl 

Cílem AP je především: 

 seznámit s onemocněním dýchacích cest a popsat typické příznaky 

onemocnění, aby bylo možné bezpečně epiglotitidu diagnostikovat  

1.2 Dílčí cíle 

 rozlišit epiglotitidu a laryngitidu  

 popsat přednemocniční péči  
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2 Teoretická část 

2.1 Dýchací systém 

Dýchání je základem všech fyziologických dějů v organismu. Je to nepřetržitý 

a životně důležitý proces, kterému je nutné dávat bezpochyby velikou pozornost.  

Ventilace zajišťuje výměnu plynů mezi atmosférou a krví. Podmínkou látkové 

výměny v organismu je neustálý přívod kyslíku. Při všech chemických pochodech ve 

tkáních vzniká oxid uhličitý a voda, jež je nutno z organismu odstraňovat. Výměna 

a přenos kyslíku a oxidu uhličitého v těle jsou uskutečňovány krví. Ústřední roli v řízení 

dýchání má dýchací centrum uložené v prodloužené míše [DYLEVSKÝ, 2007, s. 95, 105]. 

2.2 Anatomie dýchacího systému  

Dýchací cesty mají tyto části: zevní nos, nosní dutinu, nosohltan, hrtan, 

průdušnici, průdušky a plíce. Vlastními dýchacími odstavci plic jsou tzv. respirační 

bronchy a alveoly. [DYLEVSKÝ, 2007, s. 96]. 

Nos (nasus) je trojboký útvar tvořící střední partii obličeje. Povrch nosu je 

pokrytý kůží s početnými mazovými žlázami.  

Nosní dutina (cavitas nasi) je na zevní nos navazující prostor, který je po 

stranách ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti. Vzadu pokračuje nosní dutina 

dvěma otvory, choanami do nosohltanu. Nosní dutina je patrem oddělena od ústní 

dutiny. [DYLEVSKÝ, 2007, s. 97]. 

Nosohltan (nasopharynx) je horní nálevkovitý úsek hltanu, do kterého 

choanami proudí vzduch z nosní dutiny. Hranicí mezi nosohltanem a ústní částí hltanu 

je měkké patro a čípek. Při polykání se zvedá svalovina měkkého patra a odděluje ústní 

dutinu od nosní dutiny. Na bočních stranách hltanu ústí do nosohltanu tzv. Eustachovy 

trubice spojující střední ucho s nosohltanem. V blízkosti ústí obou trubic jsou nakupeny 

lymfatické uzlíky, nazývané nosohltanové mandle (tonsilae pharyngeae). [DYLEVSKÝ, 

2007, s. 98]. 
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Hrtan (larynx) má již typický trubicovitý, mírně nálevkovitý tvar s horním ústím 

otevřeným do dolní části hltanu a s dolním úsekem přecházejícím plynule do 

průdušnice. Hrtan leží na přední straně krku před jícnem. Kostra hrtanu je tvořena 

hrtanovými chrupavkami. Největší z nich je štítná chrupavka, která tvoří nápadnou 

vyvýšeninu na přední ploše krku. Pod štítnou chrupavkou je hmatná prstenčitá 

chrupavka, ke které jsou na zadním obvodu připojeny trojboké hlasivkové chrupavky. 

Od hlasivkových chrupavek jdou k zadní ploše štítné chrupavky dva hlasové vazy. 

Dutina hrtanu je od hltanu (pharynxu) oddělena hrtanovou příklopkou (epiglottis), jejíž 

podklad tvoří opět elastická chrupavka listového tvaru [DYLEVSKÝ, 2007, s. 98-99]. 

Epiglottis (příklopka hrtanová) se nachází v odstupu laryngu od pharyngu. Hlavní 

funkce epiglottis je při polykání, kdy se přikládá na vstup laryngu a tím jej uzavírá 

a zabraňuje vdechnutí potravy, nebo tekutin. 

 

 

Obrázek 1 Horní cesty dýchací [Zdroj: http://ppp.zshk.cz/vyuka/epiglotitida.aspx] 
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Obrázek 2 Hrtanové chrupavky zezadu [Zdroj: http://ppp.zshk.cz/vyuka/epiglotitida.aspx] 

 

 

 

Obrázek 3 Hrtanové chrupavky v bočním pohledu [Zdroj: http://ppp.zshk.cz/vyuka/epiglotitida.aspx] 
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Obrázek 4 Endoskopický pohled na hrtan - epiglotis [Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrtan, 44] 

 

Chrupavky hrtanu jsou spojeny drobnými klouby, které umožňují jejich 

vzájemný pohyb. Pohyb chrupavek je prováděn třemi skupinami krátkých hrtanových 

svalů. Pohyb umožňuje měnit výšku zvuku, vznikajícího chvěním okrajů řas proudem 

pomalu vydechovaného vzduchu [DYLEVSKÝ, 2007, s. 99]. 

Průdušnice (trachea) navazuje na prstencovou chrupavku hrtanu a svým 

průběhem před jícnem přibližně sleduje zakřivení páteře. Trachea vstupuje do 

hrudníku, kde se větví na pravou a levou průdušku, které vstupují do plic. [DYLEVSKÝ, 

2007, s. 100]. 

Pravá průduška (bronchus dexter) probíhá téměř v přímém pokračování 

průdušnice. Je poměrně krátká. Proto vdechované předměty (zvratky) snáze zapadají 

do pravé průdušky.  

Levá průduška (bronchus sinister) odstupuje pod ostřejším úhlem a je také 

delší. Po vstupu průdušek do plic se bronchy mnohonásobně větví do 

tzv. bronchiálního stromu. Bronchy s průměrem průsvitu pod jeden milimetr se 

nazývají bronchioly. Průdušnice a průdušky jsou konečnými odstavci dýchací trubice 

[DYLEVSKÝ, 2007, s. 100].  

Plíce (pulmo, pulmones) jsou orgány jehlancovitého tvaru, vyplňující převážnou 

část prostoru hrudní dutiny. Vrcholky plic, které přesahují horní okraje klíčních kostí, 

nazýváme plicní hroty. Lehce prohloubené plochy, kterými plíce naléhají na bránici, 

tvoří báze plic. Bronchy, cévy a nervy vstupují do plic v tzv. plicních stopách – v plicních 

hilech. Pravá plíce je hlubokými zářezy rozdělena na tři laloky a levá plíce na dva laloky. 

[DYLEVSKÝ, 2007, s. 101]. 
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Povrch plic pokrývá poplicnice (pleura), přecházející v nástěnnou pohrudnici. 

Mezi poplicnicí a pohrudnicí jsou vzduchotěsné pohrudniční dutiny (cavitas pleurales). 

Hlavním inspiračním svalem je bránice [DYLEVSKÝ, 2009, s. 353]. 

Z anatomického dělení dýchacího ústrojí rozeznáváme akutní infekce horních 

a dolních cest dýchacích. Horní cesty dýchací tvoří nosní dutina a hltan. Dolní cesty 

tvoří hrtan, průdušnice a průdušky [DOSTÁL, 2004]. 

2.2.1 Funkce dýchacího systému  

Z funkčního hlediska je dýchání složeno ze tří na sebe navazujících dějů: zevního 

dýchání, rozvodu dýchacích plynů a vnitřního dýchání.  

 

1. Zevní dýchání (ventilace) je první fází dýchacího cyklu, ve kterém dochází 

k výměně plynů mezi atmosférou a krví. K této výměně dochází výhradně v plicích. 

Ventilace je umožněna dýchacími pohyby hrudníku, při kterých dochází k nasátí 

vzduchu – nadechnutí (inspiraci) a k vypuzení vzduchu – vydechnutí (expiraci). 

