
IVAN HYBÁŠEK 
 
 

Komplikace podobného druhu vznikají též po  rinoplastikách , 
septoplastikách a při transnazálních operacích hypofýzy,  

u nichž dochází obvykle k poranění v oblasti lamina  
cribrosa,  stropu etmoidů  a přilehlého intrakrania,  

nikoliv  však  oblasti očnice . 



   Jak bylo zmíněno již v historické pasáži, endonazální výkony z počátku XX. století 
byly zatíženy významnými komplikacemi, z nichž  mnohé, především meningitidy, 
též proto, že nebyla antibiotika, končily smrtí. Velký propagátor operací, autor mj. 
podrobné anatomie paranazálních dutin – Mosher -  sám v r. 1924 – po 20 letých 
zkušenostech, doporučuje ukončit tuto praxi. 
   Operace se znovu ojediněle vrací v padesátých letech, většinou je prováděna přední 
etmoidektomie v souběhu s polypektomií. Antibiotika, technický pokrok v 
endoskopech a nové poznatky z fyziologie a patologie zánětů paranazálních dutin 
vrací v sedmdesátých letech metodu v nové kvalitě do repertoáru rinochirurgie a 
rychle a ve značném rozsahu vytěsňuje  rinochirurgii klasickou.  V některých zemích 
dochází  díky dostupnosti techniky až k živelnému rozvoji metody s následnou řadou 
závažných komplikací a úmrtí nemocných, takže mnohde došlo k přechodnému 
omezení možnosti tyto operace provádět. Hlavní příčinou těchto komplikací byly 
neznalosti anatomie splanchnokrania, která zejména v oblasti paranazálních dutin  je 
významně variabilní.  Dutiny ve své velikosti a tvaru jsou závislé nejen na věku a 
prodělaných zánětech, ale také na jedinci, jsou i značné stranové rozdíly a četné 
anatomické variety v počtu dutin. Existují také variety v pneumatizaci  méně 
obvyklých kostních struktur (septum, crista galli, nosní skořepy).  Dutiny pak mnohde 
jsou jen velmi jemnou kostní lamelou odděleny od vitálně důležitých anatomických 
struktur očnice a intrakrania.  Zcela pak rozhodujícím způsobem je změněna 
anatomie chirurgickým výkonem a tak reoperace  představují nejrizikovější skupinu. 
To vše vedlo nejen u nás k vypracování programů operační kurzů FES. 



Základní prevencí komplikací jsou: 
- Správné indikace: operatér si musí být jist prospěšností  
                                    tohoto způsobu operování. 
- Vyhodnocené kontraindikace: 
         • absolutní: předchozí radikálnější výkon na dutinách   
                               na straně jediného vidoucího oka 
         • relativní: rozsáhlejší  předchozí výkony na  
                           splachnokraniu , provedené z vnějšku 
- Vyhodnocení  nutnosti  ukončení výkonu pro  
         nepřehlednost operačního pole, anatomického stavu a  

           event. přechod na operaci  zevním přístupem 

- Dokonalá znalost anatomie  a metodologie postupu 
- Možnost použití moderní  techniky k resekci patologických 
tkání, také kostního skeletu (shavery, debridory, frézy, lasery, 
vysokofrenkvenční / bipolární koagulace) a CT navigované 
asistence (Nikdy nevylamovát kosti torzí,  nebo trhat měkké tkáně). 

 



                    KOMPLIKACE SE DĚLÍ OBVYKLE NA 
 
   velké                   malé                     per        po       pozdní 
                                                              operační 
závažné až život      venózní krvácení 
    ohrožující               tvorba synechií           likvorea 
                                      tvorba krust              krvácení      tvorba krust 
  krvácení z                vleklé otoky                  slzení           vleké otoky 
velkých tepen               sliznic                                               sliznic 
nazální likvorea            infekce                                            synechie 
anosmie, slepota      
poranění okohybnosti 
hrubší poranění  
periorbity            
                



NEJVÍCE OHROŽENY JSOU STRUKTURY : 
 

                            INTRAKRANIA                        OČNICE A MĚKKÉ TKÁNĚ OBLIČEJE 
 
 

•Dura mater a arachnoidea v celém 

rozsahu rinobaze. Mimo přímá proniknutí, 
nejčastěji stropem etmoidálních sklípků, dochází k 
roztržení odlamováním lamina perpendicularis při 
septoplastice, lamina se vylomí i s částí baze.   
 

