
 VII./3. fejezet: Endoszkópos melléküreg-műtétek

VII./3.1.: Történeti áttekintés
Az arcüreg transoralis megnyitása: Lamoiser 1743., Desault 1789.

Az első kezdetleges endoszkópot Phillip Bozzini készítette az 1800-as évek
elején („Optical Light Conductor”).

1867-ben jelent meg Navratil „Orrtükrészet” című füzete, az első olyan munka a
hazai irodalomban, amely ismerteti az orrtükrözés technikáját.

1879-ben Leiter elektromos megvilágítású rhinoscopot használt.

1901-ben Hirschmann bostoni szájsebész végzett először antroszkópiát egy
átalakított cisztoszkóppal.

1922-ben Spielberg az endoszkópot intranasalisan, az alsó orrjáratban képzett
metszéssel vezette be az antrumba.

Az 1800-as évek végén/1900-as évek elején a melléküreg sebészet kiemelkedő
alakjai voltak: Zuckerkandl, Grünwald, Killián, Ónodi, Halle és Hajek.

A modern endoszkópiát H. H.Hopkins és K. Storz forradalmasította 1960-ban.

A lateralis orrfal szisztematikus endoszkópos feltárásának technikáját
Messerklinger fejlesztette ki a késői 1960-as/korai 1970-es években. Ezidőtájt
tőle függetlenül Wigand is kidolgozta saját technikáját.

Stammberger és Kennedy CT felvételek alapján tökéletesítette Messerklinger
technikáját.

Kialakult a funkcionális szemléleten alapuló melléküreg sebészet (Functional
Endoscopic Sinus Surgery, FESS).

VII./3.2.: Sinusitisek etiológiája, hajlamosító tényezők

Mely tényezők
játszanak
szerepet az
orrmelléküregek
fiziológiás
működésében?

A sinusok normál fiziológiás működésében alapvetően három tényezőnek van szerepe:

I. Ostiomeatalis egység
(Funkcióját tekintve egységes régió, melynek részei: a középső orrkagyló lat.
része, processus uncinatus, bulla ethmoidalis, hiatus semilunaris, infundibulum
ethmoidale, sinus maxillaris nyílása és a recessus frontalis.)

II. Normál mucociliaris transzport

III. A szekréció normál mennyisége és minősége

IV. Ezek közül akár egynek vagy többnek az elégtelensége sinusitis
kialakulásához vezethet.

Etiológiai faktorok:

A.) Infekciók (vírusok, baktériumok, gombák)

B.) Lokális faktorok

1. Craniofacialis anomáliák

- choanalis atresia

- szájpadhasadék

- velopharingealis insufficiencia

2. Nazális obstrukciók

- allergiás vagy nem allergiás rhinitis



- orrpolipozitás

- idegentestek

- adenoid vegetáció, adenoiditis

- tumorok

- rhinitis medicamentosa

3. Trauma (barotrauma)

4. Lokális infekciók (pl. dentogén sinusitis)

5. Anatómiai variációk

- septum deviáció

- concha bullosa

- Haller sejt

- paradoxan hajlott középső kagyló

- processus uncinatus eltérései

- atelektáziás sinus maxillaris

- prominens ethmoid bulla

6. Ciliaris diszkinézis (pl. Kartagener syndroma)

C.) Szisztémás faktorok

- asthma bronchiale

- cisztás fibrózis

- allergiás gombás sinusitis

D.) Immunhiányos állapotok (veleszületett, szerzett)

E.) Környezeti faktorok

- levegőszennyezés (dohányfüst, kipufogógázok)

- úszás, búvárkodás

VII./3.3.: Műtét előtti teendők

Melyek a
legfontosabb
teendők
endoszkópos
melléküreg-műtét
előtt?

Anamnézis felvétele: asthma bronchiale, panaszok kezdete, jellege, szezonalitás,
gyógyszerek, GERD, stb. A műtéti kezelés, gyógyhajlam, valamint a recidívakészség
szempontjából külön betegcsoportot képviselnek az aszpirin szenzitív asthma
bronchiale-s (ASA) betegek.

Allergológiai vizsgálat – ha szükséges – a tervezett műtét előtt végzendő el.

