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Výhody:  
-Obchází přístup ze zevnějška 

-Nejsou nutné translokace maxilofaciálních a 

   frontobazálních kostních struktur 

- Nezasahuje do měkkých tkání zevní pokrývky kostry 

- Není nutné odtahování mozku (prevence otoku, krvácení 

   poruch paměti, záchvatových stavů) 

-Endoskop zlepšuje  a zvětšuje obraz viděného, včetně 

   pohledu panoramatického, úhlovými optikami je vidět „za 

   roh“ 

- Postup oběma nosními dutinami umožňuje dostatečný 

   operační přístup 

- Onkologická chirurgie umožňuje exaktní odstranění 

   nádoru, byť v parciálních resekátech, ale s kontrolou 

   odběru okrajových vzorků na histologii 

-Tento postup zajišťuje minimální manipulaci s kritickými 

  neurovaskulárními strukturami 

-Metodika přístupu umožňuje zkrácení doby hojení, větší  

  komfort pro nemocného, nižší počty komplikací  a náklady 



Nevýhody:  
 
-Vyžaduje exaktní anatomické znalosti včetně variet 
- Je nezbytné zohlednění nejen vitálně důležitých, 
    ale i jinak  funkčně nezbytných cévních a nervových  
    struktur, je  nutná znalost cévní chirurgie 
-Omezené, ale ne vyloučené možnosti postupu nad úroveň 
    lební spodiny 
- Nevhodné jsou touto cestou  operace vaskulárních nádorů a 
    některé operace u malých děti   



Indikace: 

. Benigní nádory, adenomy hypofýzy (hormonálně  

    neaktivní,  při akromegalii, prolaktinomy, u Cushingovy  

    nemoci), menigeomy, schwannomy, kraniofaryngeomy,  

    germinomy, dermoidy, gliomy, cysty z Rathkeho pouzdra,  

    cévní tu s identifikovaným a dostupným cévním přívodem 

    (mimo kritické oblasti ICA, n. opticus, sinus cavernosus) aj.  
 

• Maligní estesioneuroblastomy, chordomy a  

   chondrosarkomy 
 

•Defekty lební baze a jejich rekonstrukce – likvorea, 

   meningokély a meningoencefalokély 
 

• Petroapicitis 
 

•Dekomprese kraniální nervů a kraniovertebrálního spojení v 

    rozsahu C1-2    též např.  pannus při rheumatoiodní 

    artritidě v oblasti cervikomedulárního spojení, odontoidní   

    dysplázii a fraktuře, malformaci atlasu a axis, při  

    platybazii, segmentaci klivu atd.   



Kontraindikace chirurgických výkonů  

na bazi lební 

 
- Rinosinusitida 

-  Invaze nádoru do očnice, vyžadující exenteraci 

-  Prorůstání nádorů do měkkých tkání např. čela 

-  Výkony, které budou vyžadovat mikrovaskulární  

  rekonstrukce,  větší mobilizaci hlavových nervů a 

  změny průběhu velkých cév 

-  Výkony laterálně od optiku  

-  Nálezy pod úrovní spodiny nosní  

-  Výkony, vyžadující přístup z více stran, možnost  

   kombinace s přístupem zevním  je často výhodná 

 



Komplikace výkonů na bazi lební: 
Jsou zmíněny podrobně v kapitole 15.11.5 

 

Zde jen jejich procentuální výskyt:  
-Tvorba krust v nosní dutině v 90 %, za 3  

  měsíce v 50 % a za 6 měsíců ojediněle 

-Nosní synechie 10 %, hypestézie  n. maxillaris 

  2 %, patra 7 %, horních řezáků 11 %, serózní  

  otitis media 2 %, hyposmie-anosmie 7 %, 

  zápach z nosu 20 % (vyšší míra nosních komplikací je  

  přičítána tomu, že jen část nemocných je operována  

  rinology, kteří mají větší tendence šetřit přístupovou 

  cestu – nosní dutinu a proto je výhodná kooperace) 

-infekce, jako např. mozkový absces, empyem, 

 pachymeningitis a leptomeningitis asi 2% 

 hydrocefalus, retrobulbární hematom  pod 0,5 % 

 



Nejvděčnější  transnazální endoskopickou operací v oblasti lební báze je hypofýzektomie. Na  
MR ve frontální rovině (s gadoliniem) je velký eozinofilní adenom, v sagitální rovině pak je  

zřejmé rozšíření sedla a tu šířící se do klínové dutiny. Šipky ukazují  rozdíl v cestě k sedlu  
přístupem  transkraniálním a transnazálním. 



