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1. Kojenec s náhle vzniklou 
dušností 



• 9 týdenní kojenec 
• po kojení začal pískat, pokašlávat, chtěl plakat, 

ale nemohl popadnout dech, bezvědomí 
nebylo, bez cyanózy

• přivezen RZP



• klinicky: eupnoický, dýchání  bilat. čisté, 
symetrické 

• laboratoř:  zánětlivé parametry nízké, KO 
přiměřený

• pracovní dg.: susp. aspirace mateřského mléka





- bez známek aspirace
- rozšíření horního 
mediastina
- bez útlaku DC
- beze změn na skeletu
- undulace
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- bez známek aspirace
- rozšíření horního 
mediastina
- bez útlaku DC
- beze změn na skeletu
- undulace

Dg. hyperplázie thymu
DD expanze předního 
mediastina



• během hospitalizace afebrilní, 
normosaturován, p.o přijem dostatečný, 
močení a stolice v normě

Strava: VMM 90ml á 8 hod, CRP nízké







Hyperplazie thymu







2. Chlapec s dušností a 
petechiemi



• tříletý pacient
• začátkem srpna porucha vědomí nejasné 

etiologie
• od 15.8. zhoršené dýchání, ORL s normálním 

nálezem -> dg. zadní rýma, Aerius bez efektu, 
pije, jí, bez úbytku hmotnosti

• 21.8. výsev petechií
• 22.8. progrese petechií, hematom na boku



• klinicky: dušný, krvácivá kožní diatéza, 
hematomy palpačně krční lymfadenopatie a 
hepatosplenomegalie

• laboratoř: leukocytóza, anemie, 
trombocytopenie, významná elevace LD a 
urey, CRP negativní



- výrazné rozšíření 
horního mediastina
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- výrazné rozšíření 
horního mediastina

- bez dvojité kontury
- bez útlaku
- beze změn skeletu

dg. expanze v 
předním mediastinu



• echokardiografické vyšetření prokázalo 
dislokaci velkých cév a srdce a útlak pravé síně 
mediastinálním tumorem













- infiltrovaný thymus
- splenomegalie
- infiltrace ledvin
- lymfadenopatie

Dg. lymfom





akutní lymfoblastická leukémie



22.8. 29.8.



ALL, LYMFOM

• nejčastější tumor mediastina u dětí
• zvětšené lymf. uzliny v mediastinu, infiltrace 

thymu



ALL, LYMFOM

• nejčastější tumor mediastina u dětí
• zvětšené lymf. uzliny v mediastinu, infiltrace 

thymu
• (plicní ložiska, pleurální výpotek, zesílení 

intersticia)
• …



128 mm

96 mm







KAZUISTIKA 1 A 2 – DĚTSKÉ 
MEDIASTINUM



THYMUS

• 200 n.l. „záhadný orgán“



THYMUS

• 200 n.l. „záhadný orgán“
• 1832 „vykonává důležitou funkci“



THYMUS

• 200 n.l. „záhadný orgán“
• 1832 „vykonává důležitou funkci“
• vyzrávání T-lymfocytů



THYMUS

• 200 n.l. „záhadný orgán“
• 1832 „vykonává důležitou funkci“
• vyzrávání T-lymfocytů
• proporčně největší u kojenců, involuce začíná 

v pubertě



Mediastinal Masses in Children: Radiologic-Pathologic Correlation



RTG

• viditelný do 3-5 let, nikdy v druhé dekádě
• konvexní pravá kontura, imprese ventrálními 

žebry, bez útlaku okolí







UZ

• na UZ homogenní s drobnými echogenitami, 
isoechogenní s játry/slezinou











CT

• do pěti let konvexní, bez tlaku na okolní 
struktury -> triangulární -> po pubertě 
konkávní