• Arterie v nitrolebí:  a. carotis int. a její   

větve:     a. cerebri ant. 
                a. ophthalmica 
                a. ethmloidalis ant. 
                                                   

• Veny: sinus cavernosus 

KOMPLIKACE: 

• Likvorea nasalis. Bylo již 

zmíněno, že k ní může dojít i 
poškozením meninegeálních obalů 
a cisteren na filamentech nn. 
olfactorií.  Viz  15.2 a 15.12 
 
 

• Nitrolební hypertenze,  

      slepota 
      bezvědomí, poruchy z ischemie 
          mozku 
 
 

• Edém mozku 

ZÁVAŽNÉ KOMPLIKACE 



STRUKTURY OHROŽENÉ V  NOSE, OČNICI A 
MĚKKÝCH TKÁNÍCH OBLIČEJE 

• N. opticus, především v optickém kanále,   

laterálně od zadní etmoidů a při intervencích v  
sinus sphenoidalis, méně při průniku do očnice 

• Okohybné svaly: m. rectus a inferior medialis, 

m. obliqus superior (nejčastěji z poškození 
trochley) a inferior 

• Periorbita a vyhřezávající tukové těleso, které 

je částečně resekováno    při záměně za polypy 
(tuk plave na hladině vody), víčka, tváře 

• Arterie v dutině nosní: a. sphenopalatina 

                                               aa. ethmoidales 
                   v očnici: a. ophthalmica a aa.  
                                   ethmoidales a další větve 

•  Area olfactoria 

•    Ductus nasolacrimalis                                 

 KOMPLIKACE: 
 
 

•Slepota přechodná, trvalá,  

  částečná, úplná 
 

•Diplopie 
 
 
 
 

• Enophtalmus,  pneumo- 

    orbita, emfyzém víček, 
    obličeje    

• Epistaxis 
 
 

•Retrobulbární hematom 

 

 ● Anosmie 
     

 ● Slzení 



ŘEŠENÍ KOMPLIKACÍ 
Řešení nazální likvorey je pojednáno v prezentaci 15.12,  která se zabývá 

likvoreou  i postraumatickou, neiatrogenní,  např. při intrakraniální hypertenzi,  
vývojových anomáliích, spontánní a idiopatickou. 

Krvácení z a. carotis interna: zraněna může být v průběhu v sulcus caroticus, kde po 

           výstupu z canalis caroticus tepna jde od foramen lacerum vpřed na tělo kosti klínové 
           podél fossa hypophysialis. Jde tedy o výkony především v dutině klínové, kde je 
           nutné si obezřetně počínat též pro možnost  přítomnosti Onodiho sklepu a dehiscencí.  
           Obvykle při zánětlivé patologii a mukokélách vystačíme s vytvořením funkční komunikace. 
           Riziko stoupá u operací nádorů. Exenterace sliznice je ojediněle nutná, když se po  
           hypofýzektomii nedaří zacelit trhlinu v dura mater a je nutné provést  obliteraci dutiny. 
            (Pozn. Výjimečně při otologických operacích na os petrosum může být narušena stěna 
            a.c.i. v průběhu karotického kanálu. V oblasti extrakraniální je riziko při chirurgii nádorů  
            glomus caroticum a méně glomus jugulare.) 
 

