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Vyplachovací kanyla 

pro ostium sinus maxillaris 

podle von Eickena 

Siebenmannova rourka 

v Denkerově modifikaci  

pro supraturbinální 

punkci čelistní dutiny v 

oblasti sekundárního ostia 

a fontanel. 

Punkční a aspirační 

kanyla pro punkci čelistní 

dutiny infraturbinálně   

podle M.Schmidta 

Punkční kanyly podle  

M. Schmidta, Zarniko  

a Jäncke 

Zakončení v délce  

1 až 1,5 cm je zahnuto  

pod pravým úhlem. 

Ještě dříve používal 

obdobně zahnuté sondy 

Jourdain. 



Sondáž čelní dutiny přes ductus frontonasalis 

Sondáž čelní dutiny, sonda leží v ostium 

 frontale infundibulare 

Kanyly do čelní dutiny 

podle Zarniko a Killiana 



Sondování čelní dutiny kruhově 

tvarovanou sondou podle Henrici 
Správná poloha Killianovy 

kanyly zavedené do čelní  

dutiny 



Vysoká resekce úponu 

střední skořepy po 

předchozím snesení její 

přední poloviny 

Otevření bulla ethmoidalis 

Resekce procesus uncinatus 

Cesta k endonazálnímu rozšíření 

ductus frontonasalis vpřed 

zahnutými lžíčkami 



Sondy zavedené do čelní dutiny, 

zadních etmoidálních sklípků 

a primárního ostia čelistní dutiny. 

Střední skořepa je resekována. 

 Rtg se sondami zvedenými do  

čelní etmoidální a klínové dutiny. 

Rtg v zadopřední projekci  

se sondou v etmoidálním  

sklípku. 

Toto a mnoho dalších zajímavostí lze nalézt v HANDBUCH DER  

HALS-NASEN-OHREHEILKUNDE, tzv. DENKER-KAHLEROVI,  

2. svazek, Luftwege und Mundhöhle II, s. 1068, 1926 

Celé dílo vyšlo v letech 1925-1929  

a mělo cca 9 tisíc stran.  
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Řada následujících  stránek má historický původ, u chronických stavů lze užívané termíny 
 rhinitis a sinusitis nahradit  přesnějšími rhinosinusitis. To ovšem neplatí o akutních zánětech. 



TÉMATA: 
• FUNKČNÍ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE ZÁNĚTŮ A NĚKTERÝCH 

KOMPLIKACÍ V OČNICI 
• ENDONAZÁLNÍ ENDOSKOPICKÁ CHIRURGIE ÚRAZŮ A NÁDORŮ  

•ENDONAZÁLNÍ ENDOSKOPICKÉ OPERACE  DEVIACE NOSNÍ 
PŘEPÁŽKY A CHOANÁLNÍ ATRÉZIE  

•TRANSNAZÁLNÍ DAKRYOCYSTORINOSTOMIE 
• TRANSNAZÁLNÍ CHIRURGIE PŘEDNÍ JÁMY LEBNÍ VČETNĚ 

NAZÁLNÍ LIKVOREY, NÁDORŮ, ÚRAZÚ, DEKOMPRESÍ aj.  
• ENDONAZÁLNÍ  KOAGULACE ARTERIÁLNÍCH aj. EPISTAXÍ 

• TRANSNAZÁLNÍ HYPOFÝZEKTOMIE 
• ENDOSKOPICKÁ ADENOTOMIE 

• TRANSNAZÁLNÍ DEKOMPRESE OČNICE A  N. OPTICUS 



• Endoskopická technologie proniká dále do 
chirurgie baze střední a zadní jámy lební a 

částečně i chirurgie středního ucha. 
•• 

 
• Nachází široké uplatnění  v oboru ORL i mimo 

splanchnokranium a lební bazi – v oblasti 
sanační i funkční chirurgie hrtanu a průdušnice, 

faryngu a jícnu i měkkých tkání krku, včetně 
žlázových a endokrinních orgánů.  

