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ÚLOHY A CIELE

Rinosinusitída je závažný zdravotný problém s narastajúcou incidenciou, ktorý predstavuje značnú fi nančnú záťaž 
pre spoločnosť. Vreckový sprievodca ponúka na základe analýzy evidence-based poznatkov určité odporúčania 
pre diagnostiku a liečbu rinosinusitídy. Celý dokument EP3OS 2007 (Európsky konsenzus o rinosinusitíde a nosovej 
polypóze), z ktorého vreckový sprievodca čerpá, je voľne k dispozícii na www.ep3os.org. EP3OS 2007 je súborom 
doterajších poznatkov a vedomostí o rinosinusitíde, vhodný pre špecialistov z rôznych odborov so záujmom 
o rinológiu aj pre praktických lekárov.

Hlavné úlohy a ciele projektu sú: 
• zdokonaliť znalosti o rinosinusitíde 
• poskytovať prehľad evidence-based poznatkov o diagnostických metódach
• poskytovať prehľad evidence-based poznatkov o terapeutických možnostiach
• navrhovať postupnosť pri liečbe choroby
• navrhovať smernice pre defi nície a výsledné kritéria pri výskume rôznych zadaní

KATEGÓRIA DÔKAZOV – SILA DÔKAZOV

Ia dôkaz vyplývajúci z meta-analýzy randomizovaných kontrolovaných štúdií
Ib  dôkaz z aspoň jednej randomizovanej kontrolovanej štúdie 
IIa  dôkaz z aspoň jednej kontrolovanej štúdie bez randomizácie
IIb  dôkaz z aspoň jednej experimentálnej štúdie
III   dôkaz z neexperimentálnej popisnej štúdie, ako sú porovnávacie štúdie, korelačné štúdie, 

či štúdie typu prípad – kontrola (zahrňujú tzv. retrospektívne štúdie)
IV   dôkaz založený na správach expertných komisií, alebo názoroch a klinických skúsenostiach rešpektovaných 

autorít, alebo na oboch

STUPEŇ ODPORÚČANIA 
A priamo založené na dôkaze kategórie I
B  priamo založené na dôkaze kategórie II alebo na odporúčaniach vyvodených z dôkazov kategórie I 
C  priamo založené na dôkaze kategórie III alebo odporúčaniach vyvodených z dôkazov kategórie I alebo II
D  priamo založené na dôkazoch kategórie IV alebo odporúčaniach vyvodených z dôkazov kategórie I, II alebo III
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DEFINÍCIA RINOSINUSITÍDY (RS) A NOSOVEJ POLYPÓZY (NP)

Klinická defi nícia
Rinosinusitída (vrátane nosovej polypózy) je defi novaná ako:
 •  zápal nosa a prínosových dutín (PND) charakterizovaný dvomi alebo viacerými príznakmi, z ktorých aspoň 

jeden musí byť nepriechodnosť nosa/obštrukcia/kongescia alebo výtok z nosa/retronazálne zatekanie:
 ± tvárová bolesť/tlak nad dutinami
 ± zhoršenie či strata čuchu

a tiež:
 • endoskopický nález:
  nosových polypov
  hlienohnisavej sekrécie primárne zo stredného nosového priechodu 
  a/alebo edém/slizničná obštrukcia primárne v strednom priechode

a/alebo:
 • CT nález: 
  slizničných zmien v ostiomeatálnej jednotke a/alebo prínosových dutinách

Závažnosť rinosinusitídy
Môže byť defi novaná ako ĽAHKÁ, STREDNE ŤAŽKÁ A ŤAŽKÁ na základe vizuálnej analógovej škály 
(VAS; z angl. visual analogue scale) s použitím stupnice (0 – 10) 
 • ĽAHKÁ = VAS 0 – 3 
 • STREDNE ŤAŽKÁ = VAS > 3 – 7 
 • ŤAŽKÁ = VAS > 7 – 10

Na určenie závažnosti ochorenia sa od pacienta požaduje, aby odpovedal na nasledujúcu otázku určením miesta 
na stupnici VAS:

AKÉ ZÁVAŽNÉ SÚ PRÍZNAKY VAŠEJ RINOSINUSITÍDY?

 vôbec neobťažujúce 10cm najhoršie možné

VAS > 5 postihuje kvalitu života pacienta (QoL – z angl. quality of life) 

Trvanie rinosinusitídy
Akútna  Chronická
< 12 týždňov   >12 týždňov 
úplné vymiznutie príznakov  bez úplného vymiznutia príznakov
     • alebo ako exacerbujúce
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ALGORITMUS PRE POSTUP U DOSPELÝCH S AKÚTNOU RINOSINUSITÍDOU 
PRE PRAKTICKÝCH LEKÁROV A ŠPECIALISTOV OKREM ORL