Podrobnosti k anatomickým rizikům vzniku iatrogenních komplikací viz též 15.2.2  Klinická 
anatomie splanchnokrania 



Řešení krvácení  z ACI a jejich větví  je pomocí bipolární 

koagulace, aplikace hemostatických materiálů, svalové záplaty, místní  
tamponády, cévními svorkami.  Jakmile je dosaženo peroperačně 
kontroly krvácení, je provedena angiografie, podle okolností je  
provedeno stentování cévy, např. je zaveden balónkový katétr za 
rentgenologické kontroly z přístupu přes a. carotis communis a je 
provedena tamponáda uvnitř lumina s uchováním oběhu a následné 
definitivní chirurgické ošetření defektu, nebo je proveden cévní 
baypas. Je nutné zhodnotit i možnost nejjednodušších výkonu, tj. 
podvazu cévy nad a pod defektem. 
 Na rychlosti výkonu závisí okysličování především mozku a oka a  
rozsah event. následných neurologických komplikaci.  
 
Nejméně jeden operatér v týmu musí při operacích v subdurálním 
prostoru ovládat postupy a techniky  cévní chirurgie 



Arteria cerebri anterior – zásobuje mediální plochy obou hemisfér a  jejich poranění,  

nebo poranění  propojující  a. communicans anterior,  jsou známé z počátku FES.  
Představovaly vždy hrubé proniknutí do hloubky nitrolebí. Mimo nasazení klipsny a  
následnou embolizaci nemá řešení. 

Arteria ophthalmica -  je v zákrytu n. opticus a šlachových úponů okohybných svalů a 

ty jsou poraněny dříve než tepna. Naopak často jsou zraňovány její větve a nejvíce ohrožené 
jsou  arterie etmoidální. (Podklady ke kresbě převzaty od H. Feneis) 

a.cerebri media 

a.cerebri 
   ant. 

chiasma opticum 

a. communicans ant. 

rr. orbitales 

a.communicans posterior 



                                                                                                                 
Arteria ethmoidalis anterior – odstupuje z a. ophthalmica sice v očnici, ale při 

průběhu rinobazí se dostává přes lamina cribrosa zpět do intrakrania, aby se pak 
vrátila do dutiny nosní.  Jde o arterii již většího průsvitu, pro svou lokalizaci se dá 
celkem snadno zdánlivě zvládnout epistaxe tamponádou. Riziko ale spočívá v tom, že se 
krví plní buď intrakranium se vzrůstem tlaku a nebo orbita s tvorbou retrobulbárního 
hematom. Je-li nemocný v celkové anestézii, pak zejména intrakraniální problém může 
unikat pozornosti  až do okamžiku, kdy nedochází k buzení nemocného a rozvíjí se 
koma. 

     Řešení: jediným správným postupem je zevní orbitotomie, ze které lze spolehlivě  

             etmoidální arterie podvázat. Výkon je jednoduchý, rychlý a současně  
             umožňuje evakuaci již nahromaděného hematomu za bulbem a tak i zachránit 
             visus a okohybnost. Poranění etmoidálních arterií není chirurgickým omylem ani 
             chybou, protože jejich průběh stropem dutiny nosní není zcela konstantní, stejně 
             jako, tvar,  mohutnost a dehiscence kostní lišty ve které probíhá. Při nutnosti  
             sanovat patologii  je  poranění součásti rizika i běžné rozsáhlejší FEES.  Chybou  
             je nesprávné následné ošetření, odklady a  nebo neznalost způsobu ošetření  
             operatérem.          



    zpětné zanoření 
přes lamina cribrosa 
     a. ethmoidalis ant. 

větev pro dura mater 

a. ethmoidalis posterior 

a. lacrimalis 
aa. ciliares 
a. centralis retinae 

 

a.dorsalis nasi 
        a. supraorbitalis 

a. palpebralis lateralis 

ACI 

 A. OPHTHALMICA  A 
         ETMOIDÁLNÍ ARTERIE 



a.carotis int

sinus caroticus

a. palatina   

major

aa. palatinae 

minores

3 – a. canalis pterygoidei

4 – a. palatina descendens

2

1

2

3

a.c.i.

