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Transnazální endoskopicky asistovaná operace 
mozku 

 

Vážená paní, vážený pane, 
v předkládaném formuláři si přečtete informace o transnazální endoskopicky asistované 
operaci mozku.  
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohl(a) rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je transnazální endoskopicky asistovaná operace mozku:  
Transnazální endoskopicky asistovaná operace mozku je minimálně invazivní operační 
výkon v oblasti mozkových struktur lebeční spodiny, který je prováděn v celkovém 
znecitlivění, z přístupu jedním nebo oběma nosními průduchy za průběžné kontroly 
speciální optikou (endoskopem) nebo operačním mikroskopem. Výkon nevyžaduje 
provedení kožního řezu. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Důvodem transnazální endoskopicky asistované operace mozku jsou nejčastěji nádory 
podvěsku mozkového, tzv. adenomy hypofýzy. Ty mohou vyvolávat zvýšenou nebo naopak 
sníženou produkci hormonů podvěsku mozkového a působit různé typy hormonálních 
poruch organizmu. Dojde-li k jejich zvětšení, mohou tlačit na oční nervy a způsobit 
poruchy zraku, omezení zorného pole, ochrnutí okohybných nervů či dokonce úplné 
oslepnutí. Při dalším růstu pak mohou způsobit poruchy elektrolytové rovnováhy 
organismu, nadměrné ztráty tekutin, poruchy cirkulace mozkomíšního moku s rozvojem 
tzv. vodnatelnosti mozku.  
Indikací k této operaci jsou také další typy nádorů v oblasti lebeční spodiny jako například 
meningeomy, kraniofaryngeomy, vrozené výdutě cév, cystické procesy aj. 

Jaký je režim pacienta před výkonem: 
Pacient je dle klinických projevů kompletně vyšetřen zobrazovacími technikami 
(počítačovou tomografií – CT), (magnetickou rezonancí – MR) a dle charakteru 
chorobného procesu případně i vyšetřením mozkových cév – tzv. angiografií.  
Operace je provedena v celkové anestezii, proto je požadováno interní předoperační 
vyšetření, které zajistí Váš praktický lékař. Pravidelně užívané léky nemusí být vysazeny, 
výjimku tvoří léky, které ovlivňují srážlivost krve (Anopyrin, Ticlid, Godasal, Agrenox), ty 

Pacient (štítek) 
  
Jméno a příjmení:  

 

 Rodné číslo:  

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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se vysadí 5–7 dní před operací. Pacienti užívající Warfarin, resp. Lawarin, musí být 
krátkodobě převedeni na podkožně aplikované nízkomolekulární hepariny a předoperačně 
musí být provedena kontrola krevní srážlivosti. Její výsledek je vždy konzultován 
s lékařem, indikujícím operaci. Večer před plánovaným výkonem je pacient vyprázdněn 
a od půlnoci je nalačno, nekouří. Před operací je podáno antibiotikum a dle doporučení 
anesteziologa premedikace k zamezení nežádoucích stresových reakcí a bezpečnému 
uvedení do celkové narkózy. Předoperační příprava zahrnuje i zajištění žilního přístupu. 
Pacienti s cukrovkou užívající léky jsou v den operace převedeni na podkožně aplikovaný 
krátkodobě působící inzulín. Dolní končetiny jsou ošetřeny elastickou bandáží nebo 
elastickými punčochami jako prevence vzniku trombembolické příhody.  

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Operace je prováděna v poloze pacienta na zádech za kontroly neuronavigačního systému. 
Endoskop se zavede přes nosní průduch a pod obrazovou kontrolou se druhým nosním 
průduchem zavádějí pracovní nástroje do oblasti dutiny kosti klínové, jejíž vstup je 
rozšířen. Pomocí frézy je odstraněna i příslušná část lebeční báze, a tím se zpřístupní oblast 
nádoru či jiné expanze. Možný je i přístup jedním nosním průduchem, operatér se řídí 
aktuální anatomickou situací.  
Pod kontrolou endoskopu či operačního mikroskopu je pak mikrochirurgickou technikou 
odstraněn nádor, odebrány vzorky ke tkáňovému vyšetření, vyřazena z oběhu vrozená 
výduť na cévě nebo otevřena a vypuštěna rozpínající se cysta. Vzorek nádoru se pak 
pro přesné určení odesílá k tzv. histologickému vyšetření. Dojde-li při operaci k otevření 
prostorů s mozkomíšním mokem, je třeba provést plastiku. K tomu se využívá tukový nebo 
fasciový štěp odebraný pacientovi z krátkého řezu nejčastěji v oblasti břicha nebo zevní 
části stehna. Provedení plastiky je spojeno s nutností zevní lumbální drenáže (hadička, 
která odvádí mozkomíšní mok z páteře do sběrného systému) na 3–5 dní, aby se snížil tlak 
mozkomíšního moku v místě plastiky a došlo ke zhojení.  
Na závěr operace se nosní průduchy vyplní ucpávkami z materiálu vhodného pro zastavení 
drobného krvácení a správného přihojení nosní sliznice – tzv. nosní tamponáda. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
I přes minimální invazivitu výkonu nelze komplikace vyloučit. 

