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Nepremyslené a nadbytočné predpisovanie antibiotík, najmä an-
tibiotík so širokým spektrom účinku, vedie k nárastu rezistencie 
baktérií, a tým k zníženej vnímavosti bakteriálnej flóry dýchacie-
ho ústrojenstva. K týmto situáciám prichádza predovšetkým pri 
podávaní antibiotík v prípade nezávažných stavov, ktoré väčši-
nou spontánne odznejú, alebo v prípade infekcií vírusovej etio-
lógie. Niekedy lekári zdôvodňujú preskripciu antibiotík snahou 
vyhovieť pacientom alebo rodičom detí. Najdôležitejší je vždy in-
dividuálny prístup podľa klinického stavu pacienta a jeho komor-
bidít. Hlienová sekrécia z nosa sa po troch dňoch mení na hnisa-
vú, obsahujúcu deskvamované epiteliálne bunky a kolonizujúce 
baktérie ako súčasť bežnej nosovej flóry. Táto kvalitatívna zmena 
sekrécie sa často považuje za bakteriálnu komplikáciu alebo bak-
teriálnu superinfekciu. Deti opakovane liečené antibiotikami sa 
stávajú nosičmi rezistentných baktérií, najmä Streptococcus pneu-

moniae a Haemophilus influenzae, ktoré sa potom môžu rýchlo 
šíriť a kolonizovať horné cesty dýchacie. Ich prirodzená mikro-
flóra je vtedy ovplyvnená a potlačená, následne kolonizovaná 
rezistentnými kmeňmi.
Antibiotická liečba je vymedzená pre ochorenia s bakteriálnou 
etiológiou, potvrdenou najmä na základe kultivačných metód. 
Používa sa aj v prípadoch, kde je typická symptomatológia pre 
bakteriálnu etiológiu a oneskorená liečba antibiotikami by moh-
la stav pacienta zhoršiť. Empirické používanie antibiotickej lieč-
by má však aj svoju negatívnu stránku, ktorou je najmä nárast 
rezistencie. Okrem kultivačných metód môžu k rýchlej orientácii 
pomôcť markery bakteriálneho zápalu (C-reaktívny proteín, pro-
kalcitonín). Pri výbere konkrétneho antibiotika je dôležité rešpek-
tovať nasledujúce princípy:

 rozpoznanie najčastejších pôvodcov infekcie v postihnutej  
 oblasti hrdla

 údaje o závažných a rizikových parametroch pacienta
 informácie o regionálnej rezistencii najčastejších bakteriál- 

 nych pôvodcov 
 informovanosť o epidemiologickej situácii v danej lokalite 

Preventívne podávanie antibiotík pri infekciách dýchacích ciest 
neurýchli a neskráti ich liečbu a nezabráni ani prípadným neskor-
ším komplikáciám. Pre úspešnosť a zlepšenie kvality indikácie,  
a tým aj reštrikcie spotreby antimikrobiálnych látok je nutná spo-
lupráca lekárov indikujúcich antibiotiká a mikrobiológov, infor-
movanosť o regionálnej situácii, správna interpretácia výsledkov 
na základe správne vykonaných odberov a trvalá edukácia nielen 
zdravotníkov, ale aj laickej verejnosti. 

Prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.
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Najčastejšie bakteriálne spektrum komunitných respiračných 
infekcií tvoria infekcie spôsobené beta-hemolytickými strep-
tokokmi, pneumokokmi a hemofilmi. Deti s respiračnými infek-
ciami tvoria veľkú skupinu klientely detského lekára. V prvých 
piatich rokoch života je ich podiel na chorobnosti približne 
50 %, v školskom veku klesá na 30 %. V ordinácii praktického 
lekára alebo ambulantného špecialistu sa antibiotiká obvykle 
nasadzujú empiricky, bez laboratórneho dôkazu patogénu.  
V tejto situácii je informovanosť o stave antibiotickej rezisten-
cie základnou podmienkou pre bezpečnú voľbu liečby. 

Na celom svete vzrastá rezistencia pneumokokov na penicilín. 
Je spôsobená stratou cieľového miesta na proteíny viažuce pe-
nicilín (PBPs). Z geografického hľadiska je prevalencia rezisten-
cie na rôzne skupiny antibiotík v európskych krajinách výrazne 
diferencovaná. Zatiaľ čo v severských štátoch (Nórsko, Švédsko, 
Dánsko) je výskyt rezistencie minimálny, v strednej, no najmä 
v južnej Európe (Portugalsko, Španielsko, Grécko, Francúzko) 
je situácia z hľadiska výskytu rezistencie u niektorých patogé-
nov alarmujúca1. V Slovenskej republike je priaznivá situácia  
v nízkej prevalencii rezistencie kmeňov Streptococcus pneumo-

niae na penicilín. Rezistencia na penicilín u pneumokokových 
infekcií získaných v komunite za obdobie posledných päť rokov 
sa pohybuje v rozmedzí 1 – 9 %. Českí autori zaznamenali po-
čas rokov 2010 – 2017 znížený trend rezistencie na penicilín, 
kým rezistencia na makrolidové antibiotiká vzrástla2. Početnosť 
intermediárne citlivých kmeňov sa pohybuje v intervale 11 –  
12 %. Infekcie spôsobené kmeňmi s intermediárnou citli-
vosťou na penicilín môžu byť v ambulantnej praxi úspešne  

liečené vyššími dávkami penicilínu alebo amoxicilínu. Terape-
utickým problémom môžu byť pneumokoky rezistentné na 
penicilín. U rezistentných kmeňov pripadá do úvahy liečba ce-
falosporínmi 3. generácie. V ambulantnej praxi je však nutné 
podávať perorálne cefalosporíny 3. generácie veľmi uvážlivo.  
V priebehu posledných päť rokov sa zvýšila rezistencia voči 
makrolidom. V porovnaní s rokom 2000 sa rezistencia pneumo-
kokov voči makrolidom zvýšila trojnásobne. Z dôvodu celosve-
tovo sa zvyšujúcej rezistencie pneumokokov na antibiotiká sa 
vakcinácia stáva kľúčovým liečebno-preventívnym opatrením 
s najväčším liečebným efektom a tiež najvýhodnejším po-
merom cost/benefit3. Od 1. 1. 2009 sa zaviedlo na Slovensku 2
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Ústav klinickej mikrobiológie FN, Nitra

Najčastejšími klinickými príznakmi ochorenia 
horných dýchacích orgánov je nádcha, kašeľ 
a subfebrilná teplota. Ako etiologický faktor sa 
uplatňujú predovšetkým respiračné vírusy, bak-
teriálne infekcie bývajú pôvodcami asi v 10 % 
prípadov. Závažnejší priebeh môže mať chrípka 
typu A, B. V klinických prejavoch dominuje náhly 
začiatok, vysoké teploty, zimnica, bolesti svalov, 
kašeľ a nádcha. Základom terapie u nekompliko-
vaných infekcií horných dýchacích ciest u imu-
nokompetentných pacientov  je  symptomatická 
liečba. Antibiotiká sú indikované u chronicky 
chorých pacientov s rizikom komplikácií. Lepšia 
dostupnosť virologických vyšetrení, rýchle sta-
novenie niektorých antigénov vírusov z výterov 
z nosohltanu (RSV, adenovírusy, vírusy chrípky) 
pomáha objasňovať diagnostiku respiračných 
infekcií.
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povinné očkovanie dojčiat konjugovanou pneumokokovou 
vakcínou. Efekt očkovania sa prejavuje v redukcii prípadov in-
váznych pneumokokových ochorení, a tiež v redukcii prípadov 
nazofaryngeálneho nosičstva a nárastu rezistentných kmeňov.  

Streptococcus pyogenes je jedným z hlavných pôvodcov bakte-
riálnej tonzilofaryngitídy. Vnímavosť jedinca voči angínam sa 
mení s vekom. Ochorenie je vzácne u celkom malých detí, u detí  
v predškolskom veku je vnímavosť vysoká a pretrváva až do 
obdobia mladšej dospelosti, po 40. roku života sa začína zni-
žovať aj vzhľadom na nízku expozíciu týchto osôb streptoko-
kovým nákazám. Nález streptokokov skupiny A pri angíne sám 
o sebe nepreukazuje streptokokový pôvod ochorenia z dôvo-
du relatívne častého nosičstva. U 5 – 9 ročných detí a mladých 
jedincov v školských kolektívoch môže nosičstvo dosahovať 
až 20 – 30 %. Streptokokovú infekciu možno bezpečne rozlíšiť 
od nosičstva len retrospektívne potvrdením zvýšenej hladiny 
protilátok streptokoka skupiny A – antistreptolyzínu O (ASLO) 
a antideoxyribonukleázy B. U pacientov alergických na peni-
cilín sú vhodné alternatívne makrolidové antibiotiká a/alebo 
klindamycín. Objavuje sa rezistencia typu MLSB (rezistencia na 
makrolidy, linkozamidy a streptogramíny). Priemerná rezisten-
cia u kmeňov Streptococcus pyogenes na erytromycín počas 
sledovaného obdobia kolíše v intervale 19 – 32 %, v období 
posledných dvoch rokov mierne poklesla. 

Testovaný erytromycín zastupuje celú skupinu makrolidov 
(azitromycín, klaritromycín, spiramycín). Pri empirickej terapii 
makrolidovým antibiotikom alebo klindamycínom u strepto-
kokovej tonzilofaryngitídy je treba počítať so zlyhaním liečby 
až u tretiny pacientov (podľa lokálnych hodnôt rezistencie). 
Penicilín stále zostáva najúčinnejším antibiotikom v liečbe 
streptokokových infekcií, je terapeuticky indikovaný. 

Opúzdrené kmene Haemophilus influenzae sú príčinou akútnej 
epiglotitídy u detí mladších ako 6 rokov (65 %), neopúzdre-
né kmene sú zasa pôvodcom infekcií dýchacích ciest, vrátane 
akútnej exacerbácie chronickej bronchitídy. Vznik rezistencie 
na aminopenicilín súvisí s tvorbou betalaktamáz schopných 
štiepiť ampicilín a cefalosporíny prvej generácie, vo väčšine 
prípadov výsledkom produkcie beta – laktamáz. Rezistencia 
na ampicilín/amoxicilín sa pohybuje v rozmedzí 10 – 12 %. Ce-
falosporíny 1. generácie sú neúčinné. Perorálne cefalosporíny 
2. generácie (cefuroxim, ceprozil) sú podľa najnovších noriem 
EUCAST na liečebné účely nevhodné, dosahujú len intermedi-
árnu citlivosť4. Rezistencia na potencované aminopenicilíny je 
minimálna. Povinné očkovanie proti Haemophilus influenzae b 
sa začalo na Slovensku vykonávať od roku 2000. 

Pred zavedením rutinného očkovania sa predpokladal nielen 
pokles hemofilových inváznych ochorení, ale aj pokles nosohl-
tanového nosičstva. Tento fenomén potvrdili viaceré práce5. 

Infekcie baktériou Moraxella catarrhalis spôsobujú otitídy  
a sínusitídy v detskom veku. U dospelých býva Moraxella ca-

tarrhalis izolovaná od chorých s akútnou exacerbáciou chro-
nickej bronchitídy. Kmene Moraxella catarrhalis produkujú 
vo viac ako 90 % prípadov beta-laktamázu, ktorá hydrolyzu-
je molekulu penicilínových antibiotík. Z toho dôvodu liečba 
nechráneným antibiotikom zlyháva. Rezistencia na potenco-
vané aminopenicilíny je zanedbateľná (0,1 %).

