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3Úvodné slovo

Vážení čitatelia časopisu Slovenská chirurgia,

dovoľte mi, aby som sa vám tradične prihovoril v prvom tohtoročnom čísle náš-
ho časopisu. Na úvod Vám zvyknem priať hlavne veľa zdravia, spokojnosti v práci ako aj 
v osobnom živote. Toto moje želanie je v tomto roku obzvlášť dôležité vzhľadom na to, 
v akej dobe sme sa ocitli. Pandémia ochorení Covid-19 spôsobená  novým koronavírusom  
SARS-CoV-2 zmenila svet. Vzhľadom na to, že ide o závažné ochorenia, najviac sa dotkla 
práve zdravotníckeho sektora. A aj keď toto ochorenie priamo nespadá do oblasti liečby 
chirurgom, jeho epidemiológia priniesla zmeny aj  v zdravotníckych zariadeniach, ktoré 
výrazne ovplyvnili činnosť jednotlivých chirurgických pracovísk. Zavedením núdzového 
stavu v zdravotníctve sa zdravotnícke zariadenie rozdelili na červené a biele zóny. Priamo 
došlo k zrušeniu elektívnych operačných výkonov v našich nemocniciach, chirurgovia sa 
rozdelili na tímy, ktorí sú v práci a záložné tímy. Tým sa priamo obmedzila možnosť plného 
výkonu chirurgického pracoviska, ale na druhej strane v prípade výskytu infikovaného 
operovaného pacienta po odčlenení zamestnancov, ktorí s ním boli v kontakte do karan-
tény, by záložný tím prevádzkoval jednotlivé pracoviská. Zatiaľ našťastie v čase písania 
tohto úvodníka je situácia na Slovensku stabilizovaná, s dohľadom možného postupného 
uvoľnenia reštriktívnych epidemiologických opatrení. Čím by sa aj chirurgický život mohol 
postupne obnovovať do pôvodných pomerov, aj keď vzhľadom na rozsah postihnutia sveta 
môžeme očakávať, že zmeny budú veľké. Zasiahnu celý svet, ktorý tým budeme rozdeľovať 
na svet do pandémie a po nej. Držme si navzájom prsty. 

Práve preto si dovoľujem ešte raz popriať vám hlavne veľa zdravia, ale aj šťastia, 
aby sme sa pri plnení svojich povinnosti nedostali priamo do kontaktu s koronavírusom  
SARS-CoV-2. Prajeme si, aby sa čím skôr vyvinula účinná vakcína a svet sa tak zbavil tejto 
závažnej nákazy.

Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti

predseda redakčnej rady a šéfredaktor časopisu Slovenská chirurgia
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Implantovateľná inzulínová pumpa  
v liečbe diabetes mellitus

MUDr. Jozef Brezina, prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
I. chirurgická klinika LF UPJŠ a UN L. Pasteura, 

Inzulínové pumpy predstavujú jednu z najnovších metód vyvíjaných v snahe nahradiť nedostatočnú tvorbu inzulínu u pacientov s diabetes 
mellitus (DM) z vonkajších zdrojov. Implantovateľná inzulínová pumpa je možnosťou liečby niektorých pacientov s diabetes mellitus  
1. typu, u ktorých externá inzulínová pumpa nedosiahla požadovaný efekt v úlohe stablizácie ochorenia napriek opatreniam. Intraperito-
neálne podanie inzulínu je oproti tradičnému subkutánnemu podaniu pre organizmus fyziologickejšie, nakoľko vedie k prirodzenejšiemu 
gradientu inzulínu medzi portálnou a periférnou cirkuláciou. To má za následok menej epizód závažnej hypoglykémie, menšie výkyvy 
hladín glukózy v krvi a celkovo lepšiu kontrolu diabetu, čo v konečnom dôsledku vedie k spomaleniu rozvoja chronických komplikácií – 
diabetickej retinopatie, nefropatie alebo neuropatie, v porovnaní so subkutánnou formou liečby inzulínom.

Kľúčové slová: inzulínová pumpa, diabetes mellitus, intraperitoneálne podanie inzulínu

Implantable insulin pump in the treatment of diabetes mellitus

Insulin pumps are on of the latest methods being developed to compensate for the lack of insulin production from external sources in 
patients with diabetes mellitus (DM). An implantable insulin pump is an option for the treatment of some patients with type 1 diabetes 
mellitus when an external insulin pump failed to achieve the desired effect in stabilizing the disease despite all precautions. Intraperi-
toneal administration of insulin is more physiological for human body than traditional subcutaneous administration, as it leads to a more 
natural gradient of insulin between the portal and peripheral circulation. This results in fewer episodes of severe hypoglycemia, milder 
fluctuations in blood glucose levels and overally better control of diabetes, which ultimately slows the development of chronic complica-
tions – diabetic retinopathy, nephropathy or neuropathy, compared to subcutaneous insulin therapy.

Keywords: insulin pump, diabetes mellitus, intraperitoneal insulin delivery

Slov. chir., 2020;17(1-2):7-9

Úvod
Súčasné formy liečby diabetes 

mellitus s využitím podávania inzulínu 
zahŕňajú jednorazové inzulínové strie-
kačky, inzulínové perá na jedno alebo 
viac použití a inzulínové pumpy. Terapia 
pomocou inzulínovej pumpy je dôležitá 
a neustále sa vyvíjajúca forma liečby DM, 
ktorú využívajú hlavne pacienti s DM 1. 
typu. Technologické pokroky a vylep-
šenia softvéru umožňujú pacientom 
a ich diabetológom výraznú flexibilitu, 
zlepšenie kontroly glykémie pacientov, 
prehľad o úspešnosti liečby DM 1. ty-
pu a tým aj znížené riziko chronických 
komplikácií DM a s nimi súvisiacou pred-
časnou úmrtnosťou (1). Implantovateľná 
inzulínová pumpa využíva navyše in-
traperitoneálne podávanie inzulínu, 
ktoré je v porovnaní so subkutánnou 
metódou fyziologickejšie a viac reak-
tívne, umožňujúc rýchlejšiu absorpciu 
inzulínu. To v konečnom dôsledku vedie 
k redukcii epizód ťažkej hypoglykémie, 
variability glykémie a lepšej kontrole DM 
v porovnaní so subkutánnou formou (2).

Externé inzulínové pumpy
Kontinuálna subkutánna aplikácia 

infúzie inzulínu (CSII), tiež známa ako in-
zulínová pumpa, je v súčasnosti využívaná 
asi u 7-12 % pacientov s DM 1. typu v UK. 
Takáto aplikácia nachádza svoje miesto 
hlavne u pacientov, u ktorých bežné me-
tódy liečby diabetes mellitus vo forme 
viacerých denných dávok inzulínu ne-
viedli k dostatočnej kontrole DM. Táto 
technológia hrá dôležitú rolu v dosiahnutí 
cieľov liečby DM: kontrola glykémie čo 
najbližšie norme, redukované množstvo 
epizód hypoglykémie a zvýšenie kvality 
života (3). 

Úlohou inzulínovej pumpy je 
nahradiť viacero denných dávok inzulínu 
kontinuálnym podávaním inzulínu. Tento 
mechanizmus sa má priblížiť fyziologickej 
sekrécii inzulínu pankreasom. Inzulínová 
pumpa je externým mechanickým za-
riadením, ktoré sa skladá z rezervoáru 
rýchlo účinkujúceho inzulínu, mecha-
nizmu, ktorý podáva inzulín kontinuálne 
a užívateľského rozhrania, ktoré umož-
ňuje pacientovi pumpu nastaviť a ovládať. 

Zvyčajne je potrebné rezervoár, infúzny 
set a kanylu vymeniť každé dva až tri 
dni (4). 

Inzulínové pumpy využívajú rých-
lo účinkujúce inzulíny ako napr. inzulín 
aspart (Novorapid alebo Fiasp) alebo 
lispro (Humalog). Kontinuálna infúzia 
inzulínu nahrádza denné dávky inzulí-
nu s dlhým účinkom. Množstvo inzulí-
nu v subkutánnej infúzii si programu-
je pacient a  upravuje podľa potreby. 
Bolusové dávky inzulínu pri jedle alebo 
pre úpravu vysokej hladiny glukózy v krvi 
sú podávané rovnako prostredníctvom 
inzulínovej pumpy. Pacient si upraví každú 
bolusovú dávku na základe plánového 

Obrázok 1. Schéma externej inzulínovej pumpy (5)
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príjmu uhľovodíkov, plánovanej fyzickej 
aktivity, súčasnej hladiny glukózy v krvi 
a osobnej citlivosti na inzulín (3). 

Hlavnou výhodou liečby pomocou 
inzulínovej pumpy je flexibilita v podáva-
ní inzulínu. Podávanie inzulínu „v poza-
dí“ môže byť rozdielne s úpravami až na 
úrovni 30 minút za účelom napodobenia 
diurnálnych požiadaviek – typicky pa-
cient vyžaduje nižšiu úroveň dávok inzu-
línu v noci, vyššiu úroveň pri zobúdzaní 
sa a skoro ráno a strednú úroveň dávok 
v priebehu dňa. Bolusové dávky môžu byť 
veľmi presne vypočítané a podávané až 
na desatiny jednotiek - presnejšie než iné 
metódy, ktoré často umožňujú podanie 
len celých jednotiek inzulínu. Dôležitou 
podmienkou účinnosti a využitia výhod 
inzulínovej pumpy je účasť pacienta na 
terapeutickom procese a monitoringu 
hladín glukózy v krvi. Je dôležité pozna-
menať, že inzulínové pumpy nepodávajú 
žiadny dlho účinkujúci inzulín – ten je 
nahradený kontinuálnou infúziou krátko 
účinkujúceho inzulínu. Zlyhanie pumpy 
alebo pacienta pri nastavení dávky in-
zulínu môže viesť k hyperglykémii alebo 
ketoacidóze (7). 

Implantovateľná inzulínová 
pumpa
Všeobecne majú implantovateľné 

inzulínové pumpy využitie u pacientov 
diabetikov, ktorí nie sú schopní dosiah-
nuť ciele liečby DM (cieľové hladiny gly-
kémie) s využitím iných metód liečby, 
a to vrátane externej inzulínovej pumpy. 
To sa odzrkadlí v hladine glykozylované-
ho hemoglobínu (HbA1c), ktorá je vyššia 
než cieľová hodnota u pacienta. Ďalšou 
známkou neúspešnej liečby sú opakované 
epizódy hypoglykémie (8). 

Hlavnou výhodou implantova-
teľnej inzulínovej pumpy je intraperito- 
neálne podanie inzulínu, ktoré je fyziolo-
gickejšie a s lepšou reakciou organizmu 
ako pri subkutánnom podaní. Inzulín 
podaný do peritoneálnej dutiny je por-
tálnym systémom prijatý do pečene. Táto 
inzulinizácia pečene umožňuje obnovu 
pre organizmus prirodzenejšieho gra-
dientu medzi portálnou a periférnou 
cirkuláciou v porovnaní so subkután-
nou cestou. Intraperitoneálna forma 
umožňuje rýchlejšiu absorpciu inzulínu 
s včasnejším a užším vrcholom inzulínu 

po boluse. Dokázaná bola aj čiastočná 
obnova odpovede glukagónu na hypo-
glykémiu (9).

História�a vývoj
Prvé implantácie inzulínovej pum-

py u ľudí boli realizované v 80-tych ro-
koch minulého storočia. Prvá implantá-
cia sa uskutočnila v roku 1980 v USA, a to 
s použitím Infrusaid pumpy u pacienta 
s DM 2. typu, ktorá podávala inzulín in-
travenózne. Táto pumpa bola implanto-
vaná do dutiny v oblasti klavikuly, pričom 
katéter bol zavedený do vena cava supe-
rior cestou vena cephalica. Prvé pokusy 
o implantáciu PIMS (Programovateľný 
Implantovateľný Systém Medikácie) boli 
uskutočnené v roku 1986. Táto inzulínová 
pumpa, predchodca súčasnej Medtronic 
MiniMed pumpy, mala variabilný tok 
a podávala inzulín intraperitoneálne (10). 

Jedným z  dôležitých faktorov, 
ktoré zohrávali úlohu vo vývoji 
a  vylepšovaní inzulínových púmp bol 
vývoj vhodného inzulínu, nakoľko 
inzulín je fragilný proteín, ktorý má 
sklon k precipitácii a tvorbe agregátov, 
ako aj denaturácii. Takýto inzulín musí 
byť dostatočne stabilný v podmienkach 
predĺženej doby v rezervoáre pumpy me-
dzi jednotlivými plneniami, vystavenia 
telesnej teplote a mechanickému stre-
su v spojení s pulznými pohybmi piestu 
a iné. Testovaných bolo niekoľko inzulí-
nov špeciálne pre implantované pumpy 
in vitro aj in vivo, ale klinické skúsenosti 
nastali až pri rozvoji inzulínu HOE 21PH 
(Hoechst, Frankfurt, Nemecko), pričom 
sa tento inzulín po stabilizácii poloxa-
mérom 171, ktorý bráni agregácii, osved-
čil v klinickej praxi so stabilitou po dobu  
1 až 3 mesiacov a kompatibilitou s cyk-
lami plnenia rezervoáru. Prvé implan-
tácie vo Francúzsku boli realizované 
v roku 1989, pričom nasledujúci rok 1990 
vznikla skupina EVADIAC (Hodnotenie 
aktívnych implantátov v diabete), ktoré 
združilo všetky implantačné centrá za 
účelom hodnotenia a vylepšovania tejto 
terapeutickej modality. V nasledujúcom 
desaťročí sa využívali tri modely inzulíno-
vej pumpy: Infusaid, MiniMed a Siemens. 
V roku 1994 došlo k značnému výskytu 
komplikácií pri použití implantovanej 
inzulínovej pumpy, ako napr. obštrukcie 
katétrov, zníženie funkcie pumpy pre 

tvorbu agregátov, prípadne nestabilnosť 
inzulínu. Z  tohto dôvodu pokračovalo 
v rozvoji a vylepšovaní implantovateľnej 
pumpy iba MiniMed. Inzulín HOE 21PH 
bol používaný až do roku 2011, keď bol 
nahradený novým preparátom inzulínu, 
a  to Insuman Implantable 400 IU/ml 
(Aventis Pharma, Frankfurt, Nemecko), 
ľudský rekombinantný inzulín navrhnutý 
špecificky pre implantovateľné pumpy (11). 

Model�implantovateľnej�
inzulínovej�pumpy
Jediným modelom, ktorý sa v sú-

časnosti používa je MIP 2007D, ktorú 
vyrába firma Medtronic. Pumpa, ktorej 
obal je vyrobený z titánia, je chirurgicky 
implantovaná do brušnej steny. Distálny 
koniec katétra je zavedený do perito-
neálnej dutiny cez drobnú incíziu vo 
fascii a peritoneu. Zákrok je realizovaný 
v celkovej alebo lokálnej anestéze. Táto 
pumpa má životnosť približne 8 rokov 
a je programovaná rádiofrekvenčne po-
mocou „PPC“ (personal pump commu-
nicator – osobný komunikátor pumpy). 
Pacient pumpu programuje s použitím 
externého ovládača, ktorý odosiela rá-
diové vlny elektrickej riadiacej jednotke, 
ktorá ovláda dávku infúzie inzulínu (12).

Samotný rezervoár inzulínu sa 
napĺňa každých 6 týždňov za prísnych 
aseptických podmienok, pričom doba 
doplnenia je asi 20 minút. Presnosť in-
fúzie inzulínu pumpou je hodnotená pri 
každom doplnení prepočítaním percenta 
chybnosti pumpy zodpovedajúcej pome-
ru medzi množstvom inzulínu skutočne 
podaného pumpou pacientovi a teore-
tickým množstvom inzulínu, ktorý bol 
naprogramovaný (pomocou PPC) od 
predchádzajúceho doplnenia inzulínu. 
Percento chybnosti väčšie ako 15 % sa 
považuje za významné a je odrazom ne-
dostatočného množstva inzulínu poda-
ného pumpou. Údržba pumpy sa reali-
zuje každých 6 až 9 mesiacov pomocou 
roztoku hydroxidu sodného za účelom 
prevencie tvorby agregátov inzulínu 
v mechanizme pumpy. Pumpu je možné 
prepláchnuť i v prípade nedostatočného 
podávania inzulínu pumpou, keď je po-
dozrenie na usadeniny v rezervoári a/
alebo obštrukciu katétra. Prepláchnutie 
katétra sa realizuje ambulantne a trvá 
väčšinou 30 až 60 minút.
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Nákladovo dostupnejším varian-
tom implantovateľnej pumpy je DiaPort, 
ktorého vývoj sa v súčasnosti obnovu-
je. Ide o port v brušnej stene, ktorým je 
možné podávať inzulín intraperitoneál-
ne z externého zariadenia. Táto metóda 
znižuje nežiaduce účinky implantova-
teľnej pumpy (infekcia kavity, tvorba 
serómov, atď.), pričom súčasne využíva 
výhody intraperitoneálneho podávania 
inzulínu oproti subkutánnej forme (13).

Úspešnosť a komplikácie 
Realizovaných bolo niekoľko vý-

znamných klinických štúdií, ktoré hodno-
tili a posudzovali efektivitu a bezpečnosť 
využitia implantovateľných inzulínových 
púmp. Využívali pri tom hlavne monito-
ring HbA1C, výskyt epizód hypoglykémie 
a komplikácií tejto liečby. Štúdia, ktorá 
hodnotila 15 prác vybraných z 94 rando-
mizovaných alebo observačných štúdií 
implantovateľných inzulínových púmp 
ukázala, že v strednom a dlhšom časo-
vom intervale sa hladiny HbA1c a epizódy 
hypoglykémie znížili pri použití implanto-
vateľnej inzulínovej pumpy. Tento rozdiel 
bol hlavne zjavný v podskupine pacien-
tov, ktorí neboli schopní inými liečebný-
mi metódami dosiahnuť cieľové hladiny 
glykémie s použitím externej inzulíno-
vej pumpy. Iná štúdia ukázala pozitívny 
pomer benefit ku komplikácii a vysokú 
mieru spokojnosti pacientov (14). Skupina 
EVADIAC udáva incidenciu komplikácií, 
ktorá by viedla k  odstráneniu pumpy 
z dôvodu poruchy elektroniky pumpy 

u 0,5 zo 100, obštrukcie katétra u 0,86 zo 
100 a infekcie dutiny pumpy u 1,4 zo 100 
pacientov ročne. V ich najväčšej multi-
centrickej štúdii však EVADIAC popisuje, 
že až u 24 % pacientov sa vyskytla kom-
plikácia v súvislosti s miestom implantá-
cie. Z týchto komplikácií sa najčastejšie 
vyskytovala atrofia alebo erózia kože, 
chronické serómy alebo infekcie v oblasti 
kavity. Jednoznačný rizikový faktor ne-
bol určený, výskyt týchto komplikácií bol 
však častejší v centrách, kde bol počet 
implantácií nízky. To naznačuje nutnosť 
skúsenosti centier s využitím tejto metó-
dy liečby DM (15). 

Záver
Liečba implantovateľnou inzulí-

novou pumpu nie je liečbou prvej voľ-
by. Dostupnosť tejto metódy pacientom, 
ktorý by z jej využitia pri stabilizácii ich 
DM benefitovali najviac, je však limito-
vaná. Dôvodov obmedzeného prístupu 
je viacero: vysoké náklady na výrobu, 
obmedzené množstvo dostupného ma-
teriálu, požiadavka na tvorbu kvalifiko-
vaných centier. V súčasnosti vzhľadom 
na tieto skutočnosti využíva vo svete 
implantovateľnú inzulínovú pumpu len 
menej ako 500 pacientov. Najčastejšie 
ide o pacientov s rezistenciou na inzulín 
podávaný subkutánne, kožnými reak-
ciami na podávanie inzulínu, pacientov 
s labilným DM a pacientov, ktorí inými 
terapeutickými metódami neboli schop-
ní dosiahnuť cieľové hladiny glykémie. 
Nádejou na dostupnejšiu metódu liečby je 

v súčasnosti vylepšovaný DiaPort, ktorý 
by znížil množstvo možných komplikácií, 
znížil cenu nákladov za súčasného vyu-
žitia výhod intraperitoneálneho podáva-
nia inzulínu. Napriek súčasnej stagnácii 
vývoja implantovateľných inzulínových 
púmp naďalej vznikajú organizácie, ako 
napr. IIPF (Implantable Insulin Pump 
Foundation), ktorých cieľom je podporiť 
rozvoj vylepšených a technologicky mo-
derných implantovateľných inzulínových 
púmp a zabezpečiť dostupnosť tejto kli-
nicky významnej metódy liečby DM 1. ty-
pu pacientom, ktorí ju najviac potrebujú.
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Obrázok 2. Schéma implantovateľnej inzulínovej pumpy (12)
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Liečebný algoritmus zlomenín proximálneho stehna
MUDr. Vladimír Filip, doc. MUDr. Marek Lacko, PhD., MUDr. Daniela Schreierová, MUDr. Dávid Sokol
Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Liečba zlomenín proximálneho stehna v súčasnosti patrí medzi najčastejšie realizované operačné výkony na pracoviskách, ktoré sa venujú 
traumatológii pohybového aparátu. Z pohľadu možných následkov tieto osteoporotické zlomeniny predstavujú stále väčší medicínsky aj 
celospoločenský problém. Podľa vývoja populačnej krivky s narastajúcou geriatrickou populáciou pribúdajú nielen zlomeniny, ale aj ich 
komplikácie s negatívnym dopadom na pacienta aj operatéra. Výberom správnej operačnej techniky je možné redukovať vznik komplikácií, 
ktoré môžu viesť k obmedzeniu hybnosti, až k trvalej imobilizácii. Optimálny liečebný výsledok si vyžaduje multidisciplinárny prístup 
ortopéda alebo traumatológa, anestéziológa, psychiatra, fyzioterapeuta a geriatra. Súčasťou liečby zlomenín proximálneho femuru je aj 
zameriavať sa na prevenciu vzniku osteoporotických zlomenín s detekciou osteoporózy, vrátane zdravotných programov, ktorých cieľom 
je znížiť riziko nasledujúcej fraktúry. V tomto článku je stručne zhrnutá etiopatogenéza, diagnostika, klasifikácia a liečebný postup.

Kľúčové slová: zlomeniny proximálneho stehna, osteoporóza, liečebný algoritmus, komplikácie

Treatment algorithm for proximal femur fractures

Treatment of fractures of the proximal femur is currently one of the most frequently performed surgical procedures at workplaces which 
also perform traumatology of the locomotive apparatus. From the perspective of the possible consequences, these osteoporotic fractures 
represent an ever greater problem not only for health, but also for society as a whole. According to the development of the population 
curve as the geriatric population grows, not only fractures but also their complications with a negative impact not only for the patient but 
also for the surgeon are increasing. By choosing the right surgical technique, it is possible to reduce the occurrence of complications 
that can lead to reduced mobility and permanent immobilization. The optimal treatment outcome requires a multidisciplinary orthopedic 
approach or traumatologist, anesthesiologist, psychiatrist, physiotherapist and geriatrician. The treatment of proximal femur fractures 
also includes the prevention of osteoporotic fractures with the detection of osteoporosis, including health programs designed to reduce 
the risk of subsequent fractures. This article briefly summarizes etiopathogenesis, diagnosis, classification and treatment.

Key words: fractures of the upper end of the femur, osteoporosis, treatment algorithm, complications
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Úvod
Operačná liečba dislokovanej zlo-

meniny proximálneho stehna je v súčasnos-
ti považovaná za zlatý štandard. Aj keď sa 
neustále vyvíjajú nové chirurgické techniky 
a implantáty, v kombinácii so zlepšujúcou 
sa starostlivosťou o pacienta, zlomeniny 
proximálneho stehna aj naďalej predstavujú 
značnú sociálnu a ekonomickú záťaž. Pri 
výbere správneho typu operácie by sa mal 
vždy brať do úvahy predchádzajúci fyzický 
stav pacienta, úroveň zlomeniny, stupeň 
dislokácie, kominúcie, pridružené komor-
bidity a  realisticky stanoviť očakávaný 
výsledok. Každá operačná technika so 
sebou prináša určité úskalia, ktoré by 
operatér pri jej výbere mal zohľadniť. 

Epidemiológia
V roku 2010 v EÚ vzniklo cca 3,5 

milióna osteoporotických fraktúr (610 000 
zlomenín proximálneho femuru, 560 000 
zlomenín predlaktia, 520 000 vertebrál-
nych zlomenín, 1 800 000 ďalších zlome-
nín). Do roku 2025 je odhadovaný nárast 

o 28 % na 4,5 mil. zlomenín a do roku 2050 
nárast na 9 mil. zlomenín (1). 

Etiopatogenéza
Zlomeniny proximálneho konca 

stehennej kosti sú u mladých pacientov 
zriedkavé a sú zvyčajne zapríčinené vyso-
koenergetickými úrazmi. U geriatrických 
pacientov vznikajú veľmi často na podklade 
osteoporózy pádom na bedro z vlastnej 
výšky alebo nepriamym mechanizmom 
úrazu, a sú označované ako osteoporotické 
zlomeniny.

Etiológia osteoporotickej zlomeniny 
závisí od kombinácie viacerých faktorov 
ako sú: genetická predispozícia, znížená 
fyzická aktivita, znížená funkcia osteob-
lastov, zvýšená osteoklastická aktivita, 
znížený príjem vápnika, vitamínu D a rôz-
nych hormonálnych vplyvov (2). K negatív-
nym faktorom ovplyvňujúcim kostnú den-
zitu môžeme zaradiť aj zvýšené užívanie 
kofeínu a alkoholu, sedavý životný štýl 
s nedostatkom antigravitačných aktivít, 
užívanie psychotropných látok a senilnú 

demenciu (3). Benígne a malígne nádory 
spolu s metastázami môžu taktiež viesť 
k oslabeniu kostnej štruktúry a spôsobiť 
patologickú zlomeninu. 

Diagnostika
K  základnej diagnostike patrí 

röntgenová snímka bedra v predozadnej 
a axiálnej projekcii, vrátane snímky panvy. 
Pri potrebe verifikovania zlomeniny alebo 
určenia jej rozsahu je vhodné doplniť CT 
vyšetrenie. Včasná diagnostika zohráva 
dôležitú úlohu v terapeutickom algoritme. 

Klasifikácia
Zlomeniny proximálneho stehna sa 

vo všeobecnosti klasifikujú ako intrakap-
sulárne, ktoré zahŕňajú zlomeniny hlavy 
a krčka stehennej kosti a extrakapsulárne, 
kde patria zlomeniny trochanterov, inter-
trochanterické a subtrochanterické zlome-
niny. Najpoužívanejšie klasifikačné systé-
my intrakapsulárnych zlomenín sú podľa 
Gardena, AO/OTA alebo Pauwelsa. Z bio-
mechanického hľadiska ešte môžu byť de-
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lené na stabilné alebo nestabilné zlomeniny. 
Za stabilné zlomeniny krčka považujeme 
zlomeniny s intaktnou posteromediálnou 
kortikalis a u extrakapsulárnych zlomenín 
je to nezasahovanie fraktúry do metadiafý-
zy proximálneho femuru. Dôležitou biome-
chanickou štruktúrou je aj oblasť laterálnej 
trochanterickej kortikalis a časť veľkého 
trochantera, odkiaľ odstupuje laterálny 
vastus (4). Ak je táto oblasť porušená, zvy-
šuje sa riziko zlyhania osteosyntézy.

Konzervatívna liečba
V  súčasnosti je konzervatívna 

liečba vyhradená iba pre vysoko riziko-
vých pacientov, pre ktorých je operač-
ný výkon možný iba z vitálnej indikácie. 
Konzervatívna liečba u  extrakapsulár-
nych zlomenín spočíva v aplikácii ske-
letálnej trakcie s kľudovým režimom na 
lôžku, prípadne v imobilizácii v sádrovej 
spike. K hlavným pridruženým ochore-
niam vzniknutých z imobilizácie patria: 
respiračné infekcie s možným rozvojom 
až do pneumónie, infekcie uropoetického 
traktu, venózny tromboembolizmus, deku-
bity a svalová atrofia. Zhojenie zlomeniny 
v malpozícii môže mať za následok zníženú 
funkčnosť s poruchou lokomócie.

Pri voľbe konzervatívnej liečby u ne-
dislokovaných, respektíve minimálne dis-
lokovaných zlomenín v štúdii Lowe a kol. 
uviedli, že až v 62 % dochádza k redislokácii 
zlomeniny, ktorá vedie k následnej operač-
nej liečbe (5). Napriek vysokým nákladom na 
operačnú liečbu nedávna ekonomická ana-
lýza ukázala, že v skutočnosti pre spoloč-
nosť predstavuje operačný výkon v porov-
naní s konzervatívnym postupom značnú 
ekonomickú úsporu (6). Dodatočné náklady 
predstavujú hlavne pokračujúca domáca 
opatrovateľská starostlivosť a vyššia inci-
dencia sekundárnych komplikácií spojených 
s obmedzením funkcie (6). Konzervatívny 
postup by mal byť vyhradený skôr pre ino-
perabilných resp. vysoko rizikových alebo 
pre nechodiacich pacientov (6).

Liečba extrakapsulárnych 
zlomenín
Chirurgická liečba predstavuje zlatý 

štandard v liečbe zlomenín proximálneho 
stehna. V geriatrickej populácii je prvo-
radým cieľom liečby obnovenie funkcie 
a skorá mobilizácia so znížením rizika vzni-
ku sekundárnych komplikácií. 

Vo všeobecnosti sú extrakapsulárne 
zlomeniny liečené repozíciou a osteosyn-
tézou. Za najvhodnejšiu osteosyntézu pri 
nestabilných intertrochanterických a sub-
trochanterických zlomeninách sa považuje 
fixácia proximálnym femorálnym klincom 
(ďalej PFK) (7) ako aj naznačuje randomizo-
vaná štúdia na 210 pacientoch v porovnaní 
s osteosyntézou s použitím dynamickej 
bedrovej skrutky (ďalej DBS) (8). Pacienti 
po osteosyntéze PFK mali menšiu stratu 
krvi, lepšie funkčné skóre a menší počet 
reoperácii ako pacienti v skupine po osteo-
syntéze s DBS. Podobné výsledky sa získali 
v randomizovanej kontrolovanej štúdii ne-
stabilných intertrochanterických zlomenín 
(9). Pri stabilných intertrochanterických 
zlomeninách sú výsledky použitia rôznych 
typov osteosyntézy porovnateľné. 

K najčastejším komplikáciám oste-
osyntézy patrí „cut out“ fenomén (prere-
zanie skrutiek cez hlavu stehnovej kosti), 
rozvoj avaskulárnej nekrózy hlavy femuru, 
vznik pakĺbu, varus deformita a redislo-

kácia zlomeniny. Tieto komplikácie môžu 
viesť k závažným obmedzeniam mobility 
a vykonávania činností každodenného ži-
vota. Cieľom liečebného algoritmu je pred-
pokladať tieto komplikácie a minimalizovať 
riziko ich vzniku. 

Využitie aloplastiky pri 
intertrochanterických 
zlomeninách 
Neochota využívať aloplastickú 

náhradu pri intertrochanterických zlome-
ninách je spôsobená stratou kosti v oblasti 
kalkaru krčka stehnovej kosti a problémom 
pri udržiavaní správneho napätia abdukto-
rov v dôsledku zlomeniny v oblasti úponu 
týchto svalov (10).

So zlepšujúcou sa operačnou tech-
nikou a implantátmi je použitie aloplastiky 
u staršieho pacienta s nestabilnou intertro-
chanterickou zlomeninou metódou voľby. 
Tento typ operácie poskytuje okamžitú 
stabilitu bedra a umožňuje plnú zaťaž kon-
čatiny. 

Obrázok 1. (A) Intertrochanterická zlomenina vpravo, (B) Stav po osteosyntéze - DBS (archív kliniky)

Obrázok 2. (A) Subtrochanterická zlomenina vpravo, (B) Stav po osteosyntéze - PFK (archív kliniky)
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V  štúdii Sidhu a  kol. hodnotili 
53 pacientov po implantácii totálnej 
endoprotézy bedrového kĺbu (ďalej TEP) 
pri intertrochanterických zlomeninách 
a uviedli, že u duševne zdravých geriat-
rických pacientov môže byť TEP lepšou 
voľbou, pretože ponúka potenciál rých-
lejšej rekonvaslescencie s malým rizikom 
mechanického zlyhania, vyhýba sa rizi-
kám často spojeným s intramedulárnou 
fixáciou a môže pacientom zabezpečiť 
optimálnu funkciu bezprostredne po 
operácii (11).

