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1. Úvod
Mikrochirurgie laterálních transtemporálních přístupů tvoří jednu z hlavních oblastí
zájmu tzv. chirurgie baze lební. Tento nejasně vymezený interdisciplinární obor nebo
spíše ideový směr rozvíjející se bouřlivě v posledních dvou desetiletích byl a je sám o
sobě především v našich podmínkách předmětem celé řady více či méně
smysluplných diskuzí o definicích, limitacích, kompetencích i vlastní existenci této
relativně

mladé

subspecializace

spojující

z řad

specialisty

neurochirurgie,

otorinolaryngologie, maxillofacialní chirurgie a plastické chirurgie. Společným
principem chirurgie baze lební je využívání ve srovnání s klasickými přístupy
anatomicky složitějších operačních přístupů ke spodině lebeční s cílem zkrátit
trajektorii přístupu, eliminovat retrakci mozkové tkáně a tím umožnit bezpečnou ,ale
radikální resekci patologie. Díky těmto přístupům je možné chirurgicky řešit i nádory
a další patologie, jež byly dosud považovány za inoperabilní nebo radikálně
neodstranitelné klasickými chirurgickými technikami. Cílem chirurgie baze lební není
v žádném případě, jak je často kritiky demagogicky prezentováno, provedení
náročného mnohahodinového přístupu, ale řešení vlastní patologie optimálně
zvoleným

přístupem

splňujícím

kritéria

bezpečnosti

a

radikality

v daném

individuálním případě. Široká klinická a morfologická variabilita těchto patologií
vyžaduje odpovídající spektrum operačních přístupů, včetně trajektorií skrze
temporální kost. Moderní terapie musí splňovat podmínku radikálního řešení
problému za předpokladu uchování všech nepostižených struktur s dosažením co
možná nejlepší kvality života pacienta. K tomuto cíli je dnes už nezbytné využívat
peroperační elektrofyziologickou monitoraci a navigační techniku. Principem
operační léčby těchto patologických lézí je „maximální“ chirurgické odhalení, které je
však limitováno prostupujícími neurovaskulárními strukturami. Toto odhalení jde
navrub tvrdé denzní kostí tvořící lební bazi a je bezpečně možné pouze pomocí
chlazených vysokoobrátkových vrtaček s diamantovými mikrovrtáčky a speciálně
koncipovaných nástavců ultrazvukových aspirátorů.
Samotné laterální transtemporální přístupy umožňují atakovat

patologie nejen

postihující vlastní temporální kost, ale především patologie v oblasti klivu,
petrokliválního úhlu, apexu pyramidy a přední části mozkového kmene. Takovéto
léze jsou lokalizovány v úzkém prostoru za pyramidou temporální kosti.
Subarachnoideální prostor je zde silně limitován a je vyplněn vitálně důležitými
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vertebrobazilárními cévami a hlavovými nervy. Mediálně je manipulační prostor
limitován mozkovým kmenem. Právě složitá topografická anatomie a přítomnost
vitálních struktur je spojena s vysokou pooperační morbiditou a mortalitou.
V kombinaci s dalšími klasickými přístupy nebo ostatními přístupy chirurgie baze
lební pak umožňují transtemporální přístupy atakovat i rozsáhlé komplexní patologie
postihující více kompartmentů.

Vlastní temporální kost, některými chirurgy

označovaná jako pokladnice anatomie, obsahuje celou řadu důležitých struktur
(sluchový a vestibulární aparát, lícní nerv, vnitřní karotidu a jugulární bulbus) jejichž
poškození nebo obětování s sebou přináší významné omezení kvality života a
v některých případech i smrt. Chirurgie transtemporálních přístupů však v dnešní
době již neřeší otázky přežití vlastního operačního výkonu, ale otázky týkající se
například sociální užitečnosti zachovalého sluchu, tedy otázky které ještě před
nedávnou dobou patřily spíše do futuristických přednášek. Světová literatura
v současné době obsahuje nepřehledné množství variant a modifikací základních
laterálních transtemporálních přístupů s překrývající se terminologií a často jen velmi
diskrétními odchylkami v topografické anatomii přístupů. I přes již poměrně
nepřehledný stav se stále ještě objevují nové modifikace.
Základním předpokladem úspěšnosti je dostatečná a systematická příprava
v anatomické kadaverózní mikrodisekční laboratoři. Tento celosvětově přijímaný
zlatý standard bohužel není zvláště v našich podmínkách často akceptován. Výsledky
dlouhých chirurgických výkonů, kdy se operatér pohybuje pro něj v anatomicky cizím
prostředí navíc alterovaném vlastní patologií pouze na základě znalostí anatomického
atlasu, oprávněně diskreditují tyto techniky. Kromě našeho pracoviště nemáme zprávy
o existenci jiného systémově implementovaného laboratorního zázemí v naší zemi
umožňující odpovídající trénink a umožňující bezpečně realizovat tyto relativně
vzácné a náročné operace. Tyto metodiky vyžadují kombinovanou zručnost a znalosti
vaskulární, neuroonkologické a neurootologické chirurgie. Zvládnutí základních
technik je tedy bezpodmínečným předpokladem těchto výkonů. Pro tuto specifickou
oblast chirurgie baze lební, pro kterou je na některých pracovištích charakteristická a
velmi přínosná spolupráce otologa provádějící přístup a neurochirurga provádějícího
vlastní intrakraniální intradurální výkon, se vžil termín otoneurochirurgie.
Stejně tak jako v jiných oblastech chirurgie i zde výsledek významně ovlivňuje
správná indikace. Časově i technicky náročné přístupy nelze indikovat v případě
možnosti řešení patologie jednoduchým, rychlým a precisně zvládnutým klasickým
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přístupem. Ohled stejně jako v ostatních oblastech medicíny je nutno brát nejen na
naše ohromné technické možnosti, ale především na charakter a vlastnosti patologie,
na biologický stav a přání pacienta. Nelze zapomenout na alternativní možnosti, které
máme v současné době k dispozici, jako je radiochirugie v neuroonkologii nebo
progresivně se rozvíjející intervenční endovaskulární neuroradiologie v cévní
problematice. Tyto metodiky však nemůžeme chápat jako soupeře chirugie baze lební,
ale jako spoluhráče umožňující dosáhnout nejlepšího výsledku nejen pro svědomí
chirurga, ale hlavně pro pacienta (Obr.1.1.).

Obr. 1.1. Fusiformní gigantické aneurysma bazilární arterie postihující i soutok obou vertebrální
arterií u 62-letého pacienta bez anamnesy ruptury. Klinicky přítomna pouze lehká palleocerebellární
symptomatologie. Po selhání endovaskulární terapie vzhledem k relativně vysokému operačnímu riziku
při intoleranci okluzního testu indikován konzervativní postup. Pacient umírá 4 měsíce od stanovení
diagnózy na rupturu.

Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí
nad Labem se od svého založení v roce 1968 již jako malé oddělení věnuje
neurochirurgickému oboru v celé šíři. Náročnou operativu tumorů baze lební rozvíjela
v osmdesátých letech prim. MUDr.Eva Urbánková, cévní problematiku dovedl na
špičkovou úroveň předchozí přednosta prof. MUDr.Vladimír Beneš, DrSc. Od roku
1997 se pod současným přednostou doc. MUDr. Martinem Samešem, CSc. program
chirurgie baze lební stal jedním z nosných projektů ústecké neurochirurgie a výkony
jsou prováděny v mezioborové kooperaci.
Celá dizertační práce je rozčleněna do čtyř celků. První nejkratší celek je věnován
historickému shrnutí otoneurochirugie od pionýrských výkonů až do současnosti.
Druhá část se věnuje technickým předpokladům laterálních transtemporálních
přístupů, bez kterých v současné době neobejdeme v laboratoři ani na operačním sále
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(vysokoobrátkové mikrovrtačky, mikroinstrumentárium, elektrofyziologie, obrazem
řízená navigace a předoperační plánování, neuroradiologie). Experimentální

část

vychází ze studia topografické anatomie, orientačních bodů a morfometrické analýzy
kadaverů (suché lební baze i fixované preparáty) a HRCT temporálních kostí. Třetí
část také obsahuje analýzu jednotlivých laterální přístupů provedených na nativních i
barvených preparátech včetně následného radiologického porovnání s popisem
indikací, možných komplikací a operačního postupu ve formě

anatomických

vyobrazení.V poslední části jsou nakonec prezentovány jednotlivé klinické aplikace.
Hlavním cílem práce bylo experimentálně získané poznatky z disekční laboratoře
úspěšně aplikovat na jednotlivé klinické případy. Veškerá obrazová dokumentace je
pořízena z materiálů Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
Neurochirurgické kliniky Univerzity J. E. Purkyně Masarykovy nemocnice v Ústí nad
Labem a z Anatomické disekční laboratoře Neurochirurgické kliniky a Ústavu
zdravotnických studií Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem.

Práce byla částečně podpořena grantem IGA MZ ČR NF/ 6456-3.
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2. Historie otoneurochirurgie
Historie laterálních transtemporálních přístupů je především spojena s historií léčby
vestibulárního schwannomu. Zřejmě prvním kdo identifikoval tumor vyrůstající
z VIII. hlavového nervu byl Sandifort v roce 1777 (24). Popsal tumor postihující
pravý sluchový nerv adherující k mozkovému kmeni a invadující do vnitřního meatu.
Teprve po dalších 30 letech Leveque-Lasource (24) konfrontoval klinický obraz
s pitevním nálezem vestibulárního schwannomu u třicetisedmileté ženy s vomitem,
amaurosou, tinitem a hluchotou, poruchou citlivosti končetin a dysartrií. Bell (4) roce
1830 zřejmě jako první diagnostikoval neurinom u žijícího pacienta na základě léze
trigeminu, dysgeusie, hluchoty, bolestí hlavy a progredující léze kmenových funkcí a
hlavových nervů. Pitva provedena rok po stanovení diagnosy potvrdila cystický tumor
v mostomozečkovém koutu s invazí do vnitřního meatu. Přesto v téměř celém 19.
století zůstává patolog stále prvním, kdo neurinom statoakustického nervu
diagnostikuje. Pacienti na přelomu 19. a 20. století se v době stanovení suspektní
diagnosy zpravidla nacházejí již v terminálním stadiu a pokusy o chirurgickou léčbu
jsou vzácné (24). Původní logicky nejsnazší cestou do mostomozečkového koutu je
infratentoriální široká kraniektomie. Starr a McBurney jsou v roce 1893 v zámoří
neúspěšní (41). Teprve v Londýně v roce 1894 Ballance publikoval odstranění
tumoru koutu vpravo pomocí prstu ve své době s velmi dobrým výsledkem (2).
Pacient ještě 12 let po operaci žil, došlo však k rozvoji neuropatické keratitidy
s následnou enukleací bulbu. Kromě léze trigeminu byla samozřejmě přítomna i
plegie lícního nervu. Opouzdřený tumor označil fibrosarkomem. Cushing však jeho
tumor označuje za meningeom a prvenství úspěšné exstirpace prokázaného
vestibulárního schwannomu připisuje Annandalovi v roce 1895 (11). Začátkem 20.
století nejsou zpravidla stížnosti nemocných na poruchy sluchu a tinitus otology
spojovány s možnou diagnosou neurinomu, což vede k operacím pouze velmi
rozsáhlých nádorů. Rentgenové zobrazení objevené W. Röntgenem již v roce 1885 se
začíná uplatňovat v diagnostice neurinomů akustiku až v 20. letech po zavedení
přesných rtg projekcí spánkové kosti Chamberlainem a Mayerem (24). Operační
výkony jsou v tomto období bojem o život pacientů. V roce 1913 na mezinárodním
medicínském kongrese v Londýně nejvýznamnější chirurgové doby udávají 67-84%
mortalitu (Horsley 67%, Eiselberg 77%, Krause 84%) (24). Tyto výkony byly podle
časných sdělení „velmi skicovité“ a resekce byly nekompletní s vysokou morbiditou a
10

častými recidivami. V letech před „Cushingovými resekcemi“ bylo obecnou praxí
založit prst mezi tumor a pons Varoli se záměrem enukleovat nádor. Významným
milníkem této pionýrské éry je Cushingova monografie „Tumours of the nervous
acoustic and the syndrome of the cerebellopontine angle” publikovaná v roce 1917
(11).

V práci Cushing podrobně rozebírá 30 pacientů s touto diagnosou, jejich

klinický obraz, operační postup a pooperační období. Jako první dává do přímé
souvislosti jednostrannou poruchu sluchu a tinitus s neurinomem akustiku. Plný
emocí je jeho popis prvního neúspěšného operačního pokusu z roku 1906. V celé jeho
sérii pokročilých tumorů je druhým nejčastěji poškozeným nervem n. trigeminus, dále
n. facialis a n. abducens. Cushingovi se daří snížit mortalitu zprvu na 40% a po celé
sérii až na v té době neuvěřitelných 20% díky prosté intrakapsulární dekompresi
tumoru. Pouze v částečné resekci významně snižující mortalitu proto vidí smysl
těchto operací. Protože očekává recidivu provádí oboustrannou dekompresi obou
mozečkových hemisfér. Nicméně v pětiletém sledování se mortalita souboru zvýšila
na 50%. Ve své celé sérii 176 operovaných pacientů obsahující i 13 radikálních
resekcí nakonec snižuje mortalitu na 7.7% (10). Dandy, Cushingův žák, při revizi
zadní jámy zhoršeného pacienta po operaci zjišťuje dosažitelnost extirpace i zbylého
pouzdra tumoru. První radikální resekce vestibulárního schwannomu je Dandym
provedena v roce 1917 (14). Během prvních devíti let své praxe odoperoval 23
pacientů novou technikou a dosáhl 5 kompletních vyléčení (14). Zavádí jednostranný
suboccipitální přístup, který je zlatým standardem v neurochirurgickém armamentáriu
dodnes. Mortalita jeho poslední souboru 41 pacientů publikovaného v roce 1941 (12)
klesá na 2.4%. Avšak tato technika, zcela pochopitelně, téměř vždy vedla k totální
paralýze faciálního nervu. Tento přístup taktéž úspěšně použije pro selektivní
vestibulární neurektomii při léčbě Ménierovy choroby (13). Dandy považuje
poškození lícního nervu za malou cenu, kterou je nutno zaplatit při léčbě
vestibulárních schwannomů (12). Cairns poprvé popisuje návrat funkce lícního nervu
po radikální operaci (8). Olivecrona jako první se snaží monitorovat funkci lícního
nervu pomocí sestry sledující záškuby mimického svalstva. Ve svém souboru 300
operací 304 vestibulárních schwannomů dosahuje ve 217 případech kompletní resekci
a ve 40% zachovává lícní nerv, přičemž asi u dvou třetin těchto pacientů dochází
k významné obnově funkce (43,44). Mortalita však zůstává nad 20%. Již v této době
se objevují zřejmě první náhodné případy zbytků zachovaného sluchu, což však není
cílem těchto chirurgických výkonů, ale spíše náhodným vedlejším produktem.
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První popisy vlastních laterálních transtemporálních přístupů pocházejí ze začátku
20. století. Panse v roce 1904 jako první doporučuje, že vestibulární schwannom
může být bezpečněji operován přímou cestou skrze petrozní kost translabyrintárním
přístupem (45) s odstraněním mastoidu, labyrintu, hlemýždě a lícního nervu paličkou
a dutým dlátem. Zange, Buix a Schmiegelov jsou dalšími propagátory tohoto přístupu
na začátku 20. století (30,63). Přístup garantující hluchotu a také ztrátu lícního nervu
nebyl vhodný pro velké tumory. Významnou komplikací výkonu s často s fatálními
následky v preantibiotické éře je likvorová píštěl. Přístup je doporučován pouze u
malých tumorů s postižením vnitřního meatu. Vzhledem k malým úspěchům ho
Cushing nepovažuje za přínosný dokud nebude zlepšena diagnostika malých tumorů
(11). Obdobně rizikovým je v době bez vrtačky a mikroskopu i „middle fossa“
přístup popsaný poprvé Perrym v roce 1904 pro sekci vestibulárního nervu (32).
Právě naprosto neadekvátní technické podmínky vedou na dlouhou dobu k opuštění
těchto

přístupových

cest

narozdíl

od

historicky

kontinuálního

používání

retrosigmoideální cesty.
Operační mikroskop byl poprvé použit v klinické chirurgii Nylénem v roce 1921
k drenáži akutní suppurativní otitis media myringotomií (42). Byl to pouze
uniokulární mikroskop, jenž neumožňoval třídimenzionální vizualizaci jako dnes.
Holmgren, který se zabýval procedurami pro otosklerózu, velmi rychle v roce 1922
vyvinul binokulární mikroskop (17,28). V roce 1953

byl vyroben firmou Zeiss

prototyp operačního mikroskopu, který se v podstatě užívá dodnes. Mikroskop se pak
rychle stal základním prostředkem moderní operační techniky v neurochirurgii,
oftalmologii, otologii a plastické chirurgii. Lze říci, že operační mikroskop byl
největším katalyzátorem rozvoje moderní otoneurochirurgie. Několik mikroskopů
firmy Zeiss osvícenecky ihned pořizuje Howard House pro své pracoviště v Los
Angeles, kde od roku 1956 pracuje i jeho mladší bratr William. Ten tráví spolu se
svoji ženou mnoho hodin a večerů s jedním z mikroskopů v místní márnici, která se
stává historicky jakousi první disekční laboratoři lební baze. Velkou výhodou mu je
zubařský původ, kdy používal zrcátko v jedné ruce a vrtačku v druhé. Během prvních
let vyvíjí nové instrumenty a především kombinovaný odsavač s irigací, který mu
dovoluje kontinuální práci a uvolňuje druhou ruku pro vrtačku. Podobně jako Yasargil
v neurochirurgii je tehdy považován soudobými kolegy za podivína a jeho prezentace
na kongresech budí úsměvy. Fascinován výkony pro otosklerosu s uvolněním
oválného okénka vypracovává na kadaverech techniku dekomprese kochleárního
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nervu ve vnitřním meatu, která je v té době mylně spojována s percepční sluchovou
poruchou. K peroperační identifikaci vnitřního meatu využívá lícní nerv a horní
petrózní splav. Pro svoje precizní disekce jako první využívá diamantový vrták.
V prvním otoneurochirugickém týmu otolog W. F. House spolu s neurochirugem
Kurzem provádějí v den narozenin Housovi ženy June 1.srpna 1958 první middle
fossa přístup u hluchého pacienta s cílem navrátit mu sluch dekompresí kochleárního
nervu (31). Pacient zůstává hluchý a o několik let později patří mezi první pacienty
s kochleárním implantátem. V roce 1959 v Detroitu na sympoziu zabývajícím se
otosklerosou prezentuje soubor tří pacientů se stejným výsledkem. Budoucnost
přístupů vidí v operacích lícního nervu a sekcích vestibulárního nervu. House je za
svůj přístup odsuzován a jeho prezentované sdělení je označováno jako “bláznivá
vivisekce“. Bratr Howard ho však nadále podporuje a motivuje k další práci. Svou
první zkušenost s vestibulárním schwannomem získává ještě jako resident, kdy na
základě laterální rtg projekce temporální kosti a unilaterální ztrátě sluchu
diagnostikuje u mladého hasiče tento tumor. V souladu s tehdejšími pravidly pacienta
odesílá neurochirurgovi, který s diagnosou souhlasí. Pacienta však odmítá operovat,
neboť nepovažuje adekvátní pro tinitus a částečnou poruchu sluchu podstoupit operaci
s relativně vysokým rizikem mortality vedoucí ke ztrátě lícního nervu. Během roku se
u pacienta rozvíjí nitrolební hypertenze s papiledémem. House je následně svědkem,
dle svých slov velmi krvavé operace v poloze vsedě. Pacient již nikdy nenabyl
vědomí. Tato otřesná zkušenost House vede k přesvědčení, že jediným cílem časné
léčby vestibulárního schwannomu je uchování lícního nervu. V roce 1961 W.F.House
a neurochirurg B.B.Doyle provedli první resekci neurinomu akustiku pomocí
operačního mikroskopu skrze střední jámu lební (middle fossa approach) (17,32).
Nádor byl nekompletně odstraněn a kombinovaný suboccipitální a middle fossa
přístup nebyl ani v druhé době úspěšný a nemocný zemřel o 6 let později. Přístup
střední jámou lební byl v této době dobrou metodou pro odhalení faciálního nervu,
avšak neadekvátní pro radikální odstranění velkého nádoru. Po osmi pokusech cestou
střední jámy, občas doplněných suboccipitálním přístupem, se House rozhodl operaci
změnit. Modifikoval originální translabyrintální Panseho přístup a použil mikroskop,
vrtačku a irigaci kombinovanou s odsáváním. Během operace identifikuje a
zachovává faciální nerv (29). House a Doyle se tímto dostali do vážných rozporů
ohledně přístupové cesty a jejich spolupráce skončila v roce 1963. Poté se s Housem
spojil neurochirurg William Hitselberger a tito odborníci vytvořili dlouhodobý
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profesionální vztah, který byl jádrem prvního fungujícího skutečného týmu baze lební
v USA. Preferují translabyrintární přístup při užití mikroneurochirurgických principů.
První výsledky nejsou zcela povzbudivé s radikální resekcí pouze v 52%, avšak lícní
nerv zachovávají v 79% (29). Oba dva jsou rovnocennými partnery a dokáží dělat
jakoukoli fázi operace. Záhy je následují další operatéři - Fisch,

Helms, Pulec,

Sterkers. V prosinci 1964 vychází Houseova monografie (29), která se od dob
Cushinga poprvé velmi podrobně zabývá diagnostikou a léčbou velkého souboru
vestibulárních schwannomů. Výsledkem spolupráce Hitselbergera a House jsou i
další modifikace translabyrintálního přístupu. Retrolabyrintální přístup vychází
z mastoidectomie, ale narozdíl od translabyrintálního přístupu zachovává labyrint a
tím šetří sluch (27). Naopak pro komplexnější léze navrhují náročnější
transkochleární přístup se snesením hlemýždě a transpozicí lícního nervu (33).
Stejně jako v otologii je zavedení mikroskopu do neurochirurgické praxe epochální
událostí. Rand a Kurze jako první s využitím operačního mikroskopu modifikují
suboccipitální retrosigmoideální Dandyho přístup. Zachovávají faciální nerv ve 100%
případů, pokud měl nádor průměr menší než 2 cm (47). Nazvali svoji operaci jako
„suboccipital transmeatal approach“. Popsali též zachování vestibulárního a
kochleárního nervu u malých intrakanalikulárních nádorů, avšak sami diskutovali, zda
je oprávněné operovat takto malé nádory (46). Vestibulární schwannomy spolu
s intrakraniálními aneurysmaty jsou prvními oblastmi, kde je mikroskop rychle a
široce akceptován pro svůj nesporný benefit. Yasargil demonstruje souvislost mezi
postižením pontu a obětováním arteria cerebelli anterior inferior, která adheruje
k obalu schwannomu. Yasargil proto prosazuje uchování cévního zásobení kmene
(62). Mortalita v této době klesá o dalších 50%, radikalita stoupá k 85% a uchování
hlavových nervů se pohybuje kolem 80%. V naprosté většině operací se jedná díky
soudobým radiologickým možnostem pouze o velké nádory.
Translabyrintární přístup je výhodný pro identifikaci faciálního nervu, avšak
odstraněním
zachování

labyrintu obětuje sluch na operované straně. První skutečný případ
sluchu

po

resekci

vestibulárního

schwannomu

popisují

Elliot

s McKissockem v roce 1954 (19). „Hearing preservation surgery“ začíná koncem 60.
a počátkem 70.let. Sterkers (58) zahájil sluch zachovávající chirurgii v roce 1969 a
publikoval 10% úspěšných výsledků, pokud jeho tým užil přístup skrze střední jámu
nebo retrosigmoideální cestu. Smith (56) modifikoval Randův přístup a začal jej
popularizovat počátkem sedmdesátých let.

Přesnější klinické znalosti, rozvoj
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elektrofyziologie včetně jejího peroperačního použití spolu se zavedením CT a MRI
vedly ke zlepšené diagnostice a ke schopnosti detekovat malé nádory u pacientů, kde
deficit je ještě v pásmu sociálně užitečného sluchu. Zachování sluchu, po již téměř
povinném uchování funkce nervus facialis,

se stalo více důležitým a často i

limitujícím faktorem terapie. Od této doby začíná a pokračuje kontroverze mezi
chirurgy ohledně optimálního přístupu pro odstranění nádoru ohledně užitečnosti a
kvality zachovalého sluchu. Z mnoha autorů je nutno zmínit alespoň nejvýznamnější
školy - Samii (48,49,50,51), Sanna (52), Brackmann (7), Wigand (61), Kanzaki (36).
V současné době dosahují přední centra uchování užitečného sluchu u 50% malých
nádorů s lepšími výsledky u čistě intrameatálních tumorů. Mortalita dramaticky klesla
k 1% při nárůstu radikální resekce kolem 95% operovaných případů. Překvapivě
velmi dobré funkční výsledky lícního nervu (House-Brackmann grade I, grade II)
stále zůstávají u většiny chirurgů kolem 80-90% (1).
Další velikán otologie Ugo Fisch pracuje pod jednou střechou se zakladatelem
mikroneurochirugie Gazi Yasargilem ve švýcarském Zürichu, narozdíl od Los
Angeles však kompaktní otoneurochirurgický tým zde nikdy nevznikne. Fisch v roce
1977 prolamuje další tabuizovanou oblast svým přístupem ke glomus jugulare
tumorům

cestou

infratemporální

jámy

(21,22,23).

Pro

větší

tumory

v mostomozečkovém úhlu modifikuje klasický translabyrintální přístup anteriorním
rozšířením až k petroznímu úseku vnitřní karotidy. Svoji modifikaci nazývá
transotickým přístupem (34). Množství modifikací Fischových přístupů provedli
Laligham Sekhar a Victor Schramm během jejich společného působení v Pittsburghu.
Byli též zakladateli prvního organizovaného a akademicky zakotveného centra
chirurgie baze lební v USA. Jejich nové rafinované techniky umožnily širší expozici a
radikální resekci invazivních meningiomů přední a střední jámy s extrakraniálním
šířením, dále pak karcinomů, vycházejících z horního aerodigestivního traktu a
invadujících intrakraniální prostor (55).
Poslední oblastí, která zůstávala neproniknutelnou bariérou k petrokliválním lezím
byla přední část petrozní kosti s apexem pyramidy. Průkopnickou prací byla práce
Eagletona z roku 1931, který ve svém popisu odemkl pyramidu při identifikaci zdroje
purulentní meningitidy pocházející z apexu pyramidy (18). Další práce zabývající
middle fossa přístupem byla publikována až s odstupem třiceti let W. Housem jako
možnost terapie vestibulárních schwannomů. Další přístupy atakující tuto oblast
vychází právě z klasického middle fossa přístupu popsaného Housem, jehož cílem je
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dosažení vnitřního zvukovodu cestou střední jámy s uchováním sluchového ústrojí
(32). První rozšířené varianty tohoto přístupu obětovaly sluch (6,35). V roce 1985
publikoval Kawase a spol. (38) jako první přední transpetrózní variantu se
zachováním sluchu pro aneurysmata kmene bazilární artérie. O několik let později
publikoval jeho využití pro petroklivální meningeomy (37). Přední transpetrózní
transtentoriální přístup definoval Kawase pro všechny patologie lokalizované mezi
dorsem sedla a vnitřním meatem. Obávaný kavernozní splav, který stojí v cestě
klasickému pterionálnímu přístupu do oblasti horní třetiny klivu, byl prvně úspěšně
atakován Dolencem při léčbě aneurysmat bazilární bifurkace (16). Svoji sérii 11
pacientů publikuje v roce 1987 pod názvem transkavernozní transellární přístup.
Z jeho práce vycházejí všechny další modifikace jako je extradurální temporopolární
přístup

používaný

Fukushimou

(15)

nebo

pretemporální

transzygomatický

transkavernozní přístup popularizovaný Krishtem (39).
Vedle transtemporálních cest do oblasti klivu dochází paralelně také k vývoji
předních středočarových přístupů. Transorální přístup k horní krční páteři a ke klivu
byl poprvé navržen Scovillem a Shermanem (53) v roce 1951. Transoropharyngeální
cesta byla užita v roce 1957 Southwickem a Robinsonem k odstranění tumoru v těle
obratle C2 (57). Ta byla založena na zkušenosti laryngologů, kteří rutinně a úspěšně
touto cestou drénovali retrofaryngeální abscesy. Avšak první transorální přístup
ke kranio-cervikální junkci byl zmíněn až na kongresu PanPacific Surgical Society
v roce 1962 Fangem a Ongem (20). V roce 1966 užil neurochirurg Stevenson tento
přístup k resekci chordomu klivu a expozici mozkového kmene (59). V roce 1978
Haselden a Bryce zvolili tuto cestu poprvé k ošetření aneurysmatu arteria basilaris
(25). Alan Crockard pak zdokonalil a standardizoval optimální středočárový
transorální přístup k dolní třetině klivu a horním dvěma krčním obratlům (9).
K vytvoření variet transorálního přístupu přispělo mnoho chirurgů hlavy a krku.
Široké spektrum transfaciálních chirurgických přístupů do centrální baze lze
jednoduše klasifikovat do šesti etáží podle Bealse (3) a Lawtona (40). Poslední tři
extrakraniální přístupy využívající odhalení skrze maxillu atakují oblast klivu.
Transnasomaxillární přístup (etáž IV) vyžaduje osteotomii dle Le Forta II,
transmaxillární přístup (etáž V) pak LeFort I , transpalatální přístup (etáž VI)
transorální resekci tvrdého patra.
Přední přístupy však nebyly vhodné pro intradurální léze pro vysoké nebezpečí
meningitidy a dále úzký koridor tvořící přístupovou cestu nedovolující radikální
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odstranění rozsáhlých expansí s laterální extenzí. Řešením pro ventrální oblasti
dolního klivu a foramen occipitale magnum byl vývoj posterolaterálních operačních
přístupů. Základem pro tyto chirurgické postupy se stal

laterální suboccipitální

přístup k aneurysmatům vertebrální arterie popsaný Herosem (26). Bertalanffy a
Seeger (5), Sen a Sekhar (54) popsali extrémně laterální transkondylární přístup, který
zahrnuje mediální mobilizaci vertebrální arterie od C2 ke vstupu a.vertebralis do tvrdé
pleny a resekci posteromediální části occipitálního kondylu a posteromediální masy
C1. Zvláštní pozornost je věnována hodnocení problému hypermobility skloubení C0C1 po resekci kondylu. Resekce 50% kondylu a méně nevyžaduje

fúzi

kraniocervikální junkce (60).
Rozvoj chirugie baze lební přineslo značný chirurgický a medicínský pokrok. Za
prvé začali v této oblasti „nikoho“ kooperovat chirurgové, kteří byli schopni a ochotni
překročit konvenční přístupy a hranice svých oborů. Bylo k tomu nutné velké úsilí a
studium nových topograficko-anatomických situací v disekčních laboratořích. Vznikla
tak centra, která začala pořádat monografie, přednášky, klinická symposia a výukové
mikroskopické kurzy přímo na kadaverózních preparátech. Kromě centra v německém
Hannoveru kolem M. Samiiho je nutno jmenovat Gainesville v USA pod vedením
fenomenálního mikroanatoma A.Rhotona, laboratoř

St.Louis University v USA,

kurzy T.Fukushimy v Severní Karolině. Tyto vzácné a technicky náročné přístupy
díky tomu začal ve světě zvládat dostatečný počet specialistů a jmenované výkony
přestaly být výsadou 3-4 odborníků na světě. Velice přínosnou se ukázala v každé
zemi centralizace pacientů a specializace určitých center, která o chirurgii baze mají
zájem a která mají odpovídající laboratorní zázemí.
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3. Všeobecné předpoklady otoneurochirurgie a chirurgie baze lební
Otoneurochirurgie a chirurgie baze lební prodělala v posledních desetiletích
významný pokrok, který by nebyl možný bez interdisciplinární spolupráce všech
zúčastněných oborů (neurochirurgie, otorhinolaryngologie, maxillofaciální chirurgie,
plastická

chirurgie,

anesteziologie

a

intenzivní

neuroradiologie a intervenční neuroradiologie).

medicína,

elektrofyziologie,

Jedním z nezbytných předpokladů

progresu jednotlivých oborů i vlastní otoneurochirurgie byl technický rozvoj
přístrojového vybavení a instrumentaria umožňující selektivní resekce lební baze
s omezením retrakce mozku za předpokladu uchování funkce nejen vlastního mozku a
mozkového kmene, ale i hlavových nervů a důležitých cév procházejících
inkriminovanou oblastí spodiny lebeční. Protože spektrum výkonu zahrnuje nejen
onkologickou problematiku, ale i cévní leze, vývojové abnormality a úrazové stavy,
musí být tyto techniky dokonale zvládnuty po všech směrech v běžných dostupnějších
lokalizacích. V našem případě jsou tyto leze zpravidla hůře dostupné, hlouběji uložené,
operační koridor je úzký, manipulační prostor omezený. Zvláštní, ale neopomenutelnou
oblastí je u komplexních patologií i postižení kraniocervikálního přechodu vyžadující
znalost jednotlivých způsobů stabilizace řešící patologickou instabilitu vzniklou vlastní
patologií

nebo

chirurgickým

výkonem.

To

vše

vyžaduje

využívání

nejen

nejmodernějších technických vymožeností, ale také dokonalou znalost anatomie
získanou v disekční laboratoři, která opět musí svým vybavením a podmínkami
odpovídat co nejlépe skutečné situaci na operačním sále.

3.1. Předoperační příprava
Otoneurochirurgie a ostatní výkony chirurgie lební baze začínají komplexním
předoperačním vyšetřením. Důležitá je identifikace neurologického deficitu a jeho
dynamiky, která významně predikuje

výsledný pooperační neurologický status.

Přítomnost nebo nepřítomnost deficitu je jedním ze základních vodítek při indikaci
terapie a volbě chirurgického přístupu.
V otoneurochirurgických přístupech jednu z nejdůležitějších rolí hraje sluch. Cílem
výkonů je v současné době uchování jeho funkce, což však některé přístupy (např.
translabyrintální a transkochleární) zcela vylučuje a další přístupy sluch vystavují
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většímu nebo menšímu riziku poškození. Zcela nepostradatelným vstupním vyšetřením
kromě standardní klasické tónové audiometrie (nejčastěji ve formě PTA) (Obr.
3.1.1.) je
PTA =

I (500) + I (1000) + I (2000)
3

Obr. 3.1.1. Vzorec pro výpočet pure tone average (PTA) z jednotlivých prahových hodnot tónové
audiometrie pro frekvence 500, 1000 a 2000 Hz. Pozn.: Gardnerova modifikace PTA zahrnuje frekvenci
4kHz.

vyšetření schopnosti rozlišování slov tzv. diskriminační skóre (SDS – speech
discrimination score). Pouze oba tyto parametry společně vypovídají o skutečném stavu
závažnosti sluchové poruchy. Nutno připomenout, že oba parametry prahová
audiometrie i nadprahová diskriminace jsou subjektivními diagnostickými metodami.
Objektivní metody typu impedanční audiometrie se běžně nepoužívají.

Otázkou stále

zůstává, jakou míru postižení lze ještě považovat za sociálně užitečný sluch, který má
vůbec smysl šetřit. Nutno si uvědomit, že přístupy a výkony šetřící sluch v některých
případech snižují možnosti radikality a tím i krátkodobý nebo dlouhodobý výsledek
s ohledem na etiologii řešené patologie. Limitujícím je i stav druhostranného sluchu.
Obzvláště kontralaterální významná alterace sluchu limituje naše chirurgické možnosti
(Obr. 3.1.2.). Problémem v posuzování předoperačního stavu sluchu, stejně

a

b

c

d

Obr. 3.1.2. 68-letá pacientka s progredující poruchou sluchu a tinitem vpravo a s 32 let trvající hluchotou
vlevo (neměřitelný sluch). Předoperační MRT1Gd(a,b) prokazující meningeom mostomozečkového koutu
s invazí do vnitřního meatu a pooperační MRT1Gd(c,d) 4 roky od operace (radikalita resekce Simpson
III). Užitečný sluch vpravo při kontralaterální poruše byl zachován.

tak jako pooperačních výsledků je existence příliš mnoha klasifikačních schémat a
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• Janetta 1984
• Silverstein, Norel 1986
• Gardner, Robertson 1988
• Shelton, Brackmann 1989
• Sanna 1991
• Nadol 1992
• AAO-HNS 1995
• Samii 1997
• Kanzaki 2001
Tab. 3.1.1. Nejčastěji používaná klasifikační schémata poruch sluchu v otoneurochirurgii.

chybějící konsensus (Tab. 3.1.1.). Snahy o jeho ustanovení především pro objektivní
posuzování a srovnávání výsledků chirurgické léčby i ostatních terapeutických modalit
zatím vyznívají naprázdno v celosvětovém měřítku i v našem prostředí (1,6,12). Na
našem pracovišti používáme limity stanovené Sheltonem a Brackmannem v roce 1989,
kteří za ještě užitečný sluch považují ve své klasifikaci skupinu B s PTA ≥ 50 dB a SDS
≤ 50 % (10). Hranice 50/50 je uznávána většinou autorů i řadou pozdějších klasifikací
včetně AAO-HNS klasifikace (American Association of Otorhinolaryngology and Head
Neck Surgery). Fukushima ještě tuto hranici doplňuje o podmínku přítomnosti vlny V
kmenových sluchových evokovaných potenciálů a schopnosti pacienta použít danou
stranu k telefonování. Naproti tomu například Mario Sanna nepovažuje za racionální
překračovat hranici sluchové poruchy PTA 30dB a SDS 80% při zvažování výkonů
šetřících sluch (9). Tato přísnější hranice bývá používána spíše otology zvyklými
používat translabyrintální přístupy a jejich varianty obětující sluch. Na druhé straně
existuje zatím pouze kazuistikami podložená možnost pooperačního zlepšení sluchu
snad eliminací zvýšeného tlaku ve vnitřním meatu nebo odstraněním arteriální
hypoperfuse způsobené nádorem (4,7,8,13). Ačkoli těchto vzácných případů v literatuře
přibývá, nelze zatím bezpečně selektovat pacienty, u kterých existuje šance na
pooperační restituci sluchové poruchy (11). Naše vlastní zkušenosti s jedním případem
vestibulárního schwannomu tuto vzácnou skutečnost potvrzují (Obr. 3.1.3-3.1.5).
Možnost zlepšení zbytkového sociálně nevyužitelného sluchu v budoucnosti pomocí
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sluchových pomůcek nebo kochleárních implantátů je dalším faktorem směřujícím ke
snaze zachovat i sociálně neužitečný sluch.

a

b

c

Obr. 3.1.3. Zlepšení sluchu u pacienta s vestibulárním schwannomem grade II (Koos 1993). Tónový
audiogram u 32-letého pacienta s vestibulárním schwannomem, před terapií(a), po kortikoterapii(b) a 5
dní po radikální resekci tumoru (c).

a

b

Obr. 3.1.4. Předoperační (a) a pooperační (b) MR T1 Gd.

a

b

Obr. 3.1.5. Peroperační fotografie (retrosigmoideální transmeatální přístup) po otevření vnitřního meatu
(a) a po radikální resekci (b)

Podobná situace panuje i v oblasti hodnocení předoperační a pooperační funkce
lícního nervu. K dispozici je opět nepřeberné množství klasifikací hodnotící funkční stav
(Tab.3.1.2.) (3,5) . Celosvětově je nejrozšířenější House - Brackmannova
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•
•
•
•
•
•
•
•

Botman, Jongkees 1955
Janssen 1963
Adour, Swanson 1971
Peitersen 1977
Yanagihara 1976
Stennert 1977
Fisch 1981
May, Blumenthal, Taylor 1981

•
•
•
•
•
•
•
•

Lye 1982
House, Brackmann 1985
Bures, Fisch 1986
Smith 1992
Nottingham system 1994
Sunnybrook scale 1996
Satoh, Kanzaki, Yoshihara 2000
Computer analysis
[Neely, Cheung, Wood 1992]

Tab. 3.1.2. Hodnotící škály poruchy funkce lícního nervu.

klasifikace z roku 1985 (2) rozdělující funkci do šesti stupňů od normální funkce (grade
I) po kompletní plegii (grade VI) . Často bývá napadána pro přílišnou subjektivitu
v hodnocení funkce s relativně velkou interpersonální variabilitou, pro nehodnocení
funkce n. intermedius, pro nepříliš ostré hranice mezi nižšími stupni a také pro
nevhodnost v hodnocení reinervačních operací, kdy zpravidla dosahujeme nejlépe
stupně III. Za excelentní výsledek bývá zpravidla považováno dosažení stupně I a II.
Problémem bývá stupeň III, který je ve velké řadě klinických studií označován spolu se
stupni I a II jako uspokojivý nebo dobrý výsledek. Tato skupina však obsahuje i
pacienty se suchým okem spojeným s výrazným diskomfortem, rizikem keratitidy a
nutností používat trvale lubrikanty nebo podstoupit okuloplastický výkon.

Dalším

problémem je hodnocení přítomnosti dysfunkce n. intermedius. Oba tyto problémy řeší
Moffatova modifikace House-Brackmannovi škály (6). Podstupeň IIIB zahrnuje právě
pacienty s kompletním dovřením víček, ale pocitem suchého oka vyžadujícím užívání
lubrikantů nebo implantaci zlatého závaží. Přítomnost krokodýlích slz, dysgeusie,
suchého oka, hemifaciálního spasmu nebo synkinés je označována 1, nepřítomnost 0.
Obdobně však jako hodnocení sluchu se modifikovaná klasifikace zatím příliš neujala.
Kromě audiometrického vyšetření je třeba doplnit v některých případech i
endokrinologický screening a oční vyšetření (perimetr, zraková ostrost). V případě
peroperační monitorace evokovaných potenciálů je velmi přínosné jejich předoperační
vyšetření, k získání vstupního obrazu ještě před alterací stavu anestézií nebo vlastním
operačním postupem. Neopomenutelné je podrobné interní vyšetření s individuálním
zaměřením dle komorbidit pacienta a jeho biologického věku. Podrobnost vyšetření
včetně zátěžových testů je třeba volit i s ohledem na předpokládanou náročnost a délku
výkonu i pooperační rehabilitaci. Zjištěná individuální rizika spolu s prognosou vlastní
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patologie limitují opět naši indikační strategii. Nelze zapomenout na alternativní
možnosti chirurgického výkonu, jako je stereoradiochirurgie nebo endovaskulární
terapie. V některých případech s ohledem na aktuální klinický stav a známé biologické
chování patologie vystačíme s pouhým klinickým a radiologickým sledováním tzv.
„watch and wait“ strategie (Obr. 3.1.6.). V několika takovýchto případech námi
sledovaných vestibulárních schwannomů bohužel došlo zřejmě zbytečně k výkonu na
jiných pracovištích. Případná morbidita je v těchto případech

Obr. 3.1.6. 76-letá pacientka s vestibulárním schwannomem grade III (Koos 1993) s mnohaletým
ispilaterálně neměřitelným sluchem sledovaná na našem pracovišti 4 roky se stabilním MR nálezem.
Klinicky bez objektivního topického nálezu. Pro prekolapsový stav odeslána spádovým ORL lékařem ke
zvážení chirurgické terapie na jiné pracoviště.

naprosto neomluvitelná.

Samozřejmostí a v dnešní době i legislativní nutností je

informovaný souhlas pacienta obsahující všechny možné alternativy léčby včetně jejich
skutečných rizik daného individuálního pracoviště. Problémem zde opět zůstává
objektivita těchto informací dostupných pacientovi volícímu centrum a léčebnou
modalitu.
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3.2. Neuroradiologie
Technický pokrok v neuroradiologii byl jedním z dalších významných předpokladů
rozvoje otoneurochirurgie a chirurgie lební baze. Současné radiologické možnosti a
jejich dostupnost umožňují včasný záchyt patologie. Stále stoupá podíl pacientů
s minimální klinickou symptomatologií nebo dokonce zcela asymptomatických. Indikaci

29

k chirurgické terapii v takovýchto případech je nutno při známých rizicích obzvláště
pečlivě zvažovat. Základem vyšetření v chirurgii baze vypovídající o vlastní kostěné
spodině lebeční je výpočetní tomografie. Velkou

chybou je v diagnostice i

vlastním plánování těchto výkonů nedostatečná pozornost věnovaná právě CT nebo
dokonce jeho obcházení a nahrazování magnetickou rezonancí. Zatímco v diferenciální
diagnostice první místo patří MR, v posuzování

pneumatizace baze, sledování

anatomických variet, rozsahu destrukce baze nebo posouzení polohy labyrintu

pro

výkony šetřící sluch (Obr. 3.2.1.) je CT zcela

a

b

Obr. 3.2.1. Předoperační lokalizace labyrintu pomocí HRCT determinuje množství možné resekce kosti při
otevírání vnitřního meatu retrosigmoideálním přístupem(a) během resekce vestibulárního schwannomu.
Pooperační CT kontrola prokazuje v tomto případě pouze relativně malé, ale přitom maximálně možné
otevření meatu limitované vestibulem (b). U 43letého pacienta po radikální resekci zachován užitečný
sluch.

nepostradatelné. Nejefektivnější je nabírání dat v režimu HRCT s velmi tenkými řezy
0.75mm-1mm. Moderní spirální multidetektorová CT nabírající větší počet řezů mezi
posuny stolu umožňují toto vyšetření absolvovat ve velmi krátké době nepřesahující
minutu. Z takto nabraných a uložených dat lze na vlastních pracovních stanicích pomocí
spolu s CT přístrojem komerčně dodávaného softwaru vytvářet multiplanární
rekonstrukce (MPR) (17,19). Tyto rekonstrukce lze vytvářet i prostřednictvím volně
dostupných programových aplikací na běžných osobních počítačích s odpovídajícím
hardwarem. Pomocí těchto MPR lze vytvořit jakoukoli požadovanou rovinu vyšetření ve
velmi dobré kvalitě a posoudit tak přesně patologii, simulovat operační přístup nebo
podrobně posoudit topografické anatomické poměry např.

intratemporální

průběh

lícního nervu (Obr. 3.2.2.), nebo variety (Obr. 3.2.3).
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GG
GSPN

a

C

FT

b

Obr. 3.2.2. MPR rekonstrukce provedené z DICOM formátu ve freewarovém programu zachycují rovinu
zevního ohbí lícního nervu (a) a rovinu ganglion geniculi (b)(FT – pars tympanica n. facialis, GSPN – n.
petrosus superf. maior, GG – ganglion geniculi, C – cochlea).

a

b

Obr. 3.2.3. MPR rekonstrukce ve zvolené sagitální rovině paralelně s hranou pyramidy (a) prokazující
divertikl jugulárního bulbu vystupující z jeho přední stěny (b). Rekonstrukce vytvořené firemním
softwarem (Siemens, Germany).

Data nabraná v základním DICOM formátu bez deviace gantry lze rovnou použít po
transferu v navigačním systému ať už izolovaně nebo např. po fúzi s jinou modalitou
nejčastěji MR. Podrobněji viz kapitola 3.7. Další možností je vytváření prostorových 3D
modelů reálné peroperační situace (4)(Obr. 3.2.4.).
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Obr. 3.2.4. Typy 3D CT rekonstrukcí baze a temporální kosti.

MR posunula významně diagnostické a diferenciálně diagnostické možnosti u
intrakraniálních lezí uložených v zadní jámě lební, kde možnosti CT byly limitované
tzv. Hounsfieldovými artefakty. MR umožňuje detailní posouzení vztahu patologie
k mozkovému parenchymu, cévám a žilním splavům. Detekce arachnoideálního
prostoru mezi lezí a mozkovým kmenem detekovatelná na T2 vážených sekvencích
umožňuje predikovat radikalitu resekce i riziko pooperační morbidity. Přínosné jsou
v indikovaných případech i MR angiografie a MR venografie například k posouzení
dislokace cévních struktur, vaskularizace nádorů, žilní drenáže anebo uzávěru splavů.
V případě intraparenchymových lezí lze využít dalších speciálních sekvencí např.
traktografii k posouzení lokalizace funkčních drah nebo subtrakčního vyšetření
k posouzení radikality resekce v časném pooperačním období. Stejně tak jako CT lze i
předoperační MR využít k peroperační navigaci. V posledním období se začínají
uplatňovat na některých pracovištích i zatím raritní a velmi nákladná intraoperační
vyšetření.
Ačkoliv v posledních letech je digitální subtrakční angiografie stále více nahrazována
v diagnostice CT angiografií a MR angiografií, zůstává stále zlatým standardem
především v diagnostice cévních lezí.

Endovaskulární intervenční techniky jako je

coiling a stenting ve vertebrobasilárním povodí téměř zcela vytlačily chirurgickou
terapii

aneurysmat.

Významným

přínosem

k chirurgické

terapii

některých

hypervaskularizovaných tumorů (glomus jugulare tumor, meningeom) je předoperační
embolizace (5,13) snižující peroperační krevní ztráty u usnadňující vlastní
(Obr. 3.2.5.) .

V některých vzácnějších

případech

může

být

resekci

embolizace
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a

b

Obr. 3.2.5. Rozsáhlý meningeom baze (a) indikovaný k preoperační embolizaci (b).

především u starších pacientů s vysokým operačním rizikem jedinou léčebnou modalitou
(6). V některých případech recidivujících krvácení u inoperabilních malignit baze lze
pomocí selektivní paliativní embolizace

a

efektivně

tento symptom odstranit

b

Obr.3.2.6. 85-letý pacient s rozsáhlou recidivou invazivního bazaliomu postihující bazi přední jámy lební,
etmoidální a sfenoidální siny s prorůstání do pravé očnice. Radikální resekce vzhledem k invazi do
kontralaterální očnice a ispilaterální exenteraci v minulosti nebyla indikována(a). Recidivující epistaxe
řešena paliativně embolizací (b).

(Obr. 3.2.6.). Další velmi přínosnou endovaskulární diagnostickou metodou je tzv.
balónkový okluzní test, který je indikován v případech zvažovaného uzávěru vnitřní
karotidy nebo vzácněji vertebrální artérie. Hlavními indikacemi jsou nádory baze
postihující tepnu a některá klasickými chirurgickými i endovaskulárními technikami
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obtížně řešitelná aneurysmata. Z nádorů jde především o maligní tumory, kdy tepna je
invadována nádorovým procesem a současně je vyžadována radikální pokud možno
bloková resekce (Obr. 3.2.7.) . V případě

aneurysmat

a

b

s rozvojem ostatních

c

Obr. 3.2.7. 36-letý pacient s karcinomem postihujícím apex pyramidy, clivus, sinus spenoidalis s invazí do
arteria carotis interna sin. (a - BTO, b - CT předop., c – MR angiografie po uzávěru ICA)

endovaskulárních technik počet výdutí řešených uzávěrem vnitřní karotidy nebo
vertebrální tepny klesá (Obr. 3.2.8. ). Avšak i při předpokládaném vyřazení vaku

Obr. 3.2.8. Fusiformní aneurysma kmene a. basilaris u 58-leté pacientky na DSA (a,b) po selhání
endovaskulárního stentingu. Indikace k BTO vertebrálních tepen (c) a uzávěru vertebrální arterie.

bez nutnosti obětovat tepnu ať už endovaskulárně nebo chirurgicky je informace o
toleranci okluse v případě možné komplikace velmi cenná. Riziko vzniku ischemického
deficitu po uzávěru ACI bez předchozího testování dosahuje až 26%, z toho téměř
v polovině se jedná o příhody fatální (7). Pouhé klinické testování vede k poklesu rizika
vzniku časné nebo pozdní ischemické příhody na 13% a fatálních na 3%. Tyto výsledky
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vedli

k hledání

sensitivnějších

protokolů

pro

predikci

pacientů

ohrožených

hypoperfúzním iktem. Dlouhodobá tolerance okluze tepny je posuzována proto při BTO
různými dalšími modalitami jako je transkraniální doppler (14), SPECT (15,16),
perfúzní MR (10), Xe CT (8,9,18), PET (2), EEG (11) nebo hypotenzní test (3). Velice
senzitivní s predikcí 98% bezpečné okluse karotidy je prostá angiografická detekce
plnění kortikálních žil na straně okluse se zpožděním do 0.5 s (12). Skupina kolem
Moreta dokonce nezaznamenala žádnou příhodu u všech 57 pacientů se zpožděním
žilního plnění do 2s (1). Na našem pracovišti jsme provedli v letech 2000-07 celkem 15
BTO (9x aneurysma ACI, 2x aneurysma BA, 3x tumor, 1x karotidokavernozní píštěl).
Pro predikci bezpečného uzávěru tepny jsme využívali kombinaci angiografického
nálezu, klinického monitoringu při hypotenzním testu a TCD včetně otestování
cerebrovaskulární reaktivity. Všechny tyto metody nevyžadují transport pacienta mimo
angiolinku, nejsou časově, personálně ani ekonomicky náročné. Kombinace metod dle
našeho názoru ještě dále zvyšuje sensitivitu. Pouze ve dvou případech z celého souboru
byla uzavřena ACI na základě negativního BTO testu bez provedení extra-intrakraniální
anastomosy. Oba uzávěry proběhli bez rozvoje akutního nebo pozdního hypoperfusního
deficitu. V celém souboru jsme nezaznamenali periprocedurální komplikaci. BTO je
efektivní

a bezpečnou

metodou dostatečně vypovídající

o riziku spojeném

s terapeutickým uzávěrem ACI.
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3.3. Anestézie a pooperační intenzivní péče
Anesteziologické principy se v chirurgii baze a otoneurochirurgii neliší od principů
běžné neuroanestézie s důrazem na udržování peroperační hemodynamické stability,
nízkého nitrolebního tlaku, optimálního mozkového perfusního tlaku a oxygenace.
Stejně jako u ostatních chirurgických výkonů se využívá nejčastěji inhalační anestézie.
Odlišné jsou výkony, kdy se využívá peroperační elektrofyziologie. Při používání
peroperační elektromyografie je nutno používat jen velmi krátce působící myorelaxancia
v úvodu anestézie pro intubaci. Pokud využíváme peroperační motorické evokované
potenciály je nutno vyloučit kromě myorelaxace i inhalační anestetika a využívat pouze
kontinuální intravenózní anestézii (TIVA) s kombinací propofolu a syntetického
opioidu. U pacientů se selektivním používáním TIVA je odpověď MEP ve všech
případech dobře hodnotitelná. Ostatní evokované potenciály nejsou tak citlivé a bývá
používána celková anestézie s kombinací inhalačního anestetika a syntetického opioidu.
Kromě manitolu a hyperventilace je běžně využívána k relaxaci mozku derivace
mozkomíšního moku lumbální drenáží zavedenou po úvodu do anestézie.
Pooperační péče probíhá na lůžkovém anesteziologicko-resuscitačním oddělení nebo
specializované oborové jednotce intenzivní péče. Vybavením zahrnuje kromě běžných
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přístrojů pro intenzivní péči i techniky pro invazivní monitoring nitrolebního prostředí
(ICP, ptiO2, mikrodialýza). Nezanedbatelnou součástí je přítomnost zkušeného
personálu ovládajícího kromě intenzivní péče i neurologický monitoring. U některých
pacientů po delších nebo komplikovaných výkonech nebo např. výkonech v oblasti
mozkového kmene je volen transport na JIP v pokračující anestézii s následným
pozvolným vyváděním z celkové anestézie s ohledem na aktuální stav. Důležitou
složkou je pokračující pooperační analgézie. V pooperační péči je třeba věnovat
pozornost možnému poškození hlavových nervů a předcházet vzniku s tím spojených
komplikací. Příkladem je péče o rohovku u lagoftalmu při pooperační parese lícního
nervu. Závažné následky může mít i aspirace při přehlédnutém poranění postranního
smíšeného systému. Neopomenutelnou složkou pooperační péče je i rehabilitace, která
začíná v intenzivní formě již první pooperační den.

3.4. Operační poloha
Spektrum

operačních

poloh

se

neodlišuje

od

běžných

operačních

poloh

v neurochirurgii. Nejčastějšími polohami v otoneurochirurgii je supinační poloha
s podloženým ramenem a rotovanou hlavou, laterální poloha, poloha tzv. typu parkové
lavičky („park bench“) nebo polohy v sedě a polosedě (Obr. 3.4.1.).

Obr. 3.4.1. Operační poloha v polosedě snižuje oproti klasické poloze vsedě riziko vzduchové embolie
nižším negativním tlakem v mozkových splavech a žilách.

Tyto dvě poslední polohy jsou na některých pracovištích opuštěny pro riziko
vzduchové embolizace způsobené nasátím vzduchu do poškozených žil nebo splavů
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díky negativnímu žilnímu tlaku v těchto polohách. Naproti tomu pracoviště využívající
tyto polohy dokladují jejich bezpečnost (5,6). Podmínkou použití operační polohy vsedě
je předoperační vyloučení patentního foramen ovale, které může být příčinou tragické
paradoxní embolizace. Nejdůležitějším předpokladem rozvoje klinicky symptomatické
masivní vzduchové embolie je spolu s prevencí defektu žilního systému především
včasný záchyt počínající embolizace (4). Optimalizace operační

polohy zvýšením

polohy dolních končetin, udržování pozitivního centrálního žilního tlaku a pozitivního
tlaku v dýchacích cestách na konci expiria (PEEP) jsou doplňková opatření se sporným
efektem (7). Naopak zavedení centrálního žilního katetru do oblasti pravé síně pro event.
odsátí nahromaděného vzduchu je nezbytnou podmínkou této polohy. Nejjednodušší
metodou detekce, která však odhalí až klinicky manifestní embolizaci s poklesem
EtCO2, saturace a oběhovou nestabilitou je poslechový fenomén mlýnského kola
snímaný

fonendoskopem

z prekordia.

