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Fyziologický stav:            Patologický stav:





Endoskopický pohled do nosní dutiny, fyziologický stav, 
volné maxillární ostium, normoplastická nosní sliznice

Vpravo Vlevo





Rinosinusitida u dospělých (akutní, chronická, s/bez polypů)

Rinosinusitida u dospělých je definována jako:

•zánětlivé onemocnění nosu a vedlejších nosních dutin charakterizované přítomností 
dvou nebo více symptomů, z nichž jeden z nich by měl být 
nosní obstrukce/kongesce nosní sliznice nebo 
výtok z nosu (přední nebo zatékající do nosohltanu – zadní rýma)
 ± bolest/tlak v obličeji
 ± zhoršní nebo ztráta čichu
+ (u dětí se přidává kašel)

2. • endoskopický nález
– mukopurulentní sekrece primárně ze středního nosního průduchu a/nebo
– otoku/slizniční obstrukce primárně ve středním nosním průduchu a/nebo
– nález nosních polypů
a/nebo
   • CT nález
– slizničních změn v oblasti ostiomeatálního komplexu a/nebo paranazálnich dutin



Akutní rinosinusitida u dospělých 

Akutní rinosinusitida u dospělých je definována jako:
náhlý začátek dvou nebo více příznaků z nichž jeden z nich by měl být
nosní obstrukce/kongesce nosní sliznice a/nebo výtok z nosu (přední nebo zatékající do 
nosohltanu – zadní rýma)

 ± bolest/tlak v obličeji
 ± zhoršení nebo ztráta čichu
po dobu kratší než 12 týdnů

Definice je založena na symptomech nemoci, ORL vyšetření nebo RTG obvykle 
nejsou nutná. 

Recidivující akutní rinosinusitida: 4 a více akutních atak během jednoho roku s 
intervaly klidu (bez potíží) mezi akutními atakami



Akutní rinosinusitida u dětí 

Akutní rinosinusitida u dětí je definována jako:
náhlý začátek dvou nebo více příznaků z nichž jeden z nich by měl být
•nosní obstrukce/kongesce nosní sliznice nebo 
•nezkalený výtok z nosu (přední nebo zadní rýma) nebo
•kašel (denní a noční)
po dobu kratší než 12 týdnů

Definice je založena na symptomech nemoci, ORL vyšetření není obvykle nutné, 
RTG není indikován. 
Anamnesticky je nutné se ptát na alergické symptomy (kýchání, vodnatý výtok z nosu, 
svědění nosu, svědění očí)

Recidivující akutní rinosinusitida: 4 a více akutních atak během jednoho roku s 
intervaly klidu (bez potíží) mezi akutními atakami



Hyperplastická nosní sliznice
 (může být různého původu)

Hlenohnis ve středním nosním průduchu
     (bakteriální rinosinusitida vlevo)



Obtížnost příznaků:

VAS (Visual analogue score, vizuální analogové skóre)

Tíže příznaků
■ může být rozdělena do tří skupin na základě vyšetření VAS
   rozmezí hodnot 0 až 10 bodů.

• lehké (VAS 0 – 3)
• středně těžké (VAS > 3 –7)
• těžké (VAS > 7–10 )
 
Pozn.:
Praktický lékař: Definice akutní rinosinusitidy vychází z anamnézy 
a základního vyšetření, není nutné ani rinoendoskopické ani zobrazovací vyšetření.

ORL lékař: U nekomplikovaného průběhu akutní rinosinusitidy 
není nutné zobrazovací vyšetření (ani CT ,ani RTG VDN), 
diagnóza je stanovena na základě symptomů a rinoendoskopického vyšetření.