2. Rozvod (transport) dýchacích plynů (O2, CO2) mezi povrchem plic a buňkami tkání 

obstarává krev. Do tkání je přiváděn především kyslík a z tkání je odváděn oxid 

uhličitý a voda. Oxid uhličitý difunduje v plicích do vydechovaného vzduchu.  

3. Vnitřní (tkáňové) dýchání zajišťuje výměnu plynů mezi krví a tkáňovými buňkami 

[DYLEVSKÝ, 2007, s. 95]. 

 

Stavební úprava dutiny nosní a její vnitřní členění dovolují plnit mnohostranné 

funkce:  

 

1. Vdechovaný vzduch na silně prokrvené sliznici předehřát na tělesnou teplotu.  

2. Vzduch je očištěn od mechanických nečistot.  

3. Voda obsažená v hlenu se na prohřáté sliznici odpařuje a zvlhčuje příliš suchý 

vzduch.  
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4. Pachové látky se na povrchu sliznice rozpouštějí a dráždí buňky čichového pole.  

5. Lymfatická tkáň v podslizničním vazivu je obrannou bariérou proti vniknutí 

infikovaného vzduchu do organismu [DYLEVSKÝ, 2007, s. 97]. 

2.2.2 Fyziologie dýchacího systému  

Vdech (inspirium) je aktivní děj. Zajišťují jej dýchací svaly (bránice) a podtlak 

v dutině pohrudnice. Vdechovaný vzduch se skládá z: 21 % kyslíku, 79 % dusíku 

a z 0,04 % oxidu uhličitého. 

Výdech (expirium) je pasivní děj, při kterém se uplatňuje pružnost plic, pružnost 

hrudní stěny a její hmotnost. Vydechovaný vzduch se skládá z: 15 % kyslíku, 79 % 

dusíku a z 5 –6 % oxidu uhličitého.  

Kyslík je přenášen hemoglobinem, kde se volně váže na železo obsažené 

v červeném krevním barvivu. Ve 100 ml krve se může vázat asi 20 ml kyslíku. 

Oxid uhličitý je volně rozpuštěn v krevní plazmě (5 %), váže se také na 

hemoglobin (10 %) a na krevní plazmu (85 %). 

Převod plynů, tj. O2 a CO2, z vdechovaného vzduchu do krve a naopak, se 

uskutečňuje v prokrvených plicních sklípcích difuzí.  

Dechový objem je asi 500 ml. (Při námaze až 1 – 2 litry.) 

Vitální kapacita plic je množství vzduchu, které můžeme vydechnout po 

největším nádechu. Má vztah k tělesnému povrchu. U muže je asi 4 200 ml, u ženy 

3 200 ml.  

Dýchací centrum je uloženo v prodloužené míše. Řídí dýchání na základě 

složení krve (pH) protékající centrem, informací z různých receptorů v dýchacích 

svalech, plicích a ve stěně cév [DYLEVSKÝ, 2007, s. 101, 103, 104]. 

2.2.3 Stavba dýchacích cest  

Dýchací trubice se skládá ze zevního nosu, nosní dutiny, nosohltanu, hrtanu, 

průdušnice, průdušek a plic. Vlastními dýchacími odstavci plic jsou tzv. respirační 

bronchy a alveoly. Stěna trubic i dutin dýchacího systému se skládá ze sliznice, 
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podslizničního vaziva a z chrupavčitého (u dutin kostěného) skeletu, vaziva a z hladké 

svaloviny.  

 

6. Sliznice (mukosa) je pokryta cylindrickým řasinkovým epitelem, typickým pro 

dýchací cesty. Funkčně jde o epitel, jehož kmitající řasinky umožňují posun hlenu, 

na který se nalepují mikroorganismy a nečistoty z vydechovaného vzduchu. 

7. Podslizniční vazivo je hojné zvláště v hrtanu, kde jeho prosáknutí při zánětu 

vyvolává zúžení dýchací trubice až její uzávěr. Ve vazivu celé dýchací trubice jsou 

rozptýleny drobné uzlíky složené z lymfatických buněk, které tvoří ochrannou 

bariéru proti infekci.  

8. Chrupavčitý nebo kostěný skelet trubic a dutin zabraňuje zúžení dýchacích cest.  

9. Hrtan tvoří chrupavčitá kostra. Hrtan je trubice, kterou proudí vdechovaný vzduch 

do plic a vydechovaný vzduch rozkmitává hlasivky (hlas, řeč) [DYLEVSKÝ, 2007, 

s. 96]. 

2.3 Onemocnění dýchacího systému  

Infekce dýchacího ústrojí vždy znamenaly a nadále i budou znamenat veliký 

problém jak medicínský, tak i sociálně – ekonomický, protože jsou jedním 

z nejzávažnějších příčin nemocnosti lidí. Postihují všechny věkové kategorie a vyskytují 

se od banálních forem, tak až po onemocnění s fatálními následky. Ve vztahu 

k anatomickému dělení dýchacího ústrojí, rozeznáváme akutní infekce horních 

a dolních cest dýchacích. 

V etiologii většiny akutních respiračních infekcí převažují viry, paramyxoviry, 

ortomyxoviry, pikornaviry, koronaviry, adenoviry a herpesviry. Z bakteriálních původců 

zejména Streptococcus pyogenes, zejména skupina A, Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, chlamidie a zřídka stafylokoky, 

gramnegativní bakterie, Moraxella catarrhalis, anaeroby apod. Primárně virové záněty 
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dýchacích cest mohou být posléze příčinou komplikací, např. bakteriální pneumonie 

[DOSTÁL, 2004; LOBOVSKÁ, 2002].  

2.3.1 Hemofilové nákazy  

Hemofily způsobují systémová onemocnění u dětí a protrahované infekce 

dýchacích cest u dospělých. Častěji se vyskytují v zimních měsících jako kapénková 

nákaza, která často komplikuje virové respirační infekce. Průběh není vždy příznivý. 

Záleží na věku pacienta, lokalizaci zánětu a včasné účinné léčbě [DOSTÁL, 2004; 

LOBOVSKÁ, 2002].  

2.3.2 Epidemiologie 

Jak již bylo řečeno, hemofilové nákazy jsou kapénkové infekce, které mohou 

komplikovat průběh virových respiračních onemocnění a vyskytují se nejčastěji 

v zimních měsících. Po kolonizaci horních cest dýchacích se šíří buď do plic nebo krevní 

cestou a postihují jiné orgány. Výzkum potvrzuje, že novorozenci a kojenci do 3 měsíců 

věku onemocní jen zcela výjimečně, díky tomu, že jsou zřejmě chráněni pasivně 

přenesenými protilátkami od matky. Dále se uvádí, že do konce prvního roku života, 

prodělá minimálně jednu hemofilovou nákazu téměř 50% dětí, a do konce třetího roku 

skoro všechny děti. Již po pátém roce života jsou tyto nákazy vzácné [BARTOŠOVÁ, 

2003]. 

2.3.3 Horní cesty dýchací  

Infekcí horních cest dýchacích rozumíme syndrom infekční rýmy, akutní 

rinofaryngitidu, akutní tonzilofaryngitidu, akutní sinusitidu, akutní laryngitidu a akutní 

epiglotitidu. Akutní respirační infekce mají v našich podmínkách obvykle sezónní výskyt 

s dominantním způsobem šíření a to vzdušnou cestou kapénkami a s rozvojem 

epidemií různého stupně závažnosti, nebo i jako součást pandemie v případě chřipky 

[DOSTÁL, 2004].  
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2.3.4 Dolní cesty dýchací  

Mezi akutní infekce dolních cest dýchacích řadíme akutní tracheitidu, akutní 

bronchitidu, akutní bronchiolitidu a pneumonie.  

Bakteriální infekce dolních dýchacích cest jsou získávány vzdušnou cestou, 

aspirací, hematogenně nebo rozšířením z horních dýchacích cest [LOBOVSKÁ, 2002; 

DOSTÁL, 2004]. 