Diagnostika
Na základe symptomatológie.
Bez potreby zobrazovacej metódy ( RTG PND nie je odporúčaný)

Príznaky rinosinusitídy trvajúce menej ako 12 týždňov 
 Náhly začiatok dvoch či viacerých príznakov, z ktorých aspoň jeden musí byť nepriechodnosť nosa /obštrukcia/ 
kongescia alebo výtok z nosa/retronazálne zatekanie:
  ± tvárová bolesť/tlak nad dutinami 
  ± zhoršenie či strata čuchu

 s bezpríznakovými intervalmi, ak sa jedná o recidivujúci problém

  a s otázkou na príznaky, ktoré svedčia skôr pre alergickú rinosinusitídu, napr. kýchanie, vodnatý výtok z nosa, 
svrbenie nosa, slzenie a pálenie očí a iné.

Akútna vírusová rinosinusitída / nádcha je defi novaná ako – 
 trvanie príznakov menej ako 10 dní

Akútna nevírusová rinosinusitída je defi novaná ako – 
 zhoršenie príznakov po 5 dňoch alebo pretrvávajúca symptomatológia >10 dní a < 12 týždňov

Schéma 1. Algoritmus pre praktického lekára u dospelých s akútnou rinosinusitídou

Náhly začiatok dvoch alebo viacerých príznakov, z ktorých aspoň jeden musí byť ne-
priechodnosť nosa /obštrukcia/kongescia alebo výtok z nosa/retronazálne zatekanie
± bolesť v oblasti tváre/tlak nad dutinami
± zhoršenie alebo strata čuchu
vyšetrenie: predná rinoskopia
 RTG/CT nie je indikované

vírusová nádcha

trvanie príznakov do 5 dní 
alebo následne ich 

rýchly ústup

symptomatická 
liečba

bez zlepšenia
po 14 dňoch liečby

zvážiť odoslanie
na odborné vyšetrenie

pokračovať
v liečbe 7 – 14 dní

priaznivý efekt liečby
do 48 hodín

intranazálne 
kortikosteroidy

mierny stupeň 
príznakov

odoslať na 
odborné vyšetrenie

bez efektu 
počas 48 hodín

ATB
a intranazálne kortikosteroidy

závažný * stupeň
príznakov

neustupujúce príznaky alebo
ich zhoršenie po 5 dňoch

V týchto prípadoch vždy neodkladne 
odoslať na odborné vyšetrenie 
k otorinolaryngológovi alebo na hospi-
talizáciu:
-  periorbitálny opuch
-  dislokácia očných bulbov
-  diplopia
-  oft almoplégia
-  znížená zraková ostrosť
-  závažná jednostranná alebo 
 obojstranná bolesť v oblasti čela
-  opuch v oblasti čela
-  príznaky meningitídy alebo iná ložis-
 ková neurologická symptomatológia

*horúčka viac ako 38°C, silné bolesti
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ALGORITMUS PRE POSTUP U DOSPELÝCH 
S AKÚTNOU RINOSINUSITÍDOU PRE OTORINOLARYNGOLÓGOV

Diagnostika
Príznaky rinosinusitídy
 Náhly začiatok dvoch či viacerých príznakov, z ktorých aspoň jeden musí byť nepriechodnosť nosa/obštrukcia/
kongescia alebo výtok z nosa/retronazálne zatekanie:
  ± tvárová bolesť/tlak nad dutinami 
  ± zhoršenie či strata čuchu 
s bezpríznakovým intervalom, ak sa jedná o recidivujúci problém 
a s otázkou na príznaky, ktoré svedčia skôr pre alergickú rinosinusitídu, napr. kýchanie, vodnatý výtok z nosa, 
svrbenie nosa, slzenie a pálenie očí a iné. 

Vyšetrenia
 • vyšetrenie nosovej dutiny (presiaknutie, prekrvenie sliznice, hnisavý výtok) 
 • vyšetrenie ústnej dutiny a hltana: zatekanie hlienov z nosohltana 
 • vylúčenie zubnej infekcie (dentogénna etiológia rinosinusitídy) 
ORL vyšetrenie vrátane rinoendoskopie

Zobrazovacie metódy
 ( RTG PND nie je odporúčané) 
 CT PND nie je štandartne odporúčané. Je indikované, len pokiaľ sa vyskytne: 
  • veľmi závažný priebeh 
  • pacient s oslabeným imunitným systémom 
  • príznaky komplikácie

Schéma 2. Algoritmus pre ORL lekárov u dospelých s akútnou rinosinusitídou

* Odporúča sa cielený odber exudátu na kultiváciu zo stredného nosového priechodu po dekongescii. Výsledok kultivačného vyšetrenia treba korelovať 
s klinickým stavom a zápalovými markermi. Staphylococcus aureus MRSA negatívny môže byť súčasťou saprofytárnej fl óry a nevyžaduje si ATB liečbu.

