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15.18 RHINITIS A SINUSITIS
A NEBO: RHINOSINUSITIS?
(Kritický rozbor tzv. evropského konsensu o rinosinusitidě
EP3OS a EPOS 2020)
Malý terminologický problém v obležení velké vědy?
Aneb přináší zjednodušení v medicíně vždy užitek?
Konzervativní pohled?

Proč je logické spojení rhinopharyngitis,
laryngotracheitis,
tracheobronchitis, bronchopneumonie.
Proč je jen občas vhodné spojení rinosinusitis?

Současný pokrok v medicíně se odehrává nejen novými
objevy, ale občas a někdy jen zdánlivě
- parcelací oborů a zúžením do nových hranic
- objevy dávno poznaného,
- změnou zažité terminologie
- novotvorbou klasifikací všeho možného.
A to vše a další s cílem správněji nemoci a jejich průběh
popsat, oznámkovat a zatřídit? (A určitě ne se autorsky
zviditelnit, jak by si méně úspěšní mohli myslet?)

GENEZE ORL
CHIRURGIE
otologie

INTERNA
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laryngologie

1905 VZNIK ORL
na evropském kontinentě
(v ČSR sloučení: klinika Brno 1918, Praha 1934, Bratislava 1945)

ORIENTAČNĚ PO R. 1970
Postupná restrukturalizace
Rychlý vznik a rozvoj samostatných odborných společností pro rinologii, otologii a
laryngologii a další podobory
PROČ?

Narůstající složitost operací a potřeba dokonalé chirurgické
erudice (diagnostika zatím hraje malou roli):
mikrochirurgické, endoskopické, kombinované, „robotické“
i makrochirurgické výkony nezvládá jedinec.

RESTRUKTURALIZACE SE NETÝKÁ JEN OBORU ORL, ALE VĚTŠINY
KLASICKÝCH OBORŮ, PROBÍHÁ S RŮZNOU INTENZITOU OD OKAMŽIKU
VZNIKU LÉKAŘSTVÍ A BYLA ZDROJEM JEJÍHO POKROKU. V
MINULOSTI PROBÍHALA PŘEDEVŠÍM VĚDNÍMI POKROKY V MEDICÍNĚ
SAMÉ, DNES SPÍŠE POKROKY TECHNICKÝMI A FARMAKOLOGICKÝMI.
NENESE MJ. I SPOLUODPOVĚDNOST?:

► ZA TĚŽKOPÁDNOST AŽ NESROZUMITELNOST SOUČASNÉHO
POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU LÉKAŘŮ U NÁS?
NEBO

► ZA TO, ŽE (určitě nejen) V USA 2016 JE TŘETÍ NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU
SMRTI - po nemocech srdce a zhoubných nádorech - MYLNÁ ZDRAVOTNÍ
PÉČE?

JE DESTABILIZACE OBORŮ POČÁTKEM JEJICH
FORMÁLNÍ A OBSAHOVÉ REKONSTRUKCE, JEJÍMŽ VÝSLEDKEM
BUDE DOKONALEJŠÍ SOUHRA MEZI DIAGNOSTIKOU A LÉČBOU,
VYŠŠÍ CHIRURGICKÁ ERUDOVANOST A ZEJMÉNA KOMPLEXNOST
PÉČE O POLYMORBIDNÍ NEMOCNÉ?

Současné řešení: u nemocných se schází konzilium lékařů z různých
odborností, kteří garantují diagnostiku a léčbu lege artis.

DRUHÁ STRANA MINCE:
SVĚŘME „BANÁLNÍ“ NEMOCI LÉKAŘŮM RŮZNÝCH
OBORŮ!
TAK PŘIŠLA NA SVĚT RHINOSINUSITIS A
KONSENSUS O JEJÍ DIAGNOSTICE A LÉČBĚ

Titulní strana publikace

AUTORŮ TOHOTO KONSENZU (ne
nonsensu!?) je řada, i renomovaných
a nejen rinologů, ale i alergologů,
pneumologů, imunologů,
mikrobiologů, odborníků dětské i
dospělé primární péče a asi půl tuctu
dalších oborů.
Je armáda odborníků vždy zárukou
dokonalosti?