Kmene Staphylococcus aureus sú často bežným komenzá-
lom kože a slizníc, môžu prechodne osídľovať sliznicu bez 
etiopatogenetického významu. Prirodzene sa vyskytujú na 
slizniciach horných dýchacích orgánov u zdravých jedincov.  
V nedávnom období bol zaznamenaný nárast komunitných in-
fekcií spôsobených meticilín-rezistentnými kmeňmi CA-MRSA 
(Community associated Methicillin resistant Staphylococcus au-

reus) u zdravých detí a dospelých. Kmene MRSA sú rezistent-
né nielen voči oxacilínu, no i voči všetkým betalaktámovým 
antibiotikám. K významným mechanizmom rezistencie patrí 
aj MLSB (rezistencia na makrolidy, linkozamidy a streptogramí-
ny). Rezistencia na vankomycín nebola v Slovenskej republike 
u kmeňov Staphylococcus aureus izolovaných od pacientov 
z komunity zaznamenaná. Sporadicky sa objavujú kmene so 
zníženou citlivosťou (VISA, MIC 4-8 mg/L- vankomycín inter-
mediárny S. aureus). Výskyt VISA je pomerne nízky (okolo 1%). 
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Prvou voľbou liečby  
bolesti hrdla by mali byť 
lokálne antibiotiká.

Určite nie.  
Keďže etiológia je  
u väčšiny chorých víruso-
vá, je namieste voľba látok 
s protizápalovým alebo 
antiseptickým účinkom

Celkový pohľad na antibiotickú liečbu na Slovensku  
v kontexte bolesti  hrdla a jeho zápalových ochorení



Skríning nosičstva kmeňov Staphylococcus aureus rezistent-
ných na betalaktámové antibiotiká (MRSA) sa vykonáva v epi-
demiologicky odôvodnených prípadoch6. V rámci epidemio-
logických opatrení sa pred rizikovým operačným výkonom 
(kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopédia) a pri recidívach 
stafylokokových infekcií využíva dekolonizácia lokálnym pre-
parátom mupirocín alebo antistafylokokovým fágovým prí-
pravkom na lokálne použitie, ktorý obsahuje vysokoúčinné 
fágové častice so silným a rýchlym lytickým účinkom na stafy-
lokoky. Prenos komunitných kmeňov sa uskutočňuje priamym 
fyzickým kontaktom medzi osobami v kolektívnych zariade-
niach a v niektorých etnických skupinách. 

Záver
U pacientov s akútnym infekčným ochorením horných dýcha-
cích ciest je treba zvážiť, či sú dostatočné dôvody pre nasa-
denie antibiotickej liečby. Rozhodnutiu o racionálnej antibio-
tickej terapii musí predchádzať správne posúdenie anamnézy, 
epidemiologickej situácie, mikrobiologického nálezu a jeho 
správnej interpretácie a ďalšieho laboratórneho skríningu. 
Antibiotická liečba by mala byť podávaná na základe prítom-
nosti elevovaných zápalových markerov. Aplikácia antimikro-
biálnych látok, resp. ich selekčný tlak, je dôležitým faktorom 
nepriaznivého účinku na vznik rezistencie. Mikrobiológovia 
môžu aktívne zasahovať do racionálnej antibiotickej terapie 
na základe poznania frekvencie bakteriálnych patogénov a ich 
rezistencie v presne vymedzených epidemiologických jednot-
kách. 

Zlyhanie liečby je definované ako neadekvátna odpoveď na 
antimikrobiálnu terapiu v priebehu 72 hodín. V súčasnosti je 
pre liečbu respiračných infekcií k dispozícii široká škála anti-
mikrobiálnych preparátov. Okrem ich nesporného prínosu 
je treba počítať s nežiaducimi účinkami. Účinnosť lokálneho  
antibiotika tyrotricínu v in vitro podmienkach nevieme stano-
viť. Z tohto pohľadu je jeho účinnosť sporná. Efektívna liečba 
infekcií horných dýchacích ciest u imunokompetentných je-
dincov bez závažného základného ochorenia spočíva v poda-
ní symptomatických prípravkov, ako sú analgetiká, antipyreti-
ká, nesteroidné antireumatiká, a tiež treba dbať na dostatočný 
prísun tekutín a odpočinok na lôžku. Racionálnou farmakote-
rapiou zabránime nárastu nákladov na antibakteriálnu liečbu, 
zvýšenej spotrebe, plytvaniu a znehodnocovaniu účinných 
liečiv. 
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Vírusová faryngitída
Vírusová faryngitída môže byť spôsobená mnohými vírusmi. Akútna 
faryngitída je zápalový syndróm hltana a/alebo mandlí spôsobený 
niekoľkými rôznymi skupinami mikroorganizmov. Faryngitída môže 
byť súčasťou generalizovanej infekcie horných dýchacích ciest alebo 
špecifickej infekcie lokalizovanej v hltane. Väčšina prípadov je spôso-
bená vírusmi a vyskytuje sa ako súčasť bežných prechladnutí. 

Výskyt
Akútne infekcie dýchacích ciest sú jednou z hlavných príčin cho-
robnosti vo svete a väčšina z nich je spôsobená vírusmi. Vírusová 
faryngitída je jednou z najbežnejších príčin absencie v škole alebo  
v práci. Medzinárodný prieskum ambulantnej lekárskej starostli-
vosti ukázal, že v období rokov 1980 – 1996 predstavovali infekcie 
horných dýchacích ciest vrátane akútnej faryngitídy až 200 lekár-
skych návštev na 1000 obyvateľov ročne. Veľká väčšina infekcií hor-
ných dýchacích ciest je spôsobená vírusmi.
Vírusová faryngitída postihuje rovnako všetky rasy, etnické skupiny 
i obe pohlavia. Najčastejšie však postihuje deti.

Priebeh
Bolesť v krku je hlavným príznakom u pacientov s vírusovou faryn-
gitídou. Pacienti môžu mať ďalšie príznaky, ktoré sa medzi jednotli-
vými vírusovými vyvolávateľmi výrazne nelíšia, sú podobné a často 
sa vzájomne prekrývajú.

Faryngitída pri syndróme prechladnutia
Bolesť v krku zvyčajne nie je primárnym príznakom. Nazálne prí-
znaky, ako je kýchanie, vodnatý výtok z nosa alebo upchatie nosa 

majú tendenciu predchádzať symptómom hrdla. Typickými prí-
znakmi zápalu hrdla sú pocity bolesti a škriabania v hrdle. Často ich 
sprevádza silný a žltý výtok z nosa a neproduktívny kašeľ. Ochore-
nie nemusí byť sprevádzané teplotou, ale ak je teplota sprievod-
ným javom, zvyčajne je nízka a je výraznejšia u malých detí než 
u dospelých. Niekedy sa prejaví aj zachrípnutie. Závažná bolesť 
hltanu alebo odynofágia nie sú typickými príznakmi, rovnako ako 
zimnica, myalgia a malátnosť.

Faryngitída s chrípkou
Bolesť v krku je hlavným príznakom u niektorých pacientov  
s chrípkou. Nástup choroby je zvyčajne náhly, s myalgiou, bolesťa-
mi hlavy, horúčkou, zimnicou a suchým kašľom. Faryngitída zvyčaj-
ne ustúpi v priebehu 3-4 dní. Najčastejšie sa vyskytuje v epidemic-
kej situácii, zvyčajne na konci jesene alebo v zime.

Klinický nález
Pri vírusovej faryngitíde sú typickými príznakmi edém a erytém  
hltanu. Stupeň erytému nekoreluje so stupňom bolesti v krku. 2
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Špecifiká bolesti v krku 
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Najčastejšou príčinou bolesti v krku u dospelej 
populácie je akútna infekcia. Akútna infekcia vý-
razne postihuje najmä oblasť hltanu (pharynx), 
preto takúto infekciu a s ňou spojený zápal na-
zývame faryngitída. Bolesť, ako sprievodný jav 
infekcie a zápalu, je najvýraznejšia práve počas 
prehĺtania, čo pri získavaní anamnestických 
údajov  a vyšetrení pacienta pomáha označiť po-
stihnutú oblasť a určiť správnu diagnózu. Z hľa-
diska pôvodcu infekcie rozlišujeme 2 základné 
skupiny faryngitídy - vírusovú faryngitídu a bak-
teriálnu faryngitídu. 



Môže sa vyskytnúť exsudát, ale nie je taký hojný ako pri bakteriálnej 
faryngitíde.

Faryngitída pri syndróme prechladnutia
Často je viditeľné sčervenanie okolo nosových dierok spôsobené 
fúkaním nosa. Nosová sliznica je často erytematózna a zvyčajne sa 
prejavuje aj mierny erytém hltanu.

Faryngitída s chrípkou
Môžu sa vyskytovať opuchy a erytémy mukózy hltanu, ale sú zvy-
čajne mierneho charakteru. Chýbajú faryngeálne alebo tonzilárne 
exsudáty a cervikálna lymfadenopatia, horúčka môže vystúpiť až 
na 40 °C. Ochorenie zvyčajne sprevádza celková únava a konjunkti-
vitída.

Bakteriálna faryngitída
Bežné respiračné vírusy zodpovedajú za väčšinu prípadov faryn-
gitíd. Avšak baktérie sú tiež dôležitými etiologickými pôvodcami,  
a ak sú správne identifikované, možno infekciu liečiť antibiotikami, 
čo vedie k zníženiu lokálnych symptómov a prevencii závažných 
následkov. Najčastejším a najdôležitejším bakteriálnym pôvodcom 
faryngitídy je Streptococcus pyogenes (streptokok skupiny A - an-
glicky GAS). Podozrenie na bakteriálnu faryngitídu môžeme potvr-
diť rutinnými diagnostickými testami a následne cielene liečiť anti-
biotikami. Výter hrdla a vyšetrenie pomocou testu rýchlej detekcie 
antigénu (RADT) a/alebo následnú kultiváciu je vhodné vykonať  
v prípade, ak samotné klinické príznaky nedokážu spoľahlivo odlí-
šiť GAS faryngitídu od vírusovej faryngitídy. Výnimkou sú prípady, 
keď pacienti vykazujú zjavné klinické prejavy vírusovej infekcie vrá-
tane nádchy, kašľa a/alebo zachrípnutia.1

Ak sa faryngitída zapríčínená baktériou Streptococcus pyogenes ne-
lieči, hrozí riziko vzniku lokálnych a vzdialených komplikácií. 

Výskyt
Bakteriálna GAS faryngitída sa v našom miernom podnebí vyskytuje 
najčastejšie v zime a začiatkom jarného obdobia.1 Odhaduje sa, že 
každý rok sa vo svete vyskytne 616 miliónov prípadov faryngitídy 
GABHS (beta hemolytický streptokok skupiny A).2 Odhaduje sa tiež, 
že reumatická choroba srdca, ktorá môže byť dôsledkom faryngitídy 
GABHS, spôsobí ročne asi 6 miliónov stratených rokov života. Reu-
matické ochorenia srdca neprimerane ovplyvňujú populácie rozvo-
jových krajín. Pokiaľ ide o odhadovanú globálnu úmrtnosť, GABHS 
je jedným z 10 najdôležitejších patogénov, predchádza ju infekcia 
HIV a malária a nasleduje po nej tetanus a čierny kašeľ. Priemer za-
meškaných hodín na jedno dieťa z dôvodu bakteriálnej faryngitídy 
predstavuje dobu 1,9 dňa ročne a priemer absencie rodiča v práci 
z dôvodu starostlivosti o dieťa predstavuje dobu 1,8 dňa.3 Príznaky 
faryngitídy GABHS trvajú u detských pacientov priemerne 4,5 dní.

Faryngitída GABHS môže okrem symptómov lokalizovaných  
v orofaryngu spôsobiť hnisavé aj nehnisavé komplikácie. Invázia do 
blízkych štruktúr môže vyvolať hnisavé komplikácie, ako je zápal 
stredného ucha, sínusitída, peritonzilárny absces, retrofaryngeálny 
absces. Medzi nehnisavé komplikácie bakteriálnej faryngitídy patrí 
reumatická choroba srdca a poststreptokoková glomerulonefritída. 
Faryngitída GABHS postihuje všetky rasy, nemá predilekciu pohla-
via, teda postihuje rovnako mužov aj ženy. Najbežnejšia je u jedin-
cov vo veku 5 – 15 rokov, hoci ochorieť môžu aj dospelí.4 U detí 
mladších ako tri roky je streptokoková faryngitída veľmi zriedkavá, 
s výnimkou detí s rizikovými faktormi. Akútna reumatická horúčka 
sa len zriedkavo vyskytuje u detí mladších ako tri roky a tiež u do-
spelých.