•• 
Pozor na nadužívání metody pod tlakem 

komerce! 
 



TERMINOLOGIE není jednotná a ustálená 
ES - endonazální chirurgie, EES - navíc endoskopická, FEES - navíc funkční, 
FEESS - navíc sinuschirurgie , EEA - Endonasal Endoscopic Approach a dále lze 
kombinovat 
 

Ostiomeatální jednotka (komplex): prostor pod střední skořepou s ústím 
příslušných vývodů dutin  (včetně infundibulum ethmloidale) 
 

Hiatotomie: snesením processus uncinatus se otevře hiatus semilunaris a 
infundibulum ethmoidale 
 

Infundibulotomie:  navíc k předchozímu jsou sneseny  nasální stěny bulla 
ethmoidalis 
 

Istmus chirurgie: cílem je obnovení ventilační a drenážní funkce středního 
nosního  průduchu  a sestáva z výše uvedených + podle potřeby se provádí 
                  - mediopozice  střední skořepy a  její fixace  arteficiální synechií k septu,  
                  -vertikální  resekce laterální částí střední skořepy, nejen např. při concha 
bullosa  
 

Antrostomie: otevření sinus maxillaris 
                            supraturbinální  výše uvedenými cestami 
                            fontanelotomie je antrostomie přes zadní fontanelu  
                            infraturbinální: cestou pod dolní nosní skořepou                                               



Ethmoidectomia anterior, posterior: jde o exenteraci sklípkového systému. 
 
„Groundlamela“ – bazální kostěná lamela úponu střední skořepy odděluje 
přední a zadní etmoidy 
 
Sinotomia sinus frontalis. Sphenoidotomia: jde o obnovení vývodů, drenáže a 
ventilace 
 
Nasalisatio sinuum paranasalium  nebo pansinus operace je spojení všech 
dutin s dutinou nosní  při pansinusitidě s polypózou 
       -  anteroposterior  postupuje-li se od klínové dutiny vpřed (lepší přehled o   
               postavení baze, horší o lamina orbitalis, krvácení vadí méně) 
       - posteroanterior v obráceném směru  s obrácenými výhodami/nevýhodami 
 
Lze přidat  termín  určující cestu „endonasalis“ a podle použité optické 
techniky.„endoscopica“ a  nebo „microscopica“ 
 

!!!NAPROSTO ZÁSADNÍ: OPERACE JE INDIKOVÁNA JEN TEHDY, 
KDYŽ BYLY VYČERPÁNY VŠECHNY MOŽNOSTI 

KONZERVATIVNÍ LÉČBY!!! 



Historie endonazální chirurgie  již též na historických diapozitivech z r. 1990,  
obsah je stále platný 





Ale postupně:  

                       HISTORIE RINOLOGIE A RINOCHIRURGIE 
1875 základy vědecké rinologie díky zaangažování anatomů, histologů, fyziologů a patologů. 
          První učebnice Spencer  a Watson: Diseases of the Nose. 
1883 Schecha: Die Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase 
1893 Grünwald: Die Lehree von den Naseneiterungen 
 
 
CHRONOLOGICKÝ VÝVOJ CHIRURGICKÝCH VÝKONŮ: 
-Antroorální komunikace z gingivolabiální řasy staršího data 
-1761 Jourdain postup přes ostium maxillare transnazálně, prakticky ale naslepo 
-1838 Riberi endonazální etmoidektomie a totéž Hartmann 1883 
-1882 Zuckerkandl po resekci předního konce střední lastury prováděl fontanelotomie  
             malíčkem (!) 
-1883 Jurasz sonduje přes vývod frontální dutinu 
-1885 Schäffer otevřel transnazálně klínovou dutinu a týž 1886 provedl endonazální  
             etmoidektomii 
-1886 Mikulicz a Ziem otevřeli transnazálně infraturbinálně čelistní dutinu a totéž s         
            vytvořením okénka Claoué 1895 
-1899 Siebmann popsal „supraturbinální fenestraci“ 
 
- V letech 1895 – 1905 vášnivé spory o radikalitu výkonu, také uvnitř dutin. Denker nabádal      
na základě poznatku regenerační schopnosti sliznice k  jejímu šetření. 
 