Konsensus – též EP3OS (též EPOS3) z
r. 2012 má 299 stran, 2071 literárních
odkazů. Je dílem 29 autorů z 26 pracovišť
a 49 konzultantů ze 47 pracovišť, používá
199 zkratek, má 10 kapitol a 54
podkapitol – dílo tedy rozsahem
úctyhodné.
PODÍLELI SE NA NĚM ODBORNOSTI Z
OBORU RINOLOGIE, IMUNOLOGIE,
REVMATOLOGIE, ALERGOLOGIE,
MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE,
GENOMIKY, PNEUMOLOGIE I
PŘEDSTAVITELÉ PRIMÁRNÍ PÉČE
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ.
Cílem bylo vytvořit diagnózu a léčbu
všech druhů zánětů v oblasti nosu a dutin
dostupnou a srozumitelnou minimálně
lékařům výše zmíněných odborností, což
je autory chápáno i jako pozitivní krok pro
nemocné.

CO JE POZORUHODNÉ: mezi autory konsenzu se
nevyskytuje jako autor žádný německý otorinolaryngolog.
Proč, když Německu v této oblasti patří naprostá vědní a
klinická priorita?
NĚMCI MAJÍ VLASTNÍ LEITLINIEN

JAKÉ BYLY DŮVODY PRO KONSENSUS?

Guidelines na akutní a chronickou sinusitidu mají i v
USA a Kanadě.
V USA dokonce mají své návody ORL akademie,
pediatrická
akademie a dokonce alergologové – i zde se dočteme o
konsensu
nad jejich obsahem.

Z textu z r. 2005, revidovaném 2015 se lze dočíst, pod
heslem
Sinusitis acuta – že je doprovázena rýmou. Kdo by
nesouhlasil? Ale to
není totéž, jako když se řekne, že rýma je současně
doprovázena
sinusitidou.
Virová rhinitis přechází v hnisavou
podle USA zdrojů v 0,2 – 2,0 % = bakteriální
sinusitidou.

2. Diagnostiku a léčbu
rinosinusitid provádí řada oborů
a je nutné ujednocení a
zjednodušení.
3. OBOR EPIDEMIOLOGIE NENÍ
PŘI SOUČASNÉM TŘÍDĚNÍ
SCHOPEN PŘEDKLÁDAT
RELEVANTNÍ STATISTIKY!!!
DŮVODY JSOU TŘI:
1. Dutina nosní a paranazální
dutiny jsou pokryty stejným
respiračním epitelem, musí
tedy trpět stejnou patologii –
neexistují rinitidy bez
sinusitid a obráceně.
(Stejný respirační epitel je ale i v
nosohltanu, sluchové trubici a
slzných cestách a na spojivce a
v dolních cestách dýchacích).

= rinofaryngitida

MNK nevyvolává také spokojenost
- jde rovněž o konsensus – např. z
hlediska ORL, embryologie a
anatomie je málo přijatelné, že za
horní cesty dýchací je považována
dokonce ještě trachea!

Z tohoto si
tedy
epidemiologové musí
zoufat

Pokračování utrpení epidemiologů
Když musí počítat všechny ty dg.

ANATOMICKÁ A FUNKČNÍ JEDNOTA DÝCHACÍCH
CEST.
(a neb od nosních vchodů až po plicní alveoly )
VÝVOJOVĚ, NIKOLIV FUNKČNĚ k této soustavě patří „ADNEXA“ =
paranazální dutiny, slzná žláza, spojivkový vak, sluchová trubice a
středouší. Proto někdy, ALE NE VŽDY, souzní zánět v dýchacích
cestách se zánětem v „adnexech“. A též obráceně, ALE VZÁCNĚJI,
zánět v adnexech je odpovědný za zánět v dýchacích cestách –
budiž příkladem „ sinobronchiální sy“. Naopak záněty v horních
cestách dýchacích souzní běžně se záněty v dolních cestách
dýchacích, často i obráceně. Daleko nejběžnější je spojení rinitidy
s epifaryngitidou, nikoliv se sinusitidou, tedy rhinopharyngitis,
nikoliv rinosinusitis.
PROČ JSOU VDN JEN „OKRAJOVOU“ SOUČÁSTÍ DÝCHACÍCH
CEST?
Postihují virózy respirační epitel standardně jako celek?
Postihují virózy standardně dutinu nosní a paranazální dutiny jako celek?

tj. 1,5 litru/den

Infekce primárně postihuje dutinu nosní a nosohltan, do
paranazálních dutin se šíří naprosto převážně druhotně.
Vnímáte, že dg. „rýma“ je banální, lékaře nepovznášející,
s tím se nechodí k doktorovi?
Ale „rhinosinusitis“, to už je hodno ocenění!

Tedy rýmy existují nebo neexistují, jen RS?
Co je to „common cold“?

PŘEDSTAVA KONSENZU O AKUTNÍM ZÁNĚTU HCD

= virová rhinosinusitis

Tj. neinfekční (?), doznívající
rhinosinusitis
= stadium resoluce?
Až 12 týdnů?

to jsou ony
maximálně 2 %
sinusitid, které musí
být léčeny AB a
event. i chirurgicky
(punkce,
antrostomie…)

Ovšem bakteriální superinfekce doprovází skoro každou rýmu od 3.-4. dne,
obvykle odeznívá od 5.-6. dne.

