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Akutní záněty horních cest dýchacích a polykacích
nosní dírky, poté na druhém boku do druhé nosní dírky, nebo
v záklonu hlavy přes okraj lůžka vleže, nebo v poloze na lůžku
na kolenou s hlavou opřenou na lůžko. V polohách je nutné
setrvat 30-60 vteřin, a tak se kapky dostanou na maximální
plochu postižené sliznice, zejména na laterální stěnu nosní,
a k blízkosti ostií vedlejších dutin nosních. Obdobně se aplikují i nosní spreje. Výhodné jsou též nosní gely (Vibrocil nas.
gel.), které ulpívají na sliznicích delší dobu. Celkově je nutný
dostatek tekutin, vitamin C a kombinované přípravky s paracetamolem. Na zprůchodnění nosu jsou nejúčinnější perorální
kombinovaná H1 antihistaminika s pseudoefedrinem jako dekongestivem (kontraindikovaná jsou však u ICHS, hypertenze,
retence moči, glaukomu). U malých dětí aplikujeme prostá H1
antihistaminika (např. cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin), nejlépe ve formě sirupu nebo perorálního roztoku.
Antibiotika celkově při prosté rýmě nepodáváme, můžeme však
využít fusafungin s nosním a krčním aplikátorem (Bioparox
nas.+orm.spr.sol.) s lokálním antibiotickým a protizánětlivým
účinkem jakožto prevenci rozvoje bakteriální superinfekce.
Akutní sinusitidy: vznikají většinou jako součást nebo komplikace akutní rýmy, proto dnes spíše používáme termín rinosinusitida4/. V klinickém obraze dominuje hnisavá sekrece z nosu,
obvykle jednostranná, neprůchodnost nosní, tlak či bolest v obličeji v oblasti postižené VDN, může se dostavit i vzestup teplot
a zánět spojivek. Pro bolest je typické, že její intenzita narůstá
při předklonu. Nejčastěji jsou postiženy čelistní dutiny, poté čichové sklípky (zejména u dětí), dále pak čelní a nejméně často
klínová dutina. Pozornost musíme věnovat zejména postižení
etmoidálních a frontálních sinů, kde hrozí potencionální závažné očnicové a nitrolební komplikace. Orientačně je možné
se o stavu VDN přesvědčit poklepem, palpací výstupů n.V, dále
diafanoskopií, přesnější informaci pak podá RTG VDN zejména v poloaxiální projekci. Pro kontrolu hojení, zvláště u dětí, je
přínosná ultrasonografie (A mode).
Jelikož se jedná o bakteriální onemocnění, jsou v léčbě kromě symptomatické léčby, jako u akutní rýmy, indikována
antibiotika celkově. Dále je možné zmírnit nosní obstrukci
mukolytiky, sekretomotoriky, expektorancii (např. acetylcystein, ambroxol, bromhexin, guaifenesin) a s výhodou využít
komplexnosti účinku mukomodulancií (Erdomed por.cps.
dur., por.plv.sol., por.plv.sus.), která, na rozdíl od dekongestiv, nejen zmenšují množství sekretu, ale zároveň ho zřeďují,
usnadňují jeho transport, mají pozitivní imunomodulační efekt
a eventuálně potencují účinek antibiotik. V posledních letech
se díky svým všeobecně známým komplexním protizánětlivým
účinkům významně uplatňují též intranazální kortikosteroidy5/ ve formě sprejů (beklometason, budesonid, flutikason,
mometason). Kauzální antibiotickou léčbu zahajujeme většinou empiricky širokospektrými antibiotiky na základě aktuálních informací o citlivosti v lokálním ATB centru. V úvahu
přicházejí zejména baktericidní beta-laktamy (potencované
aminopeniciliny, např. ampicilin nebo amoxicilin v kombinaci
s kyselinou klavulánovou, a cefalosporiny II. generace, např.
cefuroxim, cefaklor, cefprozil) nebo bakteriostatické makrolidy (např. klarithromycin, spiramycin, roxithromycin), vhodné
rovněž při alergii na penicilinová antibiotika. Důležitý je též
pobyt v teplém prostředí, bez prudkých změn okolní teploty,
diskutovanou zůstává otázka provádění punkce a výplachu čeFI • Číslo 9/2012

listních dutin. Správně indikovaný a provedený výplach čelistní
dutiny je sice psychicky nepříjemný, ale nebolestivý, bezpečný
a pro léčbu přínosný.