mierna symptomatológia 
bez zlepšenia

po 14 dňoch liečby

závažné príznaky bez zlepšenia 
po 48 hodinovej liečbe komplikácie

zvážiť aj inú diagnózu, 
urob rinoendoskopiu, zvážiť:
- zobrazovacie metódy
- mikrobiologické vyšetrenie/kultivácia*
liečba:
- ATB p.o.
- podľa etiológie aj ďalšia liečba

zvážiť hospitalizáciu, rinoendoskopiu,
kultivačné vyšetrenie*, zobrazovaciu 
metódu/CT
liečba:
- zvážiť ATB i.v.
- zvážiť kortikoidy p.o.
- zvážiť chirurgickú liečbu

hospitalizácia
rinoendoskopia
mikrobiológia/kultivácia*
zobrazovacia metóda/CT
ATB i.v.
a/alebo aj chirurgická liečba

odoslanie pacienta praktickým lekárom



Akútna rinosinusitída u dospelých

6

EVIDENCE-BASED ALGORITMUS PRE LIEČBU DOSPELÝCH 
S AKÚTNOU RINOSINUSITÍDOU

Tabuľka 1. Liečba a odporúčania pre dospelých s akútnou rinosinusitídou

Liečba Sila dôkazu Stupeň odporúčania  Platnosť a použitie

       Áno, ak sa po 5 dňoch nelepší, 
     alebo sa zhoršuje, alebo pri  
ATB p.o. Ia A závažných prípadoch  

lokálne    
kortikosteroidy Ib A áno 

 
kombinácia-lokálne 
kortikosteroidy 
a ATB p.o. Ib  A  áno

 
      áno v závažných prípadoch 
kortikosteroidy p.o. Ib A (pomáhajú k zmierneniu bolestí)

 
antihistaminiká p.o.  Ib B áno, len pri alergii

nosové 
laváže/sprejovanie 
soľnými roztokmi Ib (-) D nie

dekongestíva  Ib (-) D áno ako symptomatická liečba

mukolytiká  žiadna nie nie 

fytoterapeutiká Ib D nie

Ib (-); štúdia nepotvrdila účinnosť liečby
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ALGORITMUS PRE POSTUP U DOSPELÝCH S CHRONICKOU RINOSINUSITÍDOU (CRS) 
BEZ ALEBO S NOSOVOU POLYPÓZOU (NP) 
PRE PRAKTICKÝCH LEKÁROV A ŠPECIALISTOV OKREM ORL

Diagnostika
Príznaky rinosinusitídy trvajúce dlhšie ako 12 týždňov
 Súčasný výskyt dvoch či viacerých príznakov, z ktorých aspoň jeden musí byť nepriechodnosť nosa/obturácia/
 kongescia alebo výtok z nosa/retronazálne zatekanie
  ± tvárová bolesť/tlak nad dutinami 
  ± zhoršenie či strata čuchu 
a s otázkou na príznaky ktoré spadajú skôr pod alergickú rinosinusitídu, napr. kýchanie, vodnatý výtok z nosa, 
svrbenie nosa, slzenie a pálenie očí a iné. Pokiaľ je pozitívna odpoveď, doplniť alergologické vyšetrenie/testy.

RTG PND alebo CT PND nie sú primárne indikované.

Schéma 3. Algoritmus pre praktického lekára a špecialistov okrem ORL u dospelých pacientov 
   s CRS s alebo bez NP

rinoendoskopia 
k dispozícii

dva alebo viac príznakov, z ktorých aspoň jeden musí byť 
nepriechodnosť nosa /obštrukcia/kongescia alebo výtok 
z nosa/retronazálne zatekanie
± bolesť v oblasti tváre/tlak nad dutinami
± zhoršenie alebo strata čuchu
vyšetrenie: predná rinoskopia
 RTG/CT nie je indikované

nosové polypy bez polypov

pokračovať v liečbe 
chronickej rinosinusi-

tídy zahájenej 
otorinolaryngológom

pokračovať v liečbe
nosovej polypózy

zahájenej ORL 
otorinolaryngológom

odoslať k otorinolaryngológovi, 
ak sa uvažuje o operácii

vyhodnotenie po 4 týždňoch

intranazálne kortikosteroidy, 
nosové sprchy, 

+ antihistaminiká u alergikov

vyšetrenia: predná rinoskopia, RTG 
ani CT nie sú primárne indikované

rinoendoskopia
nie je k dispozícii

urgentná diagnostika 
a liečebná intervencia

zlepšenie

pokračovať v zahájenej 
liečbe

odoslať 
k otorinolaryngológovi

bez zlepšenia

zvážiť inú diagnózu alebo 
komplikáciu rinosinusitídy:
- jednostranné príznaky
- krvácanie
- tvorba príškvarov
- kakosmia

