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Erysipel, flegmóna a kožní absces

• Erysipel: povrchové zánětlivé postižení kůže, typicky šířené 
lymfatickými cestami
• Flegmóna (celulitida): hlubší postižení kožních struktur, 

možná je přítomnost hnisavých projevů včetně kožního 
abscesu
• v některých případech je erysipel a flegmónu obtížné 

odlišit 
• Kožní absces může být přítomen izolovaně, bez okolní 

flegmóny
• lokalizovaný kožní absces bez výrazné okolní flegmóny, 

bez systémových projevů a u imunokompetentních 
pacientů bez implantovaných cizorodých materiálů lze léčit 
chirurgicky bez antibiotik (incize, drenáž) 



Etiologie

• Erysipel
• Streptococcus pyogenes (streptokoky sk. A), velmi vzácně 

beta-hemolytické streptokoky jiných skupin (B, C, G, F)
• Flegmóna
• Streptococcus pyogenes (streptokoky sk. A), velmi vzácně 

beta-hemolytické streptokoky jiných skupin (B, C, G, F)
• Staphylococcus aureus
• anaeroby, obvykle ve směsi s aerobními bakteriemi (po 

kousnutí člověkem nebo zvířetem, nebo v oblasti obličeje 
nebo perinea)

• Kožní absces
• Staphylococcus aureus, vzácně jiné bakterie



Klinické projevy

• Erysipel
• náhlý začátek, prodromy (zimnice, febrilie, bolest hlavy, zvracení)
• elevované, ostře ohraničené, bolestivé, teplé zarudnutí kůže, 

nejčastěji na dolní končetině, případně na obličeji (typicky včetně 
postižení ušního boltce), často doprovázené lymfedémem 
postižené oblasti nebo bolestivým lymfedémem postižené horní 
končetiny (stav po externaci axily) nebo dolní končetiny
• mohou být přítomny vezikuly, buly, petechie a ekchymózy
• lymfangoitida (bolestivé, zarudlé, pruhovité infiltráty) a 

lymfadenitida (zvětšené a bolestivé uzliny, typicky v třísle) 
• Flegmóna
• bez prodromů, pozvolný rozvoj, febrilie
• léze není ostře ohraničená, lymfatické šíření není typické, mohou 

být hnisavé projevy, včetně abscesů



Rizikové faktory

• Zahrnují různé kombinace tří základních mechanizmů 
(porušení kožního krytu, porucha imunitního systému, 
nedostatečné cévní zásobení)
• Obezita
• Lymfedém, chronická žilní insuficience
• Porušení kožního krytu (kožní trauma, poštípání hmyzem, 

kousnutí člověkem nebo zvířetem, dekubitus, bércový 
vřed)
• Kožní onemocnění (ekzém, psoriáza)
• Kožní infekce (interdigitální tinea, varicella)
• Porucha imunitního systému
• Hyposplenie/asplenie: riziko fulminantní sepse způsobené 

Capnocytophaga canimorsus při pokousání zvířetem



Klinické projevy: kožní absces

•Celkové příznaky nemusí být přítomny
•Bolestivé, fluktuující ložisko, případně s okolním 

zarudnutím
• V případě recidivujících projevů nutno vyloučit 

infekci a kolonizaci nosohltanu kmenem 
Staphylococccus aureus produkujícím Panton-
Valentinův leukocidin (Národní referenční laboratoř 
pro stafylokoky, Státní zdravotní ústav), v tomto 
případě je indikovaná dekolonizace



Diagnostika

• Erysipel a flegmóna jsou klinické diagnózy
• Odběr vzorků k bakteriologickému vyšetření
• aspirát, event. stěr při porušení kůže, hnis z abscesu
• případná úprava léčby podle výsledků

• Chronické defekty bývají kolonizovány smíšenou 
bakteriální flórou
• odlišení kolonizujících bakterií od původců infekce je 

obtížné
• Doplňující vyšetření
• krevní obraz s diferenciálem, CRP
• při závažnějším průběhu (sepse) odběr hemokultur
• při podezření na hlubokou žilní trombózu sonografie žil 

postižené končetiny 



Diferenciální diagnostika

• Až u 1/3 všech suspektních případů erysipelu či flegmóny 
dolních končetin je diagnóza stanovena nesprávně, proto je z 
hlediska omezení neindikované antibiotické terapie zásadní 
odlišit jiné příčiny tzv. „syndromu červené nohy“
• Pro jiné příčiny syndromu červené nohy a proti diagnóze 

erysipelu či flegmóny dolních končetin svědčí:
• bilaterální postižení
• pozvolný rozvoj symptomů
• časté rekurence onemocnění
• nízký efekt empirické iniciální terapie beta-laktamovým antibiotikem
• absence teplotního rozdílu mezi postiženou a nepostiženou 

končetinou
• absence celkových známek infekce (zvýšená teplota, zimnice…)

