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15.2.2 Klinická anatomie 

nosu a dutin (pro FES) 
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Některé aspekty sekční, preparační, 

CT a endoskopické anatomie 

pro potřeby rinochirugie (FES) 

 



PROČ ANATOMIE?  

 
Mosher 1929 k endonazálním operacím, které sám 24 roků  

propracovával a pro které v r. 1914 publikoval rozsáhlou 

anatomickou studii řekl toto:  

„Theoretically the operation is easy,  in practice, however,  

it has proven to be one of the easiest  operations in  

which to kill the patient.“ 

 

M.E.Wigand 1977, po 3 letech zkušeností s FEES: „Endlich verstehe 

ich die Sinus-Anatomie.“. 

 

Selhání metody v počátcích  její moderní éry  bylo způsobeno 

nejčastěji anatomickou desorientací  v průběhu operace a v té době 

byla metoda i v některých zemích proto zakázána. 

To, že dnes disponujeme k orientaci v operačním poli dokonalejší 

obrazovou  dokumentací a CT navigaci, nijak neumenšuje potřebu 

znalostí anatomie. 



Základní rizika  FES plynou ze  

složité struktury splanchnokrania 
 
1. Variabilita  hranic mezi  nosní a paranazálními dutinami na  

     straně jedné a očnicí a intrakraniem na straně druhé: riziko  

     poškození obsahu očnice a nitrolebí,  likvorea 

2. Variabilita  pneumatizace a ostií dutin: zdvojení velkých dutin  

     a vývodů: riziko nedostatečné sanace 

3. Složitější průběh hlavních arterií dutiny nosní: riziko krvácení  

    do očnice a intrakrania 

4. Area olfactoria s arachnoideou: riziko anosmie a likvorey 

5. Variabilita průběhu optiku a  ACI: riziko  amaurózy a krvácení 

5. Ductus nasolacrimalis: riziko slzení 

6. Významná stranová variabilita neumožňuje druhostrannou  

   „kopii“ operačního postupu či navigační kontrolu. 
 



Dokumentace byla čerpána 
 z klasické starší literatury autorů, kteří 

rozvíjeli FES a získali největší zkušenosti. 

- Lang, J.:Clinical Anatomy of the Nose etc. 
- Wigand,M.E.: Endoskopische Chirurgie 
der Nasennebenhöhlen etc. 
- Draf, W.: Die chirurgische Behandlung 
entzündlicher Erkrankungen der Nasen 
etc. 
- Klossek et al.: Chirurgie endonasale etc. 
- Stammberger, Steiner, Rudert, Toldt aj.  
-Vlastní archiv     

                              a nově 
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Rozsah zájmu rinochirurga v oblasti splanchnokrania 

    a nově též  v krajině os petrosum 









 

Základ laterální stěny ethmoidů - 

paleosinus - je tvořen 5 lamelami 

 • 1 -  processus uncinatus + ager nasi 

• 2 -  bulla ethmoidalis 

• 3 -  concha nasalis media 

• 4 -  concha nasalis superior 

• 5 -  concha nasalis suprema 

• Etmoidální sklípky jsou základem pro 
pneumatizaci horní čelisti, čelní a klínové 
kosti a pro virové a bakteriální záněty 
těchto dutin jsou proto epicentrem. 



Ostiomeatální jednotka (1) 

(červeně)  je pod střední  

skořepou (2), mezi bulla  

ehmoidalis  a processus  

uncinatus je sevřen  

hiatus semilunaris, který se  

vpřed a dolů rozvíjí v  

 infundibulum ethmoidle. 

(3- concha nasalis inf.) 
 Processus uncinatus se může 

vpředu nahoře upínat k: 

  - lamina orbitalis o.e., 

  - concha nasalis med. 

  - lební spodině 

může být proti střední skořepě 

konkávní nebo konvexní, může 

být i pneumatizován. 

Tím je různě modelováno 

infundibulum ethmoidale. 

sinus  

frontalis 

celulae 

ethmoidales 

     sinus 

maxillaris 



Frontální řez-novorozenec 

Ostiomeatální jednotka 

Hiatus semilunaris 

Infundibulum ethmoidale 

Recessus frontalis 

5 – bulla ethmoidalis 

    processus uncinatus 

    dolní skořepa 

6 – střední skořepa 
1, 2, 4 - okohybné svaly, 3 - area 

olfactoria, lamina cribrosa, septum 

B 

Cavum nasi 



Pohled odzadu vpřed:  

široká a nižší čelistní 

dutina, střední skořepa se 

upíná k bazi lební 

Pohled vzad: vysoké a užší  

čelistní dutiny, střední skořepa 

 se upíná ke stěně čelistní dutiny 

Zadní etmoidy a vývody klínové 

 dutiny 

planum sphenoidale 

lamina cribrosa 



Pohled vzad na řezu v 

úrovni crista galli. Pod 

 střední skořepou přední  

etmoidy. Jemná lamina 

interna přední jámy lební 

a lamina cribrosa.. 