Klinické štúdie naznačujú, že 
aloplastika poskytuje funkčné výsledky po-
rovnateľné s osteosyntézou DBS alebo PFK, 
ale je spojená s väčšou stratou krvi, dlhším 
operačným časom a vyššou cenou (10).

Liečba intrakapsulárnych 
zlomenín
Osteosyntéza sa vo všeobecnos-

ti považuje za preferovanú liečbu pre 
pacientov so stabilnými zlomeninami. 
Dislokované intrakapsulárne zlomeniny 
sú u geriatrických pacientov bežne rieše-
né implantáciou TEP alebo implantáciou 
cervikokapitálnej protézy (ďalej CKP). Stále 
neexistuje jednoznačný konsenzus o spô-
sobe liečby u aktívnych pacientov nad 65 
rokov. Liečebný postup častokrát závisí od 
stupňa koxartrózy, kognitívnych schop-
ností, aktivity pacienta a celkového zdra-
votného stavu. Zatiaľ čo implantácia CKP 
je rýchla a umožňuje skorú mobilizáciu, 
v niektorých prípadoch vyžaduje revíziu 
kvôli bolestivej acetabulárnej erózii alebo 
protrúzii. U pacientov s vyšším rizikom 
luxácie je možnosť voľby biartikulárnej 
CKP. V štúdii Hedbeck a kol. porovnávali 
výsledky medzi unipolárnou a biartikulár-
nou CKP so zistením mierne nižšieho rizika 
luxácie pre bipolárnu CKP, porovnateľného 
rizika poškodenia acetabulárnej chrupky, 
bez rozdielu vo funkčnom skóre a počte 
revízií, rovnakého rizika komplikácií, po-
rovnateľnou dobou konverzie na TEP a bez 
rozdielu mortality (12).

K hlavným benefitom implantácie 
CKP patrí: jednoduchšia operačná tech-
nika, kratší operačný čas, menšie krvné 
straty a nižšie riziko luxácie. Indikovaná 
je hlavne u starších pacientov s nižšími 
funkčnými nárokmi, polymorbídnych pa-
cientov a pacientov s horšími kognitívnymi 
schopnosťami. 

U pacientov po implantácii TEP je 
pozorované nižšie riziko reoperácií, lep-
šie funkčné skóre a je indikovaná hlavne 
u aktívnejších pacientov s menším poč-
tom komorbidít (23). V súčasnosti máme 
k dispozícii aj implantáty s voľbou „dual 
mobility“. Hlavný benefit je vo väčšom 
rozsahu hybnosti s menším rizikom lu-
xácie. 

V metaanalýze Gao a kol. hodnotili 
4508 pacientov so zlomeninami krčka 
stehnovej kosti počas 5-ročného obdobia 
a uviedli, že aloplastika v porovnaní s oste-
osyntézou znižuje riziko závažných kom-
plikácií a reoperácií (13). 

Johanson a kol. vykonali metaana-
lýzu, pri ktorej hodnotili 15 ročné výsledky 
dislokovaných zlomenín krčka stehnovej 
kosti a zaznamenali 55 % zlyhanie pri pou-
žití osteosyntézy v porovnaní s 5 % mierou 
zlyhania pri aloplastike (14).

Cement vs. necement
Výhody cementovaných implantá-

tov: nižšie riziko periprotetickej fraktúry, 
lepšia primárna stabilita hlavne u oste-
oporotickej kosti, cement s antibiotikom 
znižuje riziko periprotetickej infekcie. 

Nevýhody cementovaných implan-
tátov: dlhší operačný čas, problematická 
extrakcia pri revízii, riziko tukovej embólie 
a peroperačného poklesu tlaku s kardiál-
nym preťažením.

Podľa údajov z Nórskeho artroplas-
tického registra zo vzorky 11 116 pacientov 
po implantácii CKP vyplýva, že pri 5-roč-
nom sledovaní, necementované CKP mali 
2,1-násobné zvýšené riziko revízie najčas-
tejšie z dôvodu periprotetickej zlomeniny 
a horšie funkčné skóre (15,16). U cemen-
tovaných CKP bolo pozorované vyššie ri-
ziko peroperačných kardiopulmonálnych 
komplikácií (15,16).

Obrázok 3. (A) Subkapitálna zlomenina krčka ľ. stehnovej kosti, (B) Stav po implantácii CKP (archív kliniky)

Obrázok 4. (A) Zlomenina krčka ľ. stehnovej kosti, (B) Stav po implantácii necementovanej TEP 
bedrového kĺbu (archív kliniky)



www.solen.sk | 2020;17(1-2) | Slovenská chirurgia

13Prehľadové články

Operačný timing 
Geriatrickí pacienti majú často pri-

družené ochorenia, ktoré im znižujú funkč-
nú rezervu jednak pri samotnom operač-
nom výkone ako aj v pooperačnom období. 
Niekoľko štúdií u nich skúmalo koreláciu 
medzi načasovaním operácie a následnou 
morbiditou a mortalitou (17,18). V retro-
spektívnej štúdii Bottle a kol. hodnotili  
129 522 pacientov v  151 nemocniciach 
a uviedli, že oneskorenie operačnej liečby 
o viac ako 12 hodín je spojené so zvýšenou 
mortalitou (19). V metaanalýze na 250 000 
pacientoch dokázali, že operácia po 48 ho-
dinách viedla k 41 % zvýšeniu mortality 
do 1 mesiaca a 32 % zvýšenej pravdepo-
dobnosti 1-ročnej úmrtnosti (20). Mortalita 
pacientov so zlomeninou proximálneho 
stehna je prvý rok 15-20 %, ale u geriat-
rických pacientov sa to môže zvýšiť až na 
36 % a predstavuje 10 % prvých 30 dní (21). 
Celková anestézia je tiež spojená s vyššou 
morbiditou, v porovnaní so spinálnou ale-
bo epidurálnou anestéziou (21). Operačný 
výkon byť mal realizovaný po predope-
račných vyšetreniach a nevyhnutnej kom-
penzácii komorbidít, čo najskôr s cieľom 
redukcie bolesti a skorej mobilizácie.

Záver
TEP u kognitívne intaktných a ak-

tívnych geriatrických pacientov je zlatý 
štandard v liečbe dislokovanej zlomeniny 
krčka stehnovej kosti. TEP má lepšie funkč-
né výsledky, ale na úkor vyššieho rizika 
luxácie, CKP je zase vhodnejšia u pacientov 
s nižšími funkčnými nárokmi. U osteopo-
rotických zlomenín sú lepšie výsledky s ce-
mentovanými implantátmi, ale so zvýšeným 
rizikom u pacientov s kardiopulmonálnou 
insuficienciou. U stabilných intertrochan-
terických zlomenín sa operačné výsledky 
rôznych typov osteosyntéz výraznejšie 

nelíšia. Výber typu osteosyntézy je skôr 
podľa zvyklostí operatéra resp. pracovis-
ka. U nestabilných intertrochanterických 
a subtrochanterických zlomenín je lepšou 
voľbou intramedulárna osteosyntéza. 

Vždy je potrebné dôkladné vyhod-
notenie celkového zdravotného stavu pa-
cienta s očakávateľnou dĺžkou života a na 
základe toho aj rozhodnúť o terapeutickom 
manažmente. Neexistuje však jednoznačný 
konsenzus pokiaľ ide o operačnú liečbu 
s najlepším možným výsledkom. Výber 
vhodnej operačnej techniky nie je vždy na 
základe súčasných vedeckých poznatkov, 
ale často na základe zvyklostí pracoviska 
či operatéra. 

Súčasťou liečby zlomenín proxi-
málneho femuru je zameriavať sa aj na 
prevenciu vzniku osteoporotických zlo-
menín s detekciou a liečbou osteoporózy 
vrátane zdravotných programov, ktorých 
cieľom je znížiť riziko nasledujúcej fraktúry. 
Vzhľadom na trend narastajúcej geriatrickej 
populácie je prevencia vzniku prvej fraktú-
ry veľmi dôležitá, pretože zdvojnásobuje 
riziko nasledujúcej (22). V krajinách, kde sú 
tieto programy implementované je doká-
zaná nižšia incidencia následnej fraktúry.
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Obrázok 5. Liečebný algoritmus zlomeniny proximálneho stehna 
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Solubilné onkomarkery v detekcii papilárneho 
karcinómu štítnej žľazy
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Výskum a nové poznatky v oblasti genetiky a molekulárnej biológie rozširujú možnosti diagnostiky a výberu liečebnej modality aj pri 
diagnóze papilárny karcinóm štítnej žľazy (PTC). Genetické zmeny v DNA buniek PTC vedú k tvorbe produktov, ktoré by sa teoreticky po 
ich uvoľnení do krvného obehu mali dať identifikovať v krvi napadnutého jedinca a mohli by tak slúžiť ako nové onkomarkery. V prípade 
objavenia bezpečného onkomarkera/ onkomarkerov PTC by sa tak mohlo predísť invazívnejším spôsobom diagnostiky, dokonca by 
mohli pomáhať pri rozhodovaní o rozsahu operácie. Do roku 2014 sme v našich súboroch operovaných pacientov pre ochorenia štítnej 
žľazy (ŠŽ) zaznamenali 3,55% karcinómov. V spoločných súboroch chirurgickej kliniky a kliniky chirurgie hlavy a krku a ORLv ÚVN Ru-
žomberok v rokoch 2015-2018 bolo medzi operáciami ŠŽ zastúpených až 7,9 % PTC. Tento vzostup si vysvetľujeme výrazne zlepšenou 
diagnostikou tohto ochorenia ako i centralizáciou onkologických výkonov na ŠŽ v Ružomberku. V súbore pacientov chirurgickej kliniky 
ÚVN Ružomberok FN sme zaznamenali komplikácie charakteristické pre chirurgiu ŠŽ: léziu nervus laryngeus recurrens jednostrannú 
v 2,8 % a obojstrannú v 0,18%. Tranzitórnu pooperačnú hypoparatyreózu v našom súbore sme dokumentovali v 6,9 % a trvalú v 1,78 %. 

Kľúčové slová: onkomarkery, papilárny karcinóm štítnej žľazy, tekutá biopsia

Soluble tumor markers in the detection of papillary 

Research and new knowledge in the field of genetics and molecular biology extend the possibilities of diagnosis and choice of treatment 
modalities also in the diagnosis of papillary thyroid carcinoma (PTC). Genetic changes in the DNA of PTC cells lead to the formation of 
products, which once released into the bloodstream theoretically should be identifiable in the blood of the invaded individual and might 
thus serve as new oncomarkers. This would prevent more invasive methods of diagnosis and even assist in deciding about the extent 
of the operation if a safe PTC oncomarker(s) were discovered. By 2014, we observed 3,55% of carcinomas in the group of our operated 
patients for thyroid diseases. In common groups of surgical clinic and clinic of head and neck surgery and ENT in ÚVN Ružomberok FN 
in the years 2015-2018, as many as 7.9% of PTC were represented in the operations of TG(thyroid gland). We explain this increase by 
significantly improved diagnostics of this disease as well as by centralization of oncological interventions on the TG in Ružomberok. In 
the group of patients of the Surgical Clinic ÚVN Ružomberok FN, we observed complications characteristic for thyroid surgery: lesion of 
the nervus laryngeus recurrens unilateral in 2.8%, and bilateral in 0,18%. Transitory postoperative hypoparathyroidism in our group was 
documented in 6,9% and permanent in 1,78%.

Keywords: tumor markers, papillary thyroid cancer, liquid biopsy
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Úvod
Chirurgia štítnej žľazy má 

v Ružomberku dlhú tradíciu. V rokoch 
1955 až 1985 primár chirurgického od-
delenia štátnej nemocnice MUDr. Karol 
Chrenko urobil 2296 zákrokov na štítnej 
žľaze. Dobe zodpovedajúcimi výkonmi 
to všetko boli subtotálne tyreoidektó-
mie v lokálnej anestézii. V deväťdesiatych 
rokoch minulého storočia potom hlav-
ne žiaci primára MUDr. Miroslava Váňu, 
CSc. z Dolného Kubína primári MUDr. 
Alojz Greš (NsP Ružomberok) a MUDr. 
Václav Hradec, CSc. (ÚVN Ružomberok) 
naďalej rozvíjali tyreoidálnu chirurgiu 

v našom meste. Postupne sa od subto-
tálnych výkonov ustupovalo. Štandardom 
sa stávali rovnako ako inde na svete lo-
bektómie, near total thyreoidektómie, 
threoidektómie a pri zhubných ochore-
niach rozšírené radikálne výkony. V čase 
zlúčenia štátnej a vojenskej nemocnice 
v Ružomberku (1.1.2003) v záznamoch 
oboch chirurgických oddelení figuro-
valo viac ako 4500 zákrokov na ŠŽ. Pri 
kontrole štatistík chirurgickej kliniky 
ÚVN Ružomberok FN sme od tohto dá-
tumu do 31.12.2018 zaznamenali 4453 
operácií ŠŽ vykonaných na chirurgickej 
klinike ÚVN v  Ružomberku. Veľké 

počty chirurgických zákrokov na štít-
nej žľaze v Ružomberku ročne spravia 
i  kolegovia na Ružomberskej klinike 
otorinolaryngológie a chirurgie hlavy 
a krku. Z ich štatistík máme k dispozícii 
súčet zákrokov na ŠŽ od roku 2004 do 
31.12.2018 celkovo 4990. 

V súbore pacientov chirurgickej 
kliniky ÚVN Ružomberok FN sme za-
znamenali komplikácie charakteristické 
pre chirurgiu ŠŽ: léziu nervus laryngeus 
recurrens jednostrannú v 2,8% a oboj-
strannú v 0,18 %. Peroperačný moni-
toring NLR, jemná manipulácia s tka-
nivami a hlavne skúsenosti operatéra 



www.solen.sk | 2020;17(1-2) | Slovenská chirurgia

15Pôvodné práce

tomuto druhu komplikácií pomáhajú 
predchádzať. Na našom pracovisku pou-
žívame monitoring NLR zariadením NIM 
Response (obrázok 1, 2, 3). 

Tranzitórnu pooperačnú hy-
poparatyreózu v  našom súbore sme 
dokumentovali v 6,9 % a trvalú v 1,78 %. 
Väčší predpoklad komplikácií je u agre-
sívnejších výkonov, takže operácie karci-
nómov ŠŽ medzi nebezpečnejšie zákroky 
patria. Kým do roku 2014 sme v našich sú-
boroch zaznamenali 3,55 % karcinómov, 
v spoločných súboroch chirurgickej klini-
ky a kliniky chirurgie hlavy a krku a ORL 
v Ružomberku už v rokoch 2015 - 2018 
bolo medzi operáciami ŠŽ zastúpených 
až 7,9 % PTC. Tento vzostup si vysvetľuje-
me výrazne zlepšenou diagnostikou tohto 
ochorenia ako i centralizáciou onkologic-
kých výkonov na ŠŽ v Ružomberku a to 
hlavne na klinike ORL. Tento údaj je pre 
nás zaujímavý aj preto, že od 2015 roku 
sme sa dohodli na spolupráci pri výskume 
potenciálnych nových onkomarkerov PTC.

Výskyt a charakteristika 
nádorov ŠŽ
Viac ako 99 % primárnych malig-

nómov štítnej žľazy sú epiteliálne nádory- 
karcinómy. Malígne nádory ŠŽ tvoria 
asi 1 % všetkých ľudských malignómov. 
Neustále sa zlepšujúca kvalita diagnostiky 
sa však spolupodieľa na tom, že za posled-
ných 20 rokoch sa vďaka stále lepšej de-
tekcii mikrokarcinómov výskyt malignít ŠŽ 
zdvojnásobil. Tento vývoj v USA spôsobil, 
že v skupine žien vo veku 20 - 36 rokov 
tvoria nádory ŠŽ 3,8 % čo predstavuje naj-
väčší vzostup incidencie medzi všetkými 
druhmi karcinómov. Mortalita má v tejto 
skupine nádorov naopak klesajúcu tenden-
ciu (2,3,5). Zo všetkých malignómov ŠŽ je 
práve papilárny karcinóm ŠŽ najčastejší 
(60-85 %), ženy postihuje 2 až 4-krát čas-
tejšie ako mužov(1,4).

Nádory ŠŽ sa od ostatných solíd-
nych tumorov odlišujú radom vlastností (2):
–  môžu byť vrodené, ale aj získané 

v priebehu života
–  predovšetkým u PTC a FTC pozoru-

jeme dominantný výskyt u žien
–  bývajú diagnostikované od detského 

veku (výnimočne u novorodencov) až 
do vysokého veku

–  výrazné geografické rozdiely v ich in-
cidencii poukazujú na dôležitú úlohu 

predispozičných faktorov genetic-
kých resp. faktorov prostredia 

–  zatiaľ čo diferencované karcinómy 
ŠŽ majú veľmi dobrú, až excelentnú 
prognózu, ATC (anaplastický karci-
nóm ŠŽ) patrí medzi jeden z najag-
resívnejších malignómov ľudstva (14)

–  hoci klinicky relevantné karcinómy ŠŽ 
tvoria len 1 % všetkých ľudských ma-
lignómov, nenápadné mikrokarcinómy 
sa nájdu až u 35 % „zdravých“ štítnych 
žliaz, čo dokazuje systematická patolo-
gicko-anatomická štúdia na zosnulých 
s klinicky zdravou štítnou žľazou fín-
skych autorov z roku 1985 (16).

Genetika a molekulárna 
biológia PTC
Charakteristické genetické zmeny 

sú v súčasnosti dokázateľné asi u 80 % 
všetkých PTC. PTC na rozdiel od FTC 

(folikulárny karcinóm) nevzniká zo žiad-
nej benígnej lézie. Už vo veľkosti nie-
koľkých milimetrov dokáže lymfogénne 
metastázovať. Približne polovica všet-
kých PTC vykazuje bodovú somatickú 
mutáciu BRAF génu (30-75 % (6)), cca 
10-20 % vykazuje RET/PTC rearran-
gement (chromozomálne preskupenie 
- translokácia RET génu RNA (7,8), cca 
10 % NTRK1 rearrangement (9,10). Tieto 
tri alternatívy sa nevyskytujú v jednom 
PTC naraz, naopak, takmer v 100 % sa 
ich súčasný výskyt vylučuje (2). 

Bodová mutácia kodónu 600 
(V600E) BRAF génu (12) - v  literatúre 
označovaná BRAF V600E je najčastejšia 
genetická zmena pri PTC[1] s výskytom 
40 % u primárnych PTC a 70 % u reci-
dív PTC (13). Prevalencia mutácie BRAF 
V600E je z literárnych zdrojov udávaná 
v rozmedzí 29-83 % (9,11). Vedie k vyššie 

Obrázok 3. Stimulovanie NLR s detailom stimulátora na jeho vlákne

Obrázok 1. Zariadenie NIM Response s krivkou 
funkčného testovaného NLR

Obrázok 2. Elektródy stimulátora v koži 
pacienta
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uvedenej aktivácii MAPK cesty. Podstata 
uvedenej genetickej zmeny spočíva v tom, 
že gén BRAF kóduje proteín kinázu B-Raf, 
ktorá reguluje rast a bunkovú proliférá-
ciu (10). Množstvo štúdií poukazuje na 
to, že prítomnosť mutácie BRAFV600E je 
spojená so zlou prognózu PTC (11,13), ag-
resívnym správaním tumoru, zvýšeným 
rizikom recidívy (7), výrazne častejším 
metastázovaním do lymfatických uzlín 
(14) a  stratou schopnosti nádorových 
buniek viazať rádiojód, čo vedie de facto 
k vzniku rezistencie na liečbu rádiojó-
dom (14). Napriek tomu len malá časť 
PTC s mutáciou BRAFV600E vykazuje 
vlastnosti vysokorizikového správania, 
takže na vzniku agresívneho PTC sa mu-
sia podielať aj iné mechanizmy (6,13). Pri 
jeho dôkaze je odporúčaný radikálny chi-
rurgický zákrok na ŠŽ- tyreoidektómia 
i pri mikrokarcinóme (15). 

Onkomarkery PTC 
v súčasnosti
Tg- tyreoglobulín je ako sérový 

tumorový marker použiteľný pri ná-
doroch ŠŽ vznikajúcich z folikulárnych 
buniek, teda diferencovaných karcinó-
moch ŠŽ (DTC). Je produkovaný výlučne 
tyreocytmi, resp. nádorovými bunkami 
pochádzajúcimi z tyreocytu. Jeho fy-
ziologickou funkciou je poskytovať sub-
strát pre produkciu hormónov ŠŽ tet-
rajódtyronínu (T4) a trijódtyronínu (T3). 
Jeho referenčná hodnota (95-percentil 
zdravej populácie) dosahuje 50 ng/ml so 
značnou interindividuálnou variabilitou. 
Okrem DTC, ktoré vedú k uvoľňovaniu Tg 
do krvi v značných množstvách, môžu 
jeho vyššie hladiny v sére spôsobiť aj 
niektoré benígne ochorenia, ako uzlovitá 
struma, hyperparatyroidizmus, tyroidi-
tídy. Napríklad pri Hashimotovej strume 
boli namerané hodnoty až 22.000 ng/
ml (17). Ako tumorový marker sa dá po-
užiť až po TTE. Špecificita merania sa 
po TTE a adjuvantnej ablatívnej terapii 
rádiojódom zvyšuje. Po ukončení tejto 
liečby by mala/musí byť hladina Tg v sére 
negatívna, resp. < 0.5 ng/ml (18). Sérový 
polčas Tg je 65 hodín v priemere, po TTE 
by mal začať klesať. Až mesiac po skonče-
ní kompletnej liečby môže byť TG v sére 
ešte detegovateľný (17). Ako biochemická 
remisia u pacientov s PTA sa označuje 
stav, keď je hodnota stimulovaného Tg 

v sére < 2 ng/ml rok po ukončení liečby 
radioaktívnym jódom, pričom ale nesmú 
byť zároveň namerané žiadne protilátky 
anti-TG (TgAb). TgAb z tela miznú spolu 
s tkanivom ŠŽ, ich prítomnosť teda môže 
znamenať prítomnosť reziduálneho 
tkaniva ŠŽ (a  ich opakované meranie 
môže de facto tiež slúžiť ako náhradné 
i keď nepresné meranie prítomnosti tka-
niva ŠŽ resp. PTC) (19,20,21).

Spočiatku sľubné výsledky pri 
využívaní Galectinu 3, rôznych cytoke-
ratínov alebo peroxidázy štítnej žľazy 
(TPO) v diagnostike PTC sa, žiaľ, ukázali 
len ako obmedzene a podmienečne po-
užiteľné (22). 

Kombinované vyšetrenie týchto 
a ďalších markerov (mezoteliálny antigén 
HBME-1, Claudin-1, cytokeratín CK 19, 
vaskulárny endoteliálny rastový faktor C 
VEGF-C) môže viesť až k 100 % úspechu 
v diagnostike aj v prípade, že farbený 
preparát nevykazuje typické patomor-
fologické zmeny. Tieto ďalšie markery 
sú však spoľahlivo detegovateľné imuno-
histochemickými metódami len v tkanive 
nádoru, nie v sére (4,23). 

Potenciálne onkomarkery PTC

Cirkulujúce mikro- RNA (24)
Mikro-RNA sú definované ako 

skupina malých, endogénnych, nekódu-
júcich RNA, ktoré pôsobia ako negatív-
ne regulátory génovej expresie. miRNA 
ovplyvňujú bunkový rast, diferenciáciu, 
apoptózu a adhéziu, všetko základné 
bunkové procesy zapletené do kance-
rogenézy. Expresia miRNA býva dysre-
gulovaná pri mnohých typoch ľudskej ra-
koviny, záhŕňajúc aj karcinóm ŠŽ. U PTC 
je dokázaný zvýšený nález troch miRNA:

let 7e- patrí do rodiny let 7 miR-
NA. Sú považované za tumor supresory, 
pretože inhibujú expresiu mnohých on-
kogénov, napr. RAS

miR 222- elevované hodnoty sú 
u pacientov s metastázami v LU a u pa-
cientov v pokročilých TNM štádiách PTC 

miR-151-5p- asociované s výsky-
tom metastáz v LU a väčšími rozmermi 
PTC

Cirkulujúca nádorová DNA 
Za určitých fyziologických pod-

mienok ako tkanivová trauma, gravi-

dita, alebo rakovina v cirkulácii rastie 
prítomnosť cfDNA (cell free DNA). Idea 
vyšetrovať cfDNA sľubuje možnosť získať 
mutačný profil pacientovho nádoru 
minimálne invazívnym prístupom, a to 
z pacientovej periférnej krvi. V literatúre 
sa takéto vyšetrenie označuje aj ako 
tekutá biopsia (liquid biopsy) (25).

Liquid biopsy je pri PTC v súčas-
nosti vyslovene experimentálna metó-
da, zhoda DNA odobratá z tkaniva PTC 
a periférnej krvi pacienta postihnutého 
nádorom je menej ako 50 %. Už teraz 
však z výskumov vyplýva, že prítomnosť 
nádorovej DNA v krvi pacienta je zlým 
prognostickým faktorom a naopak jej 
pokles v krvi svedčí o dobrej odpovedi 
na liečbu (26, 27, 28).

Metódy a ciele výskumu
Vytvorili sme retrospektívny sú-

bor pacientov v uvedených rokoch 2015 
až 2018. V tomto čase bolo na oboch kli-
nikách operovaných 1579 pacientov pre 
ochorenia ŠŽ. Z tejto skupiny sme v spo-
lupráci s ústavom patologickej anatómie 
zachytili 126 papilárnych karcinómov ŠŽ. 
Po oslovení našich pacientov sa 63 z nich 
podrobilo odberom krvi na vyšetrenie 
potenciálnych nových markerov PTC. 
V tejto skupine pacientov bolo 38 žien 
a 25 mužov. Priemerný vek žien bol 49,18 
roka , u mužov 49,76 roka. 

Prospektívny súbor zatiaľ od 
začiatku roku 2019 tvorí 16 probandov, 
10 žien a 6 mužov s priemerným vekom 
u žien 32,5 roka a mužov 39,3 roka. 

Od všetkých uvedených pacientov 
sme okrem krvi na molekulárne gene-
tické vyšetrenie odobrali a na vyšetre-
nie odoslali i nádorové tkanivo zaliate 
v parafíne. 

Materiál je spracovávaný v Bio-
mede Martin. Najmä prospektívny súbor 
musí byť ešte rozšírený, aby sme získali 
potrebné množstvo materiálu na vý-
skum. Predpokladáme ešte pokračova-
nie v odberoch minimálne ďalšie 3 roky. 
Vzhľadom na malý počet vyšetrených 
pacientov výsledky ešte neuvádzame.

V tkanive tumoru u daného pa-
cienta budeme sledovať prítomnosť 
genetickej mutácie génu BRAF V600E, 
podľa finančných možností prípadne 
RET/PTC rearrangement. V krvi potom 
sledujeme prítomnosť cirkulujúcich mi 
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RNA a cf DNA. Porovnaním výsledkov 
vyšetrení uvedených potenciálnych on-
komarkerov s výsledkami molekulovo 
genetického vyšetrenia tkaniva ako 
i vyšetrením tyreoglobulínu u pacientov 
po tyreoidektómii ako i vyšetrením kli-
nického stavu pacientov budeme zisťovať 
výťažnosť diagnostiky „liquid biopsy“ 
a jej perspektívy. Na to bude ale potrebné 
už vyššie uvedené pokračovanie pro-
spektívnej časti našej štúdie.

Vyhlásenie: Čestne vyhlasujem, 
že celý autorský kolektív je uzrozumený 
s pravidlami publikačnej etiky a nie je 
nám známa žiadna reálna prekážka na 
publikovanie článku. Zároveň čestne 
vyhlasujem, že článok nebol uverejnený ani 
ponúknutý na uverejnenie v inom časopise.
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Rizikové faktory vzniku a profylaxia  
heterotopických osifikácií po operačnej liečbe 
zlomenín zadnej hrany acetabula

MUDr. Miloš Kňazovický, MPH 1,2*, MUDr. René Hako, PhD., MPH 3, prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., MPH 1,  
MUDr. Martin Paulo 1, doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD. 1*
1Klinika úrazovej chirurgie LF UPJŠ a UNLP, Rastislavova 43, Košice 
2Chirurgické oddelenie ZZKE, Košice 
3Rádiologické oddelenie ZZKE, Košice

*Autori prispeli k tejto práci rovnakým dielom.

Cieľ: Vznik heterotopických osifikácií (HO) patrí k častým komplikáciám operačnej liečby zlomenín acetabula, pričom jednoznačné 
rizikové faktory ani spôsob a účinnosť prevencie nie sú presne známe. Cieľom práce bolo identifikovanie rizikových faktorov vzniku HO 
po operáciách acetabula a súčasne vyhodnotiť účinnosť použitej farmakologickej profylaxie HO.
Metodika: Do retrospektívnej štúdie boli zaradení dospelí pacienti, ktorí boli operačne liečení na Klinike úrazovej chirurgie UNLP v Košiciach 
v období od 1.1.1998 do 31.12.2013 pre nepatologickú zlomeninu zadnej hrany acetabula (AO/OTA 62A1), priečnu zlomeninu  acetabula 
s asociovanou zlomeninou zadnej hrany (AO/OTA 62B1) alebo zlomeninu zadného piliera acetabula s  asociovanou zlomeninou zadnej 
hrany (AO/OTA 62A2.3). Na hodnotenie prítomnosti a rozsahu HO bola použitá röntgenová  dokumentácia pacientov, ktorá bola vyhotovená 
s odstupom najmenej 3 mesiacov od operácie alebo stupeň HO bol zistený zo zdravotnej dokumentácie pacienta. Použitá farmakologická 
profylaxia HO a informácie o ďalších sledovaných parametroch boli rovnako získané zo zdravotnej dokumentácie pacientov.
Výsledky: V sledovanom období sa z 82 pacientov HO vyskytli u 50 pacientov (61 %). Štádium HO I a II podľa Brookera bolo prítomné 
u 41 (50 %) pacientov. Klinicky závažné štádium III sa zistilo u 9 (11 %) pacientov. Farmakologická profylaxia HO bola použitá u 36 (44 %) 
pacientov, pričom jej použitie neznížilo výskyt HO (p=0,63). Heterotopické osifikácie sa častejšie vyskytovali u pacientov, ktorí boli po 
úraze na umelej pľúcnej ventilácii (p=0,04).  Pacienti s HO mali vyššie priemerné ISS skóre [10,8 (SD 7,5) vs 7,6 (4,4), p=0,03].
Záver: Za rizikové faktory asociované s tvorbou HO po zlomeninách acetabula sme identifikovali použitie umelej pľúcnej ventilácie po 
úraze a vyššie ISS. Použitie farmakologickej profylaxie HO neznížilo výskyt HO. 

Kľúčové slová: heterotopické osifikácie, rizikové faktory, prevencia

Risk factors and prophylaxis of heterotopic ossifications after surgical treatment of acetabular posterior wall fractures

Aim of study: The incidence of heterotopic ossifications (HO) after surgical treatment of acetabular fractures is one of the common 
complications. The risk factors and prophylaxis effectiveness are still under debate. The aim of the study was to identify risk factors for 
HO formation and to evaluate the efficacy of the pharmacological HO prophylaxis in patients after acetabular surgery.
Methodology: The retrospective study included all adult patients who were surgically treated at the Department of Trauma Surgery UNLP in Košice 
from 1.1.1998 to 31.12.2013 for non-pathological fracture of the posterior wall of the acetabulum (AO/OTA 62A1), transverse acetabular fracture with 
associated posterior wall fracture (AO/OTA 62B1) or acetabular posterior collum fracture with associated posterior wall fracture (AO/OTA 62A2.3). 
Patient‘s radiograph was used to assess HO presence and extent at least 3 months after surgery, or the degree of HO was determined from the 
patient‘s medical record. Information on pharmacological HO prophylaxis and other parameters was also obtained from patient medical records.
Results: During the study HO occurred in 50 (61%) out of the 82 patients. Brooker‘s HO stage I and II was present in 41 (50%) patients. 
Clinically severe stage III was found in 9 (11%) patients. Pharmacological prophylaxis of HO was used in 36 (44%) patients, and its use 
did not reduce the incidence of HO (p=0.63). Heterotopic ossifications were more frequent in patients who underwent mechanical lung 
ventilation after injury (p = 0.04) and patients with HO had a higher mean ISS score [10.8 (SD 7.5) vs 7.6 (4.4), p = 0.03].
Conclusion: We identified the use of mechanical lung ventilation after injury and higher ISS as risk factors associated with HO formation 
after acetabular fractures. The use of pharmacological prophylaxis did not reduce the incidence of HO.

