	
  
	
  
	
  
	
  
SINUS FRONTALIS FRACTUUR

	
  
	
  

Versie 1.0 5/2013

Onderbouwing
1. Het aandeel van sinus frontalis fracturen is 5-15% van het totale aangezichtsletsel.
Verkeersongevallen, geweld & sport zijn de meest voorkomende etiologische oorzaken.
Omdat er veel kracht nodig is om een fractuur van de sinus frontalis te veroorzaken, is er
vaak ook ander middengezichtsletsel. Ook is de incidentie van schedelbasis fracturen hoog.
Eventuele liquorlekkage maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van de beslisboom van
behandeling. Suboptimale behandeling kan levensbedreigende complicaties geven als een
meningitis of hersenabces. De meest bruikbare differentiatie is onderscheid in voorwand,
achterwand en gecombineerde fracturen van voor- en achterwand. De betrokkenheid van de
ductus naso-frontalis is een belangrijke parameter voor eventuele interventie. Wel is hier in
de literatuur veel discussie over.
CT opnames zijn nodig om de aard van het sinus frontalis letsel gedetailleerd te kunnen
vaststellen.
De coronale benadering is de meest gebruikte benadering, zeker met het oog op een
eventueel benodigde pericranium flap ter reconstructie van een dura defect of de noodzaak
van botaugmentatie met calvariumbot. Echter, in geval van uitgebreide laceraties in de
frontale regio moet een directe benadering overwogen worden.
2. Niet verplaatste fracturen hebben zelden een indicatie voor een chirurgische interventie.
Maar als de fractuur loopt door de ductus naso-frontalis wordt geadviseerd het drianage
systeem te vervolgen 6 weken na het letsel middels een CT scan. Decongestiva en
antibiotische profylaxe worden dan geadviseerd. Controle na 12 maanden wordt aanbevolen.
3. Geïsoleerde gedisloceerde voorwandfracturen resulteren in storende contour- defecten
van het voorhoofd wat vaak een indicatie is voor chirurgische interventie. Betrokkenheid van
de ductus nasofrontalis is belangrijk in de beslisboom van behandeling. In de literatuur is veel
discussie over de noodzaak voor curettage van het sinus slijmvlies en obliteratie van de
ductus. Indien de ductus normaal doorgankelijk is, dan kan volstaan worden met curettage
van het losse slijmvlies en reconstructie van de voorwand. Geadviseerd wordt zo dun
mogelijk osteosynthese materiaal te gebruiken om maximaal te voorkomen dat de platen en
schroeven te palperen zijn door een dunne voorhoofdhuid. Enkele auteurs propageren late
reconstructie voor kleine defecten, endoscopisch geassisteerd, met hydroxyapatiet of andere
alloplastische materialen. Het doel is dan niet repositie van het gedisloceerde fragment, maar
enkel reconstructie van het contour defect. Eventuele inspectie en reconstructie van de
ductus is dan niet mogelijk.
4. Indien het drainage systeem van de sinus is zodanig is verstoord door fracturering van de
ductus dat reconstructie niet meer mogelijk is, dan wordt geadviseerd alle sinusslijmvlies te
curetteren, de ductus te obliteren en de sinus te oblitereren of te cranialiseren om late
sequellae te voorkomen (mucocele, pyocele). Gebruik van een drain in de recessus frontalis
wordt afgeraden anders dan om tijdelijk de sinus te kunnen spoelen.
5. Geisoleerde sinus frontalis achterwand fracturen zijn zeldzaam. Zonder liquor lekkage is
een expectatief beleid met antibiotische ondersteuning gerechtvaardigd. Indien er wel
liquorlekkage is dan is antibioticumprofylaxe geïndiceerd. Bij persisteren van liquorlekkage
langer dan 5 dagen wordt een lumbaal drain geadviseerd met observatie voor een week.
Indien de lekkage dan nog persisteert,dan zal een craniotomie met dura reconstructie
noodzakelijk zijn.
6. Bij gedisloceerde achterwandfracturen is meestal de ductus ook gefractureerd. De
behandeling zal dan bestaan uit curettage van het sinusslijmvlies, oblitereren van de ductus
en cranialisatie of obliteratie van de sinus,
7. Bij gedisloceerde achterwandfracturen met liquorlekkage is er noodzaak tot reconstructie
van de dura. Hiervoor zal de achterwand verwijderd moeten worden en gekozen worden
voor verwijdering van alle sinusslijmvlies, obliteratie van de ductus en cranialisatie van de
sinus. In de tijd zal de frontaalkwab de extra ruimte opvullen.
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