Většina bakteriálních pneumonii vzniká aspirací vlastního orofaryngeálního 

sekretu, který obsahuje směs aerobních a anaerobních mikroorganismů. Oslabením 

hostitele chřipkou nebo jinou infekcí horních cest dýchacích vzniká nejčastěji 

pneumokoková pneumonie. Pneumokokové nákazy postihují nejvíce dýchací cesty, 

způsobují sinusitidy, mesotitidy, hnisavé sekundární meningitidy a sepse [LOBOVSKÁ, 

2002; DOSTÁL, 2004]. 

2.4 Akutní epiglotitida – epiglottitis acuta 

 

Obrázek 5 Epiglotitida [Zdroj: http://chandrajayasuriya.com/?q=node/135] 
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Obrázek 6 Akutní epiglotitida  

[Zdroj: http://img.medscape.com/fullsize/migrated/563/631/jabfm563631.fig.gif] 

2.4.1 Příčina onemocnění 

Akutní epiglotitida neboli zánět hrtanové příklopky je bakteriální, velice 

závažné, život ohrožující onemocnění, které je téměř vždy způsobeno H. influenzae, 

typu b a Streptococcus haemolyticus, který způsobuje zánět epiglotis. Nejčastěji se 

vyskytuje u dětí mezi 2 – 5 lety, nejvíce v zimním období, ale může se nečekaně 

vyskytnout i u dospělého v kterémkoliv věku. Onemocnění se lokalizuje na pojivo 

vchodu do hrtanu, ale svůj vliv může vzácně sehrát i poranění sliznice stravou. 

[DOSTÁL, 2004; POKORNÝ, 2010; STAŇKOVÁ, MAREŠOVÁ, VANIŠTA, 2008; HAHN, 

2007].  

2.4.2 Projevy onemocnění  

Nemoc se ve většině případů vyvíjí pozvolna, jako každé jiné onemocnění 

horních cest dýchacích, pomalu během dne. Postupně však dochází ke zhoršení stavu 

a klinický obraz bývá velmi vážný. U nemocného může nastat horečka až 39° C, je 

schvácený. Nemocný trpí výraznou bolestí při polykání, má pocit „knedlíku v krku“, 

později má pocit, že „přes knedlík ani nepolkne“ a ztrácí sílu. Mívá otevřenou pusu 

a lehce vyplazený jazyk, odmítá pít, někdy mu nejdou spolknout ani vlastní sliny. Pro 

bolest v krku je kašel jen povrchní a opatrný. Hlas není afonický, spíše jen tichý 

a huhňavý. Při inspiriu a expiriu slyšíme bublavý zvuk, žádný výrazný stridor. Je 

přítomna tachykardie a tachypnoe. Pleť začíná být našedlá, což bývá známkou 
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výrazného dušení [DOSTÁL, 2004; POKORNÝ, 2010; STAŇKOVÁ, MAREŠOVÁ, VANIŠTA, 

2008; HAHN, 2007; www.lekari-online.cz, 42]. 

2.4.3 Průběh nemoci  

Dítě zaujímá úlevovou polohu vsedě, protože vleže se výrazně prohlubuje 

dyspnoe, která nastupuje velmi rychle. Při podezření na epiglotitidu necháme dítě 

sedět, vyšetříme dutinu ústní, kde je vidět prakticky normální nález nebo jen lehké 

zarudnutí. Bez možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest se vyšetření hrdla však 

nedoporučuje. Při laryngoskopii lze nalézt výrazně zduřelou a intenzivně červenou 

epiglotis. Mnohdy není vyšetření laryngoskopií nutné, stačí stlačit kořen jazyka a je 

vidět zarudlou a i několikrát zvětšenou epiglotis (zejména u dětí). [DOSTÁL, 2004; 

POKORNÝ, 2010; STAŇKOVÁ, MAREŠOVÁ, VANIŠTA, 2008; HAHN, 2007; www.lekari-

online.cz, 42].  

2.4.4 Léčba nemoci 

Pacienta je nezbytné hospitalizovat, převoz musí být v doprovodu lékaře. 

Podávají se nitrožilně antibiotika (Ampicillin; amoxicilin Augmentin, Amoclen, 

Amoksiklav) a kortikoidy, na něž však chybí výrazná odpověď, kterou brzy vidíme 

u subglotické laryngitidy, (proto je použití kortikoidů podle některých autorů sporné). 

Někdy je však podle stavu pacienta nutná i endotracheální intubace. V laboratorním 

nálezu bývá zrychlená sedimentace erytrocytů, leukocytóza a kultivační pozitivita 

H. influenzae b. V léčbě je nejdůležitější zajistit zprůchodnění dýchacích cest intubací 

a nitrožilní aplikace cefalosporinů II. nebo III. generace, eventuelně aminopenicilinů 

s inhibitory betalaktamáz. Alternativním lékem je chloramfenikol. Je nezbytné zajistit 

hydrataci a udržení minerálové rovnováhy. Tento stav vyžaduje okamžitou hospitalizaci 

na JIP. Obvykle během několika dnů dochází ke zlepšení díky intenzivní intravenózní 

antibiotické léčbě. Takže i v případech, kdy je nutná endotracheální intubace (nejlépe 

bez relaxancií), je možno pacienta během několika dnů extubovat. Možnou komplikací 

se však může vytvořit ohraničení zánětu se vznikem abscesu epiglotis. Prevencí 

epiglotitis je vakcinace proti H. influenzae b. [DOSTÁL, 2004; POKORNÝ, 2010; 
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STAŇKOVÁ, MAREŠOVÁ, VANIŠTA, 2008; HAHN, 2007; BYDŽOVSKÝ, 2008; www.lekari-

online.cz, 42].  

2.5 Akutní laryngitida – laryngitis subglottica 

2.5.1 Příčina onemocnění  

Akutní laryngitida je zánětlivé onemocnění hrtanu, hlasivek či oblasti pod 

hlasivkami. Prostá akutní laryngitida (zánět hlasivek) bývá častá i kdykoliv v dospělosti.  

Při subglotické laryngitidě je maximum zánětlivých změn především v měkkém 

pojivu pod hlasivkami - tzv. Subglotickém prostoru. Subglotická laryngitida je typickým 

onemocněním dětského předškolního věku. Nejspíš je to dáno anatomickými poměry 

v hrtanu, který má ještě menší průsvit a řídké pojivo pod hlasivkami dětí je velmi 

náchylné k tvorbě otoků. Většinou tedy jde o virové onemocnění, vyskytující se nejvíce 

u dětí mezi 1. až 5. rokem. U této nemoci bývá sezónní výskyt – více na jaře a na 

podzim. Je to relativně vzácná nemoc a bývá nejčastěji vyvolávána viry parainfluenzy 

(typ 1, 2 a 3, adenoviry, myxoviry, RSviry, viry influenzy) . Laryngitida často nasedá na 

akutní virové či bakteriální onemocnění nosu, nosohltanu nebo krčních mandlí. 

U subglotické či prosté laryngitidy, může kdykoliv dojít k bakteriální superinfekci 

i z původně virového zánětu [DOSTÁL, 2004; POKORNÝ, 2010; LOBOVSKÁ, 2002; HAHN, 

2007; www.lekari-online.cz, 42]. 

2.5.2 Projevy onemocnění a průběh nemoci 

Průběh subglotické laryngitidy je většinou afebrilní. Onemocnění začíná obvykle 

jako mírný katar horních cest dýchacích, ale druhý až třetí den náhle v noci se 

projevuje záchvatovitým štěkavým kašlem ( popisuje se i jako kokrhání), inspiračním 

stridorem se zatahováním jugula, někdy i mezižebří a epigastria. Dítě bývá vyděšené, 

dýchá s velkou námahou a dusí se. Při těžším průběhu může docházet až k cyanóze. 