Key words: Heterotopic ossifications, risk factors, prevention
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Úvod
Heterotopické osifikácie (HO) 

tvoria spolu s poúrazovou koxartrózou 
a avaskulárnou nekrózou hlavice ste-
hnovej kosti jednu z najčastejších poo-

peračných komplikácií liečby zlomenín 
acetabula (1,2). HO sú charakterizova-
né abnormálnou konverziou mäkkých 
tkanív na kostné tkanivo (2). V literatúre 
sa incidencia HO uvádza v  intervale od 

24 % do 90 % (3–6). Rozsiahle HO môžu 
spôsobovať pacientom výrazné bolesti, 
obmedzovať rozsah pohybu v bedrovom 
kĺbe alebo viesť k úplnej ankylóze bed-
rového kĺbu (4).
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Etiopatogenéza vzniku HO nie je 
úplne objasnená. Jedným z často uvádza-
ných rizikových faktorov je poškodenie 
abduktorovej svalovej skupiny v oblasti 
bedrového kĺbu. Častejšie a rozsiahlejšie 
HO boli pozorované v prípade použitia 
zadných (Kocher – Langenbeck) a ex-
tenzívnejších (iliofemorálny) operačných 
prístupov. Naopak pri použití ilioingvi-
nálneho prístupu k  acetabulu sa HO 
takmer nevyskytujú. Častejší výskyt HO 
býva aj pri úrazovom poškodení abduk-
torovej svalovej skupiny (7). Diagnóza HO 
je založená na zistení prítomnosti osifi-
kovaného tkaniva v oblasti medzi veľ-
kým trochanterom a vonkajším okrajom 
panvy na röntgenovej (rtg) snímke panvy 
v predozadnej projekcii s odstupom naj-
menej 4 - 6 týždňov od operácie (8,9). 
Rozsah HO môže varírovať od malých 
ostrovčekov kostného tkaniva až po úpl-
nú ankylózu bedrového kĺbu (tabuľka 1).  
Prvé rádiograficky zobraziteľné zmeny 
sú na rtg snímke viditeľné ako minimálne 
zatienenia, ktoré sa počas ďalších mesia-
cov zvýrazňujú a nadobúdajú trabekulár-
nu štruktúru. Väčšina pacientov s HO má 
iba malé ostrovčeky kostného tkaniva, 
ktoré sa považujú za klinicky nevýznam-
né (obrázok 1A, 1B). Väčšina autorov sa 
zhoduje, že až vyšší stupeň HO (stupeň 
III a stupeň IV podľa Brookera, tabuľka 1,  
obrázok 1C) zapríčiňuje obmedzenie 
pohyblivosti v bedrovom kĺbe a prináša 
neuspokojivé funkčné výsledky.

Na základe výsledkov štúdií zao-
berajúcich prevenciou vzniku HO po im-
plantáciách endoprotéz bedrového kĺbu 
sa aj pri operáciách zlomenín acetabula 
na prevenciu vzniku klinicky závažných 
stupňov HO používajú nesteroidné an-
tiflogistiká (indometacín, diklofenak), 
rádioterapia alebo ich kombinácia. 
Vzhľadom na nejednoznačné závery kli-
nických štúdií nepanuje všeobecná zhoda 
v otázke potreby ani spôsobu použitia 
profylaxie HO po operáciách zlomenín 
acetabula (7,10). Cieľom práce bolo iden-
tifikovanie rizikových faktorov, ktoré sa 
podieľajú na vzniku HO po operáciách 
acetabula a súčasne vyhodnotiť účinnosť 
použitej farmakologickej profylaxie.

Materiál a metóda
Do retrospektívnej štúdie boli 

zaradení všetci dospelí pacienti s ne-

patologickou zlomeninou zadnej hrany 
acetabula (AO/OTA 62A1) (11), priečnou 
zlomeninou    acetabula s  asociovanou 
zlomeninou zadnej hrany (AO/OTA 62B1) 
alebo zlomeninou zadného piliera aceta-
bula s  asociovanou zlomeninou zadnej 
hrany (AO/OTA 62A2.3), ktorí boli ope-
rovaní Kocher – Langenbeckovým (K-L) 
prístupom na Klinike úrazovej chirurgie 
UNLP v období od 1.1.1998 do 31.12.2013. 
Do súboru boli zaradení pacienti, u kto-
rých bola dostupná rtg dokumentácia 
s  odstupom najmenej 3 mesiacov od 
operácie alebo v zdravotnej dokumentá-
cii pacienta bola zaznamenaná existencia 
a rozsah HO. Na hodnotenie rozsahu HO 
bola použitá Brookerova škála. Informácia 
o  použití farmakologickej profylaxie 
(diklofenak alebo indometacín) HO bola 
získaná zo zdravotnej dokumentácie. Za 
možné rizikové faktory vzniku HO boli 
vybraté vek v čase úrazu, pohlavie, ISS 
(Injury Severity Score), použitie umelej 
pľúcnej ventilácie (UPV) po úraze,  poú-
razová luxácia bedrového kĺbu, vykonanie 
osteotómie veľkého trochantera počas 
operácie a trvanie operačného zákroku. 
Informácie o nami vybraných a sledova-
ných rizikových faktoroch boli získané 
zo zdravotnej dokumentácie pacientov. 
Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín 
a to na pacientov s HO a bez známok HO. 

Na porovnanie rozdielov medzi skupinami 
bol použitý nepárový Studentov t-test 
alebo chí-kvadrátový test. Za štatistic-
ky významnú bola považovaná vypočítaná 
hodnota p menšia ako 0,05. Na štatistické 
výpočty bol použitý počítačový program 
MedCalc Statistical Software v. 19.2.1 
(MedCalc Software Ltd, Ostend, Belgium) 

Výsledky
Na základe výberových kritérií 

bolo v  sledovanom období na praco-
visku liečených 82 pacientov. Z celého 
súboru sa vyskytli HO u 50 pacientov  
(61 %), pričom výrazne prevažovali klinic-
ky nezávažné stupne I a II podľa Brookera, 
ktoré boli zistené u 41 pacientov (82 %).  
Klinicky závažné štádium III podľa 
Brookera bolo zistené u 9 pacientov (18 %).  
Najzávažnejšie štádium IV sme v našom 
súbore nezaznamenali (tabuľka 2). 

Najčastejšia príčina zlomeniny 
acetabula bola dopravná nehoda, ktorá 
sa vyskytla v 72 (88 %) prípadoch. V sú-
bore výrazne prevažovali muži, ktorých 
bolo 71 (87 %). Priemerný vek všetkých 
pacientov bol 39,2 rokov (SD 11,6), pri-
čom najmladší mal 19 a najstarší 70 rokov. 
Preklady z iných pracovísk tvorili 65 % 
(53) pacientov, pričom preloženie pa-
cienta sa udialo v priemere 4,8 (SD 4,5) 
dní po úraze. 

Obrázok 1. Príklad röntgenových snímok pacientov a hodnotenie rozsahu heterotopických osifikácií 
(HO) podľa Brookera. A) HO stupňa I; B) HO stupňa II; C) HO stupňa III. Šípky označujú miesto HO

Tabuľka 1. Brookerova stupnica na hodnotenie 
rozsahu heterotopických osifikácií (HO)(9)

Stupeň Popis
0 bez prítomnosti HO
I minimálne ostrovčeky osifikovaného tkaniva 

medzi proximálnym femurom a panvou
II premosťujúce osifikácie medzi 

proximálnym femurom a panvou 
s medzerou aspoň 1 cm

III premosťujúce osifikácie s medzerou 
medzi proximálnym femurom a panvou 
menšou ako 1 cm

IV ankylóza bedrového kĺbu

Tabuľka 2. Počet pacientov podľa rozsahu hete-
rotopických osifikácií (HO)

Rozsah HO Počet pacientov (N=82)

Žiadne 32 (39 %)

Mierny 41 (50 %)

  Stupeň I 26 (32 %)

  Stupeň II 15 (18 %)

Závažný 9 (11 %)

  Stupeň III 9 (11 %)

  Stupeň IV 0 (0 %)
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Polytrauma s ISS >16 bola ziste-
ná u 12 (15 %) pacientov. Prítomnosť HO 
sa zistila u 9 z 12 polytraumatizovaných 
pacientov (75 %), kým u nie polytrauma-
tizovaných pacientov v 41 zo 70 pacientov 
(59 %) (p=0,28). 

Ako rizikové faktory asociované 
s tvorbou HO boli identifikované vyššie 
ISS (p=0,03) a použitie umelej pľúcnej 
ventilácie (p=0,04). Zo zvyšných sledo-
vaných rizikových faktorov bol zistený 
trend ku vzniku HO u pacientov s po-
úrazovým vykĺbením bedrového kĺbu 
(p=0,07) a v prípadoch peroperačnej os-
teotómie veľkého trochantera (p=0,10). 
Vo zvyšných sledovaných rizikových 
faktoroch nebol zistený štatisticky vý-
znamný rozdiel medzi skupinou pacien-
tov s HO a bez HO (tabuľka 3). Profylaxia 
HO nesteroidnými antiflogistikami bola 
použitá u 36 (44 %) pacientov, pričom ne-
bol zistený rozdiel v početnosti výskytu 
HO medzi skupinou s a bez proxylaxie 
(p=0,63) (tabuľka 3).

Diskusia
Výskyt heterotopických osifikácií 

po operačnej liečbe zlomenín acetabu-
la sa uvádza v širokom intervale (3–6). 
Nedostatok konzistentnosti v miere ich 
hodnotenia sťažuje interpretáciu vý-
sledkov. Niektorí autori uvádzajú HO, 
iba ak ich prítomnosť má za následok 
stratu aktívneho rozsahu pohybu v bed-
rovom kĺbe o viac ako 20 % (12,13). Veľké 
odchýlky vo výskyte HO môžu byť za-
príčinené aj prehliadnutím malých HO 

v štúdiách, kde HO nie sú primárnym 
cieľom výskumu. 

V  súbore Letournela a  Judeta, 
v ktorom neboli rozlíšené typy zlomenín 
acetabula a operačný prístup, bol 24 % 
výskyt HO, z toho závažné štádiá III a IV 
podľa Brookera boli zastúpené v 12 % (14). 
Štúdia publikovaná Griffinom udáva vý-
skyt HO u pacientov s použitím výlučne 
K-L operačného prístupu v 47 % (56 zo 
120 pacientov), z toho klinicky závažné 
štádia v 21 % (5). V našom súbore ope-
rovaných pacientov s použitím K-L prí-
stupu sme zaznamenali výskyt HO u 50 
(61 %) pacientov, z toho klinicky závažné 
štádium  III bolo zistené u 9 pacientov 
(11 %). Vyšší celkový výskyt HO v našom 
súbore môže mať súvislosť v zachytení aj 
klinicky nezávažných štádií I a II. 

Výskyt HO je v literatúre pomerne 
často spájaný s použitím peroperačnej 
osteotómie veľkého trochantera, ktorý 
sa vykonáva na zlepšenie prístupu ku zlo-
menine a uľahčeniu osteosyntézy (15,16). 
Tento operačný postup bol v našom sú-
bore použitý celkovo 24-krát. Z tohto 
počtu sa až u 18 pacientov vyvinuli HO, 
kým bez osteotómie veľkého trochantera 
bol výskyt HO iba u 6 pacientov. Tento 
rozdiel však nebol štatisticky významný. 

Polytrauma s ISS >16 sa považuje 
za rizikový faktor asociovaný s tvorbou 
ektopického kostného tkaniva v oblasti 
bedra po intramedulárnej osteosyntéze 
klincom pri zlomeninách femuru ako aj 
v oblasti kolena po jeho luxáciách (17). 
Hoci v našom súbore polytrauma ne-

bola faktorom s častejším výskytom HO 
(p=0,28), skupina s HO mala o 3 body 
vyššie priemerné ISS (p=0,03).

Aj keď mechanizmus vzniku HO 
u pacientov so zlomeninou acetabula, kto-
rí pred operáciou boli na umelej pľúcnej 
ventilácii nie je úplne objasnený, v štúdii 
publikovanej Firoozabadim a kol. sa umelá 
pľúcna ventilácia ukázala ako jediný šta-
tisticky významný rizikový faktor vzniku 
HO (8). Podobný záver sme zaznamenali aj 
v našom súbore, keď u všetkých šiestich 
pacientov (100 %), ktorí boli napojení na 
UPV sa vyvinuli HO.

Závery o používaní nestereoid-
ných antiflogistík (indometacínu, diklo-
fenaku) ako profylaxie vzniku HO sú 
v doteraz publikovaných štúdiách kon-
troverzné. V súbore Letournela a Judeta 
bol celkový výskyt HO bez použitia 
profylaxie 24 %, pri použití indometa-
cínu celkový výskyt klesol na 10 % (14). 
Výsledkom štúdie publikovanej Moedom 
a Maxeyom o skúsenostiach s použitím 
25 mg indometacínu podávaného pero-
rálne trikrát denne po dobu 6-12 týždňov 
bolo, že celkový výskyt HO bol podobný 
v kontrolnej aj liečenej skupine, avšak 
počet klinicky závažných štádií Brooker 
III a IV bol výrazne nižší v indometacíno-
vej skupine (6). Účinnosť profylaxie HO 
podávaním indometacínu podávaného 
počas šiestich týždňov po operácii ace-
tabula posudzoval Matta v prospektívnej 
randomizovanej štúdii, pričom na hod-
notenie HO použil okrem rtg snímok aj 
objemovú CT analýzu. Celkový výskyt 
HO bol v skupine s použitím indometa-
cínu 47 % a v kontrolnej skupine 57 %. 
Tieto rozdiely sa neukázali ako štatis-
ticky významné (18).

Podobne nesignifikantné rozdie-
ly (p=0,63) sme zaznamenali aj v našom 
súbore, kde v skupine pacientov s profy-
laxiou sme zaznamenali výskyt HO v 41 % 
prípadoch oproti skupine bez profylaxie 
(46 %). Rovnako závery metaanalýzy pub-
likovanej Giannoudisom štatisticky ne-
preukázali efektívnosť profylaxie HO za 
použitia indometacínu, lokálnej radiačnej 
terapie alebo ich kombinácie. V skupine 
pacientov s profylaxiou bol výskyt HO 
24,4 % len mierne nižší ako v skupine 
bez profylaxie (25,7 %) (19). K rovnakému 
záveru dospela prospektívna randomizo-
vaná štúdia Karunakara, ktorá nepreu-

Tabuľka 3. Možné rizikové faktory vzniku heterotopických osifikácií (HO), SD štandardná odchýlka,  
* štatisticky významný rozdiel

Prítomné HO 
N=50

Bez HO  
N=32 p

Vek (roky) 40,3 (SD 11,8) 37,5 (SD 11,3) 0,29

Pohlavie 
Muži 43 28

0,85
Ženy 7 4

ISS 10,8 (SD 7,5) 7,6 (SD 4,4) 0,03*

Trvanie chirurgického zákroku (min) 154,8 (SD 52,4) 146,3 (SD 46,3) 0,45

Poúrazové vykĺbenie bedrového kĺbu
Áno 46 25

0,07
Nie 4 7

Osteotómia veľkého trochantera 
Áno 18 6

0,10
Nie 32 26

Umelá pľúcna ventilácia
Áno 6 0

0,04*
Nie 44 32

Pooperačná prevencia heterotopických osifikácií
Áno 23 13

0,63
Nie 27 19
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kázala efektivitu použitia indometací-
nu v porovnaní s placebom v prevencii 
vzniku HO po operáciách acetabula za 
použitia K-L operačného prístupu (10). 
Súčasťou tejto štúdie boli aj závery o níz-
kej compliance a tolerancii používania in-
dometacínu zo strany pacientov a taktiež 
zvýšeného výskytu gastrointestinálneho 
krvácania. Následne na pracovisku auto-
ra upustili od profylaktického použitia 
indometacínu a  v  roku 2013 pri opa-
kovanej štúdii nezistili zvýšený výskyt 
HO v porovnaní so súborom z predošlej 
štúdie ani v skupine s profylaxiou a ani 
v skupine s placebom (5).

Záver
Za rizikové faktory asociované 

s tvorbou HO po osteosyntéze acetabula 
boli identifikované vyššie ISS a poúrazo-
vé použitie umelej pľúcnej ventilácie. Zo 
zvyšných sledovaných rizikových fak-
torov bol zistený štatisticky nesignifi-
kantný trend ku vzniku HO u pacientov 
s poúrazovým vykĺbením bedrového kĺbu 
a v prípadoch peroperačnej osteotómie 
veľkého trochantera. Profylaktické po-
užitie indometacínu alebo diklofenaku 
neznížilo výskyt HO. 
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Vnútrobrušné infekcie po úrazoch brucha 
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Vnútrobrušná infekcia či absces sú po brušných poraneniach a operačných výkonoch pomerne časté. Horúčka, tachykardia a hypotenzia 
s katabolickou odozvou sú všeobecne prítomné. Pred tým sa preferovala otvorená operácia. V súčasnosti počítačová tomografia ( CT ) 
znázorní presnú lokalizáciu abscesu a umožňuje niekedy perkutánnu drenáž pod rádiologickou či ultrazvukovou kontrolou. 

Kľúčové slová: úrazy brucha, vnútrobrušná infekcia, perkutánna drenáž

Intra-abdominal infection after injury of abdomen

Intra-abdominal infection or abscess after abdominal injuries and surgical procedures are relatively often. Fever, tachykardia, and hypotension 
with catabolic response is universal. In prior years this usually required an open operation. Recently, computed tomgraphic ( CT ) scans have 
provided precise localisation of abscess, permitting to by drained percutaneously under radiographic or ultrasound guidance sometimes. 

Key words: injuries of abdomen, intra-abdominal infection, percutaneous drainage
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Úvod
Intraabdominálne infekcie po 

traume brucha pochádzajú zvyčajne z po-
škodenej tráviacej rúry alebo ledovaných 
žlčových ciest a pravdepodobnosť infekcie 
závisí okrem iného aj od výšky poškodenia 
gastrointestinálneho traktu. Poranenia 
žalúdka a duodena sú zriedkavejšie a ich 
prirodzená mikrobiálna kolonizácia je po-
merne chudobná, preto výskyt infekčných 
komplikácií pochádzajúcich z tejto oblasti 
je pomerne nízky. Ku kontaminácii bruš-
nej dutiny prispieva vyliata nestrávená 
potrava. Bakteriálne osídlenie narastá 
progresívne kaudálne smerom k ústiu 
tráviacej rúry a preto nie je prekvapivé, že 
najviac infekcii pochádza z kolonu a rekta 
po ruptúre. Mikrobiálny objem z miesta 
traumatickej perforácie sa ľahko rozšíri 
do celej brušnej dutiny, čomu napomáha 
prirodzená peritoneálna tekutina, ktorej 
produkcia sa znásobuje kontamináciou 
extraluminálnym črevným obsahom. 

Primárne infekčné komplikácie 
vznikajú po prehliadnutí vnútrobrušného 
poranenia často z podcenenia klinické-
ho nálezu alebo pri nedostatočnej diag-
nostike po tupom poranení. Sekundárne 
infekčné komplikácie sa vyskytujú po re-
víziách a ošetreniach orgánov hlavne po 
výleve črevného obsahu, mnohokrát i po 
makroskopicky dôslednej toalete duti-
ny a exaktnom rekonštrukčnom výkone. 
Netreba zabúdať, že pri penetrujúcich 
poraneniach zraňujúci predmet nikdy nie 

je sterilný. Pri dehiscenciách anastómoz 
sa môže vytvoriť medzikľučkový absces, 
či neskôr dokonca niekoľko vzdialenejších 
hnisavých kolekcií. Prirodzenou lokalitou 
bývajú recesy (recessus ileocaecalis sup., 
inf. fossa caecalis) kde sa ľahko nahro-
madí kolekcia, hoci klinicky peroperač-
ne sú tieto priestory pri infekte ťažšie 
definovateľné. Nie je preto zvláštnosťou, 
že infekčná kolekcia sa nemusí vyskyt-
núť len v dolných častiach brušnej dutiny 
(Douglas), ale často vo vzdialenejších lo-
kalitách od lézie napr. v medzikľučkovom 
priestore, subhepatálne či v subfréniach 
(2, 4). Subfrenický absces možno považo-
vať za samostatnú nozologickú jednotku 
a v úrazovej chirurgii sa vyskytuje hlavne 
po léziach heparu a po splenektómiách. 

Diagnóza
Takmer každá komplikácia, zvlášť 

infekčná, si vyžaduje dôsledný prístup. 
V predchádzajúcom skoršom období mal 
mať každý pacient po úraze brucha rtg 
hrudníka – pľúc, a natívnu snímku bru-
cha. Dnes v ére rutinného používania 
CT s kontrastom je stanovenie diagnózy 
ľahké. Tzv. špirála sa urobí pri každom 
podozrení na brušne poranenie, či pri 
polytraume. Skôr sa zabúda na klinické 
vyšetrenie. Na infekčnú komplikáciu upo-
zornia spomínané celkové príznaky a roz-
víjajúci sa klinický nález na bruchu nás 
nasmeruje k ultrazvukovému a CT vyšet-
reniu. Možno potvrdiť, že CT vyšetrenie 

s kontrastom má tú najvyššiu výťažnosť. 
MRI sa používa sporadicky a väčšinou len 
potvrdí diagnózu. Zobrazený výsledok je 
jasný (obrázok 1 a, 1 b.)

Liečba
Ak sa pacientovi zdiagnostikuje di-

fúzna peritonitída, indikácia na otvorenú 
revíziu je jasná. Celková príprava a kar-
diorespiračná podpora je samozrejmá. 

Obrázok 1 a. Pozdĺžny koronárny rez na CT 
s kontrastom, znázorňujúci subfrenický absces 
v ľavom subfréniu

Obrázok 1 b. Pozdĺžny sagitálny rez na CT 
s kontrastom, znázorňujúci kolekciu
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Antibiotická liečba väčšinou pokračuje z pr-
votného ošetrenia. Niekedy je antibiotická 
liečba často zmenená pre neistý nález na 
bruchu a podozrenie z infekcie, ale zlatým 
štandardom je aminoglykosid a clindamy-
cin s metronidazolom. V čase sekundárnej 
infekcie by už malo byť známe mikrobiálne 
agens, najčastejšie zistené z obsahu pôvod-
ných drénov alebo priamo z odstráneného 
kontaminovaného drénu. Ak nie je k dis-
pozícii kultivačný výsledok, možno použiť 
antibiotickú podporu vyššieho kalibru.

Sám operačný výkon je zameraný 
na odstránenie príčiny infektu (napr. de-
hiscencia anastomózy) a dôslednej toalety 
brušnej dutiny s efektívnou drenážou naj-
menej dvoma dostatočne hrubými drénmi 
z rizikového miesta a Douglasu. 

Pri revízii môžeme naraziť na 
absces medzi kľučkami alebo na čerstvo 
perforovaný a náhle rozliaty absces, keď 
hnis zaplaví brušnú dutinu. Stane sa, že 
kolekcia je hlbšie a nenalieha na prednú 
brušnú stenu. Hlavne k ľavému subfre-
nickému abscesu je niekedy preparácia 
zložitá. Ak nájdeme dobre ohraničenú 
dutinu vyplnenú hnisom naliehajúcu na 
brušnú stenu alebo dno, možno ju drénovať 
a vyprázdniť z pomocného rezu tam, kde 
prilieha. Voľný, dobre prístupný absces 
treba pri evakuácii kvalitne izolovať od 
okolia a tak evakuovať. Podobné uvedené 
prístupy sú sporadické a úspech často zá-
visí od kreativity chirurga.

Pri zvýšenom vnútrobrušnom tla-
ku je v rezerve V.A.C. (Vacuum Assisted 
Clossure), v našom prípade podtlakové 
krytie otvorenej brušnej dutiny. V.A.C. je 
metóda, ktorá fóliami zabezpečuje kry-
tie orgánov dutiny brušnej v laparostómii. 
Izoluje ich tak od okolia, limituje ďalšiu 
bakteriálnu kontamináciu brušnej dutiny. 
Elektrické odsávacie zariadenie zabezpe-
čuje kontinutálne odsávanie od 50 do 150 
Torr. Pri detských poraneniach neodpo-
rúčame prekračovať tlak 50 Torr, podob-
ne pri stavoch, kde bola urobená črevná 
anastomóza. Objemnejšie brušné dutiny 
a masívnejšia sekrécia nás donúti používať 
vyššie tlaky (do 150 Torr). Jednoznačnou 
indikáciou na revíziu brušnej dutiny 
a V.A.C. je zvýšený intraabdominálny tlak 
a zlyhávanie jedného orgánového systému 
( najčastejšie renálnych funkcií).

Klinický nález na bruchu podporí 
nepriamo nameraný zvýšený intrabdomi-

nálny tlak viac ako 25 cm vodného stĺpca 
cez močový katéter, teda vzniknutý ab-
dominálny kompartment syndróm (AKS). 
Ďalším dôležitým parametrom je oligúria 
(udáva sa diuréza pod 0,5 ml/kg/hod.). 
Ultrasonografické vyšetrenie a CT s kon-
trastom vhodne dopĺňa diagnózu a pomá-
ha odhaliť a nasmerovať revíziu na kolekciu 
či krytú perforáciu.

Opäť sa potvrdzuje, že poúrazové 
brucho je iné ako ostatné NPB a mechaniz-
my spôsobujúce poranenie orgánov bruš-
nej dutiny sú dnes intenzívnejšie ako v mi-
nulom storočí. Na druhej strane existujú 
diagnózy s podobným klinickým nálezom.

Z klinickej praxe možno potvrdiť 
jednotlivé prípady, keď je AKS niekedy 
považovaný za úrazom vzniknutú pan-
kreatitídu alebo pankreatitídu po tupom 
poranení ako komplikáciu. Jednoznačne 
treba potvrdiť, že klinický nález na bruchu 
pri rozvíjajúcom sa AKS je veľmi podobný 
lokálnemu objektívnemu nálezu pankrea- 
titídy. 

Ďalšou problematikou je otázka 
ošetrenia tráviacej rúry. Technická chyba 
pri sutúre tenkého čreva pri vákuovom 
sacom efekte môže spôsobiť vychlípenie 
sliznice z lumenu navonok a može vyústiť 
do arteficiálnej črevnej fistuly. Zastávame 
názor, že črevné anastomózy sú po nalo-
žení V.A.C. v tomto ohľade locus minoris 
resistentiae. Opakované prešívania potom 
nemusia byť úspešné, hlavne pri celkovej 
hypoproteinémii (3).

Veľmi dôkladne treba uložiť a utes-
niť stómiu (obrázok 4). Aj keď je elasticita 
brušnej steny veľmi dobrá, je potrebné 
venovať výkonu zvláštnu pozornosť a ná-
sledne aj nakladaniu lepiacej fólie okolo 
kolostómie a  zabezpečiť vodotesnosť 
systému. Fóliu treba lepiť hlavne na su-
chý terén kože. Arteficiálny brušný kryt 
(V.A.C.) má byť menený každých 48 hodín. 
V neposlednom rade je treba zdôrazniť, že 
aj napriek dnes už veľkým skúsenostiam 
je mortalita podobných prípadov vysoká 
a pohybuje sa od 60 do 80 %, ale je to vždy 
viac ako istá smrť. Je treba poznamenať, že 
ošetrovanie podobných, ale i ľahších prípa-
dov je veľmi prácne a časovo i ekonomicky 
veľmi náročné. 

Otázka samého operačného prí-
stupu je základná. Odporúčame klasickú 
strednú laparotómiu, ktorá je najjedno-
duchšia a dostatočne rozsiahla umožňu-

je dôkladnú revíziu. Zväčša sa uvedeným 
prístupom aj operácia začína. Vhodná je aj 
pre možnosť použitia vacuum sealingu. Pri 
dostatočne presnej diagnostike subfrenic-
kého abscesu volíme subkostálne prístupy. 

Ak je zdiagnostikovaný subfrenic-
ký absces dostatočne veľký a ohraničený, 
možno sa pokúsiť o perkutánnu drenáž 
pod kontrolou CT, hlavne ak je uložený 
vzadu a laterálne ( obrázok 2 a, 2 b, 2 c ).

Klinický materiál
Pri štúdiu klinického materiálu tre-

ba potvrdiť, že v minulosti i teraz sa ročne 
prijalo a ošetrilo okolo 30 až 40 poranení 
brucha. Výrazne prevažujú tupé porane-
nia. Zvláštnosťou je nárast penetrujúcich 
poranení od roku 1989 až na trojnásobok, 
čo sa odzrkadlilo aj v počte komplikácií. 
Súviselo to s voľnejším používaním strel-
ných zbraní. Tento počet sa neskôr po-

Obrázok 2 a. CT obraz pri punkcii subfrenického 
abscesu

Obrázok 2 b. Modifikovaný koronárny CT obraz 
pri punkcii

Obrázok 2 c. CT obraz po punkcii a evakuácii 
subfrenického abscesu. Vpravo na obraze, 
reziduálna kolekcia s viditeľným katétrom 
(ľavostranný absces)
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stupne ustálil zhruba na polovici. Opäť 
treba upozorniť, že žiadny zraňujúci pred-
met nie je sterilný. Pre ilustráciu uvádzam, 
že v roku 1989 sme operovali 23 pacientov 
pre brušné poranenia a z toho bolo 13 pe-
netrujúcich. V roku 1990 to bolo 74 ope-
rovaných a 32 z nich bolo penetrujúcich. 
Postupne sa menila aj skladba pacientov 
v súvislosti s lepšou diagnostikou. Týmto 
narástol počet diagnostikovaných pora-
není parenchýmových orgánov. Najviac 
postihnutá je slezina. Narástol počet kon-
zervatívne ošetrovaných detských slezín. 
Počet infekčných komplikácií neklesol a je 
to pomerne nestabilné číslo. Napr. v ro-
ku 2019 sme diagnostikovali a ošetrili 3 
subfrenické abscesy (v jednom prípade bol 
pacient trikrát revidovaný), v roku 2018 bol 
operovaný len jeden pacient s podbránico-
vou kolekciou a v roku 2017 žiadny. Vysoko 
prevažuju ľavostranné abscesy. Niektoré 
roky boli bohaté na infekčné komplikácie, 
napr. rok 1991 a 1992 včítane difúznych 
peritonitíd. Nenašli sme však koreláciu so 
sociálnou alebo inou situáciou.

Zvláštne postavenie má použitie 
V.A.C., technika využívaná pri brušnom 
kompertment syndróme. Pred tým, klinic-
ký súbor prvých laparostómií s jednodu-
chým arteficiálnym krytom, resp. neskôr 
s Ethizipom pochádza u nás z roku 2001. 

Metódu V.A.C. brucha sme začali 
používať v roku 2004 a úspešne sme ju 
aplikovali pacientke po cisárskom reze, 
keď sa jej vyvinul AKS, spojený s multiorgá-
novým zlyhaním. V nasledujúcom období 
je možné potvrdiť, že na Klinike úrazo-
vej chirurgie, LF UPJŠ a UN L. Pasteura 
v Košiciach sme v období rokov 2005 - 
2009 ošetrili takto 27 pacientov, pri kto-
rých sme použili 184 brušných setov (5, 6). 
Tento súbor je dnes približne dvojnásobný 
a je to efektívna metóda voľby pri liečbe 
infekčných komplikácií.

Technika perkutánnej evakuácie 
subfrenického abscesu je vo fáze klinic-
kého rozvoja.

