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SÚHRN 

Autori hodnotili súbor 158 dospelých pacientov hospitalizovaných v chrípkovej sezóne 2009/2010 v 

Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach pre závažné respiračné ochorenie s podozrením na 

chrípku. Potvrdili sme výrazný nárast počtu pneumónií v porovnaní s rovnakým obdobím v 

posledných 5 rokoch. Z celkového počtu 80 pacientov s pnemóniou zomrelo 10 (u 5 z nich bola 

potvrdená infekcia vírusom chrípky A (H1N1) 2009). Päťdesiatšesť pacientov (70 %) malo RTG známky 

intersticiálnej pneumónie a 29 malo obojstrannú pneumóniu. U pacientov s pneumóniou sme 

pozorovali vyšší priemerný vek (46,9 vs. 39,9 roka, p<0,01), vyšší BMI (29,3 vs. 24,3; p<0,001) a 

neskorší príchod do nemocnice (p<0,001) oproti skupine pacientov bez pneumónie. Zo sledovaných 

laboratórnych vyšetrení pri porovnaní týchto skupín pacientov boli pozorované významne vyššie 

hodnoty CRP, ALT (p<0,001) a nižšia saturácia O2 (p<0,05) u pacientov s pneumóniou. Z klinických 

príznakov bola v skupine pacientov s pneumóniou signifikantne častejšie prítomná dýchavica, 

hemoptýza a nauzea. Pri prijatí bol ordinovaný oseltamivir 60 pacientom s pneumóniou, z toho 

väčšina (41 pacientov) ho začala užívať neskôr ako po 3 dňoch od vzniku príznakov. Spomedzi 

pacientov, ktorí pri prijatí nemali pneumóniu a dostali oseltamivir do 3 dní od začiatku ochorenia, iba 

u jedného z 29 vznikla pneumónia neskôr. 

V období pandémie novým vírusom chrípky A (H1N1) 2009 sme pozorovali výrazné zvýšenie počtu 

závažných priebehov chrípky. Na potvrdenie etiológie ochorenia sa ako najvhodnejší laboratórny test 

ukázala metóda real time PCR z výplachu z nosohltana (37 pozitívnych výsledkov), ale aj sérologické 

vyšetrenie (29 pozitívnych výsledkov). Naopak, negatívne výsledky rýchlotestu na dôkaz vírusu 

neznamenajú vylúčenie tejto infekcie. Skorší začiatok podávania antivirotík môže predísť vzniku 

komplikácií chrípky. 
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