Faryngitída GABHS väčšinou prebieha bez komplikácií. U nelie-
čených pacientov symptómy zápalu hrdla ustúpia do 3 – 4 dní. 
Podávanie penicilínu krátko po nástupe ochorenia môže trvanie 
príznakov skrátiť o 1-2 dni.5

Priebeh
Symptómy uvedené nižšie sa môžu objaviť pri mnohých etioló-
giách, nielen pri GABHS. Okrem toho jedinci s faryngitídou GABHS 
môžu mať len niektoré, alebo len mierne prejavy. Z diferenciálne 
diagnostického hľadiska o vírusovej faryngitíde svedčia skôr prí-
znaky, ako je konjunktivitída, kašeľ, zachrípnutie, nádcha, hnačka, 
stomatitída, diskrétne ulcerózne lézie a vírusový exantém. Posled-
né štúdie radia rinitídu a konjunktivitídu taktiež k prejavom víruso-
vej etiológie.6

Medzi symptómy bakteriálnej faryngitídy patria:
• Bolesť v krku, zvyčajne s náhlym nástupom
• Odynofágia
• Bolesť hlavy
• Nauzea, vracanie a bolesť brucha

Klinický nález
Fyzikálne vyšetrenie môže odhaliť tieto prejavy:
• Horúčka
• Tonzilofaryngeálny erytém
• Exsudát (nerovnomerný)
• Výrazne červená opuchnutá uvula
• Krčná lymfadenopatia
• Petéchie na podnebí
• Scarlatiniformná vyrážka (u vnímavých hostiteľov sa zvyčajne 
prejavuje v prvých dvoch dňoch a spôsobuje jemne papulárnu a 
erytematóznu vyrážku. Najskôr je postihnutá oblasť krku, potom sa 
šíri pozdĺž trupu a končatín.)
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Vyvolávatelia
GABHS predstavuje 15 – 30 % prípadov faryngitídy u detí a  
5 – 10 % prípadov u dospelých.1 Ďalšie baktérie, ktoré môžu spôso-
biť faryngitídu, sú streptokoky skupiny C a G.
Rovnako ako GABHS, aj tieto patogénne baktérie spôsobujú beta 
hemolýzu, tvoria veľké kolónie a produkujú M proteín, a pretože 
im chýba antigén skupiny A, nedá sa tento proteín detegovať  
v teste RADT.
Faryngitída zapríčinená ktorýmkoľvek z týchto streptokokov, iných 
ako GABHS, má klinické prejavy podobné faryngitíde GABHS a 
mala by sa zvážiť u pacientov so zhoršujúcimi sa symptómami a 
počiatočným negatívnym výsledkom RADT. Tieto kmene sa vy-
skytovali pri epidémiách, najmä v uzavretých kolektívoch, ako sú 
armádne alebo školské zariadenia7, 8, 9, a pri sporadickej faryngitíde 
u študentov vysokých škôl.10

Obrázok 1. Streptococcus pyogenes, 100 násobné zväčšenie (zdroj 

Medscape)

Diagnostika
Pôvodcu zápalu sa podarí izolovať v menej ako 50 % prípadov.11 
Odlíšenie vírusovej od bakteriálnej príčiny zápalu je dôležité pre-
dovšetkým z dôvodu potreby nasadiť systémové antibiotiká. Vý-
znamnou pomocou môže byť vyšetrenie CRP (C-reaktívny pro-
teín), ktoré je dnes dostupné vo väčšine ambulancií. Diagnostika 
streptokokových infekcií je dôležitá s ohľadom na prevenciu kom-
plikácií (reumatická horúčka, zníženie mortality). 
Vyšetrenie protilátok (protilátky proti streptolyzínu O – ASLO) po-
skytuje informáciu o prekonanej streptokokovej infekcii (aktuálnej 
alebo skôr prekonanej) a využíva sa spravidla pri hodnotení reku-
rentných streptokokových infekcií.12 Mikrobiologické vyšetrenie je 
pozitívne asi v 90 % prípadov.13, 14 Optimálnym riešením pre rých-
lu diagnostiku streptokokových infekcií, a teda i cielenú liečbu, je 
používanie rýchlych ambulantných diagnostických testov (RADT) 
založené na detekcii streptokokových antigénov.15 Tieto diagnos-
tické testy sú dnes k dispozícii v niektorých ambulanciách praktic-
kých lekárov a umožňujú cielené podávanie antibiotík v prípade 
streptokokových infekcií. Častejšie sa však využíva vyšetrenie CRP.12

Obrázok 2. Rýchly ambulantný diagnostický test (RADT) streptoko-

kových antigénov (zdroj Medscape)

Liečba
Liečebné stratégie pre pacientov s akútnou faryngitídou sú zalo-
žené na epidemiologických faktoroch, symptómoch a výsledkoch 
laboratórnych testov.16 Odpočinok, dostatok tekutín a kloktanie 
slanou vodou (na upokojujúci účinok) sú hlavnými podpornými 
opatreniami u pacientov s vírusovou faryngitídou.17 Analgetiká a 
antipyretiká sa môžu použiť na zmiernenie bolesti alebo pyrexie.  
Na symptomatickú úľavu sa využívajú analgetické pastilky s účinný-
mi látkami, ako je napríklad flurbiprofén. Po podaní jednotlivej dáv-
ky flurbiprofénu 8,75 mg lokálne vo forme tvrdej pastilky dochádza  
k úľave pri bolesti hrdla, vrátane bolesti spojenej s opuchom a 
zápalom hrdla, a tiež k úľave pri ťažkostiach s prehĺtaním. Tvrdé 
pastilky sa v ústnej dutine rýchlo rozpúšťajú (počas 5 až 10 minút), 
už po 2 minútach od užitia majú upokojujúci efekt, daný liekovou 
formou pastilky. Nástup analgetického účinku pri bolesti hrdla pri 
jednotlivej dávke flurbiprofénu (8,75 mg) bol zaznamenaný po 22 
minútach od podania pastilky, maximálny analgetický účinok bol 
dosiahnutý po 70 minútach. Analgetický účinok jednotlivej dávky 
flurbiprofénu (8,75 mg) pretrváva po dobu 4 – 6 hodín. Zníženie 
opuchu v hrdle sa prejavilo 30 minút po užití pastilky.18

Na úľavu od bolesti v krku sa taktiež používajú lokálne antisepti-
ká vo forme pastiliek. Dichlorbenzylalkohol a amylmetakrezol sú 
antiseptiká a majú antibakteriálne (bakteriocidné a bakteriostatic-
ké), antifungálne a antivírusové vlastnosti. Dichlorbenzylalkohol a 
amylmetakrezol tiež reverzibilne blokujú depolarizáciou indukova-
né iónové kanáliky podobným spôsobom ako lokálne anestetiká. 
Kombináciou týchto dvoch účinných látok sú dosiahnuté syner-
gické antibakteriálne účinky.
Antibakteriálne a antifungálne účinky uvedenej fixnej kombinácie 
proti mikroorganizmom, spôsobujúcim bolesť v krku, boli potvr-
dené v in-vitro a in-vivo štúdiách. V štúdiách in vitro bolo možné 
pozorovať smrtiaci účinok na tieto mikroorganizmy už minútu  
po kontakte, a to v prípade pôsobenia proti baktériám  
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Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus influ-

enza, Moraxella catarrhalis, Fusob acterium necrophorum, Pseudo-

monas aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Borde-

tella parapertussis a Candida albicans a štúdie in vivo taktiež preukázali 
celkové zníženie počtu baktérií. V in vitro štúdiách sa potvrdil aj antiví-
rusový účinok kombinácie látok dichlorbenzylalkohol a amylmetakre-
zol proti obaleným vírusom, vrátane chrípky typu A, parachrípky, proti 
respiračným syncyciálnym vírusom, cytomegalovírusom a koronaví-
rusom, a to už po kontakte trvajúcom 1 minútu. Dôkaz analgetického 
účinku na zníženie bolesti v krku a úľavy od problémov s prehĺtaním 
poskytli klinické štúdie, v ktorých sa účinok prejavil už 5 minút po po-
daní a trval až 2 hodiny. Väčšia úľava v porovnaní s podávaním placeba 
sa preukázala do 3 dní od začiatku liečby.19

Antibiotiká nezrýchľujú regeneráciu, ani neznižujú výskyt bakteriál-
nych komplikácií. Riziká predpisovania antibiotík u pacientov s víruso-
vou faryngitídou zahŕňajú bežné vedľajšie účinky antibiotík (hnačka, 
vyrážky, kandidóza, neplánované tehotenstvo sekundárne po zlyhaní 
kontraceptív), v zriedkavých prípadoch sa môže vyskytnúť anafylaxia.20

Liečba antibiotikami by mala byť cielená na základe klinického 
obrazu, pozitivity CRP, RADT, či kultivácie z výteru hrdla. Aj keď sa 
väčšina prípadov faryngitídy GABHS vylieči po 3 - 4 dňoch bez 
liečby, antibiotiká znižujú pravdepodobnosť lokálnych hnisavých 
komplikácií a akútnej reumatickej horúčky. Perorálne antibiotiká by 
sa mali podávať 10 dní, aj keď mnohé nedávne štúdie ukazujú po-
dobnú účinnosť pri kratších cykloch. Antibiotická terapia neznižuje 
pravdepodobnosť poststreptokokovej glomerulonefritídy.
Perorálne penicilín V zostáva preferovaným antibiotikom na lieče-
nie GABSH faryngitídy.1 Amoxicilín sa tiež často predpisuje a je pri-
jateľným liekom prvej línie kvôli svojmu úzkemu spektru, ľahkosti 
dávkovania a prijateľnej chuti, najmä pre deti. Obidve antibiotiká 
sú rovnako účinné. 
V prípade kontraindikácie použitia penicilínu či amoxicilínu je mož-
né použiť cefalosporíny, makrolidy, klindamycín.

Prognóza
Prognóza pacientov s faryngitídou je dobrá a väčšina dospelých sa 
uzdraví skôr ako o týždeň, väčšina detí skôr ako o 2 týždne.
Pacienti by mali byť oboznámení o prirodzenom priebehu víruso-
vej infekcie a o možnosti zlepšenia ich subjektívneho stavu najmä 
použitím lokálnych analgetických alebo antiseptických účinných 
látok. Pacienti musia pochopiť, že na liečbu bolesti hrdla vírusové-
ho pôvodu nie sú potrebné antibiotiká. Mali by byť taktiež infor-
movaní o riziku vzniku alergických reakcií, plesňovej superinfekcie 
a bakteriálnej rezistencie.
Pacienti by sa mali ubezpečiť, že určité opatrenia vrátane zmierne-
nia bolesti pri použití sprejov alebo pastiliek a kloktania teplou sla-
nou vodou zlepšujú príznaky bez použitia antibiotík. Neraz je prob-
lematické ubezpečiť ich, že antibiotická liečba nie je potrebná.17 
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Etiológia a epidemiológia 
Najčastejšími vyvolávateľmi akútnej tonzilitídy a akútnej faryngi-
tídy sú vírusy (adenovírusy, koronavírusy, rinovírusy, vírusy chríp-
ky a parainfluenzy, RSV, enterovírusy, hlavne Coxsackie vírus zo 
skupiny A, EBV, CMV, HSV, a samozrejme aj HIV).
Bakteriálne infekcie sú najčastejšie spôsobené baktériou Strepto-

coccus pyogenes, zriedkavejšie baktériou Streptococcus pneumo-

niae, dnes už vzácne aj baktériami Corynebacterium diphteriae  
(čo je treba vziať do úvahy u neočkovaných detí), Staphylococcus 

aureus a anaeróbnymi baktériami (jednostranná Plaut–Vincento-
va angína). Menej častým, ale možným vyvolávateľom môže byť 
aj Mycoplasma pneumoniae alebo Chlamydia pneumoniae, a tiež 
mykotická infekcia. 
Pri hodnotení možnej etiológie ochorenia je potrebné vziať do 
úvahy vek pacienta. U dojčiat a detí do piatich rokov je častejšia 
vírusová etiológia, medzi piatym a desiatym rokom bývajú an-
gíny najčastejšie spôsobené baktériou Streptococcus pyogenes a  
u adolescentov ide často o infekčnú mononukleózu. 
Je veľmi dôležité sústrediť sa na epidemiologické aspekty ocho-
renia, aj pri rutinnom vyšetrení v ambulancii sa pri anamnéze 
treba zamerať na možnosť nákazy v škole, materskej škole či od 
príbuzných. Ochorenie často prichádza v malých epidémiách,  
v ten istý deň navštívi ambulanciu niekoľko pacientov s rovna-
kými príznakmi, s rovnakým nálezom v hrdle. Pri opakovaných 
streptokokových angínach u toho istého pacienta treba zistiť, 
či sa podobné ochorenie nevyskytuje u viacerých spolužiakov.  
V takýchto prípadoch je vhodné vyšetrenie priamo v triede  
s možnosťou odhalenia viacerých nosičov Streptococcus pyoge-

nes, ktorí sú hlavným zdrojom infekcie, takže tá aj niekoľko mesia-

cov cirkuluje v triede u vnímavých jedincov. Riešenie problému 
záleží na lekárovi, ktorý vykonal vyšetrenie. V našej ambulancii 
sme niekoľkokrát nosičov preliečili penicilínom a recidivujúce 
angíny ustali. 