Sofistikovanější

variantou

je

snímání

prekordiálním dopplerem. Z vlastní zkušenosti však můžeme potvrdit nižší sensitivitu a
problémy s optimalizací fixace polohy transthorakální sondy. Nejlepší metodou pro
časnou detekci již série několika drobných bublin dosahující objemu kolem 0,02ml/kg je
invazivní monitorace pravostranných srdečních oddílů zavedenou transezofageální
echokardiografickou

a

b

Obr. 3.2.4. Zavedená transezofageální echokardiografická sonda u pacienta v operační poloze v polosedě
(a) a identifikace pravostranných srdečních oddílů uložených za trikuspidální chlopní (b).

sondou (2,3) (Obr. 3.4.2.). Zachycení drobné subklinické embolizace upozorní na
hrozící klinicky manifestní embolizaci a umožňuje promptně zareagovat opravou
defektu, zalitím pole fyziologickým roztokem anebo úpravou polohy ještě před
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rozvojem v některých případech dramatické dokonce i smrtelné manifestace (1) (Obr.
3.2.5.).

a

b

Obr. 3.2.5. Fyziologický TEE záznam z pravé síně (a) a obraz mikroembolizace (b) po i.v. aplikaci
protřepaného 1ml fyziologické roztoku doprovázený výrazným zvukovým fenoménem.

Důležité je během časově náročných výkonů předcházet vzniku dekubitů a otlakových
paréz periferních nervů (n. radialis, n. ulnaris, n. peroneus) využíváním např.
silikonových podložek. Samozřejmostí je používání komprese dolních končetin a u
rizikových skupin pacientů i nízkomolekulárních heparinů jako prevence hluboké žilní
trombosy. V případě fixace hlavy preferujeme pevné uchycení Mayfieldovým
tříbodovým fixatérem. Fixatér umožňuje kromě spolehlivé pevné fixace při vrtání,
optimální nasazení retrakčních systémů i pevnou fixaci napojeného referenčního rámu
pro peroperační obrazem řízenou navigaci.
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3.5. Instrumentarium a operační přístrojové vybavení
Nedílnou podmínkou rozvoje otoneurochirurgie a chirurgie lební baze byl vývoj
odpovídajícího operačního instrumentaria. Kromě operačního mikroskopu a běžného
mikroinstrumentária používaného v neurochirurgii, včetně cévních výkonů a výkonů na
periferních nervech je nutno zmínit především vysokoobrátkové pneumatické nebo
elektrické vrtačky pro snášení tvrdé kompaktní kosti. Kvalitní vrtačka s možností
regulace otáček nožním spínačem je spolu s kontinuální irigací základním předpokladem
výkonů v oblasti pyramidy spánkové kosti. Kromě klasických sad vrtáků je nutné mít
k dispozici především při laterálních transtemporálních přístupech kompletní sady
diamantových mikrovrtáčků včetně submilimetrových velikostí umožňujících bezpečnou
skeletizaci důležitých struktur jako je např. labyrint nebo lícní nerv (Obr. 3.5.1.). Novým
přínosem je vývoj speciálních nástavců na některé ultrazvukové aspirátory umožňující
snášení kompaktní kosti (Obr. 3.5.2.). Tyto tzv.

Obr. 3.5.1. Základní sady vrtáků pro otoneurochirurgické výkony.

kostěné shavery efektivně a velmi bezpečně snášejí kost bez rizika zachycení vatiček
nebo Surgicelu v operačním poli například při otevírání vnitřního meatu. Výhodou je
šetření tvrdé pleny. Nedochází ani k obávanému poškození labyrintu nebo lícního
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Obr.3.5.2. Ultrazvukové kostní shavery

nervu teplem nebo vibracemi (2,6). Kromě speciálních bone shaverů mají uplatnění i
dlouhé tenké standardní nástavce ultrazvukových aspirátorů usnadňující resekci tumorů.
Samozřejmostí je využívání bipolární koagulace a celého spektra retraktorů. U cévních
lezí najde uplatnění přímý mikrovaskulární doppler. Pro přehlédnutí pro mikroskop
slepých částí operačního pole jako pomocnou metodu nebo v některých případech jako
vlastní operační techniku lze využít endoskop (Obr. 3.5.3.)(1,3-5).

U některých

malignit vycházejících z aerodigestivního traktu postihujících především centrální oblast
baze máme pozitivní zkušenost s použitím argonového harmonického skalpelu.

a

b

Obr. 3.5.3. Příklad endoskopem asistované mikrochirugie. Endoskop s optikou 70st. zaveden pod
kontrolou operačního mikroskopu do vnitřního meatu ke kontrole radikality resekce ve fundu (a) a získaný
endoskopický obraz residua schwannomu (b).

1. Goksu N, Bayazit Y, Kemaloglu Y. Endoscopy of the posterior fossa and dissection
of acoustic neuroma. J Neurosurg 1999; 91,776-780
2. Hadeishi H, Suzuki A, Yasui N, Satou Y. Anterior clinoidectomy and opening of
the internal auditory canal using an ultrasonic bone curette. Neurosurgery
2003;52:867-70
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3.6. Peroperační elektrofyziologická monitorace
Základním předpokladem chirurgie lební baze je její bezpečnost pro pacienta. Cílem
by neměl být náročný přístup, ale pokud možno kompletní řešení dané patologie
přístupem výhodným především pro pacienta. Časově rozsáhlé výkony musí splňovat
požadavky na maximální redukci morbidity a mortality. Spolu s detailní anatomickou
znalostí inkriminované oblasti, dokonale zvládnutou mikrochirurgickou technikou a
precisní radiologickou diagnostikou jsou peroperační elektrofyziologické monitorovací
techniky hlavními metodami redukujícími riziko vzniku pooperačního neurologického
deficitu.
Jedním z cílů chirurgie lební baze je tedy uchování funkční integrity hlavových nervů
a nervových drah a tím předcházení vážných pooperačních komplikací. Peroperační
elektrofyziologie je založená na snímání evokované a spontánní aktivity. Monitorace
pomáhá chirurgovi zlepšit orientaci v operačním poli a lokalizovat průběh nervu i
v anatomicky změněných podmínkách, upozornit na hrozící poškození nervu nebo dráhy
a uzpůsobit tak vlastní operační postup. Peroperační elektrofyziologie zlepšuje
prokazatelně funkční výsledky a snižuje celkovou dobu operace. Přítomnost zachovalé
evokované

elektrofyziologické

odpovědi

spolu

s jejími

elektrofyziologickými

charakteristikami (amplituda, latence, minimální stimulační práh) lze využít k predikci
pooperační funkce. V otoneurochirurgii a chirurgii baze se využívá především
peroperační elektromyografie hlavových nervů a peroperační monitorace evokovaných
potenciálů. Peroperační elektroencefalografie bývá používána vzácně na některých
pracovištích k hodnocení tolerance hypoperfuse kortexu nebo stupně barbiturátové
suprese. Zatímco peroperační elektromyografie není personálně náročná na přítomnost
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elektrofyziologa na operační sále, v případě evokovaných potenciálů je to naopak zcela
nezbytné.

3.6.1. Peroperační elektromyografie hlavových nervů
Hlavním cílem peroperačního elektromyografického monitoringu je minimalizace
rizika poškození sledovaných motorických hlavových nervů. Okamžitá zpětná vazba
operatéra umožňuje bezprostřední reakci na hrozící trvalé poškození ohroženého nervu.
Monitorace umožňuje bezpečnou anatomickou lokalizaci nervu nejen v případech
anatomických variet, nepřehledného operačního pole nebo při dislokaci nervu tumorem,
ale i v případech jeho širokého rozvláknění jak je tomu typické u velkých vestibulárních
schwannomů. Přesná lokalizace nervu na povrchu tumoru umožňuje jeho bezpečnou
vnitřní dekompresi. Zachovalá odpověď a event. její další kvantitativní analýza může
být důležitým prognostickým faktorem. Nelze opomenout ani příznivý psychologický
efekt zachovalé odpovědi pro operatéra během výkonu.
Zřejmě první peroperační elektrofyziologii provedl Krause již v roce 1898, kdy
visuálně pozoroval záškuby mimického svalstva jako odpověď na stimulaci lícního
nervu při přerušení statoakustického nervu pro vertigo. Další historie monitorování
motorických složek hlavových nervů je úzce spjata se snahou o zachování funkce
lícního nervu při chirurgii vestibulárních schwannomů. Po dlouhé období a v našich
zemích ještě donedávna byl monitorem nejčastěji anesteziolog sledující mimiku
operovaného

pacienta.

Subjektivní

chyba,

nereprodukovatelnost

a

komfort

monitorujícího vedli k dalšímu zdokonalování monitorace pomocí vizualizace funkce
dolní větve lícního nervu pomocí balónku vkládaného do úst. Monitorace mechanických
výsledků kontrakce mimických svalů byla opět pouze visuální (balón mohl být plněn
barvivem) nebo pomocí tlakového převodníku mohla být odpověď zaznamenávána na
monitorovacím zařízení (3,10). Zajímavou metodou bylo využívání akcelerometrů
připevněných k m. orbicularis oris a m. orbicularis oculi spojených se zesilovačem a
reproduktorem (22). Mohly být monitorovány již obě hlavní větve nervu, ale subklinické
kontrakce zůstávaly nerozpoznány. První v pravém slova smyslu elektromyografické
monitorační systémy se objevily na přelomu 70. a 80. let minulého století. První
prezentací snímání evokované odpovědi mimických svalů na intrakraniální stimulaci
lícního nervu byla práce Delgada a kol. z roku 1979 (4).

Řada artefaktů, časová
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prodleva nutná pro zpracování dat neumožňující okamžitý výstup informace a možnost
hodnocení odpovědi pouze na elekrostimulaci zpočátku elektromyografické techniky
diskreditovaly.

Metoda byla brzy zdokonalena (9,13,20) využitím speciálně

konstruovaných stimulátorů a sofistikovaného elektronického zařízení pro stimulaci,
reprodukci a záznam elektrofyziologické odpovědi. Právě finanční náročnost těchto
zařízení vedla v našich zemích k výrazné prodlevě v běžném peroperačním používání.

3.6.1.1. Metodika peroperační elektromyografie hlavových nervů
Principem peroperační elektromyografické monitorace je snímání spontánní (SMA
spontaneous muscle activity) a evokované elektrické odpovědi (CMAP compound
muscle action potential) svalu nebo skupiny svalů inervovaných inkriminovaným
nervem, její zesílení a ev. filtrace s následným zprostředkováním odpovědi v grafické
nebo zvukové podobě operatérovi nebo přítomnému elektrofyziologovi. Snímání se
provádí prostřednictvím povrchových nebo subdermálních intramuskulárních elektrod.
V praxi se používají nejčastěji jehlové nebo háčkové elektrody ve formě bipolární nebo
monopolární. Velmi důležité je správné umístění elektrod, aby nedocházelo ke snímání
odpovědi z jiného svalu inervovaného jiným nervem nebo jeho jinou větví. K verifikaci
správného zavedení slouží měření impedance a jejího rozdílu mezi katodou a anodou.
Diference by neměla u subdermálních elektrod přesáhnoutΩ.
2kNeméně důležitá je
fixace elektrod zamezující jejich uvolnění během celého výkonu. Maximální počet
snímaných svalů nebo svalových skupin vymezuje

počet kanálů u jednotlivých

přístrojů. U dokonalejších přístrojů lze tyto kanály volně konfigurovat i pro snímání
evokovaných potenciálů nebo elektroencefalogramu.
Odpověď získaná snímacími elektrodami je vedena do monitorovacího zařízení, kde je
zesílena a následně reprodukována. V moderních přístrojích dochází také k filtraci a
elektronické úpravě získané odpovědi dle přednastavených nebo volitelných parametrů.
Odpověď

je

zprostředkována

operačnímu

týmu

prostřednictvím

grafického

(amplitudový graf, oscilátor, grafický displej) anebo zvukového výstupu (reproduktor).
Zvukový výstup zpravidla nabízí možnost odlišení jednotlivých kanálů podle různého
zabarvení zvuku. Velmi důležitým faktorem je narozdíl od evokovaných potenciálů
bezprostřední odpověď umožňující bezproblémové kontinuální sledování a možnost
okamžité reakce se změnou operačního postupu chirurgického týmu v předstihu před
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vznikem neurologického deficitu. Podle typu výstupu můžeme zaznamenávat a následně
analyzovat nebo archivovat kromě spontánní odpovědi i evokovanou odpověď
charakterizovanou svojí latencí (zpoždění odpovědi na stimulaci v milisekundách),
amplitudou (maximální pozitivní nebo negativní amplituda odpovědi v mikrovoltech) a
trváním (maximální délka trvání odpovědi v milisekundách). Zvukové odpovědi lze
zjednodušeně rozdělit na pulsy, dávky („burst“) a řady praskání („trains“). Typem
odpovědi

je i žádná odpověď (ticho) upozorňující na ztrátu funkce nervu (ne

nevyhnutelně ztráta kontinuity) nebo technickou chybu (malpozice snímacích elektrod,
nepřítomnost nervu v oblasti stimulace, neuromuskulární blok). Pulzní odpověď
skládající se z jednotlivých akčních svalových potenciálů je repetitivní synchronní
odpovědí na stimulaci (stejná frekvence). Délka odpovědi je limitována délkou
stimulace, zatímco hlasitost záleží na velikosti stimulačního proudu, funkční a
morfologické celistvosti nervu a na stupni neuromuskulárního bloku. Jednotlivé akční
svalové potenciály jsou charakterizovány vlastní latencí, amplitudou a trváním dle
funkčního stavu nervu. Všechny tyto charakteristiky lze u některých přístrojů dle typu
grafického výstupu měřit a dále analyzovat. Odpověď typu „burst“ (dávka praskání) je
charakteristická pro přímou manipulaci s nervem a je časově vázána na danou činnost,
po jejímž ukončení ustává. Často bývá tento typ odpovědi přirovnáván k šustění
svačinového papíru. Klinicky velmi významnou odpovědí je odpověď typu „trains“
(řada praskání), která přetrvává i po ukončení činnosti v oblasti inkriminovaného nervu
(několik sekund až minut) a bezprostředně předchází poškození nervu a musí vést
okamžitě ke změně operační strategie. Od odpovědí na stimulaci je třeba odlišit
artefakty vyvolané nejčastěji interferencí s ostatním elektrickým vybavením operačního
sálu. Jedná se zpravidla o krátké monofazické odpovědi s náhlým začátkem a koncem a
s jednostrannou direkcí

vázané na bipolární elektrokoagulaci, elektrokauter,

ultrazvukový odsavač (CUSA), změnu polohy kabelů apod. Artefakty se objevují během
celé operace od spuštění monitorace do jejího ukončení včetně fází, kdy vlastní nerv
nemůže být atakován. Rušivý vliv bipolární elektrokoagulace nebo elektrokauteru lze
odstranit utlumovacími senzory („mute sensors“)

upevněnými na kabely těchto

přístrojů. Senzory vypínají monitoraci vždy během jejich používání. Vždy před prvním
měřením v novým podmínkách je třeba otestovat a odstranit možné interference
s ostatním vybavením operačního sálu. Důležitým faktorem ovlivňujícím monitoraci je
nutnost vyloučení myorelaxace během výkonu. Na počátku výkonu je třeba používat jen
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krátkodobě působící myorelaxancia, jež spolehlivě neovlivní elektromyografický
záznam po proběhlém úvodu do celkové anestézie.
Ke stimulaci lze využít stimulátory nejrůznějšího tvaru a velikosti dle typu a fáze
operace. Stimulátory můžeme rozdělit na bipolární, koncentrické, monopolární (druhá
subdermální elektroda je umístěna mimo operační pole nejčastěji v oblasti ramene) a
pinzetové (Obr.3.6.1.1.1.).

Obr. 3.6.1.1.1.: Stimulační elektrody.

Stimulace je úzký negativní puls charakterizovaný stimulačním proudem (mA),
stimulační frekvencí (Hz), dobou trvání jednotlivého stimulu (μs) a v případě více pulsů
také interstimulus intervalem (ISI). Stimulační proud se pohybuje podle místa stimulace
od 0.05mA (např. odstup lícního nervu z kmene) po 5.0mA (např. lokalizace lícního
nervu během mastoidektomie). Hodnoty vyšší než 1mA by se neměly používat přímo na
exponovaný nerv. Jako minimální stimulační práh (MST minimal stimulation treshold)
se označuje nejmenší proud , který ještě vyvolá kontrakci svalu (měřitelný svalový akční
potenciál). Hodnota MST na konci operačního výkonu patří v současné době mezi
potenciální prediktivní faktory pooperační funkce nervu. Frekvence se používá zpravidla
v rozpětí od 1-30Hz. Standardně se používají vyšší frekvence 10Hz nebo 30Hz, které
poskytují lépe rozlišitelnou odpověď a je možno stimulovat kratší dobu. Naproti tomu
nízké frekvence se používají v případech neuromuskulárního bloku (částečná relaxace
pacienta). Délka trvání stimulačního pulsu se pohybuje mezi 50-250μs.
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3.6.1.2. Monitorace lícního nervu
Monitorace VII. hlavového nervu je nejstarší a nejlépe propracovanou peroperační
elektromyografickou metodikou. Jak již bylo uvedeno výše je celá historie peroperační
elektromyografie spojena právě s lícním nervem a vestibulárními schwannomy.
Zavedení elektromyografické monitorace spolu se zavedením operačního mikroskopu
zásadně změnilo funkční výsledky těchto operací (Tab. 3.6.1.2.1).

období

charakteristika

anatomické uchování funkce HB I-II

průkopnické výkony

0%

0%

1940-1960

změna operačních technik

30 %

0%

1960-1985

operační mikroskop

90 %

50 %

EMG monitorace n. facialis

97 %

75 %

-1940

1985-

Tab.3.6.1.2.1.: Jednotlivá období v historii chirurgie vestibulárních schwannomů s ohledem na
anatomické uchování celistvosti lícního nervu a jeho výsledné pooperační funkce.

Další možné využití je při otochirurgických výkonech, transtemporálních přístupech,
chirurgii lícního nervu a příušní žlázy (12) (Obr.3.6.1.2.2.). Odpověď je snímána z m.
orbicularis oculi a m. orbicularis oris, m. mentalis a m. frontalis na ohrožené straně dle
počtu volitelných kanálů (7) (Obr.3.6.1.2.3.). Latence se pohybuje kolem 6-8 ms.
Zvláštním typem monitorace je snímání F vln z nosních svalů za použití subdermální
stimulační katody umístěné proximálně nad zygomatickou větev nervu (24). Přínos
monitorace byl opakovaně prokázán řadou publikovaných studií (1,14,21,23). Finanční
výhodnost využití monitorace lícního nervu byla také prokázána (25).
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Obr.3.6.1.2.2.: Peroperační monopolární stimulace tympanického úseku n. facialis při
retrosigmoideálním přístupu.

a

b

c

Obr.3.6.1.2.3.: Umístění jehlových monopolárních elektrod do mimického svalstva při čtyřkanálové
monitoraci během translabyrintálního přístupu (a) a dvoukanálové monitoraci n. facialis při
retrosigmoideálním transmeatálním přístupu (b,c).

V současné době dosahují přední světová pracoviště s využitím peroperačního
monitoringu excelentních funkčních výsledků (15). K predikci pooperační funkce a
event. prognosy její restituce se využívá nejčastěji minimální stimulační práh a absolutní
EMG amplituda proximálně u mozkového kmene (2,6,21). Dalším možným využitím
evokované EMG nejen u lícního nervu je použití při lokalizaci motorických jader v
mozkovém kmeni (Obr. 3.6.1.2.4.).

49

Obr. 3.6.1.2.4. Peroperační lokalizace motorického jádra a colliculu facialis na spodině IV. komory
pomocí sledování evokované EMG odpovědi.

3.6.1.3. Monitorace okohybných nervů
Snímání elektromyografické aktivity n. oculomotorius, n. trochlearis a n.abducens lze
provádět povrchovými dermálními elektrodami umístěnými kolem oka nebo
subdermálními elektrodami (monopolární, bipolární) zavedenými přímo do okohybných
svalů nebo do jejich bezprostřední blízkosti transkutáně nebo transkonjunktiválně (5,19)
(Obr. 4). Latence se pohybuje u okohybných svalů mezi 2-3ms. Riziko spojené
s poškozením bulbu lze eliminovat kromě techniky zavádění (elektroda směřuje od
bulbu) především ultrazvukovou navigací (Obr.3.6.1.3.1.). Nejobtížnější je správná
detekce odpovědi z m. obliquus superior. Ze svalů inervovaných n. oculomotorius je
nejčastěji snímána odpověď m. rectus inferior. V případě chirurgických výkonů v oblasti
apexu a horního kvadrantu orbity je přínosná také monitorace horní větve snímaná z m.
rectus superior. M. rectus lateralis je zdrojem informací o funkci n. abducens. K využití
výsledků k predikci pooperační funkce zatím neexistují dostatečné soubory.
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E
m
a

b

Obr. 3.6.1.3.1.: Ultrazvukem navigované zavedení mopolární elektrody (E) do okohybného svalu (m) (a) a
transkonjunktiválně zavedené monopolární jehlové snímací elektrody pro monitoraci. III., IV. a VI.
hlavového nervu (b).

3.6.1.4. Monitorace n. trigeminus
Elektromyografie sleduje pouze funkci třetí motorické větve trigeminu. Elektrody se
zavádějí do m. temporalis a m. masseter v oblasti úhlu dolní čelisti (Obr.3.6.1.4.1.).
Přínosné je využití filtrace přenesené odpovědi z mimického svalstva inervovaného
lícním nervem. Latence odpovědi je kolem 3,5-5 ms.

mt

mm

Obr.3.6.1.4.1.: Monitorace n. trigeminus (mt – m. temporalis, mm - m. masseter).
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3.6.1.5. Monitorace postranního smíšeného systému
Anatomicky paralelní průběh n. glossopharyngeus a n. vagus intrakraniálně dovoluje
v řadě případů monitoraci společnou. Odpověď n. vagus lze snímat z thyroarytenoidních
svalů přímo pomocí elektrod zaváděných transkutáně nebo direktní laryngoskopií
(jehlové, háčkové, povrchové elektrody) nebo lze využít i speciální EMG endotracheální
kanylu (8,17) (Obr. 3.6.1.5.1). Tento typ monitorace se využívá při výkonech na krku
s rizikem postižení n. laryngeus recurens.

Jinou možností je záznam snímaný ze

svaloviny měkkého patra (m. levator veli palatini, m. constr. pharyngis sup.) (Obr.
3.6.1.5.2.), kde se na inervaci podílí nejčastěji oba nervy společně s dominancí n.
glossopharyngeus. Shimokawa a kol. udávají, že m. levator veli palatini je inervován
izolovaně pouze prostřednictvim n. glossopharyngeus jen v 8% (18). Předpokládá se i
částečný podíl lícního nervu na inervaci tohoto regionu (11,16).

Obr. 3.6.1.5.1. Ekonomicky příznivější variantou jednorázové speciální endotracheální povrchové
elektrody snímající svalovou aktivitu hlasivek je nalepovací elektroda na běžnou orotracheální kanylu.

Obr. 3.6.1.5.2.: Zavedení bipolární elektrody do měkkého patra (vlevo) a kadaverózní preparát
s označením místa zavedení (vpravo).
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N. accessorius lze monitorovat snadno pomocí elektrod zavedených do m. trapezius a
m. sternocleidomastoideus (Obr. 3.6.1.5.3.).

Obr.3.6.1.5.3.: Monitorace n. accessorius zavedenim elektrody do m. sternocleidomastoideus.

3.6.1.6. Monitorace n. hypoglossus
Elektrody sloužící k monitoraci n. hypoglossus jsou zaváděny ispilaterálně do vlastní
svaloviny jazyka (Obr.3.6.1.6.1.). Lze využít i snímání z m. genioglossus.

Obr. 3.6.1.6.1.: Zavedení elektrod do svaloviny jazyk při monitoraci n. hypoglossus.
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3.6.1.7. Vlastní zkušenosti s peroperačním EMG monitoringem
Neurochirurgická klinika UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem prošla
stejně jako řada dalších pracovišť všemi historickými etapami elektrofyziologické
peroperační monitorace s odpovídajícími klinickými výsledky. V současné době
využíváme k monitoraci širokou paletu přístrojů: Neurosign 100 (The Magstim
company, 2 kanály), NIM Response (Medtronic Xomed, 4 kanály), NIM Neuro 2.0
(Medtronic Xomed, 8 kanálů) a Medelec Synergy (Oxford Instruments, 10 kanálů)
(Obr. 3.6.1.7.1.).

Přístroje se kromě počtu vstupních kanálu liší:

formou výstupu

odpovědi v grafické nebo zvukové podobě, možnostmi archivace a dalšího zpracování
záznamu, stimulačními parametry, doplňkovými elektrofyziologickými modalitami

a

b

Obr. 3.6.1.7.1.: Monitorační systémy Neurochirurgické kliniky UJEP MN v Ústí nad Labem :
Medelec Synergy (a) a Neurosign 100, NIM-Neuro 2.0, NIM-Response (b).

(EEG, evokované potenciály), filtry a některými dalšími parametry. Od začátku roku
2001 do konce roku 2007 jsme provedli celkem 159 operací lební baze s využitím
peroperační elektromyografické monitorace hlavových nervů (Tab.3.6.1.7.1) . Po
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vestibulární schwannom

37

ostatní schwannomy

5

meningeom (foramen occ. magnum, clivus,

41

tentorium, mostomozečkový kout, orbita, infratempor.)
chirurgie lícního nervu (reinervační operace)

16

plastika pro otorhoeu

5

tumory pyramidy a baze

28

intrinsické tumory kmene

7

ostatní tumory orbity

19

cévní leze (kavernom, AVM, AN)

3

Tab.3.6.1.7.1.: Seznam elektrofyziologicky monitorovaných operací lební baze

odstranění počátečních problémů s interferencí při používání více monitorovacích
přístrojů jsme již nezaznamenali problémy s interferencí a vzájemným rušením. K
selhání monitorace došlo celkem v 6 případech (3.8%). Vždy se jednalo o technickou
chybu (Tab.3.6.1.7.2.). Dvě malpozice jehlových elektrod zavedených pro snímání
myografické aktivity okohybných svalů nás vedli k rutinnímu používání ultrazvukové
navigace (Obr. 3.6.1.7.2.). V celém souboru jsme nezaznamenali žádný případ mortality
ani morbidity v souvislosti se zavedením snímacích elektrod nebo vlastní monitorací.
Taktéž jsme nezaznamenali žádný případ infekční komplikace v souvislosti s touto
invazivní monitorací.

malpozice elektrod (III.,IV.,VI.)

2

peroperační uvolnění elektrod (IX.,X.)

1

myorelaxace

2

porucha přístroje

1

Tab. 3.6.1.7.2. Přehled příčin selhání peroperačního elektromyografie.

Peroperační elektromyografie je nepostradatelnou součástí armamentária chirurgie
lební baze. Peroperační EMG umožňuje spolehlivou monitoraci motorických vláken
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hlavových nervů (III., IV., V., VI., VII., IX, X., XI., XII.). Je metodou bezpečnou,
relativně levnou a časově nenáročnou. Zlepšuje klinické pooperační výsledky.

Obr. 3.6.1.7.2. Ultrazvuková navigace zavádění intramuskulárních jehlových elektrod do okohybných
svalů prokazuje relativně nebezpečné zavádění elektrod naslepo.

Efektivita použití byla dostatečně statisticky prokázána literárně pouze u lícního
nervu. Náše výsledky potvrzují, že excelentních pooperačních výsledků (HouseBrackann grade I,II) je dosahováno při zachování MST 0,2mA. U ostatních hlavových
nervů jsou klinické série zatím malé. Narozdíl od evokovaných potenciálů nebo EEG
není nezbytná přítomnost specializovaného elektrofyziologa na operačním sále pro
inserci snímacích elektrod nebo interpretaci výsledků. Peroperační EMG je na našem
pracovišti rutině obsluhováno neurochirurgem. Právě toto rutinní používání a
standardizace monitorace zvyšuje spolehlivost měření a zkracuje předoperační přípravu.
Použití jednotlivých elektrofyziologických parametrů k předpovědi pooperační funkce
není zatím dostatečně verifikováno velkými studiemi.

1. Axon PR, Ramsden RT. Assesment of real-time clinical facial function during
vestibular schwannoma resection. Laryngoscope 110, 2000, 1911-1915.
2. Axon PR, Ramsden RT. Intraoperative electromyography for predicting facial
fubction in vestibular schwannoma surgery. Laryngoscope 109, 1999, 922-926.

56

3. Benezech J, Uziel A, Fuentes JM.Présentattion d’un systéme original de contrôle
„per-opératoire“ du nerf facial dans la chirurgie du neurinome du VIII. Société de
Neurochirurgie de Langue Française, Paris, 1987.
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3.6.2. Peroperační evokované potenciály
Prostřednictvím

peroperační

monitorace

evokovaných

potenciálů

získáváme

informace o funkci nervových drah – motorické pyramidové dráhy, sluchové dráhy,
sensitivní dráhy a konečně dráhy zrakové. Historie evokovaných potenciálů začíná v
roce 1947, kdy Dawson jako první snímá somatosenzorické evokované potenciály ze
skalpu (1). Ostatní modality evokovaných potenciálů se objevují až s delším odstupem
(2). Narozdíl od elektromyografie vyžadují přítomnost elektrofyziologa nebo
elektrofyziologického laboranta na operačním sále pro interpretaci výsledků. Základem
úspěšné peroperační interpretace je předcházející vyšetření v elektrofyziologické
laboratoři.
1. Dawson GD. Cerebral responses to nerve stimulation in man. Br Med Bull
1950;6:326-9
2. Jewett DL, Williston JS. Auditory evoked far fields averaged from the scalp of
humans. Brain 1971;94:681-96.

3.6.2.1. Peroperační motorické evokované potenciály
I přes rozvoj nových mikrochirurgických a navigačních technik je přechodný či
trvalý motorický deficit stále častou komplikací

výkonů probíhajících v blízkosti

motorické dráhy, a to zejména v onkoneurochirurgii (23 – 44%) (4,23). Izolovaná
monitorace SSEP nemůže podat přímou informaci o integritě motorické dráhy, navíc je
nutné zprůměrnění většího počtu odpovědí, což vyšetření prodlužuje a nedovoluje
rychlou reakci při hrozícím poškození monitorovaných struktur. S rozvojem nových
typů elektrických stimulátorů, schopných generovat ultrakrátké pulsy v rychlých
sekvencích, je možné stimulovat motorický kortex při intaktní kalvě a registrovat validní
odpovědi během celého operačního výkonu . Neurochirurg je při změně odpovědi
bezprostředně informován o hrozícím poškozením motorické dráhy a může rychle
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změnit operační strategii. Monitorace motorických evokovaných potenciálů (MEP) při
použití transkraniální elektrické stimulace (TCES) se tak stává standardní součástí
armamentária neurochirurgických výkonů probíhajících v blízkosti motorické dráhy
(12) a je alternativou k „awake operacím“ (3) u intrinsických supratentoriálních lezí
v elokventní oblasti . Vyšetření existuje v několika

variantách, zejména registrace

evokované odpovědi. Je možné registrovat již míšní odpověď elektrodou zavedenou v
epidurálním prostoru. Další možností je sledovat evokovaný akční potenciál při jeho
šíření periferním nervem (CNAP) a konečně svalový akční potenciál (CMAP). Tato
technika je popisována nejčastěji (11) a užíváme ji i na našem pracovišti.
Elektrická stimulace motorického kortexu při intaktní kalvě byla poprvé popsána
Mertonem a Mortonem v roce 1980, za použití stimulátoru schopného generovat
elektrický puls o vysokém napětí a nízké výstupní impedanci (high voltage/low output
stimulátor; HVLP) (15). Nízká intenzita anodální stimulace

vyvolává

pouze

motorickou odpověď příslušné kontralaterální končetiny, při vzrůstající intenzitě se
objevuje odpověď poloviny těla a později celého těla - elektrický impulz více penetruje
do hlubších mozkových struktur a aktivuje i kmenové oblasti (1,2,8,16,18).
V období od zavedení peroperačních MEP v roce 2004 do konce roku 2007 byla
provedena na neurochirurgické klinice UJEP MN v Ústí n.L. monitorace MEP za použití
TCES u 29 pacientů; kteří podstoupili výkon v oblasti mozkového kmene a lební baze.
Vyšetření je prováděno na přístroji Medelec Synergy s monitorovacím modulem
Guardian (Oxford Inst., Old Woking, UK). Jako stimulační elektrody jsou používány
buď jednorázové lepící povrchové elektrody TECA (Oxford Inst., Old Woking, UK)
nebo monopolární jehlové elektrody Medelec (Oxford Inst., Old Woking, UK). Jako
registrační užíváme jednorázové jehlové monopolární elektrody Medelec stejného typu
jako stimulační.

Čtveřice stimulačních elektrod je umístěna standardně pro DKK

v pozici C1/2 a pro HKK v pozici C3/4 podle systému „10-20“ (8). Stimulátor dovoluje
měnit polaritu elektrod a stimulovaná hemisféra se nachází vždy pod stimulační anodou
. Registrační elektrody jsou umísťovány subkutánně k malým svalům s velkým počtem
motorických jednotek -

aktivní elektroda zvyklým způsobem nad svalové bříško,

referenční elektroda do inaktivní oblasti (okolí úponu, či šlachy). U výkonu v oblasti
mozku či mozkového kmene jsou monitorovány oboustranně mm. abductores digiti
minimi a mm. abductores hallucis; v případě spinálních operací je odpověď registrována
v mm. tibiales anterior a v mm. abductores hallucis. V jednom případě byl monitorován
také m. orbicularis oris na předpokládané straně výkonu (jinak je n.VII přímo
60

stimulován samostatným přístrojem) (22). Pro vlastní kortikobulbární dráhu vzhledem k
bilaterální prezentaci kortexu není monitorace pomocí MEP vhodná. Jako stimulátor je
používán v externím zapojení Digitimer D 185 (Digitimer Ltd., Wolwyn Garden City,
UK) (Obr.3.6.2.1.1.). Standardním stimulačním paradigmatem je série 3 pravoúhlých
pulzů o trvání 50 μs a intervalem mezi následujícími pulzy (interstimulační interval, ISI)
2 ms. Hodnota stimulačního napětí se pohybuje od 400 do 900 V, v závislosti na

Obr. 3.6.2.1.1. Stimulátor Digitimer pro transkraniální elektrickou stimulaci

excitabilitě kortexu. Jsou používány 2 anesteziologické režimy: celková anestezie s
inhalačním anestetikem (isofluran či sevofluran) s kontinuálním podáváním opioidu
(sufentanil, remifentanil) nebo totální intravenozní anestezie (TIVA) - kombinace
propofol + sufentanil, či remifentanil. Během výkonu je vyloučeno podávání
myorelaxancií, s výjimkou úvodní intubace, není používán ani oxid dusný. Monitorace
je prováděna při úvodu po odeznění myorelaxace ke kalibraci křivek, pravidelně
v kritických fázích výkonu při manipulaci v rizikové oblasti a

kdykoliv na žádost

neurochirurga. Při více jak 50% poklesu amplitudy je nález nejprve konfrontován se
situací v operačním poli. Je-li pravděpodobná souvislost, monitorace je prováděna
v pravidelných intervalech ke sledování dynamiky. V tomto případě se zvyšuje intenzita
stimulace podle potřeby až na 1000 V, zvyšuje se počet pulzů a prodlužuje
interstimulační interval, aby byla vyloučena změna excitability motorické dráhy, např.
při poklesu krevního tlaku či změně anesteziologického režimu.
Totální intravenozní anestezie (TIVA) - kombinace propofolu a opioidu vykazuje
nejvyšší spolehlivost a je považována za „zlatý standard“ při monitoraci MEP (20).
V našem souboru byla u všech pacientů s TIVA odpověď výbavná a reprodukovatelná
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ve 100%. Nejčastěji

jsou v současné době v neurochirurgické operativě užívaná

halogenovaná inhalační anestestika. Jejich užití ve vyšších koncentracích ale může
výrazně alterovat, či zcela znemožnit vybavení motorické odpovědi a to depresí jak
korové, tak míšní

synaptické transmise (14,20). Inhibiční efekt na míšní úrovni

postihuje preferenčně motorickou dráhu oproti ostatním (20). Tento efekt je závislý na
dávce, k vymizení motorické odpovědi dochází spolehlivě ve výdechových
koncentracích isofluranu nad 1,2 % a k různě vyjádřenému poklesu amplitudy a
prodloužení latence v koncentracích 0,6-0,9% (7,20). Je-li dodržována koncentrace
isofluranu do 0,6%, v kombinaci se syntetickým opioidem (sufentanil, remifentanil) je
možné MEP během výkonu monitorovat, jak dokladují pozorování naše i jiných autorů
(19,21). V našem souboru došlo k výraznému snížení či vymizení odpovědí již při
koncentraci isofluranu 0,6 – 0,8%, proto užití TIVA preferujeme. Užití oxidu dusného
(rajského plynu) je při monitoraci MEP možné v kombinaci se syntetickými opioidy.
Kombinace i s nízkou koncentrací isofluranu vede k výrazné alteraci či nevýbavnosti
motorické odpovědi.
Při hodnocení motorické odpovědi je třeba přihlédnout ke všem faktorům. Jako
signifikantní pro následný motorický deficit hodnotí někteří autoři trvalé snížení
amplitudy již o 50 % (17,23), o 80% (9) a jiní kompletní vymizení odpovědi (8).
V našem souboru motorický deficit při 50% a nižším snížení amplitudy

byl

přechodného charakteru a rychle se upravil. Výraznější hybné postižení po operaci
přetrvávalo tehdy, když došlo během výkonu k úplnému vymizení odpovědi. Pokud jsou
MEP stabilní a dobře vybavitelné během celé operace, dávají chirurgovi jistotu i
v kritických fázích výkonu

a umožňují mu maximalizovat radikalitu. Právě v tom

vidíme hlavní přínos této metody (Obr. 3.6.2.1.2.,3.6.2.1.3.). V případě poklesu či
vymizení
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Obr. 3.6.2.1.2. Registrace mm. abductores hallucis bilat. (AH) horní křivky, mm. tibiales anterior (TA) dolní křivky. Před počátkem výkonu lehké snížení amplitudy AH vpravo, korelující s klinikou. Během
resekce tumoru snížení amplitudy odpovědi pro TA vpravo na 35% oproti počáteční hodnotě. Po korekci
se amplituda mírně zvyšuje, mezistranová asymetrie patrná do konce výkonu. Po operaci klinicky velmi
lehké zhoršení akrální paresy, které se upravuje během několika dnů.

odpovědi predikují pravděpodobný postoperační motorický deficit. V případě alterace
odpovědi je pak na uvážení operatéra, zda pokračovat ve výkonu se snahou o větší
radikalitu, ale s vyšším rizikem motorické léze, či výkon ukončit. U prvních pacientů
byla současně prováděna také souběžná monitorace SSEP z dolních končetin, později
jsme od ní upustili. Důvodem byly časté falešně pozitivní nálezy naše i z literárních
zkušeností (6) a dále stoupající časová náročnost při přípravě monitorace. V současné
době monitorujeme

současně SSEP ( z dolních končetin ) pouze

výběrově
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Obr. 3.6.2.1.3. 56-letá pacientka s meningeomem C-C přechodu. Před zahájením výkonu lehké snížení
amplitudy a prodloužení latencí mm. abductores digiti minimi (ADM) a abductores hallucis (AH) vlevo
(korelující s klinickým nálezem levostranného akrálního oslabení). Během výkonu přechodné zvýšení
amplitud všech motorických odpovědí, které je vysvětleno vzestupem systémového TK, jinak křivky
stabilní. Po operaci pacientka bez motorického deficitu.

u míšních tumorů a je jednoznačně indikováno tam, kde je třeba užít myorelaxace.
Monitorace MEP je prováděna pouze na požádání neurochirurga, nikoliv kontinuálně
během celého výkonu.
Komplikací transkraniální motorické stimulace

může být pokousání jazyka,

zcela výjimečně může dojít až k fraktuře mandibuly. Tomu předcházíme zajištěním ústní
dutiny T-tubusem . Dalším problémem může být pohyb pacienta v operačním poli. Naše
zkušenosti jsou v tomto směru velmi dobré, důležitá je jasná domluva elektrofyziologa
a neurochirurga o probíhající

stimulaci a užití co nejmenší nadprahové intenzity

stimulace. Na některých pracovištích je proto také používána kontrolovaná částečná
svalová blokáda (10). Přibývá však tím další faktor možné variability odpovědi a obecně
není

doporučována (5,8), u nás jí také neužíváme. Epileptické záchvaty jsou při

transkraniální stimulaci za výše uvedených stimulačních parametrů raritní a je popsáno
pouze 5 případů u rizikových pacientů (epileptici, pacienti po cévních mozkových
příhodách, úrazech či operacích mozku) v metaanalýze 15 000 monitorovaných operací
(13). Tuto komplikaci je třeba přesto mít u predisponovaných pacientů na mysli a
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v případě vzniku nejasného konvulzního stavu stimulaci přerušit. Obdobným důvodem
by bylo podezření na akutní kardiální příhodu. Popálení v místě stimulace je v literatuře
raritní a ostatní teoretické možnosti (poškození mozku, kindling) nebyly popsány a
nepředpokládají se (13). Kontraindikací tak zůstává pouze funkční kardiostimulátor či
jiný elektrický implantát, ostatní důvody lze vyřešit zvýšenou opatrností během
stimulace a jejím včasným přerušením . Benefit vyplývající pro pacienta z monitorace
MEP je vždy vyšší než vzácné riziko komplikace (13).

1. Amassian V, Stewart M, Quirk GJ, et al. Physiological basis of motor effect of
transient stimulus to cerebral cortex. Neurosurgery 1987;20:74-93
2. Barker A, Jalinous R, Freeston I. Non-invasive magnetic stimulation of the human
cortex. Lancet 1985;1:1106-7
3. Bartoš R, Sameš M, Vachata P, Červenka M, Jech R, Vymazal J, Derner M.
Výsledky a tolerance „awake“ resekcí mozkových tumorů. Čes a slov Neurol
Neurochir 2005;1: 39-45
4. Cabantog AM, Bernstein M. Complications of first craniotomy for intra-axial brain
tumor. Can J Neurol Sci 1994;21:213-8
5. Calancie B, Harris W, Brindle GF, Green GA, Landy HJ. Treshold-level repetitive
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6. Calancie B, Harris W, Broton JG, Alexeeva N, Green BA. „Treshold-level“
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pathways. Adv Neurol 1993;63:201-14
8. Deletis V. Intraoperative neurophysiology and metodologies used to monitor the
functional integrity of the motor system. In: Deletis V, Shills J, eds.
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motor evoked potentials to increase the safety of surgery in and around the motor
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3.6.2.2. Peroperační sluchové evokované potenciály
Funkci kochleárního nervu a sluchové dráhy lze hodnotit prostřednictvím
klasických sluchových kmenových evokovaných potenciálu snímaných ze skalpu (farfield), ale také snímáním přímo z kochleárního nervu nebo kochleárních jader a kmene
(near-field). Pro obě metodiky jsou stimulační parametry identické. Ultrakrátký
akustický impuls je přenášen do zevního zvukovou prostřednictvím plastové trubičky
zakončené olivkou, frekvence je nastavena obvykle v rozmezí 9.3 – 19.3 Hz, intenzita
s ohledem na sluchový práh (+70dB). Druhé ucho je maskováno širokopásmovým
šumem s nižší intenzitou oproti stimulačnímu impulsu (Obr. 3.6.2.2.1.).

Obr. 3.6.2.2.1. Peroperační sluchové evokované potenciál (far-field).

Klasické krátkolatentní BAEP snímané ze skalpu jsou tvořeny pěti maximálně sedmi
vlnami (I – proximální část kochleárního nervu, II – kochleární jádra, III – dolní pons,
IV a V horní pons a mesencephalon). Podmínkou výbavnosti je předoperačně zachovalý
sluch. Vlna V je nejrobustnější v záznamu a je hlavním předmětem peroperační
monitorace. Ztráta vlny V během operace znamená významné poškození nebo
kompletní ztrátu sluchu. Významné je prodloužení latence I-V o více než 1ms a pokles
amplitudy vlny V na 50% a více původní hodnoty (Obr. 3.6.2.2.2.) (3,5).
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b

a

Obr. 3.6.2.2.2. Prodloužení latence vlny V při retrakci mozečku(a) a následná úprava

po

její korekci (b).

Výhodou BAEP je jejich minimální ovlivnění anestézií narozdíl např. od motorických
evokovaných potenciálů. Další významnou výhodou je možnost jejich využití u tumorů
v mostomozečkovém koutu jakékoliv velikosti i u jakéhokoliv operačního přístupu.
Hlavní nevýhodou je především chybění bezprostřední odpovědi. Akviziční čas je
dlouhý a zpravidla přesahuje 2 minuty. Peroperačně je nutné hodnotit odpověď
s ohledem na silné rušení z operačního pole vrtačkou, ultrazvukovým aspirátorem nebo
bipolární koagulací (Obr. 3.6.2.2.3.). Významný vliv má na prodlužování latence i
teplota. Zatímco teplota tělesného jádra je monitorována a korigována během výkonu
anesteziologem, chirurg musí dbát na optimální teplotu výplachů operačního pole.
Snížení amplitudy i prolongace latence může být také odpovědí na pokles středního
arteriálního tlaku. Informace zprostředkovaná elektrofyziologem operatérovi vede
k úpravě jeho postupu nebo jeho dočasnému přerušení při ohrožení sluchu, které se
projevuje náhlým nebo pozvolným poklesem amplitudy a prodlužováním latence (8).
Sluch je ohrožen především v začátku při mediální trakci cerebella (Obr. 3.6.2.2.2.), dále
při používaní bipolární koagulace, odvrtávání vnitřního meatu

a

samozřejmě

během vlastní disekce
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Obr. 3.6.2.2.3. Artefakty při použití bipolární koagulace.

tumoru

od

peroperační

kochleárního
BAEP

u

a faciálního nervu. Na našem pracovišti indikujeme

všech

otoneurochirurgických

výkonů

s předoperačně

audiometricky měřitelným sluchem a detekovatelnou vlnou V.
Propagovanou metodou volby pro výkony šetřící sluch se stává přímé snímání
kochleárních akčních potenciálů (CNAPs cochlear nerve action potentials) z proximální
části nervu (root entry zone) (1,4,6). Elektroda je uzpůsobená delikátnímu snímání této
velmi malé a vulnerabilní oblasti. Teflonem potažená stříbrná unipolární velmi tenká
elektroda je na konci odizolovaná. Ke konci bývá fixován malý bavlněný smotek.
Elektroda by měla být uložena na kochleární porci VIII. hlavového nervu, která je
uložena kaudálně při vstupu do kmene (2). Snímaná evokovaná odpověď je trifazická
typu PNP. Pozornost je věnována vlně N1. Ztráta výbavnosti této vlny odpovídá ztrátě
vlny V u klasických BAEP. Významné je opět snížení amplitudy o více než 50% a
progrese latence o 0.5ms. Získaná amplituda je větší než při far-field monitoraci. Hlavní
výhodou je malý počet měření nutným ke zprůměrování a krátký akviziční čas kolem
10s umožňující bezprostřední zpětnou vazbu. Největší nevýhodou je obtížnost zavedení
snímací elektrody u větších tumorů. Použití je tímto vlastně limitováno pouze na
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retrosigmoideální přístup. U předních transpetrozních přístupů šetřících sluch je to
možné až v závěru operace a peroperační monitoring tím ztrácí smysl. Ačkoli
v současnosti všeobecným konsensem přijatou metodou volby pro uchování sluchu je
snímání near-field, nebyl prokázán benefit této techniky oproti klasickému snímání farfield z hlediska úspěšnosti zachování užitečného sluchu (9). S touto metodou near-field
nemáme zatím na našem pracovišti zkušenosti.
Další variantou snímání sluchových evokovaných potenciálů je snímání z laterálního
recesu IV. komory tzv. nukleogram (7). Nevýhodou je opět obtížné zavedení elektrody
cestou foramen Luschkae a současně 10x delší akviziční čas než u snímání z proximální
části sluchového nervu.
1. Colletti V, Fiorino FG. Advances in monitoring of seventh and eight cranial nerve
function during posterior fossa surgery. Am J Otol 19(4), 1998, s. 503-512
2. Colletti V, Fiorino FG. Bipolar recording of the cochlear nerve action potentials
during cerebellopontine angle surgery. Am J Otol 15(6), 1994, s. 798-803
3. Harper CM, Harner SG, Slavit DH, Litchy WJ, Daube JR, Beatty CW, Ebersold MJ.
Effect of BAEP monitoring on hearing preservation during acoustic neuroma
resection. Neurology 1992;42:1551-3
4. Matthies C, Samii M. Management of vestibular schwannoma (acoustic
neurinomas): The value of neurophysiology for evaluation and prediction of auditory
function in 420 cases. Neurosurgery 1997;40:919-30
5. Matthies C, Samii M. Management of vestibular schwannoma (acoustic
neurinomas): The value of neurophysiology for intraoperative monitoring of
auditory function in 200 cases. Neurosurgery 1997;40:459-68
6. Moller AR, Jannetta PJ. Monitoring auditory function during cranial nerve
microvascular decompression by direct recording from the eight nerve. J Neurosurg
1983;59:493-9
7. Moller AR, Jannetta PJ, Jho HD. Click-evoked responses from the cochlear nucleus:
a study in human. Electrencephalogr Clin Neurophysiol 1994;92:215-24
8. Neu M, Strauss C, Romstock J, Bischoff B, Fahlbusch R. The prognostic value of
intraoperative BAEP pattterns in acoustic neurinoma surgery. Clin Neurophysiol
1999;110:1935-41
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9. Piccirillo E, Hiraumi H, Hamada M, Russo A, DeStefano A, Sanna M. Intraoperative
cochlear nerve monitoring in vestibular schwannoma surgery – Does it really affect
hearing outcome? Audiol Neurotol 2008;13:58-64

3.6.2.3. Peroperační somatosenzorické evokované potenciály
Peroperační monitorace somatosenzorických potenciálů nemá takové uplatnění
v otoneurochirurgii a chirurgii baze jako při operacích supratentoriálních intrinsických
tumorů nebo cerebrovaskulárních výkonech. Stimulován je n. medianus na předloktí
nebo n. tibialis za vnitřním kotníkem. Ke stimulaci se využívají povrchové bipolární
elektrody s pravoúhlými monopolárními pulsy s intenzitou 30mA-40mA a frekvencí
kolem 7Hz. Registrace se provádí skalpovými elektrodami . Pro hodnocení odpovědi na
stimulaci je třeba 200-500 zprůměrněných přeběhů. Při operacích sledujeme latenci vlny
N20 a mezivrcholovou latenci N14-N20 vypovídající o lemniskálním systému.
Významné je prodloužení mezivrcholové latence N14-N20 o více než 1ms. Druhou
sledovanou hodnotou je amplituda N20/P25 vypovídající o perfusi korového generátoru.
Významný je pokles o 50 a více procent základní hodnoty (1). Zatímco jednostranné
změny SSEP vypovídají o lokálním poškození, bilaterální změny mají systémový původ
(změna středního arteriálního tlaku, snížení mozkového perfusního tlaku, vzduchová
embolie). Inhalační anestetika snižují skalpové odpovědi SSEP. Propofol a thiopental
prodlužují centrální převodní čas. Myorelaxancia nejsou překážkou. Teplota
stimulovaných končetin, jádra i operačního pole ovlivňuje latenci hodnocené odpovědi
obdobně jako u BAEP. Jelikož v současné době používáme SSEP monitoraci výhradně
jako doplněk peroperačních MEP, pro výkony vždy upřednostňujeme TIVA anestézii
zaručující reprodukovatelnost MEP (viz kapitola 3.6.2.1.).
1. Sclabassi RJ, Balzer JR, Crammond D, Habeych ME. Neurophysiological monitoring:
A tool for neurosurgery. In: Sekhar LN, Fessler RG. Atlas of neururgical techniques.
Brain. Thieme, New York, Stuttgart,2006, 50-71.
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3.6.2.4. Peroperační zrakové evokované potenciály
Funkci optických nervů a optické dráhy lze monitorovat pomocí vizuálních
evokovaných potenciálu (Obr. 3.6.2.4.1.). V praxi se však této monitorace pro svou
nízkou lokalizační hodnotu užívá jen velmi zřídka (1). Kromě nízké výpovědní hodnoty
je dalším problémem nemožnost souběžného snímání myografické aktivity z
okohybných svalů pomocí jehlových elektrod. Metodu peroperačních VEP rutinně
nepoužíváme. V současné době pro identifikaci polohy zrakové dráhy a snížení rizika
peroperačního poškození využíváme stejně jako u dalších drah lokalizaci pomocí
difúzního trakčního zobrazení (DTI) magnetické rezonance přenesené do obrazem
řízené navigace a fúzované s morfologickým MR obrazem (T1Gd).

Obr. 3.6.2.4.1. Peroperační zrakové evokované potenciály.

1. Vera P.L. Intraoperative neurophysiological monitoring in Sekhar, L.N., Oliveira,
E.: Cranial microsurgery. Approaches and techniques. Thieme, New York 1999, 2330
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3.7. Obrazem řízená počítačová navigace
Navigační systémy umožňují peroperační využití předoperačně získané radiologické
informace v reálném čase. Navigační systémy nevyužívají aktuální radiologické
zobrazení anatomie získané přímo na operačním sále během vlastního operačního
výkonu, což umožňují pouze peroperační zobrazovací systémy (MR, CT, US, RTG).
Navigační systémy se nejčastěji rozdělují na rámové a bezrámové. Rámové NS (framebased) využívají pro topografickou lokalizaci pevný rám trvale připojený k hlavě
pacienta během předoperačního vyšetření i během následné operace. Díky tomu
omezují pracovní pole prakticky pouze na neurokranium. Pracovní nástroj (např.
bioptická jehla) je fixován k rámu, poloha je určována výpočtem stereotaktických
koordinát. Naproti tomu bezrámové NS (frameless)

odstraňují nutnost používání

pevného rámu fixovanému k pacientově hlavě a navigované nástroje jsou tedy zcela
volné.
Historicky první navigovanou operaci abscesu v motorické kůře zřejmě provedl
pomocí primitivního stereotaktického přístroje již v 19. století Žernov v Rusku (2).
První skutečný stereotaktický přístroj byl sestrojen pro experimentální účely v oblasti
hlubokých struktur mozečku v roce 1906 Horsleyem a Clarkem (1). Teprve v roce
1947 Spigel s Wycisem použili modifikovaný předchozí systém v humánní medicíně
(6). Během několika následujících let další autoři prezentují svoje stereotaktické
aparáty a atlasy (Leksell 1949, Tailarach 1950). Teprve s odstupem způsobeným
vývojem počítačů se objevují první bezrámové systémy. Roberts v roce 1986 popisuje
integraci a zobrazení CT dat v operačním mikroskopu (5). První bezrámové systémy
využívají lokalizační sondy upevněné na pohyblivých ramenech (4,7). Až na počátku
90. let minulého století se objevují předchůdci dnešních bezrámových bezramenných
systémů (3). V dalším textu se budeme zabývat pouze těmito historicky novějšími a
v současnosti dominujícími bezrámovými systémy.
Spojení mezi pracovní stanicí informující operatéra prostřednictvím obrazovky o
aktuální poloze a volným navigovaným nástrojem může být zajištěno několika
principy. Nejstarší elektro-mechanické NS vycházejí ze spojení navigovaného nástroje
s navigačním systémem pomocí kloubového ramena, přičemž poloha je vypočítávána
podle polohy kloubů detekované čidly. Ultrazvukové NS používají nástroje a
referenční rámy, které emitují ultrazvuk, jenž je kontinuálně zaznamenáván mikrofony
pracovní stanice k vypočítávání polohy v prostoru. Významnou limitací metody jsou
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interference se zvuky na operačním sále

(aspirátory, ultrazvukové aspirátory,

ventilátory atd.). V současné době nejrozšířenějšími jsou elektro-optické NS. Podstatou
je snímání polohy aktivních světlo emitujících diod nebo pasivních odrazových značek
na registračním rámu a navigovaných nástrojích infračervenou kamerou. Logickou
limitací je nutnost zachování volné optické dráhy infračerveného paprsku. V poslední
době se opět rozvíjejí elektro-magnetické NS využívající modulované magnetické
pole. Ačkoli nevýhodou těchto systémů je nemožnost používat vybavení a nástroje
z ferromagnetických materiálů, nespornou výhodou je absence nutnosti zachování
volné optické dráhy mezi jednotlivými částmi systému.
1. Fodstad H, Hariz M, Ljunggren B. History of Clarke's stereotactic instrument.
Stereotact Funct Neurosurg 1991;57:130-40
2. Kandel EI, Schavinsky YV. Stereotaxic apparatus and operations in Russia in the
19th century. J Neurosurg 1972;37:407-11
3. Kato A, Yoshimine T, Hayakawa T, Tomita Y, Ikeda T, Mitomo M, Harada K,
Mogami H. A frameless, armless navigational system for computer-assisted
neurosurgery. Technical note. J Neurosurg 1991;74:845-9
4. Koivukangas J, Louhisalmi Y, Alakuijala J, Oikarinen J. Ultrasound-controlled
neuronavigator-guided brain surgery. J Neurosurg. 1993;79:36-42
5. Roberts DW, Strohbehn JW, Hatch JF, Murray W, Kettenberger H. A frameless
stereotaxic integration of computerized tomographic imaging and the operating
microscope. J Neurosurg 1986; 65:545-9
6. Spiegel EA, Wycis HT, Marks M, Lee AJ. Stereotaxic Apparatus for Operations on
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3.7.1. Elektro-optické bezrámové navigační systémy
Základem nejrozšířenějších moderních elektro-optických bezrámových navigačních
systémů je navigační stanice, která je tvořena výkonným počítačem s odpovídajícím
grafickým softwarem a obrazovkou znázorňující aktuální radiologickou polohu ve 3
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rovinách ev. jiných speciálních projekcích a řezech. Další komponentou je
infračervená kamera snímající neustále aktuální polohu pacienta a nástrojů v prostoru.
Referenční rám je pevně připojen během operace k hlavě pacienta a pohybuje se
v prostoru stejně s operačním polem, přičemž je neustále snímám kamerou. Poslední
složkou NS jsou vlastní navigované nástroje např. firemní navigační sondy nebo
operační mikroskop se speciálním navigačním rámem (Obr. 3.7.1.1.).