Intenzita dyspnoe je závislá na stupni stenózy laryngu. Záchvat dušnosti obvykle po 

několika minutách poleví, dítě je pak velmi vyčerpané, plačtivé a usíná únavou 
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[DOSTÁL, 2004; POKORNÝ, 2010; LOBOVSKÁ, 2002; HAHN, 2007; www.lekari-online.cz, 

42]  

Oproti tomu akutní laryngitida se může vyskytnout kdykoliv během života. 

Maximum zánětlivých změn je přímo na hlasivkách, které jsou oteklé. Pacient má 

bolesti v krku. Projevuje se chrapotem či přechodnou afonií (ztrátou hlasu), nejprve je 

často suchý dráždivý kašel (pocit řezání v hrtanu), později dojde ke změně na vlhký 

kašel až k záchvatům kašle. Pokud dojde k zasychání ulpínajícího hlenu na oteklé 

hlasivky, má pacient pocit dušení [www.lekari-online.cz/orl-otorinolaryngologie/ 

zakroky/ epiglotitida, 42]. 

Komplikací může být rozvoj akutní respirační insuficience či pneumonie. Nemoc 

trvá většinou 3 – 4 dny s pozvolným odezníváním příznaků. Diagnóza je dána klinickým 

obrazem a jen se ověří laryngoskopicky.  

2.5.3 Léčba nemoci 

U subglotické laryngitidy, jako první pomoc je otevřít na dobře ustrojené dítě 

okno, nechat ho dýchat studený vzduch nebo se doporučuje i dýchání u otevřené 

lednice či mrazáku Základem léčby je podání kortikosteroidů , pokrokem je zavedení 

rektálních čípků – Rectodelt. Vhodné je i zklidnění pacienta (promethazinem) , dítě se 

obvykle hospitalizuje 1-2 dny na ORL či dětském oddělení, vytváří se mu vlhké 

prostředí, podávají se mu inhalace. Vzhledem k původu onemocnění je léčba 

antibiotiky zbytečná. Laryngitida se převážně léčí oxygenací, šetrnou sedací, 

zvlhčováním vdechovaného vzduchu a dle situace i intubací či tracheostomií. Řada 

názorů na léčbu kortikoidy není jednotná, přesto aplikace hydrokortisonu je u nás 

všeobecně preferována. Nemoc často recidivuje. V tomto případě je nutné vyšetření 

nosohltanu a zvážení eventuelně adenotomie [DOSTÁL, 2004; POKORNÝ, 2010; 

LOBOVSKÁ, 2002; HAHN, 2007; www.lekari-online.cz, 42] 

U akutní laryngitidy je nutný klidový režim, hlasový klid, u kuřáků přísný zákaz 

kouření. Ve stadiu suchého kašle se již podávají expektorancia a mukolytika, která zředí 

vazký hlen a nutí pacienta vykašlávat nebo smrkat. Vhodné jsou 2x denně například 

inhalace (Vincentky s mukolytiky). Pacientům se dobře dýchá i mluví třeba v zapařené 
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koupelně. Podávají se léky snižující teplotu a působící protizánětlivě, a vitamín C 

[www.lekari-online.cz/orl-otorinolaryngologie/zakroky/epiglotitida, 42]. 

2.6 Porovnání epiglotitidy a laryngitidy 

Společným jmenovatelem řady diagnóz v oblasti ORL je dušnost – dyspnoe. Je 

to akutní stav, který může bezprostředně ohrozit život. Tyto stavy dělíme z několika 

pohledů – podle místa postižení, vyvolávající příčiny nebo hlavního klinického příznaku. 

Patří sem tři klinické jednotky lišící se etiologií, průběhem nemocí a léčbou: 

 laryngitis subglottica 

 epiglottitis acuta 

 laryngotracheobronchitis pseudomembranacea et crustosa 

[POKORNÝ, 2010; STAŇKOVÁ, MAREŠOVÁ, VANIŠTA, 2008] 

 

Terminologie dušení: 

Dušnost: subjektivní pocit dechové tísně 

 

Dušení: Objektivní klinické známky zvýšeného dechového úsilí: 

 tachypnoe 

 zatahování měkkých tkání hrudníku 

 dýchání otevřenými ústy 

 lapání po dechu  

 alární souhyb  

 abnormální zvuky – drnčivý vzdech (grunting) 

 bublání z retinovaného sekretu 

 pískoty, vrzoty ve výdechu 

 ticho nad hrudníkem (obstrukce!!!) 

 cyanóza sliznic při dýchání plynů s FiO2 =0,20 

 

Dechová nedostatečnost: zvýšení PaCO2 a pokles PaO2 pod náležité hodnoty 
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Klinické rozdělení dušení: 

Dušení při vdechu – je přítomno u: 

 akutní subglotická laryngitida 

 pablánová laryngotracheobronchitida 

 akutní epiglotitida 

  aspirace žaludečního obsahu  

  alergický otok v laryngu a subglotickém prostoru 

[POKORNÝ, 2010; s. 273-274] 

 

 

Diferenciální diagnostika epiglotitidy a laryngitidy – následující tabulka: 

 

Tabulka 1 Porovnání epiglotitidy a laryngitidy [Zdroj: STAŇKOVÁ, MAREŠOVÁ, VANIŠTA, 2008, s. 58] 

 Epiglotitida Subglotická laryngitida 

Věk 2–6 let ½–3 roky 

Etiologie bakteriální virová 

Vznik perakutní v noci 

Stridor inspirační i expirační, bublavý 
zvuk v expiriu 

inspirační, sílí při křiku 

Kašel tichý, bojí se kašlat štěkavý, suchý 

Bolest v krku výrazná není 

Polykání nemůže polykat, výrazné slinění bez potíží 

Hlas tichý, huhňavý dysfonie až afonie 

Horečka vysoká, dítě je schvácené není, nebo subfebrilie 

Poloha 

  

sedí v předklonu, brání se 
položení 

nemá vynucenou polohu, 
dušnost se nemění 

 

 

Tabulka 2 Rozšíření tabulky navíc o prevenci a léčbu [Zdroj: NOVÁK, 2004] 

 Epiglotitida Subglotická laryngitida 

Prevence očkování proti hemofilu není 

Léčba antibiotika, popř. intubace kortikoidy i.v., adrenalin 
inhalačně 
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Dušení při výdechu: 

 bronchiolitis acuta 

 vážná akutní bronchitida 

 kritické astma 

 

Dušení při vdechu i při výdechu: 

 akutní bronchopneumonie s výrazným dušením  

[POKORNÝ, 2010, s. 273-274] 

2.7 Přednemocniční péče 

Jak je již popsáno v minulých kapitolách, epiglotitida je rychle progredující zánět 

epiglotis, neboli hrtanové příklopky, uzavírající hrtan a tkáně v jejím okolí. Musíme mít 

na paměti, že oteklá epiglotis může způsobit náhlou až úplnou obstrukci dýchacích 

cest. Akutní epiglotitida se typicky rozvíjí po infekci horní části dýchacího traktu 

[ADAMS, HAROLD, 1999]. 

Klinický obraz u akutní epiglotitidy je proměnlivý a závisí na tom, zda je 

pacientem dítě nebo dospělý. 

 

U dítěte může klinický nález epiglotitidy zahrnovat: 

 zánět v hrdle 

 horečku 

 obtížné dýchání 

 inspirační stridor 

 obtížné polykání (způsobující nadměrné slinění) 

 chrapot 

 zrychlené dýchání 

 vtahování mezižeberních prostor 

 cyanózu 
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 zaujmutí úlevové polohy ve snaze usnadnit si dýchání (naklánění se dopředu 

s ohnutými zády) 

 červenou oteklou epiglotis 

 

U dospělého je klinický průběh epiglotitidy méně dramatický. Může zahrnovat: 

 obtížné polykání 

 silné pálení či tlak při polykání 

 horečku 

[ADAMS, HAROLD, 1999, s. 128-130; www.lekari-online.cz, 42]. 

