Zespó∏ krupu – aktualny stan
wiedzy
Croup – current state of knowledge
Summary
Croup is one of the most frequent cause of acute upper airway
obstruction in pediatric population (typically occurs in children six
months to three years). It is mostly of viral origin and is characterized by acute onset, inspiratory stridor, barking cough, and
hoarseness. It is usually a mild, self-limited disease, but, in some
rare cases, croup may lead to upper airway obstruction and respiratory failure. In Poland all children presenting with croup should
be treated with nebulized budesonide or oral dexamethasone to
reduce the severity of symptoms and rate of revisits or admissions
to the hospital. There is no evidence, to date, to show that humidified air or heliox are of benefit when treating children with croup.
This review focuses on the clinical evaluation and treatment of
children with croup by offering a thorough examination of the
recent advances in treatment and recommendations on the
necessity of appropriate disposition and follow-up.
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S∏owa kluczowe: zespó∏ krupu, krup, zw´˝enie górnych dróg
oddechowych, leczenie, diagnostyka, dzieci.

Dr hab. n. med. Adam J. Sybilski1,2
1Zak∏ad Profilaktyki Zagro˝eƒ Ârodowiskowych
i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zak∏adu:
prof. dr hab. n. med. Boles∏aw Samoliƒski
2Oddzia∏ Chorób Dzieci´cych i Noworodkowych
z Centrum Alergologii i Dermatologii,
CSK MSWiA w Warszawie
Ordynator Oddzia∏u: dr hab. n. med. Adam J. Sybilski

iele kontrowersji wzbudza definicja i terminologia krupu. W Polsce nadal nie przyj´∏o si´ powszechnie poj´cie zespo∏u krupu, rozumianego
jako wystàpienie szczekajàcego kaszlu, Êwistów krtaniowych (stridoru) i chrypki. Wydaje si´, ˝e nieporozumienia
dotyczàce terminologii majà swoje pod∏o˝e w historii.