 



 
-1900 Killian provedl  transnazálně resekci processus uncinatus 
-1902 Reichert a v r. 1903 Hirschmann: zavedli endoskopickou rino a sinoskopii (pomocí    
            upraveného  ureteroskopu fy Reiniger a spol. Berlin) 
-1906 Halle nastoluje otázku: operovat zevně nebo endonazálně, supraturbinální přístup   
             ohrožuje očnici, preferuje  přístup infraturbinální. 
-1909 Mosher propracovává  metodu endonazální etmoidektomie, 1912 vydává   
           podrobnou anatomickou studii etm oidů, 1929 po řadě smrtelných komplikací   
           zejména jiných operatérů metodu zavrhuje 
-1925 Maltz získává od fy Wolf Berlin speciální  „sinuskop“ pro infra i supraturbinální     
           fenestrace čelistní dutiny 
 
Neznalosti anatomie stojí za řadou očnicových a nitrolebních komplikací a operace  
upadají v zapomenutí, jsou prováděny  endonazálně ojediněle, někdy  v omezeném rozsahu v 
souvislosti s polypektomiemi a nebo klasickými přístupy z vnějšku.  Klasická rinochirurgie 
často  jen odstranila hrozbu komplikací, ale zánět  přetrvával a vedl k četným reoperacím. 
- 1958 H. Heermann zavádí do endonazální chirurgie ethmoidů operační mikroskop 
 
HISTORICKÝ ZVRAT byl podmíněn (podobně jako u tympanoplastik) 
-antibiotiky, kortikoidy a dalšími farmaky, podporující hojení a restituci sliznice 
-technickým pokrokem ve vývoji rigidních endoskopů  a nástrojů 
- a zejména novými poznatky ve fyziologii  sliznice nosu a dutin, pokroky v alergologii aj. 
Představiteli této nové školy jsou Messerklinger (fyziologie dutin), Wigand, Draf , 
Stammberger (metodologie operací) a následovníci zejména v USA, u nás Vokurka  aj. 



Na stejných základech jako FES  vyrostla již dříve  tympanoplastiká chirurgie : vše nové 
se objevilo tedy mezi roky 1950-1965, od té doby  dochází již jen  k „drolení problémů“ 

a někdy k objevování dříve objeveného. 



A podobně  FES  se  rozvinula ve svých principech v letech 1975-1990 
a další posun šel jen v malých krůčcích s občasnými omyly. 



I zde se zlepšují parametry tuhých optik, ale jejich princip je stejný. 
Zásadním pokrokem bylo ale umístění videokamery na místo oka a  CT navigace  postupu. 



A dodejme: operace musí být svým rozsahem minimálně možná, aby byla funkční a   
současně sanační.  To, že technologie a metodika umožňuje radikalitu srovnatelnou  

s klasickou rinochirurgií, nesmí svádět k nadužívání. 



Snad, aby nedošlo k omylu, lze nahradit „vedlejší“  slovem „doplňující“. 



Samozřejmě že klasický tomogram je dnes obsolentní  a naopak lze 
doplnit MR 



Slizniční laloky, které měly sloužit k reepitelizaci exenterované dutiny –  
nejčastěji čelistní po operaci dle Caldwell-Luca ,nebo čelní dutiny po operaci  

např. podle Killiana –  společně se synechiemi ,dezorganizovaly ciliární odsun a  
obé bylo zdrojem druhotných mukokél. 

(a lze dodat, že v anatomicky složitých nálezech je kontrolován navigací CT) 

(což ale nebyla pravda a byla  
dlouhá cesta , než se podařilo  
urychlit hojení) 



Studium odtoku lymfy, který jde vždy cestou ostií  a v čelistní dutině také fontanel,  
ukázalo, že kritickým místem je obvod ostií  s okolím a  tedy otázka zněla,  jak obnovit 

drenáž a ventilaci  dutin bez zásahu do struktury patologií uzavřených vývodů? 