 

Vždy u dušení při postižení v oblasti horních dýchacích cest u dětí spočítáme 

Downesovo skóre, na jeho základě pak indikujeme léčebný postup, způsob zajištění 

transportu a rozhodujeme o směřování pacienta. Pokud napočítáme dle Downese = 

2 body, je možné pokračovat v domácím ošetřování, pouze v případě, že je dostupná 

rychlá a opakovaná kontrola lékařem při zhoršení stavu dítěte. Dosahuje-li dle 

Downese = 3 a více bodů, mělo by být dítě převezeno k hospitalizaci. Při hodnotách 

Downese = 4 body, je možný pobyt na standartním oddělení. Dosáhne-li již skóre více 

než 5 bodů, vezeme pacienta v doprovodu lékaře na JIP. V případě kritického dušení, 

kdy Downesovo skóre dosahuje více než 7 bodů (i po již prodělané iniciální léčbě),  je 

indikována urgentní intubace a následná ventilační podpora v rámci resuscitační 

péče [FAJT, 2004]. 

 

Tabulka 3 Skórovací systém podle Downese při obstrukci HDC [Zdroj: FAJT, 2004, s. 25] 

Příznaky 0 bodů 1 bod 2 body 

Kašel není dráždivý, drsný štěkavý 

Stridor není inspirační  Inspiračně - 
expirační 

Inspirační šelesty normální drsné oslabené 

Dechová námaha není  zatahuje jugulum 
a nadklíčkové jamky 

jako v bodě 1., navíc 
zatahuje mezižebří 
i odžebří, dýchá 
otevřenými ústy 

Cyanóza není přítomna při 
FiO2=0,21  

přítomna při Fi 
O2=0,4 
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K intubaci platí úplně stejná pravidla, jako u akutní subglotické laryngitidy. 

Rozměr tracheální rourky volíme jen o 0,5 mm menší ve vnitřním průměru než 

u dospělého. Anestézii navozujeme vsedě, teprve po dosažení optimální úrovně 

anestezie pokládáme pacienta na znak a velmi rychle intubujeme. Ke tlumení po 

úspěšné intubaci používáme midazolam, ketamin nebo opiáty.  Základním lékem jsou 

širokospektrá antibiotika. Ještě před aplikací ATB, bychom měli provést odběr krve na 

mikrobiologické vyšetření [FAJT, 2004]. 

Pokud jsou již všechny možnosti zajištění dýchacích cest vyčerpány a není 

možná intubace, musíme přistoupit k urgentnímu výkonu. 

Nejjednodušším urgentním a krátkodobým výkonem tohoto druhu je 

koniotomie (koniopunkce), při které se tzv. Koniotomickou jehlou probodne vazivová 

membrána ve štěrbině mezi chrupavkou prstenčitou a štítnou. Štěrbina je dobře 

hmatná při silném záklonu hlavy. Jehla vpichovaná přesně ve střední čáře probodne 

kůži, podkoží, vazivovou membránu a sliznici dutiny hrtanu. Po vbodnutí se v ráně 

ponechá dutý plášť jehly, který slouží jako trubice přivádějící do hrtanu vzduch 

[DYLEVSKÝ, 2007, s. 100]. 

 

Přehled pomůcek k zajištění dýchacích cest:      

 

 

Obrázek 7 Ústní a nosní vzduchovody [Zdroj: POKORNÝ, 2010] 
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Obrázek 8 Ústní vzduchovod (vlevo) a nosní vzduchovod (vpravo) in situ [Zdroj: POKORNÝ, 2010] 

 

Další pomůcky k zajištění dýchacích cest viz Příloha. 
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3 Praktická část 

3.1 Vlastní výzkum 

3.1.1 Rozhovor s pacientem 

Při své praxi na ORL oddělení v Oblastní nemocnici Náchod jsem se nečekaně 

setkala s akutní epiglotitidou, která mě natolik zaujala, že se stala inspirací k psaní mojí 

absolventské práce. Připravila jsem si rozhovor s pacientem a na základě otázek 

a odpovědí bych Vás ráda s jeho výsledky seznámila.  

 

Rozhovor se skládá z těchto otázek:  

1. Víte co je akutní epiglotitida? Slyšel jste již někdy o této nemoci? 

2. S jakými nemocemi se trvale léčíte a jaké užíváte trvale léky? 

3. Trpíte často na angíny, míváte problémy s polykáním, se ztrátou hlasu nebo jiným 

onemocněním, které potřebuje ORL vyšetření? 

4. Byl jste někdy hospitalizován na ORL oddělení? Pokud ano, tak s čím?  

5. Máte epiglotitidu poprvé, nebo jste již tuto nemoc někdy prodělal? 

6. Jak a kdy přesně začaly vaše příznaky ? 

7. Co Vás nakonec přimělo k vyšetření na ORL? 

8. Zavolal jste si RZP posádku, nebo jste se do nemocnice dopravil sám?  

9. Jaká byla vaše poloha při transportu?  

10. Co bylo pro Vás při transportu nejhorší ? 

11. Kouříte?  
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Pacient J.F. 45 let odpovídal takto: 

1. Ne, ne v životě jsem o této nemoci neslyšel a ani nevím co to je. 

2. Od dětství se léčím se šelestem na srdci, ale žádné léky trvale neužívám. 

V posledních pár letech mám otoky po bodnutí vosou, což dříve nebývalo. 

3. Co se angíny týče, tak ji mívám velmi zřídka. Většinou sama odezní po kloktání 

stoppangínu, popřípadě den dva ležím a užívám paralen při teplotě a ono to samo 

brzo odezní. Na ošetření na ORL se opravdu nepamatuju. Možná jsem nikdy na 

ORL nebyl.  

4. Ne, na ORL jsem nikdy neležel.  

5. Tuto nemoc mám poprvé v životě. 

6. Problémy jsem začal mít ve středu dopoledne. Začalo to jako řezavá bolest při 

polykání. Myslel jsem, že jde o angínu, tak jsem začal kloktat slanou vodu 

a Stoppangín (jako vždy). Byl jsem bez teploty, tak jsem si ještě preventivně vzal 

vitamín C a šel jsem spát. Během noci se to nijak nezlepšilo, ale zatím ani 

nezhoršilo.  

Ve čtvrtek ráno jsem doma opět kloktal stoppangín, ale byl jsem už velmi unavený 

a nesoustředěný na práci. Řezání v krku bylo čím dál horší, ale ještě jsem pořídil 

sníst oběd. Kolem 18.30 jsem dorazil z práce domů. Bolest se zvětšovala nešlo mě 

skoro nic polknout, proto jsem už ani nevečeřel, vzal jsem si paralen, vitamín C 

a malého panáka slivovice, abych vypálil bacily. Byl jsem tak zmožený, že jsem si 

šel kolem 19. hodiny lehnout. Můj stav se pořád zhoršoval. Byl jsem tak nešťastný, 

že jsem si sám zkusil nasadit penicilin 750 mg, který jsem dostal od kamaráda. Ale 

bylo zle. Tabletka nešla spolknout a usadila se mě v krku. Nešla ven ani dovnitř, ať 

jsem dělal cokoliv. Nešlo mně ani mluvit, začal jsem se dusit. Proto mě manželka 

po 22. hodině odvezla do Náchoda na ORL vyšetření.  

7. Vůbec jsem nevěděl, co se se mnou děje. To, že jsem se začal dusit, byl podnět – 

proč jsem jel k lékaři.  
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8. Do nemocnice jsem se dopravil vlastním vozem. Nepřišlo mně důležité volat 

zdravotnickou záchrannou službu.  