W

Aspekty historyczne
Termin krup (ang. croup) pochodzi od anglosaskiego
s∏owa kropan znaczàcego „g∏oÊno p∏akaç”. Do po∏owy
XX w. krup by∏ kojarzony g∏ównie z zaka˝eniem bakteryjnym wywo∏anym przez maczugowca b∏onicy (Corynebacterium diphtheriae), czyli dyfterytem (b∏onica). B∏onicze zapalenie gard∏a i krtani jest ostrà i ci´˝kà chorobà zakaênà.
Dyfteryt to pradawna choroba, opisywana ju˝ za czasów
Homera, która oko∏o V w. n.e. znikn´∏a z kart historii, aby
pojawiç si´ ponownie 1100 lat póêniej. W XVI w. odnotowano epidemi´ dyfterytu w Europie. Od tamtego czasu
b∏onica by∏a powszechnie obecna i ze wzgl´du na brak
skutecznych Êrodków leczenia i profilaktyki wzbudza∏a
przera˝enie. Sytuacja zmieni∏a si´ diametralnie w po∏owie
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XX w. za sprawà trzech zjawisk: gwa∏townego spadku zachorowaƒ na b∏onic´ zwiàzanego z wprowadzeniem
szczepionki przeciwb∏oniczej zawierajàcej nieaktywnà toksyn´ b∏oniczà (toksoid), powszechnego stosowania antybiotyków oraz udoskonalenia technik hodowli tkankowych, które pozwoli∏o stwierdziç, ˝e wiele chorób zakaênych (w tym krup) ma etiologi´ wirusowà. To kompletnie
zmieni∏o podejÊcie do choroby zwanej krupem lub zespo∏em krupu. Przyj´to, ˝e objawy tak charakterystyczne kiedyÊ dla b∏onicy sà wynikiem g∏ównie infekcji wirusowej lub
obturacji nieinfekcyjnej (t´ postaç po raz pierwszy wyodr´bni∏ Pierre-Fid¯le Bretonneau w 1826 r.). W Polsce powszechne szczepienia na b∏onic´ wprowadzono w 1954
r., co spowodowa∏o, ˝e od wielu lat nie rejestruje si´ przypadków b∏onicy (zwanej obecnie „krupem prawdziwym”,
klasyfikowanym wed∏ug ICD-10 jako A36) (1,2).
Definicje, patofizjologia, epidemiologia
Obecnie w nomenklaturze angielskiej termin zespó∏ krupu odnosi si´ do chorób zwiàzanych z krtanià, okolicà
nad- i podg∏oÊniowà oraz tchawicà. Zespó∏ krupu jest definiowany jako zapalenie krtani i tchawicy lub zapalenie
krtani, tchawicy i oskrzeli, a tak˝e jako podg∏oÊniowe zapalenie krtani. W Polsce ta ostatnia jednostka chorobowa
cz´sto nazywana jest pseudokrupem (jest to wi´c forma
zespo∏u krupu). Tak wi´c wydaje si´, ˝e teraz okreÊlenia
zespó∏ krupu lub krup nale˝y stosowaç do grupy chorób
charakteryzujàcych si´ wyst´powaniem objawów ze strony górnych dróg oddechowych, a tak˝e dolegliwoÊci typowych dla zapalenia krtani, tchawicy i czasem oskrzeli (zapalenie oskrzeli nie jest konieczne do rozpoznania zespo∏u krupu) (tabela 1). WÊród jednostek chorobowych
z kr´gu zespo∏u krupu nale˝y wymieniç: ostre zapalenie
krtani (laryngitis acuta), podg∏oÊniowe zapalenie krtani (laryngitis subglotica), zapalenie nag∏oÊni (epiglottitis) oraz zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli (laryngotracheobronchitis, LTB). Takie sklasyfikowanie chorób z kr´gu zespo∏u
krupu ma odzwierciedlenie w literaturze Êwiatowej i polskiej, oraz powinno si´ odnosiç do stawianych rozpoznaƒ
zgodnie z klasyfikacjà ICD-10. Mi´dzynarodowa klasyfikacja chorób nie wyró˝nia krupu czy zespo∏u krupu ani
pseudokrupu, jednak zgodnie z literaturà medycznà ostre
zapalenia krtani i tchawicy, zw∏aszcza o etiologii wirusowej,
powinny byç oznaczane numerami J04–J06 (tabela 1)
(1,3). W dalszej cz´Êci opracowania terminy „krup” i „zespó∏ krupu” b´dà u˝ywane w znaczeniu ostrego zapalenia
krtani i tchawicy o etiologii wirusowej (wszystkich postaci).
Grupa chorób mieszczàcych si´ pod poj´ciem zespo∏u
krupu jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci. Dzieci
cz´Êciej ni˝ doroÊli doÊwiadczajà ostrej niedro˝noÊci dróg
oddechowych. Specyficzne uwarunkowania anatomiczne
i fizjologiczne (tabela 2) powodujà, ˝e stridor mo˝e wyst´powaç tylko wtedy, gdy dziecko p∏acze lub porusza si´.

1

Tabela 1. Klasyfikacja chorób z kr´gu zespo∏u krupu
ICD-10

Jednostka chorobowa

Charakterystyka

J04.0

Ostre zapalenie krtani
arungitis acuta
Obrz´kowe, podg∏oÊniowe, ropne

Zapalenie obejmujàce krtaƒ, cz´sto o etiologii wirusowej, z chrypà, mogà
wystàpiç Êwisty

J04.1

Ostre zapalenie tchawicy
tracheitis actua

Bli˝ej nieokreslone zapalenie tchawicy, oraz nie˝ytowe zapalenie tchawicy,
bez przewlek∏ego zapalenia tchawicy

J04.2

Ostre zapalenie krtani i tchawicy
laryngotracheitis acuta

Zapalenie obejmujàce krtaƒ i tchawic´, cz´sto o etiologii wirusowej (paragrypa, grypa)

J05.0

Ostre krupowe zapalenie krtani
laryngitis croup actua

Zaka˝enie Corynebacterium diphtheriae obejmujàce krtaƒ, mo˝e zajmowaç
inne partie dróg oddechowych, prowadzi do niedro˝noÊci, Êwistów i dusznoÊci

J05.1

Ostre zapalenie nag∏oÊni
epiglottitis actua

Najcz´Êciej bakteryjne, obejmuje nag∏oÊnie i fa∏dy g∏osowe, prowadzi do
niedro˝noÊci dróg oddechowych

