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Horečka je u dětí jedním z laicky nejlépe rozpoznatelných příznaků onemocnění. Jde 

o standardní znak aktivace imunitního systému, proto ji nemůžeme  à priori považovat 

za symptom, který musíme řešit (na rozdíl od často „vyplašených“ rodičů). Za smysluplné 

se považuje farmakologicky nebo režimově zasahovat až při tělesné teplotě vyšší než 38,5 °C.

Pro léčbu horečky u dětí jsou vzhledem k indikač-

ním omezením vhodná pouze dvě léčiva - ibuprofen 

a paracetamol. Dle závěrů metaanalýz i doporučení od-

borných společností je jejich antipyretický a analgetic-

ký účinek u dětí při ekvivalentním dávkování prakticky 

srovnatelný.1,2

Přesto se však najde několik drobných rozdílů, ply-

noucích z rozdílného mechanismu účinku, které mo-

hou preferenci ovlivnit. Primární diferencí je především 

různé ovlivnění cyklooxygenázy a periferní tvorby pro-

stanoidů. Zatímco paracetamol je ve významnější míře 

neovlivňuje, ibuprofen je typickým inhibitorem cyk-

looxygenázy. Vyznačuje se tak kromě antipyretického 

a analgetického účinku také účinkem protizánětlivým, 

plyne z toho však na druhé straně o něco vyšší po-

tenciál pro nežádoucí účinky. Zatímco paracetamol je 

v terapeutických dávkách považován za prakticky nej-

bezpečnější analgetikům-antipyretikum, má ibuprofen 

i u dětí horší gastrointestinální snášenlivost.3 Otázky 

vyvolává též možná nefrotoxicita ibuprofenu. Riziko se 

zvyšuje zejména při dehydrataci, k níž jsou děti s horeč-

kou mnohem náchylnější. Tvorba prostanglandinů má 

u dehydratovaných dětí velmi důležitou roli pro udrže-

ní správného ledvinového průtoku a ibuprofen (stejně 

tak jako i jiná NSA) tak může potenciálně zhoršovat 

ledvinové funkce.4 Zapomínat nelze ani na charakteri-

stické kontraindikace nesteroidních antifl ogistik, i když 

stavy obvykle kontraindikující podávání ibuprofenu ne-

jsou v dětském věku příliš časté.   

Paracetamol

Paracetamol se tak v posledních letech stal nejpouží-

vanějším analgetikem s antipyretickými účinky. Díky své-

mu výbornému bezpečnostnímu profi lu (nízký výskyt 

nežádoucích účinků i lékových interakcí) je vhodný pro 

většinu nemocných, včetně těhotných či kojících žen, 

a v tomto případě zejména i malých dětí. Jde o acetani-

lidový derivát, jehož přesný mechanismus účinku dosud 

nebyl objasněn. Na rozdíl od nesteroidních antifl ogistik 

působí prakticky výhradně antipyreticky a analgeticky. 

Diskutována je inhibice aktivity cyklooxygenáz, a tedy 

tvorba eikosanoidů, ovšem stále častěji je zmiňováno 

ovlivnění serotonergních drah či modulace endogenní-

ho kanabinoidního systému. Díky tomuto působení se 

závažné nežádoucí účinky vyskytují minimálně – v po-

rovnání s většinou běžně užívaných nesteroidních an-

tifl ogistik není paracetamol gastrotoxický, nefrotoxický 

ani kardiotoxický. Má prakticky zanedbatelný účinek 

na krevní koagulaci a při obvyklém občasném užití ne-

jsou známé žádné klinicky relevantní lékové interakce. 

Podle údajů z registračních dokumentací různých 

výrobců je paracetamol ve vhodné lékové formě (číp-

ky, sirupy) indikován jako antipyretikum a analgetikum 

u chřipky, akutních zánětů horních cest dýchacích, bo-

lesti zubů nebo zvýšené teploty po očkování už u dětí 

starších 3 měsíců. Jednotlivá dávka pro děti od 3 měsíců 

do 12 let představuje 10−15 mg/kg, při odstupu jednot-

livých dávek minimálně 6 hodin. Celková denní dávka 

pak nesmí přesáhnout 60 mg/kg tělesné hmotnosti 

u dětí do 6 let, 1500 mg u dětí od 6 do 12 let s hmotností 

21−25 kg a 2000 mg při hmotnosti 26−40 kg.

Paracetamol u horečky po očkování

Kromě běžných infekčních onemocnění se antipy-

retika u dětí využívají při horečce související s očková-

ním. I když k tomu neexistují žádné důkazy, řada pe-

diatrů doporučovala profylaktické podávání antipyretik 

před očkováním pro zmírnění možných nežádoucích 

účinků a zvýšení komfortu dítěte. Otázka ovlivnění 

imunitní odezvy po takovém zákroku však nebyla až 

do roku 2009, kdy profesor Prymula z hradecké lékař-

ské fakulty zveřejnil svou široce diskutovanou studii,5

uspokojivě zodpovězena. V této studii se ukázalo, že 

profylakticky podávaný paracetamol může skutečně 

snižovat konečnou imunogenicitu podávaných vakcín. 

Tato studie vrhla určitý stín pochybností na paraceta-

mol, avšak je důležité pomyslet na dvě související okol-

nosti: 1) K ovlivnění imunogenicity dochází pouze při 

profylaktickém, tj. předvakcinačním podání. Pokud se 

paracetamol podává k mírnění už vzniklých příznaků 

(tj. v době, kdy už došlo ke spuštění imunitní reakce), 

imunogenicita vakcíny nebyla ovlivněna. 2) Podobná 

studie pro „konkurenční“ léčivo, tj. ibuprofen, nebyla 

dosud provedena, takže jeho profylaktické podávání 

také nemůžeme předem považovat za bezproblémo-

vé. V současné době se proto nedoporučuje žádné pro-

fylaktické podávání antipyretik. Pro neutrální působení 

při potlačení vznikajících příznaků máme zatím údaje 

pouze pro paracetamol, ibuprofen zatím na potvrzení 

z klinických studií čeká.6
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