orbitálne komplikácie:
- periorbitálny opuch
- dislokácia očných bulbov
- diplopia
- oft almoplégia
- znížená zraková ostrosť
-  závažné bolesti v čelovej 

oblasti
- opuch v oblasti čela
- príznaky meningitídy alebo 
iná ložisková neurologická 
symptomatológia systémové 
príznaky
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ALGORITMUS PRE POSTUP U DOSPELÝCH
S CHRONICKOU RS BEZ NOSOVEJ POLYPÓZY PRE OTORINOLARYNGOLÓGOV

Diagnostika
Príznaky rinosinusitídy trvajúce dlhšie ako 12 týždňov
 Súčasný výskyt dvoch či viacerých príznakov, z ktorých aspoň jeden musí byť nepriechodnosť nosa/obturácia/
 kongescia alebo výtok z nosa/retronazálne zatekanie
  ± tvárová bolesť/tlak nad dutinami 
  ± zhoršenie či strata čuchu

Vyšetrenie
Endoskopické vyšetrenie nosovej dutiny – bez nálezu nosových polypov v oblasti stredného nosového prieduchu. 
Ak je nevyhnutné, použiť pred vyšetrením dekongestívne látky.

Táto defi nícia akceptuje, že existuje spektrum patológie v rámci CRS, ktoré zahŕňa polypoidné zmeny (nie evidentné 
polypy) v dutinách a/alebo v strednom nosovom priechode, ale vyraďuje z tejto skupiny pacientov s polypmi 
v nosovej dutine, aby sa obe skupiny neprekrývali. 
 • kontrola diagnostického záveru a liečby stanovenej praktickým lekárom 
 •  vyhodnotenie alergologického dotazníka, v prípade podozrenia na alergickú etiológiu, odporučiť alergologické 

testy na inhalačné alergény, ak ešte neboli vykonané (v SR odoslať na alergologickú ambulanciu)
Pozn. V niektorých krajinách neexistuje alergológia ako samostatný odbor, ale je súčasťou jednotlivých špecializovaných odborov vrátane 
otorinolaryngológie. ORL lekári potom v týchto krajinách sami vykonávajú napr. testovanie jedincov na hypersenzitivitu proti inhalačným 
alergénom /intrakutánne a prick testy, špecifi cké IgE, nosové provokačné testy s použitím rinomanometrie a iné.

Liečba zodpovedajúca závažnosti ochorenia
Rozhodnúť sa podľa závažnosti príznakov na VAS (vizuálna analógová škála).

Schéma 4. Algoritmus pre otorinolaryngológov u dospelých pacientov s CRS bez NP

dva alebo viac príznakov, z ktorých aspoň jeden musí byť nepriechodnosť nosa 
alebo mukopurulentný výtok z nosa
± bolesť v oblasti tváre/tlak nad dutinami/bolesť hlavy
± zhoršenie alebo strata čuchu
ORL vyšetrenie vrátane rinoendoskopie/zvážiť CT
alergologické vyšetrenie/zvážiť diagnostiku a liečbu komorbidít, napr. astma

ľahká CRS, VAS 0 - 3

zvážiť inú diagnózu alebo 
komplikáciu rinosinusitídy:
- jednostranné príznaky
- krvácanie
- tvorba príškvarov
- kakosmia

 Orbitálne komplikácie:
- periorbitálny opuch
- dislokácia očných bulbov
- diplopia
- oft almoplégia

- znížená zraková ostrosť
-  závažné bolesti alebo opu-

chy v oblasti čela
-  príznaky meningitídy alebo 

iná ložisková neurologická 
symptomatológia

intranazálne 
kortikosteroidy,
nosové sprchy

dispenzarizácia, nosové sprchy,
intranazálne kortikosteroidy,

+- dlhodobo makrolidy

neúspech liečby 
alebo zhoršenie 
po 3 mesiacoch

zlepšenie

intranazálne 
kortikosteroidy,
nosové sprchy, 

kultivácia, dlhodobo 
makrolidy

Stredne ťažká/ťažká CRS, 
VAS > 3 - 10

zhoršenie po 
3 mesiacoch urgentná diagnostika

a liečebná intervencia

CT vyšetrenie

chirurgická liečba
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Tabuľka 2. Liečba a odporúčania pre dospelých s CRS bez nosovej polypózy* 