J06.0

Ostre zapalenie krtani i gard∏a

Zapalenie obejmujàce gard∏o i krtaƒ, cz´sto o etiologii wirusowej

Tabela 2. Uwarunkowania anatomiczne i fizjologiczne u
dzieci powodujàce zwi´kszone ryzyko wystàpienia
dusznoÊci
• Wàskie drogi oddechowe
• Wiotkie Êciany dróg oddechowych
• Anatomiczne przew´˝enia okolicy nad i podg∏oÊniowej
• J´zyczek nieproporcjonalnie du˝y w stosunku do wielkoÊci
jamy ustnej
• Szersza i d∏u˝sza nag∏oÊnia
• Krtaƒ ustawiona wy˝ej i bardziej do przodu ni˝ u doros∏ych
• S∏absza i bardziej w∏óknista przepona
• Zmniejszonà mechaniczna si∏a Êcian klatki piersiowej
• Niedojrza∏e mi´Ênie dodatkowe klatki piersiowej
• Âluzówka bogata w gruczo∏y Êluzowe – zwi´kszona produkcja Êluzu
• Zwi´kszony przep∏yw turbulentny

Dodatkowo anatomiczne przew´˝enia okolicy nad- i podg∏oÊniowej sprzyjajà nasileniu dusznoÊci krtaniowej (4,5).
Te uwarunkowania sprawiajà, ˝e niewielki skurcz i obrz´k
b∏ony Êluzowej dróg oddechowych u dzieci powoduje
znaczne nasilenie dusznoÊci u dzieci. Obliczono, ˝e ju˝
obrz´k rz´du 1 mm powoduje znaczne zmniejszenie przep∏ywu powietrza (nawet o 75%). Mo˝e to w szybkim tempie doprowadziç do niewydolnoÊci oddechowej (6).
Jednostki chorobowe z kr´gu zespo∏u krupu (g∏ównie
ostre i podg∏oÊniowe zapalenie krtani) najcz´Êciej wyst´pujà
u dzieci w wieku od 6 miesi´cy do 3 lat. Czasami zdarzajà
si´ u m∏odszych niemowlàt (ok. 3. m.˝.) oraz u dzieci w wieku przedszkolnym, ale rzadko spotkane sà u dzieci w wieku
> 6 lat. Wyst´pujà cz´Êciej u ch∏opców (1,4 vs 1) (7,8). Wyjàtkowo rzadko zespó∏ krupu jest stwierdzany u doros∏ych
(opisano w literaturze ok. 20 przypadków) (9,10).
Czynnikiem ryzyka wystàpienia zespo∏u krupu i nawracajàcych dusznoÊci krtaniowych jest wywiad rodzinny
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(ponad czterokrotny wzrost ryzyka, jeÊli odnotowano
przypadki zapaleƒ krtani u rodzeƒstwa i rodziców). WielooÊrodkowe badania pokazujà, ˝e palenie tytoniu przez rodziców, znany czynnik ryzyka infekcji dróg oddechowych,
nie zwi´ksza cz´stoÊci wyst´powania krupu (11). Wiele
badaƒ potwierdza znaczenie alergii IgE-zale˝nej w nasilaniu objawów i zwi´kszonej cz´stoÊci wyst´powania obturacji górnych dróg oddechowych (1). Wi´kszoÊç przypadków krupu obserwuje si´ w okresie jesienno-zimowym,
z wybitnym nasileniem w okresach zwi´kszonej zapadalnoÊci na paragryp´ (cz´sto w paêdzierniku). Rodzice
z dzieçmi najcz´Êciej zg∏aszajà si´ na oddzia∏y pediatryczne i pomocy doraênej mi´dzy godzinà 22.00 a 4.00 rano
(12). Co ciekawe, dzieci, które zg∏aszajà si´ w nocy, tylko
w 17% wymagajà d∏u˝szej hospitalizacji, natomiast a˝
50% dzieci przybywajàcych do oddzia∏ów ratunkowych
mi´dzy 12.00 a 18.00 jest hospitalizowanych.
Etiologia
W piÊmiennictwie anglosaskim zespó∏ krupu lub krup sà
wiàzane z etiologià wirusowà górnych dróg oddechowych. Infekcja bakteryjna mo˝e pojawiç si´ wtórnie do
pierwotnej infekcji wirusowej.
Najcz´stszym czynnikiem etiologicznym krupu (ostrego
zapalenia krtani i tchawicy) jest wirus paragrypy typ 1 (nawet do 43% przypadków), zw∏aszcza w okresie jesienno-zimowym (1,13). Typ 2 wirusa wywo∏uje ∏agodniejsze postacie choroby, choç ostatnio opublikowane badania wià˝à infekcje tym wirusem z ci´˝kà postacià choroby (14). Wirus
paragrypy typu 3 wywo∏uje sporadyczne przypadki, ale
o ci´˝szym przebiegu. Wiele innych wirusów, które zazwyczaj powodujà choroby dolnych dróg oddechowych, mo˝e
równie˝ wywo∏ywaç objawy charakterystyczne dla zespo∏u
krupu (15).
Wirus RSV i adenowirusy sà doÊç cz´stymi przyczynami zapalenia krtani, choç w przebiegu tych infekcji objawy
ze strony górnych dróg oddechowych sà znacznie mniej
nasilone ni˝ ze strony dolnych dróg.
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Ludzki koronawirus NL63 (HCoV-NL63), zidentyfikowany po raz pierwszy w 2004 r., równie˝ bywa przyczynà zapaleƒ krtani i infekcji dolnych dróg oddechowych (16).
Niekiedy zapalenie krtani mo˝e byç wywo∏ane wirusem
odry, zw∏aszcza na obszarach cz´stego wyst´powania tego wirusa.
Wirus grypy jest stosunkowo rzadkà przyczynà zespo∏u
krupu, jednak nale˝y pami´taç, ˝e najci´˝szy przebieg zapalenia krtani spotyka si´ w infekcjach wirusem grypy typu A. Dzieci hospitalizowane z powodu grypy z objawami