Po osazení

malými referenčními rámy prakticky jakýkoliv nástroj může být navigován včetně
vrtačky, koagulace, odsavače, endoskopu nebo ultrazvukového aspirátoru (Obr.
3.7.1.2.). Systémy využívající navigovaného mikroskopu umožňují operatérovi
zobrazovat zvolenou trajektorii, cíl nebo vybrané hranice (např. hranici tumoru nebo
vybraných anatomických struktur) přímo v mikroskopu v pozadí s operačním polem na
základě přesného výpočtu aktuálního optického ohniska při automatickém zaostření při
různých zvětšeních.

Obr. 3.7.7.1 Elektro-optický bezrámový navigační systém skládající se z pracovní stanice s obrazovkou a
infračervené kamery (vlevo), referenčního rámu (vpravo dole) a navigovaných nástrojů – v tomto
případě mikroskopu .
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Obr. 3.7.1.2. Navigovaný endoskop při transfenoidální chirurgii adenomů hypofýzy. Vpravo dole obraz
klenoucí se arachnoidey po radikální resekci adenomu, na ostatních polích poloha konce endoskopu
v koronární, sagitální i axiální rovině.

3.7.2. Přesnost elektro-optických bezrámových navigačních systémů
Registrační přesnost NS určuje shodu počítačem generovaného prostorového
anatomického modelu vycházejícího z předoperačního grafického vyšetření se
skutečnou anatomickou

realitou. Skutečná anatomická přesnost určující aktuální

peroperační shodu mezi generovaným modelem a operačním polem je ovlivněná
kromě registrační přesnosti také peroperační stabilitou. V chirurgii lební baze
nedochází k ovlivnění přesunem tkáně vlivem otoku, změn mozkového

krevního

objemu (CBV), derivace likvoru, retrakcí nebo částečnou resekcí tkáně nádoru.
Peroperační stabilita je tak ovlivněna především kvalitou spojení mezi referenčním
rámem informujícím o aktuální poloze a vlastním operačním polem. Spojení hlavy
pacienta a referenčního rámu může bývá zajištěno nejčastěji využitím pevného spojení
referenčního rámu s Mayfieldovým tříbodovým fixatérem upevňujícím hlavu pacienta.
Toto pevné stabilní spojení užívané v neurochirurgii neumožňuje měnit volně polohu
hlavy s výjimkou změny polohy celého operačního stolu. Alternativou může být
speciální referenční rám, který je dočasně připevněn šroubky k lebce pacienta tzv.
skull post (Obr. 3.7.2.1). Pevné stabilní spojení v tomto případě umožňuje volně měnit
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polohu hlavy během operace za cenu zvláštní drobné incize k ukotvení referenčního
rámu k lebce pacienta. Naproti tomu nevyhojující jsou speciální čelenky nebo čepice
s referenčním rámem.

Tyto techniky sice umožňují měnit polohu hlavy během

operace, ale spojení mezi rámem a hlavou pacienta je nestabilní. Nestabilita má za
následek mnohdy významné zhoršení přesnosti vylučující peroperační použití.

Obr. 3.7.2.1. Skull post. Speciální referenční rám se dočasně připevňuje během operace k lebce
pacienta. Umožňuje volné pohyby hlavou během operace s uchováním stability spojení a přesnosti.

Registrační přesnost je ovlivněna:

1, technickou přesností jednotlivých NS

(neovlivnitelný parametr, u současných NS se pohybuje v desetinách milimetru) 2,
kvalitou vstupního grafického vyšetření (nejčastěji CT nebo MR) 3, registrací (proces
přiřazení skutečné anatomie k 3D modelu v NS). Nutno znovu připomenout, že
registrační přesnost udávaná jednotlivými navigačními systémy (RMSE root mean
square error v případě firmy Medtronic) je odchylkou povrchů dvou nerealistických 3D
modelů – modelu vytvořeného navigačním sofwarem z radiologické informace a
modelu reálného povrchu, ale vytvořeného opět navigačním softwarem.
Kvalita vstupní radiologické informace přímo ovlivňuje registrační přesnost. Pro NS
se využívají dostatečně podrobné kontinuální řezy libovolného vyšetření uložené
v předepsaném formátu a matrix (nejč. DICOM formát). Vzdálenost řezů vyšetření
pro NS se zpravidla pohybuje mezi 0.75 – 3mm. Lze využít axiální, sagitální i
koronární řezy. Pro následnou registraci je nutné, aby vyšetření obsahovalo i akrální
části hlavy (nos, uši). Pro chirurgii baze lební se s výhodou využívá CT pro zobrazení
skeletu baze a MR pro tumory propagující se do intrakraniálního prostoru nebo
měkkých tkání krku. Kromě těchto dvou základních vyšetření lze využít i např.
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SPECT, PET, CTA nebo MRA. Výhodou moderních NS je možnost automatické nebo
manuální fúze více vyšetření spojující jejich jednotlivé výhody (např. pro
translabyrintární přístup k vestibulárnímu schwannomu HRCT pyramidy a pro vlastní
resekci tumoru v zadní jámě lební MR) (Obr. 3.7.2.2., 3.7.2.3.). Data do NS jsou
přenášena pomocí sítě, optického disku nebo klasických CD.

Obr. 3.7.2.2. Příklad probíhající automatické fúze CT a MR vyšetření kadaverozního preparátu.

a

b

c

Obr. 3.7.2.3. Příklad fúze HRCT a MR T1 Gd u pacientky tumorem postihujícím kavernózní splav,
infratemporální fossu, apex pyramidy, střední jámu lební, sfenoidální sinus a apex orbity. Rozdílný podíl
zobrazené MR: 20%(a), 50%(b) a 100%(c). Se zlepšující kvalitou zobrazení parenchymu mozku a masy
tumoru (MR informace) logicky klesá kvalita zobrazení kostěnných struktur baze(CT informace).

Registrací rozumíme proces přiřazení vypočítaného prostorového modelu v navigaci
ke skutečné anatomii na operačním sále. Vlastní registrace nejvíce ovlivňuje výslednou
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registrační chybu. Je založena na registraci různého počtu stejných bodů (minimálně 3
pro definici všech 3 rovin) na navigačním modelu a pacientovi. Existuje několik
registračních metod. Původní využívající pouze přirozené anatomické body (point
merge) využívá přirozených anatomických bodů definovaných nejprve na modelu a
následně na pacientovi

(cantus, oční koutky, špička nosu apod.) (Obr. 3.7.2.4).

Nevýhodou je nízká přesnost při zadávaní bodů jak v NS tak na pacientovi. Používá se
zpravidla do 10 bodů. Registrační chyba se pohybuje zpravidla kolem 4-5mm. Metoda
využívající umělé samolepící značky (fiducials) používala značky nalepené před
grafickým vyšetřením na pacientovu hlavu (Obr. 3.7.2.4). Registrovány jsou značky
dobře viditelné na grafickém vyšetření a následné navigační rekonstrukci a ponechané
nebo popisovačem označené značky na pacientovi. Používá se zpravidla do 10 značek.
Registrační chyba je zpravidla kolem 4 mm. Úskalím podobně jako u anatomických
bodů je pohyblivost skalpu a relativně malé množství bodů. Navíc značky musí vydržet
po celou dobu od radiologického vyšetření do operace nalepené na svých místech Pro
orientaci o registrační přesnosti

a

b

a
Obr. 3.7.2.4. Registrace navigačního systému pomocí 10 přirozených anatomických bodů (a) a
registrace pomocí povrchových značek (fiducials) (b). Hlava pacienta je fixována v Mayfieldově
tříbodovém fixatéru, ke kterému je pevně připojen referenční rám.

je možné zobrazit u obou nejstarších registračních metod sféry přesnosti určující
oblasti s různou registrační chybou vypočtené z korelace bodů definovaných na
pacientovi a bodů definovaných na 3D modelu v navigaci (zpravidla do 10 bodů) (Obr.
3.7.2.5.).
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Obr. 3.7.2.5. Výpočet sfér přesnosti na základě registrace pomocí přirozených anatomických bodů
prokazuje její limitace. Centroid (míra geografického středu) je v oblastikořene nosu. Žlutá kružnice
ohraničuje sféru přesnosti s registrační chybou do 2mm, zelená kružnice do 1mm.

V současně době hojně používanou registrační metodou je snímání povrchových
bodů (surface merge) (Obr. 3.7.2.6.). Během registrace se snímá náhodně uložených
minimálně 40 bodů bez ohledu na vypočítaný model. Navigační stanice postupně
snímané body umisťuje na povrch vypočítaného modelu, upravuje polohu modelu a

Obr. 3.7.2.6. Registrace navigačního systému pomocí snímání povrchových bodů (surface merge).
Patrné rozmístění bodů na povrchu navigací vytvořeného modelu. Registrační chyba v tomto případě
byla 0.5mm při použití 42 náhodných povrchových bodů.

80

eliminuje chybné body. Vstupní společně definované nepřesné body na 3D modelu i
pacientovi se využívají především pro základní orientaci modelu. Registrační chybu lze
touto metodou snížit pod 1.0 . Metodu zhoršuje různě silný přítlak registrační sondy na
kůži pacienta. Novější metodou zpřesňující registraci povrchových bodů je tzv.
kontinuální snímání povrchových bodů (tracer) (Obr. 3.7.2.7.). Body jsou sbírány
automaticky při přejíždění po povrchu hlavy pacienta. Zpravidla je nabíráno kolem 300
bodů. Odpadá vstupní dvojí registrace anatomických bodů. Lze dosáhnout reálné
přesnosti kolem 1mm.
Poslední registrační metodou je obrysový laser (contour laser)(Obr. 3.7.2.7.).
Metoda je založená na stejném principu jako snímání povrchových bodů. Body nejsou
snímány jednotlivě, ale kontinuálně pohybem obrysového laseru. Registrační přesnost
je obdobná jako u kontinuálního snímání povrchových bodů.

a

b

Obr. 3.7.2.7. Registrace pomocí kontinuálního snímání povrchových bodů (a) a pomocí
obrysového laseru (b).

Po vlastní registraci je nutné vyzkoušet systém korelací anatomických bodů pacienta
s vytvořeným modelem v navigaci. Zkouška přesnosti navigace se musí pravidelně
během výkonu opakovat k vyloučení nepřesnosti vzniklé např. dislokací referenčního
rámu. Peroperačně využíváme k testování přesnosti anatomických bodů v operačním
poli (foramina, kladívko atd.) nebo na počátku operace mikrovrtačkou připravených
bodů v kosti na okraji přístupu. Tyto minimálně 3 připravené body lze využít i k event.
nové reregistraci během výkonu.
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3.7.4. Využití bezrámových navigačních systémů v chirurgii baze
Narozdíl od aplikace navigačních systémů v klasické neurochirurgii při operacích
intrinsických patologií jsou struktury lební baze pevně fixované. Nedochází během
operace k přesunu anatomických struktur vlivem derivace mozkomíšního moku,
vnitřní dekomprese tumoru nebo peroperačně proměnlivého perifokálního otoku
(1,2,6). Vysoká kumulace důležitých anatomických struktur v malém prostoru
v některých topografických regionech baze (např. pyramida nebo apex orbity) klade
vysoké nároky na přesnost a spolehlivost navigačních systémů. V současné době
požadovaná registrační přesnost se pohybuje na hranici 1mm. Existence relativně
úzkých operačních koridorů neumožňuje používání původních těžkopádných
navigačních intrumentárii. Prodloužení celkové doby operace registračním procesem
nehraje bez ohledu na následné urychlení výkonu u těchto často časově náročných
zákroků naprosto žádnou roli. Dnes u zkušeného pravidelného uživatele při použití
metody kontinuálního snímání povrchových bodů celá registrace trvá kolem 2 minut.
Při existenci spolupracujícího orientovaného radiologického pracoviště je DICOM
série pro navigaci nabírána automaticky při nálezu patologie na vstupním
diagnostickém vyšetření.
Spektrum využití navigačních systémů v otoneurochirurgii a chirurgii baze je široké.
Před vlastní operací lze využít prostorový model k plánovaní vlastního výkonu, výběru
vhodného přístupu a optimální trajektorie. Peroperačně umožňují NS minimalizaci
invazivity s redukcí velikosti kožního řezu a rozsahu kraniotomie. Navigace informuje
o

poloze žilních splavů nebo o hranici pneumatizace baze lební. Během výkonu

umožňují NS identifikovat anatomické orientační body a důležité struktury (3).
Příkladem může být identifikace vnitřního meatu při subtemporálních přístupech
(middle fossa approach, anterior transtemporal approach) nebo identifikace polohy
labyrintu při retrosigmoideálním transmeatálním přístupu (7,8) (Obr.3.7.4.1.).
Navigace je velmi přínosná teké pro peroperační orientaci a zvýšení radikality resekce
tumorů centrální baze postihující apex pyramidy s šířením infratemporálně, do
vedlejších dutin a do oblasti klivu (9) (Obr. 3.7.4.2).

82

Obr.3.7.4.1. Peroperační navigace umožňuje posoudit polohu labyrintu během otevírání vnitřního meatu
při snaze o zachování sluchu (retrosigmoideální transmeatální přístup)

Obr. 3.7.4.2. Peroperační navigace rozsáhlého tumoru baze postíhujícího klivus, sfenoid, mediální část
pyramidy a infratemporální jámu (fúze MR T1 Gd a HRCT zobrazení v poměru 50%)

Mezi vůbec nejvhodnější indikace k použití NS v chirurgii baze lební jsou veškeré
patologie destruující anatomické orientační body a znesnadňující peroperační orientaci.
Typickým příkladem jsou rozsáhlé tumory baze. Důležitou indikační skupinu tvoří
revizní operace po selhání primárních operací a při recidivách. Mezi další vhodné
případy k využití NS patří případy anatomických variet, biopsie, extrakce cizích těles
nebo miniinvazivní „keyhole“ přístupy (4). Kromě transfenoidálních přístupů je lze
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využít i u jakéhokoliv předního přístupu do oblasti klivu včetně transorálního (10) a to
nejen pro vlastní operaci, ale i pro rekonstrukci kraniocervikálního přechodu
odpovídající stabilizací. Zajímavou možností je i využití navigace k posttraumatickým
rekonstrukcím se snahou o docílení maximálního kosmetického efektu (5,11).
Hlavním přínosem by tedy mělo opět být zvýšení operační radikality se snížením
celkové morbidity a mortality výkonů. Ačkoli NS zlepšují topografickou orientaci
chirurga v pro něj nezvyklé oblasti, nutno zdůraznit, že NS nemohou nahradit precisní
znalost anatomie získanou v anatomické laboratoři a na operačním sále.
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3.7.5. Vlastní zkušenosti s použitím navigace v chirurgii baze
Na našem pracovišti používáme frameless navigační systém od roku 2003. Do roku
2005 jsme pracovali s modelem Stealth System Treon (Medtronic, USA) a od roku
2005 do současnosti využíváme hardwarově upgradovaný systém Stelth System Treon
Plus (Medtronic, USA). Svými parametry se jedná o klasickou elektro-optickou
navigační jednotku založenou na infračerveném snímání aktivních nebo pasivních
bodů referenčního rámu a zaregistrovaných navigovaných přístrojů. Kromě
navigačního ukazovátka jako další navigované instrumenty používáme bipolární
koagulaci, mikrovysavače, endoskop nebo operační mikroskop.
Za celé období 5 let (2003-2007) jsme s využitím peroperační navigace provedli
celkem 115 operací patologií lební baze, tedy v průměru 23 výkonů ročně. V celém
souboru dominuje onkologická problematika (106 pacientů, 92%). Zbylé případy
tvořily cévní patologie v 3.5% (kavernomy) a postraumatické léze v 4.5%
(postraumatická plegie lícního nervu). Jako vstupní radiologické vyšetření jsme
používali CT (Somatom Sensation 10, Siemens, Germany a Somatom Sensation 16
Siemens Germany, transverzální řezy, sekvenční snímání , kolimace 0.75mm,
rekonstruovaná šířka řezu 1.0mm, 240mAS, 120kV, FOV 222mm, DICOM formát,
počet řezů volitelný (nečastěji 144), akviziční čas 9mm/3s (vždy do 90s) a MR
(Symphony Maestro Class + ,Siemens, Germany, 1.5T , sagitální řezy, 128 řezů, šířka
řezu 1.5mm, FOV 250x235, TR 1900, TE 3.93, flip angle 15°, DICOM formát ,
akviziční čas 7:38 min). V 18% jsme využili pro tvorbu navigačních modelů vyšetření
CT, v 44% MR a v 38% automatickou fúzi obou modalit. K registraci jsme u staršího
modelu NS využívali převážně metodu snímání jednotlivých povrchových bodů
(surface merge) a u novějšího typu téměř výhradně metodu kontinuálního snímání
povrchových bodů (tracer), čímž klesla doba potřebná k vlastní registraci ke 2
minutám.

Pouze během prvních několika měsíců používání NS jsme využívali

registraci pomocí pouze 10 anatomických bodů.
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V začátku používání navigace v několika případech selhala registrace 3D modelu
vytvořeného na základě předoperačního CT nebo fúze MR a CT obrazu. Příčinou byla
zvolená výška rekonstruovaného řezu mulditektorovým CT 1mm místo 1.5mm, kterou
navigační software nedokázal realisticky přepočítat a vytvářel neodpovídající
deformovaný model, ačkoli by ho měl navigační software identifikovat jako nevhodný
a odmítnout. V jednom z těchto případů proběhla i nesprávně provedená registrace
deformovaného 3D modelu a pacienta s výslednou skutečnou chybou přesahující 3 cm.
Tento případ byl jediným případem (0.9%), kdy navigační software i přes několika
stupňovou automatickou kontrolu umožnil navigaci na základě zcela neopovídajícího
modelu. Příčinou byla zřejmě softwareová mezera staršího modelu NS, která
nepočítala vůbec s možností těchto tenkých řezů u nových multidetektorových CT.
V ostatních případech neadekvátně provedeného vstupního vyšetření např. při sklonu
gantry kontrola NS vždy chybu detekovala. Obdobně při několika pokusech
zaregistrovat vstupní vyšetření jiného pacienta byla NS chyba detekována. Registrační
chyba (u našeho NS označovaná jako root mean square error), která se u registrace
pomocí anatomických bodů pohybovalala mezi 3.4 - 4.0, klesla používáním snímání
jednotlivých povrchových bodů k hodnotám 0.4 - 1.4. Výsledná skutečná přesnost NS
závisí kromě registrační chyby na peroperační stabilitě. Struktury baze lební
nepodléhají

peroperačním

posunům

v závislosti

na

dekompresi

mozkového

parenchymu antiedematozními manévry (derivace likvoru, hyperventilace, osmotická
diuretika, resekce tumoru) nebo na peroperační progresi perifokálního otoku.
Peroperační stabilitu tedy ovlivňuje fixace hlavy a registračního rámu. Selhání této
fixace ovlivnilo použití NS pouze ve 4 případech. Jednalo se buď o chybu obsluhy
(nevědomá záměrná změna polohy referenčního rámu) nebo o technické selhání
Mayfieldova tříbodového fixatéru. Problém lze řešit pouze reregistrací při předchozím
vytvoření referenčních bodů v okrajovém skeletu lbi bez nutnosti odrouškování nebo
kompletní novou registrací, která však je uprostřed operačního výkonu komplikovaná.
V našich případech jsme používaní navigace v dalších fázích těchto výkonů opustili.
V ostatních případech navigovaných výkonů chirugie baze lební jsme nezaznamenali
peroperační selhání navigace. Nezaznamenali jsem žádný případ mortality ani
morbidity v příčinné souvislosti s užíváním NS.
NS považujeme v chirugii baze za spolehlivou a bezpečnou metodu zlepšující
operační výsledky. Současně opět zdůrazňujeme, že se jedná o metodu pomocnou,
která vžádném případě nemůže nahradit anatomickou zkušenost získanou v disekční
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laboratoři. Použití při otoneurochirurgických výkonech je limitováno současnými
možnostmi NS (skutečná chyba je v optimálních případech kolem 1mm) a reálnými
topografickými vztahy (např. vztahy labyrintálního segmentu lícního nervu, kochley a
vestibula (Obr. 3.7.5.1.).

a

b

Obr.3.7.5.1. Peroperační lokalizace mastoideálního úseku (a) a tympano-mastoideálního ohbí (b)
lícního nervu během translabyrintálního přístupu (patrný otevřený laterální semicirkulární kanálek).
Přestože navigace přesně odpovídá reálné operační situaci, nelze v žádném případě lícní nerv
skeletizovat pouze podle navigace.

3.8. Rekonstrukce operačních defektů
V souladu s vyšší náročností (časovou i technickou) bazálního přístupu je kladen
důraz také na optimální rekonstrukci vzniklých operačních defektů s ohledem nejen na
funkci, ale i kosmetický efekt. Na závěrečnou rekonstrukci musí chirurg myslet již při
plánovaní přístupu, aby se předešlo zbytečným komplikacím a event. reoperacím.
Pokud je přípravě a peroperačnímu ošetření lokálních laloků věnována dostatečná
pozornost vyhneme se většinou nutnosti použití vzdálených autologních štěpů,
alloštěpů, xenograftů nebo umělých náhrad.
Prvním problémem po úspěšné hemostáze operačního pole je vodotěsný uzávěr
tvrdé pleny. Pooperační ranná likvorea, otorhoea, rhinorhoea nebo podkožní likvorové
depo tvoří významnou část pooperační morbidity bazálních výkonů (1,2,6). Likvorea je
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hlavní rizikový faktor sekundární purulentní neuroinfekce, která je spojena s vysokým
rizikem mortality i

trvalé morbidity. Pro uzávěr vzniklých durálních defektů

preferujeme vždy autologní plastiku (periost, fascie, sval). V případě laterálních
přístupů s výhodou využíváme stopkatý temporální lalok rotovaný do vzniklého
defektu (Obr. 3.8.1.). Pokud nelze použít preferovaná sutura, využíváme sendvičovou

Obr. 3.8.1. MR obraz plastiky střední jámy lební stopkatým temporálním lalokem.

techniku uzávěru defektu. Podpůrné materiály podléhající relativně rychlému
biologickému odbourávání (fibrinová lepidla, fibrinem potažená matrix) využíváme jen
jako doplněk. V případě vysokého rizika empiricky ponecháváme lumbální drenáž
k udržení likvorové hypotenze a zabránění rozvoje likvorové píštěle po dobu 1-5 dní
po operaci. V případě rozvoje likvorové píštělě postupujeme ihned po verifikaci
mozkomíšního moku průkazem hladiny beta trace proteinu aktivně. Snažíme se tak
vyhnout rozvoji chronické píštěle vyžadující reoperaci. Nasazujeme po punkci depa
kompresi, zvýšenou polohu, klidový režim, acetazolamid. Dle lokálního nálezu
indikujeme zavedení lumbální drenáže. Dobré zkušenosti máme i s instilací
fibrinového lepidla do punkcí dekomprimovaných likvorových pseudocyst. Kombinací
těchto technik je revizní operace nutná velmi vzácně.
Dalším rekonstrukčním problémem je výplň poresekčních extradurálních defektů.
Zde opět jednoznačně preferujeme použití živých stopkatých laloků. V případě
laterálních přístupů je ideální temporální sval rotovaný do vzniklého mrtvého prosotru
včetně

otevřených

vedlejších

dutin

nosních

(4,9,12).

V uzávěru

zadních

transtemprálních defektů preferujeme autologní tuk, kterým vyplňujeme mastoideální
defekt.
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Ztrátové defekty kalvy uzavíráme s ohledem na věk. U dětí v preadolescentním
období preferujeme využití kortikálního štěpu získaného splitem diploe a vstřebatelné
polylaktidové dlahové systémy (10). U dospělých pacientů používáme titanové
dlahové systémy a 3D sítě (Obr. 3.8.2.).

V oblasti laterální baze a přilehlé

Obr. 3.8.2. Moderní titanové dlahové systémy se vyznačují velkou variabilitou.

kalvy

běžně

používáme

klasickou

polymethylmethakrylátovou

(PMMA)

kranioplastiku s obsahem gentamicinu. Narozdíl od operací v oblasti přední jámy lební
jsme nezaznamenali ani jeden případ infekční komplikace spojených s PMMA v této
oblasti(Obr. 3.8.3) (3). Biologicky

lepší

vlastnosti

mají

cementy

na bázi

hydroxyapatitu (7). Jejich použití, ale významně limituje cena.

Obr. 3.8.3. Kranioplastika kostěného defektu po retrolabyrintárním přístupu pomocí PMMA (Palacos
R+G,Heraeus, Germany) v CT obraze. Mastoid vyplněn tukem, vzdušnost středouší zachována.

Defekty měkkých tkání je nutné řešit s odpovídajícím kosmetickým efektem. Řada
pacientů vnímá kosmetické defekty hůře než neurologický deficit. Defekt m.
temporalis a měkkých tkání lze efektivně řešit preformovanými implantáty např. z
porézního polyethylenu (Obr 3.8.4.) (11). Poresekční kožní defekty překrýváme
stopkatými rotačními laloky a odběrová místa se zachovalým periostem kryjeme
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volnými síťovanými epidermálními štěpy odebíranými zpravidla z ventrální strany
stehna (Obr. 3.8.5.) (5,8).

Obr. 3.8.4. Defekt po levém m. temporalis, který byl rotován do poresekční dutiny infratemporálně,
nahrazen porézním polyethylenovým implatátem (Medpor, Porex Surgical, USA).

a

b

Obr. 3.8.5. Odběr epidermálního štěpu ze stehna (a) a jeho implantace do defektu vzniklého rotací
kožních laloků (b).

Zcela samostanou kapitolou jsou sekundární korekční operace řešící persitující
morfologické nebo funkční defekty (pasivní nebo aktivní reanimační operace u
persistujících pares lícního nervu, korekce deformit atd.).

1. Becker SS, Jackler RK, Pitts LH. Cerebrospinal fluid leak after acoustic neuroma
surgery: a comparison of the translabyrinthine, middle fossa, and retrosigmoid.
Otol Neurotol. 2003;24:107-12
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2. Cueva RA, Mastrodimos B. Approach design and closure techniques to minimize
cerebrospinal fluid leak after cerebellopontine angle tumor surgery. Otol Neurotol.
2005;26:1176-81
3. Fetterman BL, Lanman TH, House JW. Relief of headache by cranioplasty after
skull base surgery. Skull Base Surg. 1997;7:1-4
4. Chang DW, Langstein HN, Gupta A, De Monte F, Do KA, Wang X, Robb
G.Reconstructive management of cranial base defects after tumor ablation. Plast
Reconstr Surg. 2001;107:1346-55
5. Imola MJ, Sciarretta V, Schramm VL.Skull base reconstruction. Curr Opin
Otolaryngol Head Neck Surg. 2003;11:282-90
6. Leonetti JP, Anderson D, Marzo S, Moynihan G. Prevention and management of
cerebrospinal fluid fistula after transtemporal skull base surgery. Skull Base.
2001;11:87-92
7. Kveton JF, Coelho DH.Hydroxyapatite cement in temporal bone surgery: a 10
year experience. Laryngoscope 2004;114:33-7
8. Marzo SJ, Leonetti JP, Petruzzelli GJ, Vandevender D. Closure of complex lateral
skull base defects. Otol Neurotol. 2005;26:522-4
9. Moncrieff MD, Hamilton SA, Lamberty GH, Malata CM, Hardy DG, Macfarlane
R, Moffat DA.Reconstructive options after temporal bone resection for squamous
cell carcinoma. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2007;60:607-14
10. Pang D, Tse HH, Zwienenberg-Lee M, Smith M, Zovickian J.The combined use
of hydroxyapatite and bioresorbable plates to repair cranial defects in children. J
Neurosurg. 2005;102:36-43
11. Rapidis AD, Day TA. The use of temporal polyethylene implant after temporalis
myofascial flap transposition: clinical and radiographic results from its use in 21
patients. J Oral Maxillofac Surg. 2006;64:12-22
12. Worley CM, Strauss RA.Augmentation of the anterior temporal fossa after
temporalis muscle transfer. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1994;78:146-50
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4. Experimentální část
4.1. Laboratorní podmínky
Práce s kadaverózním materiálem probíhala v Anatomickém ústavu 1. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Anatomické laboratoři baze lební Masarykovy
nemocnice a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Tato disekční
laboratoř

pracovala

od

roku

2000

nejprve

jako

experimentální

laboratoř

neurochirurgického oddělení a od roku 2004 slouží též jako výukové pracoviště Ústavu
zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně. Laboratoř je umístěna v pitevním
traktu oddělení soudního lékařství a patologické anatomie Masarykovy nemocnice
v Ústí nad Labem a splňuje veškeré právní normy, hygienická a bezpečnostní opatření
pro práci s kadaverózním materiálem podléhající mezinárodní certifikaci ISO 9001
(URS No.1208).
Laboratoř umožňuje využití celkem 5 pracovních míst vybavených operačními
mikroskopy (Zeiss OPMI 1 FC Germany, Wild Micro Germany, Olympus OMK 1),
vysoko-obrátkovou vrtačkou (Aesculap Germany, Stryker TPS Germany, Anspach
BlackMax USA), odsávačkami (Chirana CHO4, ČR), koagulací (Chirana, Chiratom,
ČR) a operačním instrumentáriem různých výrobců (Obr.4.1.1.,4.1.2.).

a

b

Obr. 4.1.1. Anatomická disekční laboratoř lební baze MNUL UJEP v Ústí nad Labem (a) s vysotlakým
vzduchem poháněnou vrtačkou Black-Max (Anspach, USA)(b) .

Vybavení laboratoře bylo postupně rozšiřováno, aby podmínky umožňovaly
mikrochirurgické disekce lební baze a odpovídaly co nejlépe reálným situacím na
operačním sále (viz. Všeobecné předpoklady otoneurochirurgie). Anatomické

92

fotografie byly snímány z operačního mikroskopu Zeiss OPMI 1 FC pomocí
digitálních fotoaparátů Nikon Coolpix 995 a Nikon Coolpix 4500 (Nikon, Japan)
napojených přes optický rozbočovač Zeiss (Obr.4.1.3.). K volnému fotografování
preparátů mimo operační mikroskop byl použit digitální fotoaparát Canon 350D
(Canon, Japan) s objektivy a externím bleskem (Sigma, Japan). Kadavery byly během
disekcí pevně fixovány v tříbodových fixatérech (Zdravotnická technika MNUL) nebo
volně uloženy v případě disekcí temporálních kostí prováděných na polovinách
kostěných lebních bazí (Obr. 4.1.4., 4.1.5.).

a

b

Obr.4.1.2. Operační mikroskop Zeiss OPMI 1 FC s napojeným digitálním fotoaparátem Nikon Coolpix
995 (a) a odsávačka Chirana CHO4 spolu s vysokoobrátkovou vrtačkou Stryker TPS (b).

a

b

Obr.4.1.3. Základní makroinstrumentárium (a) a mikroinstrumentárium (b) disekční laboratoře.
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Obr. 4.1.4. Způsoby uložení kadaverů při disekcích.

Obr. 4.1.5.Poloha tříbodového fixatéru s polohovatelným ramenem retraktoru během disekcí.

4.2. Kadaverózní materiál
V experimentální části práce bylo k analýze a anatomickým disekcím použito
celkem 167 lebních bazí (celkem 334 temporálních kostí). Z toho v 50 případech byly
použity

suché kostěné lební baze ze sbírek Anatomického ústavu 1.LF UK

nevyžadující

speciální konzervační a skladovací techniky. Tyto baze byly zcela

anonymní a nebyly žádným způsobem označeny stran možné identifikace, věku,
pohlaví nebo rasy. Vyloučeny byly všechny během života (úraz,operace) nebo
posmrtně poškozené baze. V další fázi bylo použito 67 konzervovaných nativních i
barvených preparátů lební baze s měkkými tkáněmi ze sbírek Anatomické ústavu
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1.LFUK a Anatomické laboratoře baze lební MNÚL a UJEP. Kromě pohlaví a věku
byly tyto preparáty zpracovávány anonymně. V radiologické fázi experimentální části
jsme analyzovali HRCT vyšetření 50 lebních bazí náhodných pacientů uložených
v digitálním archívu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Všechna data byla
opět zpracovávána anonymně pouze s uchováním označení věku a pohlaví. Studie
radiologických dat živých pacientů probíhala v souladu s platnými právními normami a
etickým kodexem nemocnice. Data byla uchovávána v souladu s certifikací ISO 9001
bez možnosti zpětné identifikace pacienta.
4.2.1. Konzervace a barvení kadaverózních preparátů
Odebraný kadaverózní materiál ve formě lebních bazí, izolovaných temporálních
kostí, nebo celých kraniocervikálních bloků byl konzervován v roztoku 70% etanolu
s příměsí 1% glycerolu. Roztok uchovává konzistenci měkkých tkání a zabraňuje
dalšímu tvrdnutí tkání (2). Kromě vlastních desinfekčních vlastností etanolu zabraňuje
dostatečně sekundární kontaminaci materiálu. Původní konzervace materiálu roztokem
formaldehydu byla pro toxicitu, zápach a tvrdnutí měkkých tkání opuštěna hned
v začátcích práce laboratoře, přestože v některých disekčních laboratořích v USA se
stále přednostně využívá formaldehyd se změkčovadlem, jako nejlepší prevence
přenosu infekčních onemocnění (obavy z viru HIV) (1). Jednotlivé kadavery byly
uchovávány ponořené v uzavíratelných plastových boxech, aby bylo zabraněno
vysychání konzervačního roztoku. Boxy byly skladovány při běžné pokojové teplotě
16-18˚C.
Vybrané preparáty byly kolorovány naplněním cév a splavů barveným silikonem. Po
přípravě kraniocervikálního preparátu s hranicí pod C4 zajišťující uchování neporušené
karotické bifurkace následovala preparace hlavních cévních kmenů (a. carotis comunis,
a. vertebralis

a v. jugularis interna bilat.). S výjimkou vertebrálních tepen byly

zavedeny plastové hadice a následně fixovány stehy. Během opakovaného proplachu
všech hlavních cév teplou vodou pod zvýšeným tlakem byly identifikovány a
podvázány všechny ostatní drobné cévní větve. Cévy byly pod tlakem plněny
v laboratoři připravovaným viskózním roztokem silikonu, připraveném dle receptu
disekční laboratoře nemocnice Mt. Sinai (New York, USA, prof. Ch. S. Chen a prof.
Ch. Sen) ze silikonu, změkčovadla a

katalyzátoru (Dow Corning Corporation,

Midland, USA). Metodiku i vlastní přípravu silikonu jsme si osvojili během stáže
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zaměřené na tyto techniky v roce 2000. Silikon byl v našich podmínkách barven běžně
dostupnými práškovými pigmenty a akrylátovými barvami používanými v malířství
(Hetcolor, ČR). Pro náplň jugulárních žil byl použit tmavě modrý pigment a celkové
množství silikonu se pohybovalo okolo 50-70ml. Pro náplň karotid a vertebrálních
tepen červený silikon o objemech 20-30ml pro karotické tepny a 10-20 pro vertebrální
tepny. Po kompletním naplnění všech hlavních kmenů byly preparáty uloženy po dobu
nejméně 48 hodin do konzervačního roztoku až do provedení vlastní disekce preparátu
(Obr.4.2.1.).

Obr.4.2.1. Zavedené plastové hadičky ve společných karotických tepnách a vnitřních jugulárních žilách
naplněné barveným silikonem.

1. Coleman R, Kogan I. An improved low-formaldehyde embalming fluid to preserve
cadavers for anatomy teaching. J Anat 1998;192:443-6
2. Sanan A, Aziz KMA, Janjua RM, van Loveren HR, Keller JT. Colored silicon
injection for use in neurosurgical dissections: Anatomic technical note.
Neurosurgery 1999;45:1267-74

4.3. Anatomické kadaverózní a radiologické studie
Cílem této části práce bylo na dostatečném souboru kadaverózních preparátů a
radiologických vyšetření provést

komplexní analýzu morfometrických vztahů

jednotlivých anatomických struktur temporální kosti s ohledem na pozdější klinickou
aplikaci při transtemporálních přístupech. Kromě topografických vztahů byla
sledována incidence anatomických anomálií a variet temporální kosti. Sledovali jsme
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odchylky od normy nejen na vlastní pyramidě temporální kosti, ale i v jejím
bezprostředním okolí. Mimo vlastní systematické analýzy prováděné na přesně
definované uzavřené skupině vzorků jsme sledovali během celé doby postgraduálního
studia i výskyt anomálii a variet u ostatních klinických případů v naší praxi. Dalším
velmi důležitým sledovaným znakem byla přítomnost důležitých orientačních bodů
používaných při jednotlivých transtemporálních přístupech, ovlivňujících významně
peroperační orientaci a tím i potencionální výslednou morbiditu a mortalitu.
4.3.1. Materiál a metodika

Topografické vztahy jednotlivých anatomických struktur temporální kosti,
kongenitální anomálie a variety byly analyzovány na souboru 200 temporálních kostí.
Analýza probíhala ve dvou fázích. V první fázi studie bylo hodnocení včetně metrické
analýzy topografických vztahů provedeno na 100 temporálních kostech (50 lebních
bazí). Všechny baze byly suché preparáty kompletně zbavené měkkých tkání. Dle
zubů, zubních lůžek alveolárních výběžků, zaniklých synchondros a švů byly všechny
preparáty dospělého věku (1-4). Podle rozpoznávacích tvarových známek (1) bylo
vybráno 25 mužských a 25 ženských lebních bazí. Pouze pro přesné posouzení
topografických vtahů jugulárního bulbu jsme skupinu 50 suchých bazí nahradili
identickou skupinou 50 fixovaných bazí (100 temporálních kostí) (kapitola 4.3.4.
Anatomické a klinické poznámky k poloze jugulárního bulbu). Pohlavím bezpečně
nezařaditelné baze a baze mladších jedinců byly ze studie vyřazeny. Lební baze
s patologicky deformovaným vnitřním meatem (nejspíše nádorové etiologie při
vestibulárním schwannomu), pooperačními nebo pozánětlivými změnami byly
vyřazeny také. Měření byla prováděna mikrokaliperem a goniometrem (Insize Co.
Ltd, Austria).
V druhé fázi studie bylo analyzováno 100 náhodných High Resolution CT vyšetření
temporálních kostí pacientů vyšetřených na rentgenologickém oddělení Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem v letech 2003 - 2005 a uložených v automatickém
digitálním archívu nemocnice (Magic store, Siemens, Německo). Do studie bylo
zahrnuto 25 vyšetření mužů a 25 vyšetření žen dospělého věku. Všichni pacienti
s patologickými nálezy ve smyslu pooperačních nebo pozánětlivých změn v oblasti
temporální kosti byly vyřazeni, stejně tak jako pacienti s verifikovaným tumorem
v kterékoliv oblasti temporální kosti. Vyšetření bylo provedeno na multidetektorových
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CT přístrojích Somatom Sensation 10 (Siemens, Erlangen, Germany) a Somatom
Sensation 16 (Siemens, Erlangen, Germany) s parametry: kolimace 0.75mm, 120 kV,
250 mA, FOV 20 cm, matrice 512x512, posun stolu 9,4 a 12mm/rotaci. Data byla
rekonstruována v šíři vrstvy 0.75 mm s incrementem 0.5 mm. Vyšetření byla
provedena standardně v kostním okně se sklonem gantry paralelním s orbitomeatální
linií.

Vlastní metrická měření a multiplanární rekonstrukce byly prováděny na

pracovní stanici přímo ve zdrojových obrazech nebo častěji rekonstrukcí zdrojových
dat pomocí softwaru Magic Web (Siemens, Erlangen, Germany), nebo na osobních
počítačích pomocí programů Syngo Fast View (Siemens, Německo) a MRIcro (verze
1.4.0, Chris Rorden, Velká Británie). V druhém případě ke tvorbě rekonstrukcí byla
použita přenesená data z CT přístroje nebo digitálního archívu ve formátu DICOM.
Pro přesné topografické hodnocení byly v některých případech použity multiplanární
rekonstrukce

(MPR)

v

libovolně

zvolených

rovinách

(viz.

kapitola

3.2.

Neuroradiologie).
Všechny hodnoty byly zpracovány odděleně podle pohlaví pro posouzení
mezipohlavních rozdílů. Ke statistické analýze byl použit párový Studentův t-test se
zvolenou hladinou významnosti p<0.05.

1. Borovanský L, Žlábek K, Hromada J, Zrzavý J, Kos J. Soustavná anatomie
člověka. SZN, Praha, 1955, 93-98
2. Čihák R, Grim M. Anatomie 1, Grada Publishing, Praha, 2002, 147-155
3. Lang J. Clinical anatomy of the posterior cranial fossa and its foramina. Georg
Thieme Verlag, New York, 1991,2-8
4. Petrovický P a spol.. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi I. Osveta,
Martin, 2001,36-48
5. Rhoton A. Cranial anatomy and surgical approaches. Lippincott Williams &
Wilkins, Neurosurgery, Hagerstown,2003,643-98

4.3.2. Základní charakteristiky souboru
Pro základní charakteristiku souboru byl zvolen populačně stabilní šířko-délkový
index lebeční (ŠDI) (1), vyjadřující poměr šířky a délky lebky (Tab.4.3.2.1.). Délka
lebky (D) je vzdálenost mezi glabellou a místem nejvíce vyčnívajícím na šupině týlní
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nad zevní protuberantií (opisthocranion), zatímco šířka (Š) je vzdálenost mezi nejvíce
laterálně vyčnívajícími částmi temenních kostí (euryony).

Š x 100
ŠDI (Retzius) = ---------D
Tab.4.3.2.1.:Šířko-délkový index lebky (ŠDI).

Šířko-délkový index v našem souboru s hodnotou 83.7 odpovídá brachykefalické
populaci (Tab. 4.3.2.2.). Dalšími základními charakteristikami souboru byly délka
clivu (CL) vyjádřená vzdáleností mezi dorsum sellae a okrajem velkého týlního otvoru
a úhel pyramidy svírající hrana pyramidy s mediánní rovinou (U) (Tab. 4.3.2.2.).
průměr

min.

max.

SD

průměr

průměr

n (200)

n (200)

n (200)

n (200)

ženy

muži

n (100)

n (100)

Š

143,2

134

154

4,7

141,1

145,3

D

171,1

158

183

6,4

167,3

175

C

37,1

30

46

4,1

35,4

38,9

U

39,9

30

49

3,0

40

39,8

Tab. 4.3.2.2. Základní charakteristiky sledovaného souboru: šířka lebky (Š), délka lebky (D), délka
klivu (C) a úhel pyramidy (U) se směrodatnou odchylkou (SD).

Pohlavím bezpečně nezařaditelné baze dle rozpoznávacích známek byly v
kadaverozní první části celkem 4 (8%). Dalších 7 bazí v kadaverozní skupině a 4 baze
v radiologické skupině nesplnili ostatní výše uvedené podmínky díky destrukci
anatomických struktur (5.5%). Všechny vyloučené baze byly nahrazeny jinými do
celkového počtu 200 temporálních kostí.
1. Borovanský L, Žlábek K, Hromada J, Zrzavý J, Kos J. Soustavná anatomie člověka.
SZN, Praha, 1955, 93-98.
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4.3.3. Topografické vztahy vnitřního meatu
V první fázi jsme se zaměřili na oblast zadní plochy temporální kosti a oblast
vnitřního meatu. Cílem bylo zhodnocení základních metrických vztahů vnitřního
meatu k okolním strukturám. Opět s ohledem na aplikovatelnost při transtemporálních
výkonech a to jak ve skupině posterolaterálních přístupů (hrana pyramidy,
sigmoideální splav, apertura externa aquaeductus vestibuli, jugulární bulbus) , tak ve
skupině anterolaterálních (lokalizace vnitřního meatu ve vztahu ke hraně pyramidy a
apexu pyramidy).
Vlastní porus vnitřního meatu jsme charakterizovali výškou (VM) a šířkou (ŠM)
vlastního porus acusticus internus. Délka hrany pyramidy (DH) je vzdálenost mezi
apexem a její nejlaterálnější částí na vnitřní bazi tvořenou soutokem sinus petrosus
superior a sinus sigmoideus. Vzdálenost apexu pyramidy ke kolmici spuštěné k
hornímu okraji poru meatu je označena (AM), délka vlastní kolmice mezi hranou a
porem meatu (HM).

Pro posouzení vztahu k jugulárnímu bulbu jsme měřili jeho

vzdálenost k meatu (BM) a k hraně pyramidy (BH). Poslední měřenou hodnotou byla
vzdálenost mezi meatem a nejbližší částí apertura externa aquaeductus vestibuli (EM)
(Obr.4.3.3.1.).

Obr.4.3.3.1.: Sledované metrické parametry topografického vztahu meatus acusticus internus (zkratky
jsou popsány v textu).
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Dílčí výsledky
Vlastní porus acusticus internus má i po vyloučení zřejmých sekundárních deformit
velmi variabilní tvar od téměř pravidelného oválu až po různě deformovanou a osově
stočenou elipsu (obr.4.3.3.2.). Ani v jednom případě jsme nenalezli stranovou diferenci
rozměrů, která by svědčila pro expanzivní proces v oblasti vnitřního zvukovodu.
Nepozorovali jsme také ani v jednom případě samostatné foramen n. facialis či kostní
lézi typu osteomu apod. Rozměry porus acusticus internus i jeho prostorové uložení
vzhledem k hraně pyramidy, apexu, jugulárnímu bulbu i zevnímu ústí aquaeductu
popisuje tabulka (Tab. 4.3.3.).

Obr.4.3.3.2.: Variabilní tvar porus acusticus internus.
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průměr

min.

max.

n (100)

n (100)

n (100)

SD

průměr

průměr

ženy

muži

n (50)

n (50)

VM

4,3

2

10

1,0

4,4

4,2

ŠM

7,6

3

11

1,3

7,8

7,5

DH

56

48

67

6,4

55

57

AM

20,5

16

29

2,5

20

21

HM

4,8

2

7

1,0

4,6

4,9

BM

7,9

1

15

2,1

8,2

7,65

BH

12,2

6

38

4,5

11,8

12,6

EM

10,9

7

18

2,1

10,8

11,0

Tab.4.3.3.: Rozměry meatus acusticus internus a jeho prostorových vztahů v milimetrech
(SD – směrodatá odchylka).

Nejvariabilnější měřenou hodnotou v souboru byla poloha jugulárního bulbu
vzhledem k vnitřnímu meatu (od 3 do 34mm) a k hraně pyramidy (od 6 do 38 mm).
Vysokou polohu apexu jugulárního bulbu lze označit za nejčastější varietu v oblasti
spánkové kosti a proto ji věnujeme zvláštní kapitolu (4.3.4. Anatomické a klinické
poznámky

k poloze

jugulárního

bulbu).

Při

porovnávání

kostěných

sulků

sigmoideálních splavů byla pravostranná dominace nalezena v 66%, zatímco
levostranná

pouze

23%.

V ostatních

případech

(11%)

nebyla

významnější

mezistranová diference nalezena. Tato dominance ovšem nemusí zcela odpovídat
angiografické a funkční dominanci splavu. Významná antepozice sigmoideálního
splavu byla identifikována ve 6 případech (3%) a laterální subkortikální deviace
polohy ve 3 případech (1.5%) (Obr. 4.3.3.3.). Mastoideální emissarium spojující
intrakraniální esovitý splav s extrakraniálním povrchovým retroaurikulárním
drenážním systémem jsme identifikovali celkem v 72 % (74% vpravo, 68% vlevo,
baze mužského pohlaví 71%, baze ženské pohlaví 73%).
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a

b

Obr. 4.3.3.3. Laterální subkortikální deviace (a) a antepozice (b) sigmoideálního splavu limitují
laterální transtemporální přístupy.

Kromě základních metrických charakteristik (Š,D,ŠDI,DH,CL) a vzdálenosti
vnitřního zvukovodu od apexu pyramidy (AM) jsme nenalezli statisticky významnou
diferenci mezi oběma pohlavími. Úhel svírající pyramida s mediánní rovinou je pro
obě pohlaví i při diferenci šířky, délky a šířko-délkového indexu téměř identický (muži
39.8 stupňů, ženy 40 stupňů).
Dílčí diskuze
Šířko-délkový index lebeční, pro který je charakteristická vysoká populační stabilita,
v našem souboru plně odpovídá české populaci, stejně tak jako množství jednoznačně
pohlavím nezařaditelných bazí (4). Délka clivu obdobně jako délka hrany pyramidy v
měřené skupině odpovídá s ohledem na nižší šířko-délkový index anglosaské populace
údajům Dahma a Langa (6,11). Vlastní rozměry porus acusticus internus i jeho
topografické metrické vztahy k apexu pyramidy, její hraně (úpon tentoria) i zevnímu
ústí vestibulárního aquaeductu se shodují s pozorováním ostatních autorů (6,10-13,15).
Nejčastější a klinicky velmi významnou varietou v oblasti temporální kosti je poloha
a tvar jugulárního bulbu. Tvar bulbu je velmi variabilní od plochého z kontury distálně
směřujícího sinus sigmoideus nevybočujícího až po vysoký věžovitý zasahující do
bezprostřední blízkosti vnitřního meatu. Na rozdíl od nízkých poloh bulbu jsou vysoké
polohy limitující především při laterálních a posterolaterálních přístupech k vnitřnímu
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meatu.

Optimálního prostoru pro operaci je pak nutno dosáhnout pomocí jeho

komprese s vyšším rizikem krvácení a možné embolie než při pouhé skeletizaci bulbu.
Ve světové literatuře zatím neexistuje jednotný názor na vlastní definici vysokého
jugulárního bulbu ani na možné existující predispoziční faktory jeho výskytu.
Nejčastěji je poloha vztahována k vnitřnímu zvukovodu (2). Této problematice se
věnujeme v samostatné kapitole.
Častější výskyt vyšší dominance sigmoideálního splavu na pravé straně obdobně
jako i incidence vysokého jugulárního bulbu je obecně dávána do souvislosti
s dominancí

pravostranné žilní drenáže mozku cestou pravého sinus transversus,

sigmoideus a pravé vena jugularis interna (18). Statisticky jasná převaha v dominanci
této strany (75-90%) je známá nejen z anatomických studií (8,14,19), ale i
z monitorace saturace kyslíku
podporují

pravostrannou

v jugulárním bulbu (1,5,7).

převahu.

Klinicky

velmi

Naše hodnoty pouze

důležitou

pro

plánování

transtemporálních přístupů je antepozice sigmoideálního splavu, která významně
redukuje šířku posterolaterálních přístupů. Použití retrolabyrintálního přístupu
antepozice

sigmoideálního

splavu

prakticky

vylučuje.

Variabilitu

polohy

sigmoideálního splavu potvrzuje Atilla (3). Výskyt antepozice splavu v našem souboru
odpovídá výsledkům ostatních CT studií (9,17). Mastoideální emissarium drénující
krev přímo do sigmoideálního splavu je běžným nálezem identifikovaným v 80-82%
(9,16) (Obr. 4.3.3.4.). Naše výsledky (74%) tuto skutečnost potvrzují. Toto emissarium
je považováno za důležitou accesorní drenážní cestu s kompenzačním potenciálem
(16).

Dostatečně velké emissarium může být při poškození zdrojem peroperační

vzduchové embolie.
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SS

a

b

Obr. 4.3.3.4. Mastoideální emissarium na HRCT(a) a při kadaverozní disekci(b)(SS-sigmoideální sinus,
VII-lícní nerv, LSCC-laterální semicirkulární kanálek, MF-dura střední jámy lební).

Dílčí závěr
Metrická analýza topografických vztahů vnitřního meatu neprokázala statisticky
významné odchylky v topografických vztazích vnitřního meatu v naší populaci ve
srovnání se zahraničními literárními údaji. Nejčastější a klinicky nejvýznamnější
varietou temporální kosti je vysoká poloha jugulárního bulbu s pravostranou
dominancí. V ostatních případech nebyly nalezeny mezipohlavní

a mezistranové

rozdíly v měřených vztazích. Měřené hodnoty mají klinický význam kromě posouzení
polohy jugulárního bulbu také k plánování možného rozsahu pracovního prostoru při
retrolabyrintálních a translabyrintálních přístupech. Využitelná je také informace o
vzdálenosti porus acusticus internus ke hraně pyramidy pro anterolaterální přístupy.
Naopak při klasických restrosigmoideálních přístupech jsou tyto informace díky
možnostem přímé identifikace opět vyjma informaci o poloze jugulárního bulbu
prakticky bezcenné.

1. Andrews PJD, Dearden NM, Miller JD. Jugular bulb cannulation: Description of a
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4.3.4. Anatomické a klinické poznámky k poloze jugulárního bulbu
Vena jugularis interna je anatomickým pokračováním sinus sigmoideus drénujícího
většinu žilní krve intrakrania. Jejím prvním o něco rozšířenějším úsekem směřujícím
proti spodině hypotympana je bulbus venae jugularis. Bulbus je uložený v kostěné
fossa jugularis na spodině pyramidy infero-posteriorně od vnitřního zvukovodu, od
kterého je zpravidla oddělen kompaktní kostí, pouze vzácně obsahující pneumatizaci.
Anteriorně je JB v těsném vztahu k a. carotis interna spolu s IX., X. a XI. hlavovým
nervem. Od pars nervosa ho odděluje jugulární výběžek temporální kosti a od
karotického kanálu kostěné septum. Kochleární aquedukt a bazální závit hlemýždě
jsou uloženy anteromediálně od bulbu. Anteriorně a laterálně běží třetí mastoideální
porce lícního nervu, oddělená od vnější stěny bulbu retrofaciální a infralabyrintální
pneumatizací. Sigmoideální splav je uložen hned za JB a více mediálně kraniálním
směrem je distální část endolymfatického váčku. Nejvyšší část bulbu se označuje jako
apex. V přední části do něj ústí sinus petrosus inferior a příležitostně do něj může ústit
i žíla kochleárního aqueduktu a spojka z occipitálního sinu (34,53).
Nejčastější a klinicky nejvýznamější anatomickou varietou temporální kosti, se
kterými musí chirurg počítat při laterálních a posterolaterálních transtemporálních
přístupech je tzv. vysoká poloha jugulárního bulbu ať již v laterální nebo mediální
pozici, která je v literatuře uváděna ve velmi širokém rozmezí od 3.5 do 65 %
(22,30,44,50,55,64,71). Tato poloha omezující přístup k vnitřnímu zvukovodu a jeho
fundu může být zdrojem nepříjemných komplikací, obzvláště v případech kdy není
předoperačně rozpoznána (Obr. 4.3.4.1.). Předoperačně verifikovaná vysoká poloha
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IAC

Obr. 4.3.4.1. CT obrazy vysoké polohy bulbus venae jugularis limitujícího laterální a posterolaterální
operační přístupy do vnitřního meatu (HJB – vysoká poloha bulbus venae jugularis, SS - sinus
sigmoideus, IAC – meatus acusticus internus).

jugulárního bulbu pak ve většině případů nebývá pro zkušeného chirurga limitací volby
přístupu (50,52,57). Naopak na druhé straně vlastní bulbus nemusí být ani vytvořen a
vnitřní jugulární žíla je přímým pokračováním sigmoideálního splavu. Vlastní výška
JB je tedy jeho nejvariabilnější charakteristikou.
První klinickou zmínkou o vysoké poloze JB a jejím klinickém významu je zpráva
Page z roku 1914 (45). Při myringotomii tmavě modrého bubínku u desetiměsíčního
chlapce s akutním zánětem středního ucha došlo k masivnímu žilnímu krvácení. Silné
krvácení se podařilo zastavit tamponádou zevního zvukovodu gázou, nicméně chlapec
s odstupem několika dní zemřel na následky trombózy dominatního sigmoideálního
splavu. Další tři klinické případy se v literatuře objevují se spožděním půl století
(15,62). Druhou popsanou nebezpečnou komplikací spojenou s prostou paracentézou
nebo chirurgickým výkonem v inkriminované oblasti spolu s

vysokým JB je

vzduchová embolie (57, 59).
Vysoká poloha JB je nejčastěji asymptomatická, ale může být vzácně i klinicky
symptomatickou. Mezi vzácné klinické symptomy spojené s vysokou polohou JB patří
porucha sluchu, pulsující venózní tinitus nebo vestibulární dysfunkce (18,25,28,40,63).
Porucha sluchu bývá nejčastěji převodního typu při konfliktu vysokého bulbu
s řetězcem středoušních kůstek, při obturaci fenestra rotunda nebo při protruzi proti
pars tensa. V literatuře jsou dokumentovány i případy percepční poruchy při konfliktu
JB a vestibulokochleárního nervu ve vnitřním zvukovodu (28). Vertigo a Menierův
syndrom mohou být také způsobeny dehiscencí mezi HJB a vestibulárním aqueductem
(22). V naprosté většině případů je však vysoká poloha JB nálezem incidentálním.
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Pokud tato poloha není diagnostikována před operací, může se následně stát zdrojem
nečekaných peroperačních komplikací.
Poloha bulbu je obdobně variabilní jako jeho výška. Rozlišují se dvě základní pozice
vysokého bulbu. Pro pozici mediální je charakteristický těsný vztah s meatus acusticus
internus nebo saccus endolymfaticus, přičemž JB může být uložen prakticky ve všech
směrech od vlastního zvukovodu . Při laterální pozici se JB propaguje do středouší do
oblasti hypotympana event. mezotympana (Obr. 4.3.4.2., 4.3.4.3.).