Liečba Sila dôkazu Stupeň odporúčania  Platnosť a použitie

ATB p.o. krátkodobo 
< 2 týždne Ib(-) C nie  

ATB p.o. dlhodobo   
> 12 týždňov Ib A áno 

 
ATB – lokálne III D  nie

 
kortikosteroidy 
- lokálne Ib A áno

 
kortikosteroidy 
- systémovo nie sú dáta D nie

nosové laváže/
sprejovanie
soľnými roztokmi Ib A áno

dekongestíva 
systémové/lokálne  nie sú dáta D nie

mukolytiká  III C nie

antimykotiká 
- systémové Ib(-) D nie

antimykotiká 
- lokálne Ib(-) D nie 

antihistaminiká p.o. 
u alergikov nie sú dáta D nie

 
inhibítory 
protónovej pumpy nie sú dáta D  nie

 
bakteriálne lyzáty Ib A nie  

imunomodulačné 
prípravky Ib(-) D nie 

fytoterapeutiká Ib(-) D  nie

anti-leukotriény III C  nie

*v niektorých z týchto štúdií boli zaradení aj pacienti s CRS

EVIDENCE-BASED ALGORITMUS PRE LIEČBU DOSPELÝCH 
S CHRONICKOU RS BEZ NOSOVEJ POLYPÓZY
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ALGORITMUS PRE POSTUP U DOSPELÝCH 
S CHRONICKOU RS S NOSOVOU POLYPÓZOU PRE OTORINOLARYNGOLÓGOV

Diagnostika
Príznaky rinosinusitídy trvajúce dlhšie ako 12 týždňov
 Príznaky rinosinusitídy trvajúce dlhšie ako 12 týždňov 
 Súčastný výskyt dvoch či viacerých príznakov, z ktorých aspoň jeden musí byť nepriechodnosť nosa/obturácia
 /kongescia alebo výtok z nosa/retronazálne zatekanie 
  ± tvárová bolesť/tlak nad dutinami 
  ± zhoršenie či strata čuchu

Vyšetrenie 
Endoskopické vyšetrenie nosovej dutiny – nosové polypy obojstranne, endoskopicky viditeľné v oblasti stredného 
nosového priechodu. Ak je nevyhnutné, použiť pred vyšetrením dekongestívne látky. 
 • kontrola diagnostického záveru a liečby stanovenej praktickým lekárom 
 •  vyhodnotenie alergologického dotazníka, v prípade podozrenia na alergickú etiológiu, odporučiť alergologické 

testy na inhalačné alergény ak ešte neboli vykonané (v SR odoslať na alergologickú ambulanciu)

Závažnosť príznakov 
Mierne / stredne ťažké / ťažké (podľa vizuálnej analógovej škály – VAS).

Schéma 5. Algoritmus pre otorinolaryngológov u dospelých pacientov s CRS s NP

dva alebo viac príznakov, z ktorých aspoň jeden musí byť 
nepriechodnosť nosa alebo mukopurulentný výtok z nosa
± bolesť v oblasti tváre/tlak nad dutinami/bolesť hlavy
± zhoršenie alebo strata čuchu
ORL vyšetrenie vrátane rinoendoskopie/zvážiť CT
zvážiť diagnostiku a liečbu komorbidít, napr. astma, ASA sy.

zvážiť inú diagnózu 
alebo komplikáciu 
rinosinusitídy:
- jednostranné príznaky
- krvácanie
- tvorba príškvarov
- kakosmia
Orbitálne komplikácie:
- periorbitálny opuch
-  dislokácia očných bulbov
- diplopia
- oft almoplégia
- znížená zraková ostrosť
Závažné bolesti alebo 
opuchy v oblasti čela
- príznaky meningitídy 
alebo iná ložisková neuro-
logická symptomatológia

ľahká CRS, VAS 0 – 3

intranazálne 
kortikosteroidy (sprej)

zlepšenie

pokračovať z aplikácii
intranazálnych 

kortikosteroidov

zhodnotiť stav každých 
6 mesiacov

stredne ťažká CRS,
VAS > 3 – 7

intranazálne 
kortikosteroidy (kvapky)

bez zlepšenia

dispenzarizácia, nosové laváže/sprchy, 
lokálne ± p.o. kortikoidy, 

± dlhodobo makrolidy

Kortikosteroidy p.o. 
(krátke pulzy,tzv 
boost), lokálne 

kortikoidy, nosové 
sprchy, kultivácia 

+-dlhodobo 
makrolidy

zhodnotiť liečbu 
po 1 mesiaci

ťažká CRS,
VAS > 7–10

urgentná diagnostika
a liečebná intervencia

bez zlepšenia

CT vyšetrenie

chirurgická liečba

zhodnotiť liečbu po 3 mesiacoch

zlepšenie
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Tabuľka 3. Liečba a odporúčania pre dospelých s CRS s nosovou polypózou*