Diagnosztikus endoszkópia. A vizsgálat során a páciens fekvő vagy ülő helyzetben van.
A beavatkozás előtt vasoconstrictor és helyi érzéstelenítő kombinációját juttatjuk a
nyálkahártyájára.

Az orrendoszkópia során mindig megnézzük az epipharynxot is; ha lehet, betekintünk az
arcüregekbe is, a természetes szájadékon keresztül.

A sinuscopia maxillaris-t - mely bizonyos esetekben lehet diagnosztikus eljárás is -, a
fossa caninán keresztül is végezhetjük. A nyálkahártya helyi érzéstelenítése után a fossa
canina elülső falát sinus maxillaris trocarral perforáljuk.

Az ún. Beck-punkciót, - melynek során a homloküreg elülső falán készített nyíláson
keresztül betekinthetünk az üregbe, annak tartalmát leszívhatjuk, illetve átöblíthetjük
azt, - elsősorban műtői körülmények között, kiegészítő eljárásként alkalmazzuk.

Az orrmelléküregek tekintetében hagyományos röntgenfelvételek készítése nem



indokolt, tekintettel csekély információtartalmukra, illetve arra a tényre, hogy a betegség
stádiumait késve követik a felvételen látható elváltozások.

A modern képalkotó eljárások manapság nélkülözhetetlenek a melléküregek
vizsgálatánál, különösen a CT. A műtéti tervhez a legalább coronalis síkú felvétel
szükséges; lehetőség szerint axiális- esetleg sagittalis szeletekkel kiegészítve.
Kontrasztanyag adása rendszerint szükségtelen. A CT a finom csontelváltozások mellett
a lágyrészek kóros elváltozásait is jól diagnosztizálja. A preoperatív CT-t a betegség
nyugalmi stádiumában célszerű készíteni.

Az MR a lágyrészek betegségeit jobban demonstrálja mint a CT, így melléküreg-
gyulladások esetén szövődménygyanú-, illetve tumorgyanú esetén hasznos. Az MR
felvétel – különösen a kontrasztanyagos – túlérzékenysége miatt kevésbé alkalmas a
műtéti terv felállításához krónikus melléküreg-gyulladások esetén.

VII./3.4.: Az endoszkópos műtétek indikációi

Melyek a FESS
műtétek főbb
indikációs
területei?

Kezdetben a FESS indikációját elsősorban a krónikus rekurráló sinusitis polipózus vagy
polip nélküli formája képezte. Napjainkra az indikációs kör nagyban kibővült. Ide
sorolható az eozinofil dominanciájú diffúz polipózis, mucokele, pyokele , melléküregi
mycosis, idegentestek eltávolítása, kis osteomák, benignus- vagy bizonyos esetekben
malignus tumorok kezelése, orbita és n. opticus decompressio, cerebrospinalis folyadék
fistula/ meningoencephalocele zárása, choanalis atresia, dacryocystorhinostomia és az
akut sinusitis szövődményeinek kezelése, orrvérzések bizonyos típusainak ellátása.
Néhány tumor, mint a juvenilis nasopharyngealis angiofibroma, pituiter tumorok vagy a
koponyaalap egyéb tumorai is kezelhetők endoszkóppal.

VII./3.5.: A műtét során használt legfontosabb eszközök
A műtét során döntően merev endoszkópok használatosak, a flexibilis endoszkópoknak
főként diagnosztikus célja van. Leggyakrabban a 4 mm átmérőjű 0˚, 30˚, 45˚ és 70˚-os
optikát alkalmazzák. Létezik 2.7 mm átmérőjű endoszkóp is, amelyet elsősorban
diagnosztikus célokra, gyermekeknél valamint szűk anatómiai viszonyok esetén
használnak.

1. kép: Optika

A kéziműszerek közül kiemelendők a különböző alakú fogók, melyek között létezik
szívócsatornával rendelkező, a homloküregek[7.5. ábra], valamint az arcüregek
természetes szájadékának feltágítására használatos.



2-3 kép: Fogók

A FESS során alkalmazott legfontosabb eszközök még a sarlószike, szívók, orr-olló és a
különféle csontkanalak.

