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Použití antibiotické profylaxe v digestivní endoskopii je stále diskutováno a doporučení 

nejsou jednoznačná. Příčinnou je nízká incidence infekčních komplikací a nedostatek 

kontrolovaných studií, které by prokázaly jednoznačný prospěch z antibiotické profylaxe před 

endoskopickými výkony. Snahou o zavedení doporučení k ATB profylaxi je omezit již tak 

nadměrné užívání antibiotik a s tím související nárůst rezistence mikroorganismů. Důvodem 

antibiotické profylaxe v gastrointestinální endoskopii je redukovat iatrogenní infekční 

komplikace.  

Existují endoskopické výkony s vyšším rizikem vzniku jak lokální, tak systémové 

infekce. Typickým endoskopickým výkonem, které má nejvyšší riziko lokální infekce, je 

perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG), systémovou bakteriémií je ohrožen nemocný po 

endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografii (ERCP) s inkompletním řešením nebo 

nezvládnutím endoskopické drenáže obstrukce.  

V případě rizikových endoskopických výkonů cílíme antibiotika nejen na enterokoky, 

ale také v případě lokálních infekčních komplikací na stafylokoky (typicky u PEG), na 

streptokoky, které mohou být zavlečeny do GIT z dutiny ústní při horní endoskopii a na G- 

mikroorganizmy (pseudomonády, klebsielly aj.) v případě provádění ERCP pro obstrukci 

žlučových cest. 

Antibiotickou profylaxi v rámci I. Interní kliniky FN v Plzni shrnuje tabulka 1 

 

ERCP 

Cholangoitida a biliární sepse jsou známé komplikace ERCP a vyskytují se asi u 0,5-3% 

případů. Profylaktické podání antibiotik (ATB) není doporučeno u pacientů s biliární obstrukcí 

před provedením ERCP, pokud je vysoká pravděpodobnost vyřešení obstrukce při ERCP, 

antibiotická profylaxe neukázala přesvědčivý prospěch v prevenci vzniku cholangoitidy. U 

vybraných pacientů, u kterých nepředpokládáme 100%  úspěch v řešení obstrukce, jako jsou 

pacienti s vysokou hilární stenózou (cholangiogenní karcinom či PSC), je ATB profylaxe 

doporučena jak pre-procedurálně, tak po výkonu 3-5 dní, pokud je drenáž nekompletní. ATB 

profylaxe je doporučena před ERCP u pacientů s komunikující pankreatickou cystou před 

transpapilární nebo transmurální drenáží.  Antibiotikem první volby je amoxycilin/kyselina 



klavulanová 1,2g i.v.,  u alergie na penicilinová ATB  zvolíme ciprofloxacin 200mg i.v. 

Aplikace ATB parenterálně je 30 minut před výkonem. 

 

EUS-FNA 

Klinická infekce nebo sepse po endosonografii (EUS) či provedení aspirace tenkou jehlou 

(FNA) je málo frekventní. Hlavním argumentem pro ATB profylaxi před aspirací tenkou jehlou 

cystických lézí je prevence infekce obsahu cysty. Antibiotická profylaxe není doporučena před 

diagnostickou EUS a před EUS navigovanou aspirací tenkou jehlu (EUS-FNA) solidních lézí 

v horní části trávicí trubice. Antibiotická profylaxe před výkonem je doporučena před EUS-

FNA cystických lézí horní části trávicí trubice a solidních či cystických lézí v dolní části trávicí 

trubice transrektálně a měla by pokračovat 3-5 dní po výkonu. Je doporučováno podání  

amoxycilin/kyselina klavulanová 1,2g i.v.,  volbou při alergii na /NC ATB jsou  

fluorochinolony, aplikujeme 30 minut před výkonem. 

 

Perkutánní endoskopická gastrostomie 

Pacienti, kteří podstupují provedení PEG jsou imunokompromitovaní závažnými 

komorbiditami, malnutricí a věkem a tudíž náchylnější k infekci. Profylaktické podání ATB 

statisticky významně redukuje incidenci peristomální infekce. Antibiotika, která poskytují 

optimální pokrytí  mikroorganismů zodpovědných za infekci v místě vpichu jsou, na prvním 

místě  amoxycilin/kyselina klavulanová 1,2g  i.v. a   v případě alergie na penicilinová ATB je 

lékem volby ciprofloxacin 200mg i.v.. ATB by měla být aplikována 30minut před výkonem.  

 

Cirhóza jaterní s krvácením do GIT 

U pacientů s cirhózou jaterní, kteří jsou komplikováni krvácením do gastrointestinálního traktu 

(GIT) je prokázán významný prospěch profylaktického podávání antibiotik ve snížení výstytu 

bakteriální infekce a mortality. Antibiotická terapie by měla být zahájena v době přijetí 

k hospitalizaci. V současné době se doporučují cefalosporiny 3.generace např. cefotaxim 3x 

denně 2g  i.v. po dobu 5-7 dní. Parenterální podávání ATB je je preferováno před p.o. 

fluorochinolony, zejména u pacientů, kteří aktivně zvracejí.   

 

Dilatace stenóz GIT 

Dilatace stenóz gastrointestinálního traktu, zejména dilatace stenóz jícnu, není považována za 

vysoce rizikový výkon ve smyslu zvýšeného rizika infekce po provedené dilataci. Vyšší riziko 

infekce je zaznamenáno u dilatací tumorózních stenóz, ale paušálně se profylakticky před 

výkonem antibiotika nepodávají. 

 



Poznámka: 

Aktuální doporučení pro antibiotickou profylaxi zaznamenaly zásadní změnu ve vztahu 

digestivní endoskopie a ATB prevenci bakteriální endokarditidy. V současné době není žádné 

endoskopické vyšetření GIT považováno za vysoce rizikové pro vznik bakteriální endokarditidy 

(BE) a nedoporučuje se rutinní antibiotická profylaxe v prevenci BE, dokonce ani u pacientů 

s vysokým rizikem (umělé chlopenní náhrady, endokarditida v anamnéze, nemocní se srdečními 

vadami, nemocní po transplantaci srdce).  

 

 

 

Tabulka 1 

Antibiotická profylaxe před výkony s vysokým rizikem 

 

Výkon 

 

 

Volba ATB 

 

ERCP  -  nekompletní drenáž obstrukce u 

Klatskinova tumoru, cholangiogenního 

karcinomu nebo PSC 

Komunikující pseudocysta pankreatu a její 

drenáž 

 

Amoxicilin/kyselina klavulanová 1,2g i .v. 

nebo Ciprofloxacin 200mg i.v.  

 

 

EUS-FNA cystických lézí GIT transmurálně 

nebo cystických a solidních lézí transrektálně  

 

Amoxicilin/kyselina klavulanová 1,2g i.v. 

nebo Ciprofloxacin 200mg i.v.  

 

 

 

Perkutánní endoskopická gastrostomie 

 

Amoxicilin/kyselina klavulanová 1,2g i.v. 

nebo Ciprofloxacin 200mg i.v.  

 

 

ATB aplikujeme intravenózně 30 minut před výkonem 
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