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Febrilné kŕče

• vo všeobecnosti benígna epizóda kŕčov vyvolaná náhlym
vzostupom teploty

• typické pre detský vek

• na OUP NÚDCH ročne ošetrených v priemere 100 detí po
febrilných kŕčoch

• za posledných 5 rokov zmena v prístupe



• “kŕče”, alebo “záchvat”, ktorý sa objaví pri teplote

• najčastejšia neurologická porucha u detí

• štandardne postihuje deti od 6 mes. do 5 rokov

• maximum výskytu je medzi 12. až 18. mesiacom života

• incidencia 2-4%

• chlapci vs dievčatá = 1,6 : 1

John J Millichap, Clinical features and evaluation of febrile seizures UpToDate sep. 2018



RIZIKOVÉ FAKTORY

• vek

• vysoká horúčka - nečakaná s náhlym vzostupom

• vírusová infekcia (bakteriálne zriedkavo, z vírusov
najčastejšie HHV6 a chrípka, ale aj RSV, adeno, HSV, 
CMV) – 1. deň infekcie

• nedávne očkovanie (DiTePer, MMR) – nie vplyvom
očkovania, ale vplyvom teploty

• pozitívna rodinná anamnéza

• genetika - gény FEB1, FEB2, FEB3, GABRG2



NA ČO MYSLIEŤ?

• infekcia CNS

• metabolická porucha - hypoglykémia, mineralopatia, vrodené
metabolické poruchy

• epilepsia - v minulosti prítomnosť kŕčovej aktivity bez 
zvýšenej teploty



FEBRILNÉ KŔČE - KLASIFIKÁCIA
• jednoduché
• komplikované

• febrilný kolaps - často zamieňané za febrilné kŕče
• febrilná triaška - dieťa nemá poruchu vedomia



JEDNODUCHÉ FEBRILNÉ KŔČE
• do 15 minút – najčastejšie 3-4min.

• ˃ sa neopakujú v priebehu 24 hod.

• generalizované tonicko-klonické, ale aj atonické, často sú
postihnuté aj tvárové a dýchacie svaly - symetria!

• niekedy predchádzajú febrility

• odoznejú spontánne

• prítomná porucha vedomia, s návratom do normálu - bez 
neurologického deficitu

• Bez EEG korelátu

Sýkora, Kŕče v detskom veku, Pediatria pre prax 2006; 6:314–316



KOMPLIKOVANÉ FEBRILNÉ KŔČE
• menej časté – 20%

• asymetrické, fokálna genéza

• > trvajú dlhšie ako 15 min.

• môžu sa opakovať v priebehu 24 hod

• z hľadiska prognózy rizikovejšie

• po odoznení môže pretrvávať neurologický deficit - napr. tranzientná
hemiparéza

• rekonvalescencia môže byť predĺžená

• EEG korelát môže byť prítomný

Sýkora, Kŕče v detskom veku, Pediatria pre prax 2006; 6:314–316



FEBRILNÝ KOLAPS/TRIAŠKA

• nedochádza k strate vedomia

• jemné rytmické oscilácie v okolí kĺbov

• veľmi zriedkavo postihujú svaly tváre a dýchacie svaly

• dotykom možné prerušiť



LIEČBA FEBRILNÝCH KŔČOV
• prevencia! - neodďaľovať liečbu antipyretikami, fyzikálne

chladiť

• pozn. - jednoduché spontánne odoznejú, nie je potrebná
antikonvulzívna liečba – len antipyretiká

• v prípade kŕčovej aktivity trvajúcej viac ako 5 min. podať
Diazepam per rectum 5 mg

• v prípade pretrvávania kŕčovej aktivity opakovať
Diazepam, optimálne i.v. V dávke 0,1mg/kg

• naše skúsenosti - luminal 3-4mg/kg - potrebný intenzívny
monitoring pacienta!



DIAZEPAM AKO PREVENCIA

• prevencia benzodiazepínmi sa neodporúča

• zvyšuje riziko NÚ, na rozdiel od benefitu

• ak kŕčový stav odznie do príchodu ZZS, Diazepam 
nepodávať, môže nastať útlm pacienta - horšia
diagnostika

• Zásada: žiadne kŕče = žiaden diazepam!



2012 2018

91 136

48 vs 43 87 vs 49

86   (95%) 118   (87%)

5   (5%) 18   (13%)

80 129

11 7

Počet 
pacientov
Chlapci vs
dievčatá
Jednoduché

Komplikova
né
Vírusové 

Bakteriálne 

NAŠA SKUPINA PACIENTOV



Do 2h 23 25% 41 30%

Do 6h 42 46% 68 50%

Do 12h 71 78% 98 72%

Do 18h 74 81% 99 72%

Do 24h 85 93% 127 93%

Dlhšie 
ako 24h 6 7% 9 7%

KŔČE OD NÁSTUPU TEPLOTY

čas 2012 2018



ĎALŠÍ MANAŽMENT PACIENTA

Hospitalizo-
vaných 80 88% 56 41%

Domov priamo 11 12% 80 59%

Domov po 
expektácii 4 4,5% 0 0%

Hospitalizova-
ných po 

expektácii 4 4,5% 3 2%

Celkovo 
expektovaných 8 9% 3 2%

2012 2018



VYŠETRENIA, PROFYLAXIA

Neurologické 
vyšetrenie 82 90% 78 57%

CT 2 2% 4 3%
EEG 20 22% 13 10%

Diazepam
ako 

profylaxia 75 82% 0 0%
Vrátili sa po 
ošetrení pre 
opakované 

kŕče 2 2% 2 1,5%

2012 2018



AKO JE TO DNES?

• po vyšetrení lekárom OUP 
• nie je neurologický deficit 
• išlo o jednoduché FK 
• nie sú pridružené iné faktory vyžadujúce hospitalizáciu
• je dostatočná compliance rodiča

• benzodiazepíny ako prevencia kŕčov nie sú odporúčané

• Neurologické ani EEG vyšetrenie sa pri jednoduchých FK
štandardne nerealizuje len ak sa v budúcnosti opakujú

DOMOV, ak:



ZÁVER
• hospitalizácia vs domov = komplikované vs jednoduché

• pozor na infekciu CNS, metabolické poruchy - vždy merať
glykémiu, pátrať po bakteriálnej infekcii - pozor na meningizmus

• každé dieťa po febrilných kŕčoch musí vyšetriť lekár

• benzodiazepíny ako prevencia - NIE! Podať len pri pretrvávaní
kŕčovej aktivity.

• sledovanie neurológom + EEG štandardne až po 2. ataku
jednoduchých FK, pri komplikovaných spravidla počas
hospitalizácie



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!