Obr. 4.3.4.2. Schematický nákres mediální (MHJB) a laterální (LHJB) polohy vysokého bulbu (TS sinus transversus, SS - sinus sigmoideus, VII - n. facialis, IX,X,XI - postr. smíšený systém, IAC - meatus
acusticus internus, IJV - vena jugularis interna, SPS - sinus petrosus superior, IPS - sinus petrosus
inferior, GG - ganglion geniculi, GSPN - nervus petrosus superficialis maior, JB- bulbus v. jugularis).
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Obr. 4.3.4.3. Vzácný současný nález mediální varianty vysokého jugulárního bulbu vlevo a laterální
varianty vpravo na CT vyšetření.

Apex vysokého JB v některých případech nemusí být krytý kostní lamelou. Tento
zranitelnější dehiscentní typ vysokého JB může být patrný při otoskopii
v posteroinferiorním kvadrantu při laterální poloze jako pulsující expanze závislá na
respiračním cyklu event. peroperačně při retrosigmoideálním přístupu pod tvrdou
plenou na zadní straně pyramidy při poloze mediální. Vlastní průměr JB se pohybuje
také v širokém intervalu na jedné straně od velmi širokého bulbu s dehiscencí jak do
středouší tak do zadní jámy lební až po úzký bulbus připomínající divertikulum na
straně druhé (Obr. 4.3.4.4.). Tento stav je nutné odlišit od situace, kdy vlastní JB
pokračuje ve formě prstovitého výběžku pravým divertiklem nad úroveň vlastního
apexu bulbu.

Divertikl nejčastěji vystupuje přímo z vrcholu bulbu, ale nejsou

výjimkou ani odstupy ze stěn nebo baze JB (18,60,71) (Obr. 4.3.4.5.).

Obr. 4.3.4.4. Dehiscentní jugulární bulby s dehiscencí jak do středouší tak do zadní jámy lební.
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a

b

Obr. 4.3.4.5. Jugulární bulbus (a) pokračuje kraniálně ve formě divertiklu (b). Pro upřesnění je vhodné
doplnění sagitálních, koronárních nebo MPR projekcí (IAC - meatus acusticus internus, JB - bulbus v.
jugularis, SS - sinus sigmoideus, diverticle - divertikl jugulárního bulbu).

Pro detailní posouzení polohy JB a možnou přesnou korelaci s měřením na CT jsme
suché baze nahradili identickou skupinou fixovaných lebních bazí. Pro korelaci polohy
vnitřního zvukovodu jsme měřili jak jeho vertikální výšku, tak vzdálenost k hraně
pyramidy. Metrické vztahy bulbu byly korelovány s velikostí procesus mastoideus
ipsilaterálně. Pro posouzení velikosti mastoidu jsme měřili výšku kolmice vztyčené
z digastrického

sulku

protínající

apex

mastoidu.

Pro

vlastní

posouzení

polohy jugulárního bulbu jsme měřili jeho vzdálenost ke spodině meatus acusticus
internus a k hraně pyramidy na řezech temporálních kostí. Řez probíhal paralelně
s dlouhou osou pyramidy skrze apex bulbu a vnitřní meatus (Obr. 4.3.4.6.). Pro přesné
topografické hodnocení během CT fáze studie byly použity multiplanární rekonstrukce
(MPR) v identických rovinách jako v kadaverózní části (Obr. 4.3.4.6.). Metrické
vztahy bulbu v této skupině byly navíc korelovány s dvěma stupněmi pneumatizace.
Stupeň pneumatizace (nízký nebo vysoký) byl hodnocen nezávisle vždy dvěma lékaři
s vědomím, že tento způsob hodnocení narozdíl od digitálně zpracovaného obrazu
s sebou nese riziko subjektivní chyby. Za nízký stupeň pneumatizace jsme označovali
denzní pyramidu nebo sklerotický typ pneumatizace a ostatní za stupeň vysoký (Obr.
4.3.4.7.).

111

IAC

Obr. 4.3.4.6. Šipka označuje nejbližší měřenou vzdálenost mezi jugulárním bulbem (JB) a vnitřním
meatem (IAC) na řezu temporální kostí fixovaného kadaveru (A) a MPR rekonstrukci v identické rovině
na HRCT vyšetření.

b
a

b

c

d

Obr. 4.3.4.7. Vysoký stupeň pneumatizace (a,b) a nízký stupeň pneumatizace (c,d).

Jugulární bulbus byl podle polohy rozdělen do čtyř základních kategorií. Jako vysoká
poloha bulbu byla označena každá situace, kdy apex JB dosahoval dna vnitřního meatu
nebo ho překračoval. Stav vysoké polohy JB, kdy apex zasahoval nad strop meatus
acusticus internus, byl označen jako extrémně vysoká poloha (Obr.4.3.4.8.). Poloha
kdy sigmoideální splav přecházel přímo ve vnitřní jugulární žílu bez vytvoření
vlastního ascendentního dómu bulbu byla označena jako nízký plochý typ. Všechny
ostatní polohy, kdy vlastní bulbus byl vytvořen, ale nedosahoval ke spodnímu okraji
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IAC byly označeny za normální polohu (Tab. 4.3.4.1.). Všechny získané hodnoty
v obou fázích studie byly opět zpracovány odděleně podle pohlaví a podle strany pro
posouzení mezistranových a mezipohlavních diferencí.

IAC

IAC

IAC

IAC

Obr.4.3.4.8. Schématický nákres základních poloh jugulárního bulbu: plochý typ (A), normální
poloha (B), vysoký jugulární bulbus (C) a extrémně vysoký JB (D )(IAC - meatus acusticus internus, JB
- bulbus v. jugularis,SS - sinus sigmoideus).

kategorie JB
plochý typ

definice založená na vztahu JB a IAC
SS přechází rovnou do IJV bez formování ascendentního JB

normální poloha ascendentní JB nedosahuje spodiny IAC
vysoký JB

apex JB dosahuje nebo přesahuje spodinu IAC

extrémní HJB

apex JB přesahuje strop IAC

Tab. 4.3.4.1. Definice jednotlivých kategorií bulbus v. jugularis (JB) podle polohy ve vztahu k meatus
acusticus internus (IAC) . Pouze v případě plochého typu není vlastní bulbus mezi sinus sigmoideus (SS)
a vena jugularis interna (IJV) vytvořen.
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Dílčí výsledky
V kadaverózní fázi studie byla průměrná hodnota vzdálenosti mezi vnitřním
zvukovodem a apexem bulbu v našem souboru 100 temporálních kostí 7.9±2.1mm (115mm). Vzdálenost JB a hrany pyramidy se pohybovala v poměrně širokém rozpětí od
5 do 38mm (v průměru 12.2±4.5mm). V 18% se vyskytovala vysoká poloha bulbu,
kdy bulbus dosahoval do výše spodiny meatus acusticus internus a výše, z toho ve 3%
se jednalo o extrémně vysokou polohu JB s propagací nad vnitřní zvukovod.
V ostatních případech (82%) ležel apex bulbu pod hranicí vnitřního zvukovodu.
V 18%, kdy nebyl vlastní dom bulbu vytvořen, jsme identifikovali plochý typ. Ve
zbylých 64 % byla poloha JB normální (Tab. 4.3.4.2.). Dehiscenci JB do mesotympana
ani do zadní jámy lební jsme nezaznamenali.
V radiologické skupině byla průměrná vzdálenost mezi JB a IAC 7.1±2.4mm (216mm). Normální polohu JB jsme zaregistrovali v 72 %. Zatímco vysokou polohu
jsme identifikovali v 15% případů, extrémně vysoký bulbus jsme v této skupině
nenalezli. Plochý typ se vyskytnul u 13 % pacientů (Tab. 4.3.4.2.). U dvou pacientů
(2%) jsme nalezli pravé diverticulum vycházející v prvním případě z apexu a v druhém
případě z

přední stěny JB (Obr. 4.3.4.9.). Dehiscentní typ vysokého bulbu jsme

zaznamenali pouze v jednom případě (1%).

a

b

Obr. 4.3.4.9. Divertikl JB vycházející z přední stěny jugulárního bulbu na MPR rekonstrukci (a) v rovině
hrany pyramidy (b).

V celém souboru (200 temporálních kostí) se vysoký bulbus vyskytoval v 16.5 %,
z toho extrémně vysoký JB tvořil 1.5%. Normální poloha byla v 68%, zatímco plochý
typ v 15.5% (Tab. 4.3.4.2.). Průměrná vzdálenost mezi JB a IAC byla 7.5±2.3mm (116mm). Vysoký JB se vyskytoval mírně častěji vpravo (56% všech vysokých JB). Na
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pravé straně byl bulbus uložen v celkovém průměru výše než vlevo (IAC-JB vpravo
7.1mm, vlevo 7.9mm) Tato diference byla výraznější opět u ženského pohlaví (IACJB vpravo 6.91mm, vlevo 8.43mm). Při stranovém porovnání výšky bulbu v rámci
jednotlivých temporálních kostí byla opět zřejmá převaha pravé strany (53,3%).
Bulbus byl ve stejné výšce (nebyla stranová dominance) u 23.7% bazí a pouze ve 22%
dominovala levá strana. Kontralaterálně v případě HJB byl nalezen plochý bulbus ve
12.5 %, tedy o 3% méně než v celé skupině všech TB. Oboustranně byl vysoký bulbus
nalezen jen v jednom izolovaném případě (0.5%)

(Obr. 4.3.4.10.).

Dehiscentní

Obr. 4.3.4.10. Příklad bilaterálního výskytu vysokého jugulárního bulbu.

typ

HJB

byl

nalezen

v 0.5%

a pravé diverticulum v 1% všech TB. Ve

skupině HJB převažovaly baze ženského pohlaví (61% celkového počtu vysokých JB).
Ačkoli u bazí ženského pohlaví byl mastoid prokazatelně nižší (v průměru o 3.7mm)
nebyla nalezena závislost mezi výškou bulbu a mastoideálním výběžkem ani
v podskupině ženských TB. Obdobně ve skupině sklerotických mastoideálních
výběžku nebyl zazanamenán větší výskyt HJB oproti TB s vysokou pneumatizací (16
versus 17%).

V celém souboru i v rámci komplexní analýzy morfometrických

topografických vtahů temporální kosti (23) jsme nenalezli žádný statisticky vázaný
znak spojený s vysokou nebo extrémně vysokou polohou bulbu.

kategorie JB

kadavery

HRCT

celkem

(n=100)

(n=100)

(n=200)

plochý typ

18%

13%

15.5%

normální poloha

64%

72%

68%

HJB

15%

15%

15%

extrémní HJB

3%

0%

1.5%

16.5%

Tab. 4.3.4.2.Výskyt jednotlivých kategorií polohy jugulárního bulbu v kadaverózní skupině,
CT skupině a celkové výsledky.
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Dílčí diskuze
Literární údaje udávají velmi velký rozptyl výskytu vysoké polohy jugulárního bulbu
(3.5-65%) (22,30,44,50,55,64,71), což je způsobeno mimo jiné i neexistujícím
konsensem v definici vysokého bulbu. Nejčastěji jsou analýzy polohy vztaženy
k meatus acusticus internus (2,48,57). Mezi další používané topografické korelační
body patří annulus tympanicus inferior, fenestra cochlae, bazální závit hlemýždě nebo
laterální semicirkulární kanálek (18,43,44,68,71). Vlastní vysokou polohou definuje
Graham (18) případy, kdy bulbus převyšuje svou polohou spodní okraj annulus
tympanicus. Naproti tomu Wadin s Wilbrandem (71) jako vysoký JB označují bulbus
ležící nad spodní hranicí fenestra rotunda. V práci Aslana (2) se objevuje složitější
definice, vycházející z výšky JB (vertikální vzdálenost mezi apexem a soutokem JB se
sigmoideálním sinem) a vzdálenosti vnitřního zvukovodu a soutoku JB s esovitým
splavem. V případě, že výška JB přesahuje dvě třetiny této vzdálenosti , je poloha
označena za vysokou. Shao a kol. (57) jako hranici používají nejnižší část IAC. Rauch
(48) potom posunuje hranici ještě o 2mm níže. Roche et al. používají ve své
retrospektivní klinické práci Guerkinkovo kriterium, který za HJB označuje polohu
s menší vzdáleností než 6.5mm mezi JB a spodním okrajem IAC (19,50). Námi
používaná jednoduchá definice vychází ze vztahu k vnitřnímu zvukovodu, kdy vysoký
JB leží na nebo nad jeho spodní hranicí. Polohou extremně vysokou označujeme JB
převyšující jeho horní hranici. Využití IAC ke korelaci polohy vychází z klinické
praxe, kdy: 1, vztah mezi JB a IAC lze velmi dobře a snadno posoudit na
transverzálních

řezech

HRCT

(High

Resolution

Computed

Tomography)

orientovaných standardně paralelně s orbitomeatální linií a 2, vzdálenost mezi JB a
IAC přímo determinuje pracovní prostor při laterálních transtemporálních přístupech
mezi bulbem a vnitřním zvukovodem (Obr. 4.3.4.11.). Místo k odvrtání kosti inferiorně
od IAC a mediálně od JB lze pak v případě vysokého JB dosáhnout jen kompresí
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VII
C

JB

IAC

Obr. 4.3.4.11. Translabyrintální přístup: poloha bulbus v. jugularis (JB) a meatus acusticus internus
(IAC) determinuje šipkou označený vlastní operační pracovní prostor (C - cochlea, VII - n. facialis).

bulbu po jeho předchozí skeletizaci. Vzhledem k odlišným definicím lze naše výsledky
(16.5% vysokého JB) porovnávat pouze se studiemi používající obdobnou definici
(48,52,53,57). I přesto se však výsledky pohybují ve velmi širokém spektru od 4 %
(52) do 63% (48). Pro tento rozptyl jsme nenašli vysvětlení. Průměrná vzdálenost
mezi JB a IAC v našem

souboru odpovídá hodnotám dosaženým Salehem

(7.5±3.7mm) (52). V ostatních studiích je popisovaná vzdálenost menší (4.1-6.3mm)
(32,51). Varianta označovaná jako plochý bulbus byla v našem případě nalezena
v 15.5%, což je v souhlasu s literárními údaji (16-20%) (2,52,54).

Vyšší výskyt

plochého JB kontralaterálně od HJB jako projev jakési kompenzace nebyl prokázán.
Převaha pravé strany, jak v podmnožině vysokých JB (56%), tak v celkovém
porovnání vzdálenosti JB-IAC na obou stranách (vyšší JB vlevo pouze u 22%), je
zřejmá a odpovídá literatuře (2,18,28,29,50). Dominance této strany souvisí s funkční
dominancí pravostranného sinus sigmoideus. Stranová diference se objevuje již
v embryonálních stádiích v souvislosti s intimnějším vztahem k horní duté žíle

a

zvýrazňuje se v dospělosti se zanikajícím fenoménem „crossflow“ cestou torcular
Herophili (3). Anatomické studie jsou podpořeny měřením saturace žilní krve jugulární
oximetrií využívané při terapii nitrolební hypertenze především v neurotraumatologii
(1,8,9,72). Ještě starší metodikou prokazující častejší dominanci pravé strany je vyšší
elevace intrakraniálního tlaku po manuální kompresi ipsilaterální vnitřní jugulární žíly
na krku. V případě plochého bulbu byla stranová diference výskytu nevýznamná (52 %
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vlevo, 48% vpravo). Vzdálenost IAC-JB v porovnání mezi oběma pohlavími
nevykazuje ve shodě s většinou ostatních studií signifikantní rozdíl (muži 7.6mm, ženy
7.4mm). Naproti tomuto výsledku je v naší podskupině HJB zřejmá dominance
ženského pohlaví (61%) oproti pohlaví mužskému (39%, p=0.043), zatímco
v literatuře incidence výskytu HJB pohlavím není ovlivněna (13,22,27). Pouze v práci
Matthies et al. využívající předoperační HRCT s kostním oknem byl rozdíl mezi
pohlavími 5% s častějším výskytem elevace JB ve vztahu ke spodině IAC u žen (37).
Vlastní jugulární bulbus dle anatomické studie Okudera et al. (42) neexistuje u fetu a
novorozence a vytváří se během druhého a třetího roku života po rozvoji udržování
nejprve sedící a posléze stojící pozice těla a snad může souviset se změnami venózního
tlaku vznikajícími změnou polohy těla. Vliv věku na výšku JB podporují studie
popisující signifikantně vyšší výskyt HJB u starších pacientů (27,48), zatímco v dětské
populaci jsou popisovány pouze ojedinělé kazuistiky (66). Závislost výšky bulbu na
rase nebyla prokázána (36). Zatímco vysoká poloha bulbu není vzácnou varietou,
incidence výskytu jeho dehiscence, stejně tak jako incidence pravého divertiklu
dosahuje pouze 0.5 - 1% (23,30). Výjimečně je popisován latentní dehiscentní HJB
manifestující se až provokačními manévry jako je Vasalvův manévr nebo komprese
krku ispilaterálně nebo bilaterálně (67).
V naší studii nebyl nalezen žádný statisticky vázaný znak spojený s častějším
výskytem vysoké polohy JB. V literatuře je nejčastěji vztahována vyšší poloha bulbu
k nižšímu stupni pneumatizace nebo malému mastoideálnímu výběžku (18,28,71).
Diference ve velikosti mastoideálního výběžku je jedním z charakteristických
intersexuálních rozpoznávacích znaků lebky (5). Tento poznatek je však jinými autory
popírán (33,43,68). Ani v naší studii jsme tento vztah neprokázali (p=0.91). Literárně
dokumentovaný častější výskyt vyššího JB u vzácných onemocnění s patologickou
přestavbou kosti (Pagetova choroba, achondroplazie, Crouzonův a Noonanův
syndrom) je podmíněn změnami anatomických poměrů (28).
Klinický význam vysoké polohy bulbus venae jugularis je dán rizikem peroperačního
poškození při laterálních a posterolaterálních transtemporálních přístupech chirurgie
baze lební , otochirurgických výkonech i prosté paracentéze (39). Poranění bulbu je
spojeno se silným žilním krvácením, které je nutno urgentně řešit rychlou kompresí
bulbu nejlépe oxycelulózou (Surgicel), svalem, fascií nebo kostním voskem.
Nebezpečnějším problémem může být vzduchová embolie s rychlou oběhovou
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odezvou při poranění bulbu nebo jeho divertiklu. Problém vzduchové embolie je vázán
především na operační polohy vsedě a polosedě. Peroperační

monitorace

prekordiálním Dopplerem nebo ještě lépe pomocí transezofageální echokardiografie
umožňuje včasný zásah operatérem ještě před rozvojem klinicky symptomatické
oběhové poruchy. Polohy vleže výrazně snížují riziko nasátí vzduchu do poraněného
bulbu zvýšením žilního tlaku (viz kapitola 3.4. Operační poloha). Velmi nebezpečná
může být i vzácnější následná trombóza bulbu přecházející na esovitý splav a to
především v případě postižení dominantního splavu při zaniklém „crossflow“ cestou
confluens sinuum resultující v edém mozku s nitrolební hypertenzí případně ve
venózní infarkt drénované oblasti (56). Vyšší riziko poranění podporuje kromě
anomální polohy i histologická stavba stěny bulbu. Zatímco sigmoideální splav je kryt
dvěma vrstvami dury a vnitřní jugulární žíla má odolnou adventicii, vlastní JB má
naopak velmi tenkou stěnu (17,18,27). Kawano dokonce prokázal statisticky
signifikantní redukci šířky stěny v závislosti na rostoucí výšce JB (27).
Všem problémům souvisejícím s vysokou polohou lze předcházet předoperační
verifikací vysoké polohy bulbu a případně volbou individuálního přístupu k dané
anatomické situaci. Pro případy vysokého bulbu je užívána metoda postupné
skeletizace a komprese, kterou se získá potřebný prostor. Metodika je rozpracována jak
pro laterální transpetrózní přístupy (především pro translabyrintální přístup) tak pro
posterolaterální klasické retromastoideální přístupy do oblasti vnitřního zvukovodu
(2,32,46,50,57).

Nejčastějším materiálem využívaným v kompresi bulbu je kostní

vosk. Díky této technice není ve většině případů vysoká poloha bulbu limitací pro
laterální nebo posterolaterální přístup. Umožňuje v obou případech dosáhnout
požadované chirurgické radikality v oblasti celého vnitřního meatu i fundu za
předpokladu získání dostatečného přehledu v operačním mikroskopu. Výjimkou
z těchto přístupů je infralabytintální přístup k apexu pyramidy, kdy HJB i po případné
kompresi je významnou limitací vlastního operačního koridoru (26). Situaci může
navíc komplikovat při laterálním translabyrintálním přístupu také anteriorně uložený
sigmoideální sinus, který dále zužuje operační koridor i přes využití skeletizace a
komprese splavu posteriorním směrem. S dosaženou přehledností operačního pole
souvisí také výsledná pooperační funkce lícního nervu. Jen výjimečně je manipulace
s JB považována pro riziko krvácení a poranění postranního smíšeného systému za
přiliš riskantní a je doporučován standardně alternativní chirurgický přístup (14).
Limitací pro volbu přístupu tak mohou zůstat pouze některé extrémní vysoké polohy
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nebo divertikly. V těchto případech je pak metodou volby některý z variant middle
fossa přístupu, kdy k otevření vnitřního meatu dochází ze superiorní strany s menším
rizikem poškození exponovaného bulbu (58) nebo transotický přístup rozšiřující
koridor translabyrintální přístup anteriorně za cenu okluze zevního meatu a rizika
možného poškození funkce lícního nervu při jeho skeletizaci a eventuální mobilizaci
(12). Diskutovaným problémem je existence anomálních kanálů nebo spojek
superiorně nebo posteriorně od vnitřního meatu. Popisována je možnost komunikace
mezi JB a horním petrozním splavem (59). Tyto velmi vzácné anomálie mohou jak
posteriorní nebo laterální přístup zcela znemožnit. V našem souboru jsme tyto
anomálie nezachytili. Otázkou i přes dokonale zvládnutou techniku skeletizace a
snižování JB spolu s dokonalou ultrazvukovou monitorací případných vzduchových
embolizací umožňující okamžitou změnu operační strategie zůstává opuštění polohy
vsedě nebo polosedě v případě abnormální vysoké polohy. Shao prokazuje vynikající
výsledky (nulová morbidita a mortalita v souvislosti s HJB) v Samiiho skupině
operovaných pacientů s vestibulárním schwannomem klasickým retrosigmoideálním
transmeatálním přístupem v poloze v polosedě (57). Ve skupině pacientů s JB
přesahujícím dolní okraj IAC (9%) došlo ke vzduchové embolii v 16% oproti
pacientům s normálně situovaným bulbem, kdy dosahovala jen 5%, u žádného pacienta
však embolie neovlivnila konečný výsledek.
Zcela jinou technikou zabraňující vzniku krvácení z bulbu je jeho endovaskulární
embolizace pomocí odpoutatelných spirál (31). Nutno však zvažovat následky
trombózy sigmoideálního splavu. Otázkou zůstává, zda stačí k indikaci uzávěru pouhé
posouzení předoperační venozní fáze angiografie (10,24). Zcela jistě užitečné je však
použití předoperační embolizace u pacientů s hypervaskularizovanými tumory jako je
glomus tumor.
Pouze vzácně je dokumentován symptomatický vysoký jugulární bulbus projevující
se poruchou sluchu, tinitem nebo vertigem (16-18,20,22,25,28,35,40,44,49,61,63).
Pulsující tinitus závislý na poloze hlavy, břišním lisu a stresu s odpovědí na manuální
kompresi jugulární žíly by měl být podezřelý. V našem souboru bylo v radiologické
podskupině u 11 z 15 zachycených HJB retrospektivně vyhledané audiometrické
vyšetření negativní, ostatní 4 pacienti nebyli audiometricky vyšetřeni . Byl popsán i
případ slyšitelného šelestu v souvislosti s HJB regredující po podvazu jugulární žíly
(4). Jinou raritou je v klidu klinicky latentní HJB projevující se však nystagmem po
Valsalvově manévru a abscencí evokovaných vestibulárních svalových potenciálů na
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ipsilaterální straně (22). Přesto, že byl dokumentován konflikt vysokého bulbu a
lícního nervu , dokonce i jeho dehiscence (71), nebyla alterace jeho funkce popsána.
Spontánní ruptura bulbu ani vyšší riziko traumatu při frakturách pyramidy nebylo
zatím doloženo a to i přesto, že snad může docházet k postupnému zvětšování objemu
bulbu během delšího časového období (18,70).
V případě nekrytého dehiscentního vysokého JB s mediální propagací do
mezotympana,

lze

otoskopicky

pozorovat

promodrávající

rezistenci

v posteroinferiorním kvadrantu, která opět může dobře reagovat na polohu, respirační
cyklus, Valsalvův manévr či kompresi jugulární žíly. Diferenciálně diagnosticky
připadá v úvahu hemotympanon, cholesteatom, glomus tumor, aberantní arteria carotis
interna, aneuryzma intrapetrozního úseku vnitřní karotidy či persistující stapediální
arterie (17,38,41,47,60). Při klasickém otoskopickém vyšetření připadají v úvahu
v diferenciální diagnostice za dolním segmentem intaktní tympanální membrány
především HJB a glomus jugulare tumor propagující se do středouší z inferiorního
směru nebo glomus tympanicum a aberantní karotická artérie primárně uložené v této
etáži. Obraz může znepřehlednit serozní otitis media

doprovázející expanze ve

středním uchu alterující fyziologii ucha především obstrukcí přirozené drenáže
Eustachovou trubicí. Indikovaná myringotomie se tak může stát nebezpečnou.
Nejčastější vaskulární patologií, anomálií nebo varietou temporální kosti je HJB,
ostatní entity jsou vzácné. V celém metricky analyzovaném souboru jsem nenalezli
případ aberantní vnitřní karotické tepny. Ačkoli byly všechny temporální kosti
v radiologickém i kadaverozním souboru se suspekcí na tumorozní lézi vyloučeny,
nebylo ani v jednom z těchto případů podezření na tympanální ani jugulární glomus
tumor.
Klasické RTG projekce (Schüller, Stenvers) ani klasické tomografické řezy nejsou
v diagnostice vysokého JB přínosné. Metodou volby je dnes HRCT (High Resolution
Computed Tomography) s hustými řezy ve vzdálenosti 0.75-2mm, které by mělo být
provedeno před každou invazí v inkriminované oblasti temporální kosti. V případě
podezření na varietu případně anomálii je třeba doplnit samostatné koronární řezy nebo
jejich kvalitní počítačovou rekonstrukci. Multiplanární rekonstrukce vytvořené
z uložených zdrojových dat potom umožňují vyšetření v jakékoliv zvolené rovině a
detailní posouzení topografického vztahu všech struktur. Nitrožilní bolus kontrastní
látky lze využít k další diferenciální diagnostice. Magnetickou rezonanci a
magnetickou rezonanční angiografii lze v současné době využít především
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v diferenciální diagnostice (63). Pro vlastní zobrazení JB a splavů lze využít speciální
angiografické typy MR zobrazení citlivé k pomalým tokům 2D TOF MRA (Time of
Flight) a 2D PC MRA (Phase Contrast) (65). Předností těchto technik je především
naprostá neinvazivita, neboť nepoužívají žádnou kontrastní látku ani rentgenové
záření. MR však není přínosná pro posouzení vlastního vztahu JB a IAC a k posouzení
eventuálních kostěných sept nebo naopak dehiscencí (Obr. 4.3.4.12.).

Obr..4.3.4.12. MR T1Gd transverzální (A,B) a sagitální řez (C,D) zachycující jugulární bulbus s
apexem v oblasti dna vnitřního meatu vyplněného vestibulárním schwannomem.

Turbulentní nebo pomalý tok ve vysokém bulbu může vést také ke ztrátě flow void
fenoménu a konstrastního enhancementu při klasických základních MR zobrazeních,
čímž může naopak imitovat skutečné onemocnění (6). Poloha a tvar bulbu můžou být
hodnoceny i z venózní fáze digitální subtrakční angiografie. Přímá jugulární venografie
popsaná Gejrotem a Lindbomem v roce 1960 (16) a používaná v minulosti i dalšími
autory (7,11,21), byla opuštěna. Spočívala v aplikaci velkého bolusu kontrastní látky
pod tlakem cestou katetru zavedeného přímo do jugulárního bulbu a naložením
turniketu na krk pod místem aplikace kontrastu. Další dávno opuštěnou metodikou
klinické diagnostiky vysokého JB a ostatních cévních patologií středního ucha je
explorativní tympanotomie (35).
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Dílčí závěr:
Poloha jugulárního bulbu je velmi variabilní. Klinicky nejvýznamnější je jeho
vysoká poloha, která zvyšuje riziko peroperačních a pooperačních komplikací
(krvácení, vzduchová embolie, trombóza s venozní infarzací) během laterálních a
posterolaterálních transtemporálních přístupů k patologiím v oblasti vnitřního meatu,
mostomozečkového koutu a celé petroklivální oblasti. Základním předpokladem
prevence těchto komplikací je vedle zvládnuté techniky skeletizace a komprese bulbu
především dokonalá znalost individuálních topografických poměrů.

Vzhledem

k nezanedbatelnému procentu výskytu vysoké polohy a chybějícím vázaným znakům
spojených s touto varietou je základním předpokladem operativy v této oblasti
provedení předoperačního HRCT s transverzálními řezy vypovídajícími o vzájemném
vztahu vnitřního zvukovodu, středouší a jugulárního bulbu. S přihlédnutím k CT
screeningu i vlastním operačním postupům v otoneurochirurgii laterálních přístupů
preferujeme jako nejjednodušší logickou korelaci polohy bulbu jeho vztah k vnitřnímu
zvukovodu.

1. Andrews PJD, Dearden NM, Miller JD: Jugular bulb cannulation: Description of a
cannulation technique and validation of a new continuous monitor. Brit J Anaest
1991;67:553-8
2. Aslan A, Falcioni M, Russo A, De Donato G, Balyan FR, Taibah A, Sanna M:
Anatomical considerations of high jugular bulb in lateral skull base surgery. J
Laryngol Otol 1997;111:333-6
3. Ayeni SA, Ohata K, Tanaka K, Hakuba A: The microsurgical anatomy of the
jugular foramen. J Neurosurg 1995;83:903-9
4. Beyer RA, McCarty GE: High jugular bulb and high carotid canal first observed as
intracranial bruit. Arch Neurol 1983;40:387- 8
5. Borovansky L, Zlabek K, Hromada J, Zrzavy J, Kos J: Systematic human anatomy
[in Czech]. Prague, SZN, 1955, 93-98
6. Caldemeyer KS, Mathews VP, Azzarelli B, Smith RR: The jugular foramen: A
review of anatomy, masses, and imaging characteristics. Radio Graphics

123

1997;17:1123-39
7. Cornell SH: Jugular venography. Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med
1969;106:303-7
8. Dearden NM, Midgley S: Technical considerations in continuous jugular venous
oxygen saturation measurement. Acta Neurochir 1993;59:91-7
9. Edwards FA: Anatomic variations of the cranial venous sinuses. Arch Neurol
Psychiat 1931;26:801-14
10. Ernemann U, Lowenheim H, Freudenstein D, Koerbel A, Heinenger A, Tatagiba
M: Hemodynamic evaluation during baloon test occlusion of the sigmoid sinus:
clinical and technical considerations. Am J Neuroradiol 2005;26:179-82
11. Farrell FW, Hantz O: Protruding jugular bulb presenting as a middle ear mass:
case report and brief review. Am J Roentgenol 1977;128:685-7
12. Fisch U, Mattox D: Microsurgery of the skull base. New York, Georg Thieme
Verlag, 1988,102-103
13. Foroutan M: Les anomalies veineuses de l’os temporal et leurs conséquences sur
l’abord par voie translabyrinthique elargie [in French]. Thesis of Medicine
1995;1:21-30
14. Friedman RA, Brackmann DE, Van Loweren HR, Hitselberger WE: Management
of the contracted mastoid in the translabyrintine removal of acoustic neuroma.
Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997;123:342-4
15. Gejrot T: Retrograde jugulography in the diagnosis of abnormalities of the
superior bulb of the internal jugular vein. Acta Otolaryngol 1964;57:177-80
16. Gejrot T, Lindbom A: Venography of the internal jugular vein and the transverse
sinuses (Retrograde jugulography). Acta Otolaryngol 1960;158:180-5
17. Glasscock ME, Dickens JRE, Jackson CG, Wiet RJ: Vascular anomalies of the
middle ear. Laryngoscope 1980;90:77-88
18. Graham MD: The jugular bulb: its anatomic and clinical considerations in
contemporary otology. Laryngoscope 1977;87:105-25
19. Guerkink NA: Surgical anatomy of the temporal bone posterior to the internal
auditory canal: An operative approach. Laryngoscope 1977;87:975-86
20. Hannell G, Fagan PA: The clinical singnificance of jugular bulb anomalies.
Journal of the Otolaryngological Society of Australia 1987;6:46-9
21. Hitselberger WE, Witten RM: Jugular venography. Arch Otolaryngol
1969;89:167-9
124

22. Hourani R, Carey J, Yousem DM: Dehiscence of the jugular bulb and vestibular
aqueduct. Findings on 200 consecutive temporal bone computed tomography
scans. J Comput Assist Tomogr 2005;29:657-62
23. Huang BR, Wang CH, Young YH: Dehiscent jugular bulb: A pitfall in middle ear
surgery. Otol Neurotol 2006;27:923-7
24. Hwang SK, Gwak HS, Paek S, Kim DGK, Jung HW: Guidelines for the ligation
of the sigmoid or transverse sinus during large petroclival meningioma surgery.
Skull Base 2004;1:21-8
25. Chandler JR: Diagnosis and cure of venous hum tinnitis. Laryngoscope
1983;106:303-7
26. Jacob CE, Rupa V: Infralabyrinthine approach to the petrous apex. Clin Anat
2005;18:423-7
27. Kawano H, Tono T, Schachern PA, Paparella MM, Komune S: Petrous high
jugular bulb: A histological study. Am J Otolaryngol 2000;21:168-71
28. Kennedy DW, El-Sirsy HH, Nager GT: The jugular bulb in otological surgery:
Anatomic, clinical, and surgical consideration. Otolaryngol Head Neck Surg
1986;94:6-15
29. Keskil S, Gözil R, Calgüner E: Common surgical pitfalls in the skull. Surg Neurol
2003;59:228-31
30. Koesling S, Kunkel P, Schul T: Vascular anomalies, sutures and small canals of
the temporal bone on axial CT. Eur J Radiol 2005;54:335-43
31. Kondoh K, Kitahara T, Mishiro Y, Okumura S, Kubo T: Management of
hemorhagic high jugular bulb with adhesive otitis media in an only hearing ear:
Transcatheter endovascular embolization using detachable coils. Ann Otol Rhinol
Laryngol 2004;113:975-9
32. Koval J, Molcan M, Bowdler AD, Sterkers JM: Retrosigmoid transmeatal
approach: An anatomic study of an approach used for preservation of hearing in
acoustic neuroma surgery and vestibular neurotomy. Skull Base 1993;3:16-21
33. Kumar A, Cramer HB, Mafee MF: Factors influencing jugular bulb anatomy:
Pneumatization or basicranial configuration?: Neurosurgical Surgery of the Ear
and the Skull Base. Amsterdam, Kugler & Ghedini, 1989,511-520
34. Lang J: Clinical anatomy of the posterior cranial fossa and its foramina. New
York, Georg Thieme Verlag, 1991,2-8
125

35. Lloyd TV, Van Aman M, Johnson JC: Aberrant jugular bulb presenting as a
middle ear mass. Radiology 1979;131:139-41
36. Low WK, Fenton JE, Fagan PA, Gibson WPR: The infuence of race on the
position of the jugular bulb. J Laryngol Otol 1995;109:610-3
37. Matthies C, Samii M, Krebs S: Management of vestibular schwannomas (Acoustic
neuromas): radiological features in 202 cases - their value for diagnosis and their
predisctive importance. Neurosurg 1997;40:469-82
38. Moffat DA, O’Connor AF: Bilateral internal carotid aneurysms in the petrous
temporal bones. Arch Otolaryngol 1980;106:172-5
39. Moore PJ: The high jugular bulb in ear surgery: three case reports and a review of
the literature. J Laryngol Otol 1994;108:772-5
40. Morretti JA: Highly placed jugular bulb and conductive deafness. Arch
Otolaryngol 1976;102: 430-1
41. Moskowitz D, Lee KJ, Goodrich I: Intrapetrous internal carotid aneurysm
presenting as a middle ear tumor. Otolaryngol Head Neck Surg 1983;91:326-30
42. Okudera T, Huang YP, Ohta T, Yokota A, Nakamura Y, Maehara F, Utsunomiya
H, Uemura K, Fukasawa H: Development of posterior fossa dural sinuses,
emissary veins, and jugular bulb: morphological and radiological study. Am J
Neuroradiol 1994;15:1871-83
43. Orr JB, Todd NW: Jugular bulb position and shape are unrelated to temporal bone
pneumatization. Laryngoscope 1988;98:136-8
44. Overton SB, Ritter FN: A high placed jugular bulb in the middle ear: A clinical
and temporal bone study. Laryngoscope 1986;83:1986-91
45. Page JR: A case of probable injury to the jugular bulb following myringotomy in
an infant 10 months old. Ann Otol Rhinol Laryngol 1914;23:161
46. Pellet W, Cannoni M, Pech A: Otoneurosurgery, Berlin Heidelberg New York
Tokyo, Springer, 1990,90-103
47. Phelps PD, Lloyd GAS: Vascular masses in the middle ear. Clin Radiol
1986;37:359-64
48. Rauch SD, Wen-Zhuang X, Nadol JB: High jugular bulb: implications for
posterior fossa neurotological and cranial base surgery. Ann Otol Rhinol Laryngol
1993;102:100-7
49. Robin PE: A case of upwardly situated jugular bulb in the left middle ear. J

126

Laryngol Otol 1972;86:1241-5
50. Roche PH, Moriyama T, Thomassin JM, Pellet W: High jugular bulb in the
translabyrinthine approach to the cerebellopontine angle: anatomical
considerations and surgical management. Acta Neurochir 2006;148:415-20
51. Roland PS, Meyerhoff WL, Wright CG, Mickey B: Anatomic considerations in
the posterior approach to the internal auditory canal. Ann Otol Rhinol Laryngol
1988;97:621-5
52. Saleh EA, Aristegui M, Taibah AK, Mazzoni A, Sanna M: Management of the
jugular bulb in the translabyrinthine approach. Otolaryngol Head Neck Surg
1994;110:397-9
53. Saleh EA, Naguib M, Aristegui M, Cokkeser Y, Sanna M: Lower skull base:
anatomic study with surgical implications. Ann Otol Rhinol Laryngol
1995;104:57-61
54. Sanna M: Atlas of acoustic neurinoma microsurgery, Stuttgart, Thieme, 85-88
55. Savic D, Djeric D: Surgical anatomy of the hypotympanum. J Laryngology Otol
1987;101:419-25
56. Shah VA, Yang GS, Randhawa S, Hansen MR, Lee AG: Cerebral venous sinus
thrombosis following jugular bulb decompression. Semin Ophtalmol
2006;21:41-44
57. Shao KN, Tatagiba M, Samii M: Surgical management of high jugular bulb in
acoustic neurinoma via retrosigmoid approach. Neurosurg 1993;32:32-7
58. Shiobara R, Ohira T, Kanzaki J, Toya S: A modified extended middle cranial
fossa approach for acoustic nerve tumors: Results of 125 operations. J Neurosurg
1988;68:358-65
59. Shotton JC, Ludman H, Cox TCS: Temporal bone venous anomaly of surgical
significance. J Laryngol Otol 1989;103:101-6
60. Schwartz JD, Bazarnic ML, Naidich TP, Lowry LD, Doan HT: Aberrant internal
carotid artery lying within the middle ear. Neuroradiology 1985;27:322-6
61. Smith B, Myer CM, Towbin RB: Dehiscent jugular bulb. Ann Otol Rhinol
Laryngol 1987;96:232-3
62. Smyth GD: A case of protruding jugular bulb. Laryngocope 1965;75:669-72
63. Stenglein C, Cidlinsky K: Magnetic resonance angiography: Diagnosis of pulsatile
tinnitus. HNO 1993;41:274-7
64. Subotic R: The high position of the jugular bulb. Acta Otolaryngol 1979;87:340-4
127

65. Swartz JD, Harnsberger HR: Imaging of the temporal bone. New York, Thieme,
1998, 181-200
66. Topolska MM, Hassmann-Poznanska E : The high position of the jugular bulb in
children [in Polish]. Otolaryngol Pol 2006;60:41-4
67. Tsunoda A, Yanagisawa Y, Yamashita K, Komatsuzaki A: Latent high jugular
bulb: Case report and significance of neck compression test. ORL 1995;57:44-7
68. Turgut S, Tos M: Correlation between temporal bone pneumatization, location of
lateral sinus and lengh of mastoid process. J Laryngol Otol 1992;106:485-9
69. Vachata P, Sames M: Topographic relationships of the internal meatus [in Czech].
Otorinolaryng a Foniatr /Prague/ 2002;51:231-5
70. Wadin K, Thomander L, Wilbrand H: Efect of a high jugular fossa and jugular
bulb diverticulum on the inner ear. Acta Radiologica Diagn (Stockh)
1986;27:629-36
71. Wadin K, Wilbrand H: The topographic relations of the high jugular fossa to the
inner ear. Acta Radiologica Diagn (Stockh) 1986;27:315-24
72. Zouaoui A, Hidden G: Cerebral venous sinuses: anatomical variants or trombosis?
Acta Anat 1988;133:318-24

4.3.5. Topografické vztahy pyramidy ve střední jámě lební
Analýza topografických vztahů přední plochy pyramidy temporální kosti ve střední
jámě lební byla zaměřena na vztahy jednotlivých orientačních bodů sloužících
k peroperační identifikaci polohy důležitých anatomických struktur. Struktury jako je
vnitřní meatus, labyrint, kochlea, lícní nerv nebo petrozní část vnitřní karotidy nejsou
bezprostředně identifikovatelné a tudíž během vlastního odvrtávání pyramidy
potencionálně ohrožené.

Během anterolaterálních

transtemporálních přístupů je

přístup k přední ploše pyramidy tvořen velmi úzkým extradurálním koridorem po
elevaci temporálního laloku. Pro topografickou orientaci je k dispozici pouze několik
základních orientačních bodů jako je foramen spinosum, foramen ovale, hiatus nervus
petrosus superficialis maior a eminentia arcuata (Obr. 4.3.5.1.). Prostřednictvím těchto
struktur následně plánujeme a provádíme vlastní operační přístup, proto je jejich
přesná identifikace a znalost vzájemných topografických vztahů nezbytnou podmínkou
anterolaterálních přístupů.
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Obr. 4.3.5.1. Schematický nákres vztahu orientačních bodů během anterolaterálních transtemporálních
přístupů (FO – foramen ovale, FS – foramen spinosum, GSPN – n. petrosus superf. maior, EA –
eminentia arcuata) a skrytých anatomických struktur (GG – ganglion geniculi, IAC- meatus acusticus
internus, ME – střední ucho, EAC – meatus acusticus externus, SPS – sinus petrosus superior) po
elevaci dury střední jámy.

Jedním z hlavních cílů těchto sluch šetřících přístupů je přesná identifikace polohy
vnitřního meatu skrytého za hranou pyramidy. Historicky první metodou identifikace
vnitřního meatu je technika W. House, kterou popsal při prvním popisu middle fossa
přístupu v roce 1961 (13). Technika je založena na identifikaci velkého petrozního
nervu a jeho následné skeletizaci, identifikaci ganglion geniculi, labyrintální části
lícního nervu a nakonec i fundu vnitřního meatu. Fisch pro identifikaci vnitřního meatu
použil úhel tvořený podélnou osou horního semicirkulárního kanálku uloženého pod
eminentia arcuata a podélnou osou vnitřního meatu (9). Velikost úhlu stanovil na 60
stupňů. Také pomocí úhlu, avšak sevřeného mezi osou velkého petrózního nervu a
osou horního semicirkulárního kanálku, definoval polohu meatu Garcia-Ibanez (10).
Meatus je při jeho technice lokalizován na přímce dělící tento úhel na dvě identické
poloviny. Zcela odlišnou technikou je otevření středouší cestou tegmen tympani a
identifikace kladívka. Meatus je uložen na prodloužené přímce spojující hlavu kladívka
a zevní meatus (4).
Kromě sledování orientačních bodů byla opět provedena komplexní metrická
analýza s ohledem na klinické aplikace. K posouzení polohy vrcholu eminentia arcuata
jsme definovali její nejkratší vzdálenost ke hraně pyramidy (EH), vzdálenost k hiatus
nervus petrosus superficialis maior (EP) a k soutoku horního petrozního splavu a sinus
sigmoideus (ES).

Dále jsme pro lokalizaci eminence měřili vzdálenost jejího

nejbližšího bodu na hraně pyramidy, k jejímu apexu (HA), k soutoku sinus sigmoideus
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a horního petrozního splavu (HS) a ke kolmici spuštěné z hrany pyramidy k meatus
acusticus internus (HI). Vzdálenost této kolmice k eminentia arcuata byla další
měřenou vzdáleností eminentia arcuata (EI) (Obr.4.3.5.2.,4.3.5.3.).

Obr. 4.3.5.2. Měřené vzdálenosti eminentia arcuata (EA), pohled ze střední jámy lební(IAC- meatus
acusticus internus).

Obr. 4.3.5.3. Měřené vzdálenosti eminentia arcuata(EA), pohled ze zadní jámy lební (EA – eminentia
arcuata, IAC – meatus acusticus internus).

Dalšími hodnocenými vztahy byla poloha foramen spinosum vzhledem k foramen
ovale (SO), ke hraně pyramidy (SH) a také vzhledem k eminentia arcuata (SE).
Faciální hiatus byl hodnocen nejen vzhledem k eminentia arcuata (EP), ale i k hraně
pyramidy (PH). Dále jsme hodnotily vzdálenost karotického kanálu k hraně apexu
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pyramidy (CH) a k foramen ovale (CO). Poslední měřenou hodnotou byla vzdálenost
hrany apexu pyramidy a foramen ovale (HO) (Obr.4.3.5.4.).

Obr.4.3.5.4. Ostatní hodnocené vzdálenosti ve střední jámě lební (EA – eminentia arcuata, FO –
foramen ovale).

Vzhledem k metodám identifikace polohy meatus acusticus internus jsme hodnotili
hodnotu úhlu tvořeného osami velkého petrozního nervu a vnitřního meatu a úhlu
tvořeného osami meatu a horního semicirkulárního kanálku (Obr. 4.3.5.5). Hodnocena
byla také úhlová odchylka osy eminentia arcuata od osy horního semicirkulárního
kanálku a vzdálenost mezi vrcholem semicirkulárního kanálku a vlastní eminentie.

a

b

Obr. 4.3.5.5. Měřené úhly tvořené osami meatus acusticus internus a nervus petrosus superficialis maior
(a) a osami meatus acusticus internus a canalis semicircularis superior (b).

131

Dílčí výsledky
Nejvariabilnější strukturou přední stěny pyramidy je eminentia arcuata. V našem
souboru nebyla přítomná v 8% a ve 34% byla špatně identifikovatelná. To znamená, že
v této oblasti se nalézala určitá elevace, ale nebylo možné přesně identifikovat ani
vrchol ani směr osy vlastní eminence. Úhel mezi horním semicirkulárním kanálkem a
eminentií byl v případě identifikovatelné eminence v průměru 16 stupňů (min -23˚,
max +66˚, SD 7.2). V případě, že bylo možné identifikovat eminentii, byl její vrchol
vzdálen od vrcholu horního semicirkulárního kanálku v průměru 4.5mm. Největší
vzdálenost obou struktur byla 9.6mm a nejmenší 2mm (Obr. 4.3.5.6.). Vrchol horního
semicirkulárního kanálku byl lokalizován anteromediálně v 94% od eminence
v průměrné hloubce 1.9mm (1.0-3.5mm) pod povrchem střední jámy lební (Obr.
4.3.5.7.). Variabilita polohy a velikosti eminence nebyla závislá na pohlaví ani straně.
Nejvariabilnější hodnotou byla vzdálenost mezi eminencí a hiatem velkého petrozního
nervu (EP). V 1% nebyl hiatus přítomen a v 9% byl nalezen společný sulcus pro oba
petrozní nervy bez kostěného septa běžně oddělující oba nervy ve střední jámě.
Dehiscenci v oblasti velkého petrózního nervu a ganglion geniculi, kdy ganglion
nebylo kryto kostí jsme nalezli ve 14%. Foramen spinosum standardně uložené
posterolaterálně od foramen ovale (v naší studii v průměrné vzdálenosti 2.9mm) a
obsahující střední meningeální tepnu chybělo u 2% kadaverů. Původně sledovanou
délku dehiscentního otevřeného karotického kanálu v oblasti apexu pyramidy jsme
nakonec vyloučili z analýzy pro velmi časté sekundární poškození tenké kortikální
šupiny kryjící karotický kanál.

Naměřené hodnoty topografických vztahů v celém

souboru i odděleně pro obě pohlaví uvádí tabulka 4.3.5.1. Hodnoty úhlů mezi osou
vnitřního meatu, osou velkého petrozního nervu a osou horního semicirkulárního
kanálku jsou uvedeny v tabulce 4.3.5.2. Rozdíl mezi předním a zadním úhlem
vnitřního meatu u jednotlivých pyramid byl v průměru 12.3 stupně ˚(1 -39˚) Osa
semicirkulárního kanálku k ose hrany pyramidy vykazovala jen mírnou variabilitu
s průměrnou hodnotou 93 stupňů (86˚-97˚, SD = 1,1).
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Obr. 4.3.5.6. Vzdálenost mezi vrcholem horního semicirkulárního kanálku a eminentia arcuata na MPR
rekonstrukci v rovině kolmé na horní semicirkulární kanálek.

Obr. 4.3.5.7. Průměrná úhlová odchylka eminetia arcuata a canalis semicircularis superior a typická
anteromediální poloha kanálku ve vtahu k eminenci (šipka)na MPR rekonstruované v rovině
tangenciální k eminetia arcuata.

133

průměr
n (100)

min.
n (100)

max.
n (100)

SD
1,4

průměr
ženy
n (50)
7,4

průměr
muži
n (50)
7,6

EH

7,5

3

13

EP

14,6

4

26

6,6

14,9

14,1

ES

22,3

12

31

1,6

22,0

22,6

EI

16,9

11

25

1,5

16,9

16,9

HS

20,3

2

24

1,3

20,0

20,6

HI

15,2

8

23

1,6

15,1

15,3

HA

35,7

27

42

1,3

33,8

36,7

PH

11,2

8

15

1,1

11,4

11,0

SE

26,9

15

32

2,2

26,1

27,7

SO

2,9

0

6

1,0

2,9

2,9

SH

18,2

12

23

1,3

18,1

18,3

CO

3,9

1

8

1,4

4,0

3,8

CH

9

5

14

1,2

8,9

9,1

HO

17,5

14

22

1,1

17,0

18,0

Tab. 4.3.5.1. Metrická analýza topografických vztahů střední jámy lební v milimetrech
(SD – směrodatná odchylka).

GSPN
/IAC
IAC
/SSC
GSPN
/SSC

průměr
n (100)

min.
n (100)

max.
n (100)

SD
1,8

průměr
ženy
n (50)
51,1

průměr
muži
n (50)
49,3

50,2

33

80

54,1

34

66

1,9

53,0

55,2

104,3

88

119

1,3

103,6

105,0

Tab. 4.3.5.2. Hodnoty úhlů mezi osami meatus acusticus internus (IAC), nervus petrosus superficialis
maior (GSPN) a canalis semicircularis superior (SSC) ve stupních (SD – směrodatná odchylka).
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Dílčí diskuze
Získané metrické hodnoty topografických vztahů pro oblasti přední plochy pyramidy
se významně neodlišují od hodnot získaných jinými autory při podobných studiích
(2,4,6,16,19). Všechny obdobně poukazují na určitou různě významnou individuální
variabilitu získaných hodnot. Narozdíl od analýzy posteriorní části pyramidy, jsme
v této fázi studie v souhlasu s ostatními autory

neprokázaly intersexuální ani

mezistranovou diferenci u všech námi sledovaných znaků. Pro přesnost je nutno také
doplnit, že ani jedna ze starších publikovaných kadaverozních studií (15,19,25,27) a
dokonce i CT studií (3) zaměřených na tuto problematiku nedosahuje velikostí souboru
ani poloviny námi analyzovaných 200 temporálních kostí.
Za jeden z nejvýznamnějších orientačních bodů ve střední jámě lební je považována
eminentia

arcuata,

která

bývá

etiologicky

spojována

s

polohou

horního

semicirkulárního kanálku k jehož identifikaci bývá využívána (9,10,15). Některými
autory bývá popisována pouze jako nejvyšší prominence plochy střední jámy bez
souvislosti s labyrintem

(4), nebo dokonce ji etiologicky spojují s intrakraniální

anatomií kortexu, jako výsledek

formace temporobazálně uloženého sulku

spánkového laloku (28,29). V naší studii eminence chyběla zcela, nebo nebyla přesně
identifikovatelná při přítomnosti pouze neurčité elevace baze střední jámy v této
oblasti ve 42%. Takto vysokou

incidenci potvrzuje Lang, který popisuje dokonce

nemožnost jasné identifikace v celé polovině případů (17). V dalších pracích je tato
skutečnost udávána mezi 5%-30% (15,16,19,27). Poloha dlouhé osy eminentia arcuata
v našem případě svírala s osou horního semicirkulárního kanálku úhel v průměru 16
stupňů s významným intervalem krajních poloh od -23˚ do +60˚. Poloha tedy spíše
odpovídá práci Kartushe (16), který eminenci nalézá spíše kolmo orientovanou na
hranu pyramidy. V naší studii byla průměrná hodnota úhlu mezi SSC a hranou
pyramidy 93˚ a při námi získané průměrné hodnotě úhlu mezi SSC a eminencí je
prostým odpočtem průměrný úhel mezi hranou a eminencí 77
˚. Naproti tomu Low ve
své práci popisuje dominantní postavení osy eminence paralelně s hranou pyramidy
(19). Jako možné vysvětlení udává rasové rozdíly. Low také lokalizuje SSC
rovnoměrně pod mediální, laterální i centrální část eminentia arcuata taktéž v rozporu
s našimi výsledky. V naší studii byl SSC uložen v 94% anteromediálně od eminence a
pouze ve zbylých 6% jsme polohu v axiální rovině označili za identickou.
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Anteromediální polohu podporují svými výsledky Kartush (16)

a Bulsara (3).

Posledně zmiňovaný autor udává na základě analýzy 11 bazí průměrnou vzdálenost
mezi vrcholem SSC a eminencí 5.7mm a v ojedinělém případě dokonce i delší něž
1cm. V naší studii tato vzdálenost byla průměrně 4.5mm s nejdelší hodnotou 9.6mm.
Velmi důležitá je i hloubka uložení SSC pod povrchem střední jámy, neboť riziko
poranění při skeletizaci SSC technikou tzv. „blue lining“ je spojeno s rizikem
ipsilaterální sluchové poruchy.