Diskusia
Okrem niektorých zvláštností ako 

nárast penetrujúcich poranení v roku 1990, 
sa mení aj skladba pacientov, či už kon-
zervatívne liečených alebo operovaných. 
V 80. rokoch minulého storočia bolo CT 
pracovisko pomerne ťažko dostupné a vy-
šetrenia pre našich pacientov sa robili len 

výberovo. Od roku 1994 sme mali k dis-
pozícii absolútne dostupné CT v našej bu-
dove, čím sa výrazne zlepšila diagnostika. 
Najnovšia prístrojová technika umožňuje 
presnú diagnostiku, čím sa mení taktika 
liečby parenchýmových poranení pečene 
a sleziny. Ide vlastne o exaktné potvrdenie 
diagnózy a možnosti konzervatívnej liečby. 
Týmto sa celkovo zvýšil počet diagnosti-
kovaných poranení pečene a sleziny, pri-
čom počet sekundárnych ruptúr sleziny 
klesol. Zabúda sa však na prvotné i neskor-
šie klinické vyšetrenie brucha. 

Metóda V.A.C. pri vnútrobrušných 
poraneniach, ktorú sme rozbehli v roku 
2004, posunula kvalitu liečby aj pri infekč-
ných komplikáciách (obrázok 4 a, 4 b).

Technika perkutánej drenáže pod 
kontrolou CT má nesporne svoje výhody, 
ale aj negatíva. V priebehu drenáže mo-
že dôjsť k nasatiu obsahu subfrenického 
abscesu do pleurálnej dutiny, ak ihla pre-
chádza cez dolnú časť hrudníkovej dutiny 
( obrázok 3). Uvedené „nasatie“ spôsobu-
je negatívny tlak v pleurálnej dutine. Ide 
o minimálne „mikroskopické“ preniknutie, 
ale výsledkom môže byť infikovaná kolek-
cia v hrudníku, čo sa nám raz prihodilo.

Záver
Diagnostika brušných poranení 

a  ich komplikácií tvorí jednu z  najzá-
važnejších úloh v neodkladnej starostli-
vosti v úrazovej chirurgii. Zvlášť ťažká je 
diagnostika po poraneniach malých detí, 
pacientov s poruchou vedomia z pridru-
ženého kraniocerebrálneho poranenia 
alebo s poruchou citlivosti, ako to býva 

u kvadruplegikov. Podobne to platí pri 
etylizovaných pacientoch či postihnutých 
ťažkým šokom. Znásobenú pozornosť tre-
ba venovať pacientom, ktorí sú v podozre-
ní na rozvíjajúcu sa komplikáciu. 

Liečba komplikácií je operačná, 
najčastejšie klasická otvorená. Niekedy 
je možno revíziu doplniť o V.A.C. alebo vo 
vybraných prípadoch (niektoré subfrenic-
ké abscesy) sa môžeme prikloniť k vyššie 
opísaným modernejším prístupom, ktoré 
sú známe pomerne dlho, ale odhodlanie 
má niekedy určitý časový skĺz.
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Obrázok 3. Schématické znázornenie punkcie 
subfrenického abscesu „nevýhodne“ cez pleu-
rálnu dutinu, cez recessus costodiaphragmati-
cus (Gerhadtov dolný komplementárny priestor). 
Tento priestor pľúca nevyplnia ani pri maximál-
nej inspirácii (1). 

Obrázok 4 a. Stav po dekompresii laparostó-
miou, pred opakovaným naložením V. A. C.

Obrázok 4 b. V.A.C. pri difúznej peritonitíde po 
neskoro diagnostikovanej perforácii rekta po 
tupom poranení.
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Úspešná exstirpácia rozsiahleho metastatického 
tumoru retroperitonea

MUDr. Peter Berek, PhD., MUDr. Ivan Kopolovets, CSc., MUDr. Vladimír Sihotský, PhD.,  
MUDr. Ivan Žurkovský, prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD. 
Klinika cievnej chirurgie VÚSCH a.s. a LF UPJŠ

Autori prezentuju úspešnú sekundárnu chirurgickú liečbu metastatického útvaru u pacientky po exstirpácii pravého ovária pre dysgermi-
nóm. Napriek nadmernej veľkosti pokročilého metastatického tumoru retroperitonea, so zavzatím abdominálnej aorty a dolnej dutej žily, 
správnou chirurgickou technikou a taktikou sa dajú odstrániť aj zdanlivo neresekabilné tumory. Strategicky veľký význam má dôkladná, 
precízna a striktná predoperačná diagnostika. Predoperačne musia byť vylúčené vzdialené, hlavne pľúcne a pečeňové metastázy. Vtedy 
má význam odstrániť primárny tumor alebo solitárnu metastázu. Táto skutočnosť má najväčší vplyv na dlhodobé prežívanie v kombinácii 
s onkoterapiou po histologickej verifikácii odstráneného tumoru. 

Kľučové slova: tumor retroperitonea, dysgerminom, metastázy

Successful extirpation of large metastatic retroperitoneum tumor

The authors present successful secondary surgical treatment of metastatic formation in a patient after extirpation of the right ovary for 
dysgerminoma. Despite the excessive size of the advanced metastatic retroperitoneum tumor, with the abdominal aorta and the lower 
vena cava, the surgical technique and tactics being removed, the seemingly nonresecabile tumors can also be removed. Thorough, precise 
and strict preoperative diagnosis is of strategic importance. Preoperatively, distant, especially pulmonary and liver metastases must be 
excluded. It is then important to remove the primary tumor or solitary metastasis. This has the greatest impact on long-term survival in 
combination with oncotherapy after histological verification of the removed tumor.

Key words: tumor retroperitoneum, dysgerminoma, metastasis
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Úvod
V tejto kazuistike prezentujeme 

úspešnú sekundárnu chirurgickú liečbu 
metastatického útvaru obkružujúceho 
aortu a venu cavu inferior (VCI) u pa-
cientky po exstirpácii pravého ovária pre 
dysgerminóm. Zhubné nádory vaječníkov 
predstavujú druhý najčastejší druh ná-
dorov ženských pohlavných orgánov (1). 
Dysgerminóm je nádor vaječníka, vy-
chádzajúci z nezrelých pohlavných bu- 
niek (2). Histologicky je tvorený svetlý-
mi okrúhlymi bunkami. Najčastejšie sa 
vyskytuje v mladom veku, väčšinou je 
jednostranný, so sklonom pomerne rých-
leho rastu do veľkých rozmerov, ktorý 
rýchlo metastázuje. Je dobre citlivý na 
chemoterapiu a ožarovanie (3).

Kazuistika
Pacientka, stav po exstirpácii 

tumoru pravého ovária, r. 2016 (his-
tologicky dysgerminóm – pT1a), bez 
následnej onkologickej liečby. V rámci 
dispenzára prítomná elevácia free beta 
hCG na 2,62 IU/l. CT vyšetrenie zobra-
zuje prítomnosť nehomogénnej solídnej 

tumoróznej formácie retroperitonea 
veľkosti 13x7,8x10,5cm, obkružujúcu 
aortu v jej infrarenálnej časti (obrázok 1).  
V  rámci diferenciálnej diagnostiky 
doplnené PET CT, ktoré zobrazuje tu-
moróznu masu s výrazne zvýšenou met-
abolickou aktivitou Fluorodeoxyglucose. 
Najskôr sa jedná o  metastázu (MTS) 
primárneho tumoru (stav po adne- 
xectomii vpravo pre dysgerminóm). 
Onkokomisiou pacientka odoslaná na 
vyšetrenie ku cievnemu chirurgovi za 
účelom exstirpácie retroperitonealného 
tumoru. Pre posúdenie infiltrácie vis-
cerálnych artérií realizovaná CT angio-
grafia s nasledujúcim popisom: Truncus 
coeliacus je voľný, odstupuje asi 9 mm 
nad kraniálnou kontúrou tumoróznej 
formácie. Iniciálny segment arteria me- 
senterica superior (AMS) prebieha po jej 
kraniolaterálnom okraji vľavo, bez zjav- 
ného obrastania, distálne AMS prebieha 
kaudálne po ventrolaterálnom okraji, kde 
vydáva svoje vetvy, bez evidentného pre-
rastania formáciou. Arteria mesenterica 
inferior je vnorená v tumoróznom pro-
cese, zavzatá v dĺžke cca 6,2 cm, odstu-

puje asi 5,5 cm pod odstupom AMS, pre-
bieha kaudolaterálne vľavo, kde opúšťa 
formáciu pri jej kaudolaterálnom okraji 
vľavo. Pravá arteria renalis prebieha po 
dorzokraniálnom okraji formácie v celej 
dĺžke, jej prerastanie formáciou nie je vy-
lúčené. Ľavá arteria renalis v odstupovej 
časti diskrétne nalieha na tumorózny 
proces. Vena femoralis communis, ve-
na iliaca externa, vena iliaca communis 
(VIC) sú ostro konturované, bilaterálne 
symetrické, sútok VIC bilateralné je cca 
10 mm pod okrajom tumorózného proce-
su. Tumorózna formácia má výraznejšie 
expanzívne prejavy na VCI, ktorá je 
výrazne deviovaná doprava. Vena renalis 
l.dx. ústi do komprimovanej VCI v úrovni 
Th12/L1. Vena renalis l. sin. je kompri-
movaná, filiformná v terminálnej časti 
pred vyústením do VCI, prebieha v tes-
nom konktakte po kraniálnom okraji tu-
moróznej formácie. Vena portae je voľná, 
vzniká sútokom v. lienalis a vena mesen-
terica superior, ktorá prebieha po ventro-
laterálnom okraji tumoroznéj formácie 
vľavo. Tumorózna formácia je v tesnom 
kontakte s m. psoas vpravo a ventrál-
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nymi kontúrami tiel stavcov L chrbtice, 
dorzálne nalieha a  ventrálne odtláča 
D2-4 segment duodena. Bez prítomnosti 
evidentných sekundárnych MTS ložísk 
v parenchymatozných orgánoch brušnej 
dutiny. Zachytený pľúcny parenchým bez 
ložísk a infiltrátov. Arteria iliaca externa, 
arteria femoralis communis bilaterálne 
voľné, primerane naplnené kontrastnou 
látkou. Záver: TU formácia retroperito-
nea veľkosti 13x7,8x10,5 cm obkružujúca 
aortu a iniciálnu časť oboch arteria iliaca 
comunis (AIC).

Na angiochirurgickom seminári 
bol stav ohodnotený ako resekabilný, 
pacientka poučená o  riziku operácie 
a  možnostiach výskytu komplikácií. 
S  navrhnutým postupom operačnej 
liečby pacientka súhlasila.

Za účelom intraoperačnej identi-
fikácie ureterov boli pacientke zavedené 
ureterálne katétre (UK). Po nevyhnut-
nej príprave sme v celkovej anestézii 
vykonali totálnu exstirpáciu retro-
peritoneálneho tumoru. Intraoperačný 
nález: Pri revízii dutiny brušnej voľnú 
tekutinu, event. inú patológiu ne-
nachádzame. Retroperitoneum je nad-
vihnuté tumorom veľkosti 18x14x11 cm 
ventrálnym smerom. Zo supramezo-
kolického prístupu mobilizujeme duo-
denum podľa Kochera, kde nachádzame 
VCI odtlačenú smerom laterálnym, pod 

ťahom na tumore (obrázok 2). Pravý 
ureter sa nachádza laterálne od tumo-
ru, palpačne hmatný UK vpravo. VCI, 
pravú aj ľavú renálnu žilu podvlečieme 
gumičkami. Uvoľňujeme VCI z tumo- 
róznej masy (obrázok 3). Ľavá renálna 
žila v strednej tretine je infiltrovaná tu-
morom, resekujeme ju, na obidva konce 
naložené hilárne klemy. Presúvame sa 
do inframezokolického priestoru, kde 
tumor kaudálne začína na centrálnej 
časti oboch AIC (obrázok 4). Postupne 
preparujeme tumor malígneho vzhľadu, 

hrboľatý, slaninovitý, tiahnuci sa popod 
ligamentum hepatoduodenale. Naostro 
preparujeme aortu a uvoľňujeme ju od 
tumoru. Pravá aj ľavá renálna artéria sú 
tiež zavzaté do tumoru, obe odpreparu-
jeme a uvoľníme od tumoróznych más. 
Kranio-laterálnym smerom oddeľuje-
me tumor od ľ. nadobličky. Kompletne 
odstraňujeme aj časť tumoru nachádza-
júcu sa medzi aortou a VCI (obrázok 5). 
End to end anastomóza ľ.renálnej žily 
po resekcii 1,5cm tumorózne zmenenej 
časti jej strednej tretiny. 

Obrázok 1. CT obraz tumoróznej formácie retrope-
ritonea, obkružujúcu aortu v jej infrarenálnej časti

Obrázok 2. Intraoperačné foto – Tumor retrope-
ritonea s útlakom a deviáciou dolnej dutej žily

Obrázok 3. Intraoperačné foto – mobilizácia 
a deliberácia dolnej dutej žily z tumoróznej masy

Obrázok 4. Intraoperačné foto – inframezokolický 
priestor, kde tumor okružuje aortu a jej bifurkáciu

Obrázok 5. Intraoperačné foto – kompletné 
odstránenie tumoru
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Záver histologického vyšetrenia: 
Makropopis: Fragmenty ponatrhávaného 
ružovočerveného mäkkého tkaniva, cca 
260x90-105x60 mm. Mikroskopický 
nález: prítomné štruktúry dysgermi-
nómu. Miestami sú prítomné areály 
nekróz. Vo vitálnych častiach bez iných 
nádorových štruktúr.

Diskusia 
Vývoj moderných diagnostic- 

kých zobrazovacích metod (USG, CT, MR, 
PET/CT) má dôležitú úlohu súčasne pri 
včasnej diagnostike primárnych nádorov, 
tak aj v rámci hodnotenia rozsiahlosti re-
cidívy ochorenia, zhodnotenia možnosti 
chirurgickej liečby (4). CT je metódou 
voľby pre posúdenie pooperačnej reci-
dívy, pomocou ktorého môžeme posúdiť 
zväčšenie uzlín a výskyt vzdialených me-
tastáz. PET/CT je užitočnou metódou 
nukleárnej medicíny pre staging a dis-
penzarizáciu pacientov, ktorí preukazujú 
zvýšenú metabolickú aktivitu pri infil-
trácii lokálnych i vzdialených uzlín (5). 

Operačná liečba karcinómu ovária 
zohráva veľmi dôležitú úlohu. Cieľom 
chirurgickej liečby je, v spolupráci s pa-
tológom, určiť rozsah ochorenia pri sta- 
ging laparotómii, v iniciálnych štádiach 
(I. a  II. štádium) kompletne odstrániť 
nádor, v pokročilých štádiach (III. a IV. 
štádium) zaistiť maximálne zmenšenie 
nádorom postihnutého tkaniva (optimál-
ny debulking, cytoredukcia) (1,6).

Operačné výkony sa delia 
na primárne (staging laparotómia, 
konzervatívny výkon s  jednostranným 
ponechaním adnex, primárna cyto-
reduktívna operácia, Interval debul- 
king surgery, restaging laparotómia) 
a sekundárne (Second look laparotómia, 
Sekundárna cytoreduktívna operá-
cia, paliatívny operačný výkon). Podľa 
odporúčaní je primárny výkon s  jed-
nostranným ponechaním adnex možný 
len u mladej ženy, ktorá nerodila, a pri 
potvrdení štádia IA, grade 1 a v prípade 
priaznivého histologického typu (1,2). 

Precízne stanovený staging 
ochorenia v prípade iniciálneho štádia 
a súčasne priaznivého histologického 
typu a gradingu, umožňuje pacientky 
ušetriť od chemoterapie (3). 

V našom prípade pacientka ne-
absolvovala chemoterapiu po adnexek-
tómii vpravo pre dysgerminóm ovaria 
(pT1a). S odstupom 2 rokov u pacientky 
bola zistená recidíva dysgerminómu, in-
dikovali sme sekundárnu cytoreduktívnu 
operáciu, počas ktorej sme odstránili tu-
morózne masy. Cieľom cytoreduktívnej 
operácie je úplné odstránenie makros-
kopického tumoru (optimálny debulking). 
Týmto postupom sa predlžuje interval 
kompletnej klinickej a patologickej remisie 
a prežívanie pacienta. Po odstránení ma- 
ximálneho objemu nádoru (cytoredukcia, 
debulking) sa zlepší kvalita života, meta-
bolický a nutričný stav, čo je priaznivým 
východiskom pre začatie chemoterapie. 
Odstránenie tumoróznych más zlepší 
perfúziu k reziduálnym nádorovým de-
pozitom, zvýši sa podiel rastovej frakcie 
nádorových buniek, a tým sa zvýši che-
mosenzitivita (7). Samostatným problé-
mom je resekabilita pokročilého tumoru, 
respektíve exstirpácia metastáz, hlavne 
pri infiltrácii magistrálnych ciev. V tomto 
prípade je veľmi dôležitá interdisciplinárna 
spolupráca (gynekológ/onkogynekológ-
chirurg/onkochirurg-cievny chirurg), čo 
umožňuje realizovať aj veľmi rozsiahle, 
komplexné výkony v rámci cytoredukcie. 

V  predstavenej kazuistike bo-
li do tumorózneho procesu zavzaté: 
distalná aorta, a. mesenterica inferi-
or, renálne artérie, vena cava inferior. 
Exstirpácia tumoróznej masy „en bloc“ 
s resekciou aorty, VCI a intraviscerál-
nou rekonštrukciou nebola možná 
pre rozsiahly proces a  vysoké riziko 
pooperačných komplikácií (dehiscen-
cia anastomóz, pooperačné krvácanie, 
infekcia). Našou úlohou bolo realizovať 
maximalne odstránenie tumoróznych 
más, pre zvýšenie efektivity chemotera-
pie, čo sa podarilo úspešne vykonať.

Podľa odporúčaní, podanie che-
moterapie by sa malo realizovať čo naj- 
skôr po cytoreduktívnej operácii. Ak je 
tento interval dlhší ako 3 – 4 týždne, hro-
zí riziko „re grow“ reziduálnych nádoro-
vých buniek a stráca sa vlastný benefit 
cytoreduktívnej operácie (1,7).

Záver 
Napriek nadmernej veľkosti 

pokročilého metastatického tumoru 
retroperitonea, so zavzatím abdo- 
minálnej aorty a dolnej dutej žily, správ-
nou chirurgickou technikou a taktikou 
sa dajú odstrániť aj zdanlivo inopera-
bilné tumory. Strategicky veľký výz-
nam má dôkladná, precízna a striktná 
predoperačná diagnostika. Predoperačne 
musia byť vylúčené vzdialené, hlavne 
pľúcne a pečeňové metastázy. Vtedy má 
význam odstrániť primárny tumor alebo 
solitárnu metastázu. Táto skutočnosť má 
najväčší vplyv na dlhodobé prežívanie 
v kombinácii s onkoterapiou po histo-
logickej verifikácii odstráneného tumoru. 
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Extrémna choledocholitiáza
MUDr. Matúš Haľko
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Vranovská nemocnica a.s., Vranov nad Topľou

Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP) je považovaná za najúspešnejšiu a najbezpečnejšiu terapeutickú metódu 
odstraňovania konkrementov z hepatocholedochu. Napriek tomu je táto technika často neúspešná u pacientov s konkrementmi väčšími 
ako 10 mm a prípady, keď veľké konkrementy vypĺňajú celý žlčovod, sú terapeutickou výzvou. Celosvetovo existuje veľmi málo prípadov 
popisujúcich solitárny obrovský konkrement v žlčových cestách väčší ako 5 cm. V našej kazuistike popisujeme prípad 66-ročnej pacientky, 
ktorej sme z hepatocholedochu úspešne odstránili obrovský odliatkový konkrement veľkosti 12,8 x 3,7 cm.

Kľúčové slová: choledocholitiáza, obrovský konkrement, choledochotómia

Extreme choledocholithiasis

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) is considered the most successful and the safest therapeutic method for 
removing gall stones from common bile duct. Nevertheless, this technique is often unsuccessful in patients with calculi larger than 10 
mm and cases with large stones taking up the entire bile duct represent a therapeutic challenge. Worldwide, there are very few reports of 
solitary giant gall stone in bile ducts bigger than 5 cm. In our case report we present a 66-year-old female patient, from whose common 
bile duct we successfully extracted s giant staghorn calculus measuring 12,8 x 3,7 cm.

Key words: choledocholithiasis, giant calculus, choledochotomy
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Úvod
Cholecystolitiáza je jedným z naj-

častejších ochorení v chirurgickej praxi. 
V literatúre varíruje prevalencia chole-
cystolitiázy v Európe medzi 5,9 % a 21,9 %  
celkovej populácie (1). Udáva sa, že pri-
bližne 10 – 15 % pacientov operovaných 
pre cholecystolitiázu má súčasne aj cho-
ledocholitiázu (2). Kalkulóza v mimope-
čeňových žlčovodoch vzniká len výni-
močne primárne. Vo väčšine prípadov 
je sekundárna, presunom zo žlčníka do 
hepatocholedochu cez ductus cysticus 
alebo cholecysto-choledochovú fistulu. 
Konkrementy môžu byť cholesterolové aj 
zmiešané. Primárne konkrementy, ktoré 
vznikajú v choledochu, sú často pigmen-
tové. Pri ich vzniku má najväčší význam 
stáza a infekcia žlče nad prekážkou v he-
patocholedochu (3).

 ERCP s  endoskopickou papi-
losfinkterotómiou (EPS) a košíkovou, či 
balónikovou extrakciou sú považované za 
„zlatý štandard“ v terapeutických mož-
nostiach choledocholitiázy. Odhaduje sa, 
že takmer 85 % - 95 % všetkých konkre-
mentov z hepatocholedochu može byť 
efektívne manažovaných konvenčnými 
endoskopickými metódami (4, 5). Napriek 
tomu, endoskopické techniky majú nižšiu 
úspešnosť pri konkrementoch s prieme-
rom väčším ako 10 mm, zvlášť pri väčších 

ako 15 mm, ktoré si vyžadujú istú formu 
litotripsie pred extrakciou (6). Prípady, 
ktoré nie sú vyriešené endoskopicky, 
sú liečené metódami ako perkutánna 
transhepatálna cholangiografia, lapa-
roskopicky alebo otvorene chirurgicky. 
Za obrovské sa považujú konkrementy 
s priemerom väčším ako 2 cm. Keďže sa 
s nimi v chirurgickej praxi stretávame len 
veľmi zriedka, ich skutočná incidencia 
nie je známa (7).

Kazuistika
66-ročná dôchodkyňa bola 

na príjmovú chirurgickú ambulanciu 
Vranovskej nemocnice a.s. odoslaná 
obvodným lekárom pre tri dni trvajúce 
bolesti pod pravým rebrovým oblúkom 
(ďalej PRO), propagujúcim sa do chrbta 
a sprevádzanými opakovaným zvraca-
ním. V objektívnom náleze dominoval 
nález subikteru kože a sklér s palpačnou 
citlivosťou v oblasti pod PRO. Pacientka 
bola odoslaná na akútne ultrasonogra-
fické (ďalej USG) vyšetrenie brucha a bola 
jej odobratá vzorka krvi za účelom labo-
ratórnych vyšetrení.

V závere USG vyšetrenia bol he-
patobiliárny systém popísaný nasledov-
ne: „Ductus biliferus je vizualizovaný iba 
v proximálnom úseku, dilatovaný na 15 
mm a v ňom prítomný hyperechogén-

ny útvar s dorzálnym akustickým tie-
ňom – konkrement. Ductus biliferus je 
v distálnom úseku nediferencovateľný. 
Intrahepatálne žlčové cesty sú výrazne 
dilatované na 7 – 14 mm, stena žlčníka je 
zhrubnutá, hyperechogénna, v žlčníku 
sú prítomné konkrementy. Pankreas len 
útržkovite vizualizovaný v oblasti tela 
a hlavy, difúzne mierne zvýšenej echoge-
nity, v oblasti hlavy susp. ložisková lézia.“ 
V laboratórnom náleze dominovala ele-
vácia hladiny celkového i konjugovaného 
bilirubínu (96,77 μ mol/l a 63,59 μ mol/l), 
zápalových parametrov (CRP 64,72 mg/l) 
a všetkých transamináz s výraznejším 
zvýšením hodnôt GMT a ALP (12,11 μkat/l 
a 8,47 μkat/l).

Pacientka bola s  týmito vý-
sledkami vyšetrení akútne prijatá na 
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chi-
rurgie Vranovskej nemocnice. Pri príjme 
bola kardiopulmonálne kompenzovaná, 
afebrilná, normotenzná, s krvným tla-
kom 116/75 mmHg a sínusovým rytmom 
s  frekvenciou 87 úderov za minútu. 
V osobnej anamnéze pacientka udáva len 
liečbu vysokého krvného tlaku, bolestí 
chrbtice a dva pôrody cisárskym rezom. 
Bola u nej započatá infúzna, spazmo-
analgetická, hepatoprotektívna a anti-
koagulačná terapia, po ktorej dochádza 
k ústupu subjektívnych ťažkostí. Rovnako 
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do dvoch dní dochádza i k zníženiu hla-
dín hepatálnych parametrov, v prípade 
celkového a konjugovaného bilirubínu 
takmer na fyziologické hodnoty.

Na tretí deň hospitalizácie pod-
stúpila pacientka, vzhľadom na nejasný 
USG nález MRCP, vyšetrenie s nálezom 
cholecystolitázy (2 konkrementy s prie-
merom 15 mm), litiázy ductus cysticus 
(2 konkrementy s priemerom 10 mm) 
a výraznej dilatácie ductus hepatocho-
ledochus, ktorý dosahuje až 42,3 mm 
a je vyplnený viacerými, tesne za sebou 
uloženými konkrementmi, ktoré sú prí-
tomné aj v oblasti vetvenia ductus hepa-
ticus. Obrazový záznam z MRCP vyšet-
renia sme v čase hospitalizácie nemali 
k dispozícii, získali sme ho až neskôr, 
a je priložený v obrazovej dokumentácii. 
Na základe MRCP vyšetrenia bolo indi-
kované ERCP vyšetrenie (endoskopická 
retrográdna cholangio-pankreatografia). 
ERCP vyšetrenie bolo realizované dva dni 
po MRCP vyšetrení a v jeho náleze bola 
šírka ductus choledochus 10 mm, s nie-
koľkými prejasneniami v lúmene. Bola 
vykonaná papilosfinkterotómia (EPS), 
následne boli konkrementy a sludge ex-
trahované košíkom. Kontrolná náplň žl-
čových ciest sa na konci vyšetrenia javila 
ako homogénna.

Po ERCP vyšetrení bolo indikované 
operačné riešenie – cholecystektómia, 
ku ktorej sme pristúpili 3 dni po ERCP. 
Operačný výkon bol štandardne započatý 
laparoskopicky, no pre nejasné anatomic-
ké pomery v Callotovom trojuholníku pri 
chronickej cholecystitíde sme sa rozhodli 
pre konverziu a prístup subkostálnym re-
zom pod PRO. Postupne vypreparovaný 
ductus cysticus, ktorý obsahoval konkre-
ment s priemerom cez 10 mm, ďalej štan-

dardným spôsobom dokončená chole-
cystektómia. Palpačne však bola v ductus 
hepatocholedochus hmatná veľká tvrdá 
rezistencia, preto sme sa rozhodli pre 
choledochotómiu a jeho revíziu. Potom 
cez pozdĺžnu incíziu postupne poma-
ly vcelku extrahovaný veľký odliatkový 
konkrement s rozmermi približne 128 x 
37 mm, po ktorom boli odstránené ešte 
ďalšie menšie konkrementy. Nasledovala 
revízia žlčovodov Bakešovými sondami 
a Fogartyho katétrom (cez vaterskú pa-
pilu voľne prešla sonda č. 9), zavedenie 
T-drénu do choledochu a jeho následná 
sutura. Doplnená peroperačná cholangio-
grafia cez T-drén, kde na RTG snímkach 
zjavný voľný odtok kontrastnej látky do 
duodena, náplň choledochu homogén-
na. OP výkon sme ukončili zavedením 
R-drénu subhepatálne a uzavretím rany 
po anatomických vrstvách.

Nasledujúci pooperačný priebeh 
bol prakticky bezproblémový, pacientka 
sa rýchlo zotavovala, kontrolné labo-
ratórne vyšetrenia ukazovali postupný 
pokles všetkých patologicky zvýšených 
hodnôt. Postupne sme extrahovali 
R-drén, po ôsmich dňoch T-drén a po 
desiatich dňoch stehy. Pacientka bola 
v dobrom stave prepustená do ambu-
lantnej starostlivosti, kde už nedošlo 
k ďalším komplikáciám.

Diskusia
Rizikové faktory choledocholitiá-

zy sú dobre známe už viac ako 30 rokov 
a sú veľmi podobné tým pri cholecys-

tolitáze. Zahŕňajú obezitu, hemolytické 
ochorenia, diabetes mellitus a tehoten-
stvo (7). U pacienta bez ikteru zapadajú 
príznaky choledocholitiázy do sympto-
matológie cholecystolitiázy. V anamnéze 
upozorňujú na diagnózu choledocholitiá-
zy prechodné ataky ikteru a cholangitídy, 
aj keď prechodný ikterus sa môže vy-
skytnúť aj po jednoduchej biliárnej kolike 
(3). Pri podozrení na kalkulózu žlčovodov 
by mala byť čo najskôr realizovaná labo-
ratórna a rádiologická evaluácia. Hladiny 
bilirubínu a hepatálnych enzýmov, spolu 
s neinvazívnou transabdominálnou ul-
trasonografiou (USG) boli a sú bežnými 
vyšetreniami prvej voľby v predikcii cho-
ledocholitiázy (7, 8). MRCP vyšetrenie je 
neinvazívna metóda, ktorá dokáže dobre 
popísať konkrementy v žlčových cestách 
a jej presnosť v diagnostike choledocho-
litiázy je porovnateľná s ERCP a pero-
peračnou cholangiografiou (9). ERCP 
s endoskopickou papilosfinkterotómiou 
a  extrakciou konkrementov bola po 
prvý krát popísaná v roku 1974 a odvte-
dy sa stala metódou prvej voľby v liečbe 
choledocholitiázy. Aj keď predoperač-
né ERCP so sebou nesie istú nevýhodu 
v nutnosti ďalšej invazívnej procedúry 

Obrázok 2. Operačné pole, choledochotómia

Obrázok 3. Peroperačná cholangiografia

Obrázok 1. MRCP sken pečene a žlčových ciest
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v podobe cholecystektómie, má nepo-
pierateľnú výhodu pri voľbe stratégie 
ďalšieho terapeutického postupu. Pokiaľ 
je extrakcia konkrementov z žlčovodov 
pri ERCP úspešná, laparoskopická cho-
lecystektómia zavŕši miniinvazívny ma-
nažment cholecysto-choledocholitiázy. 
Pokiaľ úspešná nie je, ďalším krokom je 
operácia, ktorej cieľom je odstránenie 
žlčníka a konkrementov z choledochu, 
a ktorá je vo väčšine prípadov vedená 
laparotomicky (10). V prípade pacientky 
z našej kazuistiky sme zachovali štan-
dardnú postupnosť diagnosticko-terape-
utických úkonov, ktorá je okrem odbornej 
literatúry podporená i dlhoročnými skú-
senosťami na našom pracovisku. Aj keď 
sme boli spočiatku zaskočení disparitou 
v nálezoch na USG, MRCP a ERCP vyšet-
reniach, z dôvodu popísanej úspešnej ex-
trakcie konkrementov pri ERCP vyšetrení 
s homogénnou náplňou žlčových ciest 
a výraznej úpravy hladín hepatálnych 
parametrov, štandardne sme pristúpili 
k laparoskopickej cholecystektómii. Asi 

len šťastnou zhodou okolností bol lokálny 
nález v subhepatálnej oblasti taký zlý, že 
nás prinútil ku konverzii a umožnil nám 
nahmatať obrovský odliatkový konkre-
ment, ktorý bol uložený v choledochu, 
a ktorý sa nám podarilo vcelku extra-
hovať.

Podobných prípadov nálezu takto 
veľkého konkrementu v ductus choledo-
chus je v literatúre veľmi málo. Podarilo 
sa nám nájsť deväť prípadov a pochá-
dzali z oblasti Blízkeho východu, Indie, 
Východnej Ázie a  Mexika a  iba jeden 
z nich, s rozmermi 15 x 4,5 cm, prekonal 
veľkosťou ten náš (7). Dr. Hyung Joon 
Han vo svojej práci z roku 2012 hovorí 
o približne dvadsiatich publikovaných 
prípadoch obrovských konkrementov 
žlčovodu (11).