Liečba Sila dôkazu Stupeň odporúčania  Platnosť a použitie

ATB p.o. krátkodobo 
< 2 týždne nie sú dáta D nie  

 
     áno,  

ATB p.o. dlhodobo   pri neskorej 
> 12 týždňov nie sú dáta D recidíve

 
ATB – lokálne nie sú dáta D  nie

 
kortikosteroidy 
- lokálne Ib A áno

 
kortikosteroidy 
- systémovo Ib A áno

nosové laváže/
sprejovanie Ib , nie sú dáta  áno,
soľnými roztokmi v monoterapii A symptomatická úľava 

dekongestíva  Ib , nie sú dáta
systémové/lokálne  v monoterapii D nie

mukolytiká  nie sú dáta D nie 

antimykotiká 
- systémové Ib(-) D nie

antimykotiká 
- lokálne Ib(-) A nie  

antihistaminiká p.o. 
u alergikov Ib(-) A áno, u alergikov

 
inhibítory 
protónovej pumpy II C nie

 
kapsaicín II B nie  

imunomodulačné 
prípravky nie sú dáta D nie 

 
fytoterapeutiká nie sú dáta D  nie

anti-leukotriény III C  nie

*v niektorých z týchto štúdií boli zaradení aj pacienti s CRS bez  nosovej polypózy
Ib(-) štúdia nepotvrdila účinnosť liečby

EVIDENCE-BASED ALGORITMUS PRE LIEČBU DOSPELÝCH
S CHRONICKOU RS S NOSOVOU POLYPÓZOU
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EVIDENCE-BASED 
CHIRURGICKÁ LIEČBA RINOSINUSITÍDY

Je ťažké stanoviť všeobecne platné závery týkajúce sa chirurgie nosa a prínosových dutín (PND), pretože chirurgická
liečba je indikovaná tam, kde zlyháva konzervatívna liečba. Existujú špecifi cké problémy najmä pri vykonávaní 
prospektívnych randomizovaných štúdií (s najvyššou mierou priekaznosti), pretože rozsah chirurgického výkonu 
nie je možné vždy presne dopredu naplánovať alebo štandardizovať, zvlášť pokiaľ sa jedná o multicentrické štúdie 
a problémom je tiež zaslepenie liečby. Randomizácia (náhodný výber pacientov/ metódy a pod.) môže často 
predstavovať aj etický problém, pokiaľ nie sú nastavené úzke vstupné kritéria štúdie. Problém je teda získať pomerne 
homogénnu skupinu pacientov s porovnateľným terapeutickým zásahom pre objektívne zhodnotenie výsledkov 
endonazálnej chirurgie. Napriek tomu je možné vyvodiť nasledujúce:

1. Pri akútnej rinosinusitíde je chirurgická liečba rezervovaná pre najzávažnejšie prípady a ich komplikácie.

2.  Výsledky viac ako 100 publikovaných prác (kat. IV – retrospektívne štúdie, kazuistiky) zhodne svedčia pre to, 
že pacienti s CRS s alebo bez NP profi tujú z chirurgickej liečby. 

3.  Závažné komplikácie (poranenie očnice, rinobázy, krvácanie z veľkých ciev) majú incidenciu pod 1% a incidencia 
revíznych výkonov je asi10% v priebehu 3 rokov po primooperácii.

4.  U väčšiny pacientov s CRS je konzervatívna liečba rovnako účinná ako chirurgická liečba, preto by mala byť 
chirurgická liečba vyhradená pre pacientov, ktorí nedostatočne odpovedajú na konzervatívnu liečbu (odporúčanie 
založené na kategórii dôkazu Ib).

5.  Funkčná endoskopická endonazálna chirurgia je nadradená tradičným minimálnym postupom, 
ako je polypektómia, a punkcia s výplachom čeľustnej dutiny (štúdie kategórie Ib). Nadradenosť infraturbinálnej 
antrostómie a konvenčnej (nie endoskopickej) sfenoetmoidektómie nie je potvrdená.

6.  U pacientov s CRS, ktorí sú prvýkrát operovaní, nemá rozsiahly chirurgický výkon väčší prínos pre pacienta ako 
limitovaný výkon menšieho rozsahu (štúdie kategórie Ib). Napriek absencii plne priekazných štúdií je všeobecne 
akceptované prispôsobiť rozsah výkonu rozsahu ochorenia s tým, že u pacientov prvý krát operovaných by sa mal 
zachovať chirurgický konzervatizmus (limitované výkony). 

Pozn: Cieľom endoskopickej chirurgie pri CRS je obnovenie ventilácie a drenáže prínosových dutín cez ich prirodzené ústia a umožniť 
tak liečbu zápalu a obnovenie fyziologických podmienok v PND. Zlepší sa tiež distribúcia liekov aplikovaných lokálne (lokálnych 
kortikosteroidov) v nosovej dutine a PND. Platí to najmä u pacientov s NP, u ktorých bez chirurgickej liečby polypy výrazne blokujú 
distribúciu lokálnych medikamentov v nosovej dutine.

