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CERTIFIKÁTY O ÚČASTI 
Před svým odjezdem si, prosím, vyzvedněte certifikáty u registrace.  
 
REGISTRACE A INFORMAČNÍ CENTRUM  DOPROVODNÁ VÝSTAVA 
Clarion Hotel Špindlerův Mlýn Pátek       25. 11. 2016   08.30 – 18.00 hodin 
Čtvrtek   24. 11. 2016 17.00 – 19.00 hodin Sobota     26. 11. 2016   08.30 – 12.00 hodin 
Pátek    25. 11. 2016 08.00 – 17.30 hodin   
Sobota   26. 11. 2016 08.30 – 12.00 hodin  
 
PŘÍPRAVNA PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ 
Clarion Hotel Špindlerův Mlýn   
Pátek  25. 11. 2016 08.00 – 17.00 hodin       Sobota 26. 11. 2016 08.30 – 11.00 hodin 
 
JMENOVKY 
Jmenovky Vám budou vydány při registraci. Jmenovky musí být nošeny po celou dobu konference. 

 
DAŇOVÉ DOKLADY – POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ 
Doklad za Vámi uhrazené platby převodem jste obdrželi v obálce Vám předané při registraci. 
Při úhradě v hotovosti nebo platební kartou Vám byl předán daňový doklad.  
 
KAM PŘEHRÁT VAŠÍ PREZENTACI NA KONFERENCI 
Prosím, dostavte se s Vaší prezentací do sálu 1 hod. před zahájením Vaší sekce, ve které máte 
přednášku. V případě, že je Váš projev naplánován na I. blok dopoledního zasedání, prosím, 
předejte Vaši prezentaci předchozí den. 

• Sál bude otevřen minimálně 60 minut před začátkem ranních sekcí. 
• Technici v sále Vaši prezentaci nahrají do systému a prezentaci s Vámi zkontrolují a vyzkouší, zda 

se zobrazuje správně. Dohodněte se s techniky na formě a technických požadavcích pro svou 
prezentaci. Berte, prosím, na vědomí, že při nahrání přímo na sále o přestávce před Vaší sekcí, 
nebývá čas na kontrolu. 

• Během Vašeho vystoupení budete moci svoji prezentaci ovládat pomocí dotykového ovládání, které 
Vám  
o přestávce předvede přítomný technik v přednáškovém sále. Kontaktujte technika v přednáškovém 
sále  
o přestávce před zahájením programového bloku, ve kterém máte přednášku. 

• Použití vlastní techniky není povoleno. 
Po skočení konference budou všechny prezentace z našich počítačů odstraněny. 
VŠECHNY ŘEČNÍKY ZDVOŘILE ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ČASU PREZENTACE. 
Dodržení limitu podpoří časomíra. 
 
STRAVOVÁNÍ 
O přestávkách odborného programu bude podáváno občerstvení. 
Obědy budou podávány v restauraci Clarion hotelu Špindlerův Mlýn formou bufetu, 
vegetariánského a bezlepkového menu. 
 
SPOLEČENSKÝ PROGRAM 
Clarion Congress Hotel Špindlerův Mlýn 
UVÍTACÍ KOKTEJL   24.11.2016  19.00 – 21.00 hodin 
Program: uvítací koktejl bude s welcome drinkem a malým občerstvením.  
 
SPOLEČENSKÝ VEČER  25.11.2016  20.00 – 01.00 hodin 
Program: rautové pohoštění, hudba k tanci a poslechu 

 
SEKRETARIÁT KONFERENCE, INFORMACE        KONTAKT NA MÍSTĚ  
BOS. org s.r.o.   Váš kontakt v naléhavých případech tel.:  
Kekulova 615/38  Gabriela Malá: 725 809 870 
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PÁTEK 25.11.2016  Lékařská sekce 
08.00 – 17.30 hodin Registrace 
 
09.00 – 10.00 hodin BLOK I. - Zahájení  
Předsednictvo: Sameš M., Chrobok V., Hrušák D. 
 
9.00 – 9.30 hodin  Úvodní slovo předsedů České neurochirurgické společnosti ČLS  
   JEP, České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  
  ČLS JEP a Společnosti maxillofaciální chirurgie ČLS JEP  
 
1. Přehled odborných a vědeckých ,,konferencí" s tematikou baze lební v  
   letech 1996 – 2014  8+2 min. 
    Voldřich Z. - ORL, ÚVN Praha 
 
2. 7. Kongres světové federace společností chirurgie lební baze  8+2 min. 
    Zvěřina E. - Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK,  Neurochirurgická  
   klinika 3. LF UK, Praha 
 
3. The Czech Skull Base Study Group, historie a současnost  8+2 min. 
    Sameš M. - Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL, o.z., KZ, a.s. 
 
10.00 – 10.30 hodin  Coffee break 
 
10.30 – 11.30 hodin BLOK II. - Vestibulární schwannom 
Předsednictvo: Haninec P., Urgošík D. 
 
4. Endoskopie retrosigmoidálního přístupu 8+2 min. 
   Hrbáč T., Lipina R., Krejčí T., Zákravská H. - Neurochirurgická klinika FN Ostrava 
 
5. Přímá rekonstrukce lícního nervu po odstranění gigantických vestibulárních  
    Schwannomů   8+2 min. 
    Haninec P., Zvěřina E., Mencl, L., Ouzký M., Šámal F. - Neurochirurgická klinika 3. LF UK               
    a FNKV, Praha 
 
6. Vestibulární neurektomie v léčbě vertiga neasociovaného s Ménierovou chorobou 8+2 min. 
    Chovanec M.(1), Procházková K. (1), Skutil J. (1), Čada Z.(2), Vlasák A.(3), Vodička J.(4) -               
    (1)3. LF UK a FNKV, Otorinolaryngologická klinika, Praha, ČR, (2)1. LF UK a FN v Motole,  
    Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Praha, ČR, (3)2. LF UK a FN v Motole,  
    Neurochirurgická klinika, Praha, ČR, (4)FZS a KN Pardubice, Klinika otorinolaryngologie a  
     chirurgie hlavy a krku, Pardubice, ČR 

 
7. Pozdní paréza faciálního nervu po resekci vestibulárního schwannomu,  
   profylaxe a postoperační vazoaktivní léčba 8+2 min. 
    Sameš M., Vachata P., Provazníková E., Radovnický T., Ceé J. - Neurochirurgická  
   klinika UJEP, MNUL, o.z., KZ, a.s. 
 
8. Výsledky radiochirurgické léčby vestibulárních schwanomů 8+2 min. 
    Urgošík D. – Gamanůž, Nemocnice Na Homolce, Praha  
 
11.30 – 12.30 hodin BLOK III. - Temporální kost a chordom  
Předsednictvo: Chrobok V., Buchvald P. 
 
9. Chirurgická léčba zlomenin spánkové kosti 8+2 min. 
    Chrobok V., Školoudík L., Šatanková J., Černý M., Dědková J., Kanta M. - Klinika                                               
    ORL a chirurgie hlavy a krku FN Hradec Králové, UK LF v Hradci Králové 
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10. Naše zkušenost s léčbou chordomů klivu 8+2 min.
    Buchvald P.(1), Suchomel P. (1), Dzan L. (2) - (1)Neurocentrum, Krajské nemocnice Liberec,          
     (2) Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Krajská nemocnice Liberec 
 
11. Přednosti protonové radioterapie chordomů base lební –  metodika,  
      Tolerance  8+2 min. 
      Vinakurau S., Vítek P., Kubeš J., Ondrová B.  - Protonové centrum, Praha 
 
12. Předoperační management a. carotis interna při léčbě komplexních nádorů                        
      spánkové kosti a baze lební 8+2 min. 
     Chovanec M.(1), Zvěřina E.(2), Betka J. (2), Skřivan J.(3), Vasák A.(4), Pádr R.(5) Lisý J. (5),  
     Netuka D.(6), Charvát F.(7) – (1) 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Otorinolaryngologická  
     klinika, Praha, ČR, (2)1. LF UK a FN v Motole, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,  
     Praha, ČR, (3)2. LF UK a FN v Motole, Klinika ušní, nosní a krční, Praha, ČR, (4)2. LF UK a FN v  
     Motole, Neurochirurgická klinika, Praha, ČR, (5)2. LF UK a FN v Motole, Klinika zobrazovacích  
     metod, Praha, ČR, (6)1. LF UK a UVN, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, Praha, ČR,  
     (7)UVN, Radiodiagnostické oddělení,     Praha, ČR 
 
13. Malignizovaný invertovaný papilom a invertovaný papilom ve středouší 8+2 min. 
      Svárovský J. – ORL, Nemocnice Na Bulovce, Praha 
 
14. Osteomyelitida centrální části lební baze 8+2 min. 
      Mejzlík J., Chrobok V., Dědková J. - FN Hradec Králové, UK, LF v Hradci Králové, Klinika  
      otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Hradec Králové, ČR, FN Hradec Králové, UK,                          
      LF v Hradci Králové, Radiologická klinika, Hradec Králové, ČR 
 
12.30 – 13.30 hodin Oběd  
 
13.30 – 14.30 hodin BLOK IV. - Hypofýza 
Předsednictvo: Hrabálek L., Česák T. 
 
15. Hodnocení vztahu histologického a magneticko-rezonančního nálezu                                               
      u Cushingova Syndromu 8+2 min. 
      Masopust V., Netuka D., Belšán T., Kosák M., Kršek M., Hána V. - Ústav klinických  
     neurooborů Vojenská fakultní nemocnice-ústřední vojenská nemocnice Praha,  
     Radiodiagnostické oddělení Vojenská fakultní nemocnice-ústřední vojenská nemocnice  
     Praha, III. interní klinika Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulty Univerzity  
     Karlovy, Praha, II. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařská  
     fakulty Univerzity Karlovy, Praha 
 
16. Intraoperačný ultrazvuk pri operáciách nádorov hypofýzy – prvé skúsenosti 8+2 min. 
      Štěno A.(1), Trejbalová Ľ.(2), Belan V.(3), Fabian M. (3), Matejčík V. (1), Šteňo J. (1) –  
      (1)Neurochirurgická klinika LFUK a UNB, UN Bratislava, Nemocnica ak, L. Dérera, (2)I.Interná  
      klinika SZU a UNB, UN Bratislava, Nemocnica ak. L. Dérera, (3)Dr. Magnet Kramáre, Dr.  
      Magnet s.r.o., Bratislava, SK 
 

17. Výsledky endokrinních funkcí hypofýzy po operacích afunkčních makroadenomů 8+2 min. 
       Hrabálek L. – Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci 
 
18. Léčebně indukovaná likvorea u makroprolaktinomů 8+2 min. 
      Česák T. (1), Póczoš P. (1), Čelakovský P. (2), Ryška P. (3), Gabalec F. (4) -  
       (1)Neurochirurgická klinika, (2)Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,    
     (3)Radiodiagnostická klinika, (4)IV. Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec  
     Králové, Lékařská fakulta FN HK 
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19. Postavení transnazální mikrochirugie v éře endoskopie 8+2 min. 
      Malucelli A, Sameš M, Radovnická L. -  Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL, o.z., KZ, a.s. 
 
14.30 – 15.30 hodin BLOK V. - Anterior fossa a transnazální přístup 
Předsednictvo: Plzák J., Vachata P. 
 
20. Endoskopická chirurgie juvenilního angiofibromu nosohltanu 8+2 min. 
      Plzák J.(1), Kratochvil V. (1), Kešner A. (1), Zvěřina E. (1), Skřivan J. (2) - (1)Klinika ORL a chirurgie  
      hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha, ČR, (2)Klinika ušní, nosní a krční, 2. LF UK a FN                  
      v Motole, Praha, ČR 
 
21. Syndrom nadměrné sekrece antidiuretického hormonu jako první příznak  
      olfaktorního neuroblastomu 8+2 min. 
      Matoušek P.(1,2), Čábalová L.(1,2), Komínek P. (1,2), Plášek M.(1), Poločková K.(3) , Lipina R.(4) –  
     (1)Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, (2)Katedra kraniofaciálních oborů,  
     Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, (3)Interní oddělení Nemocnice Karviná Ráj,  
    (4)Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 
 
22. Komplikace protonové radioterapie po radikální operaci estezioneuroblastomu 8+2 min. 
      Vachata P., Sameš M. - Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL, o.z., KZ, a.s. 
 
23. Využití intrathékálního fluoresceinu při endonazální chirurgii baze lební 8+2 min. 
      Vacek P. – Neurochirurgická klinika LF UK a FN v Plzni 
 
24. CT paranazálních dutin - volumometrická studie vývoje dutin od narození                                           
      do 18 let věku  8+2 min. 
      Plášek M.(1), Mertová P.(2), Matoušek P.(1,3), Čábalová L. (1,3), Komínek P. (1,3) -  (1)Klinika  
      otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava, (2)Lékařská fakulta,  
      Ostravská univerzita, Ostrava, (3)Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská  
      univerzita, Ostrava  
 
25. Endoskopická resekce maligních nádorů sinonazální oblasti a spodiny lební 8+2 min. 
      Čábalová L., Matoušek P., Lipina R., Komínek P. -  Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FNO 
 
15.30 – 16.00 hodin Coffee break  
 
16.00 – 17.00 hodin BLOK VI. - Anterior fossa a transnazální přístup 
Předsednictvo: Borovec J., Matoušek P. 