V našem případě se hloubka vrcholu SSC pod

povrchem střední jámy pohybovala od 1mm do 3.5mm.
Používání úhlů mezi horním semicirkulárním kanálkem, vnitřním meatem a velkým
petrozním nervem k bezpečné identifikaci polohy skrytého vnitřního zvukovodu (9,10)
bylo podrobeno analýze měřením jednotlivých úhlů a porovnáním průměrných i
individuálních diferencí. Fischem proponovaná hodnota 60̊ mezi „blue lining“ SSC a
vnitřním meatem (9) není potvrzena většinou autorů

(15,25,27). Pouze již výše

zmiňovaný Low (19) Fischovy výsledky potvrzuje, ačkoli v jeho studii ani v jednom
případě úhel nedosáhnul 60̊ s průměrnou hodnotou 49.5˚. Výsledky jeho studie tedy
odpovídají Parisierovým 49.3˚ (25) a Sennarogluovým 48.1̊ (27). V našem případě
tedy průměrný výsledek 54.1
˚ je Fischově definici

nejblíže. Důležitá pro praktické

použití této metody je významná individuální variabilita, v našem případě od 34̊ do
66˚. Právě tato variabilita, Parisierem (25) dokonce popisovaná od 25̊ do 72˚, tuto
lokalizační metodu právem diskredituje. Jedinou studii, která dokonce ani v jednom
případě nezastihla proponovaných 60˚ v intervalu rozpětí svých výsledků (27̊ - 44˚) je
práce Chopra (15). Naproti tomu úhel mezi velkým petrozním nervem a vnitřním
meatem byl analyzován pouze v jednom případě na velmi malém souboru 10
temporálních kostí s výsledkem průměrné hodnoty 49.7˚ s poměrně úzkým intervalem
krajních hodnot (42˚-60˚). V našem případě jsou výsledky s průměrnou hodnotou 50.2˚
a intervalem 33˚-80˚ pro tento úhel obdobné. Pokud bychom aplikovali naše průměrné
výsledky předního i zadního úhlu 50.2˚ a 54.1˚ aplikovaly na průměrné ho dnoty celého
úhlu mezi horním semicirkulárním kanálkem a velkým petrozním nervem (104.3
˚)
zdála by se metodika lokalizace skrytého vnitřního zvukovodu dle Garcia-Ibaneze
(10) jako relevantní a přesná. Avšak při námi provedené analýze rozdílů obou úhlů u
jednotlivých pyramid byla prokázána nejen vyšší průměrná diference s hodnotou 12.3
stupně, ale především významná individuální variabilita toho rozdílu dosahující až
39˚. Vlastní strop porus acusticus internus byl uložen v naší studii v průměru v hloubce
4.8mm od hrany pyramidy s intervalem od 2 do 7mm (viz kapitola 4.3.3. Topografické
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vztahy vnitřního meatu). Tyto získané hodnoty plně korespondují s ostatními autory
(8,15,20). Pro klinickou praxi je důležitá správná identifikace hrany pyramidy. Nutno
odlišit od možné pseudohrany tvořené laterálně uloženým sulkem sinus petrosus
superior. Zavádějící může být i významnější suprameatální pneumatizace. V těchto
případech je dle naší klinické zkušenosti snazší ztratit původní směr a současně stoupá
riziko pooperační likvorové píštěle.
Výraznější variabilita vzdálenosti mezi eminentii arcuatou a faciálním hiatem v naší
studii označená jako EP je způsobena různou délkou kanálu nervus petrosus
superficialis maior odstupujícího z ganglion geniculi. Ve 14% dehiscence postihovala
i oblast ganglion geniculi. Incidence dehiscence je udávána v rozmezí od 5 do 30%
případů (1,6,7,12,14,15,21,23,24,26). Klinický význam této variety spočívá v vyšším
riziku peroperačního poškození ganglia a z toho resultující faciální parézy např. během
separace dury nebo koagulace. Proto je třeba na tuto skutečnost během přístupu myslet
a poškození předcházet kromě šetrné disekce i časnou peroperační identifikací
elektromyografickou stimulací.
Od měření dehiscence horizontálního segmentu karotického kanálu jsme v našem
souboru opustili vzhledem k nespolehlivé možnosti rozlišení od sekundárního
poškození často velmi tenké kortikální kostěné šupiny. Vlastní různě rozsáhlá
dehiscence není vzácná s udávaným výskytem 20-40% (1,6,18,23,24).
Dalším důležitým orientačním bodem je foramen spinosum uložené posterolaterálně
od foramen ovale, v našem souboru v průměru 2.9 mm s intervalem 0-6mm. Výsledek
odpovídá práci Mortiniho, který uvádí vzdálenost 3.16 mm (21). Vzdálenost 0 mm
označuje

případ,

kdy

foramina

spinosum

a

ovale

byly

odděleny jenom

submilimetrickou přepážkou tvaru přesýpacích hodin (Obr. 4.3.6.1.). Tento stav je
nutno odlišit od kompletní absence foramen spinosum, kdy foramen ovale není
rozšířeno posterolaterálním směrem ve tvaru osmičky předpokládajícím pouze spojení
obou foramin.V těchto případech je vhodné nález porovnat s kontralaterální situací.
Jako skutečnou absenci jsme hodnotili nález ve 2 případech kadaverozní skupiny (Obr.
4.3.5.8.). V skupině HRCT jsme vždy foramen identifikovali separované od foramen
ovale. Ginsberg uvádí ve své práci prevalenci jednostranné nebo oboustranné absence
foramen spinosum dokonce v 3.2% (11).
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FO

FL

Obr.4.3.5.8. Příklad absence foramen spinosum. Černá šipka označuje místo, kde by mělo být
foramen spinosum lokalizováno (FO - foramen ovale, FL - foramen lacerum).

V závěru této diskuze je nutné se ještě vyjádřit ke zbylým v počátku kapitoly
zmíněným možnostem identifikace vnitřního meatu pod povrchem střední jámy.

O

problematice metod Fische (9) a Garcii-Ibaneze (10) využívající úhly jsme se již
zmiňovali. Metoda využívající k identifikaci hlavičku kladívka s sebou logicky přináší
vysoké riziko pooperační likvorové fistuly a také riziko převodní sluchové poruchy
jako výsledek eventuálního konfliktu mnohdy nesnadné duroplastiky nebo i
zakrvácením a znečištěním středouší detritem. Zbytečnému otevření tegmen tympani
se naopak snažíme předcházet. Poslední klasickou metodou identifikace je nejstarší
metoda popsaná Housem (13), která umožňuje díky sledování velkého petrozního
nervu do ganglia geniculi a následně labyrintární porce nervus facialis až do fundu
vnitřního meatu bezpečnou identifikaci. Jedině v případě absence velkého petrozního
nervu tato metoda selhává. V našem souboru jsme tuto varietu identifikovali v jednom
případě. Tato metoda však s sebou nese rizika poškození struktur v tzv. nebezpečné
oblasti kolem labyrintární porce lícního nervu a meatálního fundu, kdy vzdálenost
labyrintárního úseku lícního nervu k hlemýždi na jedné straně a ampuly honího
semicirkulárního kanálku k hornímu vestibulárnímu nervu na druhé straně jsou
submilimetrické (27). Klinicky nejbezpečnější metodou tedy je zřejmě identifikace
meatu nejprve v oblasti porus acusticus internus díky dostatečné bezpečné zóně
mediálně i laterálně od vlastního porus acusticus, který je v této oblasti až trojnásobně
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širší než fundus meatu. Technika mediálního drilování v oblasti poru byla prvně
popsána Naguibem v roce 1996 ještě jako součást konstrukce využívající přímku
vycházející pod úhlem 45̊ z hrany pyramidy do bodu na poloviční vzdálenosti mezi
velkým petrozním nervem a eminentia arcuata (22). Tato konstrukce naráží na výše
uvedené fakty týkající se jak petrozního nervu tak eminence. Myšlenka mediálního
identifikace acustického poru díky dostatečným bezpečným zónám byla potvrzena jako
správná anatomickými studiemi i praktickým použitím (5,27).

Navíc fakt, že

vestibulokochleární a lícní nerv nejsou v kontaktu s ventrálním okrajem poru, dále
rozšiřuje anteromediální bezpečnou zónu (21) (Obr. 4.3.5.9.).

Obr.4.3.5.9. Schématický nákres bezpečné zóny kolem vlastního porus acusticus internus (zeleně) a
relativně nebezpečné zóny v oblasti fundu a labyrintální části lícního nervu (červeně).

Dílčí závěr
Tato část studie opět prokázala poměrně vysokou variabilitu metrických
topografických vztahů a také možnost selhání identifikace klasických orientačních
bodů. Nebyly nalezené významné rozdíly mezi našimi výsledky a výsledky většiny
ostatních studií. V souhlasu s těmito studiemi ani my jsme neprokázali mezistranovou
ani mezipohlavní diferenci. Nejvariabilnější strukturou je eminentia arcuata. Naše
studie potvrdila špatnou korelaci s horním semicirkulárním kanálkem. Její skutečná
etiologická podstata formování zůstává nejasná. Byla prokázána nevhodnost jejího
užívání jako standardního orientačního bodu. Klinicky významná je relativně častá
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dehiscence ganglia geniculi. Ostatní variety kromě dehiscence karotického kanálu jsou
vzácné. Klinický význam těchto topografických analýz je dán skrytou polohou
důležitých struktur pod povrchem střední jámy. Všechny metody přesné identifikace
skrytého vnitřního zvukovodu cestou střední jámy lební mají své nedostatky.
Nejbezpečnější je identifikace meatu při širším mediálním snášení hrany pyramidy
v tzv. bezpečné zoně. K bezpečné a rychlé identifikaci polohy lze též využít
navigačních systémů.
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4.3.6. Variety a anomálie
Cílem této kapitoly je přehledné shrnutí jednotlivých variet a anomálii
pozorovaných během naši anatomické kadaverózní a radiologické studie. Již výše
zmíněné a hodnocené nálezy uvádíme pouze pro celkový přehled. Kromě vlastní
studie jsme monitorovali výskyt variet a anomálii také během všech kadaverózních
disekcí i klinické praxe.
Vysokou polohu apexu jugulárního bulbu lze právem označit, jak jsme již výše
prokázali, za nejčastější varietu v oblasti spánkové kosti. Mezi ostatní častější variety
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patří další odchylky způsobené variabilním venosním řečištěm. Velké rozmanitosti
podléhá tvar jednotlivých otisků žilních splavů, samozřejmě nejen v oblasti spánkové
kosti, kde nacházíme již zmíněnou dominancí pravé strany. Mastoideální emissarium
dříve považované za varietu je třeba při jeho vysoké incidenci považovat za normální
nález a varietou označovat spíše jeho absenci. Velmi variabilní tvar má kromě
vnitřního meatu i foramen jugulare, kde jsme ve 3 případech (1.5%) našli kostěnou
přepážku rozdělující foramen na dvě menší foramina. Mezistranovou asymetrii
foramen jugulare až ve 42% potvrzují i další studie (10,18,23). Celkem ve 30
případech (15%) bylo přítomno anteromediálně od foramen ovale a posteriorně od
foramen rotundum uložené foramen Vesali (Obr. 4.3.6.1.). V 14 případech bylo
foramen symetrickým bilaterálním nálezem a ve zbylých dvou případech bylo nálezem
jednostraným.

Toto

variabilní

foramen

je

podmíněno

žilní

spojkou,

jejíž

prostřednictvím komunikuje cavernosní sinus s pterygoideálním plexem (3,12).
Převažující bilaterální výskyt potvrzují i další autoři (4,12). Incidence v případě
alespoň jednostranného nálezu je významně vyšší a dosahuje až v 80% (4). V naší
studii byl alespoň jednostraný nález v 16%.

Naprosto jiným pohledem je názor

Krmpotiče-Nemaniče et al., kteří označují toto foramen jako foramen ovale accesorium
a dle jeho uložení a směru předpokládají, že jeho obsahem jsou separátní motorické
kořeny pro žvýkací svaly (mm. pterygoidei, mm tensor veli palatini a tensor tympani)
(11). Incidence v jejich studii je 39%, s bilaterálním nálezem pouze v jednom případě.
Označení foramen ovale accesorium použili poté i autoři sousedního záhřebského
pracoviště k pospisu své kazuistiky (5).
Zvláštním nálezem byla v osamoceném případě drobná eminentia uložená uprostřed
trigeminální imprese (Obr. 4.3.6.2.).

Taktéž pouze v jednom případě jsme

identifikovali dorsálně od foramen spinosum drobný canaliculus innominatus Arnoldi
podmíněný nervus petrosus maior neprobíhajícím v tomto případě skrze synchondrosis
sphenopetrosa , ale právě tímto kanálkem (Obr. 4.3.6.1.). V našem případě se jednalo o
izolovaný nález narozdíl od Ginsberga, který udává výskyt u16.3% pacientů. Vlastní
foramen spinosum nebylo vytvořeno již ve výše zmíněných dvou případech (1.5%).
Hypoplastické nebo aplastické foramen spinosum je považováno za nepřímou známku
perizstující stapediální arterie. Z její horní supraorbitální větve se vyvíjí arteria
meningica media a dočasně anastomózuje i s oftalmickou arterií (8). Atypický původ
střední meningeální tepny vysvětluje absenci
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CIA

Obr.4.3.6.1. Foramen Vesali a canaliculus inominatus Arnoldi (CIA – canaliculus inominatus Arnoldi,
FV – foramen Vesali, FO – foramen ovale, FS – foramen spinosum, ST – sella turcica, FM – foramen
occipitale magnum).

Obr.4.3.6.2. Eminentia v oblasti cavum Meckeli (šipka).

foramina.Prevalence

persistující

stapediální

arterie

je

udávána

od

0.02%

v chirurgických sériích (21) až po 0.48% v anatomických studiích (15,19), což je
v rozporu s udávaným výskytem absence foramen spinosum až v 3.2% (4). Ve většině
případů absence foramina střední meningeální tepna zřejmě odstupuje z arteria
oftalmica. Oba dva naše případy pravděpodobně patřily do této skupiny, protože jsme
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persistující stapediální tepnu neprokázali. Akcesorní foramen spinosum jsme
nepozorovali.
V anatomické studii jsme nezaznamenali kromě stapediální arterie, ani žádný případ
aberantního průběhu vnitřní karotidy nebo její agenesi či aplázii. Ve všech případech
byl průběh vnitřní karotidy karotickým kanálem bez dehiscence nebo elongace do
středouší udávené až ve 2% (10). Dvě kongenitální anomálie karotické tepny
zachycené v klinické praxi popisuje podkapitola 4.3.6.1.
V celé anatomické studii jsme nezaznamenali žádnou z variant kongenitální
malformace ucha, které jsou udávány zpravidla s incidencí 1:10000 (6,14). Jeden
pozorovaný případ kongenitální atresie zevního zvukovodu jsme do studie nezahrnuli,
protože se jednalo o izolovaný preparát temporální kosti neumožňující analyzovat
komplexní topografické vztahy. Ze stejného důvodu nebyl preparát dovyšetřen pomocí
CT stran sdružených malformací středního a vnitřního ucha. Právě s kongenitálními
malformacemi jsou sdruženy stejně vzácné anomálie lícního nervu (7). Nejčastějšími
z těchto vzácných anomálii transtemporálního průběhu lícního nervu jsou jeho
dehiscence a řada možných abnormálních poloh popsaných Proctorem (17). Tyto
anomálie ani abnormální větvení nervu včetně předčasné bifurkace nebo trifurkace
jsme nezachytili ani v klinické praxi. Jedinou zachycenou varietou intratemporálního
průběhu nervus facialis s výjimkou výše popasané dehiscence ganglion geniculi byla
dehiscence kostěného Fallopianského kanálu, některými autory považovaná za běžnou
anatomickou variantu (20). Zatímco během CT studie jsme zachytili defekt v kostěném
kanálu pouze u 12% temporálních kostí. Během operačních výkonů a kadaverozních
disekcí jsme dehiscenci různé délky, vždy lokalizovanou v druhém tympanickém
úseku identifikovali téměř v polovině případů. Studie zaměřující se na Fallopianský
kanál udávají výskyt dehiscence až v 55% (2,16) a při mikroskopickém vyšetření
dokonce v 74% případů (22). Velikost běžných defektů udávaná od 0.4 do 3 mm je
vysvětlením malého záchytu dehiscencí v naší anatomické studii. Klinický význam
dehiscence kanálu, kterou může dojít i k prolapsu nervu do středoušní dutiny (9,13), je
dána vyšším rizikem poškození nervu během operačních výkonů i následkem
suppurativní otitidy nebo běžného barotrumatu (1). Preoperační identifikace pomocí
HRCT snižuje riziko poškození lícního nervu nebo dokonce vylučuje zbytečnou
biopsii prolabujícího nervu omylem považovaného za schwannom resultující
v klinický deficit.
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4.3.6.1. Ageneze a hypoplazie a. carotis interna

Ageneze a. carotis interna charakteristická totální absencí tepny včetně abscence
karotického kanálu v temporální kosti je velmi vzácná vrozená anomálie s udávaným
výskytem 0.01% (13). V literatuře bylo popsáno kolem 100 případů (4-6). Poprvé byla
postmortem popsána Toddem v roce 1787 (14) a angiograficky ji poprvé detekoval
Verbiest v roce 1954 (15). Kromě jednostranných nálezů je popsáno i několik
bilaterálních případů (13). Termíny ageneze, aplazie a hypoplazie karotidy jsou velmi
často zaměňovány.
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Vlastní pozorování
V anatomické studii, při kadaverózních disekcích jsme nezaznamenali žádný případ
karotické ageneze, aplazie nebo hypoplazie. Následující případy prezentují případy
z klinické praxe. Soubor tvořili pacienti vyšetřování v rámci screeningového
revaskularizačního

programu

při

podezření

na

symptomatickou

vyčerpanou

cerebrovaskulární rezervní kapacitu při uzávěru vnitřní karotidy. V tomto programu
bylo vyšetřeno pomocí zátěžového TCD screeningu od roku 2000 do konce roku 2008
kolem 700 pacientů. Odpovídající CT vyšetření využitelné pro hodnocení karotického
kanálu temporální kosti bylo dostupné u 462 pacientů. Všichni tito pacienti již byli
selektování ze skupiny všech pacientů s uzávěrem vnitřní karotidy referujícími
neurologickými pracovištěmi.

V souboru jsme zachytili pouze dvě kongenitální

anomálie ACI (0.43%). První kazuistika prezentuje záchyt zatím nepopsané
koincidence ageneze vnitřní karotidy a extrémně vysokého jugulárního bulbu
při kontralaterální hypoplazií sigmoideálního splavu. Druhá kazuistika prezentuje
záchyt hypoplastického kanálu vnitřní karotidy v temporální kosti.
Kazuistika 1
45-letý obézní hypertonik s anamnesou vertiga a cefaley podstoupil screeningové
vyšetření karotid ultrazvukem. Pro suspektní symptomatický uzávěr vnitřní karotidy
vpravo byl odeslán k vyšetření cerebrovaskulární rezervní reaktivity a posouzení
benefitu případné extra-intrakraniálního bypassu. Neurologické vyšetření neprokázalo
neurologický deficit. Typické příznaky cévní mozkové příhody proběhlé v minulosti
pacient negoval. Magnetická rezonance mozku včetně difuzně vážených sekvencí
neprokázala akutní nebo chronické postischemické změny v mozkovém parenchymu.
Doplněné MRA extra a intrakraniálních tepen prokázalo kompletní agenezi a. carotis
interna vpravo. Bifurkace společné karotidy vpravo byla tvořena pouze větvemi zevní
karotidy (Obr. 4.3.6.1.1.). Aortální oblouk byl bez patologie. Intrakraniálně bylo
povodí a. cerebri media zásobeno prostřednictvím přední komunikanty. Zadní
komunikantna vpravo byla hypoplastická. Nebyly nalezeny žádné anomální spojky
mezi oběma karotickými řečišti, žádné výdutě, ani známky aterosklerotického nebo
jiného zúžení. Dalším nálezem byla hypoplazie sigmoideálního splavu vlevo
s dominujícím druhostranným sigmoideálním splavem spolu s vysoko uloženým
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jugulárním bulbem zasahujícím nad

úroveň vnitřního meatu (Obr. 4.3.6.1.1.).

Doplněné HRCT včetně kostního okna, koronárních a sagitálních multiplanárních

Obr. 4.3.6.1.1.: HRCT axiální řezy v kostěném okně v rovině karotického kanálu (A) a vnitřního meatu
(B) prokazují agenezi karotického kanálu vpravo, vysokou polohu jugulárního bulbu na stejné straně a
kontralaterální velmi mělký sulcus sigmoideálního splavu při jeho hypoplázii. Řez MRA TOF sekvence
(C) v úrovni vnitřního meatu ukazuje agenezi ICA vpravo, vysokou polohu JB spolu s dominantním
sigmoideálním splavem vpravo a kontralaterální hypoplázii sigmoideálního splavu. MRA rekonstrukce
extrakraniálních tepen (D) potvrzuje agenezi ICA vpravo.

rekonstrukcí potvrdilo absenci karotického kanálu v pravé temporální kosti a extrémně
vysoko uložený jugulární bulbus zasahující nad úroveň vnitřního meatu vpravo.
Kontralaterálně byl potvrzen hypoplastický kostní sulkus sigmoideálního splavu
potvrzující kongenitální hypoplazii splavu (Obr. 4.3.6.1.1.). Jiné anomálie a vývojové
odchylky včetně středního a vnitřního ucha nebyly nalezeny.
Pacient podstoupil screeningové zátěžové vyšetření cerebrovaskulární rezervní
kapacity pomocí traskraniálního Doppleru se zátěží 7.5% směsi CO2 a O2. Klidový
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dopplerovský záznam (mean velocity, rezistenční index, index pulsatility) snímaný z a.
cerebri media vpravo nevykazoval v porovnání s levou stranou odchylky. Při
zátěžovém vyšetření došlo k nárůstu mean velocity vpravo o 38% a vlevo o 36%.
Patologickým nálezem byl pouze záznam z pravé oftalmické periférie s obráceným
směrem toku. Vzhledem k fyziologickému výsledku screeningového vyšetření
cerebrovaskulární rezervní kapacity nebyla další perfusní zátěžová vyšetření (SPECT,
CT, MR) indikována. Po úpravě antihypertenzní terapie došlo ke kompletní remisi
klinických obtíží. Preventivní kontroly jsou plánovány v ročních intervalech.
Kazuistika 2
76-letý hypertonik s ischemickou chorobou srdeční, diabetem, dnou, chronickou
obstrukční chorobou bronchopulmonální prodělal ischemickou cévní mozkovou
příhodu typu RIND z levostranného karotického povodí.
sonograficky záchycena

V akutním stadiu

byla

uzavřená vnitřní karotida vlevo. Pacient byl s odstupem

odeslán k vyšetření cerebrovaskulární rezervní reaktivity a posouzení benefitu případné
extra-intrakraniální anastomózy na naše pracoviště. Aktuální neurologické vyšetření
neprokázalo reziduální neurologický deficit. Recidivující příznaky cévní mozkové
příznaky pacient negoval. Magnetická rezonance mozku včetně difuzně vážených
sekvencí neprokázala akutní změny. Chronické postischemické změny byly zachyceny
bilaterálně supratentoriálně. Doplněné MRA extra a intrakraniálních tepen prokázalo
pahýl a. carotis interna vlevo s uzávěrem zbytku tepny až do intrakraniální bifurkace.
(Obr. 4.3.6.1.2.). Aortální oblouk byl bez patologie. Intrakraniálně nebyly nalezeny
žádné anomální spojky mezi oběma karotickými řečišti, žádné výdutě, ani známky
aterosklerotického nebo jiného zúžení obdobně jako v prvním případě. Revidované CT
provedené v době diagnostiky akutní CMP prokázalo zúžený hypoplastický karotický
kanál v levé temporální kosti (Obr. 4.3.6.1.2.). Jiné anomálie a vývojové odchylky
včetně žilního systému, středního a vnitřního ucha nebyly nalezeny.
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Obr. 4.3.6.1.2. CT obraz levostranného hypoplastického karotického kanálu (B) a pahýl levé ACI
na MR angiografii (A).

Pacient podstoupil screeningové zátěžové vyšetření cerebrovaskulární rezervní
kapacity pomocí traskraniálního Doppleru se zátěží 7.5% směsi CO2 a O2. Klidový
dopplerovský záznam (mean velocity, rezistenční index, index pulsatility) snímaný z a.
cerebri media vlevo vykazoval v porovnání s pravou stranou pouze mírné snížení
reaktivity. Při zátěžovém vyšetření došlo k nárůstu mean velocity vlevo o 25% a
vpravo o 31%. Patologickým nálezem obdobně jako v prvním případě byl záznam
kolateralizace cestou levé oftalmické periférie s obráceným směrem toku. Vzhledem
k výsledku screeningového vyšetření cerebrovaskulární rezervní kapacity, vyššímu
věku a vysokému riziku celkové anestézie nebyla další perfúzní zátěžová vyšetření
(SPECT, CT, MR) indikována. Pacientovi byla doplněna antiagregační terapie o
preparát

kombinující

acetylosalicylovou

kyselinu

a

dipyridamol

(Aggrenox,

Boehringer Ingelheim). Pravidelné UZ kontroly byly indikovány v 6 měsíčních
intervalech. Pahýl vnitřní karotidy vzhledem k asymptomatickému stavu pacienta
nesvědčícímu pro zvažovaný klinický stump syndrom nebyl indikován k plastice.

Dílčí diskuze
Přesná incidence ageneze vnitřní karotidy není známá, mimo jiné i pro nepřesně
používané termíny aplazie a ageneze (9). Podmínkou definice ageneze je kompletní
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absence vnitřní karotidy embryonálního původu v celém jejím průběhu (8) a s tím
související i ageneze karotického kanálu temporální kosti. Primordiální ICA je totiž
definovaná již ve čtvrtém embryonálním týdnu, zatímco lební baze se počíná formovat
mezi pátým a šestým týdnem. Podkladem je atrezie nebo involuce třetích aortálních
oblouků (7). Oproti tomu aplazie je charakterizovaná vyvinutým karotickým kanálem a
perzistujícím zbytkem tepny ve formě tenké hypoplastické tepny nebo pyhýlu. Rozvoj
kolateralizace odpovídá kongenitálnímu původu anomálie. Kolateralizace může být
formou transkraniálních spojek z povodí a. carotis externa (tzv. rete mirabile),
perzistujících embryonálních spojek (interkavernosní spojky) nebo prostřednictvím
spojek Willisova okruhu (3,7,8,10). Zcela nejčastějším typem je tzv. fetální typ, kdy
přední komunikanta zásobuje pouze přední mozkovou tepnu zatímco střední zásobuje
rozšířená zadní komunikanta fetálního typu. Druhým nejčastějším typem, tzv.
dospělého typu stejně jako v našem případě, je zásobení střední a přední mozkové
tepny výhradně cestou přední komunikanty (8). Všechny tyto kolaterály zabraňují ve
většině případů klinicky symptomatické i asymptomatické hypoperfúzi a proto bývá
ageneze nebo aplazie vnitřní karotidy incidentálním nálezem.
Mezi klinické symptomy a příznaky spojené s agenezí a aplazií byvá nejčastěji
řazena cefalea, rozmazaný visus, ztráta sluchu, epilepsie, vrozený Hornerův syndrom,
ischemická hypoperfuzní příhoda nebo intrakraniální hemorhagie (7,10). Nejčastějším
typem krvácení je subarachnoideální z prasklého intrakraniálního aneuryzmatu.
Narozdíl od přirozené incidence mozkových aneuryzmat v populaci (2-4%) je
v případě karotické ageneze nebo aplazie udávaná incidence od 19 do 67% (7,10).
Příčinou takto vysoké incidence jsou zřejmě kromě vysoké hemodynamické zátěže na
normálně vyvinuté straně také kongenitální defekty arteriální stěny spolu s arteriální
hypertenzí. Sporadické případy absence ICA byly popsány ve spojení s agenezí corpus
callosum,

neurofibromatosou,

meningokélou,

koarktací

aorty,

kardiálními

ventrikuloseptálními defekty, arachnoideálními cystami, mozkovou hemiatrofií,
malformacemi ucha, parézou lícního nervu, hemangiomy nebo angiofibromy (2,7,10).
Vzhledem k zásobení postižené strany jsou s vyšším rizikem spojeny všechny
neurochirugické výkony v oblasti Willisova okruhu ohrožující byť i dočasně
kolateralizaci (např. dočasné klipy). Obdobně jsou rizikové i jakékoliv výkony se
záměrnou nebo nechtěnou hypotenzí , stejně tak jako výkony v oblasti krku ohrožující
zachovalou ICA např. kompresí. Kongenitální anomálie je třeba odlišit od podobně
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vypadajících stavů, jakými jsou arteriální disekce, vaskulitida, fibromuskulární
dysplazie nebo i proběhlý trombotický uzávěr (12).
Vlastní jugulární bulbus dle anatomických studií (11) neexistuje u plodu a
novorozence a vytváří se během druhého a třetího roku života po rozvoji udržování
nejprve sedící a posléze stojící pozice těla a snad může souviset se změnami venózního
tlaku vznikajícími změnou polohy. Častější výskyt vysokého bulbu na pravé straně
souvisí s funkční dominancí pravostranného sinus sigmoideus. Stranová diference se
objevuje již v embryonálních stádiích v souvislosti s intimnějším vztahem k horní duté
žíle

a zvýrazňuje se v dospělosti se zanikajícím fenoménem „crossflow“ cestou

torcular Herophili (1). Kontralaterální hypoplazie sigmoideálního splavu může být tedy
dobrým vysvětlením extrémně vysoké polohy bulbu v našem případě. V anatomické
části práce jsme však vyšší incidenci vysokého bulbu kontralaterálně s plochým
bulbem jako jakousi formu kompenzace neprokázali (viz kapitola 4.3.4. Anatomické a
klinické poznámky k poloze jugulárního bulbu). Ipsilaterální výskyt s agenezí ICA a
nevyvinutým karotickým kanálem je nejpíše náhodným nálezem, neboť nedošlo
k antepozici bulbu směrem k chybějícímu kanálu.
Zatímco v prvním popsaném případě je diagnóza kongenitální ageneze zřejmá na
základě absence karotického kanálu, v druhém případě by přesná diagnosa byla
stanovena pouze sekcí postmortem. Předpokládaná diagnóza je perzistující
hypoplastická karotická tepna, jejíž akutní uzávěr aterosklerotického původu se
projevil akutní cévní mozkovou příhodou. Vstupní sonografické vyšetření prokazující
čerstvý hypoechogení trombus se nezachovalo a ani ze zachovalého popisu není
charakter suspektního uzávěru znám. Pacient v minulosti žádné vyšetření karotid i přes
terapii ischemické choroby srdeční neprodělal. Druhou možnou variantou v tomto
případě je kongenitální aplastická tepna s perzistujícím pahýlem tepny a cévní mozkou
příhodou následkem selhání kolateralizace např. při poklesu perfúzního tlaku při
hyperkorekci arteriální hypertenze. Pravděpodobnost, že se projevilo selhání
kolateralizace až v takto pokročilém věku, je ve srovnání s variantou trombózy
hypoplastické tepny menší.
Dílčí závěr
Ageneze a aplazie vnitřní karotické tepny je extrémně vzácnou kongenitální
anomálii. Ačkoliv je ve většině případů stejně tak jako vysoký jugulární bulbus
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incidentálním asymptomatickým nálezem, může být spojena s významnými vrozenými
abnormalitami a také s vysokým rizikem výskytu mozkových aneuryzmat ohrožujících
pacienta rupturou a subarachnoideálním krvácením. Každý pacient s touto suspektní
diagnózou by měl být proto adekvátně dovyšetřen a sledován. Neidentifikovaná
ageneze ICA stejně tak jako vysoký jugulární bulbus mohou být spojeny
s významnými komplikacemi neurochirurgických výkonů.
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4.4. Aplikace neuronavigace na kadaverózních preparátech
Navigační systémy představují nedílnou součást armamentária neurochirurgických
pracovišť. V současnosti již neexistuje ani v našich poměrech žádné etablované
neurochirurgické pracoviště bez moderního neuronavigačního systému. Aplikace
těchto systémů v oblasti chirurgie baze lební a otoneurochirurgie, její principy a
možnosti jsou popsány výše (kapitola 3.7. Obrazem řízená počítačová navigace).
Udávaná průměrná přesnost navigačních systémů je udávána literárně v poměrně
velkém rozpětí od submilimetrických hodnot po hodnoty přesahující 4mm
v neurochirurgii nebo 1cm ve spinální neurochirurgii (1,5,9,18-20). Právě chyby
dosahující v průměru již několika milimetrů by zcela vyloučili možnost klinického
využití těchto systémů v otoneurochirurgii. Přesnost systému je ovlivněna celou řadů
faktorů z nichž některé můžeme a jiné naopak nemůžeme ovlivnit (kapitola 3.7.2.
Přesnost elektro-optických bezrámových navigačních systémů). Možná diference
existuje především ve vstupním radiologickém vyšetření, v registračních technikách i v
zajištění peroperační stability. Právě tyto odlišnosti mohou ovlivnit výslednou
skutečnou anatomickou peroperační přesnost. Proto nelze zcela akceptovat měření
jiných pracovišť byť užívajících stejný navigační systém se stejným softwarovým
vybavením.
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Cílem této části práce bylo ověřit přesnost námi užívaného bezrámového elektrooptického navigačního systému na temporálních kostech v konkrétních podmínkách
našeho pracoviště, tak aby odpovídali skutečným běžným klinickým podmínkám.
4.4.1. Materiál a metodika
Pro analýzu přesnosti bylo použito 10 temporálních kostí na 5 kadaverózních
preparátech bez ohledu na věk a pohlaví. Všechny lební baze byly konzervované
kadaverózní preparáty se sneseným vrchlíkem kalvy a odstraněným mozkovým
parenchymem. Všechny preparáty měli zachované měkké tkáně extrakraniálně včetně
kožního krytu s výjimkou snesené části kalvy. Fixace roztokem 70% etanolu s příměsí
1% glycerolu zaručovala přetrvávání elasticity měkkých tkání.
Radiologické informace pro navigační systém byla získána pomoci CT (Somatom
Sensation 10, Siemens, Germany, transverzální řezy, sekvenční snímání , kolimace
0.75mm, rekonstruovaná šířka řezu 1.0mm, 240mAS, 120kV, FOV 222mm, DICOM
formát, počet řezů volitelný (maximálně 144), akviziční čas 9mm/3s (vždy do 90s) a
MR (Symphony Maestro Class + ,Siemens, Germany, 1.5T , sagitální řezy, 128 řezů,
šířka řezu 1.5mm, FOV 250x235, TR 1900, TE 3.93, flip angle 15°, DICOM formát ,
akviziční čas 7:38 min).
Navigační systém použitý k testování byl Stealth System Treon Plus (Medtronic,
USA) se softwarem Cranial 4.6. (Medtronic, USA). Radiologické informace byly
přenášený formou DICOM dat na běžných CD-ROM nosičích. Preparáty byly
fixovány v klasickém stabilním Mayfieldově tříbodovém fixatéru v laterální poloze
odpovídající reálné poloze pacienta na operačním sále (Obr. 4.4.1.1.) K registraci byly
použity metody surface merge a tracer využívající obrysových bodů. V případě metody
surface merge se jednalo o 40 povrchových bodů a v případě metody tracer o 300
povrchových bodů. K nabírání těchto bodů byly používány standardně nejen oblasti
nadočnicových oblouků, nosu, čela ale i oblasti na přivrácené laterální straně preparátu
i oblast occipitální (Obr. 4.4.1.1.). K určování přesnosti navigačního systému byly
použity anatomické struktury na přední a zadní ploše ipsilaterální pyramidy i v
přilehlém okolí. Navigační sondou (sharp tip probe) detekovaná jasně definovaná
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a

b

Obr. 4.4.1.1. Poloha (a) a registrace CT kadaverozního modelu metodou surface merge s viditelným
rozložením registrovaných bodů. Root square mean error je v tomto případě 0.6mm (b).

a

b

c

Obr. 4.4.1.2. Identifikace anatomických bodů: výstup n. abducens na MR navigačním modelu (a), přední
stěna porus acusticus internus (b) a eminentia arcuata (c) na CT naviagčním modelu.

anatomická struktura byla porovnávána s polohou navigačního kříže na navigací
vytvořeném modelu (Obr. 4.4.1.2). Vzdálenost obou těchto bodů byla měřena
kaliperem na vlastním preparátu lební baze a obráceně navigačním systémem.
K analýze bylo použito 10 bodů na basis cranii interna (hiatus canalis n. petrosus
maior, vrchol eminentia arcuata, konec hrany pyramidy v oblasti apexu,

4 body

určující přední, zadní horní a dolní okraj porus acusticus internus, mediální okraje
foramen spinosum a ovale, horní okraj kanálu n. hypoglossus). Body které nebyly
jasně identifikovatelné na navigační rekonstrukci nebo anatomickém preparátu byly
vyřazeny. Ke statistické analýze byl použit párový Studentův t-test se zvolenou
hladinou významnosti p<0.05.
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4.4.2. Dílčí výsledky
Celkem bylo provedeno porovnání přesnosti identifikací celkem 200 bodů. Z toho
ve 100 případech jsem porovnávali přesnost navigace při vstupním vyšetření pomocí
HRCT a ve 100 případech pomocí MR. V obou dvou skupinách byla rovnoměrně
přesnost testována vždy po 50 bodech pro registraci formou metody surface merge a
metody tracer. Celková průměrná doba registrace v případě metody surface merge
byla 340s a pro metodu tracer 124s. Při metodě surface merge nebyla do této doby
zahrnuta identifikace a uložení 10 orientačních bodů na navigačním modelu před
vlastní registrací. V CT skupině bylo vyloučeno pro špatnou identifikaci na navigační
rekonstrukci nebo na kadaverózním preparátu celkem 5 bodů. Ve všech případech se
jednalo o eminentia arcuata. V případě použití MR se jednalo o 24 bodů. Kromě
eminentia arcuata v 6 případech se jednalo také o foramen spinosum (4 případů),
hypoglossální kanál (3 případů) a foramen ovale (1 případ). Hiatus canalis n. petrosus
superf. maior nebylo možné spolehlivě identifikovat dokonce ve všech 10 případech.
Zatímco v případě eminentia arcuata obdobně jako v CT skupině šlo o problém
identifikace vlastní struktury jak na kadaverozním preparátu tak na CT navigační
rekonstrukci, ve všech ostatních případech byl problém identifikace na navigací
rekonstruovaném MR modelu. Průměrná registrační chyba udávaná navigačním
systémem (RMSE root mean square error) v případě CT byla pro surface merge 0,76 a
v případě traceru 0,63. V případě využití MR vyšetření byla pro surface merge 1,18 a
v případě použití metody traceru 0,94. Průměrná skutečná anatomická chyba ve
skupině CT-tracer byla 0,84mm (SD 0,36mm, interval 0-1,6mm) a ve skupině CTsurface merge 0,92mm (SD 0,46mm, interval 0-2,6mm). Ve skupině MR-tracer byla
průměrná skutečná anatomická chyba 3,1mm (SD 0,88mm, interval 0-7,6mm) a ve
skupině MR-surface merge 3,2mm (SD 0,96mm, interval 0-6,8mm). Zatímco pro obě
registrační metody byl rozdíl skutečné anatomické chyby statisticky nevýznamný
(p=0,255), tak diference v přesnosti mezi MR a CT skupinou s průměrnou hodnotou
2,27mm již statisticky významná byla (p=0,021).

Výsledky přehledně zobrazuje

tabulka 4.4.2..
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radiol. vyšetření/

průměrná

maximální

chyba

chyba

CT/surface merge

0,92

2,6

0,46

CT/tracer

0,84

1,6

0,36

MR/surface merge

3,2

6,8

0,96

MR/tracer

3,1

7,6

0,88

registr. metoda

SD

Tab. 4.4.2. Výsledky chyby mezi kadaverózním preparátem a navigací rekonstruovaným modelem
v milimetrech pro jednotlivé skupiny dle vstupní radiologické a registrační metody
(SD – směrodatná odchylka).

4.4.3. Dílčí diskuze
Využití navigačních systémů v chirurgii lební baze a otoneurochirurgii má oproti
použití navigace při identifikaci struktur v mozkovém parenchymu významnou výhodu
peroperační stability (17,20). Struktury lební baze nejsou ovlivněny během operačního
výkonu vlivem otoku, derivace likvoru, změnou cerebral blood volume, retrakcí nebo
částečnou resekcí tkáně nádoru. Právě peroperační stabilita významně ovlivňuje
výslednou skutečnou anatomickou přesnost. Počty vyloučených anatomických bodů ve
studii v případě eminentia arcuata odpovídají jejím přirozeným charakteristikám (viz
kapitola 4.3.5. Topografické vztahy pyramidy ve střední jámě lební). Problematika
relativně vysoké četnosti nespolehlivé identifikace ostatních bodů na rekonstruovaných
modelech z MR vyšetření je dána zobrazovacími možnosti magnetické rezonance pro
kostěné struktury. Cílem naši práce však nebylo ověřit tuto všeobecně známou
vlastnost MR, ale posoudit výslednou skutečnou peroperační anatomickou přesnost
navigací rekonstruovaného modelu.
V naší studii byla prokázána statisticky významná diference mezi výslednou chybou
navigačního modelu při použití vstupního radiologického vyšetření ve formě CT
(0,945mm) oproti MR (3,15mm). Tato diference může být způsobena vstupní šířkou
řezu. Výška řezu použitá k navigační rekonstrukci byla v případě CT o 0.5mm nižší
než u MR, přičemž je tento CT řez rekonstruován z dat nabíraných ve vrstvách
0.75mm. Další možností ovlivnění je prostorová disperze magnetického pole v případě
vyšetření MR (6,7). Přesnost také ovlivňuje i již výše zmíněná rozlišovací schopnost
MR pro kostní struktury, která ovlivňuje i vlastní přesnost definice analyzovaných
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anatomických bodů. Registrační strategie při snímání povrchových bodů, která může
být dalším významným faktorem ovlivňující přesnost (5) byla v obou skupinách stejná.
Námi získaná průměrná chyba 3.15 mm s maximálním chybou v našem souboru 7.6
mm v případě modelace na podkladě MR významně limituje peroperační použití
v otoneurochirurgii vzhledem k intimním anatomickým vztahům v pyramidě. Narozdíl
od struktur lební baze benefit rozlišovací schopnosti MR pro struktury mozkového
parenchymu a nádorové expanze naopak diskredituje použití CT pro intrakraniální
léze. Tento nedostatek lze kompenzovat fúzí CT a MR spojující benefit obou modalit
(Obr. 4.4.3.1.).

Námi získané výsledky odpovídají výsledkům ostatních autorů

z kadaverózních studií i klinické praxe

(2,8,9,10,12,14,15,17). Pro anatomickou

oblast laterální baze, která je cílem otoneurochirurgie a transtemporálních přístupů je
udávána skutečná aplikační přesnost při použití multidetektorového HRCT a pevné
fixace hlavy s různými registračními metodami do 2mm

(3,11,13,19-23).

Dosažitelnost submilimetrické přesnosti na kadaverózních preparátech kromě nás
potvrzují také další autoři

(3,4,19). Submilimetrická přesnost

již umožňuje

Obr. 4.4.3.1. Fúze HRCT a MR vyšetření kadaveru.
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bezpečnou aplikaci i v oblasti laterální baze. Submilimetrická přesnost již umožňuje
bezpečnou aplikaci i v oblasti laterální baze. Využitím nových fpVCT (flat-panel
volume computed tomography) udává Bartling ve své experimentální studii dokonce
průměrnou přesnost 0.46mm (SD 0.22 mm). Tato přesnost je v jeho fantomové studii
téměř dvakrát vyšší oproti běžně užívaným multidetetektorovým CT (1). V naší studii
pro testování přesnosti nebyly použity modely ani suché lební baze, ale kadaverózní
preparáty obsahující měkké tkáně s uchovanou elasticitou ovlivňující přesnost
registrace svojí přirozenou instabilitou. Kadaverózní preparáty svými vlastnostmi
odpovídali reálným vlastnostem in vivo. Výjimkou je pouze vlastní proces
radiologického vyšetření, kdy v případě kadaverů odpadá potenciální chyba vznikající
nestabilitou během vlastního vyšetření. Tato potenciální chyba je významnější u MR,
kde akviziční čas (doba vlastního náběru dat během vyšetření) je zhruba pětinásobný.
Jelikož studie probíhala na kadaverózních preparátech, byť co nejvíce odpovídajícím
skutečnosti in vivo, nelze vyloučit vyšší reálnou peroperační chybu v klinické praxi.
Mezi oběma registračními metodami v našem souboru jsme nenalezli významnou
diferenci. Toto zjištění tedy preferuje významně pro uživatele jednodušší a rychlejší
metodu registrace pomocí traceru. Obdobné výsledky lze předpokládat i pro registraci
obrysovým laserem (16). V našem případě obrysový laser není rutině používán pouze

a

b

Obr.4.4.3.2. Obrazovka navigačního systému ukazuje systémem vypočítané centroid se sférami přesnosti
s limitou 1mm (zelená) a 2mm(žlutá) při registraci pouze 10 anatomickými body v oblasti kořene nosu
(a). Při vyloučení vzdálených bodů může dojít ke stranovému posunu centroidu a zvětšení rozsahu
sfér(b). Nicméně ani po této korekci není dostatečná přesnost pro laterální bazi, ale pouze pro oblast
orbity.
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Obr. 4.4.3.3. Významná chyba při registraci pouze anatomickými body. Přední stěnu porus acusticus
internus lokalizuje navigační systém s chybou kolem 3mm anteriorně.

z důvodů těžkopádnosti našeho modelu. Využití registrace pomocí konturových metod
odstraňuje

nepřesnosti

původních

registračních

metod

pomocí

identifikace

anatomických bodů, kdy díky dominantnímu rozložení těchto bodů v oblasti obličeje
výsledný centroid (míra geografického středu) sfér přesnosti ohraničující přesnost
s limitem 1 mm zpravidla zasahoval pouze oblast anteriorní část dutiny nosní,
ethmoideálních sklípků a malé části baze přední jámy. Oblast pyramidy byla

Obr. 4.4.3.4. Centroid lokalizovaný pomocí vhodné polohy povrchových markerů do oblasti
centra laterálního semicirkulárního kanálku.

162

lokalizována

většinou

v centroidu

s vypočítanou

limitou

přesnosti

3mm

(Obr.4.4.3.2.,4.4.3.3.). Posunutí centroidu a zvětšení poloměru jednotlivých limitních
sfér přesnosti bylo možné pomocí nalepovacích povrchových markerů (fiducials)
rozložených rovnoměrně kolem cílové oblasti (Obr.4.4.3.4.).

Navigační systém

v tomto případě neeliminuje body s největší odchylkou v oblasti zájmu. K této
eliminaci docházelo pravě u registrace pouze pomocí anatomických bodů, kdy byly
zpravidla ignorovány nejvzdálenější body snímané v oblasti tragu a ucha. Nevýhodou
nalepovacích markerů je, kromě nutnosti provést ve všech případech dodatečné
radiologické vyšetření, především jejich stabilita a dlouhodobá fixace. Nejpřesnější
metoda registrace využívající naprosto stabilních pevně fixovaných implantovaných
markerů (např. šrouby implantované v lebce) není v klinice užívána pro svoji
invazivitu. Tato metoda přesností prakticky odpovídající rámovým stereotaktickým
systémům je vlastně jejich obdobou, kdy pouze místo rychlé implantace pevného
stereorámu se implantuje několik izolovaných pevných značek.
V klinické praxi bývá častým omylem výklad skutečné (aplikační, cílové,
anatomické) přesnosti, za kterou je považována hodnota označující navigačním
systémem vypočítanou registrační chybu. Tato matematická hodnota (RMSE - root
mean square error - střední kvadratická souřadnicová chyba nebo také RMSD - root
mean square deviation – střední kvadratická souřadnicová odchylka) reprezentuje
průměrnou druhou mocninu rozdílu mezi dvěma imaginárních povrchy vytvořenými
navigačním systémem z radiologického vyšetření a ze snímaného reálného povrchu
(Tab. 4.4.3). Obdobně nelze zjednodušovat určení přesnosti na základě hodnocení
jednoho bodu nebo několika málo bodů v těsné blízkosti.

Tab.4.4.3. Vzorec pro výpočet střední kvadratické souřadnicové odchylky (RMSD, RMSE).
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4.4.4. Dílčí závěr
Moderního bezrámové elektro-optické navigační systémy využívající k tvorbě
navigačního modelu HRCT data umožňují dosáhnout bezpečně přesnosti kolem 1 mm.
Tato přesnost umožňuje jejich klinickou aplikaci i v oblastech jako je laterální lební
baze. Využití benefitu MR zobrazení pro peroperační navigaci v chirurgii baze lební je
akceptovatelné po fúzi s pro registraci nosným CT vyšetřením. Registrace pomocí
kontaktních obrysových metod negativně neovlivňuje výslednou přesnost. Vzhledem
k časové a uživatelské náročnosti při stejné výsledné aplikační přesnosti je proto
v našem případě preferována metoda registrace pomocí traceru. I přes dosažitelnou
přesnost zůstává základním předpokladem bezpečnosti i při navigovaných bazálních
výkonech detailní znalost anatomie.

1.

Bartling SH, Leinung M, Graute J, et al. Increase of accuracy in intraoperative
navigation through high-resolution flat-panel volume computed tomography:
experimental comparison with multislice computed tomography-based
navigation. Otol Neurotol 2007;28:129-134

2.

Bjartmarz H, Rehncrona S. Comparison of accuracy and precision between
frame-based and frameless stereotactic navigation for deep brain stimulation
electrode implantation. Stereotact Funct Neurosurg 2007;85:235-242

3.

Brinker T, Arango G, Kaminsky J, et al. An experimental approach to image
guided skull base surgery employing a microscope-based neuronavigation
system. Acta Neurochir (Wien) 1998;140:883-889

4.

Caversaccio M, Bachler R, Ladrach K, et al. The "Bernese" frameless optical
computer aided surgery system. Comput Aided Surg 1999;4:328-334

5.

Claes J, Koekelkoren E, Wuyts FL, et al. Accuracy of computer navigation in
ear, nose, throat surgery: the influence of matching strategy. Arch Otolaryngol
Head Neck Surg 2000;126:1462-1466

6.

Depine RA, Inchaussandague ME, Lakhtakia A. Classification of dispersion
equations for homogeneous, dielectric-magnetic, uniaxial materials. J Opt Soc
Am A Opt Image Sci Vis 2006;23:949-955

164

7.

Duvvuri U, Goldberg AD, Kranz JK, et al. Water magnetic relaxation
dispersion in biological systems: the contribution of proton exchange and
implications for the noninvasive detection of cartilage degradation. Proc Natl
Acad Sci U S A 2001;98:12479-12484

8.

Eljamel MS. Frameless stereotactic neurosurgery: two steps towards the Holy
Grail of surgical navigation. Stereotact Funct Neurosurg 1999;72:125-128

9.

Ganslandt O, Behari S, Gralla J, Fahlbusch R, Nimsky C. Neuronavigation:
concept, techniques and applications. Neurol India 2002;50:244-255

10.

Germano IM, Queenan JV. Clinical experience with intracranial brain needle
biopsy using frameless surgical navigation. Comput Aided Surg 1998;3:33-39

11.

Gunkel AR, Vogele M, Martin A, et al. Computer-aided surgery in the petrous
bone. Laryngoscope 1999;109:1793-1799

12.

Hassfeld S, Muhling J. Comparative examination of the accuracy of a
mechanical and an optical system in CT and MRT based instrument navigation.
Int J Oral Maxillofac Surg 2000;29:400-407

13.

Heermann R, Schwab B, Issing PR, Haupt C, Lenarz T. Navigation with the
StealthStationtrade mark in Skull Base Surgery: An Otolaryngological
Perspective. Skull Base 2001;11:277-285

14.

Hirabayashi H, Chitoku S, Hoshida T, Sakaki T. Accuracy and availability of
the computed assisted neurosurgery navigation system during epilepsy surgery.
Stereotact Funct Neurosurg 1999;72:117-124

15.

Mann WJ, Ecke U. Application of navigation systems in skull base surgery.
Otolaryngol Pol 2000;54:273-276

16.

Marmulla R, Luth T, Muhling J, Hassfeld S. Automated laser registration in
image-guided surgery: evaluation of the correlation between laser scan
resolution and navigation accuracy. Int J Oral Maxillofac Surg 2004;33:642648

17.

Petruzzelli G, Origitano T, Stankewicz J, Anderson D. Frameless stereotactic
localization in cranial base surgery. Skull Base 2000;10:125-130

18.

Roessler K, Ungersboeck K, Dietrich W, et al. Frameless stereotactic guided
neurosurgery: clinical experience with an infrared based pointer device
navigation system. Acta Neurochir (Wien) 1997;139:551-559

19.

Samii A, Brinker T, Kaminsky J, Lanksch WR, Samii M. Navigation-guided
opening of the internal auditory canal via the retrosigmoid route for acoustic
165

neuroma surgery: cadaveric, radiological, and preliminary clinical study.
Neurosurgery 2000;47:382-387; discussion 388
20.

Staecker H, O'Malley B W, Eisenberg H, Yoder BE. Use of the LandmarXtrade
mark Surgical Navigation System in Lateral Skull Base and Temporal Bone
Surgery. Skull Base 2001;11:245-255

21.

Vogele M, Freysinger W, Bale R, Gunkel AR, Thumfart WF. [Use of the ISG
viewing wand on the temporal bone. A model study]. HNO 1997;45:74-80

22.

Vrionis FD, Robertson JH, Foley KT, Gardner G. Image-interactive orientation
in the middle cranial fossa approach to the internal auditory canal: an
experimental study. Comput Aided Surg 1997;2:34-41

23.

Wiltfang J, Rupprecht S, Ganslandt O, et al. Intraoperative Image-Guided
Surgery of the Lateral and Anterior Skull Base in Patients with Tumors or
Trauma. Skull Base 2003;13:21-29

4.5. Porovnání přesnosti měření metrických vztahů kadaverů pomocí kaliperu,
HRCT a počítačové navigace
Výpočetní tomografie je všeobecně akceptována jako základní vyšetření kostěné
lební baze. Dramaticky se zlepšující kvalita zobrazení, zkracující se akviziční čas a
možnosti následného 2D a 3D zpracování obrazu neustále rozšiřují možnosti
multidetektorových CT přístrojů. K diagnostice, předoperačnímu plánování i
dlouhodobému sledování výsledků lze získané informace zpracovávat nejen přímo na
pracovních stanicích CT přístroje, ale i v navigačních systémech nebo na běžných
osobních počítačích pomocí volně dostupných programových aplikací. Všechny tyto
možnosti uživateli dovolují provádět metrické analýzy. Zatímco přesnost metrických
analýz byla opakovaně porovnávána mezi anatomickou skutečností a CT získanými
daty (2-7), korelace přesnosti mezi měřeními pomocí kaliperu a počítačové navigace
jsou ojedinělé (1). Cílem této doplňující sekce s ohledem na proběhlé topografické
analýzy i klinické aplikace bylo potvrzení přesnosti měření topografických vztahů
pomocí HRCT a navigace v porovnání se reálnými hodnotami získanými kaliperem na
kadaverózních preparátech.
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4.5.1. Materiál a metodika
Pro analýzu přesnosti měření jsme použili identických 5 kadaverózních bazí (10
temporálních kostí) a jejich HRCT vyšetření v DICOM formátu použitých v analýze
přesnosti navigačního systému v předcházející kapitole (kapitola 4.4. Aplikace
neuronavigace na kadaverózních preparátech). Verze i parametrické nastavení CT a
navigačního systému byly také identické. Vzdálenosti na bazích byly měřeny
mikrokaliperem v oblasti pyramidy stejně jako při proběhlé topografické studii těchto
oblastí (kapitola 4.3. Anatomické kadaverózní a radiologické studie). Získané vyšetření
v DICOM formátu bylo analyzováno programem SyngoView (Siemens, Německo).
Měření

na

rekonstruovaném

modelu

v

navigační

stanici

bylo

provedeno

prostřednictvím programu Cranial 4.6. (Medtronic, USA) po registraci metodou
surface merge. Celkem bylo změřeno na každé straně baze každou metodou 10
vzdáleností. Celkem jsme analyzovali 300 měření.

Záměrně byly vynechány

vzdálenosti zahrnující polohu eminentia arcuata pro časté problémy s její přesnou
identifikací. Ke statistické analýze získaných výsledků byl použit párový Studentův ttest se zvolenou hladinou významnosti p<0.05.

4.5.2. Dílčí výsledky
Výsledky pro jednotlivé vzdálenosti měřené kaliperem, programem Syngo View na
HRCT a softwarem Cranial 4.6. v navigační stanici jsou uvedeny v tabulce (Tab.
4.5.2.). Hladiny významnosti p získané párovým Studentovým t-testem se pro měření
prováděná na HRCT ve srovnání se skutečnými vzdálenostmi měřenými kaliperem
pohybovaly od 1.000 do 0.098. V navigační skupině v porovnání se skutečnými
vzdálenostmi od 1.000 do 0.063. Ani v jedné skupině nebyla prokázána statisticky
významná odchylka. Všechny výsledky odpovídaly předchozím měřením v anatomické
části experimentální části práce (kapitola 4.3. Anatomické kadaverózní a radiologické
studie). Nebyly zachyceny žádné variety ani anomálie.
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průměr

průměr

průměr

n (10)

n (10)

n (10)

kaliper

HRCT

navigace

HS (hrana/f. spinosum)

20,28

20,31

20,30

DH (délka hrany)

52,46

52,26

52,31

IA (meatus/apex)

35,64

36,86

36,88

PH (GSPN/hrana)

10,22

10,22

10,26

SO (f.spinosum/f.ovale)

3,00

2,92

2,96

SH (f.spinosum/hrana)

18,20

18,24

18,46

HO (hrana/f.ovale)

17,82

17,98

17,82

VM (výška meatu)

4,20

4,20

4,20

ŠM (šířka meatu)

7,18

7,32

7,22

HM (hrana/meatus)

4,76

4,70

4,76

měřené vzdálenosti

Tab. 4.5.2. Výsledky měřených vzdáleností v milimetrech pomocí kaliperu, HRCT
a navigační rekonstrukce.

4.5.3. Dílčí diskuze
Ačkoli by se výsledky mohly zdát intuitivně předvídatelné, je nutné si uvědomit
potenciální chyby, které mohou vézt k nepřesnostem na CT

a navigací

rekonstruovaných modelech. Starší generace CT přístrojů umožňovaly získat jinou
rovinu řezu než axiální pouze jinou vyšetřovací polohou pacienta. V případě vyšetření
hlavy to bylo možné pouze v rovině koronární. Takto získaný obraz byl reálným CT
řezem. V současnosti jsou rekonstrukce ostatních rovin a samozřejmě 3D modelů
vytvářeny softwarovými protokoly z reálných axiálních řezů. Jedná se tedy o nereálná
vypočítaná data, které mohou obsahovat svoji vlastní vnitřní chybu. Stejná situace je u
rekonstruovaných navigačních řezů, které stejně jako zmiňované multiplanární CT
rekonstrukce umožňují ve formě matematicky interpolovaných modelů virtuální
disekce v kterékoliv rovině.