Külön említést érdemel az ún. shaver (microdebrider), mely az orr- és melléküregekből
származó polipok eltávolításának hatásos eszköze. A shaver egy központi egységből,
hozzá csatlakozó micro-motorból, lábpedálból és cserélhető, különböző profilú mozgó
egységekből áll. A kézidarabot központi szívóhoz csatlakoztatjuk. Az eltávolítandó
elváltozás az eszköz végén lévő nyíláson át a szívócsatornába kerülve a kézidarabban
forgó fogazott belső rész által kerül eltávolításra. A hagyományos módszerekkel
szemben alkalmazása számos előnyt jelent a recidív, vérzékeny polyposus elváltozások
eltávolítása során.

4. kép: Shaver

VII./3.6. Műtéti technikák

Melyik a FESS
két alapvető
műtéti
technikája?

Az endoszkópos melléküreg-sebészetnek két alapvető módszere van. A Messerklinger
technika az antero-posterior irányú megközelítést követi. A másik lehetőség a Wigand
által kifejlesztett postero-anterior irányú beavatkozás.

VII./3.6.1.: MESSERKLINGER TECHNIKA

(video:FESS_lépések)

Funkciókímélő konzervatív gondolkodásmódon alapszik. A műtét célorientált, fontos
hogy betartsuk az indikációs köröket. Csak a megbetegedett részeket távolítjuk el,
amennyire lehet, az anatómiai viszonyok megőrzésére törekszünk a nyálkahártya
maximális kímélete mellett. Nagyobb mennyiségű nyálkahártya eltávolítására csak
eosinophil dominenciájú diffúz nasalis polipok, asthma bronchiale vagy allergiás
gombás sinusitis esetén van szükség. Törekedni kell arra, hogy csontfelszín ne maradjon
szabadon.

A műtét lépései:

A.) Infundibulotomia: A középső kagyló szükség szerinti medializálását
követően az infundibulum medialis falát képző processus uncinatust



eltávolítjuk, ezáltal megnyitjuk a hiatus semilunarist. Ezt követően láthatóvá
válik a bulla ethmoidalis.

5. kép: a középső orrkagyló medializálása 6. kép: A processus uncinatus eltávolításának főbb
lépései

7. kép: Bulla ethmoidalis – a processus uncinatus eltávolítása után

A.) A bulla ethmoidalis rezekciója az elülső és az első-hátsó rostasejtekkel
Az ethmoid bulla áttörhető és eltávolítható fogóval vagy shaver-rel

8. kép: Bulla ethmoidalis megnyitása

A.) A hátsó rostasejtek eltávolítása
Ha a hátsó rostasejteket akarjuk megnyitni, a középső kagyló basalis lamelláját –
mely a hátsó- és elülső rostasejtek határát is képezi - perforálnunk kell (7.12.
ábra). A posterior ethmoidectomia hátsó határa a sinus sphenoidalis elülső fala.



9. kép: Középső kagyló basalis lamellája ill. ennek áttörése – a hátsó rostasejtek megnyílnak

A.) Sphenoethmoidectomia
A sinus sphenoidalis elülső falát óvatosan benyomjuk az inferomedialis részén.
Erre a legalkalmasabb egy kis ovális kanál, nem szabad élesen vágó eszközt
használni. A sinus sphenoidalis szájadékának azonosítása után megnagyobbítjuk
azt. Ha a patológiai viszonyok megkövetelik, az elülső fal perforációját
kiterjeszthetjük. Az iköböl megnyitása az előbbi transethmoidalis úton kívül
történhet transnasalisan vagy transseptalisan. A transnasalis megnyitás során
közvetlenül az elülső részén, a pars nasalison keresztül csontfogóval nyitjuk
meg az iköblöt. A transseptalis módszernél a septum hátsó harmadát elvesszük
úgy, hogy a rostrum szabaddá válik, majd a rostrumon keresztül megnyitjuk a
recessust.

A.) A recessus frontalis feltárása/frontalis sinusotomia
A melléküreg-rendszer legnagyobb kihívást jelentő területe. Ezen terület mütéti
feltárása előtt kiemelten fontos szerepet kap a CT és nagy segítséget nyújthat a
computer asszitált navigációs rendszer (7.3.8. fejezet). A frontalis sinuson belül
törekednünk kell arra, hogy minél jobban megkíméljük a nyálkahártyát, mivel
ezen régióban a posztoperatív hegesedés elég gyakori jelenség.