 
26. Endoskopický endonazální přístup v chirurgické léčbě schwannomu fossa  
      pterygopalatina  8+2 min. 
      Kešner A.(1), Plzák J.(1), Kratochvíl V.(1),  Vlasák A.(2), Betka J.(1) – (1 Klinika ORL a chirurgie  
      hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK, FN v Motole, Praha, (2)Neurochirurgická klinika dětí a  
      dospělých 2. LF UK a FN v Motole, Praha  
 
27. Pooperační péče a komplikace po transnazálních endoskopických operacích                              
      baze lební z pohledu otorinolaryngologa 8+2 min. 
      Čábalová L., Matoušek P., Lipina R., Komínek P. - Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FNO 
 
28. Mozkový absces-neobvyklá komplikace zánětu vedlejších nosních dutin 8+2 min. 
      Kešner A.(1), Zvěřina E. (1), Plzák J. (1), Bláha M. (2) – (1)Klinika ORL a chirurgie hlavy                                         
      a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha, (2)Neurochirurgická klinika dětí a dospělých                                      
     2. LF UK a FN v Motole, Praha  
 
29. Frontobazální poranění - mezioborové území 8+2 min. 
      Hrušák D., Hostička L., Andrle P., Hauer L., Jambura J., Pošta P., Genčur J. – Oddělní                       
     ústní čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice a LFUK Plzeň 
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30. Biomechanika kraniofaciálních poranění 8+2 min. 
      Borovec J. – Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, MNUL, o.z., KZ, a.s. 
 
31. Kraniofaciální poranění – spolupráce neurochirurga a maxilofaciálního chirurga 8+2 min. 
      Chramosta P. - Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, MNUL, o.z., KZ, a.s. 
 
17.00 – 18.00 hodin BLOK VII. - Orbita a varia 
Předsednictvo: Hrušák D., Chovanec M. 
 
32. Léčba zlomenin spodiny očnice 8+2 min. 
      Kovář D., Voldřich Z., Voska P., Lešták J. - Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální  
     chirurgie 3. LF UK a ÚVN Praha 
 
33. Transnazální endoskopický přístup do očnice 8+2 min. 
      Matoušek P.(1,2), Čábalová L. (1,2), Komínek, P. (1,2), Plášek M. (1), Němčanský, J. (2,3), Lipina  
      R. (4) – (1)Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava,  
      (2)Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, (3)Oční  
      klinika Fakultní Nemocnice Ostrava, (4)Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 
 
34. Rozsáhlý karcinom očního víčka s propagací do orbity, dutiny nosní, paranazálních  
      dutin a tvrdého patra – kazuistika 8+2 min. 
      Plášek M., Čábalová L., Matoušek P., Komínek P.  Paciorek M. - Klinika ORL a chirurgie hlavy a  
      krku FN Ostrava, Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky FNO 
 
35. Orbitocelulitida jako komplikace akutní rinosinusitidy – naše zkušenosti s léčbou                           
      u  dospělých  8+2 min. 
      Kovář D.(1), Holý R. (1), Fundová P. (1), Belšan T. (2), Filipovský T. (1), Astl J. (1,3) - (1)Klinika  
      otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN Praha, (2)Radiodiagnostické  
      oddělení ÚVN Praha  
 
36. Dlouhodobé výsledky radiochirurgie chemodektomů 8+2 min. 
      Urgošík D. – Gamanůž, Nemocnice Na Homolce, Praha 
 
37. Totální náhrada čelistního kloubu 8+2 min. 
       Machoň V., Levorová J., Foltán R. - 1. LF UK a VFN Praha, Stomatologická klinika -                            
       oddělení čelistní chirurgie 
 
18.00 hodin Závěr jednacího dne 
 
18.00 – 19.00 hodin Zasedání výboru společnosti 
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SOBOTA 26.11.2016  Lékařská sekce 
08.30 – 12.00 hodin Registrace 
 
09.00 – 10.00 hodin BLOK VIII. – Meningeomy a varia 
Předsednictvo: Vaverka M., Kozák J. 
 
38. Meningeomy paraselární krajiny 8+2 min. 
      Vaverka M. – Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci 
 
39. Identifikácia molekulárnych podtypov meningeómov na základe genetickej                             
      microarray analýzy  8+2 min. 
      Balik V.(1), Srovnal J. (2), Ehtemann J. (3), Vaverka M. (1), Hrabálek L. (1), Staffová K. (2),                       
      Vrbková J. (2), Šulla I. (4), Hajduch M. (2) – (1)Neurochirurgická klinika, Lékařská fakulta  
     Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, ČR,  (2)Ústav molekulární a  
     translační medicíny, Laboratoř experimentální medicíny, Lékařská fakulta  
     Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc, ČR, (3)Ústav klinické a  
     molekulární patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice  
     Olomouc, ČR,  (4)Chirurgické oddelenie, Železničná nemocnica s poliklinikou Košice and  
     Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied, Košice, SK 
 
40. Intraosseální sfenoorbitální meningiom – kazuistika 8+2 min. 
       Kozák J., Bláha M. - Neurochirurgické oddělení dětí a dospělých, FN Motol Praha 
 
41. Osteomyelitida baze lební 8+2 min. 
      Fík Z. – Klinika Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol Praha 
 
42. Podtlaková léčba komplikovaných ran hlavy a krku 8+2 min. 
      Svárovský J. sen.(1), Mártonová J. (1), Stapleton-Garcia P. (1), Szabó E. (2) 
 
10.00 – 10.30 hodin Coffee break  
 
10.30 – 12.00 hodin BLOK IX. – Cévy na bazi lební 
Předsednictvo: Sameš M., Krajina A. 
 
43. FD in the management of opthalmic aneurysms 20+5 min. 
      Kocer N. - Turkey 
 
44. Endovaskulárna liečba aneuryziem ACI po SAK 8+2 min. 
      Zeleňák K. – Rádiologická klinika, Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná                                      
      nemocnica Martin, Martin, SK 
 
45.  Disekce extrakraniálního úseku vnitřních karotid 8+2 min. 
       Charvát F., Lacman J. – RDG oddělení, ÚVN Praha 
 
46. Durální AVM na bazi lební 8+2 min. 
      Krajina A.- RDG klinika, FN Hradec Králové 
 
47. Mikrochirurgie a endovaskulární terapie v léčbě aneuryzmat ACI v úseku C2 8+2 min. 
      Orlický M., Sameš M., Hejčl A., Cihlář F. – Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL,  
      Radiodiagnostické oddělení, MNUL, oz., KZ a.s. 
 
12.00 hodin Závěr konference  
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PÁTEK 25.11.2016  Sesterská sekce 
 
10.30 – 11.30  BLOK I. 
Předsednictvo: Lippertová, L., Rusková, K. 
 
1. Úvodní slovo a představení NCH kliniky UJEP a MN v Ústí nad Labem 8+2 min. 
    Lippertová L., Tesařová M. – Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL, KZ a.s. 
 
2. Makroadenom hypofýzy aneb přes nos až do mozku 8+2 min. 
    Jeleňová P., Tomanová Z. – Neurochirurgické oddělení, Městská nemocnice Ostrava 
 
3. Chirurgické výkony na bazi lební 8+2 min. 
    Rokošová J., Kunová R. – COS, Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL, KZ a.s. 
 
4. Ošetřovatelská péče o pacienta s onemocněním trigeminu 8+2 min. 
     Mrázek V., Pilný J. - NCH klinika LF UK a FN Plzeň 
 
5. Nádor baze lební - chordom clivu 8+2 min. 
    Vodáková, J., Janstová R., Lippertová L. - Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL, KZ a.s.  
 
6. Pacient v Protonovém centru Praha 8+2 min. 
    Jardekyová  Z., Čekanová M. - Proton Therapy Center Czech Praha 
 
11.30 – 12.00 hodin  Coffee break 
 
12.00 – 13.00 hodin BLOK II. 
Předsednictvo: Wittenberg E., Dvořáková J. 
 
7. Nátriový protokol u baze lební z pohledu sestry 8+2 min. 
    Michalčíková M., Havlenová E. - JIP neurocentra, Liberec 

 
8. Novinky v monitoraci a ošetřování pacientů v neurointenzivní péči 8+2 min. 
    Wittenberg E., Urbánková A. - KAPIM JIP 3, MNUL, KZ a.s 
 
9. Externí drenáže mozkomíšního moku 8+2 min. 
    Dvořáková J., Bialková P. - Neurochirurgická klinika – JIP, FN Ostrava 

 
10. Specifika ošetřovatelské péče po resekci adenomu hypofýzy 8+2 min. 
     Jelínková P., Tesařová M. - Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL, KZ a.s. 
 
11. Ošetřovatelsky proces u pacientky s tumorem base 8+2 min.
  
      Karkošová V., Krejčová A., Smutná R. - Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, FN Motol 

 
12. Meningeom - častý nádor baze lební 8+2 min. 
      Rusková K., Protivová K. – Neurologické oddělení, MNUL KZ a.s. 
 
13.00 hodin Závěr sekce sester 
 
13.00 – 14.00 hodin Oběd 
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PŘEHLED  ODBORNÝCH  A  VĚDECKÝCH ,, KONFERENCÍ “ S  TEMATIKOU  CHIRURGIE  
BAZE   LEBNÍ V  LETECH  1996 – 2014 
Voldřich Z. 
ORL, ÚVN Praha 
 
Rok, místo konání, organizace 
   1) 1996, Brno, 37. celoarmádní shromáždění vojenských otorinolaryngologů AČR  
                 s celostátní, mezioborovou a mezinárodní účastí, Z. Voldřich 
   2) 1997, Přeštice u Plzně, 38. celoarmádní shromáždění vojenských  
                 otorinolaryngologů AČR s celostátní, mezioborovou a mezinárodní účastí,  
                 Z. Voldřich 
  3) 1998, Frenštát pod Radhoštěm, Ostravské pracovní dny chirurgie baze lební (I.),  
                 J. Mrázek 
  4) 1999,  Frenštát pod Radhoštěm, Ostravské pracovní dny chirurgie baze lební  
 (II.), J. Mrázek 
  5) 2000,  Rožnov pod Radhoštěm, Ostravské pracovní dny chirurgie baze lební  
 (III.), J. Mrázek 
  6) 2001,  Rožnov pod Radhoštěm, Ostravské pracovní dny chirurgie baze lební  
 (IV.), J. Mrázek 
  7)            Stachy na Šumavě – Zadov, 39. celoarmádní shromáždění vojenských  
 otorinolaryngologů s celostátní, mezioborovou a mezinárodní účastí, Z.  
 Voldřich 
  8) 2002, Srní na Šumavě, Pracovní dny chirurgie baze lební, J. Kozák, Z. Voldřich,  
 P. Voska 
  9) 2003, Ústí nad Labem, Kongres chirurgie baze lební s mezinárodní účastí, M.  
 Sameš, P. Vachata 
                 Slapy nad Vltavou – Měřín, 40. celoarmádní odborné shromáždění  
 vojenských otorinolaryngologů  s celostátní, mezioborovou a mezinárodní  
 účastí, Z. Voldřich 
10) 2004,  Srní na Šumavě, 10. jubilejní pracovní dny chirurgie baze lební s mezinárodní účastí, J. 

Betka, Z. Voldřich  
11) 2006, Dvůr Králové nad Labem, 11. pracovní dny chirurgie baze lební, Z.  
 Jirousek 
                 Špindlerův Mlýn, Krkonoše, 41. celoarmádní odborné shromáždění  
 vojenských otorinolaryngologů s celostátní, mezioborovou a mezinárodní  
 účastí, Z. Voldřich   
12) 2008 , Srní na Šumavě, 12. pracovní dny chirurgie  baze lební a 42. celoarmádní  
 odborné shromáždění vojenských otorinolaryngologů  AČR s celostátní,  
 mezioborovou a mezinárodní účastí, Z. Voldřich, M. Navara, R. Holý 
13) 2010,  Praha, 13 . pracovní dny chirurgie baze lební s mezinárodní účastí, M.  
 Sameš 
14) 2012, Slapy nad Vltavou – Měřín, 14. pracovní dny chirurgie baze lební, J.  
 Kozák, P. Voska, Z. Voldřich 
15) 2014, Frýdlant v Čechách, 15. pracovní dny chirurgie baze lební,  M. Chovanec  
 
 
 
7. KONGRES SVĚTOVÉ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ CHIRURGIE LEBNÍ BAZE. (World 
Federation Skull Base Societies, WFSBS), 2016 Osaka. 
Zvěřina E. 
Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, Neurochirurgická klinika 3. LF UK, Praha  
 
Ve dnech 14.- 17. 6. 2016 se v Osace, Japonsko, uskutečnil pod předsednictvím K. Ohaty 7. světový 
kongres WFSBS spolu s 10. kongresem Iternational Meningioma Society and Cerebral Venous  
System a 28. Annual Meeting of Japanese Society for Skull Base Surgery. Zúčastnili se jej špičky 
interdisciplinárního oboru z 200 zemí za účasti některých zakládajících členů z r. 1992 včetně M. 
Samii a E. Zvěřiny. V Iternational Faculty kongresu byl z ČR ještě M. Sameš. Kongres se uskutečnil v 



International Convention Center v Osace. Asi 760 účastníků předneslo 360 prezentací. Pokrývaly 
celou problematiku chirurgie lební baze včetně zavádění nejmodernějších operačních technik, ale i 
základního výzkum na molekulární a genetické úrovni. Kongres byl zaměřen na novou generaci, 
budoucnost oboru a jeho propagaci po celém světě. Další 8. kongres WFSBS 2020 je plánován v 
Brazilii v Rio de Janeiro.    
 