9. Cesta do nemocnice trvala 20 minut a to jsme jeli poměrně rychle. Musel jsem 

sedět předkloněný, protože mi vytékaly sliny z úst. Nešlo mně mluvit ani polykat. 

Velmi špatně se mně dýchalo. Celou cestu jsem dýchal velmi pomalu pusou.  

10. Nehorší pro mě byla délka cesty. Připadalo mně, že cesta je nekonečná a hlavně 

jsem si vůbec nedokázal vysvětlit, co se se mnou vlastně děje. V autě mně bylo 

opravdu hrozně a vadil mně každý skok a zatáčka.  

11. Ano, jsem kuřák.  

 

Pacient J.F. Byl hospitalizován na ORL oddělení 6 dní a 7. den byl propuštěn do 

domácího ošetření. Jelikož jsem byla přítomna jeho hospitalizace, ráda Vás blíže 

seznámím s jeho celkovou léčbou.  

1. den – Pacient ve 22.30 hodin dorazil na ORL vyšetření, kde mu byl hned  po 

vyšetření podán Dexamed 1 amp. i.m 

Ve 23.hod mu byl opět podán Dexamed 1 amp. i.v., Dithiaden 1 amp. i.m., 

Klimicin 600 mg + 100 ml F1/1 i.v. á 12 hodin. 

Lékař naoordinoval monitoraci dechové frekvence a kvality dechu  

2. den – Subjektivně: úleva, menší bolesti, ale polykání bylo ještě obtížné. 

Objektivně: Pacient eupnoický, stagnace slin nebyla, absces se počal ohraničovat vlevo, 

kde byl otok příklopky větší 

Byly naordinovány odběry FW, CRP, KO + diff., moč + sediment , JT, urea 

a kreatinin.  

Nadále zůstává intravenozní podání Dexamed á 6 hod, Klimicin 600 mg + 100 ml 

F1/1 á 8 hodin a Veral 75 mg i.m. – 1 amp při bolesti 

3. den – Opět subjektivní zlepšení, pacient dýchá volně, celkově v dobrém 

stavu, ale polykání má ještě obtížné. 

Objektivně: hltan klidný, bez otoku, mírný ústup otoku uvuly, nitro laryngu 

volné, hlasivky hybné  
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Dnes již Dexamed ex, Klimicin 600 mg + 100 ml F1/1 à 8 hodin a Veral 75 mg – 

1 amp při bolesti zůstávají a je ordinován Prednison 20 mg tbl 3x denně 

4. den Subjektivně: opět zlepšení, dýchání volné, pacient celkově v dobrém 

stavu, polyká lépe, dýchá bez potíží, polkne i tužší stravu. Přesto zatím ordinována 

mletá dieta. 

Objektivně: hltan klidný, bez otoku. Otok uvuly ustupuje, nitro laryngu volné, 

hlasivky hybné. 

CRP pokles z 152 na 47 

Stále pokračuje léčba Klimicin 600 mg + 100 ml F1/1 á 12hodin i.v. a Veral 

75 mg – 1 amp při bolesti, Prednison 20mg tbl 2x denně 

5. den Subjektivně: řezavá bolest v krku vlevo, polykání je lepší, dechové obtíže 

nejsou. Objektivně: otok uvuly nepatrný, hlasivky symetrické, otok epiglottis ustupuje, 

jsou patrná místa spontální perforace vpravo na hraně epiglottis  

Nadále zůstává léčba Klimicin 600 mg + 100 ml F1/1 á 12hodin a Veral 75 mg – 

1 amp při bolesti, Prednison 20mg tbl 2xdenně 

6. den Subjektivně se pacient cítí lépe, tekutiny polyká, tabletu však ještě 

nepolkne. 

Objektivně: otok příklopky minimální, v oblasti levé hrany drobné ložisko 

fibrinu.  

Nadále zůstává intravenozní podání Klimicin 600 mg + 100 ml F1/1 po 

12 hodinách. 

Pacient další den ráno propuštěn.  

Při propuštění pacient polyká normálně. Nadále u něj zůstává klidový režim 

s kontrolou za 3 dny na ORL ambulanci. Pacientovi jsou ještě předepsána antibiotika 

v perorálním podání. 
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3.1.2 Kazuistiky 

Kazuistika č. 1 

V roce 2011 byla přijata tísňová výzva, na lince 155. Tuto výzvu zpracovávalo 

krajské zdravotnické operační středisko Hradec Králové (dále KZOSHK) a následně jí 

předávalo do příslušné oblasti, kde ji přijala RZP posádka ve znění K1. 

Pod označením K 1, 2, 3 zhodnocuje KZOS závažnost stavu pacienta, přičemž K1 

je stav nejzávažnější. U dětí se stav hodnotí taky jako velmi závažný, tudíž K1. Příchod 

výzvy na stanoviště ZZS byl v 18.55. Reagující čas posádky RZP od přijetí výzvy do 

výjezdu vozidla byl do jedné minuty. Vozidlo opustilo garážové prostory ZZS v 18:56. Po 

zadání statusu číslo jedna ( vyjetí vozidla RZP) se dispečer KZOS spojil s posádkou 

a předal získané informace.  

ZHK 100, ZHK 100 pro ZHK --- (číslo vozu) 

 

„Matka 3,5 letého chlapce volala, že chlapec od rána kašle, má rýmu a zvýšenou 

teplotu. Při kašli vydává velice divné zvuky, jako by štěkal. Chlapec je celý neklidný 

a obtížně dýchá. Lékař RV (rande vouz – malé auto, pouze řidič a lékař) není bohužel 

k dispozici. V případě potřeby kontaktujte lékaře na KZOS .“ 

 

„Zde ZHK --- (číslo vozu) rozumím, konec.“ 

 

Operátorka dispečinku okamžitě posílá posádku rychlé zdravotnické pomoci 

(RZP), s podezřením na akutní subglotickou laryngitidu. Posádka RV je zrovna vyjeta 

v terénu. Předtím však operátorka poučí matku, aby dítě dobře oblékla a posadila se 

s ním k otevřenému oknu, aby chlapec mohl dýchat studený vzduch.  

Při příjezdu RZP byl chlapec při vědomí, seděl v náručí matky a dýchal studený 

vzduch. Dítě bylo neklidné, plačtivé, mělo suchý štěkavý kašel, poslechový nález – 

slyšitelné vrzoty a lehce zatahovalo jugulum.  
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Tabulka 4 Fyziologické funkce dítěte při zásahu  

TK 125/75 mmHg 

P 140´ 

SpO2 92 % 

GCS 15 (4/5/6) 

TT 37,5 °C 

DF 45/min. 

 

Po celkovém vyšetření sestra volá ihned lékaři na dispečink  KZOSHK stav 

dítěte a po konzultaci podává Rectodelt 100 mg per rectum a k inhalování Adrenalin, 

3 ampule přes mikronebulizátor. Jakmile se dítě zklidnilo, zajištujeme i.v. kanylu do 

PHK (pravé horní končetiny) a podáváme udržovací dávku Fyziologického roztoku (dále 

F1/1). Poté zahajujeme transport dítěte vsedě společně s matkou v nevytopené 

sanitce. 

 

Tabulka 5 Léky použité při zásahu  

Název léku Indikační skupina 

Rectodelt 100 mg Kortikoid 

Adrenalin Alfa 1 sympatomimetikum 

Fyziologický roztok Jako nosič léků 

 

„ZHK ---, ZHK --- pro ZHK 100 

Matka i dítě jsou připraveni k transportu a dále budeme pokračovat do oblastní 

nemocnice na dětskou JIP s diagnózou akutní subglotické laryngitidy. Předpokládaný 

dojezd do nemocnice je do 15 minut. Můžete nás prosím ohlásit? Přepínám“ 

ZHK ---zde ZHK 100 

„Rozumím, kontaktuji dětskou JIP oblastní nemocnice. Konec“ 

 

Cestou monitorujeme fyziologické funkce chlapce a transportujeme na dětskou 

JIP.  