Klinický obraz
Z nástupu ochorenia a klinického priebehu môžeme tiež usu-
dzovať na možnú etiológiu ochorenia, potrebu ďalších vyšetrení  
v rámci diferenciálnej diagnózy, a samozrejme, aj na voľbu liečby 
ochorenia. 
Vírusová neexsudatívna tonzilofaryngitída začína rýchlym 
vzostupom horúčky, malátnosťou, nechutenstvom a miernymi 
bolesťami hrdla. U dojčiat a batoliat bývajú bolesti intenzívne, 
dieťa odmieta jedlo, odťahuje sa od prsníka, je plačlivé, mrzuté, 
a aj staršie deti odmietajú jesť. Lokálny nález je nápadný hlavne 

Mýty a fakty
o bolesti v krku

Špecifiká bolestí v krku 
u detskej populácie
MUDr. Marta Špániková 

VYDUR s. r. o., ambulancia pre deti a dorast, Bratislava

Bolesti v krku bývajú súčasťou mnohých ocho-
rení dýchacích ciest a sú jedným z hlavných 
príznakov ochorenia u detí každého veku. Hneď 
na začiatku treba povedať, že bolesť hrdla, kto-
rú dieťa už dokáže identifikovať a verbalizovať, 
alebo ktorá sa dá predpokladať podľa jeho 
správania, neznamená vždy bakteriálnu infekciu  
a nutnosť podávania antibiotík. Pre každé ocho-
renie v oblasti horných dýchacích ciest je typic-
ké prekrvenie slizníc, začervenanie a edém, čo 
lekár identifikuje vyšetrením hrdla pri dobrom 
osvetlení. K stanoveniu diagnózy a rozhodnutiu 
o liečbe dospeje zhodnotením epidemiologickej 
situácie, stanovením možného vyvolávateľa či 
klinickým a laboratórnym vyšetrením. 
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na podnebných oblúkoch s početnými vezikulami, ulceráciami 
a aftami. Ochorenie so všetkými príznakmi trvá zväčša päť až 
sedem dní, niekedy telesná teplota klesne skôr, ale dieťa stále 
trápia bolesti hrdla, preto je nepokojné a odmieta jesť. Pri afeb-
rilnom priebehu je dôležité podávať ešte niekoľko dní analgeti-
kum v príslušnej dávke, rodičov upokojiť a ubezpečiť ich, že po 
odznení ochorenia bude ich dieťa znova dobre jesť a v krátkom 
čase vykompenzuje stratu telesnej hmotnosti. Rodičia totiž strá-
cajú trpezlivosť a naliehajú na lekára, aby nasadil antibiotickú 
liečbu, ktorá však v tomto prípade nie je indikovaná, práve na-
opak, priebeh ochorenia zhorší a problémy dieťaťa predĺži. Lo-
kálne lymfatické uzliny bývajú len mierne zdurené, pokiaľ nejde  
o infekčnú mononukleózu, pri ktorej sú krčné lymfatické uzliny, 
ale aj uzliny na iných prístupných miestach výrazne zdurené. 
Najčastejšou bakteriálnou angínou je streptokoková exsudatív-
na  tonzilofaryngitída, etiologickým agens je Streptococcus beta 
hemolyticus skupiny A, Streptococcus pyogenes. Ochorenie začína 
náhle hyperpyrexiou, bolesťami hrdla, dieťa niekedy nevládze 
prehltnúť, a často býva sprevádzané aj vracaním a bolesťami bru-
cha. Nález v hrdle je typický, tonzily sú zdurené, ohnivo červené, 
niekedy majú na povrchu žltkavé povlaky. Submandibulárne uz-
liny sú zdurené a bolestivé. Niekedy sa ochorenie prejaví ako šar-
lach s typickým exantémom na predilekčných miestach (lakťové 
jamky, slabiny, podbrušok, vnútorná strana stehna, podkolenné 
jamky), malinovitým jazykom (ten však býva aj pri streptokokovej 
angíne bez exantému), Šrámkovým príznakom, bielym dermo-
grafizmom a drsnou husou kožou. 

Diagnostika bolestí hrdla
Ako pri každej diagnostike, základom určenia správnej diagnózy 
je odber kvalitnej anamnézy. Diagnostiku uľahčuje skutočnosť, 
že u nás je systém starostlivosti o deti jednotný, každé dieťa má 
svojho primárneho pediatra, ktorý rieši preventívnu aj kuratívnu 
stránku starostlivosti a pozná dieťa a jeho okolie. Problematickej-
šie môže byť ošetrenie v rámci ambulantnej pohotovosti, kde 
však tiež treba využiť všetky možnosti pre správnu diagnostiku 
a liečbu, bez unáhleného alebo alibistického predpisovania an-
tibiotík. 

Už na základe epidemiologickej situácie v okolí a vzhľadom na 
vek dieťaťa, príznaky ochorenia a základné fyzikálne vyšetrenie sa 
dá stanoviť možná etiológia ochorenia. Žiaden lekár však nevie 
jednoznačne určiť, či ide o bakteriálny alebo vírusový typ angíny. 
Dnes by sa už naozaj nemalo stať, že ak má dieťa červené hrdlo, 
lekár stanoví diagnózu angína a nasadí antibiotiká. Hlavne u doj-
čiat do jedného roka sa bakteriálna tonzilofaryngitída vyskytuje 
iba výnimočne a treba bezprostredne spraviť všetky dostupné 
vyšetrenia na stanovenie diagnózy a zvolenie správnej liečby.  

Je známe, že najčastejším prvým horúčkovitým ochorením doj-
čiat a batoliat bývajú virózy, zväčša sprevádzané alebo ukonče-
né exantémom. Ak dieťaťu nevhodne naordinujeme antibiotiká, 
po objavení sa exantému si nesie so sebou dlhodobo, niekedy 
aj celoživotne, informáciu o alergii na ordinované antibiotikum. 
Najčastejšie lekár ordinuje penicilín, ale nezriedka sa liekom prvej 
voľby stáva cefalosporín tretej generácie alebo krátkodobo ordi-
novaný azitromycín. To by sa naozaj pri dnešných možnostiach 
diagnostiky a vedomostiach o antibiotikách nemalo nikdy a ni-
kde stať.

Základnou možnosťou rýchleho vyšetrenia je stanovenie C-re-
aktívneho proteínu priamo v ambulancii, keď môžeme výsledok 
získať v priebehu niekoľkých minút. Tento parameter je však len 
pomocným vyšetrením. Vždy treba vziať do úvahy klinické prí-
znaky, epidemiologickú súvislosť i časový faktor. Hodnotu CRP 
môže zvýšiť aj prítomnosť adenovírusovej infekcie, ktorá sa  
u detí často vyskytuje a býva sprevádzaná aj gastrointestinálnymi 
príznakmi (hnačka) a konjunktivitídou. CRP hodnota sa pohybuje  
v rozpätí 40 až 80 mg/l. Ani pri tejto hodnote CRP a podozrení 
na adenovírusovú faryngitídu neindikujeme antibiotickú liečbu.

Keď vyšetrenie CRP a klinické príznaky ochorenia jednoznačne 
neindikujú antibiotickú liečbu, je správnym riešením s ohľadom 
na celkový zdravotný stav dieťaťa, spoľahlivosť rodičov a ich 
ochotu spolupracovať, odložiť nasadenie antibiotickej liečby a 
dieťa o ďalších 24 až 48 hodín znova vyšetriť, vrátane CRP vyšet-
renia. Pri prvom vyšetrení je vhodné odobrať tampón z nazofa-
ryngu do príslušnej pôdy na vyšetrenie adenovírusov, výsledok je 
zväčša dostupný v priebehu 24 hodín. Taktiež treba vykonať výter 
z tonzíl na bakteriálne vyšetrenie. 

Prvou voľbou liečby  
bolesti hrdla by mali byť 
lokálne antibiotiká.

Určite nie. U prevažne  
vírusovej etiológie nič 
nerieši. Naopak, môže stig-
matizovať chorého v podobe 
predpokladanej alergickej 
reakcie pri súčasnom výsky-
te exantému.
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Vyšetrenie CRP nepotvrdí bakteriálnu infekciu, ak od začiatku 
ochorenia neuplynulo aspoň 24 hodín. Pri podozrení na bakte-
riálnu infekciu je metódou voľby rýchle vyšetrenie výteru z hrd-
la na prítomnosť baktérie Streptococcus pyogenes. Vyšetrenie je 
veľmi spoľahlivé a do desiatich minút stanoví prítomnosť alebo 
neprítomnosť baktérie vo výtere. Treba pripomenúť, že vyšetre-
nie je spoľahlivé pri akútnom ochorení a pozitívny výsledok jed-
noznačne indikuje liečbu angíny peniclínom (pri alergii na peni-
cilín makrolidom). Tento rýchly test nie je vhodný na kontrolné 
vyšetrenie, pretože test, ktorý určuje antigén, môže byť naďalej 
pozitívny, pritom však nejde o akútne ochorenie. Ak je indikova-
né kontrolné vyšetrenie po skončení liečby (nie skôr ako tri dni 
po skončení liečby), je potrebné pristúpiť ku klasickému odberu 
tampónom, ktorý treba odoslať do laboratória. 
Pre správne stanovenie diagnózy pri podozrení na inú etioló-
giu bolestí v hrdle a tonzilofaryngitídy, prípadne pri podozrení 
na komplikácie ochorenia treba pristúpiť k ďalším vyšetreniam 
- biochemickým, sérologickým a ku konziliárnym vyšetreniam  
u otorhinolaryngológa či infektológa, niekedy je však potrebná aj 
hospitalizácia na detskom alebo infekčnom oddelení. 

Diferenciálna diagnóza
Ak uvažujeme o diferenciálnej diagnostike bolestí v hrdle, musí-
me vziať do úvahy aj iné príznaky, ktoré tieto bolesti sprevádza-
jú. Ak je významným ďalším príznakom zväčšenie lymfatických 
uzlín, prípadne nález ulceronekrotickej angíny, je treba zvážiť 
diagnózu hemoblastóza alebo agranulocytóza a dieťa odporučiť 
na príslušné klinické pracovisko, kde sa vykonajú ďalšie vyšetre-
nia. Ak je bolesť v krku sprevádzaná aj opuchom alebo bolesťou  
v oblasti parotitídy, môže ísť o akútnu alebo chronickú parotitídu 
alebo sialolithiázu. Niekedy môže bolesť v hrdle vyvolať aj poži-
tie nevhodnej potraviny, chemikálie, rastliny, cudzieho telesa, čo  
u detí nie je ničím výnimočným. Príznaky nemusia byť od začiat-
ku búrlivé ani vážne, ale postupne sa stav môže komplikovať. 

