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Souhrn
Vzhledem k narůstajícímu počtu prováděných výtěrů z horního dýchacího traktu lze očekávat i

zvýšenou incidenci traumatické rinolikvorey.
1. Jednostrannou čirou sekreci z nosní dutiny je potřeba podezírat z rinolikvorey.
Diagnostika se opírá o laboratorní průkaz likvorey (stanovení beta-trace proteinu a beta2-
transferinu) a lokalizaci defektu (CT, MRI vyšetření).
Konzervativní postupy spočívající zejména v režimových opatřeních, které lze aplikovat po 
dobu 7-14 dní.
Doporučujeme nasazení antibiotické profylaxe, přestože v současnosti není jednoznačně 
průkazná účinnost k prevenci ascendentní meningitidy, rozhodnutí je tak individuální.
U pacientů neléčených chirurgicky je doporučeno očkovat proti pneumokokovi.
Metodou volby k uzávěru defektu je endoskopický endonazální přístup.

Úvod
Rinolikvorea je vzácná, ale nebezpečná komplikace, při které vzniká komunikace mezi 

subarachnoidálním prostorem a nosní dutinou. Etiologie je posttraumatická (včetně iatrogenní), při 
tumorech či spontánní (Cassano 2009).

Od března 2020 při globální pandemii onemocnění COVID-19 je celosvětově v rámci 
diagnostiky prováděno mnoho stěrů z horního dýchacího traktu ke zjištění přítomnosti viru SARS-CoV-
2. V rámci kazuistiky byl popsán rozvoj rinolikvorey následující po stěru z nosní dutiny. Vzhledem 
k narůstajícími počtu testovaných osob je potřeba na tuto vážnou komplikaci myslet v rámci 
diferenciální diagnostiky jednostranné nosní sekrece (Sullivan 2020).

Projevy onemocnění
Posttraumatická rinolikvorea se projevuje jako jednostranný čirý výtok z nosní dutiny. 

Intenzita sekrece je zpravidla závislá na poloze hlavy a zvyšuje se při zvýšení nitrobřišního tlaku. 
Vyskytuje se zpravidla po identifikovatelném traumatu, např. po poranění výtěrovou štětičkou. 
Nejčastěji je poraněna kribriformní lamina čichové kosti (Preti 2018). Zvýšené riziko poranění je u 
pacientů po předchozích výkonech na lební bazi (např. transnazální odstranění adenomu hypofýzy) či 
dříve nerozpoznaných encefalokél (Sullivan 2020).

Při fyzikálním vyšetření nekomplikované rinolikvorey je obvykle klinický nález chudý. Při 
rinoendoskopii může být patrný čirý výtok, který se může zesílit při použití Valsalvova manévru 
(Lipina, Matoušek 2014). Při nově vzniklých neurologických příznacích je třeba myslet na rozvoj 
ascendentní meningitidy (Bernal-Sprekelsen 2005).

Diagnostika
Při podezření na rinolikvoreu je prvním krokem laboratorní průkaz likvoru v nosním sekretu, 

následně je indikováno zobrazovací vyšetření sloužící k lokalizaci defektu.
1. Laboratorní diagnostika

Nejčastěji je využíváno stanovení beta-trace proteinu. Senzitivita testování je 92% se 
specifitou dosahující 100% (Petereit 2001). Optimální množství sekretu k vyšetření je 0,5ml, ale je 
možné i zpracování menšího množství. Pozitivní nález je při koncentraci >6mg/l či při kvocientu >2,0, 
když porovnáváme přítomnost BTP v likvoru s přítomností BTP v séru (Hepnar 2020).



Nejpřesnější laboratorním testem je stanovení beta2-transferinu. Nevýhodou stanovení 
tohoto glykoproteinu je minimální množství sekretu alespoň 0,2ml a nutnost rychlého zpracování pro 
jeho nestabilitu při pokojové teplotě (Oakley 2016).

Zobrazovací vyšetření
Druhým krokem je provedení zobrazovacího vyšetření ke stanovení lokalizace defektu v bazi 

lební. Nejpřesnějším a nejbezpečnějším vyšetřením je v tomto případě high-resolution CT (ideálně o 
řezech 1mm či menší, senzitivita 87%). Vyšetření lze zpřesnit CT cisternografií po aplikaci kontrastu 
intratekálně, ale zde se již jedná o invazivní vyšetření. Další zobrazovací metodou, pokud není místo 
likvorey lokalizované jednoznačně na CT, je MRI T2 (Zapalac 2002). K lokalizaci defektu lze využít i ´off-
label´ intratekálně aplikovaný fluorescein - fluoresceinem zabarvený likvore je pak patrný při 
explorativní endoskopické endonazální chirurgii.

Léčba
Z konzervativních postupů se uplatňuje klid na lůžku s elevací hlavy po dobu 7-14 dní. Pacient

je poučen o maximálním možném vyhýbání se kašli, smrkání či zvedání těžších břemen. Ke snížení 
rizika zvýšeného intrakraniálního tlaku při defekaci lze využít i laxativa. Úspěšnost konzervativních 
postupů se pohybuje okolo 50%: U těchto postupů není eliminováno riziko rozvoje ascendentní 
meningitidy (Cassano 2009).

Vhodnost antibiotické profylaxe je často diskutována. Z meta-analýz je patrno, že při užití 
antibiotik nedochází k signifikantní redukci rizika rozvoje meningitidy, mortality či nutnosti 
chirurgického řešení rinolikvorey (Ratilal 2015).

Riziko rozvoje bakteriální meningitidy po traumatu je 19%, většina epizod se rozvine během 
jednoho roku od vzniku rinolikvorey (Daudia 2007). Nejčastějšími kmeny způsobujícími meningitidu 
jsou streptococcus pneumoniae (až 86.7%) a haemophilus influenzae (Rimmer 2014). U pacientů 
neléčených chirurgicky by měla být provedena vakcinace proti pneumokokovi.

Po chirurgickém uzávěru defektu významně klesá riziko rozvoje meningitidy (Daudia 2007). 
Metodou volby při traumatické rinolikvoree je endoskopický endonazální uzávěr defektu. Úspěšnost 
při primooperaci dosahuje 90% (Cassano 2009). Jsou využívány různé techniky uzávěru defektu, 
jednotlivé postupy dosahují podobných výsledků (technika underlay, overlay či kombinovaná, různé 
materiály - autologní či arteficielní …) (Cassano 2009). Obvykle se provádí ´sandwichová´ technika, 
zejména u rozsáhlejších defektů. Využití odlehčujících lumbálních punkcí po operaci nesnižuje riziko 
rekurence likvorey, proto se obvykle u tramatické likvorey nepoužívají (Adams 2016).
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