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15.4 Rhinosinusitis chron. 
*** 

15.4.1 Systematika rinosinusitid 

*** 

 15.4.2 Mykotické  rinosinusitidy 

*** 

15.4.3 EPOS 3 

 

Evropský konsensus  

o rinosinusitidě 



Termín rinosinusitis chronica nutno brát  jako zastřešující 

a nespecifický, který je nezbytné  

v klinické diagnóze konkretizovat (viz též 15.4.3).  
Postižení v nose může být primární a do dutin se může šířit  a naopak: 

primární postižení v dutině se může šířit do nosu. Postižení může být 

jedno i oboustranné, může být postižena jedna či více dutin na jedné 

nebo obou stranách až po pansinusitidu. Termín rinosinusitis chronica se 

stává reálnějším teprve  u nemocných, u nichž je vyvolávajícím 

působkem  alergie a jí podobné stavy (poruchy nervové, endokrinní, 

imunitní a noxy povahy chemické (léky), fyzikální (tepelné, prašné, 

vlhkostní)  biologické (mikrobiální, pyl) aj.  které postihují souměrně 

obě nosní dutiny. Tyto stavy pak charakterizuje tvorba nosních polypů, 

která ovšem není  pro  ně výlučná : s nosními polypy,  obvykle 

jednostranně,  se setkáváme např. u benigních i maligních nádorů (které 

mohou být polypy i překryty) a u chronických cizích těles. 
Obecně skutečnost, že dutina nosní a dutiny paranazální jsou vystlány epitelem stejného původu 

ještě neznamená, že musí trpět souběžně stejným zánětem. Asi nikoho nenapadne mluvit z těchže 

důvodů o rinootitidě, laryngopneumonii nebo enterocholecystitidě. (Též 15.4.3) 



15.4.1 Systematika rinosinusitid 
(U akutních stavů je vhodnější rozlišovat prosté rinitidy od bakteriálních sinusitid, 

podobně jako ve středním uchu rozlišujeme otitidu od antromastoiditidy.) 

Příčiny chronických rinosinusitid 

jsou multifaktoriální 

- Zevní noxy: infekce, alergeny, fyzikální,   

chemické. Noxy zdravý organismus většinou 

zvládne bez projevů nemoci  

- Vnitřní poruchy: hormonální, imunitní, 

neuroregulace, anatomické, emoční 

- Idiopatické 

- Kombinované 

 



Rhinosinusitis (RS) dělíme podle 

reakce organismu na noxu na: 
 

Normoreaktivní  

Hyperreaktivní 

Alergické 

Hyporeaktivní (?) 

 
(Připouštíme-li termín rinosinusitis, pak to ještě neznamená, že v obou 

prostorách se odehrává ve stejné době zánět o stejné kvalitě a kvantitě. 

Sliznice mají sice stejný původ, ale podstatně rozdílné parametry, 

pokud jde o vybavenost buněčnou, cévní (krevní i lymfatickou), 

žlazovou a tedy mj. obranným potenciálem. Sliznice v nose např. je 

činná jako klimatizační a filtrační aparát, který musí „ošetřovat“ proud 

vzduchu, který se zde obnovuje v průměru 15 x za minutu, zatím co 

sliznice např. dutiny čelistní „trpí“ obměnou vzduchu jen 1 x za 5-10 

minut.)  



    I. Normoreaktivní 
= klasická obrana / imunologická 

odpověďna noxy je přiměřená, např. na: 

- mikroby (též plísně), 

- alergeny 

- fyzikální a chemické podněty 

(při extrémním přetížení může mít 

reakce povahu RS hyperreaktivní)                          



 

II. Hyperreaktivní 
Imunologická odpověď je přemrštěná v 

poměru ke kvantitě působku 

 v   důsledku poruch neuroregulace  /endoktrinní 

regulace / imunoregulace a noxy jsou povahy 

chemické (léky), fyzikální (tepelné, prašné, 

vlhkostní)  biologické (mikrobiální, pyl) aj. 

 Příklady: eozinofilní fungální RS 

                  ASA sy  

                  těhotenská rinopatie 
Pokud je eozinofilie, je soubor příznaků nazýván   

NARES = Nealergická RS s Eozinofilním Sy. 

(Alergická RS byla vyčleněna pro svojí specificitu.) 

 



      III. Alergické RS  
imunologická odpověď je nepřiměřená 

ve vztahu ke kvalitě působku 

dělí se na: 

sezonní / intermitující: 
alergeny všeho druhu, především pylové, 

ale též plísňové 

nesezonní / perzistující: alergeny  

                  v „domácím prachu“ 

                     mikrobiální  bakteriální     

                                     virové 

                                          plísňové 



Úplný správný název: 

IgE zprostředkovaná alergická 

rýma 

IV. Hyporeaktivní 
(imunologická odpověď je nedostatečná) 

Projevy mikrobiálních infekcí při 

imunodeficitech (primárních a sekundárních, 

též stárnutí imunitního systému).(Snížení 

reaktibility imunitního  a nebo 

neuroregulačního systému jsou též cílem léčby  

hyperreaktivních a alergických RS) 



SCUAD = Severe Chronic Upper 

Airways Disease (2012) : označuje těžký 

vleklý zánět h.c.d., který odolává léčbě, 

odpovídající soudobým znalostem. Nemocný 

má zhoršenou kvalitu života a sníženou 

výkonnost (škola, zaměstnání). Poměřuje se 

podle skóre příznaků, vyjádření nemocného aj. 

Termín užívají především alergologové (a zdá se, 

že jde o konstatování, vzešlé z diagnostickoterapeutických 

rozpaků). 



15.4.2 Mykotické rinosinusitidy 

Patoanatomické/klinické dělení 

plísňových RS 
Formy invazívní -zpravidla imunodeficit 

          - akutní, fulminantní 

          - chronické invazívní  

          - granulomatózní invazívní 

Formy neinvazívní (indolentní) 

           - kaseózní s mycetomy 

           - alergické/eozinofilní/mucinózní 



 Srovnání kaseózní mykotické a 

alergické?/eozinofilní mykot. RS 

 
Kaseózní                        Alerg./eozinof. 
Jednostranné (maxilární)       pansinusitis 

malá tvorba polypů               vyšší incidence 

ojediněle recidivuje               běžně recidivuje 

není asthma bronch.          často asthma bronch.           

                                              úporná polypóza 



Patologický výpotek 
 

kaseózní                                A/E 

sýrovitý, drtkovitý,              hlen až gel 

páchne                                 nepáchne 

 

Rtg - CT  

sytější stíny granulomů     mapovité zastínění/ 

kontrastní c.t. (?)               projasnění hlenem 

                                     (na MR naopak až černé) 



 

Cytologicky – histologicky 
Plísně neprorůstají vlastní sliznicí 

      Kaseozní                          A/E 

 

• Neutrofilní a kulatob. 

infiltrace 

• Granulomy s obr. bk 

typu c.t. kolem 

mycelia 

• Eozinofilie 

• Výstup Eo a jejich 

rozpad v dutině (Ch.-

L. krystaly, toxické 

bazické proteiny, hyfy 

v hlenu) 



Schéma histologického obrazu 

alergická / eozinofilní kaseózní - mycetomová 



   počáteční stadium 

 

 

    pokročilé stadium 

Schéma  histol. 

obrazu 

mykotické 

eozinofilní RS 



Ukázka invazivní formy mykózy  

(Aspergillus fumigatus), barvení  

PAS, zvětšení 250x. Jsou patrné jak  

hyfy, tak buněčný materiál tkáně a 

reaktivní buňky zánětu. 

 

 

 

 

 

 

         Barvení na vláknité mycelium. 

Pro srovnání: 



 

Léčba 

kaseózní            eozinofilní 

                            alergická hlenovitá  

 • Kauzální chirurgická 

• (event. lok. 

antimykotika) 

• Paliativní chirurgická 

• Lokální antimykotika 

• Kortikoidy 

• Výplachy nosu etc. 

• (Antihistaminika jsou 

neúčinná) 

• Specifická imunoterapie 



Rozsáhlý mycetom čelistní dutiny a etmoidů  sin. s  

expanzí do dutiny nosní,  s přetlačením a částečnou  

destrukcí nosního septa. 

Nestejnoměrná sytost 

zastření až po susp. 

kalcifikace.  

Proces je jednostranný, což 

 vylučuje alergický původ. 

Nejčastější (ale ne výlučný) 

původ je odontogenní. 



Mycetom pravé čelistní dutiny a ethmoidů expandující do dutiny 

nosní a stejnostranná mukokéle frontálního sinu s propagací do 

očnice 

Srovnání nálezu na CT a MR 

Na CT má mycetom  charakter obláčků až sytých stínů, naopak na MR centra 

mycetomu tvořené plísněmi, rozpadem a sekretem jsou tmavá 



              Systematika rinomykóz 
Onemocnění/agens          Charakteristika 

1. Nocardiosis 

    Nocardia asteroidea 

2. Aspergilosis 

    A. fumigatus, niger, 

     flavus 

(3. Rhinosporidiosis   

Rhinosporidium 

Seberi.) 

 

1. V nose a dutinách jen 

ojediněle u nem. AIDS 

2. Tvoří aspergilomy, 

mycetomy, kaseózní 

sinusitis        (též 

aspergilomy bronchů) 

(3. Patří do 

schizomycetes, tvoří 

cysty, granulace, 

polypy) 



Onemocnění/agens      Charakteristika 

4. Phycomycosis 

    Mucor, Rhizopus – 

fakultativně patogenní 

5. AFS/EFS 

    Alternaria, Aspergily, 

Cladosporium, 

Candida, Fusarium, 

Penicilium 

4. Invazívní smrtelné RS 

s propagací do očnice 

a intrakrania 

5. Eozinofilní/alergické 

chronické 

hypertrofické RS 



Kriteria plísňové RS (A/E)  
Tato forma se obtížně diagnostikuje, ale je zřejmě 

podstatně častější než mycetomová. 

1. Tkáňová eozinofilie (bez infiltr. plísněmi) 

2. Výstup eozinofilů do dutiny: jejich 

rozpadem vzniká eozinofilní hlen, Charcot-

Layden krystaly a velké molekuly toxických 

bazických proteinů v eozinofilních granulech 

3. Plísňové mycelium v hlenu 

4. Mikrobiologický průkaz plísní  

5. Diferenciace podle IgE na alergické a 

eozinofilní  

(6. analogické RS bez průkazu plísní) 



Nalézané druhy plísní 

(6 nejčastějších) 

Alternaria 44 % 

Penicilium 43 % 

Cladosporium 39 % 

Aspergilly 29 % 

Candida 21 % 

Fusarium 16 % 

Analogický výsledek lze získat z 

klinicky zdravých dutin (Candida bývá 

vzácnější, Cladosporium častější) 



Aspergillus                                
 

                      

                                      

            

   

Stachybotris                             

                                                      

                                                                   

 

Curvularia 

Bipolaris Rhizopus 

Penicilium 

Epicoccum 

Drechsleria 



Alergologické vyšetření 

 
Celkové IgE: u 33 % signifikantní 

Specifické IgE: u 28 % signifikantní 

Prick testy ve 25 % pozitivní 

I. typ alergické reakce u 42 % 

IV. typ alergie u 5 % 

 

Nebyl signifikantní rozdíl IgE a testů 

ve skupině probandů. 



Literárně jsou udávány velice 

rozdílné výsledky 
 

Evidentně jde o rozdíly v: 

1. Metodice kultivací 

2. Metodik histologie a cytologie. 

Skladba druhu plísní je ovlivněna 

geograficky 



Terapie 
(opakování) 

1. Chirurgická léčba jako jiných RS 

2. Výplachy nosu a dutin fyziologem 

3. Topické/celkové kortikoidy 

4. Lokální antimykotika (systémová?) 

5. Specifická imunoterapie (při spec. 

IgE) 

Antihistaminika jsou neúčinná 



 Názory (liter. údaje) 
1. Ponikau et al.: jde o plísněmi vyvolanou 

RS s eozinofilií, alergie je komorbiditou 

2.Alergologové: jde o alergickou RS, 

analogon plísňové bronchopulmonální 

nemoci. Jen částečná pozitivita testů je 

selháním laboratorním 

3. Lara a Goméz jde o alergickou RS, 

plísně nejsou kauzálním původcem, ale 

„divákem procesu“) 

4. Serrano et al.: existují 2 formy, alergická 

a nealergická fungální eozinofilní  RS 



 
Hranice mezi mycetomovou (kaseózní) formou a 

eozinofilní plísňovou  stírá následující představa, 

která nepracuje s výše uvedenými kriterii: 

McClay:eMedicine 30.10.2008 
Uznává svébytnou alergickou formu 

fungální sinusitidy - AFS: chová se jako 

alergická RS + mukokéla+ mycetom 

- tvoří 5-10 % chronických 

rinosinusitid,vyskytuje se spíše v mladším 

věku, i u dětí  (průměr 22 r.) 

- astma v 50 %, nosní polypy jsou méně 

časté, naopak častá je dysmorfie obličeje 

(Woaks?) 

 

 



   - 51 % je oboustranných, 78 % s 

asymetrií obličeje z útlaku kostí 

- působí ji daleko nejčastěji Bipolaris 66%, 

Curvularia 17 %, Aspergilly 13 %, 

- manifestuje se na rtg jako mycetomy a 

mukokély 

- v 90 %  jsou specifické IgE 

- léčí se: FES podle indikací, lokální 

antimykotika, specifická imunoterapie, lok. 

kortikoidy a antihistaminika jsou neúčinná 

 



McClay (2008) 
rozlišuje RS s mucinovým výpotkem, 

které jsou vyvolané: 
- plísněmi na základě alergické reakce 

-  plísněmi nealergicky  

- neznámou noxou (nelze prokázat ani alergii 

ani plísně)  



15.4.3 EPOS 3 - evropský konsensus  

o rinosinusitidě (RS). 
Jde o konsensus diagnostiky a léčby tzv. RS a nosní polypózy, 

vypracovaný skupinou některých evropských  (mimo německé), 

amerických a asijských odborníků, mezi nimiž jsou  i rinologové, 

pod  hlavičkou Evropské rinologické společnosti. Terapeutická 

doporučení jsou založena na evidence based medicine (EBM) 

s podrobnou kategorizací průkaznosti studií a jejich průkazní 

sílou (stupeň doporučení). Přetiskuji z dokumentu z r. 2007, 

vydaného  v  Česku gsk 2009 definici RS a nosní polypózy. 

Nevýznamná inovace  EP3OS  proběhla v r. 2012. Není 

nezajímavé, že analogické doporučení německé ORL společnosti, 

vycházející rovněž z EBM, dospívá k odlišným diagnostickým a 

léčebným doporučením. To naznačuje, že EBM může trpět 

podobným nedostatkem jako přesná statistika, vycházející z 

chybných čísel. 

 







Definice RS, její závažnosti a trvání není založena na EBM. Akutní virová 

RS by měla trvat méně než 10 dnů, akutní nevirová rinosinusitida se 

zhoršuje po 5 dnech a trvá déle než 10 dnů a méně než 12 týdnů. Za RS 

dokument považuje jak common cold, tak odontogenní zánět čelistní dutiny! 

Základní problém tkví ve fúzi pojmů akutní rhinitis a sinusitis. Dříve 

používaný název rhinopharyngitis acuta nebo prudký katar horních cest 

dýchacích byl logický, protože popisoval, co lékař viděl a mohl zhodnotit 

neinvazivně zrakem a laboratorním vyšetřením. 

Reaktivní odezva dutin a zejména etmoidů  v průběhu prudké rýmy byla 

v minulosti vždy posuzována jako běžná, nejen pro ventilační spojení nosu 

a dutin, ale také mj. pro směrování odtoku lymfy z dutin. Akutní sinusitida 

(pominu-li odontogenní, posttraumatickou či hematogenní genezi) byla 

vždy zvažována již jako komplikace rinitidy, zatím co diskutovaný 

dokument obojí spojuje v jedno onemocnění. Otologové považují antro- 

mastoiditidu za komplikaci akutní otitis media a nikoliv za jednu 

nosologickou jednotku, jakousi otomastoiditis.  

Oprávněnost spojení termínů rhinitis a sinusitis lze podpořit jen u nosní 

polypózy, vzniklé na podkladě hyperreaktivity  

(alergie a ji napodobující stavy) 



Druhý problém doporučení tkví v tom, že mimo rtg a CT nemáme 

exaktní ne rtg a nebo neinvazivní metodu pro stanovení sinusitidy a 

tím méně pro stanovení jejího rozsahu (tj. které dutiny a která strana jsou 

postiženy) a druhu (katarální, purulentní, latentní, recidivující, remitující, 

primární, sekundární, rinogenní, odontogenní, hematogenní atd). Každý 

z těchto typů zánětu, zcela analogicky, jako je tomu u otitis media, 

vyžaduje jiný léčebný postup. Dokument přitom klasický rtg dutin zcela 

odmítá a CT připouští jen při závažných komplikacích. 

Další nedostatek tkví v tom, že není definován dětský věk, v Česku je 

do 18 roků, tedy zda to co platí pro čtyřleté, platí i pro osmnáctileté. 

Evidence based algoritmus léčby akutní RS u dospělých je sice rozdělen 

na nemocné léčené lékařem ORL a lékaři neORL, ale způsob doporučené 

léčby je naprosto stejný. Předkládám kopii z dokumentu. 

Z jiných dokumentů rovněž postavených na EBM víme, že jen 2 % 

akutních rinofaryngitid přejdou v bakteriální sinusitidu jedné nebo více 

paranazálních dutin. U této skupiny pak léčba antibiotiky je plně 

indikována. Zde je ovšem indikována i základní zásada chirurgické praxe 

„ubi pus, ibi evacua“, kterou EPOS 2 nebere na vědomí. 
 



Platnost dokumentu lze s výhradami přijmout u chronických 

rinosinusitid. Ale i zde se nutno pozastavit: např. prakticky většina 

adenoidních vegetací nám splní sama o sobě dg. rhinosinusitis chronica a 

přitom víme, že jen asi u poloviny dětí shledáme rentgenologicky 

většinou latentní sinusitidu a tuto úspěšně (podobně jako sekretorický 

středoušní katar) u většiny dětí zvládneme adenotomií.  O adenoidní 

vegetaci a adenotomii v rámci léčby sinusitidy dokument mlčí. 

Termín rinosinusitis, jak již uvedeno výše, je přijatelný u nosní 

polypózy, vyvolané hyperreaktivním typem rýmy. 

Domnívám se, že léčba bakteriálních akutních a všech 

forem chronických rinosinusitid  patří v podmínkách 

střední Evropy do rukou rinologů a v oblasti alergických,, 

medikamentózně, neurovaskulárně, hormonálně a jinak podmíněných RS 

je jejich nejbližším spolupracovníkem alergolog. Léčba prudké rinitidy 

bez průkazu purulentní sinusitidy by měla být, pokud jde o 

podávání farmak, co nejstřídmější a především v rukou nemocného 

nebo rodičů nemocného dítěte. 



Skutečně od 5. dne trvání rýmy? 



Konsensus obecně v medicíně je možný, ale nesmí být zaměňován za 

kompromis. Nejde o to vyhovět přání lékařů a výrobců farmak, ale 

potřebám léčení nemocného. 

Poněkud odlišný je návod německé společnosti ORL a chirurgie hlavy a krku  

(verze I/2011). Ta především z diagnózy akutní rinosinusitidy vylučuje akutní 

virové infekce cest dýchacích, klasické alergické a idiopatické rýmy. Akutní 

rinosinusitidou myslí akutní bakteriální infekci dutiny nosní a 

paranazálních dutin, která se může rozvinout na základě předchozí virové 

infekce, proto často probíhá dvoufázově. V případech těžkého průběhu 

(stupňující se bolesti a  horečka) je indikována léčba antibiotiky. Na rozdíl od 

EPOS 3 shledává např. fytoterapeutikum Myrtol, Cineol, Bromelain aj. za 

účinné a v některých případech nahrazující léčbu antibiotiky. Německý návod 

vedle akutní a chronické rinosinusitidy rozlišuje recidivující formu.  Jinak 

používá stejné arbitrážní stupnice (Centre of Evidence Based Medicine 

Oxford), v definicích je podstatně přesnější, zmiňuje i „zlatý standard“ tj. 

diagnostickou punkci čelistní dutiny a uznává vypovídací hodnotu 

klasických projekcí rtg dutin mimo dutinu klínovou. Nicméně dává přednost 

CT. Doporučení je určeno odborným ORL lékařům, nepředpokládá, že by 

definované nosologické jednotky léčil neodborník. (Podrobnosti viz AWMF,   

Deutsche Gesellschaft für Otorhinolaryngologie etc.)  