Záver
Či tento obrovský konkrement 

skúsení špecialisti na zobrazovacie me-
tódy naozaj nevideli, alebo len ponúkli 
striedmejší popis z dôvodu veľkej neprav-

depodobnosti takéhoto nálezu, ostáva 
nezodpovedanou otázkou. Na zamysle-
nie rovnako ostáva i možnosť, že by sa 
nášmu tímu podarilo dokončiť operá-
ciu laparoskopicky. Odišla by pacientka 
s obrovským konkrementom v choledo-
chu domov? Ak áno, ako by sa jej prípad 
vyvíjal ďalej? Možných scenárov je veľa 
a mnohé z nich sú nezávideniahodné, či 
už pre pacientku, alebo zúčastnených 
lekárov. Veľkou pripomienkou nám však 
tento prípad môže byť v tom, že aj na-
priek všakovakým dostupným moderným 
metódam ostáva ruka chirurga najdôle-
žitejším nástrojom v našej praxi.
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Obrázok 4. Obrovský konkrement veľkosti cca 128 x 37 mm

Obrázok 6. Menšie konkrementy
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Laparoskopia v gravidite – up to date
MUDr. Dávid Tirpák, MUDr. Lukáš Záhradník
Chirurgické oddelenie, FNsP J.A. Reimana, Prešov 

Laparoskopia v gravidite bola ešte pred 20 rokmi kontraindikovaná pre riziko poranenia maternice pri zavádzaní trokára a pre fetálnu 
malperfúziu pri pneumoperitoneu. V súčasnosti sa však vďaka pokroku a väčším skúsenostiam chirurgov stáva laparoskopia metódou 
voľby pri liečbe náhlych príhod brušných (NPB) u gravidných žien. Najčastejšími NPB v gravidite sú akútna apendicitída a akútna chole-
cystitída. Práve laparoskopická appendectomia a cholecystectomia sú najčastejšími operačnými zákrokmi v gravidite. 

Kľúčové slová: laparoskopia, gravidita, NPB, appendectomia, cholecystectomia

Laparoscopy during pregnancy – up to date

Laparoscopy in pregnancy was contraindicated 20 years ago because of the risk of uterine injury during the trocar placement and for 
fetal malperfusion due to pneumoperitoneum. At present, however, due to the progress and greater experience of surgeons, laparoscopy 
is becoming the method of choice in the treatment of acute abdominal disease (AAD) in pregnant women. The most common AADs in 
pregnancy are acute appendicitis and acute cholecystitis. It is laparoscopic appendectomy and cholecystectomy that are the most com-
mon surgical procedures in pregnancy.

Key words: laparoscopy, pregnancy, AAD, appendectomy, cholecystectomy 
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Úvod
Približne 1 z 500 gravidných žien 

podstúpi operáciu brucha z nie gyneko-
logicko–pôrodníckych príčin. Najčastejšie 
urgentné chirurgické stavy, komplikujúce 
graviditu sú akútna cholecystitída a apen-
dicitída. Ďalšie stavy, ktoré si počas gra-
vidity môžu vyžiadať operačný zákrok sú: 
torzia ovariálnej cysty, nádory nadobličiek, 
ochorenia sleziny, symptomatické hernie, 
komplikácie nešpecifických zápalových 
ochorení čriev a ďalšie raritné stavy. 0,7-5 %  
stavov je v súčasnosti riešených laparo-
skopicky. V 80. - 90. rokoch bola laparo-
skopia v gravidite kontraindikovaná . V 90. 
rokoch boli postupne vyvrátené hypotézy 
o laparoskopii v gravidite (potraty, pred-
časné pôrody, vrodené vývojové chyby, 
trombembolická choroba) a boli následne 
vytvorené prvé “guidelines”:
–  peroperačný monitoring plodu
–  druhý trimester (13.-28. gestačný týž-

deň)
–  kapnoperiteum (8-12 mmHg)
–  intraabdominálny prístup: Hassanova 

technika
V roku 2007 boli tieto “guidelines” 

upravené:
–  pre a post – operačný monitoring 

plodu
–  ktorýkoľvek trimester
–  kapnoperitoneum (12-15 mmHg)
–  Veressova technika

V roku 2017 Society of American 
Gastrointestinal and Endoscopic sur-
geons (SAGES) vytvorili Guidelines for 
laparoscopy during pregnancy (1).

Diagnostika
Diagnostika a manažment bolestí 

brucha u gravidných žien predstavuje 
dilemu, pri ktorej musí chirurg zvážiť 
riziká a benefit diagnostických moda-
lít, ako aj samotnej terapie. Základným 
princípom je rýchla diagnostika, ktorá 
zlepšuje prognózu ako pre matku tak aj 
pre plod. Stanovenie presnej diagnózy si 
vyžaduje využitie diagnostických zobra-
zovacích metód: ultrazvukové vyšetrenie 
(USG), počítačovú tomografiu (CT) a/
alebo magnetickú rezonanciu (MRI) (1). 

USG vyšetrenie v gravidite je bez-
pečné a efektívne pri identifikovaní príčiny 
akútnej bolesti brucha a je vyšetrovacou 
modalitou voľby. Má 80 % senzitivitu a 94 %  
špecificitu pre diagnostiku gynekologic-
ko-pôrodníckych príčin bolestí brucha 
(2). Z negynekologických stavov je me-
tódou voľby u pacientok s biliárnymi ob-
tiažami, s presnosťou vyšetrenia až 90 %.  
U gravidných pacientok s bolesťami v pra-
vom podbrušku je appendix vizualizovaný 
len v asi 60 % prípadov (3). 

CT vyšetrenie brucha môže byť 
počas gravidity využité v urgentných 
prípadoch, ale nemalo by byť iniciálnou 

metódou v diagnostike NPB u gravidných 
žien, keďže ionizujúce žiarenie vedie 
u plodu ku teratogenéze, či po narodení 
ku vzniku leukémie. Kumulatívna dávka 
žiarenia by preto nemala presiahnuť 50-
100 miligrayov (mGy) (1). 

MRI vyšetrenie, bez intravenóz-
neho užitia gadolínia, môže byť vyko-
nané v ktoromkoľvek štádiu gravidity. 
Je preferované pred CT vyšetrením na 
diagnostiku negynekologických NPB (1). 

Peroperačná ako aj endoskopic-
ká cholangiografia vystavuje matku ako 
aj plod minimálnemu žiareniu a počas 
gravidity može byť selektívne využitá. 
Dolné kvadranty brucha by mali byť počas 
cholangiografie chránené za účelom zní-
ženia radiačnej záťaže plodu (1). Radiačná 
expozícia počas endoskopickej retrográd-
nej cholangiopancreatografie (ERCP) je 
priemerne 20 - 120 mGy, ale pri dlhodo-
bých výkonoch môže byť podstatne vyššia 
(4). ERCP tiež nesie ďalšie riziká okrem 
ožiarenia, ako je krvácanie či pankrea-
titída. U gravidných pacientok je riziko 
krvácania 1,3 % a riziko pankreatitídy  
3,5 % - 11 %. Tieto ďalšie riziká si vyžadujú 
rovnako starostlivú analýzu rizika a prí-
nosu a diskusiu s pacientom ako s inými 
operatívnymi a procedurálnymi zásahmi. 

Alternatívou pre zobrazovanie 
žlčových ciest je endoskopická ultra-
sonografia (EUS) a choledochoskopia. 
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Pri zlyhaní zobrazovacích vyšetrení je 
poslednou metódou diagnostická lapa-
roskopia eventuálne laparotomia – zá-
visí od zvyklostí pracoviska či zručností 
chirurga (5). 

Liečba 
Laparoskopická liečba NPB u gra-

vidných žien ponúka niekoľko výhod: 
menšie pooperačné bolesti, nižší výskyt 
pooperačného ileózneho stavu, kratšia 
hospitalizácia a rýchlejší návrat do bež-
ného života, znížená respiračná depresia 
plodu v dôsledku znížených pooperač-
ných analgetických požiadaviek, nižšie 
riziko ranových komplikácií, nižšia po-
operačná hypoventilácia matky, lepšia 
vizualizácia znižuje riziko podráždenia 
maternice znížením potreby manipulácie 
s maternicou. 

Laparoskopia môže byť bezpeč-
ne prevedená v ktoromkoľvek trimestri 
tehotenstva, ak je operácia indikovaná, 
bez zvýšeného rizika pre matku alebo 
plod. V minulosti sa preferoval názor 
nevykonávať laparoskopické operácie 
v prvom a treťom trimestri, pokiaľ nešlo 
o urgentné stavy, aby sa minimalizovalo 
riziko potratu či predčasného pôrodu. 
To viedlo niektorých autorov k návrhu 
vykonávať elektívny laparoskopický chi-
rurgický zákrok v druhom trimestri (1). 

Poloha pacientky na operačnom 
stole je v  1. trimestri supinačná, od 
druhého trimestra by mali byť umiest-
nené do ľavej laterálnej polohy alebo do 
čiastočnej ľavej laterálnej polohy, aby sa 
minimalizovala kompresia vena cava in-
ferior (obrázok 1 a obrázok 2).

Počiatočný brušný prístup mô-
žu chirurgovia, ktorí majú skúsenosti 
s  týmito technikami, bezpečne do-
siahnuť pomocou Hassanovej techniky, 
Veressovej ihly alebo pomocou optického 
trokáru, umiestnenie je upravené podľa 
výšky fundu (obrázok 3). Poloha pracov-
ných portov závisí od trimestra gravidity. 

Na laparoskopiu u  tehotnej pa-
cientky sa môže bezpečne použiť in-
suflácia CO2 10 až 15 mmHg. Hladina in-
suflačného tlaku by sa mala prispôsobiť 
fyziológii pacienta. Počas laparoskopie 
u gravidných žien by sa malo používať 
intraoperačné monitorovanie CO2 kapno-
grafiou. Samotná gravidita je hyperkoa-
gulačný stav s incidenciou hlbokej žilovej 
trombózy (HŽT) 0,1 – 0,2 %. Riziko vzniku 
HŽT umocňuje tiež kapnoperitoneum, 
ktoré má venostatický účinok. Štandardne 
sa preto u gravidných pacientok pred la-
paroskopiou aplikuje vysoká bandáž dol-
ných končatín. Nízkomolekulové heparíny 
(LMWH) nie sú predoperačne indikované. 
Avšak u dokázaného trombofilného sta-
vu, vrodeného či získaného, sú LMWH 
indikované predoperačne i pooperačne. 

Počas laparoskopického ope-
račného zákroku nie je nutný perope-
račný monitoring plodu. Plne postaču-
je pred - a pooperačné gynekologické 
vyšetrenie s hodnotením vitality plo-
du. Kontraindikované je aj profylaktic-
ké predoperačné podávanie tokolytík 
plodu, peroperačne je však indikované 
pri známkach hroziaceho predčasného 
pôrodu (1). 

Cholecystolitiáza: Laparosko- 
pická cholecystektómia je liečba voľby 
u tehotnej pacientky so symptomatic-
kým ochorením žlčníka bez ohľadu na 
trimester (1). V minulosti sa odporučila 
neoperačná liečba symptomatickej cho-
lelitiázy v tehotenstve (6). V súčasnosti je 
včasná chirurgická liečba metódou voľby. 
Laparoskopická cholecystektómia počas 
tehotenstva je spojená s kratšou dĺžkou 
pobytu, kratšími operačnými dobami 
a menšími komplikáciami v porovnaní 
s otvorenou cholecystektómiou (7). Počas 
prvého a druhého trimestra neboli hlá-
sené prípady zániku plodu kvôli laparo-
skopickej cholecystektómii. Okrem toho 
boli po laparoskopickej cholecystektómii 
v porovnaní s laparotómiou hlásené zní-
žené miery spontánneho potratu a pred-
časného pôrodu. Recidivujúce biliárne 
koliky sa vyvíjajú u 92 % pacientok, ktoré 
boli liečené konzervatívne, a ktorých ob-
tiaže začali v prvom trimestri, 64 % ak 
sa obtiaže vyskytli v druhom trimestri 
a 44 %, ak sa vyskytli v treťom trimestri. 
Približne 50 % pacientok s opakujúcimi 
sa symptómami si však vyžaduje hospita-
lizáciu a až u 23 % týchto žien sa rozvinie 
akútna cholecystitída, cholangitída alebo 
biliárna pankreatitída. Odloženie chole-
cystektómie až po pôrode vedie k vysokej 
miere recidivujúcich symptómov, návštev 
pohotovosti a opakovaných hospitali-
zácií. Vzhľadom na nízke riziko laparo-
skopickej cholecystektómie pre tehotnú 
ženu a plod by sa mal tento postup zvážiť 
pre všetky tehotné ženy so symptoma-
tickými žlčníkovými kameňmi (8). 

Choledocholitiáza: Počas teho-
tenstva sa dá bezpečne zvládnuť endo-
skopickou retrográdnou cholangiopan-
kreatografiou (ERCP) so sfinkterotómiou, 
po ktorej nasleduje laparoskopická cho-
lecystektómia. Ukázalo sa, že ERCP pre 

Obrázok 3. Techniky vytvárania pneumoperitonea (1).Obrázok 1. Ľavá kompletná a parciálna laterálna 
poloha (1).

Obrázok 2. Supinačná a kompletná laterálna 
poloha (1).
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choledocholitiázu počas tehotenstva je 
bezpečná a účinná metóda (9).

Akútna apendicitída: Laparo- 
skopický prístup je preferovanou liečbou 
tehotných pacientok s akútnou apendi-
citídou. Prevažná väčšina štúdií preuká-
zala, že technika je bezpečná a účinná 
(7). Tieto retrospektívne série preukázali 
veľmi nízke miery predčasného pôrodu 
a vo väčšine sérií žiadne správy o zániku 
plodu. Neoperatívna liečba nekompliko-
vanej akútnej apendicitídy u gravidných 
žien nemá význam v dôsledku vyššej 
miery peritonitídy, fetálneho šoku a ži-
lovej trombembólie v porovnaní s ope-
račnou liečbou (10). 

Kazuistika
V januári 2019 bola na Chirurgické 

oddelenie FNsP J.A. Reimana v Prešove 
prijatá 28r. pacientka, v 4.-5. gestačnom 
týždni (g.t.), doteraz bez závažnejšieho 
predchorobia, s jednodňovou anamnézou 
bolestí pod pravým rebrovým oblúkom 
(PRO) a ikterom, bez známok peritone-
álneho dráždenia. U pacientky boli reali-
zované laboratórne vyšetrenia s nálezom 
elevácie hodnôt bilirubínu, hepatálnych 
enzýmov a C-reaktívneho proteínu (CRP). 
Realizovali sme USG vyšetrenie s nále-
zom cholecystolitiázy a hepatico-cho-
ledocholitiázy. Indikované a zrealizované 
ERCP vyšetrenie, pri ktorom bola vyko-
naná papilosfinkterotomia (PST), extrak-
cia konkrementov a do žlčových ciest 
zavedený duodenobiliárny drén (DBD). 
Následne po ERCP pacientka sledovaná, 
opakovane bez elevácie hepatálnych či 
pankreatických enzýmov, pokles zápa-
lových parametrov, po spasmolytickej 
terapii bolesti v regresii. Pacientka ná-
sledne v dobrom stave prepustená do 
ambulantnej starostlivosti s odporúča-
nou laparoskopickou cholecystectomiou 
v 2. trimestri. 

V marci 2019, t.j. 14.-15. g.t., pacient-
ka znovu urgentne hospitalizovaná pre 
akútnu exacerbáciu cholecystitídy s cho-
lecystolitiázou. T.č. pacientka prijatá bez 
známok ikteru, bez známok peritoneál-
neho dráždenia. USG popisované znám-
ky cholecystitídy, cholecystolitiáza, bez 
známok litiázy v žlčových cestách, DBD in 
situ. U pacientky začatá konzervatívna spa-
smolytická terapia, avšak do 24h. od prija-
tia dochádza ku progresii stavu, prítomné 
známky peritoneálneho dráždenia, elevácia 
zápalových markerov (CRP 7...256). Podľa 
guidelines SAGES 2017 indikovaná laparo-
skopická cholecystectomia. Peroperačný 
nález: cholecystitis gangraenosa cum cho-
lecystolithiasis, pericholecystitis et peridu-
odenitis gravis. Vykonaná laparoskopická 
cholecystectomia, subhepatálne situovaná 
drenáž. Pooperačný priebeh následne bez 
pozoruhodností, drenáž extrahovaná na 
1. pooperačný deň, realizujeme kontrolné 
gynekologické vyšetrenie so záverom – 
vitálny plod, fyziologický nález. Pacientku 
sme postupne zaťažili stravou, ktorú to-
lerovala. Na 3. pooperačný deň pacientka 
prepustená do ambulantnej starostlivosti. 
Mesiac po cholecystectomii realizovaná 
extrakcia DBD cestou ERCP pracoviska. 
Pacientka následne v  termíne porodila 
zdravé dieťa (11). 

Diskusia
V súčasnosti sa laparoskopia stáva 

liečebnou metódou voľby aj u gravid-
ných žien s NPB. Výber medzi laparo-
skopickým a  laparotomickým prístu-
pom závisí od zručnosti a skúseností 
chirurga ako aj od zvyklostí pracoviska. 
Je dokázané, že laparoskopická operá-
cia prináša benefit nielen pre pacientku, 
ale aj pre plod. Medzi najväčšie výhody 
laparoskopie patrí: kratší operačný čas 
a s tým spojená nižšia potreba aneste-
tík, menšie pooperačné bolesti, znížená 

potreba analgetík, nižší výskyt včasných 
a neskorých pooperačných kompliká-
cií, kratšia hospitalizácia. Za „ideálny“ 
trimester na vykonanie laparoskopickej 
operácie u gravidných žien je považova-
ný 2. trimester, ale najnovšia literatúra 
preukázala, že laparoskopický operačný 
zákrok môže byť bezpečne prevedený 
v ktoromkoľvek trimestri gravidity, je 
však nutné dodržiavať odporúčania a mi-
nimalizovať riziká potratu alebo pred-
časného pôrodu. 
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Obrázok 4. Maternica v 14.-15. g.t. gravidity (11). Obrázok 5. Zaklipovaný d. cysticus (11). Obrázok 6. Lôžko žlčníka po vykonanej chole-
cystectomii (11).

MUDr. Dávid Tirpák,  
Chirurgické oddelenie, FNsP J.A. Reimana,  
Hollého 14, Prešov 081 81,  
dejvid.tirpak@gmail.com



Slovenská chirurgia | 2020;17(1-2) | www.solen.sk

34 Firemná informácia

Debridement v praxi
MUDr. František Špaček
UNsP Milosrdní bratia, Bratislava 

Debridement bol definovaný 
Európskou asociáciou pre manažment 
rán EWMA už v roku 2013 ako proces 
odstránenia, alebo zmenšenia nežia-
ducich súčastí rany za účelom navo-
denia fyziologických procesov v rane. 
Fyziologickými procesmi v rane sa myslí 
fáza prvotnej vazokonstrikcie a hemostá-
zy, čistiaca fáza, proliferačná fáza (gra-
nulácia, epitelizácia), maturácia. 

Pre úspech debridementu je po-
trebné si uvedomiť, že nežiaduce súčasti 
v rane nemusia byť vždy zjavné. 

Infekčná nálož v rane sú baktérie 
či plesne, ktoré ranu kolonizujú – zatiaľ 
bez prejavu infekcie. Kolonizovanú ra-
nu nie je potrebné liečiť antibiotikami, 
ale vhodne zvoleným debridementom 
a lokálnymi antiseptikami môžeme za-
brániť ich rastu. Pri nekontrolovanom 
premnožení rana stagnuje, je viditeľ-
ný povlak v rane, zvýšená secernácia, 
prejavy lokálnej alebo celkovej infekcie. 
Preto je dôležité vedieť na začiatku, aj 
počas liečby informáciu o kolonizácii ra-
ny ( opakované hlboké odbery kultivácie 
z rany), aby sa pri prejave infekcie včas 
začala cielená systémová antibiotická 
liečba.

Biofilm predstavuje kolónie rôz-
nych druhov baktérií, žijúcich na polysa-
charidovej a proteínovej matrix, ktorú vy-
tvorili baktérie (spravidla Pseudomonas 
aeruginosa alebo Stafylococcus aureus) 
ako ochranu pred vonkajším svetom 
(antiseptiká, biocídy). V rámci matrix 
dochádza aj k prenosu plazmidových 
rezistencií na antibiotiká. Prevenciou 
tvorby biofilmu je účinný debridement, 
lokálne antiseptiká ( jód, striebro, atď.). 
Na vytvorený biofilm treba okrem ostré-
ho debridementu, (ktorého účinok do 
rekonštrukcie poškodenej matrix trvá 
maximálne 24 hodín) použiť aj prípravky, 
ktoré  lokálnym pôsobením priamo naru-
šujú väzby polysacharidovej väzby (EDTA, 
PHMB). Cez narušenú matrix sa zvyšuje 
účinok lokálnych antiseptík a biocíd.

Aktívna metaloproteináza (MMP 2)  
patrí do radu kolagenáz. Neaktívna 
forma je bežnou súčasťou chronickej 
rany. K  jej aktivácii dochádza dlhodo-
bo neukončeným čistiacim procesom 
v rane. Aktivovaná rozkladá novoznik-
nutý kolagén a rana napriek vizuálnej 
čistote stagnuje. Autolytický debride-
ment v kombinácii s vhodne zvoleným 
absorbčným jadrom dokáže absorbovať 
aktívnu formu MMP 2 a oživiť procesy 
v rane.

Mechanický debridement pred-
stavuje čistenie rany otieraním a pri-
kladaním gázových štvorcov s cieľom 
adhézie nežiaduceho tkaniva a pusu do 
gázy a jeho následným strhnutím. Je fi-
nančne nenáročný, účinok je okamžitý, 
je však nešetrný k  novovytvorenému 
tkanivu, ošetrenie je bolestivé a spojené 
s častým krvácaním. Pri dlhšom pone-
chaní v rane hrozí sekundárna infekcia. 
Vyššou formou je použitie krytia s mono-
filamentami, ktoré selektívne odstraňujú 
len nekrotické tkanivo a drž. Krytie je 
použiteľné aj sestrami a laikmi pri pre-
väze a je aj lepšie tolerované z hľadiska 
bolestivosti.

Chemický a enzymatický deb-
ridement sú finančne menej náročné, 
nebolestivé a dostupné selektívne formy 
debridementu, keď formou rozrušovania 
väzieb pomocou enzýmov (historicky 
chypsín, trypsín, novšie streptodorná-
za, streptokináza, kolagenázy, elastázy), 
alebo chemicky (40 % urea, kyseliny- 
octová, bórová, EDTA, PHMB). Vzhľadom 
k zotrvávaniu reziduí rozrušených nežia-
ducich súčastí v rane (môžu ranu a okolie 
iritovať) je potrebný dôkladný výplach 
rany, častejšie preväzy, časovo ide o deb-
ridement rádovo v dňoch a týždňoch.

Biologický debridement je apli-
kácia lariev bzučivky zelenej do rany 
priamo, alebo v poréznom vrecúšku a je 
kombináciou enzymatického (pôsobenie 
slín na nekrózy) a mechanického (požie-
ranie nekróz larvami ) debridementu. Je 

časovo rýchly, nebolestivý, ale je horšie 
dostupný- medicínska prax vyžaduje 
laboratórne pestovanie lariev „na zá-
kazku“. Ide o výkon lekára a nutná je aj 
mentálna compliance pacienta.

Chirurgický debridement je stá-
le najdostupnejšou a najefektívnejšou 
formou rýchleho odstránenia  väčšieho 
množstva detritu, nekróz z povrchových 
a nedostupnejších miest rany, je jediným 
spôsobom narušenia biofilmu počas pre-
väzu (ostrý debridement). Rozlišujeme 
ostrý debridement ( ambulantná menšia 
chirurgia, exkochleácie, exscízie ) a ra-
dikálny debridement (makroskopicky do 
zdravého tkaniva s následnou aplikáciou 
NPWT, iného krytia, sutúrou, alebo plas-
tikou). Ide o bezpečný, čiastočne selek-
tívny a dostupný debridement s okam-
žitou účinnosťou. Pre vyššiu bolestivosť 
a možnosť krvácania vyžaduje analgéziu, 
anestéziu, adekvátnu personálnu, mate-
riálnu a medikamentóznu prípravu a ne-
možno ho naplno realizovať v domácom 
prostredí.

Fyzikálny debridement využíva 
niektoré fyzikálne princípy. Čistenie 
vodným lúčom pod tlakom (prípadne 
s PHMB prísadou), nízkofrekvenčným 
ultrazvukom ( 20-40 MHz) na princípe 
vlnenia a kavitácie je vhodný do menej 
prístupných priestorov rany. Bipolárny 
rádiofrekvenčný generátor plazmy od-
straňuje tkanivo kavitáciou a zároveň 
zastavuje drobné krvácanie. Aplikácia 
studenej plazmy (zmes plynov) zmenšuje 
infekčnú nálož v rane. Použitie konštant-
ného alebo prerušovaného podtlaku v ra-
ne generátorom podtlaku (NPWT) cez 
systém špeciálnej špongie pod neprie-
pustnou fóliou, navodzuje centrifugálne 
smerovanie nežiaducich súčastí z rany do 
kontajnera. Zároveň sa navodzuje centri-
petálny ťah na kapiláry, lymfu a elemen-
ty smerom do rany, čím je rana okrem 
čistenia aj priamo stimulovaná k hoje-
niu. Fyzikálne formy debridementu sú 
s dobrým želateľným efektom pri dobrej 
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trial. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology 2014; 28:12, 1742-50. [4] Spruce P, Bullough L, Johnson S et al (2016) Benefi ts of HydroClean advance in wound bed preparation: a case study series. Wounds International (v tisku) [5] 
Meuleneire F (2011b) Clinical evaluation of TenderWet plus. Dokument HARTMANN [Údaje ve spisu] [6] Bruggisser, R. (2005). Bacterial and fungal absorption properties of a hydrogel dressing with a superabsorbent polymer core. J Wound Care 14, 438 -42 [7] 
Kaspar, D (2011). Therapeutic effectiveness, compatibility and handling in the daily routine of hospitals or physicians’s practices. Údaje HARTMANN ve spisu: Hydro-Responsive Wound Dressing (HRWD) a AquaClear Technology jsou obchodní známky společnosti 
HARTMANN[8] No additional pain during dressing changes

56 % 
odstránenie nekrózy 

a odumretého 
tkaniva do 14 dní [3]

Efektívne hojenie rany začína jej efektívnym vyčistením.
Pre ďalšie informácie navštívte stránky www.hojenieran.sk
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tolerancii pacientom. Relatívne nákladná 
obsluha, nutná prítomnosť vyškoleného 
personálu a zriaďovacie náklady posúva-
jú tieto metódy na experimentálne alebo 
vysoko špecializované pracoviská.

Autolytický debridement využí-
va vlastné čistiace procesy organizmu, 
ktoré podporuje adekvátnym zvlhčením 
(hydrogély, hydrovlákna), alebo aktívnym 
preplachom (polyakryláty). Je vhodný aj 
pre zvlhčenie a odlučovanie suchých ne-
króz. Kombinácia krytia, ktoré okrem 
zvlhčenia rany či preplachu fixuje de-
tritus a substancie v štruktúre krytia, 
prispieva k nebolestnému, zato účinné-
mu debridementu v období medzi dvo-
ma preväzmi. Je aplikovateľný lekárom, 
sestrou aj laikmi, čo prispieva k zníženiu 
nevyhnutných kontrol lekárom a zvýše-
niu compliance liečby pacientom a rodi-
nou. Časovo je rýchlejší ako enzymatické 
a chemické formy debridementu.

Voľba správnej formy debride-
mentu je v rukách lekára. Zohľadňuje 
časovú urgenciu na čistenie rany (naj-
rýchlejší mechanický, ostrý, chirurgic-
ký, fyzikálny debridement), toleranciu 
bolesti (najmenej bolestivý autolytický, 
enzymatický, chemický debridement, 
NPWT), perspektívu pacienta a hojenia 
rany (radikálnejšie postupy pri perspek-
tíve hojenia, menej radikálne a menej 
bolestivé pri paliatívnom resp. čisto hy-
gienickom ošetrovaní rán). Po preväze je 
vhodné aplikovať vhodnú formu aj do na-

sledujúceho preväzu (optimálne NPWT, 
autolytický debridement, prípadne en-
zymatický, chemický). Lekár zhodnotí 
svoje vedomostné zručnosti a potenciál 
ďalšieho ošetrujúceho personálu (vý-
kony, viazané na lekára, sestru, laika ) 
a dostupnosť liečby a preväzov ( najdo-
stupnejší konnzervatívny debridement, 
z radikálnych chirurgický debridement ; 
väčšina fyzikálnych foriem debridementu 
je účinná, ale viazaná na špecializované 
pracovisku a dodatočnú erudíciu).

Na úspešné hojenie rany vplýva 
celkový zdravotný stav pacienta, stav 
jeho výživy, kompenzácia pridružených 
ochorení, užívanie niektorých liekov 
(imunosupresory, kortikoidy, antikoa-
gulanciá a pod.). Je potrebné odstráne-
nie vyvolávajúcej príčiny dostupnými 
metódami ( mobilizácia, polohovanie, 
odľahčenie, dočasná zmena medikácie 
angioinvazívne a cievno - chirurgické 
výkony). 

Debridement je súbor úkonov, 
ktoré majú za úlohu vhodným spôso-
bom eliminovať nežiaduce súčasti rany 
(cudzie telesá, infekčnú nálož v rane, 
povlaky, biofilm, nežiaduce substancie). 
Následnou kombináciou s manažmen-
tom exsudátu, teploty a vlhkosti v rane 
a dodržaním atraumatických princípov 
ide o základný predpoklad pre úspešné 
hojenie chronických rán.

Lekár musí mať vedomosti o prie-
behu hojenia rán, ale aj o vlastnostiach 

jednotlivých krytí, oplachových a de- 
zinfekčných roztokov a ich mechanizme 
účinku, aby sa neočakávali účinky, ktoré 
pomôcka nemá. 

Pre úspech hojenia je takisto po-
trebné úzko spolupracovať so sestrami 
ADOS, rodinnými príslušníkmi pacien-
ta a pacientom samotným a kontrolo-
vať spätne plnenie inštrukcií minimálne 
cielenými otázkami, aby naša dobrá vôľa 
nestroskotala na nežiaducich modifiká-
ciách liečby. 

Pri vhodne zvolenej celkovej 
a lokálnej liečbe je veľká šanca zvrátiť 
prognózu chronickej rany. Dodržanie 
princípov vlhkej terapie v liečbe chro-
nických rán, ak sa aplikuje účelne, doká-
že v konečnom dôsledku znížiť náklady 
na liečbu pacienta skrátením doby liečby, 
spotrebou analgetík, predĺžením období 
medzi preväzmi, ako aj návratom pacien-
ta do ekonomického procesu.

Literatúra
1. Strohal R, Apelqvist J, Dissemond J, et al. EWMA Document: 
Debridement. J Wound Care. 2013; 22 (Suppl. 1): S1–S52.
2. Journal of Wound Care. 2018; 27(6):358.
3. magonlinelibrary.com by Julie Bjerregaard on August 2, 
2018.
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Mechanický ileus
MUDr. Zuzana Venhačová
Chirurgické oddelenie, Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s.

Ileus je črevná nepriechodnosť, ktorá tvorí okolo 20 % všetkých náhlych príhod brušných. Mechanický ileus je spôsobený mechanickou 
prekážkou črevnej pasáže. K vysokému ileu tenkého čreva dochádza, ak je prekážka lokalizovaná v žalúdku (pylorostenóza) alebo v hornej 
časti jejuna. Prekážka v dolnej časti jejuna a v ileu vedie k nízkemu ileu tenkého čreva a prekážka lokalizovaná v kolone (najčastejšie v kolon 
descendens a sigmoideum) vyvoláva ileus hrubého čreva. Prekážka môže byť vrodená alebo získaná a môže byť spôsobená mechanickou 
vonkajšou prekážkou črevnej pasáže (adhézie, hernie), intramurálnou prekážkou (nádor, hematóm, zápal) alebo intralúmenovou (polypy, 
cudzie telesá). Klinicky sa ileus manifestuje zvracaním, zástavou vetrov a stolice a meteoristickým bruchom. Základnou vyšetrovacou 
metódou okrem anamnézy a fyzikálneho nálezu na bruchu je natívna snímka brucha v stoji s nálezom „hladiniek“ (hydroergické útvary). 
Mechanický ileus vyžaduje včasný chirurgický zásah.

