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V.H. 

• Dítě z IV./III. fyziologické gravidity, 

porod ve 37. t.g. 

• Odteklá plodová voda 40 hodin, matka 

G-Penicilin i.v. 

• Novorozenec bez poruchy adaptace, 

Apgarová 9/9, porodní hmotnost 

3760g 

• Hospitalizace bez komplikací, 5. den 

dimise 



Anamnéza 

• Od 14. dne dokrmován 

• Pozitivní epidemiologická anamnéza - 

rodiče i sestra respirační virový infekt, 

u Vašíka hnisavá rýma, afebrilní  

• 17. den života od rána dyspnoe  

• Večer apnoe s prošednutím cca 10 s 

• Přichází k přijetí na naše odd. 



• Při příjmu TT 36°C, dobrá hydratace, lehce 

mramorovaný, v dutině ústní soor 

• Inspirační dušnost, zatahuje jugulum a 

podžebří,  DF 55/min, saturace 93%, z nosu 

hustý zelenožlutý hlen, poslech čistý, 

sklípkový 

• 30 minut po přijetí apnoe s desaturací k 

65% a bradykardií k 75/min, nutnost 

oxygenoterapie  (FiO2 0.30) 

• Apnoe se opakují , lehce hypotonický, 

nepije, sondován 

 



Vyšetření 

• Vstupní RTG: Plíce rozvinuté, bez 

ložisek. Plicní kresba přiměřená. Stín 

srdce a mediastina obvyklé 

konfigurace 

• UZ CNS a srdce bez patologie. 

• Nasazen penicilin + gentamicin i.v. 

• Virologie: chřipka, adenovirus, RSV – 

vše negativní 

• Parazitologie: Mykoplazma, Chlamydie 

– vše negativní 

 

 



• RSV rapid test ze stěru z nosu pozitivní 

• Kultivace - hemokultura i moč negativní 

• Ve výtěru z úst a rekta opakovaně Candida 

albicans, – 4. den nasazen Flukonazol i.v. 

(12mg/kg, dále 6mg/kg á 24 hod) 

• Neurolog: výrazný hypotonický syndrom, 

zvýšená dráždivost při probíhajícím infektu 

 



• 4.den (21. den věku) přes veškeré 

léčení zhoršení stavu – nakupení 

apnoických pauz s desaturacemi a 

bradykardií, nutná stimulace, FiO2 

0.40 

• Výrazně hypotonický, poslechově se 

objevují bilaterálně nekonstantně 

chrůpky, začíná vlhce kašlat 

 



• hemokultura negativní 

• Stěry z DCD negativní 

• metabolické vady negativní 

 



• Rozvoj respirační insuficience, 

• Zahájena UPV 

• Tlakově i oběhově stabilní, bez 

hypotenze 

• Z DCD odsáván hustý bělavý sekret, 

nasazen Ventolin  

• Od 6. dne již stěry bez nálezu Candidy 

• 7. den plánovaná extubace – nezdařila 

se, po 4 hodinách pro narůstající 

dyspnoi a desaturace s bradykardií 

reintubace 

 



• Postupné zlepšování stavu  

• 10. den plánovaná extubace 

• Na FiO2 0.30 saturace nad 95%, DF 

50/min, bez dyspnoe 

• Laboratorně i klinicky bez známek 

respirační insuficience 

 



• 11. den změna ATB na Unasyn i.v. 

• Celkový stav se nadále lepší 

• Eupnoický, odkašlává, možno snižovat 

FiO2, poslechově bez chrůpků 

• Začíná sám pít zvyšující se množství 

MM lahví 

• infuze i ATB EX, Flukonazol p.o. 

 

 



• Od 16. dne v posteli, s matkou na 

pokoji, postupně začíná kojit  

• Kašle méně, vysazován ambroxol i 

Ventolin 

• 20. den dimise 

• 27. den ambulantní kontrola – zcela 

bez potíží, eupnoický, poslech 

sklípkový, symetrický, prospívá 

 



Závěr 

• Sledovali jsme závažnou, život ohrožující 

pneumonii u donošeného dítěte 

• Stav si vyžádal resuscitační péči 

• Ve stěru z nosu prokázán RSV 

• Etiologii RSV podporuje momentální 

epidemiologická sezónní situace – přijato 

několik dětí s RSV infekcí 

• U dětí s chronickým plicním onemocněním 

může tento infekt být infaustní – důležitá 

profylaxe 

 



Děkujeme za 

pozornost 


