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Klaudie (14 měsíců):

OA: bez perinatální zátěže, dosud nestonala, řádně očkována

EA: rodiče nachlazení, bratr měl laryngitidu

NO: … od rána teploty i přes 39, podáván Panadol / Nurofen, večer náhle 
porucha vědomí, hypotonie („jako hadrová panenka“), volána RZP…

- přijata na Dětskou kliniku, zajištění diazepamem

- za hospitalizace ještě 1x ataka křečí při vzestupu teploty

- prokázána chřipka A, léčba oseltamivirem

Závěr: Febrilní křeče jako komplikace chřipky A

- propuštěna po 8 dnech hospitalizace

Klaudie má horečku...



Chřipková epidemie je na spadnutí! Máme se bát? 

Bude horší než loňská? (27.1.16)

Česko zasáhla plošná epidemie chřipky, zemřelo 13 lidí (16.2.16)

Postepidemická fáze

Na chřipku zemřelo v této sezoně 84 lidí

(21.5.16)



Chřipka a děti

 každoročně onemocní cca 20% dětí (a 5% dospělých)

 incidence chřipky nejvyšší u malých dětí
vylučují větší množství viru a delší dobu

šíření onemocnění v populaci

 riziko komplikací:
– senioři
– chronicky nemocní
– děti < 2 roky 
(X mortalita cca 100x nižší)

Nicholson et al. Lancet 2003;362:1733-1745



Chřipková sezóna 2015/2016 na KIN
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celkem 83 nemocných s chřipkou (dospělí 41: děti 42)
z toho hospitalizovaných 44 (53%)



Chřipka u dětí

ambulantní hospitalizovaní
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 hospitalizováno 22♂: 5♀
 věk: průměr 7 let, medián 2 roky
 15 (55%) hospitalizovaných dětí ≤ 5 let
 doba hospitalizace: průměr 5,08 dne, medián 4 dny



Projevy a léčba

příznaky u dětí při přijetí:
– horečka 27(100%)
– GIT projevy 17(62%)
– kašel 12(44%)
– febrilní křeče 1(3,7%)

léčba: 
– antivirotika (oseltamivir)   10(37%)
– antibiotika 

4(14%)
(z toho 2x obojí)



Hynek nechce chodit...

Hynek (3 roky)

OA: bez perinatální zátěže, atopický ekzém, bronchopneumonie              
v kojeneckém věku, asi v 1,5 roce susp. synovitida kyčelního kloubu,   
v 2,5 roce opakovaně uroinfekt

RA: rodiče i bratr alergici

EA: matka před 10 dny respirační infekt („chřipka“), bratr t.č. také
prodělává horečnatý respirační infekt

NO: 14.4. horečky až 39, 15.4. u PLDD CRP <8, teploty odezněly,
začal si stěžovat na bolesti DKK, odmítal chodit, po analgetiku 
chůze po špičkách. 18.4. hospitalizován.



Lab.: 

RTG hrudníku s normálním nálezen

EKG normální křivka

nazofaryngeální stěr: chřipka B pozitivní PCR průkaz 

Závěr: Akutní myositida jako komplikace chřipky B

léčba symptomatická (parenterální hydratace), antivirotika nepodána

promptní odeznění obtíží

ALT µkat/l AST µkat/l CK µkat/l myoglobin µg/l

pacient 2,0 8,92 152,17 443,5
norma 0,1–0,78 0,10–0,72 0,2–3,8 12–76



Myositida jako komplikace chřipky
benigní akutní myositida (BACM benign acute childhood myositis)

 přechodné postižení svalů (m. gastrocnemius, m. soleus), 
navazuje na respirační infekt – chřipka A/B, mykoplazmata, 
viry coxsackie

 prudká bolest lýtek, znemožňuje chůzi
 školní děti (♂>♀)
 vzácně rhabdomyolýza se selháním ledvin
 nejčastěji chřipka B: myotropie viru, postižení nezralých 

myocytů

léčba symptomatická, prognóza příznivá

v sezóně 2015/2016 na KIN myositida u 5 dětí s chřipkou B

4♂: 1♀, věk 3-13 let
Mall S et al. A large outbreak of influenza B-associated benign acute childhood 

myositis in Germany. Pediatr Infect Dis J.2011;30:E142-6



Adélka je unavená...
Adéla (18 měsíců):