Kľúčové slová: mechanický ileus, zvracanie, zástava vetrov a stolice, snímka brucha

Mechanical ileus 

Ileus is a bowel paralysis that presents in 20 % of all the cases of acute abdomen. Mechanical ileus is caused by an obstruction of the 
interstinal passage. High ileus og the small bowel is caused by an obstruction localized in the stomache (e.g. Stenosis of the pyrolus) 
or in the upper jejunum. Obstruction in the lower part of jejunum or in ileum leads to lower ileus of the small bowel. Obstruction in colon 
(most frequently in descending colon or sigmoid) causes colonic ileus. Obstruction can be inherited or acquired. It can be caused by 
an outer mechanical blockage or the bowel passage (adhesions, hernias), intramural (tumor, hematoma, inflammation) or intraluminal 
problem (polyps, foreign bodies). Symptoms of ileus include vomiting, pain, constipation and distended abdomen. The basis of diagnosis 
consists of the patient´s history and physical examination. Imaging methods include abdominal series xrays with a finding of air-fluid 
levels or CT scan of abdomen and pelvis. Mechanical ileus requires an early surgical therapy.

Key words: mechanical ileus, vomiting, stool and flatus stoping, abdominal radiograph
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Úvod
Ileus (črevná nepriechodnosť) je 

nemožnosť normálneho postupu obsahu 
tráviaceho traktu jeho lúmenom. Tvorí 
okolo 20 % všetkých náhlych brušných 
príhod. Vyskytuje sa vo všetkých veko-
vých skupinách, s narastajúcim vekom sa 
však incidencia zvyšuje, čo je spôsobené 
vyšším výskytom nádorov a divertiku-
litídy hrubého čreva. Obštrukcia čreva 
môže byť lokalizovaná v tenkom čreve 
alebo v hrubom čreve. Ak postihne pro-
ximálnu časť tenkého čreva, označuje 
sa stav ako vysoký ileus tenkého čreva, 
pri postihnutí distálnej časti tenkého 
čreva ide o nízky ileus tenkého čreva. 
Nepriechodnosť kolonu je označovaná 
ako ileus hrubého čreva (1).

Klasifikácia
Najjednoduchšie je rozdelenie do 

dvoch skupín: na ileus jednoduchý a ileus 
komplikovaný stranguláciou, pri ktorom 
je súčasne postihnuté mezentérium 
a cievy a nervy, ktoré ním prebiehajú. 
Podľa príčiny vzniku rozlišujeme ileus 

mechanický (obštrukčný), a  to buď 
s  mechanickou prekážkou v  lúmene 
čreva (intraluminárny), v jeho stene (in-
tramurálny), či mimo steny (extramurál-
ny), alebo volvulus, ktorý predpokladá 
otočenie črevnej trubice okolo osi. Ileus 
neurogénny s poruchou funkcie nervov 
zásobujúcich črevnú stenu v zmysle jej 
nadmernej dráždivosti (spastický) alebo 
ochabnutia (paralytický) a ileus cievny 
spôsobený obehovými poruchami steny 
čreva, trombózou alebo embóliou me-
zenteriálnych ciev (2).

Patofyziológia črevnej 
nepriechodnosti
Vytvorenie prekážky brániacej 

normálnemu postupu črevného obsa-
hu má za následok zvýšenie peristaltiky 
so snahou prekonať prekážku. Zvýšenie 
peristaltiky trvá rôzne dlhú dobu pod-
ľa toho, kde je prekážka umiestne-
ná. Čím aborálnejšie je prekážka, tým 
dlhšie trvajú pokusy o  jej prekonanie. 
Dochádza k hromadeniu črevného ob-
sahu nad prekážkou, črevo distenduje 

a postupne ustáva zosilnená peristaltika, 
črevo ochabuje, až jeho činnosť ustáva 
úplne. Obsahom čreva nad prekážkou 
je tekutina a plyn. Plyny majú svoj zdroj 
v prehĺtaní (68 %), časť vniká do čreva 
z krvi ciev (22 %) a časť vzniká rozkladom 
črevného obsahu pôsobením baktérií  
(10 %). Tekutiny sú tvorené z väčšej časti 
sekrétmi tráviacej trubice. Za 24 hodín 
sa vytvorí asi 1 500 ml slín, 2 500 ml ža-
lúdočnej šťavy, 1 000 ml žlče, 1 000 ml 
sekrétu pankreasu, 3 000 ml črevného 
obsahu. Vcelku viac ako 8 000 ml obsahu. 
Normálne dochádza takmer k úplnému 
vstrebaniu tekutín. Pri ileu vedie hroma-
denie obsahu nad prekážkou k stlačeniu 
črevnej steny, a tým aj žíl v nej prebieha-
júcich, ktoré za normálnych okolností 
zabezpečujú spätné vstrebávanie plynov 
a tekutín. Tým je obmedzená nielen spät-
ná resorpcia plynov a tekutín, ale súčas-
ne sa zvyšuje prestup tekutiny z plazmy, 
pretože tepny majú odolnejšiu stenu, čím 
sa zvyšuje prekapilárny tlak. Nakoniec 
zvýšený intraluminárny tlak uzavrie aj 
tepny. Objaví sa ischémia črevnej ste-
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ny, ktorá spôsobí zníženie jej odolnosti. 
Dochádza k prestupu najprv bakteriál-
nych toxínov, neskôr aj baktérií. Črevná 
distenzia s poruchou spätnej resorpcie 
vzniká u všetkých typov ileóznych sta-
vov. Ďalšiu stratu tekutín predstavuje 
zvracanie, únik plazmy do peritoneálnej 
dutiny, presiaknutie črevnej steny (edém) 
a hromadenie krvi v žilovom riečišti čre-
va. Strata tekutín vedie k dehydratácii 
organizmu, hypochlorémii, hypokalé-
mii, poruche acidobázickej rovnováhy, 
hypoproteinémii. Organizmus na straty 
tekutín reaguje zníženým vylučovaním 
vody (oligúria až anúria) (2).

Diagnostika
Zobrazovacie metódy: natívna 

snímka brucha – typickým rtg príznakom 
ilea sú tzv. hydroaerické útvary. Ide o hla-
diny tekutiny so vzduchovou bublinou 
v distendovanom čreve. Vznikajú už o 3 
– 6 hodín po začiatku črevnej obštrukcie. 
Ich usporiadanie dovoľuje niekedy určiť aj 
miesto obštrukcie: hydroaerické útvary 
v ľavom hornom kvadrante svedčia pre 
vysoký ileus – prekážku v jejune, v strede 
brušnej dutiny – pre prekážku v strednej 
časti jejuna, hladinky v pravom dolnom 
kvadrante signalizujú prekážku v distál-
nom ileu. Distenzia hrubého čreva svedčí 
pre ileus kolona (pri všetkých uzáveroch 
je distendované cékum). 

USG, CT a MR vyšetrenie môžu 
stanoviť príčinu nepriechodnosti (zápal, 
nádor, absces), jej rozsah a lokalizácie. 
Transabdominálna ultrasonografia je 
limitovaná množstvom plynu v črevách. 
V blízkej budúcnosti bude prípadne mož-
né využiť i CT, resp. MR enteroklýzu 
a kolonografiu (4). 

Endoskopia má v  diagnosti- 
ke obmedzené možnosti. Ezofagogastro- 
duodenoskopia zistí v pažeráku, žalúdku 
a dvanástniku obštrukciu a umožňuje ju 
prípadne i odstrániť (dilatácia). Do úva-
hy prichádza i enteroskopia, najmä pri 
riešení tzv. včasnej pooperačnej črev-
nej obštrukcie, kde okrem diagnostiky 
umožňuje aj desufláciu čreva nad pre-
kážkou. V poslednom období sa opisuje 
pri nekompletných obštrukciách i mož-
nosť použitia kapsulovej enteroskopie. 
Ide však o nový typ kapsuly, tzv. samo-
deštruujúci, keď sa kapsula v priebehu 
niekoľkých hodín rozpadne. Obštrukciu 

v hrubom čreve sa možno pokúsiť zistiť 
kolonoskopicky. 

Stanovenie biochemických 
a hematologických parametrov môže 
v  niektorých prípadoch tiež prispieť 
k priblíženiu charakteru nepriechod-
nosti. Veľký význam má však z hľadiska 
liečby vyšetrenie a sledovanie metabolic-
kých a elektrolytových zmien v organiz-
me – je preto potrebné vyšetriť a sledovať 
krvný obraz, hematokrit, sedimentáciu 
erytrocytov, hemokoagulačné faktory, 
hodnoty K, Na, chloridov, bikarbonátov, 
krvné plyny, ureu, kreatinín, osmolalitu, 
množstvo a koncentráciu moču, hepa-
tálne testy, glykémiu, prípadne aj toxíny, 
hladinu alkoholu, hormóny štítnej žľazy, 
kalcium, magnézium, fosfáty (3).

Mechanický ileus
Jeho príčinou je uzavretie črevné-

ho lúmenu bez postihnutia výživy črevnej 
steny (na začiatku vývoja). Klinické prí-
znaky sa vyvíjajú podľa výšky uloženia 
prekážky v tráviacom trakte. Čím orál-
nejšie je prekážka, tým ťažšie sú klinické 
príznaky. U distálne lokalizovaných pre-
kážok sa klinicky obraz ileózneho stavu 
vyvíja pomalšie.

Mechanický ileus môže postihnúť 
proximálnu časť tenkého čreva – ide 
o tzv. vysoký ileus spôsobený:
a)  vrodenými príčinami ako sú atrézia 

pyloru a duodena, anulárny pankreas, 
Laddov syndróm (malrotácia), atrézia 
a stenóza proximálnej časti jejuna, 
divertikuly duodena a proximálneho 
jejuna, hyperfixácia duodena,

b)  získanými príčinami – komplikácie 
po operáciách žalúdka, syndróm 
odvodnej kľučky, adhézie, artério-
mezenterická kompresia duodena, 
akútna aj chronická pankreatitída, 
pseudocysty a abscesy pankreasu, 
volvulus žalúdka, hematóm, polyp 
žalúdka a dvanástnika. 

Ak obštrukcia postihne aborálne 
časti tenkého čreva, ide o nízky ileus – 
jeho príčinou môže byť: 
a)  vonkajšia kompresia ilea spôsobe-

ná adhéziami, periapendikálnym 
infiltrátom, abscesom, Meckelovým 
divertikulom, uzáverom čreva zras-
tami, nádormi, inkarcerovanou in-
guinálnou alebo skrotálnou herniou, 
lymfadenitídou

b)  intraluminálne príčiny – polypy a ná-
dory ilea, invaginácia, cudzie telesá, 
žlčové konkrementy, parazity a kon-
genitálne príčiny – atrézie, duplika-
túry, mekóniový ileus

c)  intramurálne príčiny – Crohnova 
choroba, Meckelov divertikul, beníg-
ne nádory, postradiačné stenózy.

Ak je prekážka v kolone, ide o ileus 
hrubého čreva. Príčiny môžu byť vrodené 
alebo získané. Z vrodených prichádzajú 
do úvahy atrézia a stenózy (veľmi zried-
kavé poruchy) a poruchy rotácie hrubého 
čreva a Hirsprungova choroba – mega-
colon congenitum, agangliosis coli). Zo 
získaných ide najčastejšie o kolorektálny 
karcinóm, menej často o volvulus sigmy, 
transverza a céka, divertikulitídu a be-
nígne nádory (1,2).

Klinický obraz 
Obštrukcia čreva je prakticky 

vždy sprevádzaná 4 základnými príznak-
mi: zvracaním, bolesťou, náhle vznik-
nutou zápchou (zástava stolice a vetrov) 
a brušnou distenziou (4). 

V detailoch je však klinický obraz 
závislý od viacerých faktorov, predovšet-
kým od výšky, druhu, rozsahu a úplnosti 
uzáveru čreva, od toho, či sú postihnuté 
aj cievy črevnej steny (strangulácia), tr-
vania obštrukcie i veku pacienta (1).

Prekážka lokalizovaná v oblasti 
pyloru, dvanástnika alebo jejuna (vysoký 
ileus tenkého čreva) vedie k výraznému 
včasnému zvracaniu s prímesou žlče (ak 
je prekážka pod vyústením choledochu), 
pričom zvratky nie sú fekaloidné a vy-
voláva kolikovité bolesti, ktoré sú loka-
lizované najmä v epigastriu. Je prítom-
ná zástava vetrov a stolice. Strangulácia 
ciev črevnej steny je charakterizovaná 
akútnym dramatickým začiatkom, bo-
lesti sú prudké, kolikovité, zvracanie je 
trvalé a pomerne rýchlo sa pridávajú aj 
príznaky septického šoku – horúčka, 
leukocytóza, celková zmätenosť. Rýchlo 
nastupuje peritonitída z gangrény črev-
nej steny. Chýba distenzia brucha, pri 
opakovanom zvracaní sa vyvíja pomerne 
zavčasu metabolická alkalóza (1, 4, 3, 5). 

Pri nízkom ileu tenkého čreva (ob-
štrukcia ilea) sú prítomné tiež kolikovité 
bolesti brucha, sú však lokalizované skôr 
do mezogastria a podbruška. Vracanie sa 
pripája neskôr a býva fekaloidné. Brucho 
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je meteoristické, zduté, niekedy vidno 
stužovanie kľučiek. Aj tu je zástava vetrov 
a stolice (1, 3).

Klinický obraz prekážky v hru-
bom čreve sa rozvíja pomalšie ako pri ileu 
tenkého čreva. Bolesti bývajú skôr difúz-
ne v celom bruchu a nie príliš výrazné. 
Zvracanie sa pridružuje až neskôr a vždy 
je fekaloidné. Je výrazný meteorizmus, 
distenzia hrubého čreva je čiastočne 
závislá od funkcie ileocekálnej chlopne. 
Ak je funkčná, nemôže tekutina a plyn 
regurgitovať do tenkého čreva, dilatácia 
hrubého čreva je enormná a hrozí per-
forácia (1, 3, 4). 

Okrem uvedených príznakov 
sprevádza ileózny stav zvyčajne dehyd-
ratácia (suchý jazyk, znížený turgor kože, 
halonované oči, suché axily), pridružuje 
sa hypotenzia, tachykardia a tachypnoe, 
stav môže vyústiť do hypovolemického 
šoku (3,4).

Výrazný je klinický nález na bru-
chu (lokálne vyšetrenie brucha pohľa-
dom, pohmatom, poklopom, posluchom 
a per rectum – tzv. „5 P“) (1). Brucho je 
nafúknuté, niekedy vidno stužovanie 
črevných kľučiek, je zvýšená peristaltika 
(na bruchu môžu byť prítomné jazvy po 
predchádzajúcich operáciách). Brucho je 
palpačne bolestivé, avšak svaly brušnej 
steny nie sú napnuté (na rozdiel od pe-
ritonitídy), môže byť hmatná rezistencia. 
Poklop je tympanický, môže vymiznúť 
stemnenie nad ľavým lalokom pečene. 
Auskultačne je počuť v bruchu zvýšenú 
peristaltiku – až vysoké „kovové tóny“ 
a „zvuky padajúcej kvapky“. Lokalizácia 
tohto fenoménu môže pomôcť približne 
určiť miesto obštrukcie. Ak trvá ileus 
dlhšie, hyperperistaltika postupne ocha-
buje a môže až vymiznúť (v bruchu je 
ticho) – vyvíja sa tzv. sekundárny para-
lytický ileus. Dôležité je vyšetrenie per 
rectum, kde môžeme zistiť prípadný ná-
dor. Douglasov priestor býva u ilea na 
rozdiel od peritonitídy negatívny (1, 3, 6). 

Obštrukčný ileus 
intraluminálny
Vzniká vniknutím kameňa zo žlč-

níka (biliárny ileus) do tráviaceho traktu. 
Menší kameň môže tráviacim traktom 
prejsť, väčší sa väčšinou zachytáva v dis-
tálnom ileu a  spôsobuje obštrukciu. 
Pacient má často pozitívnu anamnézu 

žlčníkových ťažkostí. Predstavuje cca 2 %  
z mechanických ileóznych stavov (2).

Biliárny ileus
Patrí medzi netraumatické ile-

ózne náhle príhody brušné, ktorých 
príčinou je mechanická intraluminálna 
obštrukcia GIT žlčovým konkrementom. 
Tento konkrement sa do tráviacej tru-
bice nedostáva per vias naturales, ale 
patologickou komunikáciou tzv. biliodi-
gestívnych fistúl (cholecystoduodenálna, 
cholecystocholedochická, cholecysto-
kolická, cholecystoduodenálna (kolic-
ká), choledochoduodenálna, cholecys-
togastrická) (obrázok 1). Najčastejšie sa 
vyskytuje fistula cholecystoduodenálna, 
a to vo viac ako 2/3 prípadov (7). Žlčový 
konkrement postupuje gastrointestinál-
nym traktom a spôsobuje mechanickú 
obštrukciu. Najtypickejším miestom je 
úsek ilea, zhruba 30 až 60 cm orálnym 
smerom od Bauhinskej (ileocekálnej) 
chlopne. Takto sa prejavuje väčšina bili-
árnych ileóznych stavov. Ďalšími, aj keď 
omnoho vzácnejšími miestami, je pylorus 
(eventuálne proximálny úsek duodena) 
(tabuľka 1). Pokiaľ vznikne vysoký ileus 
zapríčinený biliárnym kameňom, hovo-
ríme o Bouveretovom syndróme.

Biliárny ileus predstavuje 0,5 – 8 %  
všetkých črevných obštrukcií. Vo vekovej 
skupine nad 65 rokov však predstavu-
je 20 – 25 % črevných obštrukcií, 4 až 
16-krát častejšie sú viac postihnuté ženy. 
Toto ochorenie je sprevádzané vysokou 
mortalitou, ktorá sa v rôznych štúdiách 
pohybuje v rozmedzí 8 – 30 %. Na vine 

je väčšinou neskoré stanovenie správnej 
diagnózy, vyšší vek pacienta a častá ko-
morbidita (7, 8).

Diagnostika tohto ochorenia sa 
opiera o  dôležitý anamnestický údaj 
cholelitiázy. V zobrazovacej diagnosti-
ke hrajú zásadnú úlohu tri objektívne 
ukazovatele. Prvé sú známky črevnej 
obštrukcie, druhým typickým znakom 
je prítomnosť vzduchu v žlčových ces-
tách a tretím je detekcia ektopicky ulo-
ženého konkrementu v tráviacej trubici. 
Spoločná prítomnosť týchto troch 
znakov sa označuje ako Riglerov trias.

Už rtg snímok a ultrasonografia 
brucha sa osvedčili ako screeningové 
metódy. CT vyšetrenie je definitívnou 
metódou k presnému a včasnému sta-
noveniu diagnózy tohto ochorenia (9).

Pri laparotómii možno mäkký 
kameň roztlačiť a premiestniť do céka. 
Ak to nie je možné bez väčšieho násilia, 
urobí sa proximálne enterotómia, kameň 
sa uvoľní zo zaklinenia a vtlačí do ente-
rotómie. V prípade vyvinutej nekrózy 
črevnej steny treba urobiť resekciu. 

Agresívny prístup k operačnému 
riešeniu biliárnej fistuly zvyšuje morta-
litu na dvojnásobok, a preto sa chole-
cystektómia pri iniciálnej operácii nemá 
robiť (10).

Obštrukčný ileus intramurálny
Spôsobujú ho benígne aj malígne 

nádory (najčastejšie lymfómy, adenokar-
cinómy, karcinoidy), zápaly (M. Crohn, 
divertikulitída), črevné infekcie, TBC, 
vrodené anomálie (hypertrofická ste-
nóza pyloru, atrézia, Hirschprungova 
choroba, malrotácie, cysty črevnej steny, 
duplikácie) a ďalšie príčiny (hematóm, 
trombocytémia, ischémia, striktúry, 
postradiačná enteritída, intususcepcia, 
endometrióza).

Nádory čreva sú najčastejšou prí-
činou vzniku mechanického obštrukčné-

Obrázok 1. Schematické znázornenie a popis 
jednotlivých druhov biliodigestívnych fistúl

Tabuľka 1. Porovnanie jednotlivých úrovní zaklies-
nenia žlčového konkrementu pri priechode GIT

Miesto zakliesnenia konkrementu

ileum 60,50 %

jejunum 16,10 %

žalúdok 14,20 %

hrubé črevo 4,10 %

duodenum 3,50 %

spontánny odchod bez ťažkostí 1,30%
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ho ilea. Väčšinou ide o malígne tumory 
hrubého čreva s prevahou v  jeho ľavej 
časti, najmä v oblasti rektosigmy. Nádor 
väčšinou rastie pomaly a postupne uza-
tvára črevný lúmen. Tomuto zodpovedajú 
aj klinické príznaky obstipácie s meteo-
rizmom, niekedy aj striedanie obstipácie 
s hnačkami. Ileus však môže byť prvým 
prejavom nádoru (2).

Obštrukčný ileus 
extramurálny
Spôsobujú ho vnútorné hernie 

(bránicové, paraduodenálne), vonkajšie 
hernie (inguinálne, pupočné), abscesy, 
nádory (benígne aj malígne), aneury-
smy, hematómy, endometrióza, volvulus 
(najčastejšie postihuje colon sigmoide-
um – 70 – 80 %) a strangulácia. Adhézie 
(plošné zrasty) vznikajú v dutine brušnej 
po operáciách a po infekčných zápaloch 
pobrušnice. Samotné zrasty väčšinou 
črevo neuzatvárajú, ale mnohonásobné 
ohnutie kľučiek sťažuje pasáž tak, že ná-
lez funkčne odpovedá úplnému uzáveru. 
Extramurálne rastúce nádory vyvolávajú 
tento typ obštrukcie (často gynekologické 
nádory), sú väčšinou natoľko pokročilé, že 
ich odstránenie býva technicky nemožné 
a stav je nutné riešiť vyústením čreva nad 
obštrukciou (2).

Terapia
Terapia je chirurgická a spočíva 

pri intraluminárnych ileóznych stavoch 
v enterotómii a odstránení prekážky. Pri 
intramurálnych, kde je prekážkou väčšinou 
nádor, je primárna resekcia postihnutého 
úseku značne riskantná. Väčšinou vyve-
dieme črevo nad prekážkou (Maydlova axi-
álna stómia). Odstránenie prekážky sa robí 
až po zlepšení stavu pacienta a dilatovanej 
steny čreva v druhej etape. Vzniknutá 
dvojhlavňová stómia sa zruší v druhej eta-
pe našitím anastomózy end-to-end. Pri 
prekážke v pravej polovici hrubého čreva 
je možné zrealizovať ileotransverzoanas-
tomózu alebo zrealizovať pravostrannú 
hemikolektómiu. Pri extramurálnych ob-
štrukciách je stav väčšinou inoperabilný 
a realizuje sa väčšinou vyvedenie čreva 
nad prekážkou stómiou (1, 2).

Kazuistika
49-ročná pacientka bola odosla-

ná z internej ambulancie na chirurgickú 
ambulanciu NsP Svidník pre opakované 
zvracanie a bolesti brucha. Po vyšetrení 
na chirurgickej ambulancii pre známky 
ileózneho stavu bola pacientka hospi-
talizovaná na chirurgickom oddelení. 
V anamnéze pacientka udala, že sa na 

nič nelieči a neužíva žiadne lieky. Po pri-
jatí na chirurgické oddelenie pacient-
ka mala TK 103/76 mmHg, SF 120/min. 
Brucho bolo nad niveau hrudníka, ťažšie 
priehmatné, palpačne difúzne bolesti-
vé, peristaltika prítomná. Po klinickom 
vyšetrení zavedená NGS a  vykonaný 
vstupný laboratórny skríning s miernou 
hyperglykémiou (6,78 mmol/l), hypona-
triémiou (130,0 mmol/l), hypochloré-
miou (87,0 mmol/l), so zvýšenou hladi-
nou CRP (214,69 mg/l) a leukocytózou 
(15,91), hodnotou hemoglobínu 129 g/l. 
Doplnené CT brucha vykonané pomocou 
natívnych skenov v rozsahu bazálnych 
partií pľúc až na dno panvy s nálezom 
cholecystolitiázy so známkami chole-
cystitídy, žlčník bol neostro ohraničený 
s hypodenzným lemom v okolí, v lumene 
hyperdenzné, prevažne hranaté ložiská, 
stehy boli zhrubnuté. D. choledochus 
bol primerane široký s malou plynovou 
bublinkou v oblasti papily. Žalúdok bol 
normálny, kľučky jejuna a časti ilea boli 
dilatované, v lumene ilea vpravo na hra-
nici malej panvy sa zobrazovalo oválne 
ložisko veľkosti 36x29 mm, hrubé črevo 
bolo v celom priebehu kolabované.

Po CT vyšetrení a zhodnotení jeho 
výsledku indikovaná operačná revízia 
brušnej dutiny vykonaná dňa 5. 4. 2019 
(obrázok 2 a 3).

V  celkovej anestéze pravým 
transrektálnym rezom otvárame duti-
nu brušnú, ktorú revidujeme, v oblasti 
distálneho ilea cca 60 cm od Bauhinskej 
chlopne prítomný cholelit v lúmen ilea 
veľkosti okolo do 3,5 – 4 cm (obrázok 4), 
v zdravej časti ilea na antimesenteriálnej 
strane sme vykonali longitudinálnu incí-
ziu a extrahovali cholelit (obrázok 5), de-
suflácia tenkého čreva, následne v dvoch 
vrstvách naprieč sutúra enterotómie, 
priechodná na brušká prstov. Následne 
revízia kľučiek tenkého a hrubého čreva 
– bez patologických zmien. Vykonaná 
laváž roztokom Betadine, vysušenie du-
tiny brušnej. Pokračujeme revíziou ob-
lasti cholecysty, kde je prítomná výrazná 
pericholecystitída, samotnú cholecystu 
v  zrastoch len palpujeme, prirastená 
hepatálna flexúra hrubého čreva, tiež 
prepylorická časť žalúdka, kde je hmatný 
kráterovitý útvar na priliehajúcej stene 
žalúdka k cholecyste. Od radikálneho vý-
konu – cholecystektómie a sutúry pene-

Obrázok 2 a 3. Na CT prítomný cholelit v lúmene ilea

Obrázok 4. Hmatný cholelit v lúmene tenkého čreva Obrázok 5. Extrakcia cholelitu z lúmenu distál-
neho ilea
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trujúceho otvoru do GIT-u t.č. upúšťame, 
vykonané toill. dutiny brušnej, subhepa-
tálne a do Duglasu z pravej strany zave-
dené Tygon drény, pokračujeme sutúrou 
brušnej steny v anatomických vrstvách 
s opakujúcim výplachom rany roztokom 
Betadine, do podkožia vkladáme Redon 
drén.

Pooperačne bola pacientka mo-
nitorovaná na OMIS s primeraným po-
operačným priebehom. Bezprostredne 
pooperačne pacientka bez perorálneho 
príjmu, dostatočne hydratovaná, podá-
vaná parenterálna výživa, v neskoršom 
pooperačnom období postupný návrat 
k perorálnemu príjmu. Tretí pooperačný 
deň pacientka preložená na chirurgické 
oddelenie, odkiaľ bola dňa 13. 4. 2019 
prepustená do domáceho liečenia a am-
bulantnej starostlivosti.

Záver
Črevná nepriechodnosť (ileus) 

je závažným akútnym ochorením. Aj 
napriek pokrokom v diagnostike, chi-
rurgickej liečbe a intenzívnej starostli-
vosti sa vyznačuje vysokou morbiditou 
a letalitou. Tie závisia nielen na rozsa-
hu základného ochorenia, dĺžke trvania 
obštrukcie, pridružených ochoreniach 
a veku, ale aj na rýchlosti a správnosti 
ošetrenia. Každý ileózny stav má byť vy-
šetrený chirurgom, ktorý rozhodne, aký 
bude ďalší liečebný a operačný postup. 
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Pokročilý karcinóm žalúdka mladej ženy 
a pneumatosis cystoides intestinalis
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Karcinóm žalúdka postihuje mladé ženy pomerne zriedkavo. Ak sa aj vyskytne, môže byť spojený s metastatickým postihnutím ovária, 
častejšie však oboch ovárií. Vtedy hovoríme o tzv. Krukenbergovom tumore. Zvyčajne sa skôr diagnostikuje tumor ovária a až následne 
počas diagnostiky zistíme, že ide o metastatický proces karcinómu žalúdka. 
Pneumatosis coli cystoides je raritnou patologickou entitou a môže mať viaceré príčiny. Jej klinické prejavy sú rôzne a diagnostika sa 
opiera o zobrazovacie a v prípade hrubého čreva aj endoskopické diagnostické metódy – kolonoskopiu. Autori predkladajú mimoriadne 
zaujímavú kazuistiku mladej pacientky, u ktorej bolo na základe opakovaných kolonoskopií, ale aj histologického vyšetrenia materiálu 
odobratého pri prvej z nich, vyjadrené podozrenie na toto ochorenie. Definitívna diagnóza bola napokon úplne iná – išlo o pokročilý 
karcinóm žalúdka s infiltráciou pankreasu a lienálnej flexúry hrubého čreva. 

Kľúčové slová: pneumatosis cystoides intestinalis, karcinóm žalúdka, diagnostika a liečba

An advanced young woman ś gastric cancer and pneumatosis cystoides intestinalis 

Gastric cancer affects young women rarely. If it does occur, it may be associated with metastatic ovarian cancer, more often both ovaries. 
Then we talk about so called Krukenberg´s tumor. Usually ovarian cancer is diagnosed first, and only then during the diagnosis we find 
out that it is a metastatic process of gastric cancer.
Pneumatosis cystoides intestinalis is a rare pathological entity and can have several causes. Its clinical manifestations are various and 
the diagnosis is based on imaging and, in the case of the colon, also endoscopic diagnostic methods – colonoscopy. The authors present 
and extremely interesting case report of a young woman in whom a suspicion of this disease was expressed on the basis of repeated 
colonoscopies, as well as histological examination of the material collected in the first of them. After all, the definitive diagnosis was 
completely different – it was an advanced carcinoma of the stomach with inflitration of the pancreas and flexura lienalis coli. 

Key words: pneumatosis cystoides intestinalis, an advanced gastric cancer, diagnosis and treatment 
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Úvod
Výskyt karcinómu žalúdka v mla-

dom veku žien je pomerne zriedkavý. Ak 
sa aj vyskytne, môže byť spojený súčasne 
s metastatickým postihnutím ovária, čas-
tejšie však oboch ovárií (až v 80 %). Vtedy 
hovoríme o tzv. Krukenbergovom tumore. 
Zvyčajne sa skôr diagnostikuje tumor ová-
ria a až následne počas diagnostiky zistí-
me, že ide o metastatický proces karcinó-
mu žalúdka. Metastázovanie nádorov GIT 
(gastrointestinálneho traktu) do ovárií je 
v európskej populácii zriedkavejšie, ale 
napr. v Japonsku sa vyskytuje veľmi často. 

Pneumatosis cystoides intestinalis 
je raritnou patologickou entitou a môže 
mať viaceré príčiny. Jej klinické prejavy 
sú rôzne a diagnostika sa opiera o zobra-
zovacie a endoskopické vyšetrovacie me-
tódy. Niekedy stačí NSB (natívny snímok 

brucha), pri ktorom sa dajú identifikovať 
až u 2/3 pacientov zmeny črevnej steny. 
Inokedy treba doplniť CT prípadne MR 
vyšetrenie, pri ktorých sa zistí zhrubnu-
tie steny čreva s plynom – pneumatóza. 
Diagnostiku zvyčajne dopĺňa endoskopis-
ta – gastroenterológ, ktorý pri kolonosko-
pii nájde „typický“ obraz pre pneumatosis 
cystoides intestinalis. Správna diagnosti-
ka je mimoriadne dôležitá, lebo umožňuje 
vyhnúť sa zbytočnej operácii a nabáda 
k využitiu adekvátnej liečby, ktorou mô-
že byť napr. aj hyperbarická oxygenácia 
alebo endoskopická „desuflácia“. 