168

4.5.4. Dílčí závěr
Naše výsledky potvrdily, že měření rekonstruovaných CT dat ve formě
multiplanárních CT rekonstrukcí a navigačních modelů během naší studie poskytují
přesné hodnoty odpovídající skutečným hodnotám získaných měřením kaliperem.
Hodnoty získané pomocí všech tří metod lze spolehlivě kombinovat mezi sebou.
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4.6. Topografická a radiologická anatomie transtemporálních přístupů
Do skupiny transtemporálních přístupů lze volně zařadit jakýkoliv přístup alespoň
částečně atakující pyramidu nebo šupinu kosti spánkové. Do takto široké skupiny by
tak bylo možné zařadit jednoduché čistě konvexitární kraniotomie s různým podílem
tomie šupiny temporální kosti určené pro celou škálu intrinsických i extrinsických
patologií od tumorů až po extradurální leze typu epidurálního krvácení. Topograficky
souvisí s bazí lební subtemporální přístup s kraniotomií situovanou na bazi střední
jámy umožňující přístup k temporobazálním lézím, tentoriální incisuře a bazilární
bifurkaci. Temporální kost je také atakována frontotemporální kraniotomií, při které se
již resekuje část baze oddělující přední a střední jámu lební ve formě křídla (pterionu).
Ani tento velmi hojně užívaný flexibilní přístup pro celou řadu nejen supra a
parasellárních afekcí není předmětem této práce. V užším slova smyslu jsou
transtemporální přístupy chápany jako skupina laterálních transpetrózních přístupů
lišících se podílem resekované pyramidy, labyrintu a různým stupněm skeletizace
lícního nervu. Právě resekce části pyramidy kosti skalní (pars petrosa) je definiční
podmínkou těchto přístupů. V takto relativně snadno definovatelné skupině přístupů
existuje řada variant a možných kombinací s často se překrývající a zcela nepřehlednou
terminologií (Tab.4.6.). Ani toto vymezení pouze pomocí pars petrosa není ideální,
protože některé přístupy atakují současně tympanickou část, squamu nebo vzácněji i
styloidní část. Operační přístupy cestou pars mastoidea jsou dokonce podstatou zadní
skupiny laterálních transtemporálních přístupů.

Pojem transpetrózní přístup navíc

řada autorů promiskuitně používá k popisu své varianty některého z transpetrózních
přístupů. Můžeme se potom setkat se zavádějícím popisem, kdy dle autorů byl nádor
kompletně resekován rutinním transpetrózním přístupem bez komplikací.

antefacial hypotympanic
anterior petrosectomy
anterior subtemporal medial transpetrosal
anterior transpetrosal
combined petrosal
combined petrosectomy
complete petrosectomy
en bloc petrosectomy
extended middle fossa
extended middle fossa anterior petrosal
extradural middle fossa
frontotemporal preauricular transzygomatic
global lateral
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infracochlear
infralabyrinthine
infralabyrinthine transjugular-infrajugular
infratemporal
Kawase's
meatal plane
middle fossa
middle fossa enlarged
middle fossa subGasserian ganglion
middle fossa transpetrous
minimal mastoidectomy
modified extended middle fossa
modified skull base subtemporal
partial labyrinthectomy
partial labyrinthectomy petrous apicectomy
postauricular transtemporal
posterior petrosectomy
precochlear
presigmoid
presigmoid petrosal without labyrinthectomy
radical petrosectomy
restrosigmoid transmeatal
retrolabyrinthine
retrosigmoid infratentorial suprameatal
subcochlear
subtemporal preauricular infratemporal
subtemporal transcavernous anterior transpetrosal
subtemporal transcavernous transpetrous apex
subtotal petrosectomy
supracochlear
supra-infratentorial combined
supralabyrinthine
total petrosectomy
transcanal subcochlear
transcochlear
transcranial translabyrinthine
transcrusal
transdural anterior transpetrosal
transigmoid retrolabyrinthine
translabyrinthine
transmastoid
transjugular transmastoid
transotic
transpetrosal
transpetrosal transtentorial
transtentorial retrolabyrinthine
zygomatic transpetrosal
Tab.4.6.Seznam nejčastěji používaných označení transpetrózních přístupů. Některé přístupy s rozlišnými
názvy jsou identické, jiné naopak s velmi podobným názvem zcela odlišné. Nejsou zařazeny další názvy
označující jak jejich vzájemnou kombinaci tak kombinaci s extrapetrozními přístupy anteriorními
vycházejícími z pterionální kraniotomie (OZ, transcavernous...) a postero-inferiorními (far lateral,
transcondylar, ELITE...).
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Všechna zobrazení v této kapitole jsou výsledkem práce Anatomické laboratoře
lební baze UJEP a MN v Ústí nad Labem. Zpracování s dokumentací preparátů bylo
popsáno v úvodních kapitolách (viz. 4.1. Laboratorní podmínky a 4.2. Kadaverózní
materiál). Narozdíl od HRCT studie pacientů byla v případě vyšetřování kadaverů
použita bez ohledu na vyšší radiační dávku maximální rozlišovací schopnost CT
přístroje s výškou vrstvy 0.5mm. Rekonstrukce v koronární a sagitální rovině byly
provedeny softwarově v programu Syngo fastView (Siemens, Germany).
4.6.1. Dělení transpetrózních přístupů
Celou skupinu transpetrózních přístupů lze dělit dle několika topografických
možností např. podle polohy vztahu trajektorie k labyrintu nebo samotné kochlee
(supra-, infra-, retrolabyrinthine approach nebo trans-, sub-, supra-, infracohlear
approach atd.). Zřejmě nejpraktičtějším a nejpoužívanějším dělením je rozdělení podle
základní podstaty přístupu. Zde jednoduše rozlišujeme první skupinu přístupů jejiž
podstatou je mastoidectomie a druhou skupinu, kdy cesta směřuje střední jámou lební
a atakuje přední plochou pyramidy (Obr. 4.6.1.). První skupina je proto označována
jako zadní nebo posterolaterální transtemporální nebo transpetrózní skupina přístupů.
Někdy je označována zcela jednoduše jako zadní petrosectomie. Naopak druhá skupina
je potom popisována jako přední (anterolaterální) transtemporální (transpetrózní) nebo
opět zcela jednoduše jako přední petrosectomie. Volně jsou pak těmto dvou skupinám
přiřazovány topograficky příbuzné přední nebo zadní infratemporální varianty
přístupů. Zvláštní skupinu přístupů také tvoří kombinace jednotlivých přístupů ať už s
jinými transtemporálními nebo extratemporálními přístupy. Proto této skupině
věnujeme samostatnou kapitolu.

Cílem jednotlivých kapitol není detailní popis

techniky nebo historie jednotlivých přístupů, ale především porovnání jednotlivých
přístupů s ohledem na jejich klinický benefit i rizika na základě naší zkušenosti získané
jak v disekční laboratoři, tak na operačním sále v posledních 10 letech. V každé
kapitole uvádíme základní literaturu pro jednotlivé diskutované přístupy.

172

Obr. 4.6.1. Základní dvě skupiny transpetrózních přístupů: přední skupina s trajektorii přes střední jámu
lební (žlutě) a zadní skupina s trajektorií přes pars mastoidea (červeně).

4.6.2. Posterolaterální (zadní) transpetrózní přístupy
Základem těchto přístupů je transmastoideální trajektorie jejíž podstatu tvoří
rozšířená klasická antromastoidectomie. Velmi důležité je zdůraznění jejího
maximálního rozšíření pro získání co největšího primárně velmi limitovaného
koridoru. K popisu resekce mastoidu lze využít Fukushimovi vnější a vnitřní
trojúhelníky popisující zevní kortikální resekci (asterion – kořen zygomatického
oblouku - vrchol mastoideálního výběžku) (Obr. 4.6.2.1.) a vnitřní rozsah resekce
(sinodurální úhel – digastrický val - aditus ad antrum). Tato možná relativní banalita

a

b

Obr. 4.6.2.1. Vnější rozsah antromastoidektomie (a) v podobě Fukushimova vnějšího trianglu
tvořeného asterionem (A), mastoideálním vrcholem (B) a kořenem zygomatiku (C). Modře je
označena suprameatální Macewenova imprese určující polohu antra. Kadaverozní preparát (b)
ukazuje základní kožní retroaurikulární řez a iniciální otevření mastoidu určující rozsah
antromastoidectomie. Junkce těchto dvou základních linií přibližně představuje projekci hlouběji
uloženého mastoideálního antra a laterálního semicirkulárního kanálku.
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je nejčastější chybou při posterolaterálních přístupech, neboť nedostatečná šíře
přístupu vede k výslednému limitovanému intradurálnímu odhalení se všemi
přidruženými riziky. Především kompletní skeletizace sigmoideální splavu i lemu
retrosigmoideální tvrdé pleny umožňuje jeho trakcí operační koridor včetně
mikroskopem dosažených úhlů pohledu významně zvětšit. Současně riskantní postup
mastoidem v limitovaném úzkém prostoru vede k častému poškození lícního nervu ve
Fallopiově kanálku, labyrintu, středoušních kůstek nebo tvrdé pleny a splavů včetně
jugulárního bulbu. Velmi důležitou orientační strukturou je antrum mastoideum. Jeho
poloha se zevně promítá do oblasti Macewenova suprameatálního trojúhelníku, který je
ve formě ploché nebo mírně prohloubené plošky uložen posterosuperiorně nad
Henleovou spinou. Včas identifikovaný aditus umožňuje orientaci v dosažené hloubce
a identifikaci laterálního (horizontálního) semicirkulárního kanálku. Úhel mezi durou
mater střední jámy a

laterálním kanálkem je 30 stupňů s vrcholem úhlu u pons

zygomaticus. Identifikace laterálního semicirkulárního kanálku dále umožní odhalení
fossa incudis, epitympana anteriorně a superiorně a zevního kolénka faciálního nervu.
Nervus facialis je lokalizován paralelně a 1-2 mm anteriorně od semicirkulárního
kanálku v této etáži. Mastoideální část lícního nervu leží v hloubce 11-15 mm od
povrchu v těsné blízkosti kanálu zevního zvukovodu, jehož stěnu drilováním ztenčíme
až na tenkou šupinu. Pro orientaci o poloze foramen stylomastoideum využíváme
digastrický val tvořený impresí úponu šlachy musculus digastricus do mastoideálního
vrcholu. Foramen stylomastoideum leží právě mediálně v přední hranici digastrického
zářezu. V případě další manipulace s lícním nervem je nutné foramen stylomastoideum
rozšířit, abychom během manipulace s nervem vlastní nerv a jeho arteriální zásobení
neporušili. Posteriorně je vodítkem sinodurální Citelliho úhel tvořený úhlem mezi
tvrdou plenou zadní a střední jámy lební a v tomto úhlu lokalizovaným horním
petrozním splavem. Technika skeletizace disektorem odlučovaných zbylých šupin
kosti tzv. „egg shell technique“ je podmínkou bezpečného operačního postupu stejně
tak jako kontinuální irigace. Dalším předpokladem je také revize předoperačního
HRCT k získaní důležitých informací o poloze splavů, jugulárního bulbu, Fallopiově
kanálku, labyrintu, variet nebo stupni a rozsahu pneumatizace. Nejčastějšími varietami
během našich disekcí byly polohy mastoideální části lícního nervu a jugulárního bulbu.
Různá vzdálenost průběhu
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lícního nervu v oblasti zevního ohbí a prox. mastoideální porce od stěny vnějšího
zvukovodu (vzdálenost od těsného submilimetrického kontaktu až po 7mm) vytvářela
rozdílné velikosti faciální recessu umožňujícího přístup do cavum tympani. Poloha
jugulárního bulbu limitovala množství retrofaciálních sklípků a výsledný operační
prostor

mezi inferiorním semicirkulární kanálkem a vnitřním

meatem. Prostor

v případě vysoké polohy je nutné získat kompresí po předcházející skeletizaci bulbu
(viz. kapitola 4.3.4. Anatomické a klinické poznámky k poloze jugulárního bulbu).

Obr. 4.6.2.2. Orientace ve střední etáží antromastoidectomie pomocí digastrického valu (DR), vstupu do
antra (aditus ad antrum), sigmoideálního splavu a okraje zevního meatu (EAC).
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Obr. 4.6.2.3. Pokročilá fáze antromastoidectomie s identifikací důležitých struktur: canalis
semicircularis lateralis (LSCC), pars mastoidea n. facialis (VII) směřujícího do foramen
stylomastoideum v oblasti digastrického valu (DR), saccus endolymphaticus (ES), incus ve fossa incudis.
Je již dokončena kompletní skeletizace sinus sigmoideus (SS), dury střední jámy (MF) i sinodurálního
úhlu (sinodural angle).

4.6.2.1. Retrolabyrintální přístup
Nejzákladnějším přístupem mezi posterolaterálními přístupy je retrolabyrintální
přístup, někdy označován také jako přístup transmatoideální nebo presigmoideální
(3,4,7). Přístup označovaný jako minimal mastoidectomy spočívá pouze v odhalení
presigmoideální dury bez skeletizace otické kapsuly a je vlastně časnou fází
nedokončeného retrolabyrintálního přístupu (6). Vzhledem k minimálnímu získanému
prostoru umožňující pouze lineární incizi presigmoideální pleny je naprosto
nevyužitelný. Základem retrolabyrintálního přístupu je rozšířená antromastoidektomie
popsaná výše. Kožní incise je variabilní s ohledem na výsledný přístup. Při samotném
retrolabyrintálním přístupu vystačíme s jednoduchým retroaurikulárním obloučkovým
řezem (Obr. 4.6.2.1.b). Výsledkem přístupu je odhalení tvrdé pleny v oblasti
Trautmanova trojúhelníku mezi superiorní částí zadního semicirkulárního kanálku,
jugulárním bulbem a sinodurálním úhlem (Obr. 4.6.2.1.1., 4.6.2.1.2.) Důležité pro
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získání maximálně možného prostoru je dostatečná skeletizace sigmoideálního splavu i
jugulárního bulbu, kompletní odhalení presigmoideální dury a dury střední jámy,
skeletizace kanálku lícního nervu s uchováním ochranného tenkého kostěného obalu a
definování

zadního

semicirkulárního

kanálku.

Retrolabyrintární

přístup

do

mostomozečkového úhlu zachovává sluch, avšak nutno připomenout riziko ztráty
sluchu poškozením endolymfatického váčku během jeho skeletizace nebo nevhodnou
durotomií. Tzv. Donaldsonova linie vedoucí středem laterálního semicirkulárního
kanálku lokalizuje osu endolymfatického vaku a také částečně polohu vestibulárního
nervu intradurálně. Skeletizace endolymfatického vaku, především kostěné části
uložené mezi vakem a durou zadní jámy není zcela jednoduchá a poranění vaku je
častější než bychom předpokládali. Vlastní přístupová cesta je velmi limitovaná a
izolovaný retrolabyrintální přístup přináší jen malý benefit ve srovnání s klasickou
retrosigmoideální cestou. Navíc v přítomnosti malého mastoidu je koridor i bez
alterace průběhu sigmoideálního splavu ještě více limitován. Retrolabyrintární přístup
byl původně vyvinut jako technika pro vestibulární neurektomii. První popis tohoto
přístupu publikoval Hitselberger a Pulec v roce 1972 (4). Úzký koridor i po maximální
retrolabyrintální resekci kosti mezi zadním semicirkulárním kanálkem a sigmoideálním
sinem je zpravidla dostatečný pro identifikaci vestibulokochleárního komplexu, avšak
jiný intradurální výkon než neurektomii nelze z tohoto přístupu bezpečně provést.
Intradurálně kromě vestibulokochleárního komplexu uprostřed zorného pole můžeme
identifikovat n. trigeminus a postranní smíšený systém (Obr. 4.6.2.1.3.). Při
inferiorním pohledu lze při retrakci mozečku dosáhnout vertebrobasilární junkce (Obr.
4.6.2.1.4.). Přístup však lze využít, pokud vynecháme klasické otologické indikace
typu zánětlivých afekcí a patologie postihující inkriminovanou část temporální kosti,
také k řešení durálních defektů, některých patologií lícního nervu a endolymfatického
váčku.
Pro výkony v oblasti vnitřního meatu a výkony v oblasti petrokliválního úhlu je
nutné atakovat labyrint ve větší míře nebo kombinovat tento přístup s dalšími
operačními přístupy. Právě všestrannost v možnostech kombinací s ostatními přístupy
zvyšuje jeho atraktivitu v oblasti sluch šetřících technik. Retrolabyrintální přístup je
také počáteční fází ostatních invazivnějších posterolaterálních přístupů s atakováním
labyrintu. Kombinacemi je možné retrolabyrintální přístup rozšířit všemi směry a to i s
ušetřením labyrintu a uchováním sluchu. Schopnost rozpoznávat synergické
kombinace přístupových technik poskytuje širší možnosti pro úspěšnou léčbu
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komplexních lézí. Pokud zvažujeme přístup do

zadní jámy, pak aplikovaná

retrolabyrintární komponenta zlepšuje přímou trajektorii, minimalizuje retrakci
mozkového kmene a mozečku a zlepšuje možnosti pro zachování funkce
inkriminovaných hlavových nervů.
Posteriorním směrem lze přístup kombinovat s klasickým retrosigmoideálním
přístupem s uchováním (kombinovaný retrolabyrintální-retrosigmoideální přístup)
anebo obětováním sigmoideálního splavu (transsigmoideální přístup) (1,2,5). Při
uchování sigmoideálního splavu je splav retrolabyrintálním přístupem dekomprimován
a je umožněna jeho transpozice retraktorem mírně anteriorně. Toto umožní posunout
trajektorii

více na transmastoideální linii a tím redukovat tah za mozeček. Jinou

možností je použití dvou oddělených koridorů se zachovaným splavem uprostřed.
Transsigmoideální přístup s resekcí sigmoideálního splavu vyžaduje techniky bezpečně
vylučující ohrožení dominantní žilní drenážní cesty neurokrania. Problematiku a rizika
obětování splavu jsme zmínili již v kapitole o jugulárním bulbu (viz. kapitola 4.3.4.
Anatomické a klinické poznámky k poloze jugulárního bulbu). Giannotta doporučoval
tento přístup především pro řešení aneuryzmat vertebrobazilární junkce dosažitelných
přístupem mezi vestibulokochleárním komplexem a postraním smíšeným systémem
(1). Dle našich zkušeností tyto dvě kombinace a obzvláště transsigmoideální varianta
nepřinášejí výrazný benefit při existenci endovaskulárních technik a dokonale
zvládnutých technik posterolaterálních přístupů typu far-lateralního, transkondylárního
nebo transjugulartuberculárního (ELITE = extreme lateral inferior transtubercular
exposure) přístupu. Přesto lze nalézt i v našem souboru smysluplné využití při
mikrochirurgickém řešení durální malformace.
Inferiorním směrem lze retrolabyrintální přístup kombinovat jak s výše zmíněnými
posterolaterálními přístupy do oblasti foramen occipitale magnum , tak s vysokou
cervikální disekcí s nebo bez obětování jugulárního bulbu (transjugular high cervical
approach) pro léze jako jsou tumory glomu. Tyto kombinace mají svoje jasné a
nenahraditelné

využití

pravě

u

lezí

v oblasti

foramen

jugulare.

Samotný

retrolabyrintální přístup neumožňuje řešit patologie v oblasti foramen jugulare, ačkoli
je možné kraniální porci postranního smíšeného systému revidovat intradurálně.
Anteriorním a superiorním směrem dochází k rozšíření výkonu na supratentoriální
kompartment s přerušením tentoria a zpravidla i horního petrozního splavu. Klíčovou
roli zde hraje poloha a ústí Labého žíly do horního petrozního, sigmoideálního nebo
transverzálního splavu. Na její polohu je nutno brát ohled nejen při disekci tentoria a
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horního petrozního splavu , ale i při elevaci temporálního laloku pomocí retraktoru.
Přístupy jsou pak označovány jako supra-infratentoriální, transtentoriální
retrolabyrintální, transpetrózní transtentoriální nebo petrózní. Všechny tyto
zdánlivě rozlišné přístupy znamenají zpravidla pouze rozšíření supratentoriálně
s využitím protětí tentoria.

Rozšíření předním směrem v kombinaci s některým

s anterolaterálních přístupů je další možností. Nejrozsáhlejší takovou variantou je
zřejmě global lateral přístup kombinující retrolabyrintální přístup s rozšířeným
Kawaseho přístupem střední jámou eventuelně v kombinaci s transkavernozním
infratemporálním přístupem do infratemporální fossy.

a

Tyto anterosuperiorní

kombinace umožňují resekci lezí postihující současně kompartmenty střední jámy,
zadní jámy a přilehlé baze se šancí na zachování sluchu. Nejčastější takto řešenou
entitou jsou rozsáhlé bazální meningeomy. Druhou alternativní variantou je potom
řešení ve dvou dobách prostřednictvím dvou izolovaných přístupů. Tomuto řešení
dáváme přednost u pacientů s vyšším interním rizikem.

Obr. 4.6.2.1.1. Retrolabyrintální přístup – stav před durotomií (JB – bulbus v.jugularis, SS – sinus
sigmoideus, ES - saccus endolymphaticus, VII – pars mastoidea n.facialis, SPS – sinus petrosus
superior, MF – dura střední jámy, PSCC – canalis semicircularis posterior, SSCC – canalis
semicircularis superior, LSCC – canalis semicircularis lateralis).

179

Obr. 4.6.2.1.2. Retrolabyrintální přístup – rozsah duromie s ohledem na endolymfatický vak.

Obr. 4.6.2.1.3. Retrolabyrintální přístup – stav po durotomii (AICA – arteria cerebelli anterior inferior,
V – n. trigeminus, VII,VIII – n. facialis et n. vestibulocochlearis, IX,X – n. glossophryngeus et n. vagus).
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Obr. 4.6.2.1.4. Retrolabyrintální přístup – inferiorní pohled (VII,VIII – n. facialis et n.
vestibulocochlearis, IX,X - n. glossopharyngeus et n. vagus, VB junction – vertebrobasilární junkce).

Obr. 4.6.2.1.5. Axiální HRCT řezy levostranného retrolabyrintálního přístupu
(SS –sinus sigmoideus, LSCC – canalis semicircularislateralis, SSCC – canalis semicicrcularis superior,
PSCC – canalis semicircularis posterior, CC – crus comune, V- vestibulum, C – cochlea, M - malleus,
VII – pars tympanica n. facialis).
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Obr. 4.6.2.1.6. Sagitální HRCT řezy levostranného retrolabyrintálního přístupu
(SS – sinus sigmoideus, LSCC – canalis semicircularis lateralis, SSCC – canalis semicircularis
superior, PSCC – canalis semicircularis posterior, V- vestibulum, C – cochlea, VII – n. facialis, FSM –
foramen stylomastoideum, TM – membrana tympani, ES – saccus endolymphaticus).

Obr. 4.6.2.1.7. Koronární HRCT řezy levostranného retrolabyrintálního přístupu
(LSCC – canalis semicircularis alteralis, SSCC – canalis semicircularis superior, VII – n. facialis).
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4.6.2.2. Transcrusální přístup

Nevýhody retrolabyrintálního přístupu dané limitovaným odhalením vnitřního meatu
a mostomozečkového koutu a současně výhodu zachování sluchu se chirurgové snažili
kromě výše zmíněných kombinací přístupů dosáhnout rozšířením samotného
retrolabyrintálního přístupu. Právě transcrusální přístup je poměrně málo známou
variantou sluch šetřících transpetrózních přístupů. Jiným označením přístupu je termín
partial labyrinthectomy. První popis přístupu pochází od McElveena až z roku 1991,
kdy popsal kazuistiku pacienta se zachovalým sluchem po parciální resekci labyrintu
(5).

Ve

své

podstatě

je

jakýmsi

přechodem

mezi

retrolabyrintárním

a

translabyrintárním přístupem (1). Během přístupu je částečně resekován labyrint se
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snahou o zachování sluchu při získání širšího operačního koridoru. Podstatou přístupu
je obětování horního a zadního semicirkulárního kanálku od ampuly až po společné
raménko obou kanálků („common crus“). Po identifikaci horního a zadního kanálku je
otevřen jejich vrchol a následně je každý z obou kanálků naplněn voskem a kostním
prachem vzniklým při vrtání. Odvrtávání pokračuje dokud není dosaženo společného
raménka a ampuly obou kanálků (Obr.4.6.2.2.1.). Laterální semicirkulární kanálek
spolu s vestibulem je zachován. Benefit získaného rozšíření operačního koridoru je
sporný. Přístup je používán jen limitovaným počtem pracovišť a proto je obtížné
potvrdit jimi dosažené výsledky.

Touto technikou lze dosáhnout v některých

anatomicky příhodných případech odhalení limitované mediální části vnitřního meatu.
Nicméně nelze takto získat přístup do jeho laterální části a navíc nemáme k dispozici
ani endoskopické instrumentarium umožňující pohled v takto velmi vysokém úhlu.
Oproti retrolabyrintálnímu přístupu je po snesení superiorního kanálku a společného
raménka zlepšen superiorní pohled pod tentorium a také mediálně. Velmi dobře
dostupná je arteria cerebelli anterior inferior a arteria cerebelli superior. Naopak
k dosažení střední části basilární tepny uložené ve střední čáře je nutná retrakce pontu.
Spolehlivě nad trigeminem můžeme identifikovat n. trochlearis (Obr.4.6.2.2.2.). Dle
kadaverozních disekcí nemůžeme rozhodně potvrdit závěry Horganovi studie (3). Na
pouhých 4 kadaverech nenašel statisticky významné rozdíly v ploše odhaleného clivu
mezi tímto přístupem a přístupem transotickým a transkochleárním. Samotné
zachování sluchu je autory používající tuto variantu translabyrintálního přístupu
udáváno na velmi malých sériích čítajících pouze několik případů až v neuvěřitelných
80-100% (2,4). Ostatní otoneurochirurgové mající s tímto přístupem zkušenost jsou
k těmto výsledkům velmi skeptičtí. Vlastní klinickou zkušenost potvrzující nebo
vyvracející rozporuplné názory na tento přístup jsme nezískali. Pro úplnost je nutné
zmínit ještě variantu označovanou jako partial labyrinthectomy petrous apicectomy,
kdy je transcrusální přístup doplněn o co největší snesení petrozního apexu v oblasti
suprameatálního hrbolu prostřednictvím koridoru po snesení horního semicirkulárního
kanálku (3). Sekhar udává uchování sluchu v obdobných 80% jako u samotného
trancrusálního přístupu (6).
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Obr.4.6.2.2.1. Transcrusální přístup na kadaveru (SSCC – canalis semicircularis superior, LSCC –
canalis semicircularislateralis, VII – n. facialis, PSCC – canalis semicircularis posterioe, CC – crus
comune canales semicirculares superior et posterior, ES – saccus endolymphaticus, SS – sinus
sigmoideus).

Obr.4.6.2.2.2. Transcrusální přístup - stav po durotomii (AICA – arteria cerebelli anterior inferior,
SCA – arteria cerebelli superior, IV – n. trochlearis, V – n. trigeminus, VII - n. facialis,
VIII – n. vestibulocochlearis, SS – sinus sigmoideus).
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Obr.4.6.2.2.3. Transcrusální přístup axiální HRCT řez (C - cochlea, V - vestibulum, LSCC – canalis
semicircularis lateralis, IAC – meatus acusticus internus, SS – sinus sigmoideus).
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4.6.2.3. Translabyrintální přístup
Translabyrintální přístup je v současnosti nejčastěji používaným transpetrozním
přístupem. První popis byl publikován Pansem již v roce 1904, ale teprve House
s využitím mikrochirurgických principů přístup znovu zavádí do praxe v 60. letech
minulého století (1,2). Principem přístupu je pokračování retrolabyrintálního přístupu
snesením všech tří semicirkulárních kanálků, identifikace vestibula, přerušení
kochleárního a vestibulárního aqueductu. Uchování mediální a anteriorní stěny
horizontálního kanálku působí jako ochrana tympanického segmentu a zevního ohbí
faciálního nervu. Během výkonu je otevřen faciální recesus a přerušen řetězec
středoušních kůstek. Důsledně je dbáno na uchování celistvosti bubínku, hlava
kladívka a celá kovadlinka je vyjmuta, středouší a především Eustachova trubice je
obliterována svalem jako prevence pooperační likvorey. Následně je ve směru
vestibula a laterálního semicirkulárního kanálku identifikován vnitřní meatus. Mediální
stěna vestibula reprezentuje postero-laterální stěnu fundu vnitřního meatu. Skeletizace
meatu je nutná alespoň ve 180° jeho obvodu, lépe však pro pohodlnou preparaci ve
270° obvodu (Obr. 4.6.2.3.1.). Opatrnost je nutná při skeletizaci horního okraje, kde
intimně naléhá n. facialis. Hlemýžď není atakován, mastoideální a labyrintální porce
lícního nervu je ponechána v tenkém protektivním kostěném obalu. Nejčastější chybou
začátečníků je opět nedostatečně provedená antromastoidectomie a skeletizace všech
hranic v rozsahu retrolabyrintálního přístupu. Druhou chybou je nedostatečná
skeletizace obvodu vlastního vnitřního
obráceného

„ T “ ,

meatu. Po durotomii

nejčastěji ve tvaru

jsou identifikovány jednotlivé komponenty vnitřního meatu.

Posteriorně nejprve horní a dolní vestibulární nervy oddělené ve fundu kostěnou
crista tranversa. Ventrálně od horního vestibulárního nervu za vertikální cristou (podle
W. House označována také jako „Bill’s bar“) je identifikován lícní nerv
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Obr. 4.6.2.3.1. Translabyrintální přístup vlevo – labyrintectomie (vlevo nahoře), šipka (Donaldsonova
čára) ukazuje směr vnitřního meatu po otevření vestibula snesením zadního a laterálního
semicirkulárního kanálku (vpravo nahoře), identifikace zadní stěny meatu (vlevo dole) a jeho následná
270° skeletizace (vpravo dole) (IAC – meatus acusticus internus, SS – sinus sigmoideus, MF – dura
střední jámy, C – cochlea, CC - crus comune, VII – lícní nerv, LSCC, PSCC, SSCC – canalis
semicircularis lateralis, posterior et superior, V - vestibulum).

Obr. 4.6.2.3.2. Translabyrintální přístup vpravo – otevření fundu meatu (SVN – n. vestibularis superior,
IVN –n. vestibularis inferior, CN – n. cochlearis, VII – n. facialis , TC – crista transversa,
VC – crista verticalis).
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(Obr. 4.6.2.3.2.). Oba vestibulární nervy a kochleární nerv uložený ventrálně od
dolního vestibulárního nervu jsou odstraněny prostou avulzí v oblasti fundu. Jedinou
ponechanou strukturou je lícní nerv.
Benefitem tohoto přístupu je časná identifikace lícního nervu již v oblasti fundu
s rychlým získáním disekční vrstvy. Narozdíl od alternativních přístupů používaných
při nádorech postihujících vnitřní meatus a mostomozečkový kout jako jediný
umožňuje 100% radikalitu v oblasti fundu. Tuto radikalitu neumožňuje ani
retrosigmoideální ani middle fossa přístup. Pozitivní zvláště u starších pacientů je čistě
extracerebrální forma přístupu zcela eliminující retrakci mozečku. Hlavní nevýhodou
je ztráta sluchu. O problému indikace tohoto přístupu, založené na určení prahu
smysluplného sociálně užitečného sluchu, jsme se zmínili již výše (viz. kapitola 3.1.
Předoperační příprava). Tento přístup je preferován při řešení vestibulárních
schwannomů především otology. Právě některá otologická pracoviště rozšiřují hranici
sluchové poruchy 50/50 (PTA dB/SDS %) i na lehčí poruchy současně s velikostí
tumoru do 2cm. V rukách zkušeného operatéra není přístup ani časově náročný, ani
není limitován velikostí tumoru. Kromě vestibulárního schwannomu lze využít i u
jiných expanzí v mostomozečkovém úhlu, u patologií lícního nervu, některých
intrinsických kmenových lezí a samozřejmě u afekcí postihujících temporální kost. Pro
afekce středočarové uložené čistě ventromediálně před mozkovým kmenem, ať už
nádorové nebo cévní, není přístup optimální a je nutná retrakce. Nutno si uvědomit, že
vzhledem k přítomnosti zbytku pyramidy je možná retrakce pouze mediálně tlakem na
sigmoideální splav, mozeček a kmen (Obr. 4.6.2.3.3.,4.6.2.3.4). Incidence pooperační
parézy lícního nervu, poranění kmene nebo krvácení se ve velkých sériích významně
neodlišuje od alternativních přístupů a obecně je udávaná morbidita velmi nízká.
Nejčastější komplikací (1 - 20%) je likvorea, kterou je nutno řešit zpravidla kompresí,
klidem, acetezolamidem, ATB profylaxí

a lokální aplikací fibrinového lepidla.

Vzácněji je nutné použít lumbální drenáž nebo ránu revidovat. Důležitá je především
prevence mokové píštěle s obliterací Eustachovy trubice a středouší, kontrolou
intaktnosti bubínku a obliterací mastoidu. Nám se velmi osvědčila také kranioplastika
polymethylmetakrylátem. Narozdíl od přední jámy lební je riziko infektu spojené
s implantací PMMA zanedbatelné.
Pro orientaci nutno ještě odlišit pojem transcranial translabyrinthine přístup,
který označuje velmi vzácně používaný přístup kombinující retrosigmoideální a
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translabyrintální přístup v jedné operaci. Možné sdružené přínosy obou přístupů jsou
převáženy negativy (dvojnásobná doba operace, hluchota a vysoký výskyt likvorových
fistul) (3).

Obr. 4.6.2.3.3. Translabyrintální přístup vlevo – získaný intradurální pohled anteriorně při retrakci
sigmoideálního splavu (VI – n. abducens, VII – n.facialis , VIII – n. vestibulocochlearis,
V – n.trigeminus, SS – sinus sigmoideus, BA – a. basilaris).

Obr. 4.6.2.3.4. Translabyrintální přístup vlevo – získaný intradurální pohled mediálně (VII – n. facialis,
VIII – n. vestibulocochlearis, V – n.trigeminus, IV – n. trochlearis, SCA – a. cerebelli superior, AICA –
a. cerebelli anterior inferior ).
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Obr. 4.6.2.3.5. HRCT translabyrintálního přístupu vlevo prokazuje nedostatečný rozsah kostěné resekce
(žlutě) limitující výsledné operační trajektorie (C- cochlea, VII – n.facialis, M+I – malleus et incus,
IAC- meatus acusticus internus, SS – sinus sigmoideus).

Obr. 4.6.2.3.6. Axiální HRCT translabyrintálního přístupu vlevo (MF –dura střední jámy,
IAC – meatus acusticus internus, SS – sinus sigmoideus, C – cochlea, GG – ganglion geniculi,
VII – n. facialis).
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Obr. 4.6.2.3.7. Sagitální HRCT translabyrintálního přístupu vlevo ukazuje 270° skeletizaci meatu
(IAC – meatus acusticus internus, C – cochlea, VII – n. facialis, ICA – a. carotis interna).

Obr. 4.6.2.3.8. Koronární HRCT translabyrintálního přístupu prokazuje opět 270° skeletizaci vnitřního
meatu (IAC - meatus acusticus internus, VII – n. facialis, C – cochlea, M - malleus).

1. House HP, House WF. Transtemporal Bone Microsurgical Removal of Acoustic
Neuromas. Arch Otolaryngol 1964;80:597-756
2. Panse R. Ein gliom der akustikus. Arch Ohenh 1904;41:251-255
3. Salvinelli F, De la Cruz A. Otoneurosurgery and lateral skull base surgery.
Saunders, Philadelphia, 1996, 321-2
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4.6.2.4. Transotický přístup
Principem přístupu je anteriorní rozšíření translabyrintálního přístupu. Přístup byl
zaveden do praxe Ugo Fischem primárně pro terapii obtížných vestibulárních
schwannomů a ostatních tumorů mostomozečkového koutu (1,2). Narozdíl od
translabyrintálního přístupu zde primárně přerušujeme zevní meatus a slepě ho
uzavíráme. Zbytek meatu následně nejlépe pod mikroskopem radikálně odstraňujeme.
Následně je provedena klasická antromastoidectomie, identifikace a skeletizace lícního
nervu.

Po

dokončení

skeletizace

Trautmanova

trojúhelníku

je

provedena

labyrintectomie semicirkulárních kanálků a skeletizace vnitřního meatu stejně jako při
translabyrintálním přístupu. Anteriorně od mastoideálním porce lícního nervu je
kompletně otevřen faciální recesus. Současně je odstraněn bubínek a středoušní kůstky.
Identifikovaná tuba auditiva je uzavřena nejčastěji svalem jako prevence paradoxní
rhinorey. Kochlea je kompletně odstraněna. Peroperačně

je anteromediálně

identifikována poloha petrozního úseku vnitřní karotidy. Při její identifikaci je nutno
pamatovat na možnou absenci kostěného septa mezi Eustachovou trubicí a karotidou.
Lícní nerv je stále ponecháván v protektivním tenkém kostěném obalu. Cestou
anteriorně od něj je dokončena kompletní skeletizace vnitřního meatu v 360°. Lícní
nerv je stále uprostřed zorného pole v centru přístupu a je nutno stále dávat pozor na
jeho možné poškození mimo fokusované zorné pole. Výsledným limitem přístupu je
sigmoideální splav posteriorně, jugulární bulbus inferiorně, karotida anteriorně a dura
střední jámy superiorně. Benefitem oproti translabyrintálnímu přístupu je anteriorní
rozšíření kompletní skeletizací meatu. Resekcí tympanické části současně získáme více
anteriorní trajektorii operačního pohledu umožňující přístup do prepontiní cisterny k a.
basilaris. Operační výkon je omezován centrálně uloženým lícním nervem, jehož
eventuelní transpozice s následnou paresou je podstatou ještě rozsáhlejšího
transkochleárního přístupu.
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Obr. 4.6.2.4.1. Snesení zevního meatu až k bubínku se současnou translabyrintální skeletizací vniřního
meatu během transotického přístupu (M – malleus, I – incus, FR – recesus facialis, TM – membrana
tympani, JB – bulbus v. jugularis, SS – sinus sigmoideus, VII – n. facialis, MF – dura střední jámy).

Obr. 4.6.2.4.2. Stav po odstranění bubínku a středoušních kůstek během transotického přístupu ( VII – n.
facialis, O – foramen ovale, R – foramen rotundum, IAC – meatus acusticus internus, SM – musculus
stapedius, TT – musculus tensor tympani, C – cochlea, ET – tuba auditiva Eustachi).
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Obr. 4.6.2.4.3. Identifikace polohy a. carotis interna během transotického přístupu (JB – bulbus v.
jugularis, SS – sinus sigmoideus, SMF – foramen stylomastoideum, ICA – a. carotis interna, ET-tuba
auditiva Eustachi, TT – musculus tensor tympani, C – cochlea, GG – ganglion geniculi ).

Obr. 4.6.2.4.4. Otevření kochley během transotického přístupu (C – cochlea, GG – ganglion geniculi,
IAC – meatus acusticus internus, GSPN – n. petrosus superficialis maior).
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Obr. 4.6.2.4.5. Dokončení transotického přístupu 360° skeletizací meatu (FM –pars mastoidea n.
facialis, FT – pars tympanica n. facialis, FL – pars labyrintalis n. facialis, GG – ganglion geniculi, IAC
– meatus acusticus internus, ICA – a. carotis interna, JB – bulbus v. jugularis, SS – sinus sigmoideus,
MF – dura střední jámy, PF – dura zadní jámy lební).

Obr. 4.6.2.4.6. Intradurální rozsah transotického přístupu s lícním nervem uprostřed zorného pole a
odstraněným vestibulokochleárním nervem (VII - n. facialis, ICA – a. carotis interna,BA – a. basilaris,
AICA – a. cerebelli anterior inferior, VI – n. abducens).
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Obr. 4.6.2.4.7. Axiální HRCT transotického přístupu (VII - n. facialis, ICA – a. carotis interna,GG ganglion geniculi, GSPN - n. petrosus superf. maior, IAC - meatus acusticus internus, SS sinus
sigmoideus, JF - foramen jugulare, GL - fossa mandibularis).

1. Gantz BJ, Fisch U: Modified transotic approach to the cerebellopontine angle. Arch
Otolaryngol 1983;109:252-6.
2. Jenkins HA, Fisch U: Transotic approach to resection of difficult acoustic tumors
of the cerebellopontine angle. Am J Otol 1980;2:70-6.

4.6.2.5.Transkochleární přístup
Transkochleární přístup je starší

variantou přístupu transotického. Poprvé byl

popsán Housem v roce 1976 (1). Od přístupu transotického se liší přerušením nervus
petrosus superficialis maior po odstupu z ganglion geniculi a také přerušením chorda
tympani. Lícní nerv je následně kompletně mobilizován z protektivního kostěného
obalu od foramen stylomastoideum až do cisternálního úseku a včetně ganglion
geniculi je transponován posteriorně. Tímto manévrem je získán nejširší manipulační
prostor mezi posterolaterálními transpetrozními přístupy. Následně je pohodlně
resekována kochlea, identifikována vnitřní karotida a resekován zbytek pyramidy až ke
klivu a do petrozního apexu. Během resekce nepřekáží lícní nerv a díky tomu je
snesení pyramidy rychlejší a radikálnější. Paradoxně, ačkoli je lícní nerv vystaven po
transpozici mimo operační koridor menšímu riziku

poškození, je výsledkem

transkochleárního přístupu téměř vždy různě těžká paréza. Dlouhodobým výsledkem je
nejčastěji udávaný stupeň III dle House-Brackmannovy stupnice, ale výjimkou nejsou
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i kompletní restituce funkce při používání peroperačního EMG monitoringu. Ke
zlepšení těchto výsledků je některými autory doporučována transpozice s částečně
zachovaným protektivním kostěným obalem nervu. Ani tato metoda však neovlivní
předpokládaný důvod parézy, který je spatřován v porušení cévního zásobení při
přetnutí n. petrosus superf. maior. Důležité je proto dostatečné uvolnění ve foramen
stylomastoideum bez disekce digastrického svalu a zabránění poškození zdejší
stylomastoideální větve arteria pharyngea ascendens. Druhou důležitou větví je
labyrintální arterie odstupující do vnitřního meatu z arteria cerebelli anterior inferior.
Všechny větve včetně odboček pro stapediální sval je nutno ostře oddělit a zabránit
tupému vytržení. V původním popisu House není přerušen zevní meatus a atakován
tympanický anulus. V současné době je používána pouze tato širší varianta významně
zlepšující trajektorii přístupu. Tuto tzv. normální variantu transkochleárního přístupu
označuje Sanna za variantu A (2). Rozšířená varianta B prezentuje anteriorní extenzi
přístupu s otevřením fossa glenoidea, snesením zygomatického oblouku, snesením
petrozního

apexu,

přerušením

mandibulární

větve

trigeminu

a

otevřením

sphenoideálního sinu v trianglu mezi pars petrosa a. carotis interna a n. abducens (2).
Typem C je označováno rozšíření superiorním směrem s protětím tentoria a trakcí
temporálního laloku (2). Poslední varianta označována písmenem D není ničím jiným
než další kombinací, tentokrát s transsigmoideálním transjugulárním přístupem (2).

Obr. 4.6.2.5.1. Mobilizované a transponované ganglion geniculi n. facialis před snášenou cochleou
během transkochleárního přístupu (CN – n. cochlearis, VII – n. facialis).

Transkochleární cesta umožňuje z posterolaterálních petrosectomií nejlepší a nejširší
přístup do prepontiní cisterny, ke střední části bazilární arterie a klivu. Přínosem je i
visualizace kontralaterálních hlavových nervů. Pouze z jednoho přístupu je možné
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ošetřit i rozsáhlejší patologie.

Dalším benefitem je ovlivnění cévního zásobení

z vnitřní karotidy při vaskularizovaných patologiích. Cenou je však kromě trvalé ztráty
sluchu i různě významná reziduální paréza lícního nervu. Vzhledem k významné
morbiditě je nutno zvažovat ostatní přístupové možnosti a to vždy u lezí mimo střední
etáž klivu. Přístupy retrosigmoideální, retrolabyrintální a translabyrintální neumožňují
samostatně atakovat ventrálně před kmenem uložené patologie. Anteriorní přístupy
tranpalatalní-transclivální jsou znevýhodněny kromě dlouhé trajektorie především
úzkým koridorem neumožňujícím atakovat laterální porce patologií a rizikem
kontaminace intradurálního prostoru přirozenou mikroflorou vlastního koridoru.
Rozšířené formy předních anterolaterálních přístupů šetřící sluch a lícní nerv jsou
zřejmě nejlepší alternativou transkochleárního přístupu. Tyto přístupy však selhávají u
inferiorních propagací patologií. Stejně rozsáhlý přístup lze získat i transotickým
přístupem s kompletní skeletizací Fallopiova kanálku bez transpozice nervu s nižším
rizikem pooperační parézy. Přístu p je v šak časov ě a technicky náročnější, neboť po
celou dobu přístupu i během vlastního řešení patologie stále překáží lícní nerv.

Obr. 4.6.2.5.2. Transkochleární přístup umožňuje nejlepší přístup ke střední části bazilární arterie
v prepontiní cisterně (VI – n.abducens, BA – arteria basilaris).
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Obr. 4.6.2.5.3. Rozsahem obdobný přístup jako transkochleární lze získat maximální snesením pyramidy
při transotickém přístupu bez transpozice n. facialis (ICA – a. carotis interna,VII – n.facialis, SS – sinus
sigmoideus, JB – bulbus venae jugularis, FSM – foramen stylomastoideum, GG – ganglion geniculi,
GSPN – n. petrosus superf. maior).

Obr. 4.6.2.5.4. Axiální HRCT transkochleárního přístupu (ICA – a. carotis interna, VA – a. vertebralis,
BA – a. basilaris, SS – sinus sigmoideus, LCN – postraní smíšený systém, VII – n. facialis, V – n.
trigeminus, GF – fossa glenoidea).
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Obr. 4.6.2.5.5. Koronární HRCT transkochleárního přístupu (ICA – a. carotis interna,
VA – a. vertebralis, BA – a. basilaris, VII – n. facialis, V – n. trigeminus).

Obr. 4.6.2.5.6. Sagitální HRCT transkochleárního přístupu (ICA – a. carotis interna,
V – n. trigeminus, OA – apex orbitae, CS – sinus cavernosus, V – n.trigeminus, SP – sinus sphenoideus,
JB – bulbus v. jugularis).

1. House WF, Hitselberger WE. The transcochlear approach to the skull base. Arch
Otolaryngol 1976;102:334-42
2. Sanna M, Mazzoni A, Taibah A, Saleh E, Russo A, Khashaba A: The modified
transcochlear approaches to the skull base: results and indications. In: Mazzoni A,
Sanna M eds, Skull base surgery update, 1. Amsterdam: Kugler,315-22,1995
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4.6.2.6. Radikální petrosectomie
Používaný termín petrosectomie byl již zmíněn při základním dělení přístupů na
přední a zadní skupinu. Obecně tedy označuje odstranění části temporální kosti a
v užším slova smyslu pouze pyramidy kosti skalní. Termín posteriorní petrosectomie
potom může označovat jakýkoli ze zadních transtemporálních přístupů a přední
petrosectomie obdobně některou z variant předních přístupů. Kromě těchto parciálních
petrosectomií jsou používány termíny označující rozsáhlejší přístupy s kompletní
resekcí pyramidy a labyrintu: complete, radical, subtotal, total, en bloc
petrosectomy (1,3,4). Ve všech případech se jedná vlastně o rozšířené transkochleární
nebo transotické přístupy. Vždy je při kompletně odstraněném labyrintu výsledkem
operace hluchota. Přístupy označované radical, total, en bloc petrosectomy jsou
nejčastěji spojovány s léčbou malignit postihující primárně střední a zevní ucho.
Vzhledem k onkochirurgické strategii je snaha karcinomy odstranit radikálně do
zdravé tkáně. Současně jsou nekompromisně odstraňovány všechny struktury
v postižené oblasti včetně žilní drenáže, karotické tepny i lícního nervu. Radikální
resekce je metodou volby narozdíl od benigních lézí typu meningeomů apod..
Narozdíl od této skupiny přístupů Al-Meftyho complete petrosectomy používaný
v terapii rozsáhlých petrocliválních meningeomů

je ve své podstatě rozšířeným

transotickým přístupem anteriorně o subtemporální trajektorii (2). Lícní nerv je
ponechán v tenkém kostěném protektivním obalu. Riziko pooperační paresy je tím
sníženo narozdíl od transpozice při transkochleárním přístupu. Aby opět situace byla
nepřehlednější Sekhar tento přístup označuje jako total petrosectomy (1). Sekhar také
rozšířenou transkochleární variantu přístupu s transpozicí n. facialis, kompletní
petrosectomii s odhalením celého petrozního průběhu a. carotis interna rozšiřuje o
obětování sigmoideálního splavu, retrosigmoideální trajektorii a vysokou krční disekcí
včetně jugulárního foramen. Tuto variantu petrosectomie opět označuje zavadějícím
názvem jako transtemporal approach (5).
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Obr. 4.6.2.6. Axiální HRCT přístupu označovaného Al-Meftym jako complete petrosectomy (ICA – a.
carotis interna, SS – sinus sigmoideus, VII – n. facialis, V – n. trigeminus, FG – fossa glenoidea, SC –
sinus cavernosus, JT – tuberculum jugulare).

1.Cass SP, Sekhar LN, Pomeranz S, Hirsch BE, Snyderman CH. Excision of
petroclival tumors by a total petrosectomy approach. Am J Otol 1994;15:474-84
2. Erkmen K, Pravdenkova S, Al-Mefty. Surgical management of petroclival
meningiomas:factors determining the choice of approach. Neurosurg Focus
2005;19:1-12
3.Graham MD, Sataloff RT, Kemink JL, Wolf GT, McGillicuddy JE. Total en bloc
resection of the temporal bone and carotid artery for malignant tumors of the ear and
temporal bone. Laryngoscope 1984;94: 528-33
4. Okada T, Saito K, Takahashi M, Hasegawa Y, Fujimoto Y, Terada A, Kamei Y,
Yoshida J.

En bloc petrosectomy for malignant tumors involving the external

auditory canal and middle ear: surgical methods and long-term outcome. J Neurosurg
2008;108:97-104
5. Sekhar LN, Estonillo R. Transtemporal approach to the skull base : an anatomical
study. Neurosurgery 1986;19:799-808
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4.6.2.7. Retrosigmoideální transmeatální přístup
Tuto variantu nejstaršího rutinního infratentoriálního retrosigmoideálního přístupu
zmiňujeme pouze pro kompletnost přehledu posteriorních transtemporálních přístupů.
Podstatou přístupu je rozšíření rutinního retrosigmoideálního přístupu o posteriorní
otevření vnitřního meatu umožnující atakovat intrakanalikulární patologie především
vestibulární schwannomy (3). Přístup umožňuje resekci patologie se šancí na uchování
sluchu. Rozsah resekce zadního okraje meatu závisí na poloze endolymfatického vaku,
posteriorního semicirkulárního kanálku a vestibula (1,2). Radikalita resekce je často
napadána příznivci alternativních přístupů, protože přístup neumožňuje bezpečnou
kontrolu fundu meatu současně s uchováním výše zmíněných struktur. K dosažení
maximální radikality lze s výhodou proto využít endoskop.

a

b

Obr. 4.6.2.7.1. Anatomie restrosigmoideálního přístupu vlevo při pohledu mikroskopem inferiorně (a) a
superiorně (b). Anteromediální struktury v petroklivální oblasti nejsou za fyziologických podmínek
bezpečně dostupné (SS – sinus sigmoideus, ST – sinus transversus, IV – n. trochlearis,
V
– n. trigeminus, VII – n. facialis, VIII – n. vestibulocochlearis, IX – n. glossopharyngeus,
X–
n. vagus, SCA – a. cerebelli superior, AICA – a. cerebelli anterior inferior, VP – v. petrosa).
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a

b

Obr. 4.6.2.7.2. Retrosigmoideální transmeatální přístup vpravo. Axiální HRCT před (a) a po provedení
přístupu (b)(GG – ganglion geniculi, FL – pars labyrintalis n. facialis, IAC – meatus acusticus internus,
v – vestibulum, PSCC – canalis semicircularis posterior, SS – sinus sigmoideus, žlutě označena PMMA
kranioplastika retrosigmoideální kraniektomie).

1. Day JD, Kellogg JX, Fukushima T, Giannotta SL.Microsurgical anatomy of the
inner surface of the petrous bone: neuroradiological and morphometric analysis as
an adjunct to the retrosigmoid transmeatal approach. Neurosurgery 1994;34:1003-8
2. Lang J Jr, Samii A.Retrosigmoidal approach to the posterior cranial fossa. An
anatomical study. Acta Neurochir (Wien)1991;111:147-53
3. Samii M, Matthies C.Management of 1000 vestibular schwannomas (acoustic
neuromas): surgical management and results with an emphasis on complications
and how to avoid them.Neurosurgery 1997;40:11-21

4.6.2.8. Retrosigmoideální infratentoriální suprameatální přístup
Tento

přístup

je

variantou

běžného

retrosigmoideálního

přístupu

do

mostomozečkového koutu. Podstatou je resekce apexu pyramidy posteriorní
infratentoriální intradurální cestou. Přístup jako možnou variantu přední petrosectomie
poprvé prezentoval Samii v roce 1996 (1). Po preparaci struktur v pontocerebelárním
úhlu je identifikován suprametální hrbol, n. trigeminus a petrozní žíla. Následně je
mikrovrtačkou snesen suprameatální hrbol a uvolněn n. trigeminus rozšířením cavum
Meckeli posteriorně a inferiorně. Tím je umožněno široké otevření trigeminální
imprese a mobilizace trojklaného nervu. Právě mobilizace umožní přístup do střední
jámy a do posteriorní části kavernozního splavu (3,4). Tento postup lze
rozšířit protětím tentoria, což ještě rozšíří získaný koridor do střední jámy lební.
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Retrosigmoideální cesta umožňuje časnou identifikaci hlavových nervů (VII, VIII, V,
IV). Vlastní tumor často zvětšuje manipulační prostor v mostomozečkovém úhlu,
neboť nádor zpravidla dislokuje VII. a VIII. nerv kaudálně a V. nerv směrem
kraniálně. N. abducens je naopak málokdy identifikován v počátku operace. Vzhledem
ke své anteromediální poloze od petrocliválního úhlu, vnitřního meatu i trigeminální
imprese je vyjma čistě mediálního origa expanze zpravidla odtlačen mediálně. Vena
petrosa, Rhotonem označována jako superiorní petrozní žilní komplex, drénující žilní
krev do sinus petrosus superior může být uložena ve všech směrech od trigeminálním
nervu (5). V některých případech může být vážnou překážkou přístupu a je nutno ji
přerušit.

Otázka bezpečného přerušení není stále vyřešena. Samii nespatřuje riziko

jejího obětování, protože dislokace a komprese tumorem má za následek vyvinutý
kolaterální oběh (2,3). Naproti tomu řada chirurgů dokladuje své neblahé zkušenosti
s venózní infarzací (5).

Obr. 4.6.2.8.1. Retrosigmoideální infratentoriální intradurální suprameatální přístup. Rozsah sneseného
suprameatálního hrbolu je označen zeleně (T - tentorium, VP – v. petrosa, IV – n. trochlearis, SCA – a.
cerebelli superior, V- n. trigeminus, VII – n. facialis, VIII – n. vestibulocochlearis, AICA – a. cerebelli
anterior inferior).

Postulát, že tento přístup odpovídá přednímu tranpetroznímu přístupu s resekcí
apexu pyramidy, je zcela mylný. Rozsah resekce apexu pyramidy i vlastní přístup do
střední jámy a k posteriorní části kavernozního splavu je velmi limitovaný. Tato
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limitace a nepřehlednost omezuje možnosti radikality resekce části patologie zasahující
do střední jámy . Tato část expanze je spíše vnitřně dekomprimována a enukleována.
Dalším zcela zřejmým rozdílem je limitace přístupu bilaterálně jak ve střední jámě tak
v petroklivální oblasti. Mediálně se propagující patologie v prepontiní cisterně jsou
navíc atakovatelné pouze v případě , kdy expanze tvoří vlastní trajektorii přístupu.
Podle našich zkušeností se tímto přístupem lze vyhnout supratentoriální kraniotomii
s retrakcí temporálního laloku pouze ve velmi malém limitovaném počtu případů
postihující střední i zadní jámu lební. Efektivní použití přístupu spatřujeme pouze u
dobře ohraničených nádorů se zachovalou arachnoideální vrstvou s převažující složkou
v zadní jámě, kde směr expanze nádoru vytváří trajektorii resekce z suboccipitálního
přístupu. Často je také petrozní apex již tumorem destruován a v některých případech
dokonce není ani nutné tumorem vytvořený přístup rozšiřovat. Podmínkou radikality
je absence radiologických známek invaze do kavernózního splavu. Další empirickou
indikací je skupina starších a rizikových pacientů, kde je hlavním cílem výkonu pouhá
dekomprese mozkového kmene infratentoriálně. V těchto případech se však často
nejedná o suprameatální resekci petrozního apexu, ale pouze o klasický
retrosigmoideální přístup, neboť není odvrtán suprameatální hrbol a právě v tomto
místě bývá ponecháno reziduum tumoru.

Obr. 4.6.2.8.2. Axiální HRCT retrosigmoideálního suprameatálního přístupu prokazuje limitovaný
rozsah resekce apexu pyramidy (V – n. trigeminus, SSCC – canalis semicircularis superior, PSCC –
canalis semicircularis posterior, IAC – meatus acusticus internus, SS – sinus sigmoideus).
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Obr. 4.6.2.8.3. Koronární HRCT retrosigmoideálního infratentoriálního suprameatálního přístupu
(V- n. trigeminus, VII – n. facialis, C – cochlea, IAC – meatus acusticus internus).

Obr. 4.6.2.8.4. Sagitální HRCT retrosigmoideálního infratentoriálního suprameatálního přístupu
(V- n. trigeminus, t - tentorium, IAC – meatus acusticus internus, ICA – a. carotis interna, c –
cerebellum, JB – bulbus v. jugularis, FO – foramen ovale).