Nasofaryngitida (nasopharyngitis acuta, adenoiditis) se díky
anatomickým poměrům projevuje zejména u dětí, kdy dítě
dýchá ústy, huhňá, má zduřelé krční uzliny, hlenohnisavou sekreci z nosu a na zadní stěně hltanu. Kojenci nemohou sát! Při
takto vyjádřeném zánětu jsou často nutná antibiotika celkově,
důležité je odsávání z nosu a aplikace nosních kapek. U dětí
s recidivujícími nasofaryngitidami, rinosinusitidami a hypertrofií adenoidní tkáně je indikována adenotomie, která se nejčastěji provádí mezi 3. - 5. rokem. Jde o indikaci relativní, jejíž
oprávněnost je nutné posoudit individuálně a v klidovém stavu.
Akutní otitida (otitis media acuta) je častou komplikací zánětů
HCD u dětí, v dospělosti se vyskytuje sporadicky. Projevuje se
bolestmi a zhoršením sluchu na postiženém uchu, někdy též
nárůstem teploty, může být přítomno i zvracení. Diskutovanou
otázkou je provádění paracentézy a celkového podávání antibiotik. Anglosaská medicína preferuje podání antibiotik bez
paracentézy, k tlumení bolesti používá analgetické ušní kapky, případně nesteroidní antirevmatika. Vzhledem k tomu, že
většina otitid začíná jako primárně virové onemocnění, nejsou
antibiotika kauzální terapií. Analgetické ušní kapky (Otipax
aur.gtt.sol.) mají význam pouze v iniciálním stadiu onemocnění, avšak při infiltraci a vyklenutí bubínku je účinek malý, proto
se domníváme, že uvolnění sekretu paracentézou je vhodné,
bolest rychle odezní a většina nehnisavých otitid se zhojí bez
podání antibiotik pouze při symptomatické léčbě dekongestivy, H1 antihistaminiky, při teplotách antipyretiky. Nutná je ale
časná kontrola za 48 h a ponechání dítěte v domácím léčení
a fyzickém klidu, do nemocného ucha nesmí vniknout voda.
Antibiotika celkově podáváme při primárně hnisavém zánětu
s horečkou nebo protrahovaném výtoku. Z antibiotik volíme
nejčastěji širokospektré peniciliny, cefalosporiny nebo makrolidy, které indikujeme též při alergii na penicilinovou řadu.
Akutní zánět hltanu (pharyngitis acuta) postihuje sliznici
a lymfatickou tkáň hltanu. Převažuje-li v klinickém obraze postižení Waldayerova lymfoepiteliálního hltanového okruhu6/,
hovoříme o angínách. Katarální záněty bývají virové, mohou
být i primárně bakteriální. Projevují se bolestivým zarudnutím stěn hltanu, často zejména laterálních pruhů (pharyngitis
lateralis) či lymfatických uzlíků zadní stěny (pharyngitis granularis). Bývá přítomno pálení a bolesti v krku, zduření lymfatických uzlin a mírně zvýšená teplota. Obyčejně vystačíme
s lokální antiseptickou léčbou ve formě sprejů, kloktadel nebo
pastilek (obsahujících např. chlorhexidin, cetylpyridin, jodovaný povidon) a fytofarmak. Velmi účinným lékem je lokální
antibiotikum fusafungin v aerosolu (Bioparox nas.+orm.
spr.sol.), které má i protizánětlivý účinek. Je třeba aplikovat ho
nejméně 5 dní.
Angíny, nejčastěji lakunární, kde jsou hltanové příznaky více
zvýrazněné, jsou většinou streptokokového původu a je nutné je
léčit celkově podávanými penicilinovými antibiotiky, při alergii
na peniciliny indikujeme makrolidová antibiotika vyšší generace (např. klarithromycin). V této souvislosti je nutno upozornit na těžkou povlakovou angínu s výraznou generalizovanou
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Akutní záněty horních cest dýchacích a polykacích
uzlinovou reakcí, ev. s alterací jaterních testů a nechutenstvím,
která je velmi suspektním projevem infekční mononukleózy;
v těchto případech nepodáváme aminopeniciliny, vzhledem
k možnosti alergicko-toxické reakce.
Akutní laryngitida a tracheitida (laryngotracheitis acuta) je
většinou virového původu s možnou bakteriální superinfekcí,
uplatňují se i fyzikální a chemické vlivy (chlad, prach a jiné
dráždivé vlivy). Léčba většinou nevyžaduje celkové podávání antibiotik, doporučují se mukolytika, expektorancia (např.