Lekár v ambulancii musí predovšetkým odlíšiť vírusový typ ton-
zilofaryngitídy od bakteriálneho, keďže oba typy bývajú sprevá-
dzané bolesťami v krku. Bolesti pri vírusovej infekcii bývajú často 
intenzívnejšie a nebývajú, na rozdiel od streptokokovej infekcie, 
zásadne ovplyvniteľné liečbou, keďže kauzálna liečba neexistuje, 
preto tiež trvajú dlhšie. Po nasadení antibiotickej liečby pri strep-
tokokovej angíne dochádza k úľave v priebehu 48 hodín, dieťaťu 
klesne teplota, začína jesť, hrať sa. Z pohľadu pacienta a rodičov 
je priebeh vírusovej angíny ťažší, dlhodobejší a rodičia preto 
často žiadajú lekára, aby nasadil antibiotickú liečbu.
Pri diferenciálno-diagnostickej úvahe treba zvážiť aj bolesti spre-
vádzajúce akútnu exacerbáciu alergického ochorenia, hlavne po-
linózy, a to v sezóne podľa typu alergénu.

Komplikácie
Etiológia ochorenia predisponuje aj komplikácie tonzilofaryngi-
tídy. U streptokokovej angíny, ktorá je nesprávne liečená alebo 
liečba je predčasne ukončená, vzniká riziko rozvoja febris rheu-
matica a akútnej poststreptokokovej glomerulonefritídy. Opako-
vané angíny môžu byť príčinou chronickej tonzilitídy. Závažnou 
lokálnou komplikáciou bakteriálnej tonzilitídy je paratonzilárny  
a retrotonzilárny absces a absedujúca lymfadenitída. 

U vírusových angín býva častejšou komplikáciou akútna otitída.
Pri infekčnej mononukleóze treba vziať do úvahy nie síce časté, 
ale zato závažné komplikácie centrálneho nervového systému  
(aseptická meningitída, encefalitída, myelitída, optická neurotí-
da, Guillainov–Barrého syndróm) a hematologické komplikácie, 
napr. prechodný útlm krvotvorby, hemolytickú anémiu či obáva-
nú ruptúru sleziny. Niekedy prichádza aj k ťažkostiam s dýchaním, 
spôsobeným zúžením dýchacích ciest hypertrofiou okolitého 
lymfatického tkaniva. Dochádza aj k anikterickému poškodeniu 
pečene. 

Liečba
Treba zdôrazniť, že liečba bolestí v krku a tonzilofaryngitídy je 
daná etiológiou ochorenia. 
Liečba vírusových tonzilofaryngitíd, vrátane bolestí v krku a po-
vlakovej angíny pri infekčnej mononuklóze je symptomatická a 
zahŕňa pokoj na lôžku, dostatočný príjem tekutín a vitamínov, 
dodržiavanie diéty. Vhodné sú obklady na krk, kloktanie dezin-
fekčnými roztokmi, indikované podávanie analgetík na zmierne-
nie bolestí v hrdle. Nutná je pravidelná kontrola celkového stavu 
pacienta a v niektorých prípadoch aj hospitalizácia.

Rekonvalescencia po každej vírusovej angíne je samozrejmosťou, 
v zásade platí, že rovnako dlho, ako trvalo ochorenie, má trvať  
i rekonvalescencia a pobyt mimo kolektívne zariadenie. Po pre-
konaní infekčnej mononukleózy, aj pri nekomplikovanom prie-
behu, sa odporúča vyhýbať sa telesnej námahe a dodržiavať dié-
tu najmenej 3 mesiace. Ochorenie vedie k prechodnému útlmu 
imunity, preto je potrebné odložiť plánované očkovanie o šesť 
týždňov po poklese teploty. Pokiaľ po ochorení dlhodobo pretr-
vávajú subfebrílie a recidivujúce angíny, je vhodné imunologické 
vyšetrenie. 

Prvou voľbou pri liečbe streptokokovej angíny je penicilín podá-
vaný v dostatočnej dávke a vo vhodnej liekovej forme podľa veku 
dieťaťa, a to minimálne 10 dní. Pri dokázanej alergii na penicilíny 
je liekom voľby makrolidové antibiotikum. Streptokoková angína 
často recidivuje, a aj pri recidíve, pokiaľ nie je prítomná iná bakte-
riálna superinfekcia, je liekom voľby penicilín. 

311
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V praxi sa mi pri recidívach streptokokovej infekcie osvedčila dl-
hodobá profylaktická liečba peniclínom v dávke 40 000 j/kg/deň  
v trvaní šesť týždňov až tri mesiace. Ak liečba nie je úspešná, 
vhodné je konziliárne ORL vyšetrenie a často je indikovaná ton-
zilektómia. 
Iné bakteriálne tonzilitídy liečime podľa zisteného vyvolávajúce-
ho agens a podľa zistenej citlivosti na antibiotiká. 

Prognóza
U väčšiny angín je prognóza dobrá. Dôležitá je správna liečba  
a dostatočne dlhá rekonvalescencia, a taktiež diagnostika vznik-
nutých komplikácií a ich dôsledná liečba. 

Prevencia
Niektoré príznaky bolestí hrdla a angín, najmä obávanej difteric-
kej angíny, dnes už vďaka očkovaniu nepozorujeme. Prevenciou 
bolestí hrdla a vírusovej tonzilofaryngitídy je aj očkovanie proti 
chrípke. Dostatočný pobyt na čerstvom vzduchu, v prípade epi-
démií protiepidemické opatrenia, vetranie miestností, podávanie 
vitamínov, správna výživa a životospráva, prípadne podávanie 
kvalitných imunomodulancií sú prevenciou ochorení spôsobu-
júcich bolesti v hrdle. 

Záver
Bolesti v krku sú častým dôvodom návštevy lekára. Správna diag-
nostika a následná vhodná liečba by mala byť zásadným spôso-
bom riešenia tohto problému. Nie každá angína je sprevádzaná 
intenzívnymi bolesťami v krku a nie každé bolesti v krku sú angí-
nou, vyžadujúcou antibiotickú liečbu. Veľmi nesprávnou praxou 
je opakovaná zmena antibiotík kvôli neustupujúcim bolestiam 
hrdla bez exaktného stanovenia príčiny bolestí.
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Bolesť hrdla môže byť podmienená obrovským množstvom fak-
torov rozmanitého charakteru, z ktorých najčastejšími sú fyzikálne 
faktory (teplo, chlad, vlhkosť, prievan, mechanické podráždenie), 
chemické faktory (faktory životného a pracovného prostredia, stra-
va), biologické faktory (vírusy, baktérie, kvasinky, plesne). Od ich 
rozsahu závisí klinická závažnosť, priebeh a prognóza ochorenia. 
U nejasných stavov je dobrou pomôckou vyšetrenie zápalových 
markerov. Až 80 % prípadov zápalu hrdla spôsobujú vírusy, ktoré, 
ak sa včas nezastavia, pripravia živnú pôdu pre baktérie. Netreba 
podceňovať ani bolesť hrdla slabšej intenzity, ale je potrebné liečiť 
ju už od samotného začiatku. Z neliečenej bolesti hrdla sa môže 
vyvinúť angína, zápal stredného ucha, či iné závažnejšie ochorenie. 
Bolesť hrdla čiastočne ustupuje už po včasnej samoliečbe, alebo 
sa jej intenzita natoľko zníži, že nie je dôvod navštíviť lekára. Bolesť 
hrdla je často spolu s nádchou a kašľom typickým príznakom pre-
chladnutia.

Antibiotiká majú nezastupiteľné miesto v liečbe bolesti hrdla bak-
teriálneho pôvodu, pri bežnej bolesti hrdla je však liečba sympto-
matická, využívajúca voľne dostupné prípravky s antiseptickým, 
lokálne anestetickým a protizápalovým účinkom. Vhodným do-
plnkom na potlačenie sprievodnej bolesti a ďalších symptómov sú 
prípravky zo skupiny dekongestív, sekretolytík, antipyretík a anal-
getík v rôznych liekových formách.

Keďže v uplynulých rokoch neustále zaznamenávame znižova-
nie účinnosti antibiotík z dôvodov narastajúcej a rýchlo sa šíriacej 
rezistencie, je vhodné diagnosticky určiť, či je užívanie antibiotík 
skutočne nutné. 

Racionálne používanie antibiotík vedie k zlepšeniu zdravotnej sta-
rostlivosti a zvýšeniu bezpečnosti pacientov pri súčasnej úspore 
nákladov.

Všetky kultivačné postupy majú jednu spoločnú nevýhodu, a to 
pomerne dlhý čas medzi odberom materiálu a získaním klinicky 
použiteľného výsledku. Rýchlejšou metódou, ktorá odstraňuje 
tento nedostatok, je CRP test (stanovenie hladiny C-reaktívneho 
proteínu vznikajúceho pri zápalovej reakcii). Vyšetrenie CRP slúži 
predovšetkým na vysoko špecifické odlíšenie pôvodcu infekcie 
(rozlíšenie medzi bakteriálnym a vírusovým pôvodom choro-
by). Výsledok CRP testu môže ošetrujúcemu lekárovi výrazne 
pomôcť pri rozhodovaní o spôsobe liečby, najmä o nutnosti na-
sadenia antibiotík alebo pri zvážení ich účinnosti, pokiaľ už boli 
nasadené, keďže tento test slúži na odhad miery zápalu a moni-
torovanie účinnosti zvolenej liečby. CRP vyšetrenie je k dispozícii 
pacientom nielen v rámci ambulantnej starostlivosti, ale môžu si 
ho zakúpiť aj ako voľne dostupný samodiagnostický test priamo  
v lekárni. CRP vyšetrenie môže absolvovať každý a je vhod-
ný aj pre dojčence. Jedinou výnimkou sú ľudia s chronickým  

Mýty a fakty
o bolesti v krku

Symptomatická liečba  
zápalových prejavov v ústnej  
dutine v súvislosti s bolesťou  
hrdla - poradenstvo v samoliečbe
PharmDr. Michaela Cenigová, PharmDr. Peter Ceniga

Lekáreň Jazero, s. r. o., Košice

Zápalová obranná reakcia organizmu v hrdle 
predstavuje najčastejšiu príčinu bolesti, opuchu 
a začervenania hrdla. Podľa lokality postihnutia 
- hltan, hrtan, mandle - definujeme zápal v hrdle 
ako faryngitídu, laryngitídu alebo tonzilitídu.
Pri prvotnej diagnostike je potrebné vzájomne 
posúdiť subjektívne ťažkosti pacienta, celko-
vé príznaky ochorenia a lokálny nález. Zápalové 
zmeny stimulujú nervové zakončenia, čo pacien-
ti vnímajú spravidla ako ohraničenú bolesť hrd-
la rôznej intenzity. 
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zápalom v tele, pretože u nich sú výsledné hodnoty vždy skreslené  
(napr. u reumatikov, psoriatikov, pacientov s Crohnovou choro-
bou, ulceróznou kolitídou a i.). Na vyšetrenie stačí pár kvapiek krvi, 
ktoré sa odoberajú z niektorého prsta na ruke. Dojčatám sa môže 
krv odobrať aj z chodidla. Už v priebehu 3-5 minút sa dá zistiť vý-
sledok. Hodnoty CRP zdravého jedinca sa pohybujú v rozpätí 1-6 
mg/l. Slabšia infekcia, ktorá ešte nevyžaduje liečbu antibiotikami, 
dosahuje hodnoty do 8 mg/l. Pokiaľ sa hodnoty CRP blížia k 35 
mg/l, hovoríme už o vírusovej infekcii. Organizmus si s vírusovými 
infekciami v mnohých prípadoch dokáže poradiť sám a na účely 
terapie spravidla postačujú voľne dostupné lieky. Lekári odporú-
čajú užívanie antibiotík až v prípade prekročenia hodnoty 40 mg/l, 
ktorá potvrdzuje, že ide o bakteriálnu infekciu. Výsledky CRP testu 
môže skresliť užívanie hormonálnej antikoncepcie, ťažká podvý-
živa, vnútromaternicové teliesko, hormonálny deficit či užívanie 
statínov.