 
 
PŘÍMÁ REKONSTRUKCE LÍCNÍHO NERVU PO ODSTRANĚNÍ GIGANTICKÝCH 
VESTIBULÁRNÍCH SCHWANNOMŮ 
Haninec P., Zvěřina E., Mencl L., Ouzký M., Šámal F. 
Neurochirurgická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha 
 
Úvod: Při operaci obrovských vestibulárních Schwannomů IV. stupně je riziko poškození n. VII 
výrazně vyšší než u stupňů I-III dle Koose. Radikální operace, která je indikované zvláště u mladých 
jedinců může vést i na erudovaných pracovištích k poškození lícního nervu.   Cílem práce je ukázat 
optimální řešení jeho rekonstrukce.  
Metoda: V letech 2000 až 2015 bylo operována 54 neurinomů n. VIII retrosigmoideálním přístupem.  
N. VII byl natolik poškozen, že byla nutná jeho rekonstrukce u 5 pacientů s gigantickým nádorem IV. 
stupně.  V jednom případě pro nepřítomnost proximálního pahýlu byla provedena zkřížená 
anastomóza n.VII s n. XII. technikou dle Darrouzeta.  Ve čtyřech dalších případech byl nerv 
rekonstruován v jedené době suturou end-to-end bez štěpů přímo v mostomozečkovém koutu po 
vytětí poškozeného úseku. 
Výsledky: Ve všech případech došlo k funkční reinervaci.  Vzhledem k synkinéze podle House – 
Brackmanna 3. stupně.  Nezkřížená anastomóza vedla k dobré emociální funkci obličejového 
svalstva. Zkřížená anastomóza vedla k funkci se synkinézami s jazykem. 
Závěr: I z relativně malého souboru lze uzavřít, že po radikálních operacích velkých neurinomů n. VIII 
a po kompletních lézích n. VII je nejlepším řešením přímá nekřížená anastomóza s využitím 
proximálního pahýlu.  
 
 
 
VÝZNAM INTRALABYRINTÁLNÍHO ŠÍŘENÍ VESTIBULÁRNÍHO SCHWANNOMU PRO 
RECIDIVOVÁNÍ PO RETROSIGMOIDNÍM-TRANSMEATÁLNÍM PŘÍSTUPU 
Chovanec M.(1), Zvěřina E. (2), Betka J. (2) 

1 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Otorinolaryngologická klinika, Praha, Česká republika 
2 1. LF UK a FN v Motole, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Praha, Česká republika 
 
Úvod: Recidivování sporadického vestibulárního schwannomu po odstranění retrosigmoidním-
transmeatálním přístupu je nízké, obecně udáváno kolem 0.5-5%. Jednou z možných příčin je 
předoperačně nerozpoznané intralabyrintální šíření nádoru. 
Metodika: Retrospektivní zhodnocení 3 případů diagnostikované recidivy nádoru po radikální 
exstirpaci vestibulárního schwannomu retrosigmoidním-transmeatálním přístupem z vlastního 
pracoviště a 2 případů z cizích pracovišť. Znovu byly hodnoceny předoperační zobrazovací metody a 
ev. dostupné videozáznamy z operací. 
Výsledky: Ve 4 případech byla indikována operační revize. Dvakrát byl užit rozšířený translabyrintální 
a jednou transotický přístup. U jednoho z pacientů byl užit přístup retrosigmoidní. Nicméně vzhledem 
ke ztrátě kontinuity n.VII s absencí proximálního pahýlu nervu byla indikována zkřížená rekonstrukce 
n.XII-n.VII včetně dekomprese a transpozice intratemporálního úseku n.VII Ve všech případech jsme 
při labyrintectomii prokázali přítomnost nádoru v oblasti vnitřního ucha. Zpětná analýza 
předoperačních MRI v době diagnózy poukázala na možnost intralabyrintálního šíření nádoru, 
kterému nebyla v době diagnózy věnována pozornost. Obdobně tomu bylo v případě recidivy nádoru, 
kdy jsme zvolili pouhou další observaci.   
Závěr: Intralabyrintální šíření vestibulárního schwannomu je relativně vzácné. Je třeba po něm cíleně 
pátrat při plánování léčby. Užití retrosigmoidního-transmeatálního přístupu je zatíženo rizikem recidivy 
onemocnění. Proto je při průkazu intralabyrintální šíření indikován translabyrintální nebo transotický 
přístup. 



 
 
 
CHIRURGICKÁ LÉČBA ZLOMENIN SPÁNKOVÉ KOSTI 
Chrobok V.(1), Školoudík L. (1), Šatanková J. (1), Černý M. (1), Dědková J. (2), Kanta M. (3)  
(1) Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
(2) Radiodiagnostická klinika 
(3) Neurochirurgická klinika 
Fakultní nemocnice, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Hradec Králové 

 
V úvodní části je popsána anatomie lícního nervu ve spánkové kosti: labyrintový úsek, tympanický a 
mastoidní. Dále možné anatomické anomálie lícního nervu a současné možnosti zobrazovacích 
vyšetření lícního nervu: CT a MR. 
Klasické dělení zlomeniny spánkové kosti je podélné, příčné a smíšené zlomeniny. Dané dělení však 
není ideální pro klinický dopad, kdy nás především zajímá jaká část spánkové kosti je postižena. 
Jedná se především o zlomeniny postihující kostěný labyrint s trvalým postižením percepční složky 
sluchu. 
V případě postižení lícního nervu je zvažována chirurgická dekomprese lícního nervu. Budou uvedeny 
indikace, přístupy, identifikace lícního nervu, pooperační péče a ostatní chirurgické metody léčby obrn 
lícního nervu. 
 
 
 
NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU CHORDOMŮ KLIVU 
Buchvald P. (1), Suchomel P.(1), Dzan L.(2) 
1) Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec a.s. 
2) Oddělení ústní, čelistní a obličejové neurochirurgie, Krajská nemocnice Liberec a.s. 
 
Úvod:  
Chordomy tvoří méně než 1% nádorů CNS a zřídka se vyskytují v extra-axiálních lokalizacích. Klivální 
chordomy jsou nádory vykazující vysokou míru morbidity a mortality pro svůj agresívní a infiltrativní 
růst.  
Materiál a metodika: 
Osm pacientů (6 mužů, 2 ženy) průměrného věku 48 let (24-62) s histologicky potvrzeným 
chordomem klivu bylo operováno v Krajské nemocnici Liberec v letech 2006 – 2015 (10 let). 
Chirurgický přístup byl zvolen podle velikosti a směru šíření nádoru, převažně šlo o transsfenoidální 
nebo transmaxillární cestu a kombinaci mikrochirurgické a endoskopické techniky.  
Výsledky: Radikální exstirpace byla možná u 4 pacientů, u subtotálních exstirpací zbylých pacientů 
byla doplněna léčba protonovým zářením. U dvou pacientů došlo k recidivě nádorového růstu a jeden 
pacient na tuto zemřel. Z komplikací bylo nutné řešit 1x pooperační likvoreu. 
Závěr: 
Léčebnou metodou volby je chirurgický zákrok, doplněný radioterapií ve vybraných případech. Při co 
největší chirurgické radikalitě spojené s moderními metodami radioterapie je možné dosáhnout 
dlouhodobých uspokojivých výsledků.  
 
 
 
PŘEDOPERAČNÍ MANAGEMENT A. CAROTIS INTERNA PŘI LÉČBĚ KOMPLEXNÍCH NÁDORŮ 
SPÁNKOVÉ KOSTI A BAZE LEBNÍ 
Chovanec M.1, Zvěřina E.2, Betka J.2, Skřivan J.3, Vasák A.4, Pádr R.5 Lisý J.5, Netuka D.6, Charvát 
F.7 

1 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Otorinolaryngologická klinika, Praha, Česká republika 
2 1. LF UK a FN v Motole, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Praha, Česká republika 
3 2. LF UK a FN v Motole, Klinika ušní, nosní a krční, Praha, Česká republika 
4 2. LF UK a FN v Motole, Neurochirurgická klininika, Praha, Česká republika 
5 2. LF UK a FN v Motole, Klinika zobrazovacích metod, Praha, Česká republika 
6 1. LF UK a UVN, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika, Praha, Česká republika 



7 UVN, Radiodiagnostické oddělení, Praha, Česká republika 
 
Úvod: Infiltrace nebo obklopení a. carotis interna v intratemporálním segmentu benigním a především 
pak maligním nádorem představuje zásadní limit chirurgické léčby. Názory na postup v takových 
případech se liší. K moderním postupům patří předoperační zhodnocení rizika ztráty tepny balonovým 
okluzním testem (BOT) a její následné ošetření stentingem či definitivní okluze tepny.  
Metodika: Retrospektivní zhodnocení případů vyžadujících předoperační management a. carotis 
interna pro nádory v oblasti spánkové kosti a spodiny lební v letech 1/2010-6/2016. 
Výsledky: Ve sledovaném období vyžadovalo předoperační management a. carotis interna celkově 12 
pacientů. V osmi případech šlo o benigní nádory – jugulární paragangliomy (Fisch st. C3-4 Di1-2): 6, 
pleomorfní adenom: 1. Ve čtyřech případech šlo o nádory maligní – chondrosarkom: 2, osteosarkom: 
1, dlaždicový karcinom: 1). Ve všech případech byl proveden BOT, který prokázal dobrou toleranci 
uzávěru tepny. Čtyřikrát byl zvolen definitivní uzávěr tepny. U osmi pacientů byl proveden stenting 
tepny, jednou současně s coilingem intratumorozního aneurysmatu. K vlastnímu operačnímu řešení 
bylo přistoupeno za 2-4 týdny po okluzi tepny a za 6-10 týdnů po stentingu, kdy byla očekávána 
suficientní endotelizace. Po zavedení stentu byla pacientům nasazena duální antiagregace a k 
vlastním operačnímu zákroku byli převedeni na nízkomolekulární heparin. Po intervenčním 
neuroradiologickém zákroku došlo u jedné pacientky k vzniku aneurysmatu na a. femoralis, které 
vyžadovalo operační řešení. S neočekávanými ischemickými projevy po definitivní okluzy a. acrotis 
interna jsme se nesetkali. V jediném případě, kdy byl současně proveden coiling aneurysmatu a 
zesílení stěny stentem se nepodařilo zachovat tepnu. V ostatních sedmi případech byla provedena 
nekomplikovaná subadventiciální resekce nádoru. V pooperčanímobdobí jsme třikrát řešili 
pseudomeningokélu, jinak se komplikace nevyskytly. 
Závěr: Předoperační management a. carotis interna zásadním způsobem rozšiřuje možnosti 
chirurgické léčby komplexních patologických procesů v oblasti spánkové kosti a baze lební. Umožňuje 
radikálně řešit případy, které byly dříve označovány pro infiltraci nebo obklopení a. carotis interna za 
inoperabilní nebo kdy bylo pro riziko ruptury tepny volena neradikální resekce. Rizika vlastní 
intervence jsou akceptovatelná. Klíčová je kvalitní spolupráce chirurgického a intervenčního 
neuroradiologického týmu. 
 
 
 
MALIGNIZOVANÝ INVERTOVANÝ PAPILOM A INVERTOVANÝ PAPILOM VE STŘEDOUŠÍ. 
Svárovský J. sen.(1), Krátký M. (1), Mártonová J. (1), Sochor T. (1), Mašek M. (2), Pála M. (3), Plzák J. (4), 
Skřivan J. (5), Chovanec M. (6) 

1ORL odd. NNB Praha, 2Radiologická klinika NNB Praha, 3ÚRO NNB Praha, 4ORL klinika 1.LFUK, 
Praha, 5ORL klinika 2. LFUK Praha, 6ORL klinika 3.LFUK Praha 
 
Invertovaný papilom (IP) je benigní epiteliální nádor, který se převážně vyskytuje v nosní dutině a 
oblasti VDN převážně jednostranně. Vyskytuje se ve věku 35-60 roků, s převahou mužského pohlaví 
3,5:1. Typický je tendencí k maligní transformaci ( 5-15%). Etiologie neznámá předpokládá se 
souvislost s HPV infekcí. Má vysokou tendenci k recidivám, což souvisí s neadekvátní radikalitou 
primooperace. Léčba je chirurgická. V našem sdělení prezentujeme 2 kasuistiky s méně obvyklou 
lokalizací IP ve středoušní dutině a jeho maligní transformaci s destrukcí baze lební. Ve sdělení 
prezentujeme symptomatologii, přehled vyšetřovacích metod, diagnostický a léčebný postup.  
 
 
 
 
OSTEOMYELITIDA CENTRÁLNÍ ČÁSTI LEBNÍ BAZE 
Mejzlík J. (1), Chrobok V. (1), Dědková J. (2) 
1.Fakultní nemocnice Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Klinika 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Hradec Králové, Česká Republika, 2. Fakultní nemocnice 
Hradec Králové, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Radiologická klinika, Hradec 
Králové, Česká Republika 
 