krupu majà tendencj´ do d∏u˝szej hospitalizacji i wi´kszego ryzyka ponownej hospitalizacji w przypadku nawrotu
objawów krtaniowych.
Równie˝ sporadycznie zapalenie krtani mo˝e byç spowodowane infekcjà rinowirusami, enterowirusami (zw∏aszcza Coxsackie typu A9, B4 i B5 oraz echowirusami typu
4, 11 i 21), a tak˝e wirusem opryszczki, a przebieg zapalenia jest z regu∏y ∏agodny.
Zespó∏ krupu mo˝e byç równie˝ wywo∏any przez bakterie. Zaka˝enie Mycoplasma pneumoniae wià˝e si´ z ∏agodnymi przypadkami choroby. Nie mo˝na zapomnieç
o wtórnych zaka˝eniach i przejÊciem ostrego zapalenia
krtani w ci´˝kie postacie zapalenia nag∏oÊni (Haemophilus
influenzae) lub zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli (LTB).
Do najcz´stszych wtórnych bakteryjnych patogenów nale˝à Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes
i Sterptococcus pneumoniae (8).
Manifestacja kliniczna
Zespó∏ krupu, jak ju˝ wspomniano, najcz´Êciej wyst´puje u dzieci mi´dzy 6. m.˝. a 3. r.˝. Zazwyczaj poczàtkowo objawy nie sà alarmujàce i sugerujà banalne przezi´bienie. Wyst´puje nie˝yt nosa (wydzielina, blokada),
czasami ból gard∏a, niewielka chrypka i w ciàgu 12–48
godz. dochodzi do rozwoju objawów ostrego zapalenia
krtani i tchawicy. Do typowych objawów nale˝à: obturacja krtani, stridor, kaszel (szczekajàcy, foczy), chrypa,
uruchomienie dodatkowych mi´Êni oddechowych i goràczka (mo˝e nie wyst´powaç). Niekiedy wyst´pujà objawy zapalenia gard∏a. Wraz z post´pem choroby
i zwi´kszaniem si´ stopnia niedro˝noÊci górnych dróg
oddechowych nasila si´ dusznoÊç krtaniowa i pojawia
tachypnoë z wyd∏u˝onà fazà wdechowà oraz wzrasta
niepokój dziecka. Badanie fizykalne mo˝e wykazaç
ochryp∏y g∏os, s∏yszalny Êwist krtaniowy, wydzielin´
w przewodach nosowych, niewielkie przekrwienie gard∏a
i lekkie przyspieszenie oddechu. Mo˝e wystàpiç goràczka (37,8–40,5ºC).
Post´p choroby i ostateczny stopieƒ niedro˝noÊci dróg
oddechowych mogà byç ró˝ne. Niektóre dzieci majà
chrypk´ i szczekajàcy kaszel, ale nie stwierdza si´ u nich
innych oznak niedro˝noÊci. W tych przypadkach choroba
jest samoograniczajàca si´, objawy trwajà 3–7 dni, a nast´pnie stopniowo ust´pujà. W innych przypadkach niedro˝noÊç jest post´pujàca i prowadzi do ci´˝kiej niewydolnoÊci oddechowej ze wzmo˝onym wysi∏kiem oddechowym, sinicà w ró˝nym stopniu nasilenia i niepokoju.
Niedotlenienie zwi´ksza cz´stoÊç akcji serca. Pojawienie
si´ tych objawów wymaga natychmiastowej interwencji
i szybkiego wdro˝enia leczenia. W ci´˝kich przypadkach
czas trwania choroby, niezale˝nie od terapii, rzadko wynosi mniej ni˝ 7 dni, a cz´sto 14 dni.
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Diagnostyka
Rozpoznanie chorób z kr´gu zespo∏u krupu opiera si´
na badaniu klinicznym (przedmiotowym i podmiotowym).
Zw∏aszcza stwierdzenie obecnoÊci charakterystycznego
szczekajàcego (foczego) kaszlu, Êwistu krtaniowego oraz
obturacji krtani daje podstawy do rozpoznania. Obecnie
uwa˝a si´, ˝e ani badania radiologiczne, ani inne badania
dodatkowe nie sà konieczne do postawienia diagnozy.
Czasem, zw∏aszcza w nietypowych lub trudnych do rozpoznania przypadkach, wskazane jest wykonanie badania
radiologicznego klatki piersiowej w celu wykluczenia innych przyczyn dusznoÊci i kaszlu. Niekiedy z przyczyn
epidemiologicznych (np. izolacji pacjenta) wskazane jest
przeprowadzenie testów wirusologicznych i bakteriologicznych, aby okreÊliç etiologi´ infekcji. Nie sà to jednak
testy rutynowo stosowane.
Post´powanie
Pierwszym i podstawowym zadaniem lekarza jest ocena nasilenia objawów zespo∏u krupu. Od wyniku tej oceny
zale˝y dalsze post´powanie i leczenie. Przede wszystkim
nale˝y wyodr´bniç dzieci z ci´˝kà postacià choroby oraz
szybkà progresjà zmian. Ocen´ nasilenia objawów mo˝emy przeprowadziç na podstawie skali Westleya (tabela 3)
(17). Wiele badaƒ potwierdzi∏o dobrà korelacj´ pomi´dzy
klasyfikacjà choroby na podstawie nasilenia objawów (∏agodne, umiarkowane, ci´˝kie) a wynikiem otrzymanym na
podstawie kryteriów zaproponowanych przez Westleya
(tabela 4). Poczàtkowo, w 1978 r., skala ta by∏a przeznaczona do oceny skutecznoÊci leczenia obturacji dróg oddechowych u dzieci, jednak praktyka kliniczna dowiod∏a,
˝e doskonale nadaje si´ ona do wst´pnej oceny nasilenia
choroby. Od lat 90. ubieg∏ego wieku wiele badaƒ potwier-