1 - 10 cm
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Definice akutní rinosinusitidy (ARS) v čase 3 typy: 
zhoršení symptomů po 5 dnech nebo přetrvávající symptomy po 10 dnech

trvání méně než 12 týdnů

Známky potenciální akutní 
bakteriální rinosinusitidy:

Minimálně 3 znaky:

Teplota nad 38 st.
Náhlé zhoršení 
(po přechodném zlepšení stavu)

Jednostranné příznaky
Výrazná bolest hlavy 
(často jednostranná)

Zvýšené CRP/ FW
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Akutní povirová rinosinusitidaBěžné nachlazení
Common cold

Zhoršení symptomů po 5 dnech 

Přetrvávající symptomy po 10 dnech

5
5

10 15

Většina akutních virových infekcí odezní sama, povirová ARS 
by tedy neměla být diagnostikována dříve než po 10 dnech trvání příznaků
pokud není jasné zhoršení příznaků po pěti dnech.



Incidence různých forem akutní rinosinusitidy (ARS):

Common cold Povirová 
rinosinusituda

Akutní bakteriální
rinosinusitida
ATB ANO

ABRS

(prevalence ½ - 2%)

prevalence 18 %

Dospělí 2-5 atak/rok
Děti 7-10 atak/rok



Akutní bakteriální rhinosinusitida (ABRS)

je nepříliš častou komplikací
virových infekcí horních cest dýchacích. 
Pravděpodobně dochází k narušení mukociliární funkce v důsledku virové infekce, 
která může způsobit poškození sliznic s následnou super- nebo sekundární bakteriální infekcí. 

Nejčastějšími původci jsou Streptococcus pneumoniae,
Hemophilus influenzae a Moraxella catarrhalis. 

Respirační epitel v histologickém řezu Respirační epitel v elektronovém 
mikroskopu fyziol. stav

Respirační epitel v elektron. mikroskopu
poničený virovým infektem



Akutní bakteriální rhinosinusitida (ABRS):

Predisponující faktory pro akutní bakteriální rhinosinusitidy:

•Otok sliznice nosu: předchozí/probíhající virová infekce horních cest dýchacích, 
probíhající alergická rýma, vazomotorická/ idiopatická rýma

•Mechanická obstrukce: deviace septa nosu, hypertrofie sliznice střední lastury, 
      nosní polypy, nádor, trauma, cizí těleso, granulomatóza

•Zubní infekce event. zubní výkony

•Imunodeficience:  primární/ sekundární imunodefekt, HIV

•Zhoršení pohyblivosti řasinek: kouření, cystická fibróza, Kartagenerův syndrom, 
syndrom nepohyblivých řasinek

•Iatrogenní příčiny: operace vedl. nosních dutin, nasogastrická sonda, nosní tamponáda, 
mechanická plicní ventilace



Akutní rinosinusitida - komplikace

Varovné příznaky komplikací v ARS 
vyžadující okamžité vyšetření/ hospitalizaci:
Periorbitální edém / erytém
Protruze bulbu
Dvojité vidění
Oftalmoplegie
Snížená zraková ostrost
Silná jednostranná nebo oboustranná bolest hlavy v čele
Otok v čelní oblasti
Známky meningitidy
Neurologické příznaky
Zhoršení vědomí



Dva ARS příznaky
Jeden z nich by měl být nosní obstrukce
a/nebo nezkalený sekret
+- bolest/tlak v obličeji
+- zhoršení čichu 

trvání do 10 dnů

Zkontrolujte možnost ABRS
+- 3 z následujících:
Teplota nad 38 st.
Zhoršení stavu po předchozím zlepšení
Jednostranné příznaky
Výrazná bolest
Zvýšené FW/CRP

Zkontrolujte možnost ABRS
+- 3 z následujících:
Teplota nad 38 st.
Zhoršení stavu 
(po předchozím zlepšení)
Jednostranné příznaky
Výrazná bolest
Zvýšené FW/CRP

EPOS 2020: Schéma léčby akutní rinosinusitidy (ARS)

Léčba doma/ podle vlastních znalostí
anemizační nosní kapky
ibuprofen/ paracetamol
rostlinná medicína
zinek
vitamín C
mořská voda ve sprayi/ výplachy
BEZ ANTIBIOTIK

Vhodná léčba
ibuprofen/ paracetamol
anemizační nosní kapky max. 10 dní
rostlinné léky
mořská voda ve sprayi/ výplachy
BEZ ANTIBIOTIK

Diff. dg. a adekvátní léčba
(př. odontogenní původ, 
plísňové onemocnění, 
bakteriální rezistence, 
imunodeficience)

nebo ne-sinusová diagnoza
(př. migréna …)

K praktickému lékaři

Zhoršení po 5 dnech 
nebo trvající příznaky déle než 10 dní?

více než 3 akutní ataky za poslední rok?