acetylcystein, ambroxol, bromhexin, guaifenesin) přes den, na
noc antitusika (např. dextromethorfan, dropropizin), Priessnitzův obklad, pití Vincentky a zvlhčování okolí. Vhodné je
lokální antibiotikum fusafungin v aerosolu. Antibiotika celkově se užívají jen výjimečně u rizikových pacientů. Mimořádně
závažnou skupinu laryngitid představují stenozující (sufokující) záněty hrtanu zejména v dětském věku, u nejmladších dětí
tzv. subglotická laryngitida. Projeví se obvykle v noci, většinou
z plného zdraví či po příznacích mírného nachlazení. Dítě se
probudí, štěkavě kašle, má inspirační stridor, může zatahovat,
objevuje se cirkumorální či akrální cyanóza. Při opakovaných
záchvatech může dojít i k asfyxii. V první fázi je nutné chladné a vlhké prostředí a posazení dítěte. Nutné je nemocniční
sledování, léčebně podáváme glukokortikoidy (Rectodelt
100 MG, rct.sup.), mukolytika, vlhký stan. Antibiotika parenterálně podáváme pouze v těžších případech.
Akutní epiglotitida (epiglotitis acuta) je mnohem vzácnější,
avšak nebezpečnější než subglotická laryngitida. Je primárně
bakteriální etiologie, jejím původcem je Haemophilus influenzae typ B, a toto onemocnění vyžaduje hospitalizaci (většinou
na JIP), masivní parenterální podání antihemofilových antibiotik (potencované aminopeniciliny), pečlivá monitorace a v případě nutnosti včasná intubace (až v 50 % případů).
Glukokortikoidy mají menší efekt než u subglotické laryngitidy. V klinickém obraze dominuje horečka, nemožnost polykat
s kanutím slin a odmítáním pití, později progredující dušnost
při edému hrtanu.
Závěr
Vzhledem k tomu, že akutní záněty horních cest dýchacích
a polykacích jsou primárně virová onemocnění, neexistuje
v praxi realizovatelná kauzální léčba. Proto postupujeme primárně vždy symptomaticky a teprve při bakteriální superin-

fekci a vzniku závažných komplikací nebo u rizikových skupin
nasazujeme cíleně antibiotika celkově.
Moderním trendem je podávat vyšší dávky v kratším časovém
období, pokud možno cíleně na základě aktuálních místních
poměrů. Co se týče citlivosti bakterií, upřednostňujeme baktericidní beta-laktamová antibiotika (peniciliny, cefalosporiny)
nebo bakteriostatická makrolidová antibiotika (též při alergii
na penicilin), která navíc pokryjí i infekci atypickými bakteriálními agens jako jsou Mycoplasma pneumoniae a Chlamydophila pneumoniae. Plošné alibistické necílené podávání antibiotik v nedostatečných dávkách vede k nárůstu bakteriální
rezistence7/, často je neúčinné a naopak negativně ovlivňuje
rozvoj imunity organismu přirozenou cestou.
Velký význam je proto třeba klást na preventivní opatření, která
se především zaměřují na nespecifické zvyšování imunity jako
je otužování, pobyt na čerstvém vzduchu, pestrá strava s dostatečným přísunem vitaminů, vyvarování se stresu a zdravý
životní styl. Při opakovaných infektech je třeba zvážit použití
imunomodulancií (Broncho-Vaxom PRO ADULTIS
por.cps.dur., BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS por.
cps.dur., BRONCHO-VAXOM PRO INFANTIBUS SÁČKY
por.plv., Luivac por.tbl.nob., RIMOMUNYL por.tbl.nob.)
a autovakcín. Někdy je též nezbytná chirurgická léčba (tonzilektomie, adenotomie, septoplastika, funkční endonazální endoskopická chirurgie VDN).
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Kalcitonin – omezení indikací pro použití
Evropská léková agentura doporučuje omezení užívání léčivých přípravků obsahujících kalcitonin – přípravky pro intranazální podání určené pro léčbu postmenopauzální osteoporózy budou staženy z trhu, používání injekčního kalcitoninu
v ostatních indikacích bude omezeno na podávání v co nejnižší
dávce po co nejkratší dobu.
Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové
agentury dokončil přehodnocení přínosů a rizik léčivých přípravků s obsahem kalcitoninu a konstatoval, že dlouhodobé
podávání kalcitoninu může u léčených pacientů vést k malému
FI • Číslo 9/2012

zvýšení rizika rozvoje nádorových onemocnění. Z tohoto důvodu Výbor doporučil, že přípravky obsahující kalcitonin by měly
být nadále používány pouze pro krátkodobou léčbu a to pouze v indikacích Pagetova choroba, prevence akutní ztráty
kostní hmoty u imobilizovaných pacientů a hyperkalcémie
způsobená nádorovým onemocněním. Poměr přínosů a rizik v těchto indikacích zůstává nadále pozitivní, na rozdíl od
poměru přínosů a rizik v indikaci postmenopauzální osteoporóza, který výbor CHMP vyhodnotil jako negativní, a doporučil stažení všech přípravků registrovaných pouze v této
jedné indikaci z trhu v celé Evropské unii.
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