OA: bez perinatální zátěže, dosud nestonala, řádně očkována

EA: matka t.č. chřipkové onemocnění

NO: horečka až 39 st., málo jí a pije, unavená

Při přijetí:
 v nazofaryngeálním stěru pozitivní Ag chřipky B 
 nízké zánětlivé markery, bez leukocytozy, mírná

trombocytopenie
 izolovaná elevace troponinu T, normální CK
 EKG s repolarizačními změnami V5-V6, převaha PK
 RTG plic a UZ břicha v normě
 orientační UZ srdce: dilatace pravostranných srdečních oddílů, 

trikuspidální insuficience málo významná



suspekce na myokarditidu

léčba: oseltamivir, antipyretika, šetrná infúzní léčba, monitoring ...

… doplnění anamnézy: 
zvýšená únavnost asi 2 měsíce,  méně jí
v předchorobí susp. prekolapsový stav 

definitivní UZ srdce: totální anomální návrat plicních žil s obstrukcí, 
plicní hypertenze, incipientní pravostranná dysfunkce s městnáním v 
játrech, pleurální výpotky

v dif. dg. extrémní forma cor triatriatum sinistrum

= vrozená srdeční vada bezprostředně ohrožující na životě

– do týdne od stanovení dg. operována s okamžitým efektem



Komplikace chřipky u dětí

 komplikace: 
– respirační: otitida, bronchitida, bronchiolitida, sinusitida,  

pneumonie, respirační selhání
– neurologické: křečové stavy, encefalopatie, encefalitidy, 

meningitidy, Guillain-Barre syndrom, myelitida
– svalové: myozitidy, myokarditidy

 zvýšené riziko komplikací: děti mladší 2 let, děti s chronickými 
onemocněními (srdeční vady, bronchopulmonální dysplazie, astma, 
cystická fibroza, …)

 s chřipkou sdružená mortalita u malých dětí vyšší než mortalita 
sdružená s pertusí

American Academy of Pediatrics: Recommendations for Prevention and Control
of Influenza in Children, 2016–2017

Studahl M. Influenza virus and CNS manifestations. J Clin Virol.,2003;28:225-232



Zdroj: CDC(FluView 2015-2016 preliminary data)



Zdroj: CDC(FluView 2015-2016 preliminary data)



Očkování jako prevence?
• očkování proti chřipce v ČR nepovinné, dobrovolné

• doporučení NIKO:
- všichni >65

- všichni s komorbiditami (onemocnění dýchacího systému, srdce a 
cév, ledvin a jater, chronická metabolická onemocnění vč. diabetu, 
nedostatečnost imunitního systému, …) 

- těhotné

- osoby v kontaktu s rizikovými pacienty

X proočkovanost minimální

… očkování dětí???

Národní imunizační komise: Doporučený postup pro očkování proti sezónní chřipce (2011)



Možnosti vakcinace

dostupné vakcíny:
 vakcíny neživé (štěpené, subjednotkové):

= kombinace 2 kmenů chřipky A a 1 chřipky B („TIV“) 
 živá vakcína („LAIV“) - FluMist®

- dvě antigenně odlišné linie viru chřipky B 
(Yamagata a Victoria)

- cirkulace linií v jednotlivých sezónách

obtížně odhadnutelná

- sezóna 2015/2016:
vakcína: linie Yamagata X prevalovala linie Victoria 



Možnosti vakcinace

účinnost vakcín: 25-30% .. 60-70%

sezóna 2016/2017: změna H3N2 kmenu a kmenu B

… uvidíme!

„kvadrivalentní“ vakcína = 2xA, 2xB, adjuvované vakcíny

doporučení AAP: univerzální vakcinace

- očkování všem včetně těhotných, dětí od 6 měsíců

- důraz na očkování zdravotníků

American Academy of Pediatrics: Recommendations for Prevention
and Control of Influenza in Children, 2016–2017



Závěrem:
 chřipka = potenciálně závažné virové onemocnění

 vysoké riziko komplikací u disponovaných osob, ale i u zdravých (dětí)

 včasná identifikace rizikových jedinců s včasnou léčbou antivirotikem

 důraz na využití možností očkování



Závěrem:
 chřipka = potenciálně závažné virové onemocnění

 vysoké riziko komplikací u disponovaných osob, ale i u zdravých (dětí)

 včasná identifikace rizikových jedinců s včasnou léčbou antivirotikem

 důraz na využití možností očkování

Děkuji za pozornost