Ad ORL 

ATB ANO
Bez dalších vyšetření

Zlepšení po 10 dnech ATB?

-

+

-

+
-

+
+

-

-

Přítomnost ALARMUJÍCÍCH příznaků:

• Periorbitální otok/ erytém
• Protruze bulbu
• Dvojité vidění
• Oftalmoplegie
• Zhoršení vidění

• Výrazná bolest hlavy
• Otok v oblasti čela
• Známky sepse
• Známky meningitidy
• Neurologické příznaky

Okamžité vyšetření/ event.hospitalizace
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Léčba podle doporučení EPOS 2020 na podkladě evidence base medecine 
podle Cochranovy databáze:

Akutní virová rinosinusitida (common cold)
Dospělí a děti:

Antibiotika 1a-* Nedoporučena

Nosní kortikosteroidy 1a- Nedoporučeny

Antihistaminika 1a
Krátký efekt (1-2 dny) na tíži příznaků, není klinicky signifikantní efekt na nosní 
obstrukci, rinoreu nebo kýchání

Dekongestiva orální/ nazální Ia Malý pozitivní efekt na subjektivní pocit uvolnění nosní kongesce u dospělých

Paracetamol Ia
Může pomoci ke zlepšení nosní obstrukce a rinorey, ale nejeví se zlepšení celkových 
příznaků (bolest v krku, únava, kýchání  kašel)

Nesteroidní antiflogistika Ia

Ano, nesnižují významně VAS ani trvání nemoci, ale mají dobrý analgetický efekt (bolesti 
hlavy, uší, svalů a kloubů). Nemají vliv na bolesti v krku. Hraniční efekt na nevolnost, zimnici – 
různé výsledky. Signifikantní zlepšení kýchání, skóre kašle a výtoku z nosu neovlivňují. 
Nezaznamenány vedlejší účinky. 

Kombinace antihistaminika-
dekongestiva-analgetika

Ia
Kombinace je obecně výhodná u dospělých a starších dětí.  Tyto výhody je třeba zvážit 
proti riziku nepříznivých účinků. Nejsou dostupné žádné důkazy o účinnosti u malých 
dětí.

Ipratromium bromid Ia -
Solný roztok (spray) Ib Ano, zmírňuje příznaky akutního onemocnění zejména u dětí

Inhalace teplou párou Ia- Ne, nedoporučeno, žádné výhody

Probiotika Ia Jako prevence ano, chybí však dostatek studií

Vitamin C Ia Ano

Cvičení Ia
Ano v prevenci, pravidelné cvičení střední intenzity může mít vliv na prevenci 
nachlazení.

Očkování Ib- Ne, není indikace k použití vakcíny na běžné nachlazení, kromě chřipky. 

* Kategorie úrovně důkazů vyplývající z randominizovaných/ kontrolovaných studií



Léčba podle doporučení EPOS 2020 na podkladě evidence base medecine 
podle Cochranovy databáze:

Akutní virová rinosinusitida (common cold) - pokračování
Dospělí a děti:

Echinacea 1a-*
Ne, bez efektu na akutní onemocnění, nesignifikantní individuální 
pozitivní trend v profylaxi. 