Pohled vzad: úpon střední 

skořepy ke stěně čelistní 

dutiny, nad úponem – groud 

lamelou /lamina/  basalis 

c.n.m. -  jsou zadní etmoidy 

crista  galli 



Processus uncinatus (orientačně obrys úponu), hiatus semilunaris, 

bulla ethmoidalis (Toldt) 

                            infundibulum ethmoidale                                                                         
bulla 

ethmoidalis 

recessus frontalis 

Processus uncinatus vpředu nahoře se upíná buď k - lamina papyracea,  

                                                                                  - c. n. m. 

                                                                                  - nebo až k bázi lební 



Pohled do stropu  etmoidů a očnice odzdola (Toldt). 

Strop je tvořen vpředu kosti čelní a vzadu kosti klínovou. 



sinus frontalis 
 
 
 
 
cellulae ethmoid. 
ant. 
 
post. 
 
 
 
 
 
sinus sphenoidalis 
a. carotis int. 
n. ophthalmicus 
n. abducens 

   a. ethmoidalis    
ant. 

strop dutiny nosní 
a. ethmoid. post. 

 
 
             n. opticus, 

      
a. ophthalmica 

n. oculomotorius,                    
n.trochlearis 

 

Lamina interna  kosti frontální a sphenoidální v rozsahu  
dutin byla snesena 



sinus frontalis 

 

 

 

 

 

 

ductus nasolacrimalis 

 

 

 

sinus maxillaris 

 

dolní skořepa 

Ductus nasolacrimalis probíhá těsně před vertikální částí úponu processus 

uncinatus,  před infundibulum ethmoidale a frontálním recesem a těsně 

před  ostium maxillare.  Šipka ukazuje přístup na slzný vak.  

Na coronálním řezu CT  na úrovní ductus nasolacrimalis 

je patrná i asymetrie  spodiny lební 



CT – koronální řez – střední 

skořepa k bazi lební, crista 

galli je pneumatizována. Mimo 

dále uvedené může být 

ojediněle pneumatizováno též 

nosní septum. 

CT řez před crista galli, rozsáhlé 

supraorbitální recesy frontální 

dutiny, frontoetmoidální buly 

(celuly, sklípky), výrazný tuber 

(tuberculum) septi nasi = 

intumescentia septi nasi. 

pr. uncinatus 



Vztahy dutiny nosní k 

očnici a nitrolebí. Vlevo 

concha bullosa, 

oboustranně bulla 

ethmoidalis, vpravo 

processus uncinatus, 

střední skořepa se upíná 

k bazi lební. 

Dole řez na úrovni 

zadních etmoidů, předěl 

od předních tvoří úpon 

střední skořepy, 

upínající se již k 

mediální stěně dutiny 

čelistní. Ten laterálně 

pokračuje tzv. ground 

lamelou (lamina basalis) 



Koronální řez na úrovni předních 

etmoidů, asymetrie spodiny lební 

po stranách crista Galli, střední 

skořepa se upíná k bazi lební, 

processus uncinatus a bulla 

ethmoidalis. 

Řez poněkud dorzálnější, 

ostium maxillare 



CT řez na rozhraní předních a 

zadních etmoidů. Strop 

etmoidů tvoří jemná lamina 

interna, která patří k čelní 

kosti. 

Zadní etmoidy jsou kryty 

masivnějším planum 

sphenoidale.. 



významná nesouměrnost výše uložení spodiny lební 

v oblasti lamina cribrosa  a nad předními etmoidy 

concha 

bullosa 

drobná  

střední  

skořepa 

vybočené septum 

vychýlená crista  

galli a  lamina  

cribrosa 

pr. uncinatus 

Lamina cribrosa  je zevně  obdána laterální lamelou, 

zde je nejtenčí kost a největší riziko poranění intrakrania 



Axiální řez přes etmoidy, sfenoidy  a oblastí nad vývody  

dutin čelních. 