REALITA PRŮBĚHU PRUDKÉ RÝMY
virová fáze rýmy (serózní)
bakteriální fáze rýmy (purulentní
a mukopurulentní )
hnisavá sinusitida
jako komplikace předchozího

EPOS předpokládá, že na základě
symptomů neodborník vybere ze 100 %
nemocných správně 2 % k potřebné léčbě
AB!!!

CO JE PARADOXNÍ?
►SUPERSPECIALIZACI OBORŮ POVAŽUJEME ZA NEZBYTNOST
►DIAGNOSTIKU A LÉČBU NEMOCI S PESTROU ŠKÁLOU PROJEVŮ, VYŽADUJÍCÍ
SPECIÁLNÍ VZDĚLÁNÍ, ERUDICI A TECHNICKÉ VYBAVENÍ SVĚŘUJEME DO PÉČE
ŠIROKÉ ŠKÁLY RŮZNÝCH ODBORNOSTÍ.

V patofyziologii zánětů je jednota cest dýchacích, užší jednotou jsou pak horní a
dolní cesty dýchací , ještě užší dutina nosní a nosohltan.
Anatomická jednotka nos a paranazální dutiny není však jednotkou funkční a tedy
i patofyziologickou.
Proč: dutina nosní a nosohltan jsou součástí cest dýchacích, paranazální dutiny
nikoliv. Obměna vzduchu v dutině nosní je 15 x za minutu, spíše lze říci, že
permanentně. Obměna vzduchu v dutině čelistní 1 x za 10 minut. Již z toho plyne,
že patogenní působení, přicházející naprosto převážně vzduchem bude
kvantitativně rozdílné v dutině nosní a paranazálních dutinách.
Této skutečnosti se přizpůsobilo i kvantitativní a kvalitativní vybavení nosní
sliznice a sliznice paranazálních dutin obrannýmimechanismy.
Starý rinologický výrok: že sliznice vedlejších nosních dutin je chudým
příbuzným sliznice dutiny nosní platí.
A tedy akutní viróza je vždy rinofaryngitidou a jen občas se také jako komplikace
přidruží sinusitida. Naopak EPOS považuje epifaryngitidu za komplikaci akutní virové
rinosinusitidy. V tom je základní kámen rozdílného chápání, ze kterého se odvíjí vše
další. Ještě zřejmější je termín akutní katar horních cest dýchacích .
Rhinitis koexistuje se sinusitidou stejně jako s konjunktivitidou, rinopharyngitis
„koexistuje“ také s catarrhus tubae pharyngotympanicae, otitidou a ta s mastoiditidou.
No a že akutní virová infekce souběžně a docela často postihuje dolní cesty dýchací
netřeba pochybovat = KCD. Naštěstí zatím nikoho nenapadlo mluvit o rhinootitidě či
dokonce rinomastoiditidě či univerzloně o laryngotracheobronchopenumonii

KLINICKÁ DEFINICE RS =
profúzní serózní sekrece
mukopurulentní sekrece je skoro u všech
rým, což ještě neznamená, že jde o výtok
z dutin a natož ze všech
z pod střední skořepy? To může svědčit
pro výtok jen z některých dutin a navíc po
PŘEDCHOZÍM odsátí obsahu
infundibulum ethmoidale.

Zcela shodná je definice dětské RS 2.2.2

Praktik, alergolog či pneumolog a další jsou povoláni dělat dg.
komplikované rinitidy + sinusitidy ze dvou symptomů – a také ji
kvalifikovaně léčit!!!
TO OVŠEM ANI ZKUŠENÝ A SOLIDNÍ RINOLOG NEDOKÁŽE:
proto on se podívá endoskopem, odsaje sekret, provede
anemizaci oblasti vývodů (Fränkla), posadí nemocného na 15
minut s potřebným napolohováním hlavy, pak odečte, co pod
střední skořepou teče, jakou barvu má sekrece, (dříve by uměl
využít i diafanoskopii) a po sečtení všech pro a proti udělá rtg
dutin: je-li jasné zastření jedné dutiny/jedné strany/obou stran +
předchozí výsledky, může empiricky odhadnout mikrobiologický
nález a léčit AB. Pokud má nemocný horečku a bolest hlavy a jdeli o čelistní dutinu, nepochybí, když udělá diagnostickou punkci,
podívá se, event. čichne si (plísně, anaeroby), dá na
mikrobiologii. Punkce je současně léčebná.
Epos nás poučuje, že dnes z rtg dutin nedovedeme nález
odečítat, co je Fränkel neví už snad nikdo a punkci dutin? Kdo
umí? FES ano, to je správná volba – operace v narkóze?