Zinek Ia

Ano, zinc acetate nebo zinc gluconate v dávce >=75 mg/den 
aplikován během 24 hodin po začátku infektu významně snižuje 
dobu trvání nemoci. 
Profylaxe – nelze t.č. doporučit - nedostatečná data

Rostlinné léky (kromě Echinacey) Ib

Ano, BNO1016 (Sinupret), Cineole a Andrographis paniculata 
SHA-10 
– signifikantní vliv na symptomy nachlazení, bez významných 
vedlejších účinků. 

* Kategorie úrovně důkazů vyplývající z randominizovaných/ kontrolovaných studií



Léčba podle doporučení EPOS 2020 na podkladě evidence base medecine 
podle Cochranovy databáze:

Akutní povirová rinosinusitida 
Dospělí:

Antibiotika 1a-* Nedoporučena

Nosní kortikosteroidy 1a
Ano, redukují celkové skóre, ale efekt je malý. EPOS dop. nasadit jen pokud 
je to nezbytné. 

Systémové kortikosteroidy 1a
Nemají pozitivní efekt na délku trvání nemoci, mají malý, ale signifikantní efekt na bolest 
v obličejové části hlavy po 4-7 dnech od začátku léčby. EPOS nedoporučuje.

Dekongestiva orální/ nazální Ib Nedoporučena

Solný roztok Ib

Výplach nosu solným roztokem. Jedna malá studie nenalezla rozdíl mezi solným nosním 
sprejem a žádnou léčbou. Další velmi malá studie zjistila větší účinek proplachu nosu 
solným roztokem ve srovnání s malým objemem na hlenohnisavou sekreci a zadní rýmu. 
Na základě velmi nízké kvality důkazů o použití výplachu nosním solným roztokem nelze 
poskytnout žádnou významnou radu, i když teoreticky lze očekávat, že fyziologický roztok 
bude spíše prospěšný než škodlivý.

Homeopatie Ib

Jedna studie hodnotí účinek homeopatie, ukázala významné snížení symptomů a 
rentgenové zlepšení oproti placebu. EPOS 2020 nemůže poskytnout jasnou radu ohledně 
používání homeopatie v EU u akutní postvirové rinosinusitidy.

Rostlinné léky Ib

Ano, BNO1016 tablety (Sinupret) a kapky Pelargonium sidoides a Myrtol kapsle mají 
významný efekt na příznaky akutní povirové rinosinusitidy, bez významných nežádoucích 
účinků.

* Kategorie úrovně důkazů vyplývající z randominizovaných/ kontrolovaných studií



Léčba podle doporučení EPOS 2020 na podkladě evidence base medecine 
podle Cochranovy databáze:

Akutní povirová rinosinusitida 
Děti:

Antibiotika 1a-* Nedoporučena

Nosní kortikosteroidy 1a
Zdají se být účinné při snižování celkového skóre příznaků nemoci i vzhledem k 
neúčinným antibiotikům. Vzhledem k nízké kvalitě důkazů a vzhledem k tomu, že jde o 
onemocnění se spontánním uzdravením EPOS nedoporučuje. 

Antihistaminika 1b- EPOS nedoporučuje – nízká kvalita důkazů

Bakteriální lyzáty Ib
Jedna studie prokázala výhodu použití OM-85-BV (Bronchovaxom) ke zkrácení doby 
trvání nemoci.

* Kategorie úrovně důkazů vyplývající z randominizovaných/ kontrolovaných studií



Léčba podle doporučení EPOS 2020 na podkladě evidence base medecine 
podle Cochranovy databáze:

Akutní bakteriální rinosinusitida 
Dospělí:

Antibiotika 1a-*

Ano. Antibiotika jsou účinná u vybrané skupiny pacientů se symptomy a příznaky ABRS. 
Dop. amoxicilin / amoxicilin klavulanát. 
Účinnost beta-laktamů je evidentní, třetí den u pacientů je jasné zlepšení příznaků,  
pokračuje se ve stejné dávce celkem 10 dní. Je však nutné pečlivě vybírat pacienty s 
ABRS, aby se zabránilo zbytečnému užívání antibiotik a jejich vedlejším účinkům.  