Antiseptiká používané v liečbe bolesti hrdla
Antiseptiká sú liečivá zneškodňujúce patogénne mikroorganizmy 
v prostredí živých tkanív. Používajú sa však len v takých koncentrá-
ciách, aby nepoškodzovali aj živé tkanivá, a slúžia na rýchlu úľavu 
pri akútnych ťažkostiach. Predstavujú heterogénnu skupinu lá-
tok určených na zmiernenie nepríjemných príznakov sprevádza-
júcich ľahšie nekomplikované katary horných dýchacích a prehĺta-
cích ciest. Využívajú sa na zmiernenie alebo miestne preliečenie 
zápalov v ústnej dutine, nosohltane a hltane, pri zápaloch sliznice 
ústnej dutiny (stomatitída, soor, afty), pri zápaloch ďasien (gingivití-
da), ako podporná liečba pri angíne, po operáciách mandlí a iných 
chirurgických výkonoch v ústnej dutine, na subjektívnu úľavu od 
bolesti a zmiernenie opuchu. Antiseptiká majú obvykle aj výrazné 
antibakteriálne účinky. Na rozdiel od antibiotík a protiinfekčných 
chemoterapeutík, ktoré pôsobia len na určité druhy mikroorga-
nizmov, antiseptiká pôsobia nešpecificky a väčšinou sa vyznačujú 
širokým spektrom účinku.

Mechanizmus účinku je u jednotlivých antiseptík rôzny vzhľadom 
na chemickú rozdielnosť účinných látok. Rušivo zasahujú do me-
tabolických pochodov mikroorganizmov alebo menia stav ich 
protoplazmy, a tým narúšajú delenie buniek. Najčastejšou podsta-
tou účinku býva koagulácia bielkovín, porucha permeability bu-
niek a blokáda ich životne dôležitých enzýmov. Orálne antiseptiká 
sú dostupné aj pre pacientov bez lekárskeho predpisu a tvoria  
základ samoliečby. Spektrum týchto voľne predajných príprav-
kov je široké, sú medzi nimi registrované liečivé prípravky i potra-
vinové doplnky. Antiseptiká sú aplikované v rôznych liekových for-
mách. Najčastejšie a najbežnejšie používanými sú pastilky a tablety 
na cmúľanie, ďalej lízanky, aerosóly, gély aplikované na postihnuté 
miesto sliznice, či roztoky určené na kloktanie a vyplachovanie 
ústnej dutiny a proximálnych partií hltanu. Roztoky na kloktanie 
sú však najmenej preferovanou formou, pretože pacientom často 
spôsobujú problémy a niektorí sa sťažujú aj na dávivý reflex.

Prípady, ktoré treba konzultovať s lekárom sú:
a) pokiaľ opakované a pravidelné podávanie antiseptika  
 nevedie k vymiznutiu ťažkostí do 5-7 dní u dospelých  
 a 2-3 dní u detí
b) stavy sprevádzané horúčkou a celkovou vyčerpanosťou
c) tehotenstvo a obdobie dojčenia

Pastilky a tablety určené na cmúľanie môžu obsahovať cukor, pre 
diabetikov sú preto vhodné len vybrané druhy. Lokálna aplikácia 
vždy prináša výhody nižšieho výskytu nežiaducich interakcií a účin-
kov. Pri voľne dostupných liekoch sa stretávame s rôznymi kombi-
náciami antiseptika a inej účinnej látky. Týmito kombináciami sú:
a) kombinácia antiseptika a lokálneho anestetika
b) kombinácia antiseptika, anestetika a antibiotika
c) kombinácia antiseptika a antiflogistika
d) kombinácia antiseptika s antiseptikom

Vo voľne dostupných registrovaných liekoch nachádzame chlórhe-
xidíniumdiglukonát – biguanid, účinné chemické antiseptikum, 
ktoré ničí grampozitívne baktérie i väčšinu gramnegatívnych bak-
térií, má teda baktericídne i baktériostatické vlastnosti a do určitej 
miery účinkuje i proti obaleným vírusom. Mechanizmus účinku je 
založený na rozrušení bunkovej membrány. Používa sa samostat-
ne alebo v kombinácii s lokálnymi anestetikami (tetrakaín, lidokaín, 
benzokaín). Dlhodobé používanie prípravkov obsahujúcich chlórhe-
xidín môže spôsobovať vznik škvŕn na zuboch, môže mať aj dopad 
na citlivosť chuti, tieto príznaky však vymiznú po vysadení prípravku. 
Chlóhexidín je deaktivovaný aniónovými zlúčeninami, vrátane anió-
nových tenzidov bežne používaných ako detergenty v zubných pas-
tách a ústnych vodách, preto by sa mal používať 30 minút po použití 
zubného produktu. Pre dosiahnutie maximálneho účinku je dobré 

Antibiotiká? Nie, antiseptiká!

Symptomatická liečba zápalových prejavov v ústnej  
dutine v súvislosti s bolesťou hrdla – poradenstvo v samoliečbe



hodinu nejesť, nepiť, nefajčiť. Pre pacientov sú k dispozícii tvrdé ale-
bo lisované pastilky a orálne aerodisperzie s obsahom chlórhexidínu 
či roztok určený na výplach/kloktanie.

Ďalším zo skupiny antiseptík je jódovaný povidón, v ktorom je 
jód viazaný vo forme komplexu. Ničí eukaryotické a prokaryotické 
bunky jodáciou lipidov a oxidáciou zlúčenín v cytoplazme a mem-
bránach. Je účinný proti širokému spektru baktérií, vírusov, húb, pr-
vokov a spór. Účinkuje aj proti HIV vírusu a herpes simplex vírusu. 
Navyše sa ukázalo, že si baktérie netvoria rezistenciu proti jódova-
nému povidónu a miera senzibilizácie na túto látku je len 0,7%. 
Ako laryngologikum sa používa vo forme orálnej aerodisperzie  
a koncentrátu na kloktanie, kde sa nachádza v kombinácii s alan-
toínom, ktorý má regeneračné účinky a podporuje hojenie slizníc. 
Jódovaný povidón nesmú používať pacienti so zvýšenou funkciou 
štítnej žľazy (z dôvodu interferencie s tyreoidálnymi funkciami), 
pacienti s vážnym poškodením obličiek, ani osoby podstupujúce 
vyšetrenie rádioaktívnym jódom (2 týždne pred a 2 týždne po vy-
šetrení) alebo liečbu rádiaktívnym jódom. Po praktickej stránke je 
jódovaný povidón najúčinnejší, no najmenej obľúbený medzi pa-
cientmi pre svoju špecifickú horkú a dráždivú chuť.

Dvojica amylmetakrezol s dichlórbenzénmetanolom (2,4–
dichlórbenzyl alkoholom) predstavuje kombináciu antiseptic-
kých látok pôsobiacich proti baktériám a vírusom, ktoré najčastej-
šie spôsobujú zápal ústnej dutiny a bolesť hrdla. Ich vzájomnou 
kombináciou sa znižuje infekčnosť baktérií a vírusov, či riziko pre-
nosu kvapôčkovou infekciou. Táto kombinácia pôsobí antisepticky 
aj proti vírusu chrípky A, respiračnému syncyciálnemu vírusu i ko-
ronavírusom. Antibakteriálne, antivírusové a protiplesňové účinky 
sa dostavia už po prvej minúte. Na trhu sú tieto prípravky dostup-
né vo forme tvrdých pastiliek či orálnej aerodisperzie. Pastilky sa 
od seba odlišujú predovšetkým príchuťou, pacient má k dispozícii 
široký výber, samotná príchuť však nie je nositeľom účinku. K dis-
pozícii sú aj pastilky bez cukru určené predovšetkým pre diabeti-
kov. Cmúľanie pastiliek nemá len antiseptický účinok, ale napomá-
ha zvlhčovaniu hrdla zvýšenou tvorbou slín, čím sa zabezpečuje 
prečisťovanie sliznice. Všetky tvrdé pastilky sú bezlepkové, vhodné 
pre celiatikov. Pri používaní pastiliek je dôležité dodržať dávkovanie 
(odporúčanú dennú dávku), pretože nadmerná konzumácia môže 
vyvolať gastrointestinálny diskomfort, prípadne hnačku, poddáv-
kovanie zasa nezabezpečí pacientovi očakávaný účinok. V kombi-
nácii s lidokaínom majú pastilky aj lokálne anestetický účinok.
Do kombinácie s lidokaínom vstupuje aj benzoxóniumchlo-
rid - kvartérna amóniová soľ s baktericídnym a bakteriostatic-
kým účinkom. Má mierny antivírusový účinok (najmä proti ví-
rusu chrípky), využíva sa prevažne v liečbe zápalu ďasien či áft  
a má silný penetračný účinok.

Antiseptická látka cetylpyridíniumchlorid patrí tiež medzi kvar-
térne amóniové soli, používa sa samostatne alebo v kombinácii 
s benzydamíniumchloridom, ktorý má štruktúru nesteroidnej 
látky, v ktorej má cetylpyridíniumchlorid optimálny germicídny  
a antiseptický účinok. Benzydamíniumchlorid má silný analgetický 
a protizápalový účinok, tlmí zápalový edém a bolesť, má stredne 
silný anestetický účinok. Po podaní priamo na zapálené tkanivo sa 
účinky dostavujú pomerne rýchlo.

Benzalkóniumchlorid patrí tiež do skupiny kvartérnych amó-
niových solí a samostatne alebo v kombinácii s lokálnym aneste-
tikom a antibiotikom má silnú schopnosť denaturovať bielkoviny. 
Mechanizmus účinku je založený na väzbe na vnútornú stranu 
bakteriálnej membrány a narušení jej štruktúry pomocou alkylo-
vého reťazca. Lokálne antibiotikum tyrotricín kombinované prá-
ve s benzalkóniumchloridom je peptidová zmes zastúpená 80 %  
tyrocidínov a 20 % gramicidínov. Jeho účinnosť proti grampozitív-
nym baktériám, najmä proti streptokokom a stafylokokom zúčast-
ňujúcim sa na zápalových infekciách ústnej dutiny a hltana, spo-
číva v dvoch rôznych mechanizmoch účinku. Zatiaľ čo tyrocidíny 
narúšajú prísun živín cez bakteriálnu membránu a vedú k postup-
nému rozkladu, gramicidíny tvoria v bakteriálnych membránach 
póry, čím dochádza ku kolapsu gradientu iónov vodíka potrebné-
ho na ATP syntézu. V dôsledku prerušenia oxidatívnej fosforylácie 
sa zastaví energetický metabolizmus baktérií. Keďže ide o nešpeci-
fický účinok na membránu, lokálne antibiotikum tyrotricín nevedie 
ku skríženej rezistencii s inými antibiotikami.

Nevýhodou antiseptík zo skupiny kvartérnych amóniových solí 
je možnosť vzniku tzv. plazmidmi sprostredkovanej rezistencie u 
niektorých mikroorganizmov, ktoré sú schopné využívať tieto lieči-
vá ako jediný zdroj energie a uhlíka.

Bolesť hrdla obvykle nepredstavuje vážny symptóm, no ide spra-
vidla o pridružený symptóm, ktorému sa vždy musí venovať pat-
ričná pozornosť a ktorý pacienti najčastejšie vnímajú a popisujú 
ako pocit pálenia, štípania, rezania, pulzovania, pichania či zvie-
rania v hrdle. V súčasnosti máme v našich lekárňach k dispozícii 
skutočne bohatý sortiment registrovaných liekov, potravinových  
i výživových doplnkov, ktoré môžeme pacientom ponúknuť  
v rámci samoliečby a ktoré im môžu poskytnúť úľavu od bolesti 
hrdla. Konečný výber produktu je ovplyvnený predovšetkým roz-
hovorom pacienta s lekárnikom a závisí od požiadaviek pacienta  
a osobných skúseností farmaceuta, no nezriedka podlieha i  mar-
ketingovým tlakom.