Chlapec byl v nemocnici hospitalizován ještě další tři dny. Léčba pokračovala 

inhalací adrenalinu. 



 

 32 

Kazuistika č. 2 

V roce 2012 přijala dispečerka KZOS tísňovou výzvu, kterou vyhodnotila jako 

indikaci pro výjezd RLP (rychlá lékařská pomoc). 

Muž, 56 let, volal v 19.30 hodin na KZOSHK, že již třetí den užíval paracetamol 

kvůli trvajícím febriliím. Muž byl jinak bez známek dušnosti. Náhle však ve večerních 

hodinách nastal rychlý rozvoj dušnosti se stridorem, obtížně a bolestivě začal polykat, 

proto si volá rychlou lékařskou pomoc (RLP) .  

Posádka RLP po příjezdu shledává muže schváceného, s inspiračním stridorem, 

dušností, cyanozou. Muž si stěžuje na obtížné a bolestivé polykání. 

 

Tabulka 6 Fyziologické funkce při příjezdu 

TK 100/60 mmHg 

P 130/min 

SpO2 87% 

GCS 15 (4/5/6) 

TT 38°C 

DF 40/min 

 

Tabulka 7 Léky použité při zásahu 

Cefuroxim (ATB) i.v. (1,5g) 

Methylprednisolon i.v. (125 mg) 

Aminophyllin i.v. (240mg) 

Adrenalin i.v. ( 1 ampule) 

 

 

Byl aplikován O2 polomaskou při průtoku 5l/minutu. Pacient byl transportován 

v polosedě do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Při transportu jsme hlídali 

fyziologické funkce. Při příjezdu na oddělení centrálního příjmu byl pacient klidově 

dušný, cyanotický, měl přetrvávající inspirační stridor, štěkavý kašel a byl neklidný. 

Během základního vyšetření nastala náhle progrese dušnosti s poklesem 

saturace ateriální krve. Z tohoto důvodu bylo voláno otorhinolaryngologické konzilium. 



 

 33 

Lékař ORL provedl zvětšovací laryngoskopii s nálezem výrazné obstrukce dýchacích cest 

způsobené otokem epiglotis. V tu chvíli bylo rozhodnuto o urgentním zajištění 

dýchacích cest. Před příchodem anesteziologa nastala zástava oběhu. 

 Po krátké KPR s obnovou rytmu a pulsu byla provedena urgentní intubace bez 

vizualizace vchodu do trachey. Při laryngoskopii byla epiglotis výrazně zduřelá 

a obturovala vstup do hrtanu. Během intubace však nastoupily generalizované křeče, 

které naštěstí rychle reagovaly na terapii benzodiazepiny. V tuto chvíli nebylo však 

možné provést tracheální intubaci, proto byl zvolen další urgentní výkon tracheotomie. 

Po zajištění dýchacích cest bylo odsáváno zpěněné sputum.  

Devátý den byl pacient bez ventilačních obtíží a mohl být přeložen na JIP 

Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

3.2 Algoritmus pro zdravotnické záchranáře při syndromu dušení  

Domnívám se, že po srovnání údajů z literatury, jak bibliografie, časopisů tak 

i  internetových zdrojů je jednoznačné, že se autoři naprosto shodují, v příčinách 

onemocnění, projevech, průběhu i léčbě nemoci, jak u akutní epiglotitidy, tak 

u subglotické laryngitidy. Prostudováním literatury jsem dospěla k velice cenným 

poznatkům, radám a domnívám se, že to je nejen pro mě velikým přínosem.  

Odbornou péči u akutní laryngitidy popisuje Jan Bydžovský v knize „Akutní stavy 

v kontextu“ takto: podání kyslíku, kortikoid (dexametazon Dexamed 0,3–0,6 mg/kg, 

methylprednisolon Solu-Medrol 4 mg/kg nebo prednison Rectodelt 100mg; lokálně lze 

Auxiloson spray); sedace (diazepam), calcium 0,3–0,5 g i.v., antitusika, eventuelně 

inhalačně adrenalin 0,2-0,5 mg/kg. Endotracheální intubace bez použití relaxancií, 

zejména při oslabení dýchání v inspiriu, výrazném stridoru, kašli, cyanóze. Koniotomie 

je neúčinná! [2008, s. 297]. 

Odborná péče u akutní epiglotitidy je popsána takto: kyslík, ATB (Ampicillin: 

amoxicillin Augmentin, Amoclen, Amoksiklav) i.v., význam kortikoidů sporný (lze použít 

například inhalační Auxiloson, význam mají snad pouze časně při rozvoji stavu, celkově 

pak při časném rozvoji šoku), je-li to nutné, intubovat nejlépe bez relaxancií nebo 
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provést koniotomii! Letalita se udává až 10-25%! Prevencí je očkování, které je 

součástí očkovacího kalendáře dětí! [BYDŽOVSKÝ, 2008, s. 298]. 

 

Metodika nácviku zásahu pacientů u akutní epiglotitidy 

Vypracovala jsem algoritmus pro zdravotnické záchranáře u pacienta se 

syndromem dušení.  

 

Jak postupovat:  

1. Nesnažíme se vizuálně vyšetřit hrdlo pacienta. Vizuální inspekci může provádět 

pouze vycvičený personál, nejlépe v místech, kde je k dispozici vybavení pro 

tracheotomii a intubaci. Profylakticky je možné zavést ústní vzduchovod (airway). 

2. Pomocí pulzní oxymetrie kontrolujeme u pacienta saturaci hemoglobinu kyslíkem. 

3. Změříme dech, puls, tlak krve, zkontrolujeme tělesnou teplotu. 

4. Podle předpisu podáváme zvlhčený kyslík, aby se zmírnil zánět epiglotis. 

5. Zajistíme žilní vstup a podáváme antibiotika, dle ordinace lékaře, cefalosporiny 

3. generace účinné proti Heamophilus influenzae. 

6. Pokusíme se dítě utišit, aby nezačalo plakat. Nepodáváme pacientovi sedativa, aby 

nedošlo k útlumu dýchacího centra.  

7. Pacienta převážíme vždy v sedě, nebo až v předklonu na JIP. Důležité je nenutit 

pacienta lehnout.!!! Při položení dítěte či dospělého totiž nateklá těžká epiglotis 

padne nad nitro hrtanu a vznikne tak náhlý kompletní uzávěr dýchacích cest 

a udušení!!!! Většina pacientů bývá intubována. U dospělých nemocných 

postupujeme v diagnostice a léčbě stejně. 

Zvláštní upozornění: Hodnotíme míru bolesti yjádřenou jak verbálně, tak 

zachytitelnou objektivně (např. ve výrazu obličeje, zrychlení srdeční frekvence 

a zvýšený krevní tlak). Při posuzování bolesti u dětí žádejme o pomoc rodiče, protože ti 

znají dítě nejlépe.  
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Ujistěme se, zda jsou pohotově dostupné intubační a tracheostomické kanyly 

dětských velikostí. Dětské dýchací cesty jsou kratší a mají menší průměr než 

u dospělých, takže lehčeji dojde k obstrukci dýchacích cest zánětem, edémem nebo 

hlenovými zátkami [ADAMS, HAROLD, 1999, s. 128-130; www.lekari-online.cz/, 42]. 
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Diskuse 

Jak bylo uvedeno v úvodu práce, akutní epiglotitida (zánět hrtanové příklopky) 

je jedním z velmi vážných stavů, který v některých případech končí smrtí. Moje práce 

Akutní epiglotitida v přednemocniční péči poskytuje ucelený soubor informací o akutní 

epiglotitidě, a to v porovnání se subglotickou laryngitidou. Obě tato onemocnění se 

řadí mezi život ohrožující nemoci dětského věku, vyskytující se převážně v zimních 

měsících.  