Kazuistika
Autori predkladajú kazuistiku 

38-ročnej pacientky, ktorá bola 3 me-
siace po pôrode druhého dieťaťa, ktoré 
dojčila. Počas víkendu – v sobotu, bola 

vyšetrená na OUM (oddelenie urgentnej 
medicíny) pre približne 3 dni trvajúce 
intermitentné kŕčovité bolesti brucha. 
Pri fyzikálnom vyšetrení bolo brucho 
meteoristické, ale bez peritoneálneho 
dráždenia, peristaltika prítomná, bez 
kovových alebo úsilných tónov. Krvný 
obraz, hemokoagulačné parametre 
a diagnostický biochemický skríning boli 
v norme. Pri NSB postojačky bol prítom-
ný meteorizmus pravej polovice hrubého 
čreva, bez jednoznačných hladiniek. Pri 
abdominálnej USG opísaná voľná teku-
tina medzi črevnými kľučkami a v malej 
panve, meteorizmus, dilatácia pravej po-
lovice hrubého čreva a laločnatá cysta 
v 4. segmente pečene. 

Pacientke bolo doplnené CT bru-
cha a malej panvy s i. v. kontrastom, pri 
ktorom bol zistený výrazný meteorizmus 
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pravej polovice hrubého čreva a stenoti-
zujúci proces v oblasti lienálnej flexúry 
až orálnej časti c. descendens (obrázok 
1 a, b) imponujúci ako zápalový proces 
čreva s prestenotickou dilatáciou, bez 
známok tenkočrevného ileu, menšie až 
stredne veľké množstvo tekutiny v bru-
chu a v malej panve. Bola tiež opísaná 
difúzne zhrubnutá stena žalúdka, CT 
potvrdilo pri USG zistenú cystu pečene.

Pacientke bola navrhnutá hos-
pitalizácia, ktorú vzhľadom k tomu, že 
dojčila, odmietla. Po podaní spazmoanal-
getickej infúzie sa jej uľavilo a išla domov.

O dva dni sa jej stav zhoršil a pa-
cientka bola opäť vyšetrená na OUM. 
Brucho bolo nafúknutejšie ako pri pre-
došlom vyšetrení a aj vzhľadom k výsled-
ku CT pred 2 dňami bola odporučená 
urgentná kolonoskopia s potenciálom 
desuflácie hrubého čreva. 

Záznam z kolonoskopie: endoskop 
zavedený do oblasti lien. flexúry, tu je 
sliznica bez známok zápalu, ale lumen 
stenotizovaný, obraz skôr akoby pod-
slizničného opuchu – pneumatóza ste-
ny čreva? Len pod tlakom sa darí prejsť 
vyššie opísaný stenotický úsek asi 7cm 
dlhý, nad týmto úsekom kašovitá stoli-
ca, lumen priestrannejší, sliznica už bez 
zápalových zmien. Zavádzame vodič nad 
tento úsek a potom popri endoskope pod 
kontrolou zraku desuflačnú cievku nad 
stenotický úsek. Odber na histológiu zo 
stenotického úseku. Záver: Stenóza v 
oblasti lien. flexúry len tesne priechod-
ná pre endoskop, nemá charakter IBD 
ani jednoznačného tumoru, suspektná 
pneumatóza steny čreva. Odporučenie: 
doplniť kontrolné CT, ideálne aj s angio-
grafiou, podľa výsledku príjem na gas-
troenterológiu alebo chirurgiu (obrázok 
2 a, b).

Následne urobené odporučené 
CT brucha s i. v. kontrastnou látkou. Pri 
tomto vyšetrení znova opísaný stenoti-
zujúci proces v oblasti lienálnej flexúry 
so zhrubnutím steny čreva a stenózou 
jeho priesvitu v dĺžke asi 7 cm. Stena 
čreva stratifikovaná a jej vonkajšia kon-
túra rozmazaná, vypruhovanie okolité-
ho tuku a hyperémia mezokolon. Opäť 
opísané zhrubnutie steny žalúdka so 
suspektným ulkusom priemeru do 17 
mm na malej kurvatúre v oblasti precho-
du tela a antra žalúdka (obrázok 3 a, b). 

Tiež zistená progresia tekutiny v brušnej 
dutine a malej panve. 

Pacientke bola odporučená hospi-
talizácia, s ktorou teraz už súhlasila a po 
vylúčení NBP (náhlej brušnej príhody) 
bola prijatá na GEK (Gastroenterologickú 
kliniku) za účelom liečby a dodiagnos-
tikovania. Pacientka dostávala infúznu 
liečbu a spazmoanalgetiká, jej stav sa 
prechodne zlepšil. Opätovne vyšetrená 
chirurgom, ktorý po spoločnom konzí-
liu s gastroenterológom a rádiológom 
odporučil, okrem zopakovania kolono-
skopie, pre podozrenie na ulkus žalúdka, 
aj ezofagogastrofibroskopiu s odberom 
materiálu na histologické vyšetrenie (ob-
rázok 4 a, b). 

To aj gastroenterológ dva dni po 
prijatí do nemocnice zrealizoval a urobil 
biopsiu z ulkusu žalúdka a opäť biopsiu 
z hrubého čreva. Výsledok histológie 
z prvej biopsie hrubého čreva: cystické 
zmeny v submukóze, v. s. pneumatosis 
coli cystoides. 

Stav pacientky sa podstatnejšie 
nezlepšil a pre prejavy vysokého ileu bola 
uložená na JIS GEK. Dostávala infúzie, 
bola jej založená nazojejunálna sonda, 
per os výživu netolerovala. Opäť reali-
zovaná kolonoskopia: v hĺbke asi 70 cm 
sa dostávame cez „hroznovité štruktúry“ 
endoskopicky typické pre pneumatosis 
coli v dĺžke asi 8 cm nad léziu, kde je už 
fyziologická sliznica pokrytá zvyškami 
riedkej stolice, ktorá sa nedá opláchnuť 
a preto nepostupujeme ďalej, pri cúvaní 
sa dostávajú na léziu zvyšky stolice, kto-
ré znemožňujú reprezentatívny odber s 
demonštráciou kolapsu „hroznovitej lézie 
po odbere“ tak ako je to typické pri tejto 
diagnóze. Odber sa nepodarilo zdoku-
mentovať ani pri opakovaných pokusoch 
a vyšetrenie ukončujeme. Záver: Obraz 
pneumatosis cystoides coli v endosko-
pickom a patologickom obraze (obrá-
zok 5 a, b). Odporučenie: vhodné zaťažiť 
riedkou stravou, lokálne Salofalk klyzmy 

Obrázok 1 a. Dilatácia céka

Obrázok 2 b. Nad suspektným ložiskom cysto-
idnej pneumatózy kolonu je normálna sliznica 
čreva so zvyškami hnedej formovanej stolice

Obrázok 1 b. Zhrubnutie steny čreva a jeho 
stenóza v úseku flexura lienalis coli a c. des-
cendens

Obrázok 2 a. Kolonoskopia – obraz suspektnej 
pneumatosis cystoides coli („hroznovito“ usporia-
dané formácie) v úrovni 8 cm pod flexura lienalis 
coli, lúmen pre prístroj zúžený, ale priechodný
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na tri dni, naplánovať MR so zamera-
ním na spomínané štruktúry. Kontrola 
chirurgom podľa potreby, o stave je in-
formovaný. Pokračovať v antiulkusovej 
liečbe. Kontrolná kolonoskopia na budúci 
týždeň.

„Prekvapujúci“ bol výsledok his-
topatologického zhodnotenia biopsie pri 
opakovanej GFS, ktorý sme mali k dispo-
zícii 9 dní od prijatia pacientky na GEK: 

invazívny málo diferencovaný karcinóm 
žalúdka (ulkus karcinóm malej kurvatú-
ry), sliznica antra a angula žalúdka bez 
známok nádorového rastu. Taktiež bola 
vyhodnotená vzorka odobratá z  lézie 
hrubého čreva pri opakovanej kolono-
skopii: materiál – obraz pneumatosis 
coli pod lienálnou flexúrou cirkulárne – 
odber sliznice z povrchu afekcií. Záver: 

Mierne hyperplastické zmeny sliznice 
hrubého čreva s mikroskopickými lo-
žiskami nízko kohezívneho (poorly – 
cohesive) karcinómu v lamina propria, 
probatórne vzorky. Vzhľadom na prítom-
nosť rozsiahleho karcinómu žalúdka po-
orly – cohesive (vyšetrené opakovane v 
biopsiách žalúdka) je pravdepodobné, 
že ide o metastázy tohto žalúdočného 
karcinómu do hrubého čreva. 

Medzitým, ešte počas hospitali-
zácie na GEK, mala pacientka doplnené 
ďalšie vyšetrenia: MR (MR enteroklýzu, 
MRCP) a FDG-PET-CT, pri ktorých bola 
opísaná rozsiahla tumorózna rezistencia 
s postihnutím viacerých orgánov (žalú-
dok, duodénum, pankreas, hrubé črevo). 
Po konzultácii s klinickým onkológom 
bola odporučená chirurgická liečba (v. 
s. len paliatívneho charakteru), ktorá 
dostala prednosť pred neoadjuvantnou 
onkologickou liečbou pre vysokú hrozbu 
ileóznej NBP, v zmysle vysokého ileu, ale 
aj ileu hrubého čreva. 

Operácia bola realizovaná 16 dní 
od prijatia pacientky do nemocnice. Pri 
nej bola nájdená rozsiahla patologická 
rezistencia so zachvátením antra a py-
loru žalúdka, D3 a D4 porcie duodéna, 
radixu mezentéria, pankreasu a lienál-
nej flexúry hrubého čreva. Boli zväčše-
né lymfatické uzliny (LU) okolo žalúdka 
a v porta hepatis. V brušnej dutine bolo 
3 000 ml ascitickej tekutiny, bola odobra-
tá perigastrická LU na histopatologické 
zhodnotenie a fenestrácia cysty pečene 
s odberom materiálu na histológiu. Pre 
hrozbu ileu boli realizované dve spojkové 
operácie na dutej trubici GIT: predná 
gastro – jejuno anastomóza s entero – 
entero anastomózou sec. Braun a ileo 
– sigmo anastomóza side to side.

Histológia: 1 – LU z lig. gastroco-
licum: metastáza nízko diferencovaného 
adenokarcinómu, 2 – simplexná biliárna 
cysta, bez známok malignity. 

Pacientka bola v dobrom stave 
s tolerovaním per os výživy a komplet-
ným obnovením pasáže dutou trubicou 
GIT prepustená 10. pooperačný deň do 
ambulantnej starostlivosti a ďalšej liečby 
onkológa.

Diskusia
Pneumatosis cystoides intesti-

nalis (PCI) je makroskopicky charak-

Obrázok 3 a. Progresia dilatácie céka po 2 dňoch Obrázok 3 b. Zhrubnutie steny žalúdka so susp. 
ulkusom

Obrázok 4 a. Ulkus (karcinóm) žalúdka zo strany 
MK (GFS) – označené šípkou

Obrázok 4 b. Ulkus (karcinóm) žalúdka zo strany 
MK – krvácanie po odbere biopsie (GFS) – ozna-
čené šípkou

Obrázok 5 a. Pokus o prepichnutie ložiska sus-
pektnej pneumatózy sklerotizačnou ihlou, ale 
bez očakávaného fenoménu „spľasnutia“

Obrázok 5 b. Krvácanie po odbere biopsie na 
histológiu – označené šípkou
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terizovaná „hroznovitými“ cystickými 
štruktúrami lokalizovanými submukózne 
alebo subserózne. Incidencia je nízka, 
pohybuje sa okolo 0, 03 % a postihuje 
trikrát častejšie mužov ako ženy (1). Býva 
neraz diagnostickou dilemou a treba ju 
odlíšiť od život ohrozujúcej pneumatosis 
intestinalis (PI), vznikajúcej ako dôsledok 
arteriálnej alebo venóznej oklúzie nutri-
tívnych tepien. 

Pri vzniku PCI sa môžu uplatňovať 
viaceré faktory: napr. zápalové ochorenia 
čreva: Crohnova choroba a ulcerózna 
kolitída, užívanie niektorých liekov, ako je 
napr. akarbóza (inhibítor alfa glukozidá-
zy) podávaná pri liečbe diabetes mellitus, 
chemoterapia, ale aj iné extraintestinálne 
príčiny, astma, CHOCHP – chronická ob-
štrukčná choroba pľúc (2, 3). Incidenciu 
PCI zvyšuje stúpajúci počet skríningo-
vých kolonoskopií v súvislosti so zápalo-
vými ochoreniami hrubého čreva, ale aj 
kolorektálnym karcinómom (4, 5 ). 

Všeobecne sa akceptujú tri hy-
potézy patogenézy PCI – mechanická, 
pulmonálna a bakteriálna. Podľa mecha-
nickej teórie zvýšenie intraluminálneho 
tlaku spôsobuje ruptúru mukózy čreva, 
čo vedie k migrácii plynu z jeho lúmenu 
do jeho steny (6). Podľa pulmonálnej teó-
rie ochorenia pľúc, ako je napr. CHOCHP, 
astma, intersticiálna pneumónia a pod. 
vedú k ruptúre pľúcnych alveolov, pričom 
vzniká mediastinálny emfyzém a plyn sa 
dostáva pozdĺž aorty a mezenterických 
ciev do črevnej steny (7). Podľa bakteri-
álnej teórie aerogénne baktérie penetru-
jú cez slizničnú bariéru a fermentáciou 
v stene čreva dochádza k produkcii plynu 
(8). PCI sa vyskytuje najčastejšie v hru-
bom čreve – 46 %, tenkom čreve – 27 %, 
menej často súčasne v hrubom i tenkom 
čreve – 7 % a najzriedkavejšie v žalúdku 
– 5 % (9). 

Klinická manifestácia ochorenia 
môže byť veľmi pestrá a nešpecifická: 
môže sa prejavovať stratou chute, bo-
lesťami brucha, nauzeou a  vomitom, 
hnačkou, hlienom v stolici, ale aj hema-
tochézou, flatulenciou,tenezmami a ob-
štrukciou čreva (10). V procese diagnosti-
ky niekedy vystačíme natívnou snímkou 

brucha s charakteristickými zmenami 
steny čreva v zmysle pneumatózy, ino-
kedy je treba spraviť CT vyšetrenie, kde 
sa zachytí zhrubnutá stena čreva s obsa-
hom plynu. Pri PCI hrubého čreva možno 
kolonoskopicky identifikovať viacpočet-
né strapcovito usporiadané nodulárne 
lézie po obvode inkriminovanej časti 
čreva, neraz aj s ložiskami slizničnej hy-
perémie až erózie, ktoré môžu stenoti-
zovať až obturovať lúmen. Biopsia lézie je 
mimoriadne dôležitá, lebo endoskopický 
nález môže byť podobný iným patologic-
kým léziám, ako sú zápalové ochorenia 
čreva, benígne polypy, ale aj malignity, 
pričom ani ich koincidencia nie je raritou. 

V našom prípade vyhodnotil his-
topatológ bioptickú vzorku ako pne-
umatosis coli cystoides a  aj skúsený 
gastroenterológ, ktorý kolonoskopiu 
s biopsiou opakovane robil, bol takmer 
presvedčený, že skutočne ide o túto en-
titu. Práve preto sme liečili pacientku 
konzervatívne a prechodne aj uvažovali 
o  jednej z  liečebných možností – hy-
perbarickej oxygenačnej terapii. Okrem 
toho sa v liečbe pneumatosis cystoides 
intestinalis okrem „len“ observácie pa-
cienta využíva ATB liečba kombináciou 
metronidazolu a chinolónov, ktoré era-
dikujú intestinálnu bakteriálnu infekciu 
zodpovednú za tvorbu plynu v stene čre-
va. Endoskopickou metódou voľby tejto 
patológie je ihlová punkcia cystických 
nodulít čreva alebo vysoko frekvenčná 
endoskopická resekcia steny cysty, resp. 
cýst, výsledkom čoho je ich kolaps po 
uvoľnení plynu (11). 

Vo všeobecnosti je prognóza pne-
umatosis cystoides intestinalis dobrá 
a zvyčajne zvládnuteľná konzervatívne 
alebo semiinvazívne. Chirurgická lieč-
ba je primárne indikovaná v prípadoch 
obštrukcie čreva, výraznej elevácie mar-
kerov zápalu a pneumatózy v. portae, 
najmä, ak má pacient viac ako 60 rokov, 
lebo mortalita býva v týchto prípadoch 
vysoká. Sekundárne pacienta na chirur-
giu indikujeme pri prejavoch sepsy alebo 
ťažkej acidóze, či symptómoch akútneho 
brucha s akútnou renálnou insuficien-
ciou alebo hypotenziou (12). 

Záver
U  našej pacientky sa pôvodne 

predpokladaná diagnóza pneumatosis 
cystoides coli nepotvrdila, i keď podo-
zrenie na ňu bolo na základe klinického 
obrazu, zobrazovacích a endoskopických 
vyšetrení, ale aj histológie z primárnej 
biopsie kolonu, veľké. Bohužiaľ, napokon 
sa diagnostikoval pokročilý, radikálne 
chirurgicky neriešiteľný adenokarcinóm 
žalúdka. Nami prezentovanú kazuistiku 
chápeme nielen ako poukázanie na úska-
lia diagnostiky patológie dutej trubice 
GIT, ale zároveň aj ako výzvu a zamys-
lenie pre všetkých, ktorí sa na nej a ná-
slednej liečbe pacientov zúčastňujú. A to 
bez ohľadu na vek, dĺžku klinickej praxe 
a také prepotrebné skúsenosti! 
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Multiviscerálna resekcia ako možnosť liečby 
rozsiahleho gastrointestinálneho stromálneho  
tumoru – kazuistika

MUDr. Monika Miklóšová,  doc. MUDr. Jozef Belák, PhD., MUDr. Marián Kudláč, MUDr. Ivan Kováč, PhD.
II. Chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice

Gastrointestinálne stromálne tumory alebo tzv. GIST sú najčastejšie novotvary gastrointestinálneho traktu mezenchymálneho pôvodu 
vznikajúce transformáciou intersticiálnych Cajalových buniek alebo ich prekurzorov. Tieto nádory sú potencionálne malígne. Môžu byť 
lokalizované  kdekoľvek v gastrointestinálnom trakte, najčastejšie však v žalúdku a tenkom čreve, menej často v - pažeráku, hrubom čreve 
a konečníku. GIST  sa manifestujú ekvivalentne u obidvoch pohlaví, pričom maximum výskytu je medzi 40 až 70 rokom života. Incidencia  
sa pohybuje v rozmedzí 1-1,5 prípadov /100 000 obyvateľov. Väčšina gastrointestinálnych stromálnych tumorov je asymptomatická. 
Medzi základné prejavy ochorenia sú zaraďované dyspepsia a krvácanie, prvým prejavom ochorenia tak môže byť hemateméza alebo 
meléna. GIST sa vyskytujú aj ako súčasť familiárnych syndrómov ako je Carneyova triáda a neurofibromatóza typu 1. Zlatým štandardom 
diagnostiky je kontrastné CT vyšetrenie a dôkaz mutácie v géne pre tyrozínkinázu a PDGFR α (platelet-derived growth factor alpha). 
Jediná kurabilná liečba je chirurgická resekcia, nakoľko tieto nádory sú rezistentné na konvenčnú chemoterapiu aj rádioterapiu. Pri 
nemožnosti úplnej resekcie ako aj pri MTS postihnutí je plne indikovaná liečba inhibítormi tirozínkinázy. V našej kazuistike je opísaný 
prípad 75-ročnej pacientky liečenej pre GIST na II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach.

Kľúčové slová: gastrointestinálne stromálne nádory, Cajalove bunky, multiviscerálna resekcia, imatinib

Multivisceral resection as a treatment option for a large gastrointestinal stromal tumor - a case report

Gastrointestinal stromal tumors or also called GISTs are the most common neoplasms of the gastrointestinal tract of mesenchymal origin 
resulting from the transformation of interstitial Cajal cells or their precursors. These tumors are potentially malignant. They can be located 
anywhere in the gastrointestinal tract, but most often in the stomach and small intestine, less often in the esophagus, appendix, rectum 
and colon. GISTs manifest equivalently in both genders, with a maximum incidence between 40 and 70 years. The incidence is between 
1-1.5 cases per 100,000 people. Most of gastrointestinal stromal tumors are asymptomatic. Dyspepsia and bleeding are basic symptoms 
of the disease, so the first manifestation of GISTs may be hematemesis or melena. GISTs also occur as part of familiar syndromes such 
as Carney‘s triad and neurofibromatosis type 1. The standard of diagnosis is contrast CT examination and mutations provement in the 
gene for tyrosine kinase and PDGFR α (platelet-derived growth factor alpha). The only curable treatment is surgical resection because 
these tumors are resistant to chemotherapy and radiotherapy. Tirozine kinase inhibitors are highly effective in treatment. Our case report 
describes the case of a 75-year-old patient treated for GIST on IInd department of surgery UPJŠ LF and UNLP in Košice.

Key words: gastrointestinal stromal tumors, Cajal cells, multivisceral resection, imatinib
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Úvod
Gastrointestinálne stromálne tu-

mory (GIST) sú charakterizované ako 
novotvary vychádzajúce z Cajalových bu-
niek alebo ich prekurzorov so širokým 
spektrom biologickej aktivity (1). GIST 
sú najčastejšie mezenchymálne nádory 
tráviaceho traktu (1). Primárne sú lo-
kalizované v žalúdku (50 %) a tenkom 
čreve (30 %), menej často v ostatných 
častiach gastrointestinálneho traktu – 
pažerák, hrubé črevo, konečník, mezen-
térium, omentum a retroperitoneum (ako 
extragastrointestinálna forma) (2).  Pri 
výskyte v mäkkých tkanivách brušnej 
dutiny môžu imitovať primárne nádory 
mäkkých tkanív alebo  ide o metastatické 

šírenie pri malígnom zvrate tumoru (1). 
Popisované sú 3 základné histologické 
podtypy: vretenobunkový (60-70 %), epi-
teloidnobunkový (20-30 %) a zmiešaný 
(pod 5 %) (3). 

V  minulosti boli GIST radené 
vzhľadom na histologickú prevahu vre-
tenovitých buniek a expresiu špeciálnych 
markerov hladkých svalových buniek za 
hladké svalové tkanivo (4).  Koncom 90. 
rokov bola zistená podobnosť GIST s in-
tersticiálnymi Cajalovými bunkami, ktoré 
v tráviacom trakte koordinujú kontrakciu 
hladkej svaloviny (1). Na svojom povrchu 
exprimujú proteín KIT (CD117), ktorý re-
guluje rast hladkej svaloviny (1). Mutáciou 
génu pre receptor tirozínkinázy (c-KIT) 

a patologickou aktiváciou KIT signálnej 
dráhy dochádza k malígnej transformácii 
(1).  Okrem mutácie c-KIT môže dôjsť 
k nádorovému rastu aj mutáciou génu pre 
rastový doštičkový faktor alfa (PDGFR 
α), mutáciou podjednotiek sukcinátde-
hydrogenázy (SDH), neurofibrínu 1 (NF1), 
B-raf proonkogénu (BRAF), v malej miere 
aj mutáciou v PI3K3CA, CBL,  KRAS (1), 
HRAS, NRAS (2). 

Epidemiológia a incidencia
Celosvetová incidencia  sa pohy-

buje v rozmedzí 1-1,5 prípadov / 100 000 
obyvateľov, prevalencia je 13  prípadov 
/ 100 000 obyvateľov s rôznou geogra-
fickou variabilitou (2). Predpokladá sa, 
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že prevalencia GIST je vyššia, pretože 
mnoho pacientov žije s týmto ochorením 
mnoho rokov bez klinickej manifestácie 
(2). Niekedy sa náhodne  zistia pri pitve 
alebo v resekciách vykonaných z iných 
príčin (5). Tieto nádory sa môžu vyskyto-
vať vo všetkých vekových kategóriách (2). 
Sporadický  výskyt je typický u pacientov 
vo veku  50 - 60 rokov (2),  familiárny  vý-
skyt (5 %) vrámci genetických syndrómov 
ako Carney – Stratakisov syndróm (CSS), 
Carneyova triáda, neurofibromatóza ty-
pu 1 a syndróm primárneho familiár-
neho GIST, v týchto prípadoch obvykle 
ide o viacpočetné tumory pediatrickej 
populácie (6).  Pomer výskytu u mužov 
a žien je takmer 1: 1 (7). Súbežne  sa môžu 
vyskytovať s inými nádormi tráviaceho 
traktu, väčšinou s kolorektálnymi kar-
cinómami/adenómami, karcinómami 
žalúdka (3).  Predpokladaná je spoločná 
mutácia proonkogénu p53 (3).

Klinická manifestácia
Klinický priebeh ochorenia je 

často asymptomatický (3). Príznaky sa 
líšia v závislosti od lokalizácie a veľkos-
ti tumoru (3). GIST malých rozmerov sú 
väčšinou diagnostikované ako náhodný 
nález pri diferenciálnej diagnostike iných 
ochorení (3). Medzi lokálne príznaky sú 
zaraďované: dyspepsia, nausea, zvracanie, 
pocit plnosti, niekedy nešpecifická bolesť 
epigastria a mezogastria (2). Celkové prí-
znaky sú nešpecifické ako úbytok hmot-
nosti až kachexia, celková únava, slabosť, 
subfebrility a febrility (3). Prvou manifes-
táciou GIST je niekedy gastrointestinálne 
krvácanie (8). Dosahovať môžu extrémne 
rozmery, rastú intraluminálne (následne 
vyvolávajú malígnu stenózu) alebo intra-
murálne (útlakové syndrómy okolitých 
štruktúr) (3). Perforované nádory (hlavne 
pri masívnej nekróze tumoru) alebo krvá-
canie z exulcerovaného tumoru do bruš-
nej dutiny sa prejaví príznakmi peritone-
álneho dráždenia (9). Klinické príznaky 
metastatického šírenia do mimobrušných 
orgánov sú zriedkavé (10).  Avšak GIST 
majú malígny potenciál, ktorý závisí od 
veľkosti tumoru a od mitotického indexu 
(tabuľka 1) (11). Pri malígnej transformá-
cii metastázujú najčastejšie do pečene  
(65 %) a peritonea (21 %), zriedkavo do 
lymfatických uzlín (6 %), kostí (6 %), pľúc 
(2 %) a mäkkých tkanív (1 %)(10). 

Diagnostika
Diagnóza GIST je stanovená na 

základe anamnézy, klinického vyšetrenia, 
zobrazovacích metód (CT, endoskopia), 
definitívna až histologickým vyšetrením 
(12). Kontrastné CT vyšetrenie abdomenu 
sa javí ako zlatý štandard v diagnostike 
GIST (12). Avšak nádory malých rozmerov 
nemusia byť zachytené (13). Úlohu v ta-
komto prípade môže zohrať kombinácia 
pozitrónovej emisnej tomografie a CT 
(PET/CT) alebo zobrazenie magnetic-
kou rezonanciou (MRI) a to hlavne pri 
rektálnych GIST (13).  PET CT umožňuje 
interpretovať veľkosť, lokalizáciu, objem 
a metabolickú aktivitu nádoru (primárne, 
rekurentné a metastatické ložiská) (13). 
Perkutánna biopsia pod CT kontrolou 
nie je odporúčaná pre riziko diseminácie, 
avšak má význam pri neresekabilných 
tumoroch, vtedy je zistenie definitívnej 
histológie smerodajné pre následnú ne-
oadjuvantnú liečbu (12). 

V diferenciálnej diagnostike je dô-
ležité endoskopické vyšetrenie gastroin-
testinálneho traktu (12). Endoskopická 
ultrasonografia (EUS) na základe echo-
genity lézie (hypoechogénna solídna lé-
zia) dokáže určiť veľkosť, hĺbku intramu-
rálnej invázie, prípadne vonkajší tlak (12).  
Pomocou tenkoihlovej aspirácie môžu 
byť odobraté bioptické vzorky, riziko 
malígneho rozsevu počas intervencie je 
vo všeobecnosti nízke (12).

Definitívna diagnóza je potvrde-
ná histologickým a imunohistochemic-
kým vyšetrením (9). Drvivá väčšina GIST  
(95 %) sú silne  pozitívne na KIT (CD117) 
a DOG-1 (9), vďaka čomu je dôkaz mutá-
cie c- KIT veľmi špecifickým a citlivým 
markerom pri odlíšení GIST od iných 
mezenchýmových nádorov (3). CD34 je 
navyše ďalším bežným markerom pre 
GIST, nie je však taký citlivý a špecific-
ký (12). Je pozitívny asi u 80 % žalúdoč-
ných, 50 % tenkočrevných a 95 % GIST 

v pažeráku a hrubom čreve (3). Okrem 
expresie antigénov CD117 a CD34 na po-
vrchu môžu byť exprimované antigény 
ako: h-kalldmón, SMA, S100, desmin, vi-
mentín, cytokeratíny 8 a 18, CD10, CD133 
a CD44 (3). Existujú však aj CD117 negatív-
ne GIST (12). V prípade negativity je nutná 
genetická analýza onkogénnej mutácie 
KIT alebo mutácie génu PDGFR α (12). Je 
nutné odlíšiť pozitívnu expresiu CD117 
u iných nádorov ako seminóm, melanóm, 
schwanóm, leiomyosarkóm, leiomyóm, 
synoviálny sarkóm (3). 

Liečba
Chirurgická liečba GIST sa delí 

na kuratívnu (primárne ložiská) / pa-
liatívnu (resekcia pre lokálne pokročilé, 
recidivujúce, metastatické ložiská) (13,9), 
otvorenú / laparoskopickú (14).Včasná 
chirurgická resekcia predstavuje zák-
ladnú kuratívnu modalitu (50-60 %) (15). 

Liečba malých (pod 2 cm), 
asymptomatických GIST v gastroezofage-
álnej a duodenálnej lokalizácii predstavuje 
endoskopickú bioptizáciu a stanovenie 
definitívnej diagnózy (15). Následne je vo 
väčšine prípadov indikovaná observácia 
pravidelnými endoskopickými kontrolami 
(15). Ak však dôjde k rozvoju symptómov 
alebo je pozorované zväčšovanie veľkosti 
tumoru, je indikovaná resekcia (15). 

Liečba GIST väčších rozmerov 
(nad 2 cm) predstavuje úplnú chirur-
gickú excíziu s dosiahnutím R0 resekcie 
(mikroskopická negativita resekčných 
okrajov) (15). V niektorých prípadoch je 
plne indikovaná multiviscerálna enbloc 
resekcia (15). 

Neresekabilné, recidívujúce a me-
tastatické GIST po predošlej bioptizácii 
sú indikované na onkologickú liečbu ima-
tinibom (Gleevec) (16). Imatinib– selek-
tívny inhibítor tirozinkinázy je revoluč-
nou liečebnou modalitou, inhibuje rast 
a indukuje apoptózu malígnych buniek 

Tabuľka 1. Stratifikácia rizika malígnej trasformácie pre GIST, zdroj: upravené podľa (2)

Riziko malígnej transformácie Mitotický index Veľkosť tumoru (cm)

veľmi nízke ≤5 <2

nízke ≤5 2-5

stredné 6-10 
≤5

≤5 
5-10

vysoké >5  
akýkoľvek 
>10 alebo pozitivita metastáz

>5 
>10 
akákoľvek
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(12). Remisia ochorenia s 5-ročným pre-
žívaním po liečbe Gleevecom  je popi-
sovaná až u 50-70 % pacientov (12). Pri 
rezistencii na imatinib sa využíva mul-
tikinázový inhibítor sunitinib malát (12). 
Rádioterapia nie je odporúčaná vzhľa-
dom na rezistenciu k tejto liečbe (17).

Liečba pacientov s GIST si vyža-
duje multidisciplinárny prístup a mala 
by byť v rukách skúsených špecialistov 
vo svojich odboroch (13). Esenciálna je 
najmä spolupráca chirurga, radiológa, 
gastroenterológa a onkológa (13). 