  



Axiální řez, vpředu vývody 

slzovodů, 3 – střední 

skořepa, 1 – processus 

uncinatus, 6 hiatus 

semilunaris, 2 – bulla 

ethmoidalis, 4 – horní 

skořepa, 5 – zadní etmoidy, 

8 – bazální (ground)  

lamela odděluje přední a     

zadní etmoidy 

9 – klínová dutina,  

 

 

1 

 
 

8 



Přední a zadní etmoidální arterie Z Toldtova atlasu 1898 

Úskalí a. ethmoidalis ant.:jde skrze foramen ethmoidale ant. nahoru a poté přes lamina 
cribrosa do přední jámy lebeční, kde zásobuje dura mater a pak se vrací do dutiny nosní, 

zásobuje  přední etmoidy a čelní dutinu 





lobus frontalis    a. ophthalmica    a.c.i. a         strop dutiny nosní a 

                                           sinus sphenoidalis         lamina cribrosa 

                                      m. rectus sup. et med.                                 cellulae ethm.   

                                                           a. ethmoid. ant.            et aa. ethmoidales                                                

Pohled do stropu etmoidů a klínové dutiny 



a. et v. ophthalmica 

 

 

plexus cavernosus 

a. et v. ethmoid. ant. 

 

 

a. et v. ethmoid. post. 

sinus frontalis 

       crista galli 

 

lamina cribrosa 

Pohled na sliznici etmoidálních sklípků a průběh etmoidálních cév 



Schéma laterální nosní stěny po  

odstranění střední skořepy 

sinus frontalis 

               crista galli 

                       zadní etmoidy  sella turcica 

úpon střední skořepy, 

bulla ethmoidalis 

proc. uncinatus 

sinus maxillaris 

 

recessus      

frontalis 

r.s. 

r.r. 

r.s. – recessus suprabullaris 

r.r. – recessus retrobullaris 



 z.e.. 

      ager nasi    ductus nl.   hiatus semilunaris    úpon c.n.m.               c.n.s.      rec. sphenoethmoid. + sinus sph.               

 limen nasi                 obrys a okraj proc.ucinatus     ostium m. a  o. m. secundarium    

infundibulum ethm. 

bulla 

r.s. 

r.r. 

ground lamela 

= lamina basalis 

recessus frontalis 



Koronální řezy 
(M a R. Rontal)  

g.l. 

= l.b. 



E – koronální  řez 

 

 

 

 

 

 

 

F a G axiální řez 

groud lamela = lamina 

(lamella)basalis 



H - koronální sekce 

I – parasigitální sekce 

b.e. 

r.s. 

r.r. 

i.e. 

r.f. 



J a K -  parasagitální 

        sekce 



Následující obr.  

Pohled na laterální stěnu dutiny nosní: 

Střední skořepa je otočena podél svého úponu 

vzhůru a přišpendlena.  Vidíme do hiatus 

semilunaris, který je dole vpředu lemován 

hranou processus uncinatus a nahoře  je pak 

bulla ethmoidalis (4, 5, 6). Za processus 

uncinatus je skryto infundibulum ethmoidale, do 

kterého ústí ostium maxillare a vývody předních 

etmoidů. IE vybíhá vzhůru v recessus frontalis, 

kde přímo nebo přes etmoidální sklípek ústí sinus 

frontalis. Resekce processus uncinatus patří k 

nejčastějším výkonů FES, umožňujícím pohled a 

ošetření zmíněných  struktur.  



i.e. 

výstup a. sphenopalatina 

ostium max. sec. a limbus proc. unc. 



Střední skořepa odstraněna, limbus proc. uncinatus a hiatus semilun. (3), vpředu uncinátní sklípky (1) , 

ductus nasolacrimalis (2),ostium maxillare secundarium a bulla ethmoidalis (6), horní skořepa a recessus 

sphenoethmoidalis  (4) 



    limen nasi                       obrys a okraj proc.ucinatus       ostium m. a sekundární ostium.    

 z.e.. 

r.s. 

r.r. 

ground lamela 

infundibulum ethm. 

bulla 

      ager nasi    ductus nl.   hiatus semilunaris    úpon c.n.m.               c.n.s.      rec. sphenoethmoid. + sinus sph.               

recessus frontalis 



concha media bifida    concha nasalis sup. 

tuba E. 