K dispozici jsem měla dostatek pramenů. V uplynulých patnácti letech se řada 

autorů věnovala tomuto tématu v rámci monografií z otorinolaryngologie, intenzivní 

medicíny, infekčního a dětského lékařství, vyšla také celá řada článků v odborných 

periodikách. Převážná část této literatury se věnuje pacientům v dětském věku, 

protože zvláště u nich se jedná o život ohrožující stav, který může končit mnohdy 

i smrtí. Studium odborných pramenů ukázalo, že se autoři zcela shodují v popisu 

příznaků těchto nemocí i způsobech jejich léčby (Pokorný, Bydžovský, Lobovská, Hahn, 

Hybášek, Staňková…). Potvrzuje to i moje praxe na ORL oddělení společně s praxí na 

ZZS.  

Hlavním cílem práce bylo seznámení s nemocemi dýchacího systému – 

epiglotitidou a laryngitidou a popis jejich typických příznaků tak, aby bylo možné 

epiglotitidu bezpečně diagnostikovat.  

Mezi mé další cíle patřilo porovnat epiglotitidu a laryngitidu, poukázat na 

epiglotitidu jako na život ohrožující stav a popsat přednemocniční péči. 

V teoretické části práce jsem se zaměřila především na anatomii, fyziologii, 

funkci a stavbu dýchací trubice. Zdravotničtí záchranáři by neměli nikdy opomenout 

rozdíl anatomických poměrů u dospělého a u dítěte. Vždy je třeba mít na paměti, že 

„velká hlava, krátký krk, objemný týl, úzké nozdry, velký jazyk, nedostatečná osifikace 

patra, úzké dýchací cesty, mírný otok sliznice nebo retence sekretu může způsobit 

obstrukci dýchacích cest, zvyšuje dechovou práci a může vést k vyčerpání a dechové 

nedostatečnosti, rovněž úzká prstenčitá chrupavka je nejužším místem dýchacích cest  

u dětí“ [http://www.dobiasovci.sk, 43].  

V praktické části jsem se věnovala jak dětem s tímto onemocněním, tak 

i dospělým. Během své praxe na ORL oddělení jsem vedla rozhovor s dospělým 
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pacientem po akutní epiglotitidě, vypracovala dvě kazuistiky, jak u dítěte, tak 

u dospělého, a vytvořila algoritmus první pomoci při akutní epiglotitidě pro 

zdravotnické záchranáře.  

Při psaní této práce jsem získala spoustu cenných rad a informací, které určitě 

využiji v praxi. Domnívám se, že nejen pro mne, ale i pro další zdravotnické záchranáře 

budou shromážděná fakta přínosem. 
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Závěr 

Moje absolventská práce na téma akutní epiglotitida v přednemocniční péči má 

za cíl sloužit jako přehledný zdroj informací o akutní epiglotitidě, a to v porovnání se 

subglotickou laryngitidou. Práce by měla současně informovat čtenáře o možnostech 

řešení neodkladné péče v terénu. Ve své práci jsem se snažila věnovat okruhu znalostí 

a informací, které bychom všichni jako zdravotničtí záchranáři měli znát a především je 

umět i uplatnit v praxi.  

Ke splnění cílů v teoretické části práce jsem čerpala především z odborné 

literatury. Ke splnění cílů v části praktické jsem použila rozhovor s pacientem 

a kazuistiky, které ukázaly typické případy komplikací, se kterými se zdravotničtí 

záchranáři mohou v praxi setkat. 

Závěrem bych chtěla říct, že psaní této práce bylo pro mě velikým přínosem 

a doufám, že poskytne přehled a ponaučení i všem čtenářům. 

Cíle, které jsem si stanovila, byly splněny. 
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Zusammenfassung 

Akute Entzündung der Epiglotis in der vorkrankenhäusliche Versorgung  

 

Für meine Absolventenarbeit (Abschlussarbeit) habe ich das Thema Akute 

Entzündung der Epiglotis in der vorkrankenhäusliche Versorgung gewählt. Ich habe 

lange über das Thema meiner Arbeit nachgedacht, bis mich eindeutig der praktische 

Teil meiner Ausbildung in der HNO-Abteilung (Otorinolaryngologische Station) 

beeinflusst hat. Hier wurde ich zum Erstenmal mit der Epiglotitis konfrontiert. 

Ein Zustand, der zu den sehr ernsten und lebenbedrohenden Zuständen aus der 

Sicht der Zahl der erkrankten Kinder , die jedes Jahr in Folge dieser Erkrankung 

sterben, zählt , ist Entzündung der Kehlkopfklappe – die Epiglotitis. Es ist nicht all zu 

häufige Erkrankung, deshalb sollte ein besseres Bewustsein in den Reihen der 

Rettungssanitätern für diese Diagnose am besstens im Vergleich mit der subglotischen 

Laryngitis entwickelt werden. Die Epiglotitis betrifft nicht nur Kinderpopulation 

sondern auch Erwachsene in jedem beliebigen Alter. 

In meiner Arbeit beschreibe ich die Anatomie der Atemwege und bringe die 

Erkrankungen der Atemwege näher. Vor allem werde ich Unterschiede zwischen 

Epiglotitis und Laryngitis festlegen und bringe ihre Symptome, die Diagnostik und 

Behandlung näher. Der Hauptziel meiner Arbeit liegt in der Übersichtdarstellung der 

Symptome, der Diagnostik und Behandlung dieses lebenbedrohenden Zustandes, 

damit die Epiglotitis im Alltag sicher und vor allem rechtzeitig diagnostiziert und der 

eventuelle Tod des Patienten verhindert wird. 

Die Informationen werde ich nicht nur aus der Fachliteratur, aber vor allem aus 

den eigenen Erfahrungen in der HNO-Abteilung in Náchod und in dem 

Sanitätsrettungsdienst beziehen. 

Meine Absolventenarbeit mit dem Thema „Die akute Entzündung der Epiglotitis 

in der vorkrankenhäuslichen Versorgung“ sollte das Ziel erfüllen, dass sie als 

übersichtige Informationsquelle über akute Epiglotitis, am besten im Vergleich mit der 

subglotischen Laryngititis, dienen sollte. Die Arbeit sollte gleichzeitig die Leser über 

Lösungsmöglichkeiten der unverzüglichen Versorgung im Aussendienst informieren. In 
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meiner Arbeit habe ich mich bemüht, mich dem Bereich der Kentnisse und der 

Informationen zu widmen, die wir alle als Rettungssanitäter kennen und sie vor allem 

im Alltag nutzen sollten.  

Um die Ziele des teoretischen Teils meiner Arbeit zu erfüllen, habe ich die 

Informationen vor allem der Fachliteratur entnommen. Zur Erfüllung der Ziele des 

praktischen Teils habe ich das Gespräch mit Patienten und der Kasuistiken benutzt. Sie 

haben die typischen Komplikationsfälle gezeigt, mit welchen die Rettungssanitäter im 

Alltag konfrontiert werden. 

Zum Schluss möchte ich erwähnen, dass ich das Schreiben dieser Arbeit für 

mich als grosse Bereichung sehe. Ich hoffe, dass meine Arbeit eine Übersicht und 

Belehrung auch allen Lesern bietet. 

Ich bin der Meinung, dass die Ziele, die ich mir gesetzt habe, erfüllt wurden. 

 

Schlüsselwörter  

Epiglottitis, Laryngitis, Rettungssanitäter, Rettungsdienst  
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