7.  Revízny endonazálny chirurgický výkon je indikovaný len vtedy, ak zlyhá alebo je nedostatočne efektívna 
konzervatívna medikamentózna liečba po primárnom výkone . Všeobecne je pozorované symptomatické zlepšenie 
po revíznej chirurgickej liečbe u pacientov s CRS s NP aj bez nej, aj keď tento efekt nie je tak výrazný ako 
po primárnych výkonoch. Riziko iatrogenných komplikácií a recidívy ochorenia je vyššie ako po primárnych 
chirurgických výkonoch
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RINOSINUSITÍDA U DETÍ
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ALGORITMUS PRE POSTUP U DETÍ S AKÚTNOU RINOSINUSITÍDOU

Diagnostika
Príznaky rinosinusitídy trvajúce menej ako 12 týždňov:
 Náhly začiatok dvoch či viacerých príznakov, z ktorých aspoň jeden musí byť nepriechodnosť nosa /obturácia/
 kongescia alebo výtok z nosa/retronazálne zatekanie
  ± tvárová bolesť/tlak nad dutinami 
  ± zhoršenie či strata čuchu

Vyšetrenia (ak je možné vykonať) 
 • vyšetrenie nosovej dutiny (presiaknutie, prekrvenie sliznice, hnisavý výtok) 
 • vyšetrenie ústnej dutiny a hltana: zatekanie hlienov z nosohltana (vylúčiť adenoidné vegetácie) 
 • vylúčiť zubnú infekciu (dentogénna etiológia rinosinusitídy) 
 ORL vyšetrenie vrátane rinoendoskopie

Zobrazovacie metódy 
 (RTG PND nie je odporúčané) 
 CT PND nie je štandardne odporúčané. Je indikované, len pokiaľ sa vyskytne: 
  • veľmi vážny priebeh 
  • pacient s oslabeným imunitným systémom 
  • príznaky komplikácie

Schéma 6. Algoritmus u detí s akútnou rinosinusitídou

V týchto prípadoch vždy neodkladne 
odoslať na odborné vyšetrenie 
k otorinolaryngológovi 
alebo na hospitalizáciu:
- periorbitálny opuch
- dislokácia očných bulbov
- diplopia
- oft almoplégia
- znížená zraková ostrosť
-  závažná jednostranná alebo 

obojstranná bolesť v oblasti čela
- opuch v oblasti čela
-  príznaky meningitídy alebo iná 

ložisková neurol. symptomatológia

príznaky sa nezlepšujú po 
5 dňoch alebo sa zhoršujú

Náhly začiatok dvoch alebo viacerých príznakov, z ktorých aspoň jeden musí 
byť nepriechodnosť nosa /obturácia/kongescia alebo výtok z nosa/retronazál-
ne zatekanie 
± bolesť v oblasti tváre/tlak nad dutinami
± zhoršenie alebo strata čuchu
vyšetrenie: predná rinoskopia
 RTG/CT nie je indikované

trvanie príznakov do 5 dní 
alebonásledne ich 

rýchly ústup

vírusová nádcha

symptomatická liečba

nie

symptomatická liečba

stredne ťažké 
príznaky

astma alebo 
chronická bronchitída

áno

zvážiť liečbu 
amoxicilínom

ťažké príznaky*

netoxický priebeh

ATB p.o.

bez efektu počas 
48 hodín

hospitalizácia

toxický, veľmi
závažný stav

HOSPITALIZÁCIA
rinoendoskopia, 
mikrobiolog. vyš. 

a kultivácia**, zobraz. 
vyšetrenia (CT), 
ATB i.v. a/alebo 

chirurgická liečba
hospitalizácia, ATB 

i.v.,

* horúčka viac ako 38°C, silné bolesti
** Odporúča sa cielený odber exudátu na kultiváciu zo stredného nosového priechodu po dekongescii. Výsledok kultivačného vyšetrenia treba korelovať 
s klinickým stavom a zápalovými markermi. Staphylococcus aureus MRSA negatívny môže byť súčasťou saprofytárnej fl óry a nevyžaduje si ATB liečbu.
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EVIDENCE-BASED ALGORITMUS PRE LIEČBU DETÍ 
S AKÚTNOU RINOSINUSITÍDOU

Nasledujúci algoritmus by mal pomôcť pediatrom a špecialistom z rôznych odborov orientovať sa v liečbe 
rinosinusitíd u detí. Tieto odporúčania vychádzajú z dostupných dôkazov, ale konečná liečebná stratégia by mala 
zohľadňovať individuálnu variabilitu jednotlivých prípadov.