Literatúra u autorov.
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Zápaly horných dýchacích ciest patria k najrozšírenejším ocho-
reniam. Často s nimi súvisia zápaly ústnej dutiny, ktoré sa, sa-
mozrejme, môžu vyskytovať aj samostatne. V liečbe zápalových 
ochorení horných dýchacích ciest a zápalov ústnej dutiny (sto-
matitíd/gingivitíd) významnú úlohu zohráva aplikácia lokálnych 
antiseptík. Tieto látky majú antibakteriálny, antivirotický a/alebo 
antimykotický účinok, obvykle nešpecifický. Antiseptiká sa vyu-
žívajú jednak pri zápaloch horných dýchacích ciest sprevádza-
ných bolesťou v krku (napr. pri faryngitíde či tonzilitíde), alebo 
pri zápalových afekciách lokalizovaných v ústnej dutine (napr. 
pri gingivitíde alebo aftóznej stomatitíde), a tiež v podpornej 
terapii po chirurgických zákrokoch v ústnej dutine. Medzi naj-
častejšie využívané antiseptiká patria kvartérne amóniové soli, 
deriváty fenolu, chlorhexidín a niektoré organické farbivá. Vy-
užitie v daných indikáciách nachádza nielen expektoračne pô-
sobiaci ambroxol a podobné lieky, ale aj lokálne pôsobiace nes-
teroidné antiflogistiká (benzydamín, diklofenak, flurbiprofén).  
V ďalšej časti sa zameriame na flurbiprofén a na komerčne hojne 
využívanú fixnú kombináciu amylmetakrezolu s dichlorbenzen-
metanolom (AMC/DCBA).

Amylmetakrezol plus dichlorbenzenmetanol
Ide o fixnú kombináciu fenolového a alkoholového antiseptika 
vyznačujúcu sa účinnosťou proti baktériám typu G+ a G-, kva-
sinkám/plesniam a niektorým vírusom (obr. 1)1. Mechanizmus 
účinku týchto látok sa pritom uvádza ako nešpecifický. Napriek 
tomu sa klinická účinnosť opiera o niekoľko porovnávacích štú-
dií, v ktorých sa uvedená kombinácia užívala samostatne alebo  
s lokálnym antiseptikom. Treba zdôrazniť, že práve tieto látky  2

Mýty a fakty
o bolesti v krku

Protizápalové  
a antisepticky pôsobiace  
liečivá pri bolesti hrdla

MUDr. Jiří Slíva, Ph. D.

Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Bolesť hrdla zápalového charakteru je jedným 
z najčastejších problémov, ktoré nútia pacien-
ta navštíviť lekáreň. V zásade platí, že v uve-
denej indikácii terapeuticky využívame látky 
pôsobiace ako antiseptiká, antiflogistiká alebo 
ako lokálne anestetiká. Nezriedka využívame aj  
antibiotiká, a to nielen systémovo, ale i lokálne, 
pričom je ich význam vzhľadom na prevažne ví-
rusovú etiológiu bolesti hrdla infekčného pôvo-
du veľmi sporný, a to predovšetkým z hľadiska 
rizika vzniku rezistencie, rozvoja nežiaducich 
účinkov, liekových interakcií a v neposlednom 
rade i zbytočných finančných nákladov. Keďže 
sa protizápalovo pôsobiace látky (flurbiprofén, 
benzydamín, diklofenak a i.) v tejto indikácii vy-
užívajú čoraz častejšie, predkladáme súčasný 
pohľad nielen na flurbiprofén, ale aj na často 
užívanú fixnú kombináciu amylmetakrezolu  
s dichlorbenzenmetanolom.
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disponujú aj vlastným čiastočným lokálne anestezujúcim účin-
kom spočívajúcom v blokáde nátriových kanálov, respektíve re-
verzibilne blokujú depolarizačný influx sodíkových iónov2. 

Výrazný pokles intenzity bolesti hrdla bol zaznamenaný v place-
bom kontrolovanej štúdii s pacientmi (n = 310) s akútnou res-
piračnou infekciou, zároveň sa pozorovali menej bolestivé prob-
lémy pri prehĺtaní3. K analogickým výsledkom dospeli i v ďalšej 
štúdii (n = 190), v ktorej navyše použili ako aktívny komparátor 
hexylresorcinol4. Zaujímavou možnosťou je aj preventívne podá-
vanie tejto kombinácie pri redukcii pocitu škriabania v krku spô-
sobeného tracheálnou intubáciou (45 minút pred elektívnym 
ortopedickým či gynekologickým chirurgickým zákrokom)5, prí-
nosom ktorého je už spomínaný lokálne znecitlivujúci účinok. 
Publikované boli aj práce popisujúce prínos danej kombinácie 
obohatenej o excipienty v podobe zázvoru či mentolu6. Terape-
utický benefit danej kombinácie podporujú tiež zistenia pomer-
ne nedávno publikovanej metaanalýzy7.

Flurbiprofén
Flurbiprofén je derivátom kyseliny propiónovej, podobne ako 
ibuprofén, ketoprofén, naproxén a celý rad ďalších zástupcov 
nesteroidných antiflogistík (NSA). V klinickej praxi sa objavil už  
v 70. rokoch minulého storočia, a to v liečbe muskuloske-
letálnej bolesti v dávkach 50-300 mg/deň, neskôr sa jeho 
protizápalový účinok začal pri lokálnom spôsobe podávania 
využívať aj v očnom lekárstve. Práve lokálny spôsob podania 
predstavuje dnes dominantný spôsob jeho využitia. V nízkych 
dávkach zodpovedajúcich 8,75 mg sa využíva na lokálnu lieč-
bu zápalu a bolesti hrdla už od 90. rokov minulého storočia a  
v súčasnosti je v tejto indikácii registrovaný ako liečivo vo viac 
než 40 krajinách.

Podobne ako ostatní zástupcovia skupiny nesteroidných antif-
logistík (NSA) pôsobí inhibične na tvorbu prostaglandínov pro-
stredníctvom inhibície katalytickej aktivity oboch foriem cyklo-
oxygenáz – IC

50
: 0,048 μM pro COX-1 a IC

50
: 0,58 μM pro COX-2. 

Vďaka tomu klesá tvorba eikozanoidov, najmä prostaglandínov, 
a teda aj intenzita bolesti. Keďže niektoré z eikozanoidov výraz-
ne zvyšujú aj vaskulárnu permeabilitu, je zrejmé, že potlače-
nie ich syntézy obmedzuje extravazáciu plazmy i bielych krvi-
niek participujúcich na vzniku zápalu8. Inhibícia oboch foriem  
cyklooxygenáz pritom nastáva už vo veľmi nízkych koncentrá-
ciách ibuprofénu (obr. 2)9. Flurbiprofén však neobmedzuje iba 
zápal, respektíve opuch a bolesť prostredníctvom zníženej ak-
tivity cyklooxygenáz. V štúdiách in vitro sa poukazuje aj na anti-
proliferačné či antimikrobiálne účinky flurbiprofénu a derivátov 
jeho R-enantioméru10.

Kým systémovo užívané NSA disponujú celým radom nežiadu-
cich účinkov (najmä gastrointestinálne NÚ, vyššie riziko krvácania 
apod.), výskyt takýchto NÚ zostáva pri lokálnej aplikácii často na 
úrovni placeba. Tento spôsob užívania vykazuje i lepšiu penetrá-
ciu účinnej látky do tkaniva gingívy. Z dosiaľ nepublikovaných 
údajov (study TH1013) tiež vyplýva, že plazmatické koncentrácie 
flurbiprofénu, respektíve jeho biologická dostupnosť pri podaní 
formou pastilky, je výrazne nižšia než pri podaní p.o. (obr. 3).

Terapeutická účinnosť flurbiprofénu v spomínanej indikácii sa 
opiera o celý rad metodicky kvalitne vykonaných klinických 
štúdií. Forma pastiliek bola signifikantne účinnejšia než placebo  
u pacientov (n = 325) trpiacich infekciou horných dýchacích 
ciest, a to z hľadiska celkovej úľavy od bolesti, zmenšenia opuchu 
hrdla i pocitu škriabania v krku11. K analogickým záverom dospe-
la aj ďalšia randomizovaná klinická štúdia so 198 pacientmi trpia-
cimi faryngitídou, v ktorej autori poukazujú na výrazne menšie 
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Obrázok 3. Plazmatická koncentrácia flurbiprofénu pri rôznych 

spôsoboch podávania

Obrázok 2. Selektivita flurbiprofénu a vybraných NSA voči jednot-

livým izoformám cyklooxygenáz – vyjadrené pomocou inhibičných 

koncentrácií (IC
50

) (podľa Warner et al., 1999)

Ibuprofén 5,05 12 2,4
Ketoprofén 0,078 0,19 2,4
Diflunisal 14 35 2,5
Indomethacín 0,018 0,048 2,7
Aspirín 1,2 5,2 4,3
Tolmetín 0,36 1,9 5,3
Flurbiprofén 0,048 0,58 12
Naproxen 0,82 14 17 

COX-1 COX-2 Ratio
(IC50 μM) IC50 μM)
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A … tableta 50 mg – n = 20
B … pastilka 8,75 mg (EU) – n = 21
C … pastilka 8,75 mg (USA) – n = 20
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problémy pri prehĺtaní12. K výraznej úľave od bolesti prispelo aj 
podávanie flurbiprofénu formou mikrogranúl osobám (n = 373) 
s infekciou horných dýchacích ciest, pričom pacienti zazname-
nali najmä rýchly nástup pocitu úľavy (obr. 4)13. V súčasnosti sa 
v odbornej literatúre popisuje prínos flurbiprofénu podávané-
ho vo forme spreja osobám s infekciou horných dýchacích ciest  
(n = 505); i v tomto prípade bol zrejmý rýchly a dlhodobý úči-
nok pokiaľ ide o zmiernenie bolesti v krku po jeho aplikácii (obr. 
5)14;15. Vo všetkých uvedených štúdiách bol flurbiprofén vo väč-
šine prípadov dobre tolerovaný, respektíve jeho bezpečnostný 
profil bol podobný, či dokonca identický s placebom.
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Obrázok 4. Nástup účinku flurbiprofénu v mikrogranulách vyjadre-

ný ako zmena v intenzite diskomfortu hrdla oproti stavu pred liečbou 

(podľa Russo et al., 2013)

Obrázok 5. Nástup účinku flurbiprofénu v spreji vyjadrený ako zme-

na v intenzite diskomfortu hrdla oproti stavu pred liečbou (podľa de 

Looze et al., 2016 et 2018)
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AD TEST 

1. Bolesť hrdla infekčného pôvodu v detskom veku 
je etiologicky najčastejšie spôsobená:
a) vírusmi
b) baktériami
c) kvasinkami
d) prvokmi

2. V rámci preventívnych opatrení je možné vakcinovať 
proti:
a) chrípke
b) hemofilovým infekciám
c) pneumokokovým infekciám
d) všetky možnosti sú správne

3. Najvýznamnejším bakteriálnym agens vyvolávajúcim 
tonzilitídu je:
a) Staphylococcus aureus
b) Streptococcus pyogenes
c) Moraxella catarhalis
d) Haemophilus influenzae

4. Pre moraxelové infekcie platí:
a) prakticky nikdy neprodukujú betalaktamázu
b) je pre nich typická vysoká rezistencia 
 na potencované aminopenicilíny
c) u dospelých sú častým nálezom pri akútnych   
 exacerbáciách CHOCHP
d) všetky možnosti sú správne

5. Pri bakteriálnej tonzilitíde je liekom voľby  
u väčšiny chorých:
a) azitromycín
b) klaritromycín
c) fenoxymetylpenicilín
d) ciprofloxacín

