
CHOROBY UKŁADU 
ODDECHOWEGO

PRZYPADEK KLINICZNY



Wywiad chorobowy

Dziewczynka 6-letnia, bez obciążeń zdrowotnych, uczęszczająca do 
przedszkola, zgłosiła się do lekarza POZ z powodu:

- gorączki do 39 st.C od poprzedniego dnia

- bólu gardła 

- bólu głowy

- osłabienia

- braku apetytu

Jakie rozpoznanie?

Jakie postępowanie?



Badanie przedmiotowe

• Lekarz stwierdził: 

- nieżyt gardła

- serce i płuca bez zmian osłuchowych

- temp. 38,1 st.C, częstość serca i oddechów prawidłowa, RR prawidłowe

• Rozpoznanie:

infekcja górnych dróg oddechowych

• Zalecenia: 

- lek przeciwgorączkowy co 8 godzin, leżenie, obfite pojenie

- kontrola lekarska za 2 dni



Badanie kontrolne 1

• U dziecka utrzymywał się stan podgorączkowy 37,5 st.C, dołączyły się:

- kaszel

- uczucie duszności (częstość oddechów i SaO2 w normie)

- ból w klatce piersiowej

- w badaniu fizykalnym stwierdzono pojedyncze świsty nad polami płucnymi

• Jakie rozpoznanie?

• Jakie postępowanie?



Badanie kontrolne 1 c.d.

• Lekarz rozpoznał ostre zapalenie oskrzeli z odczynem obturacyjnym

• Zalecenia:

- glikokortykosteroid w nebulizacji 

- β2-mimetyk w nebulizacji 

- lek przeciwgorączkowy doraźnie

- leżenie, obfite pojenie

- kontrola lekarska za 2 dni



Badanie kontrolne 2

• Stan dziecka nie uległ poprawie:

- nadal obserwowano stany podgorączkowe (37,0-37,5 st.C)

- kaszel nasilił się, był męczący, suchy 

- utrzymywało się uczucie duszności (oddechy oraz SaO2 w normie)

- w badaniu fizykalnym obecne były pojedyncze rzężenia; świstów nie stwierdzono

• Jakie rozpoznanie?

• Jakie postępowanie?

• Badania diagnostyczne?



Badanie kontrolne 2 c.d.

• Lekarz wysunął podejrzenie zapalenia płuc, zlecił badania laboratoryjne i RTG

- morfologia krwi - nieznacznie podwyższona leukocytoza z granulocytozą, 
niewielka niedokrwistość

- CRP w normie, OB podwyższone

- RTG klatki piersiowej: siateczkowate i pasmowate zagęszczenia śródmiąższowe 
w środkowych i dolnych polach płucnych

• Zalecenia:

- antybiotyk (Amoksycylina)

- leczenie objawowe jak dotychczas 

- kontrola lekarska za 3 dni



Badanie kontrolne 3

• Stan dziecka bez poprawy:  utrzymywała się duszność, nasilił się 
męczący, nieproduktywny kaszel, także w nocy; dziecko było 
osłabione, wyczerpane, nie chciało jeść

• W badaniu fizykalnym z odchyleń stwierdzono: powiększone węzły 
chłonne szyjne, zaostrzony szmer pęcherzykowy, liczne, rozsiane 
rzężenia nad polami płucami

• Jakie rozpoznanie?

• Jakie zalecenia?



Badanie kontrolne 3 c.d.

• Rozpoznano atypowe zapalenie płuc

• Zalecono:

- zmianę antybiotyku (Klarytromycyna)

- leczenie objawowe: lek przeciwkaszlowy, przeciwgorączkowy/przeciwzapalny

- reżim łóżkowy, obfite pojenie

- dalszą kontrolę lekarską

Uzyskano stopniową poprawę stanu ogólnego i ustąpienie objawów klinicznych



ZAPALENIE PŁUC



Etiologia zapalenia płuc - zależnie od wieku

Wiek Czynnik etiologiczny

1 miesiąc życia Streptococcus agalactiae, bakterie z rodziny Enterobacteriacae

(np. Escherichia coli), Listeria monocytogenes

1-3 miesiąc życia Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Bordetella

pertussis, Chlamydia trachomatis, rzadziej wirusy

4 miesiąc do 4 roku życia Zakażenia wirusowe, Streptococcus pneumoniae

5-15 rok życia Streptococcus pneumoniae, bakterie atypowe, m.in. 

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae



Objawy zapalenia płuc

• Kaszel suchy, następnie wilgotny

• Wzrost liczby oddechów

• Wysoka gorączka

• Duszność

• Dreszcze 

• Ból głowy, mięśni

• Złe samopoczucie, osłabienie

• Upośledzenie łaknienia



Różnice między typowym i atypowym zapaleniem płuc 

OBJAWY TYPOWE ATYPOWE

początek zwykle nagły zwykle powolny

objawy wyraźne niewielkie

bóle głowy, mięśni nie nasilone często nasilone

gorączka wysoka niższa

dreszcze często rzadko

kaszel produktywny nieproduktywny



Charakterystyka atypowego zapalenia płuc

• Etiologia:

- wirusy: grypy, paragrypy, RS, adenowirus, SARS, paramyksowirus

- bakterie: Mycoplasma sp., Chlamydia sp., Legionella sp.

- grzyby: Pneumocystis jiroveci

• stanowi ok. 40% pozaszpitalnych zapaleń płuc

• typowe stopniowe narastanie i przewlekanie się objawów

• charakterystyczny uporczywy, napadowy kaszel 

• bakterie atypowe są niewrażliwe na antybiotyki β-laktamowe
(brak ściany komórkowej)



Diagnostyka zapalenia płuc

• wywiad, badanie przedmiotowe

• ocena wskaźników zapalnych 

• RTG klatki piersiowej 

• badanie bakteriologiczne (posiew krwi!) celem określenia etiologii, zalecane 
u dzieci hospitalizowanych (nie należy pobierać wymazu z nosogardła!)

• badania serologiczne są przydatne w zakażeniach wirusowych i wywołanych 
przez bakterie atypowe (j.n. mykoplazma, chlamydia, legionella)



Leczenie zapalenia płuc

• empiryczna antybiotykoterapia, zgodnie z przewidywaną etiologią, zależną 
od wieku dziecka

- antybiotyk β-laktamowy (Amoksycyklina) w typowym zapaleniu płuc przez 
5-7 dni 

- antybiotyk makrolidowy (Klarytromycyna) w atypowym zapaleniu płuc przez 
10-14 dni (mykoplazma, chlamydia), do 21 dni (legionella)

- antybiotykoterapia skojarzona (oba w/w leki) w cięższym przebiegu

• leczenie wspomagające (przeciwgorączkowe, przeciwkaszlowe, tlenoterapia)

• reżim łóżkowy, wietrzenie, temperatura pomieszczenia ok. 19–20°C

• właściwe nawodnienie dziecka



Profilaktyka zapalenia płuc

• szczepienia ochronne! (p/ko Streptococcus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae, wirusowi grypy)

• przestrzeganie zasad higieny

• izolacja pacjentów (szczególnie z zakażeniem wywołanym 
przez wirusa RS)

• karmienie piersią (u niemowląt)

• unikanie narażenia na dym tytoniowy

• profilaktyka okołoporodowa (np. w zakażeniu matki przez 
Streptococcus agalactiae, Chlamydia trachomatis)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


