MAMA I DZIECKO

ZAPALENIE KRTANI
U DZIECKA
Zapalenie krtani u dzieci jest nawracającą infekcją głównie
o charakterze wirusowym. Bardzo rzadko chorobę tę wywołują bakterie bądź alergeny. Według statystyk, w skali
roku zapada na nie od 6% do 8% maluchów poniżej 5. roku
życia, przy czym największa zachorowalność przypada na
2. rok życia dziecka. Większa zapadalność dzieci na zapalenie krtani wynika z samej anatomii i umiejscowienia
tego narządu, co czyni krtań bardziej podatną na infekcyjne
stany zapalne i co się z tym wiąże również na obrzęki.
Przeważnie choroba ma przebieg łagodny, ale w skrajnych
przypadkach może ulec zaostrzeniu, wywołując ostre
zapalenie krtani, co może już zagrażać życiu małego pacjenta i wymagać hospitalizacji. Większa zachorowalność
przypada na okres jesienno – zimowy, kiedy mamy do
czynienia z pogorszeniem pogody, a także z ogrzewaniem
mieszkań, co sprzyja namnażaniu drobnoustrojów.

PRZEBIEG
Chorobę wywołują głównie wirusy,
wśród nich w przeważającej części wirus
paragrypy, wirus grypy A i B, wirus RS,
adenowirus oraz metapneumowirus.
Sporadycznie zapalenie krtani ma podłoże bakteryjne i obejmuje przypadki
pacjentów, u których wystąpiły powikłania po niedoleczonym przeziębieniu
lub anginie. Jest to wynik obrzęku krtani,
uszkodzenia błon śluzowych dróg oddechowych na skutek zaostrzenia stanu
zapalnego i w konsekwencji zwężenia
światła dróg oddechowych. Zazwyczaj
towarzyszy temu gorączka i przejściowe
utrudnienie oddychania, bez dodatko-
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wych, zagrażających życiu objawów,
a sam przebieg choroby jest dość łagodny. Przyczyną częstych infekcji krtani
u dzieci jest rzeszetowatość (ubytki) tkanki podśluzowej narządu, która obfituje
w naczynia krwionośne i limfatyczne,
co predysponuje krtań malucha do występowania obrzęków. Samo położenie
narządu odgrywa w tym również dużą
rolę – u dzieci leży ona wyżej, przez co
światło dróg oddechowych jest zwężone,
co w połączeniu z niedojrzałym układem
odpornościowym u dzieci, bardzo naraża
krtań maluchów na infekcje. Najbardziej
niebezpieczne dla zdrowia i życia dziecka
jest ostre zapalenie krtani.
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Wyróżniamy dwa rodzaje ostrego zapalenia krtani:

•

•

ostre podgłośniowe zapalenie krtani
- jest to najczęściej występujący typ
choroby, nazywanej inaczej jako tzw.
krup wirusowy,
nagłośniowe zapalenie krtani (zapalenie nagłośni), które wywołane jest
przez bakterie, głównie Haemophilus

influenzae i występuje znacznie rzadziej, jednak jego przebieg jest znacznie cięższy w porównaniu z wirusowym.
Ze względu na budowę anatomiczną i położenie narządu krtani u dzieci oraz wrażliwość tkanek na obrzęk, objawy i przebieg
zapalenia krtani wyglądają zupełnie inaczej
niż u osób dorosłych. Dorośli przechodzą
chorobę znacznie łagodniej i leczenie prze-

biega w warunkach domowych. U dzieci
natomiast przebieg choroby jest cięższy
i niekiedy wymagana jest hospitalizacja,
a w jej trakcie intubacja konieczna z powodu silnej obturacji (zwężenia) dróg oddechowych, która mogłoby doprowadzić
nawet do uduszenia się dziecka.

OBJAWY
Zapalenie krtani dotyka dzieci w sposób gwałtowny. Objaw y
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krupu występują zazwyczaj w nocy
lub nad ranem i mogą mieć łagodny przebieg, z charakterystycznym
„szczekającym” kaszlem i chrypką,
aż po ciężki stan z koniecznością zaintubowania malucha, aby zapobiec
uduszeniu.

Wśród niebezpiecznych objawów, jakie
mogą pojawić się w przypadku ostrego
podgłośniowego zapalenia krtani należy
wyróżnić przede wszystkim silną duszność, mogą pojawiać się również zaburzenia świadomości, splątanie, uczucie niepokoju, oraz siniejące zabarwienie skóry.