Dnes se zcela klasicky operuje výjimečně, ale naopak kombinovaný postup se nevylučuje 
 všude tam, kde by byl  jen endoskopický výkon nedostatečný nebo rizikový: přitom 

agresivita klasického přístupu zdravými tkáněmi může být zpravidla výrazně   
proti dřívější praxi omezena. 



Mikrobiální flóra je zmíněna i na jiných místech.  Vyšetření ukazují  nemalou  
geografickou závislost, zejména u plísní. 





Zmizel termín rinopatie, ačkoliv nebyl nesprávný a objevil se všeobjímající 
(a takto pojatý nesprávný) termín rinosinusitis 



Dnes ale daleko nejdůležitější je dlouhodobá  (2-3 týdny) tamponáda v oblastech 
odstraněné sliznice a  obnažených částí skeletu nosního nitra, která je 

zabezpečena proti infekci a jejím hlavním úkolem je podpořit reepitelizaci a 
potlačit tvorbu granulací. 

(dělají se opatření, aby se synechie 
netvořily, uměle je navozujeme však  
při tzv. medializaci střední skořepy  
omezenou fixací na septum nasi) 

pooperační AB se obecně 
omezila (naopak kortikoidy 
se podávají  dlouhodobě) 
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Orientačně zůstává v platnosti dodnes: aplikuje se u polypóz , kde zmenšení 
objemu polypů před operací vytváří lepší přehlednost operačního pole, zmenšuje  

rozsah operace a doprovodné krvácení, zrychluje operaci a následné hojení. 



Prednison 
v dávce 

Návrat čichu 
 
 
Zlepšení  
průchodnosti 
 
 
Zmenšení 
sekrece 

Stále platí, že subjektivní a objektivní zlepšení po přípravné léčbě  prednisonem 
neznamená změnu v indikaci FES. Účinek rychle vyprchá a nová příprava bývá  

náročnější a méně úspěšná. 
 



 
 
 

K 
 
 
 
 
 
 
 

Psychoterapie? Chronicita onemocnění, recidivy po léčbě a příznaky jsou stresující, 
psychoterapeutem by měl být v prvé řadě ošetřující lékař. 



Uvedený seriál  historických diapozitivů ukazuje, že se 
problém od r. 1990 ve své podstatě nezměnil,   

nezměnily se ani výrazně indikace a léčebné postupy, 
zmírnily se komplikace, zlepšila se následná péče, 

zmenšila se rizika operací. 
  

Nemusíme však být skeptičtí, určitě nemocní mají 
delší remise, často úplné zhojení, lepší komfort při 
ošetřování, subjektivně při dýchání  nosem, mají 

sníženou sekreci, zlepšenou účinnost endonazálně 
aplikovaných rinologik aj. (Např. prostý hypertonický roztok  NaCl 

k oplachům  poškozené nosní sliznice,  podobně působí Vincentka. Nebo 
fytoterapeutikum Myrtol  /z řady éterických olejů/, aplikovaný systémově  

perorálně, působí jako sekretolytikum,  významně urychluje ciliární odsun, 
působí jako slabý antibakteriální  lék, jeho užití je však běžnější u akutních 

rinosunusitid.) 



Předchozí tvrzení platí pokud jde o léčení  
rinosinusitid, méně již pokud jde o užití 

technologie a částečně i metodiky v chirurgii 
dekomprese optiku a očnice a u 

dacryocystorinostomií, adenotomií a i 
hypofýzektomií. Neplatí pak o výkonech v 

oblasti přední poloviny lební spodiny a v jejím 
rozsahu prováděných výkonů subdurálních. 
Následné podkapitoly 15.11.2-3 představují  

výběr širší palety výkonů a je jen informativní. 
Když dva  říkají totéž nemusí dělat totéž: 

FEES = functional endoscopic endonasal surgery 
FEES = flexible endoscopic evaluation of swalowing  

 