Tabela 3. Skala oceny nasilenia objawów zespo∏u krupu wg
Westleya (Westley Croup Score Criteria). Skala od 0 do 17
punktów [(17–19), zmodyfikowane]
Objaw

Punktacja

ÂwiadomoÊç

Normalna
Zaburzona

0
5

Sinica

Brak
W okresie aktywnoÊci
Spoczynkowa

0
4
5

Stridor

Brak
W czasie aktywnoÊci
W spoczynku (s∏yszalny
bez os∏uchiwania)

0
1
2

Przep∏yw
wdechowy
powietrza

Normalny
UpoÊledzony
Znacznie upoÊledzony

0
1
2

Zaciàganie
mi´dzy˝ebrzy

Brak
¸agodne
Umiarkowane
Znaczne

0
1
2
3

3

Tabela 4. Ocena nasilenia zespo∏u krupu.
Stopieƒ ci´˝koÊci na podstawie objawów klinicznych

Odniesienie do punktacji wg skali Westleya (0–17)

¸agodny
Sporadyczny kaszel
Brak stridoru w spoczynku
Brak lub ∏agodne wciàganie mi´dzy˝ebrzy

0–2

Umiarkowany
Nasilony, cz´sty kaszel
¸atwo s∏yszalny stridor w spoczynku
Wciàganie mi´dzy˝ebrzy w spoczynku
Brak lub niewielki niepokój bàdê pobudzenie