• Nekomplikovaný erysipel či flegmónu je nutné odlišit od život 
ohrožujících stavů postihujících hlubší struktury, zejména 
nekrotizující fasciitidy či klostridiové myonekrózy



Syndrom červené nohy

• Stasis dermatitida při chronické žilní insuficienci
• Otoky dolních končetin při základních interních chorobách (srdeční 

selhání, hypoalbuminémie apod.)
• Mikrobiální ekzém
• Hluboká žilní trombóza či tromboflebitida
• Kontaktní dermatitida
• Alergická reakce po poštípání hmyzem
• Polékový exantém
• Erythema nodosum, panikulitida
• Kalcifylaxe
• Erythema migrans
• Hematom
• Vaskulitida
• Karcinomatózní lymfangiitida
• Dna, burzitida





Léčba

• Symptomatická léčba
• elevace a chlazení postižené končetiny
• lokální aplikace dermatologických externích přípravků

• Kdy zvážit podání antibiotika
• erysipel i flegmóna jsou indikací pro léčbu antibiotiky

• Hospitalizace včetně parenterálního podání antibiotik je 
upřednostňována v těchto situacích
• pacienti se závažnými celkovými projevy infekce (horečka, 

tachykardie, hypotenze)
• pacienti s porušenou funkcí imunitního systému
• pacienti nereagující na perorální antibiotickou léčbu
• rychle postupující zánětlivé změny na kůži
• zánětlivé změny v blízkosti cizorodých implantátů (totální kloubní 

endoprotéza, cévní protéza)
• při recidivujícím erysipelu (nejméně dvě samostatné epizody během 

12 měsíců) lze zvážit antibiotickou profylaxi









Délka podávání antibiotik

• Obvykle 5-7 dnů
• U pomalu reagujících infekcí a u pacientů s rizikovými 

faktory je možno léčbu prodloužit na 7-10 dnů
• U pacientů s opakovaným výskytem erysipelu (nejméně 2 

samostatné epizody během 12 měsíců) lze zvážit 
antibiotickou profylaxi
• U pacientů s recidivujícím erysipelem a prokázanou alergií 

na penicilin není dlouhodobá profylaxe indikována (přínos 
alternativní ATB terapie nepřevyšuje možná rizika a 
nežádoucí účinky)
• je doporučeno poučení pacienta, eliminace možných 

rizikových faktorů (terapie lymfedému, onychomykózy, 
event. dalších) a včasné zahájení antibiotické terapie při 
recidivě



Komplikace

• Sepse
• Syndrom toxického šoku
• Hluboká žilní trombóza, flebitida, tromboflebitida
• Septická artritida
• Osteomyelitida
• Intrakraniální komplikace v případě flegmóny v oblasti 

hlavy
• Trombóza kavernózního sinu, orbitocelulitida, meningitida, 

mozkový absces



Prevence

• Důsledná péče o hygienu nohou, prevence a včasné 
ošetření i drobných poranění kůže, léčba plísňových 
onemocnění kůže a nehtů
• Udržování ideální tělesné hmotnosti, adekvátní prevence a 

léčba všech predisponujících chorob (např. diabetes 
mellitus apod.)
• Intranasální dekontaminace pro eliminaci nosičství 

Staphylococcus aureus produkující Panton-Valentinův 
leukocidin při recidivujícím kožním abscesu (nasální formy 
mupirocinu, event. polyhexanidu, 2x denně po dobu 5 dnů)
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Infekce diabetické nohy

• Definice 
• polymikrobiální infekce kůže a měkkých tkání v oblasti distální části dolní 

končetiny u diabetika
• Obecné informace

• nejčastěji se vyskytuje jako infekce nově vzniklého či chronického porušení 
kožního krytu (fisura, exkoriace či kožní vřed různé hloubky)

• multifaktoriální patogeneze vzniku (hyperglykémie, neuropatie, angiopatie, 
atd.)