Tabuľka 1. Liečba a odporúčania pre deti s akútnou rinosinusitídou

Liečba Sila dôkazu Stupeň odporúčania  Platnosť a použitie

       Áno, ak sa po 5 dňoch nelepší, 
     alebo sa zhoršuje, alebo pri  
ATB p.o. Ia A závažných prípadoch  

lokálne    
kortikosteroidy IV D áno 

 
kombinácia lokálneho
kortikosteroidu
s ATB p.o. Ib  A  áno

 
lokálne dekongestíva III(-) C nie

 
nosové 
laváže/sprejovanie 
(soľné roztoky) IV D áno

III(-) štúdia nepotvrdila účinnosť liečby
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ALGORITMUS PRE POSTUP U DETÍ S CHRONICKOU RINOSINUSITÍDOU

Diagnostika
Príznaky rinosinusitídy trvajúce viac ako 12 týždňov
   Pretrvávanie dvoch či viacerých príznakov, z ktorých aspoň jeden musí byť nepriechodnosť nosa /obturácia/

kongescia alebo výtok z nosa/retronazálne zatekanie 
  ± tvárová bolesť/ tlak nad dutinami 
  ± zhoršenie či strata čuchu

Dodatočné informácie, významné anamnestické dáta 
 • pri podozrení na alergiu doplniť alergologické vyšetrenie 
 •  iné predisponujúce faktory; hlavne imunodefi ciencia (skrytá, získaná), cystická fi bróza (CF), 

gastroezofageálny refl ux a iné

Vyšetrenia (ak je možné vykonať) 
 • vyšetrenie nosovej dutiny (prekrvenie sliznice, hnisavý výtok) 
 • vyšetrenie ústnej dutiny a hltana: zatekanie hlienov z nosohltana/adenoidné vegetácie* 
 • vylúčiť zubnú infekciu (dentogénna etiológia rinosinusitídy) 
 ORL vyšetrenie vrátane rinoendoskopie.

Zobrazovacie metódy
 ( RTG PND nie je odporúčané) 
 CT PND nie je štandardne odporúčané. Je indikované, len pokiaľ sa vyskytne: 
  • veľmi vážny priebeh 
  • pacient s oslabeným imunitným systémom
  • príznaky komplikácií 
 
Liečba má byť podľa stupňa závažnosti príznakov

* v prípade pozitívneho nálezu zvážiťendoskopickú adenoidektómiu.
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EVIDENCE-BASED ALGORITMUS PRE LIEČBU DETÍ 
S CHRONICKOU RINOSINUSITÍDOU

Schéma 7. Algoritmus u detí s chronickou rinosinusitídou

zvážiť inú diagnózu 
alebo komplikáciu 
rinosinusitídy:
jednostranné príznaky
krvácanie
tvorba príškvarov
kakosmia

orbitálne komplikácie:
periorbitálny opuch
dislokácia očných bulbov
diplopia
oft almoplégia
znížená zraková ostrosť

závažné bolesti alebo 
opuch v oblasti čela
príznaky meningitídy 
alebo iná ložisková 
neurologická 
symptomatológia

systémové príznaky

nezávažná CRS

urgentná diagnostika 
a liečebná intervencia

bez nutnosti liečby dokázaná alergia

intranazálne kortikosteroidy,
nosové sprchy

± antihistaminiká

zhodnotiť stav 
po 4 týždňoch

zlepšenie

pokračovať v zahájenej liečbe 
so snahou o redukciu 

na minimálnu účinnú dávku

bez zlepšenia

zobrazovacie vyšetrenie (CT) 
a zvážiť chirurgický výkon / 
preferenčne endoskopický

bez zlepšenia 

ATB p.o.
2-6 týždňov

nie je známa 
systémová choroba

imunodefi ciencia, CF,
systémová choroba

liečba systémovej 
choroby

časté exacerbácie

dva alebo viac príznakov, z ktorých aspoň jeden musí byť
nepriechodnosť nosa /obštrukcia/kongescia alebo výtok
z nosa/retronazálne zatekanie
± bolesť v oblasti tváre/tlak nad dutinami
± zhoršenie alebo strata čuchu
vyšetrenie: predná rinoskopia
 RTG/CT nie je indikované

Tabuľka 5. Liečba a odporúčania pre deti s chronickou rinosinusitídou

Liečba Sila dôkazu Stupeň odporúčania  Platnosť a použitie

       Áno, ale efekt
 ATB p.o. Ia A nie je výrazný  

lokálne    
kortikosteroidy  IV D áno 

nosové 
laváže/sprejovanie 
(soľné roztoky) III C áno

Liečba 
gastroezofageálneho 
refl uxu  III C áno
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