3–5

Ci´˝ki
Cz´sty, nasilony szczekajàcy kaszel
Wybitny wdechowy i wydechowy stridor
Widoczne, znaczne wciàganie klatki piersiowej
Znaczny niepokój lub pobudzenie

6–11

Zagra˝ajàca niewydolnoÊç oddechowa
Szczekajàcy kaszel (mo˝e byç niewidoczny)
S∏yszalny stridor w spoczynku
Wciàganie Êcian klatki piersiowej
Letarg lub obni˝ony poziom ÊwiadomoÊci
Znaczna sinica

≥ 12

dzi∏o fakt, ˝e wst´pna ocena dziecka (przez rodziców, lekarza na oddziale ratunkowym) na podstawie tej skali mo˝e pomóc w odpowiednim wyborze poczàtkowego
leczenia (18). W ostatnio opublikowanym badaniu stwierdzono, ˝e dzieci z nasileniem objawów ocenionym na 1–2
punkty w skali Westleya mogà byç bezpiecznie leczone
w warunkach domowych, natomiast wynik > 5 punktów
wymaga hospitalizacji dziecka (19).
Leczenie
Prze∏om w leczeniu zapalenia krtani i tchawicy nastàpi∏
w latach osiemdziesiàtych XX w. Wprowadzenie do terapii
i standardów glikokortykosteroidów oraz adrenaliny w inhalacjach spowodowa∏o znacznà popraw´ wyników leczenia.
Od tego czasu wiele badaƒ klinicznych potwierdzi∏o skutecznoÊç, bezpieczeƒstwo i zasadnoÊç takiego postepowania.
W leczeniu zespo∏u krupu u˝ywamy zarówno post´powania farmakologicznego, jak i niefarmakologicznego. Leczenie w zale˝noÊci od nasilenia choroby i mo˝liwoÊci
mo˝na przeprowadziç w domu, na oddziale ratunkowym/pediatrycznym lub na OIOM. Opiera si´ ono na
dwóch grupach leków: glikokortykosteroidach w nebulizacji, a tak˝e podawanych doustnie i parenteralnie (nie ma
istotnej przewagi klinicznej ˝adnej z dróg podania) (3),
oraz adrenalinie w nebulizacji (nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e
obecnie nie ma w Polsce zarejestrowanego preparatu
w formie nebulizacyjnej). Algorytm post´powania zale˝y
od wst´pnej oceny ci´˝koÊci krupu (rycina 1) (20,21).
W warunkach polskich przedstawiony schemat musi byç
jednak modyfikowany. Z uwagi na brak preparatu adrenaliny do nebulizacji podstawowà grupà leków sà glikokortykosteroidy. Doustna i inhalacyjna forma podania GKS sà
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jednakowo rekomendowane (1,23). Z doÊwiadczenia autora wynika, ˝e w naszych warunkach (dost´pnoÊç do inhalatorów, ceny preparatów) wygodniejszym i skuteczniejszym sposobem podania jest inhalacja. Umo˝liwia ona
szybkie dotarcie leku do miejsca choroby (po podaniu doustnym efekt jest widoczny po 2–3 godz. od podania), nie
wymaga wspó∏pracy dziecka (po∏kniecie tabletki) oraz jest
bezpieczniejsze (niebezpieczeƒstwo zach∏yÊni´cia przy
s∏abej wspó∏pracy i nasilonej dusznoÊci i kaszlu – brak
w Polsce GKS w zawiesinie lub w syropie). Jednak u starszych dzieci podanie doustne GKS w pojedynczej dawce
jest w∏aÊciwe i w wielu krajach preferowane. SkutecznoÊç
GKS (budezonidu w formie inhalacyjnej i doustnego deksametazonu) potwierdzi∏a analiza Cochrane. Autorzy
stwierdzili, ˝e GKS sà skuteczne w ∏agodzeniu objawów
zespo∏u krupu, skracajà czas hospitalizacji i zmniejszajà
liczb´ powtórnych hospitalizacji (24). Przy niedostatecznym efekcie GKS lub braku mo˝liwoÊci ich zastosowania
w postaciach umiarkowanych i ci´˝kich powinno rozwa˝yç si´ podanie adrenaliny (z ampu∏ki) w nebulizacji, pami´tajàc jednak, ˝e jest to dzia∏anie poza ChPL (brak rejestracji adrenaliny w formie do nebulizacji).
Dodatkowym post´powaniem mo˝e byç podanie tlenu,
zw∏aszcza w ci´˝kich postaciach krupu. Nie ma dowodów
na bezpoÊredni wp∏yw tlenu na obrz´k krtani lub zw´˝enie
dróg oddechowych, jednak u dzieci z hipoksemià (przy
saturacji < 92%) tlen powinien byç podany (1). Niektórzy
autorzy sugerujà zastosowanie preparatu Heliox (mieszanina tlenu i helu), ale w naszym kraju jego zastosowanie
jest limitowane dost´pnoÊcià i cenà (22,25).
Cz´sto w leczeniu objawów zespo∏u krupu stosowane
jest nawil˝one powietrze. Przeprowadzone badania poNumer specjalny 8/2018