THYMUS NIKDY:



dítě starší 10 let



útlak dýchacích cest



útlak dýchacích cest



dvojitá kontura



dvojitá kontura



změny skeletu





dvojitá kontura
kalcifikace





přesun srdečního 
stínu

fluidothorax





NEJČASTĚJŠÍ TUMORY MEDIASTINA



• lymfom
• neurogenní nádor
• germinální nádor



• lymfom
• neurogenní nádor
• germinální nádor

• thymom/thymolipom/cysta thymu VZÁCNÉ



3. Chlapec s bolestmi břicha



• chlapec, 9 let
• 13.11 3x zvracel, nauzea, horečky, progredující

bolest břicha



• 15.11 přichází na pohotovost, v mírném 
předklonu, pláče bolestí, dýchání  symetrické, 
oslabené, mělké, nemůže se pořádně 
nadechnout pro bolest břicha, bez vedlejších 
fenoménů, chirurg- bez známek NPB





zastínění vlevo 
paravertebrálně



zastínění vlevo 
paravertebrálně

DD
- expanze v zadním 
mediastinu (beze 
změn skeletu)
- zánětlivé změny v 
plicním parenchymu
- VVV plic



















pneumonie s kulovitým infiltrátem



• hrudník symetrický, dýchání čisté, vlevo 
bazálně oslabené, s náznakem trubicového 
dýchání

• vysoké zánětlivé markery, hemokultura 
negativní 



• zahájena terapie i.v. penicilinem, stav 
subjektivně zlepšen, pokles CRP



15.11 20.11



KULOVITÝ INFILTRÁT

• ohraničený zánětlivý plicní infiltrát
• specifikum dětí
• kontrolní snímek







4. Febrilní kojenec



• dvouměsíční chlapec
• 30.12. febrilie



• 31.12  kontrola na pohotovosti  (mimo FNM)
- mírně zahleněný, intermitent. kašel, dysfonie 
intermitentně tachydyspnoe s dobrou saturací
- elevace CRP, v moči leukocyturie, bakteriurie, 
- pracovní dg. - močový infekt



• 1.1. náhlé zhoršení klin. stavu, desaturace, 
výrazná tachydyspnoe, DF 82/min, tachykardie



1.1.



1.1.

- hyperinflace
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- hyperinflace

- zvýrazněná plicní 
kresba



1.1.

- hyperinflace

- zvýrazněná plicní 
kresba

- alveolární infiltrát



• 1.1. pro zhoršení stavu překlad do FN Motol, v 
PCR potvrzen metapneumovirus

• při příjmu obstrukční fenomény, postupné 
zhoršování tachydyspnoe



1.1.

4.1.



1.1.

4.1.



1.1.

4.1.



• 8.1. progredující tachydyspnoe, vyčerpán, 
neschopen pít, hyperkapnie, přeložen na JIP k 
zahájení vysokofrekvenční oxygenoterapie



9.1.

4.1.



• postupně zlepšení stavu



17.1. 15.2.



VIROVÁ PNEUMONIE

• viry – nejčastější agens u malých dětí
• hlavní známkou hyperinflace
• zvýrazněná peribronchiální kresba
• periferní atelektázy











KAZUISTIKA 3 A 4 – DĚTSKÉ PLÍCE JSOU 
JINÉ



Fyziologicky

• novorozenec má 3x menší povrch alveolů vůči 
povrchu těla než dospělý

• významně větší odpor dýchacích cest 
(periferní DC drobné s vysokým odporem, 
větší poddajnost závěsného aparátu vede k 
většímu kolapsu v expiriu)

• vyšší elasticita hrudníku -> namáhavější 
dýchání

• vyšší DF -> méně času na pohyb bránice



The fissure: Interlobar collateral ventilation and implications for endoscopic therapy in emphysema

Fyziologicky



The fissure: Interlobar collateral ventilation and implications for endoscopic therapy in emphysema

Fyziologicky



Při infektu

• zvyšování dechové frekvence -> méně času na 
pohyb bránice -> air-trapping



Při infektu

• zvyšování dechové frekvence -> méně času na 
pohyb bránice -> air-trapping

• edém, tvorba hlenu, bronchokonstrikce -> 
ještě vyšší odpor dýchacích cest



Při infektu

Fuhrman and Zimmerman, Pediatric Critical Care



Při infektu