Do charakterystycznych objawów zapalenia krtani
u dzieci należą:
•

bardzo typowy i rozpoznawalny przy tym schorzeniu „szczekający” kaszel,

•

chrypka,

•

utrata głosu lub ,,zachrypiała’’ barwa głosu dziecka,

•

,,stridor’’ zwany inaczej świstem krtaniowym – wysokie
dźwięki wydawane przez malucha podczas oddychania
w konsekwencji nadmiernego zwężenia dróg oddechowych,

•

duszności - niewielkie bądź o umiarkowanym stopniu,

•

gorączka (pojawia się u niektórych pacjentów).
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LECZENIE
W większości przypadków zapalenie
krtani ma przebieg łagodny i da się je
wyleczyć w domu. Z uwagi na fakt, że
większość przypadków zachorowań ma
podłoże wirusowe, leczenie ma charakter objawowy. Należy zadbać wówczas
o odpowiednie nawodnienie malucha
i wietrzenie mieszkania. Leczenie oparte
jest również na regularnych inhalacjach
solą fizjologiczną. W trudnościach z oddychaniem pomocne są glikokortykosteroidy stosowane wziewnie, doustnie bądź
domięśniowo. Bardzo korzystne efekty
klinicznie przynosi również włączenie
do terapii adrenaliny w formie inhalacji
(adrenalina w tej postaci występuje wyłącznie w lecznictwie zamkniętym), która
skutecznie łagodzi obrzęk błony śluzowej
dróg oddechowych i osiąga pożądany
efekt kliniczny, podczas gdy glikokortykosteroidy dopiero zaczynają działać.
Poza tym bardzo istotne jest również
wdrożenie leków przeciwzapalnych, prze-
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ciwbólowych i przeciwgorączkowych.
Bardzo korzystne efekty terapeutyczne
wykazuje regularne podawanie stałych
dawek ibuprofenu przez pierwsze 3 – 4
dni choroby. Bezpieczny jest również paracetamol, który łącznie można podawać
z ibuprofenem. Wspomagająco na stan
zapalny dróg oddechowych, możemy
też wdrożyć aerozole czy pastylki. Dobrą
alternatywą są również płukanki, które
uśmierzą ból i wspomogą regenerację
błon śluzowych. W przypadku zapalenia
nagłośni, które jest chorobą o podłożu
bakteryjnym, konieczne jest wdrożenie
antybiotyków. Wspomagająco można
stosować inhalacje i sterydy podawane
wziewnie, domięśniowo bądź doustnie.
W skrajnych przypadkach pacjent wymaga wspomnianej szpitalnej intubacji.

sze powikłania w wyniku nieprawidłowego sposobu leczenia i niedoleczenia
choroby. Wbrew pozorom jest to niebezpieczne schorzenie, które niedoleczone
może w dalszej perspektywie prowadzić
do złośliwego zapalenia krtani, oskrzeli
i tchawicy. W skrajnych przypadkach,
na skutek nieprawidłowego sposobu
leczenia bądź jego braku, dochodzi do
nieodwracalnego uszkodzenia strun głosowych i w konsekwencji niekiedy nawet
do powstania zmian nowotworowych.

•

ograniczyć spożywanie pikantnych
dań i unikać ostrych przypraw,

•

unikać pomieszczeń klimatyzowanych i ograniczać korzystanie z klimatyzacji w aucie,

•

zadbać o prawidłowe nawilżenie pomieszczeń jesienią i zimą,
zwłaszcza kiedy wnętrza mieszkań
są ogrzewane, np. przez stosowanie
nawilżaczy powietrza,

PROFILAKTYKA

•

oszczędzać struny głosowe, unikać
krzyczenia i szeptania, bo wiąże się
to z ich nadwyrężeniem,

•

oddychać przez nos.

Niezwykle ważne jest, by zapalenie krtani
i jego podłoże zostało prawidłowo rozpoznane, ze względu na możliwe później-

•

LEK PROBIOTYCZNY

Ze względu na konsekwencje jakie może
nieść ze sobą zapalenie krtani i sam przebieg choroby, bardzo istotny jest nacisk
na odpowiednią profilaktykę. Aby zapobiegać chorobie należy:
utrzymywać odpowiednie nawodnienie organizmu, co pozwala nawilżyć drogi oddechowe,

EWELINA KOCHMAN
Pracownik Apteki

ZawsZE gdY sTaRTujEsZ
Z aNTYBIOTYKIEm

zapobiega, leczy, przywraca równowagę
Enterol (Saccharomyces boulardii CNCM I-745). Skład: Jedna kapsułka/saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze, m.in.: laktoza jednowodna i fruktoza (saszetki). Postać farmaceutyczna:
kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania: Leczenie ostrych biegunek infekcyjnch; zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako
dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci
z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na ryzyko fungemii. Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja.
* Enterol, 250 mg numer jeden w Polsce – dane IMS listopad 2019 (value & volume) oraz Saccharomyces boulardii (Biocodex) numer jeden na świecie – rynek leków probiotycznych (value); na podst. danych IQVIA, baza MIDAS, Q1 2019
ENTRT/014/20

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