• Kdy zvážit podání antibiotika
• při známkách infekce je antibiotická léčba indikována vždy a co nedříve, pokud 

možno ihned po odběru vzorků k průkazu původců infekce
• péči o pacienta s diabetickou provádí podiatrický tým (diabetolog, chirurg)
• praktický lékař obvykle léčí méně závažné infekce nebo provádí sekvenční 

léčbu podle pokynů nebo ve spolupráci s podiatrickým týmem 
• komplexní léčba zahrnuje podávání vhodných antibiotik s dobrým průnikem do 

měkkých tkání, případně do kostí v kombinaci s lokální péčí o ránu: 
• odstranění nekrotické tkáně, kompenzace diabetu, pravidelná toaleta rány
• snížení počtu bakterií na povrchu rány neantibiotickými prostředky urychluje 

hojení i u pacientů bez známek infekce 



Infekce diabetické nohy: klinika 

• Klinické projevy
• typické známky zánětu (zarudnutí, otok, proteplení a bolestivost)
• další projevy infekce: purulentní i nepurulentní sekrece, fluktuace, 

podminování okrajů kožního vředu, změna zabarvení kůže, 
nekrotické změny, zápach 
• anaerobní infekce bývá provázena krepitací (např. u nekrotizující 

fasciitidy a plynaté sněťi)
• pro osteomyelitidu svědčí sondáž kosti na spodině defektu (tzv. 

probe to bone test)
• průběh infekce může být oligosymptomatický pro neuropatii a 

omezené prokrvení při angiopatii
• Rizikové faktory
• důsledky diabetu 
• alterace imunity, neuropatie, angiopatie, periferální arteriopatie
• deformita končetin, nevhodná obuv, kouření 
• trauma, ulcerace, opakované infekce nohou 



Infekce diabetické nohy: klasifikace

• Klasifikace
• méně závažná (mírná) forma: povrchové zánětlivé změny; je-li 

přítomen kožní defekt, pak zánětlivé změny nepřesahují jeho okraj 
o více než 2 cm, známky celkové infekce nejsou přítomny
• středně závažná forma: rozsáhlejší zánětlivé změny (např. změny 

přesahující okraj vředu o více než 2 cm, známky lymfangoitidy, 
nekróza, hluboký absces, postižení hlubších struktur měkkých 
tkání-svaly, šlachy, klouby a kosti), známky celkové infekce 
nejsou přítomny
• závažná forma: výše popsané lokální změny a současně známky 

celkové infekce (zimnice, horečky, tachykardie, hypotenze, 
zvýšení zánětlivých parametrů) nebo metabolická dekompenzace 
(hyperglykémie, metabolická acidóza atd.)



Infekce diabetické nohy: etiologie

• Etiologie
• povrchové infekce:

• nejčastěji grampozitivní pyogenní koky (Streptococcus pyogenes, 
Streptocococcus agalactiae, Staphylococcus aureus)

• hluboké infekce, infekce chronických defektů, pacienti recentně či 
opakovaně léčení antibiotiky, pacienti, kteří recentně byli 
hospitalizovaní nebo cestovali do zemí s vyšší prevalencí 
multirezistentních kmenů a pacienti s anamnézou kolonizace 
multirezistentními kmeny: 
• polymikrobní flóra (směs různých bakterií: např. grampozitivní pyogenní 

koky, MRSA, gramnegativní bakterie včetně multirezistentních kmenů,  
Pseudomonas aeruginosa, anaerobní bakterie)



Infekce diabetické nohy: diagnostika

• Diagnostika
• klinická diagnóza

• bakteriologické vyšetření vhodných vzorků (hnis nebo sekret 
odebraný do injekční stříkačky, tkáň ze spodiny vředu, kostní 
sekvestr) 

• rány bez známek infekce: kultivace se nedoporučuje pro 
přítomnost rezidentních bakterií (kolonizaci) bez klinického 
významu 

• stěr z povrchu chronického defektu není vhodný, nelze odlišit 
kolonizaci od infekce

• pomocná vyšetření: krevní obraz, CRP, metabolický panel, RTG, 
magnetická rezonance, atd. 



Infekce diabetické nohy: diferenciální 
diagnóza, komplikace
• Diferenciální diagnostika
• Ischemické postižení
• Charcotova osteoartropatie
• Hematom
• Prostý chronický vřed
• Dnavá artritida
• Panaritium

• Komplikace
• Osteomyelitida
• Sepse
• Gangréna





Infekce diabetické nohy: délka 
podávání ATB, prevence
• Délka podávání antibiotik
• individuální, u povrchových infekcí obvykle 7-14 dní
• závažné formy mohou vyžadovat delší dobu podávání (až tři a 

více týdnů) nebo i.v. formu podávání za hospitalizace
• při identifikaci etiologického agens se antibiotická léčba případně 

upraví podle výsledků vyšetření antibiotické citlivosti
• změna antibiotika při selhání léčby (obvykle pro antibiotickou 

rezistenci původce)
• Prevence
• adekvátní kompenzace glykémie, pečlivá péče o nohy a 

minimalizace všech dalších rizikových faktorů



Infekce diabetické nohy: literatura
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Impetigo