10. kép: A recessus frontalis megnyitása

A.) A sinus maxillaris endoszkópos megnyitása
A sinus maxillaris természetes szájadékát legkönnyebben egy kereső szondával
kutathatjuk fel, az alsó orrkagyló felső széle és a középső orrkagyló alsó széle
mentén haladva. A megnagyobbított szájadékon keresztül lehetőség nyílik a
maxillaris sinusban lévő ciszták, idegentestek, gombanövedékek és polipok
eltávolítására. A sinus maxillaris felderítésére 0˚, 45˚ és 70˚-os optikát
használunk. Immunszupprimált egyénnél akut sinusitis maxillaris szepszist is
okozhat (video:akut arcüreggyulladás-szepszis).



11. kép: Az arcüregi szájadék feltágítása

VII./3.6.2.: WIGAND TECHNIKA

A.) A középső kagyló hátsó harmadának eltávolítása orr-ollóval.

B.) A rostalabyrint megnyitása, de vigyáznunk kell, hogy megóvjuk a középső
kagyló verticalis lamelláját.

C.) Fenesztrációt végzünk a sphenoid sinus elülső falának pars nasalisán.

D.) Az iköböl teteje mentén előrefelé haladva eltávolítjuk az első-hátsó
rostasejteket

E.) Előrefelé feltárjuk az agger nasi alatt elhelyezkedő legelső rostasejteket,
majd a korábban említett módon kezelhetjük a recessus/ sinus frontalis területét.

Melyek a FESS
műtétek főbb
kiterjesztett
alkalmazási
területei?

VII./3.7. FESS - kiterjesztett alkalmazások

VII./3.7.1.: Septum deviáció korrekciója

Endoszkópos orrsövény-műtéteket a melléküreg betegségek kezelésén kívül is
végeznek, pl. hátsó septmspinák esetén , ahol a vizualizáció szabad szemmel sokkal
rosszabb.

VII./3.7.2.: Orbita- és nervus opticus dekompressziója

Endonasalis orbita dekompresszió indikációját képezheti endocrin orbitopathia, vérzés,
trauma és abscessus. Endocrin orbitopathia esetén eltávolítjuk a lamina papyraceát és az
orbita fenekét

A nervus opticus dekompressziója akkor indokolt, ha valamilyen trauma vagy
gyulladásos folyamat nyomást gyakorol rá, illetve roncsolja azt.

VII./3.7.3.: Cerebrospinalis folyadék fistula /

Meningoencephalocele kezelése

Az utóbbi évek során az endoszkópos technikát kifejlesztették a – részben iatrogén -
elülső koponyaalap defektusok és a sphenoid sinus defektusainak zárására. Kétféle
módszer létezik az „underlay” és az „overlay” technika. Az „underlay” technika során
endogén (temporalis fascia, fascia lata, auricularis porc) anyagot vagy akár exogén
anyagot is használhatunk. Kis defektusok esetén mucoperiostealis lebenyt is
alkalmazhatunk rotációs lebenyként, fibrin ragasztóval rögzítünk, majd tamponálunk.
Nagy defektusok esetén vagy ahol az „underlay” technika nem megfelelő (pl. az a.
carotis és a n. opticus közelében) composit graft a legelőnyösebb.

Composit graftot legtöbbször az alsó orrkagylóból veszünk, muco-periostealis lebenyt



vagy muco-periostealis csont lemezt.

VII./3.7.4.: Dacryocystorhinostomia (DCR)

Indikációja a szemészetieken kívül a ductus nasolacrimalis sérülése, amely létrejöhet az
arcüreg természetes szájadékának feltágítása esetén vagy az agger nasi területén végzett
beavatkozásoknál.

VII./3.7.5.: Az acut sinusitis komplikációinak kezelése

VII./3.7.6.: Tumorok

Milyen
elváltozások
esetén hasznos a
navigációs
rendszer
használata?

Kezdetben az endoszkópos technikát csak diagnosztikus és biopsia vétel céljára
használták daganatok esetén. Manapság már nagyszámú elváltozást operálnak
endoszkóppal (pl. invertált papilloma). A korán felismerésre kerülő, kis kiterjedésű
malignus tumorok lehetnek alkalmasak endoszkópos eltávolításra, szigorú indikációval.