Úvod: Osteomyelitida centrální části lební baze představuje relativně vzácnou komplikaci infekcí 
zevního zvukovodu nebo vedlejších nosních dutin. Infekce postihuje převážně v diabetiky ve vyšším 
věku a obvyklým původcem je Pseudomonas aeruginosa. 
Soubor: Osm mužů a jedna žena s průměrným věkem 78,4 let (71-85), průměrná hmotnost 83 kg, 
(73-101), byli přijati do nemocnice s bolestmi ucha a výtokem ze zevního zvukovodu, 6 z nich byli 
diabetici, 5 mělo parézu lícního nervu, 8 jednostrannou poruchu sluchu, 4 parézu n. hypoglossus, 3 n. 
vagus, 1 n. glossopharyngeus a 1 n. accessorius. Všichni byli před hospitalizací léčeni několika 
lokálními i celkovými antibiotiky. 
Výsledky:  Pacienti byli opakovaně přijati na lůžkové ORL oddělení k léčbě. Průměrná doba trvání 
hospitalizace byla 24 dní (4-48). Mikrobiologie diagnostikovala:  Pseudomonas aeruginosa 4x, 
Staphylococcus aureus 3x, Candida albicans 2x a jen jeden Citrobacter, Candida parapsilosis, 
Malassesia furfur, Staphylococcus plasmacoagulasa negativní, Stenotrophomonas maltophila a 
Klebsiella pneumoniae. Průměrné hladiny markerů zánětu byly: C - reaktivní protein (CRP) 32 (1,3-
143) mg/l, Leukocyty (WBC) 8,8 (4,6-16,6) x 109/l, sedimentace erytrocytů (ESR) 68 mm/1 h (14-
125); 85 (24-140) mm/2 h v době přijetí. Hodnocení zánětlivých změn bylo provedeno obvykle 
počítačovou tomografií 9x (CT) a 8x vyšetření magnetickou rezonancí (MR) baze lební. Ve všech 
případech byly nalezeny zánětlivé změny centrální části lební baze spojené s variabilními zánětlivými 
změnami měkkých tkání.  
Pro nitrožilní antibiotickou léčbu byly použity: Ceftazidime 7 krát s průměrnou dobou 17 dnů (14-21), 
Ciprofloxacinum 6 krát, dobou 18 dní (14-34), Meropenem 2 krát, doba 30 dnů (12-60), Amoxicilin + 
kyselina klavulanová 5 x, průměrná doba 15 dnů (7-21), Gentamicine 2 x, průměrná doba 9 dní (7 - 
11), Clarithromycinum 2 x, průměrná doba 15 dnů (13-17), Clindamycinum 3 x, průměrná doba 11 dní 
(9-13) , Cefuroxim axetile 2 x, doba 14 dnů (7-21), Rifampicinum 2 x, průměrná doba 20 dní (19-21), 
Oxacylin 2 x, průměrná doba 20 dní (18-22), Fluconazol 2 krát, průměrná doba 14 dnů, Linezolid v 1 
případě po dobu 20 dní. Explorativní mastoidektomie byla provedena ve 2 případech, když 
progredovala obrna lícního nervu a biopsie z nosohltanu v 5 případech, mírné nespecifické zánětlivé 
změny byly zaznamenány u všech nemocných. V 7 případech bylo dosaženo zlepšení, 2 pacienti 
zemřeli. 
Závěr:  Diagnóza osteomyelitidy centrální části lební baze je založena souboru klinických příznaků, 
infekce zevního zvukovodu, obrny hlavových nervů VI, VII, IX, X, XI, XII, smíšené nebo percepční 
nedoslýchavosti a typickým nález na CT a MR. Sedimentace červených krvinek se zdá být 
nejcitlivějším laboratorním testem pro sledování dynamiky choroby, změny CRP a WBC nebyly 
detekovány i přes jasnou progresi infekce.  Adekvátní konzervativní léčba se skládá z 3 týdnů 
intravenózní kombinované léčby antibiotiky Ceftazdime, Ciprofloxacin, Meropenem, následuje 4-6 
týdnů terapie perorálními antibiotiky Amoxicilin + kyselina klavulanová, Gentamycin, Clarithromycin, 
Clindamycin, Cefuroxim axetil, Rifampicin nebo Oxacylin. Operace je namístě při progresi zánětu 
navzdory antibiotické léčbě, ale ani v jednom případě operace nezastavila progresi onemocnění. 
Mastoidektomie vedla k zlepšení funkce lícního nervu. 
 
 
 
HODNOCENÍ VZTAHU HISTOLOGICKÉHO A MAGNETICKO-REZONANČNÍHO NÁLEZU U 
CUSHINGOVA SYNDROMU. 
Masopust V. (1), Netuka D. (1), Belšán T. (2), Kosák M. (3), Kršek M. (4), Hána V. (3) 
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Úvod 
V květnu 2006 byl na neurochirurgické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zahrnut do 
možností operačních výkonů endoskopický endonazální přístup. Od dubna 2008 chirurgické výkony 
na adenomech hypofýzy probíhají s intaroperační MRI. Pro další zvyšování radikality a snižování 
nežádoucích dopadů operačního výkonu jsou hledány další možnosti. Jednou z možností vylepšení 
operačního a peroperačního přístupu k léčbě Cushingovy choroby je vylepšení diagnostických metod 



za pomoci kombinace tří v současnosti dostupných MR metod, to znamená SE MR, SPGR MR a 
fSPGR MR. 
Metodika 
Celkem bylo do studie zařazeno 41 pacientů. Poměr mezi muži a ženami 11 : 30. Věk pacientů byl 
v průměru 40 let (s minimem 8 let a s maximem 78 let). V porovnání mužů a žen byl průměrný věk u 
mužů zařazených do studie 42 let (s minimem 20 let a s maximem 69 let), věk žen byl v průměru 40 
let (s minimem 8 let a s maximem 78 let). V rámci předoperačního vyšetření byly provedeny 
následující předoperační MR sekvence: konvenční MR T1, T2 vážený obraz, SPGRE, FSPGR. Data 
byla přenesena do navigačního softwaru Brainlab a vytvořen 3D navigační obraz v navigačním 
systému iPLAN NET. Vždy jsou odebírány 3 vzorky ze tří třetin selární expanze. Během operace jsou 
načítána data do navigačního systému a zaznamenávána poloha odběru vzorků. 1.a 2. pooperační 
den jsou odebrány ranní hladiny kortizolu. Dále jsou odběry prováděny dle endokrinologické indikace 
a hodnocen jsou vzorky s co možná nejdelším odstupem od operace.  
Výsledky 
Ke shodě mezi MR nálezem a histologickým nálezem došlo v 8 případech, to znamená 20%. 
Konečná endokrinologická radikalita operace v případě shody byla 100%. Rozsáhlejší histologie než 
byla zobrazena na MR byla u 21 pacientů, tj. 51%. V případě, že histologický nález byl rozsáhlejší než 
bylo zobrazení na MR, byla endokrinologická úspěšnost 90%. Senzitivita kombinace nových 
zobrazovacích metod byla 100%, prokázaná specificita pak 56%. Soubor vykázal 0% mortalitu a 7.5% 
morbiditu. U dvou pacientů byla řešena pooperační likvorea a u jednoho pacienta konzervativně 
léčena pooperační meningitida. U třech nemocných byla dlouhodobá potřeba aplikace adiuretinu, tj. 
7,5%.  
Diskuze 
Dle literatury dosahuje SPGR MR senzitivita v 76%, ale specificita k přesnému určení místa tumoru 
byla pouze 33%. Kombinací MR SE, SPGR a FSPRG se nám tedy celkově podařilo zvýšit senzitivitu 
z 76% na 100% a specificitu z 33% na 56%. Peroperační magnetická rezonance nás vedla 
k doresekci v jednom případě, což v našem souboru představuje 2.5%.    
Závěr 
     Kombinací MR SE, SPGR a FSPRG se nám tedy celkově podařilo zvýšit senzitivitu a specificitu 
zobrazovacích metod. Udrželi jsme celkovou radikalitu těsně nad udávanou radikalitou renomovaných 
pracovišť.  
 
 
 
INTRAOPERAČNÝ ULTRAZVUK PRI OPERÁCIÁCH ADENÓMOV HYPOFÝZY – PRVÉ 
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Úvod: Intraoperačná magnetická rezonancia bola dlhé obdobie jedinou možnosťou kvalitného 
intraoperačného zobrazenia počas operácií adenómov hypofýzy. V poslednom čase je však možné 
počas operácií adenómov hypofýzy použiť aj moderné ultrazvukové prístroje vybavené mikrosondami.  
Ultrazvukové mikrosondy  je možné využiť pri transkraniálnych prístupoch, mikrochirurgických 
transsfenoidálnych prístupoch, ako aj počas priameho endoskopického endonazálneho prístupu.    

Metodika: Autori prezentujú prvé skúsenosti z využitím intraoperačného ultrazvuku pri 
transkraniálnych a transnazálnych operáciách tumorov hypofýzy, a to ako s dvojrozmerným 
ultrazvukom (Aloka ProSound F75, Hitachi-Aloka Medical Systems, Tokyo, Japonsko), tak aj 
s navigovaným trojrozmerným ultrazvukom (SonoWand Invite, SONOWAND AS, Trondheim, Nórsko).  

Výsledky: Za hlavnú výhodu využitia ultrazvuku počas operácií adenómov hypofýzy považujú 
autori okrem kvalitného zobrazenie normálnych aj patologických štruktúr najmä možnosť zobrazenia 
v reálnom čase. To umožňuje zvýšenie bezpečnosti operácie predovšetkým pri rozsiahlych 
resekciách veľkých a gigantických tumorov, ako aj detekciu prípadných nádorových reziduí. 



Záver: Intraoperačný ultrazvuk s využitím mikrosond sa javí ako nádejná metóda 
intraoperačného zobrazenia pri resekciách adenómov hypofýzy. 
 
 
 
VÝSLEDKY ENDOKRINNÍCH FUNKCÍ HYPOFÝZY PO OPERACÍCH AFUNKČNÍCH 
MAKROADENOMŮ. 
Hrabálek L., Novák V., Fryšák Z., Hoza J., Huczko C., Vaverka M. 
Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci 
 
Úvod: 
Primární léčebnou modalitou u symptomatických afunkčních makroadenomů hypofýzy je chirurgická 
terapie s cílem dekomprimovat nervové struktury, dosáhnout co nejradikálnějšího odstranění tumoru a 
vyhnout se komplikacím. Současným záměrem operace je obnovení, nebo alespoň zachování zbylé 
endokrinní funkce hypofýzy, a zabránění vzniku nového trvalého deficitu. Incidence předoperačního 
hypopituitarismu u afunkčních adenomů hypofýzy se odhaduje na 69 – 85%.  Zlepšení endokrinních 
funkcí hypofýzy po operaci je v literatuře uváděno v rozmezí 20 – 50%, naopak zhoršení se popisuje 
v rozmezí 5 – 20%. Srovnání mezi jednotlivými výsledky je ale obtížné, neboť každý z autorů si 
stanovuje vlastní parametry k hodnocení pooperačního zlepšení nebo zhoršení funkce hypofýzy. 
     Cílem této studie bylo prokázat změny endokrinních funkcí hypofýzy po operaci afunkčních 
makroadenomů hypofýzy transnazálním transfenoidálním přístupem a posoudit rozdíly výsledků při 
použití mikroskopické a endoskopické techniky.     
Metodika: 
Retrospektivně jsme vyhodnotili soubor 78 pacientů (46 mužů, 32 žen) operovaných transnasální 
cestou mikroskopicky nebo endoskopicky a vzájemně je srovnali. Podmínkou bylo kompletní 
předoperační a pooperační endokrinologické vyšetření a žádné komplikace. 
Výsledky:  
U pacientů bez předoperační hormonální abnormality se vyskytoval pooperační deficit častěji ve 
skupině operované mikroskopem (47%), ve srovnání s endoskopickou skupinou (40%). U pacientů 
s předoperační hormonální abnormalitou bylo pooperační zhoršení hormonálních funkcí častější opět 
ve skupině operované mikroskopem (70%), ve srovnání s endoskopickou skupinou (21%). U operací 
endoskopických, ve srovnání s mikroskopickými, byl častěji pooperační stav hormonálních funkcí 
stejný jak před operací, nebo došlo ke zlepšení.  
Závěr: 
Endoskopická technika dosahuje lepších pooperačních výsledků hormonálních funkcí hypofýzy ve 
srovnání s mikroskopickou technikou, a to zejména u pacientů s předoperační hormonální 
abnormalitou. 
 
 
 
LÉČEBNĚ INDUKOVANÁ LIKVOREA U MAKROPROLAKTINOMŮ 
Česák T. (1), Póczoš P. (1), Čelakovský P. (2), Ryška P. (3), Gabalec F. (4) 
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Nosní likvorea u neoperovaných makroprolaktinomů patří k poměrně neobvyklým projevům tohoto 
onemocnění. V literárních zdrojích se její výskyt uvádí souhrnně kolem 8,7%, přitom spontánně velmi 
vzácně pouze ve 2,6%. Medikamentózně indukovaná likvorea se objevuje v 6,1%. Potenciální 
komplikace v podobě meningitidy či abscesu mohou vyústit ve fatální důsledek až ve 25-50% případů. 
Etiopatogeneza tohoto často obtížně diagnostikovatelného problému je multifaktoriální. Uplatňuje se 
zejména stupeň invaze makroprolaktinomu a rozsah osteodestrukce lební baze. Dalším významným 
faktorem je míra redukce objemu adenomu po nasazení terapie dopaminergními agonisty, která 
umožní vznik arachnoideálních fisur v bazi kolem tumoru s následným únikem likvoru. Léčba 
likvorové komunikace často vyžaduje složitější řešení s kombinací endoskopických a transkraniálních 



technik, u recidivujících případů spojených i se snížením tlaku likvoru nebo úpravou medikace 
dopaminergních agonistů. Autoři ve své přednášce rozebírají problematiku na vlastním souboru 
pacientů. 
 
 
 
POSTAVENÍ TRANSNAZÁLNÍ MIKROCHIRUGIE V ÉŘE ENDOSKOPIE 
Malucelli A. (1), Radovnická L. (2), Sameš M. (1)  
1. Neurochirurgická klinika UJEP, 2. Endokrinologické oddělení, MNÚL, o.z., KZ, a.s. 
 