1 – a. sphenopalatina, místo 

možné elektrokoagulace

2 – a. nasales posteriores, 

septi et laterales
a.c.i.

a. ophthalmica

a.centr. retinae

a.ciliares 

post. breves

a.lacrimalis

1 - a.ciliares ant.

2 - a. ethmoidalis post.

3 - a. ethmoidalis ant.

1

a.supraorbitalis

2

3
4

a.c.e.

Pohled na levou boční stěnu dutiny nosní Pohled zhora

(Částečně podle Feneise)

A. SPHENOPALATINA  A  AA. ETHMOIDALES 



1 -  ala cristae galli, 2 – cellulae ethmoidales ant., 3 – lamina perpendicularis , 4 – 
processus uncinatus, 5 – crista galli, 6 – lamina  orbitalis (papyracea), 7 -  concha 
nasalis med.,  8 – bulla ethmoidalis, 9 -  kanálky pro a. ethmoidalis ant. a post. 

1 
2 

4 

3 

5 

8 

6 

7 

9 

Pohled na os ethmoidale z očnice 



Sinus frontalis 

přední etmoidy 

a. ethmoidalis ant. 

zadní etmoidy 

m. rectus med. 

čelní dutina 

 a. ethmoidalis  
 ant. 

 processus  
uncinatus 

recessus 
sphenoethmoidalis 
 
klínová dutina 

Podklady pro obr. 
podle M. et R. Rontal 



Krvácení z a. sphenopalatina bývalo obávaným u hypertoniků v dobách, kdy nebyla  
ani účinná  antihypertenziva ani účinné a pro nemocného přijatelné tamponády. 
Vážnější poškození nastává při intervencích v oblasti výstupu arterie do dutiny nosní,  
tedy ve foramen sphenopalatinum. Je zhruba na úrovni spodiny těla klínové kosti před  
choanou, těsně za zadním úponem střední skořepy,  takže k jeho zpřístupnění je někdy 
nutné provést  částečnou resekci zadního konce. Krvácení je poměrně objemné,  
nemocného dokáže polekat. Viz též prezentace15.6.1  (Akutní krvácení v ORL). 
 
Peroperační ošetření je jednoduché již proto, že nemocný je v celkové anestezii. Po  
    zpřístupnění foramina technikou FES je prováděna bipolární, event. monopolární 
    koagulace. Podle vybavenosti lze použít i diodový laser nebo vysokofrekvenční koagulaci. 
    Lze použít též balónkové tamponády, která umožňuje obložení rourky mulem a potřebné 
    vyplnění i prostorů, vzniklých při operační sanaci patologie a současně dovolí 
    nemocnému dýchání nosem. 
 
I arteriální krvácení vzniklé pooperačně je vhodné řešit v celkové anestezii. 



Střední skořepa odstraněna, limbus proc. uncinatus a hiatus semilun. (3), vpředu 

uncinátní sklípky (1) , canalis lacrimalis (2),ostium maxillare secundarium a bulla 

ethmoidalis (6), horní skořepa a recessus sphenoethmoidalis  (4),  introitus naší (5) 

sinus sphenoidalis 

choana 

resekovaná střední skořepa 

výstup  
a.sphenopalatina 
je skryt pod zadním  
koncem střední skořepy dolní skořepa 

     ductus nasolacrimalis, 
        a jeho průběh  
      za proc. uncinatus  se  
  skrývá ostium maxillare 



NEZÁVAŽNÉ KOMPLIKACE 

PEROPERAČNÍ :  
Krvácení žilní, zejména z kavernózního systému, ale také tepenné z větví   

etmoidální nebo sfenopalatinálních arterií (nikoliv hlavního kmene) bývá  
dostatečně přehledné a je možné  ho stavět koagulací. Při koagulaci dbáme na  
to, abychom  nežehali plochy zdravé sliznice.  
Při difúznějším krvácení se provádí tamponáda s anemizačním roztokem a  
výkon se  obvykle přenese přechodně na druhou nosní dutinu. 