Zespó∏ krupu
¸agodny

Brak poprawy

0,15–0,60 mg/kg m.c.
deksametazonu p.o.
lub 2 mg budezonidu w nebulizacji

Obserwuj dziecko
przez 2 godziny

Poprawa

Dziecko mo˝e byç wypisane do domu
Edukacja rodziców:
• Omów mo˝liwy przebieg choroby
• Przedstaw objawy niewydolnoÊci
oddechowej
• Zaleç bacznà obserwacj´ pacjenta

Zespó∏ krupu
Umiarkowany

Zminimalizuj interwencje:
• posadê dziecko na kolanach rodziców
• dziecko powinno byç w wygodnej pozycji

0,15–0,60 mg/kg m.c. deksametazonu p.o.*
lub 2 mg budezonidu w nebulizacji

Brak poprawy

Obserwuj dziecko
przez 4 godziny

Poprawa

JeÊli nie ma stridoru i wzmo˝onej
pracy mi´Êni oddechowych dziecko
mo˝e byç wypisane do domu
Edukacja rodziców (jak w ∏agodnym)

* w postaci umiarkowanej mo˝na równie˝ rozwa˝yç podanie adrenaliny w nebulizacji
Rycina 1. Algorytm leczenia zespo∏u krupu o etiologii wirusowej w zale˝noÊci od nat´˝enia objawów [(20–22), zmodyfikowane]

Zespó∏ krupu
Ci´˝ki

Zminimalizuj interwencje
Podaç tlen do oddychania

Brak poprawy

3 ml adrenaliny w nebulizacji
+
0,15–0,60 mg/kg m.c. deksametazonu p.o.
lub
2 mg budezonidu w nebulizacji

Poprawa

Obserwuj dziecko
przez 2 godziny

Przyj´cie do szpitala:
oddzia∏ pediatrii lub
OIOM
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równawcze nie wykaza∏y skutecznoÊci takiego post´powania (26,27).
Podawanie antybiotyków u dzieci z typowym zapaleniem krtani jest rzadko zalecane ze wzgl´du na ma∏à cz´stoÊç wyst´powania infekcji bakteryjnych. Antybiotyki powinny byç zastosowane w przypadku nadka˝enia lub jednostki chorobowej o pierwotnej etiologii bakteryjnej (np.
zapalenie nag∏oÊni).
Nie zaleca si´ stosowania: leków przeciwkaszlowych,
krótko dzia∏ajàcych β2-agonistów jako leków rozszerzajàcych oskrzela, leków przeciwhistaminowych I i II generacji
i leków antycholinergicznych (28).
W przypadku przed∏u˝ania si´ ostrego zapalenia krtani
lub nawracania choroby wskazana jest konsultacja laryngologiczna w celu oceny krtani (22).
Podsumowanie
Podsumowujàc, nale˝y wyraênie zaznaczyç, ˝e zespó∏
krupu to grupa chorób krtani, tchawicy i oskrzeli charakteryzujàcych si´ szczekajàcym kaszlem, obturacjà krtani
stridorem i chrypkà. Pod poj´ciem „zespó∏ krupu” kryje si´
kilka jednostek chorobowych uwzgl´dnionych w klasyfikacji ICD-10 (J04–J06). To powoduje, ˝e termin ten mo˝e
byç u˝ywany jako synonim ostrego zapalenia krtani, zapalenia krtani i tchawicy oraz zaplenia krtani, tchawicy
i oskrzeli. Na szcz´Êcie w obecnych czasach poj´cie
„krup” nie musi odnosiç si´ do b∏oniczego zapalenia gard∏a i krtani, gdy˝ tej choroby w Polsce nie spotykamy od
wielu lat.
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