Úvod: Díky své lokalizaci uprostřed baze lební jsou selární léze chirurgicky přístupné jak 
transkraniálně, tak transsfenoidálně. První transsfenoidální operace adenomu hypofýzy byla 
provedena v r. 1907 rakouským chirurgem H. Schlofferem paranazálním řezem [1]. J. Hardy začínal 
používat při tom přístupu mikroskop v čtvrté dekádě minulého století [2]. V posledních 15 letech se 
endoskopická technika operace lézí tureckého sedla stala alternativou klasické mikrochirurgické 
resekce. I přes rostoucí počet publikací o této technice, nelze dodnes tvrdit, že endoskopické výkony 
dosahují lepších výsledků. Recentní publikace porovnávající obě techniky neukázaly signifikantní 
rozdíl ve výsledcích a komplikacích [3-6]. Autoři presentují své dosavadní zkušenosti s resekcí 
selárních lézí mikroskopickým transnazálním transsfenoidálním přístupem. Tento soubor navazuje na 
publikovaný soubor z roku 2005 [7] a ukazuje na zlepšení výsledků pokrokem technických prostředků 
a růstající zkušeností operačního týmu. 
Metody: Prováděli jsme retrospektivní studii na skupině pacientů odoperovaných pro selární lézi 
v období 2001-2015. Všechny výkony byly prováděny přímým transnazálním transsfenoidálním 
přístupem mikroskopickou technikou. U každého výkonu jsme zaznamenali anagrafické údaje 
pacienta, klinický stav před operací včetně endokrinologického a očního vyšetření, neurologický a 
endokrinologický stav po operaci během pravidelného sledování s minimálním odstupem jednoho 
měsíce od výkonu, výsledek histologie, radiologický aspekt sellární léze, její objem a vztah ke splavu 
podle Hardy-Wilsonova klasifikace a Knospova bodového hodnocení, eventuální pooperační 
reziduum tumoru a jeho chování během radiologického sledování. 
Výsledky: Během výše uvedeného období jsme provedli 155 výkonů na 138 pacientech. V 132 
případech se jednalo o první operaci, v 23 případech byla operovaná recidiva. Průměrný věk pacientů 
v době operace byl 54 let. Objem lézí byl v rozmezí 0,1 až 55 cc s průměrem 6 cc. 18% lézí 
infiltrovalo splav bilaterálně, 22% monolaterálně a 60% nemělo přímý vztah ke splavu. V klinickém 
obrazu jsme zaznamenali: porucha visu (68%), cefalea (14%), diplopie (9%), akromegalie (6%), 
vertigo (5%), nanismus (0,7%), Cushingův syndrom (1,5%), porucha erekce (1,5%), Amenorrea 
s galaktoreou (8%). V 18 pacientech (14%) bylo před operaci panhypopituitarismus, 44 ukázalo 
zvýšené hodnoty prolaktinu (33%). Histologicky se jednalo o null-cell adenom v 64% případů, 
prolaktinom v 16%, adenom s produkcí STH v 11%, ACTH ve 2%, kraniopharyngeom ve 2%, 
metastázu v 1%. Ve 3 případech došlo k úmrtí v perioperačním období, 5 pacientů rozvinulo 
pooperační Diabetes Insipidus, zaregistrovali jsme 10 případů pooperační likvorrey. Ve 26% případů 
bylo na pooperační MR patrné reziduum, které ve 23 případech bylo v průběhu sledování indikováno 
k reresekci. 63% pacientů nepoužívá po operaci hormonální substituci, v 27% případů je patrný 
endokrinologický deficit. V 61% pacientů se předoperační porucha visu zlepšila, v 38% pacientů 
zůstala stacionární, v jednom případě došlo ke zhoršení.   
Závěr: Mikrochirurgický transnazální přístup k selárním lézím je bezpečnou chirurgickou technikou, 
která umožňuje dosáhnout radikalitu resekce s přiměřeným rizikem komplikací. Zkušenost operatéra 
je zásadním faktorem ovlivňujícím chirurgický výsledek.  
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ENDOSKOPICKÁ CHIRURGIE JUVENILNÍHO ANGIOFIBROMU NOSOHLTANU 
Plzák J. (1), Kratochvil V. (1), Kešner A. (1), Zvěřina E. (1), Skřivan J. (2) 
1) Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha, Česká republika 
2) Klinika ušní, nosní a krční, 2. LF UK a FN v Motole, Praha, Česká republika 
 
Juvenilní angiofibrom nosohltanu (JNA) je vzácný, benigní, vysoce vaskularizovaný nádor vyrůstající 
z oblasti f. sfenopalatinum, postihující výhradně - muže - adolescenty. Léčba je chirurgická, obvykle 
po předchozí angiografii s embolizací zásobujících tepen. Na vybraných pracovištích je v současnosti 
zřejmý posun od zevních chirurgických přístupů k endoskopickému řešení. 
V období duben 2014 - březen 2016 bylo na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v 
Motole operováno 10 pacientů s JNA (muži, 15-25 let), klasifikace dle Radkowskiho: 3x IIa, 1x IIb, 5x 
IIc, 1x IIIb. Třikrát se jednalo o revizní výkony (2x po předchozích zevních výkonech - z toho jednou 
se jednalo o primární operaci na jiném pracovišti, 1x po opakovaných endoskopických resekcích na 
jiném pracovišti). Všechny operace pro JNA od dubna 2014 byly vedeny endoskopickým 
endonazálním přístupem. 
9 pacientů z 10 nemá reziduální nádor, včetně pacientů s revizními výkony. U pacienta s JNA 
Radkowski IIIb bylo ponecháno reziduum ve střední lební jámě při kavernozním sinu, které 
nevykazuje známky růstu a je bezpříznakové. Obvyklým následkem resekce ve f. pterygopalatina je 
hypestezie  n. maxilaris. Jiné trvalé následky operace nejsou přítomny.  
Endoskopická endonazální resekce JNA se stává standardním chirurgickým přístupem a vzhledem k 
významně nižší morbiditě ve srovnání se zevními přístupy by měla být preferována. 
 

Podpořeno granty AZV15-28933A, AZV16-29032A. 
 
 
 
SYNDROM NADMĚRNÉ SEKRECE ANTIDIURETICKÉHO HORMONU JAKO PRVNÍ PŘÍZNAK 
OLFAKTORNÍHO NEUROBLASTOMU 
Matoušek, P.,1,2 , Čábalová, L.1,2 , Komínek, P..1,2 Plášek, M.1 Poločková, K3 , Lipina, R. 4 

1)Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava 
2) Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
3) Interní oddělení Nemocnice Karviná Ráj 
4) Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 

 
Cíl: Autoři prezentují dva pacienty s olfaktorním neuroblastomem (ON), u kterých byl prvním 
příznakem syndrom neadekvátní sekrece antidiuretického hormonu (SIADH). 
Úvod: Olfaktorní neuroblastom je relativně vzácný maligní nádor vyrůstající s čichového epitelu. První 
příznaky jsou obvykle nespecifické , nejčastější jsou nosní obstrukce, epistaxe, bolesti hlavy a nosní 
sekrece, poruchy čichu. SIADH je syndrom nadměrné produkce antidiuretického hormonu a 



definována jako přítomnost hyponatrémie a hypoosmolality u normovolemických pacientů s vyšší 
osmolalitou moči a vyšším obsahem sodíku v moči při normálním příjmu Na a vody. Nejčastější 
příčinou SIADH jsou plicní onemocnění a maligní onemocnění. SIADH jako paraneoplastický projev 
se vyskytuje u 1-2 % všech maligních nádorů, nejčastěji u malobuněčného karcinomu, ale i u 
spinocelulárních karcinomů hlavy a krku respektive u olfaktorického neuroblastomu. Dosud bylo v 
literatuře popsáno 14 pacientů se současným výskytem ON a SIADH. 
Materiál a metodika: Do retrospektivního kazuistického přehledu byli zařazeni tři pacienti s 
olfaktorním neuroblastomem, z nichž u dvou předcházelo objevení se SIADH diagnóze olfaktorního 
neuroblastomu. U obou došlo k vývoji SIADH asi půl roku před stanovením diagnózy olfaktorního 
neuroblastomu. 
Výsledky: U obou pacientů se současnou přítomností ON a SIADH došlo po radikální resekci k 
vymizení SIADH. 
Závěr: Klinické projevy ON jsou nespecifické, stanovení správné diagnózy může být obtížné. V 
některých případech může předcházet vznik SIADH, což  může usnadnit a urychlit diagnózu. 
Práce vznikla s podporou Institucionální podpory MZČR č. 2 RVO-FNOs/2013. 
 
 
 
KOMPLIKACE PROTONOVÉ RADIOTERAPIE PO RADIKÁLNÍ OPERACI 
ESTEZIONEUROBLASTOMU 
Vachata Petr, Sameš Martin 
Neurochirurgická klinika UJEP, MNUL, o.z., KZ, a.s. 
 
   Estezioneuroblastom (olfaktorní neuroblastom) je vzácný nádor pocházející z čichového 
neuroepitelu. Celkem bylo na světě dokumentováno kolem tisíce těchto nádorů od roku 1924, kdy 
první případ byl popsán Bergerem a Lucem. Vzhledem k vzácnému výskytu a výrazně odlišným 
biologickým vlastnostem jednotlivých nádorů se můžeme setkat s různými názory na optimální terapii, 
staging i etiologii. Prezentujeme komplikovaný případ 42letého muže s biopticky verifikovaným 
estezioneuroblastomem (Kadish B, T2, N0, M0) který podstoupil radikální resekci tumoru 
subfrontálním transbazálním přístupem a s odstupem 3 měsíců po nekomplikovaném chirurgickém 
výkonu prodělal cílenou terapii protonovým zářením. S odstupem dalších 3 měsíců došlo rozvoji 
poradiační nekrosy s rozsáhlým otokem obou čelních laloků a později i nekrosy lalokové plastiky 
přední jámy lební. Pacient i přes opakované operační revize zemřel na komplikace spojené 
s recidivující kranio-nasální komunikací. 
 
 
 
VYUŽITÍ INTRATHÉKÁLNÍHO FLUORESCEINU PŘI ENDONAZÁLNÍ CHIRURGII BAZE LEBNÍ 
Vacek P. (1), Hrabě V. (2), Mraček J. (1), Sebera O. (2), Přibáň V. (1) 

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni, Fakultní nemocnice v Plzni, 1Neurochirurgická 
klinika, 2Otorhinolaryngologická klinika 
 
Úvod: Endoskopický endonazální přístup k bazi lební je využíván kromě resekce nádorů i k plastice 
durálních defektů baze lební traumatické i netraumatické etiologie. Podmínkou pro správné ošetření 
likvorey endonazálně je přesná lokalizace místa kranionazální komunikace. Jako jednu z 
„navigačních“ technik je možné využít intratékální aplikaci fluoresceinu, který zbarvuje likvor zelenou 
barvou, zvlášť dobře viditelnou v modrém světle. 
Metodika: V období od VI/2011 do V/2016 byl před endonazálním výkonem intratékálně aplikován 
fluorescein celkem 17 pacientům. Deset pacientů mělo nazální likvoreu traumatické etiologie – pět 
poúrazovou a pět iatrogenní po neurochirurgické nebo otorinolaryngologické operaci. U sedmi 
pacientů se jednalo o likvoreu tzv. idiopatickou (spontánní) bez známé příčiny. 
Výsledky: Nezaznamenali jsme žádnou komplikaci související s intratékálním podáním fluoresceinu. 
U 15 pacientů byl defekt dury na bazi lební jasně lokalizován emisí zeleného světla v modrém filtru 
endoskopu a byla provedena jeho plastika. Pooperačně se vyskytla jedenkrát recidiva likvorey, byla 
provedena reoperace rovněž endonazálně již bez další recidivy. U dvou pacientů se spontánní 
likvoreou jsme emisi zeleného světla nezaznamenali, byla zavedena pouze lumbální drenáž s 
trvalým vymizením likvorey v obou případech. 



Závěr: Intratékální aplikace fluoresceinu umožňuje při endonazálním přístupu přesnou lokalizaci 
zdroje likvorey. Jedná se o bezpečnou metodu s vysokou senzitivitou i specificitou. 
 
 
 
CT PARANAZÁLNÍCH DUTIN - VOLUMOMETRICKÁ STUDIE VÝVOJE DUTIN OD NAROZENÍ DO 
18 LET VĚKU 
Plášek, M.1, Mertová, P.2, Matoušek, P.1,,3, Čábalová, L.1,,3 Komínek, P.1,3 
1) Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Ostrava 
2) Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 
3) Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava  
 
Cíl:  Cílem studie bylo zhodnocení vývoje paranazálních dutin pomocí měření objemu dutin na CT u 
dětí od narození do 18 let věku. Znalost vývoje dutin má klinický význam pro diagnostiku a léčbu 
rinosinusitidy a jejich komplikací u dětí, stejně jako pro jejich využití pro chirurgické přístupy k bazi 
lební. 
Materiál a metodika: Jedná se o retrospektivní studii, do které byly zařazeny děti, u kterých bylo 
provedeno HRCT vyšetření hlavy  z jiných důvodů, než diagnostika patologie v oblasti paranazálních 
dutin (Somatom Definition AS 64, Siemens, Germany). Pacienti byli rozděleni do skupin podle věku 
(0-1,1-2…17-18). Do studie nebyly zařazeny děti s kraniofaciálními anomáliemi či patologií 
sinonazální oblasti. Trojrozměrná rekonstrukce a hodnocení objemu bylo provedeno pomocí software 
OsiriX v. 5.8.1. Výsledky byly statisticky zpracovány. 
Výsledky Bylo zařazeno 180 pacientů (10 pacientů v každé věkové skupině 0-18 let), hodnoceno 
celkem 20 dutin v každé věkové skupině. Čelistní dutina je přítomna při narození, v šesti letech 
dosahuje velikosti asi 6 ml, 10 ml v 11 letech, v 18 letech průměrné velikosti 20 ml. Čichové sklepy 
jsou také přítomny při narození (0,5ml), v deseti letech dosahují velikosti 3 ml, v 18 letech 5 ml. Čelní 
dutina se začíná vyvíjet ve 4-6 letech, v 10 letech dosahuje velikosti 2 ml a v 18 letech 8 ml. Klínová 
dutina byla při narození vyvinuta u jedné poloviny pacientů (0,5ml), ve třech letech již vyvinuta u 
všech pacientů, v 8 letech dosahuje velikosti 2 ml a v 18 letech 7 ml.  
Závěr: Získané výsledky korelují s recentní literaturou, jsou však odlišné od literatury osmdesátých a 
devadesátých let minulého století. Čichové a čelistní dutiny jsou přítomny při narození, základ klínové 
dutiny je pozorovatelný u poloviny dětí do 1 roku věku, k urychlení růstu dochází mezi 3-8 rokem 
věku. Frontální dutina se vyvíjí kolem 4-8 let věku. Ukončení vývoje paranazálních dutin není možné 
posoudit vzhledem k jejich předpokládanému dalšímu růstu (bylo by nutno rozšířit sledovaný soubor o 
starší pacienty) 
 
 
 
ENDOSKOPICKÁ RESEKCE MALIGNÍCH NÁDORŮ SINONAZÁLNÍ OBLASTI A SPODINY LEBNÍ 
Čábalová L.1,2, Matoušek P.1,2, Lipina R.3, Komínek P.1,2 

1) Otorinolaryngologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 

2) Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 
3) Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 
 
Cíl: Autoři diskutují techniku endoskopické resekce maligních nádorů sinonazální oblasti a báze lební 
a intrakrania její indikace a výhody, na základě vlastních zkušeností s touto technikou. 
Úvod: Zlatým standardem v léčbě sinonazálních nádorů je kraniofaciální resekce. V posledních 
letech, zejména s vývojem techniky, je často využíván endoskopický přístup. Technika 
endoskopického přístupu se liší od standardních technik využívaných v onkochirurgii. Jednotlivými 
kroky jsou: zmenšení tumoru (vnitřní dekomprese), identifikace významných struktur (vnitřní karotida, 
optický nerv), identifikace okrajů tumoru a radikální resekce s negativními ochrannými zónami. Pro 
výsledek léčby není důležité, zda je provedena resekce po částech či en bloc. Důležité je, v případě 
plánované resekce tvrdé pleny, zvážení techniky uzávěru. U sinonazálních malignit často nejsme 
schopni využít nazoseptální lalok z onkologických důvodů. 
Materiál a metodika: Do retrospektivní studie byli zařazeni pacienti s maligními nádory sinonazální 
oblasti a baze lební, příp intrakrania, kteří byli řešení čistě endoskopickou technikou. Autoři diskutují 
indikační schéma resp. jeho vývoj na pracovišti, technické detaily a použité techniky uzávěru tvrdé 
pleny společně s výsledky.  