VII./3.7.7.: Endoszkópos hypofízis-sebészet

VII./3.8.: Computer asszisztált navigációs rendszer
A navigációs rendszert (NS) először az 1970-es évek közepén kezdték el alkalmazni az
idegsebészetben. Megközelítőleg 10 évvel később jelent meg a melléküreg-sebészetben.

Használatának főbb indikációi:

többszöri revíziós műtétek, ha a tájékozódási pontok hiányoznak,

homloküreg és iköböl sebészet

az arc- és az állcsont fejlődési rendellenességeinek műtétei során,

orr- és melléküregdaganatok sebészetében,

hipofízis-sebészet,

az elülső koponyaalap elváltozásainak kezelése.

A rendszer a pácienssel kapcsolatban lévő szenzor mozgását a háromdimenziós térben
érzékeli és a monitorra kivetített CT képeken megjeleníti. Egy képernyőn belül a
navigációs kép mellett az endoszkópos képet is feltüntetik. A CT- felvételeken három
síkot ábrázolnak, az eredeti axialis sík mellett megjelenik a rekonstruált sagittalis és
coronalis síkú felvétel is.

Két típusú NS ismert, az optikai és az elektromágneses.

A műtét előtt CT felvételt készítenek a betegről. A beteg a felvétel alatt és a műtét
közben is egy fejpántot visel (headset). Ez egy rugalmas műanyag pánt, amely az
orrgyökön támaszkodik, két vége pedig a külső hallójáratokba vezet (15.ábra). A
headset-re erősített transmitter elektromágneses mezőt hoz létre, ezen elv alapján
működik a rendszer, mely 0.5 mm-es pontosságra képes.



12. ábra: A headset helyzete a műtét során 13. ábra: A berendezéshez tartozó szívó

Az elektromágneses receiver a szívóhoz illeszkedik. A transmitter és a receiver a NS
computerén keresztül áll kapcsolatban egymással. A szoftver kiszámítja a szívó
hegyének pozícióját és ezt jeleníti meg a monitoron mindhárom síkban.

14. ábra: Navigációs felvétel - a sinus frontalis szájadéka

VII./3.9.: Szövődmények

Milyen
szövődményei
lehetnek az
endoszkópos
melléküreg-
műtéteknek?

A FESS műtétek lehetséges szövődményei két nagy csoportba sorolhatók. Az enyhe/
kevésbé súlyos komplikációk gyakrabban felléphetnek, de időben történő észlelésük
mellett, általában jól kezelhetők, egyes esetekben akár a műtét alatt is. Súlyos
komplikációk ritkán fordulnak elő, megfelelő és minél korábbi ellátásuk rendkívül
fontos, mert akár halállal is végződhetnek.

a.) Minor komplikációk:

synechiák

enyhébb vérzések

ductus nasolacrimalis sérülése (könnyezés vagy maradandó könnyút-elzáródás)

musculus rectus medialis sérülése (kettőslátás)

lamina papyracea sérülése (orbitalis emphysema)

szaglásvesztés

b.) Major komplikációk:

arteria ethmoidalis anterior és posterior sérülése

arteria carotis interna sérülése (életveszélyes vérzés, maradandó bénulás)

nervus opticus sérülése

orbita és orbita tartalom sérülése (retrobulbaris hematoma, periorbitalis
emphysema)

durasérülés az elülső koponyaalapon és az endocraniumon (liquorfistula,



intracranialis szövődmények).

VII./3.10.: Utókezelés
Az utókezelés a műtét eredményessége szempontjából kiemelt jelentőségű. A beteg
utókezelésre vonatkozó részletes felvilágosításának már a műtét időpontjának
megbeszélésekor meg kell történnie.

Az operáció után – ha szükséges - tamponáljuk az orrüreget, a tampont az első
posztoperatív napon távolítjuk el. A posztoperatív szakaszban szükséges lehet nasalis
szteroidok adása (a nyálkahártyaödema illetve a recidíva valószínűségének
csökkentésére). Orális szteroidokat a pre-, és posztoperatív időszakban is adhatunk
indokolt esetben, majd fokozatosan építjük le az adagot. Orrolajok és orrkenőcs
használata szükséges. A FESS műtétek után a gyógyulás időtartama a műtét nagyságától
függően általában 3-8 hét. Évente egyszer ajánlatos az endoszkópos kontroll.