Antihistaminika 1b- EPOS nedoporučuje – nízká kvalita důkazů

Proplachy nosu solným roztokem Ib- EPOS nedoporučuje – nízká kvalita důkazů

* Kategorie úrovně důkazů vyplývající z randominizovaných/ kontrolovaných studií

Antibiotika 1a-

Údaje o účinku antibiotik na léčbu / zlepšení příznaků ABRS u dětí jsou velmi omezené. 
Existují pouze dvě studie s omezeným počtem, které nevykazují významný rozdíl oproti 
placebu, ale ukazují výrazně vyšší procento nežádoucích účinků. K objasnění
rozdílu mezi dospělými a dětmi jsou zapotřebí další studie, které by ukázaly, že antibiotika 
v ABRS jsou účinná. 

Mukolytika 1b- Mukolytika 1b (-) Erdostein jako doplněk k antibiotiku nebyl účinnější než placebo

Akutní bakteriální rinosinusitida 
Děti:



Chronická rinosinusitida CRS s/ bez polypů – definice
Dospělí:

Chronická rhinosinusitida s/ nebo bez polypů u dospělých je definována jako:

Musí být přítomny dva nebo více příznaků, z nichž jeden by měl být

•nosní obstrukce/kongesce nosní sliznice nebo 
•výtok z nosu (přední nebo zadní rýma) :
 ± bolest/tlak v obličeji
 ± zhoršení nebo ztráta čichu
v trvání déle než 12 týdnů 

•  endoskopický nález: 
– mukopurulentní sekrece primárně ze středního nosního průduchu a/nebo
– otoku/slizniční obstrukce primárně ve středním nosním průduchu a/nebo
– nález nosních polypů
a/nebo
•  CT nález
– slizničních změn v oblasti ostiomeatálního komplexu a/nebo paranazálnich dutin



Chronická rinosinusitida CRS– definice
Děti

Chronická rhinosinusitida s/ nebo bez polypů u dětí je definována jako:

Přítomnost dvou nebo více příznaků, z nichž jeden by měl být
•nosní obstrukce/kongesce nosní sliznice nebo 
•výtok z nosu (přední nebo zatékající do nosohltanu – zadní rýma) 
 ± bolest/tlak v obličeji
 ± kašel

v trvání déle než 12 týdnů 



           Dominance endotypu     Anatomické hledisko

Nová klasifikace chronické rinosinusitidy (CRS) EPOS 2020

Příklady fenotypů

Primární
CRS

 Lokalizovaná
(jednostranná)

Difuzní
(oboustranná)

Typ 2

Non-typ 2

Alergická 
plísňová 

rinosinusitida

Izolovaná
rinosinusitida

CRS s nosními polypy/ 
eozinofilní CRS

Alergická plísňová CRS
CCAD*

* CCAD Central Compartment allergic disease – polypoidní degenerace sliznice nosu ve středním průduchu v důsledku inhalační alergie

Neeozinofilní CRS

Typ 2

Non-typ 2

subtyp nemoci, definovaný odlišným
patofyziologickým mechanismem



           Dominance endotypu     Anatomické hledisko

Nová klasifikace chronické rinosinusitidy (CRS) EPOS 2020

Příklady fenotypů

Sekundární
CRS

 Lokalizovaná
(jednostranná)

Difuzní
(oboustranná)

 Lokální
 patologie

Odontogenní
Plísňová infekce 

(Aspergillus fumigatus)

Tumor

Primární ciliární dyskineze
Cystická fibroza

Wegenerova granulomatoza
Churg-Strauss onemocnění

Selektivní 
imunodeficience

Mechanická

Zánětlivá

Imunitní

subtyp nemoci, definovaný odlišným
patofyziologickým mechanismem



Chronická rinosinusitida (CRS) – naznačené možnosti léčby:
Chirurgická (FESS …, u dětí adenoidektomie)
Medikamentozní – úzká spolupráce rinologa s alergologem-imunogolem 
(individuální přístup podle daného fenotypu)
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