Supraselárně se šířící 
adenom hypofýzy bez 
hormonální aktivity, 

ale s významnou 
poruchou zraku. 

Na snímcích z endoskopu 
je patrné dosažení  
 těla  kosti klínové , 

přední stěny tureckého  
sedla a exenterace 
vlastního nádoru 



Z archivu J. Vokurky: 
12letý chlapec  s reci- 
divujícími meningiti- 
dami po úraze hlavy,  
ale likvorea nebyla s 
jistotou nikdy proká- 
zána, nyní 2 roky po 
operaci bez meningitid. 
 1  otevřené sklípky předních 

etmoidů,  jejich strop tvoří os 
frontale, šipka ukazuje na  
průběh a. ethmoidalis ant., 
hvězdička leží v susp.  
okrouhlém defektu v kosti lební 
baze, který však vyhlíží spíše 
jako anomálie, než důsledek 
úrazu 
2 – sonda naznačuje pružení  
této stěny 
3 – provedeno odstraněné 
sliznice, položena fascie 
4 – vytamponován prostor v 
rozsahu krytého defektu. 

1 2 

3 4 



Převzato z Medscape Reference II.2013: 

Akutní poúrazová nosní likvorea 
na cisternogramu v koronálním 
řezu MR ukazuje vlevo píštěl  
přes lamina cribrosa – (menší 
šipky), což bylo předpokládáno 
již z klinického nálezu.  
 
Současně se však ukazuje na 
pravé straně klinicky 
nepředpokládaná a 
v téže úrovni  uložená 
meningokéla, prolabující přes  
lamina cribrosa. Obojí bylo v 
jedné době EES metodou 
sanováno. 



U nemocného byla zjištěna nosní 

likvorea  10 roků po úrazu hlavy. CT  

cisternogram  v koronální rovině po 

intratekální lumbální aplikaci 

kontrastního Omnipaque s 

následným polohováním tak, aby 

kontrast  stekl do oblasti  hlavy. 

Kontrast se hromadí v oblasti  

tureckého sedla  a také v meningokéle, 

zasahující do klínové dutiny . 

Axiální CT od téhož nemocného v 
poloze na zádech. Kontrast převážně 
z meningokély odtekl, ale malé 
množství zůstává v dutině klínové v 
podobě hladinky. 
Úspěšně řešeno endonazálním 
přístupem s endoskopickou asistencí 



OBSAH 15.11 - KURZ FES 
SOUBOR PREZENTACÍ  K  ENDOSKOPICKÉ 

ENDONAZÁLNÍ CHIRURGII 
(Nezabývá se podrobněji metodologií operací!) 

 eOTORINOLARYNGOLOGIE, verze I.2016 

 

OBSAH 15.11: 
15.11.1 Úvod do FES. Co uměli rinologové před sto roky 

Historie, terminologie, mikrobiologie, klinika chronické rinosinusitidy, 

léčba, následná péče 

15.11.2 Endoskopická endonazální chirurgie rinobáze, též 4.10.17) 

15.11. 3  Endoskopická dekomprese očnice u tyreogenní orbitopatie 

15.11.4 Doplňující literatura v eORL 

15.11.5  Komplikace  endonazální chirurgie a jejich řešení 

   

Patří sem dále prezentace: 

15.2.1-2 Anatomie FES 

15.4.1 – 3 Rhinosinusitis chronica 

15.5 HRCT splanchnokrania 

15.6.1 Epistaxis    

15.12 Nazální likvorea 