1, Samii M, Tatagiba M. Neurosurgical aspects of tumors of the base of the skull. In:
Youmans, editor. Neurological Surgery, ed 4. Philadelphia: WB Saunders; 1996.
3024-40
2, Samii M, Tatagiba M, Carvalho GA. Resection of large petroclival meningiomas
by the retrosigmoid route. J Neurosurg Sci 1999; 6: 27-30.
3, Samii M, Tatagiba M, Carvalho GA. Retrosigmoid intradural suprameatal approach
to Meckel's cave and the middle fossa: surgical technique and outcome. J
Neurosurg 2000;92:235-41
4, Seoane E, Rhoton AL Jr. Suprameatal extension of the retrosigmoid approach:
microsurgical anatomy. Neurosurgery 1999;44:553-60
5, Tanriover N, Abe H, Rhoton AL Jr, Kawashima M, Sanus GZ, Akar Z.
Microsurgical anatomy of the superior petrosal venous complex: new
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classifications and implications for subtemporal transtentorial and retrosigmoid
suprameatal approaches. J Neurosurg 2007;106:1041-50

4.6.2.9. Ostatní posteriorní transpetrózní přístupy
Pro doplnění uvádíme ještě několik přístupů ze skupiny posteriorních sluch šetřících
transpetrózních přístupů do oblasti apexu pyramidy. Pro tyto přístupy je společný
velmi limitovaný přístup umožňující použití těchto přístupu efektivně pouze u
drenážních výkonů v oblasti apexu. Jejich využití při řešení většiny patologií lební
baze je prakticky zanedbatelné. Mezi tyto přístupy patří Giddingsův transcanal
subcochlear approach (1), Haberkampův infracochlear approach (2) a Wengenův
antefacial hypotympanic approach (5). Tyto téměř identické varianty jsou
charakterizovány úzkým koridorem do oblasti posteriorní části apexu tvořeným
posteriorně uloženým mastoideálním úsekem lícního nervu a kolénkem C6 petrozního
úseku vnitřní karotidy. Narozdíl od infralabyrintálního přístupu vedoucího
posteriorní trajektorií mastoidem mediálně od mastoideální porce lícního nervu nejsou
omezeny event. vysokou polohou jugulárního bulbu (3). Infralabyrintálním přístupem
je díky získané trajektorii naopak možné atakovat i anteriorní část apexu, avšak až
v 50% překáží jugulární bulbus. Konečně supracochlear approach atakuje apex
posteriorní transmastoideální trajektorií po snesení kořene zygomatiku nad
tympanickým úsekem lícního nervu anteriorně od horního semicirkulárního kanálku,
ale pod tegmen tympani (4). Již z popisu je zřejmá prostorová limitace opět pouze na
drenážní výkony.

1, Giddings NA, Brackmann DE, Kwartler JA. Transcanal infracochlear approach to
the petrous apex. Otolaryngol Head Neck Surg 1991;104:29-36
2, Haberkamp TJ. Surgical anatomy of the transtemporal approaches to the petrous
apex. Am J Otol 1997;18:501-6
3, Jacob CE, Rupa V. Infralabyrinthine approach to the petrous apex. Clin Anat.
2005;18:423-7
4, Telischi FF, Luntz M, Whiteman ML. Supracochlear approach to the petrous apex:
case report and anatomic study. Am J Otol 1999;20:500-4
5, Wengen DF, Goode RL. Temporal bone study of the antefacial hypotympanic
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approach to the petrous apex. Skull Base Surgery, Proceedings of the first congress
of the ESBS, Riva Del Garda, Italy 1993,21-5

4.6.3. Anterolaterální transpetrózní přístupy
Skupina anterolaterálních transpetrozních přístupů je charakterizována trajektorií
přístupu do zadní jámy lební vedoucí střední jámou lební a přední plochou pyramidy
s různě rozsáhlou resekcí jejího apexu. V cestě do zadní jámy lební stojí právě
pyramida a mediálně tentorium. Kožní řez se liší dle vlastní varianty přístupu od pouhé
lineární incize v případě limitovaného middle fossa přístupu až po různé modifikace
laloku s frontální i suboccipitální extenzí při kombinovaných přístupech. Základem je
temporobazální kraniotomie zpravidla centrována tak aby její 2/3 byly před a 1/3 za
zevním meatem. Důležitá je důsledná bazální extenze kraniotomie se snesením zbytku
šupiny až k zygomatickému oblouku. V některých případech kdy potřebujeme
v případě superiorně se propagujících lézí získat ještě inferiornější pohled můžeme
snést i zygomatický oblouk nebo celý orbitozygomatický komplex v jedné nebo dvou
částech. Druhou indikací těchto rozšíření je kombinace s přístupy do infratemporální
jámy po mobilizaci temporálního svalu. Anterolaterální přístupy dále pokračují elevací
dury mater a retrakcí temporálního laloku. Relaxace mozku a usnadnění retrakce lze
dosáhnout podáním manitolu, hyperventilací, zavedení lumbální drenáže nebo derivací
likvoru drobnou temporobazální durotomií. Na našem pracovišti dáváme přednost
zavedením lumbální drenáže v úvodu operace a její následné ponechání k prevenci
likvorové píštěle v pooperačním období. Současně je je vhodné dodržovat intermitentní
trakci a relaxaci temporální laloku. Nedodržování těchto principů může vést především
na dominantní levé straně k významným pooperačním deficitům. Disekce dury od
střední jámy lební je vedena postero-anteriorním směrem. Během separace dury jsou
postupně identifikovány všechny orientační anatomické body. Jako první je
identifikováno foramen spinosum obsahující střední meningeální tepnu, která je po
koagulaci přerušena. Více anteriorně následně foramen ovale. Důležitá je zde separace
dura propria od mandibulární větve trigeminu umožňující bezpečnou elevaci dury
obdobně jako při transcavernozních přístupech. Dále je identifikován mediální n.
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petrosus superficialis maior a laterální n. petrosus superficialis minor. Spolu s těmito
nervy běží horní tympanická arterie a vena. Petrózní nervy lze uchovat šetrnou disekcí
durálních vrstev. Poškození n. petrosus superficialis maior může mít za následek ztrátu
funkce slzné žlázy a suché oko. Musí být vyloučena především jeho trakce pro riziko
postižení ganglion geniculi a vzniku dočasné i trvalé parézy n. facialis. Poloha
petrózních nervů určuje také předpokládanou polohu ganglion geniculi. K identifikaci
obou struktur lze peroperačně použít elektrostimulaci s monitorací svalové odpovědi
mimického svalstva. Ganglion geniculi leží v oblasti průsečíku spojnice vnitřního a
zevního meatu a pomyslné čáry prodlužující velký petrózní nerv. Eminentia arcuata
jako další významný orientační bod je identifikována posteriorně. Poslední strukturou
důležitou pro orientaci je vlastní hrana pyramidy. O vzájemných metrických vztazích a
varietách jsme podrobně referovali výše (kapitola

4.3.5. Topografické vztahy

pyramidy ve střední jámě lební ).

Obr. 4.6.3.1. Základní anatomie anterolaterálních transpetrózních přístupů během extradurální
identifikace základních orientačních bodů na pravé straně (FO – foramen ovale, FS – foramen
spinosum, MMA – a. meningea media, GSPN – n. petrosus superficialis maior, PA – petrozní apex, AE –
eminentia arcuata).
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Obr. 4.6.3.2. Identifikace hrany pyramidy a trigeminální imprese během anterolaterálních
transpetrózních přístupů vpravo (V3 – n. mandibularis, FS – foramen spinosum, MMA – přerušená a.
meningea media, GSPN – n. petrosus superficialis maior, MC – cavum Meckeli, EA – eminentia
arcuata, PR – hrana pyramidy).

4.6.3.1. Middle fossa přístup
Nejstarším a nejjednodušším anterolaterálním přístupem je middle fossa přístup do
vnitřního meatu publikovaný poprvé Housem

v roce 1961 (6). Tento limitovaný

přístup je zaměřený pouze na řešení patologií ve vnitřním meatu. Hlavní indikací jsou
intrakanalikulární vestibulární schwannomy a selektivní vestibulární neurektomie.
Spolu s retrosigmoideálním transmeatálním přístupem je u pacientů s vestibulárním
schwannomem sluch šetřící technikou. Navíc narozdíl od retrosigmoideálního přístupu
umožňuje vyšší radikalitu v oblasti fundu meatu. Základním problémem je identifikace
polohy vnitřního meatu během přístupu pro jeho bezpečnou skeletizaci. Nejstarší
technika popsaná Housem využívá stopování průběhu velkého petrozní nervu do
ganglia geniculi, následně labyrintálního úseku a nakonec do vlastního fundu meatu
(6). Fisch ve své modifikacim označované také jako meatal plane approach nebo
transtemporal

supralabyrinthine

approach

využívá

skeletizaci

semicirkulárního kanálku ve formě tzv. „blue line“ a úhlu 60° mezi ním

horního
a meatem
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(3,4,7). V nepřehledných případech doporučuje otevřít tegmen tympani

a

identifikovat malleus a incus. Horní semicirkulární kanálek lze následně identifikovat
na kolmici zpuštěné z těla kovadlinky. Současně osa superiorního semicirkulárního
kanálku je také zhruba kolmá k ose hrany pyramidy. Garcia-Ibanez

preferuje

k identifikaci vnitřního meatu rozdělení úhlu mezi velkým petrózním nervem a horním
semicirkulárním kanálkem na polovinu (5). Catalano s Edenem doporučují otevření
tegmen tympani do středouší a identifikaci hlavičky kladívka (1). Meatus lokalizují na
přímce spojující zevní meatus a hlavičku kladívka. Nejbezpečnější technikou je
identifikace meatu v oblasti porus acusticus internus, tedy v místě bezpečně vzdáleném
od kochley, semicirkulárních kanálku, vestibula a lícního nervu (2). První
techniku prezentuje spolu s identifikací meatu na základě

45° úhlu

tuto

mezi osou

vnitřního meatu a hranou pyramidy Naguib v roce 1996 (8). Žádná s těchto metod není
ideální a každá je zatížena individuálními riziky při diferencích v topografických
vztazích orientačních bodů v jednotlivých případech. Problematiku identifikace meatu
a rizik spojených s jednotlivými metodami jsme probrali již výše (viz kapitola 4.3.5.
Topografické vztahy pyramidy ve střední jámě lební). Po správné identifikaci je vnitřní
meatus skeletizován v obvodu 270°. Nejširší skeletizace je v oblasti porus acusticus
internus a rozsah skeletizovaného obvodu se zmenšuje v oblasti fundu jako prevence
poškození kochley a vestibula. Dura je otevřena ve tvaru obráceného písmene T. Ve
vlastním meatu je dura otevřena posteriorně nad horním vestibulárním nervem jako
prevence poškození meatální části lícního nervu. Včasnou identifikací je třeba také
zabránit poškození eventuální intrameatální kličky a. cerebelli anterior inferior a její
labyrintární větve (9).
Vlastní intradurální přístup jak již bylo zmíněno výše je limitovaný na léze
postihující vnitřní meatus. Pro léze s propagací do zadní jámy lební je nedostatečný.
Kromě intrakanalikulárních schwannomů a vestibulárních neurektomii je hlavní
indikací řešení patologií lícního nervu v meatální a labyrintární části. Přístup je
dostatečný pro případnou přímou rekonstrukci poškozeného nervu autologním
nervovým štěpem. Současně lze však použít např. v kombinaci s retrolabyrintálním
přítupem u řešení patologií postihující ostatní úseky intratemporálního průběhu lícního
nervu u pacientů se zachovaným sluchem.
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Obr. 4.6.3.1.1. Identifikace polohy vnitřního meatu během middle fossa přístupu pomoc snášení kosti
v bezpečné zóně kolem porus acusticus internus (GSPN – n. petrosus superf. maior, PR – hrana
pyramidy, IAC – meatus acusticus internus, hranice meatu zeleně).

Obr. 4.6.3.1.2. Otevření vnitřního meatu během middle fossa přístupu a identifikace jeho obsahu
(CN – n. cochlearis, VII – n. facialis, SVN – n. vestibularis superior).
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Obr. 4.6.3.1.3.Koronární HRCT klasického middle fossa přístupu s limitovaným otevřením vnitřního
meatu (C - cochlea, VII – n. facialis, M - malleus, I - incus, ME - cavum tympani, v - vestibulum,
IAC - meatus acusticus internus, BA - a. basilaris, EAC - meatus acusticus externus, SSCC - canalis
semicircularis superior).
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4.6.3.2. Extended middle fossa přístupy
Snaha o využití anterolaterální trajektorie middle fossa přístupu a odstranění jeho
limitace na intrakanalikulární patologie vedla k rozvoji rozšířených variant původního
Houseova přístupu. Tyto přístupy jsou souhrnně označovány jako extended middle
fossa nebo middle fossa enlarged přístupy (1,2,7,14). Tento termín opět zahrnuje
několik rozličných přístupů lišících se rozsahem a pooperační morbiditou. Prvním
rozšířením byl extended middle fossa přístup popsaný Bochenekem v roce 1975 (1).
Tato varianta je rozšířena o

obětování labyrintu a tím i sluchu. Obdobou je i

Kanzakiho modified extended middle fossa approach přinášející opět ztrátu sluchu
(7). Tyto přístupy jsou výjimkou v této skupině, neboť právě extended middle fossa
přístupy jsou charakterizovány naopak zachováním sluchu. Typickým zástupcem této
skupiny je dle našeho názoru Kawaseho přístup, který bývá naopak některými autory
odlišován od extended middle fossa přístupu pro jiný intradurální rozsah. Tuto variantu
proto zmiňujeme samostatně v další kapitole. Podstatou „extended“ variant je resekce
petrózního apexu v širším rozsahu než pouze limitovaně v oblasti vnitřního meatu.
Resekce je prováděna extradurálním přístupem subtemporální cestou po identifikaci
orientačních bodů: eminentia arcuata, n. petrosus superficialis maior, hrany pyramidy a
mandibulární větve trigeminu. Fukushima ve své variantě Kawaseho přístupu
nazývané extradural middle fossa přístup definuje jednoduchou kosočtvercovou
konstrukci rozsahu resekce petrozního apexu tvořenou hranou pyramidy, mandibulární
větví a Gasserským gangliem trigeminu,

osou n. petrosus superf. maior a osou

eminentia arcuata (3,9). Tato definice lépe vyjadřuje skutečný rozsah resekce apexu
než klasická definice Kawaseho trojúhelníku (posteromedial middle fossa triangle)
sevřeného n. petrosus superf. maior, laterálním okrajem třetí větve a ganglia trigeminu
a linie spojující hiatus n. petrosus superf. maior s cavum Meckeli. Definice tohoto
trojúhelníku nezahrnuje tedy posteromediální polovinu skutečné resekce apexu.
Varianty přístupů se liší také v rozsahu posteriorní resekce, kdy v některých případech
je posteriorním limitem vnitřní meatus. Takovým případem je např. Mac Donaldův
anterior subtemporal, medial transpetrosal approach, kdy je atakován apex
v úseku mezi laterálním okrajem třetí větve trigeminu a anteriorním okrajem vnitřního
meatu (8). Naopak jiné definice zdůrazňují otevření postmeatálního trojúhelníku mezi
vnitřním meatem a horním semicirkulárním kanálkem pro zlepšení rozsahu přístupu do
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zadní jámy lební. Jiné varianty, jako je middle fossa subGasserian ganglion
approach, pro změnu kladou důraz na snesení apexu v oblasti trigeminální imprese
s odhalením lacerozního a částečně i petrózního úseku karotidy (5). Po ozřejmění
polohy vnitřního meatu je skeletizována dura zadní jámy až k sinus petrosus inferior a
je současně identifikován klivus. V oblasti křížení n. mandibularis a n. pert. superf.
maior je identifikována a. carotis interna v úseku C6. V některých případech může být
karotický kanál dehiscentní, což zvyšuje riziko jejího poškození. Přímý Doppler
ulehčuje identifikaci tepny a spolu s EMG identifikací velkého petrosního nervu a
ganglia geniculi zvyšuje bezpečnost přístupu. Opatrnosti je třeba v úhlu mezi velkým
petrózním nervem a vnitřním meatem, kde je lokalizována ve vrcholu tzv.
premeatálního trojúhelníku anterorinferiorně od ganglia geniculi kochlea. K její
identifikaci kromě topografické lokalizace přepokládané polohy lze využít také
diferenci v charakteru tvrdé kompaktní nepneumatizované kosti otické capsuly anebo
identifikaci kolénka vnitřní karotidy v úseku C6, kdy hlemýžď je lokalizován
posteromediálně a mírně superiorně od ohbí krkavice. Durotomie tvrdé pleny zadní
jámy lební je provedena nejprve paralelně s horním petrozním splavem a následně
rozšířena inferiorně. Získaný přístup umožňuje přehlednou visualizaci přední plochy
pontu, prepontiní cisterny, basilární arterie, a. cerebelli anterior inferior, n. trigeminus,
n. abducens, n. facialis a n. vestibulocochlearis. Příliš inferomediální snesení kosti
atakující klivus může ohrozit n. abducens vstupující pod Gruberovým ligamentem do
tzv. Dorrelova kanálu (tuby) probíhající mezi ipsi i bilaterálními venozními spojkami
petrozních splavů a cavernozního splavu. Hlavní výhoda je spatřována v extradurální
extracerebrální disekci, pouze limitované trakci temporálního laloku narozdíl od
subtemporálního přístupu a v přístupu do prepontiní oblasti bez nutnosti transpozice
neurovaskulárních struktur. Dalším benefitem je aplikace rozšířeného middle fossa
přístupu v různých kombinacích především s anteriorními transcavernozními a
posteriorními retrolabyrintálními sluch šetřícími přístupy.
Alternativou klasické extradurální techniky je intradurální technika vycházející
z klasického Drakeova subtemporálního přístupu, který je modifikován různě velkým
snesením kosti od pouhého snesení procesus clinoideus posterior a části cavum
Meckeli označovaného Fukushimou jako modified skull base subtemporal approach
až po kompletní resekci celého apexu označované Steigerem jako transdural anterior
transpetrosal approach (4,13). Výhodu autoři spatřují v lepší orientaci během snášení
apexu. Dalším benefitem je možnost identifikace polohy Labého žíly. Naproti tomu
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tato intradurální varianta přístupu vyžaduje významnější retrakci mozkové tkáně.
Důkladně je proto nutné zvážit riziko především v případě nutnosti retrakce
dominantního temporálního laloku, kde kromě rizika vzniku epileptogeního fokusu
existuje i významné riziko vzniku fatické léze. Vyššímu riziku kromě temporálního
laloku je vystaven také n. trochlearis, který je třeba identifikovat a odhalit již v počátku
operace při discizi tentoria a následně ho po celou dobu výkonu chránit.
Dalšími možnými variantami rozšíření jsou vzácné extenzivnější varianty jako
Harshem popsaný subtemporal transcavernous anterior transpetrosal approach,
kombinující přístup s anteriorním transcavernosním přístupem (6). Jiné označení pro
tuto variantu je subtemporal transcavernous transpetrous apex approach. Další
skupinu přístupů tvoří kombinace s inferiorními přístupy zaměřenými na patologie
zasahující do infratemporální fossy. Narozdíl od předchozího přístupu jsou určeny pro
patologie zasahující pod úroveň petrózního úseku karotidy. Lze tak ošetřit i extenzi do
sphenoidu, maxillárního sinu, ethmoidálních sinů, oblast celého klivu až k foramen
magnum, para a retrofafaryngeálních prostor. Hlavní indikací těchto extrémně
technicky i časově náročných přístupů jsou chordomy a chondrosarkomy baze. Pro
tuto skupinu je charakteristické atakování temporomandibulárního skloubení při
inferiorní extenzi přístupu. Senův a Sekharův

subtemporal preauricular

infratemporal approach exartikuluje temporomandibulární skloubení po otevření
jeho pouzdra (11,12). Následně po zygomatické nebo orbitozygomatické osteotomii
včetně kondylární fossy je mandibulární kondyl retrakcí odsunut mimo trajektorii
přístupu. Hakuba při svém extended middle fossa approach with oticocondylar
osteotomy

provádí transversální osteotomii v oblasti kondylárního výběžku

mandibuly a provádí retrakci mandibuly (10). Následně po osteotomii baze mobilizuje
temporomandibulární skloubení včetně temporální baze a části zygomatického oblouku
bez poškození vlastního kloubu. Všechny tyto poslední varianty patří mezi sluch šetřící
přístupy s potenciálním rizikem především pro převodní systém. Důležitá je také
technika mobilizace listů temporální fascie a glandula parotis zabraňující poškození
lícního nervu.
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Obr. 4.6.3.2.1. Kosočtvercová konstrukce rozsahu resekce petrózního apexu tvořená hranou pyramidy a
sinus petrosus superior (SPS), n. mandibularis spolu s Gasserským gangliem trigeminu (V3), osou n.
petrosus superf. maior (GSPN) a osou eminentia arcuata (AE). Na spodině je již patrná poloha meatus
acusticus internus (IAC).

Obr. 4.6.3.2.2. Rozsah resekce petrózního apexu během middle fossa extended přístupu (V3 - n.
mandibularis, GSPN - n. petrosus superf. maior, EA - eminentia arcuata, IAC - meatus acusticus
internus, C - cochlea, SPS - sinus petrosus superior, IPS- sinus petrosus inferior, C6 - a. carotis interna
pars petrosa).
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Obr. 4.6.3.2.3. Intradurální rozsah middle fossa extended přístupu (V3 - n. mandibularis, GSPN - n.
petrosus superf. maior, IPS- sinus petrosus inferior, C6 - a. carotis interna pars petrosa, VI - n.
abducens, GL - Gruberovo ligamentum, AICA - a. cerebelli anterior inferior, BA - a. basilaris).

Obr. 4.6.3.2.4. Axiální HRCT middle fossa extended přístupu (V - n. trigeminus, VI - n. abducens,
VII - n. facialis, VIII - n. vestibulocochlearis, C - cochlea, vest - vestibulum, BA - a. basilaris,
SS - sinus sigmoideus, GSPN - n. petr. superf. maior, ME - cavum tympani, EAC - meatus acusticus
internus, JB - bulbus v. jugularis).

Obr. 4.6.3.2.5. Koronární HRCT middle fossa extended přístupu (V - n. trigeminus, C - cochlea, BA - a.
basilaris, EAC - meatus acusticus internus,IAC - meatus acusticus internus, ICA - a. carotis interna,T tentorium, M - malleus, I - incus, MT - membrana tympani, EA - eminentia arcuata,
SSCC - canalis semicircularis sup.).
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Obr. 4.6.3.2.6. Koronární HRCT middle fossa extended přístupu (V - n. trigeminus, IAC - meatus
acusticus internus, ICA - a. carotis interna,T - tentorium, SP - sinus sphenoideus, FO - foamen ovale, JB
- bulbus v. jugularis).
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4.6.3.3. Přední transpetrózní přístup
Anterior transpetrosal approach je jednou z rozšířených variant middle fossa
přístupu (3). Jinými synonymy tohoto přístupu používanými v klinické praxi jsou
termíny: Kawaseho přístup, extended middle fossa anterior petrosal approach,
nebo zavádějící anterior petrosectomy (1,2,5). Kawase jako první
publikoval

přední transpetrózní variantu se zachováním sluchu

v roce 1985

pro aneurysmata

kmene bazilární artérie (5). O několik let později publikoval jeho využití také pro
petroklivální meningeomy (4). Diference mezi extended middle fossa přístupy a touto
variantou není zcela jasně vymezena. Hlavním rozdílem a prakticky jediným rozdílem
je rozsah durotomie. Zatímco u extended middle fossa variant je přístup limitován na
zadní jámu lební, v případě tohoto přístupu je durotomie vedena paralelně nad i pod
horním petrózním splavem. Splav je následně dle velikosti koagulován, podvázán nebo
uzavřen titanovými hemoklipy, tak aby event. odstup Labého žíly nebyl okluzí
ohrožen. Tentorium upínající se v místě horního petrózního splavu je po identifikaci
polohy n. trochlearis kompletně přerušeno až do tentoriální incisury a oba okraje jsou
vyvěšeny stehy. Dura v zadní jámě je otevřena obdobně jako u ostatních předních
transpetrózních variant. Rozsah kostěné resekce je stejný. Výjimkou je zygomatic
transpetrosal approach využívající zygomatické osteotomie k dosažení trajektorie
pro expanze zasahující nad procesus clinoideus posterior. Výsledkem discize tentoria a
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intradurální retrakce temporálního laloku je získání přístupu superiorně od
n.trigeminus k a. cerebelli superior, hornímu úseku bazilární arterie včetně její
bifurkace a a. cerebri posterior. Nad trigeminem lze identifikovat n. trochlearis a
superiorně též n. oculomotorius. Přístup je vhodný pro řešení aneurysmat a. cerebelli
anterior inferior, a. cerebelli superior, a. basilaris v úrovni mezi posteriorním clinoidem
a vnitřním meatem a v některých případech i vertebrobasilární junkce. Trajektorie
přístupu umožňuje i řešení endovaskulárně neřešitelných výdutí s projekcí do
mozkového kmene. Další indikační skupinou jsou extrinsické expanze horního clivu a
prepontiní cisterny uložené mediálně od vnitřního meatu jako meningeomy,
schwannomy,

epidermoidy a také intrinsické kmenové léze projikující se tímto

směrem. Porovnání s retrosigmoideálním suprameatálním infratentoriálním přístupem,
který bývá považován za alternativu, jsme se věnovali výše (kapitola 4.6.2.8.
Retrosigmoideální infratentoriální suprameatální přístup).

Obr. 4.6.3.3.1. Intradurální rozsah Kawaseho varianty rozšířeného middle fossa přístupu (IV - n.
trochlearis, VP - v. petrosa, BA - a. basilaris, DC - Dorelův kanál, V - n. trigeminus, SCA - a. cerebelli
superior, VI - n. abducens, AICA - a. cerebelli anterior inferior).
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2005;19:1-12
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4.6.4. Kombinované přístupy
Obdobně jako obě základní skupiny transtemporálních přístupů je logicky
nepřehledná
přístupy

i skupina jejich kombinací (1). Kombinovat můžeme jednak vlastní

transtemporální

mezi

sebou,

tak

přístupy

transpetrózní

s přístupy

extratemporálními. Výsledkem je široká skupina možných kombinací od limitovaných
jen mírně rozšířených původních přístupů až po rozsáhlé komplexní přístupy
vyžadující operační výkony ve dvou dobách. Pro zjednodušení rozdělujeme kombinace
na skupinu posteriorních přístupů s transtentoriální extenzí do střední jámy lební,
skupinu vzájemných kombinací anteriorních a posteriorních transpetrózních přístupů,
skupinu kombinující transpetrózní přístupy s infratemporální extenzí a konečně
skupinu rozšiřující transtemporální přístupy o intradurální přístupy anteriorně nebo
posteroinferiorně. Obecně lze zjednodušit indikace kombinovaných přístupů na léze
neřešitelné bezpečně individuálním přístupem nebo léze řešitelné individuálním
přístupem pouze za cenu obětování sluchu. Je třeba vždy kriticky zvažovat benefit
získaného výsledného přístupu a riziko potenciálních komplikací.
1, Bambakidis NC, Gonzalez LF, Amin-Hanjani S, Deshmukh VR, Porter RW, Daspit
PC, Spetzler RF. Combined skull base approaches to the posterior fossa. Neurosurg
Focus 2005;19:1-9
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4.6.4.1. Transtentoriální rozšíření posterolaterálních transpetrózních přístupů
Transtentoriální extenzi posterolaterálních transpetrózních přístupů lze aplikovat u
všech jednotlivých posterolaterálních typů (1,2). V názvech těchto kombinací se
objevuje nejčastěji slovo transtentoriální. Název supra-infratentoriální přístup je častěji
rezervován pro kombinaci se subtemporálním event. anterolaterálním transpetrózním
přístupem. Nejčastěji je takto rozšiřován retrolabyrintální přístup (viz. kapitola 4.6.2.1.
Retrolabyrintální

přístup).

Pro

rozšíření

není

nutné

doplnit

významnější

supratentoriální kraniotomii. Rozšíření je jednoduché a časově nenáročné. Principem je
durotomie paralelně se střední jámou event. s horním petrozním splavem a retrakce
temporálního laloku. Následně je protnuto v různém rozsahu tentorium. Podmínkou
bezpečné transtentoriální extenze je identifikace polohy Labého žíly ovlivňující místo
uzávěru horního petrózního splavu. N. trochlearis je naopak od anterolaterálních
transpetrozních přístupů pod vizuální kontrolou. Problémem mohou být také žilní
duplikatury v tentoriu. Sigmoideální splav není obětován, významnější retrakce
temporální laloku nebývá nutná.

Obr. 4.6.4.1.1. Příkladem transtentoriální extenze posterolaterálních přístupů je transtentoriální
transotický přístup rozšiřující transotický přístup supratentoriálně (IV – n. trochlearis, V – n.
trigeminus, VI - n. abducens, VII – n. facialis, GG – ganglion geniculi, ICA – petrozní a. carotis interna,
MCA – a. cerebri media, PCA – a. cerebri posterior, SCA – a. cerebelli superior, AICA- a. cerebelli
anterior inferior, PV- v. petrosa).
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1, Canalis RF, Black K, Martin N. Extended retrolabyrinthine transtentorial approach
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4.6.4.2. Antero-posteriorní kombinace transpetrózních přístupů
Skupina kombinující posteriorní a anteriorní transpetrózní přístupy patří
mezi nejčastěji klinicky využívané kombinace. Tyto kombinace byly popularizovány
již Malisem v roce 1985 (3). První klinicky prezentovanou kombinací pre- a
retroaurikulární petrosectomie s resekcí labyrintu je práce Hakuby z roku 1988 (1).
Spetzler tyto kombinace označuje jako supra- a infratentoriální přístup s variantami
retrolabyrintální, translabyrintální a transkochleární (5). Jednotlivé varianty odpovídají
nutnou pooperační morbiditou posterolaterální části kombinovaného přístupu. Tedy
nejlepší

visualizace

petroclivální

oblasti

transcochleární

supra-infratentoriální

variantou přináší kromě hluchoty i pooperační parézu lícního nervu jako následek jeho
transpozice

během

transkochleární

části

přístupu.

Benefitem

oproti

pouhé

supratentoriální extenzi přístupů je získání anteriorní trajektorie k preparaci disekční
vrstvy mezi kmenem a patologií. Sluch šetřící varianta kombinující retrolabyrintální
přístup a anterolaterální rozšířený middle fossa přístup je označována také jako
combined petrosal approach (2). Benefitem tohoto přístupu je uchování sluchu i
funkce lícního nervu při získání širokého přístupu k petrocliválním patologiím od
posteriorní části kavernózního splavu po foramen jugulare (4). Získaná anteriorní
trajektorie umožňuje atakovat středočarové i kontralaterálně se propagující patologie.
Zcela na druhé straně stojí kombinace typu radikálních petrosectomií s odpovídající
pooperační morbiditou (viz. kapitola 4.6.2.6. Radikální petrosectomie).
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Obr. 4.6.4.2.1. Combined petrosal approach je variantou získaným rozsahem přístupu extenzivní a
současně nutnou pooperační morbiditou konzervativní (V2 – n. maxillaris, V3 – n. mandibularis, VII –
n. facialis, VIII- n. vestibulocochleris, IX- n. glossopharyngeus, X - n. vagus, GSPN – n. petrosus superf.
maior, ICA- a. carotis interna, SCA – a. cerebelli superior, MMA – a. meningea media, BA – a.
basilaris, SPS – s. petrosus superior, IPS – s. petrosus inferior, SS – s. sigmoideus, C – cochlea, SCC –
canales semicicirculares, TT – m. tensor tympani, EAC – meatus acusticus externus, M – malleus,
I – incus).
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Obr. 4.6.4.2.2. Axiální HRCT Combined petrosal approach (VI - n. abducens, VII – n. facialis, V vestibulum, ACI - a. carotis interna, C – cochlea, LSCC – canalis semicicircularis later., M – malleus,
I – incus, IAC - meatus acusticus internus).

Obr. 4.6.4.2.3.Koronární HRCT Combined petrosal approach (III - n. oculomotorius, V - n. trigeminus,
ICA - a. carotis interna, SCC – canales semicirculares, IAC - meatus acusticus internus, CL - clivus, BA
- a. basilaris,GL - fossa mandibularis).

1, Hakuba A, Nishimura S, Jang BJ. A combined retroauricular and preauricular
transpetrosal- transtentorial approach to clivus meningiomas. Surg Neurol
1988;30:108-16
2, Cho CW, Al-Mefty O. Combined petrosal approach to petroclival meningiomas.
Neurosurgery 2002;51:708-18
3, Malis LI. Surgical resection of tumors of the skull base, in Wilkins RH,
Rengachary SS (eds): Neurosurgery. New York: McGraw-Hill, 1985, Vol 1, 101121
4, Oghalai JS, Jackler RK. Anatomy of the combined retrolabyrinthine –middle fossa
craniotomy. Neurosurg Focus 2003;14:1-5
5, Spetzler RF, Daspit CP, Pappas CTE. The combined supra- and infratentorial
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approach for lesions of the petrous and clival regions:xperince with 46 cases. J
Neurosurg 1992;76:588-99

4.6.4.3. Anteriorní a posteriorní intradurální rozšíření transpetrózních přístupů
Kromě transtentoriální extenze posteriorních přístupů lze tyto přístupy rozšířit
retrosigmoideálně event. transsigmoideálně (viz kapitola 4.6.2.1. Retrolabyrintální
přístup). V případě lezí postihujících i craniocervikální přechod v oblasti dolního klivu,
anterolaterální části foramen magnum a horní krční páteře jsou naopak benefitem
kombinace se skupinou posterolaterálních přístupů typu far lateral, transcondylar,
extreme lateral inferior transtubercular nebo extreme lateral suboccipital s různou
mírou atakování occipitálního kondylu a event. transpozicí a. vertebralis (1,6-8). Far
lateral combined přístupy umožňují peroperační kontrolu vertebrální arterie a jejich
větví,

inferiorních

hlavových nervů, cervicomedullární junkce bez nebo pouze

s minimální retrakcí neurovaskulárních struktur. Resekce kondylu occipitální kosti do
50% neohrožuje stabilitu kraniocervikálního přechodu a nevyžaduje doplnění
stabilizace (9).
Anteriorní přístupy lze obdobně kombinovat, jak s běžnými neurochirugickými
přístupy, jako je klasický subtemporální přístup a pterionální frontotemporální přístup,
tak

jejich

variantami

v podobě

transzygomatické,

orbitopterionální

nebo

orbitozygomatické kraniotomie umožňující ošetřit i vysoko propagující se léze (5).
Patologie propagující se do sinus cavernosus lze ošetřit kombinací s transcavernozními
variantami frontotemporálních přístupů. V onkologické problematice a především u
meningeomů vzhledem k benignímu povaze a vysokému riziku pooperační morbidity
v současné době převažuje zdrženlivý konzervativní postup s event. radiochirurgickým
ošetřením pooperačního rezidua. Situace se ale pomalu začíná měnit v oblasti cévní
neurochirurgie, kdy se stále více objevují případy chirurgických řešení roky
sledovaných a opakovaně coilovaných progredujících retrosellárních bazilárních
aneurysmat. Inkompletně vyplněné a často velmi velké komplexní vaky bazilární
bifurkace mohou vyžadovat v případě mikrochirurgického řešení právě kombinaci
těchto náročných přístupů (3,4).

Zatímco transcavernózní přístup umožňuje řešit

výdutě s krčkem nad úrovní spodiny tureckého sedla, přední tranpetrózní přístupy
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umožní proximální kontrolu, anterolaterální vizualizaci kmenových perforátorů a
řešení více inferiorně zasahujících vaků (2).

Obr. 4.6.4.3.1. Inferiorní extenze rozšířením o extremní laterální transcondylární přístup (VA – a.
vertebralis, IX – n. glossopharyngeus, X - n. vagus, XI – n. accesorius, XII – n. hypoglossus, C1 – první
cervikální kořen).

Obr. 4.6.4.3.2. Inferiorní extenze rozšířením o extremní laterální transcondylární přístup - axiální
HRCT (VA – a. vetebralis,VII - n. facialis, DR - digastrický zářez,CL - clivus, C0 - occipitální kondyl,
C1 - atlas, C2 - axis, S - proc. styloideus).
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Obr. 4.6.4.3.3. Transzygomatický transkavernózní přístup k nízko uložené bazilární bifurkaci
(O – chiasma opticum, A1 – a. cerebri ant., M1 – a. cerebri med., C1+C2 – a. carotis int., OA – a.
ophtalmica, PCOM – a. com. post.,P – a. cerebri post., BA – a. basilaris, SCA – a. cerebelli sup., DDR –
distální durální prstenec, III – n. oculomotorius, IV – n. trochlearis, V1 – n. ophtalmicus).

Obr. 4.6.4.3.4. Kombinovaný transkavernózní transpetrózní přístup (BA – a. basilaris, ICA – a. carotis
int., III – n. oculomotorius, IV – n. trochlearis, VI – n. abducens, V1 – n. ophtalmicus, V2 – n.
maxillaris, V3 – n. mandibularis, VII – n. facialis, VIII – n. vestibulocochlearis, SSCC – canalis
semicircularis sup., GSPN – n. petrosus superf. maior).
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Obr. 4.6.4.3.5. Axiální HRCT kombinovaného transkavernózního transpetrózního přístupu (ICA – a.
carotis int., V – n.trigeminus,VII – n. facialis, SSCC – canalis semicircularis sup.,IAC - meatus acusticus
internus, O - n. opticus, PCP - proc. clinoideus posterior).

Obr. 4.6.4.3.6. Koronární HRCT kombinovaného transkavernózního transpetrózního přístupu (ICA – a.
carotis int., II - n. opticus, III - n.oculomotorius, V – n.trigeminus, V1 - n. ophtalmicus,
V2 - n. maxillaris,CL - clivus, SP - sinus sphenoideus, PCP - proc. clinoidues posterior).

Obr. 4.6.4.3.7. Sagitální HRCT kombinovaného transkavernózního transpetrózního přístupu (ICA – a.
carotis int., II - n. opticus, V – n.trigeminus, CL - clivus, SP - sinus sphenoideus, PCP - proc. clinoidues
posterior, JB - bulbus v. jugularis).

1. Baldwin HZ, Miller CG, Loveren HR, Keller JT, Daspit CP, Spetzler RF. The far
lateral/combined supra- and infratentorial approach. J Neurosurgery 1994;81:60-8
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Neurosurgery. 2007;60 :242-50
5. Pieper DR, Al-Mefty O.Cranio-orbito-zygomatic approach. Operative Techniques
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6. Sekhar LN, Tzortzidis F, Salas EL. Extreme lateral retrocondylar and transcondylar
approaches and combined approaches, In: Sekhar LN, Oliveira E, editors. Cranial
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craniovertebral junction, In: Dickman CA, Spetzler RF, Sonntag VKH, editors.
Surgery of the craniovertebral junction .New York: Thieme;1998.p. 467-81
8. Vachata P., Sameš M.: Posterolaterální transkondylární přístup do oblasti foramen
magnum. Čes. a slov.Neurol.Neurochir 2002;65:250-5
9. Vishteh AG, Crawford, NR, Melton MS, Spetzler RF, Sonntag VKH, Dickman
CA. Stability of the craniovertebral junction after unilateral occipital condyle
resection: a biomechanical study. J Neurosurg 1999; 90(Suppl):91-8

4.6.4.4. Infratemporální extenze transpetrózních přístupů
Inferiorní extrakraniální extenze transpetrózních přístupů jsou opět další
nomenklaturně

zcela

nepřehlednou

rozsáhlou

skupinou.

Inferiorní

extenze

transpetrózních přístupů nejsou jedinou možností přístupů do infratemporální jámy a
přilehlých oblastí. Oblast lze také atakovat anteriorní (transfaciální, transmaxillární,
transpalatální a transorální přístupy), laterální (transzygomatický přístup) nebo
inferiorní cestou (transmandibulární, transcervikální přístupy) bez významného
podílu petrózní resekce (1).

Vlastní infratemporální přístupy nejlépe propracoval
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Fisch, který je rozdělil do kategorií A-D podle cíle přístupu (A – anterolaterální, B –
inferiorní, C – laterální, D – posteriorní přístupy) (2,3,4). Jeho popisy zdůrazňují
především roli identifikace a uchování vnitřní karotidy a lícního nervu. Problematika
event. postižení a obětování vnitřní karotidy, jugulární žíly, bulbu a sigmoideálního
splavu je indikací k preoperační klasické digitální subtrakční angiografii. Významnou
roli v předoperační rozvaze hraje kromě balónkového okluzního testu také preoperační
embolizace a to především u glomus tumorů a angiofibromů.
Právě podle polohy patologie ke karotidě lze jednoduše rozdělit indikace laterálních
extenzí transpetrózních přístupů na preauriculární infratemporální a postauriculární
infratemporální a jejich varianty. Extenze posteriorních transpetrózních přístupů ve
formě Fisch B-D, transmastoid transjugular infratemporal nebo transjugular highcervical přístupu jsou indikovány především pro tumory glomus jugulare a
schwannomy postranního smíšeného systému. Během přístupu je odhalena
retrosigmoideální dura i laterální aspekt foramen magnum. Přístupy postaurikulární
jsou typicky spojovány s transpozicí n. facialis a transkochleárním rozsahem petrozní
resekce s kontrolou karotidy. M. digastricus je v případě mobilizace lícního nervu
transponován

společně

s ním

jako

prevence

devaskularizace

poškozením

stylomastoideální arterie. U rozsahem menších tumorů glomu vystačíme i s méně
rozsáhlými a šetrnějšími infratemporálními infralabyrintálními variantami bez nutnosti
transpozice lícního nervu a atakování otické capsuly. V případě dominantního
sigmoideálního splavu je výhodné přímé invazivní měření intrasinusového tlaku, který
by neměl po okluzi splavu vzrůst o více než 5 mmHg. Během testu je současně
monitorován event. otok mozečku a elektrofyziologická odpověď prostřednictvím
evokovaných potenciálů. V případě nemožnosti obětování musí být splav po resekci
nahrazen autologním žilním štěpem. Postranní smíšený systém je uložen ve foramen
jugulare mediálně v anteromediální pars nervosa a posteromediální pars venosa, proto
ponechaná mediální stěna bulbu snižuje riziko jeho poškození. V případě glomus
tumorů bývá postižení karotidy omezeno na její periostální obal, který po disekci
usnadňuje uvolnění tepny z nádorové expanze.
Preaurikulární infratemporální extenze rozšířeného middle fossa přístupu atakují
oblast sphenoidu, fossa infratemporalis, nasopharyngu, cavernozního splavu i laterální
stěny orbity (1). Střední ucho nebývá atakováno, ale problémem bývá resekce
Eustachovy trubice vyžadující si permanentní ventilaci středouší.

Intratemporální

lícní nerv nebývá atakován a ohrožen, ale jeho extratemporální úsek je překážkou
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přístupu a může být poškozen trakcí. V cestě také stojí temporomandibulární kloub,
který pokud nelze obejít je nutno jej mobilizovat nebo dočasně exartikulovat.
Problematičtější je také kontrola karotidy touto anteriorní cestou. Nesnadná je také
rekonstrukce vzniklého defektu vyžadující si mikrovaskulární a lalokové techniky pro
řešení exponovaných mucoso-durálních defektů.

Nejčastěji jsou touto cestou řešeny

parapharyngeální tumory. Pro svoji náročnost, potencionální významnou morbiditu a
obtížnou rekonstrukci s možným problematickým hojením je nutno pečlivě zvažovat
benefity případné chirurgické resekce u pacientů s malignitou. O některých
preauriculárních variantách se zmiňujeme také výše(viz kapitola 4.6.3.2. Extended
middle fossa přístupy).

Obr. 4.6.4.4.1. Postauriculární transmastoideální transjugularní infratemporální přístup do foramen
jugulare po resekci sigmoideálního splavu, jugulárního bulbu a žíly (FJ - foramen jugulare, V - n.
trigeminus, VI - n. abducens, VII - n. facialis, VIII - n. vestibulocochlearis, IX - n. glossopharyngeus,
X - n. vagus, XI - n. accesorius, XII - n. hypoglossus, ICA - a. carotis interna pars petrosa,
BA - a. basilaris,VA - a. vertebralis).
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Obr. 4.6.4.4.2. Postauriculární transmastoideální transjugularní infratemporální přístup do foramen
jugulare po resekci sigmoideálního splavu, jugulárního bulbu a žíly (VII - n. facialis, ICA - a. carotis
interna pars petrosa, VA - a. vertebralis, CL - clivus, JB - bulbus v. jugularis, GL - fossa mandibularis).

Obr. 4.6.4.4.3. Preauriculární subtemporální infratemporální přístup do oblasti kavernozního splavu,
sphenoidálního sinu, infratemporální fossy, apexu pyramidy a prepontinní cisterny.
(II - n. opticus, III - n. oculomotorius, IV - n. trochlearis, V1 - n. ophtalmicus, V2 - n.maxillaris,
V3 - n. mandibularis,C3 - a. carotis interna pars clinoidea,C4 - pars cavernosa, C6 - pars petrosa,
MMA - a.meningea media, GSPN- n. petrosus superf. maior, ET - tuba auditiva, PF - resekcí apexu
v posteromediálním Kawaseho trojúhelníku je získán přístup do prepontinní cisterny v zadní jámě lební,
SS - resekcí střední jámy v anteromediálním trojúhelníku je získán přístup do sphenoidálního sinu, PBM
- snesením střední jámy v oblasti anterolaterálního trojúhelníku získáme přístup do laterální části
sphenoidálního sinu, k pharyngobasilární membráně, ústí Eustachovy trubice a parapharyngeálnímu
prostoru, ITF - snesením střední jámy v oblasti posterolaterálního Glasscockova trojúhelníku získáme
přístup do infratemporální jámy ).
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Obr. 4.6.4.4.4. Axiální HRCT preauriculárního subtemporálního infratemporálního přístupu (III - n.
oculomotorius,V - n. trigeminus cisternální část, V1 - n. ophtalmicus, V2 - n.maxillaris,
V3 - n. mandibularis,ICA - a. carotis interna,SP - sinus sphenoideus )

Obr. 4.6.4.4.5. Sagitální HRCT preauriculárního subtemporálního infratemporálního přístupu (III - n.
oculomotorius,V - n. trigeminus cisternální část, V1 - n. ophtalmicus, V2 - n.maxillaris,
V3 - n. mandibularis,ICA - a. carotis interna,SP - sinus sphenoideus ).
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Obr. 4.6.4.4.6. Preauriculární subtemporální infratemporální přístup - koronární HRCT (II - n. opticus,
III - n. oculomotorius, V1 - n. ophtalmicus, V2 - n.maxillaris,V3 - n. mandibularis, ICA - a. carotis
interna,SP - sinus sphenoideus, GL - fossa glenoidea, IT - infratemporální jáma, ACP - proc. clinoideus
ant., PCP - proc. clin. post., H - hypofýza, PBM - pharyngobazilární membrána )

1, Anand VK. Infratemporal approach for skull base lesions. Operative Techniques in
Neurosurgery 1999;2:87-104
2, Fisch U. Infratemporal fossa approach for glomus tumors of the temporal bone.
Ann Otol Rhino Laryngol 1982;91:474-9
3, Fisch U. The infratemporal fossa approach for nasopharyngeal tumors.
Laryngoscope 1983;93:36-44
4, Fisch U, Fagan P, Valavanis A: The infratemporal fossa approach for the lateral
skull base. Otolaryngol Clin North Am 1984;17:513-52

4.6.4.5. Komplexní laterální přístupy
Pro doplnění uvádíme i příklad rozsáhlých laterálních transtemporálních přístupů
pro řešení komplexních multikompartmentových patologií od očnice a vedlejších dutin
nosních anteriorně až po cerviko-craniální přechod posteriorně. Vzhledem k časové
náročnosti jsou takovéto výkony zpravidla rozdělovány do dvou operačních dnů. Tyto
extrémně vzácné přístupy jsou vrcholem operačních technik chirurgie baze lební.
Hlavní přínos těchto rozsáhlých disekcí spatřujeme v laboratorním získávání
komplexních znalostí topografických vztahů struktur baze lební. Příkladem může být
Fukushimův global lateral approach (1). V překladu by se mohl popisně označovat
jako preauricular subtemporal transcavernous extended middle fossa retrolabyrinthine
transtentorial transjugular high cervical combined approach. Ačkoli jde o extrémně
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rozsáhlý přístup s potencionálním kumulovaným rizikem pooperační morbidity je jeho
koncepce překvapivě konzervativní s uchováním sluchu a vyloučením transpozice
lícního nervu.

Obr. 4.6.4.5.1. Global lateral approach po dokončení resekcí sigmoideálního splavu a jugulárního
bulbu(III - n.oculomotorius, IV - n. trochlearis, V1- n. ophtalmicus, V2 - n. maxillaris, VI - n. abducens,
VII . n. facialis, VIII - n. vestibulocochlearis, IX - n. glossophryngeus, X - n. vagus, XI - n. accesorius,
XII - n. hypoglossus, VA- a. vertebralis, ICA - a. carotis int., EAC - meatus acusticus externus).
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Obr. 4.6.4.5.1. Global lateral approach po dokončení resekcí sigmoideálního splavu a jugulárního
bulbu - koronární HRCT (II - n.opticus, V1- n. ophtalmicus, V2 - n. maxillaris, V - n. trigeminus
cisternální část, VII . n. facialis, VIII - n. vestibulocochlearis,C - cochlea, VA- a. vertebralis, ICA - a.
carotis int., JB - bulbus v. jugularis, PBM - pharyngobazilární membrána, SCC - semicirkulární
kanálky,C0 - occipitální kondyl, C1 - atlas, C2 - dens axis ).

1. Sameshima T, Mastronardi L, Friedman AH, Fukushima T. Microanatomy and
dissection of the temporal bone, second edition, AF-Neurovideo INC, Releigh,
2007.
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5. Klinické aplikace
Na neurochirurgickém pracovišti Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem bylo
popsanými technikami v období deseti let (1999 - 2009) odoperováno celkem 76
pacientů. Vzhledem k rozsahu a zaměření práce uvádíme pouze ilustrativní kazuistiky
jednotlivých přístupů. Vlastní hodnocení klinických sérií nejsou předmětem této
práce, ale jiných odborných sdělení. Udávané kazuistiky pouze ilustrují možnosti
využití jednotlivých laterálních transtemporálních přístupů na širokém spektru
patologií lební baze.

5.1. Minimal mastoidectomy
68-letý pacient pro zhoršenou převodní sluchovou poruchu podstoupil ORL operaci
se snesením obturujícího osteomu zevního meatu. Během snášení exostózy dlátem
nebyl odhalen kanál lícního nervu. Ihned po výkonu se klinicky manifestovala úplná
plegie n. facialis vlevo v obou hlavních větvích (House-Brackmann stupeň VI). EMG
po měsíci potvrzuje trvající kompletní denervaci. HRCT prokazuje poškození kanálu
lícního nervu v oblasti zevního kolénka a proximální části mastoideálního úseku.

Obr. 5.1.1. Funkční stav lícního nervu před rekonstrukční operací.

Pacient byl indikován k operační revizi n. facialis s EMG monitorací. Byla
provedena antromastoidectomie se skeletizací sinus sigmoideus, dury střední jámy a
Citelliho úhlu. Následně bylo identifikováno antrum, canalis semicircularis lateralis a
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canalis n. facialis. Dura Trautmanova trojúhelníku nebyla skeletizována. V oblasti
posteriorní stěny zevního meatu byl identifikován iatrogení kostěný defekt. Lícní nerv
byl dekomprimován v oblasti mastoideálního úseku a zevního kolénka. Epineurium
bylo v místě poškození zhmožděné bez přerušení. Po epineurotomii bylo
identifikováno kompletní přerušení nervu. Defekt po ošetření obou pahýlů byl
překlenut autotransplantátem odebraným z n. suralis v oblasti zevního kotníku. Fixace
byla provedena fibrinovým lepidlem (Tissucol®, Baxter). Dutina byla vyplněna
autologním tukem a mastoid rekonstruován PMMA kranioplastikou. Pooperační
průběh byl bez komplikací. Pacient od operace intenzivně rehabilitoval. Na kontrole 6
měsíců po provedené rekonstrukci byl identifikovatelný pohyb ve všech svalových
skupinách mimického svalstva včetně m. frontalis. Lagoftalmus se zmenšil na 2mm,
velmi dobře byla vykreslená nasolabiální rýha (Obr. 5.1.4.). EMG verifikovalo
probíhající reinervaci. Audiometrický záznam nebyl operačním výkonem alterován.
Definitivním výsledkem reinervace 18 měsíců po operačním výkonu byl H-B stupeň
III (Obr. 5.1.5.).

Obr. 5.1.2. Peroperační foto ukazuje poškození kostěného kanálu n. facialis a přerušení nervu
identifikované po epineurotomii (EAC - zevní meatus, fr - iatrogení fraktura, VII - lícní nerv, LSCC laterální semicirkulární kanálek, antrum - antrum mastoideum).
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Obr. 5.1.3. Rekonstrukce autologním štěpem z n. suralis (graft - autologní štěp,EAC - zevní meatus).

Obr. 5.1.4. Funkční stav lícního nervu 6 měsíců po rekonstrukční operaci.

Obr. 5.1.5. Definitivní stav reinervace 18 měsíců po operaci.
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5.2. Retrolabyrintální přístup
Prezentujeme případ 22-leté pacientky s anamnézou proběhlého akutního zánětu
středouší vpravo komplikovaného následnou těžkou purulentní meningitidou před 4
lety. Operační sanace infektu nebyla primárně indikována. Pro recidivující výtok
z pravého

ucha

byla

provedena

po

dvou

letech

ORL

pracovištěm

antromastoidektomie se sanací chronického fokusu. Pooperačně došlo k progresi
výtoku, tentokráte však řídkého serózní charakteru. Laboratorní detekce BTP (beta
trace proteinu) potvrdila diagnózu otorhoey. Vyšetření HRCT prokázalo široký defekt
v oblasti tegmen tympani a suspektní defekt i v oblasti sinodurálního úhlu. Vzhledem
k dominantní komunikaci na HRCT mezi středouším a nitrolebním prostorem
defektem v tegmen tympani byla provedena standardní subtemporální plastika defektu
tegmen tympani stopkatým lalokem z m. temporalis.

Obr.5.2.1.: CT vyšetření prokázalo široký defekt tegmen tympani a suspektní drobný defekt
v oblasti sinodurálního úhlu.

Pooperačně ustala likvorea a rána se zhojila per primam. S odstupem 14 dnů se
objevila recidiva sekrece z pravého ucha. Sekrece tentokrát byla viskóznějšího
charakteru pouze ráno po spánku. Opakovaný odběr na kvantitativní průkaz BTP se
nezdařil pro malé množství materiálu. Diferenciálně diagnosticky k odlišení od
zánětlivé sekrece bylo využito intratekální aplikace roztoku fluoresceinu cestou
lumbální punkce. Fluoreskující zabarvení tampónku v zevním zvukovodu prokázalo
perzistující likvoreu. Vzhledem k minimální sekreci bylo indikováno zavedení
dočasné lumbální drenáže a nasazení acetazolamidu. Efekt byl opět pouze dočasný
několik týdnů. Proto bylo přistoupeno k revizi antromastoidektomie a provedení
kompletního retrolabyrintálního přístupu k revizi tvrdé pleny zadní a střední jámy
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lební. Peroperačně byla využita 4 kanálová monitorace lícního nervu. Drobný
chronický defekt tvrdé pleny v sinodurálním úhlu byl řešen plastikou fascií a
tkáňovým lepidlem. Dutina po retrolabyrintálním přístupu byla vyplněna tukem,
kostní defekt kalvy po původní antromastoidektomii pomocí PMMA. Pooperační
průběh byl bez komplikací. Funkce lícního nervu i sluch nebyly alterovány. Pacientka
na kontrole 4 roky po operaci byla bez sekrece.

5.3. Translabyrintální přístup
67-letá pacientka postižená plegií lícního nervu (House-Brackmann VI) vlevo
vzniklou v bezprostřední souvislosti se třetí sanační atikoantromastoidectomií pro
recidivující cholesteatom. Operace byla provedena endaurálním endomeatálním
přístupem Schwarzeho postupem bez odhalení lícního nervu. Pacientka byla
sledována klinicky a elektrofyziologicky celkem 9 měsíců. Klinicky i dle EMG trval
kompletní denervační syndrom bez známek reinervace. Klinicky kromě poruchy chuti
bylo přítomno ipsilaterálně i suché oko. Dle CT vyšetření rozsah pooperačního
defektu svědčil pro suspektní lokalizaci léze v oblasti ganglion

geniculi a

proximální tympanální části lícního nervu. Pacientka vzhledem ke ztrátě sluchu a
předpokládané topografické lokalizaci poškození byla indikována k revizi faciálního
nervu z translabyrintálního přístupu 12 měsíců od vzniku léze.

Obr.5.3.1. Rozsah pooperačního defektu pyramidy vlevo svědčil pro lokalizaci poškození do oblasti
ganglion geniculi a tympanální části n. facialis.
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Peroperační elektromyografická monitorace lícního nervu byla bez stimulovatelné
odpovědi. Při revizi bylo nalezeno přerušení nervu v oblasti ganglion geniculi a
počátečního tympanálního úseku s neuromem labyrintálního konce. Pooperační
histologie potvrdila posttraumatický neurom. Vzhledem k délce trvání léze, věku a
hluchotě byla zvolena transpozice obou pahýlů lícního nervu a přímá anastomóza.
Semicirkulární kanálky a vestibulum byly odstraněny. Po deliberaci a transpozici
labyrintálního a mastoideálního segmentu byly konce spojeny pomocí fibrinového
lepidla. K vyplnění defektu bylo tradičně použito tuku, tkáňového fibrinového lepidla
a PMMA ploténky. V pooperačním období došlo k rozvoji otorhey, jenž byla řešena
přechodnou lumbální drenáží a acetazolamidem. Na poslední kontrole 2 roky po
operaci pacientka dosáhla výborného funkčního výsledku s klidovou symetrií,
dovřením oka a pohybem m. frontalis. Pocit suchého oka, „krokodýlí“ slzy stejně
jako dysgeusii negovala.

a

b

Obr. 5.3.2. Předoperační foto během translabyrintálního přístupu ukazuje neporušený mastoideální (a)
a labyrintální (b) segment lícního nervu.