Výsledky: K endoskopické resekci maligního sinonazálního tumoru bylo ve FNO v letech 2011-2015 
indikováno 11 pacientů. U 7 pacientů byla zároveň provedena rekonstrukce durálního defektu. U 7 
pacientů bylo dosaženo radikální resekce, u 4 pacientů byl v souladu s předoperačním plánem 
proveden debulking tumoru.  
Závěr: Endoskopická resekce sinonazálních tumorů i se současným postižením baze lební či 
intrakrania, infratemporální jámy či očnice je plnohodnotnou alternativou k tradičním zevním 
přístupům. Vyžaduje zkušený tým složený obvykle z neurochirurga a otorinolaryngologa. 
Práce vznikla s podporou Institucionální podpory MZČR č. 2 RVO-FNOs/2013. 
 
 
 
ENDOSKOPICKÝ ENDONAZÁLNÍ PŘÍSTUP V CHIRURGICKÉ LÉČBĚ SCHWANNOMU FOSSA 
PTERYGOPALATINA 
Kešner A.¹, Plzák J.¹, Kratochvíl V.¹, Vlasák A.², Betka J.¹ 
Pracoviště:  ¹ Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK, FN v Motole, Praha,  
                    ² Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN v Motole, Praha 
e-mail: adam.kesner@fnmotol.cz 
 
Úvod: Fossa pterygopalatina je obtížně přístupná oblast při bazi lební, která slouží jako komunikační 
průchod mezi nitrolebím a dutinou nosní. Je ventromediálním pokračováním  fossa infratemporalis za 
fissura pterygomaxillaris a představuje tím její nejhlubší úsek. Nádory, které se zde vyskytují, jsou 
diagnostikovány velmi zřídka a často až v pokročilém stadiu či jako nádory incidentální vzhledem 
k jejich nenápadné symptomatologii. Nejčastějším tumorem v této lokalitě je schwannom- nezhoubný 
nádor vycházející ze Schwannových buněk obalujících jednotlivá nervová vlákna a tvořících 
myelinovou pochvu nervus maxillaris- druhé větve trojklanného nervu.  
Cíl: Cílem přednášky je prezentace kazuistik dvou pacientů se schwannomem ve fossa 
pterygopalatina chirurgicky řešených endoskopickým endonazálním přístupem na ORL FN v Motole a 
srovnání  diagnosticko-terapeutického postupu, zejména volby chirurgického přístupu na fossa 
pterygopalatina, radikality výkonu a pooperačního vývoje, s dostupnou literaturou. 
Materiál a metody: Na Klinice ORL FN v Motole byli v posledních 18 měsících operování 2 pacienti 
se schwannomem n. maxillaris lokalizovaným ve fossa pterygopalatina. Prvním pacientem byl 15ti 
letý chlapec s projevy tlaku v pravé tváři, zřetelnou asymetrií obličeje a zhoršenou nosní 
průchodností, u kterého MRI hlavy prokázala intrakraniální propagaci s nutností operačního řešení 
s plastikou baze lební. Druhým pacientem je 56ti letá žena, u které se jednalo o incidentální nález.  
Výsledky: Oba pacienti byli chirurgicky řešeni endoskopickým endonazálním transturbinálním 
přístupem za pomoci navigace s optickým CT/MRI navigačním systémem s možností fůze, které 
umožňuje bezpečnou orientaci a radikalitu výkonu. Jednou byla provedena plastika baze lební 
nasoseptálním lalokem. Nebylo třeba konvertovat na externí přístup / laterální rhinotomie, sublabiální 
přístup/. V pooperačním období nebylo prokázáno reziduum nádoru a nebyla přítomna významná 
pooperační komplikace- krvácení, likvorea, zhoršení visu, porucha slzných cest. U jednoho pacienta 
bylo nutné nastavit dostatečnou analgetickou léčbu pro bolesti v oblasti pravé tváře. U obou pacientů 
byl po operaci senzorický deficit n. maxillaris, který se významně nemění. Oba pacienti mají 
histologicky verifikovaný schwannom vycházející z n. maxillaris. 
Závěr: Endoskopický endonazální transturbinální přístup s optickou CT/MRI navigací poskytuje 
dostatečný přístup do fossa pterygopalatina, což umožňuje bezpečné odstranění nádoru za kontroly 
radikality výkonu, poskytuje možnost rekonstrukce případného defektu baze lební a zvyšuje komfort a 
morbiditu pacienta ve srovnání s přístupy externími.  

 
 
 

POOPERAČNÍ PÉČE A KOMPLIKACE PO TRANSNAZÁLNÍCH ENDOSKOPICKÝCH OPERACÍCH 
BAZE LEBNÍ Z POHLEDU OTORINOLARYNGOLOGA 
Čábalová L.1,2, Matoušek P.1,2, Lipina R.3, Komínek P.1,2 

1) Otorinolaryngologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 

2) Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě 
3) Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 
 



Cíl: Autoři prezentují soubor pacientů po transnazálních endoskopických operacích baze lební 
operovaných v letech 2008 až červnu 2016 ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) a diskutují 
následnou ORL péči o tyto pacienty a nejčastější komplikace v ORL oblasti. 
Materiál a metodika: Ve FNO jsou všichni pacienti před operací patologie rinobaze vyšetření 
otorinolaryngologem, ve spolupráci s neurochirurgem je naplánována technika přístupu a ev. řešení 
patologie dutiny nosní a paranazálních dutin (např. deviace septa, polypóza aj.). Pooperačně 
otorinolaryngolog zajišťuje odstranění nosní tamponády (většinou 1. pooperační den, případně 4.-7. 
pooperační den u pacientů s peroperační likvoreou). V následujících dnech je pacient edukován 
k proplachům dutiny nosní solnými roztoky a v případě peroperační likvorey o pooperačním režimu; 
otorinolaryngolog provádí opakované rinoendoskopické kontroly a čištění dutiny nosní, většinou těsně 
před dimisí a dále ambulantně v individuálních intervalech. 
Výsledky: Ve Fakultní nemocnici Ostrava bylo v letech 2008-2016 operováno 262 pacientů 
s patologií rinobaze (168 s adenomem hypofýzy, 94 s jinou patologií). Všichni pacienti byli 
pooperačně sledováni otorinolaryngologem. Z komplikací v ORL oblasti byla u 25 pacientů zjištěna 
výrazná tvorbou krust v dutině nosní, u 10 byl pooperační průběh komplikován rozvojem akutní 
rinosinusitidy, u 3 pacientů došlo k rozvoji perforace septa (pacienti po odběru nazoseptálního laloku). 
U žádného pacienta nebyla zjištěna přítomnost významných synéchií či obstrukce vývodů 
paranazálních dutin. 
Závěr: Pooperační péče o pacienty po transnazálních endoskopických operacích baze lební spočívá 
nejen v klinických kontrolách neurochirurgem, oftalmologem či endokrinologem a kontrolních 
zobrazovacích metodách; významně se na ní podílí zejména otorinolaryngolog – edukuje pacienta o 
vlastní péči o dutinu nosní a pooperačním režimu, a to především u pacientů po rozšířených 
přístupech k bazi lební a plastice durálního defektu. Pravidelně dále kontroluje a pečuje o dutinu 
nosní a oblast resekce, což významně snižuje riziko komplikací jak časných, tak pozdních a zásadním 
způsobem zlepšuje hojení a tím pádem i pooperační komfort pacienta.  
Práce vznikla s podporou Institucionální podpory MZČR č. 2 RVO-FNOs/2013. 
 

 
 

MOZKOVÝ ABSCES- NEOBVYKLÁ KOMPLIKACE ZÁNĚTU VEDLEJŠÍCH NOSNÍCH DUTIN 
Kešner A.¹, Zvěřina E.¹, Plzák J.¹, Bláha M.² 
Pracoviště: ¹ Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole, Praha 
                   ² Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN v Motole, Praha 
e-mail: adam.kesner@fnmotol.cz 
 
Úvod: Akutní rhinosinusitida je častou diagnózou v ambulancích ORL lékařů. Intrakraniální 
komplikace sinogenní etiologie jsou zcela řídkou diagnózou vzhledem k dostupné časné diagnostice a 
rozšířené antibiotické terapii.  Navzdory vhodné terapii se u imunokompromitovaných jedinců mohou 
vyskytnout potenciálně život ohrožující nitrolební komplikace, mezi které patří subdurální empyém, 
epidurální a intracerebrální absces, meningitida a trombóza žilních splavů. 
 
Materiál a metody: Přednáška se věnuje kazuistice pacientky ve druhém trimestru gravidity léčené 
na našem pracovišti s intraorbitální a intrakraniální komplikací akutní rhinosinusitidy.  
 
Výsledky: Pacientka ve druhém trimestru gravidity byla léčená chirurgicky pod antibiotickou clonou 
v první době pro orbitocellulitis endoskopickým endonazálním přístupem a v druhé době ve spolupráci 
s lékaři z oddělení neurochirurgie zevním přístupem pro rozvoj intraorbitálního a mozkového abscesu. 
Po provedení zevního výkonu- frontální kraniotomie- bylo třeba provést po 12 dnech revizní výkon pro 
progredující pneumocefalus  a plně kranializovat sinus frontalis vlevo přístupem bifrontální 
kraniotomie s resekcí glioticky změněné mozkové tkáně a plastikou rinobaze 
 
Závěr: Nitrolební komplikace sinogenní etiologie jsou dnes výjimečným případem. Intervence 
zaměřené na léčbu těchto komplikací musí být provedeny neodkladně i u pacientů, kteří by za jiných 
okolností byli kontraindikováni k chirurgické léčbě.   

 
 
 



FRONTOBAZÁLNÍ PORANĚNÍ - MEZIOBOROVÉ ÚZEMÍ  
Hrušák D., Hostička L., Andrle P., Hauer L., Jambura J., Pošta P., Genčur J. 
Fakultní nemocnice a LFUK Plzeň, oddělení ústní čelistní a obličejové chirurgie  
 
Frontobazální trauma představuje specifický problém kraniofaciálních poranění, nad jejichž řešením 
se setkávají odbornosti neurochirurgie, maxilofaciální chirurgie, oftalmologie  a otorhinolaryngologie. 
Jakkoli jsou cíle všech přístupů shodné, zajistit kompletní funkční a estetickou restituci poraněné 
oblasti, jsou v priority jednotlivých specializací zaměřené převážně na řešení hlavního objektu vlastní  
specializace. Sladění postupu ošetření pak vyžaduje kompromisní postup s ohledem na potřeby 
příbuzných oborů. Příspěvek se zabývá řešením frontobazálních poranění hlavně z pohledu 
maxilofaciální traumatologie i souvisejících odborností s cílem otevřít mezioborovou diskuzi nad 
propojením a časováním  fází ošetření těchto závažných stavů. 

 
 
 

KRANIOFACIÁLNÍ PORANĚNÍ – SPOLUPRÁCE NEUROCHIRURGA A MAXILOFACIÁLNÍHO 
CHIRURGA 
Chramosta P., Molnar V., Borovec J. 
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Masarykova nemocnice, o.z., KZ a.s., Ústí nad Labem 
 
Při současném poranění kostěné báze lební a skeletu obličeje (kraniofaciální poranění) byl v minulosti 
tradiční konzervativní postup s rozdělením do několika operačních fází. Druhou možností je časná 
revize poranění kombinovaným týmem neurochirurga a maxilofaciálního chirurga v jedné době. 
Výhodou tohoto postupu je nižší výskyt infekčních a i jiných komplikací. V rámci Traumacentra 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem bylo mezi roky 2012 a 2016 ošetřeno 37 pacientů 
s kraniofaciálním poraněním. K pooperačním komplikacím došlo u 5,4% pacientů. Tito pacienti 
podstoupili chirurgické výkony odděleně. Jednodobý postup redukuje počet zákroků a snižuje výskyt 
komplikací. 