 pooperační únik mozkomíšního moku z nosu (tzv. likvorea), která ohrožuje pacienta 
přestupem infekce do nitrolebí a následným zánětem mozkových obalů či mozkové 
tkáně – četnost této komplikace se vyskytuje u asi 5 % případů a vyžaduje obvykle 
reoperaci 

 pooperační nerovnováha elektrolytů a zvýšené ztráty vody vyžadující sledování 
na jednotce intenzivní péče a podávání léků – tento stav je většinou přechodný 

 porušení zrakového nervu nebo okohybných nervů (zvláště v případě velkých nádorů, 
kdy jsou nervy tlakem nádoru vychýleny z anatomické pozice) 

 porucha průchodnosti vedlejších nosních dutin s opakovanými záněty 

 poranění důležitých struktur mozku (tepen a žil s možností velkých krevních ztrát, 
podvěsku mozkového nebo důležitých center mezimozku) 

 opětovný růst nádoru – pozdní komplikace, vyžadující novou operaci nebo kombinaci 
chirurgické léčby s radiochirurgickou (ozáření)  

 nevratné neurologické poškození, např. ochrnutí, porucha smyslových funkcí 
(zejména zraku) až smrt při poranění cév, důležitých struktur mozku nebo infekci 

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
Po operaci je nemocný při vědomí předán na JIP (jednotku intenzivní péče). Po stabilizaci 
stavu a laboratorních nálezů je přeložen zpět na standardní oddělení. 2.–3. pooperační den 
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může pacient vstát z lůžka, 4. den je vytažena nosní tamponáda a při nekomplikovaném 
průběhu je pacient propuštěn domů.  
Po dobu jednoho měsíce od operace je nezbytné vyvarovat se zvýšené fyzické zátěže, 
činností prováděných v předklonu a intenzivního smrkání či kýchání. Po propuštění 
z nemocnice je pacient pravidelně kontrolován a dispenzarizován neurochirurgickou, 
endokrinologickou, oční, popř. ORL (ušní, nosní, krční) ambulancí. Po 3–6 měsících 
absolvuje kontrolní vyšetření počítačovou tomografií (CT), magnetickou rezonancí (MR). 
Některé nádory (dle výsledku histologického vyšetření, které trvá asi týden) vyžadují další 
následnou péči (radioterapii nebo chemoterapii) ve spolupráci s klinickým onkologem.  
Případný stupeň omezení způsobu života pacienta je individuální a závisí na rozsahu 
a době trvání předoperačního postižení, typu a charakteru patologického procesu, 
radikalitě provedené operace, úpravě neurologického postižení a případně následné 
onkologické léčbě (radioterapie a/nebo chemoterapie).  

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Alternativou k operačnímu výkonu je léčba konzervativní (neoperační). U vybraných typů 
adenomů hypofýzy je možná hormonální léčba, která mnohdy operační výkon předchází 
a může vést ke zmírnění příznaků při zmenšení samotného nádoru. Léčba radiochirurgická 
(Leksellův gamma nůž nebo CyberKnife) je možná pouze u některých nádorů hypofýzy 
a spodiny lebeční.  
Pro dosažení maximálního léčebného účinku je možno, ve specifických případech, 
zkombinovat léčbu operační i konzervativní.  
Většinou je ale operace jedinou alternativou, která vede k záchraně zdraví či života 
pacienta. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky, možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržel(a) 
jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl(a). Lékařem jsem byl(a) poučen(a) 
o možnosti  svůj souhlas s navrženým postupem odvolat. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím. 

Datum: 

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacienta nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
Pacient(ka) není schopen(a) podpisu. Svůj souhlas vyjádřil(a): 
popište způsob: 

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis  lékaře 
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