Zadní etmoidy, sinus sphenoidalis, mezi nimi recessus 

sphenoetmoidalis, velká cysta  (Tornwaldtova?) v 

nosohltanu. 

concha nasalis inf.                          patro     ústí tuba E.         cysta     tělo klínové kosti       



Skelet laterální stěny dutiny nosní. Dorzálně od proc. 

uncinatus je přední a zadní fontanela. 

vestibulum 

choana 



Frontální řez přes přední 

část sinus maxillaris, 

pohled odzadu vpřed. 

3 – sinus maxillaris a slzný vak (1) 

4 – concha media 

6 – tuber septi nasi, cellulae eth.ant. 

 

 



Frontální řez (kojenec) 
1 – sinus maxillaris, ostium 

maxillare a processus uncinatus 

s úponem do lamina orbitalis 

2 – vybočená nosní přepážka 

lateralizuje atrofickou střední 

skořepu (3) a zužuje 

ostiomeatální komplex. 

Kompenzační hypertrofie 

střední skořepy druhé strany s 

úponem processus uncinatus. 

Podobný stav i na dolních 

skořepách. 



Frontální řez přes zadní 

etmoidy blízko choan, zadní 

konce dolní a střední 

skořepy. Etmoidy (2) jsou 

kryty silnější lamina interna – 

planum sphenoidale, patřící k 

os sphenoidale. 

3,4 – otevřená dutina klínová 

1 – n. opticus 



Preparační anatomie podle Hosemanna 

Dolní a střední skořepa s vyvořeným 

okénkem. Je patrná bula etmoidalis a  

ground lamela úponu střední skořepy. 

V okénku dolní skořepa vývod slzovodu. 

Střední skořepa resekována celá, je 

patrný processus uncinatus, 

dvoukomorová bula etmoidalis, zadní 

etmoidy a sinus sphenoidalis. 



Pokračování preparace až úplné obnažení 

lamina orbitalis (papyracea) ossis  

ethmoidalis. 



Endoskopický 

pohled na septum, 

ager nasi a střední 

skořepu. 



Endoskop zaveden pod střední skořepu, která medializována 

elevatoriem. Mezi processus uncinatus a bula ethmoidalis je hiatus 

semilunaris, vybíhající vzhůru v recessus frontalis. Vstup do 

infundibulum ethmoidale a pohled na ostium maxillare kryje 

processus uncinatus, který je proto při FES běžně resekován. 



70 stupňová optika: pohled do 

horního předního zakončeni 

hiatus semilunaris. 

30 st. optika: processus uncinatus 

snesen, je patrné ostium maxillare 

a infundibulum ethmoidale. 



Ostium maxillare secundarium a recirkulace hlenu  a 

prolaps choanálního polypu analogickým ostiem  



Cellula frontoethmoidalis = 

frontoetmoidální bula = 

zdvojení čelní dutiny má 

ve vztahu k primární dutině 

dvě variety  : 

 je uložena před nebo za ní 

Další variantou je uložení mezi 

oběma čelními dutinami. 

 

 

 

 

 

 

VARIANTY 

PNEUMATIZACE 



Variety v pneumatizaci jsou časté. 

Nahoře velké buly etmoidální. 

Vpravo nahoře oboustranné zdvojení 

čelistní dutiny, tzv. infraorbitální 

(Halleho) sklípky, laterálně jsou 

ohraničeny vždy infraorbitalním 

kanálem. 

Vpravo dole: řez na úrovni zadních 

etmoidů, Halleho sklípek. 

okohybné svaly    Halleho sklípek 

Střední a dolní skořepa    čelistní dutina a canalis infraorbitalis 

recessus suprabullaris 



Concha bullosa oboustranně, 

endoskopický obraz a histol. řez. 

Sliznice dutin je chudá na žlázky 

a sekreční elementy a je podstatně 

tenčí než v nosní dutině. 



Onodiho sklípky 



Onodiho sklípky představují zdvojení sinus sphenoidalis 



Typy Onodiho sklípků a jejich vztah k n. opticus. Daleko 

nejčastěji sedí jako sedlo na kanálu optického nervu. 



Onodiho sklípek vpravo v 

horizontálním řezu (pohled 

odzhora),  lamina 

cribriformis, za ní planum 

sphenoidale. Vztah k 

optickému nervu a vnitřní 

krkavici. 

     Onodi     

n. opticus a  

a. ophthalmica 



Onodiho dutina (5) Pohled 

zezadu vpřed.   

1 – spodina očnice a malé 

křídlo klínové kosti. 

2. n. ophthalmicus a 

oculomotorius 

3. a. ophthalmica  a n. 

opticus. 