 
 
 

LÉČBA ZLOMENIN SPODINY OČNICE 
Kovář D., Voldřich Z., Voska P., Lešťák J. 
Klinika otorinolaringologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN Praha 
 
Abstract 
Cílem práce bylo zhodnocení anatomických a funkčních výsledků u chirurgicky ošetřených zlomenin 
spodiny očnice ve vztahu k přístupovým cestám, druhům fixačních materiálů a CT navigované 
chirurgii.  
Vytvoření matematického modelu pro výpočet prolabujícího objemu měkkých částí očnice do čelistní 
dutiny jako jednoho z kritérií pro určení terapeutického postupu u blow-out zlomenin. 
Shrnutí indikačních kritérií k chirurgické léčbě zlomenin spodiny očnice. 

 
 
 

TRANSNAZÁLNÍ ENDOSKOPICKÝ PŘÍSTUP DO OČNICE 
Matoušek, P.,1,2 , Čábalová, L.1,2 , Komínek, P..1,2 Plášek, M.1  , Němčanský, J.2,3, Lipina, R. 4 

1) Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava 
2) Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
3) Oční klinika Fakultní Nemocnice Ostrava 
4) Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 
 
Cíl: Autoři prezentují soubor pacientů s tumory očnice, u  kterých byl využit endoskopický 
transnazální přístup. 
Materiál a metodika: Do retrospektivní studie byly zařazeni pacienti operovaní ve Fakultní nemocnici 
Ostrava v letech 2004-2008.  Operace byly provedeny "čtyřruční technikou", po provedení 
etmoidektomie, antrostomie a sfenoidotomie  byla resekována mediální případně i částečně kaudální 



stěna očnice.  V případě mediálně lokalizované léze byl využit mononostrální přístup s případnou 
resekcí střední skořepy, v případě kaudálně nebo mediokaudálně lokalizované léze byl využit 
mononostrální přístup s pomocným portem transmaxilárním. Pokud byla léze lokalizována v hrotu 
očnice, byl využit binostrální přístup s resekcí zadní části septa. Bylo provedeno zavěšení 
okohybných svalů k jejich peroperační identifikaci.  
Výsledky: Z celkového počtu 50 operovaných pacientů s tumorem očnice byl endoskopický přístup 
využit u 10 (20%) pacientů. Radikální resekce byla provedena u 4 pacientů (hemangiom, 
angioleiomyom), částečná exstirpace byla provedena u  tří pacientů a probatorní excize taktéž u tří 
pacientů.   
Závěr: Endoskopický přístup do očnice je výhodný u nádorů lokalizovaných mediálně, 
mediokaudálně, případně v oblasti hrotu očnice. Dovoluje provedení biopsie, při příznivých 
podmínkách pak i částečnou nebo totální resekci nádorů. Nezbytnou podmínkou úspěšného 
provedení je využití čtyřruční techniky. 
Práce vznikla s podporou Institucionální podpory MZČR č. 2 RVO-FNOs/2013. 
 

 
 

ROZSÁHLÝ KARCINOM OČNÍHO VÍČKA S PROPAGACÍ DO ORBITY, DUTINY NOSNÍ, 
PARANAZÁLNÍCH DUTIN A TVRDÉHO PATRA - KAZUISTIKA 
Plášek M.1, Čábalová L.1,2, Matoušek P.1,2, Komínek P.1,2,  Paciorek M. 3 

1) Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Ostrava 
2) Katedra kraniofaciálních oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 
3) Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky Fakultní nemocnice Ostrava 
 
Cíl: Autoři prezentují případ pacienta s karcinomem očního víčka, který byl opakovaně chirurgicky 
neradikálně řešen, rezultujícího v rozsáhlý nádor s propagací do orbity, dutiny nosní, paranazálních 
dutin a tvrdého patra. 
Materiál a metodika: Rozsáhlé kožní maligní nádory obličeje jsou relativně vzácné, neboť jsou 
obvykle časně diagnostikovány v časných stadiích. Primárně je indikována chirurgická léčba 
(radikální).  
Výsledky (kazuistika): Dvaapadesátiletý pacient s rozsáhlým karcinomem obličeje vlevo, postihující 
orbitu, dutinu nosní, paranazální dutiny a tvrdé patro byl prezentován na ORL-onkologické vizitě 
s otázkou možnosti radikální chirurgické léčby. Anamnesticky pacient podstoupil několik neradikálních 
resekcí karcinomu očního víčka v letech 2012-2013 u spádového oftalmologa. V roce 2014 dle CT 
tumor již postihoval očnici, proto byla indikována její exenterace, se kterou však pacient nesouhlasil. 
Proto byla pro perzistenci nádoru indikována radioterapie na přístroji CyberKnife. Časně po léčbě 
CyberKnifem byla prokázána perzistence nádoru. Další léčbu pacient odmítl, vyhledal pomoc léčitele. 
V dubnu 2016 pacient přichází s rozsáhlým, zapáchajícím, exulcerovaným tumorem postihující celou 
levou polovinu obličeje. V květnu 2016 byla provedena hemifaciální resekce vlevo (totální 
maxilektomie, exenterace očnice, etmoidektomie, resekce přední stěny frontálního sinu) a vykrytí 
defektu volným svalovým lalokem z m. latissimus dorsi ve spolupráci s plastickým chirurgem, který byl 
ve druhé době zakryt dermo-epidermálním štěpem. Následně byla indikována adjuvantní radioterapie. 
S odstupem šesti měsíců je pacient klinicky i dle magnetické rezonance bez známek perzistence 
tumoru, lalok je kompletně přihojen.    
Závěr: Primární léčba zhoubných kožních nádorů obličeje je radikální resekce. V případě 
spinocelulárních karcinomů a zejména basaliomů by dnes měla být standardem kontrolovaná excize. 
V případě neradikální resekce je progrese tumoru otázkou času a další chirurgická léčba je vždy 
mitulující (pokud je vůbec možná).  
Práce vznikla s podporou Institucionální podpory MZČR č. 2 RVO-FNOs/2013. 
 

 
 

ORBITOCELULITIDA JAKO KOMPLIKACE AKUTNÍ RINOSINUSITIDY – NAŠE ZKUŠENOSTI S 
LÉČBOU U DOSPĚLÝCH 
Kovář D.(1), Holý R. (1), Fundová P. (1), Belšan T. (2), Filipovský T. (1), Astl J. (1,3)  
(1)Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN Praha, (2)Radiodiagnostické 
oddělení ÚVN Praha 



 
Orbitocelulitida je zánět pojivové tkáně očnice.  Často vzniká jako komplikace rinosinusitidy. Je to 
závažné onemocnění s velmi rychlou dynamikou, které může být  spojeno i s intrakraniální komplikací 
a značným rizikem úmrtí. Pacienti s komorbitditami, např. cukrovkou musí být bedlivě sledováni pro 
riziko závažných komplikací (slepota, intrakraniální komplikace, smrt).  
Etiologické agens: Haemophillus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
pneumokok, anaerobi (Fusobacterium) a plísně u imunokomprimovaných  a nemocných s těžkou  
Práce poukazuje na závažnost orbitocelulitidy, která přestože je popisována Chandlerem jako 
počáteční stadium orbitální komplikace rhinosinusitidy může probíhat dramaticky a končit i letálně a to 
zejména při současném výskytu nitrolební komplikace. 
Terapie je intravenózní antibiotická, nejčastěji podpořená chirurgickou intervencí (endoskopickou 
endonazální, zevní nebo kombinovanou). 
 

 
 

TOTÁLNÍ NÁHRADA ČELISTNÍHO KLOUBU 
Machoň V., Levorová J., Foltán R. 
1. LF UK a VFN Praha, Stomatologická klinika- odd. čelistní chirurgie 
 
Totální náhrada čelistního kloubu patří v současné době ke standardním léčebným metodám 
onemocnění čelistního kloubu.  Totální náhrada se skládá ze dvou komponent – jamky- která je 
fixovaná k jařmovému oblouku a hlavice, která je fixovaná k větvi dolní čelisti.  
Autoři prezentují sví zkušenosti s totální náhradou čelistního kloubu- kdy prezentují své výsledky ve 
smyslu zlepšení funkce kloubu, snížení bolesti a zároveň prezentují komplikace této léčebné metody. 

 
 
 

PARASELLÁRNÍ MENINGIOMY 
Vaverka M., Novák V. 
Neurochirurgická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci 
 
Úvod: 
Meningiomy  báze lební  reprezentují  obtížnou kapitolu neurochirurgie.  V současné době přechodu 
převládající  chirurgické  éry v nastupující  etapu  biologickou se mění některá paradigmata. 
Chirurgické přístupy: 
90. léta   proběhla ve znamení heroických  rozsáhlých přístupů, pro pacienta nebezpečných a pro 
chirurga náročných. V současné době  jsou preferovány optimalizované, na míru pacienta  ušité 
(tailored) přístupy v duchu personalizované medicíny. Přesto jsou  vždy mikroanatomické znalosti 
operované krajiny,  nabyté v laboratoři báze lební nezbytné.  
Interdurální koncept   oblasti parasellární podle  Destrieux a Dolencův  extradurální přístup 
s klinoidectomií, transkavernosní přístup podle Kristha a parapetrosní přístupy – dle Kawase, 
Fukushimy dnes  patří mezi základní  znalosti a dovednosti neurochirurga. V oblasti  přední báze  
evidujeme  současný nástup  rozšířených endoskopických přístupů – známá je kontroverze  mezi  
endoskopicky a mikrochirurgicky řešenými meningiomy tuberculi sellae.  
Radioterapie a chemoterapie meningiomů: 
Současné možnosti  stereotaktické   radiochirurgie ( gama nůž, Cyberknife) jsou všeobecně  známé a 
hojně využívané, stejně jako protonová terapie jako jedna z mála nezastupitelných indikací pro 
chondrosarcom . Při zvažování radikality  chirurgického výkonu v kavernosním splavu je nutné vzít v 
potaz paradoxní  rozdíl v toleranci radiační dávky – optik 9-12 Gy oproti až 30 Gy pro  okulomotorius 
a radikální odpor některých  autorů ( Al Mefty) proti ozařování benigních lésí. 
Chemoterapie meningeomů je až následnou volbou při maligním zvratu, slibné jsou výsledky 
hormonální terapie u některých typů meningiomů, vykazujících  sex vázané receptory ( RU 484). 
Biologie meningiomů: 
Zásadní posun lze očekávat   v hraničních oborech,  především v molekulární biologii a genetice jak 
v terapii  tak v posuzování  následného chování residuálního meningiomu (například  agresivní  růst a 
tendence k recidivě u některých  meningiomů, dle WHO klasifikace hodnocených stupněm I.) 
Závěr : 



Odklon od  radikálních výkonů nemůže znamenat ztrátu   chirurgických dovedností a radiochirurgie 
nemá být  berličkou pro chirurga. Týmová   spolupráce  plně kompetentních odborníku a pro pacienta 
individualizovaná optimální  terapie je proto logickým vyústěním. 

 
 
 

INTRAOSSEÁLNÍ SFENOORBITÁLNÍ MENINGIOM - KAZUISTIKA 
Kozák J., Bláha M. 
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých FN Motol a 2. LF UK Praha 
 
46-letá pacientka byla léčena očním lékařem pro erozi rohovky pravého oka. Během dvou měsíců se 
rozvinul výrazný exopthalmus, bolesti pravého oka, diplopie a postupné zhoršování vizu v pravém 
oku. CT a MRI ukázalo rozsáhlý intraosseální sfenoorbitální meningiom a pacientka podstoupila 
operační dekompresi a resekci tumoru orbotozygomatickou kraniotomií. Pooperačně došlo 
k normalizaci zrakových funkcí, diplopie vymizela. Tumor však rozsáhle infiltruje bazi lební a na 
kontrolních vyšetřeních je jednoznačná progrese růstu, pacientka tedy byla indikována k protonové 
terapii tumoru. 
 
Intraoseální sfenoorbitální mengiomy patří mezi méně časté intrakraniální tumory. Jejich často prvním 
klinickým projevem je exoftalmus, bolesti oka a diplopie. Při pokračujícím růstu tumoru hrozí 
deteriorace zraku. Predilekčně se tyto nádory vyskytují u žen středního  vyššího věku. Diagnosticky je 
třeba pacienty vyšetřit nejen MRI ale i CT v kostních oknech. Chirurgická resekce s dobrou 
dekompresí očnice a hlavových nervů je základem terapie. Radikální resekce je někdy při výrazném 
postižení lební base nemožná a dlouhodobé sledování pacientů po operační resekci je nezbytné pro 
vyšší riziko recidivy tumoru a klinických obtíží. V naší prezentaci se věnujeme klinickému obrazu, 
diferenciální diagnostice a strategii operačního postupu. 

 
 
 

OSTEOMYELITIDA BAZE LEBNÍ 
Fík Z. (1), Chovanec M. (2), Bouček J. (1), Zvěřina E. (1), Plzák J. (1), Betka J. (1) 
1) 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní 
nemocnice v Motole, Praha, Česká republika 
2) 3. lékařská fakulta Univerzita Karlova, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika 
 
Osteomyelitida baze lební (OBL) je velmi vzácné, život ohrožující onemocnění. Odborná sdělení 
zpravidla čítají pouhé jednotky pacientů s touto diagnózou. Onemocnění je spojováno nejčastěji 
s infekcemi v oblasti skalní kosti, méně často pak jako následek zánětů sinonasálního traktu. 
Představuje diagnostickou a terapeutickou výzvu s pestrou symptomatologií a diferenciální 
diagnostikou. 
V průběhu let 2015 a 2016 byli na Klinice Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku léčeni dva 
pacienti s podezřením na osteomyelitidu baze lební se zcela odlišným etiologickým pozadním.  
U prvního pacienta došlo k rozvoji OBL jako následek akutního středoušního zánětu s mastoiditidou, 
která si vyžádala chirurgické řešení. Klinicky se nemoc s odstupem prezentovala oboustrannou 
parézou nXII a jednostrannou parézou nX. Diagnóza byla potvrzena scintigrafií za pomoci značených 
leukocytů. Cíleným ATB přeléčením (10 týdnů) kultivačně potvrzené Pseudomonas Aeruginosa bylo 
dosaženo kompletní remise onemocnění s ústupem postižení hlavových nervů.  
Druhá pacientka anamnesticky podstoupila kombinovanou onkochirurgickou léčbu pro karcinom 
nosohltanu v roce 1991. V roce 2013 se prezentovala bolestí hlavy, výtokem z levého ucha, 
neuralgiemi v distribuci nV a jednostrannou parézou nVII vlevo. Tyto obtíže ustoupily po ATB léčbě a 
objevily se znovu na konci roku 2015 spolu s parézou nVI vlevo. Po opětovném zlepšení a navrácení 
potíží přetrvává symptomatologie až dosud. Pacientka podstoupila scintigrafii skeletu značenými 
leukocyty, která nepotvrdila aktivitu procesu. Po absolvování hyperbarické oxygenoterapie je stav 
stacionární s parézou nVII 4-5. stupně dle House-Brackmanna a intermitentním výtokem z levého 
ucha. 