6. Pri alergii na penicilínové antibiotikum je pri bakteriálnej 
tonzilitíde liekom voľby:
a) azitromycín alebo klindamycín
b) klaritromycín alebo metronidazol
c) akékoľvek cefalosporínové antibiotikum 3. generácie
d) amoxicilín (event. v kombinácii s kyselinou klavulánovou)

7. Stanovenie ASLO nás informuje o protilátkach proti:
a) vírusom chrípky
b) streptokokom
c) stafylokokom
d) pneumokokom

8. K topickému podaniu do ústnej dutiny je vhodný:
a) ibuprofén
b) flurbiprofén
c) ketoprofén
d) fenoprofén

9. Blokáda sodíkových kanálov bola zaznamenaná:
a) iba pri amylmetakrezole
b) iba pri dichlórbenzénmetanole
c) pri kombinácii amylmetakrezolu s dichlórbenzénmetanolom
d) žiadna z odpovedí nie je správna

10. Protizápalový účinok je typický pre:
a) amylmetakrezol
b) dichlórbenzénmetanol
c) flurbiprofén
d) všetky možnosti sú správne

11. Kombinácia amylmetakrezolu s dichlórbenzénmetano-
lom pôsobí:
a) antioxidačne
b) protizápalovo
c) antisepticky
d) všetky možnosti sú správne

12. Akútne respiračné infekcie často spôsobujú:
a) adenovírusy
b) koronavírusy
c) rinovírusy
d) všetky možnosti sú správne

13. Pre nález zvýšenej hodnoty C-reaktívneho proteínu platí:
a) okamžite indikujeme antibiotickú liečbu
b) je dôkazom vírusovej etiológie, antibiotiká sú  teda zbytočné
c) môže ísť napr. aj o adenovírusovú infekciu s výrazne 
 vyjadrenými gastrointestinálnymi ťažkosťami
d) odosielame chorého na infekčné oddelenie, nariadime  
 karanténne opatrenia

14. Pri streptokokovej angíne je vhodné liečbu začať:
a) flurbiprofénom
b) penicilínom
c) penicilínom posilneným kyselinou klavulanovou
d) fixnou kombináciou amylmetakrezolu 
 s dichlórbenzénmetanolom

15. Protivírusový účinok je typický pre:
a) flurbiprofén
b) kombináciu amylmetakrezolu s dichlórbenzénmetanolom
c) diklofenak
d) ambroxol

16. Antibiotiká u akútnych respiračných infekcií nie sú 
vhodné z dôvodu:
a) rizika nežiaducich účinkov
b) rizika rozvoja vírusovej rezistencie
c) rizika liekových interakcií a vírusovej rezistencie
d) všetky možnosti sú správne

17. Látky s lokálne antiseptickým účinkom je možné využiť 
v liečbe:
a) gingivitíd
b) soor
c) áft
d) všetky možnosti sú správne

18. Pre lokálne antiseptiká využívané pri infekciách v ústnej 
dutine platí:
a) majú úzke spektrum účinku
b) pôsobia väčšinou nešpecificky
c) nepôsobia na baktérie
d) pôsobia iba na vírusy

19. Antibiotická liečba u akútnych respiračných infekcií:
a) nie je vhodná u dojčiacich či tehotných žien 
 pri akejkoľvek etiológii infekcie
b) predstavuje riziko rozvoja bakteriálnej rezistencie
c) je vhodná u všetkých skupín chorých v prípade,
  že sú voľbou základné antibiotiká
d) je plne indikovaná v kombinácii s lokálnymi   
 antiseptikami

20. Nevýhodou antiseptík zo skupiny kvartérnych amónio-
vých solí je:
a) absencia protivírusového účinku
b) absencia protibakteriálneho účinku
c) možný rozvoj plazmidmi sprostredkovanej rezistencie
d) všetky možnosti sú správne

AD TEST je možné vyplniť len online. Nájdete ho na našej stránke www.eduprofipharm.sk v sekcii E-LEARNING. K návšteve stránky môžete  
použiť aj QR kód uvedený pod testom. Registrácia je bezplatná. Po úspešnom absolvovaní testu Vaše výsledky odošleme vždy na začiatku  
mesiaca do SLK pre pripísanie kreditov. Každý AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa  
(91 – 100 % = 2 kredity, 80 – 90 % = 1 kredit, 0 – 79 % = 0 kreditov).
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AD TEST

1. Bolesť hrdla infekčného pôvodu  
v detskom veku je etiologicky najčastejšie 
spôsobená:
a) vírusmi
b) baktériami
c) kvasinkami
d) prvokmi

2. V rámci preventívnych opatrení možno 
vakcinovať proti:
a) chrípke
b) hemofilovým infekciám
c) pneumokokovým infekciám
d) všetky možnosti sú správne

3. Najvýznamnejším bakteriálnym agens 
vyvolávajúcim tonzilitídu je:
a) Staphylococcus aureus
b) Streptococcus pyogenes
c) Moraxella catarhalis
d) Haemophilus influenzae

4. Pre moraxelové infekcie platí:
a) prakticky nikdy neprodukujú betalaktamázu
b) je pre nich typická vysoká rezistencia na  
 potenciované aminopenicilíny
c) u dospelých je častým nálezom pri akútnych  
 exacerbáciách CHOCHP
d) všetky možnosti sú správne

5. Bolesť hrdla infekčného pôvodu u dospe-
lých je etiologicky najčastejšie spôsobená:
a) vírusmi
b) baktériami
c) kvasinkami
d) prvokmi

6. Pri bakteriálnej tonzilitíde je liekom voľby  
u väčšiny chorých:
a) azitromycín
b) klaritromycín
c) fenoxymetylpenicilín
d) ciprofloxacín

7. Pri alergii na penicilínové antibiotikum je 
pri bakteriálnej tonzilitíde liekom voľby:
a) azitromycín alebo klindamycín
b) klaritromycín alebo metronidazol
c) akékoľvek cefalosporínové antibiotikum 
 I. generácie
d) amoxicilín (event. v kombinácii s kyselinou  
 klavulánovou)

8. Orientačne môže k diferenciálnej diag-
nostike medzi bakteriálnou a vírusovou 
etiológiou infekcie pomôcť:
a) CBR test
b) CPA test
c) CRP test
d) rýchly, tzv. CHR Test

9. Stanovenie ASLO nás informuje o proti-
látkach proti:
a) vírusom chrípky
b) streptokokom
c) stafylokokom
d) pneumomokokovi

10. K topickému podaniu do ústnej dutiny 
možno podať:
a) ibuprofén
b) flurbiprofén
c) ketoprofén
d) fenoprofén

11. Blokáda sodíkových kanálov bola 
zaznamenaná u:
a) iba amylmetakrezolu
b) iba dichlobenzénmetanolu
c) kombinácie amylmetakrezolu 
 s dichlórbenzénmetanolom
d) žiadna z odpovedí nie je správna

12. Protizápalový účinok je typický pre:
a) amylmetakrezol
b) dichlobenzénmetanol
c) flurbiprofén
d) všetky možnosti sú správne

13. K topickému využitiu v ústnej dutine je 
využívaný flurbiprofén v dávke:
a) 0,875 mg
b) 0,0875 mg
c) 8,75 mg
d) 87,5 mg

14. Kombinácia amylmetakrezolu s dichlór-
benzénmetanolom pôsobí:
a) antioxidačne
b) protizápalovo
c) antisepticky
d) všetky možnosti sú správne

15. Flurbiprofén má v klinických štúdiách 
preukázanú účinnosť v liekovej forme:
a) mikrogranúl
b) spreja
c) pastiliek
d) všetky možnosti sú správne

16. Zvoľte správne tvrdenie ohľadom 
flurbiprofénu:
a) inhibuje iba COX-1
b) inhibuje iba COX-2
c) inhibuje COX-1 i COX-2
d) COX-1 ani COX-2 neovplyvňuje

17. Tvorbu prostaglandínov významne 
potláča:
a) benzoxonium
b) benzokaín
c) flurbiprofén
d) žiadna z možností nie je správne

18. Akútne respiračné infekcie často 
spôsobujú:
a) adenovírusy
b) koronavírusy
c) rinovírusy
d) všetky možnosti sú správne

19. Pre nález zvýšenej hodnoty C-reaktívne-
ho proteínu platí:
a) okamžite indikujeme antibiotickú liečbu
b) je dôkazom vírusovej etiológie, a antibiotiká  
 sú teda zbytočné
c) môže ísť napr. aj o adenovírusovú infekciu  
 s výrazne vyjadrenými gastrointestinálnymi  
 ťažkosťami
d) odosielame chorého na infekčné oddelenie,  
 zavádzame karanténne opatrenia

20. Účinok lokálnych anestetík je daný 
blokádou:
a) sodíkových kanálov
b) draselných kanálov
c) vápnikových kanálov
d) chloridových kanálov

21. Pri streptokokovej angíne je vhodné 
liečbu začať:
a) flurbiprofénom
b) penicilínom
c) penicilínom posilneným kyselinou 
 klavulanovou
d) fixnou kombináciou amylmetakrezolu 
 s dichlórbenzénmetanolom

22. Bolesť krku v lekárni je potrebné konzul-
tovať s lekárom ak:
a) pravidelné užívanie antiseptika nevedie 
 k ústupu ťažkostí do 2-3 dní u detí
b) pravidelné užívanie antiseptika nevedie 
 k ústupu ťažkostí do 5-7 dní u dospelých
c) chorý má vysokú horúčku a trpí celkovým  
 vyčerpaním
d) všetky možnosti sú správne

23. Protivírusový účinok je typický pre:
a) flurbiprofén
b) kombináciu amylmetakrezolu 
 s dichlórbenzénmetanolom
c) diklofenak
d) ambroxol

24. Antibiotiká u akútnych respiračných 
infekcií nie sú vhodné z dôvodu:
a) rizika nežiaducich účinkov
b) rizika rozvoja vírusovej rezistencie
c) rizika liekových interakcií a vírusovej   
 rezistencie
d) všetky možnosti sú správne

25. V rámci samoliečby akútnych res-
piračných infekcií je možné vzájomne 
kombinovať:
a) antiseptikum + antiseptikum
b) antiseptikum + lokálne anestetikum
c) antiseptikum + antiflogistikum
d) všetky možnosti sú správne

26. Látky s lokálne antiseptickým účinkom 
je možné využiť v liečbe:
a) gingivitíd
b) soor
c) áft
d) všetky možnosti sú správne

27. Pre lokálne antiseptiká využívané pri 
infekciách v ústnej dutine platí:
a) majú úzke spektrum účinku
b) pôsobia väčšinou nešpecificky
c) nepôsobia na baktérie
d) pôsobia iba na vírusy

28. Antibiotická liečba u akútnych respirač-
ných infekcií:
a) nie je vhodná u dojčiacich či tehotných žien  
 pri akejkoľvek etiológii infekcie
b) predstavuje riziko rozvoja bakteriálnej   
 rezistencie
c) je vhodná u všetkých skupín chorých 
 v prípade, že sú volené základné antibiotiká
d) je plne indikovaná v kombinácii s lokálnymi  
 antiseptikami

29. Lokálne antiseptiká využívané pri infek-
ciách postihujúcich ústnu dutinu je možné 
využiť vo forme:
a) tabliet
b) pastiliek
c) spreja, gélu či lízaniek
d) všetky možnosti sú správne

30. Nevýhodou antiseptík zo skupiny kvar-
térnych amóniových solí je:
a) absencia protivírusového účinku
b) absencia protibakteriálneho účinku
c) možný rozvoj plazmidmi sprostredkovanej  
 rezistencie
d) všetky možnosti sú správne

AD TEST je možné vyplniť len online. Nájdete ho na našej stránke www.eduprofipharm.sk v sekcii E-LEARNING. K návšteve stránky môžete 
použiť aj QR kód uvedený pod testom. Registrácia je bezplatná. Po úspešnom absolvovaní testu Vaše výsledky odošleme vždy na začiatku 
mesiaca do SLeK a SK MTP pre pripísanie kreditov. Každý AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi, a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa  
(91 – 100 % = 2 kredity, 80 – 90 % = 1 kredit, 0 – 79 % = 0 kreditov).
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