Frontální řez, pohled 

zpředu: 
1 – m. rectus medialis 

2- přední etmoidy a m. 

obliqus superior, 

3 – pneumatizovaná crista 

galli, 5 – m. rectus inf.  a n. 

infraorbitalis 

6 - proc. uncinatus a hiatus 

semilunaris,  

 8 - concha bullosa a bulla 

ethmoidalis 

9 – ostium maxillare je v  

úrovní stropu dutiny, 

mediálně je processus 

uncinatus 



 sinus frontalis  

   
 

 

 

pneumatizace  

proc. uncinatus 
 
  

sinus maxillaris 

dolní skořepa 

 

 proc. unc. spojen s bazí / concha n. m. bulla ethmoidalis 

 ostium maxillare 

s.front. 

 

 

 

 

pr. unc. 

c.n.m. 

Anatomnické 

varianty p.u. 



Výrazná  vývojová asymetrie  velikosti dutiny nosní  a 

paranazálních dutin:  aplázie čelistní dutiny vlevo, 

hypoplázie  obou čelních dutin, kostěné spojení  septa  s úponem 

dolní skořepy vlevo.  Asymetrie v oblasti lamina cribrosa,  absence 

processus uncinatus vlevo. 



Při operacích mohou výkon ohrozit též tepny na septu 
1-větévky a. etmoid. ant., 2 – area olfactoria,   3-větve a. sphenopalatina 

1                  2             3                               4 

 spojky k 1                3                  3  na zadní hraně septa 

tuber septi 

nasi 



Toldt: area 

olfactoria pod bazí 

a na střední 

skořepě. 



Rozsah area olfactoria na nosní přepážce (Told) 



Arachnoidální obaly na filla olfactoria: 1 – planum 

sphenoidale, 2 – zadní a 4 – přední vlákna čichového nervu. 



Nn. olfactorii a 

cisterny na septu 

(tractus 

nasomeningealis) 

nástřik arachnoi- 



 

Fetus 40 cm:                 n. vomeronasalis (2)           nn. olfactorii (3) 

 

 



Dualita fyziologie čichu: 
1.Vnímání ciliemi čichových buněk: 

 Čichaná látka je bez elektrického náboje a 

chemicky inaktivní: čichaná látka + recepční 

protein vytváří komplex + transmitér vedou k 

transportu elektrolytů iontovými kanály 

depolarizace     vznik generátorových potenciálů. 

Zatím se neví, zda je vjem specifický, nebo je 

výsledkem kombinace několika základních 

pachů. 



2. Vnímání volně ležícími axony 

n. trigeminus v čichovém poli 

 
Je dána interakcí n. V. s axony čichového 

nervu. 

Nejde o mechanickou, ale nervově specifickou 

činnost 

Trigeminus percipuje podněty na nižší 

hladině (při nižší koncentraci pachu) a 

rychleji a také lépe určuje směr 

přicházejícího pachu 



  -   vztah k dutinám (též 15.16) 

V literatuře, věnované  zánětlivým rinologickým komplikacím 

uvedených oblastí, panuje mnoho terminologických  nepřesností! 





Prezentace související s FES v eOtorinolaryngologii 
15.2. Anatomie splanchnokrania pro FES 
15.2.1 Poznámky k anatomii splanchnokrania (teorie) 

15.2.2 Klinická anatomie nosu a dutin (pro FES 2014) 

15.4 Rhinosinusitis chron. 
15.4.1 Systematika rinosinusitid 

15.4.2 Mykotické  rinosinusitidy 

15.4.3 EPOS 3 (konsensus o rinosinusits, též alergické ) 

15.5 HRCT anatomie splanchnokrania 

15.11. FES 
15.11.1 Úvod do FES. Historie 

15.11.2 Endoskopická chirurgie splanchnokrania 

15.11.3 Tyreogenní orbitopatie, dekomprese 

15.11.4 Doplňující literatura  (odkazy na kapitoly rinologie v eORL, zaměřené  k 

FES) 

15.11.5 Komplikace endonazálních endoskopických operací 

15.12 Nazální likvorea. 

15.16 Očnicové rinogenní komplikace (systematika)  

3.13.2. Axiální HRCT lebky: norma, variety, patologie 

3.13.6. HRCT lebky v transverzální (axiální) rovině s  

rekonstrukcí do koronální a sagitální, se zaměřením na paranazální dutiny 

a spánkovou kost. 