U prezentovaných pacientů byla OBL potvrzena pouze v jednom případě. V druhém případě zůstává 
etiologie onemocnění stále nejasná.  V prvním případě došlo k úpravě stavu ad integrum, ve druhém 
případě navzdory veškeré doporučené léčbě perzistuje postižení hlavových nervů. Zde se nabízí 
prostor pro diskuzi ohledně dalších diagnosticko-terapeutických možností. 

 
 
 
 

PODTLAKOVÁ LÉČBA KOMPLIKOVANÝCH RAN HLAVY A KRKU. 
Svárovský J. sen. (1), Mártonová J. (1), Stapleton-Garcia P. (1), Szabó E. (2) 
1) ORL oddělení, Nemocnice Na Bulovce, Praha 
2) Aspironix s.r.o., Hradčanské náměstí 12, Praha 
 

Terapie se obtížně hojících ran pomocí negativního tlaku (VAC- vacuum assisted closure) je 
metodou, která byla v České republice poprvé použita v roce 1991. Lokální podtlak v ráně podporuje 
a urychluje tvorbu granulační tkáně, zvyšuje prokrvení a zbavuje jí nadbytečné sekrece. Podtlaková 
terapie (PT) nastavuje proces hojení a umožňuje doléčit pacienta ambulantní péčí, tzv. vlhkým 
hojením ( např. Silversel). PT má další alternativu, tzv. instilaci (zaplavení rány oplachovým 
roztokem). Tento systém umožňuje výraznou demarkaci nekróz a současně aktivně eliminuje 
bakteriální kolonizaci rány, včetně rezistentních kmenů. Ze zkušenosti víme, že při současné instilaci 
rána přestává exudovat, a tak pozitivně ovlivňujeme ztrátu bílkovin a minerálu při exudaci (obzvláště u 
starších pacientů velmi důležitý moment). Demarkace nekróz výrazně šetří okolní nepostižené 
struktury. Pro klinické užití je důležitá znalost využití fyzikálních vlastností nabízených materiálů. Tato 
metoda se využívá při hojení uzavřených ran, či jejich přípravě před definitivním uzavření v řadě 
chirurgických oborů. Je perspektivní alternativou při selhání klasických způsobů léčby. Otázka použití 
této metody je stále předmětem diskuze.  

Naším cílem bylo aplikovat tuto metodu u pacienta s pooperačním defektem v infraaurikulární 
krajině po subtotálním odstranění maligního tumoru v příušní slinné žláze. Využití této metody 
budeme demonstrovat fotodokumentaci chronologicky uspořádanou spolu s taktikou léčby u tohoto a 
dalších nemocných.  

Použití negativního tlaku je slibnou metodou, která nabízí použitelnou alternativu v terapii 
chronických ran. Díky poměrně snadné manipulaci se systémem a nižší frekvencí ošetřování rány lze 
dosáhnout personální a v konečném důsledku i finanční úspory při péči o postižené pacienty. Je též 
šancí pro onkologické pacienty, kteří profitují s urychleného hojení ran a včasného zahájení 
adjuvantní onkologické léčby. 

 
 
 

ENDOVASKULÁRNA LIEČBA ANEURYZIEM ACI PO SAK. 
Zeleňák K. 
Rádiologická klinika 
Jesseniova lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin 
 
Úvod: 

Endovaskulárna liečba prasknutých intrakraniálnych aneuryziem so širokým krčkom je 
technicky náročnejšia. Na protekciu materskej tepny je možné použiť remodelačný balónik alebo 
implantovať stent. 
Materiál a metodika: 

Do analýzy nášho súboru boli zahrnutí všetci pacienti so subarachnoidálnym krvácaním 
z aneuryzmy a. carotis interna v období od novembra 2003 do apríla 2011. Pacienti, ktorí mali 
aneuryzmu lokalizovanú aj na inej mozgovej tepne (ako a. carotis interna), alebo mali aj piálnu AVM, 
alebo boli pred endovaskulárnou liečbou neúspešne liečení neurochirurgicky, boli z analýzy vylúčení. 
Celkovo bolo ošetrených 90 aneuryziem a. carotis interna u 75 pacientov. 
Ošetrenie samotným coilingom (skupina č.1) bolo realizované u 32 aneuryziem (36%) a liečba 
stentingom a coiling  - SAC (resp. iba stentingom) (skupina č. 2) bola indikovaná u 58 aneuryziem 
(64%). V oboch skupinách prevládali ženy (81% v skupine coiling, resp. 84% v skupine SAC) a 



skupiny boli vo svojich proporciách vyvážené, rovnako, ako aj priemerný vek (55,3 rokov v skupine 
coiling oproti 55,4 rokov v skupine SAC). 
Skupiny sa významne líšili v šírke krčka aneuryzmy. Šírka krčka viac ako 4 mm nebola v prvej 
skupine pri žiadnej aneuryzme (0 / 32), ale v SAC skupine bola v 25,9 % (15 / 58) (p = 0,0004). 
Výsledky: 
Ruptúra vaku počas procedúry sa vyskytla 2 x rovnako v oboch skupinách (spolu 4,4 %) a medzi 
skupinami nebol významný rozdiel (p = 0,37). 

Celková 30 dňová mortalita bola 3,3 %, bez významného rozdielu medzi oboma skupinami (p = 
0,3786), pričom v SAC skupine bola nižšia (1,7 %) . 

Veľkosť aneuryzmy ≥ 10 mm predstavovala významný rizikový faktor rekanalizácie. 
Šírka krčka > 4 mm oproti literárnym údajom nebola štatisticky významným rizikovým faktorom 

(P = 0,15) zrejme aj vďaka remodelačnému efektu implantovaného stentu. 
Záver: 

Endovaskulárna liečba prasknutých aneuryziem a. carotis interna má akceptovateľnú mieru 
rizika a klinické výsledky. 
 

 
 

MICROSURGICAL AND ENDOVASCULAR MANAGEMENT OF CAROTID-OPTHALMIC 
ANEURYSMS (C2)   
Orlicky M., Sames M., Hejcl A., Vachata P., Bartos R., Cihlar F. 2 
Neurosurgical Department, University J.E.Purkinje, Masaryk Hospital, Usti nad Labem, Czech 
Republic 
2Department of Radiology, Masaryk Hospital, Usti nad Labem, Czech Republic 
 
Objective: Aim of the study was to evaluate outcomes of the extra-intradural approach, to analyze 
complications and to assess the role of endovascular techniques and microsurgery from our 
experience and literature. 
Methods:  Between 1999 and 2016 we treated 942 aneurysms, there were 62 (6,6%) carotic-
opthalmic aneurysms. We used surgical clipping in 41 cases and  in 21 cases we performed coiling.  
Out of these surgicaly/endovascularly treated, there were 14/7 asymptomatic, 3/2 unruptured 
symptomatic, and 24/12 ruptured cases. The range of size of surgically treated aneurysms has been 
2-25 mm, and only 2-15 mm for the endovascular group.  
Results: Visual dysfunction was restored in 66% of clipped unruptured symptomatic cases. Only 1 of 
2 coiled patients showed improved 3rd nerve palsy after coiling of an unruptured  aneurysm. The 
morbidity and mortality of the series was 11,4% for surgically managed patients and 14,2% for 
endovascularly treated patients (not significantly different).  
Conclusions: The mortality and morbidity of aneurysms treated, both unruptured and ruptured, were 
relatively low and comparable with the results presented in the literature. The number of unruptured 
aneurysms with visual dysfunction was not as high as reported in the literature, but our results 
correlate with conclusion of those studies: to treat those aneurysms surgically and within 3 months 
from the start of symptoms. Advantage of surgical methods is immediate decompression of visual 
pathway.  Disadvantage of coiling for large aneurysms is unsatisfactory decompression of optic nerve, 
insecure visual outcome and persistence of residual aneurysm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRAKTA - SESTERSKÁ SEKCE 
 
OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S ONEMOCNĚNÍM TRIGEMINU 
Mrázek V., Pilný J. 
Fakultní nemocnice Plzeň Neurochirurgická klinika 
 
V období od 1.1. 2015 do 30.6. 2016 bylo na naší klinice hospitalizováno 13 pacientů z diagnózou 
neuralgie trojklaného nervu. Z toho bylo 10 žen a 3 muži. Část nemocných byla léčena obstřikem 
ganglion Gasseri glycerolem. Tyto výkony se provádějí v lokální anestezii s následnou hospitalizací na 
standardním oddělení. 
U nemocných s prokázaným neurovaskulárním konfliktem je indikována mikrovaskulární dekomprese. 
Po operaci jsou nemocní hospitalizováni na jednotce intenzivní péče. 
V přednášce popisujeme rozdíl v ošetřování a péči o tyto nemocné. 

 
 
 

NÁDOR BAZE LEBNÍ - CHORDOM CLIVU 
Janstová R., Vodáková J., Lippertová L. 
Neurochirurgická klinika UJEP, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

Nádory baze lební jsou vzácné, zato však jedny z nejmalignějších, co se týče lokalizace. Mají 
vztah k hlavovým nervům a vitálním strukturám mozkového kmene. Baze lební je z anatomického 
hlediska velmi složitým a členitým terénem a nádory v této oblasti byly donedávna považovány za 
inoperabilní. Dle uložení nádoru se zvažuje operační přístupu z kraniotomie nebo transsfenoidálního 
přístupu. Chordom je nádor vyrůstající ze zbytků chorda dorsalis, obvykle lokalizován na lebeční bazi, 
na clivu. Velice důležitá je diagnostika, předoperační, pooperační léčba a léčba následná 
(chemoterapie, radioterapie). 

Kazuistika: Žena 52 let, Dg. Chordom clivu, operace ve dvou dobách, rehospitalizace  pro 
nasolikvorheu - LD , inzulinový test, léčba v Protonovém centru. Předoperační a pooperační péče, 
medikace, ošetřovatelská péče o LD, operační rány, medikace a rehabilitace. 

 
 
 

CESTA PACIENTA V RÁMCI PTC 
Jardekyová Z. (1), Čekanová M. (2) 
1) Proton Therapy Center Czech, Úsek řízení kvality a procesu, Praha, Česká republika                             
2) Proton Therapy Center Czech, Úsek zdravotní péče, Praha, Česká republika 
 
Legislativní povinnosti, indikace k protonové léčbě, diagnostika, plánování, léčba, ošetřovatelská 
péče, prevence a léčba poradiační dermatitidy, specifika léčby dětí, následné sledování. 

 
 
 

NÁTRIOVÝ PROTOKOL U BAZE LEBNÍ Z POHLEDU SESTRY 
Michalčíková M, Havlenová E. 
Krajská nemocnice Liberec a.s., JIP neurocentra, Liberec, Česká republika 
 
Nátrium nebo-li sodík není jen prvkem periodické tabulky prvků, ale také důležitou součástí lidského 
těla. Jeho nedostatek nebo naopak přebytek může mít nepříznivý dopad na funkci lidského mozku a 
vést až k úmrtí jedince. Jak postupovat v péči o pacienta s hyponatrémií nebo hypernatrémií? Čeho 
se vyvarovat a na co naopak nezapomínat? To vše je součástí naší přednášky s názvem: Nátriový 
protokol u baze lební z pohledu sestry. 
 
 
 
 
 



SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PO RESEKCI ADENOMU HYPOFÝZY 
Jelínková P., Tesařová M. 
Neurochirurgická klinika UJEP, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
 
Adenom hypofýzy je benigní (nezhoubný), pomalu rostoucí nádor na hypofýze, který můžeme rozdělit 
podle toho, zda produkuje hormony či nikoli. 
Vyrůstá z adenohypofýzy, která tvoří hormony (ACTH, TSH, gonadotropiny, STH, prolaktin), jež 
ovlivňují endokrinní žlázy, růst organismu a laktaci v těhotenství. 
 
Hormonálně neaktivní adenomy – neprodukují žádný hormon, omezují normální funkci zdravé 
hypofýzy, nádor často nepozorovaně dorůstá značné velikosti a utlačuje zrakovou dráhu – pacient 
ztrácí zrak (bitemporální hemianopsie). 
Hormonálně aktivní adenomy – hormonální nadprodukce vede k typickým endokrinním syndromům. 
 
Ve sdělení chceme na kazuistice ženy (64 let) poukázat na specifika v ošetřovatelské péči po resekci 
adenomu s nadprodukcí STH. Dále medikace, pooperační péče a následná hospitalizace 
s inzulinovým testem a jeho bližším popisem. 

 
 
 

OŠETŘOVATELSKÝ PROCES U PACIENTKY S TUMOREM  BASE 
Krejčová A., Smutná R., Karkošová V. 
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých, FN Motol 
 
Stručně prezentujeme předoperační a pooperační péči u pacientky s intraoseálním meningiomem. 
Zaměřujeme se na předoperační, pooperační edukaci a problematiku bolesti. 
V kazuistice popisujeme operační techniku našeho pracoviště. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