Poranění ductus nasolacrimalis zcela ojediněle vede  k pooperačnímu 

slzení, zánětu slzného vaku apod., přesto, že asi většinou unikne zcela pozornosti operatéra  
a zhojí se bez následků(prevencí je nikdy nerozšiřovat antrostomii vpřed a velmi opatrně 
otevírat sklípky ager nasi) 

Odstranění části lamina orbitalis a drobné trhlinky v periorbitě jsou bez následků. 

U rozsáhlých dlouhotrvajících polypóz může být stěna očnice dehiscentní. 



POOPERAČNÍ 
Krvácení po odstranění tamponády – ošetřuje se podle výše uvedených zásad 

 

Krusty v operované dutině: jsou na místech obnažené kosti (sliznicí nekryté) a cílem  

péče  je ošetřovat tak, aby epitelizace proběhla co nejrychleji – tedy zejména mechanicky 
 velmi šetrně, včetně odsávání. Důležité je odmočení – zvláčnění krust a pokud je to nutné,  
užívat při krytí defektů materiálů, které i s krustou se nespojí se spodinou. Prevencí je takové 
operování, při kterém se neskalpuje zdravá sliznice. To je i současně prevencí tvorby synechií. 
 

Synechie jsou nežádoucí (mimo záměrně vytvořené synechie mezi střední skořepou 

 a septem, tj. medializace skořepy k udržení volného středního průduchu). 
 

Anosmie: pokud je respirační, rehabilituje se dobře po zahojení operačního pole. 

 pokud je  poškozena area olfactoria, rehabilituje se s prodlením  aspoň částečnou 
 regenerací smyslového epitelu. Při zlomeninách v oblasti lamina cribrosa bývá  
 trvalá, přičemž likvorea nemusí být zaregistrována.  



POZDNÍ 
Chronický edém  - lymfedém sliznice velkých dutin: je důsledkem 

porušení oddtokových lymfatických cest a týká se především dutiny čelistní. 
Lymfatické cévy se takřka výlučně (na rozdíl od krevního zásobení a inervace) vyvíjí 
společně s vnořující se sliznicí při rozvoji pneumatizace, tedy směřují do oblasti 
přirozených vývodů, u čelistní dutiny jen k ostiu primárnímu (nepatrný okrsek ze zadní dolní 

stěny sinus maxillaris má odtok lymfy do supratonzilární krajiny). Porušení ostií vede pak k  
přerušení toku lymfy a jeho stáze. Edémy přetrvávají měsíce a jsou nežádoucí 
komplikací: dutina přesto, že bylo vytvořeno velké ostium ani nedrénuje ani 
neventiluje a operace nesplnila svůj úkol. Následný boj proti edému je obtížný. 

Tvorba granulací: (viz též předchozí snímek) tvoří se zejména  na plochách 

obnažené kosti, na kostních hranách, ale též na zbytcích natržené sliznice a 
uchycených kostních úlomcích. Jsou základem pro tvorbu synechií. Prevencí je dobrá 
závěrečná toaleta operačního pole a následná jemná toaleta dutiny výplachy 
fyziologickým nebo mírně hypertonických roztokem NaCl, nebo minerálkou typu 
Vincentky. 

Tvorba krust: zmíněna již výše - odvíjí se v místech stejných jako granulace, brání 

překrytí sliznicí,  objektivně zhoršují nosní průchodnost a vytváří pocit značného 
dyskomfortu. (Neurochirurgové udávají u operací baze  přetrvávání  déle než 3 měsíce 
u 50 % operovaných.) Péče je podobná: co nejméně násilné mechanické odstraňování, 
co nejvíce trpělivé změkčování krust, též nanášením lehké tamponády.  Na základě 
kultivace lze volit  AB. 



Drobné a jemné krusty ve stropu  
dutiny nosní a v oblasti někdejších 
etmoidů v tomto případě nejsou  
závažné. 


