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Definice, základní pojmy

Chronická rinosinusitida
■	 	 zánět nosní dutiny a vedlejších nosních dutin trvající ≥ 12 týdnů, charakterizovaný  

2 nebo více symptomy, z nichž alespoň jeden je 
	 •	 			nosní	obstrukce	nebo	výtok	z nosu	(přední	či	zadní	rýma)
	 •	 +/-				tlak/bolest	v obličeji
	 •	 			+/-	zhoršení	či	ztráta	čichu	(u dospělých)	nebo	kašel	(u dětí)	
	 •	 			a současně
■	 	    endoskopický průkaz 
	 •	 			nosních	polypů	a/nebo
	 •	 					mukopurulentního	výtoku	primárně	ze	středního	průduchu	a/nebo
	 •	 					otoku	či	slizniční	obstrukce	primárně	ve středním	průduchu	a/nebo
■	 	    změny na CT 
	 •	 					slizniční	změny	v ostiomeatální	jednotce	a/nebo	vedlejších	nosních	dutinách

Tab. 1: Dělení chronických rinosinusitid.

Anatomická 
distribuce Endotyp Příklad fenotypu

Primární

lokalizovaná 
(jednostranná)

typ 2 alergická fungální rinosinusitida 
(AFRS)

non-typ	2 izolovaná sinusitida

difúzní 
(oboustranná)

typ 2 chronická rinosinusitida s polypy 
(CRSwNP),	alergická	fungální	
rinosinusitida	(AFRS),	central	
compartment atopic disease 
(CCAD)

non-typ	2 neeozinofilní chronická 
rinosinusitida	(non-eCRS)

Sekundární

lokalizovaná 
(jednostranná) lokální patologie odontogenní, aspergilom

difúzní 
(oboustranná)

mechanický primární	ciliární	dyskineze	(PCD),	
cystická	fibróza	(CF)

zánětlivý granulomatóza s polyangiitidou 
(GPA),	eozinofilní	granulomatóza	
s polyangiitidou	(EGPA)

imunitní imunodeficit 

.
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Obr. 1: Nosní polypy, endoskopie dutiny nosní 
vlevo; a – nosní polyp, b – nosní septum,  
c – dolní skořepa.

Obr. 2: CT vedlejších nosních dutin (koronální 
rovina). Difúzní zastření vedlejších nosních dutin 
chronická rinosinusitida s polypy.

Obr. 3: Skóre nosní polypózy: a – stupeň 1: polyp po dolní hranu střední skořepy, b – stupeň 2: 
polyp pod dolní hranu střední skořepy, c – stupeň 3: polyp po dolní hranu dolní skořepy nebo 
mediálně od střední skořepy a pod její dolní hranu, d – stupeň 4: polyp po spodinu nosní dutiny. 

a

b
c

Typ 2 zánět
■	 		zánět	zprostředkovaný	Th2	lymfocyty	a vrozenými	lymfoidními	buňkami	2	(ILC2),	

v patogenezi	se	uplatňují	cytokiny	IL-4,	IL-5	a IL-13	a aktivace	a rekrutování	
eozinofilů a žírných buněk

■	 	 uplatňuje se v patogenezi primární chronické rinosinusitidy, atopické dermatitidy, 
bronchiálního	astmatu	(eozinofilní	T2-high)	či	eozinofilní	ezofagitidy

■	 	 charakteristická rezistence k běžným terapeutickým modalitám 
■	 	 vyšší míra rekurence onemocnění oproti pacientům s endotypem typ 1 a typ 3 
■	 	 u primární chronické rinosinusitidy s nosními polypy je typ 2 zánět charakterizován
	 •	 			tkáňovou	eozinofilií	≥	10	na jedno	zorné	pole	(zvětšení	400krát)	nebo
	 •	 			≥	250	eozinofilů/mikrolitr	v diferenciálním	krevním	obraze	nebo
	 •	 			≥	100kIU/mikrolitr	celkového	IgE	v krevním	séru	

a b c d
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Management léčby
■	 		vyloučit	sekundární	etiologii	(vaskulitidy,	imunodeficity,	CF	a	PCD)
■	 		konzervativní	terapie	(laváže	solnými	roztoky,	intranazální	a/nebo	systémové	