Kazuistika
V našej kazuistike je popísaný prí-

pad 75-ročnej pacientky  hospitalizovanej 
na II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a UNLP 

v Košiciach pre CT verifikovaný tumor 
žalúdka (obrázok 1).  U pacientky boli 
zaznamenané nasledujúce komorbidity: 
arteriálna hypertenzia, ICHS, ICHDK, 
syndróm spánkového apnoe, reumatoid-
ná artritída, vertebrogénny algický syn-
dróm krčnej a hrudnej chrbtice,  hypoty-
reóza, stav po cievnej mozgovej príhode. 
Hlavné subjektívne ťažkostí boli: celková 
únava, slabosť, ťažkosti s príjmom stra-
vy, vracanie. Dominantným nálezom na 
abdomene bola hmatateľná rezistencia 
v epigastriu.

Na 2. deň hospitalizácie bola re-
alizovaná gastroduodenoskopia, kto-
rá verifikuje vyklenutie zadnej steny 
žalúdka so stenózou lúmenu žalúdka, 
pylorická oblasť a duodenum je bez pa-

tologického nálezu. Vzhľadom na prí-
tomnosť rozsiahleho nádoru žalúdka so 
stenotizáciou lúmenu bola indikovaná 
operačná intervencia.  U pacientky boli 
realizované predoperačné vyšetrenia, 
anémia bola korigovaná podaním trans-
fúzie erytrocytov. Zvolený bol laparoto-
mický prístup vzhľadom na pokročilosť 
lézie. Hornou strednou laparotómiou 
bola vykonaná revízia dutiny brušnej. 
Prítomný bol obrovský tumorózny útvar 
zadnej steny žalúdka (v zhode s CT nále-
zom) o veľkosti 27x15x10 cm (obrázok 2)  
s  infiltráciou sleziny, mesotransversa 
a časti pankreasu. Iný patologický nález 
v dutine brušnej nebol prítomný (mak-
roskopicky a palpačne). Vzhľadom na 
nález bola indikovaná en bloc resekcia 
tumoru a okolitých orgánov. Realizovaná 
bola totálna gastrectómia, splenectómia, 
resekcia prepankreatického tukového 
tkaniva a pre peroperačne verifikovanú 
ischémiu colon transversum aj resek-
cia ischemickej časti čreva s end to end 
anastomózou vo dvoch vrstvách. 

Kontinuita tráviaceho traktu bola 
obnovená konštrukciou ezofago-jejuno-
anastomózy na spôsob podľa Roux-Y za 
využitia cirkulárneho staplera a spomí-
nanou transverso-transversoanastomó-
zou end-to-end. Pacientka bola poope-
račne hospitalizovaná na jednotke in-
tenzívnej starostlivosti (JIS). Ponechaná 
bola na parenterálnej a enterálnej nutrícii 
(naso-jejunálna sonda) po dobu 7 dní od 
operácie. Od druhého pooperačného 
dňa bola intenzívne rehabilitovaná. Na 
7. pooperačný deň bola realizovaná RTG 
pasáž horným GITom za použitia vod-
nej kontrastnej látky s cieľom overenia 
suficientnosti anastomózy (obrázok 3). 

Obrázok 1. CT abdomenu s kontrastom: tumorózny útvar vychádzajúci zo žalúdka s intímnym nalie-
haním na slezinu a pankreas.

Obrázok 2. CT abdomenu s kontrastom vo frontálnej a sagitálnej rovine: prítomný rozsiahly tumor žalúdka

Obrázok 3. Resekát žalúdka a sleziny s tumorom (zdroj: vlastný obrázok)

Obrázok 4. RTG pasáž horným GIT: leak v oblasti 
ezofago-jejunoanastomózy nebol verifikovaný
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Dehiscencia anastomózy prejavujúca sa 
leakom kontrastnej látky nebola verifi-
kovaná.

Pacientka bola postupne reali-
mentovaná a preložená z JIS na štandard-
né chirurgické oddelenie. Naso-jejunálna 
sonda a 2x PVC drén boli extrahované 
8. pooperačný deň. Operačná rana sa 
hojila per primam intentionem a stehy 
boli extrahované na 14. deň od operácie.  

Výsledok histologického vyšet-
renia verifikuje G2 – high grade  gas-
trointestinálny stromálny tumor pT4 (> 
10cm) pN0 pM0, podtyp vretenobun-
kový, 48 mitóz / 5mm2, resekčné okra-
je sú negatívne, adherované štruktúry 
(pankreas, slezina) sú bez prítomností 
malígnych buniek, imunohistochemicky 
sa neexprimujú GIST špecifické markery 
(CD117, CD 34, DOG1), SMA+, desmín-, h-
-caldesmon-, S100-, AE1/AE3-, CK8/18-, 
EMA+, beta-katenin-.

Na 17. deň hospitalizácie bola 
pacientka v celkovo dobrom a stabili-
zovanom stave prepustená do domácej 
starostlivosti a odoslaná na onkologické 
predstavenie.

Diskusia
GIST je nádorom gastrointesti-

nálneho traktu s predominantnou lo-
kalizáciou v  žalúdku a  tenkom čreve 
s mediánom výskytu medzi 50.-60. ro-
kom života (12). Klinický priebeh je často 
asymptomatický, novotvar sa manifestu-
je buď príznakmi z anemizácie alebo ob-
štrukčným a kompresívnym syndrómom 
v čase, keď už tumor dosahuje obrovské 
rozmery (17). Základ diagnostiky pred-
stavujú zobrazovacie metódy, veľký vý-
znam zohráva endoskopické vyšetrenie, 
prípadná endoskopická ultrasonografia, 
a počítačová tomografia, ktorá zároveň 
určí klinický staging nádorového ocho-
renia (lokálnu pokročilosť tumoru, šíre-
nie do regionálnych lymfatických uzlín, 
vzdialené metastázy) (2). Metastázovanie 

lymfatickou a hematogénnou cestou je 
pomerne raritné (1). Definitívne potvr-
denie diagnózy GIST sa určí až histo-
logickým a imunohistochemickým vy-
šetrením (13). Jedinú kurabilnú modalitu 
liečby predstavuje chirurgická resekcia 
(10). V  našej kazuistike je popísaný prípad 
pacientky s rozsiahlym GIST žalúdka. 
Pomocou en-bloc multiviscerálnej resek-
cie bolo možné dosiahnuť úplnú resek-
ciu novotvaru s negatívnym resekčným 
okrajom. Histologicky bola potvrdená 
diagnóza gastrointestinálneho stromál-
neho tumoru.

Záver
V tomto článku je podrobne do-

kumentovaný prípad pacientky hospi-
talizovanej na II. chirurgickej klinike LF 
UPJŠ a UNLP v Košiciach pre obštruk-
ciu žalúdka spôsobenú rozsiahlym GIST 
vychádzajúcim zo zadnej steny žalúd-
ka. U  pacientky bola  laparotomicky 
realizovaná multiviscerálna resekcia. 
Histologicky bola stanovená diagnóza 
gastrointestinálneho stromálneho tumo-
ru, napriek tomu, že imunohistochemic-
ky sa nedokázala prítomnosť GIST špe-
cifických markerov. Vzhľadom na svoju 
veľkosť a vysoký mitotický index sa javí 
tumor ako vysokomalígny. U pacientky 
sa dosiahla R0 resekcia, metastatické 
šírenie nebolo potvrdené. Pacientka bola 
následne odoslaná na onkologické vy-
šetrenie a ostáva v dispenzári onkológa 
a gastroenterológa.
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Etiológia – rizikové faktory a prevencia športových 
úrazov detí a dospievajúcich

MUDr. Jozef Kubašovský, MUDr. Peter Polan, PhD., MUDr. Martin Vicen
Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny LF UPJŠ, Nemocnica Košice-Šaca a.s.,1 súkromná nemocnica, člen skupiny 
Agel, FIFA Medical Centre of Excellence 

Autori vo svojom príspevku prezentujú v úvode všeobecné poznatky o športových úrazoch detí a dospievajúcich. Identifikujú rizikové 
faktory, ktoré spôsobujú úrazy, možnosť prevencie pri zohľadnení týchto faktorov na zníženie počtu úrazov. 

Kľúčové slová: športové úrazy, etiológia, deti, dospievajúci

Etiology-risk factors and prevention sports-related injuries of children and adolescens

The authors present in their presentation general knowledge about sports related injuries of children and adolescents. They identify 
the risk factors that cause injuries, the possibility of prevention, taking into account these factors to reduce the number of injuries.

Key words: sports-related injury etiology, children, adolescents
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Účasť detí a dospievajúcich vo veku 
od 5 do 18 rokov na organizovaných súťa-
žiach v rôznych športových disciplínach je 
v súčasnosti celosvetovo veľmi populár-
na a rozšírená. Nie je zriedkavé trénovať 
v skupine dospievajúcich športovcov 20 
a viac hodín každý týždeň v regionálnych 
tréningových centrách. Deti vo veku 6 
až 8 rokov, súťažiace v organizovaných 
športoch, často cestujú do iných miest na 
športové súťažné stretnutia s inými deťmi 
rovnakej vekovej úrovne (1). Pravidelná fy-
zická aktivita počas detstva a dospievania 
zlepšuje celkový zdravotný stav. Športová 
aktivita jednoznačne  redukuje riziko 

mnohých chronických ochorení. Aktivita 
je prevenciou chorobnosti spojenej s po-
hodlným sedavým spôsobom života, úra-
zy však môžu byť prekážkou pri športo-
vaní. Zvýšenie účasti, angažovanosti detí 
a dospievajúcich v organizovaných, ale aj 
neorganizovaných súťažiach, vzhľadom 
na riziko a závažnosť športových úrazov 
vyvoláva záujem verejnosti a zaintereso-
vanej skupiny zúčastňujúcej sa športových 
aktivitách (tréneri, fyzioterapeuti, špor-
toví psychológovia) (1). V práci autorov 
z Veľkej Británie deti a dospievajúci vo 
veku 0 - 19 rokov predstavujú takmer 50 %  
ošetrených v ambulanciách pohotovosti 
v súvislosti so športovou aktivitou. Podiel 
tejto skupiny na ošetrení všetkých veko-
vých skupín je 24 % (2). Najvyšší výskyt 
v skupine detí a dospievajúcich boli podľa 
autorov chlapci vo veku 14 rokov (68 z 1 
000 ošetrených za rok) a dievčatá vo veku 
12 rokov (34 z 1 000 ošetrených za rok) (2).

Športové úrazy (v anglosaskej li-
teratúre sports-related injuries) sú defi-
nované ako úrazy, ktoré vznikajú počas 

účasti na fyzickej aktivite počas špor-
tovej súťaže alebo rekreácii. Sledovaní 
sú účastníci organizovanej aj neorga-
nizovanej športovej aktivity a športo-
vé úrazy predstavujú podstatný podiel 
v návštevách na pohotovosti u detí a do-
spievajúcich (3).

Autori z Bostonu vo svojej práci 
z roku 2000 v kapitole o faktoroch pri-
spievajúcich k výskytu športových úra-
zov zdôraznili, že športové úrazy nie sú 
nehody, nie sú spôsobené náhodnými 
okolnosťami. Identifikovali tieto frek-
ventované faktory vzniku športového 
úrazu u detí (4).

Luxemburskí autori vypracova-
li v roku 2014 po vyhodnotení úrazov 
u mladých športovcov možné rizikové 
faktory, vplývajúce na vznik športového 
úrazu detí a adolescentov (5).

Množstvo faktorov v oboch ta-
buľkách sa prekrýva, ich znalosť umož-
ňuje vypracovať preventívne programy 
na zníženie počtu športových úrazov 
(4,5). 

Ilustračné foto 1, 2.(zdroj P. Jazva, V. Janušková)

Tabuľka 1. Faktory vzniku športového úrazu u detí (4)

Nedostatočnosť trénerského vzdelania 
Nedostatočné predsúťažné vyšetrenie 
Rizikové hracie plochy, ihriská 
Tréningové a kondičné chyby 
Hra so zranením alebo pri únave 
Neprimeraná, nedostatočná výstroj 
Klesajúca športová schopnosť detí 
Organizovanie detí do skupín len podľa veku

Nevyhovujúce výživové stereotypy, návyky  
Porušenie športových pravidiel 
Chyby, nesprávne rozhodnutia rozhodcov  
Nesprávna technika jednotlivých aktivít  
Neprimeraný, nedostatočný dozor  
Psychologický stres mladého športovca a ambície 
rodičov  
Negatívny vplyv počasia 
Rast dieťaťa, neprispôsobenie záťaže vývoju
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Pri vyhodnocovaní, sledovaní vý-
skytu, charakteristikách úrazov je veľmi 
dôležité štatistické spracovanie úrazov. 
V Kanade jednotlivé údaje o športových 
úrazoch sleduje Kanadský nemocnič-
ný úrazový štatistický a  preventívny 
program (Canadian Hospitals Injury 
Reporting and Prevention Program-
CHIRPP). Pri každej návšteve lekára pre 
športový úraz postihnutá osoba alebo 
osoba, ktorá zraneného športovca spre-
vádza, vyplní formulár, ktorý obsahuje 
najzávažnejšie fakty potrebné k ďalšiemu 
štatistickému vyhodnoteniu. Sleduje sa 
mechanizmus úrazu, jednotlivé športy 
ako individuálne, kolektívne, organizo-
vané ale aj rekreačné. Zaznamenáva sa 
charakter samotného úrazu, otvorené 
rany, natiahnutie, podozrenie na zlo-
meninu, vykĺbenie (3). Pri podozrení na 
otras mozgu, poranenie hlavy sú naprí-
klad možnosti „úder hráčom“, „úder do 
športového zariadenia“, „úder do podla-
hy“, „úmyselný úder“ a „iné“ (6). Ďalej 
sa sleduje lokalizácia poranenia, časť 
tela postihnutá úrazom, pacientov vek 
a pohlavie, a tiež poskytnuté ošetrenie, 
liečba (3).

Vďaka takémuto štatistické-
mu sledovaniu môžu lekári, odborníci 
na športovú medicínu a epidemiológiu 
športových úrazov vyhodnotiť trendy 
úrazovosti a stanoviť optimálne spôsoby 
prevencie. 

Kanadský program takto od se-
zóny 2007/08 do 2009/10 v 11 pediat-

rických nemocniciach a 5 všeobecných 
nemocniciach vyhodnotil 56 691 športo-
vých úrazov – u organizovaných aj ne-
organizovaných športovcov v detskom 
a dospievajúcom veku. Najväčší podiel 
mal európsky futbal (soccer) s 11 941 prí-
padmi úrazov za 3 roky, najviac bola za-
stúpená veková skupina od 10 do 14 rokov 
(2). V USA ročne vyšetria na pohotovosti 
cez 4 milióny detí a dospievajúcich so 
športovými úrazmi, v tejto skupine je 30 
až 68 % úrazov spojených so športovou 
aktivitou. Za obdobie od 1992 roku do 
2005 sa zvýšil počet úrazov spojených 
so športovou aktivitou u detí a dospie-
vajúcich o 28 % (3).

V spoločnej publikácii o pediatric-
kých úrazoch u detí pri športe z Veľkej 
Británie a USA z roku 2006 bolo prezen-
tované, že 65 % všetkých vyšetrení na 
pohotovosti (Emergency Department) 
v 2000 a 2001 roku v priamej súvislosti 
so športom bolo u pacientov mladších 
ako 19 rokov. Športové úrazy boli najčas-
tejšia príčina úrazov detí a adolescentov 
a podľa dostupných údajov predstavujú 
19 % - 29 % všetkých úrazov v tejto ve-
kovej skupine (7). 

Z európskych zdrojov - švajčiar-
sky autor v 2015 roku v práci o epide-
miológii a prevencii športových úrazov 
u mladých športovcov konštatuje inci-
denciu - výskyt 0.27 úrazu na športujúce 
dieťa, adolescenta za rok. V súbore 350 
000 športovcov vo veku 14-20 rokov v 32 
rôznych športových disciplínach za 3 
roky registrovali 16 120 úrazov (okolo 
5 000 za rok) (8). 

Prevencia
Samotná prevencia je pri jednotli-

vých typoch úrazov pri športe špecific-
ká, je závislá na type športu, veku detí 
a adolescentov. Bolo publikovaných nie-

koľko štúdií, ktoré definovali všeobecné 
princípy – metódy prevencie. Počiatočná 
aplikácia týchto postupov prináša sľub-
né výsledky. Stratégia preventívnych 
opatrení obsahuje pred sezónnu akli-
matizáciu na záťaž, tréning na zlepšenie 
funkcie jednotlivých svalových skupín, 
potrebu vzdelávania športovcov všetkých 
vekových skupín o príčinách športových 
úrazov. V silovom a balančnom tréningu 
zameranom na stabilitu kĺbov je nutné 
pokračovať aj počas celej súťažnej se-
zóny (9).

Kvalitní profesionáli – tréneri od-
borne vzdelaní vo fyzickom a psycholo-
gickom zaťažovaní detí a mladistvých 
sú schopní vedenia a dohľadu (superví-
zie) tréningov športujúcej mládeže (10). 
Prognosticky športoví epidemiológovia 
očakávajú spoluprácu pri zohľadňovaní 
najvýznamnejších výsledkov štatistické-
ho sledovania športových úrazov s cie-
ľom vypracovania úspešných preventív-
nych programov.

Záver
Autori sa v prezentácii o športo-

vých úrazoch detí a dospievajúcich sna-
žili poskytnúť informácie o všeobecných 
poznatkoch z oblasti rizikových faktorov 
pri športových úrazoch. Informácie sú 
určené pre zdravotnícku ale aj laickú 
verejnosť, pre realizačné tímy – tréne-
rov, fyzioterapeutov, lekárov. Informácie 
o tejto problematike sú v odbornej litera-
túre frekventované, nie je možné v jednej 
prezentácii obsiahnuť celú problematiku. 
V prezentácii je zdôraznená nutnosť šta-
tistického vyhodnocovania údajov ktoré 
sú získané počas primárneho ošetrenia. 
Znalosť rizikových faktorov, možnos-
ti predchádzať vzniku úrazu umožnia 
rodičom, trénerom a ostatným športo-
vým funkcionárom bezpečnú športovú 

Tabuľka 2. Možné rizikové faktory vplývajúce na vznik športového úrazu (5).

Ovplyvniteľné Neovplyvniteľné

Vnútorné Kondičná úroveň  
Špecifický športový tréning Rozcvičenie - warm up 
Svalová sila  
Flexibilita, pružnosť  
Kĺbna stabilita Biomechanické faktory Rovnováha, pro-
priorecepcia Psychologické faktory

Vek 
Pohlavie 
Telesná vyspelosť 
Predošlý úraz

Vonkajšie Pravidlá, regulácie, obmedzenia  
Vzdelanie, skúsenosti trénera, hrací čas, moment úrazu  
Povrch športoviska 
Výstroj športovca 

Typ športu, športová disciplína 
„Charakter“ športu 
Úroveň, kvalita súťaže 
Sezónnosť 
Hráčska pozícia, post

Ilustračné foto 3,4 (zdroj P. Jazva,V. Janušková)
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aktivitu svojich zverencov v detskom 
a  dospievajúcom veku. Takto sa deti 
a dospievajúci môžu plne venovať svojej 
záľube – športu.

Táto práca vznikla vďaka podpore 
a činnosti Občianskeho združenia AGEL 
ACADEMY a Nemocnice Košice-Šaca a.s.,1 
súkromná nemocnica.
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Aby každý stomik na Slovensku dostal to, čo mu patrí
MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD.
Predseda Rady odborníkov Slovenského združenia stomikov SLOVILCO

Slov. chir., 2020;17(1-2):53-54

V októbri 2019 som sa zúčastnil 
Koloproktologického dňa s medzinárod-
nou účasťou v Nitre – Mojmírovciach. 
Sprevádzal ma aj prezident SLOVILCO 
Ing. Pavol Huserka, ktorý je stomik. 
Hlavná téma podujatia bola Pokročilý kar-
cinóm kolonu a rekta. Kongres mal vysokú 
úroveň, excelentné prednášky poskytovali 
informácie o maximálnom úsilí chirurgov 
zachovať kontinentný konečník. 

V Európe je Slovensko na prvom 
mieste vo výskyte karcinómu kolorek-
ta. Ročne je to asi 4 – 5 tisíc prípadov, 
pričom v 60 % ide o pokročilé ochore-
nie. Operácie končia vo viac ako 40 %  
stómiou. Na uvedenom kongrese sa 
o stómiách zmienil iba doc. MUDr. A. 
Prochotský, CSc.

Incidencia stomikov na Slovensku 
je vyše 1 500 ročne. Prevalencia je okolo 
10 000 stomikov. Je to veľký počet ľudí, 
ktorí si zaslúžia väčšiu pozornosť a sta-
rostlivosť, než akej sa im v súčasnosti 
dostáva. Chirurg stomika „urobí“, ale 
mal by mu zaistiť aj ďalšiu starostlivosť 
s odporučením postupu, aby kvalita jeho 
života bola čo najlepšia!

Stómia je vážny zásah do života 
človeka. Urobením stómie vzniká špe-
cifická skupina zdravotne postihnutých 
ľudí – stomikov, ktorých stále pribúda.

Stomik je zdravotne postihnutý 
občan, ktorý má dočasne alebo trvale vy-
vedený dutý orgán navonok, najčastejšie 
hrubé črevo, tenké črevo alebo močové 
cesty, čím dochádza k zmene základných 
fyziologických funkcií, k neovládateľnému 
vyprázdňovaniu stolice, tenkočrevného 
obsahu alebo moču neprirodzenou cestou 
s nutnosťou používania stomických po-
môcok, dôsledkom toho je výrazné zhor-
šenie celkovej kvality života (Lúčan, 1996).

Úsilie o úspešné začlenenie stomika 
do bežného života viedlo k vzniku klubov 
stomikov. Stomické hnutie vo svete začalo 
v roku 1951, t.j. pred 70 rokmi, keď dvaja 
lekári založili prvú svojpomocnú skupinu 
stomikov v USA. V Európe vznikla prvá 

svojpomocná skupina stomikov v Dánsku. 
Pri zrode Českého ILCO v roku 1992 boli 
doc. MUDr. T. Skřička, CSc. a stomik  doc. 
RNDr. V. Kleinwächter. Na Slovensku bol 
založený prvý svojpomocný klub stomikov 
17.3.1988 v Bratislave stomikom PhDr. A. 
Konečným a doc. MUDr. A. Prochotským, 
CSc. Neskôr zakladali ďalšie stomické 
kluby chirurgovia, stomasestry a stomi-
ci. Celkove ich bolo na Slovensku založe-
ných 31. Od roku 1991 existuje SLOVILCO 
– Slovenské združenie stomikov. Je to dob-
rovoľné záujmové nepolitické združenie 
s humanitným zameraním, ktorého cie-
ľom je chrániť práva, presadzovať záujmy 
a pomáhať uspokojovať potreby stomi-
kov. Poslaním je zmierňovať ľudské ne-
šťastie a utrpenie stomikov a podporovať 
ich integráciu do rodinného, pracovného, 
občianskeho a spoločenského života. ILCO 
kluby stomikov tvoria základné organizač-
né jednotky SLOVILCO. 

Kým u nás neexistovali kluby sto-
mikov a pacienti mali k dispozícii len tzv. 
jánošíkovský opasok alebo plienky, po-
čas svojho života len trpeli a čakali na 
koniec. Nemali nárok na žiadnu sociálnu 

výpomoc a stómia bola kontraindikáciou 
všetkého. Málokto vedel, že existuje ta-
káto skupina zdravotne postihnutých 
ľudí. Lekári nevedeli o ďalšej existencii 
svojich pacientov, netušili ako žijú, aké 
majú problémy. Obrat k lepšiemu nastal 
koncom 80. rokov a v 90. rokoch 20. storo-
čia, keď začali vznikať kluby a začali sa do-
vážať stomické pomôcky firmy ConvaTec 
a neskôr aj Coloplast. Zriaďovali sa sto-
mické poradne, zaviedol sa onkodispen-
zár. Firmy školili stomasestry, ktoré boli 
od roku 2002 organizované v Slovenskej 
asociácii stomických sestier (SASS). 
V  spolupráci so SCHS bolo pripravované 
uznanie špecializácie stomasestry, a tým 
aj zabezpečenie sústavného vzdelávania 
a adekvátneho ohodnotenia, ako je to bež-
né v mnohých krajinách. V roku 2007 bola 
SASS z nepochopiteľných príčin zrušená. 
SLOVILCO je členom EOA, funguje spo-
lupráca so zahraničnými stomickými or-
ganizáciami predovšetkým Českým ILCO, 
POL ilcom a HUNGAR ilcom. Pre našich 
stomikov sme spoločným úsilím získali 
mnoho výhod – bezplatne dostatočný 
počet pomôcok, sociálne zabezpečenie, 

Obrázok 1. Zakladatelia SLOVILCO: Vrzguľa, Lúčan, Prochotský
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finančnú výpomoc, rekondičné pobyty, 
kúpeľnú liečbu, ŤZP, stomické časopi-
sy, zájazdy k moru aj s kúpaním, čo bolo 
kedysi nepredstaviteľné. 

Najdôležitejší dokument pre život 
stomikov je CHARTA PRÁV STOMIKOV 
z roku 1977, revidovaná v r. 1993 a 1997. 
Najnovšia verzia charty bola schválená 
v r. 2011 na 11. kongrese IOA v portugal-
skom Porte.

Každý stomik má právo:
–  na predoperačné poradenstvo, aby si 

bol plne vedomý významu operácie 
a poznal základné skutočnosti o ži-
vote so stómiou,

–  na dobre urobenú, vhodne umiest-
nenú stómiu s plným a primeraným 
prihliadnutím na pohodlie pacienta,

–  na kvalitnú a profesionálnu lekársku 
a  ošetrovateľskú i  psychosociálnu 
podporu v predoperačnom a poope-
račnom období v nemocnici i vo svojej 
komunite,

–  na podporu a informovanosť rodiny, 
známych a priateľov, aby lepšie chá-
pali podmienky a zmeny potrebné 
na dosiahnutie uspokojivej úrovne 
stomikovho života,

–  na úplnú a  objektívnu informáciu 
o vhodných pomôckach a výrobkoch, 
ktoré sú v jeho krajine k dispozícii,

–  na možnosť neobmedzeného výberu 
dostupných stomických pomôcok,

–  na informácie o organizácii stomikov 
v jeho vlasti a o službách a podpore, 
ktoré poskytujú,

–  na ochranu proti akejkoľvek forme 
diskriminácie.

Stomik musí byť ubezpečený, že 
s osobnými informáciami, ktoré sa týkajú 
jeho stomickej operácie, sa bude nakladať 
diskrétne a bude sa ctiť jeho súkromie. 
Nijaké informácie o  jeho zdravotnom 
stave nebude nikto kompetentný odha-
ľovať, nebude ich prezrádzať žiadnym 
subjektom zaangažovaným vo výrobe, 
predaji alebo distribúcii stomických 
alebo podobných výrobkov. Informácie 
nemajú byť prezradené ani nijakej osobe, 
ktorá by z toho mohla ťažiť priamo alebo 
nepriamo v súvislosti s komerčným sto-
mickým trhom bez vysloveného súhlasu 
stomika.

Stomické hnutie na Slovensku 
existuje vyše 30 rokov a dá sa rozdeliť 
do štyroch období :

I.  Založenie 1. Svojpomocného klubu 
stomikov v Bratislave 17.3.1988.

II.  Založenie Slovenského združenia 
stomikov - SLOVILCO v Bratislave 
14.10.1991. 4 roky hľadanie identity.

III.  Na VZ v Trenčíne 1.7.1995 bol zvolený 
nový výbor na čele s prezidentom Ing. 
Š. Pindrochom, začalo sa pracovať na 
kvalitatívne vyššej úrovni, boli vy-
pracované nové Stanovy SLOVILCO, 
organizácia bola otvorená pre každé-
ho stomika, bolo založených 16 ILCO 
klubov stomikov...

IV.  Od roku 2000 začína čiastočná stag-
nácia – zanikanie ILCO klubov, ne-
záujem zdravotníkov pomáhať sto-
mikom, menšia pomoc stomických 
firiem a štátnych inštitúcií...

Predsedníctvo a Rada združenia 
SLOVILCO dnes pracuje na dobrej úrov-
ni. V centre pomoci LPR v Martine, ktoré 
nám bezplatne poskytuje priestory, sa 
pravidelne schádzajú zástupcovia funkč-
ných ILCO klubov stomikov z  celého 
Slovenska. Skoro 100 % účasť polymor-
bídnych stomikov za každého počasia 
je obdivuhodná. Môžem konštatovať, 
že je lepšia ako v našom parlamente. 
Zúčastňujem sa na týchto zasadnutiach 
ako chirurg-onkológ už 30 rokov. Viem, 
aké množstvo práce sa pre stomikov 
urobilo a ako významne sa zmenila kva-
lita ich života. Viem, čo potrebujú a ako 
pomôcť našim pacientom – stomikom.

V tomto článku, po čiastočnom 
opísaní histórie stomického hnutia, 
chcem požiadať všetkých prednostov, 
primárov a  kolegov z  chirurgických 
pracovísk, aby pomohli zlepšiť súčas-
nú stagnujúcu starostlivosť o našich 
pacientov – stomikov. Jednoznačne 
treba udržať a skvalitniť existujúce vy-
moženosti, ktoré sme pre stomikov spo-
ločným mnohoročným úsilím dosiahli. 
Je to možné, ak sa na tom budú znovu 
adekvátne podieľať všetky zložky, ktoré 
prichádzajú do styku so stomikmi, t.j. 
predovšetkým zdravotníci, stomické 
firmy, štátne inštitúcie ale aj samotní 
stomici. Dominantní v celom procese sú 
chirurgovia a stomasestry!

Návrh ako zlepšiť súčasnú situáciu:
–  dokument „Charta práv stomikov“ 

vyvesiť na každom oddelení, kde ležia 
stomici,

–  na každom chirurgickom pracovisku 
určiť lekára a sestru, ktorí budú mať 
na starosti stomikov,

–  zintenzívniť ev. obnoviť prácu stomic-
kých poradní,

–  sledovať www.slovilco.sk, (limity sto-
mických pomôcok skupiny F, kontak-
ty SLOVILCO a ILCO klubov, história, 
aktuality, ...), 

–  každému novému stomikovi poskyt-
núť adresu najbližšieho ILCO klubu 
stomikov, aby sa po ukončení liečby 
mohol dobrovoľne prihlásiť (Bratislava, 
Nové Zámky, Trenčín, Košice, Martin, 
Topolčany, Trnava, Prešov, Považská 
Bystrica, Prievidza, Levice, Banská 
Bystrica, Galanta, Žilina, Ilava), 

–  znovuzaložiť zaniknuté ILCO kluby 
(Komárno, Piešťany, Veľký Krtíš, 
Ružomberok, Čadca, Žiar nad 
Hronom, Trebišov),

–  sfunkčniť stagnujúce kluby (Poprad, 
Bardejov, Liptovský Mikuláš, Nitra, 
Gelnica, Dolný Kubín, Smižany, 
Michalovce),

–  založiť kluby tam, kde je to potrebné 
(Lučenec, Rimavská Sobota, Humenné, 
Stará Ľubovňa, Myjava, Skalica, 
Malacky, Brezno, Dunajská Streda),

–  propagovať stomickú problematiku 
a zintenzívniť spoluprácu s firmami 
vyrábajúcimi stomické pomôcky za 
účelom školenia lekárov a  stoma-
sestier, podobne ako to bolo v minu-
losti, 

–  spolupráca SCHS a Koloproktologickej 
sekcie so SLOVILCOM,

–  z  Ročných výkazov chirurgických 
pracovísk stanoviť počet nových ileo- 
stomikov a kolostomikov.

Verím, že keď sa splní aspoň časť 
vymenovaných úloh na 73 chirurgických 
a 21 urologických pracoviskách, kvalita 
života stomikov bude lepšia. Stomik Ing. 
Štefan Pindroch povedal, že stomikovi 
treba pomáhať, a nie ho ľutovať. Každý 
lekár okrem svojej práce by mal pre svo-
jich pacientov urobiť aj niečo navyše, čo 
zlepší kvalitu ich každodenného života.

MUDr. Jaroslav Lúčan, PhD. 
lucanjaro@gmail.com
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