Obr.5.3.3.Kadaverózní preparát (a) a schematické nákresy ukazují lokalizaci poškození lícního nervu
(b) a vlastní chirurgické řešení transpozicí obou pahýlů (c)(SCC - semicirkulární kanálky, GG ganglion geniculi, IAC - vnitřní meatus, FSM- foramen stylomastoideum, CHT - chorda tympani,
A - anatomóza end to end) .
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a

Obr. 5.3.4. Předoperační stav (a) a stav 2 roky po rekonstrukci lícního nervu (b).

b

Obr. 5.3.5. Výsledný stav funkce v oblasti m. frontalis a m. corrugator supercillii.

5.4. Transkochleární přístup
41-letý pacient s chronickou hepatitidou C a anamnézou abusu drog byl
hospitalizován na infekčním oddělení pro purulentní meningitidu. Klinicky
dominovala porucha vědomí, febrilie, meningeální příznaky a periferní plegie lícního
nervu vpravo. PCR detekovala jako původce meningitidy pneumokoka. CT a následně
MR vyšetření prokázalo v pravé temporální kosti rozsáhlý agresivní cholesteatom
postihující vnitřní a střední ucho s destrukcí tegmen tympani a propagací do střední
jámy lební (Obr. 5.4.1.). Po úspěšné ATB terapii meningitidy byl pacient indikován
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k sanační

operaci

s revizí

a

event.

rekonstrukcí

lícního

nervu

z tympanomastoidectomie z retroaurikulárního řezu vpravo.

Obr. 5.4.1. Předoperační CT vyšetření (a,b) ukazuje agresivní cholesteatom destruující labyrint
vpravo. MR verifikovala propagaci cholesteatomu epidurálně do střední jámy (c).

Peroperační nález po provedené tympanomastoidectomii potvrdil rozsáhlý agresivní
cholesteatom destruující nejen středouší, ale i semicirkulární kanálky, kochleu a lícní
nerv v oblasti ganglion geniculi (Obr. 5.4.2.). Byl identifikován defekt v tegmen
tympani s propagací hmot cholesteatomu epidurálně do střední jámy. Při vybavování
hmot z destruovaného vnitřního meatu a střední jámy došlo ke spont. rozvoji masivní
likvorey. Během sanace byl dokončen kompletní transkochleární přístup s mobilizací
poškozeného lícního nervu posteriorně s jeho následnou end to end anastomosou
meatálního a tympanického úseku. Celá dutina po sanaci cholesteatomu byla včetně
středouší a Eustachovy trubice obliterována svalem. Bubínek a chrupavčitá část
zevního zvukovodu byla resekována a zevní zvukovod ve dvou vrstvách slepě
uzavřen. Operační rána se zhojila bez komplikací, bez známek likvorey nebo
likvorového depa. Kontrolní CT vyšetření po operaci potvrdilo rozsah výkonu a
vyloučilo možné komplikace (Obr. 5.4.3.). Pacient byl propuštěn 8. den po operaci.
Klinická a elektrofyziologická kontrola 6 měsíců po operaci k posouzení reinervace je
naplánována na listopad 2009.
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Obr. 5.4.2. Peroperační foto agresivního cholesteatomu destruujícího semicirkulární kanálky (vlevo) i
kochleu a lícní nerv (vpravo) (VII – lícní nerv, EAC – meatus acusticus externus, ch – cholesteatom,
MF – dura střední jámy, SS – sinus sigmoideus).

Obr. 5.4.3. Pooperační CT vyšetření ukazuje rozsah resekce temporální kosti odpovídající
transkochleárnímu přístupu.

5.5. Subtotální petrosektomie

54-letý pacient s anamnézou primární diagnózy plicního adenokarcinomu a stavu
po radikální resekci metastázy pravé mozečkové hemisféry před 6 měsíci byl přijat
pro progredující poruchu funkce lícního nervu vlevo. Při přijetí k hospitalizaci byla u
pacienta velmi těžká paréza n. facialis (House-Brackmann V) s lagoftalmem a již
drobným defektem rohovky. CT vyšetření prokázalo metastázu temporální kosti
s dominantním postižením mastoidu, zevního zvukovodu, antra a středouší vpravo bez
známek destrukce kostěného labyrintu (Obr.5.5.1. a 5.5.2.). MRI potvrdila
metastatické postižení pyramidy a vyloučila další metastatické postižení mozku (Obr.
5.5.2). Audiometrie prokázala velmi těžkou sociálně zcela nevyužitelnou poruchu
sluchu (AAO-HNS D).
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Obr. 5.5.1. Na peroperační fotografii je patrná propagace tumoru do zevního zvukodu. Současně je
patrný tvar kožního řezu pro petrosektomii ve tvaru otazníku.

Obr.5.5.2. Osteolytické změny se zastřením pneumatizace levé pyramidy (CT kostní okno). Patrný
kostěný kraniektomický defekt po předchozí resekci metastázy mozečku vlevo.

Stav primárního onemocnění byl stabilizovaný a onkologické vyšetření stanovilo
„life expectancy“ delší než 6 měsíců. Stanovení prognózy základního onemocnění a

250

progredující bolestivá keratopatie vedly k indikaci operačního řešení. Byla provedena
subtotální petrosektomie a dekomprese lícního nervu s jeho peroperační transpozicí
po transcizi GSPN. Peroperačně byla využita EMG monitorace lícního nervu. Zevní
meatus byl zaslepen a poresekční dutina obliterována (Obr. 5.5.3.). Resekce
metastázy byla provázena větší krevní ztrátou (cca 1500ml).

Pooperační CT

prokázalo rozsah resekce temporální kosti odpovídající rozsahem subtotální
petrosektomii s ponechanou částí apexu pyramidy (Obr. 5.5.4.). Pooperační průběh
byl bez komplikací. Po operaci byla kompletní ztráta sluchu. Paréza lícního nervu
byla při dimisi beze změny. Na kontrole 6 měsíců po operaci byla paréza lícního
nervu zlepšena a pacient byl bez lagoftalmu (House-Brackmann III). Pacient zemřel
14 měsíců po operaci na progresi primárního onemocnění.

Obr. 5.5.3. Uzávěr zevního zvukovodu ve dvou vrstvách (peroperační fotografie).
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Obr.5.5.4. Stav po resekci pyramidy odpovídající subtotální petrosektomii (CT kostní okno).

5.6. Retrosigmoideální transmeatální přístup
34-letý lékař prodělal ataku náhlé ztráty sluchu s tinitem na levé straně. Pacient
nepodstoupil audiometrické vyšetření ani léčbu pro subjektivní pocit spontánního
zlepšování sluchové poruchy během prvního dne. Sluch se postupně zlepšoval a ke
kompletní úpravě došlo během několika týdnů. Druhá ataka náhlé ztráty sluchu se
objevila s odstupem 9 měsíců. Pro recidivu obtíží a chybějící známky spontánního
zlepšování podstoupil audiometrické vyšetření. Audiogram prokázal těžkou percepční
poruchu s dominující ztrátou ve středních a vysokých frekvencích s hodnotami PTA
65 dB a SDS 8% (Obr. 3.1.3. strana 26). Sluchová porucha byla klasifikována jako
stupeň D dle AAO-HNS klasifikace. BAEP prokazovaly typickou retrokochleární lézi
s uchováním první vlny. Akutní MR prokázalo levostranný solidní intrakanalikulární
vestibulární schwannom protrudující 6mm do mostomozečkového koutu (Obr. 3.1.4.
strana 26, obr. 5.6.1.). Pacient byl okamžitě léčen kortikosteroidy (prednison 1mg/kg).
Po třech dnech se začala sluchová porucha zlepšovat. Audiogram provedený po 2
týdnech konzervativní terapie prokázal excelentní zlepšení do stupně A (AAO-HNS)
s hodnotami PTA 15dB a SDS 92% (Obr. 3.1.3. strana 26). Hodnoty BAEP se
normalizovaly. Pacient se na základě dostupných odborných informací rozhodl pro
mikrochirurgickou

terapii.

Mikrochirurgická

resekce

retrosigmoideálním

transmeatálním přístupem s elektrofyziologickou monitorací (BAEP, EMG VII) byla
provedena jeden měsíc po deterioraci sluchu. Amplituda BAEP poklesla o 20%
během retrakce mozečku a znovu během disekce tumoru. Otevření kostěného meatu
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bylo provedeno s využitím kontroly bezrámové navigace (Obr. 5.6.2.). Po kompletní
resekci tumoru (Obr. 3.1.5. strana 26) kontrolované endoskopem se hodnoty BAEP
kompletně upravily. MST lícního nervu bylo 0.05mA během celého výkonu.
Audiogram provedený 5. den po operaci před dimisí prokázal normální sluch (AAOHNS stupeň A) s hodnotami PTA 12.5dB a SDS 98% (Obr. 3.1.3. strana 26). Funkce
lícního nervu nebyla operací postižena (House-Brackmann I). Kontrolní audiogram a
MR obraz 2 roky po operaci jsou beze změny (Obr. 3.1.3., 3.1.4. strana 26, obr.
5.6.3.).

Obr. 5.6.1. Předoperační CT (a), MR T1Gd (b) a MR T2 (c) prokazují levostranný vestibulární
schwannom s dilatací vnitřního meatu.

Obr. 5.6.2. Peroperační použití bezrámové navigace snižuje při otevírání vnitřního meatu riziko
poškození labyrintu během retrosigmoideálního transmeatálního přístupu.
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Obr. 5.6.3. Pooperační vyšetření CT (a), MR T1Gd (b) a MR T2 (c) prokazuje radikální resekci tumoru
a uchování celistvosti labyrintu.

5.7. Retrosigmoideální infratentoriální suprametální přístup
54-letá pacientka byla radiologicky vyšetřena pro progredující hypestézii a
dysestézie v inervační oblasti všech tří větví trigeminu vlevo. MR prokázala suspektní
schwannom trigeminu s dominantním cisternální porcí tumoru v zadní jámě lební.
Šíření tumoru do střední jámy lební cestou trigeminální imprese bylo minimální (Obr.
5.7.1.).

Obr. 5.7.1. MR T1Gd ukazuje trigeminální schwannom s dominantním uložením v zadní jámě lební
indikovaný k retrosigmoideálnímu infratentoriálnímu suprameatálnímu přístupu.

Pacientka

byla

indikována

k mikrochirurgické

resekci

tumoru

cestou

retrosigmoideálního infratentoriálního suprameatálního přístupu. Peroperačně byl
nalezen dislokovaný n. facialis a n.vestibulocochlearis spolu s arteria cerebelli
anterior inferior postero-inferiorně. Vlastní tumor vytvořil trajektorii resekce bez
nutnosti významnější retrakce mozečku nebo pontu (Obr. 5.7.2.). Tumor vyrůstající
z trojklaného nervu včetně porce v oblasti trigeminální imprese byl po částečném
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snesení apexu pyramidy radikálně resekován (Obr. 5.7.2.). N. trigeminus i vena
petrosa byly uchovány. Histologické vyšetření potvrdilo diagnózu schwannomu.
Pooperační průběh byl bez komplikací. Sluch, funkce n. facialis a okohybných nervů
nebyly alterovány. Jediným přechodným přetrvávajícím neurologickým deficitem
byla trigeminální hypestézie, která se kompletně upravila během 6 týdnů po operaci.
Pacientka je 3 roky od operace bez klinických nebo radiologických známek recidivy
nádoru (Obr. 5.7.3.).

Obr. 5.7.2. Peroperační mikrofotografie před zahájením resekce (a) a po radikální resekci (b)
trigeminálního schwannomu retrosigmoideálním infratentoriálním suprameatálním přístupem (tu tumor, T - tentorium, PV - vena petrosa, AICA - a. cerebelli anterior inferior, V - n. trigeminus, VII - n.
facialis, VIII - n. vestibulocochlearis).

Obr. 5.7.3. Kontrolní MR T1 (a) a MR T1Gd (b) vylučují recidivu po radikální resekci tumoru. Kostní
CT prokazuje limitovaný rozsah resekce petrozního apexu vlevo (c).
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5.8. Extended middle fossa přístup
11-letý chlapec byl odeslán na naše pracoviště s devítiměsíční anamnézou
parestézií celé levé poloviny obličeje a diplopií. V neurologickém obrazu dominovala
paréza n. abducens vlevo. Audiologické vyšetření pro suspektní hypacusi vlevo
poruchu sluchu nepotvrdilo. Vyšetření CT prokázalo izodenzní homogenní expanzi
v oblasti apexu pyramidy vlevo s homogenním hyperdenzním obrazem po podání
kontrastní látky. Byla patrná částečná usurace apexu pyramidy. Tumor se šířil jak do
oblasti střední jámy, tak infratentoriálně do prepontinní cisterny. Magnetická
resonance prokázala homogenní kontrastní látkou se barvící expanzi horní
petroklivální oblasti s kompresí pontu ventrolaterálně vlevo. Léze expandovala skrze
cavum Meckeli do střední jámy lební (Obr. 5.8.1.). Resekce vzhledem k dominantní
části tumoru ve střední jámě lební byla volena cestou extended middle fossa přístupu.
Tento přístup také předpokládal možnost radikální resekce včetně komponenty ve
střední jámě. Peroperačně byl identifikován tumor vyrůstající z Gasserského ganglia
trigeminu (Obr. 5.8.2.). Tumor byl radikálně resekován bez komplikací. Histologické
vyšetření potvrdilo diagnózu schwannomu. Paréza n. abducens i trigeminální
hypestézie se upravily. Nyní 8 let po operaci je pacient bez neurologického nálezu a
bez známek recidivy tumoru na MR (Obr. 5.8.3.).

Obr.5.8.1. Předoperační CT a MRI po podání kontrastní láky ukazují homogenní expanzi tvaru
přesýpacích hodin ve střední tak i v zadní jámě lební.
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a

b

Obr.5.8.2. Peroperační fotografie ukazuje odvrtávání apexu pyramidy (a) a výsledný pohled do
prepontinní cisterny po radikální resekci tumoru (b). (V3 - n. mandibularis, ICA – a. carotis interna,
MF- dura mater střední jámy lební, VII. - n.facialis, VIII - n. vestibulocochlearis, IPS -sinus petrosus
inferior)

a

b

Obr.5.8.3. Pooperační axiální CT v kostním algoritmu (a) demonstruje rozsah resekce apexu pyramidy
vlevo po předním transpetrozním přístupu. Pooperační axiální MR T1 po podání Gadoliniového
kontrastu (b) 8 let po operaci vylučuje recidivu tumoru ve střední i zadní jámě lební.

5.9. Přední transpetrózní přístup
60-letý pacient byl vyšetřován pro krátké bezvědomí po pádu z jízdního kola.
Anamnesticky pacient udával poslední dva měsíce vertigo, opakované pády a
intermitentní cefaleu. Nativní CT prokázalo kombinovanou zlomeninu levé
temporální kosti, prokrvácenou kontuzi levého temporálního laloku, diskrétní
traumatické subarachnoideální konvexitární krvácení s dominancí frontotemporálně
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vlevo a suspektní kontuzi v atypické

lokalizaci v pravém cerebrálním pedunklu.

V neurologickém vyšetření dominovala těžká levostranná postraumatická hypacuse,
levostranná hypestézie v druhé a třetí větvi trigeminu a ipsilaterální dysgeusie. CT
kontrola s odstupem týdne již vyslovila suspekci na tumor pontu s exofytickou
propagací do prepontinní a interpedunkulární cisterny. MR potvrdilo nález cystického
tumoru postihující přední část pontomesencefalické junkce vpravo s exofytickou
extenzí (Obr. 5.9.1.). Při přijetí na naše pracoviště pacient udával vertigo,
intermitentní cefaleu

a posttraumatickou levostrannou sluchovou poruchu a

trigeminální hypestézii. Na pravé straně nebyl postižen ani sluch, ani funkce
okohybných nervů nebo n. trigeminus.

Obr. 5.9.1. Předoperační MR T1Gd prokazuje cystický tumor kmene s exofytickou propagací
do prepontinní a interpedunkulární cisterny.

Pacient byl indikován k elektivní resekci tumoru předním transpetrozním přístupem
s transcizí horního petrózního splavu a tentoria. Po zavedení lumbální drenáže pro
likvorovu dekompresi byl instalován elektrofyziologický monitoring (MEP, BAEP,
EMG - III,IV,V,VI,VII). K identifikaci vnitřní karotidy byl peroperačně použit přímý
doppler a k identifikaci n. petrosus superficialis maior spolu s ganglion geniculi
monitoring svalové odpovědi mimického svalstva na elektrickou stimulaci. Po
přerušení horního petrózního splavu bylo kompletně přerušeno i tentorium (Obr.
5.9.2.). Cystický tumor se žlutavým obsahem vyrůstal z cisternální porce n. abducens.
Intaktní třetí, čtvrtý a pátý hlavový nerv byly identifikovány samostatně (Obr. 5.9.3.).
N. abducens byl anatomicky zachován, ale nepodařilo se získat EMG odpověď na
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přímou stimulaci. Amplitudy MEP dvakrát poklesly na 25% původních hodnot během
disekce adherující mesencefalické části tumoru. BAEP byly po celou dobu výkonu
bez alterace. Pooperačně byla u pacienta plegie n. abducens vpravo s těžkou diplopií,
rychle se upravující levostranná hemiparéza a upravující se lehká pravostranná paréza
lícního nervu (House-Brackmann II). Kontrolní CT vyloučilo komplikace a zobrazilo
rozsah resekce apexu pyramidy (Obr. 5.9.4.). Pooperační audiometrie prokázala
neporušený sluch vpravo. Histologicky byl potvrzen schwannom. Na kontrole
v ambulanci 3 měsíce po operaci došlo ke zmírnění diplopie při obnovující se funkci
m. rectus bulbi lateralis. Na další kontrole za půl roku diplopie již zcela vymizela
(Obr. 5.9.5.). Kromě posttraumatické preoperační sluchové poruchy vpravo nebyl
přítomen žádný neurologický deficit. MR kontrola rok po operaci potvrzuje radikalitu
resekce (Obr. 5.9.6.).

Obr. 5.9.2. Peroperační foto během snášení apexu pyramidy (GSPN - n. petrosus superficialis maior,
V3 - n. mandibularis, ICA - a. carotis interna, IPS - sinus petrosus inferior, SPS - sinus petrosus
superior, PF - dura mater zadní jámy lební).
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Obr. 5.9.3. Peroperační foto během předního transpetrózního přístupu ukazuje cystický charakter
nádoru (V - n.trigeminus, VI - n. abducens, T - tumor, BS - mozkový kmen).

Obr. 5.9.4. Porovnání předoperačního (a) a pooperačního (b) CT ukazuje rozsah resekce kostěného
apexu pyramidy.

Obr. 5.9.5. Kompletní obnova funkce n. abducens 9 měsíců od operace. Je patrná mírná pooperační
atrofie temporálního svalu vpravo.
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5.9.6. MR kontrola rok po operaci potvrzuje radikální resekci.

5.10. Kombinovaný retrolabyrintální retrosigmoideální přístup
(transsigmoideální varianta)

59-letý pacient s durální AVM v oblasti sigmoideálního splavu vlevo byl
opakovaně léčen endovaskulární embolizací. Na kontrolních DSA vyšetřeních stále
přetrvávalo retrográdní plnění sinus rectus, komplexu v. magna Galeni a žilního
systému levé hemisféry a mozečku. Zásobení malformace bylo z a. occipitalis a z
truncus meningohypophysealis vlevo. Podle Cognardovy klasifikace se jednalo
agresivní typ IIA+B s retrográdním plněním žilních splavů a kortikálních žil (Obr.
5.10.1.). V klinickém obrazu přetrvávaly obtěžující dmychavé fenomény v levém
uchu, tinitus a vertigo.

a

b

c

Obr.5.10.1. DSA prokazuje durální AVM zásobenou z a.occipitalis a z a. carotis interna vlevo (a,b). Na
MRI je patrný reflux do kortikálních žil levé hemisféry (c).
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Po vyčerpání možností radiointervenčních metod byl pacient indikován k resekci
malformace. V poloze na boku byla provedena kraniotomie supratentoriálně TO vlevo
a suboccipitálně vlevo. Byl proveden přístup retrolabyrintální až k jugulárnímu bulbu
s odhalením presigmoideální tvrdé pleny v oblasti Trautmanova trojúhelníku.
Peroperačně byl průtok v cévách a jeho charakter monitorován pomocí přímého
doppleru. Po koagulaci arteriálních spojek presigmoideálně trval arteriální průtok
retrográdně od ohbí sigmoideálního splavu a až do confluens sinuum. Taktéž trval
reflux do povrchových kortikálních žil. Provedli jsme proto po kombinaci
s retrosigmoideální přístupem odpojení arterializovaných žil, resekci tentoria a sinus
sigmoideus od sinus petrosus superior až k sinus transversus při střední čáře. Na
pooperačním DSA se malformace nezobrazovala a vymizelo časné arteriální plnění žil
levé hemisféry a mozečku (Obr.5.10.2.). Po operaci byl pacient bez neurologické
deteriorace a dmychavé fenomény v levém uchu odezněly. Subjektivně přetrvává
pouze tinitus. Audiometrický záznam a funkce lícního nervu nebyly alterovány.
Poslední kontrola 3 roky po operaci neprokazovala recidivu durální AVM.

a

b

c

Obr.5.10.2. Pooperační DSA (a) prokazuje radikální odstranění durální malformace. MR kontrola po
výkonu (b) vyloučila poškození mozkového parenchymu i reflux do žil levé hemisféry. Pooperační CT
(c) ukazuje rozsah kombinovaného retrolabyrintálního retrosigmoideálního přístupu vlevo.

5.11. Kombinovaný retrolabyrintální middle fossa přístup
56-letý pacient utrpěl po pádu na schodech v ebrietě mnohočetné fraktury baze
přední jámy lební oboustranně, orbity a pyramidy vlevo. Rhinorea byla řešena
s odkladem po opadnutí perifokálního otoku bilaterálních frontobazálních kontuzí.
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Byla provedena intra-extradurální plastika dury baze přední jámy z bifrontální
kraniotomie. Od úrazu byla přítomná plegie n. facialis vlevo (Obr. 5.11.1.). Dle CT
byla diagnostikována kombinovaná fraktura temporální kosti postihující vnitřním
meatus, tympanickou část i mastoideální výběžek. Otická kapsula nebyla frakturou
postižena. Dle audiometrie byla oboustranně percepční hypacuse (AAO-HNS grade
B). Opakované kontrolní vyšetření EMG prokazovalo kompletní denervační syndrom
n. facialis (House-Brackmann VI). Po 6 měsících od úrazu byl pacient indikován
k revizi lícního nervu. Vzhledem k zachovalému sluchu byl zvolen kombinovaný
přístup middle fossa a retrolabyrintální se snahou o uchování intaktního kostěného
labyrintu (Obr. 5.11.1.). Nejprve byla provedena skeletizace vnitřního meatu z middle
fossa přístupu a poté byla revidována oblast ganglion geniculi, kde byl nalezen
neurom s přerušením kontinuity nervu (Obr. 5.11.2.). Následně z retrolabyrintálního
přístupu byl skeletizován mastoideální úsek n. facialis.

Poškozená část byla

přemostěna autologním nervovým štěpem z n. suralis, který byl napojen proximálně
na meatální část nervu a distálně na descendentní mastoideální úsek

pomocí

fibrinového lepidla (Obr. 5.11.3.). Defekt byl vyplněn fascií, tukem, fibrinovým
lepidlem a defekt kortikální kosti polymethylmetakrylátem. Kromě přechodné lehké
fatické poruchy byl pooperační průběh bez komplikací. Přechodná fatická porucha
byla způsobena trakcí dominantního levostranného temporálního laloku. Pacient se po
půl roce přestal dostavovat na pravidelné ambulantní kontroly. S odstupem dalšího
roku prodělal ischemickou cévní mozkovu příhodu z pravostranného karotického
povodí s těžkou levostrannou lateralizací. Naše kontrola byla možná až s odstupem
dalších čtyř let během hospitalizace na rehabilitaci po fraktuře krčku femuru. Funkční
stav pacienta byl hodnocen jako House-Brackmann stupeň III (Obr. 5.11.4.).
Audiometrický záznam ve srovnání se záznamem před téměř šesti lety nebyl změněn.
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a

b

Obr. 5.11.1. Předoperační stav funkce lícního nervu (a) a kožní řez kombinovaného middle fossa
retrolabyrintálního přístupu (b).

a

b

Obr. 5.11.2. Peroperační identifikace vnitřního meatu během middle fossa přístupu(a) a identifikace
vlastního n. facialis ve vnitřním meatu (b).

a

b

Obr. 5.11.3. Autologní nervový štěp spojující proximální pahýl lícního nervu ve vnitřní meatu a
distální pahýl v mastoidu (b) a detail napojení end to end v mastoideální části (a).
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Obr. 5.11.4. Funkce n. facialis šest let po operaci.

5.12. Combined petrosal approach
(kombinovaný retrolabyrintální přední transpetrózní přístup)
60-letá pacientka s anamnézou progrese vertiga, poruchy chůze a pádů byla
odeslána na naše oddělení pro progresi lehké pravostranné lateralizace. Nebyla
přítomna okohybná porucha, dysfunkce lícního nervu ani porucha sluchu
ipsilaterálně. V inervačních oblastech všech tří větví n. trigeminus ipsilaterálně byla
přítomná hypestézie. CT a MR prokázalo rozsáhlý petroklivální meningeom s těžkou
kompresí mozkového kmene. Rozsáhlý tumor zasahoval do přední i střední jámy
lební a kompletně vyplňoval všechny kompartmenty kavernózního splavu (Obr.
5.12.1.). Karotická arterie byla kompletně zavzata do tumoru, který se propagoval až
do levé části sphenoidalního sinu. Balónkový okluzní test prokázal nedostatečnou
kolateralizaci při event. obětování levé karotidy. Během angiografie nebyly nalezeny
vhodné cévní pedikly k předoperační embolizaci tumoru.

265

Obr. 5.12.1. MR T1 Gd obraz rozsáhlého petrokliválního meningeomu s významnou kompresí kmene
a kompletním postižením kavernózní splavu vlevo.

K resekci tumoru byl zvolen supra-infratentoriální combined petrosal approach
kombinující přední a zadní trajektorii resekce s uchováním otické kapsuly (Obr.
5.12.2.). Vzhledem k nutnosti zachovat vnitřní karotidu nebo ji nahradit bypassem a
současně vzhledem k negativnímu nálezu stran okohybné poruchy i při kompletní
infiltraci kavernózního splavu tumorem byla zvolena parciální resekce. Peroperačně
nebylo možné identifikovat anatomicky ani elektrofyziologicky n. trochlearis. N.
abducens i n. oculomotorius byly v cisternálním průběhu z tumoru uvolněny. Kmen
byl kompletně dekomprimován. Obdobně byl uvolněn i n. opticus a chiasma
supratentoriálně. Po operaci se rozvinula úplná levostranná oftalmoplegie. Funkce
lícního nervu byla klasifikována jako stupeň III dle House-Brackmannovy škály.
Pravostranná lateralizace a sluch nebyly zhoršeny. Při dimisi byla upravena
pravostranná lateralizace ad integrum. Funkce lícního nervu byla zlepšena do II
stupně House-Brackmannovy škály. Trvala levostranná oftalmoplegie s ptózou víčka.
Na ambulantní kontrole rok po operaci se upravila kompletně funkce n. abducens a
inkompletně i n. oculomotorius, kdy přetrvávala semiptóza víčka. Léze n. trochlearis
byla beze změny. Přetrvávala hypestézie ve všech třech větvích trigeminu.
Přetrvávající

porucha

n.

trochlearis

vedoucí

k diplopii

byla

indikována

k okuloplastické korekci. Residuum tumoru 4 roky po operaci je stabilní (Obr.
5.12.3.). Terapie gama nožem nebyla vzhledem ke stabilitě residua indikována.
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a

b

Obr. 5.12.2. Porovnání CT obrazu před (a) a po operaci (b) ukazuje zachovalý kostěný labyrint
i rozsah kraniotomie.

Obr. 5.12.3. MR T1Gd kontrola 4 roky od operace prokazuje stabilní residuum tumoru.

5.13. Kombinovaný transkavernózní transpetrózní přístup
36-letá pacientka si začala během druhého trimestru těhotenství stěžovat nejprve na
parestézie pravé poloviny tváře. Během několika týdnů došlo k rozvoji hypestézie
v inkriminované oblasti a současně k rozvoji diplopie na podkladě parézy n.
oculomotorius vpravo. MR provedená na konci druhého trimestru prokázala
meningeom postihující laterální stěnu orbity, kavernozní splav, apex pyramidy,
střední a infratemporální jámu (Obr. 5.13.1., 5.13.2.). Po konzultaci v širokém kolégiu
tvořeném

pacientkou,

jejím

manželem,

gynekologem,

neonatologem

a
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neurochirurgem byl indikován konzervativní postup minimálně ohrožující plod.
Pacientka i plod byly pravidelně v týdenních intervalech kontrolovány.

Obr. 5.13.1. Transverzální řezy MR T1Gd pacientky s meningeomem postihujícím laterální stěnu
orbity, kavernozní splav, apex pyramidy, střední a infratemporální jámu.

Obr. 5.13.2. Koronární řezy MR T1Gd prokazují významnou extenzi tumoru do infratemporální jámy a
dokonce i do maxillárního sinu.

Během observace docházelo k postupnému zhoršování diplopie s rozvojem
defigurujícího bolestivého exoftalmu. Pacientka byla přijata během 34 týdne
těhotenství pro deterioraci visu a progredující cefaleu s těžkou parézou n.
oculomotorius včetně mydriasy a ptosy víčka. Vzhledem k neurologické progresi byl
proveden na žádost pacientky v 36 týdnu porod císařským řezem. Porod proběhl bez
komplikací. Novorozenec nevykazoval žádné známky adaptačních poruch a jeho stav
nevyžadoval hospitalizaci na neonatologické JIP. Po porodu bylo doplněno CT se
zaměřením na skelet baze. Následně byla provedena DSA s balónkovým okluzním
testem a částečnou embolizací tumoru. Okluzní test včetně indukované hypotenze byl
negativní. Týden po porodu pacientka podstoupila parciální resekci tumoru
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byl
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s orbitozygomatickou kraniotomií. Indikací k orbitozygomatické kraniotomii nebyla
nutnost získání trajektorie k superiorní části tumoru, ale naopak inferiorní šíření do
infratemporální jámy (Obr.5.13.3.). Revidován byl průběh optického nervu a chiazma.
Druhou indikací bylo postižení laterální stěny orbity a jejího apexu. Tumor byl
resekován

radikálně

v oblasti

laterální

stěny

orbity,

anterolaterálním,

anteromediálním, Kawaseho a Glasscockově trojúhelníku, střední jámy lební,
sfenoidálního sinu a infratemporální fossy. Residuum tumoru bylo ponecháno v sinus
cavernosus. Kromě elektrofyziologické monitorace byla peroperačně využita i
bezrámová navigace s využitím fúze CT a MR. Vzniklý defekt v oblasti baze,
sfenoidálního sinu a infratemporální jámy byl vyplněn rotačním stopkatým lalokem
m. temporalis. Defekt vzniklý rotací m. temporalis byl vyplněn polyethylenovým
implantátem (Medpor, Porex surgical, USA) (Obr. 5.13.4.-5.13.6.). Pooperační
průběh byl bez komplikací. Pooperačně přetrvávala paréza n. oculomotorius a nově se
objevila paréza horní větve n. facialis. Jiný neurologický deficit nebyl přítomen.
Exoftalmus byl odstraněn. Na kontrole 3 měsíce po operaci byla kompletně upravena
paréza horní větve lícního nervu. Paréza n. oculomotorius se upravila kromě
přetrvávající mírné mydriázy (Obr. 5.13.7.). Pacientka negovala diplopii. Půl roku po
operačním výkonu podstoupila ošetření residua tumoru v sinus cavernosus
gamanožem.

a

b

Obr. 5.13.3. Orbitozygomatická kostní ploténka vyjmutá během kraniotomie (a) a peroperační
fotografie zachycující extradurální rozsah resekce (b) (orb. - orbita, FOS - fissura orbitalis superior,
V2 - n. maxillaris, V3 - n. trigeminus, MF - dura mater střední jámy lební).
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Obr. 5.13.4. Pooperační CT v kostním okně ukazuje rozsah resekce baze, replantaci orbitozygomatické
kostní ploténky a polyethylenový implantát.

Obr. 5.13.5. Pooperační koronární řezy MR T1 Gd ukazují rozsah resekce tumoru s residuem v oblasti
sinus cavernosus, přenos laloku temporálního svalu a polyethylenový implantát.

Obr. 5.13.6. Pooperační transverzální řezy MR T1 Gd ukazují opět rozsah resekce tumoru s residuem
v oblasti sinus cavernosus, subtemporálním rotaci laloku temporálního svalu a jeho náhradu
polyethylenovým implantátem.
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Obr. 5.13.7. Po třech měsících od operačního výkonu přetrvávala pouze residuální mydriáza
na pravém oku.

5.14. Kombinovaný preauriculární subtemporální infratemporální přístup
33-letý pacient s anamnézou pocitu zalehnutého ucha a hypacuse trvající asi 1.5 roku
byl radiologicky vyšetřen pomocí CT pro rozvoj parézy n. abducens vlevo. CT a
následně MR prokázalo rozsáhlý tumor postihující apex pyramidy s extenzí do
infratemporální jámy a parafaryngeálního prostoru, sfenoidální sinus a celý klivus až
do úrovně foramen magnum (Obr. 5.14.1.,5.14.2.). Biopsií byl diagnostikován
invazivní skvamózní dlaždicobuněčný karcinom. Pacient byl neuroonkologickým
kolégiem indikován ke konkomitantní radioterapii a chemoterapii. Vzhledem
k progresi tumoru přes podávanou konkomitantní terapii a rozvoji dysestézie a
neuralgických bolestí v inervační oblasti trigeminu byl indikován k chirurgické léčbě
(Obr. 5.14.3.-5.14.5.). Provedený balónkový okluzní test byl negativní a umožnil
uzávěr infiltrované vnitřní karotidy uložené v dorzální části tumoru. Zvoleným
přístupem vzhledem k rozsahu byl preauriculární subtemporální infratemporální
přístup se snesením zygomatického oblouku umožňující atakovat všechny
inkriminované struktury (Obr. 5.14.6.). Kromě tumoru byla resekována i uzavřená
vnitřní karotida. Zřejmé residuum tumoru bylo ponecháno pouze v oblasti sinus
cavernosus. Z onkologického hlediska radikální resekci v oblasti sinus cavernosus
pacient pro významnou morbiditu neakceptoval. Pooperační defekt byl vyplněn
rotačním stopkatým lalokem m. temporalis. Ke kosmetickému krytí defektu byl použit
polyethylenový implantát (Medpor, Porex surgical, USA) (Obr. 5.14.7,5.14.8.).
Pooperační průběh byl bez komplikací (Obr. 5.14.9.). Přetrvávala paréza n. abducens
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a hemihypestézie obličeje. Invalidizující neuralgické bolesti ustoupily. Pacient byl
plně orientovaný a soběstačný. Přes pokračující onkologickou léčbu došlo s odstupem
roku k progresi residua tumoru a pacient zemřel 15 měsíců po operačním výkonu.

Obr. 5.14.1. Transverzální řezy MR T1Gd v době diagnostikování maligního nádoru.

Obr. 5.14.2. Koronární řezy MR T1Gd v době diagnostikování maligního nádoru.

Obr. 5.14.3. Transverzální řezy MR T1Gd prokazují progresi tumoru při konkomitantní
onkologické léčbě.
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Obr. 5.14.4. Koronární řezy MR T1Gd prokazují progresi tumoru především anteriorním
a inferiorním směrem.

Obr. 5.14.5.Předoperační CT ukazuje rozsah destrukce skeletu baze.

a

b

Obr. 5.14.6. Peroperační foto ukazující snesení zygomatického oblouku (a) a transverzální řez MR T2
ukazující polohu a. carotis interna v tumoru.

Obr. 5.14.7. Pooperační CT ukazuje rozsah resekce lební baze.
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Obr. 5.14.8. Pooperační MR T1 Gd (a,b) prokazuje residuum v oblasti sinus cavernosus, poresekční
defekt vyplněný rotačním temporálním lalokem a polyethylenový implantát temporálně vlevo. MR
angiografie ukazuje resekovanou vnitřní karotidu vlevo s uzávěrem pahýlu až k její bifurkaci (c).

Obr. 5.14.9. Výsledný kosmetický efekt 9 měsíců po operaci během ambulantní kontroly.

5.15. Kombinovaný retrolabyrintální transjugulární transkondylární přístup
59-letý muž s úpornými bolestmi hlavy byl vyšetřován pro suspektní recidivu
sklerotizujícího epiteloidního fibrosarcomu retromastoideálně vpravo v měkkých
tkáních. Primární resekce tumoru na jiném pracovišti byla provedena po jehlové CT
navigované biopsii před 10 měsíci. Po operaci následovalo 6 sérií chemoterapie.
Kontrolní vyšetření (MR a CT) prokázala recidivu tumoru v operovaném místě
s postižením skeletu přilehlé lební baze retromastoideálně

a v oblasti foramen
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jugulare. Šíření recidivy bylo prokázáno, jak extrakraniální paravertebrální cestou se
suspektní solitární lymfadenopatií v oblasti oblouku C2, tak intrakraniálně. Pravá
mozečková hemisféra byla odtlačena bez známek její infiltrace (Obr. 5.15.1.-5.15.3.).

Obr.5.15.1. Předoperační MR T2 prokazující recidivu sarkomu s intrakraniální propagací.

Obr. 5.15.2. Předoperační CT prokazující extrakraniální paravertebrální propagaci recidivy tumoru.

Obr. 5.15.3. CT vyšetření v kostním okně zobrazující rozsah destrukce skeletu baze.
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Angiografie potvrdila suspektní obliterací pravé jugulární žíly, jugulárního bulbu a
distální části sinus sigmoideus se žilní drenáží cestou levého kontralaterálního
sigmoideálního splavu. Vnitřní karotida vpravo i ipsilaterální vertebrální arterie byly
odtlačeny bez známek infiltrace stěny. Klinický neurologický nález byl kromě vertiga,
ispilaterální hypacuse a silné bolesti hlavy nereagující na opiáty negativní včetně
nálezu na distálních hlavových nervech (VII.-XII.). Karnofsky skóre bylo stanoveno
na 90. Doplněné PET CT vyšetření vyloučilo ložiska hypermetabolismu svědčící pro
diseminaci procesu formou vzdálených metastáz. Po dohodě s pacientem byl po
onkologickém

semináři

z kombinovaného

indikován

(postauriculárního)

k radikální

resekci

retrolabyrintálního

recidivy

tumoru

(transmastoideálního)

transjugulárního transkondylárního (infratemporálního) přístupu. Operační výkon byl
proveden v totální intravenózní anestézii s elektrofyziologickou monitorací funkce
ohrožených

ipsilaterálních

hlavových

nervů

(VII.,

IX.,

X.,

XI.,

XII.).

Z retroaurikulárního řezu prodlouženého inferiorně před kývač byl vypreparován
dolní pól tumoru, vnitřní jugulární žíla a vnitřní karotida a stimulací identifikovány
nervy postranního smíšeného systému a extratemporální část lícního nervu. Vnitřní
jugulární žíla byla podvázána v počáteční fázi výkonu k vyloučení hematogenního
rozsevu při manipulaci s tumorem. Byla identifikována laterální masa obratle C1 a
posléze i průběh vertebrální arterie. Dále byla provedena mastoidectomie s kompletní
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Obr. 5.15.4. Peroperační fotografie ukazuje ponechanou mediální stěnu jugulárního bulbu
se Surgicelem obturovaným dolním petrózním splavem chránící postranní smíšený systém (JB – bulbus
venae jugularis, IPS – sinus petrosus inferior, crbl – cerebellum, ICA – arteria carotis interna
cervikální úsek, VA – arteria vertebralis úsek V3, VII – nervus facialis).

skeletizací lícního nervu v mastoideálním a tympanickém úseku. Labyrint byl
uchován. Nervus facialis nebyl transponován. Byla provedena skeletizace
infiltrovaného jugulárního bulbu a přilehlé části sinus sigmoideus. Přístup doplnila
retrosigmoideální kraniektomie s transkondylární extenzí do foramen occipitale
magnum. Occipitální kondyl byl resekován až po skeletizovaný kanál n. hypoglossus.
Sigmoideální splav byl separován v durálním listu a podvázán s ohledem na uchování
drenáže Labého žíly do transverzálního splavu. Tumor byl postupně všemi směry
radikálně resekován. V oblasti foramen jugulare byla ponechána pouze neinfiltrovaná
mediální stěna jugulárního bulbu kryjící postranní smíšený systém (Obr. 5.15.4.).
Během výkonu došlo k poklesu a později i ztrátě evokované odpovědi lícního nervu,
ačkoliv nebyla provedena jeho ventrální transpozice.

Odpovědi ostatních

monitorovaných hlavových nervů byly na konci výkonu beze změny. V závěru
výkonu byla provedena plastika tvrdé pleny. Kranioplastika vzniklého kostního
defektu vzhledem k jeho poloze a minimálnímu kosmetickému deficitu nebyla
provedena. Vzhledem k ponechání nepostižené anteromediální části C0-C1 skloubení
nebylo nutné doplnit výkon o kraniocervikální fixaci pro iatrogení instabilitu, což také
potvrdily pooperační dynamické RTG snímky. Operační rána se zhojila per primam
bez komplikací. V neurologickém pooperačním obraze dominovala plegie lícního
nervu s lagoftalmem (House-Brackmann grade VI.) resultující pravděpodobně
z poškození vaskularizace nervu při resekci tumorem infiltrovaného m. digastricus.
Funkce ostatních monitorovaných nervů nebyla poškozena. Kontrolní pooperační CT
vyšetření potvrdilo předpokládaný rozsah resekce skeletu baze (Obr. 5.15.5.,5.15.6.).
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Obr. 5.15.5. Pooperační CT v kostním okně.

5.15.6. Vlevo pooperační sagitální CTA rekonstrukce vylučující residuum tumoru. Poloha vertebrální
arterie a vnitřní karotidy odpovídá peroperační fotografii (Obr. 5.15.4.). Vpravo CT koronární
rekonstrukce zobrazující rozsah resekce baze při postauriculárním transmastoideálním
transjugulárním infratemporálním přístupu do foramen jugulare .
.

Obr. 5.15.7. Pooperační MR T1 Gd prokazující radikalitu resekce tumoru.

Spolu s kontrolním MR také vyloučilo reziduum nádoru a eventuelní komplikace
(Obr. 5.15.7.). Pacient byl propuštěn jako samostatný plně orientovaný do domácího
ošetření 10. den od operačního výkonu. Jediným neurologickým deficitem byla již
zmíněná léze lícního nervu. Pacient podstoupil dalších 6 cyklů modifikované
chemoterapie. Na kontrolním klinickém vyšetření 9 měsíců od operace byla funkce
lícního nervu po rehabilitaci výrazně zlepšena (H-B grade II). Farmakologicky
pacient negoval užívání analgetik.

Kontrolní MR vyšetření neprokázalo lokální

recidivu (Obr. 5.15.8.). Pro suspektní generalizaci procesu do plic dle kontrolního
PET-CT pacient absolvoval další cykly modifikované chemoterapie. Na poslední
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kontrole 15 měsíců od operace byl pacient bez subjektivních obtíží s lehkou residuální
lézí n. VII (H-B grade II) a negativním nálezem na celotělovém PET-CT.

Obr. 5.15.8. Kontrolní MR T2 rok po operaci bez známek lokální recidivy tumoru. Je patrná pouze
drobná perzistující likvorová kolekce v místě resekovaného tumoru.

5.16. Kombinovaný retro-infralabyrintální transjugulární transkondylární
vysoký cervikální přístup
41-letý pacient s anamnézou asi 3 roky trvající hemiatrofie jazyka vlevo byl
vyšetřován pro půl roku progredující těžkou dysfonii a dysfagii. Při přijmu na kliniku
pacient přijímal pouze tekutou stravu. Klinické vyšetření prokázalo také parézu n.
VII (H-B grade II) a XI. Pacient udával tinitus a audiometrie prokázala pokles ve
vysokých frekvencích na 55 dB. CT a MR vyšetření prokázalo expanzi foramen
jugulare s propagací extra i intrakraniálně charakteru glomus tympanojugulare tumoru
(Obr. 5.16.1.-5.16.2.). Pacient byl indikován k endovaskulární embolizaci tumoru a
následnému chirurgickému řešení (Obr.5.16.3.). K resekci nádoru byl zvolen
kombinovaný retro-

Obr. 5.16.1. Předoperační CT prokazuje destrukci baze v oblasti foramen jugulare i středouší.
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Obr. 15.16.2. Předoperační MR prokazuje šíření tumoru extra i intrakraniálně (Fisch class D1,
Glasscock-Jackson type II).

Obr. 5.16.3. Angiografie potvrdila uzávěr sinus sigmoideus a jugulárního bulbu (a) a vysokou
vaskularizaci typickou pro paragangliom (b). Tumor byl následně embolizován pro snížení
peroperačního krvácení (c – stav po embolizaci).

infralabyrintální (transmastoideální postauriculární

infratemporální) transjugulární

transkondylární (transtuberculární) vysoký cervikální přístup, jehož výhodou je
vyloučení transpozice lícního nervu.

Po zavedení komplexní elektrofyziologické

monitorace (BAEP, EMG - VII,IX,X,XI,XII) byla z otazníkového řezu prodlouženého
cervikálně

provedena

horní

cervikální

disekce

a

retrolabyrintální

přístup

s infralabyrintální extenzí (Obr. 5.16.4.). Následně byla provedena retrosigmoideální
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Obr. 5.16.4. Peroprační fotografie zachycují horní cervikální disekci (vlevo) a retrolabyrintální přístup
(vpravo) (FSM – foramen stylomastoideum, CHT – chorda tympani, ICA - a.carotis interna, IJV – v.
jugularis interna, LSCC – canalis semicircularis lateralis, NTC – n. transversus colli, SS – sinus
sigmoideus, VII – n. facialis, X – n. vagus, XI – n. accesorius, XII – n. vagus).

kraniotomie s odhalením průběhu sinus sigmoideus a preparací a. vertebralis v úseku
V3 od transverzálního výběžku C1 po vstup do dury. Následně byl snesen occipitální
kondyl až po kanál n. hypoglossus a otevřeno foramen jugulare rozšířené tumorem
(Obr. 5.16.5.). Následně byla podvázána v. jugularis int., a. pharyngea ascendens a
přerušen sinus sigmoideus. Tumor byl resekován postupně

od inferiorní

intraluminární části v jugulární žíle, přes infralabyrintální část až po část
intrakraniální za kontinuální elektrofyziologické EMG monitorace (Obr. 15.16.6.).

Obr. 15.16.6. Peroperační fotografie zachycující snášení occipitálního kondylu (vlevo) a resekci
inferiorní intraluminární porce tumoru (vpravo) (C1 – proc. transversus obratle C1, IJV – v. jugularis
int., occ – occipitální kondyl, PF – dura mater zadní jámy lební, tu – tumor, VA – a. vertebralis úsek
V3, VII – n. facialis).

Peroperačně nebylo možné ponechat přední a mediální stěnu bulbu chránící postranní
smíšený systém pro její infiltraci nádorem. Drobnou část tumoru infiltrující vlastní
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nervy při vstupu do foramen jugulare jsme neresekovali pro riziko dalšího zhoršení již
tak porušené funkce postranního smíšeného systému. Tvrdá plena byla vodotěsně
uzavřena za pomoci svalu, Tachosilu a fibrinového lepidla. Operační defekt byl
překryt rotačním fasciálním retroaurikulárním lalokem. Kontrolní vyšetření (CT a
MR) vyloučila pooperační komplikace (Obr. 15.16.7.). Pooperační neurologický stav
pacienta nevykazoval v porovnání s předoperačním stavem žádné změny. Operační
rána se zhojila bez komplikací a muž byl propuštěn z kliniky 8. den od operace
s kompletní úpravou funkce lícního nervu (H-B grade I) (Obr. 15.16.8.). Na kontrole
měsíc po výkonu udával pacient výrazné zlepšení polykání. Audiometrie verifikovala
zlepšení sluchu s poklesem ztráty ve vyšších frekvencích již jen na 35dB. Kontrolní
vyšetření MR s odstupem 3 měsíců nebylo schopno zřetelně diferencovat ani námi
ponechané drobné residuum tumoru (Obr. 15.16.9.). Došlo ke zlepšení funkce m.
sternocleidomastoideus a m. trapezius. Přetrvávala několikaletá hemiatrofie jazyka a
předoperační paresa n. reccurens s nepohyblivou hlasivkou. Event. tyroplastika bude
zvažována s ročním odstupem od výkonu.

Obr. 15.6.7. Pooperační CT(a,b) a MR T1Gd(c) vyloučilo komplikace a ukázalo rozsah resekce.
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Obr. 15.16.8. Fotografie pacienta před propuštěním ukazují rozsah kožního řezu (a), normalizaci
funkce lícního nervu (b,c) a přetrvávající několikaletou hemiatrofii jazyka (d).

Obr. 15.16.9. Kontrolní MR 3 měsíce po výkonu vyloučilo recidivu nebo významnější residuum tumoru
(a – MR T2, b – MR T1 Gd).
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6. Shrnutí a závěr práce

Transtemporální přístupy tvoří rozsáhlou skupinu mikrochirurgických přístupů
s nepřehlednou a zavádějící nomenklaturou. Široká variabilita transpetrózních
přístupů

a

jejich

možných

kombinací

s ostatními

transtemporálními

i

extratemporálními přístupy umožňuje řešení širokého spektra lézí. Tyto přístupy
umožňují

úspěšně

atakovat

celé

spektrum

extradurálních

i

intradurálních

extrinsických a intrisických patologií bezpečně nedosažitelných klasickými přístupy.
Kromě řešení rozsáhlých patologií lební baze, které patří k vrcholům současné
chirurgie, nalézají své uplatnění i u řešení limitovaných lézí, které nevytvářejí samy
osobě svým vlastním objemem bezpečnou trajektorii chirurgického přístupu. Další
skupinou jsou patologie lokalizované částečně nebo kompletně ve vlastní temporální
kosti, jako jsou např. léze lícního nervu. Základní výhodou je optimalizace trajektorie
a rozšířená vizualizace cílové patologie umožňující dosažení radikality při minimální
retrakci nervových struktur. Rozsah získané vizualizace patologie i okolních
elokventních struktur je však přímo úměrný potenciálním komplikacím spojeným
s rozsahem jednotlivých přístupů. Komplexní znalost alternativních přístupů a jejich
kombinací v současné době dokáže zohlednit i požadavky na snahu o uchování
sociálně užitečného sluchu. Možnost konzervativních kombinací anteriorních a
posteriorních přístupů s uchováním otické kapsuly a vyloučením transpozice lícního
nervu umožňují atakovat i léze, které bylo dříve možné řešit pouze transkochleárním
přístupem a jeho variantami. Volba přístupu je v jednotlivých případech striktně
individuální. Zjednodušeně lze doporučit k řešení spíše menších patologií
lokalizovaných superiorně a mediálně od vnitřního meatu anteriorní přístupy, zatímco
pro patologie dominantně uložené posteriorně a inferiorně od vnitřního meatu
posteriorní transpetrozní varianty. Naopak patologie se šířením z petrokliválního úhlu
do sinus cavernosus a patologie s bilaterální středočarovou extenzí mohou být
optimálně atakovány z kombinovaných přístupů. Avšak ani toto ilustrativní
zjednodušení indikace nelze aplikovat u všech klinických případů splňující zmíněná
kritéria.
Základním předpokladem klinických aplikací těchto přístupů je dokonalá znalost
topografických vztahů a možných interindividuálních odchylek anatomických struktur
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temporální kosti a jejího okolí, kterou nelze získat žádným jiným způsobem než
soustavnou prací v kadaverózní laboratoři.
Podkladem experimentální části této práce byla analýza souboru 334 temporálních
kostí. V jednotlivých částech studie jsme prokázali významnou variabilitu metrických
vztahů i možnost selhání identifikace důležitých orientačních bodů. Jednotlivé
individuální anatomické odchylky, variety i anomálie, nejsou vzácnými nálezy.
Z hlediska indikace přístupu je proto nezbytné hodnocení nejen individuální
topografické situace dané patologie, ale i individuální anatomie temporální kosti a
jejího okolí. Jedním z nejvariabilnějších a pro indikaci nejdůležitějších faktorů je
anatomie žilního systému (velikost jugulární bulbu, dominance žilních splavů a jejich
poloha, poloha Labého žíly, emissaria). Nejvariabilnějšími strukturami temporální
kosti v našem souboru byly jugulární bulbus a eminentia arcuata. Obě tyto struktury,
obdobně jako variety ostatních struktur temporální kosti, mohou být potencionálním
zdrojem významných peroperačních komplikací. Předoperační analýza HRCT je
proto další nezbytnou podmínkou těchto výkonů. Přesnost HRCT, stejně tak jako
přesnost bezrámového navigačního systému, jsme prokázali na kadaverózních
preparátech. Nezastupitelnou edukační roli má také aplikace HRCT během
kadaverózních disekcí. Pouze touto v praxi velmi špatně dostupnou metodikou lze
spolu

s klinickou

zkušeností

získat

bezprostřední

zpětnovazebnou

kontrolu

topografických vztahů posuzovaných v kadaverózní laboratoři.
Kromě znalostí reálné a radiologické topografie jednotlivých přístupů je další
podmínkou bezpečných klinických aplikací splnění celé řady předpokladů od
adakevátní neuradiologické analýzy a předoperační přípravy, přes specifické
technické vybavení, elektrofyziologický monitoring a používaní navigačních systémů,
až po zvládnuté rekonstrukční techniky. Jedině komplexně vybavená centra
disponující všemi modalitami mohou splňovat kritéria způsobilosti provádět takto
náročné a relativně vzácné výkony.

Provádění výkonů na nespecializovaných

pracovištích vede k diskreditaci těchto metod a oprávněné kritice, byť

i často

nekompetentních kritiků. Dle našich desetiletých zkušeností mají transtemporální
přístupy, při splnění všech předpokladů a správné indikaci, své nezastupitelné místo
v současné chirurgii lební baze. Nezbytnou podmínkou udržitelného a smysluplného
rozvoje otoneurochirugie spatřujeme v pokračující specializaci jednotlivých center
zabývajících se chirurgií lební baze s centralizací těchto vzácných případů.
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7. Seznam použitých zkratek
a. - arteria
ACI – arteria carotis interna
AE - eminentia arcuata
AICA - arteria cerebelli inferior anterior
AVM - arteriovenózní malformace
BAEP - sluchové evokované potenciály
BS - mozkový kmen
BTO - balloon test occlusion
C1 - atlas
C2 - axis
CF - fossa mandibularis
CN - nervus cochlearis
CT - výpočetní tomografie
EAC - meatus acusticus externus
ES - saccus endolymphaticus
ET - tuba auditiva Eustachii
FJ - foramen jugulare
FL - pars labyrintalis n. facialis
FM - pars mastoidea n. facialis
FO - foramen ovale
FOS - fissura orbitalis superior
fr - fractura
FS - foramen spinosum
FSM - foramen stylomastoideum
FT - pars tympanica n. facialis
Gd - MR kontrastní látka obsahující gadolinium
GF - fossa glenoidea
GG - ganglion geniculi
GSPN - nervus petrosus superficialis maior
HJB – vysoká poloha bulbu v. jugularis interna
HRCT - high resolution computed tomography
CHT - chorda tympani
IAC – meatus acusticus internus
ICA - arteria carotis interna
III - nervus oculomotorius
IJV – vena jugularis interna
IPS - sinus petrosus inferior
IV - nervus trochlearis
IVN - nervus vestibularis inferior
IX - nervus glossopharyngeus
JB – bulbus venae jugularis
JT - tuberculum jugulare
LSCC - canalis semicircularis lateralis
MC - cavum Meckeli
ME - cavum tympani
MEP – motorické evokované potenciály
MF - fossa cranii media
MMA - a. meningea media
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MPR - multiplanární rekonstrukce
MR - magnetická rezonance
n. - nervus
NS – navigační systém
O - fenestra ovalis (vestibuli)
OA - apex orbitae
orb. - orbita
PA - apex pyramidy
PCOM - arteria comunicans posterior
PEEP – positive end expiratory pressure
PF - fossa posterior
PMMA - polymethylmethakrylát
PR - hrana pyramidy
PTA - pure tone average
PV - vena petrosa
R - fenestra rotunda (cochlae)
SCA - arteria cerebelli superior
SCC - canales semicirculares
SDS - speech discrimination score
SM - musculus stapedius
SP - sinus sphenoideus
SPS - sinus petrosus superior
SS – sinus sigmoideus
SSEP - somatosenzorické evokované potenciály
ST - sinus transversus
SVN - nervus vestibularis superior
T - tentorium
T1 - T1 vážené sekvence magnetické rezonance
T2 - T2 vážené sekvence magnetické rezonance
TC - crista transversa
TEE – transesofageální echokardiografie
TIVA – totální intravenózní anestézie
TT – musculus tensor tympani
tu - tumor
V - nervus trigeminus
V1 - nervus ophtalmicus
V2 - nervus maxillaris
V3 - nervus mandibularis
VC - crista verticalis
VEP - zrakové evokované potenciály
VI - nervus abducens
VII - nervus facialis
VIII - nervus vestibulocochlearis
X - nervus vagus
XI - nervus accesorius
XII - nervus hypoglossus
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