kortikoidy)
■	 	 při nezlepšeni do 6 –12 týdnů alergologické a laboratorní vyšetření
	 •	 			typ	2	endotyp
	 	 –		FESS	(funkční	endoskopická	sinonazální	chirurgie)	nebo	zopakovat	

krátkodobou systémovou kortikoterapii
  –  při nezlepšení do 6  –12 týdnů ke zvážení
   ❑ biologická léčba
   ❑	 	aspirinová	desensitizace	(snižování	přecitlivělosti)	u	pacientů	s	aspirinovou	

intolerancí
   ❑ zopakovat krátkodobou systémovou kortikoterapii
   ❑	 revizní	chirurgický	výkon	(FESS)
	 •	 			non-typ	2	endotyp
	 	 –			FESS	nebo	dlouhodobá	antibiotická	terapie

Biologická léčba primární difúzní chronické rinosinusitidy
■	 	 monoklonální protilátky, uplatňují se v blokaci signalizace zánětlivých cytokinů
■	 	 indikační kritéria a hodnocení odpovědi na léčbu se řídí doporučeními z dokumentu 

EPOS2020	(tab.	2	a	3)

Tab. 2: Indikace biologické léčby u chronické rinosinusitidy s polypy.

Přítomnost	nosní	polypózy	oboustranně	u pacientů	po FESS	(funkční	endoskopická	
sinonazální	chirurgie)	a současně	splněna	alespoň	tři	kritéria:

průkaz typ 2 zánětu

tkáňová	eozinofilie	≥10/pole	 
(400krát	zvětšení)	NEBO

≥250/mikrolitr	eozinofilů	v diferenciálním	
krevním	obrazu	NEBO

≥100	kIU/litr	celkové	IgE	v séru

potřeba či kontraindikace systémové 
kortikoterapie

alespoň 2krát krátkodobě podávaná 
kortikoterapie	za rok	NEBO

dlouhodobé užívání nízkodávkovaných 
kortikoidů	(více	než	3	měsíce)

významně ovlivněna kvalita života SNOT-22	skóre	40	a více	bodů

významná ztráta čichu anosmie	(záleží	na provedeném	testu)

komorbidní bronchiální astma na pravidelné inhalační léčbě kortikosteroidy

Vyšetření	eozinofilie	periferní	krve	(t.j.	provedení	odběru	krve	na	diferenciální	rozpočet)	vždy	před	
podáním/zavedením	systémové	kortikoterapie
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Tab. 3: Hodnocení odpovědi na biologickou léčbu.

zmenšení velikosti polypů

snížení nutnosti užívání systémové kortikoterapie

zlepšení kvality života

zlepšení čichu

snížení dopadu komorbidit

zhodnocení za 16 týdnů není-li	splněno	žádné	z kritérií,	 
potom je léčba přerušena

zhodnocení za 1 rok není-li	splněno	žádné	z kritérií,	 
potom je léčba přerušena

Tab. 4: Schválená biologická léčba primární difúzní chronické 
rinosinusitidy v ČR.

•	Dupilumab	(anti-IL4Rα)

–	doporučen	dle	EPOS2020
–		monoklonální	protilátka	blokující	receptor	IL4α
–	zamezuje	signalizaci	cytokinů	IL4	a	IL13
–  aplikuje se v subkutánních injekcích či předplněných perech
–		doporučená	úvodní	dávka	u	dospělých	pacientů	je	300	mg,	následovaná	dávkou	
300	mg	každý	druhý	týden

•	Mepolizumab	(anti-IL5)

–		doporučen	dle	EPOS2020
–			monoklonální	protilátka	blokující	IL5,	kterému	znemožňuje	navázání	na	receptor	
IL5α, a tak jeho signalizaci 

–  aplikuje se v subkutannich injekcích či předplněných perech
–		doporučená	dávka	je	100	mg	jednou	za	4	týdny

•	Omalizumab	(anti-IgE)	

–		monoklonální	protilátka,	která	se	váže	a	blokuje	volné	IgE	v	krvi	a	intersticiální	
tekutině 

–  aplikuje se v subkutánních injekcích každé 2 týdny 
–		dávkování	se	řídí	počáteční	hodnotou	celkového	IgE	v	krvi	a	hmotností	pacienta
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