• Definice
• impetigo je nakažlivá hnisavá bakteriální infekce postihující 

povrchové vrstvy kůže
• Obecné informace
• primární impetigo postihuje jinak zdravou kůži
• sekundární impetigo komplikuje kožní afekce (tzv. impetiginizace)

• Výskyt v každém věku, primární impetigo nejčastěji u dětí 
ve věku 2-5 let
• Dospělí se obvykle infikují od dětí
• Dle klinických projevů se impetigo klasifikuje jako: 

nebulózní, bulózní a ecthymu



Klinické projevy

• nebulózní impetigo
• výskyt nejčastěji na obličeji, případně na končetinách
• léze začínají jako drobnější papuly měnící se v tenkostěnné, rychle praskající 

vezikuly nebo pustuly
• po prasknutí vytvářejí zlatohnědý (medově zbarvený) strup 

• bulózní impetigo
• výskyt nejčastěji na trupu
• vezikuly a pustuly se záhy mění v buly o průměru> 1 cm, naplněné tekutinou 

nebo hnisem
• po prasknutí vytvářejí plochý žlutohnědý strup

• ecthyma
• ulcerativní forma impetiga
• rozvoj ostře ohraničených okrouhlých („vyražených“) vředů se žlutavě 

povleklou spodinou
• u všech klinických forem může být přítomna lymfadenopatie
• oslabení jedinci: klinický průběh může být závažnější 

s celkovými projevy infekce a s četnějšími a hlubšími kožními 
lézemi 



Etiologie a diagnostika

• Streptococcus pyogenes nebo Staphylococcus
aureus, vzácně společně 
• nebulózní impetigo: Streptococcus pyogenes, velmi vzácně jiné 

beta-hemolytické streptokoky (skupina A, C a G), případně 
společně se Staphylococcus aureus
• bulózní impetigo: kmeny Staphylococcus aureus produkující 

exfoliativní toxin A
• ecthyma: Streptococcus pyogenes

•Diagnostika: podle typického klinického obrazu
• Odběr vzorků k bakteriologickému vyšetření: 
• stěr z kožních lézí, tekutina z puchýřů, hnis 
• případná úprava léčby podle výsledků bakteriologického 

vyšetření



Diferenciální diagnostika

• nebulózní impetigo: herpetické kožní infekce (herpes simplex, 
herpes zoster, eczema herpeticatum), plísňové infekce kůže a 
kontaktní dermatitida
• bulózní impetigo: autoimunitní kožní choroby (např. pemphigus), 

kontaktní dermatitida, lékové reakce, poštípání hmyzem, varicella
• ecthyma: pyoderma gangrenosum, mykobakteriální kožní infekce, 

ecthyma gangrenosum (projev diseminované pseudomonádové
infekce)
• flegmóna (celulitis)
• erysipel
• ulcus cruris
• otoky jiné etiologie



Komplikace a rizikové faktory

• Komplikace
• bez ohledu na původce: flegmóna, lymfadenitida, celková infekce
• původce Streptococcus pyogenes: spálový exantém, artritida, 

glomerulonefritida
• Rizikové faktory
• porušení integrity kůže: kožní poranění, některá kožní 

onemocnění - např. scabies, herpetické kožní infekce, ekzém
• nízký věk 
• nedostatečný hygienický standard



Kdy zvážit podání ATB 

• Základ terapie nekomplikovaných forem: mechanické 
odstranění krust pomocí vody a mýdla
• Nebulózní impetigo s malým rozsahem lézí (lokalizované, 

event. několik lézí v jedné anatomické oblasti): lokální 
aplikace antiseptik (např. chlorhexidin, viz chlorhexidin
magistraliter)
• Nebulózní impetigo s vícečetnými lézemi: léčba antibiotiky 

(topické či perorální podání)
• Bulózní impetigo: perorální léčba antibiotiky
• Ecthyma: perorální léčba antibiotiky
• Závažné formy impetiga s příznaky celkové infekce: 

hospitalizace a parenterální aplikace antibiotik 
• Volba antibiotika závisí na závažnosti stavu a původci 

infekce, je-li znám









Délka podávání ATB, prevence

• Délka podávání antibiotik
• malé léze se obvykle spontánně vyléčí do 10 dnů bez podání 

antibiotik
• lokální i perorální antibiotika se podávají 5-7 dnů v závislosti na 

rozsahu infekce
• Prevence
• adekvátní hygiena pro zabránění šíření infekce na těle pacienta 

nebo přenosu mezi osobami
• intranasální dekontaminace pro eliminaci nosičství 
Staphylococcus aureus při recidivujícím impetigu (nasální formy 
mupirocinu, event. polyhexanidu; 2x denně po dobu 5 dnů)
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