It has been estimated that adults suffer two to five episodes of viral
ARS (or colds) per year and school children may suffer to ten colds per
year. Approximately 0,5 – 2 % of viral upper respiratory tract infection
are complicated by bacteria infection. SKUTEČNĚ JEN ASI PŮL AŽ DVA
ZE STA S AKUTNÍ RÝMOU SMRKAJÍ BÍLÝ/ŽLUTÝ/ZELENÝ/ŠEDÝ
SEKRET? Není to spíše naopak, že jen menší část virových KHCD
nepřechází do hnisavého stadia?
No, nějaký časový limit je nutné stanovit. Ale EPOS udává, že u dětí proběhne
za rok asi 10 akutních rinosinusitid, normální trvá 10-14 dnů, tedy 10 x 14 dnů = 140 dnů
má dítě za rok projevy „rinosinusitidy“, no a jen tu druhou polovinu roku by mohl být
nález v nose uznán za normální. Ovšem pokud trvá jedno onemocnění 12 týdnů? 12 x 7 x
10 = 840 dnů může dítě prostonat za 1 rok!? (A pak že se nedějí zázraky.)

Že by EPOS znal jen 2 druhy
rinosinusitid?
Realita:

RHINITIS

SINUSITIS

RHINOSINUSITIS

Že by ani to ne?
Tady je druhý kámen úrazu: myslím si že diagnostika

a léčba rinosinusitid

(bez či s polypy) patří do péče rinologa, někdy s asistencí alergologa,
žádné jiné obory by do toho neměly moc mluvit. A vytvářet umělé diagnózy kvůli
potřebě epidemiologů se mi zdá vůbec „mimo mísu“. Termín rhinosinusitis chronica
lze přijmout pro hypertrofické rýmy.
Jak nazveme záněty, kde je prvotní postižení dutin a druhotné nosu? SINORHINITIS?
TERMÍN RS JE DEFINOVÁN JASNĚ, ALE NA ZÁKLADĚ NEJASNÝCH PROJEVŮ.
(Jak vyjádřit postižení konkrétní dutiny konkrétním typem zánětu?)

DEFINICE PRO EPIDEMIOLOGII A PRAKTICKÉLÉKAŘE
Tady se znovu manifestuje základní problém:
Pojetí, co je to sinusitis ve slově rhinosinusitis,
jaká je přesnost dg., tj. kdy jde skutečně o
zánět a u virózy je nutné tedy mluvit o
rhinopansinusitis.
A kdy jde jen o reaktivní změny na sliznici v
důsledku např.přechodného narušení
ventilace a změny mikroklimatu.
Já si pod pojmem virová sinusitis představuji,
že jsou dutiny nevzdušné, vyplněné sekretem
a že tam probíhá analogický proces jako v
nose: dráždění trigeminu, profúzní sekrece
…… Ale tomu tak obvykle není, snad jedině u
chřipkových sinusitid s viremií a pak může být
sekret hemoragický a jde o hematogenní
rozsev a ne per continuitatem.
Dutiny chrání ostia, specifické mikroklima
a docela specifické baktericidní prostředí.
Takže než vznikne skutečná hnisavá
sinusitida, tak obvykle akutní rýma
odeznívá.

ZÁVĚR
EP3OS nevyjadřuje potřebu exaktní diagnostiky
druhu a rozsah zánětlivého postižení paranazálních
dutin, jak je nezbytné pro kvalifikovanou péči o
nemocné.
PRO SPRÁVNOU LÉČBU ZÁNĚTŮ PRANAZÁLNÍCH
DUTIN JE NUTNÁ
-exaktní anamnéza
-exaktní vyšetření dutiny nosní, event. s užitím anemizace,
anestézie a endoskopu,
-rtg vyšetření klasickým semiaxiálním snímkem a nebo jen
na dutiny vymezeným CT,
- a podle nálezu event. diagnostická punkce čelistní dutiny,
též pro kvalifikovaný odběr na mikrobiologické vyšetření a
současně jako léčebný úkon.

CONSENSUS O RHINOSINUSITIUS USA 2005, 2007, GUIDELINES 2007
A JEJICH AJTUALIZACE 2015

Kanadské
guidelines pro
akutní bakteriální
rinusitidu

Punkce dutin

Guidelines American
Academy of Pediatrics
k diagnostice a léčbě
akutní